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የሰ/መ/ቁ. 42075 

ሏምላ 16 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አፌሪካዊት የህንፃ ስራ ተቋራጭ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- እነ አቶ እንዴሪስ ዒሉ - አሌቀረቡም  

 መዝገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በአማራ ክሌሌ የዯቡብ ወል ዞን ኮንቦሌቻ ወረዲ ፌርዴ ቤት እና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ስሊሇበት በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ 

 ክርክሩ የስራና ሰራተኛ ግነኙነት የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች የሚሰራው የኮንስትራክሽን ስራ በከፉሌ 
የተጠናቀቀ መሆኑን በመግሇጽ ተጠሪዎች ከስራ አሰናብቷሌ፡፡ ተጠሪዎች የስራ ውሊችን አሊግባብ ተቋርጧሌ በሚሌ ክስ 
አቅርበዋሌ፡፡ የኮንቦሌቻ ወረዲ ፌርዴ ቤት የተጠሪዎች ውሌ አሊግባብ ተቋርጧሌ በማሇት ተጠሪዎች የጠየቁትን የተሇያዩ 
ክፌያዎች አመሌካች እንዱከፌሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በወረዲው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 
ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያቀረበ ቢሆንም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡ 

 አመሌካች ታህሣስ 15 ቀን 2001 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የኮንቦሌቻ ወረዲና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪዎች የተሰናበቱት የግንባታ ስራው እየቀነሰ በመሄደ ነው፡፡ 
ተጠሪዎችን ከስራ ያሰናበትኳቸው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 24 እና 30 መሰረት በመጨረሻ 
ጊዜ የሰሩበትን ዯመወዝ የእረፌት ሰአት ክፌያና ያሌተጠቀሙበት የዒመት እረፌት ወዯ ገንዘብ በመሇወጥ በመክፇሌ ነው፡፡ 
ስሇዚህ ከአዋጁ ዴንጋጌ መንፇስና ዒሊማውም በአንቀጽ 38 እና አንቀጽ 40 እና ላልች ዴንጋጌዎች መሰረት ሌዩ ሌዩ 
ክፌያ እንዴንከፌሌ መወሰኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት፡፡ አመሌካች የሰሩበትን ዯመወዝ የትርፌ ሰአት ክፌያና 
የአመት እረፌት በገንዘብ በመሇወጥ የከፇሊቸው መሆኑን ማስረጃ አቅርበን እያሇ እና ተጠሪዎችም ይህንን አምነው 
በክሳቸው ገሇፀው እያሇ ሇእያንዲንዲቸው የአንዴ ወር ዯመወዝ እንዴንከፌሌ መወሰኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ በሰበር እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች በበኩሊቸው አመሌካች ያሰናበተን ያሇምንም ማስጠንቀቂያ ነው፡፡ ስንሰራ የነበረበት ወር ሣይጠናቀቅ 
የሰራንባቸውን ቀኖች እና የአመት እረፌት ፇቃዴ ክፌያ ከፌል አሰናብቶናሌ፡፡ ስራውን በተመሇከተ በስምንት ብልክ ሶስቱ 
ተጠናቅቀው አምስቱ ገና ከግንባታ ሊይ እንዯሆኑ አስረዴተናሌ ስሇዚህ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የህግ 
ስህተት የሇበትም፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት በጽሐፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

 ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው አመሌካች ያከናውን የነበረው የግንባታ ስራ መጠን እየቀነሰ እና እያሇቀ መሄደን ተጠሪዎች አሌካደም፡፡ 
አመሌካች በኮንቦሌቻ ሇሚገነባው ወል ዮኒቨርሲቲ ስምንት ብልክ መገንባት ጀምሮ ሶስቱ ብልክ ስራቸው ሙለ በሙለ 
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የተጠናቀቀ መሆኑንና አምስቱ ብልኮች እየተሰሩ መሆኑን ተጠሪዎች ገሌጸዋሌ፡፡ ይኸም አመሌካች ተጠሪዎችን ሲቀጥር 
የነበረው ስራ የቀነሰ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

 ተጠሪዎች ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩት በአናጢነት በዴንጋይ ጠራቢነት እና በሰአት ተቆጣጣሪነት የነበረ መሆኑን 
አመሌካችና ተጠሪዎች አሌተካካደም፡፡ ስሇዚህ ተጠሪዎች ይሰሩበት የነበረው ብልክ ስራ ሲጠናቀቅ አመሌካች ተጠሪዎችን 
ማሰናበቱ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 24 ንኡስ አንቀጽ 1 እና በአንቀጽ 30 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት የተፇጸመ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የኮንስትራክሽን ስራ የሚሰራ ዴርጅት በመሆኑ ማስጠንቀቂያ የመስጠትና ላልች የቅነሣ ስነ 
ሥርአቶችን ሣይገሌጽ የስራው መጠን ሲቀንስ ወይም ስራው ሲያሌቅ ሰራተኛችን ማሰናበት የሚትሌ ስሇመሆኑ በአዋጅ 
ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 30 የኮንስትራክሽን ዘርፌ የስራ ባህሪ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ሕግአውጭው በሌዩ ሁኔታ 
ዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ተጠሪዎች ማስጠንቀቂያ ሣይሰጠን ነው ያስናበተን በማሇት ያቀረቡት ክርክር የሕግ ዴጋፌ 
ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

 ተጠሪዎች ከስራ ሲሰናበቱ የሰሩበትን ዯመወዝ እና የአመት እረፌት በገንዘብ ተሰሌቶ የተከፇሊቸው መሆኑን 
ሇሰበር በሰጡት መሌስ የገሇፁ ሲሆን ቅሬታቸው በአግባቡ አሌተሰሊም የሚሌ ነው፡፡ መጠኑን በተመሇከተ የተነሣው 
ክርክር የፌሬ ጉዲዩ ክርክር በመሆኑ በዚህ ችልት የሚስተናገዴ አይሇም፡፡ ተጠሪዎች ከስራ ሲሰናበቱ የሰሩባቸው ቀናቶች 
ዯመወዝና የአመት እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ የተከፇሊቸው መሆኑን አምነው በሚከራከሩበት ሁኔታ አመሌካች 
ሇተጠሪዎች የአንዴ ወር ዯመወዛቸውን እንዱከፌሌ መወሰኑ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የወረዲውና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 24 ንኡስ አንቀጽ 1 
እና በአንቀጽ 30 መሰረት ያከናወነውን የስራ ስንብት ህገ ወጥ የስራ ስንብት ነው በማሇት ሇተጠሪዎች ሌዩ ሌዩ 
ክፌያዎችን እንዱከፌሌ መወሰናቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአማራ ክሌሌ የዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኮንቦሌቻ ወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ተጠሪዎችን ከስራ ያሰናበተው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. አመሌካች ሇተጠሪዎች ምንም አይነት ክፌያ የመፇጸም ግዳታ የሇበትም ብሇናሌ፡፡ 
4. ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

        ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

  

 

 

 

 

 

 


	42075

