የሰ/መ/ቁ. 49057
ጥር 5 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አስመሊሽ እና ሌጆቹ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡- ዮሏንስ እሺበሌ - ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 መሰረት የቀረበ የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ሲሆን፣አመሌካችን የከሰሰው የሥራ ውላ ከሔግ
አግባብ ውጪ አቋርጦብኛሌ በማሇት ነው፡፡ ክሱን መሰረት በማዴረግም የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇለት ጠይቆአሌ፡፡
አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪ ተቀጥሮ ሲሰራበት የነበረው የህንፃ ግንባታ ተጠናቅቆአሌ፡፡ ይሰራ የነበረው
በአናጺት ሙያ ሲሆን፣ሥራው የሇም፡፡ በመሆኑም የሰራተኛ ቅነሳ ሥርአት መከተሌ ሳያስፇሌገኝ ያሇማሰጠንቀቂያ
አሰናብቻዋሇሁ በማሇት ስሇመከራከሩ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኝ ወገኖቹን ክርክር ከሰማ በኋሊ፣የሥራ
ውለ የተቋረጠው ከሔግ ውጪ ነው እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በዚህ መሰረትም ሇተጠሪ ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች
እንዱከፇለት ወስኖሇታሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት
ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች መስከረም 7 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 30 መሰረት
የሥራ ግንኙነት በተቋረጠ ጊዜ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዳታን ያስከትሊሌ ወይስ አያስከትሌም? በሚሇው ጭብጥ ሊይ
ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ጭብጥ ሊይ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙት ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
ተጠሪ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረበው ክስ እንዯገሇጸው ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው በአናጺነት የሥራ
መዯብ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ክርክርም የተመሰረተው በዚህ ሊይ ሆኖ የአናጺነት ሥራ በመጠናቀቁ የሥራ ውለ በአሰሪና
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 30 መሰረት ተቋርጦአሌ የሚሌ ምክንያት ሰጥቶአሌ፡፡ በፌሬ ነገር ረገዴ
ስሇነበረው ሁኔታ አመሌካች እና ተጠሪ ሌዩነት የሊቸውም፡፡ በመሆኑም አከራካሪው ነጥብ ውለ የተቋረጠው ሔጉ
ከዯነገገው ውጪ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ ጭብጡ የሔግ በመሆኑ ሉመሇስ የሚችሇው ሇጉዲዩ አግባብነት
ካሇው የአዋጁ ዴንጋጌ አንፃር በማየት ነው፡፡
አመሌካች የተሰማራበት የሥራ ዘርፌ ኮንስትራክሽን ሲሆን፣ ተጠሪ ተቀጥሮ ይሰራ የነበረውም አመሌካች
ሲያካሂዯው በነበረው የህንፃ ግንባታ ነው፡፡ በህንፃው ግንባታ ሂዯት የሚከናወኑ ብዙ የተሇያዩ ሥራዎች (የሥራ አይነቶች)
እንዲለ ይታወቃሌ፡፡ ተጠሪ ተመዴቦበት የነበረው የሥራ አይነትም ከብዙዎች ሥራዎች አንደ በሆነው የአናጺነት ሥራ
ነው፡፡ ሥራዎች ሁለ በአንዴ ጊዜ የሚያሌቁ እንዲሌሆኑም ከሥራው ባህርይ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በዚህ መሰረትም
የአናጺናነት ሥራው በመጠናቀቁ ተጠሪ ተቀንሶአሌ፡፡ የዚህ አይነት የሰራተኞች ቅነሳ በሚያጋጥሙበት ጊዜ ተፇፃሚ
የሚሆነው በአዋጁ አንቀጽ 30 የተመሇከተው ዴንጋጌ ነው፡፡ ዴንጋጌው ሌዩ ሁኔታን በማስቀመጥ አሰሪው በአዋጁ

211

የተመሇከቱትን የሰራተኞች ቅነሳ ሥነ-ሥርአት መከተሌ የሇበትም ብልአሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ በአዋጁ አንቀጽ 28/2/
መሰረት ማስጠንቀቂያ እንዱሰጥ አይገዯዴም ማሇት ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን ከአንቀጽ 30 ውጪ
በማየቱ አመሌካች በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ መስጠት ነበረበት እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበትን ውሳኔ ሰጥቶአሌ ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 42790 ሰኔ 27 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 82438 ነሏሴ 18 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/
መሰረት ተሽረዋሌ፡፡
2. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የነበረው የሥራ ውሌ የተቋረጠው በሔግ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ አመሌካች
ማስጠንቀቂያ መስጠት አያስፇሌገውም ነበር፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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