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የሰ/መ/ቁ.119448 

ታህሳስ 06 ቀን 2009 ዒ.ም  

                           ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 አብርሃ መሰሇ 

                                  አብዬ ካሳሁን 

                                 እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡-አዱስ ጋዝና ፕሊስቲክ ፊብሪካ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር  

          ነ/ፇጅ ዘገየች ግዯይ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሰሇሞን ኃይላ የቀረበ የሇም … ከተባሇ በኋሊ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ  

ሇሰበር አቤቱታው መቅረብ ምክንያት የሆነው በተጠሪ ክስ አቅራቢነት የተጀመረውን ክርክር 

ሲመሇከት የቆየው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከአሁን ተጠሪ ዔዲ አሇብህ 

በማሇት የቀነሱትን ብር 2,000/ሁሇት ሺህ ብር/ ስርዒቱን ተከትሇው የተቀነሰ ባሇመሆኑ ሇተጠሪ 

እንዱመሌሱሊቸው የሰጠውን ውሳኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ ማፅናቱ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ በፋዳራለ ሰበር ሰሚ ችልት ታይቶ 

ሉታረምሌኝ ይገባሌ በማሇት አመሌካች ጥቅምት 25 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ 02 ገጽ የሰበር 

አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ 

አቤቱታቸው ከሥር ፌርዴ ቤቶች የመዝገብ ግሌባጭ ጋር ተገናዝቦ ከተመረመረ በኋሊ ተጠሪው 

ሥራቸውን በራሳቸው ፇቃዴ ሲሇቁ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 31 መሠረት 

የአንዴ ወር ማስጠንቀቂያ ሳይሰጡ ሥራ በመሌቀቃቸው በፇቃዲቸው አንዴ ወር ዯመወዝ ከከፇለ 

በኋሊ ከላልች ክፌያዎች ጋር ቀሊቅሇው የአንዴ ወር የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያን ጭምር 

በመጠየቃቸው ገንዘቡ እንዱመሇስሊቸው የተወሰነበት አግባብ ተጠሪ ባለበት ሉጣራ የሚገባው 
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ሆኖ በመገኘቱ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት ታዝዘው መሌስ ያቀረቡ ሲሆን አመሌካችም የመሌስ 

መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ አግባብ ተጠናቋሌ እኛም ጉዲዩ ሇሰበር እንዱቀርብ ከተወሰነበት ነጥብ አንፃር ጉዲዩን 

በመመሌከት አመሌካች ከተጠሪ የቀነሱት ብር 2,000/ሁሇት ሺህ ብር/ እንዱመሌሱሇት 

የተወሰነበት አግባብ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት መሆን አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመረነውም ሇሰበር አቤቱታው መቅረብ ምክንያት የሆነው ብር 2,000/ሁሇት ሺህ ብር/ 

የተጠሪ የወር ዯመወዝ ሲሆን አመሌካች የሚከራከሩት ተጠሪው በራሳቸው ፇቃዴ ሥራ ሲሇቁ 

የአንዴ ወር ማስጠንቀቂያ መስጠት ከህግ የመነጨ ግዳታ እያሇባቸው ይህንኑ ሳይፇፅሙ ሥራ 

በመሌቀቃቸው የአንዴ ወር ዯመወዝ ያስከፇሎቸው መሆኑን ጠቅሰው አከፊፇለም ተጠሪው 

አምነውበት በፇቃዲቸው ገቢ ያዯረጉት ስሇመሆኑ ይከራከራለ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው በአመሌካች 

ፊብሪካ ሲሰሩት የነበረው ሥራ በፇቃዲቸው የሇቀቁት የአንዴ ወር ማስጠንቀቂያ በመስጠት 

ከመሆኑም በሊይ ገንዘቡን ገቢ ያዯረጉት ተገዯው በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት መሠረታዊ 

የህግ ስህተት አሌተፇፀመበትም ተብል እንዱፀናሊቸው ይከራከራለ፡፡ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ክርክር ወቅት ይህንኑ ገንዘብ ተጠሪ የአንዴ ወር የማስጠንቀቂቂያ ጊዜ ሳይሰጡ ሥራ 

ስሇሇቀቁ አመሌካች ቀንሰው ያስቀሩ ሇመሆናቸው አስመዝግበዋሌ፡፡ 

በመሠረቱ አንዴ ሠራተኛ በራሱ ፇቃዴ ሥራ በሚሇቅበት ጊዜ ሇአሰሪው የሰሊሳ ቀናት 

የማስጠንቀቂያ ጊዜ ሉሰጥ እንዯሚገባ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 31 ሥር 

የተዯነገገ ሲሆን ሰራተኛው ይህንን ማስጠንቀቂያ ጊዜ ሇአሇመስጠቱ የተረጋገጠ እንዯሆነ 

ሇሰራተኛው ከሚከፇሇው ክፌያ ከሰሊሳ ቀናት ክፌያ ያሌበሇጠ ካሳ ሇአሰሪው ሉከፌሌ እንዯሚገባም 

በአዋጁ አንቀፅ 45 ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ የዚህ ካሳ አከፊፇሌ ሰራተኛው ሇአሰሪው የማስጠንቀቂያ 

ጊዜ ያሇመስጠቱ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ተረጋግጦ ካሳው ሲወሰን የሚከፇሌ መሆኑን መረዲት 

ተገቢ ነው፡፡ ከሥር መዝገቡ መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች በተጠሪው በኩሌ በህግ የተቀመጠው 

የማስጠንቀቂያ ጊዜ እንዲሌተሰጣቸው ያሊረጋገጡ ከመሆኑም በሊይ ገንዘቡን ቀንሰው ያስቀሩት 

ራሳቸው ሇመሆናቸው አምነዋሌ፡፡ አመሌካች ከክፌያዎቹ እንዱቀንስባቸው ያቀረቡት ፇቃዴ 

ስሇመኖሩም በጽሐፌ በተጠሪው ተፇርሞ የተረጋገጠ ማስረጃ በዚህ ረገዴ ሥሌጣን ሇተሰጣቸው 

የሥር ፌርዴ ቤቶች አሌቀረበም፡፡ ይሌቁን አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ያስመዘገቡት ተጠሪው 

የአንዴ ወር ጊዜ ማስጠንቀቂያ ባሇመስጠታቸው ብር 2,000/ሁሇት ሺህ ብር/ ቀንሰን አስቀርተናሌ 

የሚሌ ነው፡፡ አሰሪው ከሰራተኛው ክፌያ ውስጥ የራሱን ጉዲይ ራሱ በመዲኘት ገንዘብ ቀንሶ 

ሇማስቀረት የሚፇቅዴ ግሌፅ ህግ በላሇበት ሁኔታ አመሌካች ሇተጠሪው የሚከፇሌ ክፌያን 

ቀንሰው ማስቀረታቸው ተገቢነት የላሇው ከመሆኑም በሊይ ተጠሪው ከሚከፇሊቸው ገንዘብ ውስጥ 
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አከራካሪ የሆነው ገንዘብ እንዱቀነስ መስማማታቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ተጠሪ በፉርማቸው 

ያረጋገጡበት ሰነዴ ሳይቀርብ ቀንሰው ያስቀሩትን ገንዘብ ሇተጠሪው እንዱመሌሱ የተሰጠው ውሳኔ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ውሳኔ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 13531 ሏምላ 15 ቀን 2006 

ዒ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠውና በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

155830 መስከረም 20 ቀን 2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት የፀናው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔው መፅናቱን አውቆ እንዯ ፌርደ 

እንዱያስፇፅም የዚህ ችልት ውሳኔ ይተሊሇፌሇት ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት የወጣ ወጭና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

          መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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