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የሰ/መ/ቁ. 37575 

ኀዲር 2 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ቃሉቲ ባላስትራ ማምረቻ - ገ/እግዚአብሔር ተስፊዬ ጠበቃ  

ተጠሪ፡- ብርሃኑ ሌዯት ወሌዳ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተጀመረ ሲሆን አመሌካች የሥር ተከሣሽ ተጠሪ ከሣሽ ነበሩ፡፡ 
ተጠሪ ባቀረቡት ክስ በአመሌካች ዴርጅት በጥበቃ ሙያ እያገሇገለ ቆይተው የሰራተኛ አበሌ እና ገንዘብ ሰብባቢ 
በመሆናቸው በሕገ ወጥ መንገዴ እንዯተሰናበቱ ገሌፀው ውዝፌ ዯሞዝ ተከፌልኝ ወዯ ሥራዬ ሌመሇስ ወይም ተገቢው 
ክፌያ እንዱፇፀምሌኝ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ 

 አመሌካችም ሇቀረበበት ክስ መሌሱን ሲሰጥ ተጠሪ እንዯሚሇው በጥሊቻ ውሊቸው አሌተቋረጠም የተሰናበቱት 
የዴርጅቱ ስራ ስሇቀዘቀዘ ነው፡፡ የሚገባቸውን ክፌያ ወስዯው ነው የስራ ውሊቸው የተቋረጠው የአገሌግልትና የ”2” ወር 
የማስጠንቀቅያ ወስዶሌ፡፡ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የቀረበሇትን የግራ ቀኙን ክርክር ካሇው ሕግ ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ በመሆኑም 
አመሌካች ተጠሪ የተሰናበቱት የዴርጅቱ ስራ ስሇቀዘቀዘ ነው ይበሌ እንጂ ይህ ሇመሆኑ አሊስረደም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ 
በስምምነት የአገሌግልትና የ”2” ወር የማስጠንቀቂያ ተከፌልት ይገሌፃሌ ይሁን እንጂ የተዯረገው ስምምነት በአዋጁ ቁጥር 
24 መሰረት በጽሁፌ ሇመዯረጉ አሊስረደም ሕጉ በሥምምነት የስራ ውለን ማቋረጥ በጽሁፌ መሆን አሇበት ይሊሌ 
በእርግጥ ተጠሪ የአገሌግልትና የማስጠንቀቂያ ወስዶሌ፡፡ የተቀረውን መብታቸውን መተዋቸው በሕግ ፉት ዋጋ የሇውም፡፡ 
ስሇዚህ ተጠሪ ውዝፌ ተከፌልኝ ወዯ ስራ ሌመሇስ ያሇውን ፌ/ቤቱ ተቀብልታሌ ምክንያቱም ተጠሪ ውሊቸውን በጽሁፌ 
አሊቋረጠም በማሇት ስንብቱ ሕገ ወጥ ነው የ6 ወር ውዝፌ ከፌል ወዯ ስራ ይመሌሣቸው ሲሌ ወሰነ፡፡  

 አመሌካችም በዚሁ ውሣኔ ባሇመስማማት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን ከመረመረ 
በኋሊ የስር ውሣኔ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሰረት አሻሽል ተጠሪ በአዋጁ ቁጥር 43/5/ መሰረት የአንዴ አመት 
ዯመወዝ ይከፇሊቸው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች ግንቦት 4 ቀን 2000 ጽፇው ባቀረቡት ማመሌከቻ በሥር 
ፌ/ቤቶች የተሰጡት ውሣኔዎች መሰረታዊ የሕግ ሥህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡ 

 ይህ የሰበር ችልትም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር 
ችልት እንዱታይ የተወሰነው የተዯረገው የሥራ ውሌ በጽሁፌ አሌተቋረጠም ተብል በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ 
ባግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረት ይህን ነጥብ ግራ ቀኙ ወገኖች ካሰሙት ክርክር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 
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 እኛም የጉዲዩን አመጣጥ እንዲየነው ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት ሲሰራ ቆይቶ የአገሌግልትና የማስጠንቀቂያ ክፌያ 
በመቀበሌ ከሄዯ በኋሊ ውዝፌ ዯሞዝ ተከፌልት ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ካሌሆነም ክፌያ እንዱፇፀምሇት የጠየቀ መሆኑን 
ተረዴተናሌ፡፡ ምንም እንኳ አመሌካችም በስምምነት የሚጠበቅብኝን ክፌያ ፇጽሜ አሰናብቸዋሇሁ ቢሌም የሥራ ውሌን 
በስምምነት ማቋረጥ የሚቻሇው በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 25/2/ መሰረት በጽሁፌ የተዯረገ ሥምምነት ሲኖር ነው 
በተያያዘነው ጉዲይ ግን ይህ አሌተፇፀመም ስሇሆነም ስንብቱ ሕጋዊ ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡  

 ይሁን እንጂ ከመዝገቡና ከቀረበው አቤቱታ ሇመረዲት እንዯቻሌነው ተጠሪ የአገሌግልትና የማስጠንቀቂያ 
ስሇመቀበለ የሥር መዝገብ ይገሌፃሌ፡፡ ይህ ሆኖ እያሇ  

በሥር ፌ/ቤት ስንብቱን ተከትል ተጠሪ ወዯ ሥራው ይመሇስ ውዝፌ ዯሞዝ ይከፇሇው ተብል ተወስኗሌ፡፡ 

 ተጠሪ ወዯ ሥራው ይመሇስ የሚሇውን ነጥብ ስናየው ፌ/ቤት በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 43/3/ መሰረት ሰራተኛው 
ወዯ ቀዴሞ ስራቸው ቢመሇሱ በስራቸው ግንኙነት ሊይ ሉከሰት የሚችሇውን ችግር በማጤን ሰራተኛው ካሣ ተከፌልት 
እንዱሰናበት ማዴረግ እንዯሚችለ ሕግ ይዯነግጋሌ ይህ ሆኖ ሳሇ ወዯ ስራው ተጠሪ ይመሇስ መባለ አግባብ አይዯሇም፡፡ 
በተጨማሪም የውዝፌ ዯሞዝን አስመሌክቶ ተጠሪ ክፌያዎች (የአገሌግልትና የማስጠንቀቂያ) ተከፌልት እያሇ ተጨማሪ 
ውዝፌ ዯሞዝ ይከፇሇው መባለ አግባብ ያሇው ሆኖ አሊገኘንም ይሁን እንጂ ተጠሪ ካሣ የማግኘት መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ 

 ስሇዚህ በሥር ፌ/ቤት ተጠሪ ውዝፌ ዯሞዝ ተከፌልት ወዯ ሥራው ይመሇስ መባለ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 23061 በሏምላ 20 ቀን 1999 እና በፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
58532 በመጋቢት 22 ቀን 2000 የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ወዯ ስራው ሉመሇስም ሆነ ውዝፌ ዯሞዝ ሉከፌሇው አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
3. ተጠሪ የስንብትና የማስጠንቀቂያ ቀዯም ሲሌ የተከፇሇው ስሇሆነ ያሌተከፇሇው ካሣ በሕጉ መሰረት ተከፌልት 

ይሰናበት ብሇናሌ፡፡ 
4. ግራ ቀኙ ወጭ እና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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