የሰበር መ/ቁ 50205
መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያና ጅቡቲ ምዴር ባቡር ዴርጅት
ተጠሪ፡- አቶ ምናሇ በሪሁን
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከተ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
የሥራ ክርክር ችልት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካች የሥራ ውሌ አሊግባብና ማስጠንቀቂያ ሣይሰጠኝ ያቋረጠ
በመሆኑ ውዝፌ ዯመወዜን ከፌል ወዯ ሥራ ይመሌሰኝ የሚሌ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ተጠሪ
የተቀጠረው ዴርጅቱ በፌርዴ ቤት የሚከራከርባቸው ጉዲዮች እስኪቃሇለ ዴረስ ሇጊዜያዊነት ነገረ ፇጅ ሆኖ እንዱሠራ
በመሆኑና ሥራው ያሇቀ በመሆኑ ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የነገረፇጅ አገሌግልት
የሚጠይቀው ሥራ ያሊሇቀ በመሆኑ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው በማሇት አመሌካች የስዴስት ወር ዯመወዝ በመክፇሌ ወዯ ሥራ
ይመሌሰው በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች የአሥራ አምስት ቀን የቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት የሥራ ውለን
የማቋረጥ መብት ያሇው መሆኑ በሥራ ውለ ተገሌጿሌ አመሌካች የሥራ ውለን ሇማቋረጥ የሚችሌ ቢሆንም የሥራ
ውለን ያቋረጠው በሥራ ውለ መሠረት የአስራ አምስት ቀን ማስጠንቀቂያ በመስጠት ባሇመሆኑና ሥርዓቱን ባሇመጠበቁ
አመሌካች በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 የተሇያዩ ዴንጋጌዎች መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎችን ይክፇለ፣ ተጠሪ
ወዯ ሥራ መሌስ ሉባሌ አይገባውም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔን አሻሽል ወስኗሌ፡፡
አመሌካች የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪን ሇማሰናበት እንዯምንችሌና ማሰናበታችንም ተገቢ ነው ብል ከወሰነ በኋሊ
የተሇያዩ ክፌያዎችን ተገቢነት የላሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ እንዴንከፌሌ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት እኔን በሚጎዲ ሁኔታ ውለንና ህጉን
ከመተርጎሙ ውጭ አመሌካችን የሚጎዲ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን
እንዯመረመርነው አመሌካች ከተጠሪ ጋር የነበረውን የሥራ ውሌ በማናቸውም ጊዜ የአስራ አምስት ቀናት ቅዴሚያ
ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሇማቋረጥ የሚችሌ መሆኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሥራ ውለን በማስቀረብ እንዲረጋገጠ
በውሣኔው ገሌጿሌ፡፡ ተጠሪ ሥራው ከማሇቁ በፉት አመሌካች የሥራ ውለን ማቋረጡ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ያቀረበው
ክርክር ከአመሌካችና ከተጠሪ የሥራ ውሌ በግሌፅ የተመሇከተውን ፌሬ ጉዲይ የሚቃረንና የህግ መሠረት የላሇው ነው፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተው በውለ የተቀመጠውን ሥርዓት ማሇትም የአስራ አምስት
ቀናት የቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ ሣያሟሊ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያሇውን የሥራ ውሌ በውለ
ከተመሇከተው ሥርዓት ውጭ በአሠሪና ሠራተኛ ህግ ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ ሁኔታ
ሣያጋጥመው ካቋረጠ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 39(1/ሇ) መሠረት በአንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 2፣ በአንቀፅ 44 እና
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በአንቀፅ 43 ንዐስ አንቀፅ 4(ሇ) የተዯነገጉትን ክፌያዎች ሇተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጠው ውሣኔ
አግባብነት ያሊቸውን የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና መሠረታዊ የህግ
ስህተት የላሇው በመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት አፅንተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 4 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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