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 የሰ/መ/ቁ. 40938  

መጋቢት 24 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ሙገር ሲሚንቶ ኢንተርፕራይዝ - ነ/ፇጅ ሰይፈ በቀሇ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ኃይለ መንግስቱ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ህዲር 03 ቀን 2000 
ዒ.ም የፃፈት ማመሌከቻ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ከጥቅምት 22 ቀን 1992 ዒ.ም ጀምሮ በቅጥር ሊይ በተመሰረተ 
ግንኙነት በጥበቃ ኃሊፉነት የስራ መዯብ ተመዴበው እየሰሩ ባለበት ሁኔታ ከህብረት ስምምነቱ ውጪ ከጥቅምት 22 ቀን 
2000 ዒ.ም ጀምሮ አመሌካች ዴርጅት በፃፇው ዯብዲቤ የስራ መዯቡን ወዯ ማይገሇጽ በቅርብ ኃሊፉ በሚሰጥ ትእዛዝ 
መሰረት ብቻ እንዱሰሩ ገሌፆ ያዛወራቸው መሆኑን በመዘርዘር የስራ መዯብ ዝውውሩ ሕገ ወጥ ነው ተብል ወዯ ጥበቃ 
ኃሊፉነት የስራ መዯብ ተመሌሰው እንዱሰሩ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው በአመሌካች ዴርጅት ሊይ በፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ አመሌካች ዴርጅትም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መከሊከያ መሌስ 
ተጠሪ የጥበቃ የኃሊፉነት ስራ ባግባቡ ስሊሌተወጡና ጉዲዩ ተጣርቶ ሇሕግ እስኪቀርብ ዴረስ ከስራ ዯረጃቸውና 
ከዯመወዛቸው ሣይቀንስ ወዯ አቻ ላሊ የስራ ቦታ ማዛወሩ ህጋዊ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የተጠሪ የስራ መዯብ ዝውውር ከህጉ አግባብ ውጪ ነው 
በማሇት ተጠሪ በፉት ይሰሩበት የነበረውን የጥበቃ ኃሊፉ ይዘው እንዱሰሩ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ተወካይ ጥቅምት 07 ቀን 2001 ዒ.ም ከፃፈት 3/ሦስት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋሌ፡፡ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክርም መጋቢት 
17 ቀን 2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር የሰበር አቤቱታው 
ከቀረበበትና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም 
አመሌካች የተጠሪ የስራ ዯረጃና ዯመወዛቸውን ማይቀንስ የስራ መዯቡን ዝውውር መፇፀሙ ሕገ ወጥ ነው ተብል ተጠሪ 
በቀዴሞ የስራ መዯብ ተመዴበው እንዱሰሩ መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ 
አግኝቷሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የተጠሪ የስራ ዯረጃና ዯመወዛቸው ሣይቀንስ አመሌካች ተጠሪን ከጥበቃ 
ኃሊፉነት የስራ መዯብ በማንሣት እያሰራ የሚገኝ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ በጥበቃ ኃሊፉነት ያገኙ የነበሩትን ዯመወዝ 
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አሁንም እያገኙ ያለ መሆኑን ሣይክደ አጥብቀው የሚከራከሩት የሚሰሩበት የስራ መዯብ በመዋቅሩ የማይቃወቅ መሆኑን 
በመግሇጽ ነው፡፡ 

 በመሰረቱ አሰሪ የሰራተኛውን ዯረጃ ዯመወዝና ላልች ጥቅማጥቅሞችን ሣይነካ ከአንደ የስራ መዯብ ወዯ ላሊ 
ተመሳሳይ የስራ መዯብ አዛውሮ ማሰራት ከተቋሙ አዯረጃጀትና ከአሰሪነት መብቱ የሚመነጭ መብት ነው፡፡ የአሰሪ 
መዋቅርና አዯረጃጀት እንዱሁም የሰራተኛን መብት በማይነካ ሁኔታ ሰራተኛን ከአንዴ የስራ መዯብ ወዯ ላሊ በተመሣሣይ 
የስራ መዯብ አዛውሮ ማሰራት ህገ ወጥ የሚባሌበት የሕግ ምክንያት የሇም፡፡ የስራ መዯብ ዝውውር ስራና ሰራተኛን 
ሇማገናኘት ወይም ስራው እንዲይበዯሌ ታስቦና ተረጋግጦ ከተፇጸመ ህገ ወጥ ሉባሌ አይችሌም፡፡ ይሌቁንም የኢንደስትሪ 
ሰሊምን ይፇጥራሌ፣ ሇሏገር ሁሇንተናዊ እዴገትና ሌማት አዎንታዊ ተጽእኖ ይኖረዋሌ፡፡ የአሰሪን ዴርጅት መዋቅርና 
አዯረጃጀት እንዱሁም የሰራተኛውን ጥቅም የጠበቀ ትእዛዝ የመፇጸምና የማክበር ግዳታ ይኖረዋሌ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 
377/1996 አንቀጽ 13/2/ እና /7/ ዴንጋጌዎች ይዘት የሚያስገነዝበውም ይህንኑ ነው፡፡ በመሆኑም የበታች ፌ/ቤቶች 
አመሌካች ተጠሪን ያዛወረው ከዴርጅቱ  መዋቅርና አዯረጃጀት ውጪ እንዱሁም የተጠሪን ጥቅም ባሌጠበቀ ሁኔታ 
ስሇመሆኑ ሣይረጋገጥ አመሌካች ተጠሪን በፉት ይሰሩበት በነበረው በዯረጃ 10 የጥበቃ ኃሊፉ የስራ መዯብ ይመሌሰው 
በማሇት መወሰናቸውን መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 29948 ሚያዝያ 29 ቀን 2000 ዒ.ም ተሰጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 67189 
ሏምላ 14 ቀን 2000 ዒ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች የዴርጅቱን መዋቅርና አዯረጃጀት እንዱሁም የሰራተኛውን መብት በጠበቀ ሁኔታ አንዴን ሰራተኛ 
ከአንዴ የስራ መዯብ ወዯ ላሊ ተመሣሣይ የስራ መዯብ የማዛወር ሕጋዊ መብት ስሊሇው በተጠሪ ሊይ 
የፇፀመው ተግባር ሕገ ወጥ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪን ወዯ ዯረጃ 10 የጥበቃ ኃሊፉ የስራ መዯብ አመሌካች እንዱመሌሰው የሚገዯዴበት ሕጋዊ ምክንያት 
የሇም ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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