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የሰ/መ/ቁ. 44033 

ሏምላ 22 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- መንበረ ፓትርያርክ ጠቅሊይ ጽ/ቤት ነ/ፇጅ ወንዴሙ መሌኬ 

ተጠሪ፡- አቶ ይበሌጣሌ አጥናፈ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 በስር ፌ/ቤት ተጠሪ ከሣሽ ነበሩ፡፡ በክሣቸውም አመሌካች ያሇአግባብ ያዛወሯቸው በመሆኑ ቀዯም ብል 
ወዯነበሩበት የስራ መዯብ እንዱመሇሱ እንዱወሰንሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም ዝውውሩ ህጋዊ በመሆኑ ክሱ 
ተቀባይነት የሇውም ብል ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት የተዯረገው ዝውውር ህገ ወጥ ነው በማሇት 
ወዯ ነበሩበት የስራ መዯብና የስራ ቦታ እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም ይግባኙ ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ 
ችልቱም አመሌካች ያዯረገው ዝውውር ሕገ ወጥ ነው ተብል የተሰጠውን ውሣኔ አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታውን 
ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጏ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር አዴምጧሌ፡፡ አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔም ከተገቢው ሕግ 
ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

 ተጠሪ በክሣቸው በመ/ቤቱ ውስጥ በዯረሰብኝ ዴብዯባ እንዴታረቅ ተጠይቄ ፇቃዯኛ ባሇመሆኔ ያሇአግባብ ወዯ ላሊ 
ሥራ ተዛውሬአሇሁ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም ተጠሪን ማዛወሩን አሌካዯም አመሌካች የተጠሪ አሰሪ ነው፡፡ አሰሪ 
ማሇት አንዴን ወይም ብዙ ሰዎችን ዯመወዝ እየከፇሇ በእርሱ መሪነት ስራውን እንዱሰሩሇት ቀጥሮ የሚያሰራ ግሇሰብ 
መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 2/1/ እና 4 ስር መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም አሰሪው ስራውን የሚመራ 
እንዯመሆኑ መጠን አንዴ ሰራተኛ የት ቦታ ተመዴቦ ቢሰራ ሇስራው ይጠቅማሌ የሚሇውን የመወሰን አስተዲዯራዊ መብት 
ሉኖረው ይገባሌ፡፡ የአሰሪው ስራውን ቅሌጥፌና፣ ውጤታማነት፣የኢንደስትሪ ሰሊም ወይም ላልች በተሇያዩ ሁኔታዎች 
ከግምት ውስጥ በማስገባት አንዴን ሰራተኛ ከአንዴ የሰራ መዯብ ወዯ ላሊ ወይም ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ የማዛወር መብቱ 
ስራ መሪነቱ ወይም አሰሪነቱ የሚመነጭ ነው፡፡ በእርግጥ አሰሪው ይህን የዝውውር እርምጃ ሲወስዴ የሰራተኛውን 
መብትና ጥቅም ሉጠብቅ ይገባሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይም ተጠሪ ወዯ ላሊ ቦታ የተዛወሩት ዯመወዛቸውን ይዘው ሇመሆኑ ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ 
ተጠሪ በመ/ቤት ውስጥ በዯረሰብኝ ዴብዯባ ሇመታረቅ ባሇመፌቀዳ ብቻ ሌዛወር አይገባም በማሇት ነው የሚከራከሩት ከሊይ 
እንዯተመሇከተው ግን አሰሪው ሇኢንደስትሪ ሰሊም ሲሌ ወይም ሇስራው ይጠቅማለ ብል በሚያምነው ቦታ ሊይ የተጠሪን 
መብት ሣያጓዴሌ ሇማዘወር አስተዲዯራዊ መብት አሇው፡፡ ይህም በአዋጁ የተከሇከሇ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የስር 
ፌ/ቤቶች የተጠሪ ዝውውር ሕገ-ወጥ ነው ሲለ የሰጡት ውሣኔ በአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ውስጥ አሰሪው ሉኖረው 
የሚገባውን አስተዲዯራዊ መብቶች ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27010 በ27/05/2001 ዒ.ም የተሰጠው ውሣኔና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
76626 በ20/06/2001 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪ በአመሌካች የተወሰዯው ዝውውር ሕገ-ወጥ ነው በማሇት እንዱነሣሊቸው ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት 
የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 
           መዝገቡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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