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የሰ/መ/ቁ. 77113 

ሏምላ 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

     አሌማው ወላ 

      ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፉሣ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አኪኮ ቦዱዋይዝ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - ጠበቃ አቶ ጌታቸው ወንዴሙ ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ገረመው አበበ - ቀረቡ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የአሁን አመሌካች ተጠሪን ከሥራ ያሰናበተው ህግ በዯነገገው 
መሰረት ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ከግራ ቀኙ ክርክርና በማስረጃ 
ከተረጋገጠው የፌሬ ነገር ጉዲይ ጋር በማገናዘብ ሇይቶ ሇመወሰን ሲባሌ ነው፡፡ 

በዚህ ጉዲይ የአሁን ተጠሪ ሥራዬን በአግባቡ እየተወጣሁ እያሇ አሠሪው ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ 
ተዛውረሃሌ በአዱሱ የስራ መዯብ ሄዯህ ሥራ በማሇት በቃሌ ሲገሌጽሌኝ፤ በተዛወርኩበት ቦታ 
ሥራዬን በኃሊፉነት በአግባቡ እንዴወጣ የዝውውር ዯብዲቤ ይዴረሰኝ በማሇት በመጠየቄ በጥበቃ 
ኃሊፉው ተገዴጄ እንዴወጣ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም የተነሣ የሥራ ውለ የተቋረጠ ስሇሆነ ስንብቱ 
ህገ-ወጥ በመሆኑ የሚገባኝ ሌዩ ሌዩ ክፌያ እንዯ ህጉ ይፇፀምሌኝ በማሇት ዲኝነት ስጠይቅ፤ 
የአሁን አመሌካች በበኩለ ከአሰሪነቴ በመነጨ ሥሌጣን ሠራተኛው በላሊ የሥራ መዯብ ተዛውሮ 
እንዱሰራ፤ የዝውውር ዯብዲቤ በቀጣይነት እንዯሚዯርሰው በሥራ ኃሊፉው ግሌፅ ትዕዛዝ 
ቢዯርሰውም ሥራ አሌጀመረም፡፡ በዚህም የተነሳ በቀዴሞው የሥራ ቦታ ሉያቆያቸው የሚችሌ 
ምክንያት የላሇ መሆኑ ተገሌፆ ወዯ መዯብ የሥራ ቦታቸው እንዱሄደ ሲነገራቸው ሥራቸውን 
በፇቃዲቸው ሇቀው ሄዯዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙ የሥራ ውሌ የተቋረጠው በሠራተኛው ፇቃዯኝነት ወይስ በአሰሪው 
አነሳሽነት? የሚሇውን በአከራካሪ ነጥብነት ይዞ በጉዲዩ ሊይ ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ በተሰማው ማስረጃ 
መሰረትም አሠሪው ሠራተኛውን የዴርጅቱ የሥራ ቦታ በሆነ በላሊ ቦታ ተዛውሮ እንዱሰራ 
በቃሌ መገሇፁንና ሠራተኛውም ዝውውር በፅሁፌ ይዴረሰኝ በማሇት ሲጠይቅ እንዯነበር 
አሰሪውም በዴርጅቱ የጥበቃ ኃሊፉ አማካኝነት ሠራተኛው ተገድ እንዱወጣ ያዯረገ መሆኑንና 
ሠራተኛውም ሌብ አዴርጉ እያሇ ተገድ ወጥቶ መሄደን ከዚያም ወዯ ሥራ ቦታ ሉመሇስ ያሌቻሇ 
መሆኑን በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ እንዯሆነ ከውሳኔው ግሌባጭ ተረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም 
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አመሌካች ሠራተኛው ወዯ ተዛወረበት ቦታ አሌሄዴም በሚሌ ምክንያት ሥራውን በገዛ ፇቃደ 
ሇቋሌ የሚሇው ክርክሩ በማስረጃው የተረጋገጠውን ጉዲይ መሰረት ያዯረገ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ሇግራ ቀኙ ክርክር መነሻ የሆነው የዝውውር ጉዲይ እንዯሆነ በማስረጃ ከመረጋገጡም 
በሊይ ሁሇቱንም ወገኖች ያሇያያቸው ነጥብ አይዯሇም፡፡ የተሇያዩበት ነጥብ አመሌካች እንዯ 
አሰሪነቴ የዝውውር እርምጃውን በቃሌ ትዕዛዝ አስተሊሌፋያሇሁ፤ በቀጣይም የዝውውር ዯብዲቤ 
እንዯሚዯርሰው እየተገሇፀሇት ወዯ ምዴብ ሥራው መሄዴና ሥራ መጀመር ሲገባው ይህንን 
አሊዯረገም የሚሇውን በማስቀዯም በሠራተኛው በኩሌ ጥፊት እንዲሇ ሇማሳየት ሲሌ ክርክሩን 
አቅርቧሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ ሠራተኛው የተዛወረበት ክፌሌ ከቦታም ሆነ ከሥራ መዯብ አንፃር ሲታይ ቀዴሞ 
ተመዴቦ ይሰራበት ከነበረው የሥራ አዴራሻም ሆነ የሥራ መዯብ የተሇየ ስሇመሆኑ በማስረጃ 
የተረጋገጠ ሲሆን፤ አመሌካች ሇዚህ ያቀረበው ማስተባበያ ክርክር የሇም፡፡ ይህም ከሆነ አሰሪው 
የዝውውሩን እርምጃ በቃሌ በማስተሊሇፌና የሚያስገዴዴ አጣዲፉ ሁኔታ መኖሩን ካሊስረዲ በቀር 
የዝውውር እርምጃውን በቃሌ አስተሊሌፋያሇሁ፤ በቀጣይም በዯብዲቤ እገሌፃሇሁ ማሇቱ 
የአስተዲዲሪነት ሥሌጣኑን በዘፇቀዯ ሇማከናወን ከመሻት የመነጨ ምክንያት ነው ከሚባሌ በቀር 
የእርምጃውን ህጋዊነት አያሳይም፡፡ ተጠሪም ይህ የዝውውር ውሳኔ በቃሌ መሆኑ ቀርቶ በፅሁፌ 
ይዯረግሌኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ ተዛውሮ እንዱሄዴ ከተገሇፀሇት የሥራ አዴራሻ እና የሥራ 
መዯብ አንፃር የአንዴ መ/ቤትን አግባብ የሆነ የዝውውር አፇፃፀም ተከትል ያቀረበው የመብት 
ጥያቄ ነው የሚያሰኝ እንጂ የአሰሪውን ትዕዛዝ ሊሇመፇፀም ያዯረገው ተግባር ሆኖ አይገኝም፡፡ 
በመሆኑም ሇግራ ቀኙ ውዝግብ የሆነው ምክንያት አሰሪው በእራሱ በፇፀመው ያሌተገባ ተግባር 
እንዯሆነ መረዲት ችሇናሌ፡፡ 

አሰሪው የወሰዴኩት እርምጃ ህጋዊ መሰረት ያሇው ነው በሚሌ ያመነበት ቢሆን እንኳ ተጠሪ 
ወዯ አዱሱ የስራ ቦታ ሄድ ሥራ ባሇመጀመሩ ምክንያት የሥራ ዯንቡ እና ህጉ በሚፇቅዯው 
ቅዯም ተከተለ የጠበቀ አስተዲዯራዊ እርምጃ መወሰዴ ከሚችሌ በቀር ሠራተኛውን የጥበቃ ኃሊፉ 
በሆነው አማካኝነት ከስራ ቦታ አስገዴድ እንዱወጣ በማዴረጉ በእራሱ እጅ የመዲኘት ተግባሩ 
ላሊው ህጋዊ መሰረት የላሇው እርምጃ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም የሥራ ውለ ሉቋረጥ የቻሇው ከሊይ በተገሇፁት ምክንያቶች በሠራተኛው ፇቃዴ ሳይሆን 
ሠራተኛው/የአሁን ተጠሪ/ ዯንቡን ባሌጠበቀ ዝውውር ምክንያት ሇመሄዴ እቸገራሇሁ በማሇት 
ተገቢው እንዱፇፀም በመጠየቁ ምክንያት አሠሪው ከሥራ ቦታው በዴርጅቱ ጥበቃ ሰራተኛ 
አማካኝነት አስገዴድ በማስወጣቱ ህገ-ወጥ ዴርጊት ሆኖ ስሇተገኘ የሥር ፌ/ቤቶች ስንብቱ ህጉ 
ከዯነገገው ውጭ የተፇፀመ ነው በሚሌ የሰጡት ዲኝነት በማስረጃ የተረጋገጠውን መሰረት ያዯረገ 
በመሆኑ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አመሌካች በስንብቱ አግባብነት ዙሪያ ክርክር ከማቅረቡ በፉት በክፌያው ጉዲይ ሊይ ያነሳው 
ክርክርም የሇውም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት በበታች ፌ/ቤቶች አመሌካች በወሰዯው ተገቢ ያሌሆነ  ዴርጊት ሳቢያ 
የሥራ ውለ የተቋረጠ መሆኑን ተገንዝበው የሰጡት ዲኝነት መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ባሇማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 
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1. በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 115625 በ29/3/2004 ዓ.ም 
የሰጠውና የመጨረሻ ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348 (1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ከዚህ በፉት በዚህ የሰበር መዝገብ ሚያዝያ 13 ቀን 2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የተሰጠው 
የዕግዴ ትዕዛዝ እንዱነሳ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር የተነሳ የዯረሰውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ 
የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ት/ዘ   
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