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የሰ/መ/ቁ. 3621ዏ 

ኀዲር 2 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- አቃቂ መሇዋወጫ እቃዎችና መሣሪያዎች አ/ማ - አሌቀረበም፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ ኃይሇ ሳሌቫሌቶር - ቀርቧሌ፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች የሥር ተከሣሽ ተጠሪ የሥር 
ከሣሽ ነበሩ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ በአመሌካች ዴርጅት የሥራ ዴሌዴሌ አብረውኝ እንዯሚሠሩት 
ሠራተኞች ከዯረጃ 6 ወዯ 8 ሊይ እንዴመዯብ ይወሰንሌኝ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡  

 አመሌካችም ሇክሱ በሰጠው መሌስ ዯረጃ 8 ሊይ የተመዯቡት 19 ዒመት እና በሊይ ሌምዴ ያሊቸውና በራሳቸው 
መስራት የሚችለትን ነው፡፡ ተጠሪ ሌምዴም የሊቸውም፣ መዋቅሩ መሠረት ያዯረገው የሥራ ፌሊጎትና ፌቅር፣ 
ውጤታማነት ታይቶ ነው፤ ስሇዚህ ተጠሪ ሇቦታው አይገቡም ብል ተከራክሯሌ፡፡  

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የቀረበሇትን የግራ ቀኙን ክርክር ካሇው ሕግ ጋር በመመርመር አመሌካች 
የሥራ ምዴቡን ሇመስጠት መሠረት ያዯረገው ሌምዴና የትምህርት ዯረጃ ብቻ አይዯሇም የታየው፣ ነገር ግን ታማኝነት 
የስራ አፇፃፀም እና ውጤታማነትም ታይቶ ስሇሆነ በአግባቡ ነው ብልአሌ፤ ነገር ግን ቦታው ሇምን እንዯማይገባቸው 
ከመናገር ውጪ ቦታው እንዯማይገባቸው ያቀረበው ማስረጃ የሇም፡፡  

ተጠሪ አብረውኝ ሇነበሩት ዯረጃ 8 ሰጥቷሌ የሚሇውን ቅሬታ አመሌካች አሊስተባበሇም በማሇት ተጠሪ በዯረጃ 8 ሊይ 
እንዱመዯብ እና በዯረጃ 8 የሚከፇሇው ክፌያ እንዱከፇሇው ወስኗሌ፡፡  

 አመሌካችም በዚህ ፌ/ቤት በተሰጠው ውሣኔ ባሇመስማማት ቅሬታውን ቢያቀርብም ጉዲዩ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሠረት ውሣኔው ጉዴሇት የላሇበት መሆኑን ገሌፆ ሰርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረበውም በዚህ ሊይ ነው፡፡  

      አመሌካች መጋቢት 1 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም ጽፍ ባቀረበው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሠጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የሆነ የሕግ ሥህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት አቤቱታውን አቅርቧሌ፡፡  

 ይህ የሰበር ችልትም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቷሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር ችልት 
እንዱታይ የተወሰነውም ተጠሪ በአመሌካች መ/ቤት መዋቅር መሠረት ወዯ ዯረጃ 8 ከፌ ብል እንዱመዯብ የመወሰኑን 
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረት ይህንን ነጥብ ግራ ቀኙ ወገኖች ካሰሙት ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት 
ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  
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 በዚህ ጉዲይ ሇክርክሩ ዋናው ነጥብ የሆነው ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት በዯረጃ 6 ሊይ ሲሰራ ቆይቶ ወዯ ዯረጃ 8 
መመዯብ ሲገባው የተከሇከሇ መሆኑን ገሌፆ በማመሌከቱ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤትም በማከራከር ተጠሪ ወዯ ዯረጃ 8 
እንዱመዯብ እና ክፌያውም እንዴፇጽምሇት ወስኗሌ፡፡  

 የአመሌካች ዴርጅት አዱስ መዋቅር መዘርጋቱን ሳይክዴ በዚሁ አዱስ አሰራር ከዯረጃ 6 ወዯ 8 ሉያዴጉ 
የሚችለትን /የሚገባቸውን/ ሠራተኞች ራሱ ባወጣው መስፇርት መሠረት እንዯሇየ እና ተጠሪ ሇዚህ ቦታ እንዯማይመጥኑ 
ከምክንያቱ ጋር ገሌጿሌ፡፡ ተጠሪም በዚሁ መሠረት በዯረጃ 7 ሊይ እንዲለም መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ ይህ የሚያመሇክተው 
ተጠሪ ሉመጥን በሚችሌበት የተመዯበ መሆኑን መገመት ይቻሊሌ፡፡ አሠሪ የራሱን ሥራ ሇማቀሊጠፌ እና ምርታማ 
ሇመሆን ሰራተኞችን እንዯየችልታቸውና እውቀታቸው ይጠቅሙኛሌ ባሇው ቦታ በሕጋዊ መንገዴ መዯሌዯሌም ሆነ 
መመዯብ የሚከሇክሇው ሕግ የሇም፡፡ ከሱ /ከዴርጅቱ/ በሊይ ስሇሠራተኞቹ የሚያውቅ ሉኖር አይችሌምና፡፡ 

 ስሇዚህ የአመሌካች ዴርጅት ተጠሪን ወዯ ዯረጃ 8 /ስምንት/ የማታሳዴግበትን ምክንያት አሊስረዲህም እና ወዯ 
ዯረጃ 8 አሳዴገህ የመዯቡን ክፌያም ፇጽም ተብል መወሰኑ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 28621 በቀን 11/4/2ዏዏዏ ዒ.ም. የፋ/ከ/ፌ/በመ/ቁ. 62/ዏ9 በቀን 
16/5/2ዏዏዏ የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ፌ/ቤቶች በዴርጅቱ /በአመሌካች/ ሥራ ገብተው ሠራተኛን አሳዴግ በማሇት መወሰን አይችለም ብሇናሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡  

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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