የሰ/መ/ቁ 41623
መጋቢት 8 ቀን 2001 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሠ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- አበባ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - ነ/ፇጅ ቀርቧሌ
ተጠሪ፡- አቶ ሣሙኤሌ ኪዲኔ - ቀርቧሌ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች የሥር ተከሣሽ ተጠሪ የሥር ከሣሽ
ነበሩ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ በአመሌካች ዴርጅት በመካኒክነት ተቀጥሬ እየሰራሁ ሳሇ ሳሊውቅ የዝውውር
ኮሚቴ ሳይሰማ ጥገና ክፌሌ
ሇማጠናከር በሚሌ ሰበብ ወዯ ልግያ ቅርንጫፌ አዛውሮኛሌ እንዴታከም ጠይቄ
ከሥራ አግድኛሌ እርምጃው ያሇ አግባብ ስሇሆነ ዝውውሩም እገዲውም አግባብ አይዯሇም ይባሌሌኝ ውዝፌ ዯሞዝ
ተከፌልኝ ወዯሥራዬ እንዱመሌሰኝ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡
አመሌካችም መሌስ እንዱሰጥ ታዞ ሲመሌስ አመሌካች ተጠሪን ያሰናበተው የሕብረት ሥምምነቱ ከመውጣቱ
በፉት ስሇሆነ አዛውሮ ማሰራት ይችሊሌ፣ በወቅቱም ዝውውሩን አሌተቃወሙም፣ በሥራቸው ቦታ ሊይም አሌተገኙም
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የቀረበሇትን ጉዲይ ከቀረቡት ማስረጃ እና ከሕጉ ጋር በማገናዘብ
መርምሮታሌ በውሣኔውም አመሌካች ተጠሪን እንዲዛወረው የታመነ ሲሆን ሰራተኛውን የማዛወር ሥሌጣን አሇኝ
ያዛወርኩት የሕብረት ስምምነቱ ከመውጣቱ በፉት ነው የሕብረት ሥምምነቱን መከተሌ አያስፇሌገኝም ሲሌ ተከራክሯሌ
አመሌካች ሠራተኛን (ተጠሪን) የማዛወር መብቱ ከሕብረት ሥምምነት የመነጨ አሇመሆኑ ግሌፅ ነው በግራ ቀኙ ያሇው
የሥራ ውሌ የማዛወር ስሌጣን የሰጠው መሆኑን አመሌካች በማስረጃ አሊስረዲም ተጠሪ ዝውውሩ ሲገሇፅሊቸው ጊዜ
ይሠጠኝ አለ ማሇት ዝውውሩን ሕጋዊ ያዯርገዋሌ ማሇት ባሇመሆኑ ዝውውሩ ሕገወጥ ነው ዔግደም ያሇአግባብ ስሇሆነ
የዝውውር ውሣኔው ተሰርዞ ተጠሪ በቀዴሞ የሥራ ቦታቸው ይመሇሱ ዔግደ የተሊሇፇበት ቀን አንስቶ ፌርዴ
እስከተሰጠበት ያሇው ዯሞዝ ተከፌልት ስራቸውን ያስቀጥሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች ይህንኑ ውሣኔ ባሇመስማማት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኙን ቢያቀርብም ከፌተኛው ፌ/ቤት ጉዲዩን
በማስቀረብ ከአከራከረ በኋሊ ግዴፇት የሇውም ሲሌ የሥር ውሣኔን በፌ/ብ/ሕግ ቁ 348(1) መሠረት አፅንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውም የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች በ24/3/2001 ፅፇው ባቀረቡት ማመሌከቻ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና በከፌተኛው ፌ/ቤት
የተሰጡት ውሣኔዎች መሠረታዊ የሆነ የሕግ ሥህተት የተፇፀመበት ነው ሲሌ አቤቱታውን አቅርቧሌ፡፡
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ይህ የሰበር ችልትም
እንዱታይ የተወሰነው ተጠሪ
የማሰራት መብቴ ነው፣ ይህን
በዚህም መሠረት ይህን ነጥብ
መርምረናሌ፡፡

አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቷሌ ጉዲዩ ሇሠበር ችልት
የማህበር አባሌ ስሇሆነ ዝውውሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት መወሰኑ ሰራተኛን አዛውሮ
ማዴረግ ያሌፇሇገን ሰራተኛ ማሰናበት ሕግ ይፇቅዲሌ የሚሇውን ቅሬታ ሇመመርመር ነው፡፡
የግራ ቀኙ ወገኖች ባሰሙት ክርክር አቤቱታ ካቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር በማገናዘብ

በእኛ በኩሌ ባጠቃሊይ የጉዲዩን አመጣጥ ስናይ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት በመካኒክነት ሙያ እያገሇገለ ቆይተው
የጥገና ክፌሌን ሇመጠናከር ሲባሌ ወዯ ልጊያ ቅርንጫፌ እንዱዛወሩ ተዯርገው በቦታው ባሇመገኘታቸው ከሥራቸው
በመታገዲቸው ምክንያት ዝውውሩ አግባብ አይዯሇም ዯሞዝ ተከፌልኝ ወዯ ሥራዬ ሌመሇስ ብሇው ጠይቀዋሌ፡፡
ከመዝገቡና ካቀረበው ክርክር መረዲት እንዯተቻሇው የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ሰራተኛውን (ተጠሪን) ሇማዛወር ያበቃውን
ምክንያት ከሕብረት ሥምምነት ወይም ከውሌ መሆኑን አሊስረዲህም በማሇትና የቀረቡትን የተጠሪን ማስረጃ ሇማስተባበሌ
አሌቻሌክም በማሇት ዝውውሩና እግደ ሕገወጥ ነው ሰራተኛው ወዯ ሥራው ይመሇስ የተቋረጠበት ዯሞዝ ይከፇሇው ሲሌ
ወስኗሌ፡፡
ቀዴሞውንም ቢሆን ተጠሪ ከሥራዬ ታግጃሇሁ ወዯ ሥራዬ ሌመሇስ ብል እስከጠየቀ ዴረስ የሥር ፌ/ቤት
ጭብጥ የዞ ሉያከራክር የሚገባው ስንብቱ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሌ መሆን ነበረበት፡፡
ይህ ሆኖ ሳሇ ፌ/ቤቱ ዝውውሩ ሕገወጥ ነው ሲሌ የሰጠውን ሏሳብ ስናይ አመሌካች ተጠሪን የሕብረት
ሥምምነት ወይም ከውሌ ባሌመነጨ ምክንያት ስሊዛወረው ዝውውሩ ሕገ ወጥ ነው ያሇው አባባሌ አሣማኝ አይሆንም
ምክንያቱም የአሠሪና የሠራተኛ ሕጉ በሁሇቱም ወገን መብትና ግዳታን በማስቀመጥ የሚያገሇግሌ ሕግ ነውና፡፡
ባጠቃሊይ ሲታይ የግራ ቀኙ ባዯረጉት ክርክር እንዲስተዋሌነው ተጠሪ ዝውውሩን በወቅቱ ሣይቃወሙ
ከሥራቸው ቦታ ከ5 ቀናት በሊይ እንዲሌተገኙ በቃሌ ክርክር ጊዜ ፌ/ቤቱ ተረዴቷሌ፡፡ ያሇበቂ ምክንያት በተከታታይ
ከሥራው ከ5 ቀናት በሊይ የቀረ ሠራተኛ ዯግሞ በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 27(1)(ሇ) መሠረት ያሇማስጠንቀቂያ የሥራ
ውለ ይቋረጣሌ፡፡ በዚህም ጉዲይ ተጠሪ በቃሌ ክርክሩ አሌቀረሁም ሲሌ አሌተከራከረም፡፡ በመሆኑም ዝውውሩን በወቅቱ
ሣይቃወም ከሥራው ገበታ ሊይ መቅረቱ ስሇተረጋገጠ ተጠሪውን ወዯ ሥራው የሚመሇስበት ምንም ምክንያት ሣይኖር
የሥር ፌ/ቤት የተጠሪ ዝውውር ሕገ ወጥ ነው የተቋረጠው ዯሞዝ ይከፇሇው በማሇት የሰጡት ውሣኔ የፋ.ከ.ፌ/ቤትም
ጉዲዩን አይቶ ማረም ሲገባው ማፅናቱ መሠታዊ የሕግ ሥህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

የፋ.የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመቁ 32594 ቀን 9/11/2000 እና የፋ.ከፌተኛ ፌ/ቤት በመቁ 69715 በቀን 123-2000 የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
አመሌካች በሥራው ቦታ ሊይ ከ5 ቀናት በሊይ ስሊሌተገኘ መሰናበት አሇበት ብሇናሌ የሚከፇሇውም የዯሞዝ ክፌያ
አይገባውም፡፡
የግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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