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የሰ/መ/ቁ. 43610 

ሏምላ 21 ቀን 2001 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጉስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

 ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ናይኮን ኃ/የተ/የግ/ማ - ጠ/ማስተዋሌ ሏብታሙ 

ተጠሪ፡- አቶ ሠሇሞን ተሠማ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሠበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው ጉዲይ የጀመረው ተጠሪ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ 
በክሣቸውም ያሇአግባብ ከስራ ስሇተሠናበቱ ወዯ ስራቸው እንዱመሇሱ ካሌሆነ ህጉ የሚፇቅዯው ክፌያዎች እንዱከፇሎቸው 
ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም ዴርጅቱ ሣይሆን ከስራ ያሠናበታቸው በራሣቸው ፇቃዴ ከሥራ በመቅረታቸው ነው ውለ 
የተቋረጠው በማሇት የተከራከረ ሲሆን ፌ/ቤቱ ተጠሪ በራሳቸው ፌቃዴ ነው ስራውን የሇቀቁት በማሇት ክሱን ሣይቀበሇው 
ቀርቷሌ፡፡ 

 ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር ተሠኝተው ይግባኛቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን 
አከራክሮ ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው በማሇት የ7 ወር ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ሥራ እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ችልቱም አቤቱታው ሇሠበር ችልት ያስቀርባሌ 
በማሇቱ ግራ ቀኙ ቀርበው የቃሌ ክርክራቸው ተሠምቷሌ፡፡ መዝገቡም እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

 ተጠሪ በስር ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ የአመሌካች ዴርጅት ባሇቤት ስሌክ ዯውሇው ከስራ ያሠናበቷቸው መሆኑን 
ነው የገሇፁት በመሆኑም በዚህ መሌኩ የስራ ውሊቸው መቋረጡን በቅዴሚያ የማስረዲት ሸክም ያሇባቸው ተጠሪ ናቸው፡፡ 
ይህንንም ሇማስረዲት ተጠሪ ምስክሮች ቆጥረዋሌ፡፡ በተጠሪ በኩሌ የቀረቡት ምስክሮች ግን በተጠሪ የክስ አቀራረብ መሰረት 
እንዲሊስረደ የሥር ፌ/ቤት አረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ ተጠሪ በስሌክ የስራ ውሊቸው መቋረጡን አሊስረደም ማሇት ነው፡፡ 
ይግባኝ ሠሚው ፌ/ቤትም ቢሆን ስሌክ ተዯውል የተጠሪ የሥራ ውሌ መቋረጡን ተጠሪ አስረዴተዋሌ አሊሇም፡፡ ይህም 
ተጠሪ ክስ የመሠረቱበትን ጉዲይ አሇማስረዲታቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ ይሌቁንም ተጠሪ በሥር ፌ/ቤት ያቀረቧቸው 3ኛ 
ምስክር የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ተጠሪ ስሌክ ሊይ ዯውሇው የስራ ቦታቸው በመቀየሩ ወዯ ተቀየሩበት ቦታ እንዱሄደና 
ወዯ ቀዴሞ ስራ ቦታቸው እንዲይገቡ መከሌከሊቸውን ነው ያስረደት፤ ይህ ዯግሞ የሚያስረዲው ሇተጠሪ በስሌክ 
የተነገራቸው የስራ ቦታቸው መቀየሩን እንጂ የሥራ ውሊቸው መቋረጡን አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ በስሌክ 
የተገሇፀሊቸው የሥራ ቦታ ሄዯው እንዲይገቡ ወይም እንዲይሠሩ መከሌከሊቸውን ያቀረቡት ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ 
በአጠቃሊይ ተጠሪ አመሌካች ከሥራ ያሠናበታቸው መሆኑን ያሇባቸውን የማስረዲት ሸክም ሣይወጡ ይግባኝ ሠሚው 
ፌ/ቤት የተጠሪ የሥራ ስንብት ህገ-ወጥ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 70728 ታህሣስ 28/2001 ዒ.ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) 
መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 31913 ሏምላ 18 ቀን 2000 ዒ.ም የሠጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. የተጠሪ የሥራ ውሊቸው በህገ-ወጥ መንገዴ የተቋረጠ መሆኑን ገሌፀው ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇውም 

ብሇናሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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