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ጥር 30 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብርሃ መሰሇ
አመሌካች -የዯብረዘይት ሄሌሜክስ ቄራ ዴርጅት- ተወካይ ፀጋ መርጋ ቀረቡ
ተጠሪዎች - 1.አየሇ ዱባባ
2. ግርማ ፌቃደ

ጠበቃ አቦነሽ በሊቸው ቀረቡ

3. መኮንን ሳህሇ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩም የተጀመረው የአሁን ተጠሪዎች
በአዴአ ወረዲ ፌ/ቤት በአሁኑ አመሌካች ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ነገርም
ባጭሩ በዴርጅቱ ውስጥ በቆዲ መግፇፌ እርዴ ሥራ መዯብ ተቀጥረው ሲሰሩ ቆይተው ተከሳሽ
ዴርጅት በቀን 14/06/2007 እና በ16/06/2007 በተጻፇ ዯብዲቤ የስራ ዉለን አቋርጦ ያሊግባብ
ከስራ ያሰናበታቸው በመሆኑ እና በዯብዲቤ የተገሇፁት ምክንያቶች የስራ አስኪያጅ ትዕዛዝን
አሇመቀበሌ፤ ስራን በመሰሌቸት ማጓተት፤ በቀን 8 ሰዒት አሇመስራት፤ እንዱሁም ከስጋ መጫን
ጋር የተያያዘ ሲሆን አንቀበሌም ያሌንዉ የስራ አስኪያጅ ትዕዛዝ ባሇመኖሩ፤ ስራን ያሊጓተትን
በመሆኑ፤ እንዯ ህጉ ሙለ የስራ ሰዒት አንሰራም ያሊሌን በመሆኑ እና የተቀጠርንበት የስጋ
መግፇፌ ቢሆንም በተጨማሪ ስንታዘዝ ሇስጋ መጫን የተቀጠሩትን አግዘን ስንጭን የነበረ
በመሆኑ የተጠቀሱት ምክንያቶች በሙለ ሆነ ተብሇው ከስራ ሇማሰናበት በተከሳሽ ዴርጅት
የተፇጠሩ በመሆኑ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው ተብል ሌዩ ሌዩ ክፌያ ይከፇሇን በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡
ተከሳሹ ሇክሱ በሰጠው መሌስ በቆዲ መግፇፌ ሥራ ሊይ የተሰማሩ ቢሆንም እነሱ ስራ በላሊቸው
ጊዜ ተከሳሽ ላሊ ስራ ማሰራት እንዯሚችሌ በህጉ የተፇቀዯ በመሆኑ፤ ሰራተኛው ምን አይነት ስራ
ቢሰራ ትርፌ ያስገኛሌ የሚሇውን ከግምት በማስገባት ሰራተኛውን ከተቀጠረበት ስራ ዉጪ
ማሰራቱ ከስራ ስምሪት ስሌጣን የመነጨ መብት በመሆኑ፤ ከሳሾች ታዘው ስራ አንሰራም ስሊለ
ስጋ በጊዜ ሳይጫን ቀርቶ በምን አገባኝነት የተከሳሽ ንብረት እንዱጠፊ ስሊዯረጉ ተከሳሽ በአዋጅ
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ቁጥር 377/1996 መሰረት ያሇማስጠንቀቂያ አሰናብቷሌ፡፡ ነገር ግን ከሳሾች በ17/06/2007 ዒ.ም
በተፃፇ ማመሌከቻ ወዯ ስራ ሇመመሇስ ጠይቀዉ ተከሳሽ ወዯ ስራ የመሇሳቸው ቢሆንም በገዛ
ፇቃዲቸው ስራውን ትተው ክሱን ያቀረቡ በመሆኑ መሰናበታቸው ህጋዊ ነው ይባሌ፤ ከዒመት
ዕረፌት በቀር ላልች ክፌያዎችም ሉከፇሎቸው አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን በቅዴሚያ የተመሇከተው የወረዲ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ
ተከሳሽ ያቀረበው መከራከሪያ በራሱ ምስክሮች ጭምር አሇመረጋገጡን በመጥቀስ ስንብቱ ህገ ወጥ
ነው ብል ተከሳሽ በአዋጁ መሰረት ሌዩ ሌዩ ክፌያዎችን ሇከሳሾች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ይግባኙ
የቀረበሇት የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ ውሳኔዉን
በማሻሻሌ በአንቀፅ 38 መሰረት ክፌያ ሇዘገየበት የተወሰነውን ቅጣት በመሻር ላሊው የውሳኔ ክፌሌ
እንዱፀና ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ይህን ዉሳኔ በመቃወም የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም መሰረታዊ የህግ ስህተት አሌተፇፀመበትም ተብል አቤቱታቸው ውዴቅ
ተዯርጓሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካች ህዲር
2/2008 ዒ.ም ያቀረቡት ማመሌከቻ ተመርምሮ ሇተጠሪዎች የተሰጠው ስራ ቀዴሞ ሲሰሩት
ከነበረው ስራ ጋር ተያያዥነት (ተመሳሳይነት) ያሇው መሆን አሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች
ተጣርቶ የመወሰን አሇመወሰኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡
ተጠሪዎችም ቀርበው ታህሳስ 14/2007 ዒ.ም በተጻፇ መሌስ የተቀጠሩበት የቆዲ ገፊፉነት ስራ
ከጭነት የስራ መዯብ የተሇየ መሆኑን እና ሇሸክም ስራውም አሌታዘዙም የተባሇው ከእውነት
የራቀ መሆኑን በመጥቀስ ውሳኔው መሰረታዊ የህግ ስህተት አሌተፇፀመበትም ተብል እንዱፀና
ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቹ ክርክሩን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሊይ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን በበኩሊችን የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ
መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ የሰበር አቤቱታ
በቀረበበት ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን በጭብጥነት ይዘን
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡
እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪዎችን ከስራ ሇማሰናበት ምክንያት ያዯረገው የስራ ሰዒትን
ተከትል በትጋት አሇመስራትንና ከስራ መዯባቸው ዉጭ የጭነት ስራ እንዱሰሩ ሲታዘዙ
የተሰጣቸውን ትዕዛዝ አክብረው አሇመስራታቸውን ሲሆን ተጠሪዎች የተጠቀሱት ምክንያቶች ሆነ
ተብል ሇስንብት የተዘጋጁ ናቸው በማሇት በመካዴ ተከራክረዋሌ፡፡

በአዋጅ ቁጥር 377/1996

አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀጽ (2) እና (7) እንዯተመሇከተው ማንኛውም ሠራተኛ በስራ ዉለ እና
በስራ ዯንቡ መሰረት በአሰሪው የሚሰጠውን ትዕዛዝ የመፇፀም እንዱሁም የአዋጁን ዴንጋጌዎች፤
የህብረት ስምምነትን፤ የስራ ዯንብንና በህግ መሰረት የሚተሊሇፈ መመሪያዎችንና ትዕዛዞችን
የማክበር

ግዳታ

አሇበት፡፡

አመሌካች

በዚህ

የህጉ

አግባብ

ስራውን

በመምራት

ሇስራው
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ውጤታማነትና ቅሌጥፌና የሚረደ የተሇያዩ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ሰራተኞችን
ሇስራ የማሰማራት ተግባር እንዱያከናውን የተፇቀዯሇት ቢሆንም ሇስንብቱ የተጠቀሱት ምክንያቶች
መኖራቸውን፤የሰጠው ትዕዛዝም አሇመከበሩን የማስረዲት ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ
የተካዯውን ፌሬ ነገር በማስረጃ ሇማጣራትና ማስረጃንም ሇመመዘን ስሌጣኑ የተሰጠው የስር
ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃዎች ሰምቶ ተጠሪዎች ሇስንብቱ የተጠቀሱትን ምክንያቶች
አሇመፇፀማቸውን አረጋግጫሇሁ በማሇት የስንብቱን ህገ ወጥነት ወስኗሌ፡፡
ተጠሪዎች የስራ ግዳታቸውን አሇመወጣታቸዉን በማንሳት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር በፌሬ
ነገር ረገዴ ስሊሊስረዲ የስራ ውለን ማቋረጡ ህገወጥ ነው ተብል መወሰኑ የአሰሪና ሰራተኛ
የአዋጁን ዴንጋጌዎች ይዘትና ዒሊማ ያገናዘበ ነው ከሚባሌ በቀር የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘንውም፡፡
ስሇሆነም በውሳኔው የተፇፀመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ስሊሊገኘን ተከታዩን ውስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 41726 በ23/10/2ዏዏ7ዒ.ም. ተሻሽል
የተሰጠው ፌርዴ እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ 229654
በ04/02/2008 ዒ.ም ያሳሇፇው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. የተጀመረው አፇፃፀም ታግድ እንዱቆይ በዚህ ፌርዴ ቤት ህዲር 6/2008 ዒ.ም በዋሇ ችልት
የተሰጠው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ብ
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