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የሰ/መ/ቁ. 125004 

                                                ሰኔ 22 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                     ዲኞች፡- ሙስጠፊ አህመዴ 

                            ተፇሪ ገብሩ 

                            ሸምሱ ሲርጋጋ 

                            አብረሃ መሰሇ 

                            ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- አዱስ ፊና ጠቅሊሊ ሸቀጣ ሸቀጥ እና ሆቴልች ንግዴ አ.ማ.  

         - ነ/ፇጅ  ወንዴሜነህ ተገኘ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ሉቁ ብርሃኑ - የቀረበ የሇም 

      መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም ተጠሪው በባህርዲር ወረዲ 

ፌርዴ ቤት በ27/11/2007 ዒ.ም. አዘጋጅተው ባቀረቡት ክስ ነው። 

የጉዲዩን አመጣጥ በተመሇከተ አመሌካች ተጠሪን ይሰሩበት ከነበረው የባህርዲር ቅርንጫፌ 

ከ13/08/2007 ዒ.ም. ጀምሮ ወዯ ጅማ ቅርንጫፌ ያዛወራቸው መሆኑን፣ የዝውውር ዯብዲቤው 

በ07/08/2007 ዒ.ም. የተጻፇ ሆኖ ሇተጠሪው የዯረሰው በ09/08/2007 ዒ.ም. መሆኑን፣ ተጠሪው 

ወዯ ተዛወሩበት ቦታ ሳይሄደ በባህርዲር ቅርንጫፌ ሲሰሩበት የነበረው የስራ መዯብ ሳይሰረዝ ወዯ 

ጅማ ቅርንጫፌ እንዱዛወሩ የተዯረገው አሇአግባብ መሆኑን ገሌጸው ዝውውሩን በመቃወም 

ሇምዕራብ አማራ አሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ በ16/08/2007 ዒ.ም. ክስ አቅርበው 

መጥሪያውን በ17/08/2007 ዒ.ም. ሇአመሌካች ማዴረሳቸውን፣ተጠሪው ከ13/08/2007 ዒ.ም. 

ጀምሮ እስከ 17/08/2007 ዒ.ም. ዴረስ በመዯዲው ሇአምስት ቀናት በተዛወሩበት ጅማ ቅርንጫፌ 

በስራ ሊይ አሌተገኙም በሚሌ የስራ ውሊቸውን ስሇማቋረጡ አመሌካች 19/08/2007 ዒ.ም. 

በተጻፇ ዯብዲቤ ሇተጠሪው ያሳወቀ መሆኑን፣አመሌካቹ በቦርዴ ሇቀረበበት ክስ ተጠሪውን 

ያሰናበታቸው በመሆኑ ከስራ የተሰናበተን ሰራተኛ ጉዲይ ቦርደ የማየት ስሌጣን የሇውም የሚሌ 
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መቃወሚያ ማቅረቡን፣ቦርደም የአመሌካቹን የስንብት እርምጃ በ20/08/2007 ዒ.ም.  በተሰጠ 

ትዕዛዝ ካገዯው በኃሊ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን አሇኝ በማሇት በ04/09/2007 ዒ.ም. ብይን 

መስጠቱን፣አመሌካቹ በዕግዴ ትዕዛዙ መሰረት ተጠሪውን እስከ 29/09/2007 ዒ.ም. ዴረስ 

ሲያሰራው ቆይቶ በቃሌ ትዕዛዝ ያሰናበተው መሆኑን፣በላሊ በኩሌ የቦርደን ብይን በመቃወም 

አመሌካች ሇአማራ ብሓራዊ ክሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ባቀረበው ይግባኝ ሳቢያ ፌርዴ 

ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ቦርደ ከስራ የተሰናበተን ሰራተኛ ጉዲይ የማየት የስረ ነገር 

ስሌጣን የሇውም በሚሌ ብይኑን በመዝገብ ቁጥር 40770 በ03/11/2007 ዒ.ም. የሻረው መሆኑን፣ 

ተጠሪው ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረቡትም ከሊይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች በዝርዝር ገሌጸው 

ስንብቱ ሔገ ወጥ በመሆኑ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯስራቸው እንዱመሇሱ በመጠየቅ 

መሆኑን፣በፌርዴ ቤት በቀረበበት ክስ አመሌካቹ በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ በሰጠው መሌስ የአዱስ 

አዯረጃጀት እና ዯመወዝ ስኬሌ ጥናት በማዴረግ ከ01/11/2006 ዒ.ም. ጀምሮ አዱስ ምዯባ 

እንዲካሄዯ፣ ተጠሪውም እንዱዛወሩ የተዯረገው በዚሁ መሰረት እንዯሆነ፣ ከስራ እንዱሰናበቱ 

የተዯረገው ዯግሞ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት በተዛወሩበት ቦታ በስራ ሊይ ባሇመገኘታቸው 

እንዯሆነ እና በተዛወርኩበት ቦታ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት በስራ ሊይ ያሌተገኘሁት 

ዝውውሩን በመቃወም አቤቱታ እና ክስ በማቅረቤ ነው በሚሌ በሰራተኛው የሚቀርበው ምክንያት 

ሔጋዊ ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባ ስሊሇመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

በሰጠው አስገዲጀ የሔግ ትርጉም መሰረት የስንብት እርምጃው የተወሰዯው በአግባቡ እንዯሆነ 

ገሌጾ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ የተከራከረ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 

የወረዲው ፌርዴ ቤትም ክሱን እና የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኃሊ የስራ መዯቡ ባሌተሰረዘበት 

ሁኔታ አመሌካች ሇ30 ዒመታት ያገሇገለትን ሰራተኛ ወዯ ላሊ ቦታ ማዛወሩ ተገቢ 

አሇመሆኑን፣ዝውውሩ ተገቢ ነው ቢባሌ እንኳ ተጠሪው በነበሩበት ባህርዲር ቅርንጫፌ ርክክብ 

የጨረሱት በ12/08/2007 ዒ.ም. ስሇመሆኑ በተጠሪው ምስክሮች መረጋገጡን፣ ይህም ጉዞው 

ከሚፇጀው ጊዜ አንጻር ተጠሪው በ13/08/2007 ዒ.ም. በጅማ ቅርንጫፌ በስራ ሊይ ሉገኙ 

የሚችለበት ሁኔታ እንዲሌነበረ የሚያመሇክት መሆኑን፣ የቦርደ የዕግዴ ጊዜ ካበቃ በኃሊም 

ተጠሪው ወዯ ተዛወሩበት ቦታ እንዱሄደ አመሌካች ዕዴሌ ያሌሰጣቸው መሆኑን ገሌጾ ስንብቱ 

ሔገወጥ ነው በማሇት አመሌካች የአራት ወር ዯመወዝ ከፌል ተጠሪ ወዯ ስራ እንዱመሌሳቸው 

በመዝገብ ቁጥር 39453 በ18/06/2008 ዒ.ም.  ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበው የባህርዲር ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የአማራ 

ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የቀረበሊቸውን ይግባኝ እና አቤቱታ 

እንዯቅዯም ተከተሊቸው በመዝገብ ቁጥር 0305653 በ05/07/2008 ዒ.ም. እና በመዝገብ ቁጥር 

56209 በ07/07/2008 ዒ.ም. በትዕዛዝ ዘግተው በማሰናበታቸው ሲሆን የሰበር አቤቱታው 



19 
 

ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ተጠሪው ሇአምስት ተከታታይ ቀናት ከስራ በመቅረታቸው ተሰናብተዋሌ 

በማሇት የቀረበው የፉርማ መቆጣጠሪያ ሰነዴ በስር ፌርዴ ቤቶች ሳይታይ የመታሇፈን አግባብነት 

ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ 

የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን 

እኛም በጉዲዩ እሌባት ማግኘት የሚገባቸው፡- 

1. የስራ መዯቡ ባሌተሰረዘበት ሁኔታ አመሌካች ሇ30 ዒመታት ያገሇገለትን ሰራተኛ 

ወዯ ላሊ ቦታ ማዛወሩ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የወረዲው ፌርዴ ቤት የዯረሰበት 

መዯምዯሚያ ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? 

2. ስንብቱ ሔገ ወጥ በመሆኑ ተጠሪው ወዯስራ ሉመሇሱ ይገባሌ በማሇት  የተሰጠው 

ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ወይስ አይዯሇም? 

3. አመሌካች የአራት ወራት ውዝፌ ዯመወዝ ሇተጠሪው እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ወይስ አይዯሇም? 

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያው ነጥብ በተመሇከተ በመሰረቱ ተጠሪው ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረቡት 

ዝውውሩን ሳይሆን የስራ ስንብት እርምጃውን በመቃወም ነው፡፡ ዝውውሩ እና ስንብቱ 

ተያያዥነት ያሊቸው መሆኑን ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ የዝውውሩን 

አግባብነት እንዯ አንዴ የክርክር ጭብጥ አዴርጎ ውሳኔ ማሳረፈ ተገቢውን የክርክር አመራር 

ስርዒት መሰረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇስራው አስፇሊጊ መሆኑ ሲታመን 

አንዴ ሰራተኛ ከአንዴ የስራ መዯብ ተመሳሳይ ዯረጃ ወዲሇው ላሊ የስራ መዯብ ወይም ከአንዴ 

ቅርንጫፌ ወዯ ላሊ ቅርንጫፌ የማዛወር መብት በመሰረቱ የአሰሪው ነው፡፡ የሰራተኛው 

የአገሌግልት ዘመን መጠን እና የስራ መዯቡ አሇመሰረዝ በራሱ ሰራተኛውን ከአንዴ ቅርንጫፌ 

ወዯ ላሊ ቅርንጫፌ አዛውሮ ከማሰራት የሚከሇክሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የወረዲው 

ፌርዴ ቤት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ሔጋዊ መሰረት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ የወረዲው ፌርዴ ቤት ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው ሇማሇት ከቻሇባቸው 

ዒበይት ምክንያቶች አንደ ተጠሪው ርክክብ የጨረሱት በ12/08/2007 ዒ.ም. እንዯሆነ በማስረጃ 

የተረጋገጠ በመሆኑ ጉዞው ከሚፇጀው ጊዜ አንጻር ሰራተኛው በ13/08/2007 ዒ.ም. በተዛወሩበት 

ጅማ ቅርንጫፌ ሇመገኘት የሚችለበት ሁኔታ አሌነበረም የሚሌ ነው፡፡ በግራ ቀኙ በኩሌ 

ከተሰሙት ምስክሮች መካከሌ የተጠሪው 1ኛ ምስክር ተጠሪው ርክክብ የጨረሱት በ12/08/2007 

ዒ.ም. እንዯሆነ በመግሇጽ የመሰከሩ ሲሆን የተጠሪው የቅርብ አሇቃ መሆናቸውን የገሇጹት 
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የአመሌካቹ 2ኛ ምስክር በበኩሊቸው ተጠሪው ርክክብ ያጠናቀቁት በ09/08/2007 ዒ.ም. እንዯሆነ 

ገሌጸው መመስከራቸውን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ ምስክርነት መካከሌ የወረዲው 

ፌርዴ ቤት ተገቢ አዴርጎ የተቀበሇው በተጠሪው 1ኛ ምስክር የተሰጠውን ምስክርነት ነው፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታው ሊይ ርክክቡ የተፇጸመው በ09/08/2007 ዒ.ም. መሆኑን አስረዴተን 

እያሇ ተቀባይነት ያጣው አሇአግባብ ነው ከማሇት በቀር ተጠሪው ርክክቡን የፇጸሙት 

በ12/08/2007 ዒ.ም. ስሇመሆኑ በተጠሪው ምስክር የተሰጠው ምስክርነት ተቀባይነት የሚያጣበት 

ሔጋዊ ምክንያት ስሇመኖሩ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ርክክቡ የተፇጸመበትን ሰነዴ በማስረጃነት 

አቅርቦ የነበረ ስሇመሆኑም የመዝገቡ ግሌባጭ አያመሇክትም፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታው ሊይ ከስንብቱ ጋር የተያያዙትን ሰነድች ፌርዴ ቤት በማስረጃነት 

አቅርበን ነበር ከማሇት በቀር ካቀረቧቸው ሰነድች መካከሌ የርክክቡን ቀን የሚያመሇክት ሰነዴ 

ስሇመኖሩ አሌገሇጸም፡፡ በሰበር አጣሪ ችልት አቅርቦ ከመዝገቡ ካያያዛቸው ሰነድች መካከሌም ይህ 

ሰነዴ የሇም፡፡ ተጠሪው ከስራ የተሰናበቱት ከ13/08/2007 ዒ.ም. ጀምሮ እስከ 17/08/2007 ዒ.ም. 

ዴረስ በመዯዲው ሇአምስት የስራ ቀናት በስራ ሊይ አሌተገኙም በሚሌ ሲሆን ርክክቡን ያጠናቀቁት 

በ12/08/2007 ዒ.ም. ከሆነ ዯግሞ ከባህርዲር ወዯ ጅማ የሚዯረግ ጉዞ የሚፇጀው ጊዜ የሚታወቅ 

በመሆኑ ተጠሪው በ12/08/2007 ዒ.ም. በስራ ሊይ አሌተገኙም ሉባለ የሚችለበት አግባብ 

አይኖርም፡፡ ተጠሪው ርክክቡን ባህርዲር ሊይ በ12/08/2008 ዒ.ም. አጠናቀው በ13/08/2007 ጅማ 

ቅርንጫፌ በስራ ሊይ ሇመገኘት የሚያስችሊቸው ሁኔታ የነበረ ስሇመሆኑም በአመሌካቹ በኩሌ 

የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ በመሆኑም ስንብቱ ሔገወጥ ነው ተብል ተጠሪው ወዯስራ እንዱመሇሱ 

የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች የወሰዯው 

የዝውውር እርምጃ ተቀባይነት የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት ባሇመኖሩ እና ተጠሪውም ወዯ ስራ 

መመሇስ የሚገባቸው በጅማ ቅርንጫፌ በመሆኑ የወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪው ወዯ ስራ 

የሚመሇሱበትን ቅርንጫፌ ሳይሇይ በዯፇናው ወዯስራ ሉመሇሱ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ 

ተገቢ ባሇመሆኑ ውሳኔው በዚህ አግባብ ብቻ ሉታረም የሚገባው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

ሶስተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ወዯ ስራው እንዱመሇስ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የስራ ክርከር 

ችልት የተወሰነሇት ሰራተኛ ከስዴስት ወራት የማይበሌጥ ውዝፌ ዯመወዝ እንዱከፇሇው ፌርዴ 

ቤቱ የሚወስን ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 በአንቀጽ 43 (5) የተመሇከተ በመሆኑ 

ሇተጠሪው የአራት ወራት ውዝፌ ዯመወዝ እንዱከፇሌ መወሰኑ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ጉዲዩ በይግባኝ ታይቶ የሰራተኛው ወዯስራ የመመሇስ ውሳኔ ከፀና ከአንዴ ዒመት 

ያሌበሇጠ ውዝፌ ዯመወዝ ፌርዴ ቤቱ ሇሰራተኛው የሚወስን ስሇመሆኑ በዚሁ ዴንጋጌ 

ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ በዚህ ችልት ከቆየበት ጊዜ አንጻር ሇተጠሪው በተጨማሪ የሁሇት 

ወራት ዯመወዝ ሉወሰን የሚገባው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 
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ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት እና ሉታረም 

የሚገባው በመሆኑ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በባህርዲር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 39453 በ18/06/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ 

በባህርዲር ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት እንዯቅዯም ተከተሊቸው በመዝገብ ቁጥር 0305653 በ05/07/2008 

ዒ.ም. እና በመዝገብ ቁጥር 56209 በ07/07/2008 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የስራ ስንብት እርምጃው ሔገወጥ በመሆኑ ተጠሪው የአራት ወር ውዝፌ ዯመወዝ 

ተከፌሎቸው ወዯስራ ሉመሇሱ ይገባሌ በሚሌ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

3. በስር ፌርዴ ቤቶች ከተወሰነው በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 በአንቀጽ 43 (5) 

በተመሇከተው መሰረት አመሌካች የሁሇት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ሇተጠሪው ሉከፌሌ ይገባሌ 

በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. ወዯስራ የሚመሇሱበት ቅርንጫፌ ሳይሇይ ተጠሪው ወዯስራቸው ሉመሇሱ ይገባሌ በሚሌ 

በዯፇናው የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

5. ተጠሪው ወዯ ስራ ሉመሇሱ እና ውዝፌ ዯመወዝም ሉከፇሊቸው በተዛወሩበት ጅማ 

ቅርንጫፌ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6. በባህርዲር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 39453 የተያዘው አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ 

በዚህ መዝገብ በ09/07/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

7. የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡ 

8. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

9. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ብ/ይ 
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