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የሰ/መ/ቁ. 37778 

ኀዲር 04 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

       ሑሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አዱስ መሇዋወጫ እቃዎች አስመጪና አከፊፊይ አ.ማ - ጠ/ብስራት መኮንን ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ካሣሁን ከበዯ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በተከሣሽ ዴርጅት 
ከታህሳስ 1 ቀን 1979 ዒ.ም ጀምሮ እስከ የካቲት 15 ቀን 1999 ዒ.ም ዴረስ ማገሌገሊቸውን፣በመጨረሻ የነበረው የስራ 
መዯብ ዯረጃም ግምጃ ቤት ትራንዚት አምስት መሆኑን ከሕብረት ስምምነቱ ውጪ ዝውውር መፇፀሙንና የስራ ውለም 
ያሊግባብ መቋረጡን በመዘርዘር ዝውውሩ እንዱሻር ወዯ ስራ እንዱመሇሱም ይወሰንሊቸው ዘንዴ በአሁኑ አመሌካች ሊይ 
መጋቢት 17 ቀን 1999 ዒ.ም የተፃፇ ክስ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ስሇመሰረቱ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም 
በፌ/ቤቱ ጥሪ መሰረት ቀርቦ በሰጠው የመከሊከያ መሌስ ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት ያሇበቂ ምክንያት ከስራ ስሇቀሩ በአዋጁና 
በህብረት ስምምነቱ መሰረት መሆኑን፣ ተጠሪ በዯረሰባቸው አዯጋ በጊዜአዊነት ዯመወዝና የውል አበሌ እየተከፇሊቸው 
በሕብረት ስምምነቱ መሰረት ተመዴበው ሣለ በእምቢተኛነት ሇአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ከስራ መዯባቸው ሊይ 
ባሇመገኘታቸው በገዛ ፇቃዲቸው ስራውን የሇቀቁና የሄደ መሆናቸውን በመዘርዘር ስንብቱ ባግባቡ ስሇሆነ ክሱ ውዴቅ 
ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ከሣሽ ዝውውሩ አሊግባብ 
ነው የሚሌ ተቃወሞ ሲኖራቸው ክስ መመስረት ያሇባቸው ወዯ የተዛወሩበት ቦታ ሂዯው ስራቸውን እየሰሩ መሆን አሇበት 
እንጂ ስራቸውን አቋርጠው መሆን አሌነበረበትም በሚሌ ምክንያት ከሣሽ ከስራ የተሰናበቱት ባግባቡ ነው በማሇት 
ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን 
ካከራከረ በኋሊ ሰራተኛው የተፇፀመበትን ዝውውር ሕገ ወጥ ነው የሚሌ ቅሬታ ካሇው የግዴ ወዯ ተዛወረበት የስራ ቦታ 
በመሄዴ ጥያቄውን ማቅረብ የሇበትም፡፡ ዝውውሩም በህብረት ስምምነቱ መሰረት የተፇፀመ አይዯሇም፡፡ የሚለትን 
ምክንያቶችን በመያዝ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሮ ተጠሪ የስዴስት ወር ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ 
ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ውሣኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነ/ፇጅ ግንቦት 13 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ያሇባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ 
የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የህብረት ስምምነቱንና የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅን ዴንጋጌዎች ባሊገናዘበ መሌኩ የስር ፌ/ቤትን 
ውሣኔን መሻሩንና ዝውውሩ ትክክሌ አይዯሇም የሚባሌ ቢሆን እንኳ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ሣይኖረው ተመሌክቶ 
መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ውሣኔው ሉሻር ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው 
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ተጠሪ ቀርበው ሏምላ 17 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ 
መሌሣቸውን የሰጡ ሲሆን የአመሌካች ነ/ፌጅም በበኩሊቸው መስከረም 27 ቀን 2001 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ 
መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 



127 

 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ መሻሩ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑ 
በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተጠሪን የስራ ውሌ ያቋረጠው ተጠሪ ወዯተዛወሩበት ቦታ 
ሳይሔደ ሇአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት መቅረታቸውን መሰረት በማዴረግ መሆኑንና ተጠሪ በበኩሊቸው የሚከራከሩት 
ወዯተዛወሩበት ቦታ ያሌሄደት ዝውውሩ በስራ ሊይ ያሇውን የህብረት ስምምነት እና አዋጁን ያሊገናዘበ በመሆኑ የዝውውር 
ዯብዲቤው ከዯረሣቸው ጊዜ ጀምሮ ከስራ ቦታቸው ሣይቀሩ ቅሬታ እያሰሙ ባሇበት ሁኔታ በስራህ ሊይ አሌተገኘህም በሚሌ 
ሕጋዊ  ሽፊን የስራ ውሌ ማቋረጥ ሕገ ወጥ ዴርጊት ነው በሚሌ መሆኑን ነው፡፡ እንግዱህ አመሌካች ተጠሪን ከአዱስ 
አበባ ወዯ ጏንዯር አዛውሮ ተጠሪ የዝውውሩ ዯብዲቤ ከተሰጣቸው በኋሊ ወዯ ተዛወሩበት ቦታ በመሄዴ ስራ ሣይጀምሩ 
አምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ያሇፈባቸው፣ ሇዚህም በቂ ምክንያት ብሇው የሚከራከሩት የዝውውሩን ሕገ ወጥነት 
በመቃወም ቅሬታ በማሰማት ምሊሹን እየተጠባበቁ የነበሩበትን ሁኔታ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ወዯ ተዛወሩበት ቦታ 
አሇመሄዲቸውንና ሇአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት በስራ ሊይ አሇመገኘታቸውን  በማመን የተከራከሩ መሆኑን መገንዘብ 
የሚቻሌ ነው፡፡ 

 በመሰረቱ በቂ ምክንያት ሣይኖረው በተከታታይ ሇአምስት የስራ ቀናት በስራ ገበታው ያሌተገኘ ሰራተኛን 
ማስጠንቀቂያ መስጠት ሣያስፇሌግ ከስራ እንዱያባርረው ሇአሰሪው ሕጉ ፇቃዴ የሰጠው መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀጽ 27/1/ሇ/ ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ ሰራተኛው የአሰሪውን አዴራጏት ሉቃወመው የሚችሇው ሇመቅረቱ በቂ ምክንያት 
መኖሩን በማስረዲት ነው፡፡ ከስራ ሇመቅረት በቂ ምክንያት ሉሰጥ የሚችለት ሁኔታዎች ምን እንዯሆኑ ግን ሕጉ 
አመሌካች ወይም ዝርዝር ሁኔታዎች አሊስቀመጠም፡፡ ሆኖም በቂ ምክንያት የሚሇው ሏረግ መመዘኛቸው ሰራተኛው 
ከስራ ቦታው ሉገኝ በማይችሌበት ዯረጃ ሊይ አዴረሰውት ነበር ተብል ሉታመንበት የሚገባ ስሇመሆኑ ከአዋጁ አጠቃሊይ 
አሊማና ከተጠቃሹ ዴንጋጌ መንፇስ ሇመገንዘብ አያዲግትም፡፡ በመሆኑም ከስራ የቀረ ሰራተኛ በቂ ምክንያት ኑሮት ቀርቷሌ 
ሇመባሌ የሚቀርበው ማስረጃ ሰራተኛውን በስራ ቦታ ሇመገኘት የሚያስችሌ መሰናክሌ የነበረ መሆኑን ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ 
ይህ ካሌሆነ ግን ሰራተኛው በማይረባ ምክንያት ሁለ ከስራ ገበታው ባሇመገኘት በአሰሪው ምርትና ምርታማነት ሊይ 
የራሱን አለታዊ ተጽእኖ ማሣዯሩ አይቀሬ ነው፡፡ 

 እጃችን ወዯ አሇው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ ከስራ ገበታቸው ያሌተገኙበት ምክንያት የአመሌካችን ዝውውር 
በመቃወም ቅሬታ አቅርበው ምሊሽ እየተጠባበቁ ስሇመሆኑ ከሊይ ተገሌጿሌ፡፡ አንዴ ሰራተኛ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ 
መዛወር ዯግሞ ሰራተኛው ወዯ ተዛወረበት ቦታ በመሄዴ በስራው ሊይ ሇመገኘት የሚያስችሌ መሰናክሌ ነው ተብል በበቂ 
ምክንያት መመዘኛ ስር የሚወዴቅ አይዯሇም፡፡ ሰራተኛው በዝውውሩ ቅሬታ ካሇውም ወዯ ተዛወረበት ቦታ በመሄዴና 
ስራውን በተገቢው መንገዴ እያከናወነ ስሌጣን ሊሇው አካሌ አቅርቦ ተገቢውን መፌትሔ ከመጠየቅ በስተቀር ከስራ ቦታው 
ሣይገኝ ቅሬታውን በማቅረቡ ብቻ ከስራ ገበታው በበቂ ምክንያት ቀርቷሌ ሉባሌ አይገባም፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ ተቀባይነት ከላሇው የመነሻ ሏሣብ የመነጨ ከመሆኑም በሊይ በስረ-ነገር ስሌጣኑም 
የሚወዴቅ አይዯሇም፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም ተጠሪ ሇአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት በስራ ገበታቸው አሇመገኘታቸው እና ያቀረቡት ምክንያትም 
በቂ ነው ተብል የሚወሰዴ አሇመሆኑ በአግባቡ ተረጋግጦ እያሇ የከፌተኛው ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ መሻሩ 
ተቀባይነት ባሇው ምክንያት ሆኖ ስሊሊገኘነው ውሣኔው የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27/1/ሇ/ ስር የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ ያሊገናዘበ ነው በሚሌ ምክንያት መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሉባሌ የሚገባው ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 58518 ሚያዝያ 13 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 26458 ሏምላ 18 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ዝውውሩን በመቃወም ቅሬታ በማቅረብ ምሊሽ እየተጠባበቁ የነበሩ መሆኑ ከስራ ሇመቅረት በቂ 
ምክንያት ነው ተብል ሉወሰዴ የማይገባ በመሆኑ ተጠሪ ሇአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ከስራ ገበታቸው 
ቀርተዋሌ በማሇት አመሌካች የተጠሪን የስራ ውሌ ማቋረጡ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
5. መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

   ቤ/ኃ   
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