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የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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      የሰ/መ/ቁ. 49152 

ሏምላ 07 ቀን 2002 ዓ.ም 

                            ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ  

                                   ሂሩት መሇሰ  

                                   ብርሃኑ አመነው  

                                   አሌማው ወላ  

                                   ዓሉ መሏመዴ   

አመሌካች፣  የኮንስትራክሽን ስራዎችና ቡና ቴክኖልጂ ማስፊፉያ ዴርጅት መሠረታዊ ሠራተኛ ማህበር - ወኪሌ 
አህመዴ በዲኔ ቀረቡ  

ተጠሪ፣  የኮንሽትራክሽን ስራዎችና ቡና ቴክኖልጂ ማስፊፉያ ዴርጅት - ጠበቃ መንበረስሊሴ በዛብህ ቀረቡ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 “ን” መሠረት ያዯረገ የቦነስና የዯመወዝ ጭማሪ 
ክፌያ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚህ አካሌ 
ክሱን ያቀረበው የአሁኑ አመሌካች ሲሆን ተጠሪ ከሣሽ ነበር የአመሌካች የክሱ ይዘት ተጠሪ ዴርጅት በ1999 ዓ.ም 
የበጀት ዓመት ተጠሪ ካገኘው ትርፌ በሔብረት ስምምነቱ አንቀጽ 24/1/ መሠረት የዯመወዝ ጭማሪና የቦነስ ክፌያ 
ተጠሪ እንዱከፌሌ ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
እና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረበው ክርክር የዯመወዝና የቦነስ 
ጭማሪ ጉዲይ ሇማየት ፌርዴ ቤቱም ሆነ ቋሚ ቦርደ ሥሌጣን የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌኩ 
የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም በአዋጁ አንቀጽ 138 መሠረት ስሌጣን የላሇው መሆኑን 
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በመግሇጽ ክሱን ዘግቶታሌ፡፡ ይህ ብይን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ቀርቦም ፀዴቋሌ፡፡ ከዚህ በፉትም 
ጉዲዩ ሇአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ቀርቦ ቦርዴም የአዋጁን አንቀጽ 147፣ 142/1/ሀ/2/3// እና 136/2/ 
ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ቦርደ ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የሇውም በማሇት ክሱን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራቀኙ ከተከራከሩ በኃሊ የቦርደ 
ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቀርቦ በታየው ጉዲይ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ነው፡፡  

የአመሌካች ነገረፇጅ መስከረም 07 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ 
በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 
ይዘቱም ባጭሩ፡- ጥያቄው የጋራ ጥቅምን የሚነካ የወሌ የስራ ክርክር ነው ተብል ተወስኖ ሆኖ እያሇ ጥያቄው 
በፌርዴ ቤቱም ሆነ በቦርደ የሚታይ አይዯሇም ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ጉዲዩ በቋሚ ቦርዴ ቀርቦ ሉታይ በሚችሌ 
አኳኋን ሔጉ ሉተረጎም ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ጥያቄ ሇማየት እንዱቻሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ 
እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ በጠበቃው አማካኝነት ህዲር 02 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ መሌሱን 
ሰጥቷሌ፡፡ የመሌሱ ይዘትም ባጭሩ፡- ጉዲዩ ከአዋጅ ቁጥር 136/2/ እና 147/1 ሀ/፣ 147/2/ አንፃር ሲታይ 
በሁሇቱም አካሊት የሚታይ ባሇመሆኑ አመሌካች ያሇው መብት በአዋጁ አንቀጽ 157 መሠረት መብቱን ማስከበር 
ነው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካች ማህበር የዲኝነት ጥያቄ መሠረት ያዯረገው ከተጠሪ ጋር 
ያሇውን የሔብረት ስምምነት መሆኑን ጥያቄውም በ2000 ዓ.ም የበጀት ዓመት ተጠሪ ዴርጅት ከብር 78,000,000 
(ሰባ ስምንት ሚሉዮን) በሊይ ማትረፈን በግሌፅ በማረጋገጡ በህብረት ስምምነቱ መሠረት ሇሁለም ሠራተኛ 
የዯመወዝ ጭማሪና ቦነስ የመስጠት ግዳታ ያሇበት መሆኑን አመሌካች ጠቅሶ የሚከራከር መሆኑና ተጠሪ 
እንዯዚህ አይነት ጥያቄ በቋሚ ቦርዴ ሉታይ አይገባም በማሇት የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡  

በመሠረቱ የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 በአንቀጽ 138፣142 እና 147 ዴንጋጌዎች 
መሠረት የስራ ክርክር ጉዲዩች የሚታዩበትን ስርዓት ሲዘረጋ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባው የወሌና የግሌ የስራ 
ክርክሮች በሚሌ ነው፡፡  

የስራተኞችን ዯመወዝና ጥቅማ ጥቅም አወሳሰን በሚመሇከት የሚነሳውን የወሌ የስራ ክርክር በቋሚው 
የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ሉታይ እንዯማይችሌ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 147/1/1ሀ/ በግሌፅ 
ተመሌክቷሌ፡፡ በአሰሪና ሰራተኛ ወሳኝ ቦርዴ የዯመወዝ ጭማሪና የቦነስ ጥያቄን ማስተናገዴ የሚችሇው በአዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 142/3/ በተጠቀሰው መሠረት በአዋጅ አንቀጽ 136/2/ ስር እጅግ አስፇሊጊ የሔዝብ 
አገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች ተብሇው የተጠቀሱትን ዴርጅቶች የሚመሇከት ሲሆን ብቻ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 
መሠረት ሔግ አውጪው ዴርጅቶችን ሙለ በሙለ ሇይቶ ዘርዝሮ አስቀምጧሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ከእነዚህ 
ዴርጅቶች ውስጥ የሚካተት አይዯሇም፡፡ በአዋጅ አንቀጽ 136 ስር ከተዘረዘሩት እጅግ አስፇሊጊ የሆነ የሔዝብ 
ግሌጋልት ሰጭ ዴርጅቶች ውጪ ያለትን ዴርጅቶች ጋር ሰራተኛው የሚያነሳውን የዯመወዝና የጥቅማ ጥቅም 
ጉዲይ ቋሚ ቦርደ ጉዲዩን ሇማየት ግሌፅ የሆነ የሔግ አውጪ ክሌከሊ ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 
የምንገነዘበው ሲሆን የእነዚህ ዴርጅቶ ጉዲይ በየትኛው አካሌ ሉታይ አንዯሚገባ ሔጉ ያስቀመጠው ስርዓት 
መኖሩንና አስፇሊጊነቱ ምን እንዯነበር መመሇከቱ የግዴ ይሊሌ፡፡  

ጉዲዩ የወሌ የስራ ክርክር መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ሆኖም የወሌ የስራ ክርክር ሆነውም በቦርደ በተሇየ ሁኔታ 
የማይታዩት ጉዲዩች በሔጉ ተሇይተው ተቀምጠዋሌ ወይስ አሌተቀመጡም? የሚሇው ጥያቄ መነሳት ያሇበት ነው፡፡ 
በዚህ ችልት እምነት ከሊይ እንዯተጠቀሰው ሔግ አውጪው ክርክሩ የወሌ የስራ ክርክር ቢሆንም በቋሚ ቦርደ 
ሉታይ የማይገባበትን ሥርዓት ዘርግቷሌ፡፡  
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የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 141 እና 142 ሲታዩ ይህንኑ የሚመሌሱ ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት 
በአዋጅ አንቀጽ 136/2/ ዴንጋጌ ስር ከተዘረዘሩት ዴርጅቶች ውጪ ያለ ዴርጅቶች የዯመወዝና የጥቅማጥቅም 
ጉዲይ የአስማሚ ተግባርና ኃሊፉነት ሆኖ ሉታይ የሚገባው በአዋጁ ምዕራፌ ሶስት በፋዳራለ ሰራተኛና ማህበራዊ 
ጉዲይ ሚኒስቴር በሚመዴበው አስማሚ ነው፡፡ በአዋጅ አንቀጽ 142/1ሀ/ ከተጠቀሰው የዯመወዝና የጥቅማጥቅም 
ጉዲዩች ብቻ አሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ማቅረብ ይቻሊሌ ይህንኑም ከተጠቀሰው አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 
ሶስት ዴንጋጌ ይዘት የምንገነዘበው ነው፡፡ ጉዲዩ የሚታየው በአዋጁ ምዕራፌ ሶስት በሚቋቋም አስማሚ እንጂ 
በአዋጅ ምዕራፌ አራት ስር በሚቋቋም ቦርዴ /ቋሚም ይሁን ጊዜያዊ/ አይዯሇም ይህ ስሇመሆኑም አንዲንዴ 
በዋቢነት የሚጠቀሱት ነገሮች አለ፡፡ ከእነዚህ መካከሌ አዋጅ ቁጥር 377/96 ማሻሻያ ሊይ የቀረበው ውይይት አንደ 
ነው፡፡ ከአዋጁ ማሻሻያ ሏሳቦች አንደ የዯመወዝና የጥቅማጥቅም ጉዲይ በአስማሚ ሉታይ አይገባውም የሚሌ 
እንዯነበር ይታወቃሌ ማሻሻያው ተቀባይነት ያሇማግኘቱ የሚታወቅ ነው፡፡ የማሻሻያው ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገበት 
አብይ ምክንያትም የዯመወዝና የጥቅማጥቅም ጉዲይ ከአሇው እጅግ አስፇሊጊና ወሳኝነት ባህርይው የተነሳ 
በተዯጋጋሚ ሠራተኞች የዯመወዝ ጭማሪና ጥቅማጥቅም በፇሇጉ ቁጥር በአሰሪዎቻቸው ሊይ የሚያነሷቸው 
የማያባሩ ጥያቄዎች ስሇሆኑ ሁሇቱም ወገኖች በፇቃዲቸው በመረጧቸው አስማሚዎች የሚስማሙባቸው ወይም 
የሚኒስትሩ መ/ቤት በሚመዴበው አስማሚ እንዱያሌቅ በማስፇሇጉ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ እነዚህ ጥያቄዎች ሇወሳኝ 
ቦርዴ ይቅረቡ ቢባሌ ሰራተኞችና አሰሪዎች ጊዜያቸውን ከመስማማት ይሌቅ በመካሰስ ያሊግባብ እንዱያጠፈና 
በዴርጅቶች ምርትና ምርታማነት ሊይም አለታዊ ተጽእኖ ሉያሳዴሩ ይችሊለ ተብል ይታመናሌ፡፡ በአንፃሩ ዯግሞ 
ሇሔዝብ አገሌግልት የሚሰጡ ዴርጅቶች ግን ስምምነት ሊይ ባይዯርሱ ሠራተኞች የሚወስደት እርምጃ 
በአገሌግልት ሊይ ችግር ስሇሚያስከትሌ የዯመወዝና ጥቅማጥቅም ጉዲይ ከመንግስት ፖሉሲ /Public polic/ 
አንጻር የእነዚህ ዴርጅቶች ጉዲይ ብቻ በቦርዴ እንዱታይ ሔግ አውጪው ያዯረገው ሉፇጠር ከሚችሇው ችግር 
አንጻር መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት መሆኑን ሀተታ ዘምክንየት ያሳያሌ፡፡ የአዋጅ አንቀጽ 147/1/ ዴንጋጌ 
ሲታይ ሥሌጣንን በተመሇከተ ቋሚው የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ዯመወዝና ላልች ጥቅማ ጥቅሞችን 
ከሚመሇከቱት የስራ ክርክር ጉዲዩች ውጪ በአዋጁ በአንቀጽ  142 ንዐስ አንቀጽ አንዴ ስር የተመሇከቱትን 
ጉዲዮች ማየትና ውሣኔ የመስጠት ሥሌጣን እንዲሇው ተመሌክተዋሌ፡፡ የዯመወዝ ጭማሪ እና የጥቅማ ጥቅም 
ጥያቄን የሚመሇከቱት የስራ ክርክሮችን ቋሚ ቦርደ የማየትም ሆነ አከራክሮ የመወሰን ስሌጣን እንዲይኖረው 
ማዴረግ ያስፇሇገውም የዯመወዝ ጭማሪ እና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ጉዲይ የአሰሪውና የሰራተኛው ወገኖች 
በሚያዯርጉት ዴርዴር አሉያም አንደ ወገን በላሊው ሊይ በሔጋዊ መንገዴ ተጽእኖ በማሳዯር ኢኪኖሚያዊ 
ጥቅሙን ሇማግኘት ሉወሰዴ በሚችሌ እርምጃ ሉፇታ የሚገባው እንጂ በቦርዴ መወሰን የሚገባው ባሇመሆኑ 
ስሇመሆኑ የሔጉ ማሻሻያ ሀተታ ዘምክንያት ያሳያሌ፡፡ በአሰሪና ሠራተኛ ወገኖች መካከሌ በዯመወዝና በጥቅማ 
ጥቅም ጉዲዩች ሊይ አሇመግባባትና ክርክር ሲፇጠር በዚህ አካሌ ጉዲዩ  እንዱታይ ማዴረግ የኢንደስትሪ 
እርምጃዎችን /ስራ ማቆም ሆነ ስራ መዝጋት/ መብቶች ይገዯባሌ የሚሌ እሳቤ አሇ፡፡ ስሇሆነም የተከራካሪ ወገኖች 
ስምምነት በላሇበት ሁኔታ ወይም ስራ ማቆምና ስራ መዝጋት መብቶች የላሊቸው አካሊት ካሌሆነ በስተቀር 
ተከራካሪ ወገኖች በአስገዲጅ የግሌግሌ ዲኝነት ስር እንዱወዴቁ ማዴረግ አግባብነት እንዯላሇው በመታመኑ የአሰሪና 
ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ እነዚህ ጉዲዩችን እንዲይመሇከት መዯረጉን ሏተታ ዘምክንያቱ ያሳያሌ፡፡ የስራ መቆምና 
የስራ መዝጋት መብቶች በአዋጅ አንቀጽ 157 እና ተከታዩቹ ጥበቃ ያገኙ ጉዲዩች ናቸው በዚህም መሠረት ሔግ 
አውጪው በአዋጅ አንቀጽ 147/2/ መሠረት እጅግ አስፇሊጊ የሔዝብ አገሌግልት ዴርጅቶች የሚባለት ዴርጅቶች 
ውስጥ ያለ የሠራተኞችም ሆኑ የአሰሪው ወገን በተጠቀሱት የዯመወዝና የጥቅማጥቅም ጉዲዩች ሊይ የሚነሳን 
ክርክር በዴርዴር ሇመፇታት ባይችለ እንዯላልቹ የስራ ማቆም ወይም የስራ መዝጋት እርምጃ የመወስዴ መብት 
የላሊቸው በመሆኑ ሰራተኞቹም ሆነ አሰሪዎቹ ሇጉዲዩ መፌትሄ እንዱያገኙ ክርክር በተፇጠረ ቁጥር በጊዜያዊነት 
ሉቋቋም ሇሚችሇው የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ስሌጣን መስጠቱ ታምኖት ግሌጽ ዴንጋጌ አስቀምጧሌ፡፡ 
ስሇሆነም የአዋጅ አንቀጽ 147/2/ ከአንቀጽ 142/3/ ጋር ተጣምሮ ሲነበብ ሉኖረው የሚገባው ትርጉም በአንቀጽ 
136/2/ ስር እጅግ አስፇሊጊ የሔዝብ አገሌግልት ዴርጅቶች ተብሇው ከተዘረዘሩት ተቋማት ጋር ተያይዞ 
የሚቀርበውን የዯመወዝ እና የላልች ጥቅማጥቅሞች ጥያቄ ጋር ተያይዞ የሚነሳን የወሌ የስራ ክርክር ካሌሆነ 
በስተቀር ከላልች ዴርጅቶች የሚቀርበውን የዯመወዝና የላልች ጥቅማ ጥቅሞችን የወሌ የስራ ክርክሮችን አይቶ 
የመወሰን የስረ ነገር የዲኝነት ሥሌጣን የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳ 
የዯመወዝና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ የወሌ የስራ ክርክር ነው ቢባሌም ሔግ አውጪው በተሇየ ሁኔታ በቋሚ ቦርደ 
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ሉታዩ ይገባሌ ብል ከዘረዘራቸው ዴርጅቶች ውጪ ያለ ዴርጅቶችን በተመሇከተ ቋሚ ቦርደ ሉመሇከት አይገባም፡፡ 
ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 18180 እና 38933 የሰጠውን ውሣኔ ሇዚህ ጉዲይ ያሇውን አግባብነት 
ስንመሇከተውም በእነዚህ መዛግብት የተሰጠው ውሣኔ የወሌ የስራ ክርክር ብል ሇመሇየት የሚቻሌባቸውን 
መንገድች ተንትኖ ውሣኔ የሰጠበት ሁኔታ እንጂ ያሁኑ አይነት ክርክር ቀርቦ በቦርደ ሉታይ የሚገባው ነው 
በማሇት ግሌፅ የሔግ ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረበውን ክርክር 
አሌተቀበሌነውም፡፡  

ከሊይ ሇመግሇፅ እንዯተሞከረው ጉዲዩ በቋሚ ቦርዴ ሉታይ የሚገባው አይዯሇም ከተባሇ ሉታይ የሚገባው 
በየትኛው አካሌ ነው የሚሇው ጥያቄ መነሳቱ የግዴ ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ ምሊሽ የሚገኘውም ከአዋጅ አንቀጽ 
142/1ሀ/ ስር ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ስሇዯመወዝና ላልች ጥቅማ ጥቅሞች አወሳሰን በተመሇከተ የሚቀርብ 
የወሌ የስራ ክርክር መታየት ያሇበት ተከራካሪዎችን በማስማማት ሇጉዲዩ እሌባት በሚሰጠው በአዋጅ አንቀጽ 
141/1/ መሠረት በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር የሚሰየም አስማሚ ቦርዴ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 466/1997 
አንቀጽ 2/2/ ሲታይም ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ ቋሚ ቦርደም ሆነ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት 
አሌተቻሇም በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

 

 

ው  ሣ  ኔ 

 በጉዲዩ ሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡  

 በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡                                                   

    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ም.አ 
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