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የሰ/መ/ቁ. 59579 

ቀን 16/9/2003 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

                                   ሏጏስ ወሌደ 

                                   ወሌማው ወላ 

                                   ነጋ ደፌሣ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሞኘስ ገብሬ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- በአቃቂ መሇዋወጫ ዕቃዎች የእጅ መሥሪያዎች አ/ማ የሠራተኞች የገንዘብ ቁጠባና  
ብዴር ኃ/የተ/የግ/ማህበር - ነገረ ፇጅ አዲነ አረጋ ቀረቡ 

     መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከአሰሪና ሰራተኛ ክርክር ጋር ተያያዥነት ያሇው ሲሆን በበታች ፌርዴ ቤት የአሁን 
አመሌካች ከሳሽ ስትሆን ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበር፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን 
ከሳሽ በአሰሪ መስሪያ ቤቷ ሊይ ባቀረበችው ክስ ተከሳሽ መስሪያ ቤቷ ባቀረበው ተቃውሞ ከሳሽ የስራ 
መሪ  እንጅ ሰራተኛ አይዯለም፡፡ የከሳሽና ተከሳሽ ክርክር መዲኘት ያሇበት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ 
ሳይሆን የራሱ የሆነ ሔግ ስሇአሇ በአዋጅ ቁ. 147/91 እና 402/96 መሠረት መሆን አሇበት በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ 

በእነዚህ በቀረቡት መቃወሚያዎች ሊይ ፌርዴ ቤቱ ካከራከረ በኋሊ ከሳሽ የስራ መሪ ናቸው 
በማሇት የቀረበውን ተቃውሞ በተመሇከተ ከሳሽ የሂሳብ ሰራተኛ ባሇሙያ እንጂ ሇአሰሪ መስሪያ ቤት 
የምታቀርበው የውሣኔ ሃሳብ ባሇመኖሩ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ሲወስን ሁሇተኛውን የተቃውሞ 
ነጥብ /ተፇፃሚነት ያሇውን ህግ በተመሇከተ/ እንዯዚህ አይነት የህብረት ሥራ ማህበራት ተቋም 
ሂዯታቸው የሚመራው በአዋጅ ቁ. 147/91 አንቀጽ 49/3/ እና 52 እና አዋጅ ቁ. 402/96 አንቀጽ 8 
መሠረት መሆኑን በማብራራት አሇመግባባቶች ሲከሰቱ መጀመሪያ በእርቅ፣ በእርቅ ካሌተቻሇ ዯግሞ 
በሽምግሌና ዲኝነት መታየት እንዲሇበትና እነዚህ አካሊት በሚወስኑት ውሣኔ ሊይ ቅሬታ ካሇ ወዯ 
ሚመሇከተው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችለ ስሇሚዯነግግ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት 
ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን ጉዲዩን ሇሽማግላዎች አስፇሊጊውን 
መመሪያ በመስጠት እንዱያዩት እንዲዘዘና መዝገቡን እንዯዘጋ ከመዝገቡ መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

የአሁኑ ይግባኝ ሉቀርብ የቻሇው በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሲሆን በ18/12/2002 ዓ.ም 
የተፃፇ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ በተጠሪ መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥሬ ስሰራ 
የቆየሁ ሲሆን ተጠሪ ሰኔ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ የስራ ውላን አቋርጦ ከስራ ስሊሰናበተኝ 
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የተቋረጠብኝ ጥቅም ተጠብቆ ወዯ ስራዬ እንዴመሇስ ትዕዛዝ እንዱሰጠኝ የበታች ፌርዴ ቤት 
ብጠይቅም ጉዲዩ መታየት ያሇበት በእርቅ ወይም በሽምግሌና ዲኛ ነው በማሇት መዝገቡን 
ዘግተውብኛሌ፡፡ ስሇሆነም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው ግንኙነት የስራ ውሌ እንዯመሆኑ 
መጠን በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መታየት ሲገባው በመጀመሪያ በእርቅ ይሄም ካሌተቻሇ በሽምግሌና 
መታየት አሇበተ በማሇት መዝገቡ መዘጋቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤት 
በህጉ አግባብ ዲኝነት እንዱያዩሌን ውሣኔ እንዱሰጥሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

ተጠሪ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥ በመታዘዙ በተወካያቸው አማካኝነት 
በ27/382003 ዓ.ም በ2 ገጽ ጽፇው ባቀረቡት መሌስ የበታች ፌርዴ ቤት ይሄ ጉዲይ በህብረት ስራ 
ማህበራት አዋጅ 147/91 መታየት አሇበት በማሇት የሰጡት ውሣኔ ምንም ዓይነት መሰረታዊ የህግ 
ስህተት የላሇበት በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
አመሌካችም በ20/4/2003 ዓ.ም በ2 ገጽ ባቀረቡት የመሌስ መሌስ ቅሬታቸውን በማጠናከር 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆኑ እኛም የቀረበውን ቅሬታ የበታች ፌርዴ ቤት 
ከሰጡት ውሣኔ ከተያዘው ጭብጥና ጉዲዩ ከሚመሇከተቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማያያዝ ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የአመሌካች የስራ ውሌ በመቋረጡ ምክንያት ክስ መቅረብ ያሇበት 
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 396/96 ነው ወይስ በህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁ. 147/91 ነው 
የሚሇው ጭብጥ ተይዞ መፌትሄ ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በዚሁ መሠረት ጉዲዩን ስንዲስሰው በእርግጥ በአዋጅ 147/91 አንቀጽ 49 ስር አሇመግባባቶች 
ሲኖሩ እንዳት ሉፇቱ እንዯሚገባቸው ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄውም በመጀመሪያ ዯረጃ በእርቅ መታየት 
እንዲሇበት በእርቅ ካሌተቻሇ ዯግሞ በሽምግሌና ታይቶ በዚህ አካሌ በሚሰጠው ውሣኔ ቅሬታ ያሇው 
አካሌ በይግባኝ ወዯሚመሇከተው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ መሄዴ እንዯሚቻሌ ይዲነግጋሌ፡፡ 
ሆኖም ምን አይነት ጉዲዮች ናቸው በእንዯዚህ አይነት ሂዯት መታየት ያሇባቸው የሚሇውን 
በምናይበት ጊዜ በዚሁ አንቀጽ መግቢያ ሊይ እንዯተመሇከተው ሇሽምግሌና ዲኝነት የሚቀርቡት 
ጉዲዮች በዝርዝር ስሇአንዴ ማህበር አቋም ስሇስራው አካሄዴ ወይም ስሇስራው አፇፃፀም እንዯሆነ 
ተመሌክቷሌ፡፡ የዚሁ አንቀጽ መግቢያ የእንግሉዝኛ ትርጉም ‛The arbitrators shall have the 
power to hear disputes not settled by arbitration regarding the organization, 
management or operation of a society…“ ይሊሌ፡፡ የዚህን አንቀጽ አቀራረጽ ስናይ አጠቃሊይ 
የህብረት ስራ ማህበሩን እንቅስቃሴ ወይም ህሌውና የሚመሇከቱ በተሇይም አዯረጃጀቱን አመራሩና 
የስራ እንቅስቃሴን መሰረት ያዯረገ አሇመግባባት እንጅ ማህበሩ እንዯማንኛውም ህጋዊ ሰውነት 
እንዲሇው ተቋም ሉቀጥራቸውና ሉያሰራቸው ወይም በስሩ የሚተዲዯሩትን ሠራተኞች በዚሁ 
የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ሇመምራት ያሰበ ስሇመሆኑ የሚያመሇከት ነገር የሇም፡፡ የአንቀፁን 
መንዯርዯሪያ ከሊይ ሇማመሌከት እንዯተሞከረው ከአሰራተኞቹ ጋር ሉፇጠር የሚችሇውን የስራ 
ክርክር ሂዯት ከሊይ በተጠቀሰው የሙግት አመራር ስርዓት ሇማስኬዴ የህግ አውጪው ሃሳብ 
ስሇመሆኑ የሚያሳይ ነገር የሇም፡፡ 

የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁ. 147/91 አጠቃሊይ ትኩረት ተመሳሳይ ፌሊጏት ባሊቸው 
ሰዎች መካከሌ በፇቃዯኘነት ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ የህብረት ስራ ማህበራትን በመፌጠር ገንዘብን፣ 
እውቀትን፣ ንብረትንና ጉሌበትን በማስተባበር ቁጠባንና እርስ በርስ መዯጋገፌ የሚጏሇብትበትና 
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የሚመራበትን የህግ ማዕቀፌ መፌጠር እንዯሆነ ከዚሁ አዋጅ መግቢያ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚሁ 
ጋር በተያያዘም በአዋጁ አንቀጽ 4/1-9/ የተዘረዘሩትን ዓሊማዎች ስንመሇከት የተሇያዩ የህብረተሰብ 
ክፌልች ሇየብቻቸው ሆነው ሉከብዲቸው የሚችሇውን ጉዲይ በመተባበር ሉዯርሱባቸው የሚችለበትን 
የአዯረጃጀት ማዕቀፌ ከመዘርጋት አኳያ እንጅ እንዯማንኛውም የህግ ሰውነት ያሇው ተቋም አሰሪ 
የሚሆንሊቸውን ሠራተኞች በዚህ አዋጅ መሠረት ሉፇጠሩ የሚችለትን አሇመግባባቶች ሇማስኬዴ 
የታሰበ ስሇመሆኑ የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ 

በተጨማሪ መነሳት ያሇበት ጉዲይ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የስራ ክርክርን በተመሇከተ የተሇየ 
ህግ በመሆኑና በህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ ያለ ሰራተኞች በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ሉተዲዯሩ 
አይገባም ሉባሌ የሚችሌበት አጋጣሚ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/2/ /ሠ/ 
መሰረት የሚተዲዯሩበት የራሳቸው ዝርዝር ህግ ወጥቶሊቸው ቢሆን ኖሮ ነበር፡፡ ከዚህ አኳያም 
የወጣ ነገር የሇም፡፡ እንዯማንኛውም ሔጋዊ ሰውነት እንዲሇው ተቋም ሰራተኛ ሉቀጥርና 
ሉያስተዲዴር የሚችሌ ተቋም መሆናቸው ቢታመንም ባሊቸው የስራ ግንኙነት ምክንያት ወይም 
የስራ ውሌ መሰረት ያዯረገ አሇመግባባት ሲፇጠር የሚመራበት የተሇየ ህግ በላሇበት ሁኔታ፣ 
የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ ቢባሌ እንኳ የትኛውን ህግ መሰረት 
ያዯርጋሌ? ሠራተኛው ከሚያነሳው የመብት ጥያቄ አኳያ የሚሰጠው መፌትሓ (remedy) 
ምንዴነው? የሚሇው ጥያቄ በአዋጁ መሌስ አሊገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ በአሰሪና ሰራተኛ መካከሌ 
የሚነሱትን የስራ ውሌ ተያያዥ ክርክሮችን ሇምሳላ የሥራ ስንብት፣ የካሳ አከፊፇሌ እና 
የመሳሰለትን ጥያቄዎች የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መፌትሓ የሚያስቀምጥ በመሆኑ ሔግ አውጪው 
ጉዲዩን በአዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት ተፇፃሚ እንዱሆን ያሰበ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ ጋር 
ተያይዞ በግሌጽ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ተፇፃሚነት የሇውም ባሌተባሇበት ሁኔታ በአሰሪና ሰራተኛ 
አዋጅ አይመራም መባለ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በህብረት ስራ ማህበራት 
አዋጅ ውስጥ እየተጠቀሰ ያሇው የቅሬታ አፇታት ስርዓት ከሊይ በተመሇከተው ምክንያት ሇላሊ ዓሊማ 
የተቀመጠ በመሆኑ ተፇፃሚነት ያሇው አዋጅ ቁ. 377/96 ይሆናሌ ብሇናሌ፡፡ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ 
በአንዴ ወጥ በሆነ የህግ ማዕቀፌ ሇማስተዲዯር መሠረታዊ የሆነ የህግ አውጭው ሏሳብ እንዯሆነ 
ከወጣው የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ መግቢያ ንባብ ከመረዲታችን በሊይ በህብረት ስራ ማህበራት ውስጥ 
ሊለት ሰራተኞች የተሇየ ህግ ማስፇሇጉን በግሌጽ ባሌተዯነገገበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የወሰደት አቋም አግባብነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም ሆነ 
የፋ/ከ/ፌ/ቤት ይሄንን ሳያገናዝቡ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇንም በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል ያሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 44428 በ21/5/2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ብይንና 
የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 90023 ሏምላ 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 መሠረት በመሆኑ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት 
ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የቀረበውን ክስ ግራ ቀኙን አከራክሮ 
ተገቢውን ፌርዴ እንዱሰጥ በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 341/1/ መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
  መዝገቡን ዘግተናሌ ወዯ መዝገብ ቤት መሌሰናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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