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የሰ/መ/ቁ. 37ዏ16 

የካቲት 3 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ 

  ታፇሰ ይርጋ  

  በሊቸው አንሺሶ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ ተስፊዬ ማሞ - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የሥራ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ 
ባቀረቡት ክስ በተከሣሽ ዴርጅት በበሊይ ገንዘብ ያዥነት /senior teller/ በማገሌገሌ ሊይ ሳሇሁ በ1ዏኛው ኀብረት ስምምነት 
መሠረት የሥራ መዯቡ መጠሪያ ስያሜ ተሇውጦ ኦፉሻሌ 3 የሚሌ መጠሪያ በመሰጠቱ ምክንያት ሇሥራ መዯቡ ማግኘት 
የሚገባኝን ሌዩ ጭማሪ ብር 219 /ሁሇት መቶ አሥራ ዘጠኝ ብር/ ተከሣሽ ከሌክልኛሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ ከ24/5/99 
ዓ.ም. ጀምሮ ማግኘት የሚገባኝን ሌዩ ጭማሪ በመክፇሌ ወዯ ቀዴሞው የበሊይ ገንዘብ ያዥነት የሥራ መዯብ 
እንዱመሌሰኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡  

 ተከሣሽም /የአሁን አመሌካች/ ቀርቦ በሰጠው መሌስ ከሣሽ የሚሠሩበት የሥራ ዯረጃ 14 ሲሆን በዚህ ዯረጃ 
የሚከፇሇው ዯመወዝ አሁን እየተከፇሊቸው ካሇው ዯመወዝ የሚያንስ ሲሆን የተሻሇ ዯመወዝ እየተከፇሊቸው ባሇበት 
ሁኔታ ሌዩነት ብር 219(ሁሇት መቶ አስራ ዘጠኝ ብር) ሉከፇሇኝ ይገባሌ ያለት በተገቢው አይዯሇም፡፡ በከሣሽ ሊይ የሥራ 
ሇውጥ ያሌተዯረገ ሲሆን ተዯርጓሌ ቢባሌ እንኳን የከሣሽ የትምህርት ዝግጅት ማነስ የሥራ አፇፃፀም ዝቅተኝነት፣ 
የዯንበኞች ቅሬታና የቅርብ ኃሊፉዎች ግምገማ ተጨምሮበት በባንኩ የአዯረጃጀት የአሠራር ሇውጥ /BPR/ መሠረት ከሣሽ 
እንዱሠሩ የታመነበት አሁን እየሠሩ ያለበት የሥራ መዯብ ስሇሆነ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

 የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇትም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ማስረጃ ሠምቶ በተከሣሽ 
መ/ቤት ሥራ የተቋቋመው የመሠረታዊ የአሠራር ሇውጥ /BPR/ ኮሚቴ አባሊት ቀርበው በሰጡት የምስክርነት ቃሌ ከሣሽ 
ሇነበሩበት የሥራ መዯብ ብቃት እንዯላሊቸው የምስክርነት ቃሊቸውን የሰጡ ቢሆንም የግሌ ማኀዯራቸውን ፌ/ቤቱ አስቀርቦ 
እንዯተመሇከተው መሌካም የሥራ አፇፃፀም እንዯነበራቸው ስሇሚያሳይ የኮሚቴው ውሣኔ በበቂ ማስረጃ የተዯገፇ ባመሆኑ 
ከሣሽ ወዯ ቀዴሞ ከፌተኛ ገንዘብ ያዥነት የሥራ መዯብ ሉመሇሱ እና የመዯቡ የዯመወዝ ሌዩነትም ሉከፇሊቸው ይገባሌ 
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

 ተከሣሽ በዚሁ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም የሥር 
ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በሚለት ይግባኙን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ ተጠሪ ወዯ 
ቀዴሞው የሥራ መዯብ ሉመሇሱ ይገባሌ ተብል በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ አግባብነቱ ተጠሪ ባለበት ሉጣራ 
እንዯሚገባ በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 
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በቅዴሚያም ችልቱ የተመሇከተው የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ይህን ጉዲይ ሇማየት የሥረ-ነገር ሥሌጣን ያሇው 
መሆኑን በተመሇተ ነው፡፡  

 ተጠሪ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በክስ አቤቱታቸው ዲኝነት የጠየቁት ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው ቀዴሞ ስሰራበት 
ወዯነበረው የሥራ መዯብ እንዴመሇስና ሇመዯቡም የተሰጠው ሌዩ ጭማሪ እንዱከፇሇኝ በማሇት ነው፡፡  

 የአሠሪና ሠራተኛን ግንኙነት በሚገዛው በአዋጅ ቁጥር 377/96 ሇወሌም ሆነ ሇግሌ የሥራ ክርክር የተሰጠ 
ትርጉም ባይኖርም ነገር ግን አንዴ የሥራ ክርክር የወሌ የሥራ ክርክር ወይንም የግሌ የሥራ ክርክር ነው ሇማሇት 
የሠራተኛው ቁጥር እንዯ መሇያ መስፇርት ሉያገሇግሌ እንዯማይችሌ ከአዋጁ አንቀጽ 138 እና 142/1/ ዝርዝር 
ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን ክርክሩ የወሌ ነው ሇማሇት የጋራ የሆነን የሠራተኞችን መብትና ጥቅም ጋር 
ግንኙነት ያሇው ማሇትም የዯመወዝም ሆነ የላሊ ጥቅም፣ የቅጥርም ሆነ የዕዴገት አሰጣጥ፣ የዝውውርም ሆነ የሥሌጠና 
ከመሣሰለት ጋር ግንኙነት ኖሮት በጋራ በሆነ ሠራተኞች መብትና ጥቅም ሊይ አዎንታዊም ሆነ አለታዊ ውጤት 
በሚያስከትሌ ጊዜ እንዯሆነ ከፌ ብል ከተጠቀሰው አንቀጽ 142/1/ ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 በተያዘው ጉዲይ የተጠሪ ጥያቄ ወዯ ቀዴሞ የሥራ መዯቤ እንዴመሇስና ሇመዯቡም የተሰጠው ሌዩ ጭማሪ 
እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ እንዯመሆኑ መጠን የዚህ ዓይነቱ ጥያቄ በአንቀጽ 142/1/ሀ/ እና /ሰ/ ሥር የሚሸፇንና 
የወሌ የሥራ ክርክር ተብል የሚመዯብ ነው፡፡ ክርክሩ የወሌ ከሆነ ዯግሞ ጉዲዩ የሚታየው በአስማሚ ወይም በአሠሪና 
ሠራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ አማካኝነት እንጂ በፌ/ቤት በኩሌ ስሊሌሆነ የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በዚህ ሁኔታ ጉዲዩን 
ተቀብል ውሣኔ መስጠቱ በአንቀጽ 138/1/ ሥር ከተሰጠው የሥረ-ነገር ሥሌጣን ውጭ እንዯሆነ መገንዘብ ተችሎሌ፡፡  

 ስሇሆነም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በዚህ መሌኩ የሰጠው ውሣኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህንኑ ስህተት 
ሳያርም መቅረቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 21652 በ5/5/2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ እንዯዚሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 63054 በ26/7/2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት የሥረ-ነገር ሥሌጣን የሇውም ተብል ተወስኗሌ፡፡  
3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ  
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