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ሚያዝያ 13 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ ታሪኳ ሊዕከ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ቂጤሳ ገብሬ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴን የሚመሇከት ነው፡፡
ተጠሪ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ክሱን ያቀረቡት በአመሌካች ዴርጅት በጥበቃ ስራ ሊይ
ተመዴቤ በማገሌገሌ ሊይ እያሇሁ አመሌካች በብረታ ብረት ብየዲ ስራ ሰራተኞችን አወዲዴሮ ሇማሳዯግ የካቲት 19
ቀን 1999 ዓ.ም ባወጣው የውስጥ ማስታወቂያ የተጠየቀውን መስፇርት አሟሌቼ በመስሪያ ቤቱ የውስጥ አሰራር
መመዘኛ መሰረት 30% ሲቀየር 11/40/30 አምጥቻሇሁ፣ ይህ ውጤት ከላሊው የስራ ምዘና ውጤት ጋር ሲዯመር
54.76% በመሆኑ የሚያሳሌፇኝ ሆኖ ሳሇ አመሌካች የተግባር ፇተና ማሇፉያ ነጥብ 60% በሊይ መሆን ስሊሇበትና
የስራ መዯቡም ከፌተኛ ችልታና ጥንቃቄ የሚጠይቅ ስሇሆነ በተግባሩ ስሊሊሇፌክ እዴገቱን ሌታገኝ አይገባም
በማሇት ማስታወቂያ ስሊወጣ ማስታወቂያ ተሰርዞ እዴገቱ እንዱሰጠኝ ይወሰንሌኝ በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ
በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ በዚሀም መሰረት የፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የላሇው መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ
የተከራከረ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም ተጠሪ ዝቅተኛ ነጥብ ያመጡ በመሆኑ ቦታ ሉሰጣቸው እንዯማይገባ እና
በውዴዴር ቅጥሩን ሇመፇፀም ማስታወቂያን ማውጣቱ ተገቢ መሆኑን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ
ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን ተመሌክቶ በግራ ቀኙ በኩሌ
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የቀረቡትን ማስረጃዎችን በመመርመር ተጠሪ የተግባርና የፁሐፌ ፇተናውን ስሇማሇፊቸው ያቀረቡት ማስረጃ
አሇመኖሩን፣ በተቃራኒው አመሌካች ዴርጅት ያቀረባቸው የሰነዴ ማስረጃዎች የሚያስረደት ተጠሪ ፇተናውን
ወስዯው ከተቀመጠው መስፇርት ዝቅተኛ ያመጡ መሆኑን ጠቅሶ ክሱን ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ ብቸኛ ተወዲዲሪ ከመሆናቸውም በተጨማሪ በጠቅሊሊ ውጤት ከመቶ 54.76
በማግኘት ከ50% በሊይ ያገኙ ሆኖ እያሇ በተግባርና በፁሐፌ ፇተና ከመቶ 60 ስሊጡ በሔብረት ስምምነት ወይም
በላሊ መመሪያ በግሌጽ እስካሌተዯነገገ ጊዜ ዴረሰ ይህንን ስሊሊሟሊ ተብል ከውጪ ተወዲዲሪ እንዱቀርብ መዯረጉ
ያሊግባብ ነው የሚሇውን ምክንያት በመያዝ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር ተጠሪ የቦታውን መስፇርትና
ውጤት ስሇሚያሟለ ሉሰጣቸው ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ
በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ሏምላ 14 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው
ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም ጉዲዩን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት ያሁኑ
አመሌካች ያቀረበው መቃወሚያ መታሇፈ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ
እንዱቀርብ ተዯርጎ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ሔዲር 09 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ ተጠሪ ክሱን የመሰረቱት የእዴገት ዯረጃ ይሰጠኝ በሚሌ
ሲሆን አመሌካች ሇተጠሪ ዯረጃው ሉሰጥ አይገባም በማሇት የሚከራከረው ተጠሪ የተወዲዯሩበት የብየዲ የሥራ
መዯብ በወጣው የውስጥ ማስታወቂያ ሆኖ እንዱወዲዯሩ እዴሌ ተሰጥቷአቸው በሔብረት ስምምነት አንቀፅ 17
ንዐስ አንቀፅ 2፣ 3 እና 7 ዴንጋጌዎች መሰረት ከመስፇርቶቹ አንደ የሆነውን የተግባርና የፅሐፌ ፇተና ሇአዱስ
አበባ ከተማ አስተዲዯር የምርታማነት ማሻሻያ ማዕከሌ ፇተና እንዱወስደ ተሌከው ፇተናውን ተፇትነው ያገኙት
ውጤት 38% በመሆኑና የማሇፉያ ነጥብ ዯግሞ 60% እንዯሆነ፣ ተጠሪ ያገኙት ነጥብም ዝቅተኛ መሆኑን
ማዕከለ በፅሁፌ የገሇፀው ውጤትም ሇመራጭ ኮሚቴ ቀርቦ የተወዲዯሩበት የስራ መዯብ የብየዲ ስራ በመሆኑ እና
ይህ ዯግሞ የተግባር ስራ ሆኖ ከፌተኛ እውቀትና ችልታ እንዯሚያስፇሌገው ገሌጾ ተጠሪ ይህንን ባሇማሇፊቸው
ሇቦታው ብቁ እንዲሌሆኑ በመግሇፅ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ዴርጅት ሇቦታው
ብቁ የሆነ ሰው ሇመምረጥ የራሱ የሆነ መስፇርትና ሥርዓት የዘረጋ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ የሚከራከሩት
መስፇርቱና ሥርዓቱን ስሇማሟሊ ቦታው ይገባኛሌ በማሇት ነው፡፡
ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 18180 አግባብነት ያሊቸውን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዴንጋጌዎችን
በመመርመር የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ስሌጣን የወሌ የስራ ክርክሮችን ማየት መሆኑን፣ አንዴ የስራ
ክርክር የወሌ የስራ ክርክር ነው የሚባሇው ጉዲዩ የጋራ በሆነ የሰራተኞች መብትና ጥቅም ሊይ አለታዊም ሆነ
አዎንታዊ የሆነ ውጤት የሚያስከትሌ ሆኖ ሲገኝ ብቻ መሆኑን፣ ባንፃሩ አንዴ የስራ ክርክር የወሌ ሳይሆን የግሌ
የስራ ክርክር ነው ሉባሌ የሚችሇው የክርክሩ ውጤት በተከራካሪው ሰራተኛ (ሰራተኞች) ሊይ ብቻ ተወሰኖ የሚቀር
ሆኖ ሲገኝ ነው በማሇት አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አንዴ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን
ከማየቱ በፉት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ በራሱ ማረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 9 እና 231(1(ሀ)) ዴንጋጌዎች ይዘት እና መንፇስ ያሰገነዝባለ፡፡ ክርክሩ በየትኛውም ዯረጃ
ቢገኝ ይኸው መረጋገጥ አሇበት፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ የስራ መዯቡ ይሰጠኝ በማሇት ያቀረቡት ክስ የጋራ በሆነ
የሰራተኞች መብትና ጥቅም ሊይ አለታዊም ሆኖ አወንታዊ ውጤት የሚያስከትሌ ሲሆን የወሌ የስራ ክርክር
ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሇው የሰራተኛ እና አሰሪ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ እንጂ ፌርዴ
ቤት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩን ፌርዴ ቤቱ አይቶ የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሠጥተናሌ፡፡
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