የሰ/መ/ቁ. 55731
የካቲት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ መሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገብረሥሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የኢትዩጵያ ብሓራዊ ባንክ ሠራተኛ ማህበር - አቤነዘር በወንጌሌ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡-

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስትር የሔግ ተወካይ

አቶ ፇቃደ

ዯጀኔ ቀረቡ፡፡

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት የሰበር
አቤቱታ ስሊቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የሥር
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር
377/96 መሠረት ተቋቁሞና ሔጋዊ ዕውቅና እና ሔሌውና አግኝቶ የኖረ ማህበር መሆኑን ገሌፆ
ከታህሣሥ 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ጀምሮ የብሓራዊ ባንክ በአዋጅ ቁጥር 377/96 እንዯማይተዲዯርና
በሌዩ ሔግ የሚታዲዯር መሆኑ በሔግ የተዯነገገ በመሆኑ ማሔበሩ እንዱፇርስ ውሣኔ ይሰጥሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ዓሊማዬን ማሣካት አሌቻሌኩም
ብል የመፌረስ ጥያቄ ማቅረብ የማሔበሩ እንጂ የከሳሽ (ተጠሪ) መብት አይዯሇም ማሔበሩ
የሚፇርስበት ምክንያት የሇም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር
ከመረመረ በኋሊ ሠራተኛው ከአዋጅ ቁጥር 377/96 ውጭ በተሇየ ዯንብ መታዲዯሩ ማሔበሩን
ሇማፌረስ ያማያስችሌ አይዯሇም በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ
ሰሚ ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የብሓራዊ ባንክ ሠራተኞች
በዯንብ ቁጥር
157/2ዏዏ1 የሚተዲዯሩ መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 3/1/ሠ/ የሚሸፇኑ ባሇመሆኑ
የሥር ፌርዴ ቤት ማሔበሩ ሉፇርስ አይገባም ሲሌ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር
ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሽሮ አመሌካች ማሔበር እንዱፇርስ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ግንቦት 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ማሔበሩ ሇሰሊሣ ሦስት ዓመት
ያሔሌ ዕውቅና አግኝቶ
የሠራተኛውን መብትና ጥቅም
ሲያስጠብቅ የኖረ ነው፡፡ ሠራተኛው
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በዯንብ ቁጥር 157/2ዏዏ1 የሚተዲዯር መሆኑ ማህበሩ ያሇውንና ቀዯም ሲሌ የነበረውን ህሌውና
ሇማስጣት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀፅ 12ዏ ዴንጋጌና የአገሪቱን ሔገ መንግስት አንቀፅ 31 እንዯዚሁም ዓሇም አቀፌ
የሠራተኞች ዴርጅት በኩሌ ያፀዯቁትን ስምምነቶች በተሇይም ቁጥር 87 እና ቁጥር 98 የሚጥስና
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ስሇሆነም
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት
አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ታሔሣሥ 7 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር መሌስ የብሓራዊ ባንክ
ማቋቋሚያ አዋጅን ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁ. 591/2ዏዏዏ የባንኩን ሠራተኞችና የአስተዲዯር
አካሊትን
በተመሇከተ የሚኒስትሮች ምክር
ቤት ዯንብ እንዴያወጣ ሥሌጣን ይሰጣሌ፡፡ በዚህ
መሠረት ዯንብ ቁጥር 157/2ዏዏ1 ወጥቶ ሥራ ሊይ ውሎሌ፡፡ የባንኩ ሠራተኞች በዚህ ሌዩ ሔግ
የሚተዲዯሩና በአዋጅ ቁጥር 377/96 የማይተዲዯሩ በመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 3
ንዐስ አንቀጽ 2/ሠ/ መሠረት በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ያቋቋመው አመሌካች ሔሌውና
ኖሮት ተግባሩን ሉያከናውን አይችሌም ፡፡ አመሌካች የአዋጅ ቁ/ 377/96 አንቀፅ 12ዏን በመጥቀስ
ያቀረበው አቤቱታ ከተያዘው ክርክር ጋር አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በሔገ መንግስቱ አንቀፅ 31
እና ዓሇም አቀፌ የሠራተኞች ዴርጅት ስምምነቶች ቁጥር 87 እና ቁጥር 98ን በመጥቀስ ያቀረበው
መከራከሪያ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በሌዩ ሔግ የሚተዲዯሩ እንዯ ፕሉስ ዏቃቢያነ ሔግ ዲኞች
የመንግስት ሠራተኞች በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት የተዯራጀ ማሔበር
እንዯማይኖራቸው ሁለ አመሌካች የተሇየ የሚሆንበት ምክንያት የላሇ በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር
አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያስናብተን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ በሥር የክርክሩ አመጣጥና
በሰበር የቀረበው ክርክር
ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን
እንዯመረመርነው አመሌካች እንዱፇርስ ተጠሪ ያቀረበው ጥያቄና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው
ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇው ጭብጥ መመርመር ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
አመሌካች በሔገ መንግስቱ አንቀፅ 31 ማንኛውም ሰው ሇማንኛውም ዓሊማ የመዯራጀት
መብት እንዲሇው የተዯነገገ መሆኑን ገሌፆ በተጠሪ የተመዘገበውን የምስክር ወረቀት የተሠጠው
የብሓራዊ ባንክ ሠራተኛ ማሔበር የሚፇርስበት ሔጎዊ ምክንያት የሇም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡
እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች በሔገመንግስቱ አንቀፅ 31 እና ላልች የሔግ ማዕቀፍችን
መሠረት በማዴረግ እንዯተቋቁሙት ላልች የሙያ ማሔበራት የሚቆጠር ነው ወይስ አይዯሇም?
የሚሇው ነጥብ ነው፡፡
የሠራተኛ ማህበር የማቋቋም መብት በህገመንግስቱ አንቀፅ 31 ከተዯነገገው በተሇየ ሁኔታ
በህገመንግስቱ አንቀፅ 42 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ የፊብሪካና የአገሌግልት ሠራተኞች ገበሬዎች የእርሻ
ሠራተኞች ላልች የገጠር ሠራተኞች ከተወሰነ ዯረጃ በታች ያለና የሥራ ጠባያቸው
የሚፇቅዴሊቸው የመንግስት ሠራተኞች የሥራና የኢኮኖሚውን ሁኔታ ሇማሻሻሌ በማህበር
የመዯራጀት መብት አሊቸው ይህ መብት የሠራተኛ ማሔበራትን ላልች ማሔበራትን በማዯራጀት
ከአሠሪዎችና ጥቅማቸውን ከሚነኩ ላልች ዴርጅቶች ጋር የመዯራዯር መብት ያካትታሌ በማሇት
ይዯነግጋሌ፡፡ በህገመንግስቱ አንቀፅ 42 ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት
የሚቋቋም የሠራተኛ ማህበር በህገመንግስቱ አንቀፅ 31 እና በላልች የህግ ማዕቀፍች ከሚቋቋሙ
ማህበራት በአዯረጃጀቱ በዓሊማውና በተግባሩ የሚሇይበት ሁኔታ እንዲሇ በህገመንግስቱ አንቀፅ 42
ንዐስ አንቀፅ 1/ሇ/ እና በሔገ መንግስቱ አንቀፅ 42 የንዐስ አንቀፅ 2 እና ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ
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ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሠራተኛ ማሔበር የሚመዘገበበትና የምስክር ወረቀት
የሚያገኝበት መንገዴ ላልች ማሔበራት ከሚመዘገቡበትና ዕውቅና ከሚያገኙበት የተሇየ መሆኑን
ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 118 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ "የሠራተኛ ማህበር“ በህገ
መንግስቱ አንቀጽ 42 መሠረት የመመሥረት መብት ያሊቸው "ሠራተኞች" ሲሆኑ ማንኛውም
ሰው ዓሊማውን እዯግፊሇሁ በሚሌ ምክንያት የአንዴ ሠራተኛ መሔበር አባሌ መሆን አይችሌም ፡፡
የሠራተኛ ማሔበር የመመስረት የሠራተኛ ማሔበር አባሌ መሆንና የመሣተፌ መብት ያሊቸው
"ሠራተኞች" ብቻ መሆናቸውን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 113 ንዐስ አንቀጽ 1 በግሌጽ
ተዯንግጓሌ፡፡ የሠራተኛ ማሔበር ማሇት ሠራተኞች በአንዴነት ሆነው የሚያቋቁሙት ማህበር
እንዯሆነ በአዋጁ አንቀጽ 113 ንዐስ አንቀጽ 2/ሀ/ ተዯንግጓሌ፡፡
"ሠራተኛ ' ማሇት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 በተመሇከተው መሠረት ከአሠሪ ጋር በቅጥር ሊይ
የተመሰረተ ግንኝነት ያሇው ግሇሰብ ነው በማሇት አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 2/4/ ትርጓሜ
ሰጥቶታሌ፡፡ ስሇሆነም በአንዴ ተቋም ውስጥ የሚሠሩ ሠራተኞች የሠራተኛ ማህበር ሇማቋቋም
የሚችለት ወይም ቀዯም ሲሌ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ አቋቁመውት የነበረው ማህበር ህጋዊ
ህሌውና ኖሮት በሠራተኛ ማህበርነቱ ሉቀጥሌ የሚችሇው የተቋሙ ሠራተኞችና የማህበሩ አባሊት
በአዋጅ ቁጥር 377/96 እና በህገመንግስቱ አንቀጽ 42 መሠረት የሠራተኛ ማህበር የማዯራጀት
መብት ያሊቸውና
"ሠራተኛ ' የሚሇውን ትርጓሜ
የሚያሟለ ሁነው ሲገኙ እንዯሆነ ከሊይ
በዝርዝር ከገሇፅናቸው ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 ተቋቁሞ በተጠሪ ተመዝግቦና የምስክር ወረቀት
ተሰጥቶት የተዯረጀና ሔጋዊ ህሌውናውን ይዞ የሚቆይ
የሠራተኛ ማህበር ከላልች ማህበሮች
የተሇየና "ሠራተኞች'ን ብቻ በአባሌነት የያዘ መሆን እንዯሚገባው ስሇ ሠራተኛ ማህበር አመሠራረት
በሚዯነግገው አንቀፅ 114፣ ስሇሠራተኛ ማሔበር ተግባር ከሚዯነግገው አንቀፅ 115 ስሇ ማሔበራት
ምዝገባና ሔጋዊ ሔሌውና ከሚዯነግገው አንቀፅ 118 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም
የሠራተኛ ማሔበር የመመስረት መብት በአዋጅ ቁጥር 377/96 "ሠራተኛ ' የሚሇውን ትርጉም
የሚያሟለ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚተዲዯሩ ሠራተኞች መብት ብቻ መሆኑን ከሔገመንግስቱ
አንቀፅ 42 ንዐስ አንቀፅ 3 እና ከአሥሪና ሠራተኛ
ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ዝርዝር
ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች አባሊቱ በአዋጅ ቁ. 377/96 በሚተዲዯሩበት ጊዜና ከዚህ የሔግ ማዕቀፌ በፉት
በነበረው አዋጅ ቁጥር 42/68
መሠረት ተዯራጅቶ የነበረ መሆኑ ከክርክሩ ሇመገንዘብ
ችሇናሌ፡፡በአዋጅ ቁጥር 42/1968 እና በአዋጅ ቁጥር 377/96 አባሊቱ "ሠራተኛ' የሚሇውን የሔግ
ትርጓሜን
በሚያሟለበት ወቅት የተዯራጀ የሠራተኛ ማሔበር ተቋሙ የሚተዲዯርበት የሔግ
ማዕቀፌ ከተቀየረና አባሊቱ "ሠራተኛ' የሚሇውን የሔግ ትርጉም የማያሟለበት ሁኔታ ከተፇጠረ
"በሠራተኛ ማህበርነቱ'
ተሰጥቶት የነበረው ምዝገባና
እውቅና እንዱሁም
የምስክር ወረቀት
ሇሚመሇከተው ክፌሌ እንዱመሌስ ተጠሪን ከመጠየቅ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 12ዏ
ዴንጋጌዎች የሚከሇክሌ አይዯለም፡፡ የአዋጁ አንቀፅ 12ዏ በባህሪው የአመሌካች ክርክር (Indicative)
የህግ ዴንጋጌ እንጂ ‛Exhaustive“ አሳሪ ወይም አሟጣጭ የህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡
ስሇሆነም አባሊቱ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ጥር 377/96 በሚተዲዯሩበትና ሠራተኛ
የሚሇውን ትርጓሜ በሚያሟለበት ወቅት በሠራተኛ ማህበርነት ተመዝግቦና ከተጠሪ የምስክር
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ወረቀት ወስድ በህገመንግስቱ አንቀፅ 42 እና በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ አንቀጽ 115 የተመሇከቱትን
ተግባራት ሲፇፅም የቆየው አመሌካች የተቋሙ ሠራተኞች በዯንብ ቁጥር 157/2ዏዏ1 መተዲዯር
ከጀመሩበትና "ሠራተኞች' የሚሇውን ትርጓሜ የሚያሟለ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 3 ንዐስ አንቀጽ 2(ሠ) ከተዘረዘሩት መካከሌ የሚመዯቡ በመሆናቸው ከተጠሪ
የተዯረገሇትን ምዝገባና የምስክር ወረቀት
ይዞ በሠራተኛ ማሔበርነት የሚቀጥሌበት ምክንያት
የሇም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካችን በአዋጅ ቁጥር377/96 በአንቀጽ 118
ንዐስ አንቀጽ 3
መሠረት በመመዝገብ የሰጠው የምስክር ወረቀት እንዱሠረዝሇት ማመሌከቱ
ተገቢና ሔጋዊ
መሠረት ያሇው ሲሆን የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም የተጠሪን ጥያቄ
በመቀበሌ የሰጠው ውሣኔ የህገመንግስቱን አንቀፅ 42 ዴንጋጌዎችና በአዋጅ ቁጥር 377/96 ከሊይ
የተገሇፁትን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡
ው

ሳ

ኔ

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ/ብ
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