የሰ/መ/ቁ. 60025
ግንቦት 2 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ መሌዴ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን ነገረፇጅ ተስፊዬ ከርጋ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪዎች፡-1. አቶ ወሌደ በየነ ቀረቡ፡፡
2. አቶ ታምሩ አያሇው - ቀረቡ፡፡
3. አቶ አየሇ ዋቀዮ

በ1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ተወካይነት ቀረቡ፡፡

4. አቶ ተስፊዬ በዲዲ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ

ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የዯሞዝ ጨማሪን የሚመሇከት

ክርክር ሲሆን የአሁን ተጠሪዎች በበታች ፌ/ቤት

ከሣሾችና አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበር፡፡ ክሱ የቀረበው በኦሮሚያ ብሓ/ክ/መንግሥት የምሥረቅ
ኦሮሚያ አሰሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ሲሆን ቀርቦ የነበረው ክስ በጡረታ እዴሜያችን

የጡረታ

አበሌ ያገኙ የነበረና ተከሣሽ በኮንትራት ሲቀጥረን በጡረታ በምናገኘው ክፌያ ሊይ 291 ብር ጨምሮ
ይከፌሇን የነበረና የጡረታ ዯብተራችንም የተመሇሰ መሆኑ ይሁን እንጂ የጡረታ እና ዋስትና
ባሇሥሌጣን ከሏምላ 1999 ዓ.ም ጀምሮ ጭማሪ

ቢያዯርግም የአሁን ተከሣሽ በዯሞዛችን ሊይ

እንዱጨምርሌን ስንጠይቅ መሌስ ሣይሠጠን ቆይቶ ከጥር 1 ቀን 2001 ዓ.ም እስከ ግንቦት 30 ቀን
2001 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን ብቻ ከፌልናሌ፡፡ ስሇዚህ ከሏምላ 1 ቀን 1999 ዓ.ም እስከ ታህሣሥ 30
ቀን 2001 ዓ.ም ዴረስ ያሇውን የ18 ወር ውዝፌ እንዱከፌሌ የሚሌ ነበር፡፡

494

ተከሣሽ በበኩለ በሠጠው ከሣሾች በጡረታ ሊይ የነበሩ ቢሆንም በግሌፅ ውሌ በአዋጅ
ቁ.377/96 አንቀጽ 4 መሠረት ተቀጥረው እንዯማንኛውም ሠራተኛ የሚመሇከታቸውን ዯሞዝና
ጥቅማጥቅም እያገኙ ነው፣ ማህበርዊ ዋስትና በኑሮ ውዴነት ምክንያት ዯሞዝ ሲጨምር እኛም
መጨመር እንዲሇብን የተዯረገ ስምምነት የሇም፡፡ እንዱሁም ክሱ በይርጋ ቀሪ የሆናሌ በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
ቦርደ ከሊይ እንዯተመሇከተው

ከክርክር በኋሊ የቀረበው ክስ የሔግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት

ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁን ተጠሪዎች ቅር በመሠኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ብሇው ፌ/ቤቱ ከክርክር በኋሊ የአሁን አመሌካች ከሏምላ 1 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ
መንግሥት በጨመረው መሠረት ሇአሁን ተጠሪዎች ሉከፌሊቸው ይገባሌ በማሇት የቦርደን ውሣኔ
በመሻር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ ከዚሁ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሲሆን በ03/13/2003 2
ገጽ በተፃፇ አቤቱታ መንግሥት የሰጠውን ጭማሪ አስቀምጦ በውሊችን ውስጥ የካተተ ነገር
ባሇመኖሩ ሌንከፌሌ አየገባም፡፡ በተጨማሪም ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ጉዲዩ
ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች

በ29/03/2003 ዓ.ም 2 ገጽ ሊይ ጽፇው ባቀረቡት

መሌስ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ በመሆኑ እንዴፀና የሚሌ ነበር፡፡ ከዚህ
በኋሊ

አመሌካች

የመሌስ

መሌስ

እንዴያቀርብ

በተቀጠረበት

ባሇመቅረቡ

መዝገቡ

ሇምርመራ

አዴሯሌ፡፡
በግራ ቀኙ የተዯረገው የክርክር ሂዯቶች ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የቀረበውን
ቅሬታ ከተያዘው ጭብጥና ከሚመሇከታቸው ሔጎች ጋር መርምሮአሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ጉዲዩ
ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ የክፌያውን አግባብነት በግራ ቀኙ መካከሌ ከተመሠረተው
የሥራ ውሌ አኳያ ሇመመርመር ነው፡፡ ችልቱም ጉዲዩን ከዚህ አኳያ መርምሮታሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ የአሁን ተጠሪዎች በጡረታ ሊይ የነበሩ ሰዎች ሆነው የቅጥር ውሌ
ከአሁን አመሌካች ጋር የፇፀሙ ስሇመናቸው አሊከራከረም፡፡ ይሄ የሥራ ውሌ ግንኙነት በመፇጠሩ
ምክንያት

የጡረታ

ዯብተራቸውን

ሇሚመሇከተው

የመንግሥት

አካሌ

የመሇሱ

መሆናቸውን

ተጠሪዎች ራሣቸው አመሌክተዋሌ፡፡ በግራ ቀኙ የሥራ ውሌ ውስጥ አመሌካች ሇአሁን ክስ ምክንያት
የሆነውን ክፌያ ሇመክፇሌ የገባው ግዳታ ያሇመኖሩን

አመሌካች የተከራከረ ሲሆን ተጠሪዎችም

በውሊቸው ውስጥ የተቀመጠ ግዳታ ስሇመኖሩ ያነሱት ነገር
ግዳታ በመካከሊቸው

ካሇመኖሩም

ያሇመኖሩን የበታች ፌርዴ ቤት አረጋግጧሌ፡፡
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በሊይ እንዯዚህ ዓይነት

በላሊ በኩሌ አንዴ ጡረታ የወጣ ሰው ተመሌሶ ብቀጠር እንዯማንኛውም ተቀጣሪ ሠራተኛ
ማግኘት ያሇበትን ክፌያ ከመጠየቅ ባሇፇ ሇጡረተኞች

የክፌያ ጭማሪ በማዯረጉ ብቻ አመሌካች

የተዯረገውን

ማዕቀፌ

ጭማሪ

እንዴከፌሌ

መንግሥት ሇጡረተኞች

የሚያሰገዴዴ

የህግ

የሇም፡፡

በመሆኑም

አመሌካች

ያዯረገውን የዯመወዝ ጭማሪ ሇተጠሪዎች እንዱከፌሌ በማሇት የክሌለ

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው

ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም

ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የኦሮሚያ

ብሓ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ/93661 በ29/10/2003 ዓ.ም በዋሇው

ችልት የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የምሥራቅ

ኦሮሚያ

አሠሪና

ሠራተኛ

በ26/6/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ

ጉዲይ

ወሳኝ

ቦርዴ

በቁጥር

664/01/2002

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡

3. ተጠሪዎች ጡረታኝነታቸውን በመተው የሥራ ቅጥር ውሌ ከአመሌካች ጋር ከፇፀሙ በኋሊ
መንግሥት ሇጡረተኞች በኑሮ ውዴነት ምክንያት ዯሞዝ ጨምሯሌ በሚሌ አመሌካች
ጭማሪውን እንዱከፌሌ ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ከውሌ ወይም ከህግ የሚመነጭ መብት የሇም
ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሊይ

የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡

መዝገቡን ዘግተን ወዯ መዝገብ ቤት መሌስናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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