የሰ/መ/ቁ. 64821
ግንቦት 1 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን - አንበሴ መኯንን /ነገረ ፇጅ/ ቀረበ
ተጠሪ፡- አያላው ሔብስት ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሣውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ
ክስ የመሠረተው ሚያዝያ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ሥራ ሊይ በዋሇው መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ
መሠረት በተዯረገው ምዯባ ከዯረጃ 11 ወዯ ዯረጃ 14 አዴጌ እንዴሠራ የተዯረገ ቢሆንም ሇቦታው
የተመዯበው ዯመወዝ ግን አሌተከፇሇኝም በማሇት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ያሇአግባብ ሳይከፇሇኝ
ቀርቶአሌ የሚሇውን የሁሇት እርከን ጭማሪ ምዯባው ከተፇጸመበት ጊዜ ጀምሮ ታስቦ እንዱከፌሇው
ይወሰንሇት ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ አመሌካች ሇቀረበበት ክስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የሥረ
ነገር ክርክር አቅርቦአሌ፡፡ በሥረ ነገር ረገዴ ያቀረበው ክርክር ከሣሽ ዯረጃውን ያገኘው በመሠረታዊ
የሥራ ሂዯት ሇውጥ አጠቃሊይ ምዯባ እንጂ በእዴገት አይዯሇም፡፡ እዴገት የሚሰጠው ወይም
የሚገኘው በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 11 መሠረት ነው፡፡ በዚህ አግባብ የተሰጠ የዯረጃ እዴገት
ስሇላሇ ክሱ ተቀባይነት ሉያገኝ አይገባም የሚሌ እንዯሆነ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
ፌ/ቤትም የሁሇቱን ወገኖች ክርክር ከመረመረ በኋሊ፣ የአመሌካችን ክርክር በመቀበሌ የተጠሪን
ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ በዴጋሚ የተሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን
ውሣኔ በመሻር ተጠሪ የጠየቀው የሁሇት እርከን የዯመወዝ ጭማሪ ይሰጠው በማሇት ወስኖአሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ጥር 27 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ተጠሪ የጠየቀው የሁሇት
እርከን የዯመወዝ ጭማሪ የሔግ መሠረት ያሇው ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም
ይህን ጭብጥ ግራቀኝ ወገኖች ካሰሙት ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
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ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እና የተሰጡትን ውሳኔዎች በዝርዝር
ተመሌከተናሌ፡፡ ከዚህም መገንዘብ የቻሌነው ተጠሪ ተመዴቤበታሇሁ የሚሇው በዯረጃ 14
የሚታወቀው (የተሰየመው) የሥራ መዯብ በኮርፕሬሽኑ (አመሌካች) ባሇው የእዴገት አሰጣጥ
ሥርዓት እና ሂዯት መሠረት የተገኘ አሇመሆኑ በፌሬ ነገር መረጋገጡን ነው፡፡ በእርግጥ ኮርፕሬሽኑ
አጠቃሊይ የሆነ መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ በማካሄዴ ከሥራ ሂዯት ሇውጡ መካሄዴ በፉት
የነበረው አዯረጃጀትና የሥራ መዯቦች ስያሜ ተሇውጠዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የኮርፕሬሽኑ የሥራ
አዯረጃጀትን በተመሇከተ የተዯረገ አጠቃሊይ ሇውጥ እንጂ ሠራተኞችን ሇማሳዯግ (በእዴገት
ሇማስቀመጥ) በሚሌ የተዯረገ ነው ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የሚያዯርስ ነው ተብል የሚወሰዴ
አይዯሇም፡፡ በግሌጽ እንዯሚታወቀው የዯረጃ እዴገት ሉገኝ የሚችሇው እራሱን በቻሇ የአሠራር
ሥርዓት እና ዯንብ መሠረት ነው፡፡ በመሆኑም መሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ ማካሄዴ እና
የዯረጃ እዴገት መሰጠት ወይም አሰጣጥ በዓሊማም ሆነ በውጤት ረገዴ የተሇየዩ የየራሳቸውን ግብ
ይዘው የሚነሱ እንዯሆኑ መገንዘቡ ተገቢ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው በአመሌካች ኮርፕሬሽን የእዴገት አሰጣጥ ሥርዓት እና ዯንብ
መሠረት ተጠሪ የዯረጃ እዴገት አግኝቶአሌ አሌተባሇም፡፡ የዯመወዝ ጭማሪ ሉገኝ የሚችሇው
በእዴገት ወይም አሠሪው የዯመወዝ ጭማሪ ማዴረግ የሚችሌበት አግባብ ኖሮት ሲጨምር ነው፡፡
ተጠሪ የጠየቀው የሁሇት እርከን የዯመወዝ ጭማሪ እንዱያገኝ በፌ/ቤት ሉወሰን የሚችሇውም
ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ አንደ ተሟሌቶ ሲገኝ ነው፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሁሇት እርከን
ዯመወዝ ጭማሪ ሉያሰጥ የሚችሌ የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር መሠረት አሌነበረውም፡፡ ሲጠቃሇሌ
ተጠሪ የዯመወዝ ጭማሪ ይሰጠኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ የህግ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ከዚህ
የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 95369 ጥር 12 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348(1) መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. ተጠሪ ያቀረበው የሁሇት እርከን የዯመወዝ ጭማሪ ይሰጠኝ ጥያቄ የሔግ መሠረት
የሇውም ብሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 33360
ግንቦት 30 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቶአሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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