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የሰ/መ/ቁ. 50182 

ግንቦት 13 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ቄራዎች ዴርጅት - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- አቶ አበበ ተፇራ ይሌማ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

  ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ኀዲር 2 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ 
የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ በሥጋ 
አከፊፊይ ቡዴን መሪነት ሲያገሇግሌ መቆየቱን ገሌፆ አመሌካች ከግንቦት 1 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ ሇሥራው ብቁ 
አይዯሇህም በማሇት ወዯ በፋብሌት ሰራተኛ 11 አዛውረውኛሌ፡፡ ስሇዚህ ወዯ ነበርኩበት የሥራ መዯብ እንዱመሌሰኝ 
ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ የዴርጅቱ ዯንበኞች ቁጥር በመቀነሱ ምክንያት 
በተዯረገው ጥናት በእርዴና ሥርጭት ክፌሌ ችግር ያሇበት መሆኑ ተረጋግጧሌ ስሇዚህ ሥራና ሰራተኛን ሇማገናኘት  
ሰራተኞችን በህብረት ስምምነቱ መሰረት በመመዯብ እየሰራን የምንገኝ ስሇሆነ የጣስነው ሔግ የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙ የተማመኑ  በመሆኑ ስሇጥናቱ ሇማስረዲት የተዘረዘሩ ምስክሮች መስማትም ሆነ የጥናት ሰነደን 
አስቀርቦ ማየት አስፇሊጊ ሆኖ አሊገኘውም በማሇት በጥናቱ  የከሳሽ (ተጠሪ) ችልታ ምንም ሳይሆን ጠቅሊሊ የዴርጅቱ 
ችግር የተገሇፀ በመሆኑ አመሌካች ተጠሪን የሥራ መዯብ በማዛወር ማሰራቱ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ተጠሪን 
ወዯ ቀዴሞው የእርዴና የሥጋ ስርጭት አገሌግልት የቡዴን መሪነት የሥራ መዯብ እንዱሰራ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያቀረበ ቢሆንም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን 
በፌታብሓር ሥነ ሥርአት ህግ ቁጥር  337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

 አመሌካች ሰራተኞችን የበሇጠ ውጤታማ በሚሆኑበት የሥራ መዯብ ጥቅምና ዯረጃቸውን ሣይቀንስ አዛውሮ 
ማሰራት የአሰሪው መብትና ሥሌጣን ነው፡፡ ተጠሪ አሁን የተመዯበበትና የተዛወረበት የሥራ መዯብ ዯረጃ ስዴስት የሆነና 
ተመሣሣይ ነው፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤት አሰሪው ሰራተኞቹን አዛውሮ የማሰራት ህጋዊ ሥሌጣንና በህብረት 
ስምምነቱ አንቀጽ 12 ንኡስ አንቀጽ 2  የተዯነገገውን በመተሊሇፌ የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በነበርኩበት የሥራ መዯብ የሥራ ችልታ ማነስ ያሇበኝ 
ስሇመሆኑ ያቀረበው ማስረጃ የሇም፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች የአዋጅ ቁጥር 377/96 እና የሔብረት ስምምነቱን 
ዴንጋጌዎች በማገናዘብ የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት በጽሐፌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች 
የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 
መዝገቡን እንዯመረመርነው በአመሌካች ዴርጅት አግሌግልት የሚፇሌጉ ዯንበኞች መቀነስ ዋናው ምክንያት የእርዴና 
የሥጋ ስርጭት አገሌግልት የሚሰጠው ክፌሌ ችግር ያሇበት መሆኑ በጥናት ተረጋግጧሌ፡፡ ምንም እንኳን አመሌካች 
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ከሃያ በሊይ የሚሆኑ የእርዴና የሥጋ ስርጭት አገሌግልት የቡዴን መሪዎች ያለትና ሇዴክመቱ ተጠሪ በግሌ ኃሊፉ ናቸው 
ባይባሌም አመሌካች የጥናትቱን ውጤት መነሻ በማዴረግ ችግሩን ሇማስወገዴ አስፇሊጊ ነው የሚሇውን አስተዲዯራዊ 
ማስተካከያ በመውሰዴ ዴርጅቱን ትርፊማነት ማስቀጠሌ ይገባዋሌ፡፡ 

 አመሌካች ተጠሪን ከነበሩበት የሥራ መዯብ ተመሣሣይ ዯረጃ ዯመወዝና ጥቅም ወዯአሇው የሥራ መዯብ አዛውሮ 
ሇማሰራት የወሰዯው አስተዲዯራዊ ማስተካከያ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13 ንኡስ አንቀጽ 2 
መሰረት ያከናወነው ተግባር ነው፡፡ ተጠሪ አመሌካች በሔጉ በግሌጽ የተፇቀዯሇትን አስተዲዯራዊ ተግባር እንዲይፇጽም ክስ 
የሚያቅርብበት ምክንያት የላሇ ሲሆን በተመሣሣይ የሥራ መዯብ ተዛውሮ በመሥራቱ የተነካበት መብትና ጥቅም የሇም፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች ላልቹ የእርዴና የሥጋ ሥርጭት የቡዴን መሪዎች ሣይዛወሩ እኔ ተዛወርኩ በሚሌ ምክንያት 
በመነሣሣት ያቀረበው ክስ የክስ ምክንያት የላሇው በመሆኑ ከጅምሩ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌታብሓር ሥነ ሥርአት 
ሔግ ቁጥር 33 ንኡስ አንቀጽ እና በፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 231 መሰረት መዝጋት ነበረባቸው፡፡ 

 የሥር ፌርዴ ቤት በአመሌካች የዴርጅት አስተዲዯር ሥሌጣን በመጋፊት ተጠሪ ወዯ ላሊ ተመሣሣይ ዯረጃ ወዯ 
አሇው የሥራ መዯብ በመዛወራቸው የቀረባቸው የዯመወዝ ወይም ላሊ ህጋዊ ጥቅም ያሇመሆኑን ባሊሥረዲበት ሁኔታ 
ላልቹ የቡዴን መሪዎች ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ አሌተዛወሩም፣ ተጠሪ የችልታ ማነስ ያሇበት ስሇመሆኑ አሊስረዲህም 
በሚሌ ምክንያት አመሌካች ተጠሪን ወዯ ቀዴሞው የሥራ መዯብ አዛውሮና መዴቦ እንዱያሰራ የሰጠው ውሣኔ በአዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 13 ንኡስ አንቀጽ 2 የሚጥስና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. አመሌካች የተጠሪ የሥራ ዯረጃ ዯመወዝና ጥቅም በማይነካ ሁኔታ ወዯ ላሊ የሥራ መዯብ አዛውሮ 

የማሰራት ሥሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸ ይቻለ፡፡ 

ይኸ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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