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 የሰበር መ/ቁ 50838 

ሚያዝያ 12 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 ሂሩት መሇሰ 

 ብርሃኑ አመነው 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ ፔሮጀክት - ነገረ ፇጅ አንዴአርጋቸው በየነ - ቀረበ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ አማረ አበራ 

   2. አቶ ሽፇራው ጉዯታ 

   3. አቶ ጌታቸው ይማም 

   4. አቶ አስማረ ቢሆነኝ 

   5. አቶ መሏመዴ ሰይዴ 

   6. አቶ እሸቱ ማሞ 

   7. አቶ አያላው አሠፊ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአሠሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ታህሳስ 1 ቀን 2002 ዓ.ም ስሊመሇከተ ነው፡፡ 

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በአሠሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ነው፡፡ በአሠሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ ተጠሪዎች 
በከሳሽነት በመቅረብ ተንዲሆ እርሻ ሌማት አክሲዮን ማህበር በነበረበት ወቅት ሇሀያሁሇት ዓመት በፍርማንነት የሥራ 
መዯብ አገሌግሇናሌ፡፡ የተንዲሆ እርሻ ሌማት ፇርሶ ወዯ ተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ ፔሮጀክት በመንግስት ውሣኔ ሲዛወር 
የሠራተኞች መብት ጥቅም መጠበቅ እንዲሇበት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 131/99 ተዯንግጓሌ፡፡ ከሳሽ 
(አመሌካች) መዋቅር ሲያፀዴቅ የእኛን የሥራ መዯብ መያዝና ማፅዯቅ ሲገባው አፌርሶታሌ፡፡ ስሇዚህ ከሙያችንና 
ከሌምዲችን ውጭ በሆነ ሁኔታ ዯረጃችንን ዝቅ አዴርጎ የመዯበን በመሆኑ ተንዲሆ እርሻ ሌማት ስንሠራ በነበርንበት 
የፍርማንነት የሥራ መዯብ ይመዴበን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ እየተዯራጀ ያሇው ከተንዲሆ 
እርሻ ሌማት የተሇየ አዱስ ዴርጅት ነው፡፡ ስሇዚህ ሥራውን ሇመሥራት የሚያስችሇው አዱስ መዋቅር ዘርግቷሌ፡፡ 
ጥቅማቸውን በማይቀንስ ሁኔታ ባሇው መዋቅር መዴበናቸዋሌ፡፡ ዴርጅቱ በላሇው የፍርማንነት የሥራ መዯብ ሇመመዯብ 
ያቀረቡትን ጥያቄ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአሠሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ አመሌካች ተጠሪዎችን 
በፍርማንነት የሥራ መዯብ ይመዴባቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ አቅርቦ 
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቦርደን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች ክርክሩ ግሊዊ ባህሪ ያሇው ነው፡፡ ከዴርጅቱ የሥራ ባህሪ በመነሳት አዯረጃጀቱና መዋቅሩ ተቀይሯሌ፡፡ 
ስሇዚህ በላሇ የሥራ መዯብ ተጠሪዎችን እንዴንመዯብ የሰጠው ውሣኔ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 28 ዴንጋጌ 
የሚቃረን በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ መሠረታዊ ቅሬታችን የሀያ ሁሇት 
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ዓመት አገሌግልታችንን ወዯ ጎን በመተው የሠራተኛ ማህበር ተወካይ ባሌተገኘበት በአዱስ የሥራ መዯብ ሊይ 
በመመዯባቸው ነው፡፡ ሥሇዚህ ቦርደና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በስር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው ተጠሪዎች ያቀረቡት ጥያቄ አመሌካች አዱስ በዘረጋው መዋቅር የሥራ መዯባችን ፇርሷሌ፡፡ ስሇዚህ 
በፉት የነበረንን የሥራ መዯብ በአዱሱ መዋቅር በማካተት በፉት በሠራንበት የሥራ መዯብ በፍርማንነት ይመዴበን 
በማሇት ነው፡፡ የተጠሪዎች ጥያቄና የሚሰጠው ውሳኔ በእነርሱ ብቻ የሚወሰን ውጤት ያሇው ሣይሆን የላልችንም 
ሠራተኞች ሇተመሣሣይ ጥያቄ የሚጋብዝ የወሌ የሥራ ክርክር ባህሪ ያሇው ነው፡፡ ጉዲዩ የወሌ የሥራ ክርክር ባህሪ 
ያሇው በመሆኑ የአሠሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ የአመሌካችንና የተጠሪዎችን ክርክር ሰምቶ የመወሰን ሥሌጣን በአዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀፅ 147 መሠረት አሇው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ቦርደ ጉዲዩን መርምሮ የመወሰን የሥረ-ነገር ሥሌጣን 
የሇውም በማሇት ያቀረበውን አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

 ቦርደ ጉዲዩን የማየትና የመወሰን ሥሌጣን አሇው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረስን በኋሊ የቦርደ ውሣኔ ህጋዊ 
መሠረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? ሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መርምረናሌ፡፡ 

 ጉዲዩን እንዯመረመርነው የተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ ፔሮጀክት በፉት ከነበረው የተንዲሆ እርሻ ሌማት አክሲዮን 
ማህበር የተሇየ የሥራ ባህሪ ያሇው ዴርጅት ነው፡፡ አመሌካች ሇሥራ ባህሪው የሚስማማ የሥራ መዋቅርና የሥራ መዯብ 
በጥናት ሊይ በመመርኮዝ እንዱፀዴቅ በማዴረግ የሠራተኛ ምዯባ አከናውኗሌ፡፡ ተጠሪዎች በፉት ያሊቸው የሥራ ሌምዴና 
የትምህርት ዝግጅት አዱስ ሇፀዯቀው የሥራ መዋቅር የትኛው ቦታ ሊይ ሉያስመዴባቸው እንዯሚችሌ በኮሚቴ ተጠንቶና 
ታይቶ በፉት ያገኙት የነበረው ዯመወዝ ሣይቀነስ በአዱሱ የሥራ መዋቅር አዱስ ሥራ መዯብ ሊይ ተመዴበዋሌ፡፡ ዴርጅቱ 
ቀሌጣፊና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሥራውን ሇማከናወንና አትራፉና ተወዲዲሪ ሇመሆን በሚያስችሇው አዯረጃጀትና 
የመዯራጀትና የሥራ መዯብ የማዋቅር ሥሌጣን እንዲሇው ከአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 28 
ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የተጠሪዎችን ዯመወዝ ሣይቀንስ በአዱሱ መዋቅር ሉመጥናቸው 
በሚችሇው የሥራ መዯብ መዴቦ የማሠራት ሙለ ኃሊፉነት ያሇው ሲሆን የአሠሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴ በአዱሱ 
መዋቅር ባሌተካተተና በላሊ የሥራ መዯብ አመሌካች ተጠሪዎችን መዴቦ እንዱያሠራ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ሠራተኞችን ባሇው መዋቅርና አዯረጃጀት መዴቦ 
የማሠራት መብት የሚጋፊውን የቦርደን ውሣኔ በይግባኝ ሣያርም ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የአሠሪና ሠራተኛ ወሳኝ ቦርዴና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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