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ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 31367 ጥቅምት 05 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 73044 ግንቦት 14 ቀን 2001 ዓ.ም የተሻረው ውሳኔ ፌርዴ 
ቤቶቹ ስሌጣን ሳይኖራቸው የተሰጠው በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተነሳው ክርክር የወሌ የስራ ክርክር እንጂ የግሌ ባሇመሆኑ የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገበ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 

የሰ/መ/ቁ. 52600 

ሚያዝያ 12 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 ሂሩት መሇሰ 

 ታፇሰ ይርጋ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቆዲ አክሲዮን ማህበር - ጠበቃ ጌታቸው ዓሇሙ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ተስፊዬ ኃይላ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴን ስሌጣን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ 
በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ክሱን ያቀረቡት በወጣው ክፌት በላጦ ክረስት አዘገጃጀት ምርት ፍርማን ስራ 
መዯብ ሊይ ከላልች ሰራተኞች ጋር ተወዲዴሬ በማሸነፌ እዴገቱ እንዱሰጠኝ መዯረግ ሲገባው ስሇተከሇከሌኩ 
እዴገቱ እንዱሰጠኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና 
የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ተጠሪ ሇግለ ባቀረበው ጥያቄ 
ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የላሇው መሆኑን፣ በሔብረት ስምምነቱ ዯንብ አንቀፅ 15(4) እና በዯረጃ እዴገት አፇጻፀም 
መመሪያ አንቀጽ 11/1 እና 11/2 መሰረት የተጠሪ የዯረጃ እዴገት ኮሚቴ ውሳኔ የአሰሪው ዴርጅት ዋና ስራ 
አስኪያጅ ሳያፀዴቅ የሻረው በመሆኑ ከሔግና ስርዓት ውጪ ተጠሪ የዯረጃ እዴገቱ በወሳኝ ቦርደ እንዱወሰንሊቸው 
ክስ ማቅረባቸው ተቀባይነት የላሇው መሆኑን በመግሇፅ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የምስራቅ ሸዋ ዞን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ 
ወሳኝ ቦርዴም የአመሌካችን መከራከሪያ ነጥቦች ውዴቅ አዴርጎ ሇተጠሪ የስራ መዯቡ እንዱሰጣቸው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ 
ቦርደ የሠጠው ውሳኔ ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስቀየር ነው፡፡ 
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 የአመሌካች ጠበቃ የካቲት 04 ቀን 2002 ዓ/ም በጻፈት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው 
ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም ጉዲዩን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ሇማየት ስሌጣን የነበረው መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ መጋቢት 29 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ 
ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም ሚያዚያ 08 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ ሁሇት ገጽ 
ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 18180 አግባብ ያሊቸውን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ዴንጋጌዎችን 
በመመርመር የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ስሌጣን የወሌ የስራ ክርክሮችን ማየት መሆኑን፣ አንዴ የስራ 
ክርክር የወሌ የስራ ክርክር ነው የሚባሇው ጉዲዩ የጋራ በሆነ የሰራተኞች መብትና ጥቅም ሊይ አለታዊም ሆነ 
አዎንታዊ የሆነ ውጤት የሚያስከትሌ ሆኖ ሲገኝ ብቻ መሆኑን፣ ባንፃሩ አንዴ የስራ ክርክር የወሌ ሳይሆን የግሌ 
የስራ ክርክር ነው ሉባሌ የሚችሇው የክርክሩ ውጤት በተከራካሪው ሰራተኛ (ሰራተኞች) ሊይ ብቻ ተወስኖ የሚቀር 
ሆኖ ሲገኝ ነው በማሇት አስገዲጅ የሆነ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ የስራ መዯቡ ይሰጠኝ በማሇት ያቀረቡት ክስ የጋራ በሆነ 
የሰራተኞች መብትና ጥቅም ሊይ አለታዊም ሆኖ አወንታዊ ውጤት የሚያስከትሌ ባሇመሆኑ የወሌ የስራ ክርክር 
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት እንጂ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ 
ቦርዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩን ቦርደ ሇማየት ስሌጣን አሇው ተብል የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሠጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በኦሮሚያ ክሌሌ የምስራቅ ሸዋ ዞን የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ በመ/ቁጥር 650/01/2001 
መስከረም 29 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጥቶ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 87699 ጥር 25 
ቀን 2002 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተነሳው ክርክር የግሌ የስራ ክርክር እንጂ የወሌ ባሇመሆኑ የአሰሪና 
ሰራተኛ ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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