የሰ/መ/ቁ 42901
ሏምላ 21 ቀን 2001 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
በሊቸው አንሺሶ
አመሌካች፡- የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፊፇያ ዴርጅት - ነገረ ፇጅ አቶ ጌታሁን ተስፊዬ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ንግሥት ሇጥይበለ - ጠበቃ አቶ አበራ ታዯሰ ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የክርክሩ ምክንያት የሥራ ክርክር ጉዲይ ሆኖ ተጠሪ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረበችው ክስ
ያሇአግባብ የሥራ ውሌ የተቋረጠ በመሆኑ ውዝፌ ዯመወዝ ተከፌል ወዯ ሥራ እንዴመሇስ አሉያም ተገቢ ክፌያዎች
ተከፌል እንዴሰናበት ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች ከሳሽ የሥራ መሪ እንጅ ሠራተኛ አይዯሇችም በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር
ክርክር በማቅረብ መሌስ በመስጠት ተከራክሯሌ፡፡
ግራ ቀኙን ያከራከረው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሥራ ውሌ የተቋረጠው ከሕግ ወጪ ነው ውዝፌ ዯመወዝ
ተከፌልአት ወዯ ሥራ ትመሇስ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔውን
በማጽናቱ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡
አመሌካች ጥር 20 ቀን 2001 ዒ.ም ጽፍ ያቀረበውን ቅሬታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን የግራ ቀኙን
የጽሐፌ ክርክር ሰምተናሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር ሰሚ ችልት እንዱታይ የቀረበው ተጠሪ የሥራ መሪ ናቸው ወይንስ አይዯለም?
የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር በመሆኑ ይህንኑ ከግራ ቀኙ ክርክርና ከሕጉ ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
ከግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር መረዲት የተቻሇው ተጠሪ የዴርጅቱ የሀገር ውስጥ ዔቃ ግዥ ዋና ክፌሌ ኃሊፉ
በመሆን እንዱሁም በተጨማሪነት የውጪ ሀገር ዔቃ ግዥ ዋና ክፌሌና የሽያጭ ዋና ክፌሌን የሚያካትተውን የንግዴ
መምሪያ ኃሊፉነትን ዯርበው ይሠሩ የነበረ መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ በእነዚህ መዯቦች በኃሊፉነት ስሇመሥራታቸው
አሌተካዯም፡፡ የሥራ መዯቡ ዋና ተግባራት ምንዴናቸው የሚሇው ከተጠሪ የሥራ መዘርዝር /job description/ ሲታይ
በአጠቃሊይ በዴርጅቱ መመሪያ መሠረት ማስተባበር፣ መምራት፣ ማዯራጀት እና መቆጣጣር እንዱሁም ዔቅዴና በጀት
ዝግጅት ሊይ መሳተፌ እንዯሆነ የተመሇከተ ሲሆን በዴርጅቱ ኅብረት ስምምነት አንቀጽ 3 ንዐስ ቁጥር 3.3
እንዯተመሇከተው ስምምነቱ የዋና ክፌልችንና የማምረቻ ኃሊፉዎችን እንዯማይጨምር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪም
ከላልች ሠራተኞች በተሇየ ሁኔታ ከፌተኛ የዴርጅቱ ኃሊፉነት የተሠጠች መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ተጠሪ
ሥራን የማቀዴ፣ የመምራት፣ የመቆጣጠር፣ የማዯራጀትና የማስተባበር ተግባራትን የሚያከናውኑ መሆኑን ከክርክሩም
ሆነ ከቀረቡ ሰነድች መረዲት ተችሎሌ፡፡ ስሇዚህ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 3 በአዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2
እንዯተሻሻሇው ተጠሪ ከሥራ ተግባራቸው አንፃር የሥራ መሪ እንጅ ሠራተኛ አይዯለም፡፡ በአዋጁ ሇሥራ መሪ የተሠጠው
ትርጉም “የሥራ መሪ የሚባሇው በሕግ ወይም እንዯ ዴርጅቱ የሥራ ፀባይ በአሠሪው በተሠጠው ውክሌና ሥሌጣን
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መሠረት የሥራ አመራር ፖሉሲዎችን የማውጣትና የማስፇፀም ከዚህ በተጨማሪ ወይም እነዚህኑ ሳይጨምር ሠራተኛን
መቅጠር ማዛወር የማገዴ የማሰናበት የመመዯበ ወይም የሥነ ሥርዒት እርምጃ የመውሰዴ ተግባሮችን የሚያከናውንና
የሚወስን ግሇሰብ ነው ይሊሌ፡፡” ከዚህ አንፃር የተጠሪ የሥራ ተግባር በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው የዴርጅቱን ዋና
ክፌሌ ሥራ በኃሊፉነት መምራት፣ ማዯራጀት መቆጣጠርና ማስተባበር ከመሆኑ አንፃር በሕጉ ትርጉም ከተሠጠው የሥራ
ዘርፌ የሚመዯቡ በመሆናቸው የሥራ መሪ ናቸው እንጅ፤ ሠራተኛ አይዯለም፡፡ የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች
የቦርዴም፣ የማናጅመንት አባሊት ክፌያ አፇፃፀም መመሪያ እኔን አይጨምርም በማሇት ከተጠሪ የቀረበውን ክርክር
በተመሇከተ መመሪያው ሇቦርዴና ማናጅመንት አባሊት ሉከፇሌ የሚገባውን ክፌያ አስመሌክቶ የወጣ የአፇፃፀም መመሪያ
እንጅ ሇተያዘው ጉዲይ ተፇፃሚ ስሇማይሆን ክርክሩ አግባብነት የላሇው ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በተጠቀሱ ምክንያቶች እና
በሰበር መ/ቁጥር 40055 በተመሳሳይ ጉዲይ ትርጉም የተሠጠበት በመሆኑ ተጠሪ የሥራ መሪ እንጅ ሠራተኛ
ባሇመሆናቸው ጉዲያቸው በሥራ ክርክር ችልት ክስ ሇማቅረብም ሆነ ክርክር ሇማካሄዴና ዲኝነት ሇማግኘት የሚችለበት
የሕግ አግባብ ስሇላሇ የመጀመሪያ ዯረጃ እና ከፌተኛ ፌ/ቤቶች የሠጡት ውሳኔ በሕግ ረገዴ መሠረታዊ የሕግ ስህተት
ያሇበት ውሳኔ ነው ብሇናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 13197 በ18/12/2000 ዒ.ም እንዱሁም ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ
73934 በ18/5/2000 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሠጡት ውሳኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
2. ተጠሪ የሥራ መሪ በመሆናቸው ጉዲያቸው በላሊ ሕግ ከሚታይ በቀር በሥራ ክርክር ችልት ሉታይ አይችሌም
ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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