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የሰ/መ/ቁ.132714 

ታህሳስ 28 ቀን 2009 ዒ/ም  

                          ዲኞች፡- ፀጋይ አስማማው 

                                አሌማው ወላ 

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 ተፇሪ ገብሩ 

                                 ህትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- ድ/ር ዯስአሇኝ ተመስገን ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- አዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርስቲ የቀረበ የሇም 

                    መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሉቀርብ የቻሇው በኢፋዳሪ ሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒሰተር አስተዲዯር 

ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 041/2008 ቀን የካቲት 15 ቀን 2008 ዒ/ም በዋሇው ችልት አስተዲዯር 

ፌርዴ ቤቱ የመንግስት ሰራተኞችን የስራ ክርክር በይግባኝ አይቶ ሉያስተናግዴ የሚችሇው 

በፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/99 በተሰጠው ስሌጣን በአንቀጽ 2/1/ እና /3/ 

መሰረት አዋጅ ተፇፃሚ በሚሆንሊቸው በፋዳራሌ መንግስት መ/ቤቶች በቋሚነት ተቀጥረው 

ሇሚያገሇግለ የመንግስት ሰራተኞች ብቻ በመሆኑ የአሁኑ አመሌካች ከአሁኑ ተጠሪ ጋር 

የፇጸሙት የስራ ውሌ በፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አ/ቁ/ 515/99 አንቀጽ 22/3/ መሰረት 

ህዲር 09 ቀን 2000 ዒ/ም በወጣው የፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች /ጊዜያዊ/ ኮንትራት ቅጥር 

አፇፃጸም መመሪያ አንቀጽ 10 መሰረት በመሆኑ የአመሌካች  ቅጥር ቋሚ ሳይሆን ኮንትራት 

ቅጥር ስሇሆነ ጊዜያዊ ሰራተኛ ጉዲይ የማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት በብይን መዝገቡን ዘግይቶ 

ይህ ብይን በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 125278 

በ22/10/2008 ዒ/ም በዋሇው ችልት በመፅናቱ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ 

በማሇት አመሌካች የሠበር አቤቱታቸውን በማቅረባቸው ይህንኑ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡  
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ይህ ጉዲይ ከሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት የተጀመረ 

ሲሆን የአሁን አመሌካች ይግባኝ ባይ፣ ተጠሪ ዯግሞ መሌስ ሰጪ ሁኖ ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኑ 

አመሌካች በሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት የይግባኝ አቤቱታ ይዘቱ 

ሲታይም፡- ከተጠሪ መስሪያ ቤት በቁጥር ገወ 3.9/3/53/08 በቀን ጥቅምት 08 ቀን 2008 ዒ/ም 

በተጻፇ ዯብዲቤ የተሊሇፇባቸውን የሥራ ስንብት ውሳኔ ያሊግባብ የተሰጠ መሆኑን የሚዘርዝር 

ሁኖ ተጠሪ መስሪያ ቤት የሰጠው ውሳኔ በአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ ተሽሮ ወዯ መዯበኛ ስራቸው 

እንዱመሇሱ፣ ከየካቲት 01 ቀን 2007 ዒ/ም እስከ ጥቅምት 23 ቀን 2008 ዒ/ም ያሌተከፇሊቸው 

የወር ዯመወዝ ከወጪና ኪሳራ ጋር እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 

የሚያሳይ ነው፡፡  

የአሁኑ ተጠሪ በአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጎም አመሌካች 

በዩኒቨርሲቲው ሴኔት "ሉጂስላሽን" እንዯ ስነ ምግባር ጉዴሇት የተጠቀሱትንና የፇጸሟቸውን 

ግዴፇቶች ያመኑ በመሆናቸውና ከስነ ምግባር ግዴፇት ጋር  በተገናኘ ጉዲዩ በተጠሪ አጠቃሊይ 

ቦርዴ በጉባኤ ተመርምሮ በአዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀጽ 44(ኅ) መሰረት በቦርደ የተሰጠው 

ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ በመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉታይ የማይችሌ መሆኑን፣ አመሌካች በተጠሪው 

መስሪያ ቤት ሰራተኛ ቢሆኑም በመስሪያ ቤቱ ቋሚ ሰራተኛ ሇመሆን በአዋጅ ቁጥር 650/2001 

አንቀጽ 33(1) እና ይህንኑ አዋጅ ሇማስፇፀም በወጣው ዯንብ ቁጥር 210/2003 አንቀፅ 6 

በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ተጠሪው መስሪያ ቤት ታህሳስ 16 ቀን 2005 ዒ/ም ባወጣው የቋሚ 

ቅጥር አፇፃፀም መስፇርቶችን አሟሌተው ያሌተገኙ መሆናቸውንና በተጨማሪም በየሁሇት 

አመት በሚታዯስ የኮንትራት ውሌ መሰረት የተቀጠሩ ሰራተኛ መሆናቸውን በመዘርዝር ፌርዴ 

ቤቱ ስሌጣን የሇውም በማሇት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገሩ ሊይም 

ተገቢ ነው ያሇውን ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የሲቪሌ ሰርቪስ አስተዲዯር 

ፌርዴ ቤትም በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር መርምሮ 

አስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የመንግስት ሠራተኞችን የስራ ክርክር በይግባኝ አይቶ ሉያስተናግዴ 

የሚችሇው በፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/99 በተሰጠው ስሌጣን በአንቀጽ 

2/1/ እና /3/ መሰረት አዋጅ ተፇፃሚ በሚሆንባቸው በፋዳራሌ መንግስት መ/ቤቶች በቋሚነት 

ተቀጥረው ሇሚያገሇግለ የመንግስት ሰራተኞች ብቻ በመሆኑ የአሁኑ አመሌካች ከአሁኑ ተጠሪ 

ጋር የፇጸሙት የስራ ውሌ በፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አ/ቁ/ 515/99 አንቀጽ 22/3/ መሰረት 

ህዲር 09 ቀን 2000 ዒ/ም በወጣው የፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች /ጊዜያዊ/ ኮንትራት ቅጥር 

አፇፃጸም መመሪያ አንቀጽ 10 መሰረት በመሆኑ የአመሌካች ቅጥር ቋሚ ሳይሆን ኮንትራት 

ቅጥር ስሇሆነ ጊዜያዊ ሰራተኛ ጉዲይ የማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት በብይን መዝገቡን 

ዘግቷሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸው ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
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ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ 

የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የሠጠውን ብይን ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡  

የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ሲሆን የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡-በተጠሪ መ/ቤት በሚቀጠሩበት ጊዜ ከሊይ ርዔሱ ኮንትራት ቅጥር 

ይባሌ እንጂ ሇብዙ ጊዜ ሇተሇያዩ መ/ቤቶች ተጠሪው በፃፊቸው ዯብዲቤዎች አመሌካች ቋሚ 

የመንግስት ሰራተኛ መሆናቸውን በመግሇጽ ተጠሪው ሇተሇያዩ መስሪያ ቤት ዯብዲቤ ሲፃፌ የቆየ 

መሆኑን፣ በአዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀጽ 33(1) ዴንጋጌም የዩኒቨርሲቲ መምህራን ቅጥር 

በኮንትራት የሚፇፀም መሆኑን የሚያስገንዝብ ይዘትና መንፇስ የላሇው መሆኑን፣ በአዋጅ ቁጥር 

515/99 አግባብ ወጣ የተባሇው የመንግስት ሰራተኞች የኮንትራት ቅጥር አፇፃፀም መመሪያም 

በጠቅሊይ ሚኒስትሩ በቁጥር መ80-839/1 በተሊሇፇው መመሪያ መሰረት ቀሪ የሆነ እና በሲቪሌ 

ሰርቪስ ሚኒስቴር ታህሳስ 16 ቀን 2005 ዒ/ም በቁጥር ሲሰሚ.30/ጠ18/22/459 ባሰራጨው 

ዯብዲቤ መሰረት በመንግስት መስሪያ ቤቶች የጊዚያዊ ቅጥር/ኮንትራት/ ሇፕሮጀክቶች ብቻ 

የሚፇፀም እንጂ አመሌካች ሇተቀጠሩበት ስራ አይነት ተፇጻሚነት የላሇው መሆኑን፣ አመሌካች 

የተቀጠሩበት የሥራ ውሌ በጊዜ የተገዯበ ቢሆንም በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ከተሊሇፇው መመሪያና 

ከስራው ባህርይ የተነሳ ህጋዊ ሉሆን የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን፣ ተጠሪ የአመሌካችን 

የቋሚነት ቅጥር በመቀበሌ የጡረታ መዋጮ እየቆረጠ እንዱጠራቀምሊቸው ሲያዯርግ የቆየ 

መሆኑንና ላልች ነጥቦችን በመዘርዝር ቅጥሩ ቋሚ ቅጥር በመሆኑ አስተዲዯር ፌ/ቤት ጉዲዩን 

የማየት ስሌጣን አሇው ተብል እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቃቸው የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 

ተመርምሮም አመሌካች ቋሚ ሰራተኛ አይዯለም ተብል የፏብሉክ ሰርቪስና የሰው ሃብት ሌማት 

ሚኒስቴር አስተዲዯር ፌርዴ ቤት በይግባኝ የቀረበውን ጉዲይ የማየት ስሌጣን የሇውም ተብል 

የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ተብል ጉዲዩ ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ 

ቀርቦም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በተጠሪ ተቋም የተቀጠሩት ከጥቅምት 12 ቀን 

2005 ዒ/ም ጀምሮ በየ2/ሁሇት/ አመት በሚታዯስ ኮንትራት በባዮጂካሌ ኬሚካሌ ሳይንስና 

ቴክኖልጂ ት/ቤት ውስጥ በረዲት ፕሮፋሰር የስራ ማዔረግ በወር ብር 5443.00 እየተከፇሊቸው 

እንዱሰሩ የተቀጠሩ በቁጥር ሰላዲ 25/6-1/05 ቀን ህዲር 19/2005 ዒ/ም ሇአመሌካቹ የተፃፇው 

ዯብዲቤ ይዘቱ የሚያስረዲ መሆኑን፣ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በ12/02/2005 ዒ/ም 
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በተዯረገው የቅጥር ውሌ በአንቀጽ 4 የውለ ጊዜ ከጥቅምት 12 ቀን 2005 ዒ/ም ጀምሮ ሇሁሇት 

ዒመታት ጊዜ ፀንቶ የሚቆይ መሆኑን፣ በአንቀጽ 8 ውለ የውለን ጊዜ ማብቂያ ተከትል በጽሁፌ 

የሚታዯስ መሆኑን፣ በአንቀጽ 9/1/ ዩኒቨርስቲው ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ እና ማስጠንቀቂያ  

ውለን በማንኛውም በቂ ምክንያት የመሰረዝ መብት ያሇው መሆኑን፣ በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 

4/መ/ የውለ ጊዜ ሲያበቃ ውለ የሚቋረጥ መሆኑን፣ ሇውለ ተፇፃሚነት ያሊቸው ህጎችና 

የስሌጣን ወሰን በኢትዮጲያ ህግ መሰረት የሚስተናገዴ መሆኑን በመካከሊቸው አሇመግባባት 

በሚፇጠሩበት ጊዜ የኢትዮጲያ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ በአንቀጽ 11 ስር በግሌጽ 

መዯንገጉን ነው፡፡ የአስተዯዲር ፌርዴ ቤት አመሌካች ቋሚ አይዯለም በማሇት ይግባኛቸውን 

ሳይቀበሌ የቀረውም ሆነ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንኑ የአስተዲዯር 

ፌርዴ ቤትን ብይን ያጸናው የቅጥር ውለ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በተስማሙት መሰረት 

አስገዲጅነት እንዲሇው፣ በዚህም ምክንያት ውለ ከመነሻውም ቢሆን በተጠሪ መ/ቤት በተሰጠው 

ውሳኔ ቅሬታውን መቅረብ ያሇበት ሇአስተዲዯር ፌ/ቤት ሳይሆን ሇመዯበኛ ፌ/ቤት መሆኑን 

እንዯሚያስረዲ፣ አመሌካች ቅጥሩ ጊዜያዊ ሳይሆን ቋሚ ቅጥር ነው ሲለ ሇሚያነሱት ክርክር 

በማስረጃነት የሚጠቅሷቸውና ተጠሪ መ/ቤት ሇተሇያዩ ተቋማት የጻፎቸው ዯብዲቤዎችም በራሪ 

ዯብዲቤዎች ከመሆናቸው ውጪ በ12/02/2005 ዒ/ም የተፇጸመ ውሌ ወዯ ቋሚነት የተሸጋገረ 

መሆኑን የሚያስረዲ ውሌ አመሌካች አሊቀረቡም የሚለ ምክንያቶችን በማስፇር መሆኑን 

እንዱሁም የተጠሪ መስሪያ ቤት አመሌካችን ሲያሰናብት በቦርደ ውሳኔ መሰረት የሆኑት 

ምክንያቶች ከስነ ምግባር ግዴፇቶች ጋር የተያያዙ እንጂ ቅጥሩ በሁሇት አመት የጊዜ ገዯብ 

በመወሰኑ ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት የማያሳይ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

በመሰረቱ የቅጥር ውሌ አሇ ወይስ የሇም? ከሚሇው ነጥብ ጋር በተያያዘ የቅጥር ውሌ 

አፇፃፀምንና የቅጥር ውሌ አሰራረዝን አስመሌክቶ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት የቅጥር ዒይነት 

በሁሇት ዒመት ጊዜ የተገዯበ ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ይህ ክርክር 

ያሰነሳው የቅጥር ዒይነት በጊዜ የተገዯበ እንዯመሆኑ መጠን የአዋጅ ቁጥር 515/99 የተፇፃሚነት 

ወሰንን ሇመሇየት እንዱረዲ በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 1 ሥር ‛የመንግስት ሠራተኛ“ ማሇት 

በፋዯራሌ መንግስት መ/ቤት ውስጥ በቋሚነት ተቀጥሮ የሚሠራን ሠራተኛ ብቻ የሚመሇከት 

በመሆኑና የአዋጁም ተፇፃሚነት ይኸው ቋሚ የመንግስት ሠራተኛ በዚሁ አንቀጽ 2(3) ሥር 

ከተመሇከተው የመንግስት መ/ቤት ጋር በሚያዯርጉት ክርክር ሊይ የተወሰነ ነው በሚሌ 

የተቀመጠውን የአዋጅ ትርጓሜ መነሻ በማዴረግ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው ትርጉም በዚህ 

ዯረጃ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ ሆኖም የሚያከራክራቸውን የቅጥር ሁኔታ በጊዜ መገዯቡን ተመሌክቶ 

የአሁን አመሌካች የኮንትራት ሠራተኛ ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረሰ በአዋጅ ቁጥር 

515/99 አንቀጽ 2(2) ‛ጊዚያዊ ሠራተኛ“ ማሇት በመንግስት መ/ቤት ውስጥ የዘሊቂነት ባህሪ 
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በላሇው ሥራ ወይም ሁኔታዎች ሲያስገዴደ በቋሚ የሥራ መዯብ ሊይ በጊዚያዊነት ተቀጥሮ 

የሚሠራ ሰው ነው የሚሌ ትርጓሜ በማስቀመጥ አዋጁ በእነዚህ ጊዜያዊ ሠራተኞች ሊይ ተፇፃሚ 

ሉሆን እንዯማይችሌ በአንቀጽ 2(1) የተመሇከተውን የአዋጁን የተፇፃሚነት ወሰን በሚያጠናክር 

ሁኔታ ከተዯነገገና ይህንኑም ይበሌጥ ግሌፅ በማዴረግ በአንቀጽ 3 ሊይ የአዋጁ የተፇፃሚነት 

ወሰንን በመንግስት መ/ቤት ውስጥ በቋሚነት ተቀጥሮ በሚሠራ የመንግስት ሠራተኛ ሊይ ብቻ 

እንዯሆነ ካስቀመጠ በኋሊ ጊዚያዊ ሠራተኞች በዚህ አዋጅ ሉካተቱ የማይችለ መሆኑን በመዯንገግ 

ሳይገዯብ በአዋጁ አንቀጽ 22 ሥር በአዋጅ የሚገዛ የመንግስት መ/ቤት ከቋሚ የመንግስት 

ሠራተኛ ባሻገር ጊዜያዊ ሠራተኛን መቅጠር የሚችሌበትን ሁኔታ በንዐስ ቁጥር 1 ሇይቶ ከዯነገገ 

በኋሊ በዚህ አኳኋን በመንግስት መ/ቤት የሚቀጠሩ ጊዜያዊ ሠራተኞች አቀጣጠር ስሇሚኖራቸው 

መብቶችና ግዳታዎች እንዱሁም ስሇሚጠበቅሊቸው የሥራ ሁኔታዎች ዝርዝር መመሪያ ሉወጣ 

የሚችሌ መሆኑንም ሁለ አካቷሌ፡፡ እንዯዚሁም ይህን አዋጁን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ 

ዯንቦችን በሚኒስትሮች ም/ቤት እነዚህን ዯንቦች ሇማስፇፀም የሚረደ መመሪያዎች በኤጀንሲው 

አማካኝነት ሉወጡ እንዯሚችለም በአዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 93 የተመሇከተ በመሆኑ 

በአንቀጽ 22 እና በአንቀጽ 93 መሠረት ጊዜያዊ ሠራተኞችን የሚመሇከት ዝርዝር ዯንብና 

መመሪያ እንዯሚወጣ ተመሌክቷሌ፡፡  በዚህም መሠረት በአንቀጽ 2(2) ስሇ ጊዚያዊ ሠራተኛ 

የተሰጠውን ትርጓሜ መነሻ በማዴረግ፣ በአንቀጽ 22 እንዯ ተመሇከተው የመንግስት መ/ቤት 

ጊዚያዊ ሠራተኛን መቅጠር የሚችሌበትን አግባብ አስመሌክቶ በአዋጁ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 22 

(3) እና አንቀጽ 93 መሠረት በሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ በህዲር ወር 2000 የወጣውን የፋዯራሌ 

መንግስት መ/ቤቶች የጊዜያዊ /ኮንትራት/ ሠራተኞች ቅጥር አፇፃፀም መመሪያ መውጣቱ 

ይታወቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ መመሪያ በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚፇጸመውን የጊዜያዊ 

ቅጥር ስርዒቱን ዘርግቶ የነበረ ሲሆን በመመሪያው በጊዜያዊ ቅጥር የተቀጠሩ ሰራተኞቸ ወዯ 

ቋሚነት እንዱሸጋገሩና ጊዜያዊ ቅጥር ሇ"ፕሮጀክት" ስራዎች ብቻ እንዱሆንና በዚሁ አግባብ 

አፇጻጸሙ እንዱቀጥሌ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የጠቅሊይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ህዲር 18 ቀን 2005 ዒ/ም 

በቁጥር መ80-839/1 ሇሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር የፃፇ መሆኑን፣ የሲቪሌ ሲርቪስ ሚኒስቴርም 

ይህንኑ ከጠቅሊይ ሚኒስቴር ፅ/ቤት የተሊከውን መመሪያ መነሻ በማዴረግ በቁጥር 

ሲሰሚ30/መ/18/22/459 በ16/04/2005 ዒ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ በመስሪያ ቤት በጊዚያዊነት 

የተቀጠሩት ሰራተኞች ወዯ ቋሚ ሰራተኛነት የሚመዯቡበትን አግባብ በመመዘርዘር ከዯብዲቤው 

በኋሊ በማንኛውም የፋዳራሌ መንግስት መስሪያ ቤት እጅግ አስፇሊጊ ሇሆኑና ሇአጭር ጊዜ ብቻ 

የኮንትራት/ጊዚያዊ ቅጥር መፇጸም አስገዲጅ ሁኔታ ከተፇጠረ ጥያቄው በቅዴሚያ ሇሲቪሌ ሰርቪስ 

ሚኒስቴር እየቀረበ ተቀባይነት ማግኘቱ መረጋገጥ ያሇበት መሆኑን በመግሇጽና ከዚህ ውጪ 

በማንኛውም መሌኩ የኮንትራት/ጊዜያዊ ቅጥር መፇፀም ተጠያቂነት የሚያስከትሌ መሆኑን 

የሚያሳይ መመሪያ አስተሊሌፎሌ፡፡ በመሆኑም የፏብሉክ ሰርቪስ አስተዲዯር ፌርዴ ቤትም ሆነ 
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ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዚህ ረገዴ 

ያስቀመጡት ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህ አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከተው በሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ 

በህዲር ወር 2000 የወጣውን የፋዳራሌ መንግስት መ/ቤቶች የጊዜያዊ /ኮንትራት/ ሠራተኞች 

ቅጥር አፇፃፀም መመሪያ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ሲሆን በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚፇፀም 

የጊዜያዊ ቅጥር ውሌ በሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በሲሰሚ30/መ/18/22/459 

በ16/04/2005 ዒ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ አግባብ መፇጸሙ ካሌተረጋገጠ ሔጋዊ ነው ተብል 

የሚወሰዴ አይዯሇም፡፡  

የአሁን ተጠሪ ዩኒቨርሲቲ አጥብቆ የሚከራከራው በአዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀጽ 33(1) እና 

በዯንብ ቁጥር 210/2003 አንቀጽ 6 አግባብ በዪኒቨርስቲው ሰኔት በወጣው ላጂስላሽን መሰረት 

ቅጥሩ በየሁሇት አመት የሚታዯስ መሆኑ ሔጋዊ ነው፣ ስንብቱም ጊዜውን ጠብቆ የተዯረገ ነው 

በማሇት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ይሁን እንጂ በተጠሪው ቦርዴ ሇአመሌካች ስንብት ምክንያት 

የሆነው የቅጥር ጊዜ ማብቃቱ ሳይሆን በአመሌካች በኩሌ ተፇጸሙ የተባለ የስነ ምግባር 

ግዴፇቶች ከመሆናቸው በሊይ የአዋጅ ቁጥር 650/2001 አንቀፅ 33 (1) አግባብ ቋሚ ቅጥር 

የሚፇፀመበት አግባብ በዩኒቨርሲተው እና አመሌካችን ከመሰለ መምህራን ጋር የሚፇጸመው 

ቅጥር ጊዚያዊ ቅጥር ነው ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ የአሁን ተጠሪ 

ዩንቨርሲቲ በማስተማር ሙያ ጊዜን ወስኖ ከመምህራን ጋር የቅጥር ውሌ የሚፇጸመው 

የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥና በዔውቀት፣ ክህልትና አመሇካከት የታነፁ ምሩቃንን ሇማፌራት 

የሚያስችሌ አቅም ያሇውን መምህር መሆኑንና አሇመሆኑን ሇመፇተሽ እንዱረዲው ሲባሌ 

ስሇመሆኑ ከራሱ ከዩኒቨርስቲው ማቋቋሚያ ዯንብ ቁጥር 216/2003፣ ሇዩኒቨርስቲው በዯንብ 

ቁጥር 210/2003 አንቀጽ 6 በተሰጠው ሥሌጣንና ተግባር በወጣው የዩኒቨርሲቲው 

"ላጂስላሽን"ም ሆነ ከከፌተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 650/2001 በአዋጅ ቁጥር 861/2006 

እንዯተሻሻሇው፤ የተመሇከተውን ግብና አሊማ በማገናዘብ መረዲት የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ 

የአሁን ተጠሪም ቢሆን በሥር ፌ/ቤት የቅጥሩ ሁኔታ በዩኒቨርሲቲው ላጂስላሽን አንቀጽ 61 

መሰረት ቋሚ አይዯሇም፤ ቅጥር በዚሁ ዯንብ መሰረት የተፇፀመ አሇመሆኑ እስከ ተረጋገጠ ዴረስ 

ሉሰረዝ የሚችሌ ነው በሚሌ አዋጁን፣ዯንቡንና የዪኒቪርሲቲውን "ላጂስላሽ"ን ጠቅሶ መከራከሩና 

ቅጥሩ በጊዜ ተገዴቦ እንዱፇፀም መዯረጉ በእራሱ ብቻውን ይህ አመሌካች ጊዚያዊ /የኮንትራት/ 

ሠራተኛ ነው በሚሇው አቋም ሥር ሉወዴቅ የሚችሌ መሆኑን የሚያመሇክት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ በተያዘው ጉዲይ በግራ ቀኙ መካከሌ ተዯርጓሌ የተባሇው የቅጥር ውሌ በሁሇት 

ዒመት ጊዜ ተገዴቦ የመዯረጉ እውነታ ሇትምህርት ጥራት ስኬት ሲባሌ ቅጥሩ ሉቋረጥ 

የሚችሌበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት ታስቦ የተዯረገ ነው ካሌተባሇ በስተቀር የተቆረጠው ጊዜ 

በእራሱ የቅጥሩ ሁኔታ ጊዜያዊ መሆኑን ጠቋሚ ሆኖ ጊዜያዊ /ኮንትራት/ ሠራተኞች በሚሌ 
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ትርጓሜ ሥር የሚሸፇን ባሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 515/ 1999 በወጣው የጊያዚያዊ ቅጥር 

አፇጻጸም መመሪያና ይህንኑ መመሪያ በተመሇከተ ቀጥል በተዘረጋው ስርዒት አግባብ ሉገዛ 

የሚችሌበት ሁኔታ የላሇ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡  

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የቅጥር ውሌ ስሇጊዜያዊ /ኮንትራት/ ሠራተኞች ቅጥር 

አፇፃፀም በወጣው መመሪያ መሠረት ሉሆን ይገባሌ ብል ሇመዯምዯም እንዯማያበቃ በአዋጅ 

ቁጥር 515/99 አግባብ ህዲር 2000 ዒ/ም በሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር ወጥቶ የነበረውና በኋሊም 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚስቴር ጽ/ቤት በቁጥር መ80-839/1 በተሊሇፇው መመሪያ መነሻ 

ቀሪ የሆነ እና በሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር ታህሳስ 16 ቀን 2005 ዒ/ም በቁጥር 

ሲሰሚ.30/ጠ18/22/459 ባሰራጨው ዯብዲቤ መሰረት በመንግስት መስሪያ ቤቶች የጊዚያዊ 

ቅጥር/ኮንትራት/ ሇፕሮጀክቶች ብቻ የሚፇፀም እንጂ አመሌካች ሇተቀጠሩበት ስራ አይነት 

ተፇጻሚነት የላሇው ስሇመሆኑ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች የተረጋገጠ ሲሆን አመሌካች 

ሇአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ ያቀረቡት ይግባኝ ይህ ችልት በመ/ቁጥር 98435 እና በላልች በርካታ 

መዛግብት በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) በየትኛውም ፌርዴ ቤት የሚገኝ የዲኝነት አካሌ 

የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ከመስጠቱና በህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ከተመሇከተው ፌትህ 

የማግኘት መብት አንፃር ሁለ ሲታይ ጉዲዩ በፋዯራሌ መንግስት ሠራተኞች አዋጅ አዋጅ ቁጥር 

515/99 አግባብ በተዘረጋው የይግባኝ ስርዒት  ታይቶ ሉወሰን የሚገባው ሆኖ እያሇ የሥር ፌርዴ 

ቤቶች ቅጥሩ በጊዜ መገዯቡን ብቻ በማየት የአመሌካችን ይግባኝ ውዴቅ ማዴረጋቸው ሔጋዊ ሁኖ 

አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የውለን ቆይታ ጊዜ በተመሇከተ ቅጥሩ ሔጋዊ ስሇመሆኑ ሳይረጋገጥ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ተፇጻሚነት አሇው ተብል የተያዘው የበታች ፌርዴ ቤቶች 

ዴምዲሜ ከሊይ የተዘረዘሩትን ሔጋዊ ምክንያቶችን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731 የተቀመጠው በሔግ 

አግባብ የተቋቋሙ ውልች በተዋዋይ ወገኖች የአስገዲጅነት ኃይሌ አሊቸው የሚሇው ዴንጋጌ 

በቅዴሚያ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1678(ሇ)፣1711 እና 1716 ስር ስሇህጋዊ ውሌ አመሰራረት 

የተቀመጡትን ታሳቢ ያዯረገ መሆኑን ያሊገናዘበ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የቅጥር ውሌ ጊዚያዊ/ኮንትራት ነው ሉባሌ 

የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 650/2001 በአዋጅ ቁጥር 861/2006 

እንዯተሻሻሇው ከአንቀፅ 30 እና 33 ጣምራ ንባብና በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት እና በመምህራን 

መካከሌ የሚዯረጉ ውልች በየሁሇት አመት እንዱታዯሱ ከሚዯረጉበት መሰረታዊ ዒሊማ፣ በአዋጅ 

ቁጥር 515/99 አግባብ ሔዲር 09 ቀን 2000 ዒ/ም ወጥቶ የነበረው የጊዚያዊ ቅጥር ውሌ 

አፇጸጸም መመሪያ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ጠቅሊይ ሚስቴር ጽ/ቤት በቁጥር መ80-839/1 በተሊሇፇው 

መመሪያ መነሻ በከፉሌ ቀሪ ከመሆኑና በሔግ ጥበቃ ሉሰጣቸው የሚገባቸው ውልች በህጉ አግባብ 

የተቋቋሙ ናቸው ከሚሇው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731 ዴንጋጌ መሰረታዊ ይዘት የተገነዘብን በመሆኑ 
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በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው 

የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡          

ው ሳ ኔ 

1. በፏብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ሚኒስቴር አስተዲዯር ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት በመ/ቁ/ 041/2008 ቀን የካቲት 15 ቀን 2008 ዒ/ም ተሰጥቶ በፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 125278 በቀን 22/10/2008 ዒ.ም የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. ግራ ቀኙ የተከራከሩበትን የቅጥር ውሌ አፇፃፀም ሆነ የቅጥር ውሌ አሰራረዝ 

በሚመሇከት በየፉናቸው ያቀረቡትን ክርክር ማስረጃ ሇጉዲዩ ተፇፃሚ መሆን ከሚገባው 

ህግና ዯንብ አንፃር በማየት ተገቢውን ዲኝነት መስጠት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሠረት ሇፏብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ሚኒስቴር 

አስተዲዯር ፌ/ቤት መሌሰናሌ ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የተዯረገው ክርክር ሊስከተሇው ውጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ 

የየራሳቸውን ይቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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