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                               የሰ/መ/ቁ. 74230 

ሏምላ 17 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                         ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሳ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ አስቻሇው ጌታሁን  

            2. አቶ ሽመሌስ ከበዯ  

            3. አቶ ኤርሚያስ ኢያሶ 

            4. አቶ መሊኩ ካሣ                ጠበቆች አቶ አዱስ ወሌዳና   

            5. አቶ ሰሇሞን አባተ               አቶ አሇማየሁ ታዯሰ ቀረቡ 

            6. አቶ ንጉሴ ወ/አገኘሁ 

            7. አቶ ዋጋሁን ተከሰተ 

            8. አቶ እሸቱ አሰን 

            9. አቶ ገረመው ገብሬ 

            10. ወ/ሮ ሂሩት ዯምሴ  

ተጠሪ፡-  አሌፊ ዩኒቨርስቲ ኮላጅ    -   አሌቀረበም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካቾችን ያሰናበተው በአግባቡ 
ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌን በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ 
የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች 
በከሳሽነት ቀርበው የተቀጠርንበት የሥራ ግዜ ሳይጠናቀቅ፣ የተመዯብንበት የሥራ ባህሪ 
ቀጣይነት ያሇው ሆኖ እያሇ ተከሳሽ /አመሌካች/ የኢፋዱሪ ትምህርት ሚኒስቴር በ2003 ዓ.ም 
የርቀት ትምህርት ተማሪዎችን እንዲይቀበለ መመሪያ አውጥቷሌ በሚሌ ምክንያት የሠራተኞች 
አቀናነስ ሥርዓትን በተመሇከተ በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ የተዯነገገውን ሳይከተሌ በሔገወጥ 
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መንገዴ የሥራ ውሌ ያቋረጠ በመሆኑ የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱከፌሌ ይወሰንሌን በማሇት ክስ 
አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ትምህርት ሚኒስትር ባወጣው መመሪያ አዱስ ተማሪዎች እንዲንቀበሌ 
በመመሪያ የከሇከሇን በመሆኑ በዴርጅቱ መዋቅርና የሥራ እንቅስቃሴ በከፉሌ፣ በቀጥታና 
በዘሇቄታው እንዱቀንስና እንዱቀዘቅዝ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ምክንያት አሁን ያለንን ተማሪዎች 
ሇማስጨረስ የሚያስችለ መምህራኖችን ብቻ በማስቀረት ከሳሾችን በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 
መሠረት ማስጠንቀቂያ በመስጠት አሰናብተናቸዋሌ፡፡ ስንብቱ ሔጋዊ በመሆኑ ከሳሾች የጠየቁትን 
ክፌያ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን 
ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ አመሌካቾችን ከሥራ ያሰናበተው ስሇሠራተኛ ቅነሳ 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ሳይከተሌ በመሆኑ ስንብቱ ሔገ ወጥ ነው፡፡ 
ስሇዚህ ተከሳሽ /አመሌካች/ ሇከሳሾች /አመሌካቾች/ የስዴስት ወር ዯመወዛቸውን ይክፇሊቸው 
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ አስራ ዘጠኝ ሠራተኞችን ከሥራ 
በማሰናበት የወሰዯው እርምጃ ካለት ሠራተኞች ከአስር ፏርሰንት በታች በሚሆኑት ሊይ የተዯረገ 
በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 29 መሠረት የሠራተኛ ቅነሳ አሇመኖሩን ያሣያሌ፡፡ 
ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 28 ንዐስ አንቀጽ 
1/ሀ/ መሠረት በመሆኑ ስንብቱ ሔጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች ይህ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ጥቅምት 29 ቀን 
2004 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 

ትምህርት ሚኒስትር በ2002 ዓ.ም ያወጣው መመሪያ በጥቅምት ወር 2003 ዓ.ም ማሻሻያ 
ተዯርጎበታሌ፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ የተባረረ ሠራተኛ ወዯ ሥራው እንዱመሇስና የስዴስት ወር 
ክፌያ እንዱከፇሇው ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ የሠራተኛ ቅነሳ አዴርጌአሇሁ ቢሌም 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 29 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት አሊዯረገም፡፡ ሠራተኛ ሇመቀነስ 
የሚያስገዯዴ ሁኔታ አሌተፇጠረም፡፡ ተጠሪ ሠራተኛ ሇመቀነስ ይገዯዲሌ ቢባሌ እንኳን ቅነሳው 
የተሻሇ የትምህርት ዯረጃና የሥራ ሌምዴ ያሇንን ከሥራ በማሰናበት፣ ከእኛ በታች የትምህርት 
ዝግጅትና ሌምዴ ያሊቸውን እንዱቀጥለ በማዴረግ በዘፇቀዯ እንዱወስን የሚፇቅዴሇት የሔግ 
ዴንጋጌ የሇም፡፡ ይህም የተጠሪ የሠራተኛ አቀናነስ በዘፇቀዯ የተከናወነና በግሇሰብ ምርጫ ሊይ 
የተመሠረተ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ተጠሪ የሥራ መዯባችንን በመመሪያው የማይነካ ሠራተኞችን 
ያካተተ ነው፡፡ ስሇዚህ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስንብቱ ሔጋዊ ነው በማሇት የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ የካቲት 19 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ በመንግስት መመሪያ መሠረት የተጠሪ ሥራ 
ቀንሷሌ፡፡ ካለን ሠራተኞች 3-8 ፏርሰንት የሚሆኑ መምህራንና ዴጋፌ ሰጭ ሠራተኞችን በሔግ 
አግባብ ተጠሪ ቀንሷሌ፡፡ የተማሪዎች ቁጥር አሇመቀነሱ ከስንብቱ ጋር ግንኙነት የሇውም፡፡ ተጠሪ 
ሠራተኛ ቀንሷሌ ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ሁኔታ የሇም፡፡ አመሌካቾች በሚሰሩበት የሥራ 
ክፌልች እንዯገና እንዱከፇቱ አሌተፇቀዯም፡፡ ተጠሪ አመሌካቾችን ሲያሰናብት በሔጉ መሠረት 
ማስጠንቀቂያ የሰጠና መክፇሌ የሚገባውን ክፌያ የከፇሇ በመሆኑ፣ አመሌካቾች ያቀረቡት ጥያቄ 
የሔግ መሠረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር እና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በሔግ መሠረት ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
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ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው ተጠሪ ከሥራ ያሰናበታቸው ሠራተኞች በአጠቃሊይ ካለት ሠራተኞች ቁጥር 3-
8 ፏርሰንት ብቻ በመሆኑ ተጠሪ  የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ 
አዋጅ 373/96 ቁጥር 29 ንዐስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው የሠራተኞች ቅነሣ መሠረት እንዲሌሆነ 
የሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በውሣኔያቸው ገሌፀውታሌ፡፡ 

ተጠሪ ከትምህርት ሚኒስትር በተሊሇፇው መመሪያ መሠረት አዲዱስ ተማሪዎችን የማይቀበሌ 
በመሆኑ የሥራ እንቅስቃሴው የቀነሰና በዚህ ምክንያት በፉት የነበሩትን መምህራንና ሠራተኞች 
ይዞ ሇመቀጠሌ ባሇመቻለ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ማስጠንቀቂያ በመስጠት በአዋጅ 377/96 
አንቀጽ 28 ንዐስ አንቀጽ 1/መ/ መሠረት እንዲቋረጠ በማንሣት የተከራከረ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት ይህንን የተጠሪን ክርክር በመቀበሌ የሥራ ስንብቱ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 
ቁጥር 28 ንዐስ አንቀጽ 1/መ/ መሠረት የተከናወነና ሔጋዊ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

መንግስት ባስተሊሇፇው መመሪያ የተጠሪ የሥራ መጠን የቀነሰና የተቀዛቀዘ ቢሆንም አመሌካቾች 
የሚያስተምሩበት የትምህርት ክፌሌና ይሰሩበት የነበረው የሥራ ክፌሌ ሙለ በሙለ ያሌተዘጋና 
ያሌተሰረዘ መሆኑንና ተጠሪ ቀዯም ብል የተቀበሊቸውን ተማሪዎች የጀመሩትን ትምህርት 
ሇማስጨረስ የሚችለ መምህራንና ሠራተኞች በማስቀረት አመሌካቾችን ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ 
የሥራ ውለን ያቋረጠ መሆኑን ተጠሪ በሥርም ሆነ በሰበር በግሌፅ ክርክር ያቀረበበት 
መከራከሪያ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካቾች የሚያስተምሩበት 
የትምህርት ክፌሌና የሥራ ክፌሌ ሙለ በሙለ ባሌተዘጋበትና ባሌተሰረዘበት ሁኔታ ተጠሪ 
የሥራ መጠኑን መቀነሱንና ሥራው መቀዝቀዙን መነሻ በማዴረግ ሇሥራው አስፇሊጊ የሆኑ 
ሠራተኞችን ሇማስቀረትና ሥራ የማይኖራቸውን ሠራተኞች ሇማሰናበት ውሣኔ ሲሰጥ 
የተጠቀመባቸው መስፇርቶች ምንዴን ናቸው፡፡ ተጠሪ ሉጠቀምባቸው የሚገቡ መስፇርቶችስ 
ምንዴን ናቸው? የሚለት ነጥቦች ናቸው፡፡ 

አመሌካቾች ተጠሪ እነሱን ከሥራ ሇማሰናበት ሲወስን ምንም አይነት ተጨባጭነት ያሇው 
መስፇርት ያሌተጠቀመ መሆኑንና ተጠሪ በትምህርት ዯረጃ በሥራ ሌምዴና የሥራ 
አፇፃፀማቸው ከአመሌካቾች የሚያንሱ መምህራንና ሠራተኞችን በማስቀረት እነሱን በዘፇቀዯ 
ከሥራ ያሰናበታቸው መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት፣ በይግባኝና በሰበር ዯረጃ የተከራከሩ ሲሆን 
ተጠሪ አመሌካቾችን ከሥራ ሇማሰናበትና ላልችን ሇማስቀጠሌ የተጠቀመባቸው ተጨባጭ 
መመዘኛዎች ያለ ሇመሆኑ አሌተጣራም፤ አሰሪው ሲሰራው የነበረው ሥራ በመቀነሱ ወይም 
በመቀዝቀዙ ምክንያት ካለት ሠራተኞች ከአስር ፏርሰንት በታች የሆኑትን የሥራ ውሌ ማቋረጡ 
የግዴ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ካለት ሠራተኞች የተወሰኑትን የሥራ ውሌ በዘፇቀዯ እንዱያቋርጥና 
የተወሰኑትን የሥራ ውሊቸው እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ የማይፇቀዴሇት መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 28 
ንዐስ አንቀጽ 8 እና የአዋጅ ቁጥር 29 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘትና ዓሊማ 
በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ አነጋገር ሠራተኞች የሚሰሩበት የሥራ ክፌሌ ሙለ በሙለ 
ባሌተሰረዘበት ወይም ባሌተዘጋበት ሁኔታ የአሰሪው ሥራ በመቀዝቀዙ ምክንያት ከነበሩት 
ሰራተኞች የተወሰነ ቁጥር ያሊቸውን ሠራተኞች የሥራ ውሌ ማቋረጥ የግዴ አስፇሊጊ በሆነ ጊዜ 
አሰሪው የሚሰናበቱትንና የሚቀጥለትን ሠራተኞች ሇመሇየት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 29 
ንዐስ አንቀፅ 3 የተዯነገጉትን መመዘኛዎች በመጠቀም በትምህርት ክፌለና በሥራ ክፌለ 
ያለትን ሠራተኞች አወዲዴሮ ከሥራ የሚሰናበቱትንና በሥራ ሊይ የሚቆዩትን ሠራተኞች 
በመሇየት በሥራ ሇማይቀጥለ ሠራተኞች ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ የሥራ ውለን ያቋረጠ መሆኑን 
የማስረዲት ግዳታ አሇበት ከዚህ አንፃር ሲታይ፡- 
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1. ተጠሪ አመሌካቾች በሚያስተምሩበት የትምህርት ክፌሌና በሚሰሩበት የሥራ ክፌሌ 
የሚገኙትን ሠራተኞች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 29 ንዐስ አንቀፅ 3 በተቀመጡት 
መመዘኛዎች መሠረት በማወዲዯር የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ አቋርጧሌ ወይስ አሊቋረጠም?  

2. ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ያቋረጠው አመሌካቾች 
በትምህርት ዯረጃቸው በሥራ ሌምዲቸውና በሥራ አፇፃፀማቸው አመሌካቾች በሚያስተምሩበት 
የትምህርት ክፌሌና የሥራ ክፌሌ የሥራ ውሊቸው እንዱቀጥሌ ከተዯረጉ ሠራተኞችና መምህራን 
አንሰው በመገኘታቸው ነው ወይስ አይዯሇም? 

3. ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው አመሌካቾችና በሥራ እንዱቀጥለ  የተዯረጉ 
ሠራተኞች ተመሣሣይ የትምህርት ዯረጃ ፣ የሥራ ሌምዴና የሥራ አፇፃፀም ውጤት ኖሯቸው 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 29 ንዐስ አንቀፅ 3 ከ/ሀ/ እስከ /ረ/ የተዘረዘሩትን ቅዯም ተከተሌ 
በመጠቀም ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለት ጭብጦች  በሥር ፌርዴ ቤት ያሌተረጋገጡና 
ያሌተጣሩ ነጥቦች ናቸው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የአመሌካቾችን የሥራ ውሌ ያቋረጠው በአግባቡ ነው 
ወይስ ከህግ ውጭ ነው ብል ሇመወሰን ከሊይ የገሇፅናቸው ነጥቦች  መጣራትና  በማስረጃ 
መረጋገጥ  ያሇባቸው  ሆኖ እያሇ እነዚህን ጭብጦች በመያዝ ሣያጣሩና በማስረጃ ሳያረጋግጡ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስንብቱ ህገወጥ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔና 
የፋዳራሌ  ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስንብቱ ህጋዊ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ 
የጠቀስናቸውን  የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያሊዯረገና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

 

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 3 የተያዙት ጭብጦች 
ሇማስረዲት በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረቡ ማስረጃዎችንና ክርክሮችን በመመርመርና አስፇሊጊ 
የሆኑ የሰነዴ ማስረጃዎችን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 145/1/ መሠረት 
በማስቀረብ ተጠሪ አመሌካቾችን ያሰናበተው በሔግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን 
ጭብጥና ተያያዥነት ያሊቸውን ጉዲዮች እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሠረት 
ጉዲዩን መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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