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የሰ/መ/ቁ 40804 

ጥር 26 ቀን 2001 ዒ.ም  

 ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ሏጏስ ወሌደ  

   ሂሩት መሇሰ  

   በሊቸው አንሺሶ  

   ሡሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ዲንዱቦሩ ዩኒቨርስቲ ኮላጅ - ጠበቃ እስክንዴር ዘውዳ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪዎች፡-1/ ተክለ ኡርጋ ኢዯኤ - ቀረቡ፡፡ 

     2/ ቶልሳ መገርሳ ባሌቻ - አሌቀረቡም፡፡ 

    መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሾች የነበሩት የአሁኖች ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረቱት የስራ 
ውሊችን ከህግ ውጭ አቋርጦብናሌ በማሇት ነው ፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ የሥራ ውለ የተቋረጠው የትምህርት 
ሚኒስቴር ባወጣው መመሪያ መሠረት ተማሪዎችን ተቀብል ማስተማር ባሇመቻለ ነው በመሆኑም ከሕግ ውጪ 
የተፇፀመ ነገር የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ እንዯ ክርክሩ ያስረዲሌ ያሇውን ማስረጃ አያይዞ ስሇማቅረቡ ክሱን 
ባስተናገዯው ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ ተገሌጾአሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክርም ከሰማ 
በኋሊ የስራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ በማሇት ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ ከዚህ ውሳኔ በመነሳትም አመሌካች የስራ ውሌ 
ከሕግ ውጪ ሲቋረጥ ሉከፌለ የሚገባቸውን ክፌያዎች ሇተጠሪዎች ይከፇሌ ብልአሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ 
የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ውዴቅ አዴርጏአሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች መስከረም 15 ቀን 2001 ዒ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት 
በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የስራ ውለ ከሕግ 
ውጪ ነው የተቋረጠው በሚሌ የተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ 
ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከስር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ተጠሪዎች በአመሌካች ኮላጅ በመምህርነት 
ተቀጥረው ሲሠሩ የነበረ ሲሆን፣ አመሌካች የስራ ውለን ያቋረጠው ተቀጥረው ሲሰሩበት የነበረው የስራ ክፌሌ በበቂ 
ምክንያት ተሰርዞአሌ፡፡ ሥራው የሇም በማሇት ነው ፡፡ተጠሪዎችም ክሱን የመሠረቱት ሥራው ስሊሇ ወዯ ስራችን እንመሇስ 
በማሇት ሳይሆን ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ  ነውና ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ይከፇለን በማሇት ነው፡፡ በአሠሪና  
ሠራተኞች ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 28(1)(መ) እንዯተመሇከተው ሠራተኛው ጉዲይ የያዘው የስራ መዯብ በበቂ 
ምክንያት ሲቀርብና ሠራተኛውን ወዯ ስራ ቦታ ማዛወር የማይቻሌ ሆኖ ሲገኝ የሥራ ውለ ማስጠንቀቂያ በመስጠት 
ማቋረጥ ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪዎች ይሠሩበት የነበረው የሥራ መዯብ /የማስተማር ስራ/ መንግስት ባወጣው 
መመሪያ መሠረት መሠረዙን በማስመሌከት አመሌካች ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪዎችም ይሄንኑ አሌካደም መንግስት 
ያወጣው መመሪያ ከመስከረም ወር 2000 ዒ.ም ጀምሮ ከግሌ ትምህርት ተቋሞች የሚመረቁ ዔጩ መምህራን በመንግስት 
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የትምህርት ተቋ 
ሞች እንዯማይቀጠሩ መታዘዙን የሚያመሇክት ነው፡፡ ተጠሪዎች ተቀጥረው ይሠሩ የነበሩትም እጩ መምራንን ማሰሌጠን 
ነው፡፡ መመሪያው ከወጣ በኋሊ ግን ሇመሠሌጠን ተማሪ  ሉመዘገብ አሌቻሇም፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ ተጠሪዎች ይሠሩበት 
የነበረው የሥራ መዯብ የሇም ማሇት ነው፡፡ 

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች እንዯመሌሱ ያስረዲሌኛሌ ያሇውን ማስረጃ ከመሌስ 
ማመሌከቻው ጋር አያይዘን እንዲቀረበሇት በውሳኔው ሊይ ገሌጿሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ መዝገቡ ሇቃሌ ክርክር 
በተቀጠረበት ዔሇት ነገረ ፇጁ አሌቀረበም፤ የሚሌ ምክንያት በመስጠትና ማስረጃ እንዯላሇው በመግሇጽ አቤቱታ 
የቀረበበትን ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ ቀዯሌ ሲሌ እንዯተመሇከተው አመሌካች በዋነኛነት የጠቀሰው ማስረጃ የመንግስት መመሪያ 
ነው፡፡ በመንግስት የሚወጡ ሕጏች እና መመሪያዎች፣ ዯንቦች፣ ወዘተ በግሌጽ የሚታወቁ እንዯመሆናቸው ፌ/ቤቶች 
(ዲኞች) ግንዛቤ የሚወሰደባቸው ናቸው፡፡ ተከራካሪ ወገን ሇክርክሩ የሚጠቅመውን ሕግ ከአስረጅነት አሊቀረበም በሚሌ 
ክርክሩን በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው ዯግሞ አመሌካች ሇሥራ ውለ ማስረጃ ስሇማቅረቡ ፌ/ቤቱ በሚገባ መዝግቦሇታሌ፡፡ 
ጉዲዩ ሇቃሌ ክርክር በተቀጠረበት ዔሇት ነገረ ፇጁ ባሇመቅረቡ ማስረጃው እንዯላሇ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም፡፡ ሲጠቃሇሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የስራ ውለ የተቋረጠው ከሕግ ውጪ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 30239 ግንቦት 18 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 68312 ሏምላ 21 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ ሕግ 
ቁ 348 (1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በተጠሪዎች መካከሌ የነበረው የስራ ውሌ የተቋረጠው በሕጋዊ መንገዴ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

                        የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

መ/ት 
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