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የሰ/መ/ቁ. 43160 

ሰኔ 22 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካቾች፡- 1. እንዯገና ተሾመ - ቀረቡ፡፡  

         2. ዲንኤሌ ባሇ - አሌቀረቡም፡፡   

ተጠሪ፡- ኒው ጄኔሬሽን ዩኒቨርሲቲ ኮላጅ ነቀምቴ ቅርንጫፌ - አሌቀረበም፡፡  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኞች መካከሌ የተዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር አመሌካቾች ከሣሾች 
የነበሩ ሲሆን፣ በተጠሪ ሊይ ክስ የመሠረቱት የሥራ ውሊችን ከሔግ ውጪ ስሇተቋረጠብን ሌዩ ሌዩ በአዋጁ የተመሇከቱት 
ክፌያዎች ይክፇለን በማሇት ነው፡፡ ተጠሪም በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ውለ የተቋረጠው ዘመኑ በማብቃቱ ነው 
በማሇት ሲከራከር፣ ፌ/ቤት ዯግሞ ውለ የተዯረገው ሇተወሰነ ጊዜ ነው የሚሇውን የተጠሪ ክርክር በመቀጠሌ የአመሌካቾች 
የውለ ዘመን ከማብቃቱ በፉት ሇሚሠሩበት ጊዜ የሥራ ስንብት ክፌያ ይከፇሊቸው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
አመሌካቾች በውሣኔው ባሇመስማማት ይግባኝ ሇሚሰማው የበሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ክርክሩ በዴጋሚ ተሰምቶአሌ፡፡ 
ፌ/ቤቱም ውለ በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 1ዏ የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ 
የተገባ ስሇመሆኑ አሠሪው /ተጠሪ/ አሊስረዲም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ ነው በማሇት 
ዯምዴሟሌ፡፡ በዚህ መሠረትም በሥር ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ የሥራ ውሌ ከሔግ ውጪ ሲቋረጥ ሉከፇለ 
የሚገባቸውን ክፌያዎች በሙለ አመሌካቾች ይከፇሊቸው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በመጨረሻም ተጠሪ ሇኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት 
ሰበር ችልት አቤቱታ በማቅረቡ በዚህ ዯረጃም ክርክሩ የተሰማ ሲሆን፣ በመቀጠሌም የሰበር ችልቱ በሥር ፌ/ቤቶች 
የተሰጡትን ውሣኔዎች ሽሮአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

 እኛም አመሌካቾች ጥር 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፈት ማመሌከቻ ያቀረቡትን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ተጠሪ አቤቱታው ሊይ ያሇውን መሌስ እንዱያቀርብ በተዯጋጋሚ እዴሌ የተሰጠው ቢሆንም፣ የሰጠው 
መሌስ የሇም፡፡ በመሆኑም ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡  

 በግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እንዯተመሇከተው ተጠሪ በከፌተኛ ትምህርት መስጠት የተሰማራ ሲሆን፣ 
አመሌካቾችን ቀጥሮ ሲያሠራ የነበረው በመምህርነት ነው፡፡ እንዯሚታወቀው የመማር ማስተማር ሥራ ቀጣይነት ያሇው 
ማሇትም የማያቋርጥ ባሔርይ ያሇው ሥራ ነው፡፡ አመሌካቾች የሥራ ውሊችን ያሇአግባብ ተቋርጦብናሌ በማሇት ክስ 
በመሠረቱበት ጊዜ ተጠሪ ሥራውን ሲቀጥሌ እንዯነበረም አሊከራከረም፡፡ አመሌካቾችን የቀጠርኩት ሇተወሰነ ጊዜ ነው 
በማሇት ሲከራከር የቆየው ሥራው የሇም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ሳይሆን፣ ውለ የተፇረመው ሇተወሰነ ጊዜ ተብል 
ነው በማሇት ነው፡፡ በዚህ መሌክ ያቀረበው ክርክር ግን በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 1ዏ 
የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ በፌሬ ነገር ረገዴ ሉያስረዲ አሌቻሇም፡፡ አንዴ የሥራ ውሌ ሇተወሰነ ጊዜ 
ወይም ሇተወሰነ ሥራ የተዯረገ ነው ሉባሌ የሚችሇው በአንቀጽ 1ዏ ከተመሇከቱት ሁኔታዎች በአንደ ምክንያት የተዯረገ 
ከሆነ ስሇመሆኑ በአንቀጽ 9 ተዯንግጎአሌ፡፡ በመሆኑም ውለ ሇተወሰነ ጊዜ ተብል ተፇርሞአሌ የሚሇው የተጠሪ ክርክር 
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የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔም ከዚህ አንፃር ስናየው በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ 
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡  

 

ው ሣ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 65ዏ98 ኀዲር 1 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሽሮአሌ፡፡  

2. የምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13964 ሚያዝያ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ ፀንቶአሌ፡፡  
3. ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቶአሌ፤ ይመሇስ፡፡  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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