
 

 282 

  የሰ/መ/ቁ.47551 

ታህሣሥ 06 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

      ሏጏስ ወሌደ 

 ሑሩት መሇሰ 

 ታፇሰ ይርጋ 

 አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ንግዴ ማተሚያ ዴርጅት - ነ/ፇጅ ጌታቸው ብርሃኑ 

ተጠሪ፡- አቶ ካሱ ሙሊት - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ የስራ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ያሇ 
አግባብ ከስራ ያሰናበታቸው መሆኑን በመግሇጽ ውዝፌ ዯሞዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች 
ሇቀረበው ክስ በሰጠው መሌስ ተጠሪ ሇ6 ተከታታይ ቀናት ከስራ በመቅረታቸው ከስራ እንዯተሰናበቱ በመግሇጽ ክሱ 
ውዴቅ እንዱሆንሇት አመሌክቷሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ተጠሪ ከስራ ታመው የቀሩ መሆኑን 
ቢገሌፁም ታመው ስሇመቅረታቸው ማስረጃ እንዱያቀረቡ በዱሲፔሉን ኮሚቴ ተጠይቀው ማቅረብ አሌቻለም፣ ያቀረቡት 
የሔክምና ማስረጃ በወቅቱ ያሌቀረበና ከስራ ከተሰናበቱ በኋሊ የተፃፇ ስሇሆነ ከስራ የተሰናበቱት በአግባቡ ነው በማሇት 
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ ተጠሪ ከስራ 
ስሇመቅረታቸው ሇማስረዲት የቀረበው አንዯኛው ማስረጃ ከጉዲዩ ጋር አግባብነት የላሇው የትርፌ ሰአት ክፌያ የሚመሇከት 
ነው፡፡ ሁሇተኛው ማስረጃ የዱሲýሉን ኮሚቴ ቃሇ-ጉባኤ ሲሆን አንዴ ሰራተኛ ቀሪ መሆኑን ሇማስረዲት ሉቀርብ የሚገባው 
የሰነዴ ማስረጃ እንጂ የዱሲýሉን ኮሚቴ ቃሇ-ጉባኤ ስሊሌሆነ ተጠሪ ከስራ ስሇመቅረታቸው በማስረጃ አሌተረጋገጠም 
በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ በመሻር ተጠሪ የ6 ወር ዯሞዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም ተጠሪ ከስራ የተሰናበቱት በህገ-ወጥ መንገዴ ነው በሚሌ 
የተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ሉቀርብ ይገባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን 
በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ መዝገቡም እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

 ተጠሪ በስር ክሳቸው በህመም ምክንያት ከስራ በመቅረታቸው አመሌካች ያሇአግባብ ከስራ ያሰናበታቸው መሆኑን 
ገሌፀዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ ከስራ የተሰናበቱት ሇ6 ተከታታይ ቀናት ከስራ ስሇቀሩ መሆኑን ተከራክሯሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት 

እዯተረዲነው ተጠሪ ከስራ መቅረታቸውን አሌካደም፡፡ ክርክራቸው የቀሩት በህመም ምክንያት ነው የሚሌ ነው፡፡ ከስር ፌ/ቤት 

መዝገብ ግሌባጭ በህመም ምክንያት ከስራ ሇመቅረታቸው ሇዱሲፔሉን ኮሚቴ ማስረጃ እንዱያቀርቡ ተጠይቀው ማቅረብ 

አሇመቻሊቸውን ተረዴተናሌ፡፡ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም ቢሆን ተጠሪ ማስረጃቸውን ሇዱሲፔሉን ኮሚቴ አቅርበዋሌ አሊሇም፡፡ 
ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገው የአንዴን ሰራተኛ ከስራ መቅረት ማስረዲት የሚቻሇው በሰነዴ ማስረጃ እንጂ በዱሲፔሉን ኮሚቴ 

ቃሇ-ጉባኤ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ በመሰረቱ ተጠሪ ከስራ ስሇመቅረታቸው ክዯው አሌተከራከሩም፡፡ የሚከራከሩት ከስራ 

የቀሩት በህመም መክንያት መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም በህመም ምክንያት ስሇመቅረታቸው የማስረዲት ሸክም ያሇባቸው 

ተጠሪው ናቸው፡፡ ተጠሪ በዱሲፔሉን ኮሚቴ ማስረጃ እንዱያቀርቡ ሲጠየቁ ማቅረብ አሇመቻሊቸው በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠ 

ፌሬ ነገር ነው፡፡ ከዛ በኋሊ ዯግሞ ያቀረቡት ማስረጃ ከስራ ከተሰናበቱ በኋሊ የተፃፇና እጅግ ዘግይቶ የቀረበ ማስረጃ ነው፡፡ በላሊ 
በኩሌ አንዴ ፌሬ ነገር ሇማስረዲት ተሇይቶ የተመሇከተ ማስረጃ እንዱቀርብ ህጉ ካሊስገዯዯ በቀር ይህን ፌሬ ነገር በማንኛውም 

የማስረጃ አይነት ከማስረዲት የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ ከስራ ስሇመቅረታቸው የዱሲፔሉን 

ኮሚቴ ቃሇ ጉባኤ በማስረጃነት ሉቀርብ የማይገባበትን የሔግ መሰረት አሌገሇፀም፡፡ ቢያንስ ማስረጃንውን መዝኖ ተጠሪ ከስራ 

ስሇመቅረታቸው በበቂ ሁኔታ ማስረዲት የሚችሌ መሆን አሇመሆኑን ሉመዝን ይገባ ነበር፡፡ በመሆኑም በማስረጃነት ሉቀርብ 

የማይችሌበትን ምክንያት ሳይገሌጽ በዴፌኑ ቃሇ-ጉባኤው ሉቀርብ የማይችሌ ማስረጃ ነው በሚሌ ውዴቅ ማዴረጉ መሰረታዊ  
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ሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ከስራ የቀሩት በህመም ምክንያት መሆኑን ቢገሌፁም ይህን ሳያስረደ 

ስንብቱ ህገ-ወጥ ነው በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 79174 ሰኔ 12 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27244 መጋቢት 14 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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