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የሰ/መ/ቁ. 48476 

ሚያዝያ 12 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ በሇጠ ቂጤሳ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዯረጃ መኮንን - የቀረበ የሇም፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ አዋጅ ቁጥር 515/1999 “ን” መሰረት ያዯረገ የስራ መሌቀቂያ ይሰጠኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩን 
የተመሇከተው የፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት ነው፤በዚህ ፌርዴ ቤት ያሁኑ ተጠሪ ያቀረቡት 
ይግባኝ ከስራ ከሇቀቁ ከሁሇት ወራት በሊይ ቢሆናቸውም ሇአመሌካች መስሪያ ቤት የስራ መሌቀቂያ ማስረጃ እንዱሰጣቸው 
ጥያቄ አቅርበው መስሪያ ቤቱ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን፣ከመስሪያ ቤቱ ጋር በገቡት የትምህርት ስሌጠና ውሌ መሰረት 
የሚጠበቅባቸውን አገሌግልት የተወጡ ከመሆኑም በሊይ ጉዲዩ ከስራ መሌቀቂያ ጋር መያያዙ አግባብ አሇመሆኑን 
በተመሇተ ከሚመሇከታቸው ከሰው ሏብት ስራ አመራር ክፌልች የተነጋገሩበት መሆኑን፣ይህንኑ መሰረት በማዴረግ 
የፁሁፌ ማብራሪያ እንዱያቀርቡ ተስማምተው የፁሁፌ ማብራሪያ ማቅረባቸውን የገሇፁ ቢሆንም አመሌካች መስሪያ ቤት 
መሌቀቂያውን ሇመስጠት ፇቃዯኛ አሇመሆኑን በመጥቀስ አመሌካች የስራ መሌቀቂያ ማስረጃ እንዱሰጣቸው ይወሰንሊቸው 
ዘንዴ ዲኝት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም ተጠሪ የካቲት 29 ቀን 1996 ዓ.ም ከቀዴሞው 
የኢትዮጵያ ዜና አገሌግልት ዴርጅት ካሁኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዲዮች ጽ/ቤት ጋር የስሌጠናና የትምህርት ውሌ 
ገብተዋሌ፣በትምህርት ሊይ የቆዩት ሇሦስት አመታት ሲሆን ትምህርቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ ሇስዴስት አመት አገሌግልት 
ሇመስጠት ተስማምተዋሌ፣ትምህርታቸውን አጠናቅቀው በውለ መሰረት የሰጡት አገሌግልት ሃያ ሁሇት ወራት ከአስራ 
አምስት ቀናት ነው፣ተጠሪ በውለ መሰረት ግዳታቸውን ሳይወጡ የአገሌግልት ምስክር ወረቀት የሚያገኝበት ምክንያት 
የሇም በማሇት ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት የአስተዲዯር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ በውለ የገቡትን ግዳታ ካሌተወጡ አመሌካች መስሪያ ቤት ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ 
ከማቅረብ በስተቀር የስራ መሌቀቂያ ማስረጃውን ሇውለ መያዣ እንዱሆን ማዴረግ አይችሌም የሚሌ ምክንያት በመያዝ 
በአዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 87 መሰረት የአገሌግልት ምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው በማሇት በአብሊጫ ዴምጽ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች መስሪያ ቤት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ግራ 
ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የአስተዲዯር ፌርዴ ቤቱ የሰጠው ውሳኔ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ነሏሴ 21 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር ማመሌከቻ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም 
ተጠሪ ንብረት ሳያስረክብ ወይም የበኩለን ግዳታ ሳይወጣ የምስክር ወረቀት እንዱሰጠው መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑን ሇመመረመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጏ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ሔዲር 10 ቀን 2002 
ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተው በአመሌካች ወጪ ሇሦስት አመታት 
የጋዜጠኝነት ትምሔርት የተከታተለ ሆኖ ከአመሌካች ጋራ ባዯረጉት ውሌ ሇአመሌካች ከምረቃ በኋሊ ሇስዴስት አመታት 
አገሌግልት ሇመስጠት ግዳታ መግባታቸውን፣ከምረቃ በኋሊ ተጠሪ ሇአመሌካች ሒያ ሁሇት ወራትና አስራ አምስት ቀናት 
የማይበሌጥ አገሌግልት ከሰጡ በኋሊ የስራ መሌቀቂያ እንዱሰጣቸው ጥያቄ ሲያቀርቡ አመሌካች የትምህርት ስሌጠና ውለ 
ሊይ የተመሇከተውን የተጠሪን ግዳታ ምክንያት በማዴረግ ሇመስጠት ፇቃዯኛ ሳይሆን የቀረ መሆኑን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ የአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 78/1/ ዴንጋጌ ሲታይ በሔግ ወይም በውሌ የተቀመጡ ግዳታዎች 
እንዯተጠበቁ ሆነው ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በማንኛውም ጊዜ የአንዴ ወር ቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት 
ስራውን በገዛ ፇቃደ ሉሇቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ የተዯነገገ ሲሆን የተጠቀሰው አንቀጽ በንኡስ አንቀጽ ሁሇት ዯግሞ 
በአንቀፁ ንኡስ አንዴ ዴንጋጌ ስር በተቀመጠው መሰረት የአንዴ ወር ቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ አገሌግልቱን ያቋረጠ 
የመንግስት ሰራተኛ ግዳታውን ባሇመወጣቱ ሇሚዯርሰው ጉዲት እንዯተገቢነቱ በፌትሏብሓር እና በወንጀሌ ሔግ መሰረት 
ተጠያቂነት ያሇበት ስሇመሆኑ ተቀምጧሌ፡፡ የአዋጅ አንቀጽ 87 ዴንጋጌ ሲታይም የአገሌግልት የምስክር ወረቀት 
በማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በስራ ሊይ እያሇ ወይም በማናቸውም ምክንያት አገሌግልት ሲያቋረጥ የስራ ሌምዴ 
ማስረጃ ከጠየቀ ሲያከናውን የነበረውን የስራ ዓይነት፣የአገሌግልት ዘመኑና ሲከፇሌ የነበረውን ዯመወዝ የሚገሌጽ 
የአገሌግልት የምስክር ወረቀት የሚሰጠው መሆኑን አስቀምጧሌ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው የአገሌግልት ምስክር 
ወረቀት ሇማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከስራ ሊይ እያሇም ቢሆን የማይከሇከሌ መሆኑን ሲሆን ሰራተኛው በመስሪያ ቤቱ 
የሚፇሇግበት እዲ ካሇ በሔጉ አግባብ ሰራተኛውን የመጠየቅ መብት ሇመስሪያ ቤቱ በሔግ የተጠበቀ መሆኑን ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ መስሪያ ቤቱ ከሰራተኛው የሚፇሌገው እዲ አሇ የሚሌ ከሆነ ሇሰራተኛው የስራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት ከመስጠት 
ባሇፇ የስራ መሌቀቂያ ወይም ክሉራንስ እንዱሰጠው የሚገዯዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ምክንያቱም እነዚህ 
ማስረጃዎች መስሪያ ቤቱ ከሰራተኛው ሊይ የሚፇሌገው እዲ ካሇ በሔጉ አግባብ መብቱን ሇማስጠበቅ የራሳቸውን የሆነ 
ጠቀሜታ ያሊቸው ናቸውና፡፡ በመሆኑም አመሌካች የተጠሪን የስራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት የመስጠት በሔግ የተጣሇበት 
ግዳታ ሲሆን የስራ መሌቀቂያ እና ክሉራንስ ግን ከተጠሪ የሚፇሌገው እዲ አሇ የሚሌ እስከሆነ ዴረስ በዚህ ረገዴ ማስረጃ 
እንዱሰጥ የሚገዯዴ አይሆንም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ እንዱሰጠው የወሰኑት በአዋጁ አንቀጽ 87 
መሰረት የስራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት እንጂ የስራ መሌቀቂያ እና ክሉራንስ ባሇመሆኑ አመሌካች በዚህ ረገዴ ፌርዴ 
ቤቶቹ ስህተት ፇጽመዋሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘንም፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት በይ/መ/ቁጥር 00721/2001 መጋቢት 22 ቀን 
2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 45242 ሏምላ 28 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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