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የሰ/መ/ቁ 37402 

ህዲር 11 ቀን 2001 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

  ዒሉ መሏመዴ  

 አመሌካች፡- የንኮማዴ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር - አሌቀረበም  

ተጠሪ፡- አቶ ቡሽራ በቀሇ - አሌቀረበም  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዮ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪ በተከሣሽ ዴርጅት 
ውስጥ በልዯር ኦፕሬተርነት ሙያ ከሚያዝያ 05 ቀን 1997 ዒ.ም ጀምሮ ሲያገሇግለ መቆየታቸውንና በወቅቱም 
ይከፇሊቸው የነበረው ወርሃዊ ዯመወዝ ብር 1800.00(አንዴ ሺህ ስምንት መቶ) መሆኑን ዘርዝረው ከጥር 22 ቀን 1999 
ዒ.ም ጀምሮ የተቋረጠው የስራ ውሌ ያሊግባብ መቋረጡን ጠቅሰው ውዝፇ ዯመወዝ ተከፌሎቸው ወዯ ስራ እንዱመሇሱ 
ወይም የተሇያዩ ክፌያዎችን በመክፇሌ ከስራ እንዱያሰናብት ይወሰንሊቸው ዘንዴ በአሁኑ አመሌካች ሊይ ሠኔ 18 ቀን 
1999 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው ፌ/ቤቱም የአሁኑ 
አመሌካች እንዱቀርብ ጥሪ አዴርጏ አመሌካች መሌስ በሚሠጥበት ቀነ ቀጠሮ መሌሱን ይዞ ባሇመቅረቡ በቂ ምክንያት 
የላሇው መሆኑን በመጥቀስ ይህንኑ መብቱን ከአሇፇ በኋሊ ግራ ቀኙን በቃሌ አከራክሮ አመሌካች ተጠሪ ከአምስት ቀን 
በሊይ ከስራ የቀረ ስሇመሆኑ አሊስረዲም ተጠሪም ማስረጃ ሊቀርብ ስሌ ተከሇከሌኩ በማሇት ክዯው ተከራክረዋሌ የሚሌ 
ምክንያት በመያዝ ተጠሪ ከስራ የተሠናበቱት ያሊግባብ ነው ሆኖም ወዯ ሥራ ቢመሇሱ መሌካም የሆነ የአሠሪና ሠራተኛ 
ግንኙነት ስሇማይፇጥር የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሇው ተጠሪ ከስራ ይሠናበቱ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ የሠበር አቤቱታው የቀረበውም 
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 አመሌካች የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚሌባቸውን ምክንያቶች 
ሚያዝያ 28 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ የሠበር አቤቱታ ዘርዝሮ አቅርቧሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ በስር ፌ/ቤት መሌሱን 
በጽሐፌ የማቅረብ መብት ያሇፇበትን ምክንያት ያሊግባብ መሆኑ ተጠቅሶ በቀረበው የይግባኝ ቅሬታ የይግባኝ ሠሚው 
ፌ/ቤት ውሣኔ ሣይሠጥበት ማሇፈ ተገቢነት የላሇው መሆኑን ተጠሪ ከስራ ሊይ ከአምስት ቀን በሊይ መቅረትቸውን በቃሌ 
ክርክር ወቅት አምነው እያለ እና የህክምና ማስረጃ ሇማቅረብ ስሄዴ የዴርጅቱ ዘበኛ ከሇከሇኝ በማሇት ተጠሪ የገሇፁት ፌሬ 
ነገር በተጨባጭ ማስረጃ ተዯግፍ ባሌቀረበበት ሁኔታ ይህንኑ የማስረዲት ሸክም ወዯ አመሌካች የማዞር ውሳኔ መሠጠቱ 
ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮም 
ሇሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ሠኔ 26 ቀን 2000 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የአመሌካችን የሠበር 
አቤቱታ ቅሬታ ነጥቦችን ተቀባይነት የላሊቸው መሆኑን በመዘርዘር መሌስ ሠጥተዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ ሏምላ 17 ቀን 
2000 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሠበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሠጥቷሌ፡፡  

 የጉዲዮ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
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መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪ ከአምስት ቀናት በሊይ በተከታታይ ከሥራ መቅረታቸውን ሣይክደ በሥር 
ፌ/ቤቶች ተጠሪ የሏኪም ማስረጃውን ሇአመሌካች ሊቀርብ ስሌ ዘበኛው ከሌክልኛሌ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር መሠረት 
በማዴረግ ተጠሪ የተሰናበቱት ያሇአግባብ ነው በማሇት የተሇያዩ ክፌያዎች ተከፌሎቸው ከሥራ እንዱሰናበቱ የወሰኑት 
ውሳኔ በአግባቡ መሆኑን ያሇመሆኑን ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት በሊይ በስራ ገበታቸው 
አሇመገኘታቸውን በመግሇጽ ያሌተገኙበት ምክንያት በህመም ሆኖ ይህንኑ ማስረጃ ሇአመሌካች በወቅቱ ያሊቀረቡ መሆኑንና 
ማስረጃውን ሇማቅረብ ያሌቻለበት ምክንያትም የአመሌካች ዴርጅት ዘበኛ ወዯ ግቢው ሉያስገባቸው ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ 
ስሇመሆኑ በመግሇጽ ተጠሪ የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ የበታች ፌ/ቶችም ይህንኑ የተጠሪ ክርክር በቃሌ ክርክር ወቅት 
ያረጋገጡት መሆኑን ውሣኔው ያሣያሌ፡፡ ተጠሪ የሀኪም ማስረጃውን ሇአመሌካች ያሊቀረቡበት ምክንያት በዘብ ጥበቃ ግቢ 
እንዲይገቡ በተዯረገው ዴርጊት ነው ይበለ እንጂ ይህንኑ ፌሬ ጉዲይ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ያሊቸው ስሇመሆኑ ገሌፀው 
ያሌተከራከሩ መሆኑን የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ግሌባጭ ይዘት የሚይሣይ ከመሆኑም በሊይ ሇዚህ ችልት በሠጡት 
መሌስም በዚህ ረገዴ ማስረጃ የነበራቸው መሆኑን በመግሇጽ አሌተከራከሩም፡፡  

 እንግዱህ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡ ፌሬ ጉዲዮች ከሊይ የተገሇፁት ከሆኑ የአመሌካችን ተግባር ህገ ወጥ ሉያሠኑ 
የሚችለት ህጋዊ ምክንያቶች ከአዋጁ ጋር አገናዝቦ መመሌከትን የግዴ ይሎሌ፡፡  

 በመሠረቱ ያሇበቂ ምክንያት ሇአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ከስራ ገበታው ያሌተገኘን ሠራተኛ አሠሪው 
ያሇማስጠንቀቂያ ከስራ ማሠናበት መብት ያሇው ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 27(1)(ሇ) ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ 
ይህንኑ የአሠሪን ህጋዊ መብት ሠራተኛው ሉቃወመው የሚችሇው በቂ ምክንያት ኖሮት ተቀባይነት ሲያጣ ብቻ ነው 
ከስራ ገበታው መቅረት አከራካሪ ባሌሆነበት ሁኔታ በቂ ምክንያት ስሇመኖሩ የማስረዲት ሸክም ከስራ ገበታው መቅረቱን 
ያሌካዯው ሠራተኛ እንጂ አሠሪ ሉሆን አይችሌም እንዯሚታወቀው ማስረጃ የማቅረብ ግዳታ የክሱን ፌሬ ነገር 
እንዱረጋገጥሇት ዲኝነት የሚጠይቅ ወገን ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ከሣሽ ክሱን የሚያስረዲ ማስረጃ (Prima facie evidence) 
የማቅረብ ግዳታ አሇበት ይኸው ግዳታ ወዯ ላሊው ተከራካሪ ወገን ሉተሊሇፌ የሚችሇው ክሱን ሇማስረዲት የቀረበው 
ማስረጃ ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ ብቃት ነው፡፡  

 በእጃችን ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ ከስራ ገበታቸው ቀረሁ የሚለበትን ምክንያት ሇማስረዲት የህክምና 
ማስረጃ አሇኝ ቢለም ይህኑ ማስረጃ ሇአመሌካች አሊቀረቡም፡፡ ሇአመሌካች የህክምና ማስረጃውን አሇማቅረባቸውን ገሌፀው 
ማስረጃውን ሇማቅረብ የተቸገሩበትን ምክንያት በመጥቀስ ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ይኸው ፌሬ ነገር በማስረጃ የተዯገፇ 
ስሇመሆኑ ግን አይገሌፅም፡፡ የህክምና ማስረጃውን በወቅቱ ይዘው ሇአመሌካች ያሊቀረቡት ምክንያት በአመሌካች ዘብ ጥበቃ 
በተዯረገባቸው ክሌከሊ መሆኑ የማስረዲት ገዳታ ዯግሞ የተጠሪ ነው፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ተጠሪ ክዯው ተከራክረዋሌ 
በሚሌ ምክንያት  ብቻ የማስረዲት ሸክሙን ወዯ አመሌካች በማዞር ውሣኔ መስጠቱ የማስረጃ አቀራረብ ግዳታ መርህንና 
የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅን መንፇስ ባሊገናዘበ መሌኩ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ተጠሪ ተገቢውን ማስረጃ ባሊቀረቡበት ሁኔታ ዯግሞ 
የአመሌካች እርምጃ ህገ ወጥ ነው ሉባሌ ሚችሌበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡  

 ሲጠቃሇሌም ተጠሪ ከስራ ገበታቸው ከአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት በሊይ መቅረታቸውን በግሌጽ አምነው 
ተከራክረው እያሇና ሇዚህ ከስራ ሇቀሩበት ጊዜም በቂ ምክንያት ያሊቸው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ባሌተወጡበት ሁኔታ 
የማስረዲት ሸክሙ ወዯ አመሌካች በማዞር እርምጃው ህገ ወጥ ነው ተብል መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 27785 ህዲር 04 ቀን 2000 ዒ.ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ 60853 መጋቢት 25 ቀን 2000 ዒ.ም የፀና ውሣኔ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348/1/ መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ተጠሪን ከስራ ያሠናበተው በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡  
3. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ  
4. መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ  
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