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የሰ/መ/ቁ. 18495 

መጋቢት 18/99 ዓ.ም. 

  ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

         አሰግዴ ጋሻው  

         መስፌን ዕቁበዮናስ  

         ሑሩት መሇሰ  

         ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

አመሌካች፡- የኢት/መንገድች ባሇሥሌጣን - ነ/ፇጅ አስመሊሽ ገሠሠ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሚናት ገበየሁ - በላሇችበት የሚታይ  

ፌ ር ዴ 

አቤቱታው የቀረበው የዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ. 6ዏ83 ኀዲር 
7/1997 በዋሇው ችልት የኮምቦሌቻ ወረዲ ፌ/ቤት በቁ. 633/96 ጥቅምት 22/97 ዓ.ም. የሰጠውን 
ውሣኔ በማጽናት በሰጠው ውሣኔ ሊይ ነው፡፡  

የአሁን ተጠሪ ክሱን ያቀረቡት ሟች ሀሰን ዓሉ የተባሇው ሌጄ በተከሣሽ መ/ቤት ከ1978 
ዓ.ም. ጀምሮ በወር ብር 285 እየተከፇሇው በሠራተኛነት ሲያገሇግሌ ቆይቶ በአዯረበት ሔመም 
በ2ዏ/8/96 ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየቱ የሟች ወራሽ በመሆኔ የሌጄን የ18 ዓመት የአገሌግልት 
ካሣና ላልች ጥቅማ ጥቅሞች ይክፇለኝ የሚሌ ነው፡፡  

ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39/2/3/ 
እና አንቀጽ 11ዏ/2/ሏ/፣ 3/ሏ/ መሠረት የሠራተኛው የዓመት ዯመወዝ በአምስት ተባዝቶ ተከሣሽ 
ሇከሳሽ ይክፇሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የዞን ከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ አጽንቶታሌ፡፡  

አቤቱታው የቀረበውም በዚህ ውሣኔ ሊይ ሲሆን ጉዲዩ ሇሰበር ይቀርባሌ የተባሇበት 
ምክንያትም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39 መሠረት የአገሌግልት ካሣ እንዱከፇሌ የተሰጠው 
ውሣኔ በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇማጣራት ነው፡፡  

ከሥር ክርክሩ መረዲት እንዯሚቻሇው ሇሥራ ውለ መቋረጥ ምክንያት የሆነው የአመሌካች 
ሠራተኛ የነበረው ሟች በአዯረበት ሔመም ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየቱ ነው፡፡  

በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ከአሠሪው የሥራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት 
የሚኖረው በአዋጁ አንቀጽ 39/1/ ሥር ከ/ሀ/ እስከ/ረ/ በተዘረዘሩት ምክንያቶች ብቻ ነው፡፡ 

በዚህ የሔግ ዴንጋጌ መሠረት ሠራተኛው በሞት ምክንያት የሥራ ውለ ቢቋረጥ የሥራ 
ስንብት ክፌያ የሚጠየቅበት አይዯሇም፡፡ ሔጉ መብት አይሰጥም፡፡ 
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የሥር ፌ/ቤቱ ክፌያው ይፇፀም ያሇው በአዋጁ አንቀጽ 39/1/ መሠረት በቅዴሚያ የሥራ 
ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት ስሇመኖር አሇመኖሩ ሳያረጋግጥ በአንቀጽ /2/ መሠረት የሥራ 
ስንብት ክፌያው በአንቀጽ 11ዏ/2/ ሇተመሇከቱት ጥገኞች ይከፇሊቸዋሌ የሚሇውን በማየት ብቻ 
ነው፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 39/2/ ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሉሆን የሚገባው ግን በአንቀጽ 39/1/ መሠረት 
የስንብት ክፌያ የማግኘት መብት መኖሩ የተረጋገጠ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡  

ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቱ የሥራ ስንብት ክፌያው እንዱከፇሌ የወሰነው የአዋጅ ቁ. 377/96 
አንቀጽ 39/1/ እና /2/ ዴንጋጌን በአግባቡ ባሇማገናዘብ ስሇሆነ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ፇጽሟሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የኮምቦሌቻ ወረዲ ፌ/ቤት በቁ. 633/96 ጥቅምት 22/97 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና 
ይህንኑ በማጽናት የዯቡብ ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በይ/መ/ቁ. 6ዏ83 ኀዲር 
7/97 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ የተሻረ መሆኑንም እንዱያውቁት የዚህ ውሣኔ ቅጂ 
ይተሊሇፌሊቸው፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ነ/ዓ 
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