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     የሰ/መ/ቁ. 61872 

       የካቲት 10 ቀን 2003 ዓ.ም  

    ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ      

    ዲኜ መሊኩ      

                                ተሻገር ገ/ስሊሴ  

   አሌማው ወላ  

   አሉ መሏመዴ           

አመሌካች፣  የኢትዩጵያ ፔሌፔና ወረቀት አ/ማ ታፇሰ አበበ ቀረበ                 

ተጠሪ፣ ዓብደሌቃዴር አዯም ቀረበ      

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡    

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሳውን የሥራ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ 
የመሠረተው በአመሌካች ፊብሪካ ሇ38 /ሰሊሳ ስምንት/ ዓመት ካገሇገሌኩ በኃሊ ሇጡረታ አራት /4/ 
ዓመት ሲቀረኝ በራሴ ፌሊጎት ሥራውን የሇቀቅሁ በመሆኑ የሥራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሇኝ ይገባሌ 
በማሇት ነው አመሌካችም በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሣሽ ሉሟሊ የሚገባው ሁለ ተሟሌቶሇት 
ጡረታ የወጣ በመሆኑ የስንብት ክፌያ ሉከፇሇው አይገባም፡፡ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጁ 
አይፇቅዴሇትም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ከዚህ በኃሊ ፌ/ቤት ክርክሩን የመረመረ ሲሆን በመቀጠሌም 
የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪ የሥራ ስንብት ይከፇሇው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ውሣኔውን በመቃወም ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ 
ክርክሩ ከተሰማ በኃሊ ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ በመጨረሻው የሰበር አቤቱታ 
የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልትም ውሣኔው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት አይዯሇም 
በማሇት አቤቱታውን ሰርዞአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

በበኩሊችንም አመሌካች ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን 
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ 
እንዱታይ የተዯረገው ሇተጠሪ የሥራ ስንብት ክፌያ ይከፇሇው በማሇት የተሰጠው ውሣኔ የአሠሪና 
ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ 377/96ን ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁ 494/98 በአንቀጽ 2 ከተመሇከተው 
ዴንጋጌ አንፃር ሉመረመር የሚገባው ነው በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራቀኝ ወገኖች 
ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

ተጠሪ በራሱ ፌሊጎት የሥራ ውለን ያቋረጠው /ከሥራ የተሰናበተው/ 38 /ሰሊሳ ስምንት/ 
ዓመት ካገሇገሇ በኃሊ እንዱሁም ዕዴሜው 60 /ስዴሳ/ ዓመት ሉሞሊ 4 /አራት/ ዓመት ሲቀረው 
እንዯሆነ አሊከራከረም የሥራ ስንብት ክፌያ ሉከፇሇኝ ይገባሌ የሚሇው በእርግጥም በአሁኑ ጊዜ 
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የጡረታ አበሌ አሊገኝም /አይከፇሇኝም/ በማሇት ሳይሆን ሥራውን በራሴ ፌሊጎት በመሇቀቄ እና 
በሔጉ የተመሇከተውን የመጨረሻ የጡረታ መውጫ ዕዴሜ 60 ዓመት ስሊሌሞሊኝ በአሠሪና ሠራተኛ 
ጉዲይ አዋጁ መሠረት የሥራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት አሇኝ በማሇት እንዯሆነም ከክርክሩ 
ይዘት ተገንዝበናሌ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ ሥራውን የሇቀቀው /የተሰናበተው/ ሉሟሊሇት የሚገባው 
ሁለ ተሟሌቶሇት በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ የጡረታ አበሌ እየተከፇሇው ነው፡፡ የጡረታ አበሌ የሚያገኝ 
ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፌያም እንዱከፇሇው ሔጉ አያዝም ይሌቁንም ሁሇቱ ክፌያዎች በአንዴ ጊዜ 
እንዲይከፇለ ሔጉ በግሌፅ ይከሇክሊሌ በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡  

እንዯምንመሇከተው አከራከሪው ጭብጥ የሔግ ነጥብ በመሆኑ ሉፇታ የሚችሇው አግባብ 
ባሇው የሔጉ ዴንጋጌ ነው፡፡ ክርክሩ በአሠሪና ሠራተኛ መካከሌ የተነሳ በመሆኑም በቅዴሚያ 
መታየት ያሇበት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁ. 377/96 ነው በዚህ አዋጅ ስሇሥራ ስንብት 
ክፌያ በሚመሇከት ተዯንግጎ የሚገኘው በአንቀጽ 39 ሲሆን ይህ ዴንጋጌ አዋጁን ሇማሻሻሌ በወጣው 
አዋጅ ቁ. 494/98 ተሻሽልአሌ፡፡ በዚህ ማሻሻያ አዋጅ አንቀጽ 2/ሰ/ እና /ሸ/ የተቀመጡት 
ዴንጋጌዎች ተጣምረው ሲታዩ አንዴ ከሥራው የተሰናበተ ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፌያ 
የሚከፇሇው በጡረታ ሔግ የተመሇከተው መዯበኛ የጡረታ ዕዴሜ ሊይ ዯርሶ ከሥራው በሚገሇሌበት 
ጊዜ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም የጡረታ መብት የላሇው ሲሆን ወይም ዯግሞ ቢያንስ 
አምስት ዓመት አገሌግል በሔመም ወይም በፇቃደ ሲሇቅ /ሥራው ሊይ የሚያስቆይ ከሥሌጠና ጋር 
የተያያዘ የውሌ ግዳታ ሳይኖርበት የሇቀቀ ሲሆን/ እንዯሆነ ነው በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ሥራውን 
የሇቀቀው በገዛ ፇቃደ ሲሆን እንዯሇቀቀም በጡረታ መብት ተጠቃሚ ሆኖአሌ፡፡ በመንግስት 
ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 13/3/ እንዯተመሇከተው ቢንያስ ሃያ አምስት ዓመት 
ያገሇገሇ የመከሊከያ ሠራዊት አባሌ ያሌሆነ የመንግስት ሠራተኛ በራሱ ፇቃዴ አገሌግልት ካቋረጠ 
የጡረታ መውጫ ዕዴሜው ሉዯርስ አምስት ዓመት ከሚቀረው ጊዜ  ጀምሮ እስከ ዕዴሜ ሌኩ 
የአገሌግልት ጡረታ አበሌ ይከፇሇዋሌ፡፡ ተጠሪ ሥራውን በራሱ ፇቃዴ የሇቀቀው 60 ዓመት 
ሉሞሊው 4 ዓመት ሲቀረው በመሆኑ በዚህ ሔግ መሠረት አበለን እያገኘ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር 
ረገዴ ተረጋግጦአሌ፡፡  

ከፌ ሲሌ በዝርዝር እንዲመሇከትነው የጡረታ አበሌ እና የሥራ ስንብት ክፌያ አንዴ ሊይ 
እንዱከፌለ ሔጉ አሌፇቀዴም፡፡ ሔጉ ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ዯግሞ ከሔጉ መውጣት የሚቻሌ 
አይሆንም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ እንዯምናየው ሔጉን መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም 
ሔጉን በግሌጽ በሚቃረን መሌክ የተሰጠ ሆኖ ነው ያገኘነው፡፡ ከዚህ የተነሳም አቤቱታው የቀረበበት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 39748 ሰኔ 11 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ 
የምሰራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 25367 ጥቅምት 17 ቀን 2003 ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ እና የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ.ቁ 116497 ጥቅምት 25 
ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡ 

2. ተጠሪ የሥራ ስንብት ክፌያ የሚያገኝበት የሔግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡  

3. ግራቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡  

ም.አ                         የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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