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የሰ/መ/ቁ. 73258 

  ጥር 16 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሀመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ አበራሽ ፇይሳ - ቀረቡ 

          2. ወ/ሮ ነገት አብዱ - ቀረቡ 

          3. ወ/ሮ እሇፎ አበራ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ጂ ሰቭን ንግዴና ኢንዱስትሪ ኃ.የተ.የግሌ  ማህበር - ነ/ፇጅ ብርሃኔ አባይ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአገሌግልት ክፌያ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች 
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡የክሱ 
ይዘትም ባጭሩ፡-በተጠሪ ዴርጅት መጋቢት 05 ቀን 1983 ዓ.ም በተሇያዩ የስራ መዯቦች ሊይ 
ተቀጥረው ሲሰሩ ቆይተው በየካቲት ወር 2003 ዓ.ም ስራቸውን በገዛ ፇቃዲቸው የሇቀቁ ቢሆንም 
ተጠሪ የአገሌግልት ክፌያ ሉከፌሊቸው ፇቃዲኛ ሉሆን ያሇመቻለን በመግሇጽ የአገሌግልት ክፌያ 
እንዱከፇሊቸው፣ክፌያው ሇዘገየበት ጊዜ ዯግሞ  ተገቢውን ክፌያ እንዱፇጽም እንዱሁም ሇ3ኛ 
ተጠሪ ያሊግባብ የቆረጠባቸውን የስዴስት አመት ከስዴስት ወር እረፌት ወዯ ገንዘብ  ተሇውጦ 
እንዱከፌሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ 
መሌስም 1ኛ እና 2ኛ አመሌካቾች በዴርጅቱ ከ20 ዓመታት በሊይ ማገሌገሊቸውን፣3ኛ 
አመሌካችም ከ10 ዓመት በሊይ ማገሌገሊቸውን  ገሌፆ አመሌካቾች በጡረታ አዋጅ ቁጥር 
345/1995 አንቀጽ  2 ንዐስ ቁጥር 13 እና 14 ዴንጋጌዎች መሰረት የጡረታ አበሌ ተመሊሽ 
ተጠቃሚ ስሇሚሆኑ የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፇሊቸው አይገባም፣የታመኑ ክፌያዎች ሇአመሌካቾች 
ተሰጥተዋሌ፣3ኛ አመሌካችም የተቆረጠባቸው የአመት እረፌት ፇቃዴ የሇም በማሇት  ክሱ 
ውዴቅ እንዱሆን  ገሌጾ ተከራክሯሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ከማህበራዊ ዋስትና አመሌካቾች 
የጡረታ ተሸፊኝ ሇመሆን የሚያበቃ የአገሌግልት ጊዜ እና የእዴሜ ጣሪያ ያሟለ መሆን 
ያሇመሆኑን በሚመሇከት ተጣርቶ እንዱቀረብሇት ትእዛዝ ሰጥቶ ይኸው አካሌ አመሌካቾች 
የጡረታ ተሸፊኝ ያሇመሆናቸውን ከአረጋገጠሇት በሁዋሊ ጉዲዩን መርምሮ ተጠሪ ሇአመሌካቾች 
የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሌ ይገባሌ፣ላልች የዲኝነት ጥያቄዎች ግን ተቀባይነት የሊቸውም  
በማሇት ወስኗሌ፡ተጠሪ የስራ ስንብት ሇአመሌካቾች ሉከፌሌ ይገባሌ ተብል በተሰጠው የውሳኔ 
ክፌሌ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካቾች የጡረታ ተመሊሽ ተጠቃሚ ናቸው በሚሌ 
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ምክንያት የስራ ስንብት አገሌግልት ክፌያ አይገባቸውም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ የስር ፌርዴ 
ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካቾች የተመሇሰሊቸው ራሳቸው 
ያዋጡት የጡረታ ገንዘብ ሁኖ እያሇ የፋዳራለ ከፌተኛ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሙለ የጡረታ 
መብት ተጠቃሚ እንዯሆኑ በመቁጠር የአገሌግልት ክፌያ አይገባቸውም በማሇት መወሰኑ የአዋጅ 
ቁጥር 345/1995 አንቀፅ 2(13)(14)  እና አዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 39 እና ይህንኑ 
ዴንጋጌ ሇማሻሻሌ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀፅ 2(ሸ) ዴንጋጌን ያሊገናዘበ ነው 
በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም  አመሌካቾች የጡረታ 
መዋጮአቸው ተመሊሽ የተዯረገሊቸው በመሆኑ የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፇሊቸው አይገባም 
የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን 
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ አመሌካቾች የጡረታ ተመሊሽ የሆነውን ገንዘብ ከወሰደ የስራ 
ስንብት ክፌያ ሉያገኙ የሚችለበት ሔጋዊ መሰረት የሇም በማሇት በጽሐፌ መሌሱን 
ሰጥቷሌ፡፡አመሌካቾችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሇው፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ  ከአምስት አመታት 
በሊይ ያገሇገለና ስራቸውን በገዛ ፇቃዲቸው የሇቀቁ መሆኑን፣አመሌካቾች ሇጡረታ መብት 
የሚያበቃ እዴሜና ያገሌግልት ዘመን ሊይ ያሌዯረሱ መሆኑን የሚመሇከተው አካሌ ማረጋገጡንና 
አመሌካቾች ራሳቸው ሇጡረታ ያዋጡት 4% መዋጮ ብቻ ተመሊሽ የሆነሊቸው መሆኑን ነው፡፡ 

ተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያውን መክፇሌ የሇበኝም የሚሇው የጡረታ መዋጮ የተመሇሰሊቸው 
በመሆኑ በጡረታው ሔግ መሰረት የጡረታ አበሌ ተጠቃሚነታቸው ተረጋግጧሌ የሚሌ 
የመከራከሪያ ነጥብ በማንሳት ነው፡፡  

ወዯ ሔጉ ስንመጣ የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ያሇው ወይም የጡረታ መብት ያሇውና በጡረታ 
ሔግ የተመሇከተው መዯበኛ የጡረታ እዴሜ ዯርሶ ከስራ የተገሇሇ ሰራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ 
የማግኘት መብት እንዯላሇው በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 (ማሻሻያ) አዋጅ 
ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(2)(ሰ፣ሸ) ተመሌክቶአሌ፡፡ሰራተኛ የስራ ውለ ሲቋረጥበት የስራ ስንበት 
ክፌያ የሚፇጸምሇት ሇአሰሪው አገሌግልት ስሇሰጠና ሉቋቋመው የማይችሌ ዴንገተኛ የገንዘብ 
ችግር እንዲይገጥመው በሚሌ እሳቤ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ይህ ከሔጉ በስተጀርባ ያሇው አስተሳስብ 
ወይም ምክንያት ሲሆን በሔጉ እንዯተመሇከተው ሰራተኛው የፔሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም 
የጡረታ መብት ካሇው ግን የስራ ውለ ቢቋረጥም፤ ገንዘብ ማግኘቱን ስሇሚቀጥሌ (ስሇቀጠሇ) 
የስራ ስንብት ክፌያው አይከፇሇውም፡፡የጡረታ አበሌ ወይም የፔሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚነት ካሇ 
የስራ ስንብት የማይከፇሇው ከአንዴ ምንጭ(አሰሪ) ሁሇት ጊዜ ገንዘብ እንዲይከፇሌ ሇመከሌከሌ 
ታስቦ ነው፡፡ 

ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች የስራ ውለን ያቋረጡት በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ 
ከአምስት አመታት በሊይ ካገሇገለ በኋሊ ነው ቢባሌም፤በጡረታ ሔጉ መሰረት የጡረታ እዴሜና 
አገሌግልት ዘመን ሊይ ስሇመዴረሳቸውና የጡረታ አበሌ የሚያገኙ ሇመሆኑ ተጠሪ አሊስረዲም፡፡ 
አመሌካቾች የስራ ውለን እንዲቋረጠ የጡረታ አበሌ ማግኘታቸውን ይቀጥሊለ የሚሌ ክርክርም 
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ሆነ ማስረጃ ከላሇ ዯግሞ ሇስራ ስንብት መከፇሌ መሰረት የሆነውን በሔጉ በስተጀርባ ያሇውን 
ምክንያት መሰረት በማዴረግ የስራ ስንብቱን ክፌያ ማስከፇሌ የግዴ ይሆናሌ፡፡ ሔጉ በዚህ መሌክ 
ካሌተተረጏመም ሰራተኛውን ሇዴንገተኛ የገንዘብ ችግር ማጋሇጥ ይሆናሌ፡፡ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 
345/1995 አንቀጽ 2 ንኡስ አንቀጽ 13 እና 14 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መሰረት አዴርጎ 
የሚከራከረው አመሌካቾች ሇጡረታ ያዋጡትን የራሳቸውን 4% ገንዘብ ወስዯዋሌ በማሇት ሲሆን 
አመሌካቾችም ይህንኑ አይክደም፡፡ ስሇሆነም የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ መሆን  በሔጉ አነጋገር 
የጡረታ መብት ተጠቃሚነትን ያሳያሌ ወይ? የሚሇው ጥያቄ መመሇስ ያሇበት ነው፡፡ 

በዚህም መሰረት አመሌካቾች ክሱን ሲመሰርቱ በስራ ሊይ በነበረው በአዋጅ ቁጥር 345/1995 
አንቀጽ 2(13) ስር አበሌ የሚሇው ቃሌ የጡረታ መዋጮ ተመሊሽንም የሚጨመር 
መሆኑን፣በአዋጁ አንቀፅ 21 ዯግሞ ተመሊሽ መዋጮ የሚሰጠው ከአስር አመት ያሊነሰ፣ሃያ 
አመት ያሌሞሊ አገሌግልት ፇጽሞ በራሱ ፇቃዴ ስራውን ከሇቀቀ ወይም ከሃያ አመት ያነሰ 
አገሌገልት ፇጽሞ በአዋጁ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ ምክንያት ከስራ ከተሰናበተ ሰራተኛው 
የከፇሇው አራት በመቶ 4% የጡረታ መዋጮ የሚመሇስ መሆኑና በአዋጁ አንቀጽ 2(14) ዯግሞ 
ባሇመብት ማሇት በአዋጁ መሰረት አበሌ የሚቀበሌ ወይም አበሌ ሇመቀበሌ የሚያስፇሌጉትን 
ሁኔታዎች የሚያሟሊ ሰራተኛ  ወይም ተተኪ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ይህ ዴንጋጌ መታየት 
ያሇበት ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀፅ 2(1(ሸ)) 
ይዘት፣መንፇስ እና ዓሊማ ጋር ተጣጥሞ ነው፡፡ በመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 
2(13 እና 14) እና 21 ዴንጋጌዎች  የተቀመጠውን ዴንጋጌ አንዴ ሊይ ስንመሇከተው የጡረታ 
መዋጮ የሚመሇሰው የሰራተኛው ዴርሻ ብቻ ነው፡፡የአሰሪው መዋጮ የማይከፇሌ መሆኑን 
ዴንጋጌዎቹ በግሌፅ ያሳያለ፡፡ እንዱህ ከሆነ ሁሇት ጊዜ ከአሰሪው ኪስ ገንዘብ ወጥቷሌ ሉባሌ 
የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ እንዱሁም ሰራተኛው ሇአሰሪው ባበረከተው አስተዋጽኦ ምክንያትና 
የስራ ስንብት የማህበራዊ ዋስትና ሽፊን (Social Security Scheme) ተብል ከሚታሰብበት 
አግባብ አንፃር ሲታይ አመሌካቾች ከተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያ የማያገኙበት ምክንያት የሇም፡፡ 
ስሇሆነም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የጡረታ አበሌ ተጠቃሚነት የሚሇውን ሏረግ ብቻ ይዞ 
የአዋጁን ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ እንዱሁም ዓሊማ ጋር ባግባቡ ሳይመረምር አመሌካቾች የስራ 
ስንብት ክፌያ አይገባቸውም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡                          

ው ሳ ኔ 
1. በፋዳራሌ ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 11287 መስከረም 5 ቀን 2004 ዓ.ም 

የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 
2. በአሰሪ ዘንዴ ከአምስት አመታት በሊይ አገሌግል በራሱ ፇቃዴ ስራውን የሇቀቀ ሰራተኛ 

እዴሜውና የአገሌገልት ዘመኑ የጡረታ መብት ተጠቃሚ የማያዯርገው እስከሆነ ዴረስ 
ራሱ ያዋጣውን መዋጮ ተመሊሽ ሁኖሇታሌ በሚሌ ምክንያት የስራ ስንብት አይከፇሌም 
ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 64257 ሰኔ 28 ቀን 2003 ዓ.ም 
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር በግራ ቀኙ  የወጣውን ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ  
    ይመሇስ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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