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ህዲር 2 ቀን 2001 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ዒብዴሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሰ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ሚዴሮክ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማ -ነ/ፇጅ መ/ኩ መሇሰ
ተጠሪ፡- አቶ ሳህለ ምትኩ - አሌቀረቡም ከተባሇ በኋሊ እንዲሌካቸው ይሊቅ

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የስራ ስንብት ክፌያ የሚከፇሌበትን ሁኔታ የሚመሇከት ነው፡፡
በአሁኑ ተጠሪ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ሥራቸውን በገዛ ፇቃዲቸው የሇቀቁ ቢሆንም ከአምስት አመት በሊይ
የሰሩ በመሆኑ የስራ ስንብት እንዱፇቀዴሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች በሰጠው መሌስ ተጠሪ ከአምስት አመት በሊይ የሰሩ
ቢሆንም የፕሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ በመሆናቸው የስንብት ክፌያ አይገባቸውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ ያየው ፌ/ቤት የፕሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ የሆነ ሰራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ አያገኝም በማሇት የተጠሪን
ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ሊይ ተጠሪ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ
የሆነ ሰራተኛ በጡረታ ህግ የተመሇከተውን መዯበኛ የጡረታ እዴሜ ሊይ ዯርሶ ከስራ እስካሌተገሇሇ ዴረስ ክፌያ
አይከሇክሌም በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮ ሇተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያ እንዱሰጣቸው ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡
ይህ ችልት የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ የሆነ ሰራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ
የማግኘት መብት ያሇው መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር አቤቱታውን ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በማዴረጉ ግራ ቀኙ
ክርክራቸውን በጹሁፌ አቅርበዋሌ ችልቱም የአመሌካችን አቤቱታ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ከተባሇው ውሳኔና አግባብነት
ካሇው ህግ አኳያ መርምሯሌ፡፡
ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የስራ ስንብት ክፌያ መብትን የሚመሇከት ነው፡፡
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39 ስር የስራ ስንብት ክፌያ ሉከፇሌ የሚገባውን ሁኔታዎች ዘርዝሮ
አስቀምጧሌ በዚሁ አንቀጽ ከፉዯሌ ’'ሀ’' እስከ ’'ረ’' ዴረስ ተዘርዝረው በተቀመጡት ሁኔታዎች መሰረት የሰራተኛው
ጥፊት ባሌሆነ ምክንያት አሰሪው የስራ ውለን ሲያቋርጥ ወይም በአሰሪው ጥፊት ወይም በሰራተኛው የጤና ሁኔታ
ሰራተኛው በፇቃደ ስራውን ሲሇቅ የስንብት ክፌያ የማግኘት መብት ያሇው መሆኑን ያመሊክታለ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ
የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ /ማሻሻያ/ አዋጅ ቁጥር 494/98 በአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 39(1) ስር አዱስ ዴንጋጌዎችን ጨምሯሌ፡፡
በዚህም መሰረት
ሰ. የፕሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም ጡረታ መብት የላሇው ሲሆንና በጡረታ ህግ
የጡረታ ዔዴሜ ዯርሶ ከስራ ሲገሇሌ፣
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የተመሇከተው መዯበኛ

ሸ. ቢያንስ አምስት ዒመት በአሰሪው ዘንዴ የስራ አገሌግልት ኖሮት በህመም ወይም በሞት የስራ ውለ ሲቋረጥ
ወይም የስራው ሊይ የሚያስቆይ ከስሌጠና ጋር የተያያዘ ሇአሰሪው የውሌ ግዳታ ሳይኖርበት ስራውን በገዛ
ፇቃደ ሲሇቅ
ቀ. በኤች አይ ቪ ኤዴስ ህመም ምክንያት በራሱ ጥያቄ የስራ ውለ ሲቋረጥ
የስራ ስንብት ክፌያ ማግኘት የሚችሌ መሆኑን ተቀምጠDሌ፡፡
ይህ የተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 2 ቀዯም ሲሌ በአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 39 (1) ስር ያሌተካተቱ አዱስ
ሁኔታዎች ተጨምረዋሌ ይኸውም አንዴ ሰራተኛ በገዛ ፇቃደ ስራውን ቢሇቅ እንኳን የተወሰኑ ሁኔታዎች እስከተሟለ
ዴረስ የስንብት ክፌያ የማግኘት መብት ተሰጥቶታሌ፡፡ እነዚህም ሁኔታዎች ከፉዯሌ ’'ሰ’' እስከ ’'ቀ’' የተመሇከቱት ናቸው
፡፡ በተሇይ ከተያዘው ጉዲይ ጋር አግባብነት ያሊቸው በፉዯሌ “ሰ” እና “ሸ” የተመሇከቱት ናቸው፡፡ በፉዯሌ ’'ሸ’'
እንዯተመሇከተው ቢያንስ አምስት ዒመት ከሰራና በህመም ወይም በሞት ስራ ውለ ከተቋረጠ ወይም ከስሌጠና ጋር
በተያያዘ ስራው ሊይ የሚያስቆይ ሇአሰሪው የውሌ ግዳታ ከላሇበት የስራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡ ነገር
ግን ይህ ዴንጋጌ በተናጠሌ ሳይሆን በፉዯሌ ’'ሸ’ ስር ከተመሇከተው ጋር ተገናዝቦ ሉታይ ይገባዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት
አንዴ ሰራተኛ ከ5 ዒመት በሊይ የሰራ ቢሆንም እንኳን የስንብት ክፌያ ማግኘት የሚችሇው የፕሮቪዯንት ወይም
የጡረታ መብት ከላሇውና የጡረታ ዔዴሜው ዯርሶ ከስራ ከተገሇሇ ነው፡፡
የስር ፌ/ቤትም እነዚህ ሁሇት ንዐሳን ቁጥሮች በአንዴነት ተገንዝበው መተርጎም ያሇባቸው መሆኑን ቢቀበሌም
የስንብት ክፌያ የሚከሇከሇው የፕሮቪዯንት ፇንዴ መብት ኖሮት የጡረታ ዔዴሜው ዯርሶ ከስራ ከተሰናበተ ወይም የጡረታ
መብት ኖሮት የጡረታ እዴሜው ዯርሶ ከስራ ከተሰናበተ መሆኑን አትቷሌ፡፡ በላሊ አነጋገር የስንብት ክፌያ በመከሌከሌ
የፕሮቪዯንት ፇንዴ መብት መኖርና የጡረታ እዴሜ ዯርሶ ከስራ መገሇሌ በአንዴነት ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ ነው፡፡
ስሇሆነም የጡረታው ዔዴሜ ሳይዯርስ በገዛ ፇቃደ ከስራ የሇቀቀ ሰራተኛ የፕሮቪዯንት ፇንዴ መብት ያሇው ቢሆንም
ዔዴሜው ዯርሶ በጡረታ የተገሇሇ ባሇመሆኑ ምክንያት የፕሮቪዯንት ፇንዴ የማግኘት መብት ያሇው ነው በማሇት
ሇዴንጋጌው ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡
ይህ ችልትም እነዚህ ሁሇት ንዐሳን ቁጥሮች ግሌፅ ባሇመሆናቸው ትርጉም የሚያስፇሌጋቸው መሆኑን አምኗሌ፡፡
ዴንጋጌዎች ግሌፅ ባሌሆኑ ግዜም በመጀመሪያ ሉተረጎሙ የሚገባው የህግ አውጭውን ሏሳብ በመፇሇግ መሆኑ የሕግ
አተረጓጎም መርህ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም የእነዚህ ዴንጋጌዎች አሊማ ማወቁ ተገቢ ይሆናሌ፡፡
የስራ ስንብት ክፌያ ዋነኛው አሊማ አንዴ ሠራተኛ ከስራ ሲሠናበት ችግር ሊይ እንዲይወዴቅ ራሱን እንዱያቋቁም
ሇመርዲት ነው፡፡ እንዱሁም የኘሮቪዯንትና የጡረታ አሊማም ቢሆን አንዴ ሠራተኛ ዔዴሜው ዯርሶ በጡረታ ቢገሇሌ
የሚጦርበት የማህበራዊ ዋስትና ስርዒት ነው፡፡ በእርግጥ ኘሮቪዯንት ፇንዴና ጡረታ ተመሣሣይ አሊማ ያሊቸው ቢሆንም
የጡረታ ክፌያ የሚጀምረው አንዴ ሠው የጡረታ ዔዴሜው ዯርሶ ሲሠናበት ሲሆን አከፊፇለም በአንዳ ሣይሆን በየወሩ
የሚከፇሌ ነው ፕሮቪዯንት ፇንዴ ግን ሰራተኛው ከስራ ሲወጣ (የጡረታ ዔዴሜው ዯርሶ ሉሆን ይችሊሌ ወይም ሳይዯርስ)
በአንዴ ግዜ የሚከፇሌ ነው፡፡ በመሆኑም በአከፊፇሌ በኩሌ በሁሇቱ መሃከሌ ሌዩነት መኖሩ ሉዘነጋ አይገባም፡፡ በአከፊፇሌ
ያሇው ሌዩነት እንዲሇ ሆኖ ግን ሁሇቱም ክፌያዎች ሰራተኛው ከስራ ሲሰናበት ችግር እንዲይገጥመው የሚከፇለ
በመሆናቸው የስንብት ክፌያ አሊማን የሚጋሩ ናቸው፡፡ ስሇሆነም አንደ ሰራተኛ ከስራ በሚወጣበት ጊዜ የፕሮቪዯንት
ፇንዴ ወይም ጡረታ የሚከፇሇው ከሆነ በዴጋሚ የስራ ስንብት ክፌያ እንዲይከፇሇውና በሁሇት መንገዴ ተጠቃሚ
እንዲይሆን ታስበው የወጡ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡
በላሊ በኩሌ
ብቻ ከፕሮቪዯንት
ፕሮቪዯንት ፇንዴ
ህጉ ይህን ሌዩነት

አንዴ ሰራተኛ ሇ5 እና 6 ዒመታት ሰርቶ የጡረታ ዔዴሜው ሳይዯርስ በራሱ ፇቃዴ ከስራ በመሌቀቁ
ፇንዴ በተጨማሪ ስንብት ክፌያ እንዱያገኝና ላሊው ዯግሞ እስከ ጡረታ ዔዴሜው ዴረስ በመስራቱ
ካሇው ስንብት ክፌያ እንዱከሇከሌ ማዴረጉ በሰራተኞች መሃከሌ ሌዩነት የሚፇጥርና ፌትሏዊ ባሇመሆኑ
የመፌጠር አሊማ ይዞ የወጣ ነው ሇማሇት አሌቻሌንም፡፡
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በመሆኑም አንዴ ሰራተኛ አምስት አመትና ከዚያ በሊይ የሰራ ከሆነና በራሱ ፇቃዴ ስራ ከሇቀቀ የስራ ስንብት ክፌያ
ሇማግኘት የሚችሇው ስራ በሇቀቀበት ሰዒት የፕሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ ወይም የጡረታ መብት ተጠቃሚ ካሌሆነ ብቻ
ነው፡፡
ስራውን በሇቀቀበት ሰዒት ፕሮቪዯንት ፇንዴ የሚከፇሇው ወይም በጡረታ መብቱን መገሌገሌ የሚጀምር ከሆነ ግን
5 አመትና ከዛ በሊይ መስራቱ ብቻውን የስንብት ክፌያ መብት አያስገኝሇትም፡፡ ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የጡረታ
እዴሜው ዯርሶ በጡረታ ከስራ እስካሌተገሇሇ ዴረስ ፕሮቪዯንት ፇንዴ ማግኘት ይችሊሌ በማሇት የዯረሰበትን መዯምዯሚያ
የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ይህንኑ የህጉን ዴንጋጌ በተመሇከተ በመ/ቁ 35197 የተሰጠውን የህጉን ትንታኔም መመሌከት ይቻሊሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.
2.
3.
4.

የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 59262 በየካቲት 24 ቀን 2000 ዒ.ም. የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ ፣
የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 26613 በሰኔ 11 ቀን 1999 ዒ.ም. የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ ፣
ተጠሪ የፕሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ተጠቃሚ በመሆናቸው የስራ ስንብት ክፌያ ሉያገኙ አይገባም ብሇናሌ ፣
ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡

መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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