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የሰ/መ/ቁ. 52459 

ሏምላ 16 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- እነ ወ/ሮ ሙለ ታዯሰ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አሇሙ መራ ኮንስትራክሽንና ጠቅሊሊ ብረታ ብረት ስራ ዴርጅት 

- ባሇቤት ወ/ሮ አሌማዝ - ቀረቡ 
ፌ ር ዴ 

 

 የአንዯኛ አመሌካች ባሇቤትና የቀሪዎቹ አመሌካቾች አባት በተጠሪ ዴርጅት ሲሰሩ ከዚህ አሇም በሞት ስሇተሇዩ 
የስንብት ክፌያና የአመት እረፌት በገንዘብ ተቀይሮ እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ ውዴቅ ስሇተዯረገባቸው የቀረበ የሰበር 
አቤቱታ ነው፡፡ 

 አመሌካቾች በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት የአንዯኛ አመሌካች ባሇቤትና የቀሪዎቹ አመሌካቾች አባት በተጠሪ ዴርጅት 
ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በዘበኛነት ተቀጥረው ሲሰሩ የካቲት 21 ቀን 2000 ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት በመሇየታቸው 
የሚገባቸው የአገሌግልት ክፌያና የአመት እረፌት በገንዘብ ተቀይሮ እንዱሰጣቸው ጠይቀዋሌ፡፡ የተጠሪ ዴርጅት ባሇቤት 
ቀርበው በሰጡት መሌስ የጋራዥ ስራውን መስራት ባሇመቻሊቸው ሇላሊ ሰው በኮንትራት የሰጡ መሆኑንና ሟች ከሳቸው 
ጋር ያሇውን ስራ ውሌ ከሰኔ 1 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ ተቋርጦ ስራውን በኮንትራት ከያዘው ሰው ጋር ተዋውሇው ይሰሩ 
ስሇነበር ጥያቄው ተቀባይነት የላሇው መሆኑን በመግሇፅ ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የአንዯኛ አመሌካች ባሇቤትና የቀሪዎቹ 
አመሌካቾች አባት የስራ ውሌ የተቋረጠው በሞት ምክንያት በመሆኑና በዚህ ሁኔታ የስራ ውሌ ሲቋረጥ የስንብት ክፌያ 
እንዱከፇሌ የሚያስገዴዴ ህግ ስሇላሇና የአመት እረፌትም ቢሆን በሞት ምክንያት የስራ ውለ ሇተቋረጠ ሰራተኛ 
ስሇማይሰጥ ጥያቄውን ተቀባይነት የሇውም በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 
ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ 

 ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው የስር ፌ/ቤት የሟች አገሌግልት 
ክፌያም ሆነ የአመት እረፌት ሇሚስታቸውና ሇሌጆቻቸው አይከፇሌም መባለ ስህተት በመሆኑ እንዱታረምሊቸው 
አመሌክተዋሌ፡፡ ይህ ችልትም የሟች የአመት እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ ሇአመሌካቾች ሉከፌሌ አይገባም የመባለን 
አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪም ቀርበው በሰጡት መሌስ የሟች ስራ ውሌ 
የተቋረጠው ከሞታቸው በፉት በመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ከተያዘው 
ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካቾች የጠየቁት የሟቹ አገሌግልት ክፌያና አመት እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ እንዱከፇሊቸው ነው፡፡ 
የአገሌግልት ክፌያ ጥያቄን በተመሇከተ ሇሰበር ችልት ያስቀርበዋሌ ያሌተባሇ ከመሆኑም በሊይ ይህን ነጥብ አስመሌክቶ 
የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁ 45264 ከሰጠው ትርጉም ጋር የሚጣጣም በመሆኑ ይህንኑ ቅሬታ 
የምንመሇከተው አይሆንም፡፡ ሁሇተኛው የክፌያ ጥያቄ የአመት እረፌትን የሚመሇከት ነው፡፡ በአ/ቁ 377/1996 አንቀፅ 
77(5) በአዋጁ መሰረት የስራ ውለ የተቋረጠ ሰራተኛ ያሌወሰዯው የአመት ፇቃዴ ታስቦ በገንዘብ ተሇውጦ እንዯሚሰጠው 
ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ የአመት ፇቃዴ በገንዘብ ተሇውጦ የሚሰጠው በአዋጁ ከተዯነገጉት የስራ ማቋረጫ ምክንያቶች 
በተወሰኑት ምክንያቶች ብቻ የስራ ውለ ሲቋረጥ ነው የሚሌ ገዯብ አሊስቀመጠም፡፡ በመሆኑም በማንኛውም በአዋጁ 
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በተመሇከቱ ዴንጋጌዎች የስራ ውለ ከተቋረጠ የሰራተኛው የአመት እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ ሉሰጠው የሚገባ መሆኑን 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በአዋጁ መሰረት የስራ ውሌ ከሚቋረጥባቸው መንገድች አንደ ዯግሞ የሰራተኛው መሞት እንዯሆነ 
ከአንቀፅ 24(2) የምንገነዘበው ነው፡፡ በመሆኑም የሰራተኛው የስራ ውሌ በሰራተኛው ሞት ምክንያት ከተቋረጠ የአመት 
እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ ሇወራሾቹ ሉከፇሌ የማይገባበት የህግ ምክንያት አይኖርም፡፡ በተያዘው ጉዲይ የስር ፌ/ቤት የስራ 
ውለ በሞት ምክንያት ሲቋረጥ የአመት ዕረፌት በገንዘብ ተሇውጦ ሉከፇሌ አይገባም ሲሌ የዯረሰበት መዯምዯሚያ የህግ 
ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ግን ተጠሪ ከስር ጀምሮ በተጠሪና በአንዯኛ አመሌካች ባሇቤት እና በቀሪዎቹ አመሌካቾች አባት 
መሃከሌ የነበረው የስራ ውሌ ሰኔ 1994 ዓ.ም የተቋረጠና ሟች ጋራዡን በኮንትራት ከያዙት ሰው ጋር ባዯረጉት የስራ 
ውሌ የሚሰሩ ስሇመሆኑ የሚከራከሩ ቢሆንም የስር ፌ/ቤት ይህን የአመሌካች ክርክር ሳይመሇከት ማሇፈን ተገንዝበናሌ፡፡ 
ስሇሆነም ምንም እንኳን የሟቹ አመት ፇቃዴ በገንዘብ ተሇውጦ ሉከፇሌ የሚገባ ቢሆንም ተጠሪ ክፌያውን የመፇፀም 
ሃሊፉነት ያሇባቸው መሆን አሇመሆኑ ተጣርቶ ሉወሰን ይገባሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 39535 ህዲር 7 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 
86994 ጥር 12 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካቾች የሟች የስራ ስንብት ክፌያ እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው፡፡ ነገር ግን 
የስራ ውለ በሞት ምክንያት በመቋረጡ የአመት እረፌት በገንዘብ ተሇውጦ ሉከፇሌ አይገባም የሚሇው የውሳኔ 
ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

3. የስር ፌ/ቤት በሟችና በተጠሪ መሃከሌ የስራ ውሌ መኖር አሇመኖሩን ግራ ቀኙ ካቀረቡት ማስረጃ አኳያ 
መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343(1) መሰረት 
መሌሰናሌ፡፡ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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