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 የሰ/መ/ቁ. 35197 

ጥቅምት 13 ቀን 2ዏዏ1 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ፀጋዬ አስማማው 

   ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አ.ማ - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቶ ኤፌሬም ንዋየማሪያም - ጠበቃ ቴዎዴሮስ ተስፊዬ ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአሠሪና ሠራተኛ ሕግን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች 
ሊይ በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሚያዝያ 24 ቀን 1999 ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም 
ተጠሪ ከየካቲት 29 ቀን 1987 ዒ.ም ጀምሮ በአመሌካች ዴርጅት ተቀጣሪ ሆነው ሲሠሩ ቆይተው ስራውን በገዛ ፇቃዲቸው 
ሲሇቁ þሮቪዯንት ፇንዴን ጨምሮ የሚገባቸውን ላልች ጥቅማ ጥቅሞችን አመሌካች የከፇሊቸው ቢሆንም የስራ ስንብት 
ክፌያ ያሌከፇሊቸው መሆኑን ገሌፀው የስራ ስንብት ክፌያ ብር 14,994.18/አስራ አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ ዘጠና አራት ብር 
ከአስራ ስምንት ሣንቲም/ እና ይኸው ክፌያ ሇዘገየበት ዯግሞ የሦስት ወር ዯመወዝ ብር 9,879.ዏዏ /ዘጠኝ ሺህ ስምንት 
መቶ ሠባ ዘጠኝ ብር/ በዴምሩ ብር 24,873.18 / ሃያ አራት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ ሦስት ብር ከአስራ ስምንት ሣንቲም/ 
አመሌካቹ እንዱከፌሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡          

       የአሁኑ አመሌካችም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስ ሇተጠሪ የሚገባውን ጥቅማ ጥቅም መክፇለን፣ የስራ 
ስንብት ክፌያ ዯግሞ þሮቪዯንት ፇንዴ ወይም ጡረታ ሊሇው ሠራተኛ እንዯማይከፇሇው በአዋጅ ቁጥር 494/98 
መዯንገጉንና በዚህም ምክንያት ክፌያ ሉጠየቅ እንዯማይገባ፣ የታመነ ክፌያም በወቅቱ የከፇሇ በመሆኑ ክፌያ ሇዘገየበት 
ተብል የሚቀጣበት የሕግ ምክንያት የላሇ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው 
ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ የþሮቪዯንት ፇንዴ የተከፇሊቸው መሆኑን ማመናቸውን 
በመግሇጽና አዋጅ ቁጥር 494/98 ዯግሞ አንዴ ሰው ሁሇት ጊዜ እንዱከፇሇው የሚፇቀዴ አሇመሆኑን በምክንያትነት 
በመውሰዴ ተጠሪ የስንብት ክፌያ ጥያቄ አይገባቸውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ባሇመስማማትም 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌ/ቤቱ ተጠሪ የስራ ስንብት ክፌያ 
ሉከፇሊቸው ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሠበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
አመሌካች ጥር 19 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት 
አሇበት ያሇባቸውን ምክንያቶች ዘርዝሯሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የþሮቪዯንት ፇንዴ የተከፇሇው ሠራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ 
ሉከፇሇው የማይገባ መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 494/1998 ተዯንግጎ እያሇ ከአዋጁ መንፇስ ውጪ መተርጎሙ ሉታረም 
ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ 

ይህ ችልትም የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ በመመርመር ተጠሪ የþሮቪዯንት ፇንዴ የተከፇሊቸው መሆኑ 
ተረጋግጦ እያሇ የስራ ስንብት ክፌያ እንዱከፇሊቸው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇማጣራት ተጠሪን 
ያስቀርባሌ ብል ተጠሪ ሚያዝያ ዏ2 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ የመሌሣቸው ይዘትም 
በአጭሩ፡- የአመሌካች የሠበር አቤቱታ የክርክር ነጥቦች ከሕጉ ዒሊማና መንፇስ ውጪ መሆናቸውን በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው 
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የፌ/ቤቱ ትርጓሜ ግን ተገቢነት ያሇው መሆኑን በመዘርዘር መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካች ግንቦት ዏ6 ቀን 
2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሠበር አቤቱታውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የሠበር አቤቱታው የቀረበበትን ውሣኔ፣ 
የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር አግባብነት ካሇው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ 
እንዯመረመርነውም የþሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ ሠራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት አሇው? ወይስ የሇውም?  

የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በክርክሩ ሂዯት ተጠሪ በገዛ ፇቃዲቸው ስራውን መሌቀቃቸውንና የþሮቪዯንት ፇንዴም በወቅቱ ተከፌሎቸው 
የተሰናበቱ መሆኑን በማመን የሚከራከሩ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ቢረጋገጥም የስራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት 
በሕግ የተጠበቀ መሆኑን ተጠሪ አጥብቀው የሚከራከሩ ሲሆን አመሌካች የተጠሪ ጥያቄ የሕግ መሠረት የሇውም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ 

እንግዱህ የግራ ቀኙን ክርክር እሌባት ሇመስጠት አግባብነት ያሇውን የሕግ ዴንጋጌ ይዘት እና መንፇስ 
መመሌከትን የግዴ ይሎሌ፡፡ በዚህም መሠረት አመሌካች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ /ማሻሸያ/ 
አዋጅ ቁጥር 494/1998 ዒ.ም ሲሆን ይህ አዋጅ ከአሻሻሊቸው የአዋጅ ቁጥር 377/96 ዴንጋጌዎች አንደ ስሇስራ ስንብት 
ክፌያ የማግኘት መብት አንደ ነው፡፡ የማሻሻያ አዋጁ በዚህ ረገዴ ያስቀመጠው ዴንጋጌ ሙለ ይዘቱ በሚከተሇው መሌኩ 
የተቀመጠው ነው፡፡ ይኸውም  

"የሙከራ ጊዜውን የጨረሰ ሠራተኛ የþሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ወይም የጡረታ መብት የላሇው ሲሆንና በጡረታ 
ሕግ የተቀመጠው መዯበኛ የጡረታ ዔዴሜ ሊይ ዯርሶ ከስራ ሲገሇሌ ከአሠሪው የስራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት 
አሇው፡፡" /አንቀጽ 2/ሰ/ ይመሇከቷሌ/ የሚሌ ሲሆን የዴንጋጌው የእንግሉዝኛ ትርጉሙም፡- 

"A worker who had completed his probation shall have the right to get severance pay from the employer 

where he has no entitlement to a provident fund or pension right and his contact of employment is terminated 

up on attainment of retirement age stipulated in the pension law" በሚሌ ይዯነግጋሌ፡፡ 

           ከዴንጋጌው የአማርኛና የእንግሉዝኛ ትርጉም በቀሊለ መገንዘብ የሚቻሇው የþሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ያሇው ሠራተኛ 
የስራ ውለ ሲቋረጥ የስራ ስንብት ክፌያ ከአሠሪው የማግኘት መብት የላሇው መሆኑን ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የþሮቪዯንት 
ፇንዴ እና የስራ ስንብት ክፌያዎች በተመሣሣይ ጊዜ ከአንዴ ምንጭ የማግኘት መብት ሊይ በሕጉ ክሌከሊ ተዯርጓሌ፡፡ 

 እንዯሚታወቀው የስራ ስንብት ክፌያ ዒይነተኛ ዒሊማው በስራ ሊይ የቆየ ሠራተኛ አዱስ ስራ ፌሇጋ ሊይ እያሇ 
ሉዯርስበት የሚችሇውን ኢኮኖሚያዊ ችግር በመጠኑም ቢሆን ሇመቀነስ ነው፡፡ የþሮቪዯንት ፇንዴ ዒሊማም ከዚሁ የተሇየ 
አይዯሇም፡፡ አሊማቸው አንዴ ዒይነት ከሆነ ሁሇቱም የክፌያ ዒይነቶች በተመሣሣይ ጊዜ ከአንዴ ምንጭ እንዱከፇለ 
ማዴረግ አሠሪን ሁሇት ጊዜ እንዯመቅጣት ከሚቆጠር በስተቀር ፌትሏዊነት አይኖረውም፡፡ በመሆኑም ሕግ አውጪው 
የþሮቪንት ፇንዴ ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ የስራ ውለ ሲቋረጥ ከአሠሪው የስራ ስንብት ክፌያ የመጠየቅ መብቱን 
የነፇገው ከሊይ የተገሇፀውን አሠሪን ሁሇት ጊዜ እንዲይከፌሌ ሇመጠበቅ ነው ተብል ከሚታሰብ ውጪ ላሊ ምክንያት 
ሉኖር አይችሌም፡፡ 

ሲጠቃሇሌም ተጠሪ የþሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ ሆነው ክፌያም የተፇፀመሊቸው መሆኑን እያመኑ በአሠሪና ሠራተኛ 
አዋጅ /ማሻሻያ/ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/ሰ/ ሥር በተመሇከተው አኳኋን በሕጉ የከሇከለትን የመብት ጥያቄ የፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ተቀብል ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

በዚህም ምክንያት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 57691 ታኀሣሥ 21 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም ተጠሪ የስራ ስንብት 
ክፌያ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ሲሌ የሰጠው የውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት 
ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ /ማሻሻያ/ አዋጅ ቁጥር 494/1998 ዒ.ም አንቀጽ 2/ሰ/ ስር በተዯነገገው 
መሠረት የþሮቪዯንት ፇንዴ ሽፊን ያሇው ሠራተኛ የስራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት የሇውም 
ብሇናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የቄራ ምዴብ 2ኛ የስራ ክርክር ችልት በመ/ቁ. 26971 ሠኔ 2ዏ 
ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

4. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
5. መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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