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የሰበር መዝገብ 65427 

ቀን 15/9/2003 

                     ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

አሌማው ወላ 

አሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሣ 

       አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡- ሜታ አቦ ቢራ አ/ማ ነገረ ፇጅ አቶ ሰሇሞን ዘውዳ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ወ/መዴህን ቢረዲ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የአሁኑ ተጠሪ ሇሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ በተከሳሽ ዴርጅት /የአሁን አመሌካች/ 
በዩቲሉቲ ክፌሌ ሃሊፉ ሆኜ ስሰራ ቆይቼ ማያዝያ 26 ቀን 2001 ዓ.ም በሥር ሊይ በዯረሰብኝ አዯገ 
በህክምና የተረጋገጠ 7% ጉዲት የዯረሰብኝ ስሆን ተከሳሽ ክፌያ የፇፀመሌኝ ካዯረሰብኝ ጉዲት ባነሰ 
በመሆኑ ቀሪውን ገንዘብ ከነ ወሇደ እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

የሥር ተከሳሽም በሰጠው መሌስ ተከሳሽ በገባው የመዴን ዋስትና መሰረት ሇከሳሽ 
የሚገባውን የካሣ ገንዘብ ከፌሎሌ፡፡ ስሇሆነም ቀሪ የሚከፇሇው ካሣ የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት በበኩለ ወዯ ክሱ ጣሌቃ በመግባት የተከራከረ ሲሆን የሥር ተከሳሽ 
በገባው የመዴን ሽፊን መሠረት ክፌያ መፇፀሙን ገሌጿሌ፡፡ የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም በሰጠው 
ፌርዴ ተከሳሽ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/2/ መሠረት ሇከሣሽ ተገቢውን ካሣ የከፇሇ 
ስሇሆነ ክሱ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

የሥር ከሣሽም በስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ፌርዴ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ያቀረቡ 
ሲሆን ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ያቀረበው የቅሬታ ነጥብይ መሌስ ሰጪው ቀዯም ሲሇ ከከፇሇኝ 
ገንዘብ ብር 7500 በተጨማሪ ብር 8649 ሉከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረብኩትን ክስ የሥር 
የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

ከፌተኛ ፌ/ቤትም የመሌስ ሰጪዎችን መሌስ ከቀረበው የይግባኝ ቅሬታ ጋር ከመረመረ በኋሊ 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/1/ ዴንጋጌ መሠረት ሇሠራተኛ የሚከፇሌ የጉዲት ካሣ አሠሪው 
በገባበት የመዴን ዋስትና ተፇፃሚ ይሆናሌ ተብል የተገሇፀው የመንግስት ሠራተኞችን የሚመሇከት 
መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ በ1ኛ መሌስ ሰጪ /የአሁን አመሌካች/ እና 2ኛ መሌስ ሰጪ /የኢት/መዴን 
ዴርጅት/ መካከሌ የተዯረገው የመዴን ሽፊን ውሌ ህግ ሆኖ የሚገዛው ሁሇቱን ተዋዋይ ወገኖችን 
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እንጂ ይግባኝ ባይ /ያሁን ተጠሪን/ የውለ ተገዢ ሇማዴረግ ሙለ በሙለ የሚያስገዴዴ አይዯሇም 
በማሇት 1ኛ መሌስ ሰጪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ መሠረት ከዯረሰው የአካሌ 
ጉዲት ጋር ተያይዞ ቀሪ የካሣ ክፌያ ብር 8649 የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇት ፇርዶሌ፡፡ 

በሥር የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ፌርዴ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሲሌ 
አመሌካች ሇዚህ ፌ/ቤት የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሳቸው የቅሬታ ነጥቦችም 
አመሌካች የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሲሆን ተጠሪው ዯግሞ የመንግስት ሠራተኛ ነው፡፡ 
በመሆኑም አሰሪው ካሣ መክፇሌ ያሇበት በአዋጅ አንቀጽ 109/1/ መሠረት አሰሪው በገባበት የመዴን 
ዋስትና ወይም በመንግስት የጡረታ ህግ መሠረት ነው፡፡ በዚሁ መሠረትም አመሌካች በገባው 
የመዴን ዋስትና መሠረት ከሚገባው ካሣ በሊይ ሇተጠሪው ከፌሎሌ፡፡ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአዋጅ ቁጥር 
377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ን ሇውሣኔው መሠረት ያዯረገ ሲሆን ይህ አንቀጽ ከ109/2/ ጋር ተያይዞ 
የሚታይ ነው፡፡ ምክንያቱም ዴንጋጌው በጡረታ ህግ ሊሌተሸፇኑ ሠራተኞች አሰሪው በአንዴጊዜ 
ስሇሚከፌሇው ካሣ ሲሆን ተጠሪ ግን የጡረታ ሽፊን ያሇውና እንዯማንኛውም ሠራተኛ ዕዴሜው 
ሇጡረታ ሲዯርስ የጡረታ መብት የሚከበርሇት ነው፡፡ ስሇሆነም የስር የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲይ 
በተጠቀሰው ህግ አንቀጽ 109/3/ሇ/ ሥር የሚሸፇን ነው በማሇት ተጠሪው በተጨማሪነት 
እንዱከፇሇው የጠየቀውን ገንዘብ አመሌካች እንዱከፌሌ መወሰኑ ያሇአግባብ በመሆኑ ውሣኔው 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው የሚለ ናቸው፡፡ 

ተጠሪው በበኩለ ሇሰበር አቤቱታው በሰጠው መሌስ አመሌካች ሇሠራተኛው የገባው የመዴን 
ዋስትና የሚያስገኘው ጥቅም አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ ሇሠራተኛው የሚሰጠው 
ጥቅም ያነሰ ነው፡፡ የህብረት ስምምነቱም የካሣ ክፌያን አስመሌክቶ ሇሠራተኛው የአሰሪና ሠራተኛ 
ጉዲይ አዋጅ ካስቀመጠው ያነሰ ጥቅም የሚሰጥ ከሆነ ተፇፃሚነት የሇውም ተጠሪም እንዱከፌሇኝ 
የጠየቅኩት የህብረት ስምምነቱ ያስቀረብኝን ጥቅም በመሆኑ የአመሌካች ቅሬታ ህጋዊ መሠረት 
ያሇው አይዯሇም ሲሌ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው ብሎሌ፡፡ 

አመሌካችም ሇተጠሪ መሌስ በማቅረብ ክርክሩን አጠናክሯሌ፡፡ የግራ ቀኙን ክርክር ከዚህ 
በሊይ የቀረበ ሲሆን እኛም አመሌካች በቀሪነት የሚፇሇግበትን ገንዘብ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት ወይስ 
የሇበትም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

ሇተያዘውን ጭብጥ ምሊሽ ሇመስጠት ስሇ ጉዲት ካሣ ክፌያ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 
109 የተዯነገገውን መመሌከት ተገቢነት ያሇው ነው፡፡ የተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 109/1/ የሚናገረው 
በመንግስት ዴርጅቶች ሠራተኞች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት ካሣ ስሇሚከፇሌበት ሁኔታ ሲሆን 
አከፊፇለም አሠሪው በገባበት የመዴን ዋስትና ወይም በመንግስት የጡረታ ህግ መሠረት መሆኑን 
ይገሌፃሌ፡፡ አንቀጽ 109/2/ ዯግሞ ተፇፃሚ የሚሆነው በጡረታ ህግ ሊሌተሸፇኑ ሠራተኞች ሲሆን 
የጉዲት ካሣውም የሚከፇሇው በጡረታ ህግ መሠረት ሳይሆን በአንዴ ጊዜ ክፌያ ነው፡፡ የአንቀፁ 
ንዐስ ቁጥር 3 ዯግሞ ከንዐስ ቁጥር 2 ጋር ተያያዥነት ያሇው ሆኖ ስሇ ጉዲት ካሣው መጠን ስላት 
የሚናገር ነው፡፡ 

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የመንግስት የሌማት ዴርጅት ሆኖ በዯንብ ቁጥር 
64/85 የተቋቋመ ሲሆን ተጠሪውም የመንግስት ሠራተኞች ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪው 
የዯረሰበት ጉዲት 7% እንዯመሆኑ መጠን መዯበኛ ሥራውን እያከናወነ ያሇና በጡረታ ህግ የተሸፇነና 
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ዕዴሜው ሇጡረታ ሲዯርስ የጡረታ አበሌ ጭምር የሚያገኝ መሆኑን አመሌካች ያስረዲ ሲሆን 
ተጠሪው ግን ይህን በሚያስተባብሌ መሌኩ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ 

ስሇሆነም የአመሌካችና የተጠሪው ክርክር መወሰን ያሇበት የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት 
እንዯጠቀሰው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/3/ሇ/ ሳይሆን በአንቀጽ 109/1/ መሠረት ነው፡፡ 
በዚህ በተጠቀሰው አንቀጽ ማሇትም 109/1/ መሠረት አንዴ የመንግስት ዴርጅት በሰራተኛው ሊይ 
ሇዯረሰው ጉዲት ካሣ የሚከፌሇው በገባበት የመዴን ዋስትና ወይም በመንግስት የጡረታ ህግ ሲሆን 
ይህ ሉቀየር የሚችሇው አሠሪውና ሠራተኛው በህብረት ስምምነታቸው በተቃራኒ ተስማምተው 
እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡ ሆኖም በህብረት ስምምነት በተቃራኒ የተወሰነ ወይም የተዯረገ ስምምነት 
ስሇመኖር በሥር ፌ/ቤት በአስረጂነት የቀረበ ነገር የሇም፡፡ 

አመሌካችም የጉዲት ካሣውን ገንዘብ የከፇሇው በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/1/ 
መሠረት ሇተጠሪው በገባሇት የመዴን ዋስትና ሲሆን የዋስትና ሽፊኑም ብር 7500 በመሆኑና 
ይህንኑ ገንዘብ ሇተጠሪው መክፇለን ገሌጿሌ፡፡ በአንቀፁ የጉዲት ካሣው አሰሪው በገባበት የመዴን 
ዋስትና ሉሆን እንዯሚችሌ ከተዯነገገው በተጨማሪ በአመሌካች እና በሜታ አቦ ቢራ አክስዮን 
ማህበር መሠረታዊ የሠራተኞች ማህበር መካከሌ በ2000 ዓ.ም በተዯረገው የህብረት ስምምነት 
አንቀጽ 32 ዴርጅቱ /አመሌካች/ ሇማንኛውም ሰራተኛ በሥራውና ከሥራው ውጪ ሇሚዯርስበት 
አዯጋ የሔይወት መዴን ዋስትና ይገባሇታሌ የተባሇ ሲሆን ሇአካሌ ጉዲትና የሔይወት መዴን ዋስትና 
ዴርጅቱና ሠራተኛው በጋራ በሚያዋጡት አረቦን ዓመታዊ የህይወት ዋስትና እንዯሚገባሇት አንቀፁ 
ይናገራሌ፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 እና በ2000 ዓ.ም በተዯረገው የህብረት 
ስምምነት መሠረት ሇሠራተኞች /ተጠሪን ጨምሮ/ የመዴን ዋስትና ገብቶሊቸው ተጠሪውም 
ዓመታዊ አረቦን ማዋጣቱን እያወቀ ሇዯረሰበት ጉዲት አመሌካች ሇተጠሪው በገባሇት የመዴን ሽፊን 
መሠረት የከፇሇውን የጉዲት ካሣ አንሶኛሌ በማሇት ያቀረበውን ክርክር የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት 
መርምሮ የጉዲት ካሣ በአግባቡ ተከፌሎሌ በማሇት የወሰነውን የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት ሇጉዲዩ 
አግባብነት የላሇውን አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 109/ሇ/ በመጥቀስ ቀሪ ገንዘብ አመሌካች ሇተጠሪ 
ይክፇሌ ሲሌ የወሰነው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 99288 በቀን 02/05/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 16634 በቀን 03/02/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው 
ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ ውሣኔውም የህግ ስህተት የላሇበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሰ/ረ 
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