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መጋቢት 28 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ - ተስፊዬ ምንዲገኝ ቀረበ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ በርገኔ ኢንኮ አሌቀረበም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ የተወሰዯ የጡረታ አበሌ
/ገንዘብ/ ይመሇስሌኝ በማሇት አመሌካች በመሠረተው ክስ መነሻነት የተዯረገውን ክርክር
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግሥት በወሊይታ ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤት አመሌካች ተጠሪን የከሰሰው በጡረታ መሇያ ቁጥር ወ/407216 ተመዝግቦ ከጥቅምት 1
ቀን 83 ዓ.ም ጀምሮ በየወሩ የጡረታ አበሌ ሲቀበሌ የቆየ ሲሆን፣ በተከሰሰበት ወንጀሌ
በመጋቢት 23 ቀን 1995 ዓ.ም የእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት ተፇርድበታሌ፡፡ ስሇዚህ የጽኑ እስራት
ቅጣት ከተወሰነበት በኋሊ ከሔጉ ውጪ የወሰዯው ገንዘብ /ብር 7,892.27/ ከነወሇደ ይመሌስ
ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ የጡረታ አበለን በኃይሌ
አሌተቀበሌኩም፡፡ በወንጀሌ ከተፇረዯብኝ በኋሊ ገንዘቡን የወሰዴኩት ከፊዮቹ እኔ ጋ እየመጡ
ስሇሰጡኝ በመሆኑ የምመሌስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ
የሁሇቱን ወገኖች ክርክር የመረመረ ሲሆን፣ በመቀጠሌም ተጠሪ በወንጀሌ ተከሶ ከተፇረዯበት
በኋሊ በሥራ ሊይ ያሇው የመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ.345/95 ተጠሪ የወሰዯውን
ገንዘብ ሇማስመሇስም ሆነ ሇወዯፉቱ እንዲይከፇሇው ሇማዴረግ የሚያስችሌ አይዯሇም የሚሌ
ምክንያት በመስጠት ክሱን ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የዯቡብ
ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግሥት ጠ/ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ
ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ኀዲር 15 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው
የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ በሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ የተዯረገው በአዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 52/1/
የተቀመጠውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ ስሇመሆን አሇመሆኑ ሉመረመር ይገባሌ በመባለ
ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡፡
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ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር እና ከተሰጠው ውሳኔ ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ተጠሪ
በተከሰበበት ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘው እና የቅጣት ውሳኔ የተሊሇፇበት በመጋቢት 23 ቀን
1995 ዓ.ም ስሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ ቅጣቱም የእዴሜ ሌክ ፅኑ እሥራት እንዯሆነ
ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች ክስ የመሰረተው ሦስት ዓመት እና ከዚያ በሊይ ፅኑ የእሥራት ቅጣት
የተወሰነበት ተጧሪ የጡረታ መብቱን ያጣ ዘንዴ በመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ /ማሻሻያ/
አዋጅ ቁ.5/1967 አንቀጽ 34 ተዯንግጓሌ የሚሌ መነሻ ምክንያት በመያዝ ነው፡፡ ክሱን የሰማው
ፌ/ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪ በወንጀሌ ተከሶ ቅጣቱ በተወሰነበት ጊዜ ሥራ
ሊይ የነበረው የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ.345/1995 ሥራ ሊይ ያሇ አይዯሇም፡፡
ተፇፃሚነት የላሇው እና ተከሣሽ የተቀበሇውን ገንዘብ ሇማስመሇስም ሆነ ሇወዯፉቱም
እንዲይከፇሇው ሇማገዴ የሚችሌም አዋጅ አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ነው፡፡
በበኩሊችን እንዲየነው ሇክርክሩ አወሳሰን በቅዯም ተከተሌ ሉታዩ የሚገባቸው አዋጆች አዋጅ
ቁ.5/1967 እና አዋጅ ቁ.345/1995 ናቸው፡፡ የመጀመሪያው “የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ
/ማሻሻያ/ አዋጅ ቁ.5/1967 ዓ.ም” በሚሌ የወጣው ሲሆን፣ ተጧሪ የነበረ የመንግሥት ሠራተኛ
የጡረታ መብቱ የሚያጣበትን ሁኔታ በአንቀጽ 34 ዯንግጎአሌ፡፡ ይህ አንቀጽ “የወንጀሌ ቅጣት”
የሚሌ ርእስ ያሇው ሁኖ ይዘቱም፡- "አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ ወይም ጡረተኛ ተከሶ ጥፊተኛ
መሆኑ በሔግ በተቋቋመ ፌ/ቤት ሲረጋገጥና ቢያንስ የሦስት ዓመት ጽኑ እሥራት ቅጣት
ሲወሰንበት የጡረታ መብቱን ያጣሌ፡፡ ወይም በመከፇሌ ሊይ ያሇውን የጡረታ አበሌ
ይቀርበታሌ፡፡" የሚሌ ነው፡፡ ይህ አዋጅ የወጣው ቀዯም ሲሌ የወጣውን አዋጅ ቁ.209/55 `ን‘
ሇማሻሻሌ ሲሆን በዚህ መሌክ የተሻሻሇው አዋጅ /ቁ.ቁ.209/55/ ዯግሞ ከሰኔ 1 ቀን 1995 ዓ.ም
ጀምሮ ሥራ ሊይ በዋሇው “የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ.345/1995” ተሽሮአሌ
/ተተክቶአሌ/፡፡ የሥር ፌ/ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ምክንያት ሲታይም
የቀዴሞውን አዋጅ በሻረው አዱሱ አዋጅ ተጧሪ የነበረ የመንግስት ሠራተኛ የጡረታ መብቱን
ስሇሚያጣበት ሁኔታ በሚመሇከት በግሌጽ ያስቀመጠው ዴንጋጌ የሇም የሚሌ መነሻ እንዲሇው
መገመቱ አያስቸግርም፡፡
እንዯሚታየው የቀዴሞዎቹ አዋጆች ማሇትም ቁ.5/67ም ሆነ ቁ.209/55 በአዋጅ ቁ.345/95
ሙለ በሙለ እስከተተኩ ዴረስ ሇተያዘው ክርክር አወሳሰን በዋቢነት ሉጠቀሱ አይችለም፡፡ በላሊ
በኩሌ ግን እነሱን የተካው አዱሱ አዋጅ ሇክርክሩ አወሳሰን ስሊሇው አግባብነት በሚመሇከት
ሉፇተሹ የሚገባቸው ዴንጋጌዎችን ስሇመያዝ አሇመያዙ መመሌከት ተገቢ እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ
ይገባሌ፡፡ በብዙ አዋጆች እንዯሚታየው አዋጅ ቁ.345/95 ‘ም‘ የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ አሇው፡፡ ይህም
በአንቀጽ 52 የተቀመጠውን ሲሆን፣ አዋጁ ከመጽናቱ በፉት ሇተፇጠሩ ሔጋዊ ሁኔታዎች ቀዯም
ሲሌ ሲሰራባቸው የነበሩ ሔጎችና መመሪያዎች ተፇፃሚ እንዯሚሆኑ በንዐስ አንቀጽ/1/
ባስቀመጠው ዴንጋጌ አመሌክቷሌ፡፡ ቀጥሇው ያለት ንኡስ አንቀጽ /2/ እና /3/ም በተመሣሣይ
ሁኔታ አዋጁ ከመጽናቱ በፉት የነበሩ አሰራሮች እንዯሚቀጥለ ያመሇክታለ፡፡
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ በአዋጅ ቁ.5/1967 አንቀጽ 34 የተቀመጠው የጡረታ መብት
የሚታጣበት አግባብ በአዋጅ ቁ.345/95 በግሌጽ አሌተሻረም፡፡ ይሌቁንም በአዋጁ የተፇጠሩ ሔጋዊ
ሁኔታዎችም ሆኑ ሲሰራባቸው የነበሩ ሔጎችና መመሪያዎች በነበሩበት ሁኔታ ተፇፃሚ
እንዯሚሆኑ ነው የኋሇኛው አዋጅ /ቁ.345/95/ በግሌጽ ያመሇከተው፡፡ በወንጀሌ ተከሶ ሦስት
ዓመት ጽኑ የእሥራት ቅጣት የተወሰነበት ተጧሪ የጡረታ መብቱን እንዱያጣ እየተዯረገ እንዯቆየ
ግሌጽ ነው፡፡ የአዋጁ አስፇፃሚ የሆነው የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ /አመሌካች/ ሥራውን
ሲሠራ የቆየው የአፇፃፀም መመሪያ እያወጣ እንዯሆነም ማሰቡ ተገቢ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ
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በወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘው እና በእዴሜ ሌክ ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ የተወሰነበት
አዋጅ ቁ.345/95 ሥራ ሊይ ባሇበት መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የጡረታ መብቱን እንዱያጣ
መዯረጉ ተገቢ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የተሳሳተ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርሱ የቻለት ሥራ ሊይ
የነበረው አዋጅ ቁ.345/95 በአንቀጽ 52 ያስቀመጠውን ዴንጋጌ ባሇመመርመራቸው እና በአግባቡ
ባሇመተርጎማቸው ነው፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታው የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ
መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የወሊይታ ዞን ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመ.ቁ. 11964 ሰኔ 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ እና በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 30909 መስከረም 27 ቀን 2002
ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ተጠሪ የጡረታ መብቱን ካጣ በኋሊ የወሰዯው ገንዘብ ብር 7,892.27 /ሰባት ሺህ ስምንት
መቶ ዘጠና ሁሇት ብር ከሃያ ሰባት ሣንቲም/ ሇአመሌካች ይመሌስ ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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