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ሰበር/መ/ቁ 117151 

 ሔዲር 21 ቀን 2009 ዒ.ም 

                          ዲኞች፡- አሌማው ወላ  

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 አብርሃ መሰሇ 

                                 አብዬ ካሣሁን 

                                 እትመት አሠፊ 

አመሌካች፡-የመንግሥት ሠራተኞች ማሔበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ  …ነ/ፇጅ ሄኖክ መሳው ቀረቡ 

ተጠሪ፡-ወ/ር ቸኮሌ ሙለጌታ ….. ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ። 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 113138 

ሏምላ 27 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ስሇሆነ 

ሉታረም ይገባሌ በማሇት ባቀረበው አቤቱታ መነሻነት ነው፡፡ተጠሪ ከነሏሴ 01 ቀን 1990 ዒ.ም 

እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2001 ዒ.ም ዴረስ በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው በእስር ሊይ የቆዩ 

መሆናቸውን በመጥቀስ ተቋርጦ የቆየው የጡረታ አበሌ ይከፇሊቸው ዘንዴ ሇአመሌካች አቤቱታ  

አቅርበዋሌ፤አመሌካች በጉዲዩ ሊይ የሔግ አስተያየት እንዱሰጥበት አዴርጓሌ፤የአመሌካች መሥሪያ 

ቤት የሔግ ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት ተጠሪ የጡረታ አበሌ በመቀበሌ ሊይ ያለት በአስገዴድ መዴፇር 

ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው 12 ዒመት ከተቀጡ በኋሊ በመሆኑ እየተከፇሊቸው የነበረው የጡረታ 

አበሌ አግባብ አይዯሇም፤ሇወዯፉትም መቋረጥ አሇበት የሚሌ አስተያየት በመስጠቱ አመሌካች 

የተጠሪን የጡረታ አበሌ ክፌያ አቋርጧሌ፡፡ 

ተጠሪ በአመሌካች መሥሪያ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማሔበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 

ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ይግባኝ ሰሚው ጉባኤ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ በወንጀሌ ጥፊተኛ 

ተብሇው 12 ዒመት ጽኑ እሥራት የተፇረዯባቸው በመሆኑ እና የቀዴሞ የጡረታ አዋጅ ቁጥር 

5/1967 አንቀጽ 34 የመንግሥት ሠራተኛ በወንጀሌ ተከሶ ጥፊተኛ መሆኑ በሔግ በተቋቋመ 
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ፌ/ቤት ከተረጋገጠበት እና ቢያንስ የሦስት ዒመት ጽኑ እሥራት ቅጣት ከተወሰነበት የጡረታ 

መብቱን ያጣሌ ወይም በመከፇሌ ሊይ ያሇው የጡረታ አበሌ ይቋረጥበታሌ የሚሌ በመሆኑ 

አመሌካች የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው በማሇት አጽንቶታሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ 

አቅርበዋሌ፡፡ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ አመሌካች እና የማሔበራዊ 

ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የተጠሪን የጡረታ አበሌ ሇማቋረጥ መሠረት ያዯረጉት የአዋጅ ቁጥር 

5/1967 አንቀጽ 34 ዴንጋጌን ነው፤ሆኖም ይህ አዋጅ በአዋጅ ቁጥር 424/97 እና 714/2003 

ተሽሯሌ፤አዋጅ ቁጥር 714/2003 በወንጀሌ የተቀጣ ሰው የጡረታ መብት እንዯሚያጣ 

አይዯነግግም፤የዚህ አዋጅ አንቀጽ 49/1 ውዝፌ ክፌያ በሦስት ዒመት ይርጋ እንዯሚቋረጥ 

የሚዯነግግ በመሆኑ ውዝፌ ክፌያ ሇመክፇሌ አዋጁ ይከሇክሊሌ በማሇት የተሠጠው ውሳኔ ተገቢ 

ነው ሆኖም ተጠሪ የጠየቀው ውዝፌ ክፌያ እንዱከፇሇው ሆኖ ሳሇ አመሌካች የተሻረን አዋጅ 

በመጥቀስ ተጠሪ ባሌጠየቀው ዲኝነት ሊይ እየተከፇሇ ያሇው የጡረታ አበሌ እንዱቋረጥ በማሇት 

መወሰኑ ተገቢ አይሇም በማሇት አመሌካች እና የማሔበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሰጡትን 

ውሳኔ በመሻር የተጠሪ የጡረታ አበሌ ሉቋረጥ አይገባም፤የተጠሪ የጡረታ አበሌ ከተቋረጠበት ጊዜ 

ጀምሮ ይከፇሊቸው በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም 

ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ዋና ይዘት፡-ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአመሌካች ውሳኔ ተገቢ ነው? 

ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ውሳኔ መስጠት ሲገባው ተጠሪ በጠየቁት የውዝፌ 

የጡረታ አበሌ ይከፇሇኝ መነሻነት በመከፇሌ ሊይ ያሇው የጡረታ አበሌ እንዱቋረጥ መዯረጉ ተገቢ 

ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ መስርቶ ውሳኔ መሰጠቱ ተገቢ አይዯሇም፤በአዋጅ 

ቁጥር 714/2003 አመሌካች መሥሪያ ቤት ተጠየቀም አሌተጠየቀም በራሱ ተነሳሽነት ምርመራ 

ካዯረገ በኋሊ አሊግባብ ሲከፇሌ የተገኘን የጡረታ አበሌ ሉያስቆም ይችሊሌ፤በጽኑ እሥራት 

ምክንያት ተከሌክል የነበረው የጡረታ መብት የተፇቀዯው በአዋጅ 907/2007 ነው፤ሆኖም ይህ 

አዋጅ ውዝፌ የጡረታ አበሌን ሳይጨምር ሇወዯፉት የጡረታ አበሌ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ 

በሚሌ የሚዯነግግ እንጂ ውዝፌ ክፌያን የሚፇቅዴ አይዯሇም፤አመሌካች የተጠሪን የጡረታ አበሌ 

በማቋረጥ ውሳኔ የሰጠው ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፉት ነው፤ተጠሪ የጡረታ አበሌ መቀበሌ 

የሚችለት አዋጁ በሥራ ሊይ ከዋሇበት ጊዜ ጀምሮ በመሆኑ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት የተጠሪ የጡረታ አበሌ ተቋርጦ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ እንዱከፇሊቸው በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ነው፡፡በላሊ በኩሌ አዋጅ ቁጥር 345/95 

እና አዋጅ ቁጥር 714/2003 አዋጆቹ ከመውጣታቸው በፉት የነበሩት ሔጋዊ ሁኔታዎች 

ተፇጻሚነታቸው እንዯሚቀጥሌ የሚዯነግጉ በመሆኑ አመሌካች እና ይግባኝ ሰሚው ጉባኤ 
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የሰጡት ውሳኔ የሔግ መሠረት አሇው የሚሌ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 

ሇተጠሪው እንዱከፇሊቸው የተወሰነው የጡረታ አበሌ ክፌያ ከአዋጅ ቁጥር 907/2007 አንጻር 

ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎም ግራቀኙ 

በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ይህ ችልትም እንዱጣራ የተያዘውን ነጥብ 

በጭብጥነት  በመያዝ  የግራቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ 

አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

አመሌካችም ሆነ የማሔበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው የተጠሪ የጡረታ አበሌ ሉቋረጥ 

ይገባሌ ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርሱ የቻለት የጡረታ ሔግን አስመሌክቶ በወቅቱ ሥራ ሊይ 

የነበሩትን የሔግ ማእቀፍች መሠረት በማዴረግ በመሆኑ ተጠሪ በወንጀሌ ተከሰው ጥፊተኛ 

ተብሇው ከሦስት ዒመት በሊይ ጽኑ እሥራት ቅጣት የተወሰነባቸው በመሆኑ የጡረታ መብታቸው 

ሉቋረጥ ይገባሌ በማሇት መወሰናቸው ተገቢ ነው፡፡በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት አዋጅ ቁጥር 907/2007 ከመውጣቱ በፉት አሥቀዴመው ሥራ ሊይ የነበሩት 

የጡረታ ሔግ ማዔቀፍች በወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇ እና ከሦስት ዒመት በሊይ ጽኑ እስራት 

የተፇረዯበት  ሰው የጡረታ መብቱን እንዯሚያጣ የሚዯነግጉ ሆነው ሳሊ በሥራ ሊይ የነበሩት 

አዋጆች ከሦስት ዒመት በሊይ በጽኑ እስራት የተቀጣ ሰው የጡረታ መብቱን እንዱያጣ 

አይዯነግጉም በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢ ኖኖ አሊገኘነውም፡፡ 

አመሌካች እና የማህበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤው ውሳኔ ከሰጡ በኋሊ አዋጅ ቁጥር 

907/2007 ወጥቶ ሥራ ሊይ ውሎሌ፡፡ የዚህ አዋጅ አንቀጽ 11/9 የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ ሆኖ 

በወንጀሌ ጥፊት ምክንያት ከሦስት ዒመት ያሊነሰ ጽኑ እስራት ቅጣት ተፇርድበት የዘሇቄታ 

የጡረታ አበሌ መብቱን ያጣ ባሇመብት ማሻሻያ አዋጁ ከጸናበት ጊዜ ጀምሮ ውዝፌ አበሌ 

ሳይጨምር የጡረታ አበሌ የማግኘት መብት እንዯሚኖረው የሚዯነግግ በመሆኑ አዋጁ 

ከመውጣቱ በፉት ሇነበሩ የማሔበራዊ ዋስትና ጉዲዮች ተፇጻሚነት ያሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አመሌካች ሇዚህ ችልት  ባቀረበው ክርክርም አዋጅ ቁጥር 907/2007 ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው 

ሔግ መሆኑን አምኖ የተከራከረ በመሆኑ ተጠሪ በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው ከሦስት ዒመት በሊይ 

ጽኑ እስራት ተፇርድባቸው የነበረ እና አስቀዴመው በሥራ ሊይ በነበሩት ሔጎች የጡረታ 

መብታቸው የተቋረጠ ቢሆንም በአዋጅ ቁጥር 907/2007 መሠረት የጡረታ ክፌያ የማግኘት 

መብት አሊቸው፡፡ሆኖም የአዋጅ አንቀጽ 11/ 9 የጡረታ ባሇመብቱ የጡረታ ክፌያ የማግኘት 

መብት የሚኖረው ማሻሻያ አዋጁ ከጸናበት ጊዜ ጀምሮ ውዝፌ አበሌ ሳይጨምር እንዯሆነ 

የሚዯነግግ በመሆኑ የተጠሪ የጡረታ ክፌያ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ እንዱከፇሊቸው በማሇት 
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የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡በዚህም ምክንያት 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 113138 ሏምላ 27 ቀን 2007 

ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪ የጡረታ አበሌ በተጠሪ 

የቋረጠበት ጊዜ በሥራ ሊይ የነበሩት የጡረታ ሔግ ማዔቀፍች በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል 

ከሦስት ዒመት በሊይ ጽኑ እስራት የተፇረዯበት ሰው የጡረታ መብቱን እንዯሚያጣ 

አይዯነግጉም በማሇት የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ እና የተጠሪ የጡረታ አበሌ ክፌያ 

ከተቋረጠበት ቀን ጀምሮ እንዱከፇሊቸው በማሇት የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

3. የተጠሪ የጡረታ አበሌ ሉቋረጥ አይገባም በማሇት የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ጸንቷሌ፡፡ 

4. ተጠሪ የጡረታ አበሌ ክፌያ የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅን ሇማሻሻሌ የወጣው 

አዋጅ ቁጥር 907/2007 ከጸናበት ከሏምላ 01 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ ይከፇሊቸው 

ብሇናሌ፡፡ 

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሩ/ሇ 
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