የሰ/መ/ቁ. 132861
ሏምላ 28 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡-ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
ጰውልስ አርሺሶ
ሰናይት አዴነው
አመሌካቾች፡-

1. አቶ እርጋጤ መዴበው

2. ወ/ሮ አበበች ከተማ

3 አቶ ጋዱሳ ረጋሳ

4. አቶ መኮንን ገ/ማርያም

5 አቶ ኃይላሚካኤሌ ሰናይ

6. አቶ ዘውደ ገ/ጻዴቅ

7.

8 . አቶ መኩሪያ ወ/ሥሊሤ

አቶ እንዲሇ ጎሣዬ

9 አቶ አሇምሰገዴ ወ/አማኔኤሌ

10. የ፲ አሇቃጥሊሁን ከበዯ

11 አቶ መስፌን በቀሇ

12. አቶ አብርሃም ሇማ

13. አቶ በረሁን ማሞ

14. አቶ ተምትሜ ዒሇሙ

15 ም/መ/አሇቃ አባተ መዴበው

16. አቶ ዯምሴ ንጉሴ

17. አቶ ሽመሌስ ዒሇሙ

18. አቶ ፌጹም ካህሳይ

19 አቶ ግርማ ተሰማ

20. አቶ አያላው ፊንታዬ

21 አቶ ወንዴሙ ገብሬ

22. አቶ ኃይለ ቡራዩ

ተጠሪ፡- የመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ- ነ/ፇጅ ሄኖክ መሳይ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል ያሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
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ፌ ር ዴ
የጉዲዩ አመጣጥ የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ እንዱከፇሌ እንዱወሰን ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች
ሇመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና አጄንሲ የዘሇቄታ የጡረታ አበሌ እንዱወሰንሊቸው
ጥያቄ አቅርበው ኮሚቴው ጉዲዩን ከመረመረ በኃሊ በመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ ማሻሻያ አዋጅ
ቁጥር 907 አንቀጽ 27 እና በመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ማስፇጸሚያ መመሪያ ቁጥር
1/2008 አንቀጽ 63 ተራ ቁጥር 3 መሠረት አገሌግልታቸው ከ20 ዒመት በታች ስሇሆነ
የሚወሰንሊቸው የአንዴ ጊዜ የዲረጎት አበሌ ወይም የጡረታ መዋጮ ተመሊሽ ወይም የዘሇቄታ
ጡረታ አበሌ የሇም ሲሌ ወስኗሌ፡፡፡
ይህን ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁኖቹ አመሌካቾች ይግባኝ ሇማኅበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ
አቅርበው የመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ኮሚቴ ውሳኔ ፀንቶባቸዋሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካቾች ውሳኔውን ሇማስሇወጥ ይግባኝ ከፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት አቅርበው ተቀባይነትን ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡
አመሌካቾች የመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ፣ የማኅበራዊ ዋስትና ይግባኝ
ሰሚ ጉባኤ የሰጡት ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የሰጠው ትዔዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት የሚለባቸውን ምክንያቶች መስከረም 18 ቀን
2009 ዒ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ፡- በተሻሻሇው አዋጅ
ቁጥር 907 አንቀጽ 19 /2/ ሊይ ማንኛውም መንግሥት ሠራተኛ ቢያንስ 10 ዒመት ያገሇገሇ
የጡረታ መውጫ እዴሜው ሲዯርስ ጡረታ ያገኛሌ ሲሌ በግሌጽ ዯንግጎ እያሇ የአመሌካቾች
አገሌግልት ከ20 ዒመት በታች ነው በማሇት የዘሇቄታ የጡረታ አበሌ አይገባቸውም ተብል
መወሰኑ ግሌጽ የሆነ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን የሚሌ
ነው፡፡
የሰበር አጣሪው አቤቱታውን መርምሮ የአመሌካቾች የጡረታ መብት ጥያቄ ከአዋጅ ቁጥር
907/2007 አንጻር የአገሌግልት ዘመናቸው ከ20 ዒመት በታች ስሇሆነ የዲረጎት አበሌም ሆነ
የዘሇቄታ

የጡረታ

አበሌ

ሉወሰንሊቸው

አይገባም

ተብል

በሥር

የመወሰኑን

አግባብነት

ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታው ሇሰበር ችልት ይቅረብ ሲሌ አዟሌ፡፡
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በቀን 6//6/2009 ዒ.ም የተጻፇ መቃወሚያ እና መሌስ አቅርቦ
የተከራከረ ሲሆን

አመሌካቾቹም

መጋቢት

14 ቀን

አቅርበዋሌ፡፡
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2009 ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ

መሌስ

የነገሩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን ጉዲዩን
አጣሪው ከያዘው ጭብጥ አንጻር መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም አመሌካቾች በመንግሥት
ሥራ እያገሇገለ ቆይተው ከ1983 ዒ.ም ወዱህ በጽኑ እስራት ምክንያት አገሌግልት ያቋረጡ
መሆናቸውን፣

የጽኑ

እስራት

ጊዜያቸውን

ጨርሰው

የወጡ

መሆናቸውን፣

አስቀዴመው

በመንግሥት ሥራ ያገሇገለበት ዝቅተኛው 10 ዒመት ሲሆን ከፌተኛው 18 ዒመት መሆኑን
አመሌካቾች ያቀረቡት ዝርዝር እንዱሁም ተያይዞ የቀረበሌን የውሳኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ የሥር
መንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና አጄንሲ ኮሚቴ እንዱሁም የማኅበራዊ ዋስትና ይግባኝ
ሰሚ

ጉባኤ

ሇውሳኔያቸው

መሰረት

ያዯረጉት

ዋናውና

መሠረታዊው

ነጥብ

የአመሌካቾች

አገሌግልት ከ20 ዒመት በታች ስሇሆነ የዘሇቄታ የጡረታ አበሌ አይገባቸውም የሚሌ ነው፡፡ ይህ
ውሳኔ ከተሻሻሇው የመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና አዋጅ ቁጥር 907 አንቀጽ 5 /2/
አንጻር ሲታይ ተገቢ ነው ወይ? የሚሇውን መመሌከት ሇጉዲዩ እሌባት ሇመስጠት የሚያስችሌ
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በመሠረቱ ተጠሪ ሇዚህ ችልት ባቀረበው መሌስ ሊይ በአዋጅ ቁጥር 209/55፣በተሻሻሇው አዋጅ
ቁጥር 5/67 እና አዋጅ ቁጥር 714/2003 ሊይ የተዯነገገውን ከ20 ዒመት በሊይ አገሌግልት እያነሳ
የተከራከረ ሲሆን በእነዚህ አዋጆች ሊይ የተዯነገገው እና የአሁኑ ተጠሪዎች ስሇመብታቸው
የሚከራከሩበት የአገሌግልት ዘመን በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 907 ተተክቷሌ፡፡ በተሻሻሇው
አዋጅቁጥር 907 አንቀጽ 5/2/ ሊይ ቢያንስ 10 ዒመት ያገሇገሇ የመንግሥት ሠራተኛ ይህ ማሻሻያ
አዋጅ ከፀናበት ቀን አንስቶ በራሱ ፇቃዴ ወይም በዚህ አዋጅ ከተጠቀሱት ውጪ በሆነ ምክንያት
አገሌግልት ካቋረጠ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ 18 1/ በተዯነገገው መሠረት የጡረታ መውጫ
እዴሜው ሲዯርስ የአገሌግልት ጡረታ አበሌ እስከ እዴሜ ሌክ ይከፇሇዋሌ ሲሌ ይዯነግጋሌ፡፡
በዚህ ንዐስ አንቀጽ ዴንጋጌ መሠረት የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ ሇማግኘት ቢያንስ አስር ዒመት
ማገሌገሌ ሲሆን በአዋጁ አንቀጽ 18/1/ መሠረት የጡረታ እዴሜ መዴረስ ነው፡፡ የአመሌካቾች
የጡረታ እዴሜ ከ60 ዒመት በሊይ ሲሆን በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ተጠሪ
ሲከራከር የነበረ አገሌግልታቸው ከ20 ዒመት በታች ስሇሆነ የዘሇቄታ ጡረታ አበሌ አይገባቸውም
በማሇት ነው፡፡ ይህ ክርክር ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 714/2003 አንቀጽ 19/2/ ሊይ የተዯነገገውን
ዴንጋጌ መሠረት ያዯረገ ሲሆን ይህ ዯግሞ በተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 907 አንቀጽ 5/2/ የተተካ
በመሆኑ የተጠሪ የ20 ዒመት አገሌግልት ክርክር ህጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ይህን
አዋጅ ሇማስፇጸም የወጣ መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀጽ 63/3/ ዴንጋጌም ቢሆን አዋጁን
ሉጻረር አይችሌም፡፡
ምክንያቱም መመሪያው አዋጁን ማስፇጸሚያ ነው እንጂ በአዋጁ የተዯነገገውን ዴንጋጌን ሉቃረን
የሚችሌበት የህግ አግባብ ባሇመኖሩ ምክንያት ነው፡፡
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ላሊው የተጠሪ ክርክር የተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 907 አንቀጽ 5/2/ አዋጁ በሚወጣበት ጊዜ በሥራ
ሊይ ያለትንና ከአዋጁ በኃሊ የጡረታ እዴሜያቸው ሲዯርስ ጡረታ የሚወጡትን የመንግሥት
ሠራተኞችን የሚመሇከት ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ ክርክር የማሻሻያ አዋጁን አንቀጽ 5/2/ ‘ን’
መሠረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች የዘሇቄታ የጡረታ አበሌ እየጠየቁ ያለት በገዛ
ፇቃዲቸው ሥራ ሇቀው ሳይሆን ታስረው በመቆየታቸውና እዴሜያቸው ሇጡረታ የዯረሰ በመሆኑ
ነው፡፡ ይህም ከተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 907 አንቀጽ 11/9/ አንጻር ሲታይ የአመሌካቾች አቤቱታ
ተቀባይነት ያሇው መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡
በአጠቃሊይ የማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲም ሆነ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ከሊይ የተመሇከቱትን መሠረታዊና ህጋዊ ሁኔታዎችን በአግባቡ ሳያጤኑ የሰጡት ውሳኔም ሆነ
ትዔዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ
ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ኮሚቴ በቀን 9/6/2008 ዒ/ም ፣
የማኅበራዊ ዋስትና ይግባኝ ሰሚ ኮሚቴ በቁጥር ይ/1/1/154/2008 በቀን 28/7/2008
የሰጡት ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 126747 ሰኔ 14
ቀን 2008 ዒ/ም የሰጠው ትዔዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348 /1/ መሠረት ተሸሯሌ፡፡
2. ተጠሪ የጡረታ አበሌ ክፌያ የመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅን ሇማሻሻሌ የወጣው
አዋጅ ቁጥር 907/2007 ከፀናበት ከሏምላ 1 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ ሇአመሌካቾች
እንዱከፌሊቸው ተወስኗሌ፡፡
3. የዚህ ችልት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. የውሳኔው ግሌባጭ ሇመንግሥት ሠራተኞች ማኅበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ይዴረሳቸው፡፡
መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፇርማ አሇበት ፡፡
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