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  የሰ/መ/ቁ. 35391 

ኀዲር 25 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ - ነ/ፇጅ ፇርተውሏሌ ወ/ጊዮርጊስ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አንበሣ ጫማ አ/ማ - ጠበቃ መኮንን ኪዲኔ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በጡረታ አዋጅን የተመሇከተውን የጡረታ መዋጮ ክፌያን በወቅቱ ገቢ ያሇማዴረግን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች ጥቅምት 24 ቀን 1999 ዓ.ም በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ የአሁኑ ተጠሪ የጥር ወር 
1992 ዓ.ም ውዝፌ የጡረታ መዋጮ ብር 39,974.35(ሰሊሣ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰባ አራት ብር ከሰሊሣ አምስት 
ሣንቲም) ሇአመሌካች ዴርጅት ገቢ ያዯረገው ከሦስት ዓመታት በኋሊ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም መሆኑን በመግሇጽ 
ሇዘገዬበት 2%(ሁሇት በመቶ) ተጨማሪ ክፌያ የመክፇሌ ህጋዊ ግዳታ ያሇበት በመሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ 
አዋጅ ቁጥር 345/1995 ስራ ሊይ ከዋሇበት ከሰኔ 01 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም ዴረስ ብር 
41,573.32(አርባ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሰባ ሦስት ብር ከሠሊሣ ሁሇት ሣንቲም)፣ ከሏምላ 01 ቀን 1998 ዓ.ም እስከ 
ጥቅምት 30 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ ብር 8,474.56(ስምንት ሺህ አራት መቶ ሰባ አራት ብር ከሃምሣ ስዴስት ሣንቲም) 
በዴምሩ ብር 50,047.88 (አምሣ ሺህ አርባ ሰባት ብር ከሰማኒያ ስምንት ሣንቲም) ከነ ህጋዊ ወሇዴ እና በቂ ወጪና 
ኪሣራ ጋር ተጠሪ እንዱከፌሌ ይወሰንሇት ዘንዴ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪም በተከሣሽነቱ ቀርቦ አዋጁ ወዯኋሊ ተመሌሶ የማይሰራ ነው፣የክፌያ ጥያቄውም ሁሇት ዓመት ያሇፇበት በመሆኑ 
እንዯተከፇሇ የሚቆጠር ስሇመሆኑ የሚለትን ነጥቦችን በመቃወሚያነት፣ሇአመሌካች በአዋጅ የተሰጠው ስሌጣን ገቢ 
ባሌሆነው የመዋጮ ገንዘብ ሊይ ብቻ በመሆኑ እና ተከሳሽም የተጠየቀውን እዲ ስሇከፇሇ ክፌያ ከተፇፀመ በኋሊ ጥያቄ 
መቅረቡ ከአዋጁ ዓሊማ ውጪ መሆኑን የተጠየቀው የጡረታ መዋጮ ተጨማሪ ክፌያ ይመሇከተዋሌ ቢባሌም ስላቱ 
ተገቢነት የላሇውና በማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን በፌሬ ነገር መከራከሪያ ነጥብነት በማንሣት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም የተጠሪን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥቦችን በመመርመር አመሌካች 
የሚጠይቀው መብት በጥር ወር 1992 ዓ.ም እንዯመሆኑ መጠን ይህ በ1998 ዓ.ም የተከፇሇው እንኳን ቢሆን ከአዋጁ 
በፉት የተገኘው መብት በአዋጁ መሰረት ሉገዛ ስሇማይችሌ አዋጁ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ተፇፃሚ ሉሆንበት የማይችሌ ነው 
በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን ክስ ወዴቅ አዴርጏ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ 
ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶችን 
ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነ/ፇጅ ጥር 27 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የ1992 ዓ.ም ውዝፌ 
የጡረታ መዋጮ ገቢ የተዯረገው ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ.ም መሆኑና ክፌያ የተጠየቀውም አዋጁ ስራ ሊይ ከዋሇበት ጊዜ 
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ጀምሮ እንጅ ወዯ ኋሊ አሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ሔጉ ወዯ ኋሊ ሂድ አይሰራም ተብል መወሰኑ መሰረታዊ የሆነ የህግ 
ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 
በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባሌ በመባለ ተጠሪ ግንቦት 18 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ በመሌሱ 
ሊይም የአመሌካች ጥያቄ የህግ ዴጋፌ የላሇው ስሇመሆኑ ያሣያለ ያሊቸውን መከራከሪያ ነጥቦች በማንሣት ተከራክሯሌ፡፡ 
አመሌካች በበኩለ ሰኔ 16 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን 
አቅርቧሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም በአዋጅ ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 7/3/ መሰረት የጡረታ መዋጮ ሇዘገየበት 2%(ሁሇት 
በመቶ) ተጨማሪ ክፌያ ተጠሪ ሉከፌሌ አይገባም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው 
ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ዴርጅት የጥር ወር 1992 ዓ.ም ውዝፌ የጡረታ መዋጮ ብር 
39,974.35(ሰሊሳ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰባ አራት ብር ከሰሊሣ አምስት ሣንቲም) ሇአመሌካች ዴርጅት ገቢ ያዯረገው ሰኔ 
30 ቀን 1998 ዓ.ም መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ አጥብቆ የሚከራከረው የአዋጅ ቁጥር 345/95 ወዯ ኋሊ ተመሌሶ 
አይሰራም፣ይሰራሌ ከተባሇም የሁሇት ዓመት ጊዜ ያሇፇ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024/ሠ/ መሰረት እንዯተከፇሇ የሚቆጠር 
ነው፣ስላቱም የተሣሣተ ነው የሚለትን ነጥቦችን በማንሣት ነው፡፡ እኛም እነኚህን የመከራከሪያ ነጥቦች ከህጉ ጋር 
አገናዝበናሌ፡፡  

 በዚህ መሰረት የአመሌካች ዴርጅት ዲኝነት የጠየቀበት መብት የበሰሇው በጥር ወር 1992 ዓ.ም ውዝፌ የጡረታ 
መዋጮ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ በዚህ ወቅት በተጠሪ ዓይነት አካሊት ተፇፃሚነት የነበረው ሔግ የመንግስት የሆኑ 
ዴርጅቶች ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 49/1967 ሲሆን በዚህ አዋጅ ውዝፌ የጡረታ መዋጮ ተጨማሪ ክፌያ 
የሚከፇሌበት ስሇመሆኑ የሚያመሊክት ዴንጋጌ አሌነበረም፡፡ ይህንኑ አዋጅ የሻረው አዋጅ ቁጥር 345/1995 ዓ.ም በአንፃሩ 
ውዝፌ የጡረታ መዋጮ የ2% /ሁሇት በመቶ/ ተጨማሪ ክፌያ እንዯሚከፇሌበት በአንቀጽ 7/3/ ስር ዯንግጓሌ፡፡ ይህ አዋጅ 
ስራ ሊይ የዋሇው ከሰኔ 01 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን የመሸጋገሪያ ዴንጋጌም ይዟሌ፡፡ የአዋጁ መሸጋገሪያ ዴንጋጌ 
አንቀጽ 52/1/ የሚያሣየውም አዋጁ ከመጽናቱ በፉት ሇተፇጠሩ ህጋዊ ሁኔታዎች /legal situations/ ቀዯም ሲሌ 
ሲሰራባቸው የነበሩ ህጏችና መመሪያዎች ተፇፃሚነት ያሊቸው ስሇመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ የዴንጋጌ መንፇስ በግሌጽ መገንዘብ 
ከሚቻሇው የአዋጅ ቁጥር 345/1995 ዓ.ም ወዯ ኋሊ ተመሌሶ የማይሰራ መሆኑን ነው፡፡ አዋጁ ተፇፃሚነቱ ከሰኔ 01 ቀን 
1995 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑ በአንቀጽ 56 ስርም በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ የአዋጁ አቀራረጽ መረዲት የሚቻሇው 
መብቶቹ በነባር ህጏችና መመሪያዎች የተፇጠሩ ከሆነ የሚፇፀሙትም በነባሮቹ ህጏችና መመሪያዎች መሆኑን ሲሆን 
አሁን በተያዘው ጉዲይ ውዝፌ የጡረታ መዋጮ የመጠየቅ መብት በነባሮቹ ህጏች የተፇጠረ በአዱሱ አዋጅም ቀሪ 
ስሇመሆኑ ያሌተመሇከተ ሁኖ በዚህ ውዝፌ መዋጮ ተጨማሪ ክፌያ የማስከፇሌ መብት የተፇጠረው በአዱሱ አዋጅ ነው፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች ተጠሪን መጠየቅ የማይችሇው ከጥር ወር 1992 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ግንቦት 30 ቀን 1995 ዓ.ም 
ባለት ጊዜያት ውስጥ ያሇውን ተጨማሪ ክፌያ እንጂ በአዱሱ አዋጅ መጽናት በኋሊ ሊለት ጊዜያት ውዝፌ የጡረታ 
መዋጮ ተጨማሪ ክፌያን ሉባሌ አይገባም፡፡ የአመሌካች ጥያቄም ከሰኔ 01 ቀን 1995 ዓ.ም በኋሊ ያለትን ጊዜያትን 
መሰረት ያዯረገ መሆኑን አቤቱታው በግሌ ያሣያሌ፡፡ ተጠሪ የመክፇሌ ግዳታ የሚኖረው ውዝፌ የጡረታ መዋጮውን 
ብቻ ነው፡፡ ሇማሇት የሚያስችሌ ህጋዊ ምክንያት አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ጥያቄ ከአዋጅ ቁጥር 345/1995 
በፉት የተገኘ መብት በመሆኑ በአዋጁ አይገዛም ተብል ውዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ተጠሪ አዋጁ ተፇፃሚነት አሇው ከተባሇ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024/ሠ/ መሰረት ተጨማሪ ክፌያው 
እንዯተከፇሇ የሚቆጠር ነው በማሇት የሚያቀርበውን ክርክር ስንመሇከተው ተጠሪ ዋናውን ውዝፌ የጡረታ መዋጮ 
ወዱያውኑ አሇመክፇለን እያመነ ተጨማሪ ክፌያው እንዯተከፇሇ ይቆጠራሌ በማሇት መከራከሩ ተቀባይነት የላሇው 
ከመሆኑም በሊይ አመሌካች ዴርጅት ተጧሪ ባሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024/ሠ/ አግባብነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ በመሆኑም 
ተጠሪ ከሰኔ 01 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ ውዝፌ የጡረታ መዋጮ ገቢ ሊሊዯረገበት ጊዜ ተጨማሪ ክፌያ(2%) ሁሇት በመቶ 
የማይከፇሌበትን ህጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ አመሌካች ህጋዊ ወሇዴ ሉታሰብ ይገባሌ የሚሇው የዲኝነት ጥያቄ ግን ህጉ 
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የ(2%) ሁሇት በመቶ ተጨማሪ ክፌያ ይከፇሊሌ ከሚሌ ውጪ በዴጋሚ እንዱታሰብ የሚፇቅዴበት ሁኔታ ምክንያት 
ባሇመኖሩ የምንቀበሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም የበታች ፌ/ቤቶች አዋጅ ቁጥር 345/1995 ወዯ ኋሊ ተመሌሶ አይሰራም የሚሇውን ምክንያት ብቻ 
በመያዝ የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ ያዯረጉት አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ተግባራዊ መሆን የሚኖረበት 
ስሇመሆኑ ባሊገናዘበ መሌኩ ሆኖ ስሇተገኘ ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም 
ምክንያት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 77477 ግንቦት 10 ቀን 1999 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 56348 ጥር 15 ቀን 2000 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ከሰኔ 01 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ የጡረታ መዋጮውን ገቢ 
ያሊዯረገ በመሆኑ ገቢ ባሊዯረገው የጥር ወር 1992 ዓ.ም ገንዘብ ብር 39,974.35/ሰሊሣ ዘጠኝ ሺህ ዘጠኝ 
መቶ ሰባ አራት ብር ከሰሊሳ አምስት ሣንቲም/ ሊይ በየወሩ ሁሇት በመቶ (2%) ታስቦ በተጨማሪ ሉከፌሌ 
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ክስ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ወዯፉት ከሚያስከትሇው ተጨማሪ ክፌያና ይህ ገንዘብ ገቢ ሉሆን 
ከሚችሌበት ጊዜ ጀምሮ 9% /ዘጠኝ በመቶ/ ወሇዴ እንዱከፇሌ ያቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

4. ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
           መዝገቡ ተዘግቷ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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