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የሰ/መ/ቁ 134188 

ሏምላ 28 ቀን 2ዏዏ9 ዒ.ም 

                                 ዲኞች፡- ፀጋይ አስማማው 

አሌማው ወላ 

  ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

 ጳውልስ አርሺሶ 

   አመሌካች ፡- አቶ ዊንታ ቦርጄ -የቀረበ የሇም 

   ተጠሪ ፡- ይርጋሇም ኮንስትራክሸን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ………..የቀረበ የሇም 

መዝገቡ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በሏዋሳ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 31163 

በ19/09/08 ዒ/ም ተሰጥቶ በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 20112 

በ24/12/08 ዒ/ም፣ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ ችልት በመ/ቁጥር 68973 

በ09/02/2009 ዒ/ም የጸናው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 

ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡  

ጉዲዩ በሥራ ሊይ በሚዯርስ የአካሌ ጉዲት የሚከፇሌ የካሣ ገንዘብ ጥያቄ የይርጋ ጊዜ ገዯብን 

የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች በ20/08/08 ባቀረቡት ከተጠሪ ዴርጅት ጋር በፇፀሙት የቅጥር 

ውሌ መሰረት ስራ ሊይ እያለ በ17/06/2006 ዒ/ም በዯረሰባቸው ከፉሌ አካሌ ጉዲት ምክንያት 

ህክምና ሲከታተለ የቆዩ ቢሆንም በጥር ወር 2008 ዒ/ም ከፌተኛ የሆነ የጤና መታወክ 

ያጋጠማቸው መሆኑን ጠቅሰው በአዋጁ መሰረት ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት ካሳ እንዱከፇሊቸውና 

ተጠሪ ዴርጅት ሇአመሌካች ያሊግባብ ዯመወዝ እየቀነሰ ሲከፌሌ የነበረ በመሆኑ ይኼው 

የተቀነሰው ዯመወዝም እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ 

ዴርጅትም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 162 ንዐስ አንቀፅ 4 የተዯነገገው 

የስዴስት ወር የይርጋ ጊዜ ገዯብ አሌፎሌ በማሇት መቃወሚያ አቅርቧሌ ፡፡  
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ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ያቀረበውን መቃወሚያ 

በመቀበሌ የአካሌ ጉዲት ካሳ ክስ በአንዴ ዒመት፣የዯመወዝ ክፌያ በስዴስት ወር ይርጋ ቀሪ 

ይሆናሌ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ ፡፡  

አመሌካች ይግባኝ ሇሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ተቀባይነት ያጡ ሲሆን 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ ችልትም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ብይን የተፇፀመ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

መሰረታዊ ይዘትም፡- በ17/06/2006 ዒ/ም አመሌካች ስራ ሊይ እያለ የዯረሰባቸው የአካሌ 

ጉዲት በህክምና ሲከታታለ ቆይተውና ተጠሪ ዴርጅትም ይህንኑ አውቆ ሲያሳክማቸው ቆይቶ 

ጉዲቱ ተባብሶ በአመሌካች አካሌ ሊይ የዯረሰው ጉዲት ዘሊቂ ጉዲት መሆኑ አመሌካች ያወቁት 

ክስ ከመቅረቡ ከሶስት ወር በፉት ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲቱ የዯረሰበትን የካቲት 

17 ቀን 2006 ዒ/ም ሇይርጋው መቆጠር መነሻ አዴርገው መያዛቸው ያሊግባብ ነው የሚሌ 

ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርቦ  በ 

ሰጠው መሌስም ከአመሌካች ጋር መጀመሪያ የተመሰረተው የስራ ውሌ በሔጉ አግባብ 

የተቋረጠ መሆኑን፣ አመሌካች ጉዲት ዯረሰብኝ የሚለት በስራ ቦታ ሊይ ስሇመሆኑ በተጠሪ 

በሔጉ አግባብ ያሊሳወቁ መሆኑን፣ ተጠሪ አመሌካችን በስራ ሊይ ጉዲት መዴረሱን አምኖ 

ሲያሳክማቸው የነበረበት አግባብ የላሇ መሆኑንና ላልች ነጥቦችን በሰፉው ዘርዝሮ 

የአመሌካች ክስ በይርጋ ውዴቅ ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የአሁኑ አመሌካችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ብይንና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የበታች ፌርዴ ቤቶች 

ጉዲዩ በይርጋ የታገዯ ነው በማሇት የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 162 ንዐስ አንቀፅ /1/ 

ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ የሰጡት ዲኝነት ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ 

በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ ፡፡ 

ጉዲዩን አንዯመረመርነው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የይርጋ ጊዜ በአዋጅ ቁጥር 377/96 

አንቀፅ 162 ንዐስ አንቀፅ 1 ስር የተዯነገገው የአንዴ አመት የይርጋ ጊዜ ገዯብ ነው፡፡አሁን 

አከራካሪ የሆነው ይህ የጊዜ ገዯብ መቆጠር የሚጀምረው መቼ ነው? የሚሇው ነው፡፡ ይህንኑ 

ሇመመሇስ አመሌካች በክሳቸው ሊይ የጠቀሷቸውን መሰረታዊ ፌሬ ነገሮችንና ተጠሪም 

ሇእነዚህ ፌሬ ነገሮች ያቀረባቸውን የክርክር ነጥቦችን መመሌከቱ ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ 

አመሌካች በክሳቸው ሊይ የጠቀሱት መሰረታዊ ነጥብ ከተጠሪ ጋር በመሰረቱት የስራ ውሌ 

አግባብ በስራ ሊይ እያለ የአካሌ ጉዲት የካቲት 17 ቀን 2006 ዒ.ም ዯርሶባቸው ሔክምና 
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ሲከታታለ ቆይተው ጉዲቱ ዘሊቂ መሆኑን ጥር ወር 2008 ዒ.ም አካባቢ አውቀው ተጠሪ ሊይ 

ሇዚሁ ሇዘሊቂ የአካሌ ሚያዚያ 20 ቀን 2008 ዒ.ም ክስ የመሰረቱ መሆኑን ሲሆን ተጠሪ 

ጉዲት ካሳ እንዱከፌሌ  አጥብቆ የሚከራከረው ዯግሞ በ2006 ዒ.ም ከአመሌካች ጋር የነበረው 

የስራ ውሌ በሔግ አግባብ የተቋረጠ መሆኑ በፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የተረጋገጠ መሆኑን፣ በዚህ 

ጊዜ ዯረሰ የተባሇው ጉዲትም በተጠሪ በሔጉ አግባብ ያሌታወቀና በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው 

ሉባሌ የማይችሌ መሆኑንና አመሌካች ህክምና እንዱያገኙ ሲያዯርግ የቆየውም ዴርጅቱ 

በአመሌካች ሊይ የዯረሰውን የአካሌ ጉዲት በስራ ሊይ የዯረሰ መሆኑን በማመን ሳይሆን 

የዴርጅቱ ባሇቤት በግሊቸው በሰብአዊነት ያዯረጉት ተግባር መሆኑን በመዘርዘር ነው፡፡ይሁን 

እንጂ በ2006 ዒ/ም በአመሌካች ሊይ ዯረሰ የተባሇው የአካሌ ጉዲት በሔጉ አግባብ በስራ ሊይ 

የዯረሰ መሆን ያሇመሆኑ፣ ተጠሪ ሇህክምናው ሲያወጣው የነበረ ወጪ መኖርያ ሇመኖሩና 

ጥር 2008 ዒ.ም በአመሌካች የታወቀው የዘሊቂ አካሌ ጉዲት በ2006 ዒ.ም በዯረሰባቸው አዯጋ 

የመጣ መሆን ያሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ በግራ ቀኙ ማስረጃ የሚታዩ ነጥቦች ከመሆናቸው 

ውጪ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ሉነሱ የሚችለ ነጥቦች አይዯለም፡፡ ስሇሆነም 

የአመሌካች ክስ አመሰራረት ከተጠሪ ጋር የፀና የስራ ውሌ እያሇ በ2006 ዒ.ም በዯረሰባቸው 

አዯጋ ምክንያት የመጣው ዘሊቂ ያሌሆነ የአካሌ ጉዲት በሔክምና ቢከታተለም ሇውጥ ሳያሳይ 

ቀርቶ ወዯ ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት መሸጋገሩን የሚገሌጽና ይህ ስሇመሆኑ የታወቀው ዯግሞ 

በጥር ወር 2008 ዒ/ም ጀምሮ መሆኑን የሚያሳይ እና ተጠሪም በዚህ ረገዴ ግሌጽ 

ማስተባበያ ክርክር ባሇቀረበበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች የይርጋ ጊዜው መቆጠር ያሇበት 

ከ17/06/2006 ዒ.ም ጀምሮ ነው በማሇት የያዙት መነሻ የአመሌካችን ክስ ይዘት ያሊገናዘበ 

ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ሇይርጋው ጊዜ መነሻ መሆን ያሇበት ጥር ወር 2006 ዒ/ም ነው ከተባሇ 

ዯግሞ አመሌካቹ ክስ ያቀረቡት በ20/08/2008 ዒ.ም በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 

162(1) ስር ያሇው የአንዴ አመት ጊዜ አሊሇፇም፡፡ በዚህም ምክንያት አመሌካች ያቀረቡት 

የአካሌ ጉዲት ካሳ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በሏዋሳ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 31163 በ19/09/08 ዒ.ም 

ተሰጥቶ በሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 20112 በ24/12/08 ዒ.ም፣ 

በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ ችልት በመ/ቁጥር 68973 በ09/02/2009 ዒ.ም 

የፀናው ውሳኔ ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 
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2. አመሌካች የአካሌ ጉዲት ካሳን በተመሇከተ ያቀረቡት ክስ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል 

የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሸሯሌ፡፡  አመሌካች 

በዯመወዝ ሊይ ያቀረቡት ክስ በይርጋ ውዴቅ መዯረጉ አሌተነካም፡፡ 

3. በአመሌካች የአካሌ ጉዲት ካሳ ሊይ የቀረበውን የግራ ቀኙን ክርክር የሏዋሳ ከተማ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 31163 በመቀጠሌ ጉዲዩን በሚገባ አጣርቶ 

ተገቢውን ዲኝነት እንዱሰጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭ ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ፡፡ 

 

    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፇርማ አሇበት ፡፡ 

    ቅ/ሀ 
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ፌትሏ ብሓር  

ሥነ-ሥርዒት ሔግ 
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