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የሰበር መ/ቁ 46363 

ግንቦት 19 ቀን 2002  

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ  

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

   ታፇሰ ይርጋ  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ሣሉኒ ኮንስትሩቶሪ ኤስ ፑ - ኤ - አሌቀረቡም  

ተጠሪ፡- አቶ ትግለ ፌሬህይወት - አሌቀረቡም  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ የየም ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የየም ሌዩ ወረዲ 
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
አመሌካች ሰኔ 1 ቀን 2001 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በየም ሌዩ ወረዲ 
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የአመሌካች ሠራተኛ መሆኑን ገሌፆ በዋሻ ውስጥ ሥራ በመሥራት ሊይ 
እያሇሁ ህዲር 4 ቀን 1999 ዓ.ም በባቡር ግጭት ምክንያት ከፌተኛ የአካሌ ጉዲት ዯርሶብኛሌ፡፡ በአገር ውስጥ ህክምና 
ስከታተሌ የቆየሁ ቢሆንም የዯረሰብኝ ጉዲት በአገር ውስጥ ከሚሰጠው ሔክምና በሊይ መሆኑን በማረጋገጥ አምስት 
ድክተሮች ውጭ ሄጄ ሔክምና መከታተሌ ያሇብኝ መሆኑን በማረጋገጥ ማስረጃ ሰጥተውኛሌ፡፡ ተከሳሽ /አመሌካች/ ውጭ 
ሉያሣክመኝ ፇቃዯኛ ባመሆኑ በውጭ አገር ህክምና እንዴከታተሌ እንዱያዯርግ ትእዛዝ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካች ተጠሪ በአገር ውሰጥ አስራ ስምንት ጊዜ ኦፔሮሽን ያዯረገና ህክምና የተከታተሇ መሆኑን ገሌፆ የውጭ አገር 
ሀኪሞች /ድክተሮች/ በሚመጡበት ሆስፑታሌ በአገር ውስጥ አሇ፡፡ ተጠሪን ድክተሮቹ ጋር ቀርቦ እንዱታከም ብንጠይቀው 
ፇቃዯኛ አሌሆነም የውጭ አገር ህክምና ሇመሸፇን በውሌ ያሌተስማማን በመሆኑ የተጠሪ ክስ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 
አንቀጽ 105 አሠሪው ሠራተኛ በሥራ ሊይ ጉዲት ሲዯርስበት የማሣከም ግዳታ እንዲሇበት ከሚዯነግግ በስተቀር ህክምናው 
በአገር ውስጥ ወይም በውጭ አገር መሆኑን ስሇማይገሌጽ አመሌካች የሀኪሞች ቦርዴ በሰጠው የሙያ አስተያየት 
መሠረት ውጭ አገር ሌኮ የማሣከም ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት 
ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የየም ሌዩ ወረዲ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠው 
ውሣኔ የሚነቀፌበት የፌሬ ጉዲይ ወይም የህግ ስህተት የሇም በማሇት ይግባኙን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
337  ሠርዞታሌ፡፡  

 አመሌካች ተጠሪ ታክሞ እንዱዴን ያዯረግነውን ጥረት ከግምት ውስጥ ሣያስገባ የህክምና ቦርደ ውሣኔ ግሌጽነት 
ያጏዯሇው መሆኑን ሣያገናዝብና በአገር ውስጥ የተሻሇ ህክምና ሉሰጥ የሚችሌ የውጭ ድክተሮች የሚሠሩበት MCM  
የተባሇ ሆስፑታሌ ሌናሣክመው ፇሌገን ተጠሪ እንቢተኛ መሆኑን ሣያገናዝብ አሊግባብ ውጭ አገር ወስዲችሁ አሳክሙ 
በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ችልቱ ተጨማሪ ማስረጃዎን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
377(3) መሠረት በመቀበሌ ውሣኔ እንዱሰጥሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ በአገር ውስጥ ባለ የህክምና 
ተቋሞች ታክሜ ከህመሜ ሇመዲን ያሌቻሌኩ በመሆኑ በውጭ ሄጄ መታከም እንዲሇብኝ የሀኪሞች ቦርዴ አረጋግጧሌ፡፡ 
ስሇዚህ አመሌካች ውጭ አገር ወስድ ያሣክመው በማሇት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  
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 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ተጠሪን በውጭ አገር የማሣከም ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም የሚሇውን 
ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 ይህንን ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 105 ዴንጋጌ አሠሪው 
በሠራተኛው ሊይ ያዯረሰበት ጉዲይ በውጭ አገር የሚዯረግ የህክምና ወጭ እንዱሸፌን ያስገዴዯዋሌ ወይስ አያስገዴዴም? 
የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 105 ዴንጋጌ ቃሌበቃሌ ሲነበብ 
“በሥራ ሊይ ሚመጣ ጉዲት ሇዯረሰበት ሠራተኛ ሇሚከተለት ህክምና አገሌግልት የሚያስፇሌግ ውጭ አሠሪው ይከፌሊሌ 

1. የጠቅሊሊና የሌዩ ህክምና የቀድ ጥገና ህክምና ውጭዎች  
2. የሆስፑታሌ መዴሀኒት ወጭዎች  
3. ማንኛውም አስፇሊጊ ሰው ሠራሽ ምትክ ወይም የተጨማሪ አካልችና ጥገና ወጭዎች የሚሌ ነው፡፡  

ዴንጋጌው አሠሪው የመሸፇንና የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት በአገር ውስጥ ህክምና ተቋማት የሚዯረገውን የህክምና ውጭ 
ብቻ ነው ወይስ በአገር ውስጥና በውጭ አገር የሚዯረግ የህክምና ወጭ የሚሇውን በግሌጽ ምሊሽ የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ 
አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 105 ዴንጋጌ አገሊሇጽ ጠቅሊሊ መብቱ የተቀመጠ በመሆኑ አሠሪው ሠራተኛው ሊይ 
በሥራው ሊይ የሚዯርስበትን ጉዲት የሚያወጣውን የውጭ አገር የህክምና ወጭ መሸፇን አሇበት ወይስ የሇበትም በሚሇው 
ጥያቄ ግሌጽ ምሊሽ የማይሠጥ በመሆኑ ዴንጋጌውን መተርጏም አስፇሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

 አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 105 ዴንጋጌ ሇመተርጏም አዋጁን ሳያወጣ ህግ አውጭው የነበረውን ሀሳብና 
ሉያሣካው የሚፇሌገውን ግብ ማገናዘብ አስፇሊጊ ነው፡፡ ህግ አውጭው አዋጁን ያወጀው በአገሪቱ ውስጥ አሠሪና ሠራተኛ 
ግንኙነትና መሠረታዊ የሆኑ መብትና ግዳታዎች ሇመቆጣጠር እንዯሆነ በአዋጁ መግቢያ ገሌፅታሌ፡፡ አዋጁ በአገሪቱ 
ውስጥ በየትኛውም ሥፌራና በማናቸውም ሁኔታ የተመሠረቱ የአሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት ሊይ እኩሌ ተፇፃሚነት 
እንዱኖረው ታስቦ የታወጀ በመሆኑ ሁለም አሠሪዎች ሠራተኛው በሥራ ሊይ ሇሚዯርስበት ጉዲት የውጭ አገር ህክምና 
ወጭ እንዱሸፌኑ በማሰብ የአዋጁን አንቀጽ 105 ዯንግጓሌ ብል ሇመዯምዯም የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ህግ አውጭው 
ማናቸውም አሠሪና ሠራተኛው በሥራ ሊይ ሇሚዯርስበት ጉዲት በአገር ውስጥ የሚዯረገውን የህክምና ወጭ የመሸፇን 
ግዳታና ኃሊፉነት እንዲሇበት በማሰብ ህግ አውጭው ዴንጋጌውን አውጇሌ ተብል መተርጏም ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 በሁሇተኛ ዯረጃ አሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 በአሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት አሠሪው ሇሠራተኛው 
ሉያከብር የሚገባውን ዝቅተኛ ዯረጃ ጥበቃ የሚዯነግግ ነው፡፡ ሠራተኞች ከአዋጅ ከተዯነገገው ጥበቃ በሊይ የተሻሇ መብትና 
ጥቅም ሇማስከበር ሠራተኞች በአዋጅ ቁጥር 377/96 የሥራ ውሌ ሲዋዋለ ወይም አንቀጽ 124 በሚዯነግግው መሠረት 
ከአሠሪው ጋር በመዯራዯር የህብረት ሥምምነት መዋዋሌ አሇባቸው፡፡ የውጭ አገር የህክምና ወጭ በአሠሪው የሚሸፇን 
መሆኑ የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ህግ ሇሠራተኛው የሰጠው ዝቅተኛው ጥበቃ ነው ብል ሇመዯምዯም አይቻሌም፡፡ የአዋጁ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 105 አሠሪው ሠራተኛው በሥራ ሊይ በሚዯርስበት ጉዲት የአገር  ወስጥ የህክምና ወጭ መሸፇን 
እንዲሇበት በመዯንገግ ዝቅተኛውን ጥበቃ ሰጥቷሌ፡፡ በውጭ አገር የሚዯረግ የህክምና ወጭ በከፉሌ ወይም ሙለ በሙለ 
በአሠሪው መሸፇን ያሇበት መሆኑ ከፌተኛ ጥበቃ ነው፡፡ ይኸም በመሆኑ ሠራተኞች ከአሠሪው ጋር በመዯራዯር በውሌ 
ወይም በህብረት ስምምነት ሉያስከብሩት የሚቻለት መብት እንጂ በህግ በሁለም አሠሪዎች ሊይ ግዳታና ኃሊፉነት ሆኖ 
ተዯነገገ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ሠራተኞችን በውጭ አገር ሇማሣከም ውሌ ያሌተዋዋሇ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት 
ተገሌጿሌ፡፡ አመሌካች ሠራተኞች ሇሚዯርስባቸው ጉዲት ከአገር ውጭ የህክምና ወጭ በሙለ ወይም በከፉሌ የሚሸፇን 
ግዳታ ያሇበት መሆኑን የሚያረጋግጥ የህብረት ሥምምነት በአመሌካችና በአመሌካች ሠራተኞች መካከሌ የተዯረገ 
መሆኑን የቀረበ ማስረጃ የሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በተጠሪ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት በውጭ አገር ሇማሣከም ግዳታ 
ከህግ፣ ከውሌ ወይም ከህብረት ሥምምነት የመነጨ ሀሊፉነት የላሇበት በመሆኑ የየም ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪን ውጭ አገር ወስድ እንዱያሣክም የሰጡት ውሣኔና የህግ ትርጉም መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 አመሌካች በሰበር አቤቱታውና ሇሥር ፌርዴ ቤት በቀረበው ክርክር መሠረት MCM ሆስፑታሌ ላልች የአገር 
ውስጥ የህክምና ተቋማት የማሣከምና ላልች በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 በሚዯነግገው መሠረት 
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የተጠሪን መብትና ጥቅም የመጠበቅ ኃሊፉነት ያሇበት ሲሆን ከዚህ ውጭ አገር ወስድ የማሣከም ኃሊፉነት የሇበትም 
በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የዯቡብ ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ የየም ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት እና የየም ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ተጠሪ ውጭ አገር የማሣከም ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡  
3. አመሌካች ተጠሪን በ MCM  ሆስፑታሌና ላልች የአገር ውስጥ የህክምና                                                                                                                                                                                                                                                       

ተቋማት የማሣከምና የተጠሪን መብትና ጥቅም በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት የመጠበቅ ግዳታ አሇት 
ብሇናሌ፡፡  

4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
 ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ፀ/መ 

  


	46363

