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  የሰ/መ/ቁ፡- 47807 

6/4/2002 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ እላኒ እሸቱ 

ተጠሪ፡-  1. ወ/ሮ ፀሏይነሽ ፇንታው - ቀረቡ 

               2. ሜታ አቦ ቢራ ፊብራካ አ/ማ - ነ/ፇጅ ሰሇሞን ዘገየ 

መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር  ዴ 

ይህ ጉዲይ ከሥራ ውሌ ጋር በተያያዘ የካሳ ክፌያ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን አንዯኛ ተጠሪ በፋዯራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሁሇተኛ ተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ ሟች ባሇቤቴ አቶ አሸንጋ ዩታ በተከሳሽ ዴርጅት ከሰኔ 24 
ቀን 1974 ዓ.ም ጀምሮ ተቀጥረው ሲሰሩ ታህሳስ 1 ቀን 2000 ዓ.ም በመ/ቤቱ የሥራ ሰዓት ሇዴርጅቱ ሰፕርት ክሇብ 
ውጤት መሳካት ሲባሌ የስፕርት ሌምምዴ እንዱያዯርጉ ታዘው በሌምምዴ የተነሳ ወዴቀው እራሳቸውን የሳቱ በመሆኑ 
ሔይወታቸው ሉያሌፌ ችሎሌ፡፡ የባሇቤቴ ሔይወት በስፕርት ሌምምዴ እንዲለ በመውዯቃቸው ምክንያት ሉያሌፌ እንዯቻሇ 
የመ/ቤቱ ኃሊፉዎች በጽሁፌና በቃሌ በነገሩኝ መሰረት የሔይወት ካሳ እንዱከፇሇኝ የጠየቅሁ ቢሆንም ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ 
አሌሆኑም፡፡ 

ስሇሆነም በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት የሔይወት ካሳ፣ የቀብር ሥነ -ሥርዓት ማስፇጸሚያ እና ከዚሁ ጋር 
ተያያዠነት ያሊቸው ክፌያዎች እንዱከፇለኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተከሳሽ ቀርቦም በሰጠው መሌስ ተከሳሽ ዴርጅት በሰራተኛች ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት  ከኢትዮጵያ  መዴን  ዴርጅት 
የመዴን ዋስትና ሽፊን የገባ ስሇሆነ መዴን ሰጭው ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ይታዘዝሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትም የአሁን አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ተዯርጎ በሰጠው መሌስ የሟች 
ሔይወት ያሇፇው በነበረባቸው አጣዲፉ የሌብ ሔመም ምክንያት ስሇመሆኑ በአስከሬን ምርመራ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም ሟች 
የሞቱት በበሽታ እንጂ በሥራ ሊይ በመጣ አዯጋ እንዲሌሆነ የሚያሳይ ነው፡፡ የሟች ሥራም ስፕርተኛ ሳይሆን ጽዲት 
የነበረ ሲሆን በትርፌ ሰዓታቸው በስፕርት ሜዲ ተገኝተው ከሆነም የነበረባቸው ሔመም ሇሞት አበቃቸው እንጂ በሥራ 
ሊይ በዯረሰ አዯጋ ሔይወታቸው አሊሇፇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ በኃሊፉነት ሌንጠየቅ ስሇማይገባ ክሱ ከበቂ ኪሳራ ጋር 
ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ ከዲግማዊ 
ምኒሉክ ሆስፑታሌ የቀረበው የሟች አስከሬን ምርመራ ውጤት ሟችን ሇሞት ያበቃቸው አጣዲፉ የሆነ የሌብ ጡንቻ 
ቁስሇት እንዯሆነ ያሰረዲሌ፡፡ ከሳሽ ሟች የሞቱት በመ/ቤቱ የሥራ ሰዓት ሇዴርጅቱ ስፕርት ክሇብ ውጤት መሳካት ሲባሌ 
የስፕርት ሌምምዴ እንዱያዯርጉ ታዘው በሌምምዴ ሊይ እንዲለ ወዴቀው እራሳቸውን ስተው ሞተዋሌ ቢለም በዚህ 
አካኋን ሟች ስሇመሞታቸው ያሊሰረደ ከመሆኑም በሊይ ሟች በተከሳሽ ዴርጅት የፅዲት ሰራተኛ እንጂ  ሰፕርተኛ 
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አይዯለም፡፡ ስሇሆነም ሟች የሞቱት በሥራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ሳይሆን በተፇጥሮ ምክንያት እንዯሆነ ከቀረበው የሏኪም 
ማስረጃ መረዲት የተቻሇ ስሇሆነ ከሳሽ ሟች ባሇቤቴ በሥራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ሔይወታቸው አሌፎሌ በማሇት ያቀረቡት ክስ 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 97 ሥር የሚሸፇን ባሇመሆኑ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ተከሳሽ በዚህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም ግራ 
ቀኙን አከራክሮ የሥር ተከሳሽ አንዯኛ መ/ሰጭ ሇሁሇተኛ መ/ሰጭ በጻፇው ዯብዲቤ ሟች በሥራ ሊይ ከዴርጅቱ 
ስፕርተኞች ጋር ሌምምዴ ሲያዯርጉ ሔይወታቸው ማሇፈን ጠቅሶ በመዴን ውለ መሰረት የካሳ ክፌያ እንዱፇጽምሊቸው  
የጠየቀ  ሲሆን  በአዋጁ  አንቀጽ 95/2/  መሰረት  በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ማሇት በሥራ ሊይ የሚዯርሰ አዯጋ 
ወይም በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ማሇት እንዯሆነ የተመሇከተ ስሇሆነ ሟችም ከዴርጅቱ ስፕርተኞች ጋር 
ሥሌጠና ሲወስደ ስሇሞቱ ይህም በሥራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ምክንያት  እንዯሞቱ ስሇሚያረጋግጥ የሥር ፌ/ቤት ተከሳሽ 
ሇዯረሰው አዯጋ ኃሊፉ አይዯሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የሇውም በማሇት ውሳኔውን በመሻር አንዯኛ እና 
ሁሇተኛ መ/ሰጭዎች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ስሇሆኑ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110/1/ /ሀ/ እና /ሇ/ እንዯዚሁም 
በንዐስ አንቀጽ /2/ መሰረት ካሳ ሉከፇለ ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በአመሌካች በኩሌ የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ችልቱም አቤቱታውን መርምሮ የአንዯኛ 
ተጠሪ ባሇቤት የሞቱት በሥራ ሊይ እንዲለ በዯረሰባቸው አዯጋ ምክንያት ነው ተብል ካሳ ሉከፇሊቸው ይገባሌ በማሇት 
የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ አግባብነቱን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ይቅረብ ብል ተጠሪዎችን 
በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የክርክሩ አመጣጥና ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን ምሊሽ ማግኝት የሚገባው የጉዲዩ ጭብጥ 
የአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት የሞቱት በሥራ ሊይ በዯረሰባቸው አዯጋ ነው ወይንስ  አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 95/2/ መሰረት በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ማሇት በሥራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ 
/occupational injury/  ወይም በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ /occupational  disease/ እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ 
በሥራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ ማሇት ዯግሞ በአንቀጽ 97 ሊይ ትርጉም የተሰጠው ሲሆን ማንኛውም ሰራተኛ ሥራውን 
በማከናወን ሊይ ሳሇ ወይም ከሥራው ጋር ግንኙነት ባሇው ሁኔታ ከራሱ ውጭ በሆነ ምክንያት ወይም ሥራውን 
ሇማከናወን ባዯረገው ጥረት ምክንያት በአካለ ወይም በአካለ ማንኛውም ክፌሌ ተፇጥሮዊ እንቅስቃሴ ሊይ በዴንገት ጉዲት 
በሚዯርስበት ጊዜ እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ 

በዚህ የአዋጁ ዴንጋጌ መሰረት የካሳ ክፌያ ጥያቄ የሚያቀርበው ወገን ጉዲቱ የዯረሰው በአንቀጽ 97 በተመሇከተው 
አኳኋን በሥራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ምክንያት መሆኑንና እንዯዚሁም በዴርጊቱና በውጤቱ መካከሌ ቅርብና ቀጥተኛ የሆነ 
የምክንያትና የውጤት ግንኙነት መኖሩን /proximate cause and effect relation ship/ ማስረዲት እንዯሚጠበቅበት 
ይታመናሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌም የአሰሪው ኃሊፉነት በጥፊት ያሌተመሰረተ ጥብቅ /strict/ ስሇሆነ ካሳ ጠያቂው ወገን ጉዲት 
የዯረሰበት መሆኑን ማሳየት ብቻ እንጂ ከዚህ አሌፍ የጉዲት አዴራሹን ወይንም የአሰሪውን የአእምሮ ሁኔታ /state of 
mind/  ማስረዲት እንዯማይጠበቅበት ከአንቀጽ 96 ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ከሊይ በተገሇፀው አኳኋን አንዯኛ ተጠሪም ሟች ባሇቤታቸው ሔይወታቸው ያሇፇው በአንቀጽ 97 በተመሇከተው 
መሰረት ሥራቸውን በማከናወን ሊይ ሳለ ወይንም ከሥራው ጋር ግንኙነት ባሇው ሁኔታ ከራሳቸው ውጭ በሆነ ምክንያት 
በዴንገት በዯረሰባቸው ጉዲት ሳቢያ ሔይወታቸው ማሇፈን ማስረዲት ይጠበቅባቸዋሌ ማሇት ነው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ሟች 
ባሇቤቴ ሔይወታቸው ሉያሌፌ የቻሇው ሇዴርጅቱ ስፕርት ክሇብ ውጤት መሳካት የስፕርት ሌምምዴ እንዱያዯርጉ 
በአሰሪው ታዘው ሌምምዴ ሲያዯርጉ ወዴቀው ሔይወታቸው ያሇፇ ስሇሆነ ይህም በሥራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ስሇሆነ ካሳ 
ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ሆኖም ግን ሟች የአንዯኛ ተጠሪ ባሇቤት የተቀጠሩበት የሥራ መዯብ በስፕርተኛነት ሳይሆን በፅዲት ሰራተኛነት 
የሥራ መዯብ እንዯሆነ ከመረጋገጡም በሊይ አንዯኛ ተጠሪ እንዯሚለትም በአሰሪው በኩሌ ሇዴርጅቱ ስፕርት ክሇብ 
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ውጤት መሳካት ሲባሌ የስፕርት ሌምምዴ እንዱያዯርጉ በአሰሪው ታዘው የስፕርት ሌምምደን ሲያዯርጉ ሔይወታቸው 
ስሇማሇፈም አሊሰረደም፡፡ 

ከዚህም ላሊ ሟች የስፕርት ሌምምዴ እንዱያዯርጉ በአሰሪው ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ነበር ቢባሌ እንኳን በስፕርት 
ሌምምዴ ሊይ እንዲለ ሔይወታቸው ማሇፈ በአንቀጽ 97 ሊይ እንዯተመሇከተው በስራ ሊይ በዯረሰባቸው አዯጋ /accident/ 
ሳቢያ ሔይወታቸው እንዲሇፇ የሚያረጋግጥ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የአዋጁ አንቀጽ 95/2/ እና 97 ዴንጋጌዎች በጣምራ 
ሲተረጎም በሥራ ሊይ ጉዲት ዯርሷሌ ሇማሇት በአዯጋ ምክንያት በሰራተኛው አካሌ ሊይ ጉዲት መዴረሱ መረጋገጥ  
እንዯሚገባው  መገንዘብ  ስሇሚቻሌ ነው፡፡ በዚህ መሌኩም በሟች ሊይ በአዯጋ ምክንያት ጉዲት የዯረሰ ስሇመሆኑ 
ያሌተረጋገጠ ሲሆን ይሌቁንም የቀረበው የሟች አስከሬን ምርመራ ውጤት ሟች ሇሔሌፇት የበቁት አጣዲፉ በሆነ የሌብ 
ጡንቻ ቁስሇት ምክንያት መሆኑን ስሇሚያረጋግጥ ሟች በሥራ ሊይ እንዲለ በዯረሰባቸው አዯጋ ምክንያት ሇሞት 
እንዲሌበቁና በተፇጥሮ ምክንያት /Natural cause/ እንዯሞቱ የሚያሳይ ነው፡፡ 

ሲጠቃሇሌም በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 95 እና 97 በተዯነገገው አግባብ አንዯኛ ተጠሪ ሟች ባሇቤታቸው 
በሥራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ምክንያት ሰሇመሞታቸው በማስረዲት የካሳ ክፌያ ጥያቄውን ማቅረብ ሲጠበቅባቸው ይህንን 
የማስረዲት ግዳታቸውን ባሌተወጡበት ሁኔታ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሟች ሇሞት የበቁት በሥራ ምክንያት በተፇጠረ 
አዯጋ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ በመሻር የሥር ተከሳሹ /ሁሇተኛ ተጠሪ/ ሇጉዲቱ ኃሊፉ ነው ብል በክስ 
የተጠየቀውን ካሳ ተከሳሹና ጣሌቃ ገቡ የአሁን አመሌካች ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 75634 ግንቦት 27 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13539 በ6/4/2001 ዓ.ም የሰጠውን ፌርዴ አጽንተናሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

3.መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ወ/ነ 
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