የሰ/መ/ቁ. 60464
መጋቢት 8 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኦሮሚያ መንገድች ባሇሥሌጣን
ተጠሪ፡- አቶ ግርማ ወዮሳ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ የተቀጠረበትን የአሠሪውን ሥራ በመሥራት
ሊይ እያሇ ዴንጋይ ወዴቆበት ሁሇት የእግሮቹ ጣቶች ተቆርጠው ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት ዯርሶበታሌ
ተብል በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 109(3) መሠረት ካሣ ብር 57,442.66 እንዱከፇሇው
በሚሌ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ
80(3) መሠረት የቀረበ ነው፡፡
የጉዲት ካሣውን ክስና ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ አይቶ ውሣኔውን የሰጠው የግራር ጃርሶ
ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን ቀጥልም የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት
ክርክሩን ከሰማ በኋሊ መርምሮ በሰጠው ውሣኔ ወረዲው ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም
በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት አጽንቶታሌ፡፡ በመጨረሻም የአሁኑ አመሌካች
ሠራተኛው ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት ዯርሶበታሌ ተብል ካሣ እንዱከፇሇው ተብል በሥር ፌ/ቤቶች
የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት አቤቱታውን አቅርቦ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም በጉዲዩ ሊይ ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ
መርምሮ በሰጠው ውሣኔ በወረዲው ፌ/ቤትም ሆነ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ሉያፀናው ችሎሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ በዚህ ምክንያት የቀረበ ሲሆን የአመሌካች ነገረ ፇጅ በ13/1/2003
ዓ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ የካሣውን ጉዲይ በየዯረጃው ያዩት የክሌለ ፌ/ቤቶች
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡
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አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ ተብል በመወሰኑ ማመሌከቻው
ሇአሁኑ ተጠሪ ተሌኮ ቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠሪ በ23/5/2003
ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ አመሌካች በእኔ ሊይ ጉዲት ስሇመዴረሱ እያየና በህክምና ማስረጃም
ተረጋግጦ እያሇ ሉከፇሇኝ የሚገባውን ካሣ እንዲይከፇሌ ሇማዴረግ ሇሰበር ችልት አቤቱታ ማቅረቡ
ተቀባይነት ሉሰጠው አይገባም፣ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔም መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የሇበትም፣ ኪሣራ ተቆርጦሌኝ መዝገቡ ሉዘጋ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅም
በተጠሪው በኩሌ በቀረበው መሌስ ሊይ በጽሐፌ የመሌስ መሌስ ሰጥቶበታሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ
አጥብቆ የሚከራከረው የቀረበው የሔክምና ማስረጃ በአሁኑ ተጠሪ አካሌ ሊይ ስሇዯረሰው ጉዲት
መጠን የሚያረጋግጥ ስሊሌሆነ ቋሚ ሙለ የአካሌ ጉዲት ዯርሶበታሌ ተብል ካሣ ሉወሰንሇት
አይገባም፤ የጉዲቱ መጠን ባሌተገሇፀበት ሁኔታ ካሣ እንዱከፇሇው መወሰን ስሇማይቻሌ እንዯገና ወዯ
ሆስፑታሌ ተሌኮ የጉዲቱ መጠን ተገሌጾ መቅረብ አሇበት በማሇት ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ይዘት ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን
አግባብነት ካሊቸው የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡
እንዯመረመረውም በአሁኑ አመሌካችና በተጠሪው መካከሌ የአሠሪና ሠራተኛ የሥራ ውሌ
ግንኙነት መኖሩና ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ በአሠሪው የተቀጠረበትን ሥራ በማከናወን ሊይ እያሇ
ጉዲት የዯረሰበት መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ የሚያከራክር ሆኖ የተገኘው የአካሌ ጉዲት መጠን
ዯረጃው የሚመዯበው በጊዜያዊ የአካሌ ጉዲት ነው ወይንስ ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት ወይንም ዯግሞ
በዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መሆን አሇመሆኑ እና የካሣው መጠን እንዳት ይወሰናሌ የሚሇው ነው፡፡
በሠራተኛው /በአሁኑ ተጠሪ/ ሊይ ጉዲት የዯረሰው በየትኛው አካለ ሊይ ነው? በቀረበው
የሔክምና ማስረጃስ የተረጋገጠው ምንዴነው? የሚሇውን በተመሇከተ፡ተተርጉሞ ከዚህ መዝገብ ጋር ተያይዞ በቀረበው የግራር ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ
ሊይ ተጽፍ የሚገኘው እና ቀጥል ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
በውሣኔ ሊይ የገሇፀው ፌሬ ነገርም ሆነ የማስረጃ ሁኔታ የተምታታ ከመሆኑም በሊይ በዚህ መዝገብ
በነበረው የክርክር ሂዯት ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ በግንባር በችልት ተገኝቶ ስሇዯረሰበት የአካሌ
ጉዲት ተጠይቆ ከገሇፀውና ካሣየው ጋር የማይገናኙ ነገሮች ያለበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የግራር ጃርሶ
ወረዲ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ ባቀረበው የክስ ማመሌከቻ ሊይ የፃፇው ነው ብል
ያሰፇረው በእግሩ ሊይ ዴንጋይ ወዴቆበት እግሩ የተሰበረና ሲሰራ የነበረውን ግንበኝነት ሇመሥራት
የማያስችሇው ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት የዯረሰበት ስሇመሆኑ የሚገሌጽ ሲሆን የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤት ዯግሞ በውሣኔው ሊይ በክሱ የተገሇፀ ነው ብል የፃፇው ሇዴሌዴይ የሚሆን ዴንጋይ እየጠረበ
እያሇ ዴንጋይ ወዴቆበት ሁሇት የእግር ጣቶቹ ተቆርጠው እግሩም ተሰብሯሌ የሚሌ ነው፡፡ የግራር
ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤትም በውሣኔው ሊይ የፌቼ ሆስፑታሌ የሃኪሞች ቦርዴ የፃፇው የህክምና ማስረጃ
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰበት በእግር ጣቱ ሊይ ስሇመሆኑ የሚያስረዲ ነው በሚሌ መንገዴ
ገሌጾታሌ፡፡ ሆኖም ከሣሹ የአሁኑ ተጠሪ በአካሌ ቀርቦ ሲጠየቅ የተቆረጡት የእግር ጣቶቹ ሣይሆኑ
የግራ እጁ ሁሇት ጣቶች እንዯሆኑ አሣይቷሌ፡፡ ሲታይም የግራ እጅ ሁሇት የመሀሌ ጣቶች
ተጏምዯዋሌ፡፡ እግሬም ተሰብሯሌ ብሎሌ፡፡ በእርግጥ የአሁኑ ተጠሪ ሇወረዲው ፌ/ቤት የቀረበው
የፌቼ ሆስፑታሌ የሀኪሞች ቦርዴ የሰጠው የሔክምና ማስረጃ ነው በማሇት ከመዝገቡ ጋር
እንዱያያዝ አዴርጏት የተገኘው በእንግሉዘኛ የተፃፇው ሲታይ፡-
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………. Patient Girma Weysswa Boru ……
…. X-ray showing fracture of the femur, and amputation of tip of two fingers
from left hand for which reason referred to Tukur Anbassa Hospital.
But he developed mal union and shortening of the high and difficulty in using
his leg as previously.
Thus the board decided the above named patient can’t work as carpainter.
በሚሌ የሚነበብ ሲሆን ይህም ተጠሪው ቀርቦ የዯረሰብኝ ጉዲት ነው ብል ያሣየውን
የሚዯግፌ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ላሊው የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በውሣኔው ሊይ የጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ የሔክምና
ቦርዴ ጽፎሌ ብል የጠቀሰው የሔክምና ማስረጃ በሚመሇከት ተጠሪው ተጠይቆ ጥቁር አንበሳ
ሆስፑታሌ ሂድ አሇመታከሙን ስሊረጋገጠ ፌ/ቤቱ ከየት አምጥቶ በውሣኔው ሊይ ሉጽፇው እንዯቻሇ
ሇመረዲት አሌተቻሇም፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ሄጄ አሌታከምኩም እያሇ
በውሣኔው ሊይ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ሄድ የታከመበት ማስረጃ እንዱቀርብ ተዯርጏ የህክምና
ቦርዴ በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት ዘሊቂነት ያሇው በፉት ሲሰራ የነበረውን የአናጺነት ሥራ
ሇመሥራት እንዯማይችሌ አረጋግጧሌ ተብል የተፃፇውን ሇመቀበሌ አይቻሌም፡፡
ሠራተኛው የአሁኑ ተጠሪ የተቀጠረበትን የአሠሪውን ሥራ በመሥራት ሊይ ሳሇ ጉዲት
የዯረሰበት ሆኖ ከተገኘ አሠሪው የአሁኑ አመሌካች በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 96(1) ዴንጋጌ መሠረት ኃሊፉነት አሇበት፡፡
በሠራተኛው /በአሁኑ ተጠሪ/ ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት መጠን በተመሇከተም፡የአዋጁ አንቀጽ 99(1) ‛የአካሌ ጉዲት“ ማሇት የመሥራት ችልታ መቀነስን ወይም
ማጣትን በሚያስከትሌ ሁኔታ በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት እንዯሆነ የሚያስረዲ ነው፡፡
በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ‛2“ ሥር በሥራ ሊይ የዯረሰ የአካሌ ጉዲት ውጤቶች፡- ጊዜያዊ የአካሌ ጉዲት
- ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት
- ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት እና
- ሞት
መሆናቸው ተዘርዝሯሌ፡፡
የአዋጁ አንቀጽ 100 ‛ጊዜያዊ የአካሌ ጉዲት“ የሚሇውን ሠራተኛው ሥራውን ሇተወሰነ ጊዜ
በሙለ ወይም በከፉሌ ሇማከናወን እንዲይችሌ የሚያዯርገው የአካሌ ጉዲት እንዯሆነ የሚገሌጽ ሲሆን
አንቀጽ 101 ዯግሞ ዘሊቂ ከፉሌ ወይም ሙለ የአካሌ ጉዲት የሚባሇው እንዳት እንዯሆነ
የሚያብራራ ነው፡፡ በዚህ የሔጉ ትርጓሜ መሠረት ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት ማሇት ጉዲት
የዯረሰበትን ሠራተኛን የመሥራት ችልታ የሚቀንስ የማይዴን በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ነው፡፡
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ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ማሇት ዯግሞ ጉዲት የዯረሰበትን ሠራተኛ ማናቸውንም ዯመወዝ
የሚያስገኝ ሥራ ሇመሥራት የሚከሇክሇው የማይዴን በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ነው፡፡
በዚህ ጉዲይ በሠራተኛው ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት የሚሇውን
የሚያሟሊ መሆን አሇመሆኑ ከዚሁ ከአዋጅ አንቀጽ 101(2) አንፃር ሲመረመር የፌቼ ሆስፑታሌ
የሔክምና ቦርዴ የሰጠው የሔክምና ማስረጃ በአሁኑ ተጠሪ ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት ማናቸውንም
ዯመወዝ የሚያስገኝ ሥራ ሇመሥራት የሚከሇክሇው የማይዴን የአካሌ ጉዲት ስሇመሆኑ የሚያሳይ
ባሇመሆኑ በሔጉ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ተጠሪው የፌቼ ሆስፑታሌ
የህክምና ቦርዴ በፃፇው የሔክምናው ማሥረጃ ሊይ ወዯ ጥቁር አንበሳ ሆስፑታሌ ሂድ እንዱታይ
ባሇው መሠረት ሣይሄዴ መቅረቱን ራሱ ያረጋገጠ ሲሆን አመሌካች ተጠሪው እንዯገና በላሊ
ሆስፑታሌ ታይቶ የጉዲቱ መጠን ተረጋግጦ እንዱቀርብ የጠየቀውንም ከሰጠው መሌስ
እንዯሚታየው የሚስማማበት ሣይሆን ባሇው ታይቶ እንዱወሰን የሚጠይቅ በመሆኑ የዯረሰበት
የአካሌ ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ስሇ መሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ
ጉዲት ነው ተብል ካሣ ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡
አሁን ባሇው ሁኔታም ሲታይ በተጠሪው ሊይ የዯረሰው ጉዲት በሔጉ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ
ጉዲት የሚባሌ ሆኖ ባይገኝም የአካሌ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በሔክምናው ማስረጃም
የዯረሰበት የአካሌ ጉዲት ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረበትን ሥራ ሇመሥራት እንዯማያስችሇው ተገሌጿሌ፡፡
አመሌካችም በክርክሩ ሊይ ተጠሪ ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረበትን ሥራ ተመሌሶ መሥራት ይችሊሌ
አሊሇም፡፡ አመሌካች በሠራተኛው ሊይ የዯረሰው ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መሆኑ
ካሌተረጋገጠ በቀር ካሣ ሉከፇሇው አይገባም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር በሔጉ ተቀባይነት
የሚሰጠው አይዯሇም፡፡
የአዋጁ አንቀጽ 109(3)(ሇ) በሠራተኛው ሊይ የዯረሰው ጉዲት ከዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት
መጠን በታች ሆኖ ከተገኘ በዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3(ሀ) ክፌያ መሠረት ሆኖ ከአካሌ ጉዴሇት
ዯረጃው ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ክፌያ እንዯሚሰጠው የሚዯነግግ ነው፡፡
በአሁኑ ተጠሪም ሊይ የዯረሰው ጉዲት ከዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መጠን በታች ነው
ሇማሇት ስሇተቻሇ በዚሁ ዴንጋጌ መሠረት ተመጣጣኝ የሆነ የጉዲት ካሣ እንዱያገኝ መወሰን
ይኖርበታሌ፡፡ ሔጉ እንዱህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥም የካሣውን መጠን በርትዕ መሠረት አይቶ
መወሰን ስሇሚፇቅዴ በዚሁ መሠረት በማመዛዘን ታይቶ የአሁኑ አመሌካች ሇሠራተኛው ሇአሁኑ
ተጠሪ ብር 24000 (ሃያ አራት ሺህ) ካሣ ሉከፌሇው ይገባሌ በማሇት ተወስኗሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት በአዋጅ አንቀጽ 109(3)(ሇ) መሠረት አይተው የካሣውን
መጠን መወሰን ሲገባቸው የዯረሰበት ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት መሆኑ ሣይረጋገጥ የዯረሰበት
ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ነው በማሇት በአዋጅ አንቀጽ 109(3)(ሀ) መሠረት የአመት
ዯመወዙ በአምስት ተባዝቶ ካሣ እንዱከፇሇው በሚሌ የሰጡት ውሣኔም መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ ስሇተገኘ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 108579 በ10/01/2003 የሰጠው
ውሣኔ፣ የኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 28436 በ30/09/2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እና የግራር ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 08697 በ16/06/2002 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሻሽል አሠሪው የአሁኑ አመሌካች
ሇሠራተኛው /ሇአሁኑ ተጠሪ/ የጉዲት ካሣ ብር 24000 (ሃያ አራት ሺህ) እንዱከፌሇው
ተወስኗሌ፡፡
2. በዚህ መዝገብ በተዯረገው የሰበር ክርክር ምክንያት የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ
የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
3. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡
4. በዚህ መዝገብ በ26/01/2003 ዓ.ም በግራር ጃርሶ ወረዲ ፌ/ቤት የተከፇተው አፇፃፀም
እንዲይቀጥሌ ተብል የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ መዝገቡ ተዘግቷሌ
ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ

187

