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ጥር 15 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አበበች አደኛ በራሳቸውና በህጻን ረቂቅ
ተክለ ስም - ከጠበቃ ሒጎስ አብርሃ ጋር ቀረቡ
ተጠሪ፡- በስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የተንዲሆ ቤቶች ሌማት
ፔሮጀክት ጽ/ቤት- የቀረበ የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በስራ ሊይ በዯረሰ የሞት አዯጋ ምክንያት ሇጥገኞች የሚከፇሌ ክፌያ ጋር በተያያዘ የተነሳ
ክርክር ሲሆን የተጀመረው በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በአሁኑ አመሌካች ከሳሽነት ነዉ፡፡ ቀርቦ
የነበረው ክስ ባሇቤታቸውና የህጻን ረቂቅ ተክለ አባት የነበሩት አቶ ተክለ አያኖ በተከሳሽ ዘንዴ
በጊዜያዊ ሰራተኝነት ተቀጥረው ከመጋቢት 16 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምረው ብር 6,710 የወር
ዯመወዝ እየተከፇሊቸው ይሰሩ እንዯነበረ፣ መስከረም 07 ቀን 2000 ዓ.ም ወዯ ስራ ቦታቸው
በተከሳሽ መኪና በመጓዝ ሊይ እያለ በዯረሰ አዯጋ መሞታቸውን፣ ተከሳሽ በህጉ መሰረት
ተገቢውን ክፌያ ሇመፇጸም ፌቃዯኛ መሆኑን በ26-6-2000 ዓ.ም በጻፇው ዯብዲቤ ገሌጾ የነበረ
ቢሆንም ግንቦት 1 ቀን 2000 ዓ.ም በባንክ በኩሌ ሇከሳሽ የከፇሇው ግን ብር 27,051 ብቻ
መሆኑን፣ ተከሳሽ በፋዳራሌ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/99 አንቀጽ 94(2) እና
አዋጅ ቁ.262/94 አንቀጽ 46 መሰረት ሇሟች ተተኪዎች የሟቹን የዓመት ዯመወዝ በአምስት
ተባዝቶ ካሳ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት መሆኑን፣ በዚህ መሰረት ከከፇሇው ላሊ የሚቀርበትን ብር
375,549 እንዱከፌሌ ተጠይቆ በ22-9-2000 ዓ.ም በጻፇው መሌስ ፇቃዯኛ ያሇመሆኑን ማሳወቁን
ገሌጸው ተከሳሽ ይሄንን ቀሪ የካሳ ክፌያ ከየካቲት 30 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 9%
ወሇዴና ከክሱ ወጪዎች ጋር እንዱከፌሌ እንዱወሰንበት የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በቀረበው ክስ ሊይ
መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ በሰጠው መሌስ የፌርዴ ቤቱ ስሌጣን ተነስቶ ውዴቅ ተዯርጎ የታሇፇ
ስሇመሆኑ ተመሌክቶ በፌሬ-ጉዲዩ ሊይ የተሰጠው የመሌስ ፌሬ-ሃሳብ፡- በእርግጥ ሟችን በጊዜያዊ
ሰራተኝነት ቀጥሯቸው በኤርታላ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት የኮንስትራክሽን እና ኦፉስ ኢንጅነሪንግ
መምሪያ ኃሊፉ ሆነው ሲሰሩ እንዯነበረ በመግሇጽ ሟች የሞቱት ያሌተፇቀዯሊቸውን የሠ.ቁ.327289 የሆነ ፍርዴ ፑክአፔ መኪና እያሽከረከሩ ከአዱስ አበባ ወዯ ደብቲ ሲጓዙ በዯረሰባቸው
የመገሌበጥ አዯጋ መሆኑን፣ ሟች የተቀጠሩት ባሊቸው የምህንዴስና ሙያ እንጂ በሹፋርነት
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ያሇመሆኑን፣ ሟች ይዘውት የነበሩውን መኪና የተረከቡት አቶ ሞገስ ጀንበሩ የተባለ ሹፋር
ቢሆኑም ሟች መኪናውን ከሹፋሩ ነጥቀው አዱስ አበባ ውስጥ ሲጠቀሙበት ከቆዩ በኋሊ
በራሳቸዉ አሽከርካሪነት 4 የፔሮጀክቱን ሰራተኞች ጭነው ወዯ ደብቲ ሲጓዙ መኪናዋ አቅጣጫ
ስታ ከመንገዴ ወጥታ መገሌበጧን፣ ሟች በራሳቸው ስህተት በፇጠሩት አዯጋ ተከሳሽ ተጠያቂ
ስሇማይሆን፣ በአገራችን ባሇው የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት በሚወስኑት ህጎች እንዱሁም በአዋጅ
ቁ.515/99 አንቀጽ 47(ሏ) በተቀመጠው ትርጉም መሰረት በሟች ሊይ የዯረሰው ጉዲት በስራ ሊይ
የዯረሰ ጉዲት ሉባሌ የማይችሌ በመሆኑ በህጉ ሊይ ሇተተኪዎች ይከፇሊሌ ተብል የተወሰነውን
ካሳ ከሳሾች የመጠየቅ መብት የላሊቸው በመሆኑ፣ ጉዲቱ በስራ ሊይ የዯረሰ ባይሆንም ሟች ከዚህ
በፉት በቋሚነት በተሇያየ ቦታ ያገሇገሇ መሆኑን ከግምት በማስገባት ከብር 100,000 በሊይ
ሰራተኞችን አስተባብሮ ሇከሳሽ የከፇሇ መሆኑን ገሌጾ የቀረበው ክስ ውዴቅ እንዱሆን በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ከሊይ እንዯተመሇከተው
ካከራከረ እና የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማት ሟች የሞቱት በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ነው ወይስ
አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን በመመርመር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት
በዚሁ የበታች ፌርዴ ቤት የተረጋገጡት ፌሬ-ነገሮች አዯጋው በዯረሰ ጊዜ ሟች ያሽከረክሩት
የነበረው መኪና በእርግጥ ከፔሮጀክቱ ጽ/ቤት ሇበዓሌ ወዯ አዱስ አበባ ሲመጡ ይዘውት ያሌመጡ
እና ላሊ ተሸከርካሪ በመያዝ የመጡ ስሇመሆኑ፣ አዱስ አበባ የሚሉንየም በዓለን አሳሌፇው ወዯ
ስራ ቦታ ሉመሇሱ ሲዘጋጁ የስራ አስኪያጁ መኪና በመበሊሸቱ ሟች ይዘውት የመጡት መኪና
ሇስራ አስኪያጁ ተሰጥቶ አዯጋው የተከሰተበት መኪና በዚህ ሂዯት ሉይዝ እንዯቻሇ፣ ቀዴሞ ሟች
ይዘውት የመጡት መኪና በኃሊፉነታቸው የተሰጣቸው እና አሁን አዯጋው የተከሰተበት መኪና
ዯግሞ ከኃሊፉው ጋር በመቀያየር ሂዯት ሟች እጅ የገባ ስሇመሆኑ፣ ሟችም ወዯ ስራ ቦታቸው
ደብቲ ሲሄደ 4 የፔሮጀክቱን ሰራተኞች ይዘው በመጓዝ ሊይ እያለ በአዯጋው ምክንያት
ህይወታቸው ሉያሌፌ ስሇመቻለ ናቸው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት ከሊይ የተመሇከቱትን ፌሬ-ነገሮች ካጣራ በኋሊ ጉዲቱ የዯረሰው በስራ ሊይ
ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ከፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ
47(2)(ሏ) አኳያ መርምሮታሌ፡፡ የተሰጠውም ውሳኔ የዚህ ዴንጋጌ ይዘት “…….መስሪያ ቤቱ
ሇሰራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው የማጓጓዣ አገሌግልት በመጓዝ ሊይ በነበረበት ጊዜ
የዯረሰበት ጉዲት……” ከሆነ ብቻ በመሆኑ፣ አዯጋዉ የዯረሰበት ሰራተኛ ይጓዝ የነበረው መስሪያ
ቤቱ
“…for the common use….” እየተጠቀመ ባሇበት ወቅት እንጂ በዚህ ጉዲይ ሟች
ሇግለ መጠቀሚያ በቀጥታ ተሰጥቶት ወይም ከላሊ ባሇስሌጣን ጋር ተቀያይሮ ሲያሽከረክር
የዯረሰን አዯጋ አይመሇከትም፣ አዯጋውን ያዯረሰው መኪና ተጠሪ ሇሰራተኞች መጓጓዣ
እንዱያገሇግሌ በመዯበው የጋራ መጓጓዣ ሳይሆን በስራ ኃሊፉነታቸው የተነሳ እንዱጠቀሙበት
በግሌ የተሰጣቸውን መኪና ሲያሽከረክሩ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ሉባሌ
ስሇማይችሌ ከሳሾች በጠቀሱት ህግ ሊይ ከዯረሰ ጉዲት ጋር በተያያዘ ጊዜያዊ ሰራተኛ ሲሞት
ሇተተኪዎች የሚከፇሇውን ካሳ ተጠሪ እንዱከፌሌ አመሌካች ሇመጠየቅ መብት የሊቸውም የሚሌ
ነው፡፡ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ግራ ቀኙ ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም
ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የፋ/የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት ሰጥቶት
የነበረውን ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ጥቅምት 15 ቀን 2003
ዓ.ም በሁሇት ገጽ በተጻፇ አቤቱታቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን
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ነጥቦች ያነሱ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- ሟች አዯጋው የዯረሰባቸው መስሪያ ቤቱ በመዯበሊቸው መኪና
እየተጓዙ ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ በጋራ ሇሰራተኞች አገሌግልት የተመዯበ ካሌሆነ
በኃሊፉነታቸው ሇሟች የተመዯበን መኪና ሇሰራተኞች በጋራ የተመዯበ ባሇመሆኑ በስራ ሊይ
እንዯዯረሰ አዯጋ አይቆጠርም ወዯሚሇው መዯምዯምያ መዯረሱ የዴንጋጌውን ይዘት ያሊገናዘቡ
ከመሆኑም በሊይ በወቅቱ ሟች 4 የፔሮጀክቱ ሰራተኞችን በመያዝ ወዯ ስራ ቦታቸው በመጓዝ
ሊይ እያሇ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት ታርሞ በክሳችን
የተመሇከተው ክፌያ እንዱፇጸምሌን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ
እንዱሰጥበት ታዞ በቀን 17-5-2003 ዓ.ም በሁሇት ገጽ በተጻፇ መሌስ የሰጠ ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡ዴርጅታችን በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የሚተዲዯር ስሇመሆኑ ከዚህ በፉት ይሄ የፋ/ሰበር ሰሚ
ችልት በመዝ.ቁ.38250 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ፣ በዚህ ጉዲይ የፋ/መንግስት
ሰራተኞች አዋጅን መሰረት በማዴረግ ውሳኔ መሰጠቱ አግባብነት የላሇው በመሆኑ፣ የአሰሪና
ሰራተኛ አዋጅ በተመሇከተ ዯግሞ ሟች የስራ መሪ በመሆኑ ይሄንንም መሰረት በማዴረግ ክስ
ሉያቀርብ የማይችሌ በመሆኑ፣ ሟች አዱስ አበባ ካሇው መኖሪያ ቤታቸው ዴርጅቱ ወዯ
አዘጋጀሊቸው ደብቲ ወዯ ሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በመጓዝ ሊይ እያለ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ
በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ የማይወሰዴ በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት
የተከራከሩ ሲሆኑ በዚሁ መሌሳቸው 2ኛ ገጽ ሊይ መስቀሇኛ ይግባኝ በማሇት የተጻፇ ሲሆን
ተገቢውን ስነስርዓት በመጠበቅ የቀረበ ባሇመሆኑ ታሌፍአሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ
ያቀረቡ ሲሆን በዚህም ሊይ በሟች እና ተጠሪ መስሪያ ቤት መካከሌ የቅጥር ውሌ ሲዯረግ በስራ
ሊይ በሚዯርስ ጉዲት ምክንያት ሇሚከፇሇው ክፌያ ተፇጻሚነት ያሇው ህግ አዋጅ ቁ.262/94
በአዋጅ ቁ.515/99 እንዯተሻሻሇው ስምምነት ያሇ በመሆኑ በዚሁ ስምምነት መሰረት ክፌያ
እንዱፇጸምሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡
ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ የአመሌካች
ባሇቤት(ሟች) የሞቱት በስራ ሊይ በዯረሰ ጉዲት አይዯሇም ተብል የመወሰኑን አግባብነት
ከፋ/መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 47(2)(ሏ) አኳያ ሇመመርመር በሚሌ
በመሆኑ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ በግራ ቀኙ መካከሌ ባሇው ክርክር አግባብነት ያሇው የህግ ማዕቀፌ እና ጉዲዩን
ሇመመሌከት ስሌጣን ያሇውን አካሌ በተመሇከተ በበታች ፌርዴ ቤቶች በተዯረገው ክርክር ተጠሪ
የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ እና የፋዳራሌ መንግስት ሰራተኞቸ አዋጅ በመጥቀስ በስራ ሊይ የዯረሰ
ጉዲት ያሇመሆኑን ከመከራከር ውጪ አዋጆቹ በግራ ቀኙ ባሇው ክርክር ሊይ ተፇጻሚነት
የላሊቸው ስሇመሆኑ ያነሳው ነጥብ ስሇመኖሩ የሚያመሇክት ነገር የሇም፡፡ በዚህ የሰበር ሰሚ
ችልት ተጠሪ ባቀረበው ክርክር ዯግሞ በአንዴ በኩሌ የተጠሪ ጽ/ቤት ውስጥ የሚነሳው ተመሳሳይ
አሇመግባባት የሚታየው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ስሇመሆኑ ከዚህ በፉት ይሄ የሰበር ሰሚ ችልት
የሰጠውን አስገዲጅ የህግ ትርጉም በመጥቀስ በፋ/መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ሉታይ እንዯማይገባ
ሲከራከር በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሟች የስራ መሪ መሆኑን በመጥቀስ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ በዚህ
ክርክር ሊይ ተፇጻሚነት የላሇው መሆኑን ተከራክሯሌ፡፡ በተጨማሪም አመሌካች ቀዯም ሲሌ
ጉዲዩን ሇፋዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት አቅርበው ጉዲዩን የመመሌከት
ስሌጣን የላሇው መሆኑን በማመሌከት ክሱን የዘጋ ስሇመሆኑ ከክርክር ሂዯቱ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች በበኩሊቸው ክሳቸውን ሲያቀርቡ በግራ ቀኙ መካከሌ ባሇው የስራ ውሌ መሰረት
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ተገቢው ክፌያ እንዱፇጸምሊቸው ተገቢውን ዲኝነት በመክፇሌ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በዚሁ መሌኩ ሟች የተቀጠረው በኮንስትራክሽንና ኦፉስ ኢንጂነር መምሪያ ኃሊፉ ሆኖ
በጊዜያዊነት መሆኑ ያሊከራከረ በመሆኑ የስራ መሪ ሉባሌ የሚችሌ የስራ መዯብ ሊይ የተቀጠረ
በመሆኑ በሟች እና ተጠሪ መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የስራ ውሌ ዯግሞ ሇህግ እና ሞራሌ
ተቃራኒ ነው የሚሌ ክርክር ያሌተነሳ በመሆኑ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገ ስምምነት ዯግሞ
በተስማሙት አካሊት መካከሌ ህግ ሆኖ የሚያገሇግሌ ስሇመሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁ.1731
የሚያስገነዝበን በመሆኑ ከዚሁ በሟች እና በተጠሪ ጽ/ቤት መካከሌ ተዯርጎ በነበረው ስምምነት
መሰረት የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚሁ መሰረት ተመሳሳይ አሇመግባባቶች ሲከሰቱ ማሇትም በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ስሇመሆን
አሇመሆኑ ሇመወሰንም ሆነ የካሳ አከፊፇሌን በተመሇከተ ሉፇቱ የሚገባቸው በፋ/የመንግስት
ሰራተኞች አዋጅ መሰረት መሆን እንዲሇበት በግራ ቀኙ በተዯረገው የስራ ውሌ አንቀጽ 5 ስር
በግሌጽ በማመሌከት የስምምነታቸው አካሌ አዴርገውታሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የተረጋገጡትን ፌሬነገሮች ይዘን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ስንመሇከት የበታች ፌርዴ ቤቶች በሟች ሊይ
የዯረሰው አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯሚዯሚያ የዯረሱት አዯጋውን
ያስከተሇው መኪና ሟች ይዞት የመጣው ተሸከርካሪ የስራ አስኪያጁ መኪና በመበሊሸቱ ሇስራ
አስኪያጁ እንዱሰጥ ተዯርጎ በዚህ መቀያየር ሂዯት በእጁ የገባ ስሇመሆኑ እና ሟች ሇሚሉኒየም
በዓሌ የተሰጠውን እረፌት ጨርሶ ወዯ ስራ ቦታው እየተመሇሰ ባሇበት ወቅት የተከሰተ አዯጋ
መሆኑን በፌሬ-ነገር ተቀብሇው እያሇ መኪናው በጋራ ሇሰራተኞች የተመዯበ ባሇመሆኑ በሚሌ
ነው፡፡ የፋ/መንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 47(2)(ሏ) ስንመሇከት መስሪያ ቤቱ
ሇሰራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው የመጓጓዣ አገሌግልት በመጓዝ ሊይ በነበረበት ጊዜ
የዯረሰበት ጉዲት በማሇት ከሚዯነግግ ውጪ አንዴ ሰራተኛ ባሇው ኃሊፉነት በግለ ተሸከርካሪ
ተሰጥቶት እየተገሇገሇበት ባሇበት ሁኔታ የተከሰተን አዯጋ አይጨምርም ማሇት ባሇመሆኑ የበታች
ፌርዴ ቤቶች በህጉ በግሌጽ ከተመሇከተው የዴንጋጌው ይዘት ውጪ የዯረሱበት መዯምዯሚያ
አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት ፌሬ-ነገሮች
ሟች ህይወቱ ሉያሌፌ የቻሇው በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጡ ሁነው እያሇ
በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ አይዯሇም መባለ ተቀባይነት ያሇው ባሇመሆኑ በሟች ሊይ የዯረሰው
የሞት አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው ብሇናሌ፡፡
የካሳውን መጠን በተመሇከተ ሟች የተቀጠረው በጊዜያዊነት በመሆኑ እና በፋ/የመንግስት
ሰራተኞች አዋጅ የተቀመጠውና ሇጊዜያዊ ሰራተኛ ተፇጻሚነት ያሇው የካሳ ክፌያ በግራ ቀኙ
የስራ ውሌ መሰረት በተመሳሳይ ተፇጻሚነት ሉኖረው እና በዚህ የካሳ ክፌያ መጠን ሊይ የተነሳ
ክርክር የላሇ በመሆኑ እና ሇዚህም አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የአዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 94(2)
እና አዋጅ ቁ.262/94 አንቀጽ 46(2)(5(ሇ)) በመሆኑ ከዚሁ አኳያ ተሰሌቶ ሇአመሌካች የጉዲት
ካሳ ክፌያ ሉከፇሊቸው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ግራ ቀኙ ባዯረጉት የቅጥር ውሌ መሰረት የውሊቸው
አካሌ ባዯረጉት እና በዚህ መሌኩ አሇመግባባት ሲፇጠር ተፇጻሚነት እንዯሚኖረው በተስማሙት
ዴንጋጌ መሰረት የካሳውን መጠን ማስሊት ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሰረት በስራ ሊይ
በዯረሰ ጉዲት የሞተው ሰራተኛ ጊዜያዊ ተቀጣሪ ከሆነ የአንዴ ዓመት ዯመወዙ በአምስት ተባዝቶ
ሇተተኪዎች በጉዲት ካሳ መሌክ እንዯሚከፇሌ ያመሇክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የሟች የወር ዯመወዝ
6,710 (ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ አስር ብር) ስሇመሆኑ ያከራከረ ነጥብ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም
(6,710 x 12)5 = 402,600 ብር (አራት መቶ ሁሇት ሺህ ስዴስት መቶ ብር) ይሆናሌ ማሇት
ነው፡፡ ከዚህ የካሳ ክፌያ መጠን ውስጥ ቀዯም ሲሌ አመሌካች 27,051 ብር (ሃያ ሰባት ሺህ
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ኃምሳ አንዴ ብር) በተጠሪ መስሪያ ቤት የተከፇሊቸው ስሇመሆኑ ያመኑ በመሆኑ ይሄው ገንዘብ
ሲቀነስ ቀሪ ክፌያ 402,600 – 27,051 = 375,549 ብር (ሶስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ አምስት
መቶ አርባ ዘጠኝ ብር) ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት የተጠሪ ዴርጅት ሇአመሌካች
375,549 ብር (ሶስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ አምስት መቶ አርባ ዘጠኝ ብር) እንዱከፌሌ
ብሇናሌ፡፡
ባጠቃሊይ በሟች ሊይ የዯረሰው የሞት አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ
ቤቶች በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ አይዯሇም በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ አግባብነት የላሇውና
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ
ሰጥተናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. በቀን 10-12-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ.122319 መጋቢት 7 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. በሟች አቶ ተክለ አያኖ ሊይ የዯረሰው የሞት አዯጋ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው ብሇናሌ፡፡
በመሆኑም የተጠሪ ዴርጅት ሇሟች ተተኪዎች (ሇአመሌካች) ብር 375,549 (ሶስት መቶ ሰባ
አምስት ሺህ አምስት መቶ አርባ ዘጠኝ ብር) እንዱከፌሊቸው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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