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የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡- አቶ ምትኩ ኃይለ ጠበቃ ሇገሰ ማሞ ቀረቡ
ተጠሪ ፡-

አቶ መስፌን ጥሊሁን የቀረበ የሇም

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ ጋር ተያያዥነት ያሇው እና በስራ ሊይ የዯረሰን ጉዲት ካሳ መሰረት
ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝቦች ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት
በሀዋሳ ከተማ የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ በተጠሪ ዴርጅት
ውስጥ ሊሌተወሰነ ጊዜ በእንጨት መሰንጠቂያ ማሽኒስትነት በወር ብር 750 /ሰባት መቶ ሀምሳ
ብር/ እየተከፇሇኝ በማገሌገሌ ሊይ እያሇሁ በጥር 08 ቀን 2002 ዓ.ም የማሽኑ መጋዘን በግራ እጅ
ሊይ ባዯረሰው የመቆረጥ አዯጋ ሶስት ጣቶቼ ተቆርጠው ከፌተኛ ጉዲት ዯርሶብኛሌ፡፡ በዚህ የተነሳ
ከዚህ በኋሊ ስራ ሊይ ተሰማርቼ ስራ መስራት እንዲሌችሌ አዴርጎኛሌ፡፡ በመሆኑም በአሰሪና
ሰራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 109/1/ መሰረት ሇዯረሰብኝ ጉዲት ካሳ እና የህክምና ወጪ
እንዱከፇሇኝ በማሇት ባጠቃሊይ ብር 45,000 /አርባ አምስተ ሺህ ብር/ እንዱከፌሇኝ በማሇት
ነው፡፡ የቀረበው ክስ ሇተከሳሽ ዯርሶት መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ ባቀረበው መሌስ አመሌካች
በዴርጅቱ ውስጥ በአዋጅ 377/96 አንቀጽ 10/1/ሏ/ሠ/መሰረት የስራ መብዛት በሚኖርበት ጊዜ
ስራው እስኪያሌቅ ዴረስ ብቻ ሇመስራት የተዋዋሇ በመሆኑ፣አመሌካች ከተጠሪ ጋር ብቻ ሳይሆን
ከላሊ ስራ ተቋራጭ ጋርም የሚሰራ በመሆኑ፣የጉዲት መጠኑንም የሚያሳይ ነገር ያሊቀረበ
በመሆኑ፣አመሌካች ጉዲት የዯረሰበት አዕምሮውን በሚገባ መቆጣጠር በማይችሌበት ሁኔታ
በመጠጥ ሰክሮ በስራ ሊይ በመገኘት በመሆኑ በራሱ ሊይ ሆነ ብል እንዲዯረሰ
ስሇሚቆጠር፣በወቅቱ ከሳሽ ወዯ ዴርጅቱ ሲመጣ ሰክሮ ስሇነበር ወዯ ስራ እንዲይገባ በአሰሪው
ጭምር ትዕዛዝ ቢሰጠውም እምቢተኛ በመሆን በመስራት ሊይ እንዲሇ ጉዲት የዯረሰበት
በመሆኑ፣ኃሊፉነት የላሇብኝ ቢሆንም እንኳ በሰብአዊነት የህክምና ወጪውን የሸፇንኩ
በመሆኑ፣ከዚያም በመዲን ወዯ ስራው ተመሌሶ ስራውን ሲሰራ ቆይቶ የማሽን ካፕስተሮችን
በመሇወጡ በፇጸመው ጥፊት ምክንያት ከስራ የተሰናበተ በመሆኑ ያቀረበው ክስ ተቀባይነት
የሇውም የሚሌ ነው፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር
በመስማት እና ማስረጃ በመቀበሌ ከሳሽ በስራ ገበታው ሊይ የተገኘው በስካር መንፇስ ስሇመሆኑ
እና በእንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ መስራት እንዯላሇበት የተሊሇፇሇትን የስራ ኃሊፉውን ትዕዛዝ
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በመተሊሇፌ በመስራት ሊይ እንዲሇ የዯረሰበት ጉዲት በመሆኑ በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው ተብል
የማይወሰዴ በመሆኑ የቀረበው የካሳ ክፌያ ጥያቄ ውዴቅ ነው በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከሳሽ
በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም
የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት የበታች ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348/1/
መሰረት አጽንቶታሌ፡፡ ሆኖም የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልት የቀረበሇትን ቅሬታ በመቀበሌ የግራ
ቀኙን ክርክር በመስማት በግራ ቀኙ መካከሌ የስራ ውሌ ስሇመኖሩ ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/
ያረጋገጠው ነጥብ ባሇመኖሩ፣ስራው ዯግሞ የአዯገኝነት ጠባይ ያሇው በመሆኑ እና በፌትሏብሓር
ህግ ቁ.2088/1/ መሰረት የኃሊፉነት ዯንቦችን በመጥቀስ አመሌካች ከኃሊፉነት ሉዴን ስሇማይችሌ
የዯረሰውን ጉዲት የመካስ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የካሳ መጠኑን በርትህ 20,000 ብር/ሀያ ሺህ
ብር/ እንዱከፌሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን
ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ቀዯም ሲሌ ሇዚህ
የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ በዚህ ጉዲይ አመሌካች ኃሊፉ ነው
የመባለን አግባብነት ከአዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 96/ሀ/እና/ሇ/ አኳያ ሇመመርመር በሚሌ
በመሆኑ ከዚሁ ጭብጥ አኳያ የተያዘውን ጉዲይ ተመሌክቶ እሌባት መስጠት ተገቢነት ይኖረዋሌ
ማሇት ነው፡፡
በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በመጀመሪያ ዯረጃ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልት
የአሁን ተጠሪ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ ያነሳውን ነጥብ
በተመሇከተ የአሁን ተጠሪ ራሱ ክሱን ሲያቀርብ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ስሇመሆኑ እና
በወር የሚያገኘውን የዯመወዝ መጠን በማመሌከት በመሆኑ ተጠሪ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ
ስሇመሆኑ አከራካሪ ባሌሆነበት ሁኔታ እና ተጠሪም ራሱ ክሱን ሲያቀርብ አመሊክቶ ያቀረበውን
ነጥብ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ማንሳቱ እና ሰራተኛ ስሇመሆኑ አመሌካች አሊረጋገጠም ወዯ የሚሇው
መዯምዯሚያ መዴረሱ አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በግራ ቀኙ መካከሌ
የተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ውስጥ ሰራተኛ መሆን አከራካሪ ባሌሆነበት ሁኔታ የክሌለ የሰበር
ሰሚ ችልት በራሱ በማንሳት ሰራተኛ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ መዴረሱ ተቀባይነት
ያሇው ዴምዲሜ ባሇመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
በላሊ በኩሌ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን ፌሬ-ነገሮች ስንመሇከት ተጠሪ በስራ ሊይ ዯረሰ
የተባሇው ጉዲት በዯረሰበት ዕሇት ጠዋት ወዯ ስራ ከገባ በኋሊ፣የስራ ኃሊፉው ሇላሊ ስራ ሲወጣ
ተከትል እንዯወጣ እና የስራ ኃሊፉው ተመሌሶ ሲመጣ ተጠሪም ተከትልት እንዯመጣ፣በዚህን
ወቅት ተጠሪ በስካር ውስጥ እንዯነበር ወይም ይንገዲገዴ እና የመጠጥ ጠረንም እንዯነበረዉ፣ከዚህ
የተነሳ አመሌካች እንዲትሰራ በማሇት አስጠንቅቆት እንዯነበር፣ሆኖም አመሌካች ሇስራ ሲወጣ
አስፇቅዲሇሁ በማሇት ሇመዯወሌ በሚሌ የሞባይሌ ስሌክ በመያዝ እንዯወጣ፣ተመሌሶም አሰሪው
ፇቅድሌኛሌ በማሇት እምቢተኛ በመሆኑ መስራት እንዯጀመረ፣ስራውን መስራት ከጀመረ ብዙም
ሳይቆይ አዯጋው እንዯተከሰተ፣ከአዯጋውም በኋሊ አመሌካች ወዯ ተሇያዩ የህክምና ቦታዎች
የወሰዯው እና በመዲንም ስራ የጀመረ ስሇመሆኑ፣ ሆኖም ስራውን ከጀመረ በኋሊ አንዱቀይር
የተሰጠውን የማሽን ካፕስተሮችን በማጥፊቱ በፇጸመው ጥፊት ከስራ
የተሰናበተ ስሇመሆኑ
ነው፡፡
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ከሊይ የተረጋገጡትን ፌሬ-ነገሮች ይዘን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች ስንመሇከት በእርግጥ
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 96/1/ን ስንመሇከት አንዴ አሰሪ በስራ ሊይ በሰራተኛው
ሇሚዯርስ ጉዲት ሇመካስ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም ጉዲት የዯረሰበት
ሰራተኛ
ሆነ
ብል
በራሱ
ሊይ
ሊዯረሰው
ማንኛውም
ጉዲት
አሰሪው
ኃሊፉነት
እንዯላሇበት፣በተሇይም አሰሪው አስቀዴሞ በግሌ የሰጡትን የዯኅንነት መጠበቂያ መመሪያዎች
በመጣስ ወይም የአዯጋ መከሊሇከያ ዯንቦችን በመጣስ ወይም አካለን ወይም አዕምሮውን በሚገባ
ሇመቆጣጠር በማይችሌበት ሁኔታ በመጠጥ ወይም በአዯንዛዥ ዕፅ ሰክሮ በስራ ሊይ በመገኘቱ
የዯረሰ ጉዲት በሰራተኛው ሆን ተብል የዯረሰ ተዯርጎ ስሇሚወሰዴ አሰሪው ሇመካስ ኃሊፉነት
የላሇበት ስሇመሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 96/ሀ//ሇ/ ስር ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡
ተጠሪ ጉዲት በዯረሰበት ቀን ሰክሮ በስራው ሊይ የተገኘ ስሇመሆኑ፣እንዲይሰራ ተብል በስራ
ኃሊፉውም የተሰጠውን መመሪያ በመጣስ በእምቢተኝነት ወዯ ስራ በመግባት ስራ የጀመረ
ስሇመሆኑ እና በወቅቱም ይንገዲገዴ የነበረ ስሇመሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የዯረሰው ጉዲት በስራ
ሊይ እንዯዯረሰ ተቆጥሮ ሇዯረሰው ጉዲት አሰሪው/አመሌካች/ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት በክሌለ
የመጀ/ዯረጃ እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መወሰኑ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር የተፇጸመ
መሰረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ አያሳይም፡፡ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም ግራቀኙ
ያሌተካካደበትን እና ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ ስሇመሆኑ ተጠሪ ራሱ ባሌካዯበት
ሁኔታ ሰራተኛ መሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ፣በግራቀኙ መካከሌ ተፇጻሚነት ያሇው የህግ
የአሰሪና ሰራተኛ ስሇመሆኑም በሊከራከረበት ሁኔታ የፌተሏብሓር ህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ እና
የአመሌካች ዴርጅት ስራ የአዯገኝነት ባሔርይ ያሇው ነው በማሇት አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት
ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ መዴረሱ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ባጠቃሊይ በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ያሇመሆኑ ከተረጋገጡት ፌሬነገሮች እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ ሆኖ እያሇ የክሌለ የሰበር ሰሚ
ችልት የበታች ፌርዴ ቤቶች ሰጥተውት የነበረውን ውሳኔ በመሻር አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት
በማሇት መወሰኑ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተዉን ውሳኔ ስጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዝ/ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት
በመዝ.ቁ.51342 በቀን 22-7-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ
ቁ.348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ ቁ.08825 በቀን 25-1-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት
እና የሀዋሳ ከተማ የመጀ/ዯ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 00347 በቀን 15-11-2002 ዓ.ም በዋሇው
ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
3. በአሁን ተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት በስራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ባሇመሆኑ አመሌካች የዯረሰውን
ጉዲት ሇመካስ ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/ዮ
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