የሰ/መ/ቁ. 68138
ጥር 17 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡-

ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- 1- ወ/ሮ ጥሩሰው ጥሊሁን የቀረበ የሇም
2- ወ/ሮ ቦጋሇች አስፊው ቀረቡ
3- እነ ወ/ሮ ብዙነሽ ካሣ / ወ/ሮ ብዙነሽ ካሣ እና
እማኋይ ዴንቁ ቢሆነኝ / ቀረቡ
ተጠሪ፡- ሲቪሌ ወርክስ አማካሪ መሃንዱሶች ኃ/የተ/የግሌ ማህበር

ጠበቃ ዜና ዯባስ ቀረቡ

መዝገቡ ከሰ/መ/ቁጥር 68139 ፣ 68140 ጋር ተጣምሮ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 መሠረት የሞት ጉዲት ካሣ
የሚጠይቅበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ሲሆን ከሣሸ የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች ሲሆኑ ተከሣሽ የአሁኑ ተጠሪ ነበር፡፡ ከሣሾች
ክሳቸውን ያቀረቡት በተሇያዩ መዛግብት ሲሆን በተራ ቁጥር አንዴ የተጠቀሱት አመሌካች በስር
ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ይዘቱ ባሇቤታቸውና የተፀነሰው ሌጅ አባት የሆኑት ኢንጂነር ዲዊት
ኃ/ማርያም በተጠሪ ዴርጅት በኮንስትራክሽን መሏንዱስትነት የስራ መዯብ በወር ብር 12,675
ዯመወዝና በመስክ ስራ ሲመዯቡ ዯግሞ በቀን 2ዏዏ ብር አበሌ እየተከፇሊቸው ሇመስራት
ተቀጥረው ስራውን በመስራት ሊይ እንዲለ ተጠሪ መስሪያ ቤት በሚቆጣጠረው በቀይ አፇር
ቱርሚ የመንገዴ ስራ ኘሮጀክት አብሯቸው እንዱሰሩ ከተመዯቡት ከኢንጂነር ለሉት ታምራት
ጋር የካቲት 23 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም በመስክ መኪና በሾፋር ወዯ ኘሮጀክቱ ቦታ ሄዯው የተጠሪን
ስራ እየሰሩ ሳሇ የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም የተጠሪ ሹፋር በሚያሽከረክረው መኪና የሄደበትን
የመቆጣጠር ስራ ሇማከናወን ኦሞራቴ ወንዝ ሊይ እየተገነባ ያሇውን ዴሌዴይ ተመሌክተው
ሲመሇሱ ዯሞኮ ከተማ ሉዯርሱ ሁሇት ኪል ሚትር ሲቀር መኪናው ተንሸራቶ አሸዋ ወንዝ
ውስጥ ገብቶ ሇመውጣት ሲሞክር ዯራሽ የጎርፌ ውሃ ዯርሶ ተሽከርካሪውን ከእነ ተሳፊሪዎች ይዞ
በመሄደ
የተነሳ ከስራ ባሌዯረቦቻቸው ጋር ሔይወቱ ሉያሌፌ እንዯቻሇ ገሌጸው
በሚስትነታቸውና ከሟች የጸነሱት ሌጅ በአዋጁ መሠረት የሚገባቸው ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው
ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በተራ ቁጥር ሁሇት የተጠቀሱት አመሌካች
ባቀረቡት ክስ ሌጃቸው የሆነችው ሟች ኢንጂነር ለሉት ታምራት በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ
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ተቀጥራ ዯመወዝ 4ዏ55.50 /አራት ሺህ ሃምሳ አምስት ብር ከሃምሳ ሣንቲም/ እና አበሌ በቀን
አንዴ መቶ ብር እየተከፇሊቸው በመስራት ሊይ እንዲለ የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም በስራቸው
ሊይ እንዲለ በዯረሰባቸው አዯጋ የሞቱ መሆኑን በመግሌፅ የጉዲት ካሣ እና የተሇያዩ ክፌያዎች
እንዱከፇሊቸው እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ በተራ ቁጥር ሶስት የተጠቀሱት አመሌካቾች
ዯግሞ የወ/ሮ ብዙነሽ ካሣ ባሇቤት የህፃን ናሆም ወሊጅ አባት፣ የእማኋይ ዴንቁ ቢሆነኝ ሌጅ
የሆኑት ሟች ኢንጅነር ዯምስ ወርቁ በተጠሪ ዴርጅት ውስጥ ተቀጥረው በወር ብር 11,135.00
የመስክ አበሌ ብር 27ዏ.00 እየተከፇሊቸው በመስራት ሊይ እንዲለ በየካቲት 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም
ከእነ ኢንጂነር ዲዊት ኃ/ማርያም ጋር በዯረሰባቸው አዯጋ የሞቱ መሆኑን ገሌጸው በሔጉ
መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎች እንዱከፇሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው
መከሊከያ መሌስም በውሃ አዯጋ ሔይወታቸው ያሇፇው መሃንዱሶች ሰራተኞቹ መሆኑን ሳይክዴ
አዯጋው የዯረሰው ከተመዯቡበት የስራ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ በራሳቸው ፌሊጎት ስራ በላሇበት
እሁዴ ቀን በመሄዴ ሲመሇሱ የዯረሰ አዯጋ በመሆኑ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ ሉቆጠር
አይችሌም በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን
ክርክርና ምስክሮችን ከሰማ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ሟቾች ሔይወታቸው በአዯጋ ምክንያት
ባሇፇበት ጊዜ ከተጠሪ ጋር የአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት የነበራቸው መሆኑን ተጠሪ ያሇመካደንና
በማስረጃም መረጋገጡን ከገሇጸ በሁዋሊ አዯጋው የዯረሰው ግን ሟቾች በስራ ሊይ በነበሩበት ጊዜ
ሳይሆን ከስራ ቀንና ቦታ ውጪ ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ ፣ አመሌካቾች ሟቶች የሞቱት
በስራ ሊይ ሆነው ስሇመሆኑ የማስረዲት ግዳታቸውን አሌተወጡም በማሇት ዯምዴሞ ክሱን
ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተናጠሌ አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ
ጉዲዩን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበው በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ባሇመስማማት ሲሆን አመሌካቾች አቤቱታቸውን በተሇያዩ
መዛግብት ያቀረቡ ቢሆንም የሁለም አመሌካቾቹ የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት ግን ሟቾች
በተጠሪ መኪና እና ሹፋር ኦሞራቴ ወንዝ ሊይ እየተገነባ ያሇውን ዴሌዴይ ተመሌክተው
ሲመሇሱ ጉዲቱ የዯረሰባቸው ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች በአዋጅ ቁጥር
377/1996 አንቀፅ 95 እና 97 ስር ሊይ በስራ ሊይ ስሇሚዯርስ አዯጋ የተቀመጠውን የሔጉን
መንፇስ ባግባቡ ሳይመሇከቱ አዯጋው የዯረሰው በስራ ሊይ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት
ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸውን ከሔግ ውጪ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ በሟቾች ሞት ምክንያት ሇአመሌካቾች ካሣ የመክፌሌ ኃሊፉነት
አሇበት? ወይስ የሇበትም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦም በሁለም መዛግብት በሰጠው የጽሐፌ መሌስ
ሟቾች ሰራተኞቹ መሆናቸውን ሳይክዴ አዯጋው በዯረሰበት እሇት ግን የስራ ቀን ካሇመሆኑም
በሊይ ሟቾች ሉመሇከቱት የሄደበት ዴሌዴይ ሟቾች እንዱሰሩ ከተመዯቡበት ሳይት ውጪ በላሊ
አቅጣጫ ያሇና በእሇቱም ሟቾቹ እንዱመሇከቱት ከአሰሪው ተገቢው ትዕዛዝ ባሌተሰጠበት ሁኔታ
ሟቾቹ በራሳቸው ፌሊጎት ሄዯው ዴሌዴዩን ተመሌክተው ሲመሇሱ አዯጋው የዯረሰ በመሆኑ
አዯጋው በስራ ሊይ የዯረሰ ነው ሉባሌ እንዯማይችሌና ኃሊፉነት የሇበትም ተብል መወሰኑ ሔጉን
መሠረት ያዯረገ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካቾች በበኩሊቸው የሰበር አቤቱታቸውን
በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታዎቹ መነሻ ከሆኑት ውሣኔዎች እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ
መርምረናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ሟቾች አዯጋው በዯረሰበት እሇት በመስክ ስራ ሊይ
የነበሩ መሆኑን ሳይክዴ አጥብቆ የሚከራከረው አዯጋው የዯረሰው ሟቾቹ ከተጠሪ ፇቃዴና
እውቅና ውጪ በሆነ ሁኔታ ተጠሪ በአማካሪነት በተቆጣጣሪ መሃንዱስነት ከሚሰራበት ቦታ
ውጪ ወዯአሇው በኦሞራቴ ወንዝ ሊይ የሚሰራውን ዴሌዴይ ሇመመሌከት ሄዯው ሲመሇሱ
አዯጋው የዯረሰ በመሆኑ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ አይቆጠርም በማሇት መሆኑን አመሌካቾች
ዯግሞ ሟቾች በተጠሪ ትዕዛዝ ወዯ ቀይ አፇር ቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሇመስክ ስራ
መሄዲቸው የተረጋገጠና ወዯ ኦሞራቴ ወንዝ ዴሌዴይ ጉብኝት የሄደትም በተጠሪ ሹፋርና
መኪና እንዱሁም በወቅቱ የመስኩ ስራ ኃሊፉ ከነበሩት ሰው ጋር ጭምር በመሆኑ አዯጋው
በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ነው በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋጧቸው ነጥቦች ዯግሞ ሟቾች በተጠሪ
ዴርጅት ተቀጥረው የሚሰሩ መሆናቸውን አዯጋው ዯረሰ የተባሇበት እሇት እሁዴ ሁኖ የእረፌት
ቀን መሆኑን ፣ በዚህ እሇት ሟቾች በተጠሪ ዴርጅት መኪና አሞራቴ ወንዝ ሊይ በላሊ ዴርጅት
የሚሰራውን ዴሌዴይ ሇመመሌከት ሄዯው ሲመሇሱና ዯመኮ ከተማ ሇመዴረስ ሁሇት ኪል
ሜትር ሲቀራቸው የተሳፇሩበት መኪና አዋሽ ወንዝ ውስጥ ገብቶ
የጎርፌ
ዯራሽ ውሃ
የወሰዲቸውና ሇህሌፇት የዲረጋቸው መሆኑን ሟቾች ከተመዯበቡት የመስክ ስራ ቦታ ውጪ ወዯ
ሚገኘው ወዯ ኦሞራቴ ወንዝ ዴሌዴይ ግንባታ ጉብኝት የሄደት ከተጠሪ የተሰጣቸው ትዕዛዝ ኖሮ
ሳይሆን በራሳቸው ፌሊጎት ስሇመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ
ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት ከተሰጠው
ስሌጣን አንጻር ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ
ቤቶች ያረጋገጧቸውን ፌሬ ነገሮችን እንዲለ በመቀበሌ የሚኖረው ሚና በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ
የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ ስህተት ካሇ ማረም ነው፡፡ ከዚህ አንፃር በሔጉ ረገዴ ያሇውን ጉዲይ
ተመሌክተናሌ፡፡
በመሰረቱ በስራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ማሇት በስራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ /occupational injury/
ወይም በስራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ /occupational disease/
እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀጽ 95/2/ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 97 ዯግሞ በስራ ሊይ የሚዯርስ
አዯጋ ማሇት ማንኛውም ሰራተኛ ሥራውን በማከናወን ሳሇ ወይም ከሥራው ጋር ግንኙነት
ባሇው ሁኔታ ከራሱ ወጭ በሆነ ምክንያት ወይም ስራውን ሇማከናወን ባዯረገው ጥረት ምክንያት
በአካለ ወይም በአካለ ማንኛውም ክፌሌ ተፇጥሮአዊ እንቅስቃሴ ሊይ በዴንገት ጉዲት
በሚዯርስበት ጊዜ እንዯሆነ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ማሇት ዯግሞ
ሰራተኛው የአሰሪውን ትዕዛዝ በስራ ሊይ እና በስራ ሰዓት ሲፇጽም የዯረሰበት ጉዲት ፣ ሰራተኛው
ከስራው በፉት ወይም በኋሊ ወይም ስራው ሇጊዜው ተቋርጦ በነበረበት ጊዜ በስራው ቦታ ወይም
በዴርጅቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ የዯረሰበት ጉዲት ፣ ሰራተኛው ወዯ ስራ ቦታ ወይም ከስራ ቦታው
ዴርጅቱ ሇሰራተኞች አገሌግልት እንዱሰጥ በመዯበው መጓጓዣ በመጓዝ ሊይ በነበረበት ጊዜ
የዯረሰበት ጉዲት ስሇመሆኑ የአዋጁ አንቀፅ 97 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የአሰሪው
ሒሊፉነት በስራ ምክንያት ሇሚመጡ ጉዲቶች የተወሰነ ስሇመሆኑ ዴንጋጌዎቹ ያስረዲለ፡፡ በዚህም
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መሠረት በአዋጁ የጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ የሚቻሇው ጉዲቱ በስራ ምክንያት የመጣ ሁኖ በስራ
ሰዓት ፣ በስራ ቦታና ከስራው ጋር ግንኙነት ባሇው አጋጣሚ የተከሰተ መሆኑ በሚገባ ሉረጋገጥ
ይገባሌ ፡፡ በመሆኑም የአዋጁ አንቀፅ 96 እና 97 ዴንጋጌዎች ጠቅሊሊ ይዘት ሲታይ ዯግሞ
አሰሪው በስራ ሊይ ሉዯርስ የሚችሇውን አዯጋ የመከሊከሌ እርምጃ የመውሰዴ ፣ አዯጋው በሔጉ
በተቀመጠው ትርጉም መሠረት በስራ ሊይ ከዯረሰ ዯግሞ ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት
መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 95 ዴንጋጌ መሠረት የካሣ ክፌያ ጥያቄ የሚያቀርበው
ወገን ጉዲቱ የዯረሰው በአንቀፅ 97 በተመሇከተው አኳኋን በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ምክንያት
መሆኑንና እንዯዚሁም በዴርጊቱና በውጤቱ መካከሌ ቅርብና ቀጥተኛ የሆነ የምክንያትና
የውጤት ግንኙነት መኖሩን /proximate cause and effect
relationship/
ማስረዲት
እንዯሚጠበቅበት ይታመናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሰሪው አሊፉነት በጥፊት ሊይ ያሌተመሰረተ /strict/
ስሇሆነ ካሣ ጠያቂው ወገን በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ማሳየት ብቻ
እንጂ ከዚህ አሌፍ የጉዲት አዴራሹን ወይንም የአሰሪውን የአእምሮ ሁኔታ /state of Mind/
ማስረዲት እንዯማይጠበቅበት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 96 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ
ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሟቾች በተጠሪ መስሪያ ቤት ተቀጣሪ ሰራተኞች መሆናቸውና
በመስክ ሊይ እያለ በዯረሰባቸው አዯጋ ሔይወታቸው ማሇፌ እና ይኸው አዯጋ የዯረሰው ዯግሞ
በተጠሪ ተመዴበው በሚሰሩበት የሥራ ቦታና ሰዏት ሳይሆን ከዚህ ውጪ በራሳቸው ፌሊጎት
በአካባቢው
በላሊ ዴርጅት የሚሰራውን የዴሌዴይ ግንባታ ሇመመሌከት ሄዯው ዴሌዴዩን
ተመሌክተው ሲመሇሱ መሆኑን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው
ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ አዯጋው የዯረሰው ከስራ ሰዓትና ከስራ ቦታ ውጪ
ከስራው ጋር ግንኙነት በላሇው አጋጣሚ እና ከአሠሪው ትዕዛዝ ሳይኖር መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ
ከተረጋገጠ ዯግሞ ተጠሪ በአሰሪነቱ ሇጉዲቱ ኃሊፉ የሚሆንበት ምክንያት የላሇ መሆኑን የአዋጅ
ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 95፣ 96 እና 97 ዴንጋጌዎች ይዘት ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የበታች
ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች የሞቱት በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ አይዯሇም በማሇት የካሣ ክፌያ
ጥያቄውን ውዴቅ በማዴረግ መወሰናቸው
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ
ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 68011 ሔዲር 01 ቀን 2003 ዓ.ም
በመ/ቁጥር 68045 ሔዲር 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ፣ በመ/ቁጥር 68012 ሔዲር 01 ቀን 2003
ዓ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 98936 የካቲት 26 ቀን 2003
ዓ.ም. በመ/ቁጥር 99000 የካቲት 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. ፣ በመ/ቁጥር 98933 የካቲት 28
ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት በዴምጽ ብሌጫ
ጸንቷሌ፡፡
2. ሟቾች ሔይወታቸው ያሇፇው በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ባሇመሆኑ ሇአመሌካቾች የሚከፇሌ
የካሣ ክፌያ የሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡

106

ት

ዕ

ዛ ዝ

በዚህ መዝገብ የተሰጠው ውሣኔ ግሌባጩ ከሰ/መ/ቁጥር 68139 እና 68140 ጋር ይያያዝ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
የሀሣብ ሌዩነት
እኛ ስማችን በሶስተኛ ተራ ቁጥር እና በአራተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምነው ዲኞች አብሊጫው
ዴምፅ ሟችዎች ህይወታቸው ያሇፇው በሥራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ባሇመሆኑ ሇአመሌካቾች
የሚከፇሌ የካሣ ክፌያ የሇም በማሇት በሰጠው ውሣኔ የማንስማማ በመሆኑ በሀሣብ ተሇይተናሌ፡፡
ከአብሊጫው ዴምፅ የምንሇይባቸው ምክንያቶች የሚከተለት ናቸው፡፡
1. የመጀመሪያው ሌዩነታችን የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾች የተጠሪን ሠራተኞችና የተጠሪ
የሥራ መሪ የሆነውን ሰው አዯጋው በሥራ ሊይ እያለ የዯረሰ መሆኑን ያሇባቸውን የማስረዲት
ግዳታና ተጠሪ ሠራተኞቹ በሥራ ሊይ አዯጋ ያሌዯረሰባቸው መሆኑን ያሇበትን የማስረዲት
ግዳታ የተረጎመበትና የተረደበት አግባብ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪ ከኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሌጣን ጋር ባዯረገው የሥራ ውሌ ከቀይ አፇር አስከቱርሚ
ያሇውን መንገዴ ሇመገንባት የሥራ ተቋራጭነት ውሌ የተዋዋሇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ
በውሌ የተረከበውን የመንገዴ ሥራ ሇማከናወን የቀጠራቸውን ሠራተኞችና የግንባታ መሣሪያዎች
እንዱያስተዲዴርሇትና የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክቱን በበሊይነት እንዱመራሇት ሟች ኢንጅነር ዯምሴ
ወርቄን የቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ አዴርጎ መዴቦት የነበረ
መሆኑ ግራ ቀኙ በሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ በሰበር በተዯረገው ክርክር ያሌተካዯና የተረጋገጠ ፌሬ
ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇመንገዴ ሥራ ኘሮጀክቱ በመዯባት የመሇያ ቁጥር 3-43639 መኪና
የትራንስፕርት አገሌግልት እያገኙ እያለ “ወራባ” ከተባሇው ወንዝ በዯራሽ ጎርፌ ውሀ የካቲት
28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተወስዯው ህይወታቸው ካሇፇው አራት ሰዎች ውስጥ አንዯኛው ማሇትም
ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ የቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ የነበረ ነው
ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ በአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ እንዯተሻሻሇ
በተዯነገገው መሠረት የዴርጅቱ /የተጠሪ/ ሥራ መሪ ናቸው፡፡
ላልቹ በአዯጋው ህይወታቸው ያሇፇው ሰዎች ማሇትም ኢንጅነር ዲዊት ሀይሇማርያም ኢንጅነር
ለሉት ታምራትና የተጠሪ ሠራተኞች መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡ በእኛ እምነት ሟች ኢንጅነር
ዲዊት እና ኢንጅነር ለሉት የሞት አዯጋ የዯረሰባቸው ሥራ በመሥራት ሊይ እያለ ነው ወይስ
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት ወዯ
“አምራቴ” ወንዝ የመስክ ሥራ ጉብኝት ሇማዴረግ የሄደት በአሰሪው /በተጠሪው/ ትዕዛዝ
በተሰጣቸው የሥራ ስምሪትና ትዕዛዝ መሠረት ነው ወይስ አይዯሇም ? የሚሇው ነጥብ መመሇስ
አሇበት፡፡ የቀይ አፇር ቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ የነበሩት ኢንጅነር ዯምሴ
ወርቄ ተጠሪ በተቋራጭነት የሚሠራውን የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ስኬታማ በሆነ መንገዴ
ሇመሥራት አስፇሊጊ ነው የሚሇውን ሥራ እንዱሰሩና ከሙያቸው ጋር ተያያዥነት ያሇውን
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የመስክ የሥራ ጉብኝት እንዱያዯርጉ በሥሩ የሚገኙትን ሰራተኞች የማሰማራት ሥሌጣን
እንዲሇው ይገመታሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ ካለት ሠራተኞች
የተወሰኑትን ብቻ ሇይቶ ከመዯበኛ የሥራ ቀናት ፣ ከመዯበኛ የሥራ ሠዓትና ከመዯበኛው የሥራ
ቦታ ውጭ ሇሥራ ሉያሠማራና የመስክ የሥራ ጉብኝት እንዱያዯርጉ የማዴረግ ሥሌጣንና
ኃሊፉነት እንዯሚኖረው የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሌዩ የሥራ ባህሪና በግንባታው ሥራ መስክ
የዲበሩ የአሠራር ሌምድችን በተሇይም ስሇግንባታ አካሄዴ የወጣውን የሥራ መመሪያ በማገናዘብ
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
ተጠሪ የኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ ሇነበረው ሇኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ የሰጠው ሥሌጣንና ኃሊፉነት
ሠራተኞችን ሇሥራ የማሰማራትና ሇሥራው አፇፃፀም ጠቀሜታ ያሇው የመስክ የሥራ ጉብኝት
እንዱያዯረጉ ሇማዴረግ የሚያስችሇው እንዯነበር የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ሲሆን ተጠሪ ይህንን
የማስረዲት ግዳታውን አሌተወጣም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ
የኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ
ከመዯበኛው የሥራ ቀናት ከመዯበኛ የሥራ ሠዓትና ከመዯበኛ የሥራ ቦታ ውጭ የዴርጅቱን
ሠራተኞች ሇሥራ የማሰማራትና የመስክ የሥራ ጉብኝት እንዱያዯርጉ ትዕዛዝ የመስጠት
ሥሌጣን ያሌነበረው መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረበም እንጅ ማስረጃ ቢያቀርብ እንኳን
በሥራ አስኪያጅ ሥሌጣን ሊይ ተጠሪ የጣሇውን ገዯብ የኘሮጀክቱ ሠራተኞች በጠቅሊሊውና
ሟችዎች ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት በግሌፅ እንዱያውቁት ያዯረገ መሆኑንና ሟችዎች
ሥራ አስኪያጅ ከሥራ ከመዯበኛ ሥራ ቀናቶች ከመዯበኛ የሥራ ሠዓታቸውና ከመዯበኛ የሥራ
ቦታቸው ውጭ እንዱሰማሩና የመስክ የሥራ ጉብኝት እንዱያዯርጉ የማዘዝ ሥሌጣን እንዯላሇው
የሚያውቁ መሆኑን የማስረዲት ግዳታና ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ተጠሪ ይህንን የማስረዲት ግዳታውን
ያሌተወጣ መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት ከቀረበው ክርክርና በሰበር ከቀረበው ክርክር ሇመገንዘብ
ይቻሊሌ፡፡
ተጠሪ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ በነበረው የኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ ሠራተኞችን
ከመዯበኛ የሥራ ቀናቶች ውጭ ሇሥራ የማሰማራት ሥሌጣንና ኃሊፉነቱ የተገዯበ መሆኑን
አሊስረዲም፡፡ አንዴ ሠራተኛ በሥራ ውለና በሥራ ዯንቡ መሠረት በአሰሪው የሚሰጠውን የሥራ
ስምሪትና ትዕዛዝ የመፇፀም ግዳታ ያሇበት መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 13 ንዐሰ
አንቀፅ 2 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት የካቲት 23 ቀን 2ዏዏ2
ዓ.ም ከቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ውጭ “በአሞራቴ” ወንዝ ሊይ በመሠራት ሊይ የነበረውን
ዴሌዴይ ከቦታው ዴረስ በመሄዴ የሙያ የመስክ የሥራ ጉብኝት ያዯረጉ መሆኑን አመሌካቾች
ያሌካደትና የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ኢንጅነር ለሉት ከመዯበኛ
የሥራ ቀናት ውጭ በእረፌት ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታቸው ውጭ የሚገኘው በአሞራቴ
ወንዝ ሊይ እየተሠራ የነበረውን ዴሌዴይ ሇማየት የሄደት ተጠሪን በመወከሌ የመንገዴ ሥራ
ኘሮጀክቱን በኃሊፉነት ሲመራ የነበረው የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ የዴርጅቱን መኪና እና ሹፋር
በማንቀሣቀሥና ሥራ አስኪያጅም አብሮ በመጓጓዝ እንዯሆነ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡
የመስክ ጉብኝቱ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ ሟችዎች በእረፌት ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታ
ውጭ የመሥክ የሥራ ጉብኝት ማዴረጋቸው ተጠሪ በተቋራጭነት የያዘውን የመንገዴ ሥራ
ኘሮጀክት ስኬታማ በሆነ መንገዴ ሇመሥራት ጠቃሜታ እንዲሇው አምኖበትና አውቆት
እንዯዚሁም የዴርጅቱ ሥራ መሪ የመስክ የሥራ ጉብኝቱ ተካፊይ ሆኖበት የተከናወነ ነው፡፡
ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት በዯራሽ ጎርፌ ውሀ የተወሰደት ከመዯበኛ የሥራ
ቦታቸው ከቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ክሌሌ ውጭ ሣይሆን በመዯበኛ የሥራ ቦታቸው በተሇይም
ከመኖሪያ ሠፇራቸው በሁሇት ኪል ሜትር ዕርቀት በሚገኘው “ወራባ” በተባሇው ወንዝ መሆኑ
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በሥር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ሟችዎች በእረፌት ቀን ከመኖሪያ ሠፇራቸው
ወጥተው በአሞራቴ ወንዝ ሊይ እየተሠራ የነበረውን ዴሌዴይ ሇመጎበኘት የተጓዙትና ከዚያም
በኋሊ ከሄደበት የመስክ የሥራ ጉብኝት ተመሌሰው በቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ክሌሌ ውስጥ
በዯራሽ ጎርፌ የተወሰደት የተጠሪ የሥራ መሪና የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ
በነበረው ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ ተግባራዊ እንዱሆን ባዯረገው የመስክ የሥራ ጉብኝትና በሰጠው
የሥራ ስምሪት ትዕዛዝ መሠረት ነው፡፡ ሟችዎች በእረፌት ቀናቸው የመስክ የሥራ ጉብኝት
እንዱያዯርጉ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ የሰጠው የሥራ ስምሪት በአሰሪው ማሇትም በተጠሪ
እንዯተሰጠ የሥራ ሥምሪት ትዕዛዝና የመስክ የሥራ ጉብኝት የሚቆጠር መሆኑን የአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ ዴንጋጌዎች ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2188 ንዐስ አንቀፅ
1 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብና ህጋዊ ውጤት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
በመሆኑም አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካች ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 2 በሚዯነግገው መሠረት ከአሠሪያቸው
/ከተጠሪ/ በእረፌት
ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታቸው ውጭ እንዱያከናውኑ የተሰጣቸውን
የመስክ ሥራ ጉብኝት ትዕዛዝ አከናውነው ሲመሇሱ በቀይ አፇርቱርሚ ኘሮጀክት ክሌሌ አዯጋ
የዯረሰባቸው መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 2 ፣ አንቀፅ 3 ንዐስ
አንቀፅ 2/ሏ/ እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2188 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የማስረዲት
ግዳታቸውን ተወጥው እያሇ የሥር ፌርዴ ቤት ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት
በሥራ ሊይ እያለ አዯጋ የዯረሰባቸው መሆኑን አመሌካቾች አሊስረደም በማሇት የዯረሱበት
መዯምዯሚያ ከሊይ የዘረዘርናቸውን ሁኔታዎችና የህግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ሀሣብ አሇን፡፡
ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት አሠሪያቸው /ተጠሪ/ ኘሮጀክቱን በበሊይ ኃሊፉነት
ይመራ በነበረው ሥራ አስኪያጅ የተሰጣቸውን የመስክ ሥራ ስምሪትና የመስክ ሥራ ጉብኝት
በማክበር በእረፌት ቀናቸው ከመዯበኛ የሥራ ቦታው ውጭ የሚገኘውን “የአሞራቴ” ወንዝ ሊይ
የሚሰራውን ዴሌዴይ ጎብኝተው ከተመሇሱ በኋሊ በቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት
ክሌሌ ውስጥ በዯራሽ ጎርፌ ተወሰዯው የሞት አዯጋ ዯርሶባቸዋሌ ፡፡ አንዴ ሠራተኛ ከሥራ
ቦታው ወይም ከመዯበኛ ሥራ ሠዓት ውጭም ቢሆን የአሠሪውን ትዕዛዝ ሥራ ሊይ ሲያውሌ
በነበረበት ጊዜ የዯረሰበት ጉዲት በሥራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /ሀ/ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ሟችዎች የመስክ የሥራ ጉብኝት በማዴረግ
በእረፌት ቀናቸው አይተውት የተመሇሱት በአማራቴ ወንዝ ሊይ እየተሠራ ያሇው ዴሌዴይ
ከሟችዎች የመዯበኛ የሥራ ቦታ ክሌሌ ውጭ የሚገኝ መሆኑን በመመሌከት ብቻ የበታች ፌርዴ
ቤቶች አዯጋው በሥራ ሊይ የዯረሰ አይዯሇም በማሇት የሰጡት ትርጉምና
የዯረሱበት
መዯምዯሚያ ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር ለሉት በኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ
የተሰጣቸውን የሥራ ስምሪትና ትዕዛዝ በመፇፀም ሊይ እያለ አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ያሊገናዘበና
የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /ሀ/ የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ነው፡፡
በመሆኑም አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ አመሌካቾች ሟች ኢንጅነር ዲዊትና ሟች ኢንጅነር
ለሉት በእረፌት ቀናቸው እንዱያከናውኑ በአሠሪያቸው/ በተጠሪ/ የተዘጋጀውን የመስክ ሥራ
ጉብኝት በማከናወን ሊይ እያለ “ወራባ ” ተብል በሚጠራው ወንዝ በገጠማቸው በዯረሰ የጎርፌ
ውሀ ተወሰዯው የሞት አዯጋ የዯረሰባቸው መሆኑን የማስረዲት ግዳታቸውን የተወጡ በመሆኑ
አንዯኛ አመሌካችና ሁሇተኛ
አመሌካቾች በሟችዎች መሞት ሇዯረሰባቸው ጉዲት ከአሠሪና
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ሠራተኛ ጉዲይ
አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 110 መሠረት ተጠሪ ካሣ እንዱከፌሊቸው
ያቀረቡት ጥያቄ የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 2/ሏ/ ፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር
2188 ንዐስ አንቀፅ 1 ፣ የአዋጅ ቁጥር 37796 አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀፅ 2 እና የአዋጅ ቁጥር
377/96 አንቀፅ 97 ንዐስ አንቀፅ /ሀ/ መሠረት ያዯረገ ህጋዊ ጥያቄ ነው በማሇት በሀሣብ
ተሇይተናሌ፡፡
2. የተጠሪ የሥራ መሪ የነበረውና የቀይ አፇርቱርሚ የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ
የነበረው ኢንጅነር ዯምሴ ወርቄ በእረፌት ቀኑ ከላልቹ ባሇሙያዎች ጋር የመስክ የሥራ ጉብኝት
አዴርጎ ሲመሇስ በዯረሰበት አዯጋ ህይወቱ ያሇፇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ሟች ኢንጅነር ዯምሴ
የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅና የሥራ መሪ ቢሆንም ከአሠሪው ጋር ያሇው ግንኝነትና ላልች
መብቶችን በተመሇከተ የሥራ ውለንና የአዋጅ ቁጥር 377/96 አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች
ተፇፃሚነት ያሊቸው
መሆኑን በተጠሪና በሟች ኢንጅነር ዯምሴ ወርቁ መካከሌ ከተዯረገው
የሥራ ውሌ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
የመንገዴ ሥራ ግንባታን በኃሊፉነት የሚመራ ሥራ አስኪያጅ በላሊ የሥራ ተቋራጭ በመሠራት
ሊይ የሚገኝ ዴሌዴይ በአካሌ
ተገኝቶ መጎብኘት ሙያዊ ሌምዴ መቅሰሙና ላልች
ባሇሙያዎችም የሙያ ሌምዴ የሚያገኙበትን የመስክ የሥራ ጉብኝት ማመቻቸቱ በግንባታ
ኘሮጀክት የሥራ አመራር ሂዯት ያሌተሇመዯና የአመራር ጉዴሇትና ጥፊት መሆኑን ተጠሪ
ያቀረበው ማስረጃ እንዯላሇ ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ኢንጅነር
ዯምሴ ወርቄ የተጠሪ የሥራ መሪ ሆኖ የመንገዴ ኘሮጀክት ሥራ በሀሊፉነት ሲመራ በእረፌት
ቀኑ ጭምር ሥራውን በትጋት በመፇፀም ሊይ እያሇ የሞት አዯጋ የዯረሰበት መሆኑን ከሊይ
በዝርዝር የገሇፅናቸው ዝርዝር ጉዲዮች ያሣያለ፡፡ ስሇሆነም ሶስተኛ ተጠሪዎች ሟች ኢንጅነር
ዯምሴ ወርቄ የተጠሪን የመንገዴ ሥራ ኘሮጀክት ሥራ በትጋት ሲመራና በእረፌት ቀኑ ሲሰራ
የሞት አዯጋ የዯረሰበት በመሆኑ ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 110 መሠረት ካሣ
እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ የሥራ ውለን መሠረት ያዯረገና ህጋዊ ጥያቄ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
ከሊይ በዝርዝር በገሇፅናቸው ምክንያቶች የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ሉሻርና ተጠሪ ሇአመሌካቾች ካሣ እንዱከፌሌ ሉወሰንበት ይገባሌ
በሚሌ ዕምነት በሀሣብ ተሇይተናሌ፡፡
የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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