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ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የማህዯር ኤጄንሲ ባሇቤት ወ/ሮ አሇምነሽ ኤርሞ የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- ወ/ሪት አሇም መስፌን ተወካይ ገበየ ዯጉ ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ያዯረው ሇውሣኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የጉዲት ካሣ ክስ የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋ/የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪ
ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ ተከሣሽ ከሣሽን ወዯ ቤይሩት ሇስራ ብር 8000 በማስከፇሌ
የተከች ሲሆን አሰሪዬ ከ3ኛ ፍቅ ወርውራኝ በግራ እግሬ ሊይ 30% ዘሊቂ ጉዲት ዯርሶብኛሌ፣
በተጨማሪም አሰሪዬ የስዴስት ወር ዯመወዝ በወር 100 ድሊር ወይም ብር 1300 ያሌከፇለኝ
ሲሆን ሇህክምና እና ትራንስፕርት እንዱሁም ሇምግብ ወጪ አውጥቼያሇው፡፡ በመሆኑም ተከሣሽ
ሇዯረሰብኝ ጉዲት ኃሊፉ ስሇሆነ ወዯፉት በወር ብር 130 የቀረብኝ ሆኖ ሇ33 ዓመት በጉዲት
ምክንያት ያጣሁትን እና ላልች ወጪዎችን ጨምሮ ብር 200430 /ሁሇት መቶ ሺህ አራት
መቶ ሰሊሳ ብር/ ተከሣሽ እንዱከፌሌ እንዱወስንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ በቀረበው ክስ ሊይ ተከሣሽ
መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ በሰጠው መሌስ ተከሣሽ ብር 8000 /ስምንት ሺህ ብር/ አሌተቀበሇም፣
ተቀብል ቢሆንም ይመሌስሌኝ ማሇት አይችለም፣ በአሠሪያቸው ያሌተከፇሊቸው ዯመወዝም
የሇም፣ የስዴስት ወራት ዯመወዝ በዌስተርን ዩኒየን ሇአቶ አያሌነህ ገና ተሌኳሌ፡፡ የከሣሽ
ዯህንነት እንዱጠበቅ ተገቢውን አዴርገናሌ፣ አሰሪዋ ከፍቅ የወረወረቻት ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ
የሇም፣ ተከሣሽም በሰብአዊነት አሣክሜያታሇሁ እንዯዚሁም ጉዲቱ የዯረሰው ከካንሰር በሽታ ጋር
በተያያዘ እንጂ በመውዯቋ ባሇመሆኑ የቀረበው ክስ ውዴቅ እንዱሆን በማሇት ተከራክራሇች፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ
በመቀበሌ ጉዲቱ የዯረሰው በመውዯቋ ምክንያት ስሇመሆኑ የቀረቡት ማስረጃዎች አያስረደም
በማሇት የተጠየቀውን የጉዲት ካሣ ክስ ውዴቅ ሲያዯርግ ተከሣሽን ወዯ ውጭ አገር ሇመሊኪያ
በሚሌ ብር 8000 /ስምንት ሺህ ብር/ በአዋጅ ቁ. 632/2001 መሰረት መቀበሌ የላሇባቸውን
የተቀበለ በመሆኑ ሇከሣሽ እንዱመሌሱ እና የከሣሽን ዯመወዝ በተመሇከተ የስዴስት ወራት
ዯመወዝ ስሇመሊኩ ማስረጃ ስሇቀረበ ሁኖም ግን ከሣሽ የሰራችው ሇ11 ወራት በመሆኑ
የቀሪዎቹን የ5/አምስት ወራት/ ዯመወዝ ተከሣሽ እንዱከፌሎት በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡

495

የአሁን ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን
ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ተጠሪ በተሊከችበት አገር
አሰሪዋ ከ3ኛ ፍቅ ሊይ ተወርውራ በእግሯ ሊይ ጉዲት የዯሰረ ስሇመሆኑ እና በዚህም ምክንያት
በዊሌቸር እየተንቀሳቀሰች እንዯሆነ ከማረጋገጡ በሊይ የቀረቡት የሰነዴ ማስረጃዎች ዯግሞ
አመሌካች ከቤይሩት አገር አስመጡ የተባሇው እና ተጠሪ ከጥቁር አንበሣ ሆስፑታሌ ያቀረቡት
የህክምና ማስረጃዎች ሲሆን 30% ቋሚ የአካሌ ጉዲት የዯሰረባት ስሇመሆኑ ስሇሚያመሊክቱ
አመሌካች ከሰጠችው የምስክርነት ቃሌ ጋር አንዴ ሊይ ስንመሇከት በአሰሪዋ ከፍቅ ሊይ
በመወርወሯ ምክንያት ከሊይ የተመሇከተው ጉዲይ የዯረሰባት ስሇመሆኑ ያረጋግጣሌ በማሇት
157440/ አንዴ መቶ ሃምሣ ሰባት ሺህ አራት መቶ አርባ ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዴትከፌሌ
በማሇት ክፌያው የሚፇጽምበትን አግባብ በማመሊከት እና የሞራሌ ካሣ ብር 1000 /አንዴ ሺህ
ብር/ በተጨማሪ እንዱከፇሊት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ
ሇፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን ፌርዴ ቤቱ የቀረበውን ቅሬታ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 337
መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ
በመባለ የግራ ቀኙ ክርክር በጽሐፌ ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው
ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም
ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ አመሌካች ዯረሰ
ሇተባሇው ጉዲት ኃሊፉት አሇባቸው በማሇት የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ
የተያዘው ጉዲይ በዚህ መሌኩ ቀዯም ሲሌ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት
ያሇበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚህ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በአሰሪና ሰራተኛ አገናኝ አገሌግልት
ሥራ የተሰማራ እንዯመሆኑ መጠን የአዋጅ ቁ. 632/2001 አጠቃሊይ ንባብ መገንዘብ
እንሚቻሇው በተሇይ ወዯ ውጭ አገር ሇስራ የሚሄደ ኢትዮጵያዊያን መብታቸው፣
ዴህንነታቸውና ክብራቸው ተጠብቆሊቸው ወዯ ስራ የሚሰማሩበትን አግባብ ሇማመቻቸት በመሆኑ
እና ይሄንንም ኃሊፉነት መወጣት ያሇባቸው በዚሁ ስራ የተሰማሩት እንዯአመሌካች ዓይነት
ዴርጅቶች ስሇመሆናቸው ያስገነዝባሌ፡፡ አመሌካችም ቢሆን በበታች ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር
የተጠሪ ዴህንነት እንዱጠበቅ ተገቢውን ሁለ አዴርጌአሇሁ በሚሌ እንጂ ኀሊፉነት የሇብኝም
በሚሌ የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ አሰሪዋ ሊዯረሰችው
ጉዲት ኃሊፉነት የሇብኝም በሚሌ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ
አሌተገኘም፡፡
ላሊው የዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት ከምን የተነሣ እንዯሆነ አመሌካች ተጠሪ ባሇባት የካንሰር
በሽታ እንጂ በመውዯቅ የዯረሰ አይዯሇም በሚሌ ተከራክራሇች፡፡ ተጠሪ በበኩሎ ጉዲት የዯረሰብኝ
አሰሪዬ ከ3ኛ ፍቅ ሊይ ስሇጣሇችኝ የዯረሰብኝ ነው በማሇት ተከራክራሇች፡፡ ይሄን
ክርክር
በተመሇከተ በተሇይ የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በመውዯቋ ምክንያት ቋሚ 30% የአካሌ
ጉዲት የዯረሰባት ስሇመሆኑ በሰው እና በሰነዴ ማስረጃ ተረጋግጧሌ ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ
ዯርሷሌ፡፡ ይሄው የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ በፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ፀንቷሌ፡፡ በተጠሪ
አካሌ ሊይ የዯሰረው ቋሚ የአካሌ ጉዲት የዯረሰው በመወዴቅ ምክንያት ነው ወይስ በላሊ
ምክንያት የሚሇውን ክርክር ዯግሞ የፌሬ ነገር እንጂ የመሠረታዊ የህግ ስህተት ክርክር
ባሇመሆኑ በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ ሉነሣ የሚችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡
በዚህ የክርክር ነጥብ ሊይ ዯግሞ የበታች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ጉዲቱ የዯረሰው በዯረሰባት
የመውዯቅ አዯጋ ምክንያት እንዯሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡ ማስረጃን
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መመዘን እና ፌሬ ጉዲይን ማጣራት ዯግሞ የበታች ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን በመሆኑ እና የዚህ
የሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን መሠታዊ የህግ ስህተት ሲኖር ማቃናት ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ. ህገ
መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10 ስር የተመሇከተ በመሆኑ በፌሬ
ነገር ረገዴ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተዯረሰበትን ዴምዲሜ እንዲሇ የምንቀበሇው ይሆናሌ ማሇት
ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት በመውዯቋ ሣይሆን በላሊ በሽታ
ምክንያት ነው በማሇት የምታነሣው ክርክር በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ የሚስተናገዴ
ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ አመሌካችም ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት ተብል ሇተጠሪ ካሣ
እንዴትከፌሌ መወሰኑ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፌበትን ምክንያት አሊገኘንም፡፡
ባጠቃሊይ የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት አመሌካች ኃሊፉነት
አሇባት በማሇት ካሣ እንዴትከፌሌ መወሰኑ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ይሄንን ውሣኔ
ማጽናቱ በአግባቡና የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ. ቁ. 72389 ጥቅምት 22 ቀን 2004 ዓ.ም እና የፋ/ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 103953 ሏምላ 06 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ
በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት በማሇት በፋ/የከፌተኛ
እና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ታህሣስ 2 ቀን 2004 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው
የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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ጉምሩክ
/ቀረጥ/
ግብር
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