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የሰ/መ/ቁ. 57068 

ሔዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም  

 ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ  

    ተሻገር ገ/ሥሊሴ   

     ብርሃኑ አመነው  

     አሌማው ወላ  

     ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ማህላት ዓሇሙ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ሰናይት መጫ (3 ሰዎች) - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በስራ ሊይ ስሇሚዯርስ የሞት ጉዲትና የካሳ አከፊፇለን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች በግሌግሌ ጊዜ ቁጥር II ሣሉኒ ኮንስትራቶሪ ኤስ.ፑ.ኤ ሊይ 
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- አቶ ሙሊቱ ገብረ ማርያም በተከሳሽ ዴርጅት 
ተቀጥሮ ሚያዚያ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሻ ውስጥ ስራ ሊይ እያሇ የኦክስጅን እጥረት ገጥሞት 
ከዋሻው ወዯ ውጪ በባቡር ፈርጏ ሲወጣ ከፈርጏው ተንሸራቶ በመውዯቅ በኩሊሉቱና በጎን አጥንት 
መቀጥቀጥ አዯጋ ዯርሶበት ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየቱን ገሌፀው በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ካሳ 
በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት እንዱከፇሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር 
ተከሳሽ ሇክሱ በሰጠው መሌስም ሟች በአዯጋ ምክንያት ሔይወቱ ሇማሇፈ ከሳሾች ማስረጃ 
አሇማቅረባቸውን በተቃራኒው ሟች እንዯታመመ የፈፊ ጤና ጣቢያ በካርዴ ቁጥር 760 የጻፇው 
ሪፇራሌ የሟች በሽታ ታይፍይዴ እና የሽንት ቧንቧ ኤንፋክሽን የሚሌ ስሇሆነ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ 
አዯጋ ተወስድ ካሳ የሚከፇሌበት ምክንያት የሇም በማሇት መሌሱን ከሰጠ በሁዋሊ ባሇው የመዴን 
ውሌ መሠረት የአሁኑ አመሌካች ዴርጅት ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከርሇት ጠይቋሌ፡፡ የአሁኑ 
አመሌካችም ሇስር ተከሳሽ ሠራተኞች የስራ ሊይ ጉዲት የመዴን ሽፊን የሠጡ መሆኑን በመግሇጽ 
ሟች በስራ ሊይ አዯጋ አሌዯረሰበትም፣ የሞተው በወባና በታይፍይዴ ስሇሆነ በስራ ምክንያት የመጣ 
አዯጋ ነው ሉባሌ የሚችሌ ባሇመሆኑ ካሳ የሚያስከፌሌ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የየም ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
ሰምቶ የስር ተከሳሽን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110(2) እና 110(3) 
ዴንጋጌዎች መሠረት የሞት ጉዲት ካሳ ሇሟች ጥገኛ ሇሆኑት ተጠሪዎች እንዱከፇሌ የአመሌካች 
የኃሊፉነት መጠንም በሰበር ተከሳሽ ጋር ባሇው የመዴን ውሌ መሠረት እንዱሆን እንዱሁም ክፌያው 
ሇዘገየበት የሶስት ወር ዯመወዝ እንዱከፇሌ ገሌፆ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
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ባሇመስማማት ይግባኙን ሇየም ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፣ 
እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ጉዲዩ የፋዳራሌ በመሆኑ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 
ሰሚ ችልት ሉታይ የሚገባ አይዯሇም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሰኔ 7 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ሟች ሔይወቱ ያሇፇው በስራ ሊይ በመጣ አዯጋ ሳይሆን 
በታይፍይዴ በሽንት ቧንቧ ኢንፋክሽንና ወባ ስሇመሆኑ የሔክምና ማስረጃ እየገሇፀ የሰው ምስክሮች 
የሰጡት ቃሌ መሠረት ተዯርጏ አዯጋው በስራ ሊይ የዯረሰ ነው ተብል የሟች ጥገኞች ካሳ 
እንዱከፇሊቸው መወሰኑ ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 97፣ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2005፣ 2011 እና 
2012 ዴንጋጌዎች ውጪ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታው ተመርምሮም የሞት መንስኤው በስራ ሊይ በመጣ ጉዲት ሳቢያ ነው? ወይስ አይዯሇም 
የሚሇው ነጥብ በሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው 
መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ስዴስት ገጽ የአመሌካችን ቅሬታ ነጥቦችም በመንቀፌ፣ የስር 
ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ህጋዊነት በመዘርዘር መሌሳቸውን የሰጡ ሲሆን አመሌካችም ጥቅምት 07 ቀን 
2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ በዚህ 
ሰበር ችልት ምሊሽ ያስፇሌጋሌ ተብል የተያዘው ጭብጥ ሟች አቶ ሙሊቱ ገ/ማሪያም የሞቱት 
በስራ ሊይ በዯረሰባቸው አዯጋ ነው? ወይንስ በላሊ ምክንያት? የሚሇው ነው፡፡ 

በመሠረቱ 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) ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የአዋጅ አንቀጽ 97 ዯግሞ በስራ ሊይ የሚዯርስ 
አዯጋ ማሇት ማንኛውም ሰራተኛ ሥራውን በማከናወን ሊይ ሳሇ ወይም ከሥራው ጋር ግንኙነት 
ባሇው ሁኔታ ከራሱ ውጭ በሆነ ምክንያት ወይም ስራውን ሇማከናወን ባዯረገው ጥረት ምክንያት 
በአካለ ወይም በአካለ ማንኛውም ክፌሌ ተፇጥሮአዊ እንቅስቃሴ ሊይ በዴንገት ጉዲት በሚዯርስበት 
ጊዜ እንዯሆነ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ መሠረት የካሳ ክፌያ ጥያቄ የሚያቀርበው 
ወገን ጉዲቱ የዯረሰው በአንቀጽ 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 ኃሊፉነት በጥፊት ሊይ ያሌተመሰረተ (strict) ስሇሆነ ካሣ 
ጠያቂው ወገን 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፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሟች ሙሊት ገ/ማሪያም በስር ተከሳሽ ዴርጅት ተቀጥሮ 
ሚያዚያ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሻ ውስጥ ስራ ሊይ እያሇ የኦክስጅን እጥረት ገጥሞት ከዋሻው ወዯ 
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ውጭ በባቡር ፈርጎ ሲወጣ ከፌርጎው ተንሸራቶ በመውዯቅ አዯጋ ዯርሶበት ከዚህ ዓሇም በሞት 
መሇየቱን ተጠሪዎች ገሌፀው በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ካሳ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት 
እንዱከፇሊቸው ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉነት የሇብኝም የሚሇው ሟች በስራ 
ሊይ በዯረሰ አዯጋ መክንያት ሔይወቱ ሇማሇፈ ተጠሪዎች ማስረጃ አሇማቅረባቸውን በተቃራኒው 
ሟች እንዯታመመ የፈፊ ጤና ጣቢያ በካርዴ ቁጥር 760 የጻፇው ሪፇራሌ የሟች በሽታ 
ታይፍይዴ፣ ወባ እና የሽንት ቧንቧ ኤንፋክሽን የሚሌ ስሇሆነ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ የሚቆጠር 
አይዯሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን ምስክሮችን አቅርቦ የሰማ ሲሆን 
የተጠሪዎች ምስክሮች በክሱ በተገሇፀው መሠረት መመስከራቸውን ፌሬ ነገር የማጣራትና ማስረጃ 
የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌ/ቤቶች የተቀበለት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ይኸው የተጠሪዎች 
ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሇው የሔክምና ማስረጃው ከሚገሌፀው ይዘት ውጪ ነው 
በማሇትና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2005፣ 2011 እና 2012 ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ ሟች ጉዲቱ ዯረሰ ከተባሇበት ጊዜ ጀምሮ በሔክምና ሲረዲ የቆየ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን 
የሔክምናው ማስረጃ በሟች ሊይ ምርመራ በተዯረገበት ወቅት ታዩ የተባለ ሁለም ምሌክቶች 
ከመነሻ የተከሰቱና ሇሞቱ ምክንያት መሆናቸውን የሚገሌጽ አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
በግሌጽ የሚያሳየው ዯግሞ በተጠሪዎች በኩሌ የቀረቡት የሰው ምስክሮች ከመነሻው የነበረውን 
ሁኔታና በሟች ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ገሌፀው ሇሞቱ ምክንያት የሆነው ነገር የተከሰተው ሟች 
በስራ ሊይ እንዲሇ ስሇመሞቱ ማስረዲታቸውን በመቀበሌ የህክምና ማስረጃው ዯግሞ የተጠሪዎችን 
ምስክሮች ቃሌ ሉያስተባብሌ አሇመቻለን በመግሇጽ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎች 
መመዘናቸውን ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች የቀረቡትን ማስረጃዎች በማመዛዘን ውሳኔ የሰጡ ሲሆን 
የሔክምና ማስረጃው ይዘት ሲታይም ተጠሪዎች በሟች  ሊይ በዯረሰው አዯጋ የኩሊሉት መቀጥቀጥ 
የዯረሰ መሆኑን የገሇጹትን የህክምና ማስረጃ ሟች የሽንት ቧንቧ ኢንፋክሽን ዯርሶበት የነበረ መሆኑ 
የሚገሌጽ ከመሆኑ አንፃር ሲታይ የሔክምናው ማስረጃ በይዘቱ ከሰው ምስክሮች ቃሌ ሙለ በሙለ 
የተሇየ ነው ሇማሇትም የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የግራ ቀኙን 
ማስረጃ በመመዘን አዯጋው በስራ ቦታ ሊይ የዯረሰ ስሇመሆኑ የዯመዯመ በመሆኑ ክብዯቱ ሇሔክምና 
ማስረጃ የግዴ መሰጠት አሇበት ሉባሌ የሚገባው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው 
ውሳኔ ፌሬ ነገርን የጣራና ማስረጃዎቹን የመዘነ ከሆነ ይኸው ተገቢ መሆን ያሇመሆኑ መሠረት 
ተዯርጏ ጉዲዩ በዚህ ሰበር ችልት የሚታይበት አግባብ የላሇ መሆኑን በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ 
መንግሥት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሟች በስራ ቦታ ሊይ በዯረሰው 
አዯጋ መሞታቸውን በሔጉ አግባብ መረጋገጡን መሠረት አዴርጏ የተሰጠ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡  
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ   
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