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የሰ/መ/ቁ. 4337ዏ 

ግንቦት 12 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ግብርና ምርት ማሣዯጊያዎች አቅራቢ ዴርጅት - ነ/ፇጅ ዲንኤሌ ያሬዴ  

ተጠሪ፡- አቶ ጌታቸው ገዴላ - ቀረቡ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው በሥራ ሊይ ጉዲት ሇዯረሰበት ሠራተኛ የሚከፇሌን የጉዲት ካሣ የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡  

 ጉዲዩ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በመሠረቱት ክስ በሥራ ሊይ በዯረሰባቸው አዯጋ 
የጉዲት ካሣ እንዱከፇሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም ሇክሱ በሠጠው መሌስ ዯመወዛቸው ሣይቋረጥ አሣክሞ መዲናቸው 
ሲረጋገጥ ወዯ ሥራ መሌሷቸው እየሠሩ በመሆኑ በተጨማሪ ካሣ ሉከፇሊቸው አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱም 
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ከጉዲቱ አገግሞ ሥራ መጀመሩ በራሱ የጉዲት ካሣን የሚያስከሇክሇው ባሇመሆኑ 
አመሌካች ሇተጠሪ በአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 1ዏ9/3/ መሠረት የጉዲት ካሣ እንዱከፇሊቸው ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 
ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርብም ፌ/ቤቱ መ/ሰጪን መጥራት ሣያስፇሌገው ይግባኙን ሠርዞታሌ፡፡  

 የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሣኔ ሊይ ሲሆን አመሌካች በቅሬታው ተጠሪ በዯረሰባቸው አዯጋ 
ታክመው ወዯ ሥራቸው የተመሇሱና የመስራት ችልታቸው የቀነሰ ወይም ችልታቸውን ያጡ ወይም ገቢያቸው ያሌቀነሰ 
በመሆኑ፣ የተጠሪ ሁኔታ የተሻሻሇ ወይም የተባባሠ ሇመሆኑ በዴጋሚ እንዱታከሙ ጠይቀን ዲግማዊ ምኒሉክ ሆስፒታሌ 
በዴጋሚ ሇማከም ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ፌ/ቤቱ የሕክምና ምርመራው እንዱካሄዴ ትዔዛዝ መስጠት ሲገባው ይህንን 
አሇማዴረጉ አመሌካች የመንግሥት ሌማት ዴርጅት በመሆኑና ሇዯረሰው ጉዲት በገባው የመዴን ሽፊን ባሇመኖሩ ጉዲት 
ካሣው ሉከፇሌ የሚገባው በመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ መሠረት ሆኖ ሣሇ በአ/ቁ. 377/96  አንቀጽ 1ዏ9/3/ 
መሠረት እንዱከፇሌ መወሰኑ እንዱሁም ጉዲት ካሣው መጠን ሉሠሊ የሚገባው ጉዲቱ በዯረሰበት ጊዜ ተጠሪ በሚያገኙት 
ገንዘብ እንጂ ከረጅም ዒመት በኋሊ በእዴገት ባገኙት የዯመወዝ መጠን በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሉሻር ይገባሌ 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

 ይህ ችልትም ተጠሪ ከዯረሰባቸው ጉዲት ታክመው ተሽሎቸው ወዯ ሥራ የተመሇሱና የቀዴሞ ስራቸውን 
እያከናወኑ በመሆኑ በአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 1ዏ3/3/4/ መሠረት የተጠሪ ሁኔታ መሻሻለ ወይም መባባሱ በሕክምና 
ሣይረጋገጥ ጉዲት ካሣ አመሌካች ሉከፌሌ አይገባም የሚሇውንና የአመሌካች ቅሬታና ላልች ነጥቦችን ሇመመርመር ሲባሌ 
አቤቱታው ሇሠበር ችልት እንዱቀርብ ሇማዴረግ ተጠሪም ቀርበው ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በቃሌ አሠምተዋሌ፡፡ ችልቱም 
የሠበር አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች አኳያ እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡  

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው ተጠሪ በስራቸው ሊይ እያለ ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑ በግራ ቀኙ አሌተካዯም፡፡ 
ተጠሪም ሇዚህ አዯጋ የጉዲት ካሣ ሉከፇሇኝ ይገባሌ ሲለ አመሌካች ሉከፇሊቸው አይገባም ይከፇሌ ቢባሌ እንኳን 
ሉከፇሊቸው የሚገባው በአ/ቁ 377/96 አንቀጽ 1ዏ9/3/ መሠረት ሣይሆን በመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ መሠረት 
ሲሆን መጠኑም ሉሠሊ የሚገባው ጉዲቱ በዯረሰ ጊዜ ያገኙ በነበረው ዯመወዝ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  
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 ስሇሆነም በዚህ ችልት መሌስ ማግኘት የሚያስፇሌጋቸው ጭብጦች 

1. አመሌካች ሇተጠሪ የጉዲት ካሣ ሉከፌሌ ይገዯዲሌ ወይ?  
2. ይገዯዲሌ የሚባሌ ከሆነ በየትኛው ሕግ መሠረት ነው ጉዲት ካሣው ሉከፇሌ የሚገባው? 
3. መጠኑስ የሚሠሊው እንዳት ነው? የሚለት ሆነው አግኝተነዋሌ፡፡  

1ኛውን ጭብጥ በተመሇከተ በተጠሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰ መሆኑ አመሌካችም አሌተከራከረም ከክርክሩ ሂዯትም በተጠሪ ሊይ 
የዯረሰው የጉዲት መጠን 2ዏ% ቋሚ የአካሌ ጉዲት መሆኑ በሃኪሞች ቦርዴ መረጋገጡን ተረዴተናሌ በአሠሪና ሠራተኛ 
ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 1ዏ7 መሠረት ማንኛውም በሥራ ሊይ የሚመጣ ጉዲት የዯረሰበት ሠራተኛ እንዯ 
ጉዲቱ አይነትና መጠን ክፌያ እንዯሚዯረግሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ሇተጠሪ ካሣ ሉከፌሌ አይገባም 
በማሇት የሚከራከረው የአካሌ ጉዲት ማሇት የመስራት ችልታ መቀነስን ወይም ማጣትን የሚያስከትሌ ሁኔታ በሥራ ሊይ 
የሚዯርስ ጉዲት መሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 99/1/ ሥር የተመሇከተ በመሆኑና ተጠሪ ግን አዯጋ የዯረሰባቸው ቢሆንም 
ታክመው ስሇተሻሊቸው የቀዴሞ ስራቸውን ያሇምንም ችግር እየሠሩ በመሆኑ የመስራት ችልታቸው ሣይቀንስ ወይም 
ችልታቸውን ሳያጡ ወይም ገቢያቸው ሣይቀነስ ካሣ ሉከፇሊቸው አይገባም በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ በአዋጁ አንቀጽ 99/1/ 
ሥር “የአካሌ ጉዲት” ማሇት የሠራተኛውን የመስራት ችልታ መቀነስ የሚያስከትሌ ወይም ጭራሹንም ችልታውን 
የሚያሣጣ ጉዲት ነው ተብል ተተርጉሟሌ፡፡  

 እዚህ ሊይም መነሣት ያሇበት ጉዲይ “የመስራት ችልታ” በማሇት በዴንጋጌው የተመሇከተው ሠራተኛው ጉዲት 
በዯረሰበት ጊዜ ይሠራ የነበረውን ሥራ ሇመሥራት የሚያስችሇውን ችልታ ብቻ ነው ወይስ ሠራተኛው ከአዯጋው በኋሊም 
ቢሆን ሉሠራ የሚችሇውን ማንኛውንም ሥራ የመስራት ችልታ ነው? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ ይህን ነጥብ ግሌጽ 
ሇማዴረግ የአዋጁ አንቀጽ 99/1/ የእንግሉዝኛውን ትርጉም ማየቱ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡  

 “Disablement” means any employment injury as a consequence of which there is a decrease or 
loss of capacity to work /ስርዝ የተጨመረ/ 

 ከዚህ የእንግሉዝኛ ትርጉም በግሌጽ መረዲት እንዯሚቻሇው የአካሌ ጉዲት ሠራተኛው ይሠራ የነበረውን ሥራ 
ሇመሥራት የሚያስችሇውን የተወሰነ ችልታውን ብቻ የሚመሇከት ሣይሆን በአጠቃሊይ ወዯፉትም ሠራተኛው በላልች 
የሥራ መስኮች ተሠማርቶ ላልች ሥራዎችንም ሇመስራት የሚያስችሇውን ችልታ /capacity to work/ የሚመሇከት 
ነው አንዴ ሠራተኛ እስከመጨረሻው በመጀመሪያ የተቀጠረበትን ሥራ በመስራት ሣይገዯብ ወዯፉትም የተሇያዩ 
ሥራዎችን ሇመስራት የሚችሌ መሆኑ ይገመታሌ፡፡ ሕጉም የአካሌ ጉዲትን ሇማያያዝ የፇሇገው ሠራተኛው አዯጋ 
በዯረሰበት ጊዜ ይሠራ የነበረውን ሥራ ሇመስራት የሚያስችሇው ውሱን ችልታ ጋር ብቻ ሣይሆን ይሌቁንም የሠራተኛው 
ወዯፉት በተሇያየ የሥራ መስክ ተሠማርቶ ሇመስራት ከሚያስችሇው አጠቃሊይ የመስራት ችልት ጋር ነው፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ ተጠሪ በአዯጋው ምክንያት 2ዏ% ቋሚ የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው ሇመሆኑ በሀኪሞች ቦርዴ ተረጋግጧሌ፡፡ 
ይህንንም አመሌካች አሌካዯም ይህ የዯረሰባቸው ጉዲት ዯግሞ ምንም እንኳን አሁን የሚሠሩትን ሥራ በአግባቡ መስራት 
ቢያስችሊቸውም ጉዲቱ ወዯፉት የተሇያዩ ሥራዎችን ሇመስራት ከሚያስችሊቸው ችልታ አኳያ ሉመዘን ይገባሌ፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች ተጠሪው አዯጋ በዯረሰባቸው ጊዜ ሲሰሩ የነበረውን ሥራ ያሇችግር በመስራታቸው ብቻ ችልታቸው 
አሌቀነሰምና ካሣ ሉከፌሌ አይገባም በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡  

 ላሊው አመሌካች የሚከራከርበት ነጥብ የሠራተኛው ሁኔታ የተባባሰ ወይም የተሻሻሇ ወይም ትክክሌ ያሌሆነ 
ምርመራ ተዯርጎሇት ከሆነ ሠራተኛው በዴጋሚ እንዱመረመር ሉዯረግ ስሇሚችሌ በዚሁ መሠረት በዴጋሚ ተመርምረው 
ውጤቱ ሣይታወቅ ካሣ ሌከፌሌ አይገባም የሚሌ ነው፡፡ በእርግጥ አመሌካች እንዲሇው የሠራተኛው ሁኔታ ተሻሽሎሌ 
ወይም ተባብሷሌ የሚባሌ ከሆነ በአዋጁ አንቀጽ 1ዏ2/3/ መሠረት ሲጠየቅ ዴጋሚ ሕክምና ሉዯረግ እንዯሚችሌ አዋጁ 
ይፇቅዲሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የተጠሪ ሁኔታ ተሻሽሎሌ የሚሌ ከሆነ ይህንን የማስረዲት ሸክም አሇበት፡፡ ይህንን 
የማስረዲት ሸክም ግን በቂ ማስረጃ በማቅረብ አሌተወጣም፡፡ ዴጋሚ ምርመራ እንዱዯረግ የዲግማዊ ምኒሉክ ሆስፒታሌን 
ጠይቆ ሆስፒታለ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ከመግሇጽ በቀር ላሊ ያቀረበው ማስረጃ የሇም፡፡ ወይም ተጠሪን በዴጋሚ 
እንዱመረመሩ ጠይቆ ተጠሪው ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ምርመራው ያሌተዯረገ መሆኑን አሌገሇፀም፡፡ በመሆኑም ቀዯም 
ሲሌ ተጠሪ ተመርምረው 2ዏ% ቋሚ የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑን በሏኪሞች ቦርዴ የተረጋገጠው ሁኔታ 
ስሇመሻሻለ ያቀረበው ማስረጃ ሣይኖር ተጠሪ የቀዴሞ ሥራቸውን መስራት በመቀጠሊቸው ብቻ የጉዲት ካሣ ሌከፌሌ 
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አይገባም በማሇት ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት ስሇላሇው የሥር ፌ/ቤቶች የጉዲት ካሣ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሇውም፡፡  

 2ኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች የመንግሥት የሌማት ዴርጅት መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ በአዋጁ 
አንቀጽ 1ዏ9/1/ ሥርም በሕ/ስምምነቱ በላሊ አኳኋን ካሌተመሇከተ በቀር በአዋጁ ሇሚሸፇኑ የመንግሥት ዴርጅቶች 
ሠራተኞች የሚሠጠው የጉዲት ካሣ አሠሪው በገባበት የመዴኀን ዋስትና ወይም በመንግሥት የጡረታ ሕግ መሠረት 
ካሣው እንዯሚከፇሌ ያመሇክታሌ፡፡ ዴርጅቱ መዴን ያሌገባ ከሆነ በመንግሥት የጡረታ ሕግ ሇሚሸፇኑ ሠራተኞች 
የመንግሥት የጡረታ ሕግ ተፇፃሚ እንዯሚሆን ንዐስ ቁጥር 2 አስቀምጧሌ፡፡  

 የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/95 ጉዲት ሇዯረሰበት ሠራተኛ የሚከፇሇው ካሣ መጠን 
የመንግሥት ሠራተኛው ጉዲት ከዯረሰበት ወር በፉት ይከፇሇው በነበረው መዯበኛ የወር ዯመወዙ 45% በአምስት ዒመት 
ተባዝቶ የሚኘው ሂሣብ በመንግሥት ሠራተኛው ሊይ በዯረሰው ጉዲት መቶኛ ተባዝቶ እንዯሆነ አንቀጽ 33 ያመሇክታሌ፡፡  

 ተጠሪ አመሌካች የዯረሰውን የጉዲት ዒይነት አመሌካች የመዴን ዋስትና ገብተው በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
ስሇላሇ ጉዲቱ መዴን ያሌተገባሇት መሆኑን አምነው እንዯተቀበለት ያስቆጥራቸዋሌ፡፡ አመሌካችም የመንግሥት የሌማት 
ዴርጅት በመሆኑና ሇጉዲቱ መዴን ሽፊን ያሌገባ በመሆኑ ተፇፃሚነት የሚኖረው የመንግሥት ሠራተኞች የጡረታ አዋጅ 
ሊይ የተመሇከተው የካሣ መጠን ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 1ዏ9/3/ መሠረት ካሣው እንዱከፇሌ 
የተሠጠው ውሣኔ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 የመጨረሻውን ጭብጥ በተመሇከተ ከፌ ሲሌ በተገሇፀው የመንግሥት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/95 
አንቀጽ 33 የካሣው መጠን የሚሠሊው ሠራተኛው ጉዲት ከዯረሰበት ወር በፉት ይከፇሇው በነበረው መዯበኛ የወር ዯሞዙ 
መሠረት ነው፡፡ በተያዘውም ጉዲይ ሇተጠሪ የሚከፇሇው የካሣ መጠን ሉሠሊ የሚገባው በተጠሪ ሊይ ጉዲቱ ከዯረሰበት 
ከሠኔ 2ዏ/1999 ዒ.ም. በፉት በነበረው ወር ይከፇሊቸው በነበረው መዯበኛ የወር ዯመወዝ መሠረት እንጂ ከጉዲቱ በኋሊ 
በእዴገት ባገኙት ዯመወዝ መሠረት ሉሆን አይገባም፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. ፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 36135 በዏ1/ዏ5/2ዏዏ1 ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
75693 በ28/ዏ5/2ዏዏ1 ዒ.ም. የሰጠው ትዔዛዝ ተሻሽሇዋሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇተጠሪ የጉዲት ካሣ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡  
3. የጉዲት ካሣውም ሉሠሊ የሚገባው በአ/ቁ. 345/95 አንቀጽ 33 መሠረት ተጠሪ ከሠኔ 2ዏ/1999 ዒ.ም. በፉት 

በነበረው ወር ይከፇሊቸው በነበረው የወር ዯመወዝ መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡  
4. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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