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የሰበር መ/ቁ 49273 

ሚያዝያ 27 ቀን 2002 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ዯረጀ ውሇታው - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ዋሉያ ላዘርና ላዘር ፔሮዲክትስ ኃ/የተ/የግ/ማ 

ፌ ር ዴ 

 አመሌካች በስራ ሊይ በዯረሰባቸው አዯጋ በሁሇቱም እጆቻቸው ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ስሇዯረሰባቸው የጉዲት ካሳ 
እንዱከፇሊቸው ክስ መስርተው የስር ፌ/ቤት ጉዲቱ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ነው በማሇት ካሳው በዚህ መሰረት 
እንዱከፇሌ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ በማሻሻለ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡ 

 ተጠሪ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በማሽን መጭመቂያ ስራ ተሰማርተው ሲሰሩ በስራ ሊይ እያለ በግራና 
በቀኝ እጃቸው ሊይ ዘሊቂ የአካሌ ጉዲት ስሇዯረሰባቸው የጉዲት ካሳ፣ ክፌያ ሇዘገየበት፣ የስንብት ክፌያና ሇማስጠንቀቂያ ጊዜ 
ሉከፇሌ የሚገባው እንዱከፇሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪም ጉዲቱ በስራ ሊይ መዴረሱን ሳይክዴ የጉዲቱና የሚከፇሇው የጉዲት 
ካሳ መጠን ሊይ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ችልቱም ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች ሊይ የዯረሰው ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት 
በመሆኑ ሇአመሌካች ብር 24,900 /ሃያ አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ/ እና ክፌያ ሇዘገየበትና የአገሌግልት ካሳ እንዱከፇሊቸው 
ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌ/ቤቱ አመሌካች ሊይ የዯረሰው 65% የአካሌ 
ጉዲት ዘሊቂ ከፉሌ የአካሌ ጉዲት ስሇሆነ የጉዲቱ ካሳ ሉከፇሌ የሚገባው በአ/ቁ 377/96 አንቀፅ 109(3)(ሇ) ነው በማሇት 
የአመሌካች የአምስት አመት ዯሞዝ በ65% ተባዝቶ የሚመጣው ብር 16,185.00 /አስራ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ ሰማንያ 
አምስት/ እንዱከፇሊቸውና ክፌያ ሇዘገየበት ግን ሉከፇሊቸው አይገባም በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው የዯረሰባቸው ዘሊቂ ሙለ 
የአካሌ ጉዲት በመሆኑ የጉዲት ካሳው ሉከፇሌ የሚገባው በአ/ቁ. 377/96 109(3) (ሀ) መሰረት ነው የሚሌ ዝርዝር 
ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም አመሌካች ሊይ የዯረሰው ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ነው ወይስ ዘሊቂ ከፉሌ 
የአካሌ ጉዲት ነው የሚሇውን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በማዴረጉ ተጠሪ ቀርቦ ክርክሩን በፅሁፌ 
አቅርቧሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ከተያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች በስራ ሊይ ጉዲት የዯረሰባቸው ስሇመሆኑ በግራ ቀኙ አሌተካዯም፡፡ አከራካሪው የጉዲቱ መጠን ነው፡፡ 
ከክርክሩ የአመሌካች የቀኝ እጃቸው አራት ጣቶችና የግራ እጃቸው ሶስት ጣቶች መቆረጣቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ የህክምና 
ቦርዴም አመሌካች ሊይ 65% የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑ አረጋግጧሌ፡፡ ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ማሇት ጉዲት 
የዯረሰበትን ሰራተኛ ማናቸውም ዯሞዝ የሚያስገኝ ሥራ ሇመሥራት የሚከሇክሇው የማይዴን በሥራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት 
እንዯሆነ አዋ/ቁ 377/96 አንቀፅ 101(2) ያመሇክታሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው አመሌካች የሁሇት እጆቻቸውን 
አብዛኛዎቹን ጣቶች አጥተዋሌ፡፡ ከሞሊ ጎዯሌ ሁለን ስራ ሇመስራት የእጆቻችን ጣቶች አስፇሊጊዎች ናቸው፡፡ አመሌካች 
የሁሇቱንም እጆቻቸውን አብዛኞች ጣቶቻቸውን ማጣታቸው ዯግሞ ማንኛውንም አይነት ዯሞዝ የሚያስገኝ ስራ ሇመስራት 
የሚከሇክሊቸውና የማይዴን መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ በእርግጥ የሃኪሞች ቦርዴ ጉዲቱ 65% መሆኑን አረጋግጠዋሌ፡፡ ይህ 
ጉዲት የተሇካው ግን ከአጠቃሊይ የሰውነቱ ሁኔታ ጋር በማነፃፀር እንጂ የዯረሰው ጉዲት ከመስራት ችልታ ጋር ተነፃፅሮ 
የቀረበ አይዯሇም፡፡ ከፌ ሲሌ በተገሇፀው የህጉ ዴንጋጌ ዯግሞ የአካሌ ጉዲቱ ከፉሌና ሙለ ተብል የሚከፇሇው ከመስራት 
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ችልታ ጋር በማነፃፀር እንጂ ከአጠቃሊይ በሰውነት አካሌ ጉዴሇት ጋር ተነፃፅሮ አይዯሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ አመሌካች 
የዯረሰባቸው ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ነው፡፡ በሰራተኛው ሊይ የዯረሰው ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ከሆነ 
የሚከፇሇው የጉዲት ካሳ መጠን የሰራተኛው የዓመት ዯሞዝ በአምስት ተባዝቶ እንዯሆነ አንቀፅ 109(3)(ሀ) ያመሇክታሌ፡፡ 
በመሆኑም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአመሌካች የጉዲት መጠን ዘሊቂ ከፉሌ ጉዲት ነው በማሇት ካሳው በአንቀፅ 109(3)(ሇ) 
እንዱሰሊ መወሰኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 77981 ሰኔ 23 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. አመሌካች ብር 24,900 (ሃያ አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ) ይከፇሊቸው፡፡ 
3. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ክፌያ የዘገየበትን አስመሌክቶ የተሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

 

ራ/ታ 
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