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የሰ/መ/ቁ. 52595 

ታህሳስ 15 ቀን 2003 ዓ.ም  

        ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

       ሏጏስ ወሌደ  

       ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ብሓራዊ የመረጃና ዯህንነት አገሌግልት ነገረ ፇጅ መና ህብስቱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ሻልም ተስፊዬ  

        2 ርግዓእት ገብረእየሱስ  

        3. ብርቱካን ገብረእየሱስ           አሌቀረቡም፡፡   

        4. ራዓዋ ገብረእየሱስ  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የትግራይ ክሌሌ የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  እና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡  

 የክርክሩ መሠታዊ ጉዲይ አመሌካች እንዯስሊሴ ከተማ ቀበላ 02 ህንፃ ሠርቶ እንዱያስረክበው 
በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሳች ሇነበሩት አቶ አዱሱ አብርሀ በህንፃ ሥራ ውሌ ሠጥቷሌ፡፡ በሥር 
ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩት አቶ አዱስ አብርሀ የአንዯኛ ተጠሪን ባሇቤትና ስማቸው ከሁሇተኛው ተራ 
ቁጥር እስከ አራተኛ ተራ ቁጥር የተገሇፀውን ተጠሪዎች ወሊጅ አባት አቶ ገብረእየሱስ አባይን ቀጥሮ 
ሥራ በመሥራት ሊይ እያለ አቶ ገብረእየሱስ ነሏሴ 21 ቀን 2001 ዓ.ም በግንባታ ሊይ ካሇው ህንፃ 
ሊይ ወዴቀው በዯረሰባቸው ጉዲት ወዯ ሆስፑታሌ ከተወሰደ  በኋሊ ነሏሴ 22 ቀን 2001 ዓ.ም ከዚህ 
ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪዎች አመሌካች በግንባታ ሊይ የሚገኘው ጅምር 
ህንፃ ባሇቤት  በመሆናቸው አቶ አዱሱ አብርሀ የሟች የአቶ ገብረእየሱስ አባይ ቀጣሪ በመሆናቸው 
በሟች መሞት ምክንያት ሇዯረሰብን ጉዲት ብር 154‚200 /አንዴ መቶ ሀምሣ  አራት ሺ ሁሇት መቶ 
ብር/ እንዱከፌለን በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ሟች ህንፃውን ሇመሥራት የተዋዋሇው ሥራ 
ተቋራጭ ሠራተኛ በመሆናቸውና ከህንፃው ወዴቀው ጉዲት የዯረሰባቸው በመሆኑ በኋሊፉነት 
የሚጠየቀው የሟች አሠሪ እንጅ እኔ አይዯሇሁም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት 
ይህንን የአመሌካች መከራከሪያ ውዴቅ በማዴረግ አመሌካችና የሟች አሠሪ በአንዴነትና በነጠሊ 
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ሇጉዲቱ ሀሊፉ ናቸው በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩት አቶ አዱሱ አብርሀና አመሌካች 
በአንዴነትና በነጠሊ ሇተጠሪዎች /ከሳሾች/ ብር 36‚000 /ሰሊሣ ስዴስት ሺ ብር/ የዲኝነትና ላልች 
ወጭዎችን በቁርጥ ፌርዴ ቤቱ ወስኖ ይክፇለ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ 
ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡  

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የህንፃው ባሇቤት ከውሌ 
ውጭ በሀሊፉነት ሉጠይቅ የሚቻሇው  ህንፃው ሇሚያዯርሰው ጉዲት ብቻ መሆኑ በፌታብሓር ሔግ 
ቁጥር 2077 ተዯንግጓሌ፡፡ ህንፃው በአሠራር ጉዴሇት ፇርሶ ወይም የህንፃው ክፌሌ የሆነ ነገር ወዴቆ 
በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት ካዯረሰ ከሊይ በተጠቀሰው የህግ ዴንጋጌ መሠረት ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት 
ይኖርብናሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ሟች የኮንትራክተሩ ሠራተኛ ናቸው፡፡ ሟች ሥራ እየሠሩ እያሇ 
ከህንፃው  ሊይ ወዴቀው ሇዯረሰባቸው ጉዲት ህንፃውን ሇተቋራጭ ሠጥቶ እየሠራ ያሇው አመሌካች 
በኃሊፉነት የሚጠይቅበት የህግ አግባብ ሣይኖር ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉነት አሇባችሁ ተብል የተሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 
ተጠሪ በበኩሊቸው ሟች የሞተው ከህንፃው ሊይ ወዴቆ ነው፡፡ ሟች የወዯቀው ህንፃው የተሠራበት 
ቶንዱኖ ብረት በመታጠፈ ምክንያት ነው፡፡ አመሌካች በውሣኔው መሠረት ዴርሻውን ከፌሎሌ፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የሔግ 
መሠረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን 
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች በሟች አቶ ገብረእየሱስ አባይ ሊይ ሇዯረሰው 
ጉዲት ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ሟች አቶ ገብረእየሱስ አባይ ሇሞት የተዲረጉት የአመሌካችን ህንፃ የሥራ ተቋራጭ ሆኖ 
የሚሠራው የሥራ ተቋራጭ ሠራተኛ ሆነው ህንፃውን እየሰሩ እያለ ከህንፃው ሊይ ወዴቀው ነው፡፡ 
የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሟች ህንፃውን 
ከሚሰራው ኮንትራክተር ጋር በነበራቸው ውሌ መሠረት ህንፃውን ሲሰሩ ወዴቀው ሇዯረሰባቸው 
የሞት አዯጋ አመሌካች ኃሊፉ የሚሆነው በየትኛው የሔግ ዴንጋጌ መሠረት እንዯሆነ አሌጠቀሱም 
በአመሌካችና በሟች መካከሌ የውሌ ግንኙነት የላሇ በመሆኑ አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉ የሚሆነው 
ከውሌ ውጭ በሚመጣ ኃሊፉነት የሔግ ዴንጋጌዎች አመሌካች ሇጉዲዩ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን 
የሚዯነግጉ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

 አመሌካች እየተሠራ ያሇው ጅምር ህንፃ ባሇቤት መሆኑ አሌተካዯም፡፡ የአንዴ ህንፃ ወይም 
ቤት ባሇቤት ከውሌ ውጭ ኃሊፉ የሚሆንበት መሠረታዊ መርህ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2077 ንዐስ 
አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ ይዘት ‛የአንዴ ህንፃ ባሇሀብት ወይም ሇይዞታ ሔንፃው ሉዯርስ 
ይችሊሌ ተብል ያሌታሰበ ዴንገተኛ ነገር ቢዯርስም ይኸ ህንፃ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው“ የሚሌ 
ነው፡፡ ሟች በመገንባት ያሇው ህንፃ በመፌረሱ ወይም የህንፃው አንዴ ክፌሌ በመዯርመሱ ምክንያት 
ጉዲት ዯርሶባቸው የሞት አዯጋ ያጋጠማቸው ሰው አይዯለም፡፡ ሟችን የሞት አዯጋ ያጋጠማቸው 
ህንፃውን የሚሠራው ኮንትራክተር ሠራተኛ ሆነው ህንፃውን በመሥራት ሊይ እያለ ከህንፃው ሊይ 
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በመውዯቃቸው ነው፡፡ ይኸም በመሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2077 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ሇዚህ  
ጉዲይ አግባብነት ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡  

 ሟች አመሌካች የሚያሠራውን ህንፃ በውሌ የመሥራት ግዳታ ካሇበት የሥራ ተቋራጭ 
ጋር ባሊቸው የአሠሪና ሠራተኛ ግንኙነት በሥራ ሊይ እያለ ወዴቀው የሞት አዯጋ ዯርሶባቸዋሌ፡፡ 
ይኸም በአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ሥራ ሊይ ሇሚዯርሱ ጉዲቶች ስሇሚሰጡ 
ክፌያዎች በሚሇው በምዕራፌ ሶስት ሥር የሚሸፇንና የሚተዲዯር እንጅ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2077 ንዐስ አንቀጽ 1 ሥር የሚወዴቅ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና 
የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች በሟች አቶ ገብረእየሱስ አባይ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 
ሀሊፉ ስሇሆነ ሇተጠሪዎች ካሣ መክፇሌ አሇበት በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ የማዕከሊዊ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇተጠሪዎች ካሣ የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡  
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ 
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