የሰ/መ/ቁ.109061
ሔዲር 19 ቀን 2009 ዒ/ም

ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
አብዬ ካሣሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ነጋሪት ሰሇሞን ሞግዚት ሇሆኑሇት ሔፃን የአብስራ ቴዎዴሮስጠበቃ ሙሇታ

ዯበሌ

ቀርቡ

ተጠሪ፡- ስካይ ባስ ትራንስፖርት ሲስተም አ.ማ - ጠበቃ በሊይ ከተማ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌርዴ
ጉዲዩ ግንኙነቱ የመጓጓዣ ውሌን መሰረት ያዯረገ ቢሆንም የጉዲት ካሳ ክፌያው ከውሌ ውጪ
ኃሊፉነትን መሰረት አዴርጎ ሉከፇሇን ይገባሌ የሚሇውን የአመሌካችን ጥያቄ መነሻ አዴርጎ
የታየውን ክርክር የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ
በፋዳራለ

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-

ንብረትነቱ የአሁኑ ተጠሪ የሆነና የታርጋ ቁጥር 3-40411ኢት በሚሌ የሚታወቀው የህዝብ
ማመሊሇሻ ተሽከርካሪ የአመሌካች ባሇቤትና ሞግዚትና አስተዲዲሪ ሇሆኑሇት ህጻን ዯግሞ ወሊጅ
አባት የሆኑት አቶ ቴዎዴሮስ ጌታቸው ተሳፌረውበት ጥር 08 ቀን 2004 ዒ/ም

ከአዱስ አበባ

ወዯ ጎንዯር እየተጓዙበት እያሇ አባይ በርሃ ሊይ ከአሽከርካሪው ጥንቃቄ ጉዴሇት የተነሳ ሇሔሌፇት
የተዲረጉ መሆኑን፣ ሟች በሔይወት እያለ በወር ብር 3136.00 ገቢ በሚያስገኙ ስራ ሊይ
ተሰማርተው በሚያገኙት ገቢ አመሌካችን ያስተዲዴሯቸው እንዯነበር፣የህጻኑንና የሟች እዴሜ
በመግሇጽ እንዱሁም የሔሉና ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑን በመጥቀስና የተቋረጠባቸውን ጥቅም
በመዘርዝር በዴምሩ ብር 395,816.00(ሶስት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ስምንት መቶ አስራ
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ስዴስት ብር) ሇክሱ ከአወጡት ወጪና ኪሳራ ጋር ተጠሪ ኃሊፉ ተብል እንዱከፌሌ ይወሰንሊቸው
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የአሁኑ ተጠሪ በሰጠው መከሊከያ መሌስም፡-ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የግዛት ስሌጣን የላሇው
መሆኑ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ከአስቀዯመ በኋሊ በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ ተጠሪ
ጉዲቱን

አምኖ

መረጃዎችን

በማሰባሰብ

ወዯ

መዴን

ዴርጅት

በማስተሊሇፌ

የሚጠበቅበትን

ማዴረጉን፣ አመሌካች የሚፇሇግባቸውን አሟሌተው ከመዴን ሰጪው ጋር ከመነጋገር ውጪ
ተጠሪው ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን፣ ካሳው በአሰሪውና በሰራተኛው አዋጅ መሰረት በኢንሹራንስ
ወይም በመጠባበቂያ ጡረታ ገንዘብ የሚሸፇን መሆኑን፣ መጠኑ ከጉዲቱ ጋር ተመጣጣኝ መሆን
ያሇበት መሆኑን፣ ሇወዯፉቱ ሉዯርስ ይችሊሌ ተብል በሚገመተው ጉዲት የተረጋገጠ መሆን
ያሇበት መሆኑን፣ ሟች በሔይወት ሳሇ ሇሔጻኑ ይህን ያህሌ ወጪ ያወጣ ነበር ተብል በማስረጃ
ተዯግፍ ያሇመቅረቡን፣ በመተዲዯሪያ በኩሌ የተቋረጠ ገቢ ሳይኖር የቀረበ ክስ መሆኑን፣ የቀረበው
መጠን በማስረጃ ያሇመረጋገጡን ዘርዝሮና በአጠቃሊይ የአስራ ሰባት አመት የተጠየቀው የሔግ
መሰረት የሇውም በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን ሇመኪናው መዴን ሽፊን
የሠጠው አካሌ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባሇትም ሇፌርዴ ቤቱ አመሌክቷሌ፡፡
የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎም የሃሊፉነት መጠኑ እስከ ብር
40,000.00(አርባ ሺህ) መሆኑን፣አመሌካች የህጻኑ እናት ስሇመሆናቸውና ከሟቹ ጋር የነበራቸው
ምን እንዯሆነ እንዯማይታወቅ፣ሔጻኑ ሲወሇዴ ሟች በሔይወት ስሇላለ ህጻኑ ሉያገኘው የሚገባው
ጥቅም ተቋርጧሌ የተባሇው ከእውነት የራቀ ምክንያታዊነት የላሇው መሆኑን፣ የሟች ዯመወዝ
ብር 3,136.00 የተባሇው ተጣርቶ የሚዯርሳቸውን ያሇመሆኑን፣ የተቋረጠው የጥቅም መቋረጥ
የተጋነነ እና ከሟች ችልታ እንዱሁም ከመሰረታዊ ፌሊጎት ውጪ የሆኑትን ያካተተ መሆኑን
ዘርዝሮ ኃሊፉነት የሇብንም፣ አሇ ቢባሌ እንኳን ያሊግባብ የቀረበ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ተዯርጎ
ሌንሰናበት ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት የአሁኗ
አመሌካች በራሳቸው በኩሌ ያቀረቡት የካሣ ጥያቄ የላሇ መሆኑን ገሌፆና ህጻኑ ግን ወራሽነቱ
ተረጋግጦ በሞግዚቱ በኩሌ ክስ የአቀረበ በመሆኑ ክስ ሇማቅረብ መብት እንዲሇው ገሌፆ በዚህ
ረገዴ ተጠሪና ጣሌቃ ገቡ ያቀረቡትን ክርክር በማሇፌ በፌሬ ነገሩ ዯግሞ ሟች ከተጠሪ ጋር
የመጓጓዣ ውሌ ግንኙነት የነበረው መሆኑ መረጋገጡን፣ በዚህ ምክንያትም ሇዯረሰው የሞት
አዯጋ ተጠሪ በን/ሔ/ቁጥር 596 መሰረት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የካሣ
መጠኑን በተመሇከተ ዯግሞ አዯጋው በመዯበኛ የመኪና ክስተት የዯረሰ በመሆኑ በን/ሔ/ቁጥር
597 ከተመሇከተው የካሳ መጠን በሊይ ሉያሌፌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑን ጠቅሶና ሟች
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በየወሩ ያገኙ ከነበረው ዯመወዝ ውስጥ ሇህጻኑ ብር 500.00(አምስት መቶ ብር) ወጪ ሉያዯርጉ
ይችለ እንዯነበር፣ ህፃኑ በወቅቱ የነበረው ዕዴሜ አንዴ አመት ሁኖ ቀሇቡ ሇምግብ፣ ሇሌብስ፣
ሇትምህርት፣ ሇጤና እና ሇላልች ሇመሌካም አስተዲዯግ የሚበጁ ፌሊጎቶች ሇቀጣይ አስራ ሰባት
አመት ዴረስ የሚያስፇሌገው መሆኑን ጠቅሶ በዴምሩ ብር 102,000.00(አንዴ መቶ ሁሇት ሺህ
ብር) ሉዯርስ እንዯሚችሌ ከገሇፀ በኋሊ በን/ሔ/ቁጥር 597 ዴንጋጌ መሰረት የጉዲት ካሳ መጠኑ
ከብር 40,000.00(አርባ ሺህ) ሉበሌጥ አይችሌም በማሇት ይህንኑ ብር ተጠሪና ጣሌቃ ገብ
ባሌተነጣጠሇ ሁኔታ እንዱከፌለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ የአሁኗ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ቢያቀርቡም ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ
የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ኃሊፉነት በተመሇከተ አዯጋው
በተሇመዯው

የማሽከርከር

ሂዯት

የተከሰተ

ነው

የሚሇውን

ዴምዲሜ

ያሊግባብ

ማስፇሩንና

መረዲቱን፣ መኪናው መንገደን ስቶ መግባቱ በን/ሔ/ቁጥር 599 ዴንጋጌን መሰረት ተጠያቂነትን
የሚያስከትሌ አይዯሇም በማሇት ሇህጻኑ በቀሇብ ረገዴ እንዱከፇሌ ካሳው ሲወሰን መጠኑ ከብር
40,000.00 ሉበሌጥ አይችሌም መባለ የአመሌካችን ክስና ማስረጃ እንዱሁም የተጠሪን ክርክር
ይዘት ያሊገናዘበ ነው በማሇት የተጠሪ ኃሊፉነት በን/ሔ/ቁጥር 599 ታይቶ የካሳው መጠንም
በተጠየቀው

አግባብ

እንዱወሰንሊቸው

ዲኝነት

መጠየቃቸውን

የሚያሳይ

ነው፡፡

አቤቱታው

ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ በመዯረጉ ተጠሪ ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ
ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዙት ጭብጦች መገንዘብ
የተቻሇው፡1. የአመሌካችን ኃሊፉነት አስመሌክቶ ከንግዴ ሔጉ አንቀጽ 599 አንጻር የሚታይ አይዯሇም
ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?፣እና
2. የካሳ መጠን አወሳሰኑ ሔጉን መሰረት ያዯረገ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚለ ነጥቦች
በጭብጥነት ሉታዩ የሚገባቸው መሆኑን ነው፡፡፡ በመሆኑም እነዚህን ጭብጦችን መሰረት
በማዴረግ በጉዲዩ ሊይ ዲኝነት የተሰጠበትን አግባብ ከንግዴ ሔጉና ስሇካሳ ክፌያ ከተዯነገጉት
ላልች ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን እንዱሚከተሇው አይተነዋሌ፡፡
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የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች የሔዝብ
ማመሊሇሻ በሆነው የአመሌካች መኪና በመጓጓዝ ሊይ እንዲለ መኪናው አባይ በርሃ ተብል
በሚታወቀው አከባቢ ተገሌብጦ ሇሔሌፇተ-ሔይወት የተዲረጉ መሆኑ መረጋገጡን፣ አመሌካች
አሁን አጥብቀው የሚከራከሩት የተሽከርካሪው አሽከርካሪ መንገዴ ስቶ መግባቱ ተረጋግጦ እያሇ
አመሌካች አሽከርካሪው የፇፀመው ጥፊት ስሇመኖሩ የሚያሳይ ክርክርና ማስረጃ በአመሌካች
አሌቀረቡም ተብል በተጠሪና እና በሟች መካከሌ ያሇው ግንኙነት የመጓጓዣ ውሌን መሰረት
ያዯረገ በመሆኑ የካሳ መጠኑ ከብር 40,000.00 ሉበሌጥ አይችሌም በሚሌ መወሰኑ ያሊግባብ ነው
በሚሌ መሆኑን ነው፡፡
በሟች ሊይ ጉዲት እንዱዯርስ ያዯረገው የአመሌካች መኪና የሔዝብ መጓጓዣ የሚሰጥ መሆኑን
አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ክስ ሲመሰርቱ ከመግሇጻቸውም በሊይ አዯጋው የዯረሰበትን ሁኔታ
ሇማስረዲትም የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን ዘርዝረው ማቅረባቸውን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ በገጽ ሁሇት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ አመሌካች በሔጉ አግባብ የቆጠሩአቸው
ምስክሮች ያሌተሰሙት በምን ምክንያት እንዯሆነ የስር ፌርዴ ቤትም ሆነ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት ውሳኔ ግሌባጮች የሚያሳዩት ነገር የላሇ ሲሆን ሇጉዲዩ ቀረበ የተባሇው የሰነዴ ማስረጃ ግን
ተሽከርካሪው መንገደን ስቶ በመግባቱ አዯጋው መዴረሱን እንዯሚገሌጽ ፌሬ ነገሩን የማጣራትና
ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የተቀበለት ጉዲይ መሆኑን የክርክሩ
ሂዯት የሚያሳይ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ተሽከርካሪው መንገደን ስቶ ገዴሌ መግባቱ
መረጋገጡን ተቀብሇው ይህ ክስተት በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ተጠያቂነት አያስከትሌም ወዯሚሇው
ዴምዲሜ የዯረሱት እንዱዚህ አይነት አዯጋ በመዯበኛ የመኪና ክስተት የዯረሰ መሆኑን የሚያስረዲ
ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አንዴ አሽከርካሪ የመኪናውን መንገዴ ስቶ የሚገባው
በመዯበኛው የማሽከርከር ሂዯት ነው ተብል ዴምዲሜ የሚያዝበት አግባብ የላሇ ሲሆን በማሽከርከር
ሂዯት መንገዴ መሳት ሉከሰት የሚችሇው በመኪናው ሊይ በሚያጋጥመው የቴክኒክ ችግር ወይም
በሹፋሩ የአነዲዴ ችግር ወይም ላሊ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ትክክሇኛውን መስመር ይዞ
ሇማሽከርከር የማያስችሌ ሁኔታ ሲያጋጥም መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ አዯጋው
መዯረሱን አምኖ መኪናው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ወይም በላሊ ሔጋዊና አሳማኝ ምክንያት
አዯጋው የዯረሰ ስሇመሆኑ ገሌፆ ያቀረበው ክርክር የላሇ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡
ከዚህ አንጻር ጉዲዩ ሲታይ መኪናው መንገደን ስቶ ገዯሌ የገባው በሹፋሩ በተፇፀመው የጥንቃቄ
ጉዴሇት መሆኑን የሚያስረዲ እንጂ በተሇመዯበው የመኪና ክስተት ነው ሉባሌ የሚችሌ ሁኖ
አሌተገኘም፡፡ የተጠሪ መኪና አሽከርካሪ ጥፊት የነበረበት ስሇመሆኑ በዚህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር
130972፣ 115724፣ እና 122676 በቀረቡት ጉዲዮች ሊይም የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም
መኪናው መንገዴ ስቶ ገዴሌ መግባቱን የሚያሳይ ማስረጃ አመሌካች ከማቅረባቸውና ተጠሪ ዯግሞ
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ሇአመሌካች ክስ በሰጠው መሌስ መኪናው መንገዴ ስቶ ገዯሌ የገባው ከአሽከርካሪው ጥንቃቄ
ጉዴሇት ስሇመሆኑ ገሌጾ ያሌተከራከረ የመሆኑ ጉዲይ አዯጋው በአሽከርካሪው ጥፊት የዯረሰ
ስሇመሆኑ ተመሳሳይ በሆኑ መዝገቦች ተረጋግጧሌ ተብል ዴምዲሜ ከመያዙ ጋር ተዲምሮ ሲታይ
በዚህ ጉዲይም የአመሌካች ኃሊፉነት መጠን በን/ሔ/ቁጥር 597 የሚገዯብበትን አግባብ አሊገኘንም፡፡
ሟቹን ሇሔሌፇት የዲረገው ተሽከርካሪ ሟቹ የመጓጓዣ ውሌ የመሰረቱበትና በጉዞ ሊይ እንዲለ
ተገሌብጦ ጉዲቱ መዴረሱ ከተረጋገጠ ጉዲዩ መገዛት ያሇበት በንግዴ ሔጉ ስሇሰዎች መጓጓዣ
በሚዯነግጉት ዴንጋጌዎች አግባብ ስሇመሆኑ በመርህ ዯረጃ በንግዴ ሔጉ የተዯነገገ ጉዲይ ነው፡፡
የመንገዯኛውን ግዳታ በሚዯነግገው በን/ሔ/ቁጥር 687 ስር መንገዯኛው በውለ ሊይ የተወሰነውን
ዋጋ መክፇሌ፣ ጉዞውን በሚጀምርበትን ስፌራ በተወሰነው ሰዒት መዴረስና እንዱሁም በጉዞው ጊዜ
ሁለ አጓዡ የሚሰጠውን ትዕዛዝና በሔግ የታዘዘውን ማክበር እንዯሚገባው በአስገዲጅ ሁኔታ
ተዯንግጓሌ፡፡ አጓዡ ዯግሞ መንገዯኛውን በመሌካም ይዞታና ጥበቃ እንዱሁም ስሇ ምቾቱና
ስሇጉዞው በውለ በተወሰነው ጊዜ አክብሮ እንዯተወሰነው መዴረሻው ስፌራ የማዴረስ ግዳታ ያሇበት
መሆኑን የን/ሔ/ቁጥር 588 በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የመንገዯኛውን እና የአጓዡን
ተነፃፃሪ ግዳታዎችን የሚዯነግጉ ሲሆን አጓዡን ኃሊፉነት ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 547/1999
የተሻሻለት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሁነው ከቁጥር 589 እና ተከታይ ዴንግጌዎች ስር አስፌሯሌ፡፡
በመንገዯኛው አካሌ እና ሔይወት ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት የአጓዡን የኃሊፉነት መጠን በን/ሔ/ቁጥር
597 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች ስር ያለት የአሊፉነት
አይነቶች የሚከሰቱት በሔግ አግባብ የተቋቋመ የመጓጓዣ ውሌ መኖሩ ሲረጋገጥ መሆኑ ግሌጽ
ነው፡፡ በአዋጅ ቁጥር 547/1999 ያሌተሻረውን የሰው መጓጓዝን መሰረት አዴርገን ስናየው የመጓጓዣ
ውሌ የሚባሇው አጓጓዥ ዋጋ በመቀበሌ ሰውን የተወሰነ ስፌራ ሇማዴረስ ግዳታ የገባበት ስምምነት
ስሇመሆኑ በን/ሔ/ቁጥር 561 ስር የተዯነገገ ሲሆን የን/ሔ/ቁጥር 567(1) ዴንጋጌ ሲታይም ሰውን
ሇማጓጓዝ የሚዯረግ ውሌ በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት መሰረት ስሇመሆኑና አጓዡ መንገዯኛው
የማጓዣ ሰነዴ ትኬት ወይም የዯንበኛነት ቲኬት እንዱቀርብና ጉዞውን እስኪፇጽም ዴረስ ጠብቆ
መያዝ የሚገባው መሆኑን ሉያስታውቀው እንዯሚችሌ ዯንግጓሌ፡፡ የን/ሔ/ቁጥር 567(2) ዴንጋጌ
ዯግሞ የመጓዣ ሰነዴ ሳይኖረው የሚጓዝ መንገዯኛ ከዋጋው በሊይ ተጨማሪ ገንዘብ ይከፇሊሌ የሚሌ
ማስታወቂያ ሉዯረግ እንዯሚችሌ ሲዯነግግ ሇመንገዯኛው በሚሰጠው ቲኬት ሊይ የሚከፇሇው ዋጋና
የሰዒቱ መነሻና መዴረሻ የተመሇከተ መሆን እንዲሇበትም የተጠቃሹ ዴንጋጌ በንዐስ ቁጥር ሶስት
ስር በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ጉዲዩን የሚገዛው ሌዩ ሔግ የንግዴ ሔጉ ነው ከተባሇ ዯግሞ የጉዲት ካሳ
የሚሰሊውም በዚሁ ሔግ በተዘረጋው ስርዒት መሰረት ነው፡፡
በመሰረቱ በንግዴ ህግ ቁጥር 596 መሠረት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት ካሌቻሇ
በመንገዯኛው ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በሀሊፉነት የሚጠየቅ መሆኑን የንግዴ ሔግ ቁጥር 597 ዴንጋጌ
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ያሳያሌ፡፡ የሀሊፉነት መጠንን በተመሇከተ ዯግሞ ሇአንዴ መንገዯኛ ከብር 40,000 /አርባ ሺ ብር/
እንዯማይበሌጥ የንግዴ ህግ አንቀጽ 597 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁን እንጂ በንግዴ ህግ አንቀጽ
597 የተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን አጓዡ በንግዴ ህግ አንቀጽ 596 የተዯነገጉትና ከሀሊፉነት ነጻ
የሚያዯርጉት ሁኔታዎች መኖራቸውን ሇማስረዲት ባሌቻሇበት ሁኔታና መንገዯኛው በንግዴ ህግ
አንቀጽ 599 በሚዯነገገው መሠረት አጓዡ አዯጋ ሉያዯርስ የሚችሌ መሆኑን እያወቀ በፇጸመው
ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት ባሌቻሇበት ጊዜ ተፇጻሚ
የሚሆን ዴንጋጌ ነው፡፡
በንግዴ ህግ ቁጥር 588 በሚዯነግገው መሠረት የመንገዯኛውን መሌካም ይዞታ ዯህንነትና ምቾት
በመጠበቅ መንገዯኛውን የማጓጓዝ ሀሊፉነቱን ሉወጡ የሚገባቸውን ወገኖች የመኪና ባሇቤት፣
ሹፋር፣ረዲቱና ላልች ሰራተኞች ሉሆኑ የሚችለበት አግባብ መኖሩን፣ በንግዴ ህግ አንቀጽ 599
‛አጓዡ የተፇፀመው ተግባር ወይም ጉዴሇት“ የሚሇው ሀረግ አጓዡ በግለ የፇጸመውን ተግባር
ወይም ጉዴሇት የሚመሇከት ሣይሆን የአጓዡ ሰራተኞች አዯጋ ሉያዯርስ ወይም ሉፇጠር
እንዯሚችሌ እያወቁ የፇጸሙትን ተግባር ወይም ጉዴሇት የሚያካትት ስሇመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር
67973 በሆነው መዝገብ ሊይ በቀረበው ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት
በማናቸውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያሰገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ አስገዲጅ
የሔግ ትርጉም የተያዘው ጉዲዩ ሲታይም አዯጋው የዯረሰው የአመሌካች መኪና ሲያሸከረክር
የነበረው ሹፋር ባጠፊው ጥፊት ስሇመሆኑ በበታች

ፌርዴ ቤቶች የክርክር ሂዯት የተረጋገጠ

በመሆኑ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ያሇው የን/ሔ/ቁጥር 599 ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች
በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በንግዴ ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው በሊይ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት
የሇብንም በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ መሠረት ያሇው አዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በንግዴ
ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን በሊይ ሇተጠሪ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት
እንዲሇባቸው የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ዴንጋጌ የሚያስገነዝበን በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች
የካሳው መጠን ብር 40,000.00 ሉሆን ይገባሌ ሲለ የዯረጓት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡

ምክንያቱም የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ዴንጋጌ

በን/ሔ/ቁጥር

597 ስር የጉዲት ካሳ ከብር 40,000.00 እንዯማይበሌጥ በመርህ ዯረጃ የተቀመጠውን የሀሊፉነቱን
መጠን በሌዩ ሁኔታ የዯነገገ፣ መንገዯኛው ከአጓዡ ከብር 40,000 በሊይ ካሣ ሇመጠየቅና
ሇማግኘት የሚችሌበትን ሌዩ ሁኔታ የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነውና፡፡ በን/ሔ/ቁ.

599 ዴንጋጌ

መሠረት ሇመንገዯኛው ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት አጓዥ ሇመንገዯኛው የሚከፌሇው የካሣ
መጠን ሇመወሰን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091 እና 2092 የተዯነገጉት የካሳ አከፊፇሌ መርሆች
አግባብነት ያሊቸው ስሇመሆናቸውም ይህ ችልት ከሊይ በተጠቀሰው የሰበር መዝገብ አሰገዲጅ
የሔግ ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡
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በተያዘው ጉዲይ ግን የተጠሪ ንብረት የሆነውን የህዝብ ማመሊሇሻ ያሽከረክር የነበረው የተጠሪ
ሰራተኛና የመኪናው ሹፋር በፇጸመው ከባዴ ጥፊት ምክንያት አዯጋው መዴረሱ በሚገባ
ተረጋግጧሌ፡፡ተጠሪ በዚህ ሰበር ዯረጃ አጥብቆ የሚከራከረው የተጠሪ ንብረት የሆነውን የህዝብ
ማመሊሇሻ መኪናን ያሽከረክር የነበረው የተጠሪ ሰራተኛና የመኪናው ሹፋር የሆነው ከባዴ ጥፊት
የነበረበት ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከሚመሇከተው ፖሉስ አሌቀረበም፣ ተሽከርካሪው
ፌጥነት የነበረው ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም፣ አመሌካች ባቀረቡት የሰነዴ ማስረጃ
መኪናው መንገዴ ስቶ ገዯሌ ገብቷሌ ተብል መጠቀሱ የአሽከርካሪውን ጥፊት የሚያሳይ አይዯሇም
በማሇት ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡
ይሁን እንጂ የክፌለ ፖሉሲ በሰ/መ/ቁጥር 130972፣ 122676፣115724 በቀረቡት ጉዲዮች ሇስር
ፌርዴ ቤቶች በቁጥር 01514 በቀን 26/06/2007 ዒ/ም በሊከው ማስረጃ ስሇአዯጋው በወቅቱ
የተዯራጀ የምርመራ መዝገብ እንዯላሇ፣ በተሽከርካሪው ሊይ የቴክኒክ ምርመራ ባሇመዯረጉ እና
ፕሊን ባሇመነሳቱ በወቅቱ የነበረውን የተሽከርካሪውን ፌጥነት ሇማወቅ ያሇመቻለን በመግሇፁ
የሥር ፌርዴ ቤቶች በእነዚህ መዛግብት በከሳሾች የተቆጠሩትን ምስክሮች መስማታቸውን
የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ የሚያሳይ ከመሆኑም በሊይ የስር ከሳሾች በዚህ ረገዴ ሇይተው ያሰሟቸው
ምሰክሮች በወቅቱ ተሳፊሪ የነበሩና መኪናው የነበረውን አጠቃሊይ እንቅስቃሴ በጊዜውና በቦታው
ሁነው በስሜት ሔዋሳቶቻቸው በአዩት እና በተገነዘቡት መጠን የመሰከሩ መሆናቸውን ፌሬ ነገሩን
የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች አረጋግጠዋሌ፡፡
ከሊይ እንዯተገሇጸው ስሇአዯጋው የተዯራጀ የትራፉክ ማስረጃ የላሇ መሆኑና በአሁኗ አመሌካች
በኩሌ ቀረበ የተባሇው የሠነዴ ማስረጃም መኪናው መንገዴ ስቶ ገዴሌ መግባቱን የሚያሳይ
ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን የተዯራጀ የትራፉክ ማስረጃ ቢቀርብ እንኳን ማስረጃው የባሇሙያ
ማስረጃ እንዯመሆኑ መጠን ባሇሙያው መጨረሻ ሊይ የሚዯርስበት መዯምዯሚያ /ግኝት/ ሙያዊ
አስተያየት /opinion/ ከመሆን አሌፍ ፌሬ ነገር /fact/ መሆን እንዯማይችሌ፣ ኤክስፏርቱ
የሚዯርስበት የመጨረሻ አስተያየት ከሚኖረው ሙያዊ ዕውቀት አዴማስ ከሚታገዝበት መሣሪያና
ከመሳሰለት ጋር የተሟሊና ሙለ ዕምነት የሚጣሌበት ማስረጃ /conclusive evidence/ ሉሆን
ስሇማይችሌ በዒይን ምስክሮች የተነገረን ፌሬ ነገር ሇማስተባበሌ የሚያበቃ አቅም ሉኖረው
አይችሌም፡፡ ይህ ሰበር ችልትም ቀዯም ሲሌ በሰበር መ.ቁ. 14981 የኤክስፏርት ማስረጃ ሙለ
ዕምነት ሉጣሌበት የሚችሌ ማስረጃ እንዲሌሆነ የሔግ ትርጉም ሠጥቶበታሌ፡፡ ከዚህም ላሊ
የኤክስፏርት ማስረጃ በማስረጃነት በቀረበ ጊዜ ይበሌጥ ተቀባይነት የሚኖረው ከቀጥተኛ ማስረጃ
ጋር በተጣጣመ ጊዜ እንጂ ቀጥተኛ ማስረጃውን በሚፃረር ጊዜ የበሇጠ ክብዯት የሚሰጠው
ሇቀጥተኛ ማስረጃው ስሇሆነ የኤክስፏርት ማስረጃው ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይችሌ መገንዘብ
ስሇሚቻሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ፌሬ ነገሩን በቀጥተኛው ማስረጃ በማጣራት የተጠሪን
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የሔዝብ ማመሊሇሻ መኪና ሲያሽከረክር የነበረው ሹፋር በማሽከርከር ሂዯቱ ከመጠን በሊይ ፌጥነት
ጨምሮ ሲያሽከረክር የነበረ በመሆኑ ጥፊት መፇፀሙን ተረጋግጦ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች
ከማስረጃ

አቀራረብና

አመዛዘን

በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ

መሠረታዊ

መርህ

ውጪ

በሆነ

ሁኔታ

አመሌካች

የሚታይበትን ሁኔታ አሊስረደም በማሇት የዯረሱበት

ካሳው

ዴምዲሜ

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ
ተጠሪ ያቀረበውን ክርክር ባሇመበቀሌ ተጠሪ በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ሇጉዲዩ ኃሊፉ አሇበት
ብሇናሌ፡፡
ሁሇተኛውን

ጭብጥ

በተመሇከተ፡-ከሊይ

እንዯተገሇጸው

የተጠሪ

ሃሊፉነት

መታየት

ያሇበት

በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ነው ከተባሇ ይህ ዴንጋጌ የካሳ መጠኑ በብር 40,000.00 የማይገዯብ
መሆኑንና ካሳው ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በሚገዛው የሔግ ክፌሌ ስር ባለት ዴንጋጌዎች አግባብ
መሰሊት እንዯሇአበት ያስገነዝባሌ፡፡እንዱህ ከሆነ ተጠሪ በሟች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በንግዴ ህግ
አንቀጽ 597 ከተዯነገገው በሊይ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇብንም በማሇት የሚያቀርበው ክርክርም
ሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶች ይህንኑ የተጠሪን ክርክር በመቀበሌ የሰጡት ዲኝነት የህግ መሠረት
ያሇው አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ በን/ሔ/ቁ ህግ ቁጥር 599 ዴንጋጌ መሠረት ሇመንገዯኛው ካሣ
የመክፇሇ

ሀሊፉነት

ያሇበት

አጓዥ

ሇመንገዯኛው

የሚከፌሇው

የካሣ

መጠን

ሇመወሰን

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091 እና 2092 የተዯነገጉት የካሳ አከፊፇሌ መርሆች አግባብነት አሊቸው፡፡
በመሰረቱ ካሳ የሚከፇሇው ጉዲት መኖሩ ሲረጋገጥ ሲሆን የካሳ አተማመን ፣መጠንና አከፊፇሌን
በተመሇከተ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2090፣2091፣2092 ፣ 2095 እና በላልች ዴንጋጌዎች የተቀመጠ
ሲሆን ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇውም ካሳው በተቻሇ መጠን ከጉዲቱ ጋር መመጣጠን
ያሇበት መሆኑን ነው፡፡
ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በተመሇከተ የሚገዙት የፌትሒብሓር ሔጋችን ዴንጋጌዎች መንፇስ
የጉዲትን ጠቅሊሊ ባህርይና የካሣ ሌክ አተማመን ሁኔታዎችን ያስገነዝቡናሌ፡፡ በዚህም መሠረት
ጉዲት በሰው ጥቅም ሊይ ችግር የሚያዯርስ መሆኑን፣ ይህም ጥቅም ማቴሪያሊዊ /በሰው አካሌ
ወይም ንብረት የዯረሠ/ ወይም ሞራሉዊ ሉሆን እንዯሚችሌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተጎዲ ሰው
ዯግሞ መካስ እንዲሇበት ያስረዲለ፡፡ የካሣውን አተማመን በተመሇከተም መጠኑ በተበዲዩ ሊይ
ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ መመዘን ያሇበት መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡
የጉዲት ካሣ ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ ሲመዘንም በተጎጂው ሊይ በእርግጠኝነት መዴረሱ
የታወቀ /actual damage/ ወይም ወዯ ፉት ሉዯርስ የሚችሌ ጉዲትን/future damage/ ግንዛቤ
ውስጥ ማስገባት የግዴ የሚሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091/1/ እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ
ያስረዲሌ፡፡

በእነዚህ

ዴንዲጌዎች

የጉዲት

ካሣ

ሉተመን

የሚገባ

መሆኑን

ሔጉ

በግሌጽ
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ከማስቀመጡም በተጨማሪ የአተማመኑ ሥርዒትም እንዯጉዲቱ ዒይነትና ማስረጃ አቀራረብ
ውስብስብነት ሉሇያይ የሚችሌ መሆኑን የሔጉ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡ ፡በዚህም መሠረት የጉዲት
ካሣ መጠን አጥጋቢና በቂ ማስረጃን ወይም ርትዕን መሠረት በማዴረግ ሉወሰን የሚገባው
መሆኑን የካሣ አከፊፇለን ሌክ በሚዯነግገው የሔጉ ክፌሌ የተቀመጡ ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡
በመሆኑም ጉዲት መዴረሱ በማስረጃ ከተረጋገጠና ጉዲቱ እርግጠኝነት ያሇው መሆኑ ከተረጋገጠ
ካሣ መወሰን ከአጠቃሊይ የሔጉ ዒሊማና ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ አኳያ
አግባብነት ያሇው ነው፡፡ጉዲቱ መዴረሱና የጉዲቱ መጠን ከታወቀ ተጎጂው በጉዲቱ ሌክ ሉካስ
የሚገባው መሆኑን በአጠቃሊይ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን ከሚገዛው ሔግ አሊማ ጋር አንዴ ሊይ
የሚሄዴ ነው፡፡ ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የህፃን የአብስራ ወሊጅ አባት የሆኑት
ቴዎዴሮስ
ሉቋረጥበት

ጌታቸው
የሚችሌ

ከዚህ
ጥቅም

አሇም
ያሇው

በሞት

በመሇየታቸው

መሆኑን

ሔፃኑ

አስረዴተዋሌ፡፡

ሇወዯፉቱ
በመሆኑም

የተቋረጠበትንና
ህፃኑ

ሇወዯፉቱ

የተቋረጠበት ጥቅም ምን ያህሌ እንዯሆነ ከወዱሁ በትክክሌ ማስቀመጥ የማይቻሌ መሆኑ
የክርክሩ ሂዯትና ባህርይ ያስገነዝባሌ፡፡ ሟች በወቅቱ የብር 3136.00 ወርሃዊ ዯመወዝተኛ የነበሩ
መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ከዚህ ገቢ ውስጥ ሇህጻኑ
ቀሇብ ሉውሌ ይችሊሌ ያሇው መጠን ብር 500.00(አምስት መቶ) ነው፡፡ ይህንኑ መጠን ሲይዝም
የቀሇብ ወጪ ሲታሰብ ግንዛቤ ውስጥ የሚገቡ የሌብስ፣ ምግብ፣ትምህርት፣ ጤና እና ላልች
ሇመሌካም አስተዲዯግ የሚበጁ ፌሊጎቶች ወጪዎችን ሉያካትት እንዯሚገባ በውሳኔው ሊይ
አስፌሯሌ፡፡ በእርግጥ በሌጅ ቀሇብ አወሳሰን ጊዜ ሉታዩ የሚገባቸው መሰረታዊ ጉዲዩች በህጉ
በግሌጽ ባይመሇከቱም የሌጆችን ጥቅም ቀዲሚ ማዴረግ፣መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ታሳቢ
ማዴረግንና መሠረታዊ ፌሊጎቶችና ሌዩ ወጪዎች ታሳቢ ማዴረግን የሚጠይቁ መሆኑን ከቀሇብ
ባህርይና ከህጉ መሰረታዊ አሊማ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ወሊጆች ሇራሳቸው መሰረታዊ ፌሊጎቶች
ሉያሟለ የሚያስፇሌጋቸውን ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ ማስገባትም የግዴ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡
ከዚህ አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከትም የስር ፌርዴ ቤት ሟች አቶ ቴዎዴሮስ ጌታቸው በወቅቱ ያገኙ
ይችለ የነበረውን ወርሃዊ ዯመወዝ ሇሟቹ ፌሊጎቶች

ሉወጣ ከሚችሇው ወጪና ከሔጻኑ

መሰረታዊ ፌሊጎቶችና ሌዩ ወጪዎች ጋር ሇማገናዘብ የሞከረ ቢሆንም ሟቹ በሔይወት ቢኖሩ
ኑሮ ሇወዯፉቱ አቅማቸውን ገንብተውና ተገቢውን ጥረት በማዴረግ የተሻሻሇ ዯመወዝ ሊይ
ሉዯርሱ የሚችለበትን ሁኔታንና ሇመሰረታዊ ፌሊጎቶች የሚወጣው ወጪ መጠን በየጊዜው ከፌ
እያሇ የሚሄዴበት አጋጣሚ የሚከሰት ስሇመሆኑ ማገናዘቡን ግን የውሳኔው ግሌባጭ አያሳይም፡፡
ይህም ሇህጻኑ ጥቅም ቅዴሚያ በመስጠት መሌካም አስተዲዯግን በተቻሇ መጠንና አቅም
በሚፇቅዯው ሁኔታ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የወጪ መጠን ሇመወሰን ግንዛቤ ውስጥ
መገባት ያሇባቸው አጠቃሊይ ከባባዊ ሁኔታዎች ያሇመያዛቸውን የሚያሳይ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
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ከዚህ አንጻር ሲታይ ሇሔጻን የአብስራ ቴዎዴሮስ በወር ሉወጣ የሚችሇው የቀሇብ ገንዘብ መጠን
ብር 500.00(አምስት መቶ) ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት ተይዞ የነበረው መነሻ በተሻሻሇው
የፋዳራለ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 197 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ስሇቀሇብ
መጠን አወሳሰን የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን መሰረታዊ ይዘትና ዒሊማ ያሊገናዘበ ሁኖ አግኝቶናሌ፡፡
ሟች በሔይወት ቢኖሩ ኑሮ ከፌ ወዯ አሇ ዯረጃ በመዴረስ የተሻሇ ዯመወዝ ሉያገኙ የሚችለበት
ሁኔታ መኖሩና ሇህጻኑ የወዯፉት ኑሮ የሚያስፇሌጉ መሰረታዊ ፌሊጎቶች ሉያስወጡ የሚችለት
የወጪ መጠን ወዯፉት ሉኖር ከሚችሇው አጠቃሊይ የህብረተሰቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኑሮ
ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ቢገባ እንኳ በእርግጠኝነት የቀሇቡን መጠን ከወዱሁ ሇመወሰን የሚያስችሌ
ነው ሇማሇት የሚያስዯፌር አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ጉዲይ ሇህፃኑ የቀሇብ መጠኑን ሇመወሰን
አስቸጋሪ ሁኔታ ያሇ መሆኑ ተገንዝበን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2102 ዴንጋጌ መሰረት በርትዕ መወሰኑ
ተገቢ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇህጻኑ በወር ሇወዯፉቱ የሚያስፇሌገው ወጪ ብር
1000.00(አንዴ ሺህ) ነው በማሇት ህጻኑ አባቱ በመኪናው አዯጋ በሞተበት ጊዜ የአንዴ አመት
እዴሜ የነበረው መሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በተረጋገጠው መሰረት አስራ ስምንት አመት
እስኪሞሊው የቀረበት የቀሇብ ጥቅም ታስቦ የሚመጣው ውጤት ማሇትም ብር1000.00x12x17=
204,000.00(ሁሇት መቶ አራት ሺህ) ሇአመሌካች ሉከፇሊቸው የሚገባ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
የቀሇቡን

አከፊፇሌ

በተመሇከተም

አመሌካች

የህጻኑ

ወሊጅ

እናትና

ሞግዚት

በመሆናቸው

ተገቢውን ግዳታቸውን እንዯሚወጡና ሇተሻሇ ጥቅምም ገንዘቡን ሉያወለ የሚችለበት ነባራዊ
ሁኔታዎች መኖራቸውን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባትና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2154 ዴንጋጌ ሇፌርዴ
ቤቶች የሚሰጠውን ስሌጣን በማገናዘብ በአንዴ ጊዜ ተጠቃሌል እንዱከፇሌ ማዴረጉ ተገቢ ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡
ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪን በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ተጠቂነት የሇበትም በማሇት
የካሳ መጠኑን ብር 40,000.00(አርባ ሺህ ብር) አዴርገው የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወሰነናሌ፡፡
ውሣኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 09275 ጥቅምት 08 ቀን 2006
ዒ/ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 142838 ጥቅምት 17 ቀን
2007 ዒ/ም

የፀናው፣ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡

የአመሌካች ሞግዚት የሆኑት ህጻን የአብስራ ቴዎዴሮስ በዯረሰው የሞት ጉዲት ምክንያት
የጉዲት ከሳ በን/ሔ/ቁጥር 599 አግባብ ሉከፇሇው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
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2. ሇህፃኑ ሉከፇሇው የሚገባው የጉዲት ከሳ መጠን ብር 204,000.00(ሁሇት መቶ አራት
ሺህ) ሁኖ

አካፊፇለም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2154 ዴንጋጌ አግባብ በአንዴ ጊዜ ሉሆን

ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች በህጻኑ ስም የባንክ ሂሳብ ከፌተው ገንዘቡን የሞግዚትነት ስሌጣን በሚፇቅዯው
አካሄዴ በአግባቡ ጥቅም ሊይ እንዱያውለም ብሇናሌ፡፡
4. የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት በሰጠው የመዴን ሽፊን እስከ ብር 40,000.00(አርባ ሺህ)
ሇመሸፇን የተስማማ መሆኑ በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠ በመሆኑ ብር 40,000.00(አርባ
ሺህ ብር) ተጠሪና የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት ባሌተነጣጣሇ ሃሊፉነት ሉከፌለ ይገባሌ
ብሇናሌ፡፡ ቀሪውን ብር 164,000.00(አንዴ መቶ ስሌሳ አራት ሺህ) ዯግሞ ተጠሪ
ብቻውን ሉከፌሌ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ኪሳራና የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
መ/ተ
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