
                                                                                    

2. Aመልካች ከሟች ለተወለደች ሕፃን ትEግሥት ሰዋገኝ ጥላሁን 

Aካለመጠን Eስከደረሰች /Aስራ ስምንት ዓመት Eስከሞላት/ ድረስ 

በየወሩ ብር 1AA /Aንድ መቶ ብር/ በቀለብ መልክ Eንዲሰጥ ወስኗል፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ በተመለከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻሉ፡፡  

በዚህ ውሣኔ መሠረት ይፈጸም ዘንድ ለሥር ፍ/ቤቶች ይፃፍ፡፡  

የማይነበብ የሦስት ዳኞች ፊርማ Aለበት፡፡  

ነ/ዓ 
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ግንቦት 14 ቀን 2000 ዓ.ም 

ዳኞች፡- ዓብዱልቃድር መሐመድ 

  ታፈሰ ይርጋ  

  መድሕን ኪሮስ 

  ዓሊ መሐመድ 

       Aልማው ወሌ 

Aመልካች፡- የተንዳሆ Eርሻ ልማት A/ማ Aልቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ኒሻን Aለማየሁ፡፡ ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ለምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን 

የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡፡ 

ፍ ር ድ 

 ጉዳዩ ለሰበር ችሎት የቀረበው Aመልካች የAፋር ክልል የዱብቲ ወረዳ 

ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 2057/98 መስከረም 3 ቀን 1999 ዓ.ም Eና 

የAፋር ክልል፣ የዞን Aንድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 0580 ግንቦት 

21 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጡት ውሣኔዎች መሰረታዊ የሕግ ስህተት ስላላቸው 

በሰበር ታይቶ ይታረምልኝ በማለት ሰኔ 6 ቀን 1999 ዓ.ም በፃፈው የሰበር 

Aቤቱታ ስለጠየቀ ነው፡፡ 

 የክርክሩ ፍሬ ጉዳይ ተጠሪ ከሕፃንነት ጀምራ Aሥራ Aራት ዓመት 

Eስኪሆነው ድረስ ያሳደገችውን ሕፃን ወንድማገኝ ይልማ ግቢ ውስጥ ሲጫወት 

ኤሌክትሪክ ይዞት ስለሞተ፣ ሕፃኑ የEህቴ ልጅ Eና ያሣደግሁት የቤተሰቡ Aባል 

በመሆኑ በሕብረት ስምምነቱና በፍታብሔር ሕግ ድንጋጌዎች መሠረት ካሣ 

ይከፈለኝ በማለት በAመልካች ላይ ክስ Aቅርባለች፡፡ Aመልካች ሕፃኑ ቤተሰብ 

በሚለው የሕብረት ስምምነት Aይሸፈንም፡፡ ስለዚህ ካሣ መክፈል የለብንም 

በማለት ተከራክሯል፡፡ ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ ያየው የዱብቲ ወረዳ ፍርድ 

ቤት Aመልካች ተጠሪ ባቀረበችው ክስ መሠረት ካሣ Eንዲከፍል የወሰነ ሲሆን 

ይህንን ውሣኔ የዞን Aንድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በይግባኝ Aጽንቶታል፡፡ 
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Aመልካች ከሕብረት ስምምነቱ ድንጋጌና ከፍታብሔር ሕግ ድንጋጌዎች 

ውጪ ካሣ Eንድከፍል መወሰኑ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያለበት ስለሆነ 

Eንዲሻርልኝ በማለት የጠየቀ ሲሆን ተጠሪ በበኩሏ የሥር ፍርድ ቤቶች 

የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የለበትም በማለት ተከራክራለች፡፡ 

ከሥር የክርክሩ Aመጣጥና በሰበር የተደረገው ክርክር ከላይ የተገለፀው ሲሆን 

Eኛም፡-  

1. Aመልካች ለተጠሪ በሕብረት ስምምነቱ መሠረት Eንዲከፍል 

ይገደዳል ወይስ Aይገደድም  

2. Aመልካች ለተጠሪ በፍታብሔር ሕጉ ድንጋጌዎች መሠረት 

የሚከፍለው ካሣ ይኖራል ወይስ Aይኖርም የሚሉትን 

ጭብጦች Aይተናል፡፡ 

     የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመለከተ በድርጅቱ ቤት በሚኖሩ ሠራተኞች 

ላይ የኤሌክትሪክ Aደጋ ቢደርስ ለንብረቱና በሠራተኛው ቤተሰብ ላይ 

ለሚደርስባቸው ጉዳት Eና ሞት ድርጅቱ የካሣ ክፍያ የመክፈልና ሕክምና 

የማድረግ ግዴታ Eንዳለበት የሕብረት ስምምነቱ Aንቀጽ 29 ንUስ Aንቀጽ 13 

ይደነግጋል፡፡ “ቤተሰብ” በሚለው ውስጥ የሚሸፈኑት በሌላ ሥራ ተሰማርቶ ገቢ 

የማያገኝ የሠራተኛው ሕጋዊ ሚስት ወይም ባል Eንዲሁም Eድሜቸው ከAስራ 

ስምንት ዓመት በታች የሆነና በራሳቸው የማይተዳደሩ ልጆችንና የጉዲፈቻ 

ልጅን ይጨምራል በማለት በሕብረት ስምምነቱ Aንቀጽ 3 ንUስ Aንቀጽ 7 

ተደንግጓል፡፡ ሟች የተጠሪዋ የEህቷ ልጅ Eና Eሷ ያሣደገችው ቢሆንም በሕግ 

የተቀመጠውን ሁኔታ Aሟልታ በጉድፍቻ ውል መሠረት ያሳደረችው የጉድፈቻ 

ልጅ Aይደለም፡፡ ሟች ተጠሪዋ የወለደችው ልጅ ወይም የጉዲፈቻ ልጅ 

ባለመሆኑ የሕብረት ስምምነቱ በሰጠው ትርጓሜ የቤተሰቡ Aባል ነው ተብሎ 

የተሸፈነ Aይደለም፡፡ ይህም በመሆኑ ተጠሪ በሕብረት ስምምነቱ መሠረት 

Aመልካች ካሣ ሊከፍለኝ ይገባል በማለት ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው 

ነው፡፡ የሥር ፍርድ ቤቶችም የሕብረት ስምነቱን ድንጋጌዎች ይዘት በውል 

ሣይመረምሩ Aመልካች ለተጠሪው በሕብረት ስምምነቱ መሠረት ካሣ ይክፈላት 

በማለት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ ስህተት Aለበት፡፡ 

 ሁለትኛውን ጭብጥ በተመለከተ ሕፃኑን ለሞት የዳረገውን ኤሌክትሪክ 

መስመር በAመልካች ኃላፊነት ሥር ያለ የAመልካች ንብረት ነው፡፡ ስለሆነም 

ለደረሰው ጉዳት Aመልካች በፍታብሔር ሕግ ቁጥር 2069 ንUስ Aንቀጽ 1 

ድንጋጌ መሠረት ኃላፊነት Aለበት፡፡ ሆኖም በሞት ምክንያት የሚከፈል የጉዳት 

ካሣ በቀለብ መልክ ሊሰጥ የሚችል ዳረጐት Eንደሆነ በፍታብሔር ሕግ ቁጥር 

2095 ስለሚደነግግና ተጠሪ ከሟች ቀለብ ይሰፈርላት የነበረች ስላልሆነች Aሁን 

ባለው የሕግ ማEቀፍ ሟች በመሞቱ ምክንያት ለደረሰባት ጉዳት ካሣ የመጠየቅ 

መብት የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2095 Aይሰጣትም፡፡ ሆኖም ይህ ማለት ሟች 

በመሞቱ ተጠሪ የሕሊና ጉዳት Aልደረሰባትም ማለት Aይደለም፡፡ ተጠሪዋ 

ተንከባክባ ያሣደገችው ልጅ በAደጋው ምክንያት በመሞቱ የሕሊና ጉዳት 

ደርሶባታል፡፡ ለዚህ ለደረሰባት የሕሊና ጉዳት Aመልካች ኃላፊ በመሆኑ 

በፍታብሔር ሕግ ቁጥር 2116 ድንጋጌዎች መሠረት Aመልካች ለተጠሪ ብር 

1000 /Aንድ ሺ ብር/ የሞራል ካሣ ሊፍል ይገባዋል፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የAፋር ክልል የዱብቲ ወረዳና የዞን Aንድ ከፍተኛ ፍርድ 

ቤት የሰጧቸው ውሣኔዎች ተሻሽለዋል፡፡ 

2. Aመልካች ለተጠሪ ብር 1000 /Aንድ ሺ ብር/ የሞራል 

ካሣ ሊከፍላት ይገባል ብለናል፡፡ 

3. ግራ ቀኙ በዚህ ፍርድ ቤት ያወጡትን ወጭ Eና ኪሣራ 

ራሳቸው ይቻሉ፡፡ 

ይህ ፍርድ ግንቦት 14 ቀን 2000 ዓ.ም በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በሙሉ ድምጽ ተሰጠ፡፡ 

                              የማይነበብ የAምስት ዳኞች ፊርማ Aለበት 

 

ቤ/ኃ    
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