የሰ/መ/ቁ. 2A979
የካቲት 13 ቀን 2000 ዓ.ም
ዳኞች፡- ዓብዱልቃድር መሐመድ

መሆኗን Aልካደችም፡፡ በAመልካች Aማካኝነት የስልክ መስመሩ በገባ ጊዜ

ሒሩት መለሠ

ወኪል ሆ“ በውሉ ለመገደድ የተስማማች መሆኗም ታውቋል፡፡

Aብዱራሂም Aህመድ
Aመልካች፡- የIትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን-ነ/ፈጅ ጋሻው በርጋ
ቀረበ፡፡
ተጠሪ፡- የወ/ሮ ግምጃ በሐቲ ወራሽ ወ/ሮ ሒሩት ቢያድግልኝ - Aልቀረበም
መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፣
የAሁኑ Aመልካች በሥር ፍ/ቤት Aሻሽሎ ባቀረበው ክስ ለወ/ሮ
ግምጃ በሐቲ ሰኔ 2 ቀን 1992 ዓ.ም በተፈረመ የቴሌፎን ደንበኛነት ውል
ቁጥር 626382 የሆነ የስልክ መስመር ወራሻቸውና ወኪላቸው በሆነችው
በAሁኗ ተጠሪ Aማካኝነት Aስገብቶ የነበረ መሆኑን ገልጾ፣ ከየካቲት ወር
ሚያዝያ

ወር

1994

ዓ.ም.

ድረስ

ጠይቋል፡፡

የAሁኗ

ተጠሪ

የፍ/ሕ/ቁ

ጊዜ የውሉን መቋረጥም ሆነ ውሉን ተከትሎ ከAውራሽዋ ሞት በኋላ በስልክ
መስመሩ በሚጠየቅ Eዳ ኃላፊ የማትሆን መሆኗን በመግለጽ ለAመልካች
መ/ቤት Aላሳወቀችም፡፡ የAሁኑ Aመልካች ደግሞ በራሱ Aነሳሽነት የተጠሪን
ሰው ከሞተም በኋላ ቢሆን የሚመጣን የስልክ ሂሣብ የመክፈሉ ግዴታ
ውርሱን የተቀበለው ወራሽ ነኝ የሚለው ወገን መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡
የስር ፍ/ቤት Eዳው Aውራሽ ከሞቱ በኋላ የቆጠረ የስልክ ሂሣብ ስለሆነ
ተጠሪን Aይመለከትም ብሎ ማለቱ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው፡፡
ው ሣ ኔ

የሚፈለገውን

የAገልግሎት ሂሣብ ብር 5A23.36 ስላልከፈሉ የAሁኗ ተጠሪ ወራሽ በመሆኗ
Eንድትከፍል

ከዚህ በተጨማሪ የAሁኗ ተጠሪ Aውራሼ የምትላቸው ሰው በሞቱ

Aውራሽ ሞት የሚያውቅበት መንገድ የለም፡፡ በዚህ መሠረት Aውራሽ የሆነ

ፍ ር ድ

Eስከ

መርምሮ መዝገቡ ለሰበር Eንዲቀርብ ከወሰነ በኋላ የግራ ቀኙን መልስ Eና
በበኩላችን ጉዳዩን መርምረናል፡፡ የAሁኗ ተጠሪ የሟች ወራሽ

መስፍን Eቁበዮናስ

ዓ.ም

ችሎት መጋቢት 21 ቀን 1998 ዓ.ም የAመልካችን የሰበር Aቤቱታ ቅሬታ
የመልስ መልስ Aቀባብሏል፡፡

ተገኔ ጌታነህ

1994

የሰበር Aቤቱታው የቀረበው ይኸው ውሣኔ ለማስለወጥ ነው፡፡ ይህ

2A23/ሀ/

በመጥቀስ

የተከራከረች ሲሆን Aመልካችም ክሱ በይርጋ ቀሪ Eንደማይሆን በመግለጽ

1. የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በሚያዚያ 16 ቀን 1996 ዓ.ም. በፍ/መ/ቁ. 11657
የሰጠው ውሣኔ Eና የፌ/ከ/ፍ/ቤት በሚያዝያ 26 ቀን 1997 ዓ.ም
በመ/ቁ. 33A89 የሰጠው ትEዛዝ ተሽ[ªል፡፡

ተከራክሯል፡፡ ጉዳዩ የተቀረለት የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በግንቦት 16 ቀን 1996
ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ፣ የAሁኑ Aመልካች ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት

2. ተጠሪ ከየካቲት Eስከ ሚያዝያ ወር 1994 ዓ.ም የሚፈለÓባƒን

የሌለው መሆኑን ገልጾ የተጠየቀው የስልክ Aገልግሎት ሂሣብ የተጠሪ

ሂሣብ ብር 5A23.36 /Aምስት ሺህ ሃያ ሦስት ከሰላሳ ስድስት/ ክሱ

Aውራሽ ከሞቱ በኋላ የቆጠረ ስለሆነ Eንደ ውርስ Eዳ የሚቆጠር Aይደለም

ከቀረበበት

በማለት የቀረበውን ክስ ውድቅ Aድርጎታል፡፡

ለAመልካች ትክፈል፡፡ የስልኩን ቀፎ ƒSMe ወይም ዋጋውን ብር

14

ጊዜ

ጀምሮ

ከሚታሰብ

15

ሕጋዊ

ወለድ

/9%/

ጋር

