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የሰበር መ/ቁ. 152417
ግንቦት 17 ቀን 2010 ዒ.ም
ዲኞች፡- ፀጋይ አስማማው
አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሚሚ አበበ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ታምራት /ማሙሽ/ ባሌቻ - ታሌፎሌ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ ጉዲይ ክርክሩ በተጀመረበት በምንጃር ወረዲ ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩት
የአሁኗ አመሌካች ሲሆኑ ተከሳሽ ዯግሞ የአሁኑ ተጠሪ ነበሩ፡፡ የአመሌካች የክስ
ይዘትም ባጭሩ፡- ተጠሪ በቆንጨራ የቀኝ እጃቸውንና የቀኝ ጭንቅሊቸውን በመምታት
የቀኝ እጃቸው መዲፌ ማጠፉያ አንጓ

እንዱቆረጥ በማዴረጋቸው በከባዴ የሰው መግዯሌ

ሙከራ ወንጀሌ ተከሰው በፌርዴ ቤት በተሰጠው ውሳኔ ጥፊተኛ ተብሇው የተቀጡ
መሆኑን፣ በዚህ የወንጀሌ ዴርጊት በዯረሰባቸው የአካሌ ጉዲት ምክንያትም ስራ ሰርተው
ያገኙት የነበረው ገቢ የቀረባቸውና ስራ ስርተው መኖርም ያሌቻለ መሆኑን ጠቅሰው
ብር 300,000.00(ሶስት መቶ ሺህ ብር) ካሳ እንዱከፇሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት
የተጠየቀበት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡
የአሁኑ ተጠሪም በሔጉ አግባብ ተጠርተው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ
የተዯረገ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤትም ተገቢ ናቸው ያሊቸው የአመሌካች እዴሜና የገቢ
መጠን በማስረጃ እንዱጣሩ ሇማዴረግ ማስረጃዎቹ ከሚመሇከታቸው አካሊት እንዱቀርቡ
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በማሇት ትዔዛዝ ሲስጥ ቆይቶ የአመሌካች ጠበቃ ተገቢውን ሉፇጽሙ ባሇመቻሊቸው
በዚህ ረገዴ ማስረጃዎችን ያሌሰማ ሲሆን በኃሊፉነት ረገዴ ግን በተጠሪው ሊይ በወንጀሌ
ጉዲይ በፌርዴ ቤት የተሰጠውን የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረት አዴርጎ ተጠሪን ሇክሱ
ኃሊፉ

ያዯረገ

ያቀረቡትን

ሲሆን

ጥያቄ

ካሳውን

ካሳ

በተመሇከተ

በርትዔ

የአመሌካች

የሚወሰነው

በሌዩ

ጠበቃ
ሁኔታ

በርትዔ

እንዱወሰን

በመሆኑ

ተቀባይነት

እንዯላሇውና አመሌካችም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2141 አግባብ የካሳ መጠኑን ሇማስረዲት
ያሌቻለ መሆኑን ጠቅሶ ሇአካሌ ጉዲት የተጠየቀውን ካሳ በማሇፌ የሞራሌ ጉዲት ካሳ
ብቻ ብር 1000.00(አንዴ ሺህ ብር) አመሌካች እንዱከፇሊቸው በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በዚህ
ውሳኔ የአሁኗ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት አቅርበውም

ተጠሪ በህጉ አግባብ ተጠርተው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ ተጠሪ

በላለበት እንዱታይ ከተዯረገ በኃሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤት
የጉዲት ካሳ መጠኑ በርትእ ሉወሰን የሚችሌ አይዯሇም በማሇት የዯረሰበትን ዴምዲሜ
ተገቢነት

የላሇው

መሆኑን

ጠቅሶ

የአካሌ

ጉዲት

ካሳውን

በርትእ

አስሌቶ

ብር

40,000.00(አርባ ሺህ ብር) በማዴረግ ወስኖአሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች የሰበር
አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት
አሊገኙም፡፡

አመሌካች የአሁኑን የሰበር አቤቱታውን ያቀረቡትም በአካሌ ጉዲት ካሳ

መጠን አወሳሰን ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ በማሇት ሲሆን
አቤቱታቸው ተመርምሮም የካሳ መጠኑ አወሳሰኑን

ተገቢነት ሇመመርመር ተብል

ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸውም ባሇመቅረባቸው
መሌስ በጽሐፌ የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ሇክርክሩ በተያዘው
ጭብጥ መሰረት ጉዲዩን እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡
በመሰረቱ

በሔገ-መንግስቱ

አንቀጽ

14

ሥር

“ማንኛውም

ሰው

ሰብዒዊ

በመሆኑ

የማይዯፇርና የማይገሰስ በህይወት የመኖር፣የአካሌ ዯህንነትና የነፃነት መብት አሇው”
ተብል የተቀመጠ ሲሆን አንቀጽ 16 የአካሌ ዯህንነት መብት ምን እንዯሆነ ያብራራሌ፡፡
ማንኛውም ሰው በአካለ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስበት የመጠበቅ መብት እንዲሇው የሃገሪቱ
የበሊይ ሔግ ያስገነዝባሌ፡፡ መንግስትም ሆነ ማንኛውም ሰው የላሊውን ሰው የአካሌ
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ዯህንነት የመጠበቅ የሔግ ግዳታ አሇበት፡፡ ይህን ህግ በመተሊሇፌ በሰው አካሌ ሊይ
ጉዲት ማዴረስ በወንጀሌ የሚያስቀጣ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇዯረሰው የአካሌ ጉዲት
ተጏጂው ካሳ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡ በህገ-መንግስቱ የተቀመጠው ይህን የሰብአዊ
መብት ከሚያረጋግጡ ዝርዝር ሔጏች ውስጥ በፌ/ሔጉ ውስጥ የጉዲት ካሳን አስመሌከቶ
የተቀመጡት ዴንጋጌዎች ይገኙበቸዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት አንዴ ሰው በጥፊቱ በላሊ
ሰው ሊይ ጉዲት ካዯረሰ ሊዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ሆኖ ካሳ ሉከፌሌ እንዯሚገባ የፌ/ሔ/ቁ.
2028 አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም በመርህ ዯረጃ የጉዲት ካሳ ሉከፌሌ የሚገዯዯው በጥፊቱ
ጉዲት ያዯረሰ ሰው ሲሆን በአንዲንዴ የተሇያዩ ጉዲዮች ዯግሞ አንዴ ሰው ጥፊት
ሳይኖርበትም ኃሊፉ እንዯሚሆን ከፌ/ሔ/ቁ. 2066 እና ተከታዮቹ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ተጠሪ በራሳቸው አዴራጎት በአመሌካች አካሌ ሊይ ሇአዯረሱት ጉዲት በወንጀሌ ተከሰው
ጥፊተኛ ተብሇው የተቀጡ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም በራሱ
ጥፊት በሰው አካሌ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ኃሊፉ የሆነ ሰው ሇዯረሰው ጉዲት ካሳ የመክፇሌ
ግዳታ በፌትሏብሓር ሔጉ ግዳታ ተጥልበታሌ፡፡
ከዚህ በመቀጠሌ ሉታይ የሚገባው የካሳው መጠን ነው፡፡ ሇጉዲቱ ኃሊፉ የሆነ ሰው
የሚከፌሇው የካሳ መጠን ከጉዲቱ ጋር ተመዛዛኝ ሉሆን እንዯሚገባ በፌ/ሔ/ን/ቁ. 2090
እና 2091 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ወዯፉት ይዯርሳሌ ተብል የሚገመት ጉዲት የተረጋገጠ
ከሆነ እስኪፇፀም መጠበቅ ሳያስፇሌግ ካሳው ሉከፇሌ እንዯሚገባ የፌ/ሔ/ቁ. 2092
ይናገራሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ካሳ ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ መመዘን አሇበት ሲባሌ
መታየት ያሇበት በአጠቃሊይ በተጏጂው ሊይ ጉዲት በመዴረሱ ምክንያት እንዯሰው
በአጠቃሊይ የመስራት ኃይሌ ቅነሳ አንፃር እንጂ ከጉዲቱ በፉት ሲሰራው የነበረውን ስራ
ሊሇመስራት ጉዲቱ ያስከተሇው ሌዩ ጫናና የቅነሳ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት
አሇመሆኑን ሇዚህም ምክንያት የሚሆነው እያንዲንደ የሰውነት ክፌሌ ስራ ሇመስራት
ብቻ ሳይሆን በአጠቃሊይ አንዴ ሰው ሇመኖር የተሇያየ ፊይዲና ጠቀሜታ ያሇው በመሆኑ
እንዯሆነ ይህ የሰበር ችልት በመ/ቁ. 19338 ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡
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
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በተቻሇ መጠን ከጉዲቱ ጋር መመጣጠን ያሇበትና በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2141 ዴንጋጌ
አግባብም ጉዲት የዯረሰበት ሰው የጉዲት ካሳ መጠኑን በትክክሌ ማስረዲት ያሇበት
መሆኑን ነው፡፡ በአዯጋ ምክንያት ጉዲት ሇዯረሰበት ሰው ሇዯረሰበት ጉዲት ሉከፇሌ
የሚገባው የካሣ መጠን በትክክሌ ሇመወሰን የሚያስችሌ ማስረጃ ያሌቀረበ ወይም
የካሣውን መጠን በማስረጃ አጣርቶ ሇመወሰን አስቸጋሪ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው ዲኞች
ካሣውን

በፌትብሓር

ህግ

ቁጥር

21ዏ2

መሠረት

በርትዔ

ሉወሰኑ

እንዯሚችለ

ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ የተመሇከተው የርትእ መርህ ፌትሔን ሇማስፇን ዲኞች በሔግ
ከተዯነገገው በመውጣት ወይም ሔጉ ራሱ በአንዲንዴ ተሇይተው በተገሇጹ ጉዲዮች ሊይ
ርትዔን

እንዱከተለ

ሲፇቅዴ

ከሔግ

ይሌቅ

ህሉናቸው

ትክክሌ

ነው

የሚሇውን

እንዱመርጡ እንዱወስኑ የሚፇቅዴ ነው፡፡ ስሇሆነም ርትዔ የሚያመሇክተው የተፇጥሯዊ
ሔግጋትን በመጠቀም ፌትሔን መስጠት ሲሆን መሰረታዊ አሊማውም በሔግ ያሇውን
ክፌተትን መሙሊት ወይም የሔግን ጥብቅ ዯንብ ፌትሏዊ ማዴረግ ነው፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ ርትእ አይነተኛ አሊማውና ግቡ ሔግ ትክክሇኛ ፌትሔ ሊያስገኝ ስሇሚችሌ
አከራካሪ ሇሆነው ጉዲይ እንዯማስረጃዎቹና አከባቢያዊ ነባራዊ ሁኔታዎች በሔግ ዴንጋጌ
ስር መታጠር ሳያስፇሌግ ፌትሔ ሇማስገኘት ነው ተብል ይታሳበሌ፡፡ ስሇሆነም አስቀዴሞ
እርግጠኛ

በመሆን

ዯንብ

ማስቀመጥ

በማይቻሌበት

ሁኔታ፣ግሌጽና

ቁሌጭ

ያሌ

መፌትሓ ሇመስጠት የሚቻሌበት አጋጣሚ ሲኖር፣ጉዲት አዴራሹ ዴርጊቱን የፇጸመበት
ምክንያት ከቁጥጥሩ ውጭ በሆነ ጊዜ ባዯረሰው ጉዲት መጠን ካሳ መክፇሌ ከህሉና
ግምት ውጭ በሚሆንበትና ላልች ተመሳሳይ ችግሮች ሲያጋጥሙ ርትዔ እነዚህን
ችግሮች በመቅረፌ ረገዴ በሔግ የማይተካ ሚና ያሇው መሆኑ ይታመናሌ፡፡
በመሆኑም ካሳ በርትእ ሲወሰን በዘፇቀዯ ሉሆን የማይገባው ሲሆን በርትዔ የተሰጠ
ውሳኔም በበሊይ ፌርዴ ቤት ሉሻር የሚገባው ይህንኑ የርትእ መሰረታዊ አሊማ እግምት
ውስጥ ያሊስገባ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች በሚሰጡት የካሳ
መጠን

ሊይ ይግባኝ

የተመሇከተ

ሲሆን

የላሇው
ይግባኙ

መሆኑ
በሌዩ

በመርህ
ሁኔታ

ዯረጃ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2152 ስር
የሚፇቀዴባቸው

ሁኔታዎች

ዯግሞ

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2153 ስር ተገሌጸዋሌ፡፡ ስሇሆነም የጉዲት ካሣ መጠን በዝቷሌ ወይም
ያንሣሌ በሚሌ ቅሬታ ማቅረብ የሚቻሇው በፌትሃ ብሓር ሔግ ቁጥር 2153 ስር
የተመሇከቱት የተሇዩ ሁኔታዎች ማሇትም የነገሩን አጋጣሚ ሁኔታ ያሇአግባብ በመያዝ
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ውሣኔ የተሰጠበት ከሆነ፣ ያሇአግባብ የሆነውን የአገማመት ስርዒት በመከተሌ የተሰጠ
ከሆነ፣ የተወሰነው የካሣ መጠን በግሌፅ ከአዔምሮ ግምት ውጪ የሆነና የተወሰነውም
በማዴሊት ወይም በዝንባላ መሆኑ በእርግጥ ሆኖ የተገኘ ከሆነ እና የተሰጠው የጉዲት
ካሣ በሂሳብ መሣሣት የሆነ እንዯሆነ በመሆኑና እነዚህ ነጥቦች ባሌተረጋገጡበት ሁኔታ
ግን በፌትሏብሓር ሔግ ቁ. 2152 ስር እንዯተመሇከተው ይግባኝ በሔጉ የተፇቀዯ
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የጉዲት ካሳ መጠን ውሳኔ በሔጉ በተዘረጋው ስርዒት መወሰን
ያሇበት ሲሆን ይህም የጉዲት ካሳ ሔግ መሰረታዊ አሊማን የሚያሳካ ነው ተብል
ይታሳበሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ ፌርዴ ቤቶች የጉዲት ካሳ መጠኑን መወሰን ያሇባቸው
በሔጉ በተዘረጋው ስርዒት ብቻ እንጂ የጉዲት ካሳ መጠኑ ከፌ የማሇቱን ወይም ላሊ
ግምታዊ የሆነ ምክንያት መሰረት በማዴረግ ሉሆን አይገባም፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው ተጠሪ በወንጀሌ ዴርጊት በአመሌካች ሊይ የአካሌ ጉዲት
ያዯረሱባቸው ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አከራካሪ የሆነው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
ካሳው በርትእ ሉወሰን የሚገባው መሆኑን ከአመነ በኃሊ መጠኑን ብር 40,000.00
እንዱሆን በርትእ ሲወሰን እግምት ውስጥ ሉገቡ ይገባቸው የነበሩትን ሁኔታዎች
በአግባቡ የያዘ መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም ችልቱ የጉዲት ካሳ መጠኑ በርትዔ
ሲወሰን ምን ምን ሁኔታዎችን ማገናዘብ አሇበት? የሚሇውን ነጥብ መመርመር አስፇሊጊ
መሆኑን ያመነበት ሲሆን ይህንኑ በአግባቡ ሇመመሇስም አግባብነት ያሊቸውን የህግ
ዴንጋጌዎች መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በአመሌካች ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት 40%
ስሇመሆኑ ተገንዘበናሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አመሌካች ሊይ 40% የአካሌ ጉዲት
መዴረሱን ቢያረጋግጥም አመሌካች ከጉሌበት ስራ ምን ያህሌ ገቢ እንዯሚያገኙ
በማስረጃ

አሇመረጋገጡን፣በዚህ

ስራ

የተሰማራ

ሰው

ገቢ

በአመክንዩ

በመውሰዴ

እንዱሁም በአገራችን የአንዴ ሰው የእሇት ገቢ በአማካኝ ተወስድ ካሳው መሰሊት
ያሇመበት

መሆኑን፣

በዚህ

ረገዴ

ግን

ግሌጽ

የሆነ

ማስረጃና

የሂሳብ

ቀመር

ያሇመቅረቡን ገሌጾ ሇእነዱዚህ አይነት ችግር ሔጉ መፌትሄ መዘርጋቱን ጠቅሶ ካሳው
በርትዔ መወሰን እንዯአሇበት ከዘረዘረ በኋሊ ይህ በሔጉ የተዘረጋው መፌትሓ ስሇጉዲቱ
ምን ያህሌ ኪሳራ እንዯሚከፇሌ በትክክሌ ሇመወሰን ያሌተቻሇ እንዯሆነ ዲኞቹ የነገሮቹን
ተራ ሁኔታዎችንና ተጎጂውም ያዯረገውን ጥንቃቄ አመዛዝነው በመገመት የኪሳራውን
ሌክ እንዯሚወስኑ የሚዯንግግ መሆኑን፣ ከዚህ አንጻር ሲታይም ተጠሪ የአመሌካችን
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አንገት ሇመምታት ሲሰነዝሩ አመሌካች ሲከሊከለ የአካሌ ጉዲቱ የዯረሰባቸው መሆኑ
በሰነዴ ማስረጃ መረጋገጡን በምክንያትነት ይዞ የካሳውን መጠን የወሰነ መሆኑን
የውሳኔው ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ምክንያት
ጉዲዩ ወንጀሌ መሆኑንና የወንጀለ ዴርጊት ሲፇፀም አመሌካች ሉያዯርጉት የሚገባውን
ምክንያታዊ ጥንቄቄና በተጠሪ የተሰነዘረው መሳሪያ በአንገታቸው ሊይ ቢያርፌ ኖሮ
ሉያስከትሇው የሚችሇውን የከፊ ውጤት ያሊገናዘበ ሆኖ ይታያሌ፡፡ ሔጉ ተጎጂው
ያዯረገው ጥንቃቄ ማመዛዘን የጉዲት ካሳ መጠኑን በርትዔ ሲወሰን ግንዛቤ ውስጥ
እንዱገባ የፇሇገው የከፊውን ውጤት ሇማስወገዴ የሚዯረገውን ጥንቃቄ ሳይሆን ጉዲቱን
በማስከተሌ ረገዴ በተጎጂ በኩሌ የተዯረገውን ያሌተገባ ዴርጊትን መሆኑን ከዴንጋጌው
ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇሔይወታቸው አዯገኛ
የሆነውን የተጠሪን ዴርጊት በእጃቸው ሲከሊከለ በእጃቸውና በጭንቅሊቸው ጉዲት
መዴረሱ በማናቸውም መመዘኛ አመሌካች ሇጉዲቱ መዴረስ ተገቢ ያሌሆነ ጥንቃቄ
አዴርገዋሌ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ይህ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት ምክንያት ከፌትሃ ብሓር ሔግ ቁጥር 2153 (ሀ) ዴንጋጌ አንጻር ሲታይም ፌርዴ
ቤቱ የነገሩን አጋጣሚ ሁኔታ ያሇአግባብ በመያዝ ውሣኔ የሰጠበት መሆኑን የሚያሳይ
እና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2152 ዴንጋጌ አኳያ ሲታይም ሇይግባኝና ሇሰበር መሰረት የሚሆን
የሔግ ጉዲይ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ አንዴ የአካሌ ጉዲት ካሳ መጠኑ በርትዔ እንዱወሰን የግዴ
የሚሌ ሆኖ ሲገኝም የጉዲት ካሳ መጠኑ ከዯረሰው ጉዲት ጋር ተመጠጣኝ እንዱሆን
ተዯርጎ ሉወሰነው አይችሌም ማሇት አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ጉዲት መዴረሱ በተጨባጭ
እስከተረጋገጠ ዴረስ ሇተጏጂው ከዯረሰበት ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ ሉከፇሇው
እንዯሚገባ

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር

2091

ስር

በመርህ

ዯረጃ

ከመቀመጡም

በሊይ

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2153 (ሀ) ዴንጋጌ ስር ዲኞች ሉገምቱ የሚገባቸውን የነገሩን አጋጣሚ
ሁኔታ ያሊግባብ በመያዝ ውሳኔ ከሰጡ ወይም ሉገምቱ የሚገባቸውን ትክክሇኛውን
መንገዴ ትተው ያሊግባብ የሆነውን ያገማመት መንገዴ ይዘው የተገኙ እንዯሆነ በካሳ
መጠን ውሳኔው ሊይ ይግባኝ የሚፇቀዴ መሆኑን መዯንገጉ የካሳ መጠን አወሳሰን
በዘፇቀዯ ሉበዛ ወይም ሉያንስ የማይገባ መሆኑን የሚያስገነዝቡ ናቸው፡፡
አመሌካች ሊይ የዯረሰው አካሌ ጉዲት ሙለ ሇሙለ የመስራትን ችልታቸውን ያሳጣ
ነው

ባይባሌም

በ40%

የመስራት

ችልታቸውን
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ተረጋግጧሌ፡፡ በእርግጥ ሇዚህ ጉዲት ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ ሇመወሰን አስቸጋሪ ቢሆንም
የካሳውን መጠን በትክክሌ ሇመወሰን ያሌተቻሇ እንዯሆነ የካሳው መጠን በርትእ ሉወሰን
እንዯሚችሌ የፌ/ሔ/ቁ. 2102/1/ ያመሇክታሌ፡፡ የጉዲት ካሳ መጠን ሲወሰን መታየት
ያሇበት ተጏጂው ከጉዲቱ በፉት ያገኘው ገቢ ሳይሆን በጉዲቱ ምክንያት ወዯፉት
በመስራት

ችልት

ሊይ

ሉያስከትሌ

የሚችሇው

አለታዊ

ተጽእኖ

መሆኑ

ዯግሞ

የሚታወቅ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከተው የጉዲት ካሳ መጠኑን በርትዔ
ሇመወሰን እግምት ውስጥ ሉወስደ ሰሇሚገባቸው ፌሬ ነገሮች የፌትሏብሓር ህጉ
አንቀጽ 2102

በዝርዝር አሊመሊከተም፡፡ ይህ በሆነ ጊዜ ዯግሞ የቀረቡት ማስረጃዎችና

ፌሬ ነገሮች በአግባቡ በማመዛዘን ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091 ስር የካሳ መጠኑ
ከዯረሰው ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ መሆን አሇበት ተብል የተቀመጠው መርህ ግንዛቤ
ውስጥ ገብቶ የካሳው ውሣኔ መሰጠት ያሇበት መሆኑን ከውሌ ውጪ ሃሊፉነትን
በተመሇከተ ከተቀመጡ አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ እንዱሁም መሰረታዊ
ዒሊማና መረዲት የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡
በዚሁ መርህ መነሻ አመሌካች ሊይ የዯረሰውን የአካሌ ጉዲት አስመሌክቶ የተረጋገጠው
ፌሬ ነገር ስንመሇከት ከአመሌካች አካሊቸው ውስጥ 40% ጉዲት የዯረሰባቸው ስሇመሆኑ
በሔክምና ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ጉዲቱ ሲዯርስ የነበራቸው እዴሜና ስራ
ሰርተው ሲያገኙት የነበረው የገቢ መጠን ያሌተረጋገጠ ቢሆንም አመሌካች ወዯፉት
በተሇያዩ አማራጮች የሥራ እዴልች ሉኖሯቸው እንዯሚችሌ ነባራዊ ሏቅ አመሊካች
ከመሆኑም በሊይ የወዯፉት ኑሮአቸውን ሇማሸነፌም ከፌተኛ ውዴዴር ሉያጋጥማቸው
እንዯሚችሌ ይታመናሌ፡፡ ሇዚህ ዯግሞ

ባሇሙለ አካሌ የሆነ ሰውና ከሰውነት ክፌልች

ውስጥ አስፇሊጊውን አካሌ በአዯጋ ምክንያት ያጣ ሰው እኩሌ ተወዲዲሪ ናቸው ብል
መገመት አይቻሌም፡፡ ስሇሆነም ካሳ በርትዔ ሲወሰን አጠቃሊይ ነባራዊ ሁኔታዎችንና
እነዚህ ነባራዊ ሁኔታዎች በአመሌካች የወዯፉት ህይወት ሊይ ሉያስከትለ ስሇሚችለት
አለታዊ ተእጽኖ ግምት ውስጥ ማስገባት የካሳ መጠን አወሳንን ፌትሏዊ ያዯርገዋሌ፣
ሔግ አውጪው ሉያሳካ ያሰበውን ግብም ሇማሳካት ያስችሊሌ ተብል ይታመናሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ሇቋሚ የአካሌ ጉዲት መዲረጋቸው ሇካሣ ገንዘብ መጠን አወሳሰን
እግምት ውስጥ ሉገባ የሚገባ ከመሆኑም በሊይ ላሊው መሠረታዊ ጉዲይ ዛሬ ያሇንበት
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የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ እዴገት እና ተጨባጭ የገንዘብ /ብር/ የመግዛት አቅም
በየጊዜው እየቀነሰ መሄደ ወዯፉት ሉታጣ የሚችሇው ገቢ ሲወሰን ግንዛቤ ውስጥ
የማይገባበት ህጋዊ ምክንያትም የሇም፡፡ ስሇሆነም ካሳ በርትዔ ሲወሰን ከእነዚህ ተጨባጭ
ሁኔታዎች ጋር ተገናዝቦ መታየት ያሇበት መሆኑ ይታመናሌ፡፡
ባአጠቃሊይ አመሌካች ሊይ የዯረሰው ጉዲት ቋሚ የአካሌ ጉዲት እንዯመሆኑ እና የአካሌ
ጉዲት በተፇጥሮ እንዯ ንብረት በገበያ ዋጋ ሉተመን የማይችሌ በመሆኑ የካሣ ገንዘብ
ሉሰሊ የሚገባው ባጠቃሊይ የመስራት አቅሙ ሊይ የዯረሰውን የጉዲት መጠን መነሻ
በማዴረግ እና ከሊይ በዝርዝር የተመሇከትናቸው የሔጉ መንፇስና ዒሊማ ግብ ሇማዴረስ
በሚያስችሌ አግባብ ሉሆን ይገባሌ፡፡
ስሇዚህም አመሌካች ሊይ የዯረሰ ዘሊቂ ጉዲት 40% /አርባ በመቶ/ የመስራት ኃይሌ
ማጣታቸውን በዝርዝር ከተመሇከቱት የሔጉ ሔሣቤዎች እና የተጎጂዋን ግሇሁኔታ
በአግባቡ ሳያመዛዝኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2153(ሀ) ዴንጋጌ ጋር የሚቃረን ምክንያት
በመያዝ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ብር

40,ዏዏዏ.00 (አርባ ሺህ) ብቻ ሇአመሌካች

ሇአካሌ ጉዲት እንዱከፇሌ የወሰነው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2091 እና 2102 እና 2153(ሀ))
ዴንጋጌዎችን

በጣሰና

ከውሌ

ውጪ

ኃሊፉነትን

በተመሇከተ

የተቀመጠውን

ሔግ

አጠቃሊይ ዒሊማ ባሊገናዘበ መሌኩ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም በዚህ ረገዴ የተፇፀመው
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ሉታረም የሚገባው ነው ብሇናሌ፡፡ ከሊይ የተመሇከቱትን
ምክንያቶችን እግምት ውስጥ ስናስገባ በአመሌካች ሊይ ሇዯረሰው የአካሌ ጉዲት በርትዔ
ሉወሰን የሚገባው የካሳ መጠን ብር 200,000.00(ሁሇት መቶ ሺህ ብር) ሁኖ ስሇአገኝን
ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.

በሰሜን ሸዋ መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፊ/መ/ቁ 0124895 ጥቅምት
17 ቀን 2010 ዒ/ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ ችልት
በመ/ቁጥር 030-9010 ታህሳስ 24 ቀን 2010 ዒ/ም በትዔዛዝ የፀናው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348 (1) ተሻሽሎሌ፡፡
በአመሌካች ሊይ ሇዯረሰው የአካሌ ጉዲት በርትዔ ሉወሰን የሚገባው የካሳ መጠን
ብር 200,000.00(ሁሇት መቶ ሺህ ብር) ነው በማሇት ተጠሪ ይህንኑ ገንዘብ
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3.

ይህ ችልት ውሳኔ ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ(9%) ጋር
ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡

ሠ/አ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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