
405 

 

      የሰ/መ/ቁ. 67973 

       ሏምላ 25 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

          አሌማው ወላ 

           ዓሉ መሏመዴ 

                                        ነጋ ደፌሳ 

                                        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- አቶ በቀሇ ወሌቻም - ጠበቃ አቶ አሇሙ ገ/ህይወት  

ተጠሪ ፡- አቶ ጥበቡ ጦና - ጠበቃ አቶ ታዯሰ ሲሳይ - ቀረቡ  

              መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሀዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ 
በመጀመሪያ የታየው በሀዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 

በስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የክርክሩ መነሻ 
ተጠሪ ንብረትነቱ የአመሌካች በሆነና የሰላዲ ቁጥሩ 3-03593 /ዯ.ህ/ በሆነ የህዝብ ማመሊሇሻ መኪና 
በመሳፇር ነሏሴ 6 ቀን 2001 ዓ.ም እየተጓዘ እያሇ የአመሌካችን መኪና ያሽከረክር የነበረው አቶ 
ወንዴወሰን ሽታ ከተፇቀዯሇት የፌጥነት ወሰን በማሇፌ በማሽከርከሩ መኪናው ተገሌብጦ የቀኝ እግሬ 
ተቆርጧሌ፡፡ የተከሣሽ /አመሌካች/ ሹፋር የነበረው አቶ ወንዴወሰን በሀዋሣ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት በወንጀሌ ተከስሶ ጥፊተኛ ሆኖ በመገኘቱ በሶስት ወር እስራት እንዱቀጣ ተወስኖበታሌ፡፡ 
የዯረሰበኝ ጉዲት 60% /ስሌሳ ፏርሰንት/ የመሥራት አቅሜ እንዯቀነሰ በጥቁር አንበሳ የሀኪሞች 
ቦርዴ ተረጋግጧሌ፡፡ አዯጋው ከመዴረሱ በፉት ብር 658 /ስዴስት መቶ ሃምሣ ስምንት ብር/ በየወሩ 
ተቀጥሬ ስሰራበት ከነበረው ሚዛን ተፇሪ ሆስፑታሌ ይከፇሇኝ ነበር፡፡ በአዯጋው ምክንያት ሇህክምና 
ያወጣሁትን ወጭና ላልች ወጭዎች ተከሣሽ መተካት ያሇበት ሲሆን የተቋረጠ ጥቅምና ገቢዬን 
የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት ስሇሆነ ብር 348,247.22  /ሶስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ ሁሇት መቶ 
አርባ ሰባት ብር ከሀያ ሁሇት ሣንቲም/ ካሣ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 
አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ ከሣሽ የሰሊሣ አምስት ዓመት ዯመወዝ ያሇምንም ቅንስናሽ እንዱከፇሇው 
ያቀረበው ጥያቄ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የዯመወዝ ጭማሪ አገኝ ነበር በማሇትና የጡረታ ገንዘብ በማሇት 
ያቀረበው ጥያቄም የህግ መሠረት የሇውም፡፡ እስከ 8ዏ ዓመት እኖራሇሁ ብል አስሌቶ የጠየቀው 
የካሣ ገንዘብ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የህክምና ማስረጃ የአካሌ ጉዲት እንዯዯረሰበት እንጅ 6ዏ% የከሣሽ 
የመስራት አቅም እንዯቀነሰ አያረጋግጥም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት በከሣሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ተከሣሹ 
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ሀሊፉ ነው ወይስ አይዯሇም? ተከሣሽ ጉዲቱን የመካስ ሀሊፉነት አሇ ቢባሌ ሉከፇሌ የሚገባው ካሣ 
ምን ያህሌ ነው? የሚለትን ጭብጦች መስርቷሌ፡፡ የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ተከሣሽ 
/አመሌካች/ በከሣሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ሀሊፉነት የሇብኝም የሚሌ ክርክር አሊቀረቡም፡፡ ተከሣሽ 
ሇጉዲቱ ሀሊፉ የሚሆነው በንግዴ ህግ ቁጥር 599 በተዯነገገው መሠረት መሆን አሇበት በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ የካሣውን መጠን በተመሇከተ ከሣሽ አዯጋው ሲዯርስ እዴሜው ሰሊሣ ዓመቱ ነው፡፡ ወዯፉት 
ጡረታ እስኪወጣ ሰሊሣ ዓመት ይቀረዋሌ፡፡ የከሣሽ ዯመወዝ በወር ብር 658 ሲሆን የገቢ ግብር ብር 
51.20 ሲቀነስሇት የተጠሪ ገቢ 606.80 ነው፡፡ የዚህ ስሌሣ ፏርሰንት ገቢ እንዯቀረበት ተዯርጏ 
የካሣው መጠን መሰሊት ይገባዋሌ በማሇት ተከሣሽ /አመሌካች/ ብር 131,068.80 /አንዴ መቶ ሰሊሣ 
አንዴ ሺ ስሌሣ ስምንት ብር ከሰማኒያ ሣንቲም/ የተቋረጠ ጥቅም ስሇሆነ ሉከፌሌ ይገባሌ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ሇህክምናና ላልች ወጭዎች የወጣ ብር 7604.34 /ሰባት ሺ ስዴስት መቶ አራት ብር 
ከሰሊሣ አራት ሣንቲም/ እና የህሉና ጉዲት ብር 1000 /አንዴ ሺ ብር/ ተከሣሽ /አመሌካች/ ሇከሣሽ 
/ተጠሪ/ ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት አቅርበው የሰበር 
ችልቱ የስር ፌርዴ ቤት እና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡ 

አመሌካች ሚያዝያ 2ዏ ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ ጉዲት የዯረሰበት 
መኪናው በዴንገት በመገሌበጡ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች አጓዥ በመሆኑ ሇተጠሪ ሌከፌሇው 
የሚገባው የካሣ መጠን የንግዴ ህግ ቁጥር 597ን መሠረት በማዴረግ ሉወሰን ሲገባው የንግዴ ህግ 
ቁጥር 599 መሠረት ተዯርጏ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ የሰሊሣ ዓመት ገቢ 
እንዯተቋረጠበት ተዯርጏ ካሣው መሰሊቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ተጠሪ ጉዲት 
የዯረሰበት እግሩ ሊይ በመሆኑ ላሊ ስራ ሰርቶ ገቢ ማግኘቱን የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ጉዲዩ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ ሰኔ 3 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ በንግዴ ህግ አንቀጽ 597 የተዯነገገው የካሣ 
መጠን አጓዙ በተጓዡ ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት እስከ ምን ዴረስ ካሣ የመክፇሌ ግዳታ እንዲሇበት 
የሚዯነግግ መሠረታዊ መርህ ሲሆን የንግዴ ህግ ቁጥር 599 በመርህ ከተዯነገገው በሊይ አጓዡ 
ሇተጓዡ ካሣ እንዱከፌሌ የሚገዴቡትን ሌዩ ሁኔታን የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
የአመሌካችን መኪና ሲያሽከረክር የነበረው የአመሌካች ሰራተኛ ከተፇቀዯሇት በሊይ በፌጥነት 
በማሽከርከሩ አዯጋው የዯረሰ መሆኑ ተረጋግጦ በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብል በወንጀሌ የተቀጣ በመሆኑ 
የስር ፌርዴ ቤት የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት በማዴረግ መወሰኑ ተገቢ ነው፡፡ የካሣውም 
መጠን ቢሆን በማስረጃ በማጣራት የተሰጠ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የህግ መሠረት የሇውም 
የሚሌ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 27 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

      ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የስር ፌርዴ 
ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት አመሌካች ሇተጠሪ 
የሚከፌሇውን የካሣ መጠን የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት በማዴረግ ማስሊታቸው ተገቢ ነው 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ 
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ሇመወሰን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው የህግ ዴንጋጌዎችን ይዘትና ትርጉም እንዯዚሁም ዴንጋጌዎቹ 
ተፇጻሚ የሚሆኑበትን ሁኔታ መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

1. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የንግዴ ህግ ቁጥር አንቀጽ 587 በሚዯነግገው መሠረት የአጓዥና 
የመንገዯኛ ግንኙነት መኖሩን አመሌካችና ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤትና በሰበር ባቀረቡት ክርክር 
የሚተማመኑበት ጉዲይ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሰው ሇመጓጓዝ የተዯረገ ውሌ 
መኖሩን አመሌካችና ተጠሪ የሚስማሙበት ነጥብ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ተጠሪ ዋጋ 
ከፌሇው ሲጓጓዙበት የነበረውን የትራንስፕርት መኪና ባሇሀብት ሲሆኑ ተጠሪው መንገዯኛ 
ናቸው፡፡ አጓዡ መንገዯኛውን በመሌካም ይዞታና ጥበቃ እንዯዚሁም ስሇ ምቾቱና ስሇ ጉዞው 
በውለ የተወሰነውን ጊዜ አክብሬ እንዯተወሰነው እመዴረሻ ስፌራ የማዴረስ ግዳታ እንዲሇበት 
የንግዴ ህግ አንቀጽ 588 ይዯነግጋሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘት የአጓዡን የትራንስፕርት 
መኪና በሀሊፉነት ተረክቦ የመኪናውን ዯህንነትና ብቃት አረጋግጦ በትራፉክ ዯንብና ሥርዓት 
አክብሮ የማሽከርከር ሀሊፉነት ያሇበት አሽከርካሪ /ሹፋር/ ረዲቱና ላልች ሰራተኞች 
የመንገዯኛውን መሌካም ይዞታና ጥበቃ እንዯዚሁም ምቾት በመጠበቅ መንገዯኛውን ከመነሻው 
እስከ መዴረሻው የማዴረስ ሀሊፉነታቸውን ካሌተወጡ አጓዡ በንግዴ ህግ ቁጥር 588 
የተጣሇበትን ህጋዊ ግዳታ እንዲሌተወጣ የሚቆጠር መሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አጓዡ ይህንን 
ህጋዊ ሀሊፉነቱን በአግባቡ ካሌተወጣ መንገዯኛው በጉዞው ሊይ ስሇሚዯርስበት መዘግየትና 
በጉዞው ጊዜ ወይም በሚሣፇርበት ወይም በሚወርዴበት ጊዜ በአዯጋ ምክንያት ሇሚዯርስበት 
መቁሰሌ ወይም የአካሌ ማጉዯሌ ወይም የህይወት ማሇፌ አጓዡ ሀሊፉ እንዯሚሆን የንግዴ ህግ 
አንቀጽ 595 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ 
የንግዴ ህግ አንቀጽ 595 አጓዡ መንገዯኛው በጉዞ ጊዜ በሚሣፇርበትና በሚወርዴበት ጊዜ በአዯጋ 
ምክንያት ሇሚዯርስበት መቁሰሌ ወይም የአካሌ መጉዯሌ ወይም ህይወት ማሇፌ አጓዡ 
በሀሊፉነት የሚጠየቅ መሆኑን በመሠረታዊ መርህነት የሚዯነግግ ሲሆን ፣ አጓዡ ከሀሊፉነት ነጻ 
የሚሆንባቸዉን ሌዩ ሁኔታዎች የሀሊፉነቱን መጠንና አጓዡ በህግ ከተዯነገገው መጠን በሊይ 
በሀሊፉነት ሉጠይቅ የሚችሌባቸውን ሁኔታዎች የሚዯነግጉ ሌዩ ዴንጋጌዎች በንግዴ ህጉ 
ተካተዋሌ፡፡ 

2. የመጀመሪያ በንግዴ ህግ አንቀጽ 595 ከተዯነገገው ሀሊፉነት አጓዡ ነጻ የሚሆንበትን ሁኔታ 
የሚዯነግገው የንግዴ ህጉ አንቀጽ 596 ነው፡፡ በንግዴ ህግ አንቀጽ 596 አጓዡ በመንገዯኛው ሊይ 
የአካሌ መጏዲት ወይም የሞት አዯጋ የዯረሰው ከአቅም በሊይ በሆነ ከፌተኛ ሀይሌ መሆኑን ፣ 
ወይም ጉዲቱ የዯረሰው በሶስተኛ ሰው ጥፊት መሆኑን ወይም በመንገዯኛው ጥፊት መሆኑን 
ያስረዲ እንዯሆነ አጓዡ ከሀሊፉነት ነጻ እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ፡፡ አጓዡ በንግዴ ህግ ቁጥር 596 
መሠረት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት ካሌቻለ በመንገዯኛው ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት አጓዡ 
በሀሊፉነት የሚጠየቅ መሆኑንና የሀሊፉነቱ መጠን ሇአንዴ መንገዯኛ ከብር 4ዏ,ዏዏዏ /አርባ ሺ 
ብር/ እንዯማይበሌጥ የንግዴ ህግ አንቀጽ 597 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ 

ሆኖም 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 በሚዯነግገው መሠረት አጓዡ አዯጋ ሉያዯርስ የሚችሌ 
መሆኑን እያወቀ በፇጸመው ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ሇማስረዲት 
ባሌቻሇበት ጊዜ ተፇጻሚ የሚሆን ዴንጋጌ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ የአመሌካች ንብረት የሆነውን 
የትራንስፕርት መኪና ያሽከረክር የነበረው የአመሌካች ሰራተኛ የመኪናው ሹፋር ከተፇቀዯሇት 
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ፌጥነት በሊይ በማሽከርከሩ መኪናው የተገሇበጠና ተጠሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰ መሆኑ የአመሌካችን 
መኪና ያሽከረክር የነበረው ሹፋር በሀዋሣ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ 
ቁጥር 21372 በወንጀሌ ተከስሶ የካቲት 1ዏ ቀን 2002 ዓ.ም በፌርዴ ጥፊተኛ መሆኑ ተረጋግጦ 
በሶስት ወር እስራት የተቀጣ መሆኑን በማረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ በንግዴ ህግ 
ቁጥር 588 በሚዯነግገው መሠረት የመንገዯኛውን መሌካም ይዞታ ዯህንነትና ምቾች በመጠበቅ 
መንገዯኛውን የማጓጓዝ ሀሊፉነቱን አጓዡ የሚወጣው አጓዡ ራሱ የመኪናው አሽከርካሪ ከሆነ አጓዡ፣ 
ረዲቱና ላልች ሰራተኞች አማካኝነት ሲሆን አጓዡ የመኪናው አሽከርካሪ ካሌሆነ መኪናውን 
በሀሊፉነት ይዞ በሚያሽከረክረው ሹፋር ፣ ረዲቱና ላልች ሰራተኞች በኩሌ መሆኑን ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 

በተመሣሣይ ሁኔታ በንግዴ ህግ ቁጥር 599 በተዯነገገው መሠረት አዯጋ ሉያዯርስ ወይም 
ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑን እያወቀ አጓዡ በፇጸመው ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው 
የዯረሰ መሆኑን መንገዯኛው የሚያስረዲው አጓዡ የመኪናው አሽከርካሪ ከሆነ እሱ ራሱ መኪናውን 
ሲያሽከረክር ወይም ረዲቱና ላልች ሰራተኞች በፇጸሙት ተግባር ወይም ጉዴሇት ምክንያት አዯጋው 
የዯረሰ መሆኑን በማስረዲት ነው፡፡ አጓዡ መንገዯኛው የተሣፇረበትን መኪና የማያሽከረክር በሆነ ጊዜ 
መኪናውን አጓዡ በሀሊፉነት ተረክቦ ሲያሽከረክር የነበረው ሰው ፣ ረዲቱ ወይም ላሊ የአጓዡ ሰራተኛ 
አዯጋ ሉያዯርስ ወይም ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑን እያወቀ በፇጸመው ተግባር ወይም ጉዴሇት 
ምክንያት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን በማስረዲት ነው፡፡ 

በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ‛አጓዡ የተፇጸመው 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 
ነው፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ዴንጋጌ ይዘት ህግ አውጭው ከውሌ ውጭ ስሇሚዯርስ ሀሊፉነት 
‛አንዴ ሰራተኛ ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ሀሊፉነትን የሚያስከትሌ ጥፊት የሰራ እንዯሆነ በፌታብሓር 
በሀሊፉነት የሚጠየቀው አሰሪው ነው“ በማሇት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2130 የዯነገገውን መሠረታዊ 
መርህ በሚያካትት ሁኔታ መተርጏምና የህጉ ዴንጋጌ ተግባራዊ እንዱሆን ካሌተተረጏመ የንግዴ ህግ 
አንቀጽ 599 ህግ አውጭው የሰጠውን ግብ የሚያሣካ አይሆንም፡፡ 

ከዚህ አንጻር ስንመሇከተው አዯጋው የዯረሰው የአመሌካችን መኪና ሲያሽከረክር የነበረው 
ሹፋር ከተፇቀዯሇት ፌጥነት በሊይ ማሽከርከሩ አዯጋ ሉያዯርስ ወይም ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑ በቂ 
የሙያ ዕውቀትና ክህልት እያሇው ከተፇቀዯሇት ፌጥነት በሊይ በማሽከርከሩ መሆኑን ተጠሪ ስሊስረዲ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ሇጉዲዩ ተፇጻሚ ማዴረጋቸው ተገቢ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡   

በተጠሪ አካሌ ሊይ ጉዴሇት ያዯረሰው አዯጋ የተከሰተው የአመሌካች ሰራተኛ የሆነውና 
መኪናውን ያሽከረክረው የነበረው ሹፋር የትራፉክ ዯንብና ስርዓት በመጣስ መኪናውን ከተፇቀዯሇት 
ፌጥነት በሊይ በማሽከርከር በፇጸመው ተግባር መኪናው የተገሇበጠ መሆኑን ተጠሪ በበቂ ማስረጃ 
እንዲስረዲ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በንግዴ ህግ አንቀጽ 
597 ከተዯነገገው በሊይ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇብኝም በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ መሠረት 
ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት በንግዴ 
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ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን በሊይ ሇተጠሪ ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት 
በማሇት የሰጡት የህግ ትርጉምና ውሣኔ ተገቢና የህግ ስህተት ያላሇበት በመሆኑ በዚህ በኩሌ 
አመሌካች ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

3. አመሌካች በንግዴ ህግ አንቀጽ 597 ከተዯነገገው የሀሊፉነት መጠን በሊይ ሇተጠሪ ካሣ የመክፇሌ 
ሀሊፉነት እንዲሇበት የንግዴ ህግ አንቀጽ 599ን መሠረት በማዴረግ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
መወሰናቸው ተገቢ ነው የሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሚነሣው የህግ 
ጥያቄ አመሌካች ሇተጠሪ በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት ሉከፌሇው የሚገባው ምን ያህሌ 
ነው የካሣው መጠንስ እንዳት ነው የሚሰሊው የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 597 
ጉዲት የዯረሰበት መንገዯኛ ገቢ በጉዲቱ ምክንያት የዯረሰበትንና ወዯፉት የሚዯርስበት ኪሣራ 
ከብር 40,000 በሊይ መሆኑ ቢረጋገጥ እንኳን አጓዡ ሇአንዴ መንገዯኛ የሚከፌሇውን የካሣ 
መጠን በብር 40,000 መሇወጥ እንዯላሇበት የሚዯነግግና የሀሊፉነቱን መጠን የሚወሰን ዴንጋጌ 
ነው፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 ከሊይ ሇተገሇጸውና የሀሊፉነቱን መጠን ከሚወሰነው አንቀጽ 597 
በሌዩ ሁኔታ የተዯነገገ ዴንጋጌና መንገዯኛው ከአጓዡ ከብር 40,000 በሊይ ካሣ ሇመጠየቅና 
ሇማግኘት የሚችሌበትን ሌዩ ሁኔታ የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ 

በግንዴ ህግ ቁጥር 599 ዴንጋጌ መሠረት ሇመንገዯኛው ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት 
አጓዡ ሇመንገዯኛው የሚከፌሇው የካሣ መጠን ሇመወሰን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 እና 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2092 የተዯነገጉት የካሣ አከፊፇሌ መርሆች አግባብነት ያሊቸው ናቸዉ፡፡ 
ከዚህ አንጻር ስንመሇከተው የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ የሚገባውን የካሣ መጠን 
የወሰነው ከሊይ የጠቀስናቸውን መሠረታዊ የካሣ አከፊፇሌ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ በአዯጋው ምክንያት የዯረሰበትን ጉዲት ሇመታከም 
ያወጣውን ወጭና ላልች አስፇሊጊ ወጭዎች በማስረጃ  በማረጋገጥ ሇተጠሪ እንዱከፇሌ የንግዴ ህግ 
አንቀጽ 599ን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 ጋር አጣምሮ በመተርጏም የወሰነ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች አዯጋው ሲዯርስበት ያገኝ ከነበረው የወር 
ዯመወዝ ሇገቢ ግብር የሚከፌሇውን በመቀነስ ፣ ተጠሪ ከሚያገኘው የወር ዯመወዝ ስሌሣ ፏርሰንቱን 
ብቻ አመሌካች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ የጡረታ መገሇያ እዴሜው እስኪዯርስ 
ያገኝ የነበረው የተጣራ ገቢ ስሌሣ ፏርሰንቱን ብቻ አመሌካች እንዱከፌሌ የንግዴ ህግ አንቀጽ 599ን 
ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2092 ጋር አጣምሮ በመተርጏም የካሣውን መጠን የወሰነ እንዯሆነ 
ተገንዝበናሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የስር ፌርዴ ቤት 
የንግዴ ህግ አንቀጽ 599 አግባብነት ካሊቸው የፌታብሓር ህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማጣመር ተግባራዊ 
ያዯረጉ መሆኑን በማረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ማጽናታቸው ተገቢና የህግ ስህተት ያላሇበት 
በመሆኑ በዚህ በኩሌ አመሌካች ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በአጠቃሊይ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው የአካሌ መጉዯሌ ካሣ የሚከፌሇው በንግዴ ህግ 
አንቀጽ 597 ዴንጋጌዎች መሠረት ሣይሆን በንግዴ ህግ አንቀጽ 599 መሠረት ነው በማሇት 
የካሣውን መጠን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2092 መሠረታዊ 
መርሆች በመጠቀም መወሰናቸው ተገቢና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 
1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች ህዝቦች ክሌሌ የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ የክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ሚያዝያ 21 ቀን 2003 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፤ ይጻፌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ወዯ 

መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ 
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