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 የሰበር መዝገብ ቁጥር 142630 

ሚያዝያ 11 ቀን 2010 ዒ.ም. 

ዲኞች፡-ፀጋይ አስማማው 

አሌማው ወላ 

ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካቾች፡- 

1. ሳጅን ግርማ መርጋ     የፋዳራሌ ፓሉስ ነ/ፇ መብራቱ በሇጠ ቀረቡ  

2. ሳጅን ዯጀኔ ገሬ 

3. ሳጅን ቱፊ ቁፊ        

ተጠሪ፡-ወ/ሮ ዯሀቦ መሏመዴ-ተወካይ አብዱ ዐመር በV.C. ከሏረር ቀረቡ  

                  መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     ጉዲዩ በ1ኛ አመሌካች ከሳሽነት የተነሳ የጉዲት ካሳ ክፌያ ክርክርን የሚመሇከት 

ሲሆን አመሌካቾቹ በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡትም በምስራቅ ሏረርጌ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 48204 በ20/07/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ በኦሮሚያ 

ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

244291 በ26/01/2009 ዒ.ም. የተሻሻሇው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡የአሁኖቹ 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች የአሁኗ 

ተጠሪ ባቀረቡት የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ሳቢያ በተጨማሪ ተከሳሽነት ወዯ ክርክሩ የገቡ 

ናቸው።  
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1ኛ አመሌካች በተጠሪዋ ሊይ ክስ ያቀረቡት ንብረትነቱ የተጠሪዋ የሆነ የሰላዲ ቁጥር 3-

32111 ኦሮ የሆነ ተሽከርካሪ በ08/10/2006 ዒ.ም.ከላሉቱ 10፡00 ሰዒት ሊይ 

ኮንትሮባንዴ ዔቃ ጭኖ ሲጓዝ ተገኝቶ ሾፋሩ እንዱቆም ሲጠየቅ ፇቃዯኛ ባሇመሆን 

በፌጥነት አሌፍ ሲጓዝ የኋሊ ጎማ ወሌቆበት የ1ኛ አመሌካችን አግር ከግራ ጉሌበት 

መገጣጠሚያቸው ሊይ መትቶ የ10% ቋሚ የአካሌ ጉዲት ያዯረሰባቸው መሆኑን ገሌጸው 

ሇህክምና፣ሇምግብ እና ሇመጠጥ የወጣ ወጪ ብር 20,000፣ሇቀሪ 32 ዒመታት የወር 

ዯመወዛቸው  ብር 2,019 በ10% ታስቦ ሇተቋረጠባቸው ገቢ ብር 77,529.60 እንዱሁም 

የሞራሌ  ካሳ ብር 1,000 እና ወጪ ብር 1,000 በዴምሩ ብር 99,529.60 /ዘጠና ዘጠኝ 

ሺህ አምስት መቶ ሃያ ዘጠኝ ከስዴሳ ሳንቲም/ ተጠሪዋ እንዱከፌሎቸው በመጠየቅ 

ሲሆን ተጠሪዋ በበኩሊቸው በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ በሰጡት መሌስ ጉዲቱ የዯረሰው በራሳቸው 

በ1ኛ አመሌካች ጥፊት መሆኑን፣መከሰስ የሚገባቸው ሾፋሩ እና አመሌካቹን ቀጥሮ 

የሚያሰራው የመንግስት አካሌ እንጂ ተጠሪዋ አሇመሆናቸውን፣ አመሌካቹ ከጉዲቱ 

በኃሊም በስራቸው ሊይ ሆነው ዯመወዛቸውን እያገኙ በመሆኑ የተቋረጠባቸው ገቢ 

አሇመኖሩን፣ተጠሪ ኃሊፉነት አሇባቸው ቢባሌ እንኳ በሽምግሌና ዴርዴር ሇ1ኛ አመሌካች 

ብር 15,000 /አስራ አምስት ሺህ/ የከፇለ መሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ 

ከመከራከራቸውም በሊይ በ1ኛ አመሌካች ዴርጊት ምክንያት ተሽከርካሪያቸው ተገሌብጦ 

ጉዲት በመዴረሱ  ተሽከርካሪውን ወዯ ነበረበት ሇመመሇስ ያወጡትን ወጪ ብር 40,000 

/አርባ ሺህ/ 1ኛ አመሌካች እንዱከፌሊቸው እና ተጠሪዋ በገቢዎች እና ጉምሩክ 

አስተዲዯራዊ መመሪያ መሰረት ተገቢውን መቀጫ ከፌሇው ተሽከርካሪው እንዱሇቀቅ 

ዯብዲቤ ከተጻፇ በኃሊ አመሌካቾቹ ተሽከርካሪውን ይዘው ሇ11 ቀናት በስሌጣናቸው 

በማቆማቸው የ11 ቀናት የተቋረጠ ጥቅም በቀን ብር 6,000 ሂሳብ ብር 66,000 /ስዴሳ 

ስዴስት ሺህ/ እንዱከፌሎቸው እንዱወሰን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቅርበዋሌ።   

ፌርዴ ቤቱም በተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ሊይ የአመሌካቾቹን መሌስ ተቀብል ክሱን እና 

የሁሇቱንም ወገኖች ምስክሮች ከሰማ በኃሊ የግራ ቀኙን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ 

መርምሮ በ1ኛ አመሌካች ሊይ ጉዲት ሉዯርስ የቻሇው ተሽከርካሪው እየተነዲ እያሇ 1ኛ 

አመሌካች ተሽከርካሪውን ሇማስቆም በማሰብ ወዯ ተሽከርካሪው የወረወሩት ጎማ 

ተፇናጥሮ እግራቸውን በመምታቱ ምክንያት እንዯሆነ መረጋገጡን፣ሾፋሩም 

ተሽከርካሪውን በጎማው ሊይ መንዲት በመቀጠሊቸው ተሽከርካሪው ተገሌብጦ 
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በተሽርካሪውም ሊይ  ጉዲት መዴረሱ መረጋገጡን፣ተጠሪ በአስተዲዯራዊ ውሳኔ የገንዘብ 

መቀጮ ከፌሇው ተሽከርካሪው እንዱሇቀቅ በዯብዲቤ ከታዘዘ በኃሊ አመሌካቾቹ  ሇ11 

ቀናት ማስቆማቸው መረጋገጡን፣በ11 ቀናት ውስጥ የተቋረጠው ገቢ ተጠሪ እንዯሚለት 

ብር 66,000 ሳይሆን ብር 13,200 /አስራ ሶስት ሺህ ሁሇት መቶ/ እንዯሆነ 

መረጋገጡን፣በዚህ ሁኔታ በሁሇቱም ወገኖች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በፌትሏብሓር ሔግ 

ቁጥር 2098 ዴንጋጌ መሰረት ሁሇቱም ወገኖች ኃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑን፣ተጠሪዋ 

ቀዯም ሲሌ ብር 15,000 /አስራ አምስት ሺህ/ ሇ1ኛ አመሌካች መክፇሊቸው በመረጋገጡ 

ሇህክምና፣ሇምግብ እና ሇመጠጥ የወጣ ወጪ ብር 20,000 /ሃያ ሺህ/ እንዱከፇሊቸው 

1ኛ አመሌካች ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን፣ሇቀሪ 32 ዒመታት የወር 

ዯመወዛቸው  ብር 2,019 በ10% ታስቦ የሚገኘው ጉዲት ካሳ ብር 77,529.60 /ሰባ 

ሰባት ሺህ አምስት መቶ ሃያ ዘጠኝ ከስዴሳ ሳንቲም/ ተጠሪዋ ሇ1ኛ አመሌካች መክፇሌ 

የሚገባቸው መሆኑን፣በላሊ በኩሌ በተጠሪዋ ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 1ኛ 

አመሌካች ብር 40,000 /አርባ ሺህ/ ሇተጠሪዋ መክፇሌ የሚገባቸው መሆኑን በዝርዝር 

ገሌጾ ይህንኑ ገንዘብ በማቀናነስ እና ሇተቋረጠው ጥቅም ዯግሞ 2ኛ እና 3ኛ 

አመሌካቾችን ኃሊፉ በማዴረግ ተጠሪዋ ብር 37,529.60 /ሰሊሳ ሰባት ሺህ አምስት መቶ 

ሃያ ዘጠኝ ከስዴሳ ሳንቲም/ ሇ1ኛ አመሌካች እንዱከፌለ እና 2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾች 

ዯግሞ ሇተጠሪዋ የተቋረጠ ጥቅም ብር 13,200 /አስራ ሶስት ሺህ ሁሇት መቶ/  

እንዱከፌለ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በአመሌካቾቹ አቅራቢነት ይግባኙን የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በበኩለ 

የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 

2098 ዴንጋጌን ጠቅሶ ሁሇቱም ወገኖች ኃሊፉነት አሇባቸው እስካሇ ዴረስ በተጠሪዋ 

ተሽከርካሪ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት አጋማሽ ማሇትም ብር 20,000 /ሃያ ሺህ/ ተጠሪዋ 

እንዱሸከሙ መወሰን ሲገባው ሙለውን ብር 40,000 /አርባ ሺህ/ 1ኛ አመሌካች 

እንዱከፌለ መወሰኑ ተገቢ አሇመሆኑን ገሌጾ ውሳኔውን በዚህ አግባብ ብቻ በማሻሻሌ 

ተጠሪዋ ሇ1ኛ አመሌካች ሉከፌለ የሚገባው ብር 59,529.60 /ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ አምስት 

መቶ ሃያ ዘጠኝ ከዴሳ ሳንቲም/ ነው በማሇት ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡አመሌካቾቹ ሇዚህ 

ችልት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 1ኛ አመሌካች ኃሊፉነታቸውን እየተወጡ 

በነበረበት ሁኔታ፣ሇዯረሰባቸው የአካሌ ጉዲትም ካሳ በተወሰነሊቸው ሁኔታ እንዱሁም 
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ተጠሪዋ ተሽከርካሪውን ያስሇቀቁት አስተዲዯራዊ ቅጣት ከፌሇው መሆኑ በተረጋገጠበት 

ሁኔታ በተሽከርካሪው ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 1ኛ አመሌካች ኃሊፉነት አሇባቸው ተብል 

የመወሰኑን አግባብነት ተጠሪዋ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር 

እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና 

የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት  ውሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የሚቻሌ መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ 

ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት አመሌካቾቹ የፋዳራሌ ፖሉስ አባሊት ሲሆኑ በሰበር አቤቱታቸው ሊይ 

አጥብቀው የሚከራከሩትም መዯበኛ ስራችንን በማከናወን ሊይ እያሇን ተሽከርካሪው 

በሾፋሩ ጥፊት ተገሌብጦ ሇዯረሰበት ጉዲት ኃሊፉነት ሉኖርብን አይገባም በማሇት 

መሆኑን የሰበር አቤቱታቸው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡በመሰረቱ አንዴ ሰው በራሱ በኩሌ 

ምንም የገባው ግዳታ ባይኖርም በራሱ ጥፊት በላሊው ሰው ሊይ ጉዲትን ካዯረሰ 

ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ እና ማንም ሰው ከራሱ ጥፊት የተነሳ በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት 

ካዯረሰ ሊዯረገው ጉዲት ኪሳራ መክፇሌ ያሇበት ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 

2027 (1) እና 2028 ስር ተመሌክቶሌ፡፡ አመሌካቾቹ በፋዳራሌ ፖሉስ አባሌነታቸው 

አግባብነት ባሇው ሔግ እና ዯንብ መሰረት ተሽከርካሪዎችን የማስቆም እና የመፇተሽ 

ስሌጣን እና ኃፉነት ያሊቸው ቢሆንም ይህንን ኃሊፉነት በሚወጡበት ጊዜ በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 2031 (1) ስር እንዯተመሇከተው የሙያ ስራው የሚመራበትን ዯንብ 

ማክበር ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ 1ኛ አመሌካች ተሽከርካሪውን ሇማስቆም የሞከሩበት ቦታ የፌተሻ ጣቢያ 

አሇመሆኑ እና ጊዜውም ከላሉቱ 10፡00 ሰዒት መሆኑ ተረጋግጦአሌ፡፡ተሽከርካሪውን 

የፌተሻ ጣቢያ ባሌሆነ ቦታ አስቁሞ መፇተሹ አስፇሊጊ እና ተገቢ ነበር ቢባሌ እንኳ 

ማስቆም የነበረባቸው በተሰጣቸው ሙያዊ ስሌጠና መሰረት ተገቢውን መንገዴ እና 

ስርዒት በመጠቀም ነው፡፡ይሁን እንጂ 1ኛ አመሌካች ተሽከርካረውን ሇማስቆም የሞከሩት 

ከፉት ሇፉቱ ጎማ በመወርመወር መሆኑ እና ተሽከርካሪው ሉገሇበጥ የቻሇውም ሾፋሩ 

በተወረወረበት ጎማ ሊይ በመንዲቱ መሆኑ ተረጋግጦአሌ፡፡1ኛ አመሌካች መዯበኛ ስራዬን  

በማከናወን ሊይ እያሇሁ ተሽከርካሪው በሾፋሩ ጥፊት ተገሌብጦ ሇዯረሰበት ጉዲት 
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ኃሊፉነት ሉኖርብኝ አይገባም ከማሇት በቀር ተሽከርካሪውን ሇማስቆም የተጠቀሙበት ዘዳ 

አግባብነት ባሇው ሔግ እና ዯንብ መሰረት በሙያው የተፇቀዯ ስሇመሆኑ ያቀረቡት 

ክርክር እና ማስረጃ ስሇመኖሩ የመዝገቡ ግሌባጭ አያመሇክትም፡፡በሰበር አቤቱታቸውም 

ቢሆን በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ይሌቁንም በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ 

ያቀረቡት ወዯ ተሽከርካሪው ጎማ መወርወራቸውን ሳይገሌጹ ነገር ግን ጉዲቱ 

የዯረሰባቸው ሾፋሩ እንዱቆም ሲጠየቅ ፇቃዯኛ ሳይሆን ቀርቶ ተሽርካሪውን በፌጥነት 

ሲነዲ የኃሊ ጎማ ወሌቆበት መሆኑን በክሳቸው ሊይ በማስፇር መሆኑን የከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት የመዝገብ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡1ኛ አመሌካች ተሽከርካረውን ሇማስቆም የሞከሩት  

ከፉት ሇፉቱ ጎማ በመወርመወር መሆኑ እና ተሽከርካሪው ሉገሇበጥ የቻሇውም በዚሁ 

ምክንያት መሆኑ የተረጋገጠው ተጠሪዋ ባቀረቡት ክርክር እና ማስረጃ ነው፡፡እንዱህ 

ከሆነ ዯግሞ ከሊይ በተጠቀሱት ዴንጋጌዎች መሰረት 1ኛ አመሌካች ሇተከሳሽ ከሳሽነት 

ክሱ በከፉሌ ኃሊፉ መዯረጋቸው የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው 

ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ። 

ው ሳ ኔ 

1. በምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 48204 በ20/07/2008 

ዒ.ም. ተሰጥቶ በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 244291 በ26/01/2009 ዒ.ም. የተሻሻሇው ውሳኔ  

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና 

ሇኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ይሊክ። 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ። 

4. ወሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

የማይነበብ የአምሰት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ፊ/ዘ  
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