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ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ድ/ር ተስፊነሽ በሊይ - ጠበቃ አቶ ይርሣው ጌትነት ቀረቡ
ተጠሪ፡- አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ - ነገረፇጅ መኮንን ሽፇራው ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት
የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡
ክርክሩ በመጀመሪያ ያታየው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ
አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርቦ የመዴን ሽፊን የሰጠሁት
የሰላዲ ቁጥር 3-15680 የሆነውን መኪና ንብረትነቱ የተከሳሽ (የአመሌካች) የሆነው የሰላዲ ቁጥር 2-4443 አ.አ
የሆነው መኪና ጥቅምት 12 ቀን 1999 ዓ.ም በመግጨት ጉዲት አዴርሶበታሌ፡፡ ጉዲቱ ያዯረሰውም የተከሳሽን
(አመሌካችን) መኪና ያሽከረክር በነበረው ሰው ጥፊት ምክንያት መሆኑ በትራፉክ ሪፖርትና መርመራ የተረጋገጠ
ነው፡፡ ከሳሽ (ተጠሪ) ባለበት የውሌ ግዳታ መሰረት ብር 116,735.49 (አንዴ መቶ አስራ ሰዴስት ሺ ሰባት መቶ
ሰሊሣ አምስት ብር ከአርባ ዘጠኝ ሣንቲም) ወጭ በማዴረግ የዯንበኛውን መኪና አስጠግኖ ያስረከበ ስሇሆነ ይህንን
ገንዘብ ከነወሇደ እንዱከፌለ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርበው የእኔን
መኪና ያሽከረክር የነበረው ሰው በወንጀሌ ተከስሶ ነፃ በመሆኑ ጉዲቱ የዯረሰው የእኔን መኪና በሚያሽከረክረው
አሽከርካሪ ጥፊት ሣይሆን የከሳሽን መኪና በሚያሽከረክረው አሽከርካሪ ጥፊት ነው፡፡ ጉዲቱ በሁሇት ተሽከርካሪዎች
ግጭት የተከሰተ በመሆኑና የእኔም መኪና ጉዲት ዯርሶበት በንብ ኢንሹራንስ የተጠገነ በመሆኑ የየራሳችንን መቻሌ
ይገባናሌ፡፡ ተጠሪ(ከሳሽ) ፏርፍርማ ሣይሰበሰብ በሞኤንኮ ኩባንያ ብቻ ጥገናው እንዱከናወን ያዯረገ በመሆኑ በቂ
ማስረጃ አሊቀረቡም የትራፉክ ፖሉስ የምርመራ መዝገብ ቀርቦ ይታይሌኝ በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ንብ
ኢንሹራንስ ኩባንያም በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ አሇኝ የሚሇውን ክርክር አቅርቧሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ያቀረበውን የትራፉክ ፖሉስ የምርመራ ሪፖርት ከመረመረ በኋሊ
አመሌካች የፖሉስ የምርመራ መዝገብ ይቅረብ ብሇው ያቀረቡት ጥያቄ የምርመራ መዝገቡ ከቀረበው ሪፖርት
የተሇየ የሚያስረዲ ስሇመሆኑ አሌገሇፁም ስሇዚህ ክርክራቸው ተቀባይነት የሇውም፡፡ የአመሌካችን መኪና
የሚያሽከረክረው ሹፋር በወንጀሌ ተከስሶ ነፃ መውጣቱ የፌትሏብሓር ኃሊፉነትን የሚያስቀር አሇመሆኑ
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2149 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ጉዲቱ የዯረሰው በአመሌካች ሹፋር ጥፊት ምክንያት
መሆኑ ስሇተረጋገጠና አመሌካች የመኪናው ባሇቤት በመሆናቸው ሇዯረሰው ጉዲት በኃሊፉነት ይጠየቃለ በማሇት
ከወሰነ በኋሊ የካሣውን መጠን በተመሇከተ አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ
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ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር እንዯዚሁም ላልች ወጭዎችን ይክፇለ፣ክስ ከቀረበበት ገንዘብ ውስጥ ጣሌቃገቡ ንብ
ኢንሹራንስ ኩባንያ ብር 75,000/ሰባ አምስት ሺህ ብር/ ይከፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ችልት
ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የእኔ መኪና ሲያሽከረክር የነበረው ሹፋር በወንጀሌ ተከስሶ ነፃ ሆኖ እያሇ የወንጀሌ
መዝገብ አስቀርቦ ሣይመሇከት ኃሊፉነት አሇባችሁ ብል መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት ሇመኪና
መሇዋወጫ አውጥቻሇሁ በማሇት ተጠሪ ያቀረበው ማስረጃ ታአማኒነት የላሇው ሆኖ እያሇ የሥር ፌርዴ ቤት
ተቀብል መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት በርካታ የሔግና የፌሬ ጉዲይ ስህተት ፇጽሞ
እያሇ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ሣያርም ማጽናቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌኝ በማሇት ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ጉዲቱ የዯረሰው የአመሌካችን መኪና
ያሽከረክር በነበረው ሹፋር ምክንያት መሆኑን የተሻሇና ሚዛን የሚዯፊ ማስረጃ በማቅረብ አስረዴተናሌ፡፡ የፌርዴ
ቤት የወንጀሌ ውሣኔ በእኛ በኩሌ ያቀረበውን የትራፉክ ምርመራ ሪፖርት የሚያስተባብሌ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ
የማስረጃ አቀራረብ ስርአትን ተከትሇው በስር ፌ/ቤትም ሆነ ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን ማስረጃ
የበታች ፌርዴ ቤቶች እንዲሇፈባቸው በመግሇጽ በሰበር አመሌካች የሚያቀርቡት ክርክር ህጋዊ መሰረት የላሇው
ነው፡፡ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ አመሌካች በጽሐፌ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ከሥር የክርክሩ አመጣጥና
በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመንው አመሌካች
የሥር ፌርዴ ቤት ማስረጃ ሣያስቀርብና የእኔን መኪና የሚያሽከረክረው ሰው ከወንጀሌ ክስ ነፃ ሆኖ እያሇ ሇጉዲቱ
ኃሊፉነት አሇብሽ ተብል መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡትን የመከራከሪያ ሏሳብ አግባብነት ካሊቸው
የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ ምሊሽ ማግኘት ያሇባቸው ነጥቦች ሆኖ አግኝተናቸዋሌ፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዝገብ በማስቀረብ
አመሌካች ተጠሪ ያቀረበባቸውን ክስ ሇመከሊከሌ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 234 እና በፌትሏብሓር
ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 223 ዴንጋጌዎች መሰረት ያቀረቡትን የማስረጃ ዝርዝር ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች
ሇሥር ፌርዴ ቤት የካቲት 19 ቀን 2000 ዓ.ም ባቀረቡት የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ የትራፉክ ፖሉስ የምርመራ
መዝገብና አቃቤ ሔግ በቄራ ምዴብ ችልት የወንጀሌ ክስ አቅርቦ የተከራከረበት የፌርዴ ቤት መዝገብ ፌርዴ ቤቱ
በፌታብሓር ሥነ ሥርአት ሔግ ቁጥር 145 መሰረት የጠየቁ መሆኑን በተራ ቁጥር 1 እና በተራ ቁጥር 2
ካቀረቡት የማስረጃ ዝርዝር ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት እነዚህን መዝገቦች አስቀርቦ ማየት
ያሊስፇሇገበትን ምክንያት በውሣኔው በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ አመሌካች እንዱቀርብሊቸው የጠየቁት የትራፉክ ፖሉስ
የምርመራ መዝገብ በትራፉክ ፖሉስ የሚመሇከተው ክፌሌ ተዘጋጅተው ከተሊከው የትራፉክ ፖሉስ ምርመራ
ውጤትና መግሇጫ ከተገሇፀው ፌሬ ጉዲይ ምን የተሇየ ፌሬ ጉዲይ ሉያስረዲ እንዯሚችሌ ባቀረቡት የማስረጃ
ዝርዝር መግሇጫ አሇመገሇፁን እንዱሁም የወንጀሌ ችልት የአመሌካች መኪና ሲያሽከረክር በነበረው ሰውና በዓቃቤ
ሔግ መካከሌ ክርክር የተዯረገበት መዝገብ አሽከርካሪው በወንጀሌ ተከስሶ ነፃ ከመሆኑ ውጭ ላሊ የሚያስረዲው
ፌሬ ነገር ያሇ መሆኑን የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫው የማያሣይና በወንጀሌ ነፃ መሆን የፌትሏብሓር ተጠያቂነት
እንዯማያስቀር በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2149 የተዯነገገ መሆኑን በመግሇጽ ውሣኔ እንዯሰጠ ሇመገንዘብ
ችሇናሌ፡፡
አመሌካች አንዴ ማስረጃ ቢቀርብ ምን አይነት ጭብጥ ሉያስረዲሊቸው እንዯሚገባ በፌትሏብሓር ሥነሥርአት ሔግ ቁጥር 223 እና በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 145/2/ ዴንጋጌዎች መሰረት በመግሇጽና
በመዘርዘር የመጠየቅ ግዳታና ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ አመሌካች መዝገቦቹ ቢቀርቡ ሇሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃነት
ከቀረበው የትራፉክ ፖሉስ የምርመራ ውጤት መግሇጫ ሉያስረደ የሚችለት የተሇየ ፌሬ ጉዲይ ስሇመኖሩ
ሣያረጋግጡና ሣይገሌጹ እንዯዚሁ በዯፇናው መዝገቦቹ ቀርበው ይታዩሌኝ በማሇት በማስረጃ ዝርዝር መግሇጫው
ስሇጠየቁ ብቻ የሥር ፌርዴ ቤት በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 145 መሰረት መዝገቦቹን የማስቅረብ
ግዳታና ኃሊፉነት የሇበትም፡፡ ፌርዴ ቤቱ መዝገቦቹ እንዱቀርቡ ትእዛዝ የሚሰጠው ይቅረቡ የተባሇው ማስረጃ
ከክርክሩ ከተያዘው ጭብጥ ጋር ያሇውን አግባብነትና ማስረጃው ቢቀርብ ሉያረጋግጥ የሚችሇው ፌሬ ጉዲይ
በመጀመሪያ ማስረጃው ይቅረብሌኝ የሚሇው አካሌ በበቂ ሁኔታ ዘርዝሮና በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር
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145 ንኡስ አንቀጽ 2 መሰረት አረጋግጦ ሲጠይቅ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች በፌትሏብሓር በሥነ- ሥርአት
ሔግ ቁጥር 145/2/ ዴንጋጌዎች መሰረት እንዱቀርቡ የጠየቋቸው ማስረጃዎች ምን አይነት ፌሬ ጉዲይ እና ጭብጥ
ሇማስረዲት እንዯሚጠቅሙ ሣይገሌጽና ሣያረጋግጡ የሥር ፌርዴ ቤት ማስረጃዬን ሣያስቀርብ ወሰነብኝ በማሇት
የሚያቀርቡት ክርክር የሔግ መሰረትና ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ የአመሌካችን መኪና ያሽከረክር የነበረው ሹፋር በወንጀሌ ተከስሶ ነፃ
መሆኑ አመሌካች በፌትሏብሓር ተጠያቂነት ነፃ የሚያዯርግ አይዯሇም፡፡ አመሌካች መኪናቸውን ከሚያሽከረክረው
ሹፋር ጥፊት ውጭ በሆነ መንገዴ በላሊ ሰው ንብረት ሊይ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ ቢረጋገጥ እንኳን የመኪናው
ባሇቤት በመሆናቸው ብቻ ሇጉዲቱ ተጠያቂ እንዯሚሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2081 ንኡስ አንቀጽ 1
ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አዯጋው ያዯረሰው የአመሌካችን መኪና በሚያሽከረክረው ሹፋር ጥፊት መሆኑን
በፌትሏብሓር ክርክር የቀረበውን ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት አረጋግጠዋሌ፡፡ አመሌካች የወንጀሌ ችልት የሰጠው ውሣኔ መኪናቸውን ያሽከረክር የነበረው ሰው ጥፊት
የላሇበት መሆኑ የሚያረጋግጥ በቂ ማስረጃ (conclusive Evidence) ተዯርጏ መወሰዴ አሇበት በማሇት ያቀረቡት
ክርክር በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2149 በወንጀሌ ነፃ መሆን የፌታብሓር ኃሊፉነትን የሚያስቀር አይዯሇም
በማሇት ሔግ አውጭው በግሌጽ የዯነገገውን ዴንጋጌ ያሊገናዘበና የሔግ ዴጋፌ የላሇው ነው፡፡ ስሇሆነም የሥር
ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክርክሩን ሥርአት በሚመሩበት ጊዜም ሆነ ሇጉዲቱ ኃሊፉ ያሇባቸው አመሌካች
ናቸው ብሇው በሰጡት ውሣኔ የፇፀሙት መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት
ሔግ ቁጥር 348/1/ መሰረት ውሣኔያቻውን አጽንተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ ጸንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት የካቲት 10 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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