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የሰ/መ/ቁ. 55228 

ጥር 25 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

 ዲኜ መሊኩ 

 ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

 አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- አቶ አብራር ሳቢር - ጠበቃ ቸርነት ወርድፊ - ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- 1. ወ/ሮ አሇምፀሏይ ወሰኔ - በላለበት የሚታይ ነው 

          2. ጥበቡ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር - ጠበቃ አበበ ምትኩ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የጉዲት ካሳ ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ 1ኛ 
ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ የሰላዲ ቁጥር 2-
37663 ሀይለክስ ቶዮታ መኪና፣ ንብረትነቱ የአሁኑ አመሌካች የሆነች ባሇቤታቸውን (አቶ አብርሃም 
አክሉሌን) በአቶ ዘነበ ብርሃኑ ጥቅምት 25 ቀን 1996 ዓ.ም በመነዲት ሊይ እያሇች ሸረራ በተባሇ 
ቀበላ ገበሬ ማህበር ክሌሌ ውስጥ ስትዯርስ መንገደን በመሌቀቅ ሮጣ ከእንጨት ሊይ በመጋጨት 
በአቶ አብርሃም ሊይ ጉዲት በማዴረሷ አቶ አብርሃም በሔክምና ሲረደ ቆይተው ታህሳስ 03 ቀን 
1996 ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸውን፣ በሔይወት እያለም የፌራፌሬ ንግዴ ስራ ሰርተው 
ገቢ ያስገኙ እንዯነበር፣ ሟች እዴሜአቸው 32 ዓመት እንዯነበር፣ በሚያገኙት ገቢም ተጠሪን 
ያስተዲዴሯቸው እንዯነበርና የገቢ መጠኑንም ጭምር በመግሇጽ በጉዲቱ ምክንያት ብር 
134,400.00(አንዴ መቶ ሰሊሳ አራት ሺህ አራት መቶ ብር) ገቢ የተቋረጠባቸው መሆኑን፣ 
ሇህክምናና ሇቀብር ወጪ ማውጣታቸውን የሔሉና ጉዲትም የዯረሰባቸው መሆኑን ጠቅሰው 
በጠቅሊሊው ብር 138,400(አንዴ መቶ ሰሊሳ ስምንት ሺህ አራት መቶ ብር) በክሱ ምክንያት ካወጡት 
ወጪና ኪሳራዎች ጋር አመሌካች እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመኪናዋ ባሇንብረት ቢሆኑም መኪናዋን 
ሇአሁኑ 2ኛ ተጠሪ በኯንትራት ሰጥተው በነበሩበት ወቅት ጉዲቱ መዴረሱን ገሌጸው ኃሊፉነት 
የሇብኝም በማሇት የተከራከሩ ሲሆን የአሁኑ 2ኛ ተጠሪም ወዯ ክሱ እንዱገባ ጥያቄ አቅርበዋሌ፡፡ የስር 
ፌርዴ ቤትም የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ወዯ ክሱ እንዱገባ ትእዛዝ ሰጥቶ ተጠሪም ቀርቦ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት 
የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር የአሁኑን አመሌካች በመኪናው ባሇንብረትነቱ 
ሇጉዲቱ ኃሊፉ ሲያዯርግ 2ኛ ተጠሪን ግን ከክሱ ነጻ አዴርጎታሌ፡፡ የጉዲት መጠኑን በተመሇከተም 
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በርትዕ ብር 40,000.00(አርባ ሺህ) ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካችን ሇጉዲቱ ኃሊፉ፣ 2ኛ ተጠሪን ዯግሞ ነፃ በማዴረግ የሠጠውን 
የውሳኔ ክፌሌ በማፅናት የጉዲት መጠኑን ብቻ ብር 25,000.00(ሃያ አምስት ሺህ ብር) እንዱሆን 
በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሚያዝያ 18 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ ተብሇው መወሰኑም ሆነ ሇ1ኛ ተጠሪ ካሳ 
ይከፇሌ ተብል መወሰኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2095፣ 2082፣ 2089 እና 2102 ዴንጋጌዎች ውጪ ነው 
የሚለባቸውን ምክንያቶችን በመዘርዘር መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም 
ኃሊፉነትን በተመሇከተ የተሰጠውን ውሳኔ ሔጋዊነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው 2ኛ ተጠሪ ቀርቦ በጠበቃው አማካኝነት 
ጥቅምት 11 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ መሌሱን የሰጠ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ ግን 
በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2082(2) እና 2089 ዴንጋጌዎች አንፃር ሇይቶ ሇመወሰን 
ሲባሌ ነው፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የ1ኛ ተጠሪ ባሇቤት የሆኑት አብርሃም አክሉሌ 
ንብረትነቱ የአመሌካች በሆነች ሃይለክስ ቶዮታ መኪና ተሳፌረው ሲሄደ በዯረሰው አዯጋ ምክንያት 
ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን፣ መኪናው ጉዲቱን ባዯረሰበት እሇት በ2ኛ ተጠሪ እጅ የነበረ 
መሆኑ፣ መኪናው ወዯ ሁሇተኛ ተጠሪ እጅ ሉገባ የቻሇውም በኪራይ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የስር ፌርዴ 
ቤቶች 2ኛ ተጠሪን ሇጉዲቱ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ሉወስኑ የቻለት 2ኛ ተጠሪ ሲገሇገሌበት 
አሌነበረም በሚሌ ምክንያት ሳይሆን መኪናው ጉዲቱን ባዯረሰበት ጊዜ ይሽከረከር የነበረው በአመሌካች 
በተቀጠረ ሹፋር በመሆኑና መኪናውን የመቆጣጠር ኃሊፉነት የሹፋሩ ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 

 በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2081(1) መሠረት የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ 
ባሇቤት የሆነ ሰው ንብረቱ ተሰርቆ በነበረበት ጊዜ ሇዯረሰው አዯጋ ከተጠያቂነት ነፃ ከሚሆን በስተቀር 
መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇመንዲት ባሌተፇቀዯሇት ሰው እንኳን ተነዴቶ ጉዲት 
አዴርሶ ቢገኝ የመኪናው ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ እንዯሚሆን 
ተመሌክቷሌ፡፡ የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇቤት ከውሌ ውጭ በሚዯርሱ 
ኃሊፉነቶች ውስጥ በፌትሏብሓር ሔጉ አጥፉ ሳይሆን አሊፉ ከሚባለት ምዴቦች ውስጥ የሚመዯብ 
በመሆኑ መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው ሊዯረሰው ጉዲት ባሇቤቱ ኃሊፉ ነው፡፡ ይህ ማሇት 
ግን ስሙ በባሇቤትነት ያሌተመዘገበ መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇግሌ ጥቅሙ 
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ሲገሇገሌበትና ሲጠቀምበት የነበረው ሰው መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው በእጁ በነበረበት 
ጊዜ ሇዯረሰው ጉዲት ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሌ ማሇት አሇመሆኑን ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
2082(1) መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መነሻነት በአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ጉዲት 
የዯረሰበት ሰው የመኪናውን ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪውን ባሇቤት ወይም በንብረቱ ተገሌጋይ 
የነበረውን ማንኛውም ሰው በአንዴነትም ሆነ በተናጠሌ ከሶ ሇዯረሰበት ጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2081(1) እና 2082(1) መሠረት መብት ያሇውን ያህሌ የመኪናው ወይም 
የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ተብል የሚታወቀው ሰው የንብረቱ ባሇቤት በመሆኑ ብቻ ተበዲይን 
ተገድ ከካሰ በኋሊ መኪናውን በእጁ አዴርጏ ሲገሇገሌ የነበረውን ማንኛውም ሰው የከፇሇውን ገንዘብ 
እንዱከፌሇው የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2083(1) ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤቶች የተከሰሱት የመኪናው ባሇንብረት 
በመሆናቸው ሲሆን 2ኛ ተጠሪ ወዯ ክሱ እንዱገቡ የተዯረገውም መኪናውን ጉዲቱ በዯረሰበት ጊዜ 
ሲገሇገሌበት ነበር በሚሌ ምክንያት ሁኖ ይኸው ስሇመሆኑም በሚገባ ተረጋግጧሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ 
መኪናውን ሲገሇገሌበት የነበረ መሆኑ ከታወቀ የመኪናውን አሽከርካሪ ባሇንብረቱ መቅጠሩ መታወቁ 
መኪናውን ሲገሇገሌበት የነበረን ሰው ከኃሊፉነት ነጻ ሉያዯርገው የሚችሌ ሔጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2082 ዴንጋጌ በመስፇርትነት ያሊስቀመጠው ነጥብ ነው፡፡ በመሆኑም ጉዲቱን 
ያዯረሰውን መኪና ሲገሇገሌበት የነበረው 2ኛ ተጠሪ መሆኑ ከተረጋገጠ የመጨረሻ ኃሊፉነቱን 
(ultimate liability) ሉወስዴ የሚገባው ይኸው ተጠሪ ነው፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች 
አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ፣ 2ኛ ተጠሪን ከክሱ ነጻ በማዴረግ ውሳኔ መስጠታቸው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2081፣ 2082(1) እና 2083 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ውጪ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 ሟች በፌራፌሬ ንግዴ ስራ ሊይ የነበሩ መሆኑና ሲያገኙ የነበሩት የገቢ መጠን ፌሬ ነገርን 
ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ 
አመሌካችም ሆነ ጣሌቃ ገብ የነበረው 2ኛ ተጠሪ በዚህ ረገዴ 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ማስረጃ 
የሚያፇርስ የመከሊከያ ማስረጃ አሇማቅረባቸው በስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የስር 
ፌርዴ ቤቶች በጉዲቱ ምክንያት በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የቀረባቸውን ጥቅም በተጠሪ ማስረጃ መረጋገጡን 
መሰረት በማዴረግ ተጠሪዋ የሚገባቸውን የካሳ መጠን በርትዕ በመሇየት ወስነዋሌ፡፡ 

 ካሳ የሚከፇሇው ጉዲት መኖሩ ሲረጋገጥ ሲሆን የካሳ አተማመን፣ መጠንና አከፊፇሌን 
በተመሇከተ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2090፣ 2091፣ 2092፣ 2095 እና 2102 ዴንጋጌዎች የተቀመጠ ሁኖ 
ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇውም ካሳው በተቻሇ መጠን ከጉዲቱ ጋር መመጣጠን ያሇበት 
መሆኑን ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች በሚሰጡት የካሣ መጠን ሊይ ይግባኝ የላሇው መሆኑ በመርህ ዯረጃ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2152 ስር የተመሇከተ ሲሆን ይግባኙ በሌዩ ሁኔታ የሚፇቀዴባቸው ሁኔታዎች ዯግሞ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2153 ስር ተገሌጸዋሌ፡፡ በመሆኑም ሇ1ኛ ተጠሪ ይከፇሌ የተባሇው ካሳ መጠን ብር 
25,000.00(ሃያ አምስት ሺህ ብር) የሚነቀፌበት የሔግ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ 
በተሰጠው ውሳኔ አመሌካችን ኃሊፉ በማዴረግ ረገዴ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሲሆን 
በካሳ መጠኑ ግን ሉነቀፌ የሚችሌ ባሇመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

 

1. በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. 2ኛ ተጠሪ ጉዲቱን ያዯረሰውን መኪና ሲገሇገሌበት የነበረ መሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑ 

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2082(1) መሰረት ሇጉዲቱ ኃሊፉ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. ሇ1ኛ ተጠሪ ብር 25,000.00 (ሃያ አምስት ሺህ) የጉዲት ካሳ ሉከፌሊቸው የሚገባው 

አመሌካች ሳይሆኑ 2ኛ ተጠሪ (ጥበብ ኮንስትራክሽን ኃ.የተ.የግሌ ማህበር) ነው ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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