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    የሰ/መ/ቁ. 43453 

15/3/2ዏዏ2 ዓ.ም.  

                      ዲኞች ፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

                              ሏጎስ ወሌደ 

                              ሂሩት መሇሰ 

                              ታፇሠ ይርጋ  

                              አሌማው ወላ 

አመሌካች ፡- አንበሳ የከተማ አውቶቡስ አገሌግልት ዴርጅት ነ/ፇጅ ፊሲካ በሇጠ 

ተጠሪ ፡- 1. ወ/ሮ ዘነበወርቅ ከበዯ           ጠበቃ ይፌሩ ወ/ጻዱቅ  

   2. አቶ ኢብራሂም አብደጃቢር  

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች 
በተጠሪዎችና በሥር 3ኛ ተከሣሽ ሊይ በቀረበው ክስ የሠ.ቁ. 3-153ዏ6 የሆነውን የከተማ የሔዝብ 
ማመሊሇሻ አውቶቡስ ንብረትነቱ የ1ኛ እና 2ኛ ተከሣሾች የሆነ መኪና በ3ኛ ተከሣሽ አማካይነት 
ሲሽከረከር በፇጸመው ጥፊት በከሣሽ አውቶቡስ ሊይ ጉዲት ዯርሷሌ፡፡ ከሣሽ አውቶቡሱን ብር 
43,392.55 ወጭ አዴርጎ ከማሰራቱም በሊይ መኪናው ሇጥገና በመቆሙ ብር 68,742.52 ከሣሽ ገቢ 
ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከሣሾች ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት ብር 112,149.67 ከነወሇደ 
እንዱከፌለ ይወሰንሌን በማሇት ጠይቋሌ፡፡  

2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች ቀርበው 1ኛ ተከሣሽ ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየታቸውን ገሌጸው 
አዯጋው የዯረሰው በ3ኛ ተከሣሽ ጥፊት ሳይሆን የከሣሽን መኪና ሲያሽከረክር የነበረው ሾፋር 
በፇፀመው ጥፊት ስሇሆነ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ የተጠየቀውም የካሳ መጠን የተጋነነ ነው 
በማሇት መሌስ ሠጥተዋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች /የአሁን ተጠሪዎች/ 
የተከሣሸ ከሣሽነት ክስ አቅርበው አዯጋው የዯረሰው የከሣሽን መኪና ሲያሽከረክር በነበረው ሹፋር 
ጥፊት ስሇሆነ የእኛ ንብረት በሆነው የሠ.ቁ. 1-01766 መኪና ሊይ ጉዲት የዯረሰ ስሇሆነ ሇእጅ ዋጋ፣ 
ሇመሇዋወጫና የተቋረጠ ጥቅም በዴምሩ ብር 16,9ዏዏ የከሣሽ ተከሣሽ እንዱከፌሌ ይወሰንሌን 
በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡  

የከሣሽ ተከሣሽም ጉዲቱ የዯረሰው በተከሣሽ ተከሣሾች ሹፋር ጥፊት ስሇሆነ ካሣ የመክፇሌ 
ግዳታ የሇብኝም በማሇት መሌስ ሠጥቷሌ፡፡  

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሠማ በኋሊ ከሣሽ በማስረጃነት ያቀረበው የፕሉስ 
የምርመራ መዝገብ በአዯጋው ቦታ በተነሳው ኘሊን መሠረት ጥፊቱ የ3ኛ ተከሣሽ እንዯሆነ ያስረዲሌ፡፡ 
በላሊ በኩሌ ተከሣሾች ያሰሟቸው ምስክሮች አዯጋው የዯረሰው የተከሣሾች መኪና በቆመበት የከሣሸ 
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መኪና መትቶ በመግጨቱ መሆኑን በቦታው ተገኝተው በዓይናቸው እንዲዩ ገሌጸዋሌ፡፡ የከሣሽ 
ማስረጃ የፕሉስ ምርመራ ሪፕርት ከአዯጋው በኋሊ ከነበረው ሁኔታ የተዘጋጀ በመሆኑ እና 
የተከሣሾች ማስረጃ ዯግሞ በቦታው የነበሩ ሰዎች ቃሌ ስሇሆነ ፌ/ቤቱ በተከሣሾች ማስረጃ ሊይ 
የበሇጠ እምነት ጥል አዯጋው የዯረሰው የከሣሽን መኪና ሲያሽከረክር በነበረው ሾፋር ጥፊት ስሇሆነ 
ከሣሽ ኃሊፉ ነው ካሇ በኋሊ የካሳ ክፌያውን መርምሮ ተከሣሾች በአዯጋው ምክንያት ብር 9,6ዏዏ 
ጥቅም ተቋርጦብናሌ ቢለም ይህንን የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረቡም ነገር ግን መኪናው የታክሲ 
አገሌግልት የሚሰጥ እንዯመሆኑ መጠን ገቢ ሉቋረጥ እንዯሚችሌ ስሇሚታመን በርትዕ ብር 2,000 
ሺህ እንዱከፌሌ ሇእጅ ዋጋና ሇመሇዋወጫ የተከፇሇን በተመሇከተ ተከሣሾች ማስረጃ ያቀረቡ ስሇሆነ 
ይህንኑ ጨምሮ በጠቅሊሊው ብር 1ዏ,3ዏዏ ከወጭና ኪሣራ ጋር ከሣሽ ሇ2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች 
እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ከሣሽ በዚህ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ተከራክረው ፌ/ቤቱ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት 
አጽንቶታሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ 
2ኛ ተጠሪ በትራፉክ ፕሉሱ ኘሊን ሊይ ጥፊታቸውን በማመን በሰነደ ሊይ በፇረመበት ሁኔታና 
የተሽከርካሪው ባሇቤት ናቸው የተባለትም ጥፊቱን በመቀበሌ በካሳው መጠን ሊይ ከአመሌካች ጋር 
ሇመዯራዯር ጥያቄ ማቅረባቸው በተረጋገጠበት ሁኔታ ጥፊት የፇፀመው የአመሌካች ሾፋር ነው 
ተብል መወሰኑ አግባብነቱ ሇሰበር ቀርቦ ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት 
ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡  

በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ 
ያቀረበው ክስ በሥር ፌ/ቤቶች ተቀባይነት ሳያገኝ የቀረው በአግባቡ ነው ወይንስ አይዯሇም የሚሇውን 
ጭብጥ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበውን ክስ ውዴቅ በማዴረግ 
በተጠሪዎች በኩሌ የቀረበውን የተከሣሽ ከሣሽነት ክሱ ተቀብል ውሣኔ የሰጠው ከፌ ብል 
እንዯተመሇከተው ተጠሪዎች ያሰሟቸው ምስክሮች አዯጋው የዯረሰው የተጠሪዎች መኪና በቆመበት 
የአመሌካች መኪና መጥቶ በመግጨቱ መሆኑን በቦታው ስሇነበሩ በዓይናቸው እንዲዩ የገሇጹ 
ስሇሆነና በአመሌካች በኩሌ የቀረበው የባሇሙያ ሪፕርት የተጠሪዎችን መኪና ሲያሽከረክር የነበረው 
ሹፋር ጥፊት መፇጸሙን ቢያረጋግጥም የምስክሮቹ ቃሌ ይበሌጥ ዕምነት የሚጣሌበትና ክብዯት 
የሚሰጠው ነው በሚሌ ምክንያት ነው፡፡  

በማስረጃ ዓይነቶች ክፌፌሌ የአንዴን ፌሬ ነገር መኖር ወይም አሇመኖር ሇማስረዲት 
ሉቀርብ የሚችለት ማስረጃዎች ቀጥተኛ ማስረጃ /direct evidence/ ወይም የአካባቢ ማስረጃዎች 
/circusmstantial evidence/ ተብሇው፣ ሉመዯቡ የሚችለ ሲሆን ምስክሮች በስሜት ሔዋሳታቸው 
አማካይነት የተፇሇገው ፌሬ ነገር መኖር ወይም አሇመኖሩ እናውቃሇን በማሇት የሚሰጡት 
የምስክርነት ቃሌ ቀጥተኛ ማስረጃ ተብል ይወሰዲሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአካባቢ ማስረጃ የላልች 
ፌሬነገሮችን መኖር ወይም አሇመኖር በማስረዲት ሇክርክሩ ግምት መውሰጃ መሠረት የሆነውን ፌሬ 
ነገር መኖር ወይም አሇመኖር በተዘዋዋሪ መንገዴ ሇማስረዲት የሚቀርብ ማስረጃ እንዯሆነ በመስኩ 
ከዲበረው ሥነ ሔግ /Jurisprudence/ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  
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አመሌካች ክሱን ሇማስረዲት ያቀረበው ማስረጃ አዯጋው ከዯረሰ በኋሊ በአዯጋው ሥፌራ 
በተገኘ ባሇሙያ /ኤክስፏርት/ አማካይነት የተዘጋጀ የባሇሙያ ሪፕርት ነው፡፡ የባሇሙያ ሪፕርት 
የኤክስፏርት ማስረጃ ተብል ሉወሰዴ የሚችሌ ሲሆን አንዴ ኤክስፏርት የሚሰጠው ቃሌ በፌ/ቤት 
እንዱረጋገጥ የተፇሇገውን ጉዲይ በቀጥታ አይቻሇሁ ወይንም ጉዲዩ በቀጥታ ሉረጋገጥ የሚችሌበት 
በማንኛውም የስሜት አካልች አማካይነት ተረዴቻሇሁ በማሇት ሳይሆን በሙያው ሉረጋገጡ 
የሚችለትን ነገሮች ተመራምሮ ውጤቱን ወይም ግኝቱን የሚገሌጽ ስሇሆነ የኤክስፏርት ማስረጃ 
በአካባቢ ማስረጃ ሥር ሉመዯብ እንዯሚችሌ ከዲበረው ሥነ-ሔግ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የኤክስፏርት 
ማስረጃም ሇፌ/ቤት በቀረበ ጊዜ ፌ/ቤቱ ይህን ማስረጃ ሳይጠረጥረው ባሇበት ሁኔታ የሚቀበሇው 
ሣይሆን እንዯማንኛውም ማስረጃ የሚመዘን ነው፡፡  

የተጠሪዎች መኪና ቆሞ ባሇበት በአመሌካች መኪና የተገጨ ስሇመሆኑ ተጠሪዎች 
የቆጠሯቸው ምስክሮች አረጋግጠዋሌ፡፡ በአመሌካች በኩሌ የቀረበው የባሇሙያ ሪፕርት ጥፊቱ 
የተጠሪዎችን መኪና ሲያሽከረክር በነበረው ሹፋር የተፇጸመ መሆኑ ቢረጋገጥም የባሇሙያ ማስረጃ 
የኤክስፏርት ማስረጃ እንዯመሆኑ መጠን ኤክስፏርቱ መጨረሻ ሊይ የሚዯርስበት መዯምዯሚያ 
/ግኝት/ ሙያዊ አስተያየት /opinion/ እንጂ ፌሬ ነገር /fact/ ሉሆን አይችሌም፡፡ የኤክስፏርቱ 
የሚዯርስበት የመጨረሻ አስተያየት ከሚኖረው ሙያዊ ዕውቀት አዴማስ ከሚታገዝበት መሣሪያና 
ከመሳሰለት ጋር የተሟሊና ሙለ ዕምነት የሚጣሌበት ማስረጃ /conclusive evidence/ ሉሆን 
ስሇማይችሌ በዓይን ምስክሮች የተነገረን ፌሬ ነገር ሇማስተባበሌ የሚያበቃ አቅም አይኖረውም፡፡ ይህ 
ሰበር ችልትም ቀዯም ሲሌ በሰበር መ.ቁ. 14981 የኤክስፏርት ማስረጃ ሙለ ዕምነት ሉጣሌበት 
የሚችሌ ማስረጃ እንዲሌሆነ የሔግ ትርጉም ሠጥቶበታሌ፡፡ ከዚህም ላሊ የኤክስፏርት ማስረጃ 
በማስረጃነት በቀረበ ጊዜ ይበሌጥ ተቀባይነት የሚኖረው ከቀጥተኛ ማስረጃ ጋር በተጣጣመ ጊዜ 
እንጂ ቀጥተኛ ማስረጃውን በሚፃረር ጊዜ የበሇጠ ክብዯት የሚሰጠው ሇቀጥተኛ ማስረጃው ስሇሆነ 
የኤክስፏርት ማስረጃው ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይችሌ መገንዘብ ስሇሚቻሌ የፋዳራሌ 
መ/ዯ/ፌ/ቤት በቀጥተኛው ማስረጃ ሊይ ተመስርቶ ጥፊት የተፇጸመው የአመሌካችን መኪና 
ሲያሽከረክር በነበረው ሹፋር አማካይነት ነው ሲሌ የዯረሰበት መዯምዯሚያ ከማስረጃ አቀራረብ 
መሠረታዊ መርህ አኳያ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡  

በላሊ በኩሌም የተጠሪዎች ሾፋር ጥፊተኛ በተዯረገበት በባሇሙያ አስተያየቱ ሊይ ፇርሞ 
መገኘቱ እንዯዚሁም ተጠሪዎች ይህንኑ ተቀብሇው ሇአመሌካች ካሣ ሇመክፇሌ ተዯራዴረው ነበር 
መባለ የኤክስፏርት ማስረጃውን ከቀጥተኛ ማስረጃው የበሇጠ ተቀባይነት ሉያዯርገው ስሇማይችሌ 
ውጤቱን ሉቀይረው የሚችሌ ሆኖ አሊገኘውም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ8549 በ28/6/2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ እንዯዚሁም 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 674ዏ9 በ8/3/2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠውን ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 348/1/ መሠረት አጽንተነዋሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  
3. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡                                  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ጽ/ሽ   
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