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ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ግልባሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ.ማ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ መርከብ አ.ማ
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ጉዲዩ የመዴን ውሌን መሰረት ያዯረገ የገንዘብ ክፌያ ይተካሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ
ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጣቸውን የዯንበኛውን የኩርቱ ኢንተርናሽናሌ
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ንብረት የሆኑትን 1,200 ጎማዎችን ተጠሪ ሇማጓጓዝ የተረከበ ቢሆንም
እነዚሁ ጎማዎች ተጠሪ በባህር ሊይ በዯረሰ ግጭት መጥፊታቸውን በመግሇፁ አመሌካች
ከዯንበኛው ጋር ባሇው የመዴን ውሌ መሰረት ሇጠፈት ጎማዎች ግምት ብር 269,293.20 (ሁሇት
መቶ ስሌሳ ዘጠኝ ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና ሶስት ብር ከሃያ ሳንቲም) ወጪ አዴርጎ ሇዯንበኛው
መክፇለን ገሌፆ ተጠሪ ባሇው የመጓጓዣ ውሌ መሰረት ሇአመሌካች ሇክሱ መሰረት የሆነውን
ገንዘብ ከተሇያዩ ወጪዎችና ኪሳራዎች ጋር እንዱተካሇት ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን
የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች ክስ በሰጠው መከሊከያ መሌስም አመሌካች ክስ ሇመመስረት
የሚያስችሇው መብትና ጥቅም የላሇው መሆኑን ሇክሱ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን በመዘርዘር
ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን
ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ጎማዎቹ በባህሩ ሊይ ሉወዴቁ የቻለት በባህር ሊይ በዯረሰው የግጭት
አዯጋ ምክንያት ነው፣ ጉዲቱ የዯረሰው በአጓጓዡ ጥፊት ወይም በአጓጓዡ ወኪልች ወይም
ሰራተኞች ጥፊት ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ አዴርጎ
ተጠሪን ከክሱ ነጻ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ጎማዎቹን በአግባቡና በጥንቃቄ ሳይጭናቸው በመቅረቱ
ግጭቱ በዯረሰበት ጊዜ ተወርውረው ባህር ውስጥ የገቡ መሆኑ እየታወቀና ይህንኑ ሁኔታ ከባህር
ሔጉ አንቀፅ 196(2) ዴንጋጌ ይዘት ጋር ፌርዴ ቤቱ ማገናዘብ ሲገባው ተጠሪን ከክሱ መለ
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በመለ ነጻ መሌቀቁ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ተጠሪ
ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇፅሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌ? ወይስ አይቻሌም? የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የአመሌካች ዯንበኛ (ኩርት ኢንተርናሽናሌ ኃ.የተ.የግሌ
ማህበር) ንብረት የሆነውን 1,200 ጎማዎችን አጓጉዞ ሇማዴረስ መረከቡንና ጎማዎቹ በባህር ሊይ
በነበረው ጉዞ በዯረሰው ግጭት ምክንያት የጠፈ መሆኑ ግራ ቀኙ ያሌተካካደት ፌሬ ነገር
መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ ሊይ ክስ ሉመሰርት የቻሇው ባሇበት የመዴን ውሌ ሇዯንበኛው
በንብረቱ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ካሳ ከከፇሇ በኋሊ ገንዘቡ እንዱተካሇት ነው፡፡ ተጠሪ አጥብቆ
የሚከራከረው ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ሲሆን ሇዚህ በቀዲሚነት የሚያቀርበው ክርክር ጎማዎቹ
በባህር ሊይ በዯረሰው የመርከቦቹ ግጭት አዯጋ የጠፈ እንጂ በተጠሪ ችግር ወይም ሰራተኞች
ጥፊት አይዯሇም በማሇት ነው፡፡
በመሰረቱ በባህር ሊይ እቃ አመሊሇሽ ያሇበትን ኃሇፉነት በተመሇከተ የባህር ሔጉ በቁጥር 196 ስር
ያስቀመጠ ሲሆን በዚህ ዴንጋጌ መሰረት እቃ አመሊሊሽ ሁሇት ሰፉና ዋና ዋና ግዳታዎች
አለት፡፡ የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ አንዴን መርከብ በሙለ በመከራየት (ቻርተር
ፒርቲ) እቃን የሚያጓጉዝ ባሇመርከብ ስሊሇበት ግዳታ የባህር ሔጉን ቁጥር 138 በማጣቀስ
የሚዯነግግ ሲሆን የአንቀፁ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ በመርከቡ ሊይ የተጫኑትን
እቃዎች በጥንቃቄና በሚገባ ሇመጫን፣ ሇአጠባበቃቸው በሚገባ አቀማመጥ እንዱዯረዯሩ፣
ስሇጉዞዋቸው፣ ስሇ ጥበቃቸው፣ ስሇ መሌካም አያያዛቸውና ስሇ ማራገፈ መሌካም አፇጻፀም
ግዳታ ያሇበት መሆኑን በአስገዲጅ ሁኔታ ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም አጓዡ በሔጉ የተጣለበትን
እነዚህን ግዳታዎች ካሌተወጣ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ያስረዲሌ፡፡
በጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ ውስጥ አመሊሊሹ ኃሊፉነት የሇበትም ተብል የተዯረገው ውሌ
የማይፀና ስሇመሆኑም የባህር ሔግ ቁጥር 205 በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ የአመሊሊሹ መከሊከያ ሉሆኑ
የሚችለ ሔጋዊ ምክንያቶች በባህር ሔጉ ቁጥር 197 ስር የተመሇከቱት ምክንያቶች ናቸው፡፡
ከሊይ የተመሇከቱት የባህር ሔግ ዴንጋጌዎች የአመሊሊሽን ኃሊፉነት ሉያስከትለና ቀሪ ሉያዯርጉ
የሚችለ ሔጋዊ ምክንያቶችን የሚዯነግጉ ሲሆን ኃሊፉነትን በተመሇከተ ቀሪ ከሚያዯረጉ
ምክንያቶች ውስጥ አመሊሊሽ በእቃው ጉዲት የዯረሰው በባህር ሊይ በዯረሰው የግጭት አዯጋ
(accident of the Sea) መሆኑ፣ ከአመሊሊሹ ጥፊት ወይም በእርሱ ወኪልችና አሽከሮች
ቸሌተኝነትና ጥፊት ምክንያት ያሇመሆኑና በአግባቡ ማስረከቡን መረጋገጡ ስሇመሆኑም
ያስገነዝባለ፡፡ የእቃው እርክክብ ተፇጽሟሌ የሚባሇው ዯግሞ መቼና በምን ሁኔታ ሲፇጸም
እንዯሆነም ዴንጋጌዎቹ በተሇይ ከባህር ሔጉ ቁጥር 180(3) ጋር ተዲምረው ሲነበቡ ያሳያለ፡፡
በዚህም መሰረት በጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ የተረጋገጠ የማመሊሇሻ ውሌን የሚመሇከቱ ሌዩ
ዴንጋጌዎች የሚጸኑት በተሇይ በመርከብ ሊይ በተጫኑት የንግዴ እቃዎች የጭነት ማስታወቂያ
ዯረሰኝ ወይም ይህን በመሰሇ ላሊ አይነት ሰነዴ በተረጋገጡ የጭነት ማመሊሇሻ ውልች ብቻ
መሆኑ፣ የመርከብ መከራየት ውሌ ሰነዴ ባሇው ጉዲይ ሊይ ተፇጻሚ እንዯማይሆን፣ ነገር ግን
መርከቡ የተከራየው በኪራይ ሰነዴ (በቻርተር ፒርቲ) የሆነ እንዯሆነ የሚሰጠው የጭነት
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የማስታወቂያ ዯረሰኝ ወይም ይህን የመሳሰሇው ላሊ ሰነዴ በአመሊሊሹና በሰነዴ አምጪው መካከሌ
ያሇው ግንኙነት ከሚመራበት ጊዜ አንስቶ በዚሁ በሚሰጠው የጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ ሊይ
ዴንጋጌዎቹ ተፇጻሚ እንዯሚሆኑ፣ የሚፀኑትም እቃዎቹ ከመርከብ ሊይ ከተጫኑበት አንስቶ
እስከሚራገፈበት ጊዜ ብቻ ስሇመሆኑ የተጠቀሰው ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚህ ቁጥር ንዐስ ቁጥር
ሶስት በተሇይ ሲታይም "…..ከመርከቡ ሊይ ከተጫኑበት አንስቶ እስከሚራገፈበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡
"በሚሌ በኃይሌ ቃሌ ማስቀመጡ አመሊሊሹ በማራገፌ ሂዯት ሇሚከሰቱ ጉዲቶቹም ኃሊፉነት
ያሇበት መሆኑን በግሌጽ የሚሳይ ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ተጠሪን ሇጉዲቱ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሚከራከረው
ጎማዎቹ በባህር ሊይ እንዱወዴቁ የሆነው ተጠሪ ጎማዎቹን በመርከቡ ሊይ በጥንቃቄና በሚገባ
በመጫን፣ በሚገባ አቀመማጥ እንዱዯረደ ማዴረግ (stow) ያሇበት ስሇመሆኑ በባህር ሔጉ አንቀፅ
196(2) ስር የተመሇከተውን ግዳታ አሌተወጣም የሚሌ ምክንያት በመጠቀስ ነው፡፡ የስር ፌርዴ
ቤት ይህንኑ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው በማስረጃነት የቀረበው የባሇሙያ ሰርቬይ
ሪፕርት ጎማዎቹ ወዯባህር የገቡት በመርከቦቹ ግጭት መሆኑን እንዯሚያሳይ፣ አመሌካች
ጎማዎቹ በላሊ ምክንያት የጠፈ ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክር የላሇ መሆኑንና በባህር ሔጉ አንቀጽ
197(1(ሏ)) ስር በባህር ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ወይም ዴንገተኛ መሰናክሌ ምክንያት ሇዯረሰ ጉዲት
አመሊሊሹ ኃሊፉነት እንዯላሇበት መዯንገጉንና ጉዲቱ በላሊ ምክንያት የተከሰተ ነው ከተባሇም
በባ/ሔ/ቁጥር 197(1(ከ))ስር አመሊሇሹ ኃሊፉነት የሚኖርበት በአመሊሊሹ ጥፊት ወይም በእርሱ
ወኪልችና አሸከሮች ቸሌተኝነትና ጥፊት ምክንያት መምጣቱ ሲረጋገጥ መሆኑንና በአመሌካችና
በተጠሪ መካከሌ ባሇው ክርክር ግን የአመሊሊሹ ጥፊት ወይም የእርሱ ሰራተኞች ቸሌተኝነት
መኖሩ ያሇመረጋገጡን በመተንተን ነው፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች ተጠሪ
በሔጉ የተጣሇበትን ግዳታ አሌተወጣም በማሇት ክስ የመሰረተ እንዯመሆኑ መጠን ይህንኑ
ሉያስረዲ የሚችሌ ሇጉዲዩ አግባብነትና ጥንካሬ ያሇውን ማስረጃ ማቅረብ ያሇበት መሆኑን ነው፡፡
ተጠሪ በውለ የተጣሇበትን ግዳታ በመወጣት ሂዯት ውስጥ በነበረበት ጊዜ በተሇይም ጎማዎቹ
በመርከቡ ሲጫኑ ጥንቃቄ ባሇማዴረግ በተገቢው አኳኋን ያሌዯረዯራቸው ከሆነና በዚህ ምክንያት
ጎማዎቹ በመርከቦቹ ግጭት ጊዜ ወዯባህሩ ተወርውረው የገቡ ናቸው ተብል በአመሌካች ክርክር
እስከቀረበና በተጠሪ ዯግሞ የአመሌካች ክርክር እስከተካዯ ዴረስ የአመሌካችን ክርክር የማስረዲት
ግዳታ የራሱ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ክርክሮች የማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ ሥርዓት
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሇጉዲዩ ተገቢ ነው የተባሇው የባሇሙያ ሰርቬይ
ሪፕርት ቀርቦ በማስረጃነቱ ሉሰጠው የሚችሇው ክብዯት በስር ፌርዴ ቤት ታይቶ ማስረጃው
የተጠሪን ጥፊት ሉያስረዲ የማይችሌ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡
ይህ የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ባሇው
የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትም ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም በጉዲዩ ሊይ የቀረበው ማስረጃ
ክብዯቱ ተመዝኖ የተጠሪን ጥፊት ሉያስረዲ አይችሌም ተብል ፌሬ ነገርን በሚያጣሩና ማስረጃን
በሚመዝኑ ፌርዴ ቤቶች ዴምዲሜ ከተዯረሰ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ
80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ ሉሇውጠው የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሇማስረጃው
የሚሰጠው ዋጋ የስር ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ነው ከተባሇ ዯግሞ በባ/ሔ/ቁጥር 196(2) እና
197(1(ሏ)) እና (ከ)) ዴንጋጌዎች አንፃር ሲታይ ተጠሪ ሇጉዲዩ ኃሊፉ የሚሆንበት ሔጋዊ አግባብ
የሇም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ አጓጓዥነቱንና እቃው በመርከቦቹ ግጭት ምክንያት ከመርከብ ወዯ
ውሃ በመውዯቅ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ሳይክዴ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር
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በአመሌካች ማስረጃ ተጠሪን ተጠያቂ ሉያስዯርግ በሚችሌ በበቂ ማስረጃና ሔግ ያሌተዯገፇ
መሆኑን በማረጋገጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የሰጡ መሆኑን የተገነዘበን በመሆኑ በጉዲዩ
ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በዚህም
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 87610 ሏምላ 03 ቀን 2000 ዓ.ም.
ተሰጥቶ በፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 71115 ታህሳስ 20 ቀን 2002 ዓ.ም. የጸናው
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ውጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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