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ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ጨረር መካሊከያ ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ኃይለ ታዯሠ ቀረበ
ተጠሪ፡- አቶ ታሪኩ ጫኔ - ጠበቃ ካሣኝ ይበሌጣሌ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
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ጉዲዩ በስራ ምክንያት የወጣ ንብረት ባሇመመሇሱ የተነሳ የንብረቱ ጉዴሇት በገንዘብ ይተካሌኝ
ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-ተጠሪ ሇስራ
የተረከቡትን ግምቱ ብር 23,423.39 (ሃያ ሶስት ሺህ አራት መቶ ሃያ ሶስት ብር ከሰሊሳ ዘጠኝ
ሳንቲም) የሆነ የጨረር መጠን መሇኪያ(Universal survey meter- model RDS-200) እና
ግምቱ ብር 53,443.85 (ሃምሳ ሶስት ሺህ አራት መቶ አርባ ሶስት ብር ከሰማኒያ አምስት
ሳንቲም) የሆነ የራጅ ጥራት መሇኪያ (Digital quality control sit- 1 set) መጠበቅ ሲገባቸው
በቸሌተኝነትና በጥንቃቄ ጉዴሇት ምክንያት ሇተገዛበት ጉዲይ ሳይውሌ ያጠፊ መሆኑን ገሌፆ
የመሳሪያዎቹን ጠቅሊሊ ዴምር ብር 76,867.34 (ሰባ ስዴስት ሺህ ስምንት መቶ ስሌሳ ሰባት ብር
ከሰሊሳ አራት ሳንቲም) እንዱከፌለ፣ የንብረቶቹ ዋጋ ከገበያ ውስጥ ከጨመረ ይኸው ታክልበት
ገንዘቡን እንዱከፌለ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት
መሌስም በአመሌካች መስሪያ ቤት ተቀጥረው በሚሰሩበት ጊዜ ንብረቶቹን ሇስራ መረከባቸውን
ሳይክደ ንብረቶቹን ሇስራ ይዘው ከሄደበት ቦታ ሊይ በመኪና ውስጥ በጥንቃቄ አስቀምጠው እያሇ
በስራ ቦታ ሊይ በሥርቆት ምክንያት የጠፈባቸው መሆኑን ገሌፀው ከአቅም በሊይ ሇተከሰተው
የንብረት መጥፊት በአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 65 እና አግባብነት ባሇው የመንግስት
ንብረት አስተዲዯር ሔግ መሰረት ሃሊፉነት የሇብኝም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በሁዋሊ ሇክርክሩ መሰረት የሆኑት ንብረቶች ተጠሪ በስራ
ሊይ እያለ በጥንቃቄ ካስቀመጡበት ቦታ በስርቆት የጠፈ መሆኑ መረጋገጡን በምክንያትነት
በመያዝና የአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 65 ዴንጋጌን በዋቢነት በመጥቀስ ተጠሪ ሇክሱ ኃሊፉ
ሉሆኑ አይችለም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ ሇስራ የተረከቡትን ንብረት ያሊስረከቡ
መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ሇንብረቱ መጥፊት ኃሊፉነት የሇባቸውም ተብል መወሰኑ ያሊግባብ
ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም
ተጠሪ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ሇዯረሰ የንብረት መጥፊት ኃሊፉ አይሆኑም የመባለን
አግባብነት ሇመመርመር ተብል ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ሔጎች መሰረት
ያዯረገ በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን
በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ምሊሽ የሚያስፇሌገው
የጉዲዩ ጭብጥ ተጠሪ ከአመሌካች የተረከቧቸውን እቃዎች
የዋጋ ግምታቸውን ሇመክፇሌ
ይገዯዲለ? ወይስ ይገዯደም? የሚሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን
እቃዎች ከአመሌካች ሊይ የተረከቡ መሆኑን ሳይክደ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የሚከራከሩት
ሇመስሪያ ቤቱ ስራ በሄደበት ቦታ በስራው ቦታ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሁኖ ፣ በመስሪያ ቤቱ መኪና
ውስጥ አስቀምጠው እና መኪናውን በመቆሇፌ የአበሌ ክፌያ ሇመቀበሌ ወዯ መ/ቤቱ ሂሳብ ክፌሌ
በሄደበት ጊዜ እቃዎቹ ሉሰረቁ ወይም ሉጠፈ ችሇዋሌ በማሇት ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ተጠሪ በክስ የተጠየቀውን ገንዘብ ሉከፌለ አይገባም ወዯሚሌ ዴምዲሜ መዴረስ
የቻሇው የተረከቧቸው እቃዎች በስርቆት ምክንያት የጠፈ መሆኑ ተረጋገጧሌ ፣ ይህም ከተጠሪ
አቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ንብረቶቹ የጠፈ መሆኑን ስሇሚያሳይና በተጠሪ በኩሌ ቸሌተኝነት
የነበረ መሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት ፌሬ ነገርን አጣርቶና የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን መዝኖ
እንዱሁም የአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀፅ 65 ዴንጋጌን በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ በተጠሪ
በኩሌ ቸሌተኝነት ያሌነበረ፣ እቃዎቹ በስርቆት ምክንያት የጠፈ ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት
በማስረጃ ያረጋገጠው ፌሬ ነገር ጉዲዩን በይግባኝ በተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም
ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡
አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ዯግሞ ተጠሪ ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት ነው፡፡ ይሁንና ፌሬ
ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ከአመሌካች
ጋር በፇጠረው የሥራ ውሌ መነሻነት ሇክሱ መነሻ የሆኑትን እቃዎችን ስሇመረከቡ በአመሌካች
ማስረጃ የተረጋገጠ ከመሆኑም በሊይ በተጠሪም ያሌተካዯም ቢሆንም ተጠሪ እነዚህን ሇክርክሩ
ምክንያት የሆኑትን እቃዎች ከአመሌካች ከተረከቡ በኋሊ በአሰሪው መስሪያ ቤት ወዯ ታዘዙበት
የስራ ቦታ ይዘው ሄዯው በተገቢው ቦታና ጥንቃቄ መሰረት አስቀምጠው በነበሩበት ሁኔታ
ንብረቶቹ መሰረቃቸው ወይም መጥፊታቸው በፌሬ ነገር ዯረጃ በሚገባ የተረጋገጠ ስሇመሆኑ
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ይህንኑ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን
የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ የዯረሱበትን ዴምዲሜ ይህ
ችልት እንዲሇ ከመቀበሌ ውጪ የማስረጃ ምዘናን መሰረት በማዴረግ ሉመረምረው የማይገባው
መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ይህ ችልት በሔጉ
ተሇይቶ የተሰጠው ስሌጣን በማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
መፇጸሙ ሲረጋገጥ ማረም ነው፡፡ በመሆኑም ንብረቶቹ የጠፈት በስርቆት መሆኑና ስርቆቱ
ዯግሞ የተፇፀመው ተጠሪ ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርገው በነበሩበት ጊዜ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር
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መረጋገጡን ይዘን በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የተፇጸመ መሰረታዊ
የሔግ ስህተት መኖር ያሇመኖሩን እንመሇከታሇን፡፡ ተጠሪ አከራካሪ እቃዎቹን ሇአመሌካች መስሪያ
ቤት እስከሚያስረክቡ ጊዜ ዴረስ
በንብረቶቹ ሊይ ሇሚዯርስ ማናቸውም ጉዲት ፣ ብሌሽት
ወይንም መጥፊት በኃሊፉነት ተጠያቂ ሉሆኑ ስሇሚችለ ይህ ችግር እንዲይከሰት ተገቢውን
ጥንቃቄ ማዴረግ እንዯሚጠበቅባቸው ይታመናሌ፡፡ አንዴ ሰራተኛ ከአሰሪው መስሪያ ቤት ሇስራ
እቃዎቹን ሲረከብ የሚፇርመበት ዋናው ምክንያትም ይህንኑ ግዳታውን ካሌተወጣ ኃሊፉነት
ሉከተሌበት ስሇሚገባው እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ በላሊ በኩሌም ተጠሪ ፇርሞ የተከረባቸውን
እነዚህን እቃዎች እንዲይጠፈ፣ እንዲይሰረቁም ሆነ ላሊ ጉዲት እንዲይዯርስባቸው ተገቢውን
ጥንቃቄ ማዴረግ የሚጠበቅበት በሥራ ሰዓት ሲሆን ንብረቶቹ በሥራ ሰዓት ከራሱ ጥንቃቄ
ጉዴሇት ውጪ በሆነ ምክንያት ወይም ከሥራ ሰዓት ውጭና በራሱ እጅ ባሌነበሩበት ጊዜ የጠፈ
ስሇመሆኑ የማስረዲቱ ሸክም አሇባቸው፡፡ ይህንኑ ግዳታውን የተወጡ ስሇመሆኑ ዯግሞ ከሊይ
እንዯተገሇጸው የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ ማስረጃን መዝነው አረጋግጠዋሌ፡፡
አመሌካች ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ ተጠሪ ያረጋገጡትን ፌሬ ነገር ያሇመስተባበለም በበታች
ፌርዴ ቤቶች ዴምዲሜ ሊይ ተዯርሷሌ፡፡ ተጠሪ ይህንን የማስረዲት ሸክማቸውን ከተወጡ ወይም
እቃዎቹ በስራ ሊይ ቆይተው በጥንቃቄ ከተቀመጡበት ቦታ በስርቆት መጥፊታቸውን በማስረጃ
ከአረጋገጡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ/ 2027 ዴንጋጌ መሠረት
በቸሌተኝነት ጥፊት
መፇጸማቸውን
የማያረጋግጥ ነው፡፡ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ባሇው በአዋጅ ቁጥር 515/1999 አንቀጽ 65
ስር ዯግሞ አንዴ የመንግስት ሰራተኛ ፇርሞ ሊወጣው ንብረት መጥፊት በእዲ ተጠያቂ ሉሆን
የሚችሇው ፇርሞ ሊወጣው ንብረት መጥፊት የሰራተኛው ቸሌተኝነት የታየ ወይም በሰራተኛው
በኩሌ ሆነ ተብል የተፇፀመ ዴርጊት ያሇ እንዯሆነ ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች
በሰ/መ/ቁጥር 28865 በኪራይ ቤቶች ኤጄንሲና በአቶ ካሳ ግዛው መካከሌ በነበረው ክርክር ህዲር
24 ቀን 2000 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ ሇዚህ ጉዲይም አግባብነት ያሇው መሆኑን ጠቅሶ
የተከራከረ ሲሆን ይህ ችልት ይህንኑ መዝገብ ሲመሇከተው በመዝገቡ የተረጋገጡት ፌሬ
ነገሮችና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ሔግ አሁን ከታያዘው መዝገብ ጉዲይ ጋር ሙለ በሙለ
ተመሳሳይ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪ
ንብረቶቹ
በሥራ ሰዓት በጥንቃቄ አስቀምጠው ባሇበት ሁኔታ በስርቆት የጠፈ ስሇመሆኑ
በማረጋገጥና የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር ከሊይ ከተጠቀሰው አዋጅ ጋር በማዛመዴ ተመሌክቶ ተጠሪ
ጥፊት መፇጸማቸውን አመሌካች አሊረጋገጠም በማሇት ክሱን ሳይቀበሌ መቅረቱ እንዱሁም
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንኑ መቀበለ በጉዲዩ ሊይ
በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡
ው
ሳ
ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 79143 ታህሳስ 04 ቀን 2003 ዓ.ም
ተሠጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 103031 ሚያዚያ 20 ቀን 2003 ዓ.ም
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. በዚኅ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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