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የሰ/መ/ቁ. 38844 

ሰኔ 25 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

 ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የአዱስ አበባ መንገድች ባሇሥሌጣን- ነገረ ፇጅ ፊሲሌ በሇጠ 

ተጠሪ፡- ጋዴ ቢዝነስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር- አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 57204 ሏምላ 30 ቀን 1999 ዒ.ም 
የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሀብሔር ይግባኝ ችልት በመዝገብ ቁጥር 33400 ግንቦት 13 ቀን 
2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ሰኔ 25 ቀን 
2000 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡ 

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪ 
ከሳሽ አመሌካቹ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ ሇአመሌካች አንዴ ሺ 
ቶን አስፊሌት በዘጠና ቀን ውስጥ ሇማቅረብ የተስማማ መሆኑንና አመሌካች በበኩለ ብር 3,565,000  

(ሦስት ሚሉዮን አምስት መቶ ስሌሣ አምስት ሺህ) ሇመክፇሌ ተስማምቷሌ፤ ሆኖም 

- አስፊሌቱ ከሚመጣበት ግብጽ ሏገር እቃውን በመጫን በስዊዝ ካናሌ በኩሌ በወቅቱ በነበረው የአሜሪካና 
ኢራቅ ጦርነት ምክንያት ከመጋቢት 11 ቀን 1995 ዒ.ም እስከ ሚያዝያ 25 ቀን 1995 ሉተሊሇፈ 
ባሇመቻሊቸው፣ 

- የስዊዝ ቦይ ተከፌቶ እቃውን የጫነው መርከብ ሰኔ 19 ቀን 1995 ዒ.ም ጅቡቲ ሲዯርስ የምግብ እርዲታ 
የጫኑ መርከቦች ወዯቡን በማጨናነቃቸው አስፓሌቱ ሣይራገፌ ሉዘገይ ችሎሌ፤ 

      ከሳሽ (ተጠሪ) አስፓሌቱን በወቅቱ ያሊዯረሰው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት መሆኑን ሇተከሳሽ (አመሌካች) 
ያሣወቀና ማስረጃ ያቀረበ ቢሆንም ተከሳሽ (አመሌካች) አሊግባብ አስፓሌቱ ሇዘገየበት በሚሌ ምክንያት ብር 
356,000(ሦስት መቶ ሃምሣ ስዴስት ሺ ብር) ከዋጋው ቀንሶ ያስቀረ በመሆኑ ይህንን ገንዘብ ከነወሇደ ብር 420,670 
(አራት መቶ ሏያ ሺ ስዴስት መቶ ሰባ ብር) እንዱከፌሌ ይወስንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

 አመሌካች በበኩለ በውሊቸው መሰረት ከሳሽ(ተጠሪ) ባሇማቅረቡ በውለ መሰረት በቅጣት መሌክ መቀነስ ያሇበትን 
ገንዘብ የቀነሰ መሆኑን፤ በአሜሪካና ኢራቅ ጦርነት አስፓሌቱን የጫነችው መርከብ መተሊሇፉያ አጥታ መቆሟን 
የሚያሣይ ማስረጃ ተጠሪ ያሊቀረበ መሆኑን፤ በጅቡቲ ወዯብም አስፓሌቱን በማራገፌ ሑዯት የገጠመ ችግር የነበረ 
ስሇመሆኑ ከወዯቡ አስተዲዯር ያቀረበው ማስረጃ የላሇ በመሆኑና ተጠሪ ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር የገጠመው መሆኑን 
በውሊችን አንቀጽ 10 መሰረት ሇተከሳሽ (አመሌካች) ያሊሳወቀ በመሆኑ ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ሳያጋጥመው ከሳሽ 
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(ተጠሪ) እቃውን በማዘግየቱ በውለ መሰረት በቅጣት መሌክ ያስቀረነውን ክፌያ ሇከሳሽ (ተጠሪ) የምንመሌስበት ሕጋዊ 
ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የከሳሽንና(ተጠሪን) ተከሳሽን (አመሌካችን) ክርክርና ማስረጃ በመመርመር 
ተጠሪ ከአቅም በሊይ በሆነ ችግር አስፓሌቱን ያሊቀረበ መሆኑን ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች አዱስ ዘመን ጋዜጣ 
ሚያዚያ 25 ቀን 1995 ዒ.ም ስሇስዊዝ ቦይ እና የአሜሪካና የኢራቅ ጦርነት ይዞት የወጣውን ዜና እና ዩንቨርሳሌ የተባሇ 
የእቃ አስተሊሇፉ ዴርጅት አስፊሌቱን የጫነው መርከብ በጅቡቲ ወዯብ አስራ ስምንት ቀን ቆሟሌ በማሇት የፃፇውን 
ዯብዲቤ ነው፤ እነዚህ ማስረጃዎች አስፓሌቱን የጫነው መርከብ በስዊዝ ቦይ መተሊሇፉያ በማጣቱም ሆነ የጅቡቲ ወዯብ 
በመጨናነቁ የዘገየ መሆኑን የሚያስረደ አይዯለም፤ ስሇዚህ ከሳሽ (ተጠሪ) አስፖሌቱን በውለ በተገሇፀው የጊዜ ገዯብ 
ያሊዯረሱት ከአቅም በሊይ በሆነ ችግር ምክንያት መሆኑን ያሊስረደ ስሇሆነ ተከሳሽ (አመሌካች) በቅጣት መሌክ ቀንሶ 
ያስቀረውን ገንዘብ ሇከሳሽ (ተጠሪ) የሚከፌሌበት ምክንያት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት የተጠሪን 
ይግባኝና የአመሌካችን መሌስ ከተቀበሇ በኋሊ ቅሬታውንና መሌሱን እንዯመረመርነው ምሊሽ ማግኘት ያሇበት ጭብጥ 
ይግባኝ ባይ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት አሇ ያሇው ነገር መኖሩ በማስረጃ ተረጋግጧሌ ወይስ አሌተረጋገጠም? ከአቅም 
በሊይ የተባለት ምክንያቶች በሕጉ ይካተታለ ወይስ አይካተቱም?  በመሆኑም እነዚህን ምክንያቶችን በፌትሀብሔር ሕግ 
ቁጥር 1793/ሀ/ እና (መ) የሚሸፇኑ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ገንዘቡ ሇይግባኝ ባይ ሉከፇሌ አይገባም በማሇት የሰጠው 
ውሣኔ አግባብ አይዯሇም” በማሇት አመሌካች ብር 356,500 (ሦስት መቶ ሏምሣ ስዴስት ሺ አምስት መቶ ብር) ውሣኔ 
ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡ ተጠሪ አስፓሌቱን ማቅረብ ከነበረበት በሰማኒያ ሶስት 
ቀን ዘግይቶ አቅርቧሌ፤ ተጠሪ መዘግየቱ የተፇጠረው ከአቅም በሊይ መሆኑን የሚያስረዲ የሕጉን መስፇርት የሚያሟሊ 
ምክንያትና ማስረጃ አሊቀረበም፤ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ማስረጃውን መርምሮ የሕግ ዴንጋጌዎችን 
አገናዝቦ የሰጠውን ውሣኔ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ማስረጃውን ሣይመረምርና ሣይመዝን ከተጠቀሰው የሕግ ዴንጋጌ ጋር 
ያሊቸውን ግኑኝነት ሣያገናዝብ በጭብጥነት የያዛቸውን ጭብጦች ሣያይ የፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1793(ሀ) እና (መ)”ን” 
በመጥቀስ የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት፤ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ ማጽናቱ ተገቢ ባሇመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 ተጠሪ በበኩለ በአሜሪካና በኢራቅ ጦርነት ምክንያት በስዊዝ ቦይ መርከቦች እንዲይተሊሇፈ በመከሌከለና በጅቡቲ 
ወዯብ በነበረው መጨናነቅ እቃውን በወቅቱ ሇአመሌካች ያሊስረከብኩ መሆኑንና ይህም ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት 
መሆኑን በማገናዘብ የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጠው ውሣኔ የሕግ ስህተት 
የላሇበት ስሇሆነ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ እንዱሰረዝሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 
አቅርቧሌ፡፡ 

 ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያዯረጉት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 
መዝገቡን እንዯመረመርነው የከፌተኛው ፌ/ቤት ተጠሪ አስፓሌቱን ሣያቀርብ የቀረው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ነው 
በማሇት የሰጠው ውሣኔና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይህንን ውሣኔ በማጽናት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ መፇታት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ጉዲዩን እንዯመረመርነው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በውለ መሰረት ሇመፇጸም የገዯበው 
ከአቅም በሊይ የሆነ ነገር አሊጋጠመውም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው በአሜሪካን እና ኢራቅ ጦርነት ምክንያት 
የስዊዝ መተሊሇፉያ ቦይ የተዘጋ መሆኑንና ሇዚህ ጊዜም አስፓሌቱን የጫነችው መርከብ ታግዲ የነበረች ስሇመሆኗ በቂ 
ማስረጃ አሌቀረበም፤ በማስረጃነት የቀረበው በጋዜጣ ሊይ ታትሞ የወጣ ዜና ይህንን አያስረዲም፤ አስፓሌቱን የጫነችው 
መርከብ የጅቡቲ ወዯብ በመጨናነቁ ምክንያት ሇማራገፌ ባሇመቻሎ ነው ሇሚሇው ፌሬ ጉዲይ ከጅቡቲ ወዯብ አስተዲዯር 
የቀረበ ማስረጃ የሇም፤ ከግሌ እቃ አስተሊሊፉ ዴርጅት የተፃፇው ዯብዲቤ ታአማኒነትና ክብዯት የሇውም በማሇት ነው፡፡    
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 የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በይግባኝ መወሰን ያሇባቸውን ሁሇት ጭብጦች ከያዘ በኋሊ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት በተጠሪ የቀረቡትን ማስረጃዎች ተአማኒነትና ክብዯት ከፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1793 ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ የሰጠውን ምክንያትና ማብራሪያ የማይቀበሌበትን ምክንያት ሳይገሌጽ ማስረጃዎቹን ሳይመዝንና ከሕጉ ጋር 
ያሊቸውን ተዛማጅነት ሣያብራራ በአንዴ መስመር ተጠሪ እቃውን ያሊቀረበው በፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1793(ሀ) እና(መ) 
መሰረት ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ስሇ ውሣኔ አሰጣጥ በፌትሀብሔር ሥነ-ሥርአት ሕግ ቁጥር 182 ንኡስ አንቀጽ 1 
የተዯነገገውን የሚጥስ፣ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በግሌጽ በተቀመጠ ምክንያት ሣይሆን የሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔን የመሻር ስሌጣን ስሊሇው ብቻ የሻረው መሆኑን የሚያሣይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ያጋጠመው መሆኑን ሇማስረዲት በወቅቱ በአሜሪካና በኢራቅ መካከሌ ጦርነት 
መኖሩንና በዚህ ምክንያት በስዊዝ ቦይ መተሊሇፉያ ችግር የነበረ መሆኑን በጋዜጣ የተዘገበ ዜና ማቅረቡ ብቻውን በቂ 
አይዯሇም በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትርጉም ከፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1792 ንኡስ አንቀጽ 1 ጋር 
የሚጣጣም ነው፡፡ ተጠሪ በዚያን ወቅት አስፓሌቱ በመርከብ ተጭኖ የነበረ መሆኑን፣ አስፓሌቱን የጫነችው መርከብ 
ጉዞዋን ጀምራ ስዊዝ መተሊሇፉያ ቦይ ስትዯርስ በጦርነቱ ምክንያት መተሊሇፉያ በመዘጋቱ ስንት ቀን እንዯቆመች እና 
በዚህ ምክንያት በውለ የተገሇፀው የጊዜ ገዯብ ያሇፇ መሆኑን ማስረዲት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ተጠሪ እነዚህን ዝርዝር 
ሁኔታዎች የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ተጠሪ የተፇጠረው ጠቅሊሊ ሁኔታ እሳቸው ውለን ሇመፇጸም ባዯረጉት ጥረት 
ሊይ የፇጠረውን እርግጠኛ ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ባሊስረደበት ሁኔታ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ስሇ ጦርነቱ ሁኔታ 
የተዘገበ ዜና ሇስር ፌርዴ ቤት በማቅረብ ውለን ያሌፇጸምኩት ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት መሆኑን አስረዴቻሇሁ 
በማሇት ያቀረቡት ክርክርና የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተጠሪን ክርክር 
በመቀበሌ የሰጡት ውሣኔ የፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1792 ንኡስ አንቀጽ (1)”ን” መሰረታዊ መርህ የሚጥስ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ተጠሪ በሁሇተኛ ምክንያትነት ያነሱት የጅቡቲ ወዯብ መጨናነቅ ስሇ ወዯቡ አስተዲዯርና ወዯቡ 
መርከቦችን በማስተናገዴ በኩሌ ስሇገጠመው ችግር ማስረጃ የመስጠት ስሌጣንና ሏሊፉነት ካሇው የጅቡቲ ወዯብ አስተዲዯር 
የተሰጠ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ወዯቡ በመጨናነቁ አስፓሌቱን የጫነችው መርከብ ቆማ የነበረ መሆኑን ዩኒቨርሳሌ የተባሇ እቃ 
አስተሊሊፉ ዴርጅት የፃፇውን ዯብዲቤ በማስረጃነት ያቀረበ ቢሆንም ይህ ማስረጃ ተጠሪ በፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1792 
ንኡስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው መሰረት ከአቅም በሊይ በሆነ ሁኔታ አስፓሌቱን ሇአመሌካች ሣያቀርብ የቀረ መሆኑን 
የማስረዲት ብቃትና ተአማኒነት የላሇው መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ከበቂ ምክንያት ጋር አስቀምጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ጉዲዩን 
በይግባኝ ያዩት ፌርዴ ቤቶች ይህ ማስረጃ በምን ምክንያት ተአማኒነት ሉሰጠው እንዯማይገባና ተጠሪ ከአቅም በሊይ የሆነ 
ሁኔታ ያጋጠመው ስሇመሆኑ በቂ አስረጂ አዴርገው እንዯወሰደት አሌገሇፁም፡፡ 

 በአጠቃሊይ ሲታይ ተጠሪ ውለን በወቅቱ ያሌፇጸመው በፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1792 እና በፌትሀብሔር ሕግ 
ቁጥር 1793 የተዯነገጉት ከአቅም በሊይ የሆኑ ሁኔታዎች ያጋጠመው መሆኑን ማስረጃ አቅርቦ የማስረዲት ሸክሙን 
በአግባቡ ያሌተወጣ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ማስረጃዎቹን ከሕጉ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ የወሰነ ሲሆን ጉዲዩን በይግባኝ 
ያዩት ፌርዴ ቤቶች የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሽረናሌ ከሚለ በስተቀር ተጠሪ እርግጠኛ በሆነ ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር 
ምክንያት ውለን ሣይፇጽም የቀረ ስሇመሆኑ የሰጡት ምክንያትም ሆነ ማብራሪያ የሇም፡፡ 

 በእኛም በኩሌ ተጠሪ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ስሊጋጠመው ውለን በጊዜው ሣይፇጽም የቀረ መሆኑን 
ሇመዯምዯም የሚያስችለ በፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1792 እና 1793 ዴንጋጌዎች የሚሸፇኑ ሁኔታዎች በመዝገቡ 
በተዯረገው ክርክር የላለ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩን በይግባኝ ያዩት ፌርዴ ቤቶች የስር ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ በአግባቡ ሣይመረምሩ እና ሇውሣኔአቸው በቂ ምክንያት ሣይሰጡ ተጠሪ እቃውን በወቅቱ ያሊቀረበው 
ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ነው በማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትን ውሣኔ መሻራቸው የፌትሀብሔር 
ስነ ሥርአት ሕግ ቁጥር 182 ንኡስ አንቀጽ 1 የፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1792 እና የፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 1793 
ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሰረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

2. ተጠሪ እቃውን በውለ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ያሊቀረበው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 
3. አመሌካች ተጠሪ በውለ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ አስፓሌቱን ባሇማቅረቡ ሇተጠሪ ከሚከፌሇው ክፌያ 

በመቀጫ መሌክ ቀንሶ ያስቀረውን ገንዘብ የመመሇስ ግዳታ የሇበትም፡፡ ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
                                    

  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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