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የሰ/መ/ቁ. 42139 

ሰኔ 30 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት- ክንፇ ታዯሇ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ብያን ኡመር- ቀረበ  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የጉዲት ካሣ ክፌያን መሰረት ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በኦሮሚያ ብ/ክ/መ 
በምእራብ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ ክስ የመሰረተው ጉዲት አዯረሰ በተባሇው 
መኪና ባሇንብረት እና በሹፋሩ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች ሇመኪናው የመዴን ዋስትና ግዳታ ገብቷሌ ስሇተባሇ ጣሌቃ እንዱገባ 
ተጠይቆ ነው የክርክሩ ተካፊይ የሆነው፡፡ በዚህ አግባብ መሰረት ቀርቦ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
እና የስረ-ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ዯረሰ ሇተባሇው ጉዲት ኃሊፉ ሉሆን እንዯማይገባው በመግሇጽም ተከራክሯሌ፡፡ 
በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ተከሣሾቹ እና አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ናቸው፤ የጉዲት ካሳውን ይክፇለ በማሇት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ ይህን ውሳኔ በመቃወም በአሁኑ አመሌካች ይግባኝ የቀረበሇት የክሌለ ጠ/ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም 
ብሎሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ታሔሣስ 14 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ተፇጸመ የሚሇውን መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቧሌ፡፡ በበኩሊችንም ጉዲቱ የዯረሰው በተጠሪው ጥፊት ነው እየተባሇና 
አመሌካችም የመዴን ሽፊን ባሌሰጠሁበት ተግባር ሊይ ተሰማርቶ በነበረው መኪና ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት የሇብኝም 
በማሇት መከራከሩ እየታወቀ የጉዲት ካሣ እንዱከፌሌ መወሰኑ አግባብ ነው ወይ? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ግራ ቀኝ 
ወገኖቹን አከራክረናሌ፡፡ 

 ከስር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው አመሌካች የሰ/ቁ. 3-29779 አ.አ ሇሆነው የጭነት (የእቃ) 
ተሽከርካሪ የመዴን ዋስትና ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ጉዲት ዯረሰብኝ የሚሇው በዚህ መኪና ሊይ ተሳፌሮ ሲሄዴ በነበረበት ጊዜ 
ነው፡፡ የአመሌካች ክርክርም ከዚህ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የቀረበ ነው፡፡ የመዴን ዋስትና የሰጠሁት በሔዝብ ማመሊሇሻነት 
ሇተሰማራ መኪና ሳይሆን፣ እቃዎችን ሇሚያጓጉዝ የጭነት መኪና በመሆኑ ከገባሁት ውሌ ውጪ ኃሊፉ የምሆንበት 
ምክንያት የሇም በማሇት ነው የተከራከረው፡፡ በተጠሪ በኩሌ አመሌካች ባቀረበው የፌሬ ነገረ ክርክር ሊይ ምንም አይነት 
ማስተባበያ አሌቀረበም፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው አመሌካች ክርክሩ ውስጥ የገባው የመኪናው ባሇንብረት ጣሌቃ እንዱገባሇት በመጠየቁ ነው፡፡ 
ባሇመኪናው የጣሌቃ ይግባሌኝ ጥያቄ ያቀረበው ዯግሞ የመዴን ዋስትና ውሌ አሇኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች እንግዱህ 
በውሌህ ትገዯዲሇህ ከተባሇ የውለን ይዘት ማየቱ የግዴ ይሆናሌ፡፡ ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ውለ ዋስትና በተገባሇት 
የጭነት መኪና ሊይ ተሳፌረው በሚጓዙ ሰዎች ሊይ የሚዯርሰውን ጉዲት የሚሸፌን አይዯሇም፡፡ ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸው 
ተጠሪ እንዯማንኛውም መንገዯኛ በመኪናው ተገጭቶ አይዯሇም ጉዲት የዯረሰበት፡፡ በመሆኑም በማንኛውም ሁኔታ፣ 
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የዯረሰበት ጉዲት አመሌካች በነበረው ውሌ የሚሸፇን አይዯሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ አመሌካችን ኃሊፉ በማዴረግ የተሰጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ስሇዚህ የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የምእራብ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 08797 መስከረም 26 ቀን 2001 ዓ.ም 
በሰጠው ውሳኔ እና የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 71528 ኀዲር 25 ቀን 2001 ዓ.ም በሰጠው ትእዛዝ 
አመሌካችን በሚመሇከት ያሇው የውሳኔው ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 384/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የስር አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተከሣሾች በነበሩት ሊይ የተሰጠው ውሳኔ አሌተሻረም፡፡ ፀንቷሌ፡፡ 
3. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ የሚሆንበት የሔግም ሆነ የውሌ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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