ሰ/መ/ቁ 47960
ታህሣሥ 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ታከሇ ባሌቻ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አዜብ ፀጋዬ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሱማላ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
የሰጠው ውሣኔ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡
ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ዕቃንና ሰውን
በየብስ ሇማጓጓዝ በተዯረገ ውሌ ምክንያት ሇዯረሰ ጉዲት ሉከፇሌ የሚገባውን የካሣ መጠን
የሚመሇከት ነው፡፡ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ ቤት የመሇያ ቁጥሩ 2612 የሆነ ሻርኘ የፍቶና የፉሌም ማባዥያ
ማሽን ከሻርኘ ጄኔራሌ ትሬዱንግ ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ገዝቼ ንብረትነቱ
የተከሳሽ/የአሁኑ አመሌካች/ የሆነ የመሇያ ቁጥሩ 3-12334 አይሱዙ መኪና እኔንና ዕቃውን ጅጅጋ
እንዱያዯርስ ተዋውሇን ዕቃውን ጭኖ ወዯ ጅጅጋ ስንጓዝ ሏምላ 18 ቀን 1999 ዓ.ም. ከአዋሽ አስር
ኪል ሜትር ዕርቀት ከምትገኘው ‛መዴን“ ተብል ከሚጠራው መንዯር አካባቢ መኪናው በመገሌበጡ
የፉሌምና የፍቶ ማሽን ወዴሟሌ፡፡ ስሇሆነም በአዯጋው ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ ሺህ ብር ማሽኑ
በመውዯሙ የዯረሰብኝን ኪሣራ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአዯጋው እግሬን
የተሰበርኩ በመሆኑ ሇዯረሰብኝ ጉዲት ካሣ ብር 3ዏ,ዏዏዏ/ሠሊሳ ሺህ ብር/ ሇህክምና ያወጣሁትን ብር
4ዏ,ዏዏዏ/አርባ ሺህ ብር/ እና በመታመሜ ምክንያት የቀረብኝን ገቢ ብር 3ዏ,ዏዏዏ/ሠሊሳ ሺህ ብር/
በዴምሩ ተከሣሽ/የአሁኑ አመሌካች/ ብር 3ዏዏ,ዏዏዏ/ሦስት መቶ ሺህ ብር/ እንዱከፌሇኝ በማሇት
ተጠሪ ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርበው ማሽኑ እየሠራ ነው፡፡ ከሣሽ/ተጠሪ/
ሇህክምና ብር 4ዏ,ዏዏዏ/አርባ ሺህ ብር/ ያወጡ መሆኑን ያቀረቡት ማስረጃ የሇም ማሽኑ አዱስ
ወይም ያገሇገሇ መሆኑ አሌተረጋገጠም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪ ባዯረጉት የዕቃና ሰው መጓጓዝ ውሌ መሠረት
ከሳሽ/ተጠሪ/ ማሽኑን ጭነው ወዯ ጅጅጋ ሲሄደ አዯጋው የዯረሰ መሆኑን ተከሳሹ/አመሌካች/ ያመኑ
መሆኑንና የሚያከራክረው መሠረታዊ ጭብጥ የካሣው መጠን መሆኑን በውሣኔው ከገሇፀ በኋሊ
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ቁጥሩ 2612 የሆነው ሻርኘ የፍቶና የፉሌም ማባዥያ ማሽን ተጠሪ ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ ሺህ
ብር/ የገዙት መሆኑን የሚያረጋግጥና ማሽኑ የወዯመ መሆኑን በመግሇፅ ሻጩ ሻርኘ ጀኔራሌ
ትሬዱንግ ማሽኑን ካየ በኋሊ በፅሐፌ እንዲረጋገጠ በመጥቀስ፣ ጉዲቱ በዴንገተኛ አዯጋ የዯረሰ
በመሆኑ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 18ዏ,ዏዏዏ/አንዴ መቶ ሰማኒያ ሺህ ብር/ ይክፇሌ ሇህክምና፣ ሇጉዲት
ካሣና ተጠሪ ሇቀረበት ገቢ ብር 54,ዏዏ/ሃምሣ አራት ሺህ ብር/ ተከሳሽ ሇከሳሽ ይክፇሌ በማሇት
ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ሻርኘ ጄኔራሌ ትሬዱንግ ማሽኑን ከተረከበና ካየ በኋሊ በማሽኑ
ሊይ የዯረሰበት ጉዲት የሇም ብሇው በቃሌ ሲናገሩ ሰምተናሌ የሚሌ የአመሌካችን ሁሇት ምስክሮች
ቃሌ ሰምቷሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ አመሌካች ማሽኑ ጉዲት አሌዯረሰበትም ስሇዚህ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አመሌካች ሇተጠሪ ብር 18ዏ,ዏዏዏ/አንዴ መቶ ሰማኒያ ሺህ ብር/ እንዴከፌሌ የሰጠው ውሣኔ አሊግባብ
ነው በማሇት ውሣኔውን አሻሽል አመሌካች ሇተጠሪ ብር 25,ዏዏዏ/ሃያ አምስት ሺህ ብር/ ሇህክምና
ሇዯረሰባት ጉዲት ካሣ እንዱከፌሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት የሰበር
አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካች ሏምላ 29 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ የፍቶና የፉሌም
ማባዥያ ማሽኑ ብሌሽት እንዯዯረሰበት የቀረቡት ማስረጃ ሀሰተኛ ማስረጃ መሆኑን የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ቀርበው የምስክርነት ቃሌ በሰጡ ሁሇት ምስክሮች አረጋግጫሇሁ፡፡ አዯጋው የዯረሰው
ሹፋሩን ሽፌቶች ሉያስገዴደት መሀሌ መንገዴ ውስጥ በመግባታቸውና ከአቅም በሊይ በሆነ
ምክንያት በመሆኑ ሇዯረሰው ጉዲት ሃሊፉ ነህ መባለ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ የከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት የወሰነው የካሣ መጠን የንግዴ ህግ ቁጥር 597ን የሚቃረን
ሆኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት እንዲሇ ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ማሽኑ
የወዯመ መሆኑ በፅሐፌ ከተገዛበት ዴርጅት የተሰጠን ማስረጃ እያሇ ስሇ ማሽኑ ምንም አይነት ሙያ
በላሊቸው ሁሇት ምስክሮች ቃሌ አስተባብያሇሁ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም፡፡
አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት የሊነሱትን መከራከሪያ ከአቅም በሊይ በሆነ ኃይሌ ነው አዯጋው
የዯረሰው በማሇት የቀረቡት ክርክር በህግ በኩሌ ተቀባይነት የላሇውና በማስረጃ ያሌተረጋገጠ ነው፡፡
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም
በማሇት ሰኔ 2ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች የካቲት 1 ቀን 2ዏዏ2
ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
አመሌካች ሇተጠሪ መክፇሌ ያሇበት የካሣ መጠን አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ውሣኔ ሇመስጠት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
1.
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ዋጋ ያሇውን
ሻርኘ የፍቶና የፉሌም ማባዥያ ማሽን ከአዱስ አበባ ወዯ ጅጅጋ ሇማዴረስ ዋጋ ከፌሇው በአመሌካች
ንብረት በሆነው መኪና ሊይ የጫኑ መሆኑና ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነው መኪና የመገሌበጥ
አዯጋ የዯረሰበት ስሇመሆኑ አመሌካችና ተጠሪ የማይካካደበት ነጥብ ነው፡፡ ይኸም አመሌካች
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የተጠሪን ዕቃ በየብስ ትራንስፕርት በማጓጓዝ፣ ከመዴረሻው ሥፌራ ማሇትም ጅጅጋ ከተማ
ሇማዴረስ፣ ተጠሪ በበኩሊቸው የትራንስፕርት ግሌጋልት ክፌያ ሇመክፇሌ ውሌ የነበራቸው መሆኑን
የሚያረጋግጥ ነው፡፡ አዯጋው ከዯረሰ በኋሊ በአመሌካች መኪና ሊይ ተጭኖ የነበረውን ማሽን ተጠሪ
ከገዙበት ሻርኘ ጄኔራሌ ትሬዱንግ ወስዯው ሇማሣየት በመስማማት የፍቶና የፉሌም ማባዥያ
ማሽኑን ሇሻርኘ ጀኔራሌ ትሬዱን ወስዯው ያስረከቡ መሆኑ በተጠሪም ሆነ በአመሌካች በኩሌ
በቀረበው ክርክር ተገሌጿሌ፡፡
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አዯጋው ስሇዯረሰበት ማሽን ዋጋ፣ እና አጠቃሊይ ባህሪይ በማሽኑ ሊይ
ስሇዯረሰው ጉዲይ የሚያውቀው ሻርኘ ጀኔራሌ ትሬዱንግ ማሽኑ በአዯጋው ምክንያት በዯረሰበት ጉዲት
ሙለ በሙለ ከጥቅም ውጭ የወጣ መሆኑን በፅሐፌ የሰጠውን ማረጋገጫ በመቀበሌ፣ አመሌካች
ሇተጠሪ ብር 18ዏ,ዏዏዏ/አንዴ መቶ ሰማኒያ ሺህ/ እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ሻርኘ ጄኔራሌ ትሬዱንግ በማሽኑ ሊይ ስሇዯረሰው ጉዲት ማሽኑን ከመረመረ
በኋሊ የሰጠው የሙያ አስተያየት ታዓማኒነት የሇውም የሚሌ ከሆነ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 136(1) በሚዯነግገው መሠረት ስሇማሽኑ ሌዩ ዕውቀት ያሇው ባሇሙያ በመመዯብ
እንዱመረመር ማዴረግ ይገባው ነበር፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ስሇ ማሽኑ
ዕውቀትና ክህልት ያሇው ዴርጅት ማሽኑን ከአዯጋው በኋሊ መርምሮ በፅሐፌ የሰጠውን የሙያ
ማረጋገጫ ማሽኑን ሇሻርኘ ጄኔራሌ ትሬዱንግ ስናዯርስ ማሽኑ ዯህና ነው በማሇት የዴርጅቱ
ሠራተኞች ሲናገሩ ሰምተናሌ የሚለ ስሇ ማሸኑ ሌዩ ዕውቀትና ሙያ የላሊቸው ምስክሮች የሰጡትን
የምስክርነት ቃሌ በመቀበሌ በሻርኘ ጄኔራሌ ትሬዱንግ በማሽኑ ሊይ ስሇዯረሰው ጉዲት የቀረበውን
የሙያ ማረጋገጫ ውዴቅ ማዴረጉ፣ ሌዩ ዕውቀትና ክህልትን መሠረት በማዴረግ አንዴ ጉዲይ
ተመርምሮ የተሰጠ የሙያ አስተያየትን ሇማስተባበሌ የሚቻሇው በጉዲዩ የተሻሇ የሙያ ዕውቀትና
ክህልት ያሇው ባሇሙያ ጉዲዩን መርምሮ በሚያቀርበው የሙያ አስተያየት ‛ነው“ የሚሇውን
የማስረጃ ህግ መርህና የፌትሏብሄር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 136(1) ዴንጋጌ መሠረታዊ ይዘትና
መንፇስና ዓሊማ ጋር የማይጣጣም ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
ችልት የሙያ ምርመራ በማዴረግ የቀረበን ማረጋገጫ መሠረት በማዴረግ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ውሣኔ የሻርኘ ጄኔራሌ ትሬዱንግ ሠራተኞች ማሽኑ ዯህና ነው በማሇት ሲናገሩ ሰምተናሌ
የሚለ ሁሇት ምስክሮችን ቃሌ መሠረት በማዴረግ መሻሩ ስህተት ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ
በአግባቡ ሆኖ ስሊገኘነው አመሌካች በዚህ በኩሌ ያቀረቡትን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
አመሌካች አዯጋው የዯረሰው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር
ሇሥር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበና በይግባኝና በሰበር ዯረጃ ያሊነሱት በመሆኑ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የመሇያ ቁጥሩ 2612 የሆነው የተጠሪ ማሽን ጅጅጋ ሇማዴረስ ዋጋ
ተቀብል ከጫነ በኋሊ የማሽኑ ዯህንነት በተጠበቀበት ሁኔታ ያሊዯረሰና መንገዴ ሊይ በዯረሰው አዯጋ
ማሽኑ መለ በሙለ ከአገሌግልት ውጭ በመሆኑ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 18ዏ,ዏዏዏ/አንዴ መቶ
ሰማኒያ ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ችልት ማፅናቱ ዕቃን በየብስ ትራንስፕርት ስሇማጓጓዝ የወጡትን የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች
መሠረት ያዯረገ በመሆኑ የአመሌካችን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡
2. አመሌካችና ተጠሪ የዕቃ ማጓጓዥያ ውሌ ብቻ ሣይሆን ተጠሪን ከአዱስ አበባ እስከ
ጅጅጋ ሇማጓጓዝ አመሌካቹ ተስማምቶ እየተጓዙ እያሇ መኪናው በዯረሰበት የመገሌበጥ አዯጋ
በተጠሪ ሊይ ሃያ ኘርሰንት(2ዏ ) ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑ በኢትዮ ተቢብ ሆስፑታሌ በተሰጠ
የፅሐፌ ማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በውሣኔው ውስጥ ገሌጿሌ፡፡ አመሌካች
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ተጠሪ ሇዯረሰባቸው ጉዲት የህክምና ወጭ በሚሌ ብር 9,ዏዏዏ/ዘጠኝ ሺህ ብር/ ሇአመሌካች የከፇለ
መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው
ጉዲት ሉከፌሌ የሚገባውን የካሣ መጠን ያሰሊው ከውሌ ውጭ የሚዯርስ ሃሊፉነት ህግ ዴንጋጌዎችን
መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ሆኖም አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ የሚገባው የካሣ መጠን መሰሊት
የሚገባው በንግዴ ህግ አንቀፅ 597 ዴንጋጌዎች መሆን ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በንግዴ ህግ
አንቀፅ 597 ንዐስ አንቀፅ 1 አንዴ ሰውን ሇመጓጓዝ ውሌ የተዋዋሇ ሰው በጉዞ ወቅት በሰውየው ሊይ
ሇዯረሰው ጉዲት መክፇሌ የሚገባው የካሣ መጠን ከብር 4ዏ,ዏዏዏ/አርባ ሺህ ብር/ መብሇጥ
እንዯላሇበት ይዯነግጋሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪ ብር 9,ዏዏዏ/ዘጠኝ ሺህ ብር/ ሇህክምና ወጭ እንዱሆን የሰጡ መሆኑ
ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ከሆነ ከሊይ በጠቀስነው የህግ ዴንጋጌ መሠረት አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌለት
የሚገባው ቀሪ የካሣ ገንዘብ ብር 31,ዏዏዏ/ሠሊሳ አንዴ ሺህ ብር/ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር
ስንመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን
ውሣኔ በንግዴ ህግ ቁጥር 597 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት ሣያሻሻሌ ተጠሪ በአመሌካች መኪና
ሲጓጓዙ ሇዯረሰባቸው ጉዲት አመሌካች ካሣ ብር 54,ዏዏዏ/ሃምሣ አራት ሺህ ብር/ ሉከፌሌ ይገባሌ
በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ይህንን
የውሣኔ ክፌሌ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት በማሻሻሌ፣ አመሌካች
በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው የአካሌ ጉዲት ሉከፌሌ የሚገባው ብር 4ዏ,ዏዏዏ /አርባ ሺህ ብር/ ሲሆን ከዚህ
ውስጥ ብር 9,ዏዏዏ/ዘጠኝ ሺህ ብር/ የከፇለ መሆኑ ስሇተረጋገጠ አመሌካች የሚቀርበት የብር
31,ዏዏዏ/ሠሊሳ አንዴ ሺህ ብር/ ብቻ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ በገሇፅናቸው ምክንያቶች የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
በተጠሪ ማሽን ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት አመሌካች ሇተጠሪ ብር 18ዏ,ዏዏዏ/አንዴ መቶ ሰማኒያ ሺህ ብር/
ይክፇሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው
የአካሌ ጉዲት የሚከፌሇውን የካሣ መጠን በማሻሻሌ አመሌካች ሇተጠሪ ከዚህ በፉት ከከፇሇው ብር
9,ዏዏዏ /ዘጠኝ ሺህ ብር/ በተጨማሪ ብር 31,ዏዏዏ/ሠሊሳ አንዴ ሺህ ብር/ ብቻ ሉከፌሌ የሚገባው
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ የሚገባው ብር 211,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ
አሥራ አንዴ ሺ ብር/ ብቻ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ

ኔ

1. የሱማላ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. አመሌካች ሇተጠሪ ብር 211,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ አሥራ አንዴ ሺህ ብር/ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት
ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ወዯ መዝገብ
ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፤

ዘቢ
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