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   የሰ/መ/ቁ. 60385 

       ጥቅምት 24 ቀን 2003 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጎስ ውሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሣ 

አሇመሌካች፡- ጎሌዯን ሮዝ አግሮ ፊርምስ ኃ/የተ/የግ ማህበር - የቀረበ የሇም 

ተጠሪዎች፡-  አቶ ሏሉፍም ተስፊ ማሪያም - የቀረበ የሇም  

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌረዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የጉዲት ካሣን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋዯ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን 
ተጠሪ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ ቀረቦ የነበረው ክስ የሠላዲ ቁ. 3-24690 ኢት እና የሌዩ 
ተጏታች/ተሳቢ/ ሠላዲ ቁ. 3-09435 ኢት የሆነ የከሣሽ ተሸከርካሪዎች ናይትሪክ አሲዴ የተባሇ 
በኮንቴነር የታሸገ የተከሣሽ ንብረት/ጭነት/ ናይኮን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ወይም 
ታሪንሶ አፌሪካን ትራንዚት በሚባሌ ተወካይ አማካይነት በከሣሹ ተሸከርካሪዎች ተጭኗሌ፡፡ 
ጭነቱን ወዯ አዱስ አበባ ሇማጓጓዝ እንዯተጀመረ በኢትዮጵያ ጅቡቲ ዴንበር አካባቢ ሲዯርስ 
አሲዴ የተጫነበት ኮንቴነር በየአቅጣጫው ማፌሰስና ማንጠባጠብ ጀምርዋሌ፡፡ በዚህም በዋናው 
የከሣሽ ጎታች (power unit) ተሸከርካሪ ሊይ መጠነኛ ጉዲት የዯረሰ ሲሆን ሌዩ ተጎታቹ /ተሳቢ/ 
ግን በአሲደ ሳቢያ በጉማው፣ በቸርኬው፣ ፕንሲውና በላልች አካሊት ሊይ እጅግ ከፌተኛ ጉዲት 
የዯረሰበት በመሆኑ በአገሌግልት ሊይ ማዋሌ እንዯማይችሌ የባሇሙያው ሪፕርት አረጋግጧሌ፡፡ 
በዚህ የተነሣ ተከሣሽ ከከሣሹ ጋር ባዯረገው ዴርዴር መሠረት ዋናውን ተሸከርካሪ በጥገና 
የሚያስፇሌገውን ወጪ እንዯሚከፇሌ ወይም እንዯሚያሠራ ሌዩ ተጎታቹ ግን ከጥቅም ውጪ 
ስሇሆነ ባሇሙያው ባቀረበው ሪፕርት መሠረት ዋጋውን እንዯሚከፌሌ በጊዜው በቃሌ 
ተሰማምቷሌ፡፡ በመሆኑም ሌዩ ጎታች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ሇጥገና የሚያስፇሌገውን ብር 26,154 
(ሃያ ስዴስት ሺህ አንዴ መቶ ሃምሣ አራት ብር ) ሌዩ ተጎታች ወይም ተሳቢ ሇመተካት የገበያ 
ዋጋ ብር 265,000 (ሁሇት መቶ ስሌሳ አምስት ሺህ ብር) እንዱሁም የተቋረጠ ገቢ 68,427.70 
(ስሌሳ ስምንት ሺህ አራት መቶ ሃያ ሰባት ብር ከሰባ ሣንቲም) ይሆናሌ፡፡ ባጠቃሊይ ተከሣሽ ብር 
359,581.70 (ሦስት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ ሰማኒያ አንዴ ከ ሰባ ሣንቲም) ከእነ 
ህጋዊ ወሇዴ ጭምር እንዱከፌሌ እንዱወስንበት  በማሇት ነው፡፡  

ተከሣሽ ቀርቦ በሰጠው መሌስ ተከሣሽ የዕቃው ተረካቢ እንጂ ሊኪ አይዯሇም፣ ታሪንሶ አፌሪካ 
ትራንዚት ሰርቪስ ወይም ኒካን ኃሇ/የተ/የግሌ ማህበር የተከሣሽ ወኪልች አይዯለም፣ ተከሣሽ 
ሇዯረሰው ጉዲት ሇከሣሽ ሇመክፇሌ የገባው አንዲችም ስምምነት የሇም፣ ተከሣሽ በከሣሽ ንብረቶች 
ወይም አሮጌ ተሽከርካሪዎች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በአዱስ ሇመተካት ኃሊፉነት የሇበትም፣ ከሣሽ 
በሰላዲ ቁ. 3.09435 ኢት ተሳቢ ዋጋ ብር 265 000 ነው ያሇውን በተመሇከተ ሉከፌሌ 
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የሚገባው የካሣ መጠን በተሸከርካሪው ዋጋ ሊይ ሇአገሌግልት ዘመን ታስቦ የሚሆነውን የእርጅና 
እና የአሞርታይዘሸን ቅናሽ ታስቦ ሇሚኖረው የተሸከርካሪ ዋጋ ነው እና ተቋረጠ ሇተባሇው ገቢ 
በአመታዊ ገቢው መሠረት ከግብር አስገቢ መሥሪያ ቤት የቀረበ ማስረጃ ባሇመኖሩ ተቀባይነት 
የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የፋ/የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ ተከሣሽ ሇቀረበው ክስ ኃሊፉነት 
አሇበት? ወይስ የሇበትም? የሚሇውን ጭብጥ ከያዘ በኋሊ ዕቃውን በከሣሽ መኪና /ተሸከርካሪዎች/ 
ሊይ ያስጫነው የናይኮን ኃሇ/የተ/የግሌ ማህበርም ሆነ ታሪንስ አፌሪካን ትራንዚት ሰርቪስ 
የተከሣሽ ወኪልች መሆናቸውን ባሇማስረዲቱና ተከሣሽ የዯረሰውን ጉዲት ሇመካስ የተዋዋሇ 
ስሇመሆኑ የሚያመሇክት ማስረጃ ባሇመኖሩ ተከሣሽ ሇክሱ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሣኔ የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ 
ቤቱ ጉዲዩን በማስቀረብ ግራ ቀኙን ካከራከር በኋሊ የአሁን አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት 
አሇበት በማሇት ከወሰነ በኋሊ የካሣውን መጠን በተመሇከተ ከሣሽ ቀረብኝ የሚሇውን ገቢ 
በተመሇከተ የቀረበውን ነጥብ ውዴቅ በማዴረግ በሁሇቱም ተሸከርካሪዎች ዯረሰ የተባሇውን 
በአጠቃሊይ ብር 291,154 (ሁሇት መቶ ዘጠና አንዴ ሺህ አንዴ መቶ ሃምሳ አራት ብር) ጉዲቱ 
ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር የአሁኑ አመሌካች ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱከፌሌ 
ወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በዚህ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ቅር በመሠኘት ይግባኙን 
ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348(1) መሠረት 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡  

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ሲሆን የአመሌካች ጠበቃ በቀን 30-12-2002 
ዓ.ም በሦስት ገጽ የፃፇው የቅሬታ ፌሬ ሃሣብ ተጠሪ ሇባሇቤቱ ሇማዴረስ የተረከበውን እቃ 
በአግባቡ ሳያዯርስ በመቅረቱ ሉጠየቅ ሲገባው አሲደ ተሸከርካሪዎቼ ሊይ ፇሷሌ በማሇት ያቀረበው 
ክስ ስሇአጓጓዥ ግዳታዎች ተብሇው በንግዴ ሔጉ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች የሚፃረር በመሆኑ 
ኃሊፉነት አሇበት ቢባሌ እንኳ የተሸከርካሪዎቹ የአገሌግልት ዘመን እርጅና ተቀናሽ ሳይዯረግ 
መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት የሚሌ ነው፡፡  

ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በጠበቃው አማካኝነት ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ የ3 
ገጽ መሌስ ያቀረበ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ የአጓጓዥን ኃሊፉነት በተመሇከተ ተሸከርካሪው በመገሌበጥ 
ወይም በመገጨት የዯረሰ አዯጋ ሳይሆን በዕቃው በራሱ አስተሻሸግ ጥፊት በመሆኑ እና 
የዯረሰውን ጉዲት አግባብነት ባሇው ባሇሙያ አመሌካችም ሆነ ተጠሪ ያስገመቱት በመሆኑ 
የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ 
ቀርቧሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም፡- አመሌካች የራሱ ንብረት በሆነውና በተጠሪ ተሸከርካሪዎች 
ሊይ በተጫነው ናይትሪክ አሲዴ መፌሰስ ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት? ወይስ 
የሇበትም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

የአመሌካች ንብረት የሆነው እና በመፌሰስ በተጠሪ ተሸከርካሪዎች ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ የተባሇው 
ናይትሪክ አሲዴ በኮንቴነር እንዯታሸገ ከጅቡቲ ወዯብ በተጠሪ ተሸከርካሪዎች ሊይ ያስጫነው አካሌ 
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ናይኮን ኃሊፉነቱ የተ/የግሌ ማህበር ወይም ታሪንሶ አፌሪካን ትራንዚት ሰርቪስ የአመሌካች ወኪሌ 
ስሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ያረጋገጠው ጉዲይ ከመሆኑም በሊይ በዚህ 
ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ አከራካሪ አሌሆነም፡፡ የንግዴ ህግ አንቀጽ 561 እና ተከታዮቹን 
በምንመሇከትበት ወቅት የማጓጓዝ ሂዯቶችን በሚመሇከት ተሣታፉ አካሊት መካከሌ ሊኪ፣ 
ተቀባይና አጓጓዥ ኃሊፉነቶች በሰፉው ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ 

በዚህ ጉዲይ ጉዲት አዴርሷሌ የተባሇው የአመሌካች ንብረት የሆነው ናይትሪክ አሲዴ አዯገኝነት 
ያሇው ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ከመሆኑ አኳያ በአግባቡ 
መታሸግ ያሇበት ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም በአግባቡ መታሸጉን ማረጋገጥ 
ያሇበት ወገን ዯግሞ የሊከው ስሇመሆኑ በንግዴ ሔግ ቁ. 578(2) ሥር የተዯነገገ በመሆኑና በዚህ 
ጉዲይ ዯግሞ ሊኩ ሉባለ የሚገባቸው ከጅቡቲ ወዯብ እቃውን ያስጫኑት የአመሌካች ወኪልች 
በመሆናቸው እና አመሌካች እንዯ የእቃው ባሇቤትነት ይሄ መርዘማነት ያሇው ንብረት ከመጫኑ 
በፉት በአግባቡ ስሇመጫኑ የማስረዲት ኃሊፉነቱ የተጣሇበት በመሆኑ ይሄንን ኃሊፉነቱን 
ባሇመወጣቱ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች ከሊይ የተጣሇበትን የህግ ኃሊፉነት ስሇመወጣቱ ካሇማስረዲቱም በሊይ 
የአሁን ተጠሪ የተጫነው ናይትሪክ አሲዴ በአግባቡ ያሇመታሸጉን እያወቀ የጫነ ስሇመሆኑ እና 
በዚሁም የተነሣ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክርም ሆነ ያረጋገጠው ፌሬ ነገር የላሇ 
በመሆኑ ያቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

በዚሁ መሠረት የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌታሏብሓር ሔግ ቁ. 2069(1)ን በመጥቀስ አመሌካች 
ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ማመሌከቱ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሇው የህግ ዴንጋጌ ያሇመሆኑን 
ይሄ ችልት የተረዲው ሲሆን ከውጤቱ  አኳያ ግን ከሊይ በዚህ ችልት እንዯተመሇከተው 
አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ወዯ ሚሇው መዯምዯሚያ የዯረሰ በመሆኑ ምክንያቱን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 342 መሰረት በመሇወጥ የተሰጠውን የኃሊፉነት ውሣኔ ተቀብሇናሌ፡፡ በዚህ 
መሠረት የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት 
አሇበት በማሇት የሰጡትን የኃሊፉነትና የካሣ መጠን ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 
አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሠጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ጠ/ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 54167 ሏምላ 20 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 78535 ህዲር 3 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. አመሌካች በተጠሪ ተሽከርካሪዎች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት በቀን 11-2-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሠጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 
5. በትውስት የመጣው የመዝ.ቁ.05737 የሆነ መዝገብ ወዯ መጣበት ይመሇስ፡፡  
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
 
                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉረማ አሇበት  
ሏ/አ 
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