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የሰ/መ/ቁ. 67225 

የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡-ሒጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዯነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-አቶ ኤርሚያስ ሒይለ የሆነስት የረር ማኔጂንግ ዲይሬክተር ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ብርሃኑ ዲምጠው ወኪሌ አስፊው  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

                                   ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ የጉዲት ካሳ ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች እና በአቶ በሊይ አያላው በአዲማ ሌዩ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-ንብረትነቱ የአሁኑ 
አመሌካች የሆነና በስር ሁሇተኛ ተከሳሽ በነበሩት በአቶ በሊይ አያላው ይሽከረከር የነበረ የሰላዲ 
ቁጥር 3-28569 እና ተሳቢው 3-070339  የሆነ ተሸከርካሪ በኋሊ ገጭቷአቸው በቀኝ እግራቸው 
ሊይ ተሳቢው ቆሞባቸው እግራቸውን ከጥቅም ውጪ ያዯረገባቸው መሆኑን፣በዚህም ምክንያት 
አሽከርካሪው በወንጀሌ ተከሶ የተቀጣ መሆኑን፣በወቅቱ ተጠሪ በግሌ ዴርጅት ተቀጥረው በወር 
ብር 1500.00 (አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር) እያገኙ ሲሰሩ እንዯነበርና  ይኸው ገቢ በጉዲቱ 
ምክንያት የተቋረጠባቸው መሆኑን ገሌጸው ወዯፉት ሇሰሊሳ አመት አመታት ቢኖሩ ሉያገኙ 
የሚችለትን የገቢ መጠን በማስሊት አጠቃሊዩን ዯምረው ብር 920,000.00 (ዘጠኝ መቶ ሃያ ሺህ 
ብር)  ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስ ሇክሱ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን እና 
የጉዲት ካሳ መጠኑም እጅጉን የተጋነነ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡ የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ ግን በላለበት ጉዲዩ ታይቷሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማት ጉዲዩን 
መርምሮ አመሌካችን በመኪናው ባሇንብረትነቱ ሇተጠሪ አካሌ ጉዲት ኃሊፉ በማዴረግና የጉዲት 
ካሳ መጠኑን በተመሇከተም የተጠሪ ወርሃዊ ገቢው እንዱጣራ ፌርዴ ቤቱ ሲፇሌግ አመሌካች 
ትእዛዙን ሉያከብር ባሇመቻለ ታሌፍ ተጠሪ በወር 1200.00 (አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ብር) 
እንዯሚያገኙ ግንዛቤ በመውሰዴ ይህንኑ የገቢ መጠን አካሊቸው ሊይ ዯረሰ ከተባሇው የ70% (ሰባ 
ከመቶ) ጉዲት እና ተጠሪ ወዯፉት ሇሃያ አመታት ሉኖሩ እንዯሚችለ በመውሰዴ አስሌቶ ብር 
201,600.00 (ሁሇት መቶ አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ ብር) ሉሆን እንዯሚገባ፣ከዚሁ የጉዲት 
ገንዘብ ውስጥም ተጠሪ ብር 92,300.00 (ዘጠና ሁሇት ሺህ ሶስት መቶ ብር) በአመሌካች 
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የተከፇሊቸው መሆኑን አረጋግጦ ቀሪውን ብር 109,000.00 (አንዴ መቶ ዘጠኝ ሺህ ብር) 
አመሌካችና የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የሆኑት አቶ በሊይ አያላው በአንዴነትና በነጠሊ እዱከፇለ ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚኅ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ብሓረዊ ክሌሊዊ መንግስት 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ሙለ 
በሙለ ጸንቷሌ፡፡ ከዚኅም በኋሊ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 10 ቀን 2003 ዓ.ም. በፃፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡-አመሌካች ሇጉዲቱ ኃሊፉ ተብል መወሰኑም ሆነ የጉዲት ካሳ ስላቱ 
አግባብነት የላሇው መሆኑን በመዘርዘር መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው 
ተመርምሮም ይህ ችልት እንዱመሇከተው የተያዘው ጭብጥ አመሌካች ይካስ የተባሇውን ገንዘብ 
አከፊፇሌ አስመሌክቶ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2095(2) አንጻር ሲታይ አመሌካች በአንዴ ጊዜ ሉከፌሌ 
ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚሇውን ማየት እንዱቻሌ ሲባሌ ነው፡፡ ተጠሪ ቀርበውም የበታች 
ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ተገቢነት ያሳያለ ያሎቸውን ምክንያቶችን በመዘርዘር ውሳኔው መሰረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል ሉጸና ይገባሌ ሲለ ሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ 
ማመሌከቻ መሌሳቸውን የሰጡ ሲሆን አመሌካችም ነሏሴ 10 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ 
ማመሌከቻ የሠበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ 
ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ አከፊፇለ በአንዴ ጊዜ እንዱሆን መወሰኑ 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2095(2) ዴንጋጌ አንፃር ሇማየት ሲባሌ ነው፡፡ 

ተጠሪ በግሌ ዴርጅት ተቀጥረው በስራ ሊይ የነበሩ መሆኑና ሲያገኙት የነበረው የገቢ መጠንን 
ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ 
ጉዲይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች በጉዲቱ ምክንያት ወዯፉት ተጠሪ የሚቀርባቸውን ገቢና ከጉዲቱ 
ጋር ተያይዘው የወጡትን ወጪዎች በመሇየትን የካሣ መጠኑን መወሰናቸውን የውሳኔአቸው 
ይዘት በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ 

በመሰረቱ ካሳ የሚከፇሇው ጉዲት መኖሩ ሲረጋገጥ ሲሆን የካሳ አተማመን ፣መጠንና አከፊፇሌን 
በተመሇከተ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2090፣2091፣2092 ፣ 2095 እና በላልች ዴንጋጌዎች የተቀመጠ 
ሲሆን ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇውም ካሳው በተቻሇ መጠን ከጉዲቱ ጋር 
መመጣጠን ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች በሚሰጡት የካሳ መጠን ሊይ ይግባኝ 
የላሇው መሆኑ በመርህ ዯረጃ በፌ/ብ/ሔ/ቁር 2152 ስር የተመሇከተ ሲሆን ይግባኙ በሌዩ ሁኔታ 
የሚፇቀዴባቸው ሁኔታዎች ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2153 ስር ተገሌጸዋሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 
በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ቅሬታ መሰረት ስናዯረግ በካሳ አተማመኑ ሊይ በሔጉ የተመሇከቱት 
ሁኔታዎች ግንዛቤ ውስጥ ሳይገቡ በበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ስሇመሠጠቱ 
የሚያሳይ ነገር ያሇ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ ተጠሪ አካሊቸው በሔገ መንግስቱም ጥበቃ የተዯረገሊቸው 
ሲሆን ካሳው ሲወሰንም ይህንኑና ጉዲቱ በአመሌካች የወዯፉት ኑሮ ሊይ ሉያስከትሇው የሚችሇው 
አጠቃሊይ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ሉወሰን የሚችሌ እንጂ ተጠሪ 70% (ሰባ ከመቶ) 
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ጉዲት ቢዯርስባቸውም ይሰሩ የነበሩትን ስራ ሊሇመስራት ወይም ላሊ ስራ ሊሇመስራት እንቅፊት 
አይሆንባቸውም በሚሌ ምክንያት ብቻ ካሳው ሉቀነስ ይገባሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡  

ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን በተመሇከተ የሚገዙት የፌትሒብሓር ሔጋችን ዴንጋጌዎች መንፇስ 
የጉዲትን ጠቅሊሊ ባህርይና የካሣ ሌክ አተማመን ሁኔታዎችን ያስገነዝቡናሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
ጉዲት በሰው ጥቅም ሊይ ችግር የሚያዯርስ መሆኑን፣ይህም ጥቅም ማቴሪያሉዊ /በሰው አካሌ 
ወይም ንብረት የዯረሠ/ ወይም ሞራሉዊ ሉሆን እንዯሚችሌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተጎዲ ሰው 
ዯግሞ መካስ እንዲሇበት ያስረዲለ፡፡ የካሣውን አተማመን በተመሇከተም መጠኑ በተበዲዩ ሊይ 
ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሁኖ መመዘን ያሇበት መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ 
የጉዲት ካሣ ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ ሲመዘንም በተጎጂው ሊይ በእርግጠኝነት መዴረሱ 
የታወቀ /actual damage/ ወይም ወዯፇት ሉዯርስ የሚችሌ ጉዲትን /future damage/ ግንዛቤ 
ውስጥ ማስገባት የግዴ የሚሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091/1/ እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ 
ያስረዲሌ፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች የጉዲት ካሣ ሉተመን የሚገባ መሆኑን ሔጉ በግሌጽ 
ከማስቀመጡም በተጨማሪ የአተማመኑ ሥርዓትም እንዯጉዲቱ ዓይነትና ማስረጃ አቀራረብ 
ውስብስብነት ሉሇያይ የሚችሌ መሆኑን የሔጉ መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡  
 
በዚህም መሠረት የጉዲት ካሣ መጠን አጥጋቢና በቂ ማስረጃን ወይም ርትዕን መሠረት በማዴረግ 
ሉወሰን የሚገባው መሆኑን የካሣ አከፊፇለን ሌክ በሚዯነግገው የሔጉ ክፌሌ የተቀመጡ 
ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ በላሊ በኩሌ የካሣ አተማመን ሥርዓት ጠቅሊሊ የመሥራት አቅምን 
/General utility/ ሣይሆን ሌዩ ጠቀሜታ/specific utility/ መርህን ቢከተሌ ፌትሒዊነት ያሇው 
አሠራር መሆኑ ይታመናሌ፡፡ ይህም አሠራር በተጨባጭ የዯረሰው ጉዲት ምን ያህሌ እንዯሆነ 
ማወቅ አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ የካሣውን ሌክ ያሊግባብ ሊሇማጋነንና ሊሇመቀነስ የራሱ የሆነ 
ጠቀሜታ ይኖረዋሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲት መዴረሱ በማስረጃ ከተረጋገጠና 
ጉዲቱም በተጎጂው የወዯፉት ሔይወት ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ማሣዲሩ እንዯማይቀር ምክንያታዊ 
እርግጠኝነት ያሇመሆኑ ከተረጋገጠ ካሣ መወሰን ከአጠቃሊይ የሔጉ ዓሊማና ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2091 
እና 2092 ዴንጋጌዎች መንፇስ አኳያ አግባብነት ያሇው ነው፡፡ መጠኑን በተመሇከተ በሔጉ 
ሇዲኞች በተሰጠው ሥሌጣን ወይም በጉዲዩ ሊይ በቀረበው ማስረጃ መሠረት በመተመን ሇተጎጂው 
መፌረዴ የሚቻሌበት ሁኔታ በሔጉ መኖሩን ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎችና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2101 እና 2102 ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ከዚህ ውጪ ጉዲቱ መዴረሱ እየታወቀ የአሁንና 
የወዯፉት ቁሣዊ ጉዲት /material damage/ ስሇመኖሩ ተጎጂው አሊስረዲም ተብል የመካስ 
መብት ማሳጣት ከአጠቃሊይ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን ከሚገዛው ሔግ አሇማ ጋር አንዴ ሊይ 
የሚሄዴ አይሆንም፡፡  
 
ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪ ንብረትነቱ የአመሌካች በሆነ መኪና በስር 2ኛ ተከሳሽ 
ሲሽከረከር ተግጭተው በአካሊቸው ሊይ 70% (ሰባ ከመቶ) ጉዲት መዴረሱ በሚገባ የተረጋገጠ 
ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲቱ ወዯፉት ሉጠፊ የሚችሌ ስሇመሆኑም የተገሇፀ ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም 
አመሌካች የመኪናው ባሇንብረት በመሆናቸው፣የስር 2ኛ ተከሳሽ ዯግሞ በጥፊታቸው መሰረት 
ተጠሪ ካሳ የማይከፇለበት ምክንያት የላሇ ሲሆን በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰሊው የካሳ መጠንም 
ከሊይ የተመሇከቱትን የካሳ አተማመን መንገድችን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው ከሚባሌ በስተቀር 
ጉሌሔ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 
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ወዯዋናውና በዚህ ችልት የሔግ ትርጉም ያስፇሌገዋሌ ተብል ወዯተያዘው ጭብጥ ስንመሇስም 
የጭብጡ መነሻ የካሳው አከፊፇሌ መንገዴ በጡረታ መሌክ በየወሩ እንዱከፇሌ መወሰን ሲገባ 
በአንዴ ጊዜ እንዱከፇሌ የተወሰነው ያሊግባብ ነው የሚሇው የአመሌካች  ቅሬታ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው ተብል የተጠቀሰው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2095(2) ዴንጋጌ ሲታይ አርዕስቱ "ስሇሞት አዯጋና የሟች አንዲንዴ የቅርብ ዘመድች ስሊሊቸው 
መብቶች በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን ይዘቱም ሲታይ ሇእነዚህ ወገኖች የጉዲት ካሳ አከፊፇሇን 
የሚዯነግግ በመሆኑና በዚህ ጉዲይ ዯግሞ ተጎጂው ራሳቸው ክስ አቅርበው የጉዲት ካሳ በመጠየቅ 
ሊይ ያለና በሔይወት ያለ በመሆኑ የተጠቀሰው ዴንጋጌ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሇው ሁኖ 
አሊገኘነውም፡፡ ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሇው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2154 ዴንጋጌ  ሲታይም 
የጉዲት ካሳ አከፊፇሌ በአንዴ ጊዜ ሉሆን የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑን በአቀራረፁና ይዘቱ ሇፌርዴ 
ቤቱ ፇቃዴ የሠጠ ከመሆኑ አንፃር የካሣው አከፊፇሌ በጡረታ መሌክ ሉሆን ይገባሌ የሚሇው 
የአመሌካች ቅሬታ ተቀባይነት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተመሇከቱት 
ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 08405 መጋቢት 27 ቀን 2002 ዓ.ም. 

ተሰጥቶ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 106316 
ታህሳስ 07 ቀን 2003 ዓ.ም. በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 117820 
መጋቢት 09 ቀን 2003 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት 
ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ተብሇው ብር 109,300.00 (አንዴ መቶ ዘጠኝ 
ሺህ ሶስት መቶ ብር) ከአቶ በሊይ አያላው ጋር በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ መወሰኑ 
ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ  የየራሳቸውን ይቻለ 
    ብናሌ፡፡ 

ት ዕ ዛ ዝ 
በዚህ ችልት ሰኔ 22 ቀን 2003 ዓ.ም. ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው 
አካሊት ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 
                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/ዮ 
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