የሰ/መ/ቁ. 117506
ግንቦት 8 ቀን 2008 ዒ/ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ዒሉ መሀመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
እንዲሻው አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካች ፡- የመዴኃኒት ፇንዴና አቅርቦት ኤጀንሲ ነገረ ፇጅ ኦስኒ በከር

ቀረቡ

ተጠሪዎች ፡- አቶ አዱሱ ገዛኽኝ በላለበት ታይቷሌ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ባቀረበው የዲርጎት ክስ ተጠሪ ኃሊፉ የሚሆነው
ሇግማሹ ብቻ ነው? በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ አግባብነት ያሊቸውን የህግ
ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አይቶ
ሇመወሰን ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አመሌካች በተጠሪ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ያቀረበው ክስ ነው፡፡ የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ ተጠሪ የአመሌካች ሠራተኛ ሆኖ ንብረትነቱ
የአመሌካች የሆነውንና የመሇያ ቁጥር 4-01647 ኢት የሆነ መኪና እያሽከረከረ እያሇ አቶ
ሚሌኬሣ ዯበሊ የተባለ ሰው ገጭቶ የሞት አዯጋ በማዴረሱ የአቶ ሚሌኬሣ ዯበሊ ወራሾች
በአመሌካች

ሊይ

የጉዲት

ካሳ

ክስ አቅርበው አመሌካች

ሇክሱ

ኃሊፉ መሆኑ በፌርዴ

ተረጋግጧሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከወሰነው የካሣ ክፌያ ውስጥ ብር 38,704 (ሰሊሣ ስምንት
ሺህ ሰባት መቶ አራት ብር) የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ሇአቶ ሚሌኬሣ ዯበሊ ቤተሰቦች
የከፇሇ ሲሆን አመሌካች በበኩለ ወጭና ኪሳራን ጨምሮ ብር 11234 /አስራ አንዴ ሺህ
ሁሇት መቶ ሰሊሣ አራት ብር) ሇሟች ወራሾች በፌርዴ አፇፃፀም ተገድ ከፌሎሌ፡፡ አመሌካች
ሟች ሊይ የዯረሰው አዯጋ በሹፋሩ (በተጠሪ) ጥፊት በሆነ ቸሌተኝነት መሆኑ ተረጋግጦ
ተጠሪ በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 08383 በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ተብል የተቀጣ
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መሆኑን ገሌፆ አመሌካች የመኪናው ባሇ ሀብት በመሆኑ ምክንያት ሇሟች ቤተሰቦች
የከፇሇውን ብር 11234

/አስራ አንዴ ሺ ሁሇት መቶ ሰሊሳ አራት ብር) ሙለ በሙለ

የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት ተከሳሽ (ተጠሪ) በመሆኑ ገንዘቡን እንዱከፌሌ ውሳኔ ይሰጥሌኝ
በማሇት አመሌካች ሇስር ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት ከታየ
በኃሊ ተከሳሽ መክፇሌ ያሇበት የራሱን ዴርሻ ብር 5617 /አምስት ሺህ ስዴስት መቶ አስራ
ሰባት ብር) ብቻ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
3. አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 337 መሠረት
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች አዯጋው የዯረሰው በተጠሪ ጥፊት መሆኑ ተረጋግጦ ፤ ተጠሪ በወንጀሌ
የተቀጣ በመሆኑ ጉዲዩን ሙለ በሙለ የመካስ ኃሊፉነት ያሇበት ተጠሪ ነው፡፡ ሆኖም የበታች
ፌርዴ ቤቶች አግባብነት የላሇውን የህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ ተጠሪ አመሌካች የከፇሇውን ቀሪ
ገንዘብ ግማሹን ብቻ ነው የሚሸፌነው በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካቷሌ፡፡ ተጠሪ ታህሳስ 22 ቀን
2008 ዒ/ም ታትሞ በወጣው አዱስ ዘመን ጋዜጣ ተጠርቶ ያሌቀረበ በመሆኑ መሌስ
የመስጠት መብቱ እንዱታሇፌ ይህ ሰበር ችልት ጥር 18 ቀን 2008 ዒ/ም በዋሇው ችልት
ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
4. ከስር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካች ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ተጠሪ ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነውን
ባሇሞተር ተሸከርካሪ ሲያሽከረክር አቶ ሚሌኬሣ ዯበሊን ገጭቶ የሞት አዯጋ ያዯረሰበት
መሆኑ በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 45630 ህዲር 9 ቀን 2006 ዒ/ም በተሰጠው ውሳኔ
ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በሟች ሊይ የሞት አዯጋ ያዯረሰው ተሸከርካሪ ባሇሀብት የተጠሪ
አሰሪ በመሆኑ በሟች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በእሱ በኩሌ የተፇፀመ ዴርጊት ወይም ጥፊት
ባይኖርም በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2081 (1) እና በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2130 መሠረት
በኃሊፉነት ተጠያቂ ሆኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ የአመሌካችን መኪና ሲያሽከረክር በፇፀመው
ጥፊት የሆነ ቸሌተኝነት በሟች ሊይ የሞት

አዯጋ በማዴረሱ ሇጉዲቱ በፌተብሓር ህግ ቁጥር

2029 (1) እና በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2035 መሠረት ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በአጠቃሊይ ሲታይ
አመሌካችና ተጠሪ ሇጉዲቱ በአንዴነትና በነጠሊ በኃሊፉነት የሚጠየቁ መሆኑን ከፌተብሓር
ህግ ቁጥር 2155 ዴንጋጌዎች ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
5. በአንዴ ሰው ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ኃሊፉነትን በሚጥለ የተሇያዩ የህግ ዴንጋጌዎች ምክንያት
ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሰዎች ሇጉዲቱ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ በሚሆኑበት ጊዜ ኃሊፉ ከሆኑት
ሰዎች አንደ ብቻ ጥፊት የሠራ

እንዯሆነ በመጨረሻ የተወሰነውን ዕዲ ዕርሱ እራሱ ብቻ

የመቻሌ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የፌተብሓር ህግ ቁጥር 2157 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡
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በያዝነው ጉዲይ በሟች ሊይ ሇዯረሰው የሞት አዯጋ አይነተኛው ምክንያት የተጠሪ ቸሌተኝነት
መሆኑ ተረጋግጦ ተጠሪ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 08383
ህዲር 11 ቀን 2005 ዒ/ም በሰጠው የወንጀሌ ፌርዴ ተረጋግጧሌ፡፡

ይህም አመሌካች

የባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇቤትና የተጠሪ አሠሪ በመሆኑ በሟች ሚሌኬሣ ዯበሊ ሊይ ሇዯረሰው
የሞት አዯጋ ከተጠሪ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ነው ተብል በፌተብሓር የተወሰነበት
ቢሆንም አዯጋው የዯረሰው በተጠሪ ጥፊት የሆነ ቸሌተኛነት ምክንያት መሆኑ የተረጋገጠ
በመሆኑ በጉዲት ምክንያት አመሌካች የከፇሇውን ወጭ ሙለ በሙለ የመሸፇን ህጋዊ
ግዳታ ያሇበት ተጠሪ መሆኑን ከፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2157 ዴንጋጌ ይዘት መሠረታዊ
ዒሊማ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
6.

ከዚህ አንፃር ሲታይ አመሌካች ተጠሪ በፇጸመው ጥፊት ምክንያት ሇሟች ቤተሰቦች
የከፇሇውን ብር 11234 /አስራ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሣ አራት ብር) ተጠሪ ሙለ
በሙለ እንዱተካሇት አመሌካች በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2161 መሠረት ያቀረበውን ክስ የስር
ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2157 ዴንጋጌዎች ይዘትና ህጋዊ ውጤት በአግባቡ
ሣያገናዝብ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌተብሓር ህግ ቁጥር 2083 በመጥቀስ ተጠሪ
የመሸፇን ግዳታ አሇበት አመሌካች ሇሟች ወራሾች የከፇሇውን ገንዘብ ግማሹን ብር 5617
/አምስት ሺ ስዴስት መቶ አስራ ሰባት ብር ነው) በማሇት የሰጠው ውሳኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ማፅናቱ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 08383 ህዲር
11 ቀን 2005 በተጠሪ ሊይ ያሰተሊሇፇው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በፌተብሓር ህግ
ቁጥር 2157 መሰረት የሚያስከትሇውን ውጤት ያሊገናዘበ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 51830 ጥር 29 ቀን 2007
ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 10501 ሀምላ 9
ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡
2. ተጠሪ አመሌካች ሇሟች ሚሌኬሳ ዯበሊ ቤተሰቦች የከፇሇውን ብር 11234 /አስራ አንዴ
ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሣ አራት ብር ) ሙለ በሙለ ሇአመሌካች የመክፇሌና የመተካት
ኃሊፉነት አሇበት በማሇት በፌተብሓር ህግ ቁጥር 2157 እና በፌተብሓር ህግ ቁጥር
2161 ዴጋጌዎች መሠረት ወስነናሌ፡፡
3. አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭ ሇራሱ ይቻሌ
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሩ/ሇ
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