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የሰ/መ/ቁ. 32854 

ጥቅምት 20 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

   ሂሩት መሇሠ 

   ታፇሰ ይርጋ  

   አሌማው ወላ  

   ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ወ/ት ማርታ አዴማሱ - ጠበቃ ወርቅዬ ዒባይነህ  

ተጠሪ፡- 1. አቶ በረከት ሰብስቤ - ቀረቡ፡፡  

  2. የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - አሌቀረቡም፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

  ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች በ1ኛ ተጠሪና በሥር በአንዯኛ ተከሣሽ አቶ 
ዲዊት ጌታሁን ሊይ ባቀረቡት ክስ ንብረትነቱ የሁሇተኛ ተከሣሽ /የአሁን አንዯኛ ተጠሪ/ በሆነና በአንዯኛ ተከሣሽ ሹፋርነት 
ሲሽከረከር በነበረው “ካቻማሉ” የሕዝብ ማመሊሇሻ አውቶቡስ ተሳፌሬ ከዴሬዲዋ ወዯ አዱስ አበባ በመጓዝ ሊይ ሳሇሁ ሹፋሩ 
በፇጸመው ጥፊት መኪናው በመገሌበጡ የአካሌ ጉዲት የዯረሰብኝ ስሇሆነ ይህንኑ ጉዲት በአገር ውስጥና በውጭ አገር 
ሇመታከም፣ የተቋረጠ ዯመወዝ፣ ሇሕክምና እና ሇመዴኃኒት መግዣ ወጭ የሆነ፣ ሇትራንስፖርት ሇአሌሚ ምግብና 
እንዯዚሁም በእጄ ሊይ በዯረሰብኝ ጉዲት ምክንያት ወዯፉት መሥራት ስሇማሌችሌ ይሄው ሉከፇሇኝ ይገባሌ በማሇት 
ዘርዝረው በዴምሩ ብር 581,4ዏ2.25(አምስት መቶ ሰማንያ አንዴ ሺህ አራት መቶ ሁሇት ብር ከሃያ አምስት ሣንቲም) 
ተከሣሾች በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡  

 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ንብረትነቱ የሁሇተኛ ተከሣሽ የሆነው አውቶቡስ መኪና በኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 
/የአሁን ሁሇተኛ ተጠሪ/ በኩሌ የመዴን ሽፊን የተገባሇት መሆኑን በማረጋገጡ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 43 መሠረት 
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትን ወዯ ክርክሩ በማስገባት ግራ ቀኙን አከራክሮ በከሣሽና የመኪናው ባሇንብረት በሆኑት ሁሇተኛ 
ተከሣሽ መካከሌ የአጓዥነት ውሌ መኖሩ የተረጋገጠ ስሇሆነና በን/ሕ/ቁ. 595 መሠረት በተሳፊሪ ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት 
ኃሊፉ የሚሆነው አጓዡ እንዯሆነ ስሇተመሇከተ አንዯኛ ተከሣሽ የመኪናው አሽከርካሪ እንጂ አጓዥ ስሊሌሆነ በከሣሽ ሊይ 
ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት አንዯኛ ተከሣሽን ከክሱ አስወጥቷሌ፡፡  

 ሁሇተኛ ተከሣሽን በተመሇከተም የመኪናው ባሇንብረት ስሇሆነ በከሣሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት ካሇ 
በኋሊ በንግዴ ሕግ ቁጥር 597/1/ መሠረት በጉዞ ሊይ ጉዲት ሇዯረሰበት መንገዯኛ የሚከፇሇው ካሳ ከብር 40,000 (አርባ 
ሺህ ብር) የማይበሌጥ ሲሆን እስከ ብር 40,000 (አርባ ሺህ ብር) የካሣ ክፌያ ሇማግኘትም ቢሆን በአዯጋው የዯረሰው 
ጉዲትና የጉዲት መጠን በማስረጃ ተዯግፍ መቅረብ እንዲሇበት በውሣኔው ሊይ አስፌሮ ነገር ግን ከሣሽ በግራ እጄ ሊይ 
በዯረሰው የነርቭ ጉዲት በውጭ አገር ሇመታከም ብር 2ዏዏ,000( ሁሇት መቶ ሺህ) ያስፇሌጋሌ፣ እንዯዚሁም በሰውነቴ 
ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ሇሕክምና ብር 25,000(ሃያ አምስት ሺህ ብር)  ያስፇሌጋሌ በማሇት የጠየቁትና የኮምፒዩተር ሙያ 
ሇመማር የተከፇሇ ክፌያና ወዯፉት በኮምፒዩተር ሙያ አገሌግልት ሉገኝ የሚችሌ በማሇት የጠየቁት የካሣ ክፌያ በማስረጃ 
ተዯግፍ ያሌቀረበ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከሣሽ በአዯጋው ምክንያት ሇ4 ወር 
የመምህርነት ሥራዬ የተቋረጠ ስሇሆነ የ4 ወር ዯመወዝ ይከፇሇኝ በማሇት የጠየቁትንም በተመሣሣይ ከሣሽ በመምህርነት 
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ሙያ የምታገሇግሌ ስሇመሆኗና በአዯጋው ምክንያት ዯመወዝ የተቋረጠባት ስሇመሆኑ በማስረጃ አሊረጋገጠችም በማሇት 
ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 ሇጥርስ ማስተከያና ሇሕክምና፣ ሇመዴኃኒት ሇአሌሚ ምግብና ሇትራንስፖርት የተጠየቀውን የካሣ ክፌያ 
በተመሇከተም መጠኑ የተጋነነ መሆኑን በውሣኔው ሊይ አመሊክቶ ሇጥርስ ሕክምናና ማስተከያ ብር 6,000(ስዴስት ሺህ) 
፤ ሇሕክምና፣ ሇመዴኃኒት፣ ሇአሌሚ ምግብና ሇትራንስፖርት ብር 2,000(ሁሇት ሺህ) በዴምሩ ብር 8,000(ስምንት ሺህ ) 
ሉከፇሊት ስሇሚገባ ይህንኑ ገንዘብ ሁሇተኛ ተከሣሽና ሇሁሇተኛ ተከሣሽ መኪና የመዴን ሽፊን የሰጠው የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት /3ኛ ወገን ተከሣሽ/ በአንዴነትና በነጠሊ ሇከሣሽ ይክፇለ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

 ከሣሽ በዚሁ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም 
በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሠረት ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በማሇት ሲሆን 
ይህ ሰበር ችልትም አቤቱታውን መርምሮ ሇሰበር ቀርቦ ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ 
ቀኙን አከራክሯሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተጠቀሰው ሲሆን የዚህን ችልት ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ ጭብጥ 
አመሌካች ዯርሶብኛሌ ሇሚለት የአካሌ ጉዲት ያቀረቡት የካሣ ክፌያ ጥያቄ የማስረጃ ዴጋፌ የላሇው ነው በሚሌ በሥር 
ፌ/ቤቶች ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱ ከሕጉ አኳያ አግባብነት አሇውን? የሚሇው ነው በዚሁ ጭብጥ መሠረት የሰበር 
አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡  

 አመሌካች የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው ንብረትነቱ የአንዯኛ ተጠሪ በሆነ የሕዝብ ማመሊሇሻ አውቶቡስ በመጓዝ ሊይ 
እያለ ስሇሆነ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በውሣኔው ሊይ እንዲሰፇረው በግራ ቀኙ መካከሌ የአጓዠነት ውሌ /Contract of 
carriage/ ስሊሇ ይህንኑ የግራ ቀኙን ግንኙነት የሚገዛው የንግዴ ሕጉ ስሇሆነ ጉዲዩን ከዚሁ የንግዴ ሕጉ አኳያ 
መመሌከቱ አግባብነት ይኖረዋሌ፡፡  

 በዚህም መሠረት መንገዯኞች ከአንዴ ሥፌራ ወዯ ላሊ ሥፌራ በሚጓዙበት ጊዜ በጉዞ ሊይ የሞት ወይንም የአካሌ 
ጉዲት አዯጋ ቢዯርስባቸው አጓዡ ኃሊፉነት እንዲሇበት በንግዴ ሕግ ቁጥር 595 ሊይ የተዯነገገ ሲሆን አጓዡ ከኃሊፉነት ነፃ 
ሉሆን የሚችሇው ጉዲቱ ሉዯርስ የቻሇው ከአቅም በሊይ በሆነ ሁኔታ /force majeure/ በሚሆንበት ጊዜ ወይንም በ3ኛ 
ወገን ዴርጊት ወይም በእራሱ በተሳፊሪው ጥፊት መሆኑን ካሣየ እንዯሆነ በቁጥር 596 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ ጉዲቱ በዚህ መሌኩ የዯረሰ መሆኑን አጓዡ /አንዯኛ ተጠሪ/ ያሊሳዩ በመሆኑ በሥር ፌ/ቤት የኃሊፉነት ውሣኔ 
መሰጠቱ አግባብነት ነበረው፡፡  

 በላሊ በኩሌም አንዴ ተሳፊሪ በጉዞ ሊይ እያሇ የሞት ወይንም የአካሌ ጉዲት አዯጋ ቢዯርስበት ሉከፇሇው 
የሚችሇው የካሣ ክፌያ መጠን ከብር 4ዏ,000(አርባ ሺህ) እንዯማይበሌጥ በዚሁ የንግዴ ሕግ በቁጥር 597/1/ ሊይ 
ተመሌክቷሌ፡፡ ይሁንና በአንዴ ተሳፊሪ ሊይ ሇዯረሰው የሞት አዯጋም ይሁን የአካሌ ጉዲት የሚከፇሇው የካሣ መጠን ከብር 
4ዏ,000(አርባ ሺህ) ሉበሌጥ እንዯማይችሌ በንግዴ ሕጉ ሊይ ከመመሌከቱ በስተቀር የካሣው መጠን የሚሰሊው በዯረሰው 
ጉዲት ሌክ ብቻ ወይንም ወዯፉት በእርግጠኛነት ሉዯርስ ይችሊሌ ተብል የሚታመን ጉዲትን ጨምሮ ስሇመሆኑና 
በአጠቃሊይ የካሣ መጠን አወሳሰን /Damage Assessments/ በንግዴ ሕጉ ሊይ አሌተመሇከተም፡፡ ይህ ሁኔታ በሌዩ ሕጉ 
ካሌተሸፇነ ዯግሞ የጠቅሊሊ ሕግ ዴንጋጌዎችን መፇተሽና በዚሁ ሊይ ተመስርቶ ሇጉዲዩ እሌባት መስጠት እንዯሚገባ ከሕግ 
አተረጓጎም መርህ መገንዘብ ስሇሚቻሌ በዚሁ መሠረት በፌትሏብሔር ሕጉ ጠቅሊሊ ስሇ ውልች የሚሇውን ክፌሌ 
ተመሌክተናሌ፡፡  

 እንዯተመሇከትነውም በውሌ ግዳታ ውስጥ ባሇዔዲ የጉዲት ኪሣራ ከፊይ የሚሆነው ውለን አሟሌቶ ባሇመፇጸሙ 
ወይም ውለን ከስምምነቱ ውጭ አዘግይቶ በመፇጸሙ በባሇገንዘቡ ወይም በላሊው ተዋዋይ ወገን ሊይ በገንዘብ የሚተመን 
ኪሣራ የዯረሰበት መሆኑ ሲታወቅ እንዯሆነ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ 179ዏ እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም 
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ላሊ ሉከፇሌ የሚችሇው የኪሣራው መጠን ሌኩ ከውሌ ውጭ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት በተዯነገገው የፌትሏብሔሩ ምዔራፌ 
ሥር ባለ ዴንጋጌዎች እንዯሚመራም በፌ/ብሔር ሕግ ቀጥር 179ዏ/2/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡  

 ከውሌ ውጭ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት የጉዲት ኪሣራ አከፊፇሌና ሌኩ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2ዏ9ዏ ጀምሮ ባለት ዴንጋጌዎች 
በዝርዝር የተቀመጠ ሲሆን ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ መሆኑ በሕግ የታወቀው ሰው የሚከፌሇው የጉዲት ካሣ ኃሊፉነቱን 
ያመጣው ጉዲይ በተበዲዩ ሊይ ካዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ መመዛዘን እንዲሇበት፣ ሇወዯፉት ሉዯርስ ይችሊሌ ተብል 
የሚገመተው ጉዲት የተረጋገጠ ሲሆን እስኪፇጸም ዴረስ ሳይጠበቅ ካሣ ሉከፇሇው እንዯሚገባም በቁጥር 2ዏ91 እና 2ዏ92 
ሊይ ተቀምጧሌ፡፡  

 በላሊ በኩሌም ጉዲት የዯረሰበት ወገን የዯረሰበትን ጉዲት ሌክና ጉዲት አዴራሹ ካሣ በመክፇሌ ረገዴ ያሇበትን 
ግዳታ ማስረዲት እንዲሇበት በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2141 ሊይ የተመሇከተ ቢሆንም ተጎጂው ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን አረጋግጦ 
ነገር ግን የካሳውን መጠን ሇመገመት አስቸጋሪ ሁኔታ በሚያጋጥም ጊዜ በቁጥር 21ዏ2 መሠረት ዲኞች የካሣውን መጠን 
በርትዔ ሇመወሰን ሥሌጣን የተሰጣቸው በመሆኑ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በመኪናው መገሌበጥ ምክንያት ጉዲት 
የዯረሰባቸው መሆኑን ባቀረቡት ማስረጃ መረጋገጡን ተገንዝበናሌ፡፡  

 ሲጠቃሇሌም አመሌካች ንብረትነቱ የአንዯኛ ተጠሪ በሆነ የሕዝብ ማመሊሇሻ መኪና ተሳፌረው ሲጓዙ መኪናው 
በመገሌበጡ ምክንያት በግራ እጃቸው ሊይ ጉዲት የዯረሰባቸው ስሇመሆኑና በአጠቃሊይም በሰውነታቸው ሊይ የተሇያየ ጉዲት 
ስሇመዴረሱ በማስረጃ የተረጋገጠ እንዯመሆኑ መጠን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህንኑ ጉዲት ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው 
በንግዴ ሕጉ ያሇውን ክፌተት ወዯ ጠቅሊሊ ሕግ በመሄዴ በፌ/ብሔር ሕጉ ጠቅሊሊ ስሇ ውልች ከሚሇውና ከውሌ ውጭ 
ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት ዴንጋጌዎች ጋር አያይዞ በመመሌከት የካሣውን መጠን በርትዔ መወሰን ሲገባው የካሣ ክፌያ 
ጥያቄው የማስረጃ ዴጋፌ የሇውም በማሇት በተወሰነ ዯረጃ ሳይቀበሇው መቅረቱና   የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ይህንኑ 
ስህተት ሳያርም መቅረቱ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 44932 መጋቢት 26 ቀን 1999 ዒ.ም. በካሣ አከፊፇሌ ረገዴ የሰጠው ፌርዴ 
እንዯዚሁም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 3ዏ615 ሰኔ 28 ቀን 1999 ዒ.ም. 
የሰጠውን ትዔዛዝ በከፉሌ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ በማሻሻሌ በሥር ፌ/ቤት ከተወሰነው የብር 8ዏዏዏ /ስምንት 
ሺህ/ ክፌያ በተጨማሪ ብር 22,000 /ሃያ ሁሇት ሺህ/ አንዯኛ ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱከፌለ በጠቅሊሊ 
ከተወሰነው ብር 3ዏ,ዏዏዏ /ሰሊሳ ሺህ/ ሊይ ሁሇተኛ ተጠሪ ሇአንዯኛ ተጠሪ መኪና በሰጠው የመዴን ሽፊን 
መሠረት ብር 1ዏ,0ዏዏ /አሥር ሺህ/ ሇአመሌካች እንዱከፌሌ ቀሪውን ብር 2ዏ,ዏዏዏ /ሃያ ሺህ/ አንዯኛ ተጠሪ 
ሇአመሌካች እንዱከፌሌ ተወስኗሌ፡፡  

2. የዚህን ችልት ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  
3. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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