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የሰ/መ/ቁ 38457 

ሰኔ 2 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ  

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ቀረበ፡፡ 

ተጠሪ፡- ተመኘሁ እንዯሻው - አሌቀረበም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በመኪና አዯጋ ዯረሰ የተባሇውን ጉዲት መሠረት በማዴረግ የተጠየቀውን 
የካሣ ክፌያ ጥያቄ /ክርክር/ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተው 
በአመሌካች ሹፋር ሲሽከረከር በነበረው መኪናው ተሳፌሬ ስጓዝ በነበረበት ጊዜ መኪናው በመገሌበጡ በእግሬ ሊይ ጉዲት 
ዯርሶአሌ፡፡ ስሇዚህ ካሣ ይከፌሇኝ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ መኪናው ሇመንግስት 
ሥራ የተሰማራ እንጂ ሰዎችን ሇማጓጓዝ የተዘጋጀ የንግዴ መኪና አይዯሇም፡፡ ከሣሽ በመኪናው ሊይ የተሳፇረው ያሇአግባብ 
እና ሇከሣሽ ጥቅም በማይሰጥ ሁኔታ ስሇሆነ በሔግ ረገዴ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የተከራከረ ሲሆን፣ ክሱን የሰማው 
ፌ/ቤትም አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ሃሊፉነት አሇበት በማሇት ካሣ እንዱከፌሌ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ 
የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔውን አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 9 ቀን 2000 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው በተጠሪው ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 
አመሌካች ኃሊፉ ነው የተባሇበትን አግባብ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2089(1) አንፃር ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ 
ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው ሉመረመር እና ትርጉም ሉሰጠው የተፇሇገው ሔግ የፌ/ብ/ሔግ ቁ 2089(1) የሚገኘው ከውሌ 
ውጪ ስሇሚዯርስ አሊፉነትና ያሇአግባብ ስሇመበሌፀግ በሚሇው በፌትሏብሓር ሔጉ በአንቀጽ 13 ሥር ነው፡፡ ተጠሪ 
አመሌካችን የከሰሰውም ከውሌ ውጪ ዯረሰ የሚሇውን ኃሊፉነት መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በስር ፌ/ቤቶች በተዯረገው 
ክርክር በፌሬ ነገር ረገዴ እንዯተረጋገጠው ተጠሪ የተባሇውን ጉዲት የዯረሰበት በአመሌካች መኪና በመገጨቱ ሳይሆን፣ 
በመኪናው ሊይ ተሳፌሮ ሲሄዴ መኪናው በመገሌበጡ ምክንያት ነው፡፡ በእርግጥ መኪናው የአመሌካች ንብረት ነው፡፡ 
ሆኖም ሇመንግስት ሥራ የተሰማራ እንጂ ገንዘብ በማስከፇሌ ሰዎችን የሚያጓጉዝ የንግዴ መኪና አይዯሇም፡፡ ተጠሪ 
በመኪናው ስሇመሳፇሩ እንኳን አመሌካች አያውቅም፡፡ ተጠሪን በማሳፇር ያገኘው ጥቅምም የሇም፡፡ በፌሬ ነገር ረገዴ 
እነዚህን ሁኔታዎች ከተረጋገጡ ቀጥል መታየት ያሇበት አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ የሚሆንበት የሔግ አግባብ አሇ 
ወይስ የሇም የሚሇው ነው፡፡ 

 በፌ/ብ/ሔግ ቁ 2081(1) እንዯተዯነገገው የመኪናው ባሇቤት መኪናው በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት 
ኃሊፉ የሚሆንበት አግባብ አሇ፡፡ ይህ እንግዱህ በአጠቃሊይ የተቀመጠ የኃሊፉነት መርህ ሲሆን፣ በቁጥር 2089 ዯግሞ ሌዩ 
ሁኔታ ማሇትም የመኪናው ባሇቤት ኃሊፉ የማይሆንበትን ሁኔታ ተዯንግጎአሌ፡፡ ከዴንጋጌው ርእስ መገንዘብ እንዯሚቻሇው 
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ጉዲቱ የዯረሰው ጥቅም በላሇው ግንኙነት ጊዜ ሲሆን፣ የመኪናው ወይም ጉዲቱን ያዯረሰው ንብረት ባሇቤት ኃሊፉነት 
አይኖርበትም፡፡ ከሊይ እንዲመሇከትነው ተጠሪ በአመሌካች መኪና የተገሇገሇው ሇአመሌካች ጥቅም በማያስገኝ ሁኔታ ነው፡፡ 
ከሁለ በሊይ ዯግሞ አመሌካች በዚህ ረገዴ ጥፊት ፇጽሞአሌ አሌተባሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ኃሊፉ የሚሆንበት የሔግ 
አግባብ የሇም፡፡ የስር ፌ/ቤቶችም በዚህ አግባብ ሔጉን ባሇመተርጏማቸው የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ብ/ክ/መ የሸካ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 03066 ህዲር 12 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 63179 ሚያዝያ 14 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ዯረሰ ሇተባሇው ጉዲት ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም በሥር ፌ/ቤቶች 
የተወሰነውን ካሣ አይከፌሌም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ በሚመሇከት ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 
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የዲኝነት ሥሌጣን 
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