
299 

 

1. አመሌካች በዋስትና ውሌ በተመሇከተው መሠረት ሇመክፇሌ የሚገዯዯው ብር ስሌሳ ሺህ (60,000) ብቻ 
ነው ብሇን የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት የመ/ቁ 62171 መጋቢት 22/2002 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ 
ወስነናሌ፡፡ 

2. በኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት የተወሰነውን ቀሪ የካሣ ገንዘብ የሥር አንዯኛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ተከሳሽ ሉከፌሌ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት ተሻሽል በተወሰነው መሠረት የኢሉባቡር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 48698 

ግንቦት 19 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ - አሌቀረቡም 
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ተጠሪ፡- አቶ ሣሙኤሌ ዓሇሙ - ጠበቃ ፇቃደ አስፊው ቀረቡ 

 መዝረቡን መርምረን ቀጥል የተመሇከተውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ 
በአመሌካች ኩባንያ የመዴን ሽፊን የገባሁሇት የሠ.ቁ 3-34603 የሆነ መኪና በዯረሰበት አዯጋ ምክንያት ጉዲት 
ዯርሶበታሌ፡፡ በመዴን ውለ መሠረት ተከሳሽ ተገቢውን ካሣ እንዱከፌሇኝ ብጠይቅም ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ 
ተከሳሽ ጉዲት የዯረሰበትን መኪናዬን ሙለ ዋጋ ብር 235,000(ሁሇት መቶ ሠሊሣ አምስት ሺህ) እንዯዚሁም 
መኪናው በጊዜው ባሇመጠገኑ ወይንም ዋጋውን ባሇመክፇለ ምክንያት በከሳሽ ሊይ የዯረሰውን የጥቅም መቋረጥ 
ብር 58,000(ሃምሣ ስምንት ሺህ) ጨምሮ ክሱ ካስከተሇው ወጭና ኪሳራ ጋር እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት 
ጠይቀዋሌ፡፡ 

 የከሳሽ ክስና ማስረጃ ሇተከሳሽ ዯርሶ በሰጠው መሌስ በከሳሽ መኪና ሊይ ጉዲት የዯረሰው ከመዴን ውለ 
ውጭ ሁሇት ሰዎችን ጭኖ ሲያጓጉዝ ሲሆን የመዴን ሽፊን የተገባው ጭነት ጭኖ ሲጓጓዝ ሇሚዯርስ ጉዲት ነው፡፡ 
ስሇሆነም የከሳሽ መኪና ሰው ጭኖ ሲጓጓዝ ሇዯረሰው ጉዲት ከመዴን ውለ አኳያ ተከሳሽ ካሣ ሇመክፇሌ ግዳታ 
የሇበትም፡፡ የክፌያ መጠኑን በተመሇከተም ከሳሽ የዯረሰበት መኪና ሉጠገን የማይችሌ ስሇመሆኑ ባሊስረደበት 
ሁኔታ ሙለ ዋጋ እንዱከፇሊቸው መጠየቃቸው ተገቢነት የሇውም፡፡ በመዴን ውለ የተጠቀሰው የገንዘብ መጠንም 
መኪናው የመዴን ሽፊን በተሰጠው ጊዜ የተገመተ እንጂ አሁን ያሇውን የመኪና ዋጋ ስሇማያስረዲ በዚህ ሌክ ካሣ 
ሉከፇሌ አይገባም፡፡ በመዴን ውለ መሠረትም ተከሳሽ ሇተቋረጠ ጥቅም ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ 
ኃሊፉነትን በተመሇከተ ተከሳሽ በከሳሽ መኪና ሊይ ጉዲት የዯረሰው ሰው ጭኖ ሲጓዝ እንጂ ዕቃ ጭኖ ሲጓዝ 
ስሊሌሆነ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ቢከራከርም ሰው ጭኖ ጉዲት ስሇመዴረሱና የሰዎችን መጫን ከአዯጋው ጋር 
ያሇውን ግንኙነት አሊስረዲም፡፡ ይሌቁንም በማሰረጃነት የቀረበው የትራፉክ ፖሉስ ሪፖርት በከሳሽ መኪና ሊይ 
ጉዲት የዯረሰው መሏሌ መንገዴ ሊይ የገባን ሰው ሇማዲን ሲሞክር መኪናው መንገደን ስቶ ከዛፌ ጋር በመጋጨቱ 
ምክንያት እንዯሆነ የሚያረጋግጥ ስሇሆነ ሰው ጭኖ መጓዙ የአዯጋው መንስኤ ባሇመሆኑ ተከሳሽ በመዴን ውለ 
መሠረት በመኪናው ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡ 

 የካሣ መጠኑን በተመሇከተ ፌ/ቤቱ ጉዲት የዯረሰበትን የከሳሽ መኪና በባሇሙያ እንዱገመት አዴርጎ ጉዲቱ 
በመቶኛ ሲሰሊ 83.48% በገንዘብ ሲሰሊ ዯግሞ ብር 196,546.98(አንዴ መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ አምስት መቶ 
አርባ ስዴስት ሺህ ከዘጠና ስምንት) አረጋግጦ ከ75% በሊይ ጉዲት ከዯረሰ እንዯ ሙለ ውዴመት /Total loss/ 
ስሇሚቆጠር የመኪናውም ግምት ብር 235,000(ሁሇት መቶ ሠሊሳ አምስት ሺህ) እንዯሆነ ግራ ቀኙ ባዯረጉት 
የመዴን ውሌ ሊይ ስሇተመሇከተ ተከሳሽ ይህንኑ ገንዘብ ሇከሳሽ እንዱከፌሌ የተቋረጠ ጥቅምን በተመሇከተ ግን 
በመኪናው ሊይ የዯረሰው ሙለ ውዴመት ስሇሆነ ተከሳሽ ሇመክፇሌ አይገዴዴም በማሇት ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡  

 ተከሳሽ በዚህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም 
የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ጉዴሇት የላሇው  ነው በማሇት ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ በተጠሪ 
መኪና ሊይ በአዯጋ ምክንያት ጉዲት በዯረሰ ጊዜ 2 ሰው ጭኖ መገኘቱ ከመዴን ውለ አኳያ አመሌካች ኃሊፉ ነው 
መባለ ተገቢነቱን ሇማጣራት አቤቱታው ሇሰበር እንዱቀርብ አዴርጏ ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተጠቀሰው ሲሆን በበኩሊችንም ጉዲዩን እንዯሚከተው መርምረናሌ፡፡  
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 ምሊሽ ማግኘት የሚገባውም የጉዲዩ ጭብጥ አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው መባለ በአግባቡ ነው 
ወይንስ አይዯሇም? በአግባቡ ነው ከተባሇስ የካሣ ክፌያው መጠን ተገቢነት አሇው ወይንስ የሇውም? የሚለት 
ናቸው፡፡  

 የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች ኃሊፉ መባሌ የሇብኝም በማሇት አጥብቆ የሚከራከረው 
በተጠሪ መኪና ሊይ ጉዲት ያዯረሰው ሰው ጭኖ ሲጓዝ እንጂ ዕቃ ጭኖ ባሇመሆኑ ከመዴን ውለ አኳያ ኃሊፉነት 
የሇብኝም በማሇት ነው፡፡  

 ተጠሪ በበኩለ በመኪናው ሊይ 2 ሰዎች ተጭነው እንዯነበረ አምኖ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የተጫኑት 
የመኪናውን አገሌግልት ከዕቃ መጫን ሰው ወዯመጫን አገሌግልት በመቀየር ሳይሆን በወቅቱ ተጭኖ የነበረው 
የመብራት ኃይሌ መ/ቤት ምሶሶዎችን ሇመዯገፌ፣ ሇመጫንና ሇማውረዴ ተብል የጭነት ሥራ ሇመሥራት ነው 
በማሇት መከራከሩን ተገንዝበናሌ፡፡  

 አመሌካች በመዴን ውለ መሠረት ካሣ ሇመክፇሌ የምንገዯዯው መኪናው ዕቃ ጭኖ ሲጓዝ ሇሚዯርስበት 
ጉዲት እንጂ ሰው ጭኖ በሚጓዝበት ጊዜ አይዯሇም የሚሌ ክርክር ቢኖረውም የተጠሪ መኪና ሁሇቱን ሰዎች 
የጫነው ከጭነት ሥራ ጋር በተያያዘ ያሌተጫኑ ስሇመሆኑና ሰዎችን ሇማጓጓዝ ታስቦ የተጫኑ ስሇመሆናቸው 
ማስረዲት የሚጠበቅበት ከመሆኑም በሊይ ሰው የመጫኑም ሁኔታ ሇአዯጋው መንስኤ /Risk Possibility/ 
መሆኑንም ጭምር ማስረዲት ይጠበቅበታሌ ሆኖም ግን አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረበው ማስረጃ ካሇመኖሩም በሊይ 
ይሌቁንም ጉዲት የዯረሰው በጉዞ ሊይ መሏሌ መንገዴ ሊይ የገባን ሰው ሇማዲን ሹፋሩ ጥረት ሲያዯርግ መንገደን 
ስቶ በመውጣት ከዛፌ ጋር በመጋጨቱ ምክንያት እንዯሆነ በትራፉክ ፖሉስ ሪፖርት ሊይ የተገሇፀ ስሇሆነ በተጠሪ 
መኪና ሊይ የተጫኑት  ሰዎች ኃሊፉነቱን ከሚያስከትሇው ሁኔታ ጋርም ሆነ ከካሣ ክፌያው ጋር ምንም 
የሚያገናኛቸው ስሇላሇ የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው በማሇት የሰጡት ውሳኔ የሔግ 
ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

 የካሣ ክፌያ መጠኑን በተመሇከተ የተጠሪ መኪና ከአዯጋው በኋሊ ተገጭቶ ጉዲቱ በዴምሩ ብር 
196‚546.98(መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ አምስት መቶ አርባ ስዴስት ብር ከዘጠና ስምንት ሣንቲም) መሆኑ 
ተረጋግጧሌ የሥር ፌ/ቤቶች ሇተጠሪ ካሣ እንዱከፇሊቸው ውሣኔ የሰጡት የመኪናው ዋጋ ብር 235‚000(ሁሇት 
መቶ ሠሊሳ አምስት ሺህ) እንዯሆነ በመዴን ውለ ሊይ ስሇተመሇከተ ይህንኑ አመሌካች ሇተጠሪ መክፇሌ አሇበት 
በማሇት ነው፡፡ 

ሆኖም ግን ሇአንዴ ንብረት ወይም ዕቃ መዴን የገባ ሰው ካሣ ሉከፇሇው የሚችሇው ጉዲት በዯረሰ ጊዜ 
ዕቃው ከሚያወጣው ዋጋ ሳይበሌጥ እንዯሆነ በንግዴ ሔግ ቁጥር 678 የተመሇከተ ሲሆን የፋዳራሌ 
መ/ዯ/ፌ/ቤትም ጉዲት የዯረሰበት የተጠሪ መኪና በባሇሙያ እንዱገመት ትዕዛዝ ከሰጠ በኃሊ ግምቱ ሲቀርብ በዚሁ 
ግምት መሠረት ካሣ እንዱከፇሌ መወሰን ሲገባው ከግምት በኋሊ ተመሌሶ በመዴን ውለ ሊይ የተቀመጠው 
የመኪናው ግምት እንዱከፇሌ መወሰኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይህንኑ ሳያርም መቅረቱ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 108121 በ12/2/2001 ዓ.ም. የሰጠው የኃሊፉነት ውሣኔ 
እንዯዚሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 80957 ሏምላ 28 ቀን 2001 ዓ.ም. ይህንኑ 
የኃሊፉነት ውሣኔ በማጽናት የሰጠውን ትዕዛዝ አጽንተናሌ፡፡ በላሊ በኩሌም የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ 
በተጠቀሰው የመ/ቁጥር በ28/7/2001 ዓ.ም. አመሌካች ብር 235.00 ካሣ ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ 
በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከንግዴ ሔግ ቁጥር 678 ጋር ያሌተገናዘበ ስሇሆነ በፌብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 348/1/ 
መሠረት አሻሽሇን የተጠሪ መኪና በጉዲቱ ጊዜ በተገመተው መሠረት ብር 196,546.98/አንዴ መቶ ዘጠና 
ስዴስት ሺህ ብር አምስት መቶ አርባ ስዴስት ከዘጠና ስምንት ሣንቲም/ ካሣ አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ 
ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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