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የሰ/መ/ቁ. 5ዏ225 

ሏምላ 5 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - የቀረበ የሇም፡፡  

ተጠሪ፡- 1. ወ/ት ዝናሽ አሰፊ  

        2. አቶ ሙሊት አሰፊ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የጉዲት ካሣ ክፌያ ጥያቄ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች በምስራቅ ሸዋ 
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ ባሇቤት ሊይ በመሠረቱት ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን መሠረት 
ባዯረገ ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ይዘት ባጭሩ፡- የተጠሪዎች አባት በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ ተገጭታ 
ሔይወታቸው በማሇፈ አባታቸው በሔይወት እያለ በሚሰሩት ሥራ በቀን ብር 22.00 /ሃያ ሁሇት ብር/ እያገኙ 
ከዚሁ ገቢ ስሌሳ ከመቶ የሚሆነውን እየሰጧቸው ያስተዲዴሯቸው የነበሩ መሆኑንና ሟች አባታቸው በመኪና 
ግጭት ሲሞቱ እዴሜያቸው 4ዏ ዓመት እንዯበሩ፣ ወዯፉትም እስከ ስሌሳ አምስት ዓመት ሉዯርሱ ይችለ 
እንዯነበር በመግሇጽ በዚሁ ጉዲት ምክንያት በአጠቃሊይ የብር 125,23ዏ.00 /አንዴ መቶ ሃያ አምስት ሺህ ሁሇት 
መቶ ሰሊሣ ብር/ ጉዲት እንዯዯረሰባቸው በመጥቀስ ይህንኑ የጉዲት መጠን እንዱተካሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ የመኪናው ባሇቤትና አሽከርካሪው በላለበት ጉዲዩ የታየ ሲሆን የአሁኑ አመሌካች በጣሌቃ ገብነት 
ወዯ ክርክሩ ገብቶ የተጠሪዎች አባት በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ ተገጭተው ሔይወተቸው ሲያሌፌ 
እዴሜያቸው ከአስራ ስምንት ዓመት በሊይ የሆኑና ራሳቸውን መቻሌ እና ማስተዲዯር የሚችለበትና ከዚህም 
አሌፍ አባታቸውን ሉጦሩ የሚችለ መሆኑን በመግሇጽና ሇክሱ ኃሊፉነት እንዯላሇው በመጥቀስ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
2ዏ95/1/ ሥር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ዋቢ በማዴረግ ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና 
ማስረጃ መሠረት በማዴረግ የተሽከርካሪውን ባሇቤት ሇጉዲቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ81 መሠረት ኃሊፉ አዴርጎ 
አመሌካችን ተጠያቂ አዴርጎአሌ፡፡ የጉዲት መጠኑንም በአጠቃሊይ ብር 21,ዏዏዏ.00 /ሃያ አንዴ ሺህ/ አዴርጎ 
አመሌካች እስከ ሰሊሳ ሺህ ብር በገባው የዋስትና ግዳታ መሠረት እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 
መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሔዲር ዏ1 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ፡- ተጠሪዎች ጉዲቱ ሲዯርስ እዴሜያቸው ከአስራ ስምንት ዓመት በሊይ ሆነው እያሇ ጉዲቱ በቀሇብ መሌክ 
እንዱከፇሌ ተብል መወሰኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ95/1/ እና ስሇቀሇብ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን መንፇስ ያሊገናዘበ 

የቀረበ የሇም፡፡ 
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በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም 
እዴሜያቸው ከአሥራ ስምንት ዓመት በሊይ ሇሆናቸው ተጠሪዎች አመሌካቹ ከሟቹ አባታቸው ሲያገኙ የነበረውን 
ቀሇብ በካሣ መሌክ ይክፇሌ የመባለን አግባብነት ሇማየት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ 
የግራ ቀኙ ክርክር ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች አባታቸው በአመሌካች ዯንበኛ ተሽካርካሪ ተገጭተው 
ሲሞቱ እዴሜአቸው ከአሥራ ስምንት ዓመት በሊይ መሆኑን፣ በወቅቱ ተማሪዎች ሆነው በሟች አባታቸው 
ሲረደና ሲተዲዯሩ የነበሩ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገር ዯረጃ ከማረጋገጡም በሊይ አመሌካች በዚህ 
የሰበር ችልትም ሆነ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች እዴሜአቸው አስራ ስምንት ዓመት ሞሌቷቸዋሌ ብል 
ከመከራከር ውጪ በእርግጥም ራሳቸውን ይችለ የነበረ ሁኔታ ስሇመኖሩ ግሌጽ አሇመከራከሩን ነው፡፡ እንዱህ 
ከሆነ ተጠሪዎች እዴሜአቸው አስራ ስምንት ዓመት በሊይ ስሇሆነ ብቻ በመኪና ግጭት ሔይወቱን ያጣውን 
አባታቸውን ካሣ አይገባቸውም ሉባሌ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ የጉዲት ካሣ በቀሇብ መሌክ እንዱከፇሌ 
ሔጉ ሲፇሌግ እዴሜው አስራ ስምንት ዓመት የሞሊው ሁለ ሉጠይቅ አይችሌም ማሇት እንዯሆነ ስሇቀሇብ 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች የሚያስረደት ጉዲይ ነው፡፡ ዋናውና ትሌቁ ቁም ነገር ቀሇብ ጠያቂው ያሇበት ሁኔታ ነው፡፡ 
ቀሇብ ጠያቂው ቀሇቡን ሉያገኝ የማይችሌበት ሁኔታ ውስጥ መሆኑ ከተረጋገጠ አካሇ መጠን የመዴረሱ ጉዲይ 
ግምት ውስጥ የሚገባበት ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪዎች በወቅቱ ተማሪዎች የነበሩ መሆናቸው ሲታይም 
ትምህርታቸውን እየተማሩ በቀሊለ ራሳቸውን የማስተዲዯር አጋጣሚ ይኖራቸዋሌ ብል ሇመዯምዯም ከነባራዊ 
ሁኔታ አንፃር ሲታይ የማያስኬዴ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች ሟች አባታቸው በመኪና ሲገጩ አስራ ስምንት 
ዓመት ስሇሞሊቸው ብቻ የጉዲት ካሣውን በቀሇብ መሌክ ሉያገኙ አይገባም በማሇት አመሌካች ያቀረበው ቅሬታ 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2ዏ95/1/ እና ስሇቀሇብ ስሇተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ውጪ በመሆኑ ይህ ችልት 
የሚቀበሇው ሆኖ አሊገኘውም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሣኔ በተጠሪዎች በኩሌ 
የቀረቡትን ክርክሮችንና ማስረጃዎችን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ በሔጉ አተረጓጎምና አተገባበር ሊይ መሠረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏ1931 ሏምላ 14 ቀን 1997 ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 3534ዏ ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
ት ዕ ዛ ዝ 

በዚህ ችልት ኀዲር ዏ4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፤ ይፃፌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የሦስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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የዲኝነት ስሌጣን 
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