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 የሰ/መ/ቁ. 69428 

የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አዋሽ ኢንሹራንስ አ.ማ ነገረ ፇጅ አቶ ነጌሣ አሉ  ቀረቡ   

ተጠሪዎች፡- 1- መሏመዴ አባ አሉ    

           2- ዘሀራ አባኑር            አሌቀረቡም    

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው  አመሌካች የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ  ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸው ብር 1ዏዏዏ /አንዴ ሺህ ብር/ በዴምሩ ብር 
2ዏዏዏ /ሁሇት ሺህ ብር/ አመሌካች እንዱከፌሌ የሰጡትን ውሣኔ ህጋዊነት አጣርቶ ሇመወሰን 
ነው፡፡ አመሌካች ሇሞራሌ ካሣ በዴምሩ ከአንዴ ሺህ ብር በሊይ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ያመሇከተ ሲሆን ተጠሪዎች ባሇመቅረባቸው 
መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ 

እኛም ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ የተያዘውን ጭብጥ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
አመሌካች የተጠሪዎች ሌጅ በመሞቱ ምክንያት እንዱከፌሌ የተወሰነበትን የካሣ ገንዘብ 
በተመሇከተ ሇሰበር ችልት ጭብጥ ሆኖ ያሌቀረበ በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ የፀናና ተፇፃሚነት ያሇው ነው፡፡ 

የሞራሌ ጉዲት ሇዯረሰባቸው  ሰዎች የሚከፇሇው የካሣ መጠን በማናቸውም ሁኔታ ከብር አንዴ 
ሺህ ብር /ብር 1000/ መብሇጥ የላሇበት መሆኑን “የጉዲት ካሣውም  በማናቸውም ምክንያት 
ከብር 1ዏዏዏ  /አንዴ ሺህ ብር/ የበሇጠ ሉሆን አይችሌም” በማሇት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 
2116 ንዐስ አንቀፅ 3 ይዯነግጋሌ፡፡ ይህም በአዯጋው ጉዲት የዯረሰባቸው ሰዎች ብዙ ቢሆንም 
ሇእነርሱ የሚከፇሇው የሞራሌ ካሣ ተዯምሮ ከብር 1000/አንዴ ሺህ ብር/ ሉበሌጥ የማይገባው 
መሆኑን ያሣያሌ፡፡ ስሇሆነም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች 
ሌጃቸው በአዯጋው በመሞቱ ምክንያት ሇዯረሰባቸው የሞራሌ ጉዲት ሇእያንዲንዲቸው ብር 1ዏዏዏ/ 
አንዴ ሺህ ብር/ በዴምሩ ብር 2ዏዏዏ /ሁሇት ሺህ ብር/ አመሌካች የሞራሌ ካሣ እንዱከፌሌ 
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የሰጠው ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2116 ንዐስ አንቀፅ 3 አስገዲጅ  ዴንጋጌን የሚጥስና 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ 

ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. የጅማ  ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ብር 

52,2ዏዏ /ሃምሣ ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ ብር/ ካሣ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. አመሌካች ሇተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸው ብር 5ዏዏ /አምስት መቶ ብር/ በዴምሩ ብር 1000 

/አንዴ ሺህ ብር/ ብቻ የሞራሌ ካሣ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት  ወስነናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ሃ/ዱ 
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