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 የሰ/መ/ቁ. 69966 
       ሚያዝያ 10 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
    ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 
                
                                    አሌማው ወላ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                                    ነጋ ደፌሳ 

                                    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ በሊቸው እሸቴ  - ጠበቃ አቶ ወርቅዬ አባይነህ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ነገረ ፇጅ ማህላት ዓሇሙ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ሇዯረሰው አዯጋ ተጠሪ ካሣ 
የመክፇሌ ከውሌ የመነጨ ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም በሚሇው ነጥብ ሲከራከሩ ቆይተው 
ተጠሪ አዯጋውን ያዯረሰው ጉዲት በመዴን ውለ መሠረት ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇበት 
ስሇመሆኑ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
 

የዚህ ክርክር መሠረታዊ ጉዲይ አመሌካች ማንነታቸው ባሌታወቀ ግሇሰቦች በእሳት የተቃጠሇችው 
ቁጥር ኮዴ 3-02549 ሇሆነችው መኪና በመዴን በውለ የተሰጠው ሽፊን ብር 150,000 /አንዴ 
መቶ ሃምሳ ሺህ ብር/ በመሆኑ በዚህ መሰረት ሉከፇሌ ይገባሌ በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ 
በበኩለ መኪናው አዯጋ በዯረሰበት ጊዜ  የነበረው ዋጋ ብር 95,099.92 እንዯሆነ በገሇሌተኛ 
ባሇሙያ ተገምቷሌ፡፡ ሌከፌሌ የሚገባው ይህንን ገንዘብ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ 
ቤት መኪናዋ አዯጋ ሲዯርስ የነበራትን ዋጋ አመሌካች እንዲሌተቃወመ በውሣኔው ገሌፆ፣ ተጠሪ 
ብር 95,099.92 /ዘጠና አምስት ሺህ ዘጠና ዘጠኝ ብር ከዘጠና ሁሇት ሣንቲም/ ሇአመሌካች 
እንዱከፌሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች ሰኔ 6 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በብር 150,000 /አንዴ መቶ 
ሃምሳ ሺህ ብር/ ሑሳብ ፔሪሚየም ሲሰበሰብ ቆይቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት የሰጡት ውሣኔ የንግዴ ሔግ ቁጥር 654/1/ እና የንግዴ ሔግ ቁጥር 665/1/ መሠረታዊ 
ዴንጋጌዎች የሚጥስ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
ተጠሪ በበኩለ ኀዲር 18 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር መሌስ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የንግዴ 
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ሔግ ቁጥር 678 በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ የሔግ 
ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 
 
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ በሰበር ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት በአመሌካች ሉከፇሇው የሚገባው መዴን 
የተገባሇት መኪና በአዯጋው ጊዜ የነበረትን ዋጋ ያህሌ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
 
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በንግዴ ሔጉ እውቅናና ጥበቃ ስሇተሰጣቸው የኢንሹራንስ 
/የመዴን ሽፊን/ አይነቶችንና ባህሪያት መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡ በንግዴ ሔጉ እውቅና 
የተሰጠው የመጀመሪያው የኢንሹራንስ ውሌ የዯረሰን ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት 
/Indemnity Insurance/ የሚዯረግ ውሌ እንዯሆነ በንግዴ ሔጉ አንቀፅ 654 ንዐስ አንቀጽ 2 
የተዯነገገ ሲሆን፣ የዯረሰን ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት /Indemnity Insurance/ የሚዯረግ 
የኢንሹራንስ ውልች በንብረት ሊይ ሇሚዯረስ ጉዲትና በፌታብሓር የሚመጣ ኃሊፉነት 
/Indemnity Insurance/ የሚያካትት እንዯሆነ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ሁሇተኛው ዓይነት 
የኢንሹራንስ ውሌ የዯረሰን ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት ሳይሆን አዯጋው ሲዯርስ በውለ 
የተገሇፀውን ገንዘብ ሇተጠቃሚው ወይም የመዴን ውሌ ሇገባው ሰው ሇመስጠት  የኢንሹራንስ 
ውሌ (non Indemnity Insurance or capital insurance) እንዯሆነና ይህም ሇህይወት ወይም 
በአካሌ ጉዲት ወይም በሔመም ሇሚዯርስ አዯጋ የሚሰጥ የመዴን ሽፊን እንዯሆነ በንግዴ ሔጉ 
አንቀፅ 654 ንዐስ አንቀፅ 3 ተዯንግጓሌ፡፡ የንግዴ ሔጉ በተሇያየ መንገዴ ፇርጆ ያስቀመጣቸው 
እነዚህ ሁሇት አይነት የመዴን ውልች በይዘታቸው፣ በባህሪያቸውና በሚኖራቸው ውጤት 
የሚመሳሰለበትና የሚሇያዩበት ሁኔታ መኖሩን ሔግ አውጭው በምዕራፌ ሁሇት ማሇትም 
ከንግዴ ሔጉ አንቀፅ 657 እስከ አንቀፅ 674 ጠቅሊሊ የመዴን ሔግ ዴንጋጌዎችን፣ በምዕራፌ ሶስት 
ማሇትም በንግዴ ሔጉ ከአንቀፅ 675 እስከ አንቀፅ 688 ስሇጉዲት ኪሣራ ኢንሹራንስ ሊይ ሌዩ 
ተፇፃሚነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎችን፣ በምዕራፌ ሶስት ማሇትም ከአንቀጽ 689 እስከ አንቀፅ 
712 የሰዎች ኢንሹራንስ ሊይ ተፇፃሚነት ያሊቸውን ሌዩ ዴንጋጌዎች በመዯንገግ በግሌጽ 
አሳይቶናሌ፡፡  
 
የንግዴ ሔግ አንቀጽ 665 በአጠቃሊይ ጉዲት ሇመካስ ወይም ሇመተካት እና ሇሰዎች ኢንሹራንስ 
ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው ጠቅሊሊ ዴንጋጌ ሲሆን፣ በይዘቱ የመዴን ሽፊን የሚሰጠው የኢንሹራንስ 
ኩባንያ ሇመዴን ገቢው ወይም ሇተጠቃሚው ሉከፌሇው የሚችሇው ወይም ሉከፌሇው የሚገባው 
የኢንሹራንስ ገንዘብ በመዴን ውለ ከተገሇፀው ሉበሌጥ የማይችሌ መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ 
ንግዴ ሔግ አንቀፅ 678 ስሇንብረት የተዯረገ ኢንሹራንስ ውሌ የሚኖረውን ውጤት በሌዩ ሁኔታ 
የሚዯነግግ የሔግ ዴንጋጌ ነው፡፡ በመርሔ ዯረጃ ሇንብረት የሚሰጥ የኢንሹራንስ ሽፊን አዯጋው 
በዯረሰበት ጊዜ ንብረቱ የነበረውን ዋጋ የሚያካክስ መሆን እንዲሇበት የሚዯነግግ ነው፡፡ በንብረት 
የሚዯረግ ኢንሹራንስ መሠረታዊ ዓሊማው ንብረቱ በመጎዲቱ ወይም ንብረቱ በመውዯሙ 
በባሇንብረቱ ሊይ የዯረሰውን ኪሣራ ሇመተካት ነው፡፡ ይህም በመሆኑ የንብረቱ ዋጋ ከተሰጠው 
የኢንሹራንስ ሽፊን በሌጦ ሲገኝ መዴን ገቢው በመዴን ውለ ሽፊን ከተሰጠው ዋጋ በሊይ ሊሇው 
ገንዘብ ራሱ የመዴን ሽፊን እንዯሰጠ ተቆጥሮ፣ መዴን ሰጭው በውለ የተገሇፀውን ዋጋ ብቻ 
የሚከፌሌ ስሇመሆኑ፣ የዕቃው ዋጋ ከተሰጠው የመዴን ሽፊን አንሶ ሲገኝና መዴን ገቢው 
የማታሇሌ፣ የማጭበርበር ተግባር ያሌፇፀመ በሆነ ጊዜ የዕቃው እውነተኛ ዋጋ የሚከፇሇው 
መሆኑን በንግዴ ሔጉ አንቀፅ 680 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ እንዯዚሁም አንዴ ሰው አንዴን 
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ንብረት ሇተመሣሣይ አዯጋ ሇተሇያዩ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የመዴን ሽፊን እንዱኖረው 
ቢያዯርግ የመዴን ሽፊን የሰጡት ኩባንያዎች በውሊቸው ፔሮፕርሽናሌ በሆነ መንገዴ አዋጥተው 
የዕቃውን ዋጋ ብቻ የሚክሱት ስሇመሆኑና አንዴ ሰው ከዕቃው ዋጋ በሊይ የሆነ ገንዘብ አንዴን 
ዕቃ በተሇያየ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ሽፊን እንዯሰጡት በማዴረግ ሉያገኝ እንዯማይችሌ በንግዴ 
ሔጉ አንቀጽ 681 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ 
 
ከሊይ ከገሇፅነው መሠረታዊ ዴንጋጌዎች አንፃር ስንመሇከተው የአመሌካች መኪና ጉዲት 
በዯረሰበት ጊዜ የነበራት ዋጋ በመዴን ውለ ከተገሇፀው ያነሰ እንዯሆነ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም 
ተጠሪ የሚከፌሇው በውለ የተገሇፀውን የገንዘብ መጠን ሳይሆን ንብረቱ በአዯጋው ውዴመት 
ሲዯርስበት የነበረውን ዋጋ ነው በማሇት የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ የንግዴ ሔግ አንቀፅ 678 እና የንግዴ ሔግ አንቀፅ 680 ንዐስ አንቀጽ 2 እና ስሇንብረት 
ጉዲት የተዯረገ የመዴን ውሌ የሚኖረውን ውጤት የሚዯነግጉ ላልች ሌዩ ዴንጋጌዎችን ይዘት፣ 
ባህሪያትና ውጤት ያገናዘበና መሠረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡ 

                             የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/መ 
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