የሰ/መ/ቁ 117608
መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሠናይት አዴነው
ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ነገረ ፇጅ ጄሲያክን ቀረቡ
ተጠሪ ፡- የኖላ ካባ ወረዲ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት ተወካይ ተስፊዬ ተሾመ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የመዴን ዋስትና ክፌያ የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በኦሮሚያ ክሌሌ የምዕራብ
ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 29030 በአሁኑ ተጠሪ ሊይ
ባቀረበው ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘትም አመሌካች ንብረትነቱ የተጠሪ

ሇሆነው ሰላዲ ቁጥር

4-02912 ኦሮ በውሌ ቁጥር 5041112020046113 ተጠሪ ባቀረበው ጥያቄ የኢንሹራንስ ዋስትና
የብር 38,431.80 መስጠቱን የመዴን ዋስትናውም በንግዴ ህጉ መሠረት ተሟሌቶ ተፇርሞ
ከየካቲት 9 ቀን 2005 ዒ.ም እስከ የካቲት የ9 ቀን 2006 ዒ/ም ዴረስ የሚቆይ የአንዴ ዒመት
ዋስትና ተጠሪ የገዛ ቢሆንም የሚፇሇግበትን ክፌያ እንዱከፌሌ ሲጠየቅ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ
አመሌካች ክስ ሇማቅረብ እንዯተገዯዯ በመግሇጽ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በሰ/መ/ቁ 24704 ከዚህ ጉዲይ ጋር ተመሳሰይነት ባሇው ጉዲይ አስገዲጅ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ
ተጠሪ የሚፇሇግበትን ክፌያ እንዱፇጽም እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡
ተጠሪ በበኩለ በሰጠው መሌስ የመዴን ዋሰትና ከአመሌካች ጋር የገባ መሆኑን ሳይክዴ
ንብረትነቱ የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት የሆነ መኪና በኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ስር ውለ
እንዱገባ ከኦሮሚያ ምክር ቤት በቀን 29/11/2005 ዒ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ ውሳኔ ስሇተሊሇፇ ውለን

323

ሉቀጥሌበት አይገባም፣ ተጠሪም አያስገዴዴም፡፡ በዚህ ውሌ ግዳታም የተፇፀመሌኝ ነገር የሇም
በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆንሇት ተከራክሯሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
በሰ/መ/ቁ. 24704 የሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ ከተያዘው ጉዲይ ተመሳሳይነት እንዯላሇው፣ በንግዴ
ሔግ አንቀጽ 664 መሠረት ክፌያ ሇኢንሹራንስ ከተከፇሇ በኃሊ ቀጥል ቢሆንም ኖሮ ውሌ ተቀባይ
ጉዲት በንብረቱ ሊይ የሚዯርስ ከሆነ ውለ እንዯ አዱስ መቀጠሌ እንዲሇበት የውለን ቀጣይነት
ሇማረጋገጥ እንጂ አመሌካች በፇሇገበት ጊዜ ከሶ ክፌያ ማስፇጸም ወይም ውሌ እንዱያቋርጥ ገዯብ
የላሇው መብት ሇማጎናፀፌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች በዚህ ውሌ የሚኖሩት መብቶች ካለ ክፌያ
ፇፀሞ አንዴ ወር ካሇፇ ውለ እንዯተቋጠ ስሇሚቆጠር የሚመጣው ኋሊፉነት ሇመውሰዴ
አይገዯዴም፡፡ በዚህ ክርክር ውስጥ ዯግሞ ተጠሪም ክፌያ ያቋረጠው ከዒመት በሊይ ከመሆኑም
በሊይ የመዴን ውሌ ጊዜ ገዯቡም በቀን 09/06/2006 ዒ/ም የተጠናቀቀ ስሇሆነ ተጠሪ የመዴን
ዋስትና ውሌ ገንዘብ እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት ሁኔታ ስሇላሇ የቀረበውን ክስ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.
33/2/ መሠረት ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪ በነፃ እንዱሰናበት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 337
መሠረት ሰርዞታሌ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔና ትዕዛዝ
በመቃወም ሇማሳረም ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ሠረታዊ ይዘትም የተጠሪ ንብረት
የሆነውን የሰላዲ ቁጥር 4-02912 ኦሮ አምቡሊንስ ተሸከርካሪ ሇአንዴ ዒመት የሚቆይ በደቤ
ማስታወሻ የመዴን ሽፊን የሰጠ ስሇመሆኑ የአርቦን ክፌያ ጊዜው በስምምነት ያሌተገሇጸ ስሇሆነ
መዴን ሰጪ መብቱን ያሇ ምንም ቅዯመ ሁኔታ በ2 ዒመት ውስጥ ከሶ መጠየቅ እንዯሚችሌ
የውሌ ግዳታውም ተጠሪ ሽፊን ሇተሰጠበት ጊዜ የ11 ወር ከ11 ቀን አርበን ተሰሌቶ ሉከፇሌ
እንዯሚገባ የሚያስገዯዴ ስሇመሆኑ በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔና ትዕዛዝ ተሸሮ ተጠሪ
የመዴን ሽፊኑ ሇተገሇገሇበት ጊዜያት አርበን ተሰሌቶ እንዱከፇሇው እንዱወሰን የሚጠይቅ ነው፡፡
አቤቱታው ተመርምሮ በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክር
ተሇዋውጠዋሌ፡፡
ይህ ችልትም መዝገቡን ከመረመረ በኋሊ ግራ ቀኙን ሏምላ 27/2008 ዒ/ም በቃሌ ከማነጋገሩ
በተጨማሪ በተጠሪ ተፃፈ የተባለትን የኢንሹራንስ ውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤዎች ወዯ አመሌካች
መቼ ገቢ እንዯተዯረጉ ሇመሇየት ዯብዲቤዎቹን በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡
ከስር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነውን ውሳኔ አግባብነት ከሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
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በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህ ችልት ምሊሽ የሚያሻው

ዒብይ ነጥብ የስር

ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ሇአመሌካች የመዴን ውለ ሽፊን ሇመክፇሌ አይገዯዴም በማሇት የሰጡት
ውሳኔ በሔጉ አግባብነት ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ሆኖ አገኝቶታሌ፡፡
ከስር የክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች እና ተጠሪ ሇአንዴ ዒመት ጸንቶ የሚቆይ
የመዴን ዋስትና ውሌ ስምምነት ያዯረጉ ስሇመሆናቸው ያከራከራ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የአሁኑ
ተጠሪ የመዴን ዋስትና ከአመሌካች ጋር መግባቱን ሊይክዴ በኦሮሚያ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት
ውሳኔ መሠረት በክሌለ ያለ የመንግስት መኪናዎች ከኦሮሚያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ጋር ውሌ
እንዱገቡ በመወሰኑ ከአመሌካች ጋር የነበረውን ግንኝነት ማቋረጡን በስር ፌርዴ ቤትና በዚህ
ሰበር ሰሚ ችልት ካቀረበው ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የንግዴ ህግ ቁጥር 666 የተረጎመበት አግባብ ተገቢ አሇመሆኑን፤ የኢንሹራንስ ውሌ ማቋረጫ
ዯብዲቤ ሁሇት ጊዜ ቢፅፈም በአንዴ ቀን ጥር 22/2006 ዒ/ም የዯረሰው ስሇመሆኑ፤ የአርቦን
ክፌያውም በደቤ ማስታወሻ የተሰጠ እንጂ ከመጀመሪያውኑ የመክፇያ ቀን ያሌተቆረጠሇት
ስሇመሆኑ በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤቶች ዴምዲሜ ተገቢነት እንዯላሇው መከራከሩን ተገንዝበናሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች የአርቦን ከፌያው በአንዴ ወር ጊዜ ባሇመጠየቁ ውለ እንዯተቋረጠ
ስሇሚቆጠር ክፌያውን መጠየቅም ሆነ ጉዲት ከዯረሰም ኋሊፉነት ሇመውሰዴ አይገዯዴም ከሚሌ
ዴምዲሜ ሊይ መዯረሱን የውሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ አዯረጉት የተባሇው
የመዴን ውሌ ቆይታው አንዴ ዒመት እንዯነበር አሊከራከረም ተጠሪ አመሌካች በአንዴ ወር ጊዜ
ውስጥ የአርቦን ክፌያውን መጠየቅ ነበረበት የሚሌ ክርክር ያቀረበ ቢሆንም የግራቀኙ ስምምነት
ክፌያው በአንዴ ወር ካሌተጠየቀ ቀሪ እንዯሚሆን ስሇመስማማታቸው በህግ የተዯገፇ ክርክር
አሊቀረበም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገው የመዴን ውሌ ስምምነት በደቤ
ማስታወሻ የተሰጠ ስሇመሆኑ ካቀረበው ክርክር ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ በግራ ቀኙ የነበረው
የመዴን ውሌ ስምምነት በደቤ ሊይ የተመሰረተ አሇመሆኑን በመካዴ ያቀረበው ህጋዊ ክርክር
የሇም፡፡ የግራ ቀኙ ግንኙነት በብዴር /ደቤ/ ሊይ የተመሰረተ ከሆነ ዯግሞ የስር ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ጉዲዩን የታወቀ ጊዜ የተቆረጠሇት የአርቦን ክፌያ እንዯሆነ በመውሰዴ የንግዴ ህግ ቁጥር
666 (4) መሰረት

በማዴረግ

ከአንዴ

ወር

በኋሊ

ክፌያ

መጠየቅ

እንዯማይቻሌ

ዯምዴሞ

የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ማዴረጉ በሔጉ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
የአሁኑ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ላሊ የክርክር ነጥብ እና በሥር የኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተቀባይነት ያገኘው ውሌ የተቋረጠበት ጊዜ የተመሇከተ ነው፡፡
የአሁኑ ተጠሪ የክሌለ መንግስት በሰጠው ውሳኔ መሠረት የክሌለ መኪናዎች ከክሌለ እንሹራንስ
ኩባንያ ጋር የመዴን ውሌ እንዱገቡ ያዘዘ በመሆኑ የውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤ በቀን 12/11/2005
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እና በ20/05/2006 ዒ/ም ሇአመሌካች ጽፇናሌ የሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በበኩለ ከተጠሪ የተፃፈ
ዯብዲቤዎች ገቢ የሆኑት ጥር 22/2006 ዒ/ም መሆናቸውን አጥብቆ ተከራክሯሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት አስቀርቦ የተመሇከታቸው ሁለቱም ዯብዲቤዎች ሇአመሌካች ጽ/ቤት ገቢ የሆኑት ጥር 22
ቀን 2006 ዒ/ም መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇአመሌካች ተሊኩ የተባለ ዯብዲቤዎች
በ12/11/2005 እና በ20/5/2006

የተፃፈ ስሇመሆናቸው ግሌጽ ቢሆንም ሇአመሌካች በተፃፈበት

ቀን ገቢ ስሇመሆናቸው በተጠሪ በኩሌ የቀረበ ማረጋገጫ የሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ የአሁኑ
ተጠሪ ውለ እንዱቋረጥ በወቅቱ ጠይቀናሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ መሠረት ያሇው ሆኖ
አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በአመሌካች የተጠየቀው የአርቦን ክፌያ
የመክፇሌ ግዳታ የሇበትም በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ የግራ ቀኙ ስምምነት የንግዴ ሔጉ
መሠረታዊ ይዘትና ዒሇማ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህታት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡
ተጠሪ በደቤ ሽፊን ሇተሰጠው ተሸከርክሪ መክፇሌ ያሇበት አርቦን መኖሩ ከተረጋገጠ ቀጥል
መታየት ያሇበት የአርቦን መጠኑ ነው፡፡ በግራ ቀኙ ስምምነት መሰረት በአመት መከፇሌ ያሇበት
የገንዘብ መጠን 38,431.80 መሆኑ አሊከራከረም፡፡ ተጠሪ ውሌ ማቋረጡን ያሳወቀው የውሌ
ዘመኑ ከመጀረ ከ11 ወር ከ11 ቀን በኃሊ ስሇመሆኑ አመሌካች ካቀረበው የሰበር አቤቱታ
ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ በሰበር ሰሚ ችልት በሰጠው መሌስ በአመሌካች የተጠቀሰው ጊዜ ተገቢ
አሇመሆኑን በመካዴ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ የተገሇገሇበት የ11 ወር ከ11 ቀናት የአርቦን
ክፌያ መጠን 36,403.45/ ሰሊሳ ስዴስት ሺህ አራት መቶ ሶስት ከአርባ

አምስት ሳንቲም

/መሆኑን አመሌካች በሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በሰበር ችልት በሰጠው መሌስ
ከሊይ የተገሇፀውን መጠን ገንዘብ አሇመሆኑን በግሌጽ ያቀረበው ክርክር የሇም በተጠሪ በኩሌ
በግሌጽ ያሌተካዲ ፌሬ ጉዲይ እንዯታመነ የሚቆጠር ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 83 እና 235
ያስገነዘቡናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ተጠሪ ውለን እስከ ተቋረጠበት ጊዜ ዴረስ ሇተገሇገሇበት የኢንሹራንስ
ጊዜያት አርቦን ተሰሌቶ የ11 ወር ከ11 ቀናት ብር 36,403.45 የመክፇሌ ኋሊፉነት አሇበት
ብሇናሌ፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያቶች የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ በሰጠው የመዴን ውሌ
ሽፊን ተጠሪ ሇተገሇገሇበት የኢንሹራንስ ጊዜያት በውለ መሰረት ተገቢ የአርቦን ክፌያ መክፇሌ
እያሇበት ተጠያቂ ሉሆን አይገባም በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ ሽረን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ የምዕራብ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 29030 በ19/06/2007
ዒ/ም የሰጠው ብይን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 205391 በ25/9/2007 ዒ/ም
የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ ፡፡ ይፃፌ፡፡
2. ተጠሪ ሇተገሇገሇበት የኢንሹራንስ ጊዜያት አርቦን የመክፇሌ ኋሊፉነት አሇበት በማሇት
ወስነናሌ፡፡ ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 36,403.45 (ሰሊሳ ስዴስት ሺ አራት መቶ ሶስት
ከአርባ አምስት ሳንቲም) ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
3. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇሰ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሩ/ሇ
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