የሰ/መ/ቁጥር 127580
ሚያዚያ 26 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ
ተኸሉት ይመስሌ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነዒ ቂጣታ
ፀሏይ መንክር
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን - አሌቀረቡም፡፡
ተጠሪ፡- ዱኖ ኮንስትራክሽን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር - አሌቀረበም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ
ሇአመሌካች መክፇሌ የሚገበው የመኪኖች ዋጋ እንዯገና ተጣርቶ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት
የሰጠው ውሣኔ በሔግአግባብ የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም?የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ
ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በተጠሪ ሥም፤ በአመሌካች ገንዘብ፤ ተጠሪ የሚሠራውን መንገዴ
ሇመቆጣጠር አመሌካች ሇቀጠራችውን ተቆጣጣሪ መሀንዴሶች አገሌግልት ሲሰጡ የቆዩ
የሰላዲ ቁጥር 3-43969 አ.አ እና የላዲ ቁጥር 3-43997 አ.አ የሆኑ መኪኖች አመሌካች
ሇመረከብ ያቀረበውን ክስና የዲኝነት ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡
2. ተጠሪ ከሊይ ቁጥራቸው የተገሇፁትን መኪኖች የሥር ከሳሸ /አመሌካች/ብር 1,185,688.16
/አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሰማንያ አምስት ሺህ ስዴስት መቶ ሰማንያ ሥምንት ብር
ከአስራ ስዴሰት

ሣንቲም/

ሇተጠሪ ሰጥቶ፤ የተገዙና

መኪኖቹ አመሌካች

ሇመዯባቸው

ተቆጣጣሪ መሀንዱሶች አገሌግልት ሲሰጡ የቆየ መሆናቸውን ገሌፃ፣ ሁሇቱም መኪኖች
የዴርጅቱን ሥራ በመምራት ሊይ

እያለ የተገሇፀው ሙለ በሙለ

ከጥቅም ውጭ

ሆነዋሌ፡፡ ይህንን ዔውነታ ተከሳሽ የሚያውቀው ሲሆንአዋሽ ኢንሹራንስ /አ.ማ/ ሉያረጋግጠው
የሚችሇው ፌሬ ነገር ነው፡፡ ተከሳሽ መኪኖች አገሌግለት የሰጡት ሶስት ዒመት ከሥምንት
ወር ዱፕሪሴሽን ዋጋ ተጠቅሶ ቀሪውን ሇከሳሽ ሇመክፇሌ በፅሐፌ ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ በላሊ
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በኩሌ የመኪኖቹ ዋጋ በፉት ከተገዙበት ከእጥፌ በሊይ ስሇጨመረ ሌዩነቱን ከሳሽ ሸፌኖ አዱስ
መኪኖች ገዝተው እንዲስረክበው ጥያቄ አቅርቤሇታሇሁ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
3. የሥር

ፌርዴ

ቤት

ተጠሪ

ሇአመሌካች

የተስማማው

መኪኖቹን

እንዯሆነና

መኪኖቹ

ተገሌብጠው ከጥቅም ውጭ በሆኑ የአገሌግልት ቅናሽ ከዋጋቸው ቅናሽ የሚዯረግ ስሇመሆኑ
አመሌካችን ተጠሪ ያሌተስማሙ መሆኑን ገሌፆ፣ ተጠሪ መክፇሌ የሚገባው መኪኖቹ
በወቅቱ ገበያ የሚያወጡትን ገንዘብ መሆን አሇበት፡፡ ተጠሪ የሶስት አመት ከስምንት ወር
የአገሌግለት ቅናሽ ከዋጋቸው ሊይ ይዯረግሌኝ በማሇት የተከራካሪ ቢሆንም፤ መኪኖቹ በአዯጋ
ሙለ በሙለ በመውዯማቸው፣ ሇመኪኖቹ የመዴን ሽፊን የሰጠው የኢንሹራንስ ዴርጅት፤
አመሌካች ክስ ካቀረበበት ገንዘብ ያሰ ገንዘብ የከፇሇው መሆኑን፤ በማስረጃ አሊረጋገጠም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የመኪኖቹ ግምት እንዱሰራ ትእዛዝሰጥቸ የሰላዲ ቁጥር 3-43969 አ.አ ብር
780,000 /ሰባት መቶ ሰማንያ ሺህ ብር/የሚያወጣ እንዯነበርና የሰላዲ ቁጥር 3-43997 ብር
820,000 / ሥምንት መቶ ሃያ ሺህ ብር/ያወጣ እንዯበር ቢርቢስ ገዝሙ የንብረት ጉዲት
ገማች

ሪፖርት

አቅርቦሌኛሌ፡፡

ይህም

አመሌካች

ተጠሪ

እንዱከፌሇው

የጠየቀው

ብር

118568348/አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሰማኒያ አምስት ሺህ ስዴሰት መቶ ሰማኒያ ሶስት
በር ከርባ ሥምንት ሣንቲም/ መኪኖቹ በወቅቱ ከሚያወጡት ዋጋ በታች በመሆኑ ይህንን
ገንዘብ ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ፤ ከዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ይክፇሌ በማሇት
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
4. ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ፤ በአንዴ
በኩሌ መኪኖቹ በዯረሰባቸው አዯጋ ምክንያት በመወዯማቸው ይግባኝ ባዩ /ተጠሪ/ የመዴን
ሽፊን ከሰጠው የኢንሹራንስ ዴርጅት አመሌካች የመሌሰ ሰጭ እንዱቀበሌ ማዴረግ ሲገባው
ራሱ ተቀብል ወስኗሌ ካሇ በኋሊ፤ በላሊ በኩሌ ባሇሙያው የመኪኖቹ ዋጋ እየጨመረ
እንዯሚሂዴ ታሳቢ በማዴረግና የመኪኖቹን የአገሌግልት እርጅና ቀናሽ ታሳቢ ሣያዯርግ
ግምቱን ሠርቶ ማቅረቡ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት የመኪኖቹ ዋጋበላሊ ገሇሌተኛ ባሇሙያ
ተሠርቶ እንዱቀርብ በማዴረግ፣ የሥር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ባይ ሇመሌስ ሰጭ ሉከፌሌ
የሚገባውን የገንዘብ መጠን ውሣኔ ይሰጥበት በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1/
መሠረት መሌሶሌኮሇታሌ፡፡
5. አመሌካች ውሣኔ ያረፇበት ገንዘብ ባሇሙያ ገምቶ ካቀረበው ያነሰ ሆኖ እያሇና፤ የመኪኖች
ዋጋ የእርጅና ተቀንሶ ተጠሪ የሚከፌሌ ስሇመሆኑ አመሌካችና ተጠሪ በተዋዋለት ውለ ሊይ
ባሌተገሇፀበትና ባሌተስማማንበት ሁኔታ፤ የባሇሙያ ግምት ውዴቅ

ሇማዴረግ ወዯ ምክንያት

ሣይኖረው ይግባኝ ሰሚው ችልት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ መሻሩና ወዯ ሥር
ፌርዴ ቤት ላሊ የባሇሙያ ግምት እንዱያሰራ ጉዲዩ መሌሶ መሊኩ መሠረታዊ የህግ ስህተት
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ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ ተፇሌጎ ሉገኝ
ያሌቻሇ መሆኑን አመሌካች የቃሇመሀሊ ማመሌከቻ በማቅረቡ ህዲር 15 ቀን 2009 ዒ.ም
በታተመው አዱስ ዘመን ጋዜጣ

ጥሪ ተዯርጎሇት ባሇመቅረቡ፣ መሌስ የመስጠት መብቱ

ታሌፎሌ፡፡
6. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካች የቀረበው የሰበር አቤቱታ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም

ጉዲዩን

መርምረናሌ፡፡

ጉዲዩን

እንዯመረመርነው

አመሌካች

ተጠሪ

መኪኖቹን

እንዱመሌስሇት መኪኖቹን መመሇስ የማይችሌ ከሆነ መኪኖቹን ሇመግዛት የሰጠውን ገንዘብ
እንዱከፌሌ የዲኝነት ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ መኪኖቹ በአዯጋ የወዯም ሇመሆኑ መኪኖቹን
በአካሌ ሊስረክበው አሌችሌም፡፡ ተመሣሣይ ይዘት ያሊቸው መኪኖች ገዝቸ ሇአመሌካች
ሇመተካት፤ የመኪኖቹ ዋጋ ከእጥፌ በሊይ ያዯገ ስሇሆነ፣ ቀሪውን ዋጋ ከሳሽ አመሌካች ችል
ገዝቸ እንዴተካሇት ጥያቄ አቅርቤያሇሁ፡፡ የመኪኖቹ የእርጅናና የአገሌግልት ዋጋ ቅናሽ
ተዯርጎሌኝ የመኪኖቹን ዋጋ ሌክፇሌ የሚሌ መከራከሪያ አቅርቧሌ፡፡ ይህ የተጠሪ ክርክር
በጉዲት ካሣ ምክንያት የወዯሙት መኪኖች፣በአዯጋው ምክንያት ከጥቅምውጭ በሆኑበት
ወቅት መኪኖቹ ከተገቡበት ዔጥፌ የሆነ የገበያ ዋጋ የነበራቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ
መከራከሪያ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡
7. ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ መኪኖቹ በአዯጋው ሙለ በሙለ ወዯመው ከአገሌግልት ውጭ
በመሆናቸው ምክንያት፣ ተጠሪ ሇመኪኖቹ የመዴን ሽፊን

ከሰጠው የኢንሹራንስ ዴርጅት፣

የመኪኖቹ የሚከፇሇውን የመዴን ገንዘብ የተቀበሇ መሆኑተረጋግጧሌ፡፡ ሇመኪኖቹ የመዴን
ሽፊን የሰጠው ዴርጅት መኪኖቹ ሶሰት ዒመት ከስምንት ወር አገሌግልት ከሰጡ በኋሊ
በአዯጋ

ምክንያት

ከጥቅም

ውጭ

በመሆናቸው

ምክንያት

ሇተጠሪ

የከፇሇው

ገንዘብ፣

አመሌካች ተጠሪ እንዱከፌሇው በክሱ ከጠየቀው ገንዘብ ያነሰ መሆኑን በማንሣት ተጠሪ
ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ በአንፃሩ ተጠሪ የኢንሹራንስ

ዴርጅቱ ሇመኪኖቹ የከፇሇው ምን

ያህሌ እንዯሆነ ሇሥር ፌርዴ ቤትም ሆነ ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ባቀረበው ክርክር
አሌገሇፀም፡፡ ተጠሪ የኢንሹራንስ ዴርጅቱ ሇመኪኖቹ የከፇሇው አመሌካች በክሱ ከጠየቀው
ገንዘብ በታች መሆኑን እስካሊስረዲና በተቃራኒው ከኢንሹራንስ ዴርጅቱ የተከፇሇውን ገንዘብ
ሇመግሇፅ ፇቃዯኛ ካሌሆነ፡ ተጠሪ መኪኖቹ ሊይ በዯረሰው አዯጋ ከኢንሹራንስ ዴርጅቱ
የተከፇሇው ገንዘብ አመሌካች በክሱ ከጠየቀው ገንዘብ ያሌተናነሰ ወይም ከዚህ በሊይ ነው
የሚሇውን የህሉና ግምት ሇመያዝ የሚያስችሌ ነው፡፡
8. ሶስት ዒመት ከስምንት ወራት ካሊገሇገለ በኋሊ የመገሌበጥ አዯጋ ዯርሶቦቸው ከአገሌግልት
ውጭ የሆኑት መኪኖች፣ በወቅቱ የነበራቸው የገበያ ዋጋና፣የቅሪት ዋጋቸው ምን ያህሌ
እንዯሆነ የሥር ፌርዴ ቤት ገሇሌተኛ ባሇሙያ መዴቦ አሰርቷሌ፡፡ የተመዯበው ባሇሙያ
የመኪኖቹን ዋጋ የገመተው መኪኖቹ ከፊብሪካ ተመርተው እንዯመጡ አዱስ መኪኖች
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በማዴረግ ሣይሆን መኪኖቹ ሶስት ዒመት ከሥምንት ወራትአገሌግሇው በሚኖራቸው ይዞታ፣
መኪኖቹ ሶስት ዒመት ከሥምንት ወር አገሌግልት ሰጥተው የሚያወጡትን ዋጋመሠረት
በማዴረግ እንዯሆነ ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔና አመሌካችካቀረበው ክርክር ተረዴተናሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ገሇሌተኛ የንብረት ገማች የሆነው ባሇሙያ ያቀረበውን የመኪኖች ዋጋ
ግምት ተጠሪ የላሊ የባሇሙያ ግምት ወይም የተሻሇ ዔውቀትናክህልት ያሇው ባሇሙያ የሙያ
ምስክርነት እንዱሰጥ በማዴረግ አሊስተባበሇም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት ባሇሙያው መኪኖቹ የሰጡትን አገሌግልት ከግንዛቤ ውስጥ ሣያስገባ የመኪኖቹን ግምት
ሠርቶ እንዲቀረበ አዴርጎ በመውሰዴ ጉዲዩ እንዯና በባሇሙያ ይገመት በማሇት የሰጠው
ውሣኔ የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136/1/ እና የፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 343/1/
ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ዒሊማ ያሊገናዘበና የሥር ፌርዴ ቤት በጭብጥነት ይዞ ያሊጣራው
ምንም አይነት ፌሬ ጉዲይ ሣይኖረው ያሇበቂና ህጋዊ ምክንያት የተጣራውን ፌሬ ነገር
በዴጋሚ እንዱያጣራ የሰጠውና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ውሣኔ ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር
120329 የካቲት 22 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በዴምፅ ብሌጫ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 138747 የሰጠው ውሣኔ በዴምፅ
ብሌጫ ፀንቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

የሌዩነት ሏሳብ
ስሜ በተራ ቁጥር ሁሇት የተመዘገብኩት ዲኛ የሥራ ባሌዯረቦቼ በሰጡት ውሣኔ
ሊይ

ሥነ ሥርዒታዊ በሆነ ጉዲይ ባሇመስማማት የሌዩነት ሏሳቤዬን እንዯሚከተሇው

አስፌሬሇሁ፡፡
ከክርክሩሂዯት መገንዘብ እንዯሚቻሇው አመሌካች እና ተጠሪ በሚከራከሩበ
የተሽርካሪዎች ዋጋ ክፌያ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉከፌሌ ይገባሌ ያሇው መጠን
ሇይቶ

የወሰነ

ቢሆንም

የፋዳራሌ

ጠቅሊይ

ፌርዴ

ቤት

ይግባኝ

ሰሚ

ችልት

ተሽከርካሪዎች በገበያ ሊይ የሚኖራቸው ዋጋ በገሇሌተኛ ገማች ተጠንቶና ተገምቶ
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እንዱቀርብ

በዯዴረና

ሉከፇሌ

የሚገባው

የገንዘብ

መጠን

ይወሰን

ዘንዴ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሰረት ሇስር ፌርዴ ቤት መሌሶታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ፌሬ
ነገሩ ከመታየቱ በፉት ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ብቁ መሆን አሇመሆኑን መታየት
ነበረበት፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ጉዲዩ

በነጥብ

የመሇሰው

በመሆኑ

ጉዲዩ

የመጨረሻ

ውሣኔ

አይችሌም፡፡ በእርግጥ የሰበር ሰሚ ችልቱ እንዯመጨረሻ ውሣኔ

አግኝቷሌ

ሇማሇት

በሚታዩ ትእዛዞች ሊይ

መዝገቦችን እየመረመረ ውሣኔ የሰጠበት ሁኔታ ያሇ ስሇመሆኑ የሚያከራክር ጉዲይ
ቢሆንም በተያዘው ጉዲዩ ግን ሉጣሩ የሚገባቸው ነጥቦች ተሇይተው ሇሥር ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የተመሇሰ በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች አጣርተው የሚሰጡት ውሣኔ
ሳይታወቅ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ብቁ ነው ተብል መቅረቡ የኢፋዱሪ

ሔገ መንግስት

አንቀጽ 80/3/ /ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10/2/ ዴንጋጌዎች መሠረታዊ
ይዘትና መንፇስ ያገናዘበ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ መግንስት አንቀጽ 80/3//ሀ/
እና አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ አንዴ ጉዲይ ሇዚህ ችልት ብቁ የሚሆነው መሠረታዊ
የህግ ስህተት ያሇበት የመጨረሻ ውሣኔ /any final court decisions/

መስጠቱ

ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የይግባኝ ሂዯቱን ያጠናቀቀ ጉዲይ ሇሰበር መቅረቡ
እንዱሁም ይህ ችልትም ሇሥር ፌርዴ ቤት በነጥብ የተመሇሰው ጉዲይ ተመሌክቶ
መወሰኑ ከሊይ የተጠቀሱትን የኢፋዱሪ ሔገ መንግስትና አዋጅ ቁጥር 25/88 የሊገናዘበ
በመሆኑ ጉዲዩ ሇሰበር ብቁ አይዯሇም ተብል ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት በሏሳብ
ተሇይቻሇው፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡
ብ/ግ
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