የሰ/መ/ቁ. 127587
ሚያዝያ 16 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ጰውልስ ኦርሺሶ
ሰናይት አዴነው
አመሌካች፡- ፏርፋክት ትራንዚትና ትራንስፖርት ኃሊ/የተ/የግ/ ማኅበር - አሌቀረበም
ተጠሪ፡- አቶ አህመዴ ዲውዴ ( አቶ አህመዴ ሁሴን ወኪሌ) - አሌቀረበም
መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል ያሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው የአሁኑ አመሌካች ሚያዝያ 28 ቀን 2008 ዒ/ም በተጻፇ
አቤቱታ

የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ. 4627 ታኅሳስ 27 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠው

ውሳኔ እንዱሁም የአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይ/መ/ቁ. 4105
መጋቢት 13 ቀን 2008 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት
ዲኝነት በመጠየቁ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነ የሰላዲ ቁጥሩ ኮዴ 3- 30303 ኢት የተሳቢ ቁጥር
09839 ከባዴ ተሸካርካሪ መኪና ከጅቡቲ አዱስ አበባ በመጓጓዝ ሊይ እያሇ በአፊር ክሌሌ ዱቸአቶ
ተብል በሚታወቀው ቦታ በዯረሰው ግጭት ንብረትነቱ

የተጠሪ በሆነ መኪና ሊይ ጉዲት

በመዴረሱ ነው፡፡
የአሁኑ ተጠሪ በመኪናው ሊይ ሇዯረሰበት ጉዲት ብር 350.000.00 /ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ/፤
መኪናው የሚንቀሳቀስበት ከፒታሌ ቢያንስ ከአዯጋው በኃሊ ሶስት ዙር ሽያጭ ተካሂድበት ሉገኝ
የሚችሇው በአንዴ ዙር ብር 20.000.00 /ሃያ ሺህ ብር/ x የ3 ዙር 60.000.00 /ስሌሳ ሺህ/
ብር፣ መኪናው አዯጋው በዯረሰበት ቦታ ከአንዴ ወር በሊይ አመሌካች በ3ኛ ወገን ኢንሹራንስ
አስገምታሇሁ

ብል

ሲያጉሊሊ

በዘብ

ሇማስጠበቅ
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ብር

5.000.00

/አምስት

ሺህ

ብር/፣

የትራንስፖርት ማስጫኛና ማውረጃ ሇሰራተኛ 1000.00 /አንዴ ሺህ/ ብር እንዱሁም በዚህ ጉዲይ
አዯጋው ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ ያወጣሁት የአሌጋ፣ የምግብና የትራንስፖርት ወጪና ኪሳራ ብር
20.000.00 /ሃያ ሺህ/ እንዯሆነ ገሌጾ በዴምሩ 441.000.00 /አራት መቶ አርባ አንዴ ሺህ/ ብር
አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሲሌ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡
አመሌካችም በበኩለ በተጠሪ መኪና ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ሇአመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጠው
ሔብረት

ኢንሹራንስ

ኩባንያ

የጉዲቱን

ካሳ

ሇመክፇሌ

ወይም

እንዯአስፇሊጊነቱ

መኪናውን

ሇማስጠገን ዋስትና ሰጥቶ እያሇ ተጠሪ አመሌካች ሇጉዲቱ ዋስትና አሊቀረበም በማሇት በተሳሳተ
መንገዴ የመዲኘት ሥሌጣን ሇላሇው አፊር ክሌሌ አሌዲአር ወረዲ ፌርዴ ቤት የእግዴ ትዔዛዝ
በማሰጠት የአመሌካች መኪና እንዲይንቀሳቀስ ከሶስት ወራት በሊይ እንዱቆም በማዴረጉ አመሌካች
በዚህ ምክንያት የተቀቋረጠበትን አንዴ ወር ገቢ 50.000.00 /አምሻ ሺህ/ ብር የሶሰት ወር
150.000.00 /አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ/ ብር እንዱከፌሌ ሲሌ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቅርቧሌ፡፡
ሁሇቱንም ክሶች የተመሇከተው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን እና የጣሌቃ ገቡን
የህብረት ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር ክርክር ፣ የምስክሮችን ቃሌ እንዱሁም የሰነዴ ማስረጃን
መርምሮ የአሁኑን አመሌካች የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ውዴቅ በማዴረግ የአሁኑ አመሌካች ሇአሁኑ
ተጠሪ የመኪናውን ግምት 350.000.00 /ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ/ ብር፣ የተቋረጠ የሶስት ወር
ገቢ 60.000.00 /ስሌሳ ሺህ/ ብር፣ ሇመኪናው ጥበቃ የተከፇሇውን 5.000.00 /አምስት ሺህ/ ብር
በዴምሩ 415.000.00 /አራት መቶ አስራ አምስት ሺህ/ ብር ከ10% የጠበቃ አበሌ እንዱሁም
ዲኝነት በታርፌ መሠረት እና ላልች ወጪዎች ካለ ዝርዘር የማቅረብ መብት ሇረቺ ጠብቀናሌ
በማሇት ወስኗሌ፡፡
ይህን ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ይግባኙን ተቀብል የግራ ቀኙን
ካከራከረ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የሥር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ሲሆን የአቤቱታ
ይዘቱም በአጭሩ፡1. ፌርዴ ቤት በገሇሌተኛ ባሇሙያ የተገመተው ግምት እያሇ በፖሉስ ግምት ተመስርቶ
350.000.00 /ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ/ ብር የጉዲት ከሳ መወሰኑ ያሇአግባብ ነው፡፡
2. ተጠሪ የተቋረጠበት 60.000.00 /ስሌሳ ሺህ/ ብር እንዱሁም ሇጥበቃ የወጣ ወጪ ብር
5000.00 /አምስት ሺህ/ እንዱከፇሇው የሥር ፌርዴ ቤት ከመወሰኑ ወጪ
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አንዲችም

ማስረጃ

ሳይቀርብ

የሰጠው

ውሳኔ

አቤቱታን

ሳይሆን

ማስረጃን

መሠረት

አዴርጎ

የመወሰን መሠረታዊ መርህን የተጻረረ ፌጹም የዲኝነት ግዴፇት ነው፡፡
3. ተጠሪ ሇጠበቃ ስሇመክፇሊቸው ያቀረቡት ማስረጃ በላሇበት እና መኪና ወዯ ሀገር ቤት
እየገባ እያሇ በመሆኑ ገቢ ማስገባት ባሌጀመረበት ሁኔታ የሥር ፌርዴ ቤት የተቋረጠ
ገቢ እንዱከፇሌ መወሰኑ ፌርዴ ቤቱ ፌትሒዊ እንዲሌሆነ በቂ ማስረጃ ነው፡፡
4. አመሌካች በተከሳሽ ከሳሽነት ያቀረበውን ክስ የሥር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው በህግ
አግባብ አይዯሇም፡፡
ሰሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ እንዱሻርሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች ኃሊፉነትን በተመሇከተ ያቀረቡት ክርክር ባይኖርም የከሳ
መጠኑን በተመሇከተ ግን ያቀረቡት ክርክር በአግባቡ በሥር ፌርዴ ቤቶች ተጣርቶ ውሳኔ
የተሰጠበት መሆን ያሇመሆኑንና

እንዱሁም በአመሌካች የቀረበው የተከሳሽ ከሳሽት ክስ ውዴቅ

ተዯርጎ የታሇፇበትን አግባብ ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በቀን 20/01/2009 ዒ/ም የተጻፇ ዝርዝር መሌስ

አቅርቦ

የተከራከረ ሲሆን አመሌካቹም ጥቅምት 21 ቀን 2009 ዒ/ም የተጻፇ መሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ እንዯተመሇከተው ሲሆን ጉዲዩን በሶስት
ጭብጮች ከፌሇን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
1. ፖሉስ በተጠሪ መኪና ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ገምቶ ሇማቅረብ በህግ የተሰጠ ሥሌጣን
አሇው ወይስ የሇውም? በዚህ ረገዴ የተገመተው ግምት በገሇሌተኛ ባሇሙያ የተገመተ
ነው ሇማሇት ያስችሊሌ ወይስ አያስችሌም?
2. አመሌካች የተቋረጠበትን ገቢ ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም? ሇመኪና ጥበቃስ
የወጣውን ወጪ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም?
3. አመሌካች በተከሳሽ ከሳሽነት ያቀረበውን ክስ የሥር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው
በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚለ ናቸው፡፤
የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ በተጠሪ መኪና ሊይ በዯረሰ ጉዲት ምክንያት ኃሊፉነትን
መሠረት አዴርጎ የተነሳ ክርክር ባይኖርም ጉዲቱን ተከትል ሉካስ የሚገባው
ቀኙ

መካከሌ

ክርክር

ያስነሳ

ከሆነ

ሉጣራ

የሚገባው

እንዳት

ነው?

የካሳ ግምት በግራ
ግምቱን

አጣርቶ

የሚያቀርበውስ ማነው? የሚለ ነጥቦች በቅዴሚያ ሉታዩ የሚገባቸው ናቸው፡፡ መኪናው ሊይ
በዯረሰው ጉዲት ከጥቅም ውጪ

የሆኑ የመኪና እቃዎች በማንኛውም ምስክር የሚረጋገጡ

ሳይሆኑ በዘርፈ እውቀት ባሊቸው ባሇሙያዎች
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የሚረጋገጡ እንዯሆኑ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡

እንዯዚህ ያለ ነገሮች በሚከሰቱበት ጊዜ ፌርዴ ቤት የፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 136
ዴንጋጌን በመከተሌ ሌዩ አዋቂ (ኤክስፏርት)

በመሾም እንዱጣራ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡

ምክንያቱም ትክክሇኛ ፌትህ ሇመስጠት ያስችሌ ዘንዴ ጉዲዩ በሚመሇከው ባሇሙያ እንዱጣራ
ማዴረግ የዲኝነት አካለ ዋነኛው ተግባር ነው፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ
ትራፉክ

ፖሉስ በመኪናው ሊይ የዯረሰውን የጉዲት ካሳ ግምት ሇማረጋገጥ ሙያው ብቃት

መኖር ያሇመኖሩን እንዱሁም ሇዚህ አካሌ በህግ የተሰጠውን ሥሌጣን ከዋጅ ቁጥር 681/2002
አንጻርመመሌከት

ተገቢ

እንዯሚያመሇክተውየትራፉክ

ነው፡፡

የዚህ

ተግባርና

አዋጅ

ኃሊፉነት

አንቀጽ

2

ተሽከርካሪዎች

/25/

እና

በመንገዴ

37
ሊይ

/2/

/ሏ/

ሇመንቀሳቀስ

አስፇሊጊውን ቴክኒካዊ ብቃት እንዲሊቸው መመርመር እና በአዯጋው ጊዜ የአዯጋውን መንሥኤ
ማጣራት እንዱሁም ከአዯጋው በኃሊ ተሽከርካሪው መንገዴ ሊይ ሇመንቀሳቀስ ቴክኒካዊ ብቃት
እንዲሇው ማረጋገጥ ነው፡፡ ከዚህ ውጭ በተሽከርካሪዎች ሊይ የዯረሰ ጉዲትን በተመሇከተ
ዋጋ አስሌቶ ግምት ሇማቅረብ በህግ ሇትራፉክ ፖሉስ የተሰጠው

የገበያ

ተግባርም ሆነ ኃሊፉነት የሇም፡፡

በላሊ አነጋገር በመኪናው ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ብቻ ሳይሆን ንብረቱ በወቅቱ ሇገበያ ቀርቦ
ሉያወጣ የሚችሇው የገበያ ዋጋ /Market Value/ ገምቶ ሇማቅረብ የሚችሇው ፖሉስ ሳይሆን
በዚህ ዘርፌ በቂ እውቀት፣ ክህልት እና ሙያ ያሇው ሰው ነው፡፤ ስሇሆነም በተያዘው ጉዲይ
በፖሉስ የቀረበው ግምት መኪናው ሊይ የዯረሰውን ጉዲት በተመሇከተ የገበያ ዋጋን

ግምት

መጠን በአግባቡ አጣርቶ ሇማቅረብ በቂ ሙያዊና ቴክኒካዊ ብቃት ባሇው ባሇሙያ የቀረበ ግምት
ባሇመሆኑ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የተሽከርካሪ ዋጋ ግምት የመተመን አገሌግልት
መስጠት በአዋጅ ቁጥር 468/97 አንቀጽ 7 /1/ዘ/ መሠረት የትራንስፖርት ባሇሥሌጣን ስሇመሆኑ
የሚዯነግግ ቢሆንም የገበያ ቃጋን መሰረት አዴርጎ እስካሌቀረበ ዴረስ ተቀባይነት የሚሰጠው
አይሆንም፡፡
በላሊ በኩሌ የአሁኑ አመሌካች በግራ ቀኙ በኩሌ በተዯረሰው ስምምነት መሠረት ጉዲት የዯረሰበት
መኪና ወዯ አዲማ ከተማ ተጓጉዞ በገሇሌተኛ ባሇሙያ ከተመረመረ በኃሊ የጉዲቱ ካሳ መጠን ብር
108.747.83 /አንዴ መቶ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ አርባ ሰባት ብር ከሰማኒያ ሶስት ሳንቲም/
ተረጋግጦ

ያሇና

ሔብረት

ኢንሹራንስ

ግምቱን

ሇመክፇሌ

ፌቃዯኛ

ሲሆን

ተጠሪ

ግን

የተገመተውንም ግምት ሇመቀበሌ እምቢተኛ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ሉወስን የሚገባውም ይህ ግምት
ነው ሲሌ ይከራከራሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ተገምቷሌ በተባሇው አካሌ መኪናው ሊይ የዯረሰው የጉዲት
መጠን እንዱገመት ያሇመስማማቱን ገሌጾ ተከራክሯሌ፡፡ ይህ ክርክር የሚያመሇክተው በግራ ቀኙ
መካከሌ የጋራ መስማማት እንዲሌነበረ ነው፡፡ ይህ ብቻ አይዯሇም የተዯረሰበት ስምምነት
ስሇመኖሩ ሇሥር ፌርዴ ቤት የቀረበና ያስረዲ ማስረጃ እንዯላሇ ውሳኔው ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም
አመሌካች በዚህ ረገዴ የሚያቀርቡት ክርክር በግራ ቀኙ በጋራ በተዯረሰ ስምምነት መሠረት
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ግምት የተሠራሇት /የወጣሇት/

ስሇመሆኑ በማስረጃ የተዯገፇ ክርክር ሆኖ አሊገኘነውም፡፡

ስሇሆነም በመኪናው ሊይ የዯረሰው ጉዲት በዘርፈ በቂ እውቀትና ክህልት ባሇው /ባሊቸው/
ባሇሙያ /ባሇሙያዎች/ ተጣርቶ ሉወሰን ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የአሁን ተጠሪ መኪናው ጉዲት ሳይዯርስበት ቢሸጥ ኖሮ በሶስት
ወር ውስጥ ሉያተርፌ የሚችሇውን ብር 60.000.00 /ስሌሳ ሺህ/ ገምቶ ያቀረበው በሥር ፌርዴ
ቤት ተፇርድሇታሌ፡፡ በመኪናው ሊይ የዯረሰው ጉዲት ጠቅሊሊ ጉዲት / Total Loss/ እንዯሆነ
ከተጠሪ ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ እንዱህ ዒይነት ጉዲት በሚዯርስበት ጊዜ በንብረቱ ሊይ የዯረሰውን
አጠቃሊይ ግምት ከመጠየቅ ውጭ ይገኛሌ ተብል የሚታሰበውን ገቢ መጠየቅ አግባብነት
አይኖረውም፡፡ በህጉ መሠረት የጉዲት ከሳ ክፌያ ዒሊማው ተጎጂው በዯረሰበት ጉዲት ሌክ

ጉዲት

አዴራሹ ተመጣጣኝ የሆነ ክፌያ እንዱከፌሌ በማዴረግ ወይም የዯረሰውን ጉዲት በማሠራት
/በማስጠገን/ ጉዲት ከመዴረሱ በፉት ወዯ ነበረበት ሁኔታ እንዱመሇስ ማዴረግ ነው፡፡ ይህንን
ከፌትሒብሓር ህግ ቁጥር 2090 /1/፣ 2092 እና 2119 /1 እና 2/ መረዲት ይቻሊሌ፡፡
በተያዘውም ጉዲይ የአመሌካች ኃሊፉነት በተጠሪ መኪና ሊይ ሇዯረሰበት ጉዲት በጉዲቱ ሌክ
ተመጣጣኝ ካሳ መክፇሌ ወይም ጉዲቱን በመጠገን መኪናው ጉዲቱ ከመዴረሱ በፉት ወዯ ነበረበት
ሁኔታ እንዱመሇስ ማዴረግ ነው፡፡ ከዚህ ወጭ ከዯረሰው አዯጋ ጋር ግንኙነት የላሇውን ክፌያ
አመሌካች የሚከፌሌበት ህጋዊ ግዳታ ሉኖር አይችሌም፡፡
የመኪና ጥበቃ ወጪን በተመሇከተ አመሌካች መኪናው ፖሉስ ዘንዴ ስሇቆየ ተጠሪ ሇመኪና
ጥበቃ የሚከፌሌበት ምክንያት አይኖርም ሲሌ የተከራከረ ቢሆንም ይህን የሚዯግፌ ማስረጃ
ሇሥር እንዲቀረበ የሚያመሇክት ነገር ተያይዞ በቀረበሌን ውሳኔ ሊይ ስሇላሇ በዚህ ረገዴ በሥር
ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ሶስተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ የአመሌካች መኪና በወረዲ ፌርዴ ቤት ትዔዛዝ ታግድ መቆየቱን
የግራ ቀኙ አይካካደም፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዯሚያመሇክተው መኪና ሇጊዜው ታግድ
የቆየው አመሌካች ዋስትና እንዱያስይዝ በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 151 እና 152
መሠረት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ፌርዴ ቤቱ የተከሰተውን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባትና በማጤን
የሰጠ ትዔዛዝ በመሆኑ በተጠሪ ክፈ ሌቦና ምክንያት የተፇጸመ ዴርጊት ሆኖ አይታይም፡፡
አመሌካች ተጠሪ ሥሌጣን በላሇው ፌርዴ ቤት መኪናውን አሳግድ በማቆየቱ የሶስት ወር
150.000.00 /አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ/ ብር ኪሳራ አዴርሶብኛሌ በማሇት ያቀረበው የተከሳሸ
ከሳሽነት ክስ በሥር ፌርዴ ቤት ተቀባይነትን ማጣቱ የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመጨረሻም በመኪናው ሊይ የዯረሰውን የጉዲት ካሳ ግምት ብር 350.000.00 /ሶስት መቶ ሃምሳ
ሺህ/ እንዱሁም ይገኝ የነበረ ገቢ ነው ተብል 60.000.00 /ስሌሳ ሺህ /ብር አመሌካች ሇተጠሪ

267

እንዱከፌሌ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ከሊይ በዝርዝር ከተገሇጹ ህጋዊ ምክንያቶች አንጻር ሲታይ
መሠረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇጸመበት

ሆኖ

ተገኝቷሌ፡፡

በመሆኑም

የሚከተሇው

ውሳኔ

ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአውሲረሱ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ. 4627 በቀን 04/05/2008 ዒም የሰጠው
ውሳኔ እንዱሁም የአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይ/መ/ቁ.
4105 መጋቢት 13 ቀን 2008 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ
ቁጥር 348 /1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. ሇተጠሪ መኪና ጥበቃ የተከፇሇ ብር 5000.00 /አምሰት ሺህ/ አመሌካች እንዱከፌሌ
የተሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የአመሌካች የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ተቀባይነት የሇውም
ተብል የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡
3. በተጠሪ መኪና ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት የካሳ ግምት ብር 350,000.00 /ሶስት መቶ ሃምሳ
ሺህ ብር/ እንዱሁም ሇተቋረጠበት ገቢ

ብር 60,000.00

አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ

ይገባሌ ተብል የተወሰነው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡
4. ሇተቋረጠ ገቢ አመሌካች ብር 60,000.00 /ስሌሳ ሺህ/ ሇተጠሪ ሉከፌሌ አይገባም ተብል
ተወስኗሌ፡፡
5. በመኪናው ሊይ የዯረሰውን የጉዲት ካሳ ግምት በተመሇከተ ከሊይ በፌርዴ ሀተታ ሊይ
በአንዯኛ ጭብጥነት ተይዞ

በዝርዘር በተገሇጸው መሠረት ስሇ ጉዲዩ በቂ እውቀትና

ክህልት ባሇው ባሇሙያ በመኪናው ሊይ የዯረሰው ጉዲት ተጣርቶ እንዯገና እንዱወሰን
በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 343 /1/ መሠረት ሇአውሲረሱ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት መሌስናሌ፡፡
6. ሏምላ 20 ቀን 2008 ዒ/ም የተሰጠው የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው አካሌ
ይጻፌ፡፡
7. ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
8. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይሊክሊቸው፡፡ በ20/11/08 ዒ/ም የተሰጠ እግዴ
ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
መ/ተ
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ቤተሰብ
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