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የሰ/መ/ቁ. 34621 

ሏምላ 30 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ኒያሊ ኢንሹራንስ አ/ማ - ጠበቃ አቶ በረከት በርሄ ቀረበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ሏጏስ ገ/ዴህን - ጠበቃ አቶ ገ/ሄር ተስፊይ ቀርበዋሌ 

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከመረመር በኋሊ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ታህሳስ 22 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፇው አቤቱታ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በኮ/መ/ቁ. 41455 መስከረም 23 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ መሰረታዊ የሆነ የህግ ግዴፇት የተፇጸመበት ነው 
በማሇት እንዱሻርሇት ስሇጠየቀ ነው፡፡ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁኑ አመሌካች በስር ከሳሽነት፣የአሁኑ ተጠሪ 
እና ላልች በዚህ ሰበር ችልት ተከራካሪ ያሌሆኑ ሁሇት ሰዎች ተከሳሾች በመሆን የተከራከሩ ሲሆን የስር ከሳሹ (የአሁኑ 
አመሌካች) መስከረም 14 ቀን 1997 ዓ.ም በተፃፇ ያቀረበው ክስ አጭር ይዘቱ ዯንበኛዬ ከጣሉያን ሃገር ገዝቶ 
ሇሚያስገባቸው የጫማ ሶሌ መስሪያ ኬሚካልች በጉዞ ሊይ እንዲለ ሇሚዯርስባቸው ጉዲት የመዴን ሽፊን የሰጠሁ ሲሆን 
እነዚህ የመዴን ሸፊን የሰጠኋቸውን ንብረቶች ከጅቡቲ ወዯብ ወዯ አዱስ አበባ ከተማ ሇማጓጓዝ የተባበሩት የጭንት 
ማመሊሇሻ ባሇንብረቶች ማህበር(አንዯኛ ተከሳሽ) ግዳታ በመግባት ተረክቦ በአቶ ሏጏስ ገ/መዴህን(ሁሇተኛ ተከሳሽ) ንብረት 
በሆነችው እና በአቶ ፊሲሌ ሏጏስ(ሦስተኛ ተከሳሽ) ንብረት በሆነችው እና ቁጥሯ 3-37484/3-04254 በሆነች መኪና 
ተጭኖ በመጓጓዝ ሊይ እንዲሇ የመኪናው ተሳቢ በመገሇበጡ ግምቱ ብር 129,333.93(አንዴ መቶ ሃያ ዘጠኝ ሺህ ሦስት 
መቶ ሰሊሳ ሦስት ብር ከዘጠና ሦስት ሳንቲም) በሆነ 42 በርሜሌ እና 4 ጀሪካን ኬሚካሌ ሊይ ጉዲት በመዴረሱ 
የተጠቀሰው የገንዘብ መጠን ሇዯንበኛዬ መዴህን ከፌያሇሁ እና ተከሳሾቹ ይህንን የገንዘብ መጠን ከነወሇደ ይክፇለኝ የሚሌ 
ነው፡፡ 

 ተከሳሾቹም ሇቀረበባቸው ክስ መሌስ እንዱሰጡ በታዘዘው መሰረት፣ 

አንዯኛ ተከሳሽ በሰጠው መሌስ ከሳሹና ዯንበኛዬ የሚሇው ባሇንብረት የፇጸሙት የኢንሹራንስ ውሌ ተገቢውን የአፃፃፌ 
ፍርም ያሊሟሊ በመሆኑ ሇከሳሹ የመዲረግ መብት አይፇጥርሇትም፤ሇከሳሹም የመዲረግ መብት በባሇንብረቱ 
አሌተሰጠውም፤እንዱሁም ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ፤በኢንሹራንስ ውለ የተዋዋይ ወገኖችና የምስክሮች ፉርማ የላሇ በመሆኑ 
ውጤት የሇውም ብሎሌ፤ 

 ሁሇተኛ ተከሳሽ ዯግሞ እኔ የማጓጓዙ ውሌ ተዋዋይ አይዯሇሁም፤እቃው የተጫነበት ንብረት የእኔ ስሇመሆኑም 
የሚያስረዲ ማስረጃ አሌቀረበም፤አዯጋው በዯረሰ በ7 ቀናት ውስጥም ያሌቀረበ ጥያቄ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፤ 

  ሦስተኛ ተከሳሽም የተባሇው እቃ አሌጫነኩም፤ክሱም በይርጋ የሚታገዴ ነው በማሇት መሌሷሌ፡፡ 
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 የስር ፌርዴ ቤቱም በግራ ቀኙ ወገኖች መካከሌ የቃሌ ክርክር ካካሄዯ በኋሊ ከሊይ ሊቀረቡት ክርክሮች 
እንዯሚከተሇው ወስኗሌ፣ይኸውም የስር ከሳሽ የመዲረግ መብት አሇኝ በማሇት ክሱን ያቀረበው ወይም መብቱ መነጨ 
የሚሇው ኢንሹራንሱን ከከፇሇው ዯንበኛው ጋር ካዯረገው የኢንሹራንስ ውሌና ይህ ዯንበኛው በሱ መብት ተዲርጏ ክሱን 
በተከሳሾቹ ሊይ ማቅረብ እንዯሚችሌ ከፃፇሇት ዯብዲቤ በመሆኑና ተዯረገ የተባሇው የኢንሹራንስ ውሌ በሚመሇከት በንግዴ 
ሔግ አስገዲጅ የሆነ የተሇየ ፍርማሉቲ ያሌተቀመጠሇት በመሆኑ የኢንሹራንሱ ውሌ የፍርማሉቲ ጉዲይ የሚታየው 
በፌትሏብሄር ሔጉ በተቀመጠው በጠቅሊሊ ውሌ ዓንቀፆች 1725፣1727 እና 1720(1) መሰረት ተዯርጏ በመሆኑና ከሳሹ 
ከዯንበኛው ጋር ያዯረገው የኢንሹራንስ ውሌ በግራ ቀኙ ወገኖችና በምስክሮች ያሌተፇረመ በመሆኑ ህጋዊ እውቅና 
የሇውም፣አይጸናም፤ ስሇሆነም የከሳሹ ዯንበኛ በላሇ የኢንሹራንስ ውሌ ተመስርቶ ሇከሳሽ የፃፇሇት የመዲረግ መብት ህጋዊ 
ውጤት የሇውም፣ ሁሇተኛው ተከሳሽም የንብረቶቹ አጓዥ ተብሇው በማጓጓዝ ሰነዴ እስካሌተጠቀሱ ዴረስ የመኪናው 
ባሇቤት በመሆናቸው ብቻ አጓዥ ሉባለ ስሇማይገባ በውሌም ሆነ ከውሌ ውጭ መሰረት ያዯረገ ክስ ሉቀርብባቸው አይገባም 
የሚሌ ነው፡፡ 

 ከሊይ የሰፇረውን የስር ፌ/ቤት ውሳኔ በመቃወም የአሁኑ አመሌካች ወዯ ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ቢያቀርብም ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ወገኖች ካከራከረ በኋሊ በኮ/መ/ቁ. 41455፣መስከረም 23 ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ 
ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት አጽንቶታሌ፡፡ 

 በስር ፌ/ቤቶቹ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት አመሌካቹ ታህሳስ 22 ቀን 
2000 ዓ.ም የተፃፇ አቤቱታ ወዯዚህ ሰበር ችልት ያቀረበ ሲሆን፤አጭር ይዘቱም፡- ከዯንበኛዬ ጋር ህጋዊ የሆነ 
የኢንሹራንስ ውሌ በማዴረግ እቃዎቹ በተጠሪው መኪና ከወዯብ ተጭኖ ወዯ አዱስ አበባ በመምጣት ሊይ እያሇ አዯጋ 
በመዴረሱ ሇዯንበኛዬ በክስ የቀረበውን ገንዘብ መክፇላ ተረጋግጦ እያሇ፣የመኪናዋ ባሇቤት ተጠሪው መሆናቸው እና 
የጭነት ውለ የተዯረገው ከወኪሊቸው (የስር አንዯኛ ተከሳሽ) ጋር በመሆኑ በንግዴ ህጉ መሰረት የእቃው አጓዥ መባሌ 
ሲገባቸው አጓዥ መሆናቸው በሰነደ አሌተጠቀሱም ስሇሆነም አጓዥ አይባሌም፤የመኪናዋ ባሇቤት ቢሆንም ጉዲዩ 
የተያያዘው ከውሌ ጋር በመሆኑ ከውሌ ውጭ መሰረት በማዴረግ ሉጠየቁ አይገባም በማሇት የተሰጠው ፌርዴ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉሻረሌኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪውም ነሏሴ 07 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ መሌሳቸው በስር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው ማህበር የእኔ 
ወኪሌ አይዯሇም፤ እኔ የፇጸምኩት የእቃ አጓዥነት ውሌ የሇም፤አመሌካች ገንዘቡ ከስር ሦስተኛ ተከሳሽ እንዱያገኝ 
ተፇርድሇት እያሇ አሊግባብ በእኔ ሊይ የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇዋሌ፡፡ 

 ይህ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር ከሊይ እየተገሇፀ በመጣው መሌኩ ከተገነዘበ በኋሊ፣ 

1. አመሌካች ከዯንበኛው ጋር የፇጸመው ህጋዊ የኢንሹራንስ ውሌ አሇ ወይስ የሇም? 
2. አመሌካች ሇዯንበኛው ተክቶ ወይም ተዲርጏ በስር ተከሳሾች (በእነ ተጠሪ) ክስ ሉመሰረት ይችሊሌ ወይስ 

አይችሌም? 
3. ተጠሪው የእቃው ማጓዝ ውሌ ወስዯዋሌ ወይስ አሌወሰደም? በላሊ አባባሌ ተጠሪው በዚህ ጉዲይ አጓዥ 

ናቸው ወይስ አይዯለም? 
     የሚለ መሰረታዊ ጭብጦችን በማውጣት ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡- 

 የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ የስር ፌርዴ ቤቶቹ የሰጡት ትርጉም በተጠሪውና በዯንበኛው መካከሌ በሔግ 
የሚጸና የኢንሹራንስ ውሌ የሇም የሚሌ ሇዚህም የሰጡት ምክንያት በውለ ሊይ ተዋዋይ ወገኖቹና ምስክሮች 
ስሊሌፇርሙበት በሔግ የሚፇሇግበትን ተገቢ ፍርማሉቲ አሊሟሊም፤የንግዴ ሔጉ የኢንሹራንስ ውሌ ይዘት ከሚዘረዝር 
በስተቀር ስሇውለ ፍርማሉቲ የሚሇው ነገር ስሇላሇ የኢንሹራንስ ውሌ ፍርማሉቲ በሚመሇከት በፌትሃብሄር ሔግ ውስጥ 
በጠቅሊሊ ውለ ዓንቀጽ 1725 እና 1727 በተመሇከተው መሰረት መከናወን እንዲሇበት ማሇትም ውለ የግዴ በጽሁፌ 
መዘጋጀት ያሇበትና ተዋዋይ ወገኖችና ምስክሮች የግዴ ሉርፇርሙት እንዯሚገባ፣ይህ ሳይሟሊ ከቀረ ግን በፌትሃብሄር 
ሔግ ቁጥር ዓንቀጽ 1720(1) መሰረት ውለ እንዯረቂቅ የሚቆጠርና ምንም አይነት ውጤት የማያስከትሌ ነው፤በመሆኑም 
አመሌካች ከዯንበኛው ጋር ያዯረገው የኢንሹራንስ ውሌ በተከሳሾቹ ሊይ ግዳታ ሉያስከትሌ አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ የንግዴ ሔጉ ስሇ የኢንሹራንስ ውሌ ፍርማሉቲ ምንም ነገር አሊሇም የተባሇው ተገቢነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም 
የንግዴ ሔግ አንቀጽ 657 ስሇ ውለ ፍርማሉቲ የሚዯነግግ ሣሳብ አስፌሯሌ፤ ይኸውም የኢንሹራንስ ውሌ በኢንሹራንስ 
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ውሌ ፕሉሲ በሚባሌ ጽሁፌ እንዯሚዯገፌና የመዴህን ገቢው ጥያቄ መሰረት በማዴረግ በፕሉሲው ሊይ መዴህን ሰጭው 
ከፇረመ ህጋዊ የሆነ የኢንሹራንስ ውሌ ግንኙነት በመዴህን ሰጭው እና በመዴህን ገቢው መካከሌ እንዯሚመሰረት 
ነው፤ይህ ሁኔታ ዯግሞ የንግዴ ሔጉ ሌዩ የሆነ የኢንሹራንስ ውሌ አፇፃፀም የሰፇረ እንጂ ጉዲዩ በጠቅሊሊ የውሌ ሔግ 
የሚመራ ግንኙነት አይዯሇም፤ይህ ሰበር ችልትም የኢንሹራንስ ውሌ አሇ ሇማሇት ተመሳሳይ ትርጉም በሰ/መ/ቁ. 24703 
ሚያዝያ 09 ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶቹ በአመሌካችና በዯንበኛው መካከሌ 
የተዯረገው ውሌ ሁሇቱ ወገኖች እና ምስክሮች የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1725 እና 1727 በሚያዙት መሰረት ባሇመፇረማቸው 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1720/1/ መሰረት የኢንሹራንስ ውሌ ግንኙነት የሇም በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ ሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነው፡፡ በመሆኑም በአመሌካችና በዯንበኛው መካከሌ ህጋዊ የሆነ የኢንሹራንስ ውሌ ግንኙነት አሇ ብሇናሌ፡፡ 

 ሁሇተኛው ጭብጥ  በተመሇከተ የአመሌካች ዯንበኛ ሏምላ 17 ቀን 1995 ዓ.ም የተፃፇ ሰነዴ አዘጋጅቶ 
አመሌካቹ በእርሱ እግር ተተክቶ መብቱን የማስከበር ወይም የመዲረግ መብት እንዲሇው ቢያረጋግጥም፣የስር ፌ/ቤቶቹ 
በሰጡት ፌርዴ ይህ የመዲረግ መብት ሔጋዊ ከሆነ የኢንሹራንስ ውሌ የመነጨ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ብሇዋሌ፡፡ 
ይሁን እንጂ በአመሌካችና በዯንበኛው መካከሌ ሔጋዊ የሆነ የኢንሹራንስ ውሌ ግንኙነት እንዲሇ በሊይኛው ጭብጥ 
የተረጋገጠ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካቹ ን/ሔ/ቁ. 683 መሰረት በዯንበኛው እግር ተዲርጏ በተከሳሾቹ ሊይ ክስ ማቅረብ 
የሚያስችሇውን መብት ከዯንበኛው አግኝቶ እያሇ የስር ፌ/ቤቶቹ ሳይቀበለት መቅረታቸው መሰረታዊ የሔግ ስህተት 
የተፇጸመበት በመሆኑ ተገቢነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

 ሦስተኛውን ጭብጥ በሚመሇከት አመሌካቹ ተጠሪው የመኪናዋ ባሇንብረት በመሆናቸው አጓዥ ናቸው፤በስር 
ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው የተባበሩት የጭነት ማመሊሇሻ  ንብረቶች ማህበር ሇተጠሪው ጥቅም ሲባሌ የሚጫን ነገር 
ከማፇሊሇግ ውጭ ጥቅሙ ሇተጠሪው የሚውሌ በመሆኑ በን/ሔ/ቁ. 566/የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2251 መሰረት የትራንስፕርት 
ስራው በውክሌና የሚያስተዲዴር አካሌ ነው፤ስሇሆነም ተጠሪው አጓዥ መባሌ አሇበት ሲሌ ተጠሪው ዯግሞ አጓዥ 
እንዲሌሆኑ በመግሇጽ የአመሌካቹ አባባለን የሚዯግፌሇት ማስረጃ አሊቀረበም በማሇት ይከራከራለ፡፡ ይሁን እንጂ ጉዲት 
ያዯረሰችውን የአሁኑ ተጠሪ መኪናን በሚመሇከት ከአመሌካቹ ዯንበኛ ጋር የአሁኑ ተጠሪ የመጓጓዣ ውሌ በቀጥታ 
የፇጸመው በስር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው (የተባበሩት የጭነት ማመሊሇሻ ባሇንብረቶች ማህበር) ቢሆንም ይህ 
አካሌ ያዯረገው ውሌ ተጠሪውን በመወከሌ ነው፤ምክንያቱም የዚህ አካሌ የስራ ዴርሻ በማህበሩ የታቀፈት መኪኖች 
የጭነት ስራ እንዱያገኙ ከማዴረግ አሌፍ የእያንዲንደ መኪና የጭነት ኪራይ ገቢ የባሇቤቱ ነው፣በአሁኑ ክርክርም 
ተጠሪው መኪናቸው በተባበሩት የጭነት ማመሊሇሻ ማህበር ከመታቀፎ ውጭ የመኪናው ገቢ በቀጥታ ተጠቃሚ 
ናቸው፤ስሇሆነም በንግዴ ሔ/ቁ. 566 እና የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2251 መሰረት ተጠሪው ከአመሌካቹ ዯንበኛ ጋር የጭነት ማጓዝ 
ውሌ የነበራቸው ሆነው እያሇ የስር ፌ/ቤቶቹ ተጠሪው አጓዥ አይዯለም በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 43650፣ሰኔ 16 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ እንዱሁም የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 41455፣መስከረም 23/2000 ዓ.ም የሰጧቸው ፌርድች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 
348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. ተጠሪው ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ብር 129,333.93(አንዴ መቶ ሃያ ዘጠኝ ሺህ ሦስት መቶ ሰሊሳ ሦስት 
ብር ከዘጠና ሦስት ሣንቲም) እንዱሁም ክሱ ከቀረበበት ከመስከረም 14/1997 ዓ.ም ጀምሮ 9% ወሇዴ 
ተከፌል እስኪያሌቅ ሇአመሌካች እንዱከፌሇው ተወስኗሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
       ጉዲዩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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