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የሰ/መ/ቁ. 42962 

ታህሣሥ 28 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ አየሇ አዴማሱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አጀቡ ሹሜ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የጉዲት ካሳን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት 
ክስ የተጠሪ መኪና ገጭቶ የአካሌ ጉዲት ስሊዯረሰባቸው ጉዲት ካሳ ብር 50,000(ሃምሳ ሺህ) እንዱከፇሊቸው 
ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪ ሇቀረበባቸው ክስ በሰጡት መሌስ የጉዲት ካሳው መጠን የተጋነነ ነው፣አዯጋው በአመሌካች ሊይ 
ቀሪ የአካሌ ጉዲት ሇዯረሰ በመሆኑና ሇህክምና ያወጡት ወጪ ከግንዛቤ ሳይገባ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የተጠሪ መኪና አመሌካችን 
ገጭቶ በአካሊቸው ሊይ 18% ጉዲት ማዴረሱን ካረጋገጠ በኋሊ አመሌካች ከጉዲቱ በፉት ገቢ ያገኙ እንዯነበር 
ስሊሊስረደ በአዯጋው ምክንያት ያጡት የገንዘብ ጥቅም ስሇላሇ የሚከፇሊቸው የጉዲት ካሳ አይኖርም በማሇት 
የአመሌካችን የካሳ ጥያቄ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው 
ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም አመሌካች 
ሊይ የአካሌ ጉዲት መዴረሱ ተረጋግጦ እያሇ የጉዲት ካሳ ሉከፇሊቸው አይገባም የተባሇበትን የሔግ አግባብ 
ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም 
አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው የተጠሪ መኪና አመሌካችን ገጭቶ የአካሌ ጉዲት ያዯረሰባቸው ስሇመሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪም ቢሆኑ መኪናቸው አመሌካች ሊይ ጉዲት ማዴረሱን አሌካደም፡፡ አንዴ ተሽከርካሪ በላሊ 
ሰው ሊይ ጉዲት አዴርሶ ከተገኘ የተሽከርካሪው ባሇቤት ሇጉዲቱ አስተዋፆ ባይኖረውም እንኳን የመኪናው ባሇቤት 
በመሆኑ ብቻ ሇዯረሰው ጉዲት አሊፉነት እንዯሚኖርበት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2981/1/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ምክንያት 
ተጠሪ ጥፊት ባይኖርባቸው እንኳን አመሌካች ሊይ ሇዯረሰው የአካሌ ጉዲት የአዯጋው አዴራሽ መኪና ባሇቤት 
በመሆናቸው ብቻ የጉዲት ካሳ የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇባቸው፡፡ የስር ፌ/ቤትም ተጠሪ ሇጉዲቱ ኃሊፉ መሆናቸውን 
ተቀብሎሌ፡፡ አከራካሪ የሆነው አመሌካች የጉዲት ካሳ ሉከፇሊቸው ይገባሌ አይገባም የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ የስር 
ፌ/ቤት ምንም እንኳን አመሌካች የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው ቢሆን ከጉዲቱ በፉት ገቢ ያገኙ እንዯነበር ስሊሊረጋገጡ 
ያጡት የገንዘብ ጥቅም ስሇላሇ ካሳው ሉከፇሊቸው አይገባም ብሎሌ፡፡ ይህ የፌ/ቤቱ ውሳኔ አንዴ ሰው በዯረሰበት 
አዯጋ ምክንያት የአካሌ ጉዲት ቢዯርስበት ካሳ ሉከፇሇው የሚገባው ከአዯጋው በፉት ገቢ የሚያገኝ መሆኑና ይህም 
ገቢው የተቋረጠ መሆኑን ካስረዲ ብቻ ነው ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የሚወስዴ ነው፡፡ ይህም ዴምዲሜ በዋናነት 
የሚያሳይው የታጣ የገንዘብ ጥቅም ከላሇ በቀር ምንም አይነት የአካሌ ጉዲት ቢዯርስ ካሳ ሉከፇሌ የማይገባው 
መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ችልቱ የጉዲት ካሳ የሚከፇሇው መቼ ነው? የሚሇውን ጭብጥ መርምሯሌ፡፡ 
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 በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 14 ሥር “ማንኛውም ሰው ሰብዓዊ በመሆኑ የማይዯፇርና የማይገሰስ በህይወት 
የመኖር፣የአካሌ ዯህንነትና የነፃነት መብት አሇው” (ሰረዝ የተጨመረ) ተብል የተቀመጠ ሲሆን አንቀጽ 16 የአካሌ 
ዯህንነት መብት ምን እንዯሆነ ያብራራሌ፡፡ ማንኛውም ሰው በአካለ ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስበት የመጠበቅ መብት 
እንዲሇው የሃገሪቱ የበሊይ ሔግ ያስገነዝባሌ፡፡ መንግስትም ሆነ ማንኛውም ሰው የላሊውን ሰው የአካሌ ዯህንነት 
የመጠበቅ የሔግ ግዳታ አሇበት፡፡ ይህን ህግ በመተሊሇፌ በሰው አካሌ ሊይ ጉዲት ማዴረስ በወንጀሌ የሚያስቀጣ 
መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇዯረሰው የአካሌ ጉዲት ተጏጂው ካሳ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡ በህገ-መንግስቱ 
የተቀመጠው ይህን የሰብአዊ መብት ከሚያረጋግጡ ዝርዝር ሔጏች ውስጥ በፌ/ሔጉ ውስጥ የጉዲት ካሳን 
አስመሌክቶ የተቀመጡት ዴንጋጌዎች ይገኙባቸዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት አንዴ ሰው በጥፊቱ በላሊ ሰው ሊይ ጉዲት 
ካዯረሰ ሊዯረሰው ጉዲት አሊፉ ሆኖ ካሳ ሉከፌሌ እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2028 አስቀምጧሌ፡፡ በመሆኑም በመርህ 
ዯረጃ የጉዲት ካሳ ሉከፌሌ የሚገዯዯው በጥፊቱ ጉዲት ያዯረሰ ሰው ሲሆን በአንዲንዴ የተሇያዩ ጉዲዮች ዯግሞ አንዴ 
ሰው ጥፊት ሳይኖርበትም ኃሊፉ እንዯሚሆን ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2066 እና ተከታዮቹ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከእነዚህ ህጉ 
ሇይቶ ካስቀመጣቸው ጉዲዮች አንደ የተሽከርካሪ ባሇቤት ተሽከርካሪው ሊዯረሰው ጉዲት ጥፊት ሳይኖርበት አሊፉ 
እንዯሚሆን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2081/1/ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም በላሊ ሰው አካሌ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት አሊፉ የሆነ  ሰው 
ሇዯረሰው ጉዲት ካሳ የመክፇሌ ግዳታ በፌ/ሔጉ ግዳታ ተጥልበታሌ፡፡ ከዚህ በመቀጠሌ ሉታይ የሚገባው የካሳው 
መጠን ነው፡፡ ሇጉዲቱ አሊፉ የሆነ ሰው የሚከፌሇው የካሳ መጠን ከጉዲቱ ጋር ተመዛዛኝ ሉሆን እንዯሚገባ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2090 እና 2091 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ወዯፉት ይዯርሳሌ ተብል የሚገመት ጉዲት የተረጋገጠ ከሆነ 
እስኪፇፀም መጠበቅ ሳያስፇሌግ ካሳው ሉከፇሌ እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2092 ይናገራሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ካሳ 
ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ መመዘን አሇበት ሲባሌ መታየት ያሇበት በአጠቃሊይ በተጏጂው ሊይ ጉዲት 
በመዴረሱ ምክንያት እንዯሰው በአጠቃሊይ የመስራት ኃይሌ ቅነሳ አንፃር እንጂ ከጉዲቱ በፉት ሲሰራው የነበረውን 
ስራ ሊሇመስራት ጉዲቱ ያስከተሇው ሌዩ ጫናና የቅነሳ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት አሇመሆኑን ሇዚህም 
ምክንያት የሚሆነው እያንዲንደ የሰውነት ክፌሌ ስራ ሇመስራት ብቻ ሳይሆን በአጠቃሊይ አንዴ ሰው ሇመኖር 
የተሇያየ ፊይዲና ጠቀሜታ ያሇው በመሆኑ እንዯሆነ ይህ የሰበር ችልት በመ/ቁ. 19338 ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት 18% ስሇመሆኑ ተገንዘበናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት 
አመሌካች ሊይ ጉዲት መዴረሱን ቢያረጋግጥም ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው ከጉዲቱ በፉት ገቢ ያገኙ እንዯነበር 
አሊስረደም በሚሌ ካሳ ሉከፇሊቸው አይገባም ብሎሌ፡፡ ነገር ግን ጉዲት መዴረሱ በተጨባጭ እስከተረጋገጠ ዴረስ 
ሇተጏጂው ከዯረሰበት ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ ሉከፇሇው ይገባሌ፡፡ ምክንያቱም መታየት ያሇበት ተጏጂው 
ከጉዲቱ በፉት ያገኘው ገቢ ሳይሆን በጉዲቱ ምክንያት ወዯፉት በመስራት ችልት ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇው 
አለታዊ ተጽእኖ ነው፡፡ አመሌካች ሊይ የዯረሰው አካሌ ጉዲት ሙለ ሇሙለ የመስራትን ችልታቸውን ያሳጣ ነው 
ባይባሌም በ18% በመቶ የመስራት ችልታቸውን የቀነሰ ስሇመሆኑ በሔክምና ተረጋግጧሌ፡፡ በእርግጥ ሇዚህ ጉዲት 
ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ ሇመወሰን አስቸጋሪ ቢሆንም የካሳውን መጠን በትክክሌ ሇመወሰን ያሌተቻሇ እንዯሆነ የካሳው 
መጠን በርትእ ሉወሰን እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2102/1/ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሊይ ጉዲት 
መዴረሱና ጉዲቱም 18% የመስራት ችልታቸውን መቀነሱ ስሇተረጋገጠ የካሳውን መጠን በትክክሌ ማወቅ 
አስቸጋሪ ቢሆንም እንኳን በርእት መወሰን ሲቻሌ አመሌካች ገቢ ያሌነበራቸው በመሆኑ ብቻ ካሳ አይከፇሊቸውን 
ተብል የተሰጠው ውሳኔ የጉዲት ካሳ ዴንጋጌዎችን ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት 107806 ሚያዚያ 24 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ. 68949 ጥቅምት 28 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሊይ 18% የአካሌ ጉዲት የዯረሰባቸው በመሆኑ በርትእ ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ) ተጠሪ 
ሇአመሌካች እንዱከፌለ ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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