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1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 58998 ታህሳስ 02 ቀን 2000 ዓ.ም ተሠጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 64410 የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) 
መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ሚያዝያ 05 ቀን 1987 ዓ.ም በተፇረመ የብዴር ውሌ ከአመሌካች ሇወሰደት ገንዘብ የከፇለት 
ማንኛውም ገንዘብ እና የመያዣ ንብረቶች ሽያጭ ዋጋን በአፇፃፀም ወቅት ከአመሌካች ጋር የመተሳሰብ 
መብታቸው የተጠበቀ ሆኖ በስር ፌርዴ ቤት ክስ የቀረበበትን ብር 396,904.52(ሦስት መቶ ዘጠና ስዴስት 
ሺህ ዘጠኝ መቶ አራት ብር ከሃምሳ ሁሇት ሳንቲም) ወሇዴን በስምምነታቸው መሰረት ገንዘቡ ተከፌል 
እስከሚያሌቅ፣ እንዱሁም የመዴን አረቦኑን ሇአመሌካች እንዱከፌለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  የሰ/መ/ቁ. 46778 

የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ኂሩት መሇሰ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ  - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 



296 

 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የአረቦን ክፌያን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የአሁኑ ተጠሪ ኀዲር 01 ቀን 2000 ዓ.ም በአሁኑ አመሌካች እና በአቶ አህመዴ ማሞ ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ 
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- ተጠሪ የሰላዲ ቁጥር 3-33558 ሆኖ ንብረትነቱ የአቶ አህመዴ ማሞ ሇሆነው 
ተሽከርካሪ አመሌካች ጋር በጠየቁት መሰረት የመዴን ውሌ ማዴረጉን፣ከእ.ኤ.አ ከ18/08 እስከ 18/08/2004 ዴረስ 
ከሚፇሇግባቸውን የአረቦን መዴን ክፌያ ውስጥ ብር 24,472.89(ሃያ አራት ሺህ አራት መቶ ሰባ ሁሇት ብር 
ከሰማንያ ዘጠኝ ሳንቲም) ያሌከፇለ መሆኑን ገሌፆ ይህንኑ ገንዘብ ከነ ሔጋዊ ወሇዴና ከሌዩ ሌዩ ወጪዎች ጋር 
አመሌካችና አቶ አህመዴ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰነሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 
የአሁኑ አመሌካችም በተከሳሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መከሊከያ መሌስ፤የተጠሪ ጥያቄ በይርጋ የታገዯ መሆኑን፣የመዴን 
ውለ ተዋዋይ ባሇመሆኑ ክስ ሉቀርብበት እንዯማይገባ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ የተከራከረ ሲሆን 
በፌሬ ነገር ረገዴም የተጠየቀው የአረቦን ገንዘብ ክፌያ ጥያቄ የውሌ ዘመኑ አሌፍ ውለ ከተፇፀመ በኋሊ የቀረበ 
በመሆኑ ተቀባይነት እንዯላሇው፣ውለ በሁሇት ምስክሮች ፉት ያሌተዯረገ በመሆኑ በሔግ ፉት የሚፀና 
አሇመሆኑን፣የአረቦን ክፌያ አሌከፇሇም ከተባሇ ተጠሪ ውለን ከማቋረጥ ውጪ አረቦን ይከፇሇኝ በማሇት ክስ 
ማቅረብ እንዯማይችሌ ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የአሁኑን አመሌካች መከራከሪያ ነጥቦችን ውዴቅ በማዴረግ ሇክሱ ገንዘብ ኃሊፉ 
አዴርጏ ብር 24,472.89(ሃያ አራት ሺህ አራት መቶ ሰባ ሁሇት ብር ከሰማንያ ዘጠኝ ሳንቲም) ክስ ከቀረበበት ጊዜ 
ጀምሮ ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ ከሚታሰብ 9%(ዘጠኝ ከመቶ) ወሇዴና ከሌዩ ሌዩ ወጪዎች ጋር ከአቶ 
አህመዴ ማሞ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኖበታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት 
ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ዴርጅት ነገረ ፇጅ ግንቦት 24 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር 
ፌ/ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ፡-ጉዲዩ በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ የሚታገዴ ሆኖ እያሇና ውለም መሰረትም የተፇፀመ ሆኖ እያሇ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች የን/ሔ/ቁ. 666 እና 674 እንዱሁም ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ያዯረገው የመዴን አረቦን ውሌ ሳይኖር 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1731 እና 1952 ዴንጋጌዎችን ባሊገናዘበ መሌኩ አመሌካችን ሇአረቦን ገንዘብ ክፌያ ጥያቄ ኃሊፉ 
ማዴረጋቸው ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው 
ተመርምሮም አመሌካች ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የተከራከረው ክርክር መታሇፈ ከን/ሔ/ቁ. 674 ዴንጋጌ 
አንፃር አግባብ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመረመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጏ የተጠሪ ነገረ ፇጅ ኀዲር 
10 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የጽሐፌ መሌስ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ አግባብነት ይዯግፊለ ያሎቸውን 
ምክንያቶች በመዘርዘር ውሳኔው ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 በክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች አቶ አህመዴ ማሞ ከተባለ ግሇሰብ ጋር በመሆን የመዴን 
አረቦን ገብቶ የተዋዋሇ መሆኑን፣የመዴን ውሌም እንዱታዯስ ጥያቄ አቅርቦ በጥያቄው መሰረት ተጠሪ 
ማዯሱን፣ግራ ቀኙን የሚያከራክረው የአረቦን ገንዘብ ክፌያ መከፇሌ በነበረት ጊዜ ባሇመከፇለ ተጠሪ የይከፇሇኝ 
ጥያቄ ማቅረቡ በይርጋ የታገዯ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው የሔግ ጥያቄ ነው፡፡ 

 በመሰረቱ አመሌካች ሇክርክሩ መሰረት ያዯረገው የን/ሔ/ቁ.674/1/ ሲሆን የዴንጋጌው ሙለ ይዘትም፡- 
በኢንሹራንስ ውሌ ምክንያት የሚቀርብ ማንኛውም ክስ የሚታገዯው ሇክሱ ምክንያት የሆነው ጉዲት ከተዯረገበት 
ወይም በጉዲዩ ሊይ ጥቅም ያሊቸው ወገኖች ጉዲቱን ካወቁበት ቀን ጀምሮ ከሁሇት አመት በኋሊ ነው የሚሌ ሲሆን 
የእንግሉዝኛው ትርጉምም፡- 
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 Any claim arising out of a contract of insurance shall be barred after two years from the 
occurrence giving rise to the claim or from the day when the parties knew of the occurrence. 
በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ 

 በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በኢንሹራንስ ውሌ ሊይ ተመስርቶ የሚቀርብ ማንኛውም ክስ ጥያቄውን ሇማቅረብ 
የሚያስችሇው ምክንያት በተከሰተ ወይም ጥቅም ያሊቸው ወገኖች ጉዲዩን ካወቁበት ቀን ጀምሮ በሁሇት ዓመት ጊዜ 
ውስጥ መቅረብ እንዲሇበት መገንዘብ አያዲግትም፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የመዴን አረቦን መከፇሌ የነበረበት ጊዜ ሁሇት ዓመት ያሇፇው ስሇመሆኑ ተጠሪም 
የማይክዯው ፌሬ ጉዲይ ሲሆን ተጠሪ አጥብቆ የሚከራከረው ሇጉዲዩ  

አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ በንግዴ ሔጉ የተመሇከተው ሳይሆን በፌ/ብ/ሔጉ አንቀጽ 1845 ስር የተመሇከተው ነው 
በማሇት ነው፡፡ ሆኖም ጉዲዩ የኢንሹራንስ ውሌን መሰረት ያዯረገ እንዯመሆኑ መጠን በንግዴ ሔጉ የተመሇከተው 
የይርጋ ዴንጋጌ ተፇፃሚነት የማይኖርበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን ከሊይ የተመሇከተው ዴንጋጌ ግሌጽ 
ከመሆኑ አንፃር የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ በንግዴ ሔጉ 
አንቀጽ 754/1/ ስር የተመሇከተው ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
1677 እና 1845 መሰረት በማዴረግ አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ ክርክር ውዴቅ ያዯረገው ያሊግባብ ስሇሆነ 
ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 102951 ጥቅምት 05 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 72894 ግንቦት 03 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ የጠየቀው የመዴን አረቦን ይከፇሇኝ ጥያቄ በሁሇት አመት ይርጋ ጊዜ የታገዯ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  

የሰ/መ/ቁ. 46808 

ሚያዝያ 06 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ/ማ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ጫሌቱ ሚዯግሳ - በላለበት 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የመዴን ሰጪ የኃሊፉነት መጠን የሚመሇከት ነው፡፡ የአሁን አመሌካች 
የመዴን ሽፊን የሰጠው የሰላዲ ቁ 3ኦሮ 03004 የሆነ የሔዝብ ማመሊሇሻ ንብረትነቱ የአቶ ሏብታሙ አሇነህ ሆኖ 
በአቶ ጌታነህ አሇነህ ሲሽከረከር የሰላዲ ቁጥር 3 ኢት 16818 የሆነ መኪና ገጭቶ በመኪናው ውስጥ የነበሩ አቶ 
ተመስገን ሚዯግሳ እና ወ/ሮ ስኳሬ ዱቲን የገዯሇ በመሆኑ የካሣ ጥያቄ ክስ በወራሾች ቀርቦ አመሌካችም በመዴን 
ውሌ መነሻ በክርክሩ እንዱገባ መዯረጉን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ኃሊፉነት እና የካሣ መጠንን 
አስመሌክቶ ክርክር ያቀረበ ቢሆንም ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣን የተመሇከተው የኢለባቡር ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ተከሳሾች ሇጉዲቱ ኃሊፉ ናቸው ካሇ በኋሊ የካሣ መጠኑም ብር 106,400(አንዴ መቶ ስዴስት ሺህ 
አራት መቶ) ብር እንዱከፇሌ ወስኗሌ፡፡ 

 ይግባኝ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የካሳ መጠኑን በማሻሻሌ ባጠቃሊይ ብር 68,200(ስሌሳ 
ስምንት ሺህ ሁሇት መቶ) እንዱከፇሌ ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ ሲሌ ሰኔ 16/2001 ዓ.ም በጠበቃው አማካይነት 
ባቀረበው አቤቱታ የሟች ወራሾች በቀጥታ ክስ ማቅረብ እንዯማይችለ፣ የካሳ መጠን አስመሌክቶ በኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሳኔ ስሔተት እንዯሆነ እና ካሣ መከፇሌ አሇበት ከተባሇም የአመሌካች የኃሊፉነት 
ወሰን ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ) ሇአንዴ ሰው እንዯመሆኑ በጠቅሊሊ ከስሌሳ ሺህ(60,000) በሊይ የሚከፌሌበት አግባብ 
ባሇመኖሩ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ በዚህ ረገዴ እንዱታረም ሲሌ አመሌክቷሌ፡፡ 

 ይህ ሰበር ችልትም አቤቱታውን ከመረመረ በኋሊ የአመሌካች የኃሊፉነት ወሰን ከብር 60,000(ስሌሳ ሺህ) 
በሊይ መወሰኑ በአግባቡ ስሇመሆኑ ሇመመርመር ተጠሪ እንዱቀርቡ አዝዟሌ፡፡ ተጠሪ ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ 
በላለበት ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት እንዱወሰን ከተያዘው 
ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 የአመሌካች ኃሊፉነት የመነጨው ከመዴን ውሌ ስሇመሆኑ ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች ሇሥር 
ተከሳሽ የሰጠው የመዴን ሽፊን የሦስተኛ ወገን ኃሊፉነት ስሇመሆኑ እና ሇአንዴ ሰው የሚከፇሇው ካሣ መጠን 
ጣሪያው ብር 30,000(ሰሊሳ ሺህ) ስሇመሆኑም አሊከራከረም፡፡ አመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጠው የሥር ተከሳሽ 
መኪና ጉዲት ያዯረሰው በሁሇት ሰዎች ሊይ ስሇመሆኑም የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነው፡፡ 

 ስሇሆነም በውለ መሠረት የአመሌካች ኃሊፉነት ወሰን ብር 60,000(ስሌሳ ሺህ) መሆኑ ታውቋሌ፡፡ በንግዴ 
ሔግ አንቀጽ 665(2) መሠረት ዯግሞ የመዴን ሰጪው ኃሊፉነት በመዴን ውለ የተመሇከተውን የገንዘብ ወሰን 
መሠረት ካሣ መክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡ አመሌካችም እየተከራከረ የነበረው የኃሊፉነት መጠን በውሌ ከተወሰነው 
በሊይ ሉሆን እንዯማይገባ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች በግሌፅ ውለን እና ሔጉን መሠረት አዴርጏ ክርክሩን 
አቅርቦ እያሇ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህንኑ ባሇማገናዘብ አመሌካች ከውሌ ግዳታው በሊይ ብር 68,200(ስሌሳ 
ስምንት ሺህ ሁሇት መቶ) እንዱከፌሌ የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም 
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም በዚህ ረገዴ የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ በማረም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

 

ው ሳ ኔ 
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1. አመሌካች በዋስትና ውሌ በተመሇከተው መሠረት ሇመክፇሌ የሚገዯዯው ብር ስሌሳ ሺህ (60,000) ብቻ 
ነው ብሇን የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት የመ/ቁ 62171 መጋቢት 22/2002 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ 
ወስነናሌ፡፡ 

2. በኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት የተወሰነውን ቀሪ የካሣ ገንዘብ የሥር አንዯኛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ተከሳሽ ሉከፌሌ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት ተሻሽል በተወሰነው መሠረት የኢሉባቡር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 48698 

ግንቦት 19 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ - አሌቀረቡም 


