
376 

 

የሰ/መ/ቁ. 54021 

ህዲር 3 ቀን 2003 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ደሊ ያሲን - ከጠበቃ መሊኩ ገ/ሥሊሴ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አበበች እሸቴ - ቀረቡ 

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር 
ፌርዴ ቤት አመሌካች አንዯኛ ተከሳሽ አቶ አማረ ዘውዳ ሁሇተኛ ተከሳሽ አዋሽ ኢንሹራንስ አክስዮን 
ማህበር ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ ቤት ንብረቴ የሆነችውና የሰላዲ ቁጥር 3-47351 የሆነ አይሱዙ የህዝብ 
ማመሊሇሻ መኪና ሀምላ 8 ቀን 2000 ዓ.ም ከሱሌሌታ ወዯ አዱስ አበባ ተሳፊሪዎች ጭኖ ሲጓዝ 
በሥር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛው ተከሳሽ በሆነው አቶ አማረ ዘውዳ የአንዯኛ ተከሳሽ ማሇትም 
የአመሌካች ንብረት የሆነውን ኮዴ 3-27054 በዯረሰበት ግጭት በተሣፊሪዎችና በአሽከርካሪው ሊይ 
ጉዲት የዯረሰባቸው ሲሆን መኪናው በወቅቱ ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሳ ሁሇት ሺህ ብር) ግምት 
ያሇው መኪና ወዴሟሌ፡፡ መኪናውን አስጠግኖ ሥራ እንዱጀምር ሇማዴረግ 28,000 (ሀያ ስምንት 
ሺህ ብር) ወጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም ሇመኪና የወጣው 160,000 እንዯዚሁም ከሀምላ 8 ቀን 2000 ዓ.ም 
ጀምሮ እስከ ህዲር 8 ቀን 2001 ያሇው የተቋረጠ ገቢ በቀን 250(ሁሇት መቶ ሀምሣ ብር) በዴምሩ 
190,000 እና ወዯፉት በክርክሩ ሑዯት የሚዯርስ ጉዲት እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ 
አቅርበዋሌ፡፡ በክርክሩ ጣሌቃ የገባው አዋሽ ኢንሹራንስ የመኪናዋ ግምት ብር 132,000 ነው በማሇት 
ያቀረቡት ግምት ተገቢነት የሇውም፡፡ ስሇዚህ የአገሌግልት ዘመኑ ተቀንሶ በመንገዴ ትራንስፕርት 
ይገመት ከዚህ በተረፇ በወቅቱ ብር 100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) እንዱቀበለ ጠይቀናቸው እንቢ 
ያለ በመሆኑ ከዚያ በኋሊ ክስ ማቅረባቸው ተገቢ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም 
በጣሌቃገቡ የተነሱትን የመከራከሪያ ነጥቦች አንስተው ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካችና 
ጣሌቃገብ ግምቱን በተመሇከተ ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ በማዴረግ መኪናውን አገሌግልት ሊይ 
ሇማዋሌ ብር 25,000 ወጭ ተዯርጓሌ፡፡ መኪናው በዯረሰበት አዯጋ ውሣኔ እስከተሰጠበት ጊዜ ዴረስ 
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የተቋረጠ ገቢ ብር 81,420 የቀረ በመሆኑ መከፇሌ አሇበት፡፡ መኪናው ሇተጠበቀበት ብር 7080 
ተከሳሾች ይክፇለ በአጠቃሊይ 245,500 (ሁሇት መቶ አርባ አምስት ሺህ አምስት መቶ ብር) 
አመሌካችና ጣሌቃ ገብ እንዱከፌለ ከዚህ ውስጥ ብር 100,000(መቶ ሺህ ብር) ጣሌቃ ገቡ አዋሽ 
ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ቀሪውን አንዯኛ ተከሳሽ (አመሌካች) ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 14 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ መኪናው የ1985 ዓ.ም 
ሞዳሌ በመሆኑ ግምቱ 132,000 እንዯማያወጣ ያቀረብኩትን ክርክር የሥር ፌርዴ ቤት አሊግባብ 
አሌፍብኛሌ፡፡ መኪናዋን አስነስቼ ያቆምኳት ስለሌታ ፕሉስ ጣቢያ አንስቶ ወስድ ሇጥበቃ ገንዘብ 
አውጥቻሇሁ በማሇት ተጠሪ ሊቀረቡት ክስ እኔ ሀሊፉ መባላ ተገቢነት የሇውም፡፡ መኪናው ሙለ 
በሙለ ወዴሟሌ ተብል ሙለ ግምቱን ክፇለ ብል የሥር ፌርዴ ቤት ከወሰነ በኋሊ ሇመስታወት 
ሇወንበር ሇጋራዥ ኪራይ ያወጡትን ገንዘብ ክፇለ ብል መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ነው፡፡ መኪናው በወር ሰሊሣ ቀን አይሠራም ስሇዚህ ኪሣራው ወሩን ሙለ እንዯሚሠራ ተዯርጎ 
መታሰቡ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ክስ የቀረበበት ብር 190,000 ሆኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ ተጠሪ ዲኝነት 
ከጠየቁት በሊይ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን 
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ በበኩሊቸው መኪናውን ከገዛሁት በኋሊ ወንበር መስታወት ስሊሌነበረው ይህንን 
በማስተካከሌ ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) አውጥቻሇሁ፡፡ አሁን ንብረቱን በፉት ባሇው ዋጋ 
ሇመተካት የሚቻሌ አይዯሇም መኪናው ሊይ ጉዲት በመዴረሱ ገቢ መቋረጡ የሚካዴ አይዯሇም፡፡ 
ስሇዚህ ሇተቋረጠ ጥቅም አመሌካች ካሣ እንዱከፌለ መወሰኑ ተገቢ ነው፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች 
የመኪናው ሙለ ዋጋ ገምተው ከጠየቁ በኋሊ ሇእያንዲንደ የመኪና አካሌ ካሣ መጠየቃቸው በአግባቡ 
አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የመኪናውን ቅሪት እንዴንወስዴ ፌርዴ ቤቱ ያሌወሰነሌን ወይም የቅሪት 
አካሌ ዋጋ እንዱቀነስሌን ማዴረግ ሲገባው ይህንን አሇማዴረጉ ተገቢ ባሇመሆኑ ሰበር ችልቱ 
እንዱወስንሌን በማሇት የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በግራ ቀኙ መካከሌ የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ 
የተገሇፀው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ ቤቶች የወሰኑት የካሣ መጠን ስሇካሣ አወሳሰን የተዯነገጉትን 
የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ በጭብጥነት የያዝነውን መሠረታዊ ጉዲይ ሇመፌታት የሥር ፌርዴ ቤት መኪናዋ 
ሇአገሌግልት ሇመብቃት ተጠሪ አወጣሁ ያለትን ወጭ አመሌካች እንዱከፌለ መወሰኑ በአግባቡ ነው 
ወይስ አይዯሇም ተጠሪ ሇመኪናዋ ማስጠበቂያ አወጣሁ ያለትን ወጭ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱተኩ 
የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? መኪናዋ ሊይ ጉዲት በመዴረሡ ተጠሪ ያቀረባቸውን 
ገቢና የዯረሰባቸው ጉዲትና አመሌካች ሉከፌለት የሚገባውን የካሣ መጠን ሇማስሊት የተከተሇው 
ስሌት ህጋዊ መሠረት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለትን ነጥቦች በዝርዝር ማየት አስፇሊጊ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ የበታች ፌርዴ ቤቶች ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ የሰላዲ ቁጥር 
3-47351 ተሳፊሪዎች ጭኖ ሲጓዝ በአመሌካች መኪና የግጭት አዯጋ ስሇዯረሰበት ሉጠገን 
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በማይችሌ ሁኔታ የወዯመ መሆኑን በውሣኔያቸው ገሌፀዋሌ፡፡ የህዝብ ትራንስፕርት አገሌግልት 
ይሰጥ የነበረው የተጠሪ ንብረት የሆነው መኪና አዯጋው ሲዯርስበት ሙለ ዋጋውና ግምቱ 
132,000 (አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር) እንዯሆነ ተጠሪ በክሳቸው የገሇፁ ሲሆን አመሌካች 
ግምቱ የተጋነነ ነው የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ሆኖም የሥር ፌ/ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 
ቤት የመኪናውን ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 132,000 (አንዴ መቶ ሰሊሳ ሁሇት ሺህ ብር) በመገመት 
ተጠሪ ያቀረቡት ክስ የተጋነነ አይዯሇም በማሇት አመሌካችና ጣሌቃገብ ተከራካሪው መኪናው 
አዯጋ ሲዯርስበት የነበረውን ግምት ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር) እንዱከፌለ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት ሇመኪና ወንበር የመስታወትና የቴክኒክ ዋጋ 
ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) አመሌካች ከመኪናው ግምት በተጨማሪ እንዱከፌለ 
የሰጡት ውሣኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 ሇዯረሰ ጉዲት የሚከፇሇው ካሣ በተበዲዩ ከዯረሰው 
ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ መመዘን እንዲሇበት የተዯነገገውን መሠረታዊ መርህ ያሌተከተሇ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) መኪናዋን ከገዛኋት በኋሊ የህዝብ 
ትራንስፕርት አገሌግልት እንዴትሰጥ ሇማዴረግ ሇወንበርና ሇመስታወት ያወጣሁት ነው በማሇት 
በይግባኝና በሰበር ተከራክረዋሌ፡፡ ሆኖም መኪናው አዯጋ የዯረሰበት የህዝብ ትራንስፕርት 
አገሌግልት እየሰጠ ባሇበት ወቅት ነው፡፡ መኪናው አዯጋ በዯረሰበት ጊዜ የሚያወጣው ወቅታዊ 
ግምት ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር) ነው በማሇት ተጠሪ ያቀረቡትን ግምት 
አመሌካች ተቃውመው ፌርዴ ቤቱ የተሇያዩ ማስረጃዎችን ከመረመሩ በኋሊ መኪናዋ የግጭት 
አዯጋ በዯረሰበት ጊዜ ወቅታዊ ግምት ዋጋው ብር 132,000(አንዴ መቶ ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ብር) 
ስሇሆነ አመሌካች ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ መኪናው ከመገጨቱ በፉት 
ተጠሪ ሇእያንዲንደ የመኪና አካሌ በተናጠሌ ከፌየዋሇሁ የሚለትን ገንዘብ በመዯመር አመሌካች 
ብር 25,000 (ሀያ አምስት ሺህ ብር) እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ በተጠሪ መኪና ከዯረሰው 
ጉዲት በሊይ አመሌካችን ካሣ እንዱከፌለ የሚያስገዴዴና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 
የተዯነገገውን መሠረታዊ መርህ የሚጥስ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪ መኪና ያስጠበቁበት ብር 7080 (ሰባት ሺህ ሰማንያ ብር) 
ሇተጠሪ እንዱከፌለ የሰጡትን ውሣኔ በተመሇከተ ተጠሪ ሇመኪና መጠበቂያ ከፌያሇሁ ያለትን 
ገንዘብ ወጭ ያዯረጉት አዯጋ ከመዴረሱ በፉት መኪናቸውን ሇማስጠበቅ ያወጡትን ገንዘብ 
በመዯመር የጠየቁት መሆኑን ወይም ገንዘቡን የከፇለት የመኪናውን ቅሪት ሇማስጠበቅ መሆኑን 
ሣያጣሩ ውሣኔ የሰጡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ መኪናቸው ከመገጨቱ በፉት የመኪናቸውን 
ዯህንነት ሇማስጠበቅ የከፇለትን ገንዘብ አመሌካች እንዱተኩሊቸው የመጠየቅ መብት የሊቸውም፡፡ 
በላሊ በኩሌ አመሌካች የመኪናዋ ቅሪት አካሌ ሱሌሌታ ፕሉስ ጣቢያ ያስቀመጡት መሆኑን 
በመግሇፅ ያቀረቡትን ክርክርና የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በግሌፅ በመካዴ መሌስ አሌሰጡበትም፡፡ 
ጉዲቱ የዯረሰ መሆኑንና በጉዲቱ የዯረሰ ኪሣራ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ካሣ እንዱከፇሇው 
የሚጠይቀው ሰው እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2141 ይዯነግጋሌ፡፡ ተጠሪ ሇመኪናው 
ማስጠበቂያ አወጣሁ ያለት ወጭ መቼና በምን ሁኔታ እንዲወጡትና በተሇይም ወጭውን 
ያወጡት በአዯጋው ምክንያት መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ ባሊቀረቡበት ሁኔታ (Burdon of 
Presentation of Evidence) ባሌተወጡበት ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ተጠሪ 
ሇመኪና መጠበቂያ አውጥቻሇሁ ያለትን ብር 7080(ሰባት ሺህ ሰማኒያ ብር) እንዱከፌለ የሰጡት 
ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2141 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2091 ዴንጋጌን መሠረት 
ያሊዯረገና ተገቢነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 



379 

 

3. የተጠሪ መኪና በግጭቱ ሙለ በሙለ ከጥቅም ውጭ በመሆኑ ምክንያት አመሌካች በቀን ብር 
230(ሁሇት መቶ ሰሊሣ ብር) ስላት አዯጋው ከዯረሰበት ሀምላ 9 ቀን 2000 ዓ.ም የሥር ፌ/ቤት 
ውሣኔ እስከሰጠበት ሀምላ 3 ቀን 2001 ዓ.ም ተጠሪ የቀረባቸው ገቢ ብር 81,420 (ሰማኒያ 
አንዴ ሺህ አራት መቶ ሀያ ብር) እንዱከፌለ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መኪናው 
በዓመት ውስጥ ሇጥገናና ሇሰርቪስ የሚቆምበትን ጊዜ ከግምት ውስጥ በማስገባት የተሰጠ ውሣኔ 
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በሥር ፌርዴ ቤት በጣሌቃገብነት ተከራካሪ የነበረው አዋሽ 
ኢንሹራንስ (አ.ማ) ጉዲቱ እንዯዯረሰ ተጠሪ በመዴን ፕሉሲው መሠረት ብር 100,000 (መቶ 
ሺህ ብር) እንዱቀበለ ጠይቋቸው የነበረ መሆኑን ገሌፆ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ይህንን 
የሚያስተባብሌ ክርክርና ማስረጃ ከሥርም ሆነ ከዚያ በኋሊ በተዯረገው ክርክር ያሊቀረቡ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

ተጠሪ ይህንን ገንዘብ በቅንነት በመቀበሌ ቀረብኝ የሚለትን ገንዘብ ከአመሌካች መጠየቅ 
የሚችለበት እዴሌ በኢንሹራንስ ዴርጅቱ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በተበዲይ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት የሚከፇሇው 
ካሣ ሇቅን ሌቦና ተቃራኒ በሆነ አኳኋን ሉጠየቅ የማይገባ መሆኑ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097 
ንዐስ አንቀፅ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ ተጠሪ አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) ከአመሌካች ጋር ያሇውን የመዴን 
ውሌና በውለ ሊይ ያሇውን ጣሪያ መሠረት በማዴረግ እንዱቀበለት የጠየቃቸውን ብር 
100,000(አንዴ መቶ ሺህ ብር) በቅንነት ቢቀበለ ገቢ በመቋረጡ ምክንያት የዯረሰባቸውን ኪሣራ 
ሉያስቀሩት ወይም ሉቀንሱት የሚችለበት አቅም ይፇጥርሊቸው ነበር፡፡ ተጠሪ ይህንን 
ባሇማዴረጋቸውና ወዯ ክርክር መግባት የማይፇሌገውን አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) በጣሌቃ ገብ 
ተከራካሪነት እንዱጠራ የሚያስገዴዴና ስዴስት ወር የፇጀ ክርክር ከአመሌካች ጋር ሇማዴረግ 
ተገዯዋሌ፡፡ ላሊ ሰው ኃሊፉ በሆነበት ዴርጊት ወይም አዯጋ ጉዲት የዯረሰበት ሰው ጉዲቱን ሇማስቀረት 
ወይም የጉዲቱን መጠን ቀሊሌ ሇማዴረግ ግዳታና ሀሊፉነት እንዲሇበት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097 
ንዐስ አንቀፅ 2 ተበዲዩ በማስተዋሌ ቢሠራ ኖሮ የዯረሰበትን ጉዲት ሉያግዯው ወይም ሉያቀሇው 
የሚችሌ ሲሆን በዯረሰበት ጉዲት መጠን በሙለ ካሣ ሇመጠየቅ አይችሌም በማሇት በግሌፅ 
ዯንግጎታሌ፡፡ ተጠሪ በግጭቱ ጉዲት የዯረሰበት መኪና ጠቅሊሊ ዋጋ ብር 132,000 መሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ከዚህ ውስጥ አዋሽ ኢንሹራንስ ሇመክፇሌ ሙለ ዝግጁነቱን ያሣየበትን ብር 
100,000 (አንዴ መቶ ሺህ ብር) ተቀብሇው ቢሆን ኖሮ ከዚህ ገንዘብ ላሊ ገቢ የሚያስገኝ ሥራ 
በመሥራት ወይም በዚህ ገንዘብ አነስተኛ መጠን ያሇው ላሊ መኪና በመግዛት ወይም ተጨማሪ 
ገንዘብ ተበዴረው አዯጋ የዯረሰበትን መኪና ምትክ በመግዛት በአዯጋው ምክንያት የተቋረጠባቸውን 
የገቢ መጠን ሇመቀነስ እየቻለ ገንዘቡን ሇመቀበሌ እንቢተኛ በመሆናቸው ምክንያት ኪሣራውን 
ሇማስቀረት ወይም ሉያቀለት እንዲሌቻለ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ከሊይ የጠቀስነውን የህግ ዴንጋጌ ግምት ውስጥ ሣያስገቡ 
ተጠሪ በአዯጋው ምክንያት የተቋረጠባቸውን ገቢ አዯጋው ከዯረሰበት ቀን ጀምሮ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ እስከሰጠበት ጊዜ ዴረስ ያሇውን በሙለ አስበው የሰጡት ውሣኔ የህግ መሠረት 
ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) አዯጋው እንዯዯረሰ እንዱቀበለ 
የጠየቃቸውን ብር 100,000 (መቶ ሺህ ብር) ቢቀበለ ኖሮ መኪናው በአዯጋ በመውዯሙ ምክንያት 
ሉያገኙት የነበረው ገቢ ከሶስት ወር በሊይ ተቋርጦ የሚቀጥሌበት ሁኔታ እንዯማይኖር የነገሮችን ተራ 
ሁኔታዎችና ተጠሪ ተገቢውን ጥረት ያሊዯረጉና የቅንሌቦና ጉዴሇት ያሇባቸው መሆኑን በማገናዘብ 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097(2) ወስነናሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ተጠሪ ሇቀረባቸው ጥቅም መክፇሌ 
የሚገባው የካሣ መጠን በቀን ብር 230(ሁሇት መቶ ሠሊሳ ብር) ሑሳብ የዘጠና ቀን ቀሪ ገቢ በዴምሩ 



380 

 

ብር 20,700(ሀያ ሺህ ሰባት መቶ ብር) ብቻ መሆን ይገባዋሌ በማሇት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 348(1) አሻሽሇን ወስነናሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ ከሊይ በተራ ቁጥር 1 እና በተራ ቁጥር 2 በተገሇፁት ነጥቦች የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የካሣ አወሳሰን መርሆችን መሠረት ያሊዯረጉና ተገቢነት 
የላሊቸው በቁጥር 3 የተመሇከተው ነጥብ ዯግሞ ተጠሪ በመኪናው መውዯም ምክንያት 
የተቋረጠባቸውን የገቢ መጠን ሇመቀነስ ወይም ሇማቅሇሌ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2097 ንዐስ 
አንቀፅ 2 በሚዯነግገው መሠረት በቅን ሌቦናና በአስተዋይነት ያዯረጉት እንቅስቃሴ የላሇ መሆኑን 
ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ያሌሰጡና ውሣኔያቸው በከፉሌ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበትና ሉሻሻሌ የሚገባው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የካሣውን መጠን በተመሇከተ 
የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች የተጠሪ መኪና 
አዯጋ በዯረሰበት ወቅት የነበረውን ግምት ብር 132,000(አንዴ መቶ ሠሊሳ ሁሇት ሺህ ብር) 
ይክፇሌ ከዚህ ውስጥ በሥር ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ የሆነው አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) ብር 
100,000(አንዴ መቶ ሺህ ብር) ይክፇሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካች ተጠሪ ሇመኪናው ወንበር መስታወትና የማስጠገኛ ያወጡትን ብር 25,000(ሀያ 
አምስት ሺህ ብር) እንዯዚሁም ተጠሪ መኪናውን ሇማስጠበቅ ያወጡትን ብር 7080(ሰባት ሺህ 
ሰማኒያ ብር) እንዱከፌለ በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት የውሣኔ ክፌሌ ሙለ በሙለ 
ተሽሯሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ከሊይ የተገሇፀውን ብር 32,080 (ሰሊሣ ሁሇት ሺህ ሰማኒያ ብር) 
ሇተጠሪ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇባቸውም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ መኪናቸው ከጥቅም ውጭ በመሆኑ ምክንያት ተጠሪ 
ሇተቋረጠባቸው ገቢ ብር 81,420(ሰማኒያ አንዴ ሺህ አራት መቶ ሀያ ብር) አመሌካች 
እንዱከፌሌ በማሇት የሰጡትን ውሣኔ አሻሽሇን አመሌካች በቀን ብር 230(ሁሇት መቶ ሠሊሳ ብር) 
ታስቦ የዘጠና ቀናት የተቋረጠ ገቢ ብር 20,700(ሀያ ሺህ ሰባት መቶ ብር) ብቻ የመክፇሌ 
ሀሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡ 

5. በአጠቃሊይ በዚህ ውሣኔ መሠረት አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፌለት በሁሇተኛ ተራ ቁጥር 
እንዱከፌለ የተወሰነባቸውን ብር 32000 እና በተራ ቁጥር 4 የተወሰነባቸው 20,700 በዴምሩ 
ብር 52,700(ሀምሳ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ ብር) ብቻ ነው ብሇናሌ፡፡ 

6. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ   
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