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የሰ/መ/ቁ. 5892ዏ 

የካቲት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡  ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጎስ ወሌደ 

  ዲኜ መሊኩ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አሇምነው አበበ አካላ - ቀረበ 

ተጠሪ፡- ህብረት ኢንሹራንስ አ/ማ - ቃሌኪዲን ንጉሴ - ቀረበ 

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በመኪና ሊይ የዯረሰውን ጉዲት መነሻ በማዴረግ የተጠየቀውን የካሣ ክፌያ ጥያቄ 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ በወቅቱ ከሣሽ 
የነበረው የአሁኑ ተጠሪ አመሌካችን የከሰሰው የመዴን ዋስትና በገባሇት የዯንበኛው መኪና ሊይ 
የዯረሰውን ጉዲት ሇማስተካከሌ ያወጣውን ወጪ እንዱተካሇት ነው፡፡ አመሌካችም በበኩለ ሇክሱ 
በሰጠው መሌስ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የሥረ ነገር 
ክርክር አቅርቦአሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአመሌካችን 
ክርክር ውዴቅ አዴርጎአሌ በዚህ መሠረትም አመሌካች በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ ያዯረሰውን ጉዲት 
ሇማስተካከሌ የወጣውን ወጪ ብር 5,5ዏዏ ከእነ ሔጋዊ ወሇደ ጋር እንዱከፌሌ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ 
ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት 
የአመሌካችን ይግባኝ ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች ሏምላ 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው አመሌካች ያቀረበው 
የይርጋ መቃወሚያ በሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ የተዯረገው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ 
ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ 
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው ክርክሩ ሉነሣ የቻሇው አመሌካች በተጠሪ የመዴን ዋስትና 
የተገባሇትን መኪና በመግጨት ጉዲት አዴርሶአሌ በመባለ ነው፡፡ ገጭቶ ጉዲት ያዯረሰው መኪና 
የአመሌካች ንብረት ከመሆኑም በሊይ ሲሽከረከር የነበረውም በራሱ ማሇትም በአመሌካቹ እንዯሆነ 
አሊከራከረም፡፡ ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው አመሌካች የይርጋ መቃወሚያ 
ያነሣው በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2143/1/ የተቀመጠውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ክሱን የሰማው 
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የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መቃሚያው ሣይቀበሌ የቀረው ሇይርጋው መቃወሚያ አወሳሰን 
ተገቢነት ያሇው ዴንጋጌ በንዐስ ቁ./1/የተመሇከተው ሣይሆን፣ በንኡስ ቁ. /2/ ያሇው ነው በማሇት 
ነው፡፡ ጊዜው ከዚህ ዴንጋጌ አንፃር እየታየ ሲሰሊም የክስ ማቅረቢያ ጊዜው አሌፍአሌ ሉባሌ አይችሌም 
እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ፌ/ቤቱ ዯርሶአሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው አቤቱታ የይርጋ 
መቃወሚያውን በሚመሇከት ያነሣው ዋነኛ የመከራከሪያ ነጥብ በወንጀሌ ተከስሼ አሌተቀጣሁም፡፡ 
ስሇዚህም በንኡስ ቁ. /2/ የተመሇከተው ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አወሳሰን ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ ጉዲት ሉዯርስ የቻሇው በአመሌካች ጥፊት አይዯሇም የሚሌ 
በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ነገር የሇም፡፡ ይሌቁንም ጉዲቱ የዯረሰው በአመሌካች ጥፊት ነው እሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ ተዯርሶአሌ፡፡ አመሌካች ጥፊተኛ ነው ከተባሇ ዯግሞ ዴርጊቱ በወንጀሌም 
የሚያስከስስ /የሚያስቀጣ/ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ዴርጊቱ /ጉዲቱ/ በወንጀሌ የሚያስቀጣ ሆኖ በተገኘ 
ጊዜ የይርጋ ዘመኑ ርዝመት በወንጀሌ ሔጉ በተዯነገገው መሠረት እንዯሚሆን ከሊይ በተመሇከተው 
የፌ/ብ/ሔግ ቁ. 2143/2/ ተዯንግጎአሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ዯግሞ ዴርጊቱ 
በወንጀሌ የሚያስቀጣ መሆኑ ከሚታይ በቀር የዴርጊቱ ፇፃሚ ተከሶ መቀጣት እግምት ውስጥ 
የሚገባ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በወንጀሌ አሌተከሰስኩም ወይም አሌተቀጣሁም በማሇት አመሌካች 
ያቀረበው ክርክር የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም በመጨረሻም የሥር ፌ/ቤቶች የይርጋውን 
መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረጋቸው የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው 
ሇማሇት አሌቻሌንም፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 158634 ግንቦት 4 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው 
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 948ዏ3 ሏምላ 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው 
ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንተዋሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኝ ወገኖች በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
     መዝገቡን ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 

  


	58920

