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የሰ/መ/ቁ 88135 

ሏምላ 16 ቀን 2005 ዒ.ም 

        ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

       ዒሉ መሏመዴ 

       ረታ ቶልሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

       ሙስጠፊ አህመዴ 

አምሌካች፡- ብሓራዊ የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ (አ.ማ) -  ነ/ፇጅ ወርቅነህ ዘውደ   ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ነፃነት ሀቤቤ    - አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፤ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  እና የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ  

በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት  ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ 

ጉዲዩ ተሸከርካሪ የሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት የተሰጠ የመዴን ሽፊን ኃሊፉነትን 

የሚመሇከት ነው፡፡ ከስር ፌርዴ ቤት በዚህ ክርክር  ወ/ሮ አሇምነሽ ገብረ ማርያም  በራሷና 

ሞግዚት በሆነችሊቸው እነ ህፃን አዱስ ብርሃኑ(አራት ሔፃናት) ስም ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ 

አመሌካች ዯግሞ ሶስተኛ ወገን ተከራካሪ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

1. የክርክሩ መነሻ ወ/ሮ አሇምነሽ ገብረማርያም  በተጠሪ ሊይ ያስቀረበችው ክስ ነው ወ/ሮ 

አሇምነሽ ገብረማርያም የተጠሪ ንብረት ቁጥር 3-178887 የሆነ መኪና የሌጆች አባት 

የሆነውን አቶ ብርሃኑ ጥሊሁንን የግጭት ጉዲት አዴርሶበታሌ ባሇቤቴና የሌጆቼ አባት 

በአዯጋው በዯረሰበት ጉዲት ምክንያት ስሇሞተ  በእኔና  ሌጆቹ በመተዲዯሪያ እረገዴ 

ሇዯረሰብን ጉዲት ብር 541,538 (አምስት መቶ አርባ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሰሊሳ ስምንት 

ብር)  ካሳ እንዱከፇሌ ውሳኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርባሇች ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርባ 

የተጠየቀውን የካሳ መጠን  በመቃወም ክርክር ያቀረበች ሲሆን አመሌካች የመዴን ሽፊን  
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የሰጠ በመሆኑ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ትዕዛዝ እንዱሰጥሊት ጠይቃሇች አመሌካች በክርክሩ 

ገብቶ የተጠሪ መኪና በሶስተኛ ወገን ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ሇአንዴ ሰው እስከ ብር 

40,000 (አርባ ሺህ ብር) የመዴን ሽፊን የሰጠ መሆኑን  ከገሇፀ በኃሊ ተጠሪ በመዴን ታሳቢ 

መሠረት አዯጋው የዯረሰ መሆኑን የማሳወቅ ግዳታዋን አሌተወጣችም፡፡ ስሇዚህ በመዴን 

ውለ መሰረት ሽፊን እንዴሰጥ አሌገዯዴም፡፡ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን መከራከሪያ ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪ ሇወ/ሮ አሇምነሽ  ገብረማርያና ሌጆቻቸው 

ብር 222,538 ወይም  /ሁሇት መቶ ሃያ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ሰሊሳ ስምንት 

እንዴትከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ የካሳ ገንዘብ አመሌካች ብር 40.000 (አርባ ሺህ) እንዱከፌሌ 

ወስኗሌ፡፡ 

2. አመሌካች በዚህ  ውሳኔ ቅር  በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የአመሌካችን ይግባኝ በፌ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች መጋቢት 10 ቀን 2005 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ አዯጋው የዯረሰ 

መሆኑን በአስር ቀን ውስጥ ሇአመሌካች የማሳወቅ ግዳታ በመዴን ውለ ገብታሇች፡፡ ተጠሪ 

በ10 ቀን ውስጥ አዯጋ የዯረሰ መሆኑን ያሊሳወቀች  በመሆኑ  አመሌካች በመዴን ውሌ 

መሠረት ብር 40.00  የመክፌሌ ግዳታ የሇበትም የበታች ፌርዴ ቤቶች በግሌፅ 

የተቀመጠውን የውሌ ቃሌ በመተሊሇፌ አመሌካች በመዴን  ውሌ መሠረት ኪሳራውን 

እንዱጋራ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

3. ተጠሪ ሚያዝያ 21 ቀን 2005 ዒ.ም በተፃፇው መሌስ ተጠሪ በአስር ቀን ውስጥ አዯጋው 

የዯረሰ መሆኑን ሇአመሌካች  አሇማሳወቄ አመሌካች በመዴን ውሌ መሰረት ሇሶስተኛ ወገኖች 

የመዴን ሽፊን የሰጠበትን ገንዘብ የመክፇሌ  ኃሊፉነቱን አያስቀርም፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች 

ክርክር የህግ  ዴጋፌ የላሇው  በመሆኑ  አቤቱታው ውዴቅ  ይዯረግሌኝ በማሇት 

ተከራክራሇች አመሌካች ግንቦት 15 ቀን 2005 ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ  አቅርቧሌ፤ 

4. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና  በሰበር የቀረበው ክርክር  ከሊይ የተገሇፀው  ሲሆነ እኛም 

አመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጣት የመሇያ ቁጥር 3-17887 የሆነችው መኪና  በሟች ብርሃን 

ጥሊሁን ሊይ ባዯረሰው የሞት እዯጋ ተጠሪ ከተወሰነባት የካሳ ገንዘብ  ውስጥ አመሌካች ብር 

40,000 (አርባ ሺህ)  ሇሟች አቶ  ብርሃን ጥሊሁን  ሚስትና ሌጆች እንዱከፌሌ የተሰጠው 

ውሳኔ  በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ  በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

5. ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የተጠሪ መኪና በላሊ ሰው አካሌ ወይም ህይወት ሊይ  

ሇሚያዯርሰው  አዯጋ እስከ ብር 40,000 (አርባ ሺህ)  ኃሊፉነቱን ሇመጋራት የመዴን ሽፊን 

የሰጠ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ አመሌካች የመዴን ሽፊን የሰጣት መኪና በሟች ብርሃን 

ጥሊሁን ሊይ የሞት አዯጋ  ማስከተሎና ተጠሪ  ሇጉዲቷ ኃሊፉ መሆኗ በፌርዴ ቤት  ውሳኔ 
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ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የሚከራከረው በሰጠሁት የመዴን ሽፊን  መሰረት ገንዘቡን ሇከሳሾች 

የምከፌሇው  ተጠሪ በመዴን ውለ መሰረት በአስር ቀን ውስጥ  አዯጋው የዯረሰ መሆኑን  

ብታሳውቀኝና  ግዳታዋን ብትወጣ ነበር፡፡ ተጠሪ የውሌ ግዳታዋን ያሌተወጣችና በአስር ቀን 

ውስጥ  አዯጋው መዴረሱን ያሊሳወቀችው በመሆኑ የመዴን ሽፊን የሰጠሁበትን ገንዘብ 

ሇከሳሾች የመክፇሌ ግዳታ የሇብኝም  በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ አዯጋው የዯረሰ መሆኑን በአሰር 

ቀን ውስጥ ሇአመሌካች ሇማሳወቅ የውሌ ግዳታ የገባች  መሆኑን በመካዴ ያቀረበችው 

ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪ የምትከራከረው እኔና አመሌካች  በቅዴመ ሁኔታነት በመዴን ውሌ 

የተዋዋሌነው ሃይሇ ቃሌ በህግ ያሌተፇቀዯ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ነው፡፡ 

6. ሔግ  ከወሰናቸውና  ከከሇከሊቸው ነገሮች በቀር ተዋዋዮች ሁለ  የሚዋዋለበትን ጉዲይ 

የመወሰን መብት  ያሊቸው መሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1711 ተዯንግጓሌ፡፡  የመዴን 

ሥራ የሚሰሩ የመዴን ኩባንያዎች በመዴን ፖሉሲ ውስጥ ፖሉሲውን ተጠያቂነትን  

አያስከትሌም ወይም በፖሉሲው መሰረት የካሳ ክፌያ ጥያቄ መነሻ የሆነው ክስተት ከዯረሰ 

በኃሊ  የተወሰነ ዴርጊት  ከተፇፀመ ወይም ሳይፇጸም ከቀረ ኃሊፉነቱ ቀሪ ይሆናሌ የሚሌ 

የውሌ ሁኔታ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑ ስሇተሸከርካሪ አዯጋ የሦስተኛ ወገን መዴን ዋስትና 

የወጣው አዋጅ ቁጥር 559/2000 በአንቀፅ 6 ንዐስ አንቀፅ 1  በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ 

የህግ ዴንጋጌ አንፃር ሲታይ አመሌካች ተጠሪ አዯጋው ከዯረሰ በኃሊ በአስር ቀን ውስጥ 

ካሊሳወቀችኝ በመዴን  ፖሉሲው  መሰረት ገንዘቡን ሇተጎጂዋ (ሇከሳሾች) የመክፇሌ ኃሊፉነት 

የሇብኝም  በማሇት ያቀረበው ክርክር ከሊይ ይዘቱ የተገሇፀውን  የህግ ዴንጋጌ የሚጥስና የህግ 

መሰረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  ከዚህ አንፃር አመሌካች የበታች ፌርዴ ቤቶች በመዴን 

ፖሉሲው መሠረት ብር 40,000 (አርባ ሺህ) ብር ሇከሳሾች እንዱከፌሌ መወሰናቸው 

መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ያቀረበውን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ፌርዴ ቤት መጋቢት 16 ቀን 2005 ዒ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ 

ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ግ  
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