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የሰ/መ/ቁ - 149326 

ቀን - 28/03/2011 

                               ዲኞች፡- ተኽሉት ይመሰሌ 

                   ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

                                        ቀነዒ ቂጣታ 

                                        ተሾመ ሽፇራዉ 

                                        ፀሏይ መንክር 

 አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት  - አሌቀረቡም፡፡ 

 ተጠሪ፡-  ወ/ሮ መብራቴ ጤናዉ    - አሌቀረቡም፡፡ 

ጣ/ገብ ተጠሪ፡- አረብ ኮንትራክተርስ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     ጉዲዩ በአንዴ ክስተት ከሁሇት በሊይ በሆኑ ሦስተኛ ወገኖች ሊይ ጉዲት መዴረሱ 

መዴን ሰጪዉ በመዴን ዉለ ሊይ ከተመሇከተዉ የኃሊፉነት ጣሪያ በሊይ እንዱከፌሌ 

ምክንያት የሚሆን መሆን አሇመሆኑን የሚመሇከት ነዉ፡፡  

    ክርክሩ የተጀመረዉ በኦሮሚያ ክሌሌ ምዔራብ ጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ 

ተጠሪ በቀን 10/04/09 ዒ.ም አዘጋጅተዉ በጣ/ገብ ተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ ቁጥሩ 3-

69511 የሆነዉ የተከሳሽ ተሽከርካሪ ወዯ ኋሊ ተንሸራትቶ በንብረታቸዉ ሊይ በብር 

150,800.00 የሚገመት ጉዲት ያዯረሰ መሆኑን ጠቅሰዉ ተከሳሽ ይህኑን ገንዘብ 

እንዱከፌሊቸዉ ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ጣ/ገብ ተጠሪ ሇቀረበበት ክስ 

በሰጠዉ መሌስ ጉዲት መዴረሱን ሳይክዴ፣ የዯረሰዉ ጉዲት ግምቱ የተጋነነ ነዉ 

የሚሌባቸዉን ምክንያቶች በመዘርዘር የተከራከረ ሲሆን፣ አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ 
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እንዱገባ በማሇትም ጠይቋሌ፡፡ አመሌካችም በክርክሩ ጣሌቃ በመግባት፣ በከሳሽ 

የተጠየቀዉ ጉዲት መጠኑ በባሇሙያ ተገምቶ ያሌቀረበ መሆኑን፣ እንዱሁም በተመሳሳይ 

ጉዲይ በላሊ መዝገብ በክርክር ሊይ ያለ መሆኑን እና የኃሊፉነት መጠኑ ከብር 

100,000.00 ስሇማይበሌጥ ፌርዴ ቤቱ ይህኑን ግምት ዉስጥ እንዱያስገባ በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡  

ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ መሌኩ 

የቀረበዉን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ በዯረሰዉ አዯጋ ምክንያት በተጠሪ ሊይ 

የዯረሰ ጉዲት በብር 130,800.00 ስሇመሆኑ መረጋገጡን ጠቅሶ፣ አመሌካች በመዴን 

ዉለ በተመሇከተዉ ጣሪያ ሌክ ብር 100,000.00 እንዱከፌሌ፣ ቀሪዉን ሇዲኝነት 

የተከፇሇዉን ገንዘብ ጨምሮ የአሁን ጣ/ገብ ተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች ይህን ዉሳኔ ባሇመቀበሌ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበዉ ይግባኝም 

ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

አመሌካች በቀን 06/03/2010 ዒ.ም በወኪለ አማካይነት ባቀረበዉ አራት ገጽ የሰበር 

አቤቱታ በግራ ቀኝ መካከሌ በተዯረገዉ የመዴን ዉሌ መሠረት አመሌካች በአንዴ 

ክስተት በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ሇመክፇሌ የገባዉ ግዳታ እስከ ብር 

100,000.00 ብቻ መሆኑን፤ በተመሳሳይ አዯጋ ምክንያት ንብረትነቱ የአቶ አርአያ 

ገ/መዴህን የሆነዉ የሰ/ቁጥሩ 1-33616 በሆነዉ ባጃጅ ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት መዴረሱን 

ተከትል በመ/ቁጥር 00044 ሊይ ክስ ቀርቦ አመሌካች ብር 54,951.00 እንዱከፌሌ 

መወሰኑን፤ ይህም አመሌካች በአንዴ ክስተት ሉከፌሌ ከሚገባዉ ጣሪያ በሊይ ብር 

54,951.00 እንዱከፌሌ መዯረጉን የሚያሳይ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ይህኑን ግምት 

ዉስጥ እንዱያስገባ አመሌካች ያቀረበዉን ክርክር ዉዴቅ በማዴረግ አመሌካች መክፇሌ 

ከሚገባዉ በሊይ እንዱከፌሌ የሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ 

በማሇት ታርሞ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮም አመሌካች 

በመዴን ዉለ ከተመሇከተዉ ጣሪያ በሊይ እንዱከፌሌ የመወሰኑን አግባብነት ግራ ቀኝ 

በተገኙበት ሇመመርመር ሲባሌ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በተዯረገሊቸዉ ጥሪ መሠረት 

ቀርበዉ ግራ ቀኝ ክርክራቸዉን በጽሐፌ ተሇዋዉጠዋሌ፡፡ በዚህ መነሻነት መዝገቡ 

ከተመረመረ በኋሊ፣ በስር ተከሳሽ የነበረዉ በዚህ ችልት ተጠሪ ሆኖ ጣሌቃ እንዱገባ 
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ማዴረጉ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ጣ/ገብ ተጠሪ በቀን 

24/01/2011 ዒ.ም ተዘጋጅቶ በቀረበ መሌስ በዚህ ችልት በሚዯረግ ክርክር ጣሌቃ 

እንዱገባ የተዯረገበት አግባብ ኢ-ስነስርዒታዊ መሆኑን፣ እንዱሁም የአመሌካችን 

የኃሊፉነት መጠን በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት አሇመሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከስር ጀምሮ የክርክሩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ሲታይ ከፌ ሲሌ 

የተመሇከተዉን ሲመስሌ፣ ይህ ችልትም መዝገቡን ሇማስቀረብ የተያዘዉን ጭብጥ፣ 

ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን 

እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡  

አመሌካች ሇዚህ ችልት ባቀረበዉ የሰበር አቤቱታ አጥብቆ የሚከራከረዉ በጣ/ገብ ተጠሪ 

ተሽከርካሪ ምክንያት በአንዴ ጊዜ የሚዯርስ አዯጋ ከሁሇት እና ሁሇት በሊይ ሠዎች ሊይ 

ጉዲት ቢዯርስም የኃሊፉነቱ መጠን ከብር 100,000.00 ሉበሌጥ እንዯማይገባ፣ ይሁንና 

በተሽከርካሪዉ አማካይነት በተፇጠረ አዯጋ ምክንያት ከተጠሪ ላሊ በሦስተኛ ወገን ሊይ 

ሇዯረሰ ጉዲት ተከስሶ ብር 54,591.00 እንዱከፌሌ መዯረጉን እና ይህም ሇተጠሪ 

እንዱከፇሌ ከተወሰነዉ የገንዘብ መጠን ጋር ሲዯመር የአመሌካችን ኃሊፉነት በመዴን 

ዉለ ከተመሇከተዉ በሊይ ብር 154,951.00 የሚያዯርስ መሆኑን ነዉ፡፡ ያስቀርባሌ 

የተባሇዉም ይህኑን ሇማጣራት ነዉ፡፡ በመሆኑም በዚህ መዝገብ ሊይ የሚሰጥ ዉሳኔ 

በጣ/ገብ ተጠሪ መብት ሊይ አለታዊ ወይም አዎንታዊ ዉጤት ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 

ይህኑን ግምት ዉስጥ በማስገባት አመሌካች ጣ/ገብ ተጠሪን ተጠሪ ማዴረግ ሲገባዉ 

አሊዯረገም፡፡ ይህ በመሆኑም ጣ/ገብ ተጠሪ በዚህ ችልት እየተዯረገ ባሇዉ ክርክር 

በተጠሪነት እንዱቀርብ መዯረጉ በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 40(5) መሠረት በአግባቡ 

በመሆኑ ጣ/ገብ ተጠሪ በዚህ ችልት በተጠሪነት መጠራቱ ከስነ ስርዒት ዉጪ መሆኑን 

በመግሇጽ የሚያቀርበዉ ክርክር ተቀባይነት ያሇዉ አይዯሇም፡፡ 

ወዯ ዋናዉ ጉዲይ ስንመሇከት ከሊይ እንዯተገሇጸዉ በግራ ቀኝ መካከሌ በቀን 

24/03/2008 ዒ.ም በተዯረገ የሦስተኛ ወገን መዴን ዉሌ በፉዯሌ “ሰ“ ሇንብረት ጉዲት 

ካሳ በሚሌ በተመሇከተዉ ርዔስ ስር በአንዴ ክስተት በሦስተኛ ወገን ሊይ ሇዯረሰ የንብረት 

ጉዲት ካሳ የአመሌካች ኃሊፉነት እስከ ብር 100,000.00 ስሇመሆኑ በግሌጽ 
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ተመሌክቷሌ፡፡ በጣ/ገብ ተጠሪ ተሽከርካሪ በተፇጠረዉ አዯጋ ምክንያት በተጠሪ ንብረት 

ሊይ በብር 130,800.00 የሚገመት ጉዲት የዯረሰ ሲሆን፣ በተመሳሳይ አዯጋ በአቶ 

አርአያ ገ/ማርያም የባጃጅ ተሽከርካሪ ሊይ መዴረሱን ተከትል በጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁጥር 00044 ሊይ ክርክር ተዯርጎ ፌርዴ ቤቱ በአዯጋዉ ምክንያት በባጃጁ ሊይ 

ሇዯረሰ ጉዲት ብር 54,951.00 አመሌካች እንዱከፌሌ መወሰኑን እና በዉሳኔዉ 

መሠረትም የተፇጸመ ስሇመሆኑ ከግራ ቀኝ ክርክር ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ ይሁንና ይህ 

መሆኑ የአመሌካችን የኃሊፉነት ጣሪያ ከፌ ሲሌ በተመሇከተዉ አግባብ በግራ ቀኝ 

መካከሌ በተዯረገ የመዴን ዉሌ ከተመሇከተዉ ከብር 100,000.00 በሊይ ሉያዯርግ 

አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የስር የጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ 

የሚገባዉን የካሳ መጠን ሲወስን ይህኑን ግምት ዉስጥ ማስገባት ነበረበት፡፡ ፌርዴ ቤቱ 

ይህን ባሇማዴረግ በአንዴ በኩሌ አመሌካች ሇአቶ አርአያ ገ/መዴህን 54,951.00 

እንዱከፌሌ ወስኖ እያሇ በላሊ በኩሌ ሇተጠሪም ብር 100000.00 እንዱከፌሌ በማዴረግ 

የአመሌካችን የኃሊፉነት መጠን እስከ ብር 154,951.00 ሉያዯርስ የሚችሌ ዉሳኔ 

መስጠቱ በግራ ቀኝ መካከሌ የተዯረገዉን የመዴን ዉሌ እንዱሁም የኢንሹራንስ ሰጪዉ 

ግዳታ የኃሊፉነት መጠን በመዴን ዉለ ሊይ ከተመሇከተዉ መብሇጥ እንዯላሇበት በንግዴ 

ህጉ አንቀጽ 665(2) ስር የተመሇከተዉን ዴንጋጌ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇጸመበት ነዉ ብሇናሌ፡፡ ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

1. በጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00043 በቀን 24/09/2009 ዒ.ም 

ተሰጥቶ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 260035 በቀን 

14/02/2010 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት በትዔዛዝ የፀናዉ ዉሳኔ በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ 

አንጽ 348(1) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች በላሊ መዝገብ ሊይ በተሰጠዉ ዉሳኔ መሠረት ሇአቶ አርአያ 

ገ/መዴህን የከፇሇዉ ብር 54,951.00 ተቀንሶ፣ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 

45,049.00 (አርባ አምስት ሺህ አርባ ዘጠኝ ብር) ሉከፌሌ ይገባሌ ተብሎሌ፡፡ 
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3. ጣ/ገብ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ ተብል በተወሰነዉ ሊይ 

ብር 54,951.00 ተጨምሮ ብር 85,751.00 (ሰማኒያ አምስት ሺህ ሰባት መቶ 

ሀምሳ አንዴ ብር) ሇተጠሪ ይክፇሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. የዲኝነት እና ኪሳራ ክፌያን በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠ የዉሳኔ ክፌሌ 

አሌተነካም፡፡ 

5. በአጣሪ ችልት ተሰጥቶ የነበረዉ የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

6. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ 

የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሰ/ጌ                                                                     
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