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የሰ/መ/ቁ. 38572 

ጥቅምት 17 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - አቶ ናሆም ሸዋንግዛው   

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ወ/ሮ ሀና አባይ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የትሏታብሓር 
ይግባኝ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
አመሌካች ሰኔ 9 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡ 

 የክርክሩ መነሻ የአሁን ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርቦ አቶ ሏጎስ ተዴሊ 
ከንፊስ ስሌክ ቅርንጫፌ ሇወሰደት ብር 75‚000 (ሰባ አምስት ሺ ብር) ንብረትነቱ የተበዲሪው የአቶ ሀሰን አብዯሊ 
የሆነ የሠላዲ ቁጥሩ 3-16015 እና የተሳቢው መሇያ ቁጥር 3-03383 የሆነ መኪና በመያዣነት ይዘናሌ፡፡ ተጠሪ 
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እና ተበዲሪው አቶ ሏጎስ ተዴሊ መያዣው የመዴን ዋስትና እንዯገባሇት በተስማሙት መሠረት በመያዣነት 
የተያዘው መኪና በተከሳሽ የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ምስራቅ አብይ ቅርንጫፌ ብር 350‚000 (ሦስት መቶ 
ሀምሳ ሺ ብር) ተገምቶ ኢንሹራንስ መዴን ተገብቶ የአረቦን ክፌያ ስንከፌሌ ቆይተናሌ፡፡ የመዴን ውለ እየታዯሰ 
ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ህዲር 28 ቀን 1988 ዓ.ም መኪናው በዯረሰበት የመገሌበጥ አዯጋ ከጥቅም ውጭ ስሇሆነና 
ተከሳሽ (አመሌካች) ከመያዣው ግምት ብር 350‚000 (ሦስት መቶ ሀምሳ ሺ ብር) እንዱከፌሌ ብንጠይቀው 
ፇቃዯኛ ስሊሌሆነ እና ተበዲሪው ብዴሩን ያሌከፇለ በመሆኑ በመያዣነት የያዝነውን የመዴን ዋስትና የገባሇትን 
መኪና ዋጋ እንዱከፌለ ይወሰንሌን በማሇት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ከተጠሪ ጋር 
ቀጥተኛ የሆነ የውሌ ግንኙነት ስሇላሇኝ ክስ የማቅረብ ችልታ የሇውም፡፡ መኪናው የተገሇበጠው አሽከርካሪው መሪ 
እንቢ ብልኝ ነው በማሇት ያቀረቡት መግሇጫ በቴክኒክ ማስረጃ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ሀሊፉነት የሇብንም፡፡ 
በመኪናው ሊይ የዯረሰው ጉዲት በባሇሙያ አሌተረጋገጠም፡፡ መክፇሌም ካሇብን ሰባ አምስት ሺ ብር ነው የሚለ 
መከራከሪያዎችን አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት በአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን መከራከሪያዎች ውዯቅ በማዴረግ 
አመሌካች ሇተጠሪ መያዣው በአዯጋ በመውዯሙ ምክንያት የዯረሰበትን ጠቅሊሊ ጉዲት ብር 350‚000 (ሦስት መቶ 
ሀሣሳ ሺ ብር) ከህዲር 8 ቀን 1988 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ይክፇሌ በማሇት 
ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቦ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የጉዲቱ መጠን አሌተረጋገጠም በሚሌና በላልች ነጥቦች የሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ በመሻር ጉዲዩ እንዯገና ታይቶ እንዱወሰን ጭብጦችን በመሇየት ሇሥር ፌርዴ ቤት መሌሷሌ፡፡ 
ተጠሪ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ፌትሏብሓር ይግባኝ 
ችልት አቅርቦ ችልቱ የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

 አመሌካች ይህንን ውሣኔ በመቃወም ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በተበዲሪው ብዴሩ ያሌተከፇሇው 
መሆኑን ሣያረጋግጥ ክስ እንዱያቀርብና እንዱከራከር መዯረጉ መሠረታዊ የሆኑ የኢንሹራንስ መርሆችና ዓሊማ 
የሚቃረን ነው፡፡ ተጠሪ ተበዲሪው ከተበዯረው ውስጥ የከፇሇውን ያሌከፇሇውን ሇይቶ አሊቀረበም ተጠሪ ያበዯረው 
75‚000 (ሰባ አምስት ሺ ብር) ሆኖ እያሇ ተገቢ ያሌሆነ ክፌያ ጠይቋሌ ተጠሪ ብዴሩ ባሇመከፇለ የነበረውን ወሇዴ 
እና ትርፌ መጠየቁ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ይግባኝ 
ችልት አግባብነት ያሊቸውን የፌትሏብሓር ህግ እና የንግዴ ህግ በመተሊሇፌ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ 
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት በፅሐፌ ያመሇከተ ሲሆን ይህንኑ የሚያጠናክር የቃሌ 
ክርክር አቅርቧሌ ተጠሪ በበኩለ ተበዲሪው እዲውን በወቅቱ ባሇመክፇለ ምክንያት ወሇደና ላልች በብዴሩ 
አሇመከፇሌ ምክንያት መከፇሌ ያሇበት ገንዘብ ሲታሰብ ብር 350‚000 (ሦስት መቶ ሀምሳ ሺ ብር) ጉዲት 
የዯረሰብን መሆኑን አስረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ የመዴን ሽፊን ሇማግኘት ከአመሌካች ጋር የመዴን ውሌ እንዯገባ 
ያዯረገውና የአረቦን ክፌያ ሲከፌሌ የኖረው ሇተበዲሪው ሇሰጠው ብር 75‚000 (ሰባ አምስት ሺ ብር) ሣይሆን ይህ 
ብዴር በወቅቱ ባይከፇሌ ሇብዴሩ መያዣ ሇሆነውና ዋጋው ብር 350‚000 (ሦስት መቶ ሀምሳ ሺ ብር) ሇሆነው 
በመያዣነት ሇያዝነው መኪና ነው፡፡ የጠየቅነው ገንዘብ በመዴን ውለ ከተሰጠው ሽፊን የበሇጠ አይዯሇም ስሇዚህ 
የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
ተከራክሯሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ያሇው ክርክር ተጠሪ ሊበዯረው ብዴር በመያዣነት 
የያዘው መኪና ሇሚዯርሰው ጉዲት እስከ ብር 350‚000 አመሌካች የመዴን ሽፊን ሉሰጥ፣ መኪናውን ያስያዘው 
ሰው ወይም ተጠሪ በየጊዜው መክፇሌ የሚገባውን አረቦን ሲከፌለ ነው፡፡ ተጠሪ የመዴን ሽፊን ሇተገባሇት ንብረት 
መከፇሌ የሚገባውን አረቦን ያሇ ማቋረጥ የከፇሇ መሆኑንና በዚህ ሑዯት መኪናው አዯጋ የዯረሰበት መሆኑ 
የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ 
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 አመሌካች መኪናው ሙለ በሙለ ከጥቅም ውጭ አሌሆነም የሚሌ መከራከሪያ ያቀረበ ቢሆንም ተጠሪ 
ካቀረበው ማስረጃ የተሻሇ ማስረጃ በማቅረብ ክርክሩን ያሊስረዲ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፌርዴ 
ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ በዚህ በኩሌ አመሌካች የሚያቀርበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ተጠሪ 
የመኪናው ባሇቤት ሇሆኑት ተበዲሪ ብር 75‚000 (ሰባ አምስት ሺ ብር) ሲያበዴሩ ሇብዴሩ አከፊፇሌ ዋስትና 
ይሆነው ዘንዴ ግምቱ 350‚000 (ሦስት መቶ ሀምሳ ሺ ብር) የሆነ መኪና በመያዣነት ይዟሌ፡፡ አመሌካች 
ሊበዯረው ብዴር አከፊፇሌ ዋስትና እንዱሆነው በመያዣነት በያዘው ንብረት ሊይ ያሇው መብት ብዴሩ ባሇመከፇለ 
ቀሪ የሆነ ዋናው ገንዘብ፣ ይህ ብዴር በብዴር ውለ መሠረት ባሇመከፇለ የሚወሌዯው ወሇዴ፣ የወሇዴ ወሇዴ 
መቀጫና ላልች ወጭዎችን ሁለ ባሇመከፇሊቸው መያዣውን ሽጦ ገቢ የማዴረግ መብቱን የሚያጠቃሌሌ 
መሆኑና ጠቅሊሊ ጣሪያው በመያዣ ውለ የተገሇፀው የገንዘብ መጠን እንዯሆነ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2858 
ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 ተጠሪ ተበዲሪው ብዴሩን ባሇመክፇለ ምክንያት ብር 350‚000 (ሦስት መቶ ሀምሳ ሺ ብር) ዋናው ብዴር 
ወሇዴና ላልች ክፌያዎች ከተበዲሪው እንዯሚፇሌግ በሥር ፌርዴ ቤት አስረዴቷሌ፡፡ ተጠሪ ሇዚህ ገንዘብ አከፊፇሌ 
ይረዲው ዘንዴ በመያዣነት የያዘው ንብረት የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ በመያዣነት የያዘው ንብረት 
በባህሪው ተንቀሣቃሽና ሇአዯጋ ተጋሊጭ መሆኑን በመረዲት በመያዣነት የያዘውን ንብረት በብር 350‚000 (ሦስት 
መቶ ሀምሳ ሺ ብር) የመዴን ሽፊን እንዱገባሇት አዴርጓሌ፡፡ ይህንንም ያዯረገው ተጠሪ ያበዯረውን ገንዘብ፣ ወሇዴና 
ላልች ክፌያዎች የማስመሇስ እዴለን ሇማስፊት እና እርግጠኛ ሇመሆን ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች 
እንዴከፌሇው የጠየቀውና የሥር ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች ሇተጠሪ ብር 
350‚000 (ሦስት መቶ ሀምሳ ሺ ብር) ከህዲር 8 ቀን 1988 ዓ.ም ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ የወሰኑት 
የንግዴ ህግ ቁጥር 678 ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግና የኢንሹራንስ ውለን መሠረት በማዴረግ በመሆኑ የህግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሊሊገኘነው በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት አፅንተነዋሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ይግባኝ ችልትና በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ  
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