የሰ/መ/ቁ. 64590
ሚያዝያ 18 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወሉ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች ፡- ሜሪስቶኘስ ኢንተርናሽናሌ ኢትዮጵያ - ጠበቃቸው አቶ ኃይሌዬ ሳህሇ
ተጠሪ ፡- ወ/ት ሠናይት ዓሇማየሁ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በሰበር ተጠሪ ከሳሽነት ሇሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የቀረበው ክስ ፌሬ ቃለ በተከሳሽ ዴርጅት
/በሰበር አመሌካች/ ምርመራ ተዯርጏሌኝ “ኖርኘሊንት“ የተባሇ የወሉዴ መከሊከያ መዯኃኒት በክንዴ
እንዱቀበር ከተዯረገ በኃሊ መዴኃኒቱ ህመም ስሊስከተሇብኝ ተከሳሽ በራሱ የህክምና ባሇሙያዎች
መዴኃኒቱ እንዱወጣ ሲያዯርግ በባሇሙያዎቹ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄ ባሇመዯረጉ የተነሣ መዴኃኒቱ
የተቀበረበት እጄን ሇማያቋርጥ ህመምና ስቃይ የዲረገኝ ከመሆኑ ላሊ በጡትና በጀርባዬ ሊይ
ባስከተሇው የመሸማቀቅ ህመም የተነሣ የጀርባ ህመም፣ የፉት ማበጥ እና የሌብ ህመም
አስከትልብኛሌ፡፡ ህመሙም በመወሳሰቡ የዯም ዝውውር ስርዓት ሊይ ችግር በማስከተሌ የዯም ቱቦ
በመዘጋቱ እጄ እየመነመነ በመምጣት ሥራዬን መሥራት እንዲሌችሌ በማዴረጉ ህክምናውን በውጪ
ሀገር እንዴከታተሌ ላልች የህክምና ተቋማት ያረጋገጡሌኝ ስሇሆነ ተከሳሽ ሊዯረሰብኝ ጉዲት ሀሊፉ
ነው ተብል እንዱወሰንበትና ታይሊንዴ ሀገር ሄጂ ሇመታከም፡ሇህክምና ወጪ ብቻ ብር 192‚881
ሇዯም ሥርዓት ማስተካከያ ቀድ ጥገና ብር 114‚699
ሇዯም ምርመራ ኤክስሬይ /x-ray/ እና ሊቦራቶሪ ምርመራ ብር 22‚100
ኤም.አር ምርመራ ብር 13‚377
ታይሊንዴ ዯርሶ መሌስ የአውሮኘሊን ትኬት ብር 14‚000
የ10 ቀን የሆቴሌ ወጪ ብር 6‚500
ሇ10 ቀን የሆስፑታሌ አሌጋ ወጪ ብር 159‚949
ሇህክምና ተጨማሪ ወጪ መጠባበቂያ ብር 100‚000
ታይሊንዴ ባንኮክ የታክሲ፣ የፕስፕርት እና ላሊ ወጪ ብር 13‚400
ሇአስታማሚ ትራንስፕርት ሆቴሌ፣ የጉዞ ሠነዴ ወጪ ብር 34‚780
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በጉዲቱ ምክንያት ሥራ በማቆሜ ያጣሁትን ብር 632 ክስ እስከቀረበበት ሏምላ 2001 ታስቦ
ብር 22‚752
የሞራሌ ካሣ ብር 1‚000
በዴምሩ 694‚918 ብር /ስዴስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ አሥራ ስምንት/ ተከሳሽ
እንዱከፌሇኝ እንዱወሰንበት የሚሌ ነው፡፡
የሥር ተከሳሽም በሰጠው መሌስ አንዴ ሀኪም ብልም ሆስፑታሌ በሙለ ሀሊፉነት
የሚጠየቀው የሞያ ዯንብ ተጥሶ ሲገኝ ሲሆን ይኸው ዯንብ ተጥሶ በመሰራቱ ምክንያት በከሳሽ ሊይ
ጉዲት ስሇመዴረሱ አሊስረዲችም፣ ከሳሽ በውጪ ሀገር ሇመታከም የሚያስችሊትን ሰርትፌኬት ከጤና
ጥበቃ ሚኒስቴር በማስረጃነት አሊቀረበችም በውጪ ሀገር ህክምና ያስፇሌጋታሌ ቢባሌ እንኳን የዚህ
ዓይነት ህክምና በቅርብ በኬኒያ ወይም ህንዴ ሀገር የሚሰጥ በመሆኑ ታይሊንዴ ሀገር ሇመታከም
የጠየቀችው ያሇአግባብ ነው፡፡ ከሣሽ ሇህክምና የጠየቀችው ብር 192‚881 በማስረጃ ያሌተረጋገጠ
ከመሆኑ ላሊ ሇምርመራ በማሇት ሌዩ ሌዩ ወጪዎችን መጠየቋ ተገቢነት የሇውም፣ በሆስፑታሌ ሇ10
ቀናት እንዯምትቆይ በመጥቀስ የጠየቀችው ገንዘብም ቢሆን ከ2 ቀን በሊይ በሆስፑታለ ስሇማትቆይ
በጣም የተጋነነ ነው ሇአስታማሚ በሚሌ የጠየቀችውን ገንዘብ ተከሣሽ መክፇሌ አይገባውም ፣
የዯረሰባት ጉዲት የግሌ ሥራዋን የሚከሇክሊት ስሇመሆኑም ማስረጃ አሊቀረበችም፣ የሞራሌ ካሣም
ቢሆን ተከሳሽ ሇከሳሽ መከፇሌ የሇብኝም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን የመረመረው የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤትም የከሳሽ የህክምና ወጪዎች በትክክሌ ሇማወቅ
የሚያስቸግር ናቸው በማሇት በርትዕ ተከሳሽ ሇከሳሽ ብር 300‚000 ሉከፌሌ ይገባሌ ብሎሌ፡፡
በዚህ በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ ሲሆን የሥር ተከሣሽ ይግባኝ በፌትሀብሄር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር
337 መሠረት ሲዘጋ በከሳሽ የይግባኝ መዝገብ ሊይ ክርክር ተካሂድ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔን
በማሻሻሌ መሌስ ሰጪ /ተከሳሽ/ ሇይግባኝ ባይ በሥር ፌ/ቤት ቀዯም ሲሌ የተወሰነሊትን ብር 300‚000
/ሶስት መቶ ሺህ/ የተቀበሇች ስሇሆነ ይኸው የተቀበሇችው ገንዘብ የሚታሰብ ሆኖ ብር 694‚918
/ስዴስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ አሥራ ስምንት/ እንዱከፌሊት በሚሌ ወስኗሌ፡፡
በዚህ በጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ አመሌካች ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇዚህ ችልት
ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የዘረዘራቸው ነጥቦችም፡- በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት /ሉከፇሊት የሚገባው
የካሣ መጠን/ ሉታወቅ የሚችሌ ስሇሆነ የሥር ፌ/ቤቶች የካሣ መጠኑን በርትዕ መወሰን
አይገባቸውም፣ በርትዕት የሚወሰን የካሣ መጠን አነስተኛ መሆን ይገባዋሌ፣ ሇተጨማሪ የካሣ ክፌያ
የብር ተመን መውረዴን የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልት እንዯምክንያት መውሰደ ተገቢነት
የሇውም የሚለ ናቸው፡፡
ሇስበር አቤቱታ ተጠሪዋ በሰጠች መሌስ አመሌካች ሇዯረሰብኝ ጉዲት በሥር ፌ/ቤቶች
ሀሊፉነት እንዲሇበት ተወስኖ እስከ ሰበር ዴረስ በመ/ቁ. 58041 ቅሬታውን አቅርቦ ጉዲዩን የመረመረው
የፋ/ሰበር ሰሚ ችልትም በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሌተፇፀመም በሚሌ
አቤቱታውን ውዴቅ ያዯረገበት ስሇሆነ የካሣን መጠን በሚመሇከት ያቀረበውን ክርክር የሰበር ሰሚ
ችልት ሥሌጣን ባሇመሆኑ ቅሬታው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሇች፡፡
አመሌካችም ሇተጠሪዋ መሌስ የመሌስ መሌስ በማቅረብ ክርክሩን በማጠናከር አቅርቧሌ፡፡

402

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ ከሊይ በተገሇፀው አኳኋን የቀረበ ሲሆን እኛም የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በሰጠው የካሳ ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ
ወይስ አሌተፇጸመም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡
በሥር ፌ/ቤቶች በተዯረገው ክርክር የአመሌካች የህክምና ዴርጅት ሇተጠሪ ህክምና ባዯረገሊት
ወቅት በተፇጠረው ችግር የተጠሪዋ ጤና ሊይ ጉዲት የዯረሰ በመሆኑ ይህም የዯረሰባት ጉዲት በሀገር
ውስጥ በህክምና ሇማዲን የሚቻሌ ባሇመሆኑ ታይሊንዴ ሀገር ሄዲ እንዴትታከም ተወስኗሌ፡፡ ነገር ግን
ሇዚህ ቅሬታ ዋና መነሻ የሆነው ሇህክምናና ሇተሇያዩ ወጪዎች ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ አመሌካች ሇተጠሪዋ
የህክምናና ሌዩ ሌዩ ወጪዎች በርትዕ ከፌ አዴርጏ መወሰኑ ነው፡፡
በእርግጥ በመርህ ዯረጃ በጉዲቱ ምክንያት ተበዲዩ የሚካሰው ሇጉዲቱ ተመዛዛኝ የሆነ ኪሣራ
በመክፇሌ መሆኑን የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2090 የሚዯነግግ ሲሆን ሇጉዲቱ ሀሊፉ የተዯረገው ሰውም ሀሊፉነቱ
ያመጣውን ጉዲት በተበዲዩ ሊይ ከዯረሰው ጉዲት ጋር እኩሌ ሆኖ ተመዛዝኖ መክፇሌ ይኖርበታሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይ ግን የጠ/ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇዯረሰው ጉዲት ካሣ
ሇማስክፇሌ እንዯ አማራጭ የወሰዯው ርትዕን ነው፡፡ ሇዚህም በምክንያትነት ከተጠቀሱት ነጥቦች ዋና
ዋናዎቹ ተጠሪዋ ያቀረበቻቸው ሇህክምናው ወጪ ያስፇሌጋለ የተባለት ማስረጃዎች እንዯሚያሳዩት
የህክምናው ወጪ ከፌተኛ ነው፣ ሇተጠሪዋም አስታማሚ የሚያስፇሌጋት ሲሆን ወጪውም ምን
ያህሌ እንዯሆነ ከወዱሁ ሇማወቅ የሚያስቸግር ነው፣ በመሊው ዓሇም እየታየ ያሇውም የዋጋ ንረት
ሇተጠሪዋ ህክምና ወጪ የራሱ የሆነ ሚና ይኖረዋሌ፣ የብር ምንዛሪ መውረደ ተጠሪዋ ሇህክምና
ያስፇሌገኛሌ በማሇት በጠየቀችው የገንዘብ መጠን ሊይ መዋዥቅን ያስከትሊሌ የሚለ ናቸው፡፡
በፌትሃብሄር ህጉ አንቀጽ 2102 ዲኞች ስሇዯረሰው ጉዲት ኪሣራን በርትዕ እንዱወሰኑ መብት
የተሰጠውም በግሌጽና በትክክሌ የኪሣራውን መጠን ሇመወሰን አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ነው፡፡ ከዚሁ
አንፃር የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልትም በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ በርትዕ ከዚሁ አንፃር
የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚው ችልትም በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ በርትዕ ሇማስከፇሌ
የጠቀሳቸው ምክንያቶች የቀረቡትን ማስረጃዎች እና በአሁኑ ጊዜ በዓሇም እየታየ ያሇውን የዋጋ ንረት
ያገናዘቡ በመሆናቸው ይህ ችልትም የሚቀበሇው ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሣት ያሇበት
አመሌካች ዲኞች የጉዲት ካሣን በርትዕ ሉወሰኑ የሚችለት ሌዩ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ነው በማሇት
የተከራከረው በአግባቡ ቢሆንም ርትዕን መሠረት አዴርገው ዲኞች ካሣ ሉወሰኑ የሚችለት የካሣ
መጠን ሇመቀነሥ እንጂ ከፌ ሇማዴረግ አይዯሇም ሲሌ የተከራከረው ግን ህጋዊ መሠረት ያሇው
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡
ፌ/ቤቱ በርትዕ ሲወስንም ሉገመቱ የሚገባቸውን የነገሩን አጋጣሚ ሁኔታ ያሇአግባብ
ስሇመያዙ ወይም ሉገመቱ የሚገባቸውን ትክክሇኛውን መንገዴ በመተው ያሇአግባብ የሆነውን
የአገማመት መንገዴ ስሇመያዙ አመሊካች ነገር የሇም፡፡ የተወሰነውም የካሣ ሌክ በግሌጽ ከአእምሮ
ግምት ውጪ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ስሇሆነም ከዚህ በሊይ በተገሇጹት የህግ ምክንያቶች የተነሣ በጠ/ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችልት
ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 58732 በቀን 15/04/2003 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሌተገኘበት በመሆኑ ፀንቷሌ፡፡
2. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ማሇትም በሰበር ዯረጃ የተዯረገውን ክርክር በሚመሇከት
አመሌካችና ተጠሪ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
3. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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