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የሰ/መ/ቁ. 109563 

ሔዲር 26 ቀን 2009 ዒ.ም  

                             ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                                    ሙስጠፊ አህመዴ 

                                    አብርሃ መሰሇ 

    አብዬ ካሳሁን  

      እትመት አሰፊ 

አመሌካቾች፡- 1. አሰፊ መንግስቱ ኮንስትራክሽን መሳሪያዎች ኪራይ - የቀረበ የሇም  

            2. ኒያሊ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክስዮን ማህበር (በሰበር መዝገብ ቁጥር 109563 

አመሌካች) ጠበቃ ጌታቸው ጎንፊ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ግልባሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክስዮን ማህበር የቀረበ የሇም  

ይህንን መዝገብ ከሰበር መዝብ ቁጥር 109563 ጋር አጣምረን በመመርመር የሚከተሇውን ፌርዴ 

ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ 

የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ ይግባኙ ተቀባይነት የሇውም በማሇት መሰረዙ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌን ይገባሌ በማሇት 1ኛ 

አመሌካች ጥር 29 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ፤ 2ኛው አመሌካች ዯግሞ ጥር 22 ቀን 2007 ዒ.ም 

በተፃፇ የየራሳቸውን የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ክርክሩ በመኪና አዯጋ ሇዯረሰ ጉዲት ካሳን ሇማስከፇሌ በመዲረግ የቀረበ ክስን የሚመሇከት ሲሆን 

ክርክሩ በጀመረበት በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪ ከሳሽ ሲሆኑ 1ኛ 

አመሌካች ተከሳሽ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ ጣሌቃ ገብ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ሇጉዲዩ መነሻ 

ምክንያት የሆነው የአሁኑ ተጠሪ ጥቅምት 27 ቀን 2004 ዒ.ም የተፃፇ ክስ በ1ኛው አመሌካች 

ሊይ በማቅረባቸው ሲሆን የክሱም ይዘት በአጭሩ፡-ንብረትነቱ የ1ኛ አመሌካች የሆነው የሰላዲ 
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ቁጥሩ 3-31175 ኢት. መኪና ንብረትነቱ የተጠሪ ዯንበኛ አቶ ሙሊት ሳጃ የሆነውን የሰላዲ 

ቁጥሩ 3-14981 የሆነ መኪና በመግጨት ሊዯረሰው ጉዲት ተጠሪው ሇዯንበኛቸው የከፇለትን ብር 

159,626.68 /አንዴ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ ስዴስት መቶ ሃያ ስዴስት ብር ከስሌሳ ስምንት 

ሳንቲም/ የጉዲት አዴራሹ መኪና ባሇቤት የሆኑት 1ኛ አመሌካች ሇክርክሩ ከሚወጣ ወጭና ኪሳራ 

ጋር እንዱተኩሊቸው ሇማስወሰን የቀረበ ነበር፡፡ 

1ኛ አመሌካችም ክሱ ዯርሷቸው ህዲር 18 ቀን 2004 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ሰላዲ ቁጥሩ 3-31175 

ኢት. የሆነው መኪና የ1ኛ አመሌካች ንብረት ስሇመሆኑ አምነው አዯጋው የዯረሰው በ1ኛ 

አመሌካች መኪና ጥፊት ሳይሆን በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ጥፊት መሆኑን፤ከፖሉስ የቀረበው 

ማስረጃ የሚታመን አሇመሆኑን፤ በ1ኛ አመሌካች መኪና ሊይ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ከገሇፁ 

በኋሊ ተጠሪ ጥፊተኛውን በአግባብ ሳይሇዩ ሇዯንበኛቸው የከፇለትን ገንዘብ 1ኛ አመሌካች 

የመተካት ኃሊፉነት የላሇባቸው መሆናቸውን በመከራከሪያነት ካቀረቡ በኋሊ ሇጉዲቱ ኃሊፉ 

የሚባለበት ምክንያት ካሇም ሇ1ኛ አመሌካች መኪና የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠው የአሁን 2ኛ 

አመሌካች ኒያሊ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክስዮን ማህበር ወዯ ክርከሩ ገብቶ እንዱከራከር 

እንዱታዘዝሊቸው አመሌክተዋሌ፡፡ 

የአሁን 2ኛ አመሌካች የሆነው ኒያሊ ኢንሹራንስ አክስዮን ማህበር ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ተዯርጎ 

በሰጠው መሌስ በማስረጃነት የቀረበው የፖሉስ ሪፖርት ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም የ1ኛ 

አመሌካች መኪና የቀኝ መስመሩን ይዞ አሸዋ ሲጭን የተጠሪ ዯንበኛ መኪና ከላሊ አቅጣጫ 

በፌጥነት መጥቶ የ1ኛ አመሌካችን መኪና በመግጨቱ የዯረሰ ጉዲት ነው፡፡ ይህ ሆኖ እያሇ 

የፖሉስ ሪፖርቱ በመርማሪው ባሇሙያ ሳይዘጋጅ ያሊግባብ የቀረበ ነው፡፡ በምርመራ ሂዯቱ ሊይ 

የተሳተፇው የፖሉስ አባሌ ቀርቦ ምስክርነት እንዱሰጥ ይዯረግሌን ካሇ በኋሊ የኢንሹራንስ ሽፊን 

መጠኑም ብር 100,000/አንዴ መቶ ሺህ ብር/ መሆኑን በመግሇፅ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የግራቀኙን 

ወገኖች የቃሌ ክርክር እና ማስረጃዎች በመስማት፤በጉዲዩ ሊይ ቅሬታ ቀርቦበት ዴጋሚ ምርመራ 

ተዯርጓሌ የተባሇ በመሆኑ ይኸው የፖሉስ የምርመራ መዝገብ እንዱቀርብ፤እንዱሁም ስሇ 

ሁኔታው ያውቃለ የተባለት የፖሉስ አባሌ ቀርበው ምስክርነት ቃሊቸውን እንዱሰጡ በማዴረግ 

ካጣራ በኋሊ አዯጋው የዯረሰው በ1ኛ አመሌካች መኪና ጥፊት ሇመሆኑ በቀረበው ምስክሮች ቃሌ 

ከፖሉስ መምሪያ በተጻፇ ዯብዲቤ እንዱሁም ፌርዴ ቤቱ ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ያመች ዘንዴ 

አስቀርቦ ከሰማው ምስክር ቃሌ መገንዘብ መቻለን ገሌፆ የመኪናው ባሇቤት የሆኑት 1ኛ 

አመሌካች ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት ያሇባቸው በመሆኑ፤ 2ኛው አመሌካች በበኩሊቸው ሇ1ኛው 

አመሌካች ተሽከርካሪ በሰጡት የኢንሹራንስ ሽፊን መነሻነት ኃሊፉ ሆነው በመገኘታቸው ሁሇቱም 
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አመሌካቾች በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ብር 159,626.68/አንዴ መቶ ሃምሳ 

ዘጠኝ ሺህ ስዴስት መቶ ሃያ ስዯስት ብር ከስሌሳ ስምንት ሳንቲም/ ጉዲዩ ውሳኔ ካገኘበት 

ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ክፌያው ተፇፅሞ እስኪጠናቀቅ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ እና 

ከክርክር ወጭ ብር 1,000/አንዴ ሺህ ብር/ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ይክፇለ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ሊይ የአሁን አመሌካቾች ቅር በመሰኘት የየራሳቸውን የይግባኝ አቤቱታ ሇፋዳራለ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌ/ቤቱ አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ይግባኙን 

ሠርዞታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንን ዲኝነት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው የስር ፌ/ቤቶች ዲኝነት መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇፅሞበታሌ በሚሌ ሲሆን 1ኛ አመሌካች በዚህ የሰበር መዝገብ እንዱሁም 2ኛ አመሌካች 

በሰበር መዝገብ ቁጥር 109563 ሊይ የየራሳቸውን የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ የ1ኛው አመሌካች 

የሰበር አቤቱታ በአጭሩ፡- የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ማስረጃን 

መሠረት ያዯረገ አሇመሆኑን፤ሇውሳኔው መሰረት የሆነው የፖሉስ ሪፖርትም በሀሰት የተዘጋጀ 

መሆኑን፤ሇዯረሰው አዯጋ ጥፊተኛው የተጠሪ ዯንበኛ መኪና ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ማስረጃ 

አቅረበው በበቂ ሁኔታ ክሱን ማስተባበሊቸውን፤ በዴጋሚ የተሰራው የትራፉክ ምርምራ ሇውሳኔው 

መሰረት መዯረጉ ተገቢ አሇመሆኑን፤የ1ኛ አመሌካች ማስረጃዎች የታሇፈበት ምክንያት በግሌፅ 

አሇመጠቀሱን፤ ኒያሊ ኢንሹራንስ ወዯ ክርክሩ ገብቶ እስከ ብር 100,000 ሇ1ኛ አመሌካች 

የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሮ እያሇ የ1ኛ አመሌካች ኃሊፉነት እስከ ብር 

159,626.68 በአንዴነትና በነጠሊ መወሰኑ ተገቢ አሇመሆኑን በመግሇፅ እንዱታረምሊቸው 

ያቀረቡት ነው፡፡ 2ኛው አመሌካች በመዝገብ ቁጥር 109563 ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ዯግሞ 

በይዘቱ ከ1ኛው አመሌካች ቅሬታ ጋር የሚመሳሰሌ ሆኖ በአጭሩ፡- የሥር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ያቀረበውን ማስረጃ መሠረት በማዴረግ አሇመወሰኑን፤የአመሌካቾች ማስረጃ ውዴቅ 

የተዯረገው በተገቢው ምክንያት ሊይ ተመስርቶ አሇመሆኑን፤ተጨማሪ ማስረጃ ሇማቅረብ 

የጠየቁበት የማስፇቀጃ ጥያቄ ያሊግባብ ውዴቅ መዯረጉን  የሚመሇከት ነው፡፡ 

ሰበር አጣሪው ችልቱም ሁሇቱንም መዝገቦች መርምሮ በዚህ ጉዲይ በሥር ፌርዴ ቤት 

ከተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች አንፃር አመሌካቾች የዯረሰውን ጉዲት የመተካት ኃሊፉነት አሇባቸው 

ተብል የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት ይህ የሚታሇፌ ከሆነ የኃሊፉነት መጠኑን አስመሌክቶ 

በአንዴትና በነጠሊ ይክፇለ የተባሇበትን አግባብ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ 

በማሇቱ ተጠሪ መሌሳቸውን አመሌካቾችም የመሌስ መሌሳቸውን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡  



115 
 

ክርክሩ በዚህ ዒይነት ሁኔታ ተጠናቋሌ፡፡ እኛም አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ 

አንፃር ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም አመሌካቾች የሚከራከሩት 

ጉዲት መዴረሱን ሳይክደ ጉዲቱ በተጠሪ ዯንበኛ መኪና አሽከርካሪ ጥፊት የዯረሰ በመሆኑ 1ኛው 

አመሌካችም ሆነ ሇእርሱ የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠው 2ኛው አመሌካች ጉዲቱን ሇመካስ ኃፉነት 

የሇብንም፤ በዚህ ረገዴ በማስረጃ ያረጋገጥነው ክርክር በሥር ፌርዴ ቤት ባግባቡ ታይቶ የተወሰነ 

አይዯሇም የሚሌ የጋራ ክርክር ያቀረቡ ሲሆን 1ኛው አመሌካች ኃሊፉነት አሇብህ የምባሌ ቢሆን 

እንኳን ብር 100,000 በ2ኛው አመሌካች ተሸፌኖ ቀሪውን 2ኛው አመሌካች እንዱከፌሌ ሉወሰን 

ይገባሌ እንጂ ሁሇቱ አመሌካቾች በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ሙለን ጉዲት እንዴንክስ 

የተሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የሇውም በሚሌ አቅርበዋሌ፡፡ 2ኛው አመሌካችም ተጨማሪ ማስረጃ 

እንዴናቀርብ ጠይቀን ሳይፇቀዴ ቀርቷሌ የሚሌ ቅሬታ አቅርበዋሌ፡፡ ስሇሆነም ከግራቀኙ ወገኖች 

ክርክር አንፃር ሲታይ የሥር ፌርዴ ቤት ኃሊፉነት ያሇበትን ወገን በመሇየት ረገዴ የፇፀመው 

መሰረታዊ የሆነ የክርክር አመራርና በማስረጃ የማጣራት ስህተት አሇ ወይስ የሇም? 1ኛ 

አመሌካች ከ2ኛ አመሌካች ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ሙለውን የካሳ መጠን ሇተጠሪ 

እንዱከፌለ መወሰኑ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? በአጠቃሊይ የሥር ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ 

የፇፀሙት መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇ ወይስ የሇም? የሚለት ነጥቦች ምሊሽ ማግኘት 

ያሇባቸው መሆናቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ ስንመሇከት ከመዝገቡ እንዯተረዲነው ንብረትነቱ የ1ኛው አመሌካች 

የሆነው ሰላዲ ቁጥሩ 3-31175 እና ንብረትነቱ የተጠሪ ዯንበኛ አቶ ሙሊት ሳጃ በሆነው የሰላዲ 

ቁጥሩ 3-14981 በሆነው ተሸከርካሪ መካከሌ በተፇጠረ የግጭት አዯጋ በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ 

ጉዲት መዴረሱ የተረጋገጠ ሲሆን በአመሌካቾች በኩሌም ቢሆን የቀረበው ክርክር የተጠሪ ዯንበኛ 

መኪና አሌተጎዲም የሚሌ ሳይሆን የ1ኛ አመሌካች ተሸከርካሪ ጥፊት የላሇበት በመሆኑ ካሳውን 

ሇመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብንም በማሇት መከራከራቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ ከሁሇቱም አመሌካቾች 

ክርክር መረዲት እንዯተቻሇው የተጠሪ ዯንበኛ መኪና በፌጥነት መጥቶ ቆሞ አሸዋ ሲጭን 

የነበረውን የ1ኛ አመሌካች መኪና በመግጨት የዯረሰ ጉዲት ሇመሆኑ ይከራከራለ፡፡ በጉዲዩ ሊይ 

በወቅቱ ፕሊን የማንሳትና የምርመራ ሥራ ተከናውኖ እንዯነበርና ይህ የትራፉክ ፕሊን አነሳስ እና 

የምርመራ ተግባር ችግር እንዲሇበት ሇሚመሇከተው የኦሮሚያ ክሌሌ ፖሉስ ኮሚሽን አቤቱታ 

ቀርቦ ላሊ ጉዲዩን በዴጋሚ የሚያጣራ አምስት አባሊት ያለት ቡዴን ተቋቁሞ ምርመራ ተዯርጎ 

እንዯነበር አመሌካቾች ሳይክደ አቅርበን ያሰማናቸው የመጀመሪውን ምርመራ ያከናወኑ አባሊትን 

በማስረጃነት አቅርበን አሰምተን እያሇን ማስረጃችን ያሇ ምክንያት ተቀባይነት አጥቷሌ በሚሌ 

ይከራከራለ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው አስቀዴሞ የተዯረገው ምርመራ ችግር እንዲሇበት ታምኖበት 

እንዯገና እንዱጣራ በመዯረጉ ምክንያት የኋሇኛው መርማሪ ቡዴን ያገኛቸውን ማስረጃዎች 



116 
 

መሠረት አዴርገው የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

አይዯሇም በማሇት ይከራከራለ፡፡ 

በመሠረቱ ፌርዴ ቤቶች ተገቢውን የክርክር አመራር መከተሌ እንዲሇባቸው፤ጉዲዩን ባግባቡ 

በማጣራት የግራቀኙን ወገኖች ማስረጃ በማስማትና ሇፌትህ አሰጣጥ አስፇሊጊ በሆነም ጊዜ 

ተጨማሪ ማስረጃ አስቀርበው በመስማትና በማጣራት ውሳኔ ሉሰጡ እንዯሚገባ በፌ/ብ/ሥ/ስ/ህ/ቁ 

145፤264፤266፤267፤345 እና በላልችም በግሌፅ ተመሌክቶ የሚገኝ ቢሆንም በፌትሏብሓር 

ክርክር ማስረጃ የሚሰማውና ፌሬ ነገሩ እንዱነጥር የሚዯረገውም በማስረጃ የሚነጥረው ፌሬ ነገር 

ሇዲኝነት አሰጣጡ እጅጉን አስፇሊጊና የግዴ ሆኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት 

ህጉ ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ ሲሆን ፌርዴ ቤቶች እውነትን ሇማውጣት ማስረጃ አስቀርበው 

መስማት አሇባቸው ሲባሌ በቀረበው ማስረጃ እውነቱ እስከተረጋገጠ ዴረስ የግዴ ተጨማሪ ማስረጃ 

እንዱያስቀረቡ የሚገዯደበት ምክንያት ይኖራሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ተጨማሪ ማስረጃ 

ሇማቅረብ ማስፇቀጃ አቅርበን መታሇፈ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው በሚሌ 2ኛው አመሌካች 

የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

አመሌካቾች ያቀረብነው ማስረጃ በምክንያት ውዴቅ አሌተዯረገም በሚሌ የሚያቀርቡትን ክርክር 

በተመሇከተ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ይዘት የሚያመሇክተው በአመሌካቾች 

በኩሌ የቀረበው ክርክርና ማስረጃ ከተጠሪ ክርክርና ማስረጃ በተሻሇ ሁኔታ ሉታመን የማይችሌ 

መሆኑ ግምት ውስጥ ገብቶ ውዴቅ የተዯረገ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ ማስረጃን 

የማጣራት የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ያሇው የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ተገቢውን ጭብጥ ይዞ ጉዲዩን በማስረጃ ሇማጣራት የግራቀኙን ወገኖች ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ 

አስፇሊጊ ነው ብል ያመነበትንና ሰነዴና የሰው ምስክርም አስቀርቦ ሰምቷሌ፡፡ በአስፇሊጊነቱ ሊይ 

ያሊመነበትን ማስረጃ ሳያስቀርብ ቀርቷሌ፡፡ ከዚህ በመነሳትም ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበትን 

ወገን ሇመሇየት በግራቀኙ ወገኖች የቀረቡትንና ሇፌትህ አስጣጥ አመችነት ፌርዴ ቤቱ 

ያስቀረባቸውን ማስረጃዎች መሰረት በማዴረግ እንዱሁም የራሱን ምክንያት በመሰጠት አዯጋው 

ሇመዴረሱ ከማረጋገጡም በሊይ አዯጋውንም ያዯረሰው የ1ኛ አመሌካች መኪና የሆነው አሸዋ 

ሲጭን የነበረው የሰላዲ ቁጥሩ 3-31175 ኢት. የሆነው መኪና ሇመሆኑ አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ 

በመነሳትም በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2081(1) መሰረት የመኪናው ባሇቤት የሆነው 1ኛው 

አመሌካች ካሳውን ሇመክፇሌ ኃሊፉ መሆናቸውን ሲወስን 2ኛው አመሌካች ከ1ኛው አመሌካች 

ጋር የኢንሹራንስ ውሌ ያሊቸው ሇመሆኑ ስሊሌተካዯ ኃሊፉነት ያሇባቸው ሇመሆኑ ወስኗሌ፡፡ 

ስሇዚህ የሥር ፌርዴ ቤት ተገቢውን ጭብጥ በመመስረት በግራቀኙ ወገኖች የቀረቡትን 

ማስረጃዎች እንዱሁም አስፇሊጊ ነው ብል ያመነበትን ማስረጃ አስቀርቦ በመስማትና በመመርመር 
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መወሰኑን መዝገቡ ስሇሚያስረዲ በሥር ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

አመሌካቾች ኃሊፉ መሆናቸው ከተረጋገጠ የኃሊፉነት መጠናቸውን መመሌከቱ ተገቢነት ያሇው 

ይሆናሌ፡፡ ተጠሪ ሇዯንበኛቸው የከፇለትን ብር 159,626.68/አንዴ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ሺህ ስዴስት 

መቶ ሃያ ስዴስት ብር ከስሌሳ ስምንት ሳንቲም/ 1ኛ አመሌካች እንዱተኩሊቸው ዲኝነት ጠይቀው 

ሊቀረቡት ክስ በ1ኛው አመሌካች በኩሌ የቀረበ የካሳ መጠንን የሚመሇከት ክርክር የሇም፡፡ 2ኛው 

አመሌካች በሰጡት መሌስ ሇ1ኛው አመሌካች መኪና የሰጡት የኢንሹራንስ ሽፊን እስከ ብር 

100,000/አንዴ መቶ ሸህ ብር/ እንዯሆነ ገሌፀው መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የ2ኛው አመሌካች ኃሊፉነት 

ሇ1ኛው አመሌካች ከሰጡት የኢንሹራንስ ውሌ የሚመነጭ ከመሆኑም በሊይ መጠኑም በውለ ሌክ 

የሚወሰን ነው፡፡ ይህ ከሆነ የሁሇቱ አመሌካቾች ኃሊፉነት መጠን የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት 

ተብል የመወሰኑን አግባብነት መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር 2ኛው አመሌካች ሇተጠሪ 

እስከ ብር 100,000 /አንዴ መቶ ሸህ ብር/ የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠ መሆኑ እስካሌካዯ ዴረስ 

ከተወሰነው የካሳ መጠን በዚሁ ገንዘብ ሌክ ሉከፌለ የሚገባቸው ይሆናሌ፡፡ 1ኛው አመሌካች 

ዯግሞ ቀሪውን የውሳኔ መጠን ሉከፌለ ይገባሌ ማሇት ነው፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤቶች  

በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ የዯረሰውን ጉዲት መጠን ብር 159,626.68/አንዴ መቶ ሃምሳ ዘጠኝ 

ሺህ ስዴስት መቶ ሃያ ስዴስት ብር ከስሌሳ ሳንቲም/ መሆኑን ካረጋገጡ በኋሊ ሁሇቱም 

አመሌካቾች በአንዴነትና በነጠሊ ይህንኑ ገንዘብ ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 

ወሇዴና ከብር 1,000 /አንዴ ሺህ ብር/ የክርክር ወጭ ጋር ይክፇለ የተባሇበት አግባብ የ1ኛ 

አመሌካችንና የ2ኛ አመሌካችን የኢንሹራንስ ውሌ ግንኙነትና 1ኛ አመሌካች 2ኛውን አመሌካች 

ወዯ ክርክሩ እንዱገቡሊቸው የጠየቁበትን ዒሊማ ያሊገናዘበ በመሆኑ በመጠኑ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በአጠቃሊይ በጉዲዩ ሊይ ማስረጃ የመመርመር፤ የማጣራትና መመዘን ሥሌጣን የተሰጣቸው  

የሥር ፌርዴ ቤቶች በግራቀኙ ተከራካሪ ወገኖች በኩሌ የቀረቡ ክርክሮችን መሠረት በማዴረግ 

ተገቢውን ጭብጥ ይዘውና አጣርተው ከፌትሏ ብሓር ጉዲዮች ማስረጃ ምዘና አንፃር በመመሌከት 

አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክርና ማስረጃ የሚያሳምን አሇመሆኑን ጠቅሰው ውዴቅ በማዴረግ 

የተጠሪን ማስረጃ በመቀበሌ አመሌካቾች የዯረሰውን ጉዲት የመካስ ኃሊፉነት ያሇባቸው በመሆኑ 

ሊይ የዯረሱበት ዴምዲሜ የሚነቀፌበት ምክንያት አሌተገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ 2ኛው አመሌካች 

ሇ1ኛው አመሌካች እስከ ብር 100,000 ኢንሹራን ሽፊን የሰጡ ሇመሆናቸው በመሌሳቸው አምነው 

አቅርበው እያሇ ከተወሰነው የካሳ መጠን ውስጥ ብር 100,000 ከነወሇደ በ2ኛው አመሌካች 

እንዱሸፇን ሆኖ ቀሪውን 1ኛው አመሌካች እንዱከፌለ መወሰን ሲገባው ሁሇቱም አመሌካቾች 
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ሙለውን ካሳ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ የተሰጠው ውሳኔ ክፌሌ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ስሇሆነም የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 188781 ጥቅምት 28 ቀን 2006 

ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 147566 ሔዲር 01 ቀን 2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 

348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች በተጠሪ ዯንበኛ መኪና ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባቸው መባለና በዚህ 

ጉዲት ምክንያት የመጣ ካሳ ብር 159,626.68 ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ገንዘቡ 

ተከፌል እስኪያሌቅ የሚታሰብ በዒመት 9% ህጋዊ ወሇዴና ብር 1,000 /አንዴ ሺህ ብር/ 

የክርክር ወጭ ሇተጠሪ ሉከፇሌ ይገባሌ መባለ ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. አከፊፇለን በተመሇከተ ከዚሁ የካሳ መጠን ውስጥ ብር 100‚000 /አንዴ መቶ ሺህ ብር/ 

ከጥቅምት 28 ቀን 2006 ዒ.ም ጀምሮ ገንዘቡ ተከፊል እስኪያሌቅ ዴረስ ከሚታሰብ በአመት 

9% ወሇዴ ጨምሮ በ2ኛው አመሌካች የሚሸፇን ሆኖ ቀሪው የካሳ መጠን ከነወሇደና 

የክርክር ወጭ በ1ኛው አመሌካች እንዱከፇሌ ወስነናሌ፡፡ 

4. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በዚህ ችልት ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇፅም 

ተወስኗሌ፤ ይጻፌ። 

5. በዚህ ችልት ክርክር ሇወጣ ወጭና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

6. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ የሰበር መዝገብ ቁጥር 109563 አካሌ ይሁን ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ብ/ይ 
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