የሰ/መ/ቁ. 34314
ኀዲር 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሑሩት መሇሠ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ግምጃ ጎበና - ጠበቃ እንዲሌካቸው ይሊቅ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- 1. አቶ ወንዴወሰን ወሌዳ - በላሇበት
2. ወ/ሮ ሊይሊ አህመዴ- ወኪሌ አብደሌቃዴር ቀረቡ፡፡
3. አቶ ተስፊዬ ተሾመ - በላለበት
4. አቶ ዯረሠ ሇገሠ - በላለበት
5. አቶ ጋሪሣ ድረራ - በላለበት
6. ናይስ ኢንሹራንስ ኩባንያ - አሌቀረበም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከውሌ ውጪ አሊፉነትን መሠረት አዴርጎ የቀረበ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ አመሌካች ሟች
ሌጃቸው አደኛ ዯበላ ዕዴሜው 3ዏ /ሠሊሣ/ ዓመት የሆነው መጋቢት 14 ቀን 1995 ዓ.ም. ከቀኑ በግምት 1፡ዏዏ
በሚሆንበት ጊዜ የአሁኑ አንዯኛ ተጠሪ ንብረት የሆነውና በአሁኑ ሦስተኛ ተጠሪ ይሽከረከር የነበረው መኪና እና የአሁኗ
ሁሇተኛ ተጠሪ ንብረት የሆነውና በአሁኑ አራተኛ ተጠሪ ይሽከረከር የነበረው፣ በአሁኑ 6ኛ ተጠሪ የመዴን ሽፊን
የተሰጠው መኪና ባዯረሱት ግጭት ምክንያት ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየቱን፤ በሔይወት እያሇም በግብርና ስራ ተሠማርቶ
በዓመት የተሇያዩ ሠብልችን በማምረት ገቢ ያገኝ እንዯነበር፤ በዚህ ገቢውም አመሌካችን ይረዲቸውና ያስተዲዴራቸው
የነበረ መሆኑን ዘርዝረው የመኪናዎቹ ባሇንብረቶችና አሽከርካሪዎች ሇሟች መሞት አሊፉ ተብሇው ሟች ወዯፉት ሇ1ዏ
/አስር/ ዓመታት ቢኖር ያገኝ ነበር ብሇው ያሠለትን ብር 1ዏ4ዏዏዏ.00 /አንዴ መቶ አራት ሺህ ብር/ የተቋረጠ ጥቅም፣
ከዲኝነትና ጠበቃ አበሌ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ጥቅምት ዏ2 ቀን 1996 ዓ.ም. በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ በፌ/ቤቱ ጥሪ መሠረት ተከሣሾች ቀርበውም አሇን
ያለትን የመከራከሪያ ነጥብ አቅርበዋሌ፡፡ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገቡ የተጠየቁ ተከራካሪዎችም ቀርበው ተከራክረዋሌ፡፡
የሥር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር በአሊፉነትና በጉዲት ካሣ መጠን ክርክር ሊይ በተሇያዩ የክርክር
ዯረጃዎች ተገቢ ነው ያሇውን ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አሊፉነትን በተመሇከተ ውሣኔ የተሰጠው መጋቢት 2ዏ ቀን 1998 ዓ.ም.
ሲሆን በዚህ ጊዜም የአሁኑ አንዯኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ሇጉዲቱ አሊፉነት የላሇባቸው መሆኑ ተገሌፆ በነፃ ሲሰናበቱ
የአሁኑ አንዯኛ እና አራተኛ ተጠሪዎች ግን ሇጉዲቱ አሊፉነት አሇባቸው ተብሇው የጉዲት ካሣ መጠኑን በተመሇከተ
የአመሌካች ምስክሮች ተሠምተዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአመሌካች ምስክሮች ቃሌ በጉዲዩ ሊይ ከቀረበው ክርክር አንጻር
መመርመሩ ተገሌፆ አመሌካች ሟች ሌጃቸው ምን ያሔሌ ይረዲቸው እንዯነበረ ያሊስረደና ወዯፉት ሉኖሩ የሚችለት
ዕዴሜም ምን ያሔሌ እንዯሆነ አሌገሇፁም የሚሌ ምክንያት መሠረት ተዯርጎ የካሣ ጥያቄውን የስር ፌ/ቤት ውዴቅ አዴርጎ
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ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኗ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ይኸው
ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ
የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 12 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ጽፇው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ በስር ፌ/ቤቶች ውሣኔ
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ አመሌካች
ከሟች ሌጃቸው ጋር እየኖሩ ይጦሩ እንዯነበር ተረጋግጦ እያሇ አመሌካች ምን ያሔሌ ዓመት ወዯፉት እንዯሚኖሩ
ዕዴሜአቸውን ገሌፀው አሌቀረቡም ተብል የካሣ ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ ተቀባይነት የላሇው ምክንያት መሆኑንና ሟች
ከናዝሬት ወዯ አዱስ አበባ ተሣፌሮ ይጓዝበት የነበረው የአንዯኛ ተጠሪ መኪና በሆነው በሦስተኛ ተጠሪ ይሽከረከር
በነበረው ሆኖ እያሇ ተገቢው ውሣኔ ሣይሰጥ መታሇፈ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት
የስር ፌ/ቤት ውሣኔ ተሽሮ በስር ፌ/ቤት የተጠየቀውን የመተዲዯሪያና የመጦሪያ ካሣ ገንዘብ ተጠሪዎች ባሌተነጣጠሇ
አሊፉነት እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ
በሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት አንዯኛ፣ ሦስተኛ እና አምስተኛ
ተጠሪዎች በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን 4ኛ ተጠሪም የፌ/ቤቱን
መጥሪያ ተቀብሇው ያሌቀረቡ መሆኑ ሰሇተረጋገጠ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 2ኛ እና 6ኛ ተጠሪዎች ግን ቀርበው
ጥር 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የሟች ሔይወት ያሇፇው
በሁሇተኛ ተጠሪ መኪና ተሣፌሮ ሲሄዴ ባሇመሆኑ አሊፉነቱ የአጓጓዥ እንጂ የሁሇተኛ ተጠሪ ባሇመሆኑ የሰበር አቤቱታው
ውዴቅ ሉሆን እንዯሚገባ፣ ይህ የሚታሇፌ ከሆነም አመሌካች በስር ፌ/ቤት በሌጃቸው ሞት ምክንያት የተቋረጠባቸው ገቢ
መኖሩን ገሌፀው ያሊቀረቡና በሰውም ማስረጃ አስዯግፇው ያሊቀረቡ በመሆኑ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ የሚነቀፌበት
ምክንያት ስሇላሇ ውሣኔው ሉፀና ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው
መጋቢት ዏ3 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፈት ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክር
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ ይዘትና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች በሌጃቸው ሞት ምክንያት ተቋርጧሌ ያለትን ጥቅም ሉያገኙ አይገባም
ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት ሇሟች ሔይወት ማሇፌ አሊፉነት አሇባቸው ተብል ውሣኔ ያረፇባቸው ወገኖች የአሁኑ ሁሇተኛ
እና አራተኛ ተጠሪዎች ናቸው፡፡ የአሁኑ አንዯኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ሇጉዲቱ አሊፉነት የሇባቸውም ተብል መጋቢት
2ዏ ቀን 1998 ዓ.ም. ውሣኔ መስጠቱን የስር ፌ/ቤት የውሣኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም በአመሌካች የሰበር አቤቱታ
በአንዯኛ እና በሦስተኛ ተጠሪዎች ሊይ የስር ፌ/ቤት ተገቢውን ውሣኔ ሣይሰጥ አሌፎሌ ተብል የቀረበው ቅሬታ እውነትነት
የላሇው ከመሆኑም በሊይ ሥነ ሥርዓቱን ጠብቆ ያሌቀረበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የአሁኑ ስዴስተኛ ተጠሪ ሇሟች ሔይወት ማሇፌ አሊፉነት ያሇበት አጓጓዡ እንጂ ሁሇተኛ ተጠሪ
ናቸው ሉባሌ አይገባም በማሇት ያቀረበው የሰበር መከራከሪያ ነጥብ የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን ከውሌ ውጪ አሊፉነትን
በሚመሇከት ሔግ ተመሌክቶ ሇአዯጋው አሊፉነት የሚወስደት የአሁኑ ሁሇተኛ እና አራተኛ ተጠሪዎች ናቸው በማሇት
ውሣኔ የሰጠበት እና በበሊይ ፌ/ቤትም የተሇወጠ ካሇመሆኑም በሊይ በይዘቱ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በመሆኑ የስዴስተኛ
ተጠሪ ክርክር በሰበር ችልቱ የሚስተናገዴበት ሥርዓት አሌተገኘም፡፡
በመቀጠሌ የስር ፌ/ቤት ሁሇተኛ እና አራተኛ ተጠሪዎች ሇሟች ሔይወት ማሇፌ አሊፉ ናቸው ካሇ በኋሊ፤
የአመሌካችን የጉዲት ካሣ ጥያቄ ውዴቅ የማዴረጉን አግባብነት መመሌከቱ የግዴ ይሎሌ፡፡ ከመዝገቡ መገንዘብ የተቻሇው
በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ሁሇት ምስክሮች ሟች የአመሌካች ሌጅ መሆኑን፣ በግብርና ሥራ ይተዲዯር እንዯነበር፣
በዓመት ከአርባ እስከ ሃምሣ ኩንታሌ እህሌ ያመርት እንዯነበር፣ አትክሌት በማሌማት ዯግሞ በዓመት እስከ ብር
1ዏ,ዏዏዏ.00 /አስር ሺህ ብር/ ያገኝ እንዯነበር፣ ሌጅና ሚስት ያሌነበረውና 6/ስዴስት/ ቤተሰብ ያስተዲዴር የነበረ ስሇመሆኑ
መመስከራቸውን ነው፡፡ ከዚህም በሊይ የአመሌካች ሌጅ የሆነው ሟች አመሌካችን በቤቱ ውስጥ ይዞአቸው ይጦራቸው
እንዯነበር በአመሌካች በኩሌ የቀረበው የጽሁፌ ማስረጃ ይጠቁማሌ፡፡ ይህንኑ የአመሌካችን ማስረጃ ተጠሪዎች ሇማስተባበሌ
ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በሟች ሌጃቸው እርዲታ ይጦሩ የነበሩ ስሇመሆኑ ከተጠሪዎች በተሻሇ
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ሁኔታ አስረዴተዋሌ፡፡ ጉዲዩ የፌትሏብሓር እንዯመሆኑ መጠንም የማስረጃ ምዘናው የትኛው ተከራካሪ ወገን የተሻሇ
ማስረጃ አቅርቧሌ? የሚሇው መመዘኛ መሠረት ተዯርጎ የሚስተናገዴ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የማስረጃ ምዘናም
መርሁን ያሊገናዘበ ነው፡፡
አመሌካች በሟች ሌጃቸው ስር ይተዲዯሩ የነበሩና ሟች ሌጃቸውም ገቢ የነበረው ስሇመሆኑ ካስረደ ዯግሞ
የራሣቸውን የወዯፉት ዕዴሜ በማመሌከቻቸው አሇመጥቀሣቸውና ሟች በትክክሌ ይሰጣቸው የነበረው የመጦሪያ ገንዘብ
መጠን አሇመታወቁ የጉዲት ካሣ ጥያቄአቸውን ሙለ በሙለ ውዴቅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የሔግ መሠረት የላሇው
ምክንያት ነው፡፡ ይሌቁንም አመሌካች ሌጃቸው ገቢ የነበረውና በስሩ አዴርጎ ያስተዲዴራቸው የነበረ መሆኑን
ማስረዲታቸው የጉዲት ካሣ መጠኑን በርትዕ ሇመወሰን መነሻ ሉሆን የሚችሌ ነው፡፡ የጉዲት ካሣ መጠኑን በተመሇከተ
በርትዕ መተመን የሚቻሌበት ሁኔታ ስሇመኖሩም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 21ዏ2 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት የጉዲት
ካሣ መጠኑን በሔጉ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት መተመን እየቻሇ አመሌካች በማስረጃ አሊስረደም በማሇት ጥያቄአቸውን
ሙለ በሙለ ውዴቅ ማዴረጉ ከውሌ ውጪ አሊፉነቱን በተመሇከተ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ዓሊማም ሆነ
የካሣ አተማመኑን በተመሇከተ በሔጉ የተቀረጹትን ሥርዓቶች ያሊገናዘበ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 33149 መስከረም 29 ቀን 1999 ዓ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 49878 ጥቅምት ዏ8 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፀናው ውሣኔ የአመሌካችን የጉዲት ካሣ ጥያቄ ውዴቅ
ያዯረገው የውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪ በተሽከርካሪ ባሇቤትነታቸው፣ አራተኛ ተጠሪ በአሽከርካሪነታቸው፣ ስዴስተኛ ተጠሪ ዯግሞ
ሇተሽከርካሪው በሰጠው የመዴን ሽፊን ዋስትና መሠረት በአመሌካች ሊይ በሌጃቸው መሞት ምክንያት
ሇተቋረጠው የመተዲዯሪያ ገቢ ባሌተነጣጠሇ ሁኔታ አሊፉነት አሇባቸው ብሇናሌ፡፡
የስዴስተኛ ተጠሪ የአሊፉነት መጠን በመዴን ዋስትና ውለ የተመሇከተውን ያሔሌ ነው ብሇናሌ፡፡
አንዯኛ፣ ሦስተኛ እና አምስተኛ ተጠሪዎችን በተመሇከተ አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም
ብሇናሌ፡፡
በአመሌካች ሊይ የዯረሰው የጉዲት ካሣ መጠን በርትዕ ሉወሰን የሚገባው ሆኖ ስሇተገኘ ብር 25,ዏዏዏ.00 /ሃያ
አምስት ሺህ ብር/ ሁሇተኛ፣ አራተኛ እና ስዴስትኛ ተጠሪዎች ሇአመሌካች በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ
ብሇናሌ፡፡
በዚህ ጉዲይ ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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