የሰ/መ/ቁ 42309
ሰኔ 30 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን - ሳሙኤሌ ተገኑ ቀረበ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - የቀረበ የሇም፡፡

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የመዴን ዋስትና ውሌን መሠረት ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ
እንዲየነው ተጠሪ ሇአመሌካች መኪና የመዴን ዋስትና ሰጥቶአሌ፡፡ መኪናው ሲሽከረከር በነበረ ጊዜ በመገሌበጡ ጉዲት
ዯርሶበታሌ፡፡ ተጠሪም የገባውን የመዴን ዋስትና ግዳታ መሠረት በማዴረግ ገንዘቡን ወጪ አዴርጎ መኪናው የተገሇበጠው
በሹፋሩ ሳይሆን በብሌሽት ምክንያት አገሌግልት መስጠት አቁሞ በነበረበት ጊዜ የተበሊሸውን ፌሬን እያስተካከሇ የነበረው
መካኒክ ሥራውን ሲሞክር መሆኑን ስሇዯረስኩበት ኃሊፉነት ሳይኖርብኝ ሇጥገና ያወጣሁት ገንዘብ ሉመሇስሌኝ ይገባሌ
በማሇት በአመሌካች ሊይ ክስ መስርቷሌ፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ክሱ በንግዴ ሔግ ቁ 674(1) ወይም (2)
መሠረት በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቦአሌ፡፡ የስረ-ነገር ክርክር በማንሳትም ተከሊክልአሌ፡፡
ክሱን ያስተናገዯው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የተጠሪን ጥያቄ
ሙለ በሙለ በመቀበሌ ክስ የቀረበበትና ገንዘብ ከነወሇደ እና የጠበቃ አበሌ ጋር እንዱከፇሇው ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔውን አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ታሔሣሥ 23 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ተፇጸመ ያሇውን መሠረታዊ
የሔግ ስህተት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ በበኩሊችንም የአመሌካችን የይርጋ ክርክር የታሇፇው በአግባቡ ነው
ወይ? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው በዚህ የሰበር ችልት ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው የክርክር ጭብጭ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ
የመሠረተው ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ ወይስ አሌሆነም? የሚሇው ነው፡፡ ይህ ጭብጥ ግራቀኝ ወገኖችን ያከራከረ ወይም
ግራቀኝ ወገኖች የተሇያዩት የሔግ አግባብ /የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.246(1)/ በመሆኑ አግባብነት ካሇው ሔግ ጋር ተገናዝቦ
የሚታይ ይሆናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ወዯሔጉ ከመኬደ በፉት ከዚህ የተያያዘው የፌሬ ነገር አግባብ መመርመሩ ተገቢ
ይሆናሌ፡፡
በግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እና በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እንዯተመሇከተው ተጠሪ ክሱን ያቀረበው ሚያዝያ 3 ቀን
1999 ዓ.ም ሲሆን ሇክሱ መነሻ የሆነው ጉዲት ዯረሰ የተባሇው ዯግሞ ግንቦት 12 ቀን 1994 ዓ.ም ነው፡፡ ይህ ጊዜ
ማሇትም ጉዲቱ በዯረሰበት እና ክሱ በቀረበበት መሃሌ ያሇው ሲታሰብ አራት ዓመት ከአስር ወር በሊይ ነው፡፡ ይህ እንግዱህ
በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው እውነታ ሲሆን፣ እውነታው ከየትኛው ሔግ ጋር ሲገናዘብ ነው ሇይርጋው ክርክር አወሳሰን
አግባብነት የሚኖረው የሚሇውን ዯግሞ ቀጥሇን እንመሇከታሇን፡፡
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ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ተጠሪ ገንዘቡ ሉመሇስሌኝ ይገባሌ በማሇት ወዯክስ ሉያመራ የቻሇው የመዴን ሽፊን
ባሌሰጠሁበት ሁኔታ የወጣ ነው የሚሌ ምክንያት መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ አመሌካች ሁሇት የፌሬ ነገር አግባቦችን
በመጠቀስ ክሱ በንግዴ ሔግ ቁ 674 መሠረት በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ የፌሬ ነገር አግባቦቹም
የመጀመሪያው አዯጋው ከዯረሰበት ቀን አንስቶ ክሱ እስከቀረበበት ቀን ዴረስ ያሇውን ጊዜ የሚመሇከት ሲሆን፣ ሁሇተኛው
ዯግሞ ተጠሪ የአዯጋውን መንስኤ ካወቀበት ግንቦት 26 ቀን 1996 ዓ.ም ጀምሮ ክሱ እስከ ቀረበበት ቀን ዴረስ ያሇውን
ጊዜ የሚመሇከት ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ክሱ በንግዴ ሔግ ቁ 674(1) ወይም (2) መሠረት በይርጋ ቀሪ ነው ሉባሌ
ይገባሌ ብልአሌ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ክርክር የተጠቀሱት የፌሬ ነገር አግባቦች ትክክሌ አይዯለም የሚሌ ክርክር የሇውም፡፡
የሚከራከረው ያቀረብኩት ክስ ያሇአግባብ የተከፇሇን ገንዘብ እንዱመሇሰ የሚጠይቅ በመሆኑ ተጠሪ በጠቀሰው ሔግ
መሠረት በይርጋ ቀሪ አይሆንም፡፡ ሔጉ ሇተያዘው ክርክር አግባብነት የሇውም በማሇት ነው፡፡
ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸው የግራቀኝ ወገኖች ግንኙት መነሻው የመዴን ዋስትና /የኢንሹራንስ/ ውሌ ነው፡፡ ተጠሪ
መኪናውን ያስጠገነው የውሌ ግዳታ እንዲሇበት በማመን ነው፡፡ በኋሊ ግን የጉዲቱን አዯራረስ ወይም ሁኔታ ባውቅ ኖሮ
መኪናውን አሊስጠግንም ነበር፡፡ ጉዲቱ የዯረሰው በመዴን ዋስትና ውለ ባሌተሸፇነ ሁኔታ ነው የሚሌ ምክንያት
አንስቶአሌ፡፡ ይህ አይነቱ የተጠሪ ክርክር ከተገባው ውሌ ውጪ በተሸሸገ ምክንያት ወይም በሏሰት በቀረበ ጥያቄ መሠረት
እኔም ሌሳሳት ችያሇሁ ከሚሌ ተሇይቶ የሚታይ አይዯሇም፡፡ በተሸሸገ ወይም በሏሰት ቃሌ የቀረበ ጉዲይ ያጋጠመ ሲሆን፣
የይርጋው ዘመን የሚታሰበው ኢንሹራንስ ሰጪው የተሸሸገውን ወይም በሏሰት የቀረበውን ቃሌ ካወቀበት ቀን ጀምሮ
እንዯሆነ በንግዴ ሔግ ቁ. 674(2) ተዯንግጎአሌ፡፡ የይርጋው ዘመን ሁሇት ዓመት እንዯሆነም በዚሁ ቁጥር ንኡስ ቁ (1)
ተመሌክቶአሌ፡፡ተጠሪ ክሱን ያቀረበው የተዯበቀ ነገር መኖሩን ካወቀ ከሁሇት ዓመት በሊይ ቆይቶ እንዯሆነም በፌሬ ነገር
ረገዴ ተረጋግጦአሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የንግዴ ሔጉን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ መከራከሩ ተገቢ ሲሆን የተጠሪ
ክርክር ግን የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ ተጠሪ ክሱን ያቀረበው በሔጉ በይርጋ ቀሪ ከሆነ በኋሊ በመሆኑ
አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.

2.
3.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.86581 ታሔሣሥ 9 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 63225 ህዲር 23 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348(1)
መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የመሠረተው ክስ በይርጋ ቀሪ በመሆኑ አመሌካች ገንዘቡን እንዱመሌስ የሚገዯዴበት
የሔግ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡
ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ

121

ውክሌና
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