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መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 42928 

ጥር 12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን - ነ/ፇጅ አክሉለ አበባው - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ዴራጋድስ ኮንስትራክሽን - የቀረበ የሇም፡፡   

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ ጥቅምት 22 ቀን 1998 ዓ.ም. በመሠረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ 
ይዘትም፡- ተጠሪ በአዱስ አበባ ከተማ ኮሌፋ ቀራኒዮ አካባቢ የመንገዴ ሥራ ሲያከናውን በአመሌካች ንብረት ሊይ 
ግምቱ ብር 25,569.85 /ሃያ አምስት ሺህ አምስት መቶ ስሌሣ ዘጠኝ ብር ከሰማኒያ አምስት ሳንቲም/ የሆነ ጉዲት 
ማዴረሱን ገሌፆ ይህንኑ ገንዘብ ከነወሇደ ወጪው ጋር እንዱተካ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስ ተከሣሽ ዴርጅት በግሪክ አገር ሔግ መሠረት የተቋቋመ 
አዴራሻውም አቴንስ የሆነ የውጭ ሀገር ኩባንያ ነው፣ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥም አሌተመዘገበም ስሇዚህ 
በመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የሚነሳ አሇመግባባት በየትኛው ሀገር ሔግ ይታያሌ፣ በየትኛው ፌርዴ ቤት ይታያሌ 
የሚሌ የግሌ ዓሇም አቀፌ ሔግ ስሇሚያስነሳ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን አይቶ ሇመወሰን ስሌጣን የሇውም የሚሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አንስቶ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም 
ይህንኑ የተጠሪን መቃወሚያ መሠረት በማዴረግ ጉዯዩን መርምሮ ጉዲዩ የግሌ ዓሇም አቀፌ ሔግ የሚያስነሳ 
በመሆኑና ሥሌጣኑም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ አይቶ ሇመወሰን ስሌጣን የሇውም ሲሌ 
የአመሌካችን ክስ በብይን ዘግቷሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
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አቅርቦ ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ብይን ሇማስቀየር ነው፡፡  

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ ጥር 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ብይን መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ 
በተጠሪና በአመሌካች መካከሌ ያሇው የፌትሏብሓር ክርክር ጉዲይ ጉዲቱ የዯረሰው ተጠሪ ኢትዮጵያ ውስጥ 
ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት ስሇሆነ እና በንብረት ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ዯግሞ ክሱ መመስረት ያሇበት ጉዲቱ 
በዯረሰበት ሀገር ሔግና ፌርዴ ቤት መሆኑ እየታወቀ የአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11/2ሀ/ ያሊግባብ ተጠቅሶ 
ክሱ መዘጋቱ ስህተት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም ስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የሇኝም በማሇት መዝገቡን መዝጋቱ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ጉዲዩ 
በቃሌ ሉሰማ በተቀጠረበት ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረቡ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካችን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ብይንና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካች ክስ መሠረት ያዯረገው ከውሌ ውጪ ኃሊፉነትን 
በሚመሇከት የሚገዙ ዴንጋጌዎች መሆኑ፣ ተጠሪ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ጉዲት ያዯረሰው ስራውን በኢትዮጵያ 
ውስጥ ሲያከናውን መሆኑን ክሱ የቀረበውም ጉዲቱ በዯረሰበትና ንብረቱ በሚገኝበት ክሌሌ በሚገኘው ፌርዴ ቤት 
መሆኑን ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተነሳው ክርክር የንብረት ጉዲት ካሣ በመሆኑ 
ክሱ ሉመሠረት የሚገባው የገንዘቡ መጠን ግንዛቤ ውስጥ ሲገባ የገንዘብ መጠኑን መሠረት አዴርጎ የሚወስነው 
የሥረ- ነገር ስሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ ጉዲቱ በዯረሰበትና ንብረቱ በሚገኝበት ክሌሌ በሚገኘው ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 
ይህ ስሇመሆኑም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 27/1/ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን በዚህ 
አንፃር ተገንዝቦ አይቶ የመወሰን ስሌጣን የራሱ ሆኖ እያሇ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11/2/ሀ/ ዴንጋጌን 
ያሇቦታው ጠቅሶ የአመሌካችን ክስ መዝጋቱ እና ይግባኙ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ይህንኑ መቀበለ መሠረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏ9737 ግንቦት 25 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ተሠጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 69916 ሔዲር 15 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በትዕዛዝ የፀናው ብይን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አይቶ የመወሰን ስሌጣን ያሇው በመሆኑ የአመሌካችን 
ክስ ተቀብል ግራ ቀኙን በቀሪ መከራከሪያ ነጥቦች ሊይ በማከራከር ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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