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 የዚህ ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ 
ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 

  

 

 

  የሰ/መ/ቁ. 43912 

ሰኔ 15 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አፌሪካ ኢንሹራንስ ኩባንያ - ጠበቃ ረዲኢ ባራኺ ቀረበ 

ተጠሪዎች፡- 1. የአቶ ኢብራሂም ሙሣየ- ወራሾች በላለበት 

     2. ሰይዴ ኢብራሂም - በላሇበት 

      መዝገቡን መረምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ በመኪና ሊይ ዯረሰ የተባሇውን ጉዲት 
መሰረት በማዴረግ የቀረበ የካሣ ክፌያ ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ሲሆን፣ከሣሽ የነበረው አመሌካች ነው፡፡ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ የመሰረተው የመዴን ዋስትና 
የገባሇት የዯንበኛው መኪና በሁሇተኛ ተጠሪ ሾፋርነት ሲሽከረከር በነበረው በአንዯኛ ተጠሪዎች መኪና ተገጭቶ 
ጉዲት ስሇዯረሰበትና በዚህ ምክንያትም መኪናውን ሇማስጠገን ወጪ በማዴረጉ ይህንኑ እንዱተኩሇት ነው፡፡ 
በአንዯኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች በተዯረገሊቸው ጥሪ መሰረት ባሇመቅረባቸው ክርከሩ በላለበት የተሰማ 
ሲሆን፣ሁሇተኛ ተጠሪ ግን ቀርቦ መሌሱን እንዯሰጠ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም ከሁሇቱ 
ወገኖች የቀረበሇትን ክርክር ከመረመረ በኋሊ፣ሁሇተኛ ተጠሪን ከክሱ ነፃ በማዴረግ በአንዯኛ ተራ የተጠቀሱት 
ተጠሪዎች ብር 22,387.79(ሃያ ሁሇት ሺህ ሦስት መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ከሰባ ዘጠኝ ሣንቲም) ከነወሇደ 
እንዱከፌለ ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች በውሳኔው ስሊሌተስማማ ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት አቅርቦ የነበረ ሲሆን፣ፌ/ቤቱ ክሱ የቀረበው የግዛት ሥሌጣን ሇላሇው ፌ/ቤት ነው የሚሌ ምክንያት 
በመስጠት ይግባኙን ካሇመቀበለም በሊይ፣በሥር ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔም ሽሮታአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 
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 አመሌካች በሥር ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟአሌ የሚሌበትን ምክንያት 
በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ እኛም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ተጠሪዎች 
በተዯረገሊቸው ጥሪ መሰረት ባሇመቅረባቸው ክርክሩ የተሰማው በላለበት ነው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት 
እንዱታይ የተዯረገው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የግዛት ሥሌጣንን መሰረት በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ አግባብነት 
ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን የተመሇከተው ክሱን የሰማው ፌ/ቤት 
የግዛት የዲኝነት ሥሌጣን ነበረው ወይስ አሌነበረውም? የሚሇው ጭብጥ አንፃር ነው፡፡ ሇሰጠው ውሳኔ በዋቢነት 
የጠቀሰውም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥሔ/ቁ. 27/1/ የተመሇከተው ዴንጋጌ ነው፡፡ ፌ/ቤቱ ይህን ዴንጋጌ ሇመጥቀስ የበቃው 
የክሱ መነሻ በሚንቀሳቀስ ንብረት የዯረሰ ጉዲት ነው የሚሌ ምክንያት በመያዝ እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
ይሁንና በተያዘው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ በቁጥር 27/1/ የተመሇከተው ሳይሆን፣በቁጥር 24/3/ 
የተመሇከተው እንዯሆነ ነው በበኩሊችን ሇመገንዘብ የቻሌነው፡፡ አመሌካች በፋዳራሌ መንግስት የተመዘገበ የንግዴ 
ማህበር እንዯመሆኑ ጉዲዩ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5(6) መሰረት በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች 
የዲኝነት ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 24/3/ በግሌጽ 
እንዯተቀመጠው በኢንሹራንስ ውሌ አፇፃፀም ምክንያት ክርክር የተነሳ እንዯሆነ ክሱ የኢንሹራንሱ ኩባንያ ዋና 
መሥሪያ ቤት በሚገኝበት ቦታ ባስቻሇው ባሇሥሌጣን ፌ/ቤት ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይ አመሌካች የኢንሹራንስ ኩባንያ ነው፡፡ ዋና መሥሪያ ቤቱ በዚህ በአዱስ አበባ ስሇመሆኑም 
ይታወቃሌ፡፡ ክሱም የቀረበው በዚህ በአዱስ አበባ ሊስቻሇው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ በመሆኑም 
ፌ/ቤቱ በጉዲዩ ሊይ የግዛት ክሌሌ የዲኝነት ሥሌጣን የሇውም የሚባሌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ያየው የተሳሳተ ወይም ሇጉዲዩ ተገቢነት የላሇውን ሔግ መሰረት በማዴረግ በመሆኑ 
ውሳኔው መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 48183 ኀዲር 24 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተከፇተው የይግባኝ መዝገብ ጉዲዩን እንዱቀጥሌ በማዴረግ እና ወዯ 
ጉዲዩ ሥረ ነገር በመግባት ክርክሩን ሰምቶ ተገቢው ውሳኔ ይሰጥ ዘንዴ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር አመሌካች ወጪና ኪሣራውን ራሱ ይቻሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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