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የሰ/መ/ቁ. 48018 

ሏምላ 7 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ተከተሌ ዘካሪያስ - ወኪሌ አዲነች ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ አስቴር ታዯሰ - ጠበቃ አቶ ፌቃደ ያሚ ቀረቡ 

      2. አቶ ገነነ ዯምሴ - በላለበት ይታያሌ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቹ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት 
ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆኑን ገሌፀው በሰበር ታይቶ እንዱታረምሊቸው ስሇጠየቁ ነው፡፡ በሥር 
ክርክሩ የታየው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ንብረትነቱ የአንዯኛ 
ተጠሪ የሆነ ተሽከርካሪ በሁሇተኛ ተጠሪ ሹፋርነት ሲሽከረከር በሰበታ ሏዋሳ ወረዲ ቀበላ 01 ገጭቶ ጉዲት 
ያዯረሰብኝ ስሇሆነ ካሣ ይከፇሇኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች ክሱን በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርአት ሔግ ቁጥር 27 መሰረት ጉዲቱ በዯረሰበት ቦታ የሥረ-ነገርና የክሌሌ ግዛት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት 
ማቅረብ አሇባቸው በማሇት ተቃውመዋሌ፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ጉዲዩን ሇማየት የግዛት ክሌሌ 
ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ያቅርብ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፡፡ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ብይኑ በይግባኝ መርምሮ 
አጽንቷሌ፡፡ 
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 አመሌካች በሁሇት ክሌሌ ኗሪዎች መካከሌ የሚነሣው ክርክር በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች መታየት 
እንዲሇበት አዋጅ ቁጥር 25/88 ዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 10 እና 
በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 19 ሉወዴቅ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇዚህ ጉዲቱ የዯረሰበት ቦታ ብቻ 
ነው መክሰስ ያሇባቸው ተብል የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ይታረምሌኝ 
በማሇት አመሌክተዋሌ አንዯኛ ተጠሪ በበኩሊቸው የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 27 በጉዲት ካሣ ጊዜ 
የክሌሌ ሥሌጣን ያሇው የትኛው የፌርዴ ቤት እንዯሆነ የሚዯነግግ ሌዩ ዴንጋጌ ነው፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት የሔግ ትርጉም መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ 
በላሇበት ጉዲዩ ታይቷሌ፡፡ 

 በሥር የቀረበው ክርክርና በሰበር የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን 
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አከራካሪው ጭብጥ ጉዲዩን የማየት የግዛት ክሌሌ ሥሌጣን ያሇው 
ፌርዴ ቤት የትኛው ነው? የሚሇው ነው፡፡ በመርህ ዯረጃ በሰዎች ወይም በሚንቀሣቀስ ሏብት ሊይ በዯረሰ ጉዲት 
ካሣ ሇማግኘት የሚቀርብ ክስ ጉዲቱ በዯረሰበት ሥፌራ የሥረ-ነገረ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት መቅረብ እንዲሇበት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 27 ንኡስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ ይህም የሆነው የዯረሰው የጉዲት እና ከጉዲቱ ጋር 
ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮች ሊይ ጉዲቱ በዯረሰበት አካባቢ በቀሊለ ማስረጃ ሇማግኘትና ማስረጃም ሇማቅረብ 
የሚቻሌ በመሆኑ ነው፡፡ ሆኖም የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 27 ንኡስ አንቀጽ 1 ከሊይ የተገሇውን 
የሔጉን ዓሊማ በአግባቡ ማሣካት የማይከሇክሌ በሆነ ጊዜ በሰው ወይም በሚንቀሣቀስ ንብረት ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት 
ካሣ ሇማግኘት የሚቀርብ ክስ ተከሳሽ በሚኖርበት ቦታ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ እንዯሚቻሌ 
ይዯነግጋሌ፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይ ጉዲቱ የዯረሰው ሰበታ አካባቢ መሆኑ የተጠሪዎች የመኖሪያ ቦታ አዱስ አበባ ከተማ 
ውስጥ መሆኑና ምስክሮችና ላልች ማስረጃዎችን ሇማቅረብ የሚያጋጥም የትራንስፖርትና ላልች ችግሮች ቀሊሌ 
በመሆኑ አመሌካች  ክሱን ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ማቅረባቸው በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ 
ቁጥር 27 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሰረታዊ ይዘት መንፇስና ዓሊማ የሚቃረን ሆኖ አሊገኘውም፡፡ ስሇሆነም የስር 
ፌርዴ ቤት ክሱን ተቀብልና አከራክሮ በፌሬ ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መስጠት ሲገባው የግዛት ክሌሌ ሥሌጣን የሇኝም 
በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ስህተቱን 
ማረም ሲገባው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ብይን ማጽናቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ብይንና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
 የፋዳራሌ የመጀመሪያ  ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት የክሌሌ ግዛት ሥሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ 
 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪዎች በፌሬ ጉዲይ ሊይ የሚያቀርቡትን ክርክርና 
ማስረጃ በመስማትና በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 341 ንኡስ 
አንቀጽ 1 መስረት መሌሰንሇታሌ ይፃፌ፡፡ 
 በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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