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የሰ/መ/ቁ. 64845 

የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሀብቱ ሀጋዚ - ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 1- የኮምቦሌቻ ግብርና ሙያ ማሰሌጠኛ ኮላጅ - አበበ ዘውደ ቀረቡ  

          2- አቶ ዐመር የሱፌ - አሌቀረቡም  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአንዯኛ ተጠሪ ንብረት የሆነችውን ኮዴ 4-00242  የሆነች መኪና 
በሁሇተኛው ተጠሪ በመሽከርከር ሊይ እያሇ የአካሌ ጉዲት  የዯረሰበት መሆኑን ገሌፆ ያቀረበውን 
የካሣ ጥያቄ  በመቀበሌ ፣ ሇዯረሰው  ጉዲት ሙለ በሙለ  ኃሊፉዎች ተጠሪዎች ናቸው፡፡ 
ተጠሪዎች ሇአመሌካች ብር 63,ዏዏዏ /ስሌሣ ሶስት ሺህ ብር/  ካሣና ሇህክምና የወጣውን ብር 
11,277.90/አሥራ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ሰባ ሰባት ብር ከዘጠና ሣንቲም/ ይክፇለ በማሇት 
የሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05073  ሰኔ 29 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ 
አንዯኛ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇሏረሪ  ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የሏረሪ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪና  አመሌካች ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሇዯረሰው 
ጉዲት አመሌካች በከፉሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች ሇህክምና ወጭ 
ያዯረገውን ብር 11,277.90 /አሥራ አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ሰባ ሰባት ብር  ከዘጠና ሣንቲም/ 
ብቻ ይክፇሌ  በማሇት በመዝገብ ቁጥር 01663 ጥቅምት 3ዏ ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ 
በሰበር ታይቶ እንዱታረም ነው፡፡ 

አመሌካች ጥር 23 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ የሏረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በከፉሌ በመሻር የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመዘርዘር አመሌክተዋሌ፡፡ ጉዲዩ በሰበር የሚጣራ ነጥብ ያሇው 
መሆኑ ተገሌፆ ጭብጥ ተመርቶ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት መጥሪያ በመሊኩ ተጠሪ መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በፅሐፌ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  

እኛም በመጀመሪያ በሰበር የተያዘውን ጭብጥ  ከመወሰናችን  በፉት ጉዲዩ የይግባኝ ዯረጃውን 
የጨረሰና በሰበር ሇመታየት የሚችሌ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ማየቱ አስፇሊጊ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው በሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተከራከሩት ተከራካሪ ወገኖች  የሁሇት 
ክሌሌ ኗሪዎች ናቸው፡፡ አመሌካች የሏረሪ ክሌሌ ነዋሪ ሲሆን ተጠሪ የኦሮሚያ ክሌሌ የተቋቋመ 
የግብርና ሙያ ማሰሌጠኛ ኮላጅ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ የሏረሪ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ጉዲዩን በመቀበሌ አከራከሮ የወሰነው በህገ መንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 4 በተሰጠው 
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የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የውክሌና ሥሌጣኑ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  
ጉዲዩን በይግባኝ በማየት የወሰነው በህገመንግስቱ  አንቀፅ 80 ንዐስ አንቀፅ 2 በተሰጠው 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የውክሌና ሥሌጣን ነው፡፡ 

ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት የፋዯራሌ ጉዲይ ከሆነና 
የሏረሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የውክሌና ሥሌጣኑ አይቶ 
የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውክሌና 
በተሰጠው ሥሌጣን አይቶ ከሇወጠው  አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት ማቅረብ እንዲሇበት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀፅ 9 ንዐስ አንቀፅ 2 በግሌፅ 
ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው በመጀመሪያ ውሣኔው በይግባኝ እንዱታይሇት 
ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን ሣያቀርብና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የመጨረሻ ውሣኔ ሣይሰጥበት ነው፡፡ የፋዳራሌ  ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በዲኝነት 
አይቶ ውሣኔ የሚሰጠው በይግባኝ ታይተው የመጨረሻ ውሣኔ ባገኙ ጉዲዮች ሊይ እንዯሆነ በህገ 
መንግስቱ አንቀፅ 8ዏ ንዐስ አንቀፅ 3/ሀ/ ተዯንግጓሌ፡፡ 

ስሇሆነም  አመሌካች የይግባኝ ዯረጃውን ሣይጨርስ ጉዲዩ በሰበር ታይቶ እንዱወሰንሇት ያቀረበው  
አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
አመሌካች ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት  በማቅረብ ጉዲዩ 
የመጨረሻ ውሣኔ እንዱያገኝ ሣያመሇክት በሰበር ችልት ያቀረበውን አቤቱታ ሇማስተናገዴ 
የሚችሌበት የህግ መሠረት የላሇ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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