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የሠ/መ/ቁጥር 219089

ሰኔ 27 ቀን 2014 ዓ/ም

   ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

   ተሾመ ሽፇራዉ 

   ሀብታሙ እርቅይሁን 

 ብርሃኑ መንግሥቱ 

   ነጻነት ተገኝ 

አመሌካች ፡- ኦሮሚያ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር 

ተጠሪዎች ፡- 1/ ወርሌዴ ቪዥን ኢትዮጵያ 

   2/ አዋሽ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማኅበር 

መዝገቡ ተመርምሮ ከዚህ የሚከተሇዉ የፌርዴ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከውሌ ውጭ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ ሲሆን የተጀመረዉ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሆኖ 

አመሌካች ከሳሽ 1ኛ ተጠሪ ተከሳሽ 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች 

ከዯንበኛው ከወ/ሪት ብርሃን ገ/ጻዴቃን ግዯይ ጋር በተዋዋሇዉ የኢንሹራንስ ዉሌ የሰላዲ ቁጥሩ 3-

05135 ትግ ሇሆነ ተሽከርካሪ ከቀን 19/11/2006ዓ/ም እስከ 18/11/2007ዓ/ም ዴረስ ጸንቶ የሚቆይ 

እስከ ብር 1000,000.00 ካሳ ሇመክፇሌ የመዴን ሽፊን ሰጥቷሌ፡፡ ይህ ተሽከርካሪ በጉዞ ሊይ እያሇ 

በትግራይ ክሌሌ ክሌታ አዉሊዕል ወረዲ ሏዉዛ ተብል በሚጠራ አካባቢ በቀን 28/08/2007ዓ/ም 

ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ የሆነ በሰላዲ ቁጥር 35-3337 የሆነ ተሽከርካሪ መስመሩን ሇቆ ወዯ አመሌካች 

ዯንበኛ ተሽከርካሪ መስመር 1.20 ሜትር በመግብት የአመሌካችን ዯንበኛ ተሽከርካሪ ገጭቶ ጉዲት 

አዴርሶበታሌ፡፡ ተሽከርካሪዉ ከወዯቀበት በክሬን ተንስቶ ወዯ አዱስ አበባ እንዱመጣ ተዯርጎ የዯረሰበትን 

ጉዲት ሇማስጠገን የሚያስፇሌገዉ ወጪ ተጣርቶ የጥገና ወጪዉ ከገበያ ሊይ ተሽከርካሪዉን ከሚገዛበት 

ዋጋ በሊይ በመሆኑ የቅሪት አካለ ዋጋ፣ የአዯጋ ተቀናሽ(excess) እና ላልች ወጪዎች ተቀንሶ 

አመሌካች ሇዯንበኛዉ ብር 505,363.00 መክፇለን በመግሇጽ 1ኛ ተጠሪ ከ9% ሔጋዊ ወሇዴ ጋር 

እንዱተከሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  

1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ አመሌካች በዯንበኛው ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት ስሇመዴረሱ ተዓማኒነት 

ባሇዉ ማስረጃ አስዯግፍ ያሊቀረበ በመሆኑ ክሱ ዉዴቅ ሉሆን ይገባሌ፡፡ አመሌካች የዯንበኛው ተሽከርካሪ 

የእርጅና ዋጋ ሳይቀንስ የገበያ ዋጋ ግምት ብል ያቀረበው የገንዘብ መጠን በትክክሌ የገበያ ጥናት 
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ያሌተዯረገበት ነው፡፡ የተሽከርካሪውን ቅሪት በጣም በዝቅተኛ ዋጋ ሽጦ ይህንን ሌዩነት ተቀናሽ አዴርጎ 

ተጠሪ እንዱከፌሌ መጠየቁ ተገቢ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠዉ 2ኛ ተጠሪ ጣሌቃ 

እንዱገባ በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የአሁን 2ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ የሰጠዉን ትእዛዝ ተከትል 2ኛ ተጠሪ 

በሰጠዉ መሌስ ከኃሊፉነት መጠን ጋር በተያያዘ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ በ3ኛ ወገኖች ንብረት ሊይ 

ሇሚያዯርሰው ጉዲት ወጪና ኪሳራን ጨምሮ እስከ ብር 100,000.00 ሇመክፇሌ ግዳታ ስሇገባ ከዚህ 

በሊይ ሌጠየቅ አይገባም፡፡ ግጭቱ ሉፇጠር የቻሇው በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት 

እንጂ በተጠሪ ተሽከርካሪ እንዲሌሆነ እና አመሌካች ያቀረበው የትራፉክ ፖሉስ አዯጋ ሪፖርትም 

ትክክሇኛ ያሌሆነ እና እንዱታረም የተጠየቀበት ስሇሆነ ይህንን ማስረጃ መሰረት በማዴረግ አመሌካች 

ያቀረበው ክስ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ እንዱሁም የተጠየቀው የጉዲት ካሳ ግምት የተጋነነ ነው፡፡ 

የአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ የ2010 ስሪት እንዯሆነ ከአምስት ዓመታት በሊይም አገሌግልት የሰጠ እና 

አመቺ ባሌሆነ መንገዴ እና መሌከዓ ምዴር ሲነዲ የቆየ ስሇሆነ ቢያንስ የተሽከርካሪ አካሌ ሊይ በአዱስ 

መሇዋወጫ ሲተኩ ከ40-50 % የእርጅና ቅናሽ መዯረግ ነበረበት፡፡ በተሽከርካሪው ዉስጣዊ ክፌለ ሉዯርስ 

የሚችሇዉ ጉዲት ከብር 95,000.00 እስከ ብር 175,000.00 መሆኑ ተገምቶ እያሇ አመሌካች ተፇቶ 

ባሌታየበት ሁኔታ አመሌካች አጋኖ ማቅረቡ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የቅሪት አካለ በብር 275,000.00 

በባሇሙያ ተገምቶ እያሇ አመሌካች በብር 120,000.00 ቀንሶ መሸጡ የጉዲት ኪሳራ ካሳ መቀነስ ሲገባው 

አሌቀነሰም የሚለትንና ላልች የካሳ መጠን የሚመሇከት መከራከሪያ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 190749 ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ምስክሮች ሰምቶና ማስረጃዎቻቸዉን 

መርምሮና መዝኖ በቀን 26/02/2012 ዓ/ም በሰጠው ውሳኔ በአመሌካች ዯንበኛ እና በ1ኛ ተጠሪ 

ተሽከርካሪዎች መካከሌ ግጭት ሉከሰት የቻሇዉ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት 

ምክንያት መሆኑን በተሻሇ ሁኔታ ሚዛን በሚዯፊ ማስረጃ ተረጋግጧሌ በማሇት በአመሌካች ዯንበኛ 

ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት 1ኛ ተጠሪ ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ክሱን ዉዴቅ 

በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚችልት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ በመ/ቁጥር 187653 ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ በቀን 

12/02/2014 ዓ/ም በተሰጠው ውሳኔ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጉዴሇት የሇበትም ሲሌ በማጽናት 

ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በቀን 04/05/2014 ዓ/ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረበዉም ከሊይ በተገሇጸዉ መሰረት 

በተሰጠ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ ሲሆን የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ፡- 

በመንገዴ ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 208/2003 አንቀፅ 

85(3/ሀ እና ሇ) መሰረት በበሊይ ትራፉክ ፖሉስ ፅ/ቤት ወይም በይግባኝ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ባሇው 
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አካሌ ካሌሆነ በስተቀር በትራፉክ ፖሉስ ሌዩ እውቀት ሊይ ተመስርቶ የቀረበውን የትራፉክ ፕሊን ዉዴቅ 

ማዴረግ እንዯማይቻሌ ተዯንግጓሌ፡፡ የመቀላ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ መሀንዱሶች የ1ኛ ተጠሪ ሠራተኞች 

የሆኑት አዯጋው ሲዯርስ በቦታው ስሊሌነበሩ የአይን ምስክሮች አሌነበሩም፡፡የ1ኛ ተጠሪ ምስክሮችና 

የመቀላ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ መሏንዱሶች በትራፉክ መርማሪ ፖሉስ የተሰራዉን የትራፉክ ፕሊን 

ሇመሻር በሔግ የተሰጣቸዉ ሥሌጣን የሊቸዉም፡፡የስር ፌርዴ ቤት የመቀላ የኒቨርሲቲ መካኒካሌ 

መሏንዱሶች የሰጡትን ማስረጃና የ1ኛ ተጠሪን ምስክሮች ምስክርነት ቃሌ ተቀብል የትራፉክ ፖሉሲ 

ያነሳዉን የአዯጋ ፕሊን ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠዉ ዉሳኔ ከሊይ የተጠቀሰዉን ዯንብ እና በሰ/መ/ቁጥር 

43452 ሊይ የተሰጠዉን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚቃረን በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነዉ፡፡  የመቀላ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ መሀንዱሶች ግጭቱን በተመሇከተ ሰሩ የተባሇው 

ሶፌትዌር አዯጋው ከዯረሰና ተሽከርካሪዎቹ ከቦታው ከተነሱ ከ2 ዓመት ተኩሌ በኋሊ የተሰራ በመሆኑ 

የትራፉክ ሪፖርቱን ሇማስተባበሌ ብቃት የላሇዉና በንዴፇ ሀሳብ ሊይ ተመሰረተ ማስረጃ ነዉ፡፡መካኒካሌ 

ምህንዴስና ስሇማሽን ንዴፇ ሃሳብ አሰራር ወይም አመራረት እና ጥገና የሚያጠና ትምህርት ዘርፌ 

እንጂ የትራፉክ ዯንብ በመተሊሇፌ ቀኝ ዘርዝን ትቶ ወዯ ግራ መግባትና ከፉት ሇፉት የሚመጣን ተሊሊፉ 

ተሸከርካሪ አሇመኖሩን ሳያረጋግጥ በማሇፌ ገጭቷሌ የተባሇዉን አከራከሪ ነጥብ የሚያጠና የትምህርት 

ዘርፌ ባሇመሆኑ ከዚህም አኳያ ሲታይ የስር ፌርዴ ቤት በመካኒካሌ መሏንዱሶች የቀረበዉን ማስረጃ 

መሰረት አዴርጎ መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ይታረምሌን በማሇት 

አቤቱታዉን አቅርቧሌ፡፡   

የሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች ከትራፉክ ፖሉስ የተሰጠውን ማስረጃ መሰረት 

በማዴረግ በ1ኛ ተጠሪ አሽከርካሪ ጥፊት በዯንበኛዉ ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰዉ ጉዲት ሇዯንበኛዉ የከፇሇዉ 

ካሳ ብር 505,363.00 እንዱተካሇት ያቀረበዉን ክስ የስር ፌርዴ ቤት የመቐሇ ዩኒቨርሲቲ መካኒካሌ 

ምህንዴስና ትምህርት ክፌሌ የቀረበዉን መረጃ መሰረት አዴርጎ ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠውን ውሳኔ 

ከመሰረታዊ የክርክር አመራርና ማስረጃ ምዘና መርህ አንፃር ተጠሪዎች ባለበት እንዱመረመር ትእዛዝ 

በመስጠቱት ተጠሪዎች በቀን 22/07/2014 ዓ/ም በተናጠሌ የተፃፇ መሌሳቸውን ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱም 

በአጭሩ፡- 

አመሌካች ያቀረበው የትራፉክ ፕሊን በተገቢው ሁኔታ ያሌተሰራና በአዯጋው ቦታ ከነበረው እውነታ ጋር 

በተጣረሰ እና አጠራጣሪ በሆነ መሌኩ የተሰራ ሪፖርት በመሆኑ በ2ኛ ተጠሪ ተጽፍ ቅሬታ ሇትግራይ 

ክሌሌ ፖሉስ ኮሚሽን ቀርቧሌ፡፡ ይህ ቅሬታ ቀርቦ እያሇ የአመሌካች ዯንበኛ ሹፋር ሇዯረሰበት ጉዲት ካሳ 

ይከፇሇኝ ሲሌ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 86558 ሊይ ባቀረበው 

ክስ መነሻ ፌርዴ ቤቱ ይህ የትራፉክ ፕሊን አጠራጣሪና ቅሬታ የቀረበበት መሆኑን ከግምት በማስገባት 

በጉዲዩ ሊይ ወገንተኛ ያሌሆነና ሚዛናዊ ሙያዊ አስተያየት እንዱሰጥበት ሇማስቻሌ ከክሌለ ፖሉስ 

ኮሚሽን በተወኩ የትራፉክ ፖሉስ አባሊት እንዱሁም ከመቐላ ዩኒቨርሲቲ በተውጣጡ ባሇሙያዎች 
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በጋራ በተዋቀረ ኮሚቴ የአዯጋው መንስዔ ተጣርቶ ሇፌርዴ ቤቱ እንዱቀርብ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት 

የአዯጋውን መንስኤ በቪዱዮ በተዯገፇ ሲሙላሽን በግሌፅና ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ የሚያስረዲ ሙያዊ 

ትንታኔ ቀርቦሇታሌ፡፡በሰ/መ/ቁጥር 43453 ሊይ በተሰጠ የሔግ ትርጉም ሊይ እንዯተመሇከተዉ የሙያ 

ምስክርነት የሚሰጠዉ በቀጥታ ዴርጊቱን በአይን በማየት ሳይሆን በሙያ ተመርምሮ የሚሰጥ ቀጥተኛ 

ያሌሆነ ማስረጃ ወይም የሙያተኛ አስተያየት በመሆኑ ሙለ ሇሙለ እምነት ሉጣሌበት የሚችሌ 

ማስረጃ አይዯሇም፡፡የትራፉክ ፖሉሲ የአዯጋ ሪፖርትም አዯጋዉ ከዯረሰ ከሰዓታት በኋሊ ከአዯጋዉ ቦታ 

በዯረሰ የትራፉክ ፖሉስ የተሰራ በመሆኑ አዯጋዉ ከዯረሰበበት ቦታ አቀማመጥ አንጻር የተሻሇ የሙያ 

ሀሳብ ሉያቀርቡ የሚችለ ባሇሙያዎች ያለበት ኮሚቴ ተዋቅሮ አዯጋዉ የተከሰተበት ሁኔታ በሳይንሳዊ 

ሙያ ተመርምሮ አዯጋዉ የዯረሰዉ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ነዉ የሚሌ ማስረጃ 

በመቅረቡ የስር ፌርዴ ቤት ይህንን ማስጃና የምስክሮች ቃሌ መሰረት በማዴረግ ተጠሪዎች አመሌካች 

ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇባቸዉም ሲሌ በመወሰኑ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡የመቀላ ዩኒቨርሲቲ 

መካኒካሌ ምህንዱስና ትምህርት ክፌሌ ያቀረበዉ ሪፖርት የትራፉክ ፖሉስ ሪፖርትን የመሻር ሥሌጣን 

የሇዉም ሲሌ ያቀረበዉም ክርክር ሪፖርቱ የቀረበበትን አግባብ ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት 

የሇዉም፡፡እንዱሁም የመካኒካሌ መሀንዱስና ትምህርት ዘርፌ ሌዩ ሌዩ ዘርፌ ያሇዉ በመሆኑና ካለት 

ዘርፍች መካከሌ ኃይሌን እና እንቅስቃሴን የሚያጠና ዲይናሚክስ (Dynamics) የሚባሌ ዘርፌ ስሊሇዉ 

በተያዘዉ ጉዲይ አዯጋ የዯረሰበት ቦታ ፣መንገዴ ስፊት፣ተሽከርካሪዎቹ የወዯቁበት ቦታ፣የአዯጋዉ ስፌራ 

አቀማመጥ ከትራፉክ ፖሉስ ሪፖርት ሊይ በመዉሰዴ ሇአዯጋዉ መንስኤ የሆነዉ የትኛዉ ተሽከርካሪ 

ነዉ የሚሇዉን ሇይተዉ ሙያዎ አስተያየት ሇማቅረብ ብቃት ስሊሊቸዉ አመሌካች ከዚህም አኳያ 

ያቀረበዉ ክርክር ተገቢ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት ማስረጃዎችን መዝኖ ሇዯረሰዉ ጉዲት የ1ኛ 

ተጠሪ አሽከርካሪ ጥፊት የሇበትም በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ በመወሰኑ ከማስረጃ ምዘና አኳያ 

የተፇጸመ ስህተት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም በቀን 08/07/2014 ዓ/ም የተጻፇ የመሌስ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በሊይ አጠር ባሇ መሌኩ የተገሇጸዉ የግራ ቀኙን ክርክርና በጉዲዩ ሊይ የተሰጡ ዉሳኔዎችን 

የሚመሇከት ሲሆን እኛም 1) የስር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱን ተቀብል የመዲኘት ሥሌጣን 

አሇዉ ወይስ የሇዉም? 2) የስር ፌርዴ ቤት ክሱን ተቀብል መዲኘቱ ተገቢ ነዉ የሚባሌ ከሆነ 

አመሌካች የኢንሹራንስ ዉሌ መሰረት በማዴረግ ሇዯንበኛ በካሳ መሌክ የከፇሇዉ ገንዘብ እንዱተካሇት 

ያቀረበዉን ክስ ዉዴቅ አዴርጎ በመወሰኑ ከማስጃ ምዘና መርህ አተገባበር አንጻር የተፇጸመ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን አግባብነት ካሇዉ ሔግና ከሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇዉ መርምረናሌ፡፡ 

በመጀመሪያም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱን ተቀብል የመዲኘት ሥሌጣን ያሇዉ መሆን 

አሇመሆኑን መርመረናሌ፡፡እንዯመረመርነዉም አመሌካች በ1ኛ ተጠሪ ሊይ በቀን 02/06/2009ዓ.ም ጽፍ 
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ክስ የመሰረተዉ የመዴን ሽፊን የሰጠዉን የዯንበኛዉ ንብረት የሆነ በሰላዲ ቁጥሩ 3-05135 ትግ 

የሚታወቅ ተሽከርካሪ ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ የሆነ ከተቃራኒ አቅጣጫ የሚጓዝ ተሽከርካሪ በትግራይ 

ክሌሌ ክሌታ አዉሊዕል ወረዲ ሏዉዛ ተብል በሚጠራ አካባቢ ከመስመሩ በመዉጣት ገጭቶ ጉዲት 

በማዴረሱ ሇዯንበኛዉ በኢንሹራንስ ዉለ መሰረት ካሳ መክፇለን በመግሇጽ በካሳ መሌክ የከፇሇዉ ገንዘብ 

እንዱተካሇት ዲኝነት በመጠየቅ ነዉ፡፡ የስር የፋዳራሌ ከፌተኛ ጉዲዩን ከስረ ነገሩ አንጻር መርምሮ 

በአመሌካች ዯንበኛ ተሸካሪ ሊይ ጉዲቱ የዯረሰዉ በ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት አይዯሇም 

በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ 

በኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 78/2 መሠረት የሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2/3ኛ ዴምጽ 

የፋዳራሌ  ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እንዱዯራጅ እስካሌወሰነ ዴረስ 

የፋዳራሌ  ከፌተኛና የፋዳራሌ  የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን በውክሌና ሇክሌሌ ፌርዴ 

ቤቶች ተሰጥቷሌ፡፡ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ጉዲይ በውክሌና በተሠጠ ሥሌጣን ሊይ የፋዳራሌ  ፌርዴ 

ቤቶች ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን አሊቸው ወይስ የሊቸውም? የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ ክርክሩን በፌትሏ 

ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ መሰረት መምራት እና መቆጣጠር የፌርዴ ቤቶች ኃሊፉነት ሲሆን በዚህ 

ሂዯት ፌርዴ ቤቶች በቀዲሚነት መመርመር ከሚጠበቅባቸዉ ጉዲዮች መካከሌ ጉዲዩ ሊይ ሇመወሰን 

ሥሌጣን ያሇው መሆን አሇመሆኑ መርምሮ መወሰን ዋነኛው ነው፡፡ የፌርዴ ቤት ሥሌጣን ብሓራዊ 

የመዲኘት ሥሌጣን (judicial jurisdiction)፣ የሥረ-ነገር ሥሌጣን (material jurisdiction) እና የግዛት 

ወይም አካባቢያዊ ሥሌጣን (local or territorial jurisdiction) በሚሌ የተከፊፇሇ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ የፋዳራሌ  የመንግሥት አወቃቀር ሥርዓትን በ1987 ዓ/ም በወጣው የኢፋዱሪ ሔገ-

መንግሥት መከተሎን ተከትል ሥሌጣን በክሌልችና በፋዳራሌ መንግሥት የተከፊፇሇ ስሇመሆኑ በሔገ-

መንግሥቱ ከአንቀጽ 50-52 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህም ክሌልች በሥሌጣናቸው ሥር ባለ ጉዲዮች 

ለዓሊዊ ሥሌጣን አሊቸው፡፡ ክሌልች እንዯ ፋዳራሌ መንግሥት ሔግ-አውጪ፣ ሔግ አስፇጻሚና 

የዲኝነት አካሌ ያዯራጃለ፡፡ በኢፋዱሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 78 መሠረት የዲኝነት አካለ በፋዳራሌ 

እና በክሌሌ መንግሥት ዯረጃ መቋቋሙ እና በአንቀጽ 80(1)(2) ሊይ በፋዳራሌ ጉዲዮች የፋዳራሌ  

ፌርዴ ቤት፤ በክሌሊዊ ጉዲዮች የክሌሌ ፌርዴ ቤት የመጨረሻ ሥሌጣን ያሇው መሆኑ መመሌከቱ 

በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ የፌርዴ ቤት የሥሌጣን ክፌፌሌ እንዲሇ ያሳያሌ፡፡ የፋዳራሌ  

ወይም የክሌሌ ጉዲዮች የሚሇው በጉዲይ ዓይነት የተከፊፇሇ ሥሌጣን ስሇሆነ የፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን 

የተሇየው የሥረ-ነገር ሥሌጣንን መሠረት ያዯረገ ቢመስሌም ጉዲዩ ከለዓሊዊ ሥሌጣን እና ክሌሊዊ 

ጉዲይ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ቢታይ ከጣሌቃገብነት ጋር የተያያዘ በመሆኑ ጉዲዩ የብሓራዊ ዲኝነት 

ሥሌጣንን የሚያስነሳ ነው፡፡ በፋዳራሌ  መዋቅር የብሓራዊ የዲኝነት ሥሌጣን መሠረቱ ዓሇምአቀፌ 

ሔግ ሳይሆን ሔገ-መንግሥት ነው፡፡ ሔገ-መንግሥቱ የፋዳራሌና የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ያቋቋመና አንደ 

የላሊዉን ሥሌጣን አክብረው ሇማስከበርም ግዳታ የጣሇ ነው፡፡ይህንን ጉዲይ ከአሇም አቀፌ አጠቃሊይ 
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መርሆዎች አንጻር ሳይሆን በፋዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ ከሚኖረዉ ግንኙነት አንጻር 

አጥበን ያየን እንዯሆነ በአንዴ ሀገር ያለና በሔገ-መንግሥቱ የሔግ የበሊይነትን በማረጋገጥ አንዴ 

የኢኮኖሚና የፖሇቲካ ማሔብረሰብ ሇመፌጠር በሚሠሩ ተቋማትና ዜጎች ሊይ፣ የተሇያየ ሥሌጣን 

ቢሆንም የጋራ የሆኑ ጉዲዮች ዯግሞ ባሊቸው ተቋማት መካከሌ የሚነሳ ስሇሆነ የተሇየ ያዯርገዋሌ፡፡ 

ይኸዉም በፋዳራሌ መዋቅር የፋዳራሌ መንግሥት ለዓሊዊነቱ በመሊው የኢትዮጵያ ግዛት ነው፡፡ ነገር 

ግን በግዛቱ ሥር ሁለንም በፇቃደ መወሰንና መፇጸም የሚችሌ ሳይሆን በግሌጽ በሔግ በተዘረጋው 

ሥርዓት ሥሌጣኑን የሚጠቀም መሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇክሌሌ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን መሠረቱ 

ግን በግዛት ክሌሌ ሥር ያሇ ሰውና ንብረት መሆን አሇመሆኑን መሠረት ያዯረገ (limited sovereignty) 

ነው፡፡  

በሔገ-መንግሥቱ የሥሌጣን ክፌፌለም የክሌሌ ከፌተኛና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች የፋዳራሌ ጉዲዮችን 

በውክሌና ማየት የሚችለ ሲሆን ክሌሊዊ ጉዲዮች በክሌልች ለዓሊዊ ሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ (exclusive

jurisdiction of state courts) ያሇ በመሆኑ፤ በሔገ-መንግሥቱ አንቀጽ 80(3/ሀ) ሇፋዳራሌ  ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሠበር ሰሚ ችልት የተሠጠው ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ የፋዳራሌ  ፌርዴ ቤቶች ማየት 

አይችለም፡፡ ይሔም ክሌሊዊ ጉዲዮች ሊይ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የመዲኘት ሥሌጣን (judicial

jurisdiction) የላሊቸው መሆኑን ሲያሳይ በውክሌና እና በጣምራ ሥሌጣናቸው ከሚመሇከቱት በሥተቀር 

የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች የፋዳራሌ ጉዲዮችን ማየት አይችለም፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ መመርመር ያሇበት 

በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተው የፌርዴ ቤቶች የጣምራነት ሥሌጣን (concurrent jurisdiction) እና 

የፋዳራሌ ጉዲዮች የሚወሰኑበት ሥርዓት ነው፡፡ የፋዳራሌ ጉዲዩች ምን እንዯሆኑ በሔገ-መንግሥቱ 

ያሌተወሰነ ቢሆንም የተያዘዉ ጉዲይ ሇስር ፌርዴ ቤት በቀረበበት ጊዜ ተፇጻሚ ሲሆን በነበረዉ 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 3 መሠረት የፋዳራሌ ጉዲዮች ሔገ-

መንግሥቱን፣ የፋዳራሌ መንግሥት ሔጎችንና ዓሇም አቀፌ ሥምምነቶችን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች 

(based on laws)፤ በፋዳራሌ  ሔግ ተገሌጸው በተወሰኑ ባሇጉዲዮች (parties) እና በሔግ በተገሇጹ ቦታዎች 

(places) ሊይ የሚነሱ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በፋዳራሌ  ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 4 እና 

5 መሠረት የተዘረዘሩት የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት በብቸኝነት ሥሌጣኑ የሚመሇከታቸው ሔግንና 

ባሇጉዲዮችን መሠረት አዴርጎ የተሇዩ የፋዳራሌ ጉዲዮች ሲሆን በላልች ሔጎች በግሌፅ ሇፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤት የተሠጡ ጉዲዮችን ይጨምራሌ፡፡ የአዋጁን አንቀጽ 11 እና ተከታዮችን ስንመሇከት ዯግሞ ቦታን 

መሠረት በማዴረግ አዱስ አበባና ዴሬዲዋ ከተሞች ሊይ የሚነሡ ጉዲዮች የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት 

የሚመሇከታቸው የፋዳራሌ ጉዲዮች እንዯሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡  

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 3 መሠረት ሔግን መሠረት አዴርጎ የተሇዩት 

የፋዳራሌ ጉዲዮች ውስጥ የፋዳራሌ መንግሥት ሔጎችን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች ያለበት በመሆኑና 
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በአዋጁ የትርጉም ክፌሌ አንቀጽ 2/3 ሊይ የፋዳራሌ  መንግሥት ሔጎች ማሇት በሔግ በተሠጠው 

ሥሌጣኑ ክሌሌ ሥር ያለ ነባር ሔጎችን የሚጨመር መሆኑ ሲታይ በሔግ በግሌጽ የፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤት ሥሌጣን ሥር ከተመሇከቱት ሔግን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች እና በፋዳራሌ ሥሌጣን ሥር 

እንዱታዩ ከተወሰኑት ባሇጉዲዮች ውጭ ያለ የፋዳራሌ ሔግን መሠረት ያዯረጉ ጉዲዮች የፋዳራሌና 

የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በጣምራ ሥሌጣናቸው የሚመሇከቷቸው ናቸው፡፡ ሥሇሆነም የፋዳራሌ ሔግን 

መሠረት ያዯረጉ ላልች ጉዲዮች እንዯተነሱበት ቦታ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ወይም የክሌሌ ፌርዴ ቤት 

በክሌሊዊ ሥሌጣኑ ሉመሇከተው ይችሊሌ፡፡  

በሔገ መንግስቱ በአገራችን የተዘረጋዉን የፋዳራሌ ሥርዓት መሠረት ተዯርጎ የተዋቀረው የዲኝነት 

ሥሌጣን የፋዳራሌ እና የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ካሊቸው የጣምራነት ሥሌጣን ባሇፇ በሔገ-መንግሥቱ 

አንቀጽ 78/2 እና 80(4-6) የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት በብቸኝነት ሥሌጣኑ የሚመሇከታቸውን ጉዲዮች 

የክሌሌ ጠቅሊይና ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች በውክሌና እንዱመሇከቱ ሥሌጣን ሰጥቷሌ፡፡ ይህም ሔገ-

መንግሥቱ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶችን ማብቃትን (empowerment)፣ተዯራሽነትን፣ የክሌልችን ተሳትፍ 

ማሳዯግ ሊይ ዓሊማ ያሇውና ተቋሞቻቸው ሊይ አመኔታ ያሇው መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ በሔገ-መንግሥቱ 

የዲኝነት አካሌ በፋዳራሌና በክሌሌ ዯረጃ በየእርከኑ መዋቀሩ ሲታይ አዯረጃጀቱ በተዋረዴ ያሇ የትይዩ 

አቀራረጽ (dual system) ያሇው ቢሆንም የፋዳራሌና የክሌሌ ጉዲይን የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች 

መመሌከታቸው የተዯባሇቀ (integrated system) እንዯሚከተሌም ያሳያሌ፡፡ 

የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በጣምራ ሥሌጣናቸው በክሌሌ ግዛታቸው የተነሱ ጉዲዮች የመመሌከት ሥሌጣን 

ያሊቸው በመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን አይኖረውም፡፡ ጉዲዩ በክሌሌ ፌርዴ 

ቤት የሚታየው ጉዲዩ የተነሳበትን ቦታና ተከራካሪውን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ የጣምራነት ሥሌጣን 

መሠረቱ የፋዳራሌ መንግሥት ሔግን መሠረት ያዯረገ የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤት በፋዳራሌ  ጉዲይ ሊይ ብሓራዊ የመዲኘት ሥሌጣን የሇውም ሉባሌ አይችሌም፡፡ ነገር ግን 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አቀራረጽ መሠረት ከተሇዩት ውስን የፋዳራሌ  ፌርዴ 

ቤት ሥሌጣኖች ውጭ ያለ በክሌሌ ግዛት የሚነሱ ጉዲዮችን የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች እንዱመሇከቷቸው 

የተተወ በመሆኑ ጉዲዩ የሥረ-ነገር ሥሌጣን ጥያቄ የሚያስነሳ ይሆናሌ፡፡  

በተመሳሳይ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት በብቸኝነት እንዱታዩ የተሇዩ ጉዲዮችን

(exclusive jurisdiction) በግዛታቸው በተከሠቱ ጉዲዮች፣ ባለ ሰዎች ወይም ንብረቶች ጋር የሚነሱ 

ሲሆን በውክሌና (delegation) እንዱመሇከቱ በሔገ-መንግሥት ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በክሌሌ የሚነሱ 

የፋዳራሌ ጉዲዮች ሊይ ጉዲዩ የፋዳራሌ በመሆኑ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ብሓራዊ የመዲኘት ሥሌጣን 

አሊቸው፡፡ በፋዳራሌ  ፌርዴ ቤት አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 4 እና 5 የተመሇከቱት የፋዳራሌ 

ጉዲዮችን በተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የሥረ-ነገር ሥሌጣናቸውን ያከፊፇሇ በመሆኑ 
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ይሄዉ ሔግ መሠረት ተዯርጎ ሲታይ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇመዲኘት የሥረ-ነገር ሥሌጣን 

እንዲሇው ያሳያሌ፡፡ የአፊር፣ የቤንሻንጉሌ ጉሙዝ፣ ጋምቤሊ፣ ሶማላና የዯቡብ ብሓሮች፣ ብሓረሰቦችና 

ሔዝቦች ክሌልች በሔገ-መንግሥቱ የተሰጣቸዉ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ሥሌጣን በውክሌና 

በክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶቻቸዉ የማየት ሥሌጣን በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማዯራጃ አዋጅ 

ቁጥር 322/1995 ሲነሳ በእነዚህ ክሌልች የፋዳራሌ  ክፌተኛ ፌርዴ ቤት መዯራጀቱ ታወጀ እንጂ 

በአምስቱ ክሌልች ግዛቶች የሚነሱ ጉዲዮችን የመመሌከት የሥረ-ሥሌጣን እንዯ አዱስ ሇፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አሇመሠጠቱ ቀዴሞውንም በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 

መሠረት የሥረ-ነገር ሥሌጣን ተወስኖ ያዯረ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ከአዱስ አበባና ዴሬዲዋ ከተሞች ውጭ በእነዚህ ክሌልች ሲዯራጅ የማስቻያ ቦታው የተወሰነ 

በመሆኑ ጉዲዮችን ሇማየት የግዛት ክሌሌ ሥሌጣን ያገኛሌ፡፡በአዋጅ ቁጥር 322/1995 መሰረት 

ከተጠቃሾቹ ክሌልች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዉክሌና ስሌጣን ቢነሳም የእነዚህ ክሌልች 

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የዉክሌና ሥሌጣንም ሆነ የላልቹ ክሌልች የዉክሌና ሥሌጣን 

በሔገ መንግስቱ በተዯነገገዉ አግባብ እስካሁን አሌተነሳም፡፡ ይሔም የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በግዛታቸው 

ባለ ሰዎቸ ወይም ንብረቶች ጋር የሚነሳ በውክሌና የሚመሇከቱትን የፋዳራሌ ጉዲይ ውክሌናቸው 

ሳይነሳ ጉዲዩ ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ቀርቦ ከታየ በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተውን የፌርዴ ቤቶች 

የጣምራነት ሥሌጣን (concurrent jurisdiction) አሇመከተሌ ስሇሚሆን ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ይሆናሌ፡፡

በዚህ መሌኩ በሔገ-መንግሥቱ ሇክሌልች የተሰጠዉን ሥሌጣን አተገባበር በተመሇከተ ይህ ሰበር ሰሚ 

ችልት በሰ/መ/ቁጥር 182775 ሊይ በቀን 22/04/2013 ዓ/ም እና የሠ/መ/ቁጥር 201652 እና በቀን 

05/02/2014 ዓ/ም በሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ እንዯተገሇጸዉ በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተው የፌርዴ ቤቶች 

የጣምራነት ሥሌጣን (concurrent jurisdiction) በፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔጉ ከተመሇከተው የግዛት 

ክሌሌ ሥሌጣን የተሇየ አተገባበርና ውጤት ያሇው እንዯሆነ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡  

በመሆኑም ጉዲዩ በሥነ-ሥርዓት ሔጉ እንዯተቀረጸው የግዛት ክሌሌ ሥሌጣን በዋነኛነት አመቺነትን ብቻ 

መሠረት ያዯረገ ስሇሆነ አመቺ እስከሆነ ዴረስ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ሉታይ ይችሊሌ ከተባሇ በሔገ-

መንግሥቱ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ውክሌና ሉነሳ የሚችሇው በሔዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 2/3ኛ ዴምጽ 

ብቻ ስሇመሆኑ በአንቀጽ 78/2 ሊይ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ፤ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በሔገ-መንግሥቱ 

የተሠጣቸውን የውክሌና ሥሌጣን በሔጉ በተገሇጸው አግባብ ሳይነሳ በፌርዴ ቤቶች ውክሌናውን 

የማንሳት ውጤት ያስከትሊሌ፡፡ ሔገ- መንግሥቱ የፋዳራሌ ጉዲይን በውክሌና በክሌሌ ፌርዴ ቤቶች 

እንዱታይ በማዴረግ ሉያሳካው የፇሇገው ዓሊማም ከግብ እንዲይዯርስ ያዯርጋሌ፡፡  
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በተጨማሪም ጉዲዩን የሚመሇከተው ፌርዴ ቤት ሥሌጣን የሚወሰነው በሔግ ሆኖ እያሇ በክሌሌ ፌርዴ 

ቤት በውክሌና ሉታይ የሚችሌ ሥሌጣን በፋዳራሌ ፌርዴ ቤት የሚቀርብ ከሆነ ተከራካሪዎች ክሱን 

የሚያቀርቡበት ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ወይስ የክሌሌ ፌርዴ ቤት መሆን አሇበት የሚሇዉን በራሳቸው 

ምርጫ እንዱወስኑ (forum shopping) ስሇሚያዯርግ ተገቢ ያሌሆነ የዲኝነት አሠጣጥ ሥርዓት 

እንዱፇጠር ዕዴሌ ይፇጥራሌ፡፡ ስሇሆነም በእነዚህ ምክንያቶች የክሌሌ ጠቅሊይ እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤቶች 

በሔገ-መንግሥቱ የፋዳራሌ ጉዲዮችን በውክሌና እንዱመሇከቱ የተሠጣቸው ሥሌጣን መሠረቱ 

የፋዳራሌ አወቃቀር በመሆኑ ውክሌናቸው በሔግ እስካሌተነሳ ዴረስ ጉዲዮቹ ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤት 

ሉቀርቡ አይችለም፡፡ ጉዲዮቹ ቀርበው በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ከታዩ ውጤቱም አስገዲጅነት ያሇውን 

የፌርዴ ቤት ሥሌጣን ክፌፌሌ የሚጥስ ስሇሆነ ጉዲዩ በየትኛውም ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲዯርስ 

በተከራካሪዎች ሆነ በፌርዴ ቤቱ የሥሌጣን ጥያቄው ተነስቶ ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ እና ከዚህ ሥርዓት 

ዉጭ የተሰጠ ዉሳኔ ካሇም ሉሻር ይገባሌ፡፡  

ይህ ከሊይ የተመሇከተዉ የሔግ ትርጉም ተግባራዊ መዯረግ የሚችሇዉ ጉዲዩን ሇመመሌከት ሥሌጣን 

ያሇዉ ክሌሌ መዯበኛ የዲኝነት አገሌግልት በሚሰጥበት ሁኔታ ሊይ ሲሆን ብቻ እንዯሆነ ግሌጽ ነዉ፡፡ 

አከራካሪ የሚሆነዉ አንዴ ክሌሌ በተሇያየ ምክንያት በክሌለ ዉስጥ መዯበኛ የዲኝነት ሥሌጣን መስጠት 

በማይችሌበት ሁኔታ ሊይ ከሆነ በሔገ-መንግሥቱ የተመሇከተው የፌርዴ ቤቶች የጣምራነት ሥሌጣን 

(concurrent jurisdiction) አተገባበር ምን መሆን አሇበት የሚሇዉ ከሰዎች ፌትህ ከማግኘት እና በሔግ 

ፉት እኩሌ ጥበቃ ከማግኘት መብቶች ጋር ተገናዝቦ ታይቶ ምሊሽ ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ 

እንዯሚታወቀዉ ፌትህ የማግኘት መብት (Right to Access to Justice) በራሱ ሰብዓዊ መብት ሆኖ 

በተሟሊ መሌኩ ላልች ሰብዓዊ መብቶችን ሇማስከበር የሚያስችሌ መሰረታዊ መብት ነዉ፡፡ይህ መብት 

ኢትዮጵያ በተቀበሇቻቸዉና ባጸዯቀቻቸዉ ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ሔግጋት ፣ዓሇም አቀፌ 

የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶችና  ዓሇም አቀፌ ሠነድች መርሆዎች ሊይ እዉቅና ያገኘ መብት 

ነዉ፡፡ሇአብነት ሇመጥቀስ ያህሌ በዓሇም አቀፌ የሲቪሌና ፖሉቲካ መብቶች ቃሌኪዲን(International

Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) አንቀጽ 2(3/ሀ እና ሇ) 26 ሊይ ማንኛዉም ሰዉ ፌትሔ 

የማግኘት መብት እና በሔግ ፉት እኩሌ ሆኖ የመታየትና እኩሌ የሔግ ጥበቃ የማግኘት መብት 

እንዲሇዉ ዯንግጓሌ፡፡እነዚህን ዴንጋጌዎች አተገባበር በተመሇከተ የተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ 

መብቶች ኮሚቴ እንዲብራራዉ አገራት ሰዎች መብቶቻቸዉ ሲጣስ አቤቱታ አቅርበዉ ዲኝነታዊ 

መፌትሓ እንዱሰጣቸዉ መጠየቅ የሚችለበትንና ዉጤታማ ፌትህ የሚያገኙበትን ተዯራሽና ሥሌጣን 

ያሇዉን አካሌ በሔግ ስርዓታቸዉ የማቋቋምና የማመቻቸት ግዳታ አሇባቸዉ፡፡እንዱሁም በተባበሩት 

መንግስታት የሰብዓዊ መብቶች መግሇጫ(Universal Declaration of Human Rights) አንቀጽ 7፣8፣እና 10 

ሊይ እንዯተመሇከተዉ ማንኛዉም ሰዉ በአገራት ሔግ ወይም ሔገ መንግስት በተዯነገገዉ አግባብ ነጻና 
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ገሇሌተኛ በሆነ አካሌ ፉት ቀርቦ መብቱን ሇማስከበር የሚያስችሌ ዲኝነታዊ መፌትሄ የማግኘት እና 

በሔግ ፉት እኩሌ ጥበቃ የማግኘት መብት እንዲሇዉ ተዯንግጓሌ፡፡ 

በተመሳሳይ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 25 ሊይ ሁለም ሰዎች… በመካከሊቸዉም ማንኛዉም 

ዓይነት ሌዩነት ሳይዯረግ በሔግ እኩሌ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ ሲሌ ዯንግጓሌ፡፡እንዱሁም ማንኛዉም ሰዉ 

በፌርዴ ሉወሰን የሚገባዉን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በሔግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠዉ አካሌ 

የማቅረብና ዉሳኔ የማግኘት መብት እንዲሇዉ በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37/1 ስር 

ተዯንግጓሌ፡፡በተጨማሪም ሔገ መንግስቱ ማንኛዉም ሰዉ እነዚህንና ላልች መብቶቹን የሚያስከብርበትን 

ነጻና ገሇሌተኛ ፌርዴ ቤቶችን በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 78 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ አቋቁሟሌ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ጉዲይ ከዉሌ ዉጭ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ የጉዲት ካሳ 

ሇማስከፇሌ የቀረበ ክስን መሰረት ያዯረገ ሆኖ ሇክሱ ምክንያት የሆነዉ ጉዲት በአመሌካች ዯንበኛ 

ተሽከርካሪ ሊይ የዯረሰዉ በትግራይ ክሌሌ ዉስጥ በሚገኝ ስፌራ በዯረሰ የተሽከርካሪ ግጭት ምክንያት 

ነዉ፡፡አዯጋዉ የዯረሰዉ በቀን 28/08/2007ዓ/ም ሲሆን አመሌካች ሇዯንበኛዉ የከፇሇዉ ካሳ እንዱተካሇት 

በዯንበኛዉ በመዲረግ በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ክስ መስርቶ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱን ያቀረበዉ 

ዯግሞ በቀን 02/06/2009ዓ/ም ነዉ፡፡በዚህ ጊዜ በትግራይ ክሌሌ መንግስት እና በፋዳራሌ መንግስት 

መካከሌ ጤናማ ግንኙነት የነበረበት ጊዜ በመሆኑና የትግራይ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች መዯበኛ የዲኝነት 

አገሌግልት እየሰጡ የሚገኙበት ጊዜ ነበር፡፡በሚንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ጉዲት በዯረሰ ጊዜ ክሱ የሚቀርበው 

ጉዲቱ በዯረሰበት ሥፌራ በሚገኝ ፌርዴ ቤት መሆኑን ስሇግዛት ክሌሌ በሚዯነግገው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 

ቁጥር 27/1 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሔም ክሱ በትግራይ ክሌሌ ዉስጥ በሚገኝ ፌርዴ ቤት እንዯሚታይ 

ያስረዲሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የተከራካሪዎችን ማንነት ስንመሇከት አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ በፋዯራሌ 

መንግሥቱ የተመዘገቡ የንግዴ ዴርጅቶች መሆናቸዉ እንዱሁም 1ኛ ተጠሪም በፋዳራሌ መንግስት 

የተመዘገበ በጎ አዯራጊ ማኅበር መሆኑ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5/6 

መሠረት ጉዲዩን የመዲኘት ሥሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ 

ምክንያት ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ ቢሆንም ጉዲዩ የተነሳው በትግራይ ክሌሌ በመሆኑ በሔገ-መንግሥቱ 

በተሠጠው ውክሌና መሠረት ክስ ከቀረበበት ገንዘብ መጠን አንጻር ጉዲዩ መታየት ያሇበት በክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ነው፡፡በመሆኑም አመሌካች ከሊይ በተመሇከተዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም እና 

በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ሔገ መንግስት አንቀጽ 80/2 መሰረት ክሱን ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ 

ሲገባዉ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረቡም ሆነ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በትግራይ 

ክሌሌ ዉስጥ የተከሰተን ከዉሌ ዉጭ የሆነ ኃሊፉነትን መሰረት ያዯረገ የካሳ ጉዲይ የሚመሇከት ክስ 

በዉክሌና ሥሌጣን በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሉታይ የሚገባዉ ነዉ ብል ዉዴቅ ማዴረግ 

ሲገባዉ ጉዲዩን በስረ ነገሩ ተመሌከቶ ዉሳኔ መስጠቱ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ነዉ፡፡ 
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ሆኖም የትግራይ ክሌሌ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት በሚቃረን አኳኋን በክሌለ ምክር ቤት የምርጫ 

ሔግ በሚሌ አዋጅ ቁጥር 352/2012ን በማዉጣት፣ የምርጫ ኮሚሽን በማቋቋም እና ክሌሊዊ ምርጫ 

ማካሄደ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት የሚቃረን ስሇሆነ ይህ አዋጅም ሆነ ይህንን አዋጅ ተከትል 

የተዯረገዉ ምርጫም ሆነ የተቋቋመ የክሌሌ መንግስት ኢ-ሔገ መንገስታዊ ስሇሆነ ማንኛዉም ሔጋዊ 

ዉጤት እንዯላሇዉና ከፋዳራሌ መንግስት ጋር ኦፉሴሊዊ ግንኙነት ማዴረግ እንዯማይችሌ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. 

ፋዳሬሽን ምክር ቤት ነሏሴ 30 ቀን 2012ዓ/ም ባካሄዯዉ አስቸኳይ ስብሰባ ዉሳኔ አስተሊሌፎሌ፡፡ከዚህ 

በኋሊም በተፇጠረ ግጭትና ይህንን ተከትል በፋዳራሌ መንግስቱ በተወሰዯ ሔግ የማስከበር እርምጃ 

በትግራይ ክሌሌና በፋዳራሌ መንግስት መካከሌ ኦፉሴሉያዊ ግንኙነት እየተዯረገ አይዯሇም፡፡ በዚሁ 

መሌኩ ግንኙነቱ የተቋረጠዉ በክሌለና በፋዳራሌ አስፇጻሚ አካሊትና ከምክር ቤቶች ጋር ብቻ ሳይሆን 

በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችና በክሌለ ፌርዴ ቤቶች መካከሌ ያሇዉ ዲኝነታዊና አስተዲዯራዊ ጉዲዮች 

ግንኙነት ጭምር እስካሁን ተቋርጦ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም በክሌለና በአካባቢዉ የሰሊምና መረጋጋት 

እጦት ችግር ምክንያት ወዯ ክሌለና ከክሌለ ወዯ ላልች የአገራችን ክፌሌ የሰዎች ዝዉዉር የተገዯበ 

ሆኗሌ፡፡ እነዚህም እዉነታዎች በገሀዴ (በተግባር) የሚታይ በመሆኑ ችልቱ የዲኝነት ግንዛቤ(judicial

notice) የወሰዯበት ጉዲይ ነዉ፡፡ በዚህ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ የትግራይ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በሔገ 

መንግስቱ የተሰጣቸዉን የዉክሌና ሥሌጣን ተግባራዊ ማዴረግ በማይችለበት ሁኔታ ሊይ መሆናቸዉን 

ተገንዝበናሌ፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ ምንም እንኳን ክሱ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በቀረበበት ጊዜ ጉዲዩን በሔገ 

መንግስቱ አንቀጽ 80/2 መሰረት የመዲኘት የዉክሌና ሥሌጣን ያሇዉ የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት በመሆኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን የሇኝም በማሇት ክሱን ዉዴቅ ማዴረግ ሲገባዉ 

ክሱን ተቀብል ጉዲዩን በስረ ነገሩ ተመሌክቶ ዉሳኔ መስጠቱ ሉታረም የሚገባዉ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ቢሆንም በዚህ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 9 መሰረት 

በዚህ ችልት ቢሻር አመሌካች ክሱን ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማቅረብ ስሇማይችሌ ፌትህ 

የማግኘት መብቱን ያጣሌ፡፡ እንዱሁም ተመሳሳይ የፋዳራሌ ጉዲይ ያሊቸዉ ላልች ሰዎች መሰሌ ችግር 

በላሇባቸዉና የዉክሌና ሥሌጣን ባሊቸዉ ክሌልች በሚገኙ ፌርዴ ቤቶች ክስ አቅርበዉ እንዱሁም የክሱ 

ምክንያት የተከሰተዉ በአዱስ አበባ እና በዴሬ ዲዋ ከተሞች ሲሆን ዯግሞ በቀጥታ ሇፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤቶች ክስ በማቅረብ ዲኝነታዊ መፌትሄና የሔግ ጥበቃ ሲያገኙ አመሌካች ዯግሞ የክሱ ምክንያት 

የተከሰተዉ በትግራይ ክሌሌ በመሆኑና ክሌለ ከፋዳራሌ መንግስት ጋር ያሇዉ ግንኙነት በተቋረጠበት 

ሁኔታና በጸጥታ ችግር ምክንያት የሔገ መንግስቱን አንቀጽ 80/2ን መሰረት በማዴረግ የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ዉሳኔ ሽሮ መተዉ ዯግሞ በዓሇም አቀፌ ሰብዓዊ መብቶች ሰነድችና በኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገ መንግስት ጥበቃ የተሰጣቸዉን የአመሌካችን ፌትህ የማግኘት መብት ከማሳጣትም ባሇፇ ሰዎች 
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ሁለ በመካከሊቸዉ ማንኛዉም ሌዩነት ሳይዯረግባቸዉ እኩሌ የሔግ ጥበቃ የማግኘት መብት አሊቸዉ 

የሚሇዉን በሚቃረን አኳኋን በዚህ ረገዴ የአመሌካችን መሰረታዊ መብት ማሳጣት ይሆናሌ፡፡  

ስሇሆነም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 78 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ሊይ ነጻ እና ገሇሌተኛ 

የዲኝነት አካሌ በየዯረጃዉ ማቋቋም ያስፇሇገዉ እነዚህንና ላልች የሰዎችን ሰብዓዊና ዱሞክራሲያዊ 

መብቶች ሇማስከበር በመሆኑ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች በሔጋዊ ምክንያት በሔገ መንግስቱ የተሰጣቸዉን 

የዉክሌና ሥሌጣን መጠቀምና ሇዜጎች ፌትህ መስጠት በማይችለበት ሁኔታ ሊይ ሲሆኑ እና ጉዲዩም 

የፋዳራሌ ጉዲይ ሲሆን የሰዎችን ፌትህ የማግኘት መብት ፣ እኩሌ የሔግ ጥበቃ የማግኘት መብት እና 

ላልች መብቶችን ማስከበር እንዱችለ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች በቀጥታ ጉዲዩን ተቀብሇዉ የመዲኘት 

ሥሌጣን አሊቸዉ ብሇናሌ፡፡ በተጨማሪም አመሌካች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በአሁኑ ጊዜ 

መዯበኛ የዲኝነት ሥራ እየሰራ ባሇመሆኑ ቀጥል ክሱን ማቅረብ የሚችሇዉ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

በሆነበት ሁኔታ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክሱ በቀረበሇት ጊዜ በቀጥታ ክሱን ተቀብል ሇመዲኘት 

ሥሌጣን አሌነበረዉም በሚሌ መነሻ ብቻ ዉሳኔዉ የሚሻር ከሆነ በአንዴ ክርክር ተመሳሳይ የሆነ የጊዜ፣ 

የገንዘብና የሰዉ ጉሌበት(ሀብት) ብክነት እንዱከሰት በማዴረግ  የፌትሏ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ 

ዓሊማ እንዲይሳካ ያዯርጋሌ፡፡ በመሆኑም እነዚህን ምክንያቶች ከግምት በማስገባት የስር ፌርዴ ቤት 

ዉሳኔ ሔገ መንግስታዊ የሆነዉን የፌርዴ ቤቶች የዉክሌና ሥሌጣን የተከተሇ አይዯሇም በሚሌ 

ምክንያት ሉሻር አይገባም ብሇናሌ፡፡  

ሁሇተኛዉን ጭብጥ እንዯመረመርነዉም አመሌካች በዯንበኛዉ ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት የዯረሰዉ በ1ኛ 

ተጠሪ አሽከርካሪ ጥፊት ንብረትነቱ የ1ኛ ተጠሪ በሆነ ተሽከርካሪ ተገጭቶ ስሇሆነ ሇዯንበኛዬ 

የከፇሌኩትን ካሳ 1ኛ ተጠሪ ሉተካሌኝ ይገባሌ በማሇት ክስ የመሰረተ ሲሆን 1ኛ ተጠሪም ሆነ 2ኛ 

ተጠሪ ጉዲቱ በ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት የዯረሰ ባሇመሆኑ አመሌካች ሇዯንበኛዉ 

የከፇሇዉን ካሳ የመተካት ኃሊፉነት የሇብንም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አንዴን ፌሬ ነገር ማስረጃ አቅርቦ 

የማስረዲት ሸክምን ከሚመሇከተዉ መሠረታዊዉ መርህ (Basic Principle of Burden of Proof) መረዲት 

እንዯሚቻሇዉ አንዴ አከራካሪ ፌሬ ነገር አሇ ወይም የሇም ብል የሚከራከር ሰዉ ፌሬ ነገሩ መኖሩን 

ወይም አሇመኖሩን ተገቢነትና ተቀባይነት ያሇዉን ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲት ሸክም(ግዳታ) አሇበት፡፡ 

(የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 258-260 እና የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2001 ይመሇከቷሌ)፡፡ በተያዘዉ ጉዲይ 

በአመሌካች የዯንበኛ ተሽከርካሪ ሊይ የመገጨት አዯጋ የዯረሰበትና በዚህ መነሻ ካሳ የተከፇሇበት ጉዲት 

ሉዯርስ የቻሇዉ በ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት መሆኑን በቀዲሚነት ማስረዲት 

ይኖርበታሌ፡፡ በመቀጠሌም ተጠሪዎች እንዯነገሩ ሁኔታ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ ሊይ ጉዲት 

የዯረሰዉ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት እንዲሌሆነ ማስረዲት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ግራ 

ቀኙ በዚህ መሌኩ የማስረዲት ሸክም ያሇባቸዉ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ማስረጃ 

የመስማት፣የመመርመርና የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸዉ ፌርዴ ቤቶችም በግራ ቀኙ በቀረቡ ማስረጃዎች 
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ሳይገዯቡና የገሇሌተኛነት ሚናቸዉንም ሳይተሊሇፈ አንጻራዊ እዉነታን የማፇሊሇግ ኃሊፉነታቸዉን 

መወጣት በሚያስችሊቸዉ መሌኩ በተከራካሪ ወገኖች ሆነ በራሳቸዉ አነሳሽነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

136 ፣ 145/1፣249 ፣264 (1 እና 2) እና 345 መሰረት ተጨማሪ ምስክሮችን፣የሰነዴ ማስረጃዎችን፣ 

የሙያ ምስክሮችን አስቀርበዉ መስማትና መመርመር ይችሊለ፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ አመሌካች ሇዯንበኛዉ ካሳ እንዱከፌሌ ያዯረገዉ ጉዲት በዯንበኛዉ ተሽከርካሪ ሊይ 

የዯረሰዉ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት መሆኑን ሇማስረዲት ያቀረበዉ ማስረጃ 

በወቅቱ ስሇአዯጋዉ ክስተት በትራፉክ ፖሉስ የተነሳዉን የአዯጋ ፕሊን እና ሪፖርት ሲሆን ተጠሪዎች 

ዯግሞ ይህ አመሌካች ያቀረበዉ ማስረጃ በአዯጋዉ ምክንያት በሰዉ ሊይ ሇዯረሰ አዯጋ ካሳ ሇማስከፇሌ 

በቀረበ ክስ መነሻ በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተከፇተ መዝገብ ሊይ በተሰጠ ትዕዛዝ የመቀላ 

ዩኒቨርስቲ ባሇሙያዎችና የትራፉክ ፖሉሶች ያለበት ኮሚቴ ተቋቁሞ ሳይንሳዊ በሆነ መንገዴ እንዱጣራ 

ተዴርጓሌ፡፡ ኮሚቴዉ የአዯጋዉ መንስኤ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ነዉ ተብል አስቀዴሞ 

የቀረበዉ የትራፉክ ፖሉሲ የአዯጋ ፕሊንና ሪፖርት ትክክሌ እንዲሌሆነና ሇአዯጋዉ መንስኤ የሆነዉን 

ጥፊት የፇጸመዉ የአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ እንዯሆነ አረጋግጠዉ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ያቀረቡትን ሪፖርት በማስረጃነት በመመርመርና የምስክሮችን ቃሌ ጭምር በመመዘን ጉዲቱ 

የዯረሰዉ በአመሌካች ዯንበኛ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት በመሆኑ ተጠሪዎች ክስ የቀረበበትን 

ካሳ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇባቸወም ሲሌ ክሱን ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡  

እንዯሚታወቀዉ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3/ሀ) እና በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 

1234/2013 አንቀጽ 2/4 እና 10 መሰረት ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠዉ ሥሌጣን መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበትን የመጨረሻ ዉሳኔ እንዱያርም ነዉ፡፡ ሰበር ችልት የማስረጃ አቀራረብን፣ 

አግባብነትንና ተቀባይነትን (Production, relevancy and admissibility of evidence)እንዱሁም የማስረዲት 

ሸክምንና የማስረጃ ምዘናን (burden of proof and weight of evidence) የሚመሇከቱ መሰረታዊ መርሆዎች 

በግሌጽ ተጥሶ የተሰጠ የመጨረሻ ዉሳኔ መኖሩን አረጋግጦ ስህተቱ እንዱታረም ሉወስን ከሚችሌ 

በስተቀር ተከራካሪ ወገኖች ማስረጃ ሇመቀበሌ፣ሇመስማትና ሇመመዘን ሥሌጣን ሇተሰጣቸዉ የስር ፌርዴ 

ቤቶች አቅርበዉ ማስረጃዎቹ ተመርምረዉና ተመዝነዉ የተዯረሰዉን የፌሬ ነገር ዴምዲሜ ወዯ ጎን 

በመተዉ ማስረጃዎችን በዴጋሚ የመመዘን ተግባር ዉስጥ በመግባት ማስረጃዎችን በመመርመርና 

በመመዘን አከራካሪ የሆነዉ ፌሬ ነገር መኖር አሇመኖሩን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ሥሌጣን 

አሌተሰጠዉም፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተዉ የስር ፌርዴ ቤት በዋናነት መሰረት የዯረገዉ ማስረጃ በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ትእዛዝ የመቀላ ዩኒቨርሲቲ ባሇሙያዎች እና የትራፉክ ፖሉሶች ያለበት ኮሚቴ ተቋቁሞ 

ተጣርቶ የቀረበዉን ማስረጃ መሰረት በማዴረግ ነዉ፡፡በዚህ መሌኩ ኮሚቴ ተዋቅሮ የአዯጋዉ መነሻ 
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ምክንያት እንዱጣራ የተዯረገዉ በመቀላ ዩኒቨርሲቲ ባሇሙያዎች አነሳሽነት ሳይሆን በትግራይ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተሰጠ ትእዛዝ ነዉ፡፡ከሊይ እንዯገሇጽነዉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዚህ መሌኩ 

አንዴ አከራካሪ ጭብጥ በባሇሙያ ተጣርቶ ማስረጃ እንዱቀርብሇት ሇማዘዝ እንዱችሌ የፌትሏ ብሓር 

ሥነ ሥርዓት ሔግ ይፇቅዴሇታሌ፡፡በዚህ መሌኩ የቀረበዉ ማስረጃ ዯግሞ አመሌካች በማስረጃነት 

ያቀረበዉንና አስቀዴሞ የ1ኛ ተጠሪ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ጥፊተኛ እንዯሆነ ተገሌጾ የቀረበዉ የትራፉክ 

ፖሉስ የተዘጋጀ የአዯጋ ፕሊን/ሪፖርት  ትክክሇኛ ዴምዲሜ አይዯሇም የሚያስብሌ በመሆኑ የስር ፌርዴ 

ቤት በሳይንሳዊ መንገዴ ስሇአዯጋዉ መንስኤ የሚያስረዲዉን ኋሇኛዉን ማስረጃ መሰረት አዴርጎ መወሰኑ 

ከማስረጃ አቀባበሌም ሆነ ምዘና መርሆዎች አተገባበር አንጻር ጉዴሇት ፇጽሟሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ 

እንዱሁም አመሌካች ከሊይ በተመሇከተዉ መሰረት የመቀላ ዩኒቨርስቲ ባሇሙያዎችና የትራፉክ ፖሉሶች 

ያለበት ኮሚቴ ተዋቅሮ ተጣርቶ የቀረበዉን ማስረጃ መቀበሌ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 

208/2003 አንቀጽ 85(3/ሀ እና ሇ) ስር የተዯነገገዉን እና በሰ/መ/ቁጥር 43452 ሊይ የተሰጠዉን 

አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚቃረን ነዉ በማሇት ያቀረበዉንም ክርክር መርምረናሌ፡፡የመንገዴ 

ትራንስፖርት ትራፉክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 208/2003 በዯንብ ቁጥር 

395/2009 የተሻሻሇ ሲሆን በዚህ በተሻሻሇዉ ዴንብ አንቀጽ 85 ሊይ የተዯነገገዉ በጠቅሊሊዉ በዯንብ 

ተሊሊፉዎች ሊይ ስሇሚጣሌ ቅጣት የተዯነገገ ሲሆን በተሇይ በንኡስ አንቀጽ 4( ሀ እና ሇ) ሊይ ዯግሞ 

ዯንብ ተሊሊፉ ነዉ ተብል ቅጣት የተጣሇበት ሰዉ ቅሬታ ሲያዴርበት መቼ ሇማን ቅሬታዉን ማቅረብ 

እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ዉጭ በዚህ ዴንጋጌም ሆነ በዯንቡ ላልች ክፌልች ሊይ ስሇአንዴ 

የትራፉክ አዯጋ በትራፉክ ፖሉስ የተነሳ የአዯጋ ፕሊን ወይም የትራፉክ ፖሉስ የአዯጋ ሁኔታ ማሳያ 

ሪፖርት አጠራጣሪ ሆኖ ሲገኝ በፌርዴ ቤት ትእዛዝ በላሊ ባሇሙያ ወይም በላሊ የትራፉክ ፖሉስ 

ባሇሙያ ተጣርቶ እንዱቀርብ የሚከሇክሌ ዴንጋጌ አሌተዯነገገም፡፡ በትራፉክ ፖሉስ የተዘጋጀ የአዯጋ 

ሁኔታ የሚያሳይ ፕሊን/ሪፖርት እንዯማንኛዉም የሙያ ምስክርነት ከፌተኛ ዋጋ (high probative value) 

ተሰጥቶ እንዯሚመዘን አጠቃሊይ የማስረጃ መርህ የሚያስገዴዴ ቢሆንም እንዱህ አይነት የሙያ 

ምስክርነት አጠራጣሪ በሆነ ጊዜ በላሊ ባሇሙያ የሙያ ምስክርነት ማጣራትን የሚከሇክሌ ወይም 

አስቀዴሞ የመጀመሪያዉ የሙያ ምስክርነት የማይስተባበሌ ማስረጃ (አሳሪ/conclusive evidence) ነዉ 

የሚሌ የሔግ ዴንጋጌም ሆነ ከዚህ አንጻር የተሰጠ የሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሇም፡፡ 

በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት ሇዉሳኔዉ መሰረት ያዯረገዉ ማስረጃ ተጠቃሹን የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ዯንብ እና የሰበር ሰሚ ችልት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚጥስ ነዉ በሚሌ አመሌካች ያቀረበዉን 

ክርክር አሌተቀበሌንም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት ኋሇኛዉ የሙያ ምስክርነት ማስረጃ እና 

የምስክሮች ቃሌ መሰረት አዴርጎና የተሻሇ ዋጋ ሰጥቶ በመመዘኑ የተፇጸመ ስህተት ባሇመኖሩ ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 190749 በቀን 26/02/2012 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 187653 ሊይ በቀን

12/02/2014 ዓ/ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 348/1 መሰረት ፀንቷሌ፡፡

2. ግራ ቀኝ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭ የየራሳቸዉን እንዱችለ ተወስኗሌ፡፡

ት እ ዛ ዝ 

1. የዉሳኔዉ ግሌባጭ ሇይግባኝ ሰሚዉ ችልትና ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ግራ ቀኙ

ሲጠይቁም ግሌባጩ ይሰጣቸዉ፡፡

2. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
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ውሌ 




