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የሰ/መ/ቁ. 41544 

ሏምላ ዏ8 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ሠሊም የሕዝብ ማመሊሇሻ አ/ማ - ጠ/ረዲይ ባራኪ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ኒያሊ ኢንሹራንስ አ/ማ - አሌቀረቡም፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇሠበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው ተጠሪ በመሌካችና በላሊ ግሇሠብ ሊይ በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የመሠረተው ክስ ነው፡፡ በክሱም ተጠሪ የመዴን ሽፊን የሰጠውን መኪና ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነ መኪና በሥር 
ሁሇተኛ ተከሣሽ ሲሽከረከር ገጭቶ ጉዲት በማዴረሱ ጉዲቱን ሇማስጠገን ያወጣውን ወጪ ተከሣሾች እንዱተኩሇት 
ጠይቋሌ፡፡  

 የአሁኑ አመሌካች ጉዲት አዯረሰ የተባሇውን መኪና በጨረታ አቶ ተክለ አስፊው ሇተባለ ግሇሰብ ስሇተሰጠ 
ተጠያቂነት የሇብኝም መኪናውን የገዙት ግሇሰብ በክሱ ውስጥ እንዱገቡ ተዯርጎ እኔ ሌሰናበት በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

 የሥር ፌ/ቤት ግን አመሌካች መኪናው ሇላሊ ግሇሰብ ሸጥኩ ይበለ እንጂ የባሇቤትነት ስሙ በገዢው ያሌተዛወረና 
መኪናው አሁንም በአመሌካች ስም ስሇሚታወቅ ሇጉዲቱ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት በክሱ የተጠየቀውን ገንዘብ እንዱከፇሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ይግባኙ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡  

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ የሰበር ችልትም መኪናውን ገዝተዋሌ የተባለት 
ግሇሰብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 43 መሠረት ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ተጠይቆ የሥር ፌ/ቤቱ ጥያቄውን ሣይቀበሌ ማሇፈ 
በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙም ቀርበው የቃሌ 
ክርክሩ ተሠምቷሌ፡፡ በመሆኑም ይህ ችልት መኪናውን ገዙ የተባለት ግሇሰብ ወዯ ክርክሩ ሉገቡ ይገባሌ? ወይስ 
አይገባም? የሚሇውን ጭብጥ ከሚመሇከተው ሕግ አኳያ መርምሯሌ፡፡  

 በተጠሪ መኪና ሊይ ጉዲት አዯረሠ የተባሇው መኪና የአመሌካች የነበረ ሲሆን አመሌካች መኪናዋን ሇላሊ 3ኛ 
ወገን ቢሸጡም የባሇቤትነት ስሙ በገዢው ስም አሌተዛወረም፡፡ የመኪና ባሇቤትነት የሚተሊሇፇው እንዯላሇ ማንኛውም 
ተንቀሣቃሽ ንብረት ንብረቱን ገዝቶ ወይም በላሊ መንገዴ አግኝቶ በእጅ በማዴረግ አይዯሇም፡፡ መኪና ሊይ ተንቀሣቃሽ 
ንብረት በመሆኑ ባሇቤትነት የሚተሊሇፌበት መንገዴ በሌዩ በሕግ ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት የንብረቱ ባሇሃብትነት 
የሚታሇፇው የባሇቤትንት ስሙ በገዢው ስም ሲዛወር ነው፡፡ ይህን በተመሇከተ የሰበር ችልት በመ/ቁ    ትርጉም 
ሰጥቶበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይም አመሌካች መኪናውን ሇላሊ ሰው ቢሸጡም የመኪናው የባሇቤትነት ስም በአመሌካቹ 
በመሆኑ በባላቤትነት የሚታወቀው አመሌካች ነው፡፡ የመኪና ባሇቤት ዯግሞ መኪናው በዯረሰው ጉዲት ያሇጥፊት ኃሊፉ 
መሆኑ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2ዏ81/1/ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች መኪናውን ሇ3ኛ ወገን ሸጦ ገዢው መኪናውን መረከቡንና ጉዲቱ በዯረሰ ጊዜም 
መኪናዋ በገዢው ይዞታ ሥር ነበር በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የመኪናው ባሇቤት ባይሆንም እንኳን መኪናውን ሇግሌ ጥቅሙ 
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ሲገሇገሌበትና ሲጠቀምበት የነበው ሰው መኪናው በይዞታው ሥር በነበረበት ጊዜ ሇዯረሰው ጉዲት በፌ/ብ/ሕ/ቁ 2ዏ82/1/ 
መሠረት ኃሊፉ ነው፡፡ በአጠቃሊይ የመኪናው ባሇቤትም ሆነ ጉዲቱ በዯረሰ ጊዜ መኪናውን ሲጠቀምበት የነበረ ሰው 
ሁሇቱም ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ የመኪናው ባሇቤትም ያሇው መብት ተጎጂውን ከካሠ በኋሊ በአዯጋው ጊዜ መኪናውን ይዞ 
ሲገሇገሌበት የነበረውን ሰው የካሰውን የገንዘብ መጠን እንዱተካሇት መጠየቅ ነው /የፌ/ብ/ሕ/ቁ 2983/1/ ስሇሆነም 
አመሌካች መኪናውን ሸጦ ሇላሊ ሰው ያስረከበ ቢሆንም የባሇቤትነት ስሙ በገዢው ስም ባሇመዛወሩ በሕግ የመኪናው 
ባሇቤት ሆኖ የሚወሰዯው እሱ ነው፡፡ ባሇቤት በመሆኑም ሇጉዲቱ ኃሊፉ ነው፡፡  

 የአመሌካች ኃሊፉነት እንዲሇ ቢሆንም ግን የመጨረሻው የመካስ ኃሊፉነት የሚወዴቀው መኪናውን ይዞ 
ሲገሇገሌበት የነበረው ሰው ሊይ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯገሇጽነው የመኪናው ባሇቤት ተጎጂውን ከካሠ በኋሊ ይህንን ካሣ 
የሚተካው መኪናውን ሲጠቀምበት የነበረው ሰው ነው፡፡ ተከሣሽ የሆነ ሰውም በክሱ ውስጥ የላሇ ሦስተኛ ወገን ከክሱ 
ጋር ዴርሻ ካሣውን መክፇሌ አሇበት በሚሌ ይኸው ሰው ወዯ ክሱ እንዱገባሇት መጠየቅ የሚችሌ መሆኑ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 43 ተመሌክቷሌ፡፡ በእርግጥ በክሱ እንዱገባ የሚጠየቀው ሰው ካሣውን የሚከፌሌበት ምክንያትና 
የዴርሻውም ሌክ መገሇጽ እንዲሇበት ይኸው የሥነ-ሥርዒት ሕግ ያስገዴዲሌ፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች ከተሟለ ግን ፌ/ቤቱ 
ጥያቄውን ውዴቅ የሚያዯርግበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ሦስተኛ ወገኖች ወዯ ክሱ እንዱገቡ የሚዲረጉት በአንዴ ጉዲይ 
ሉነሱ የሚችለትን የመብት ጥያቄዎች በሙለ በአንዴ ክስ መወሰን እንዱችሌና በተመሣሣይ ጉዲይ ሉቀርቡ የሚችለ 
የተነጣጠለ ክሶችን ሇማስቀረት ነው፡፡ በመሆኑም ተከሣሹ ጣሌቃ እንዱገባ በሚጠይቀው ሰው ሊይ የሚያነሣውን ጥያቄ 
ላሊ የተነጠሇ ክስ ማቅረብ ሣያስፇሌገው በተጀመረው ክስ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሣሹ ሇክሱ ኃሊፉነት ካሇበት 
ጣሌቃ ገቡ በቀጥታ ሇከሣሽ ሉከፇሌ ሉወሰን ይችሊሌ ከዚህም በተጨማሪ ጣሌቃ ገቡ በክሱ ውስጥ ከገባ በኋሊ በክሱ 
ውስጥ እንዲሇ የሚቆጠር በመሆኑ /የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 43/2// ሇቀረበው ክስ ያሇውን መከሊከያ የማቅረብ እዴሌ ይኖረዋሌ፡፡ 
በአጠቃሊይ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 43 አሊማ ከአንዴ ግንኙነት የሚመነጩ ጥያቄዎች በሙለ ተጠቃሇው በአንዴ ክስ እንዱያሌቁ 
እና የተነጣጠሇ ክስ ማስቀረት በመሆኑ ፌ/ቤቶች በሥነ-ሥርዒት ሕጉ የተመሇከቱት መስፇርቶች እስከተሟለ ዴረስ 
ጥያቄውን ውዴቅ ማዴረግ የሚችለበት የሕግ መሠረት የሇም፡፡  

 በተያዘው ጉዲይ ጉዲት ያዯረሰው መኪና ጉዲቱን ባዯረሰበት ጊዜ ጣሌቃ እንዱገቡ በተጠየቁት ግሇሰብ ይዞታ ሥር 
በመሆኑ ግሇሰቡ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2ዏ82/1/ መሠረት ኃሊፉ ሉሆኑ የሚችለ ስሇሆነና የዯረሰውን ጉዲት በሙለም የመካስ 
ግዳታ ሉወዴቅባቸው የሚችሌ በመሆኑ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2ዏ83/1/ ሥር መገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ በፌ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 43 
መሠረት ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ ሉገቡ የሚገባቸው ናቸው፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤት ጣሌቃ እንዱገቡ የተጠየቁት ግሇሰብ 
ያሇባቸውን ኃሊፉነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 43 መሠረት ጣሌቃ ሣያስገባ መወሰኑ የሥነ ሥርዒቱን ዴንጋጌ ያሌተከተሇና 
የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 56353 መጋቢት 5/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 
36956 ጥቅምት 7 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አዯጋው በዯረሰ ጊዜ አዯጋውን ያዯረሰው መኪና ሲጠቀሙበት የነበሩት ግሇሰብ በክሱ ውስጥ ጣሌቃ ገብተው 
ተከራክረው ተገቢው ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 343/1/ መሠረት ጉዲዩን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
መሌሰናሌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዒ 
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