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የሰ/መ/ቁ. 136775 

                                                  ሏምላ 19 ቀን 2009 ዒ.ም 

                            ዲኞች፡-ጸጋዬ አስማማው 

አሌማው ወላ 

  ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሠሇ 

ሠናይት አዴነው 

አመሌካች፡- ህዲሴ 1ኛ ዯረጃ ከፌተኛ አገር አቋራጭ የህዝብ ባሇንብረቶች ማህበር  

ዲዊት ጌታቸው ነ/ፇጅ 

ተጠሪ፡- የፋዯራሌ ትራንስፖርት ባሇስሌጣን ነ/ፇጁ ብሩክ ሀይላ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የተሻሻሇ መተዲዯሪያ ዯንብ ይመዝገብሌኝ ክርክርን ይመሇከታሌ፡፡ ከሳሽ አመሌካች ሆኖ 

በወኪለ አማካኝነት በተከሳሽ የአሁን ተጠሪ ሊይ ሇፋዯራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረበው 

ክስ ከሳሽ ማህበር በህግ አግባብ የተቋቋመ በመሆኑ አሊማውን ሇማሳካት እንዱችሌ በጠቅሊሊ 

ጉባኤው የጸዯቀ መተዲዯሪያ ዯንቡን አሻሽል እንዱመዘግብሇት በህግ ግዳታ ሇተጣሇበት ተከሳሽ 

ቢያቀርብም ተከሳሽ ፌቃዯኛ ባሇመሆን ያሌመዘገበሌኝ ስሇሆነ ይህንን በጠቅሊሊ ጉባኤ የጸዯቀ 

መተዲዯሪያ ዯንብ እንዱመዘግብ እና ወጪ እና ኪሳራ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲንኝነት 

ጠይቋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱ የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ ተከሳሽ የመተዲዯሪያ ዯንቡን የሚመዘግበው ወይም 

የማይመዘግበው በስራ መመሪያው መሰረት ነው፡፡ ስሇሆነም ፌርዴ ቤት ይህ መተዲዯሪያ ዯንብ 

እንዱመዘገብ የሚወስንበት የህግ አግባብ የሇም በማሇት የከሳሽን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበ 

ሲሆን ቅሬታው የቀረበሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቅሬታው መሌስ ሰጪን ያስቀርባሌ በማሇት 
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አስቀርቦ ሲያከራክር አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያነሳውን ክርክር ሲያቀርብ መሌስ ሰጪ በስር 

ፌርዴ ቤት ባሇመጠራቱ መሌስ አሌሰጠም ነበር እና በዚህ ክርክር ያነሳው የተሻሻሇው መተዲዯሪያ 

ዯንቡ ያሌተመዘገበው ከሞዳሌ መተዲዯሪያ ዯንቡ ጋር የሚቃረን ስሇሆነ እና ሞዳሌ 

መተዲዯሪያዯንቡን መሰረት ያሊዯረገ ማሻሻያ ሉመዘገብ ስሇማይገባ ነው በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ይህ የመሌስ ሰጪ ክርክር በስር መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ያሌተነሳ አዱስ ክርክር በመሆኑተቀባይነት የሇውም በማሇት አትቶ በውጤት ዯረጃ 

የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ የፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበው 

በነዚህ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን መሠረታዊ ይዘቱም፡- የስር ፌርዴ ቤቶች 

የአመሌካችን በጠቅሊሊ ጉባኤ የጸዯቀ መተዲዯሪያ ዯንብ እንዱመዘግብ ይወሰንሌኝ አቤቱታ የማየት 

ስሌጣን የሇኝም በማሇት መወሰናቸው ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡  

የሰበር አጣሪው ችልትም ቅሬታው ሇሰበር ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክራቸውን 

በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

የግራ ቀኙ ክርክር እና በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ 

ችልትም የግራቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው 

ሔጎች ጋር በማገናዘብ የአመሌካችን በጠቅሊሊ ጉባኤ የጸዯቀ መተዲዯሪያ ዯንብ የተሻሻሇ ስሇሆነ 

እንዱመዘግብ ይወሰንሌኝ በማሇት የቀረበውን አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማየት 

ስሌጣንየሇንም በማሇት መወሰናቸው ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን በሚከተሇው መሌኩ 

መርምረነዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ በፌርዴ ቤት የቀረበ ጉዲይ የክስ ምክንያት አሇው ብል ሇመወሰንየሚቻሇውበክሱ 

ሊይ የተገሇፀው ነገር ቢረጋገጥ ከሳሹ የጠየቀውን ዲኝነት ሇማግኘት ሔግ ይፇቅዴሇታሌ 

ወይ?የሚሇው ጥያቄ ሲነሳ ፌርዴ ቤቱ አዎንታዊ ምሊሽ ሇመስጠት የሚችሌ የሆነ እንዯሆነ 

ስሇመሆኑበዚህ ረገዴ የተፃፈት የማብራሪያ ፁሐፍች ያሳያለ፡፡  

ትራንስፖርትን ሇመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 468/1997አንቀጽ 15 (2) ስር በትራንስፖርት 

የስራ ዘርፌ የተሰማሩ ማህበሮችበጠቅሊሊ ጉባኤ የጸዯቀ መተዲዯሪያ ዯንብ ሲያሻሽለበተጠሪ 

እንዯሚመዘገብተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ስሇሆነም ማንኛውም የትራንስፖርትማህበር የማህበሩን አሊማ 

ሇማሳካት በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ወጥቶ የጸዯቀውን መተዲዯሪያ ዯንብ ካሻሻሇ በተጠሪ ባሇስሌጣን 

መ/ቤት አቅርቦ ማስመዝገብ አሇበት፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስአመሌካች በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ የጸዯቀ መተዲዯሪያ ዯንብ 

በመሻሻለ በተጠሪ እንዱመዘገብጥያቄ ማቅረቡየሔግ አግባብ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች 
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እንዱመዘገብሇት ሇተጠሪ ቢያቀርብም መ/ቤቱ ሇመመዝገብ ፌቃዯኛ ያሇመሆኑን በመግሇጹ በፌርዴ 

ቤት ትእዛዝ እንዱመዘገብ ይወሰን ዘንዴ የቀረበውን አቤቱታ የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን 

የማየት ስሌጣን የፌርዴ ቤቶች አይዯሇም በማሇት ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰው አቤቱታውን ውዴቅ 

በማዴረግ ውሳኔ ሰጥተዋሌ፡፡ 

በኢፋዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37(1)ስር እንዯተመሇከተው ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉወሰን 

የሚገባውን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብ 

እና ውሳኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት እንዲሇው ይዯነግግ እና በዚሁ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 

(2) ስር ዯግሞ ማንኛውም ማህበር የአባሊቱን የግሌ ወይም የጋራ ጥቅም በመወከሌ የመጠየቅ 

እና ፌትህ የማግኘት መብት እንዲሇው ዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች የተሻሻሇው መተዲዯሪያ ዯንብ እንዱመዘገብሇት ሇሚመሇከተው አካሌ አቅርቦ ተቀባይነት 

ማጣቱ አስከተረጋገጠ ዴረስ መብቱን ያጣው በህግ አግባብ መሆን ያሇመሆኑ ሉመረመር 

የሚገባው በመሆኑ አመሌካች ይኸው እንዱመረመርሇት ያቀረበውን አቤቱታ የስር መጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪን አስቀርቦ መሌስ እንዱሰጥበት እንኳን ሳያዯርግ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን 

የሇኝም በማሇት የሰጠውን ውሳኔጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በቀረበሇት የይግባኝ 

ቅሬታ መነሻነት ይህንን የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ማረም ሲገባው ባሇማረም 

የሰጠው ውሳኔ ስሇክስ ምክንያት አጠቃሊይ መንፇስ እና ይዘት በሔጉ ሊይ የተመሇከተውን 

መመዘኛንያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

በዚሁም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

 

 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ.237969 መጋቢት 23 ቀን 2008 ዒ.ም 

ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 176926 ጥቅምት 30 ቀን 2009 ዒ.ም 

የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2.  ስሇሆነም ጉዲዩ በፌርዴ ቤት የሚታይ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ ተጠሪ መ/ቤት 

በቀረበው ክስ ሊይ መሌስ እንዱሰጥ በማዴረግ አመሌካች ማህበር 

እንዱመዘገብሇትያቀረበውን የተሻሻሇ መተዲዯሪያ ዯንብ ተጠሪ መ/ቤት አሌመዘግብም 

በማሇት የወሰነው በአዋጁ እና በመመሪያው መሰረት መሆን ያሇመሆኑን አጣርቶ 

የመሰሇውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 341(1) መሰረት ይመሇስ 

ብሇናሌ፡፡ 
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4. የውሳኔው ግሌባጭ በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌርዴ ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ 

5. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

      ፊ/ዘ 
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ንብረት 

 
 

 

 

 

 

 


	136775



