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2. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
3. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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የሰ/መ/ቁ. 39902 

ሰኔ 18 ቀን 2002 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   አብደራሂም አህመዴ 
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   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢት/መዴን ዴርጅት - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ብሬ ሙሲሳ - በላለበት 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካች ሇፌ/ቤት ባቀረበው 
ክስ ሇዯንበኛው ሇኢትዮጵያ ነዲጅ ዴርጅት ናፌጣና ቤንዚን የጉዞ መዴን ሽፊን የሰጠ ሲሆን ከነዲጁ ውስጥ 31,513 
ሉትር የስር ተከሳሾች በሆኑት መኪና ሲጓጓዝ መኪናው ተገሌብጦ 18,153 ሉትር የፇሰሰ በመሆኑና የነዲጁን ዋጋ 
ብር 45,927.09(አርባ አምስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ ሰባት ብር ከዘጠኝ ሣንቲም) ሇዯንበኛው ስሇከፇሇ ይህንኑ 
ገንዘብ ከተከሳሾች መኃከሌ ኃሊፉነት ያሇበት ተሇይቶ እንዱከፌለ እንዱወሰንሇት አመሌክቷሌ፡፡ የስር ሁሇተኛ 
ተከሳሽ ከክሱ ወጪ የሆኑ ሲሆን ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ ጉዲዩ በእርቅ ማሇቅ ያሇበት ስሇሆነ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን 
ሇማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ መቃወሚያውን ውዴቅ 
አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ በዋናው ጉዲይ ሊይም በሰጡት መሌስ ነዲጁን የጫነው መኪና ባሇቤት ስሊሌሆኑ ኃሊፉነት 
እንዯላሇባቸው ከነዲጁ ባሇቤት ጋር ያዯረጉት የማጓጓዝ ውሌ አሇመኖሩን እንዱሁም ተዋዋይ ወገኖቹ የኢት/ነዲጅ 
ዴርጅትና የጣና ፇሳሽ ማጓጓዣ ባሇንብረቶች ማህበር ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ጠይቀዋሌ፡፡ ሦስተኛ ተከሳሽ የነበረው 
ወይራ ትራንስፖርት ዴርጅት ክስ የተመሰረተበትን ነዲጅ የጫነው ተሳቢ ነዲጁ ፇሰሰ ከተባሇበት ቀን በፉት ሇስር 
ሁሇተኛ ተከሳሽ ያስተሊሇፇ በመሆኑ ኃሊፉነት የላሇበት ስሇመሆኑ ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ 
የተጠሪ ጭነት መኪና ወዯኋሊ ተንሸራቶ እየተገሇገለበት ያሇውን ነዲጅ የጫነውን ተሳቢ እንዱገሇበጥ በማዴረጉ 
ተጠሪ ሇጉዲቱ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2081(1) እና (2) መሰረት ኃሊፉ ናቸው ሦስተኛ ተከሳሽ የነበረው ተሳቢውን አዯጋው 
ከመዴረሱ በፉት ሇስር ሁሇተኛ ተከሳሽ ያስተሊሇፇ በመሆኑ ኃሊፉነት የሇበት በማሇት ተጠሪ በክስ የተጠቀሰውን 
ገንዘብ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡  

 ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ከተመሇከተ በኋሊ 
በኢት/ነዲጅ ዴርጅትና በጣና ፇሳሽ መጓጓ ዣ ባሇንብረቶች ማህበር መኃከሌ በተዯረገው ውሌ አንቀጽ 18 
መሰረት ከውለ ትርጉምና አፇፃፀም ጋር ግንኙነት ባሊቸው ምክንያቶች የሚነሳ አሇመግባባት ሁሇቱ በመረጧቸው 
ገሊጋይ ዲኞች አማካኝነት እንዯሚታይ ስምምነት ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረተው በን/ህ/ቁ 683 
ባገኘው የመዲረግ መብት በመሆኑና ይህ የመዲረግ መብት ዯንበኛው ባሇው መብት ሌክ ስሇሆነ በአመሌካችና 
በተጠሪ መሃከሌ የሚነሳው ክርክር በስምምነት ማሇቅ ስሊሇበት ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት 
የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ 
የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ የይግባኝ ሰሚውን ፌ/ቤት ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታው በአመሌካች ዯንበኛና 
በጣና ፇሳሽ ማጓጓዣ ባሇንብረቶች ማህበር መሃከሌ የተዯረገው ውሌ ተፇፃሚነት የሚኖረው በሁሇቱ ተዋዋይ 
ወገኖች መሃከሌ ሇሚነሳ ክርክር እንጂ ሇተያዘው ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በተጠሪ ሊይ ክስ የቀረበው የተረከቡት ነዲጅ 
ሊይ ጉዲት በመዴረሱ የአጓጓዥ ኃሊፉነት ስሊሇባቸው በመሆኑ ከጉዲዩ ጋር ግንኙነት የላሇውን ውሌ መሰረት 
በማዴረግ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ ነው፡፡ ችልቱም የአመሌካች ዯንበኛ ከጣና 
ፇሳሽ መጓጓዣ ባሇንብረቶች ማህበር ጋር ጉዲዩን በእርቅ ሇመጨረስ ስሇተስማማ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያቀረበው 
ክስ በፌ/ቤት ሉታይ አይገባም በሚሌ የተሰጠው ውሳኔን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት 
ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪ በህይወት ስሇላለ ወራሾቻቸው እንዱቀርቡ በጋዜጣ ጥሪ ቢዯረግም ስሊሌቀረቡ ጉዲዩ 
በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች በስር ፌ/ቤት ክስ የመሰረተው በተጠሪ የጭነት መኪና እየተሳበ በነበረው ተሳቢ ሊይ ተጭኖ 
የነበረው ነዲጅ ተሳቢው በመገሌበጡ ምክንያት ፇሶ ስሇባከነ ሇዯንበኛው የከፇሇው ገንዘብ ተጠሪ እንዱተኩ ነው፡፡ 
ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የአመሌካች ክስ በፌ/ቤት ቀርቦ ሉታይ አይገባም በማሇት የወሰነው የአመሌካች ዯንበኛ ከጣና 
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