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ፇሳሽ ማጓጓዣ ባሇንብረቶች ማህበር ጋር ባዯረገው ውሌ በሁሇቱ መሃከሌ የሚነሳ ማንኛውም አሇማግባባት በእርቅ 
ሇመጨረስ ያዯረገው ስምምነትን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ውሌ በአመሌካችና በተጠሪ መሃከሌ 
ሊሇው ክርክር ተፇፃሚነት አሇው? የሇውም? የሚሇውን ጭብጥ ችልቱ መርምሯሌ፡፡ 

 ውሌ ተዋዋዮች የገቡቧቸው ግዳታዎች በመሃከሊቸው አስገዲጅ እንዱሆኑ ወዯውና ፇቅዯው የሚመሰርቱ 
በመሆኑ ሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች መብትና ግዳታቸውን በፇቃዲቸው ወስነው ያቋቋሙት ውሌ ላሊ ሦስተኛ ወገንን 
ሉያስገዴዴ የሚችሌበት ሁኔታ የሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ነው ውልች ተፇፃሚነታቸውና አስገዲጅነታቸው ውለን 
ባቋቋሙ ተዋዋይ ወገኖች መሃከሌ ብቻ መሆኑ ፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731 ስር ተዯንግጎ የምናገኘው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የአመሌካች ዯንበኛና ጣና ፇሳሽ ማጓጓዣ ባሇንብረቶች ማህበር ባዯረጉት ውሌ በሁሇቱ 
መሃከሌ የሚነሳ ማንኛውም አሇመግባባት በእርቅ ሇመጨረስ ተስማምተዋሌ፡፡ የዚህ ውሌ ተዋዋዮች ሁሇቱ ብቻ 
ሲሆኑ ተጠሪ ተዋዋይ ወገን አሌነበሩም፡፡ ስሇሆነም ይህ ውሌ ተፇፃሚነቱ ወይም አስገዲጅነቱ ውለን ባቋቋሙት 
ተዋዋይ ወገኖች ሊይ ብቻ ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ይህ ውሌ በአመሌካችና በተጠሪ መሃከሌ ተፇፃሚነት 
አሇው የሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ ሇማቅረብ የቻሇው በዯንበኛው መብት 
ተዯርጎ ስሇሆነ የሚኖረው ዯንበኛው ያሇው መብት ነው በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ በን/ህ/ቁ 683(1) መዴን ወጪው 
ሇዯንበኛው በከፇሇው የካሳ መጠን ሌክ ሇጉዲቱ ኃሊፉ የሆነውን ሰው የሚጠይቀው በዯንበኛው መብት ተዯርጎ 
ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ግን መዴን ሰጪው የከፇሇውን የካሳ መጠን በሚመሇከት ብቻ እንጂ የዯንበኛው ላልች 
መብቶችና ግዳታዎችን ሁለ የሚመሇከት ስሊሌሆነ በተያዘው ጉዲይ የአመሌካች ዯንበኛ ከጣና ፇሳሽ ማጓጓዣ ጋር 
ያዯረገው ውሌ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇመሰረተው ክስ ተፇፃሚነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሌ 
ተዋዋይ ወገን አሌነበሩም፡፡ ምንም እንኳን አመሌካች በከፇሇው የካሳ መጠን ሌክ የዯንበኛውን መብት ተዯርጎ 
የቀረበ ቢሆንም የአመሌካች ዯንበኛ ከተጠሪ ጋር የሚነሳ አሇመግባባትን በእርቅ ሇመጨረስ የተስማማበት ውሌ 
የሇም፡፡ በመሆኑም የአመሇካች ዯንበኛ ከላሊ 3ኛ ወገን ጋር የተዯረገው ውሌ ከተያዘው ጉዲይ ጋር ግንኙነት 
ስሇላሇው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያቀረበው ክስ በእርቅ ሉያሌቅ የሚገባው ስሇሆነ ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ሇማየት 
ስሌጣን የሊቸውም መባለ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 44024 ሰኔ 4 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም 
የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 32239 ግንቦት 27 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ስሊሇው ይግባኝ ሰሚው የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የአመሌካችን ይግባኝ 
ተቀብል ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 

   የሰ/መ/ቁ. 52910 

ሏምላ 28 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 
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  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ አንዲርጌ ታዯሰ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ነ/ፇጅ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

         ጉዲዩን የጀመረው በባላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካች ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት ክስ ከተጠሪ ጋር 
በመኪናቸው ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ ሇአስራ ሁሇት አመታት የቆየ የመዴን ውሌ ግንኙነት የነበራቸው መሆኑን 
ገሌፀው በመኪናቸው ሊይ በዯረሰው የመገሌበጥ አዯጋ መኪናው ከጥቅም ውጪ በመሆኑ ተጠሪ ብር 
400,000(አራት መቶ ሺህ) እንዱከፌሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪም ሇቀረበበት ክስ በሰጠው መሌስ የመዴን ውለ 
የተቋረጠው ኀዲር 7 ቀን 2000 ሆኖ አዯጋው የዯረሰው ኀዲር 26 ቀን 2000 ዓ.ም በመሆኑ አመሌካች ክስ 
የማቅረብ መብት የሊቸውም በሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቦ በአማራጭም ላልች ክርክሮች 
አቅርቧሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ አመሌካች ታህሳስ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ሇተጠሪ ባቀረቡት 
ማመሌከቻ ሇአስራ ሁሇት አመት በነበራቸው ውሌ ምንም አዯጋ ባሇመዴረሱ ውለ ሳይታዯስ ጊዜው ቢያሌፌም 
ኀዲር 26 ቀን 2000 ዓ.ም ሇዯረሰው አዯጋ ዴርጅቱ አስተያየት አዴርጏ ብር 100,000(መቶ ሺህ) እንዱከፌሊቸው  
መጠየቃቸውን፣እንዱሁም የአመሌካች ምስክር አመሌካች ውለን ሉያዴሱ ተጠሪ ዘንዴ ሂዯው መኪናው ሊይ አዯጋ 
በመዴረሱ ክፌያ አንቀበሌም ማሇቱን መመስከራቸውን ገሌፆ በአመሌካችና በተጠሪ መሃከሌ ያሇው የውሌ ግንኙነት 
በመቋረጡ አመሌካች ክሱን ሇማቅረብ መብት የሊቸውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ይግባኙን ባሇመቀበሌ መዝገቡን ሰርዞታሌ፡፡ 

 የአሁኑ ሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በአቤቱታቸው የውለ ዘመን ከማሇቁ 
በፉት ባለት ጥቂት ቀናት ውለን እንዲዴስ ጠይቆኝ ስምምነቴን ስሇገሇጸኩ አረቦን ባሇመክፇላ ብቻ ውለ ሉቋረጥ 
እንዯማይችሌ የን/ህ/ቁ. 666/2//3/ አይችሌም፣የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካች ጥያቄ ውዴቅ  የመዯረጉን 
አግባብነት ከን/ህ/ቁ. 666 አኳያ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪም ቀርቦ 
በሰጠው መሌስ የን/ህ/ቁ. 666 ተፇፃሚነት የሚኖረው ውለ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ መሆኑንና የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ 
ሉፀና ይገባሌ የሚሌባቸውን ላልች ክርክሮች አቅርቧሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው አመሌካች በባላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ የመሰረቱት ተጠሪ ሇመኪናቸው 
የመዴን ሽፊን ሇመስጠት በገባው ውሌ መሰረት መኪናቸው ሊይ አዯጋ በመዴረሱ የመዴን ዋስትና እንዱከፌሊቸው 
ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ አዯጋው በዯረሰበት እሇት በአመሌካችና በተጠሪ መሃከሌ የነበረው የመዴን ውሌ ተቋርጦ 
ስሇነበር አመሌካች ክስ ሇማቅረብ መብት የሊቸውም በማሇት ክሱን ተቃውሟሌ፡፡ በመሰረቱ ማንኛውም ሰው ክስ 
ሇማቅረብ የሚፇቀዴሇት ሇክሱ መነሻ በሆነው ነገር ወይም ክሱ በተመሰረተበት ሃብት ሊይ ጥቅም ወይም መብት 
ሲኖረው እንዯሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 33/2/ ዴንጋጌ መረዲት የሚቻሌ ነው፡፡ አመሌካችም ግራ ቀኙ ካዯረጉት 
የመዴን ውሌ የሚመነጭ መብት ያሊቸው መሆኑን በማመን ነው ክስ የመሰረቱት፡፡ ነገር ግን በግራ ቀኙ መሃከሌ 
የተዯረገው የመዴን ውሌ ኀዲር 7 ቀን 2000 ዓ.ም ማብቃቱን ከመዝገቡ ተመሌከተናሌ አመሌካች ይህንን 
አሊስተባበለም፡፡ ክርክራቸው ውለ ሉያበቃ ጥቂት ቀናት እንዯቀሩት ተጠሪ ውለ እንዱታዯስ ጠይቆኝ ፇቃዯኛነቴን 
የገሇጽኩ ስሇሆነ አረቦን ክፌያ ባሇመክፇላ ብቻ ውለ ሉቋረጥ አይችሌም በማሇት ነው፡፡፡ ነገር ግን አመሌካች 
በመኪናቸው ሊይ አዯጋ የዯረሰው ውለ ከመታዯሱ በፉት በመሆኑና ቀዯም ሲሌ በነበረው የ12 አመታት የመዴን 
ውሌ ግንኙነት በመኪናቸው ሊይ አዯጋ ባሇመዴረሱ ዴርጅቱ አስተያየት አዴርጏ ብር 100,000(መቶ ሺህ) 
እንዱከፇሊቸው ማመሌከታቸውን የስር ፌ/ቤት አረጋግጧሌ፡፡ ይህንም በአመሌካችና በተጠሪ መሃከሌ የነበረው 
የመዴን ውሌ ከተቋረጠ በኋሊ አዯጋው መዴረሱን አመሌካች ራሳቸው አምነው የተቀበለት መሆኑን የሚያረጋግጥ 
ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ውለ እንዯታዯሰ የሚቆጠረው ተጠሪ ውለ እንዱታዯስ አመሌካችን ስሇጠየቀ ብቻ ሳይሆን 
አመሌካች ውለን ሇማዯስ ፇቃዯኛ ሆነው በሔጉ አግባብ ውለን ሲያዯርጉ ነው፡፡ ይህን ስሇማዴረጋቸው አመሌካች 
ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ በአጠቃሊይ በአመሌካችና በተጠሪ መሃከሌ የተዯረገው የመዴን ውሌ ኀዲር 7 ቀን 2000 
ዓ.ም ካበቃ በኋሊ ውለ ስሊሌታዯሰ የውሌ ግንኙነታቸው ተቋርጧሌ፡፡ አመሌካች የጠቀሱት የንግዴ ሔጉ ቁጥር 
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666 ስንመሇከተውም ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም ይህ ዴንጋጌ ተፇጻሚ ሉሆን የሚችሇው 
በመዴን ሰጪውና በመዴን ገቢው መሃከሌ የፀና ውሌ ኖሮ መዴን ገቢው በውለ በተመሇከተው መሰረት የአረቦን 
ክፌያ መክፇሌ ሲያቋርጥ እንጅ የመዴን ውሌ በላሇበት ሁኔታ አይዯሇም፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን በአመሌካችና 
በተጠሪ መሃሌ የነበረው ውሌ  ጊዜው አብቅቶ ተቋርጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ይህንን ዴንጋጌ መሰረት 
አዴርገው ያቀረቡት ክርክር የዴንጋጌውን መንፇስ ያሊገናዘበ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የመዴን ዋስትና እንዱከፇሇው 
የተጠየቀበት መኪና አዯጋ የዯረሰበት ኀዲር 26 ቀን 2000 ዓ.ም ስሇመሆኑ በግራ ቀኙ የታመነ ጉዲይ ነው፡፡ 
በመሆኑም አዯጋው የዯረሰው በሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች መሃከሌ የነበረው የውሌ ግንኙነት ከተቋረጠ በኋሊ 
በመሆኑ አመሌካች የመዴን ዋስትና እንዱከፇሊቸው ሇመጠየቅ የሚያስችሌ መብት የሊቸውም፡፡ በዚህም ምክንያት 
የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች ክስ ሇማቅረብ መብት የሊቸውም በማሇት ክሱን ውዴቅ ማዴረጋቸው መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት አሇው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የባላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 06284 ጥቅምት 10 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ብይን እንዱሁም 
የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 77050 ኀዲር 16 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  



307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጉምሩክ (ግብር) 
ታክስ 
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