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የሰ/መ/ቁ. 39799 

መጋቢት 21 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢት/መዴን ዴርጅት ነ/ፇጅ ማህላት አሇሙ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ገነት ስዩም - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው የመዴን ሰጪ የክርክር አዴማስ አስመሌክቶ የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 43 ጠቅሶ የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት አሇው በሚሌ ነው፡፡ 

 ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ክርክር የተጀመረው በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ሲሆን ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ጣሌቃገብ ተከራካሪ ነበር፡፡ የተጠሪ የክስ ምክንያት ንብረትነቱ በሥር ፌ/ቤት አንዯኛ ተከሳሽ 
የነበረው ቴስትዴ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሆነ መኪና ሰላዲ ቁጥር 3-13690 ኢት. በሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ እየተሽከረከረ 
በከሳሽ መኪና ሰላዲ ቁጥር 3-06622 አ/አ ገጭቶ ጉዲት አዴርሷሌ በሚሌ ሇጥገና የወጣ ወጪ እና የተቋረጠ ገቢ 
እንዱከፌሌ እንዱወሰን የሚሌ ሲሆን አንዯኛ ተከሳሽ ቀርቦ መዴን ሰጪው (አመሌካች) በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 43 
መሠረት ጣሌቃ ገብነት እንዱከራከር እንዱታዘዝ አመሌክቷሌ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤትም አመሌካች በክርክሩ እንዱገባ ካዯረገ 
በኋሊ የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ ከፌተኛው ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ተከሳሽ እና ጣ/ገብ 
አሊፉ ናቸው ካሇ በኋሊ የካሣ መጠን አስመሌክቶ ሇመኪናው ማስጠገኛ የወጣውን ወጪ ብር 44,451(አርባ አራት ሺህ 
አራት መቶ ሃምሳ አንዴ ብር) እና የተቋረጠ ገቢ በቀን አንዴ መቶ(100) ብር ሂሳብ መኪናው ተጠግኖ እስኪጠናቀቅ ጊዜ 
ዴረስ ተሰሌቶ እንዱከፇሌ በማሇት ይህንንም ጣሌቃገብ (አመሌካች) እስከ ብር አንዴ መቶ ሺህ (100,000) በመዴን ውሌ 
በሰጠው ዋስትና መሠረት እንዱሸፌን ቀሪውን አንዯኛ ተከሳሽ (ባሇንብረት) እንዱከፇሌ ፇርዶሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝቶ ይግባኙን ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ 
የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 
43(1) መሠረት በተከሳሽ ጠያቂነት ወዯ ክርክሩ የገባ መሆኑን በመጥቀስ ጣሌቃገብ ከተከሳሹ ጋር ያሇውን ኃሊፉነት 
ከመከራከር ውጪ ተከሳሽን ተክቶ ከከሳሽ ጋር መከራከር አይችሌም በማሇት በአመሌካች በኩሌ ቀርቦ የነበረውን የሔግ እና 
የፌሬ ነገር ክርክር ሳይመረምር የሥር ፌ/ቤት ውሳኔን አፅንቷሌ፡፡ 

 አቤቱታ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች በፋዳራሌ መንግሥት የተመዘገበ ዴርጅት 
በመሆኑ በአዋጅ 25/88 አንቀጽ 5(6) መሠረት ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን የሇኝም ሲሌ አቤቱታውን ባሇመቀበሌ 
መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ 

 ሇዚህ የቀረበው የሰበር አቤቱታ በዚሁ ሊይ ሲሆን አመሌካች የሥር ፌ/ቤቶች የሔግ እና የፌሬ ነገር ስሔተት 
ያሊቸውን ዘርዝሮ አቅርቧሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም ተጠሪን አስቀርቦ ሰምቷሌ፡፡ 



 

 318 

 የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር በአጭሩ ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን ጉዲዩን ከሔጉ አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም በዚህ ችልት እሌባት ሉያገኝ የሚገባው ጭብጥ የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 43(1) አተረጓጎም አግባብነት እና የአመሌካች የክርክር አዴማስ(ወሰን) እስከምን ዴረስ 
ነው የሚሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በመሠረቱ አመሌካች ወዯ ክርክሩ የገባው በሥር ፌ/ቤት ተከሳሽ ከነበረው ባሇንብረት ጋር ባሇው የመዴን ውሌ 
መሠረት እንዯሆነ ከመዝገቡ መረዲት ችሇናሌ፡፡ አንዴ ተከሳሽ ከእሱ ጋር ኃሊፉነት ሉወስዴ ወይም ሉከፇሌ የሚችሌ 
ሦስተኛ ወገን ወዯ ክርክሩ እንዱገባሇት እንዱታዘዝ ማመሌከት እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 43(1) ዴንጋጌ 
ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ ጥያቄ መነሻ ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የተዯረገ ተከራካሪ ወገን በክርክሩ ውስጥ ሉያነሳ የሚችሇው 
የኃሊፉነት እና የኃሊፉነት መጠን አስመሌክቶ የክርክሩ ዘንግ ከተከሳሽ፣ ከከሳሽ ወይንስ ከሁሇቱም ወገን ጋር ሉሆን ይገባሌ 
የሚሇውን ጥያቄ አስመሌክቶ በሁሇት አቅጣጫ ምሊሽ ሉያገኝ እንዯሚችሌ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ ይኸውም የጣሌቃገብ 
ኃሊፉነት ምንጭ ውሌ ወይንስ ሔግ የሚሇው በመሠረታዊ ሔግ ዴንጋጌዎች የሚወሰን መሆኑ እና በላሊ በኩሌም የክርክሩ 
አቀራረብ እና ይዘት በሥነ-ሥርዓት ሔጉ በተዯነገገው አግባብ መሆን እንዲሇበት መረዲት ይቻሊሌ፡፡  

በተያዘው ጉዲይ የመዴን ሰጪ ኃሊፉነት መሠረቱ ውሌ መሆኑ እሙን ነው፡፡ መዴን ሰጪ የሚኖረው መብት 
እና ግዳታ በውሌ የተመሇከተ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ በመሠረታዊ ሔጉ የተዯነገጉትን አስፇሊጊ እና አስገዲጅ 
ሁኔታዎችንም መጠበቅ ያሇበት ስሇመሆኑ የሚያጠራጥር አይዯሇም፡፡ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 43(1) መሠረት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የተዯረገው ሦስተኛ ወገን በክርክሩ ሂዯት ሉያነሳ 
የሚችሇው ክርክር ምን ዴረስ ነው የሚሇውን መሠረታዊ ጥያቄ አስመሌክቶ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 23692 
የሰጠውን የህግ ትርጉም መመሌከት አግባብ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በተጠቃሹ መዝገብ ሊይ የክርክሩ ተካፊይ ሦስተኛ ወገን 
የሚያቀርበው ክርክር ሁሇት ፇርጅ ሉይዝ የሚችሌ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ይኸውም “አንዯኛው ከተከሳሽ ጋር ሆኖ ዴርሻ 
ክፌያ ወይም ስሇተከሳሽ ሆኖ የካሣ ክፌያ የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት መሆኑን ተቀብል በተከሳሽ እግር በመተካት ተከሳሽ 
ሇከሳሽ ኃሊፉነት የማይኖርበት መሆኑን፤ ኃሊፉነት አሇበት እንኳ ቢባሌ ሉከፇሌ በሚገባው የካሣ መጠን ሊይ ከከሳሽ ጋር 
ንጥጥር ማዴረግ፤ መሟገት የሚችሌበት ክርክር ሲሆን ላሊው እና ሁሇተኛው ዯግሞ ዴርሻ ወይም ካሣ ሇመክፇሌ 
ሇተከሳሽ ከህግ ወይም ከውሌ የመነጨ ግዳታ የሇብኝም በማሇት መከራከር የሚችሌበት መንገዴ ነው፡፡” ስሇሆነም 
የዴንጋጌው ይዘት ጣሌቃገብ ሦስተኛ ወገን ተከሳሽ በክርክሩ ከገባ በኋሊ መሟገት የሚችሇው ከተከሳሽ ጋር እንጂ ከከሳሽ 
ጋር ሇመከራከር የሚያስችሇው መብት የሇውም የሚሇው ዴምዲሜ የሔግ መሠረት የሇውም የሚሌ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ 
የሰበር ሰሚ ችልቱ በመ/ቁ 23692 ሊይ ይህንን ትርጉም ሇመስጠት መሠረት ያዯረገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዓሊማ እና 
የሙግት አመራር ውጤታማነት እንዱሁም የዴንጋጌ ቁጥር 43(1) እና 76 እንዱሁም የመሠረታዊ ሔጉ ዴንጋጌዎች 
ውስጥ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1896፣ 1897፣ 1908 እና 1909 አፇጻጸም እንዱሁም በንግዴ ሔግ ቁጥር 687,688 እና 683 
ዴንጋጌዎች በክርክር አመራር ረገዴ የሚፇፀሙበትን ሁኔታ እና ግብ መነሻ በማዴረግ መሆኑ በፌርደ ሀተታ ተገሌጿሌ፡፡ 
ሇማጠቃሇሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 43 አስፇሊጊነትም ተከታታይ ክስ ሳይኖር በአንዴነት እንዱታይ በማዴረግ 
የኃሊፉነት እና መጠኑን እንዱሁም ከፊዩን ወገን በመሇየት የመጨረሻ እሌባት መስጠት ማስቻሌ እንዯመሆኑ በተሇይ ካሣ 
(indemnity) የመክፇሌ ግዳታ ያሇበት አመሌካችን መሰሌ የመዴን ዴርጅት ከከሳሹ ጋር ያሇውን አጠቃሊይ ክርክር 
ማቅረብ የሚችሌ ስሇመሆኑ በውሳኔው ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ 

ይህ የሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው የሔግ ትርጉም እስካሌተሇወጠ ዴረስ በማናቸውም ዴርሻ በሚገኙ ፌ/ቤቶች 
አስገዲጅነት ያሇው ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(4) ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች ከተከሳሽ ጋር እንጂ ከከሳሽ ጋር መከራከር አይችሌም በማሇት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 
43(1) በመጥቀስ የሰጠው ፌርዴ በፋዳራለ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ያሊገናዘበ በመሆኑ 
ፌርደ መሠረታዊ የህግ ስሔተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇዚህም አመሌካች በክርክሩ ሉያነሳ የሚችሇው 
የኃሊፉነት እና የኃሊፉነት መጠን ከተከሳሽ ጋር ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ከከሳሽ ጋር ሉሆን እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ 
ቁ 43(1) ይዘት እና የሰበር ሰሚ ችልት ትርጉም ያስገነዝባሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 47210 መጋቢት 25/2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ከከሳሽ ጋር በሔግም ሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ መከራከር የሚችሌ በመሆኑ የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት የይግባኝ መዝገቡን አንቀሳቅሶ ይግባኝ ክርክሩን ተመሌክቶ የመሰሇውን ውሳኔ ይሰጥበት ዘንዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 343(1) መሠረት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ይዴረሰው ብሇናሌ፡፡ የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ 
ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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