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ህዲር 27 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ አቶ አየሇ አበበ ቀረቡ
ተጠሪ፣ የፉንፉኔ የዯን ዴርጅት ነገረፇጅ ጋንገና ገብረሚካኤሌ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ
የታየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ አመሌካች የዴርጅቱ ንብረት ዱ 7 ኤች ተብል በሚጠራው ድዘር ሊይ ጉዲት
በማዴረሱ ብር 227,594.18 ካሣ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች
ማሽኑን ሇሥራ ከማንቀሳቀሱ በፉት ቅባት ዘይትና ውሃ ማየት የነበረበት ቢሆንም ይህንን ሳይፇትሽ
በመንዲት እንዱሰባበር በማዴረጉ ሇጥገና ብር 227,594.18 /ሁሇት መቶ ሃያ ሰባት ሺ አምስት መቶ
ዘጠና አራት ብር ከአስራ ስምንት/ ሣንቲም ወጭ አዴርገናሌ፡፡ ስሇዚህ አመሌካችና የአመሌካች
ወኪሌ ይህንን ገንዘብ እንዱከፌለ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ማሽኑ
የተሰበረው በእኔ ችልታና ሙያ ሉፇተሹ የሚችለ የሞተር ቅባት ዘይትና ውሃ ሣሌፇትሽ
ስሇነዲሁት አይዯሇም፡፡ ማሽኑ የተሰበረው በቴክኒክ ባሇሙያ ስላትና ክትትሌ ሉዯረግበት የሚገባው
የመጨረሻ ክፌልች /Final Drive/ በዯረሰበት ጉዴሇት ነው፡፡ የፊይናሌ ዴራይቨ ዘይት መፇተሽና
መፌታት የእኔ ሥራ ዴርሻ አይዯሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኃሊ ሬይስ ኢንጀነሪንግ
የሰጠውን ሙያዊ አስተያየት በመመርመር ሇማሸኑ ብሌሽት አመሌካች ፊይናሌ ዯራይቨ ዘይት
ሣይፇትሽ በመንዲቱ ነው በማሇት አመሌካች ብር 227,594.18 /ሁሇት መቶ ሃያ ሰባት ሺ አምስት
መቶ ዘጠና አራት ብር ከአስራ ስምንት ሣንቲም/ የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇበት በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የይግባኝ ቅሬታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
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ችልት ያቀረበ ቢሆንም በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች
የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ያቀረቡ ሲሆን የክሌለ ሰበር ችልት
አቤቱታቸውን አሌተቀበሊቸውም፡፡
አመሌካች መስከረም 4 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የተበሊሸው የድዘር ክፌሌ
/ፊይናሌ ዴራይቭ/ በኦፔሬተር በቀሊለ የማይፇታና ሰርቪስ የማይዯረግ መሆኑ ከሬስ ኢንጅነሪንግ
የተሊከው ባሇሙያ በማረጋገጡ ወዯ ሥራዬ ተመሌሼ እየሠራሁ እገኛሇሁ፡፡ በወንጀሌም ተከሣሼ በነፃ
ተሰናብቻሇሁ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ማስረጃ ሣይመረምርና ስህተቱ የእኔ አሇመሆኑን
ሳያገናዝብ አሇአግባብ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በሥራ ክርክር ችልት የሰጠው ውሣኔም ሆነ
በወንጀሌ ችልት የሰጠው ውሣኔ የጉዲት ካሣ ከመጠየቅ የሚገዴበን አይዯሇም፡፡ ማሸኑ የተበሊሸው
በአመሌካች ጥፊት መሆኑን አስረዴተናሌ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇበትም በማሇት በቃሌ ክርክር መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ በኃሊ ህዲር 14 ቀን 2003 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰበር ችልቱ ባቀረባቸው ጥያቄዎች አመሌካችና ተጠሪ በቃሌ ማብራሪያ
ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር በፅሐፌና በቃሌ የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ መዝገቡን እንዯመረመርነው የተጠሪ ንብረት የሆነው ዱ. 7
ኤች ተብል የሚታወቀው ድዘር ሊይ ጉዲት ያዯረሰው አመሌካች በሥራው ሂዯት ማዴረግ
የሚገባውን ጥንቃቄ ሣያዯርግ ድዘሩን በማንቀሳቀሱ ነው በማሇት የሚያቀርበው ክርክር የህግ
መሠረትና ዴጋፌ አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የድዘሩ ኦፔሬተር መሆኑና የአመሌካች የሥራ ዴርሻና ሃሊፉነት ማሽኑን
ኦፔሬት በማዴረግ መስራት የሚገባውን ሥራ መሥራት መሆኑ በግራቀኙ የታመነ ጉዲይ ነው፡፡
የአንዴ የድዘር ኦፔሬተር ጠቅሊሊ የሥራ ሃሊፉነት የሞተር የመሪ ዘይትና ላልች በቀሊለ ሉፇተሹ
የሚችለ የድዘሩን አካሊት ድዘሩን ከማንቀሳቀሱ በፉት መፇተሽና የተጓዯለ ነገር ቢኖር እንዱሟሊ
ማዴረግ እንዯሆነ በአመሌካችና በተጠሪ በኩሌ ከቀረበው ክርክርና ማስረጃ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
አሁን ድዘሩን ሇብሌሽት የዲረገውና ተጠሪውን ሇጥገና ከፌተኛ ወጭ ያስወጣው /ፊይናሌ
ዴራይቭ/ የሚባሇው የማሽኑ ክፌሌ እንዯሆነ ይህንን ክፌሌ ሇመፇተሽ የተሇየ መፌቻና የተሇየ
ሥሌጣና የሚያስፇሌግ መሆኑን አንዴ የድዘር ኦፔሬተር የፊይናሌ ዴራይቭ ሌዩ መፌቻ ከተሰጠው
ፊይናሌ ዴራይቭ እንዳት እንዯሚፇታና እንዯሚፇተሽ ሥሌጠና ከተሰጠውና ይኸው በሥራ
መዘርዝሩ በግሌፅ ከተካተተ ፊይናሌ ዴራይቭ ዘይት መፌታት የሚችሌ መሆኑና የመፇትሸም
ግዳታ እንዲሇበት በማብራራት ሬስ ኢንጅነሪንግ በፅሐፌ የሰጠውን መግሇጫ እንዴያብራራ
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 64587 አስቀርቦ የሙያ ምስክርነታቸውን
የሰማቸው የሬስ ኢንጅነሪንግ ባሇሙያ በሰጡት ምስክርነት ያረጋገጡ መሆኑን የከፌተኛው ፌርዴ
ቤት ሀምላ 9 ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ገሌፆሌ፡፡
ምንም እንኳን በሥራና አሠሪ ክርክር ችልት የተሰጠ ውሣኔ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት
ሔግ ቁጥር 5/1/ መሠረት የአሠሪውን የፌታብሓር ክስ የማቅረብ መብት የማይገዯብ ቢሆንም
የአሠሪና ሠራተኛ ክርክር ችልት ውሣኔ ሇፌታብሓር ክርክር በማስረጃነት አንዲይቀርብ የሚከሇክሌ
ግሌፅ የህግ ዴንጋጌ የላሇ በመሆኑ ውሣኔውን ሠራተኛው በአሠሪው የቀረበበትን ክስ ሇመከሊከሌ
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በማስረጃነት ቢያቀርበው በህግ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ ነው፡፡ የፌታብሓር ክሱን የሚያየው
ፌ/ቤት ይህንን ማስረጃ ተቀብል የመመዘን ግዳታና ሃሊፉነት አሇበት፡፡
በያዝነው ጉዲይ ሬስ ኢንጅነሪንግ በፅሐፌ የሰጠው ሙያዊ አስተያየት ጥቅሌና ግሌፅነት
የጎዯሇው በመሆኑ የሬስ ኢንጅነሪግ ባሇሙያ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አሠሪና ሠራተኛ ይግባኝ
ሰሚ ችልት በማጣሪያ ምስክርነት ቀርበው አንዴ ኦፔሬተር ‛ፊይናሌ ዯራይቨ“ የተባሇው የድዘር
ክፌሌ በመፌታት ዘይት ያሇው ወይም የላሇው መሆኑን ሇመፇተሽ የሚችሇው ሶስት መሠረታዊ
ሁኔታዎች መሟሊታቸው ሲረጋገጥ መሆኑን አሰረዴቷሌ፡፡ ሶስቱ መሠረታዊ ሁኔታዎችም ፊይናሌ
ዴራይቭ ሇመፌታትና ሇመግጠም የሚያስችሌ ሌዩ ስሌጠና ሇሠራተኛው በአሠሪው የተሰጠ ሲሆን
ፊይናሌ ዯራይቨ ሇመፌታት የሚያስችሌ ሌዩ መፌቻ ሇሠራተኛው
የተሰጠ መሆኑ ሲረጋገጥና
በሠራተኛው የሥራ መዘርዝር ፊይናሌ ዯራይቨ የመፌታትና የመፇተሽ ሃሊፉነት የኦፔሬተሩ መሆኑ
በግሌፅ ተፅፍ የተሰጠው መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የፊናሌ ዯራይቨ መፇተሽ የሞተር ዘይት የራዱያተር ውሃና
የሀይዴሮሉክ ዘይትና የትራንስሚሽን ዘይት እንዯመፇተሽ አመሌካች ሉፇፅመው የሚገባው ሥራ
ነው በማሇት የተከራከረ ቢሆንም ተጠሪ አመሌካች የድዘሩን ፊይናሌ ዯራይቨ ሇመፇተሽ
የሚያስፇሌገውን ሌዩ ሥሌጣና የሰጠ መሆኑንና ይህንን የድዘሩን ክፌሌ ሇመፌታት የሚያስችሌ ሌዩ
መፌቻ ተጠሪ ሇአመሌካች የሰጠው ስሇመሆኑ በማስረጃ ሣይረጋገጥ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት አመሌካች ሇጉዲቱ ሃሊፉ ነው በማሇት የወሰነ መሆኑን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተጠሪ ሇአመሌካች ፊይናሌ ዯራይቨ ሇመፌታትና ሇመፇተሽ አስፇሊጊ የሆነውን
ሌዩ ሥሌጠና ያሌሰጠና ይህንን የማሸን ክፌሌ ሇመፌታት የሚያስችሇው ሌዩ መፌቻ ያሌሰጠው
መሆኑ የአሠሪና ሠራተኛ ክርክሩን በይግባኝ ሰምቶ በወሰነው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም
ተጠሪ አመሌካችን ሇጉዲቱ በኃሊፉነት ሇመጠየቅ በመጀመሪያ ማሟሊት ያሇባቸው ሶስት ሁኔታዎች
መሞሊታቸውን ሣያረጋግጥ አመሌካች የድዘሩን ፊይናሌ ዴራይቨ ዘይት ሣይፇትሹ ማሽኑን
አንቀሣቅሰዋሌ በማሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚና ሰበር ችልት ማፀናታቸው አሠሪው ግዳታና ሃሊፉነቱን በአግባቡ የተወጣ መሆኑን
ከግንዛቤ ውስጥ የማያስገባና በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 12 ንዐስ አንቀጽ /1/ሀ የተዯነገገውን
የሚጥስ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ የሰሜን ሸዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በተጠሪ ድዘር ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት በሃሊፉነት አይጠየቅም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡት ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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