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የሰ/መ/ቁ.106994 

                                           ሚያዚያ 24 ቀን 2009 ዒ.ም 

    ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

                                 ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 ተፇሪ ገብሩ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

                                 ፀሏይ መንክር 

አመሌካች፡- ብሓራዊ የኢትዮጲያ ኢንሹራንስ /አ.ማ/ አሌቀረበም  

ተጠሪዎች፡-የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት  

1. ዘሊቂ ግብርና ተሃዴሶ ኮሚሽን  

2. ትምህርት ቢሮ  

3. የገጠር መንገድች ባሇስሌጣን         ዏ/ህግ ሙለ ባይሇየኝ ቀረቡ 

4. ስራና ከተማ ሌማት ቢሮ  

5. የገንዘብ ቢሮ  

6. ፕሊንና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ  

7. ዛምስ ኢንተርናሽናሌ የንግዴ ዴርጅት፣ አሌቀረበም፡፡  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ በዚህ ሰበር ችልት ያቀረበው የግሌግሌ ዲኞች ጉባኤ፣ የስር ከሳሾች /ተጠሪዎች/ 

የእቃውን ማቅረቢያ ጊዜ ካሇ አመሌካች ፇቅድና ስምምነት ያራዘሙ በመሆኑ በሰጠሁት 

የዋስትና ሰነዴ መሰረት ሌገዯዴ አይገባኝም በማሇት ያቀረበውን ክርክር በማሇፌ አመሌካች 

ሇክስ ኃሊፉ ነው ማሇታቸውና አመሌካች ዔዲው እስከከፇሌ ዴረስ 0.07 መቀጫ የመክፇሌ 

ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጡትን ውሳኔ አግባብነት በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን የሚሌ 

ጭብጥ በሰበር አጣሪ ችልት ተመስርቶ ነው፡፡  

2. ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው የግሌግሌ ዲኞች ጉባኤ ነው፡፡ የግሌግሌ ዲኞች በወቅቱ አንዯኛ 

ተከሳሽ በነበረው ሰባተኛ ተጠሪና በከሳሾች የላልች ተጠሪዎችመካከሌ ያሇውን ክርክር 
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ሰምቶ መጋቢት 13 ቀን 2003 ዒ/ም ውሳኔ ሰጥቶ ነበር፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ/የአሁን 

አመሌካች/ የግሌግሌ ዲኞች ሇእኔ በአግባቡ መጥሪያ እንዱዯርሰኝ ሳያዯርገው መስጠታቸው 

ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ፣የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የግሌግሌ ዲኞች የሰጡትን ውሳኔ 

በመዝገብ ቁጥር 01-82566 ሀምላ 11 ቀን 2004 ዒ/ም በመሻር ጉዲዩን ሇግሌግሌ ዲኞች 

መሌሶታሌ፡፡  

3. ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የግሌግሌ ጉባኤ ዲኞች ጉዲዩ፣ ወዯ ግሌግሌ ዲኞች 

ከመሇሰው በኋሊ፣ የግሌግሌ ጉባኤው የስር አንዯኛ ተከሳሽ /ሰባተኛው ተጠሪ/ ና 

ሁሇተኛው ተከሳሽ /አመሌካች/ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ሀምላ 7 ቀን 2007 

ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ከሳሾችያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ከሳሾች የተሇያዩ 

የቢሮ ዔቃዎችን ሇመግዛት ባወጣው ጨረታ አንዯኛ ተከሳሽ/ሰባተኛ ተጠሪ/ አሸናፉ ሆኖ 

ጠቅሊሊ ዋጋቸው ብር 468540 /አራት መቶ ስሌሳ ስምንት ሺህ  አምስት መቶ አርባ 

ብር/ የሆኑ እቃዎችን ሇማቅረብ መስከረም 12 ቀን 1991 ዒ/ም ውሌ የተዋዋሇ 

መሆኑን፣አንዯኛ ተከሳሽ የእቃዎቹን ሙለ ዋጋ ብር 468540/ አራትመቶ ስሌሳ ስምንት 

ሺህ አምስት መቶ አርባ ብር/ በቅዴሚያ ክፌያነት የተከፇሇው መሆኑን፣ አመሌካች 

/ሁሇተኛተከሳሽ/ አንዯኛ ተከሳሽ እቃዎቹን ባያቀርብ፣ አንዯኛ ተከሳሽ ሇወሰዯው ዋጋ 

ሇመክፇሌ የቅዴመ ክፌያ ዋስትና ሰነዴ ጥቅምት 19 ቀን 1994 ዒ/ም የሰጠ መሆኑን፣ 

አንዯኛ ተከሳሽ የውሌ ግዳው ከገባባቸው ዔቃዎች ውስጥ የብር 73,800 /ሰባሶስት ሺህ 

ስምንት መቶ ብር/ የሚያወጡ እቃዎችን የቀረበና ቀሪዎቹን ዋጋቸው 394740 /ሶስት 

መቶ ዘጠና አራት ሺህ ሰባት መቶ አርባ ብር/ የሆኑ እቃዎች ያሊቀረበ በመሆኑ ይህንን 

ገንዘብ፣ በውለ ሊይ የተገሇጸውን የመቀጫ ገንዘብና ወሇዴ ተከሳሾች በአንዴነትና በነጠሊ 

እንዱወሰንሊቸው ከሳሾች የግሌግሌ ዲኞች ጉባኤውን ጠይቀዋሌ፡፡  

4. የስር አንዯኛ ተከሳሽ/ሰባተኛ ተጠሪ/ በወቅቱ ያቀረባቸው እቃዎች የጥራት መስፇርት 

አያሟለም በማሇት ከሳሾች አሊግባብ የመሇሱ በመሆኑ ሇውለ አሇመፇጸም ተጠያቂነት 

ያሇባቸው ከሳሾችእንዯሆኑና መቀጫም የመክፇሌ ኃሊፉነት እንዯላሇበት በመግሇጽ 

ተከራክሯሌ፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ /አመሌካች/ ዔቃዎች ከሳሾች መረከብ ነበረባቸው፡፡ አሊግባብ 

ባሇመረከባቸው ሇውለ አፇፃጸም ሊይ ችግር የፇጠሩት ከሳሾች ናቸው፡፡ ከሳሾች ሁሇተኛ 

ተከሳሽ ዋናው ባሇዔዲ /አንዯኛ ተከሳሽ/ ዔቃዎቹን ያሊቀረበ መሆኑን ቢያሳውቀኝ ኖሮ እኔ 

ራሴ ወይም ላሊ ሰው ወክዬ የውሌን ግዳታ እፇጽም ነበር፡፡ ከሳሾች ያሇሁሇተኛ ተከሳሽ 

ፇቃዴና ስምምነት ሀምላ 25 ቀን 1993 ዒ/ም በተፃፇ ዯብዲቤ ሇአንዯኛ ተከሳሽ የዔቃውን 

ማቅረቢያ ጊዜ ያራዘመ በመሆኑ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  
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5. የግሌግሌ ዲኞች የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ፣ የስር አንዯኛ ተከሳሽ 

/ሰባተኛ ተጠሪና/ ሁሇተኛ ተከሳሽ አመሌካቾች/ ያቀረቧቸውን መከራከሪያዎች ውዴቅ 

በማዴረግ፣ ተከሳሾች ከሳሾች ክስ ያቀረቡበትን ብር 394740 /ሶስት መቶ ዘጠና አራት ሺ 

ሰባት መቶ አርባ ብር/ በአንዴነትና በነጠሊ ይክፇለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ፌርዴ ቤት ክስ 

ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ይህንን ገንዘብ ከፌሇው ተከሳሾች እስከሚያጠናቅቅ ዴረስ፣ በውለ 

ሊይ የተቀመጠውን በቀን 0.007 መቀጫ በአንዴነትና በነጠሊ ይክፇለ፡፡ እንዱዚሁም 

ተከሳሾች ጉዲዩ ሇፌርዴ ቤት ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ በብር 394740 /ሶስት መቶ ዘጠና 

አራት ሺህ ከባት መቶ አርባ ብር/ ከፌሇው እስከጠናቀቁበት ጊዜ ዴረስ ዘጠኝ ፏርሰንት 

ወሇዴ ሇከሳሾች ይክፇለ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 

ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የአመሌካችን ይግባኝ በፌ/ስ/ስ/ህግ/ቁጥር 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡  

6. አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ህዲር 18 ቀን 2007 ዒ/ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ፣ ከሳሾች 

ሇዋሱ ማስጠንቀቂያ አሌሰጡም፡፡ ሁሇተኛው ተከሳሽ በሰጠው ዋስትና መሰረት ኃሊፉ 

የሚሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ የግሌግሌ ዲኞች መዯበኛ ፌርዴ ቤት ክስ ከቀረበበት ጊዜ 

ጀምሮ እዲው ተከፌል እስኪያሌቅ ዴረስ ወሇዴ እና በቀን 0.007 መቀጫ ተከሳሾች 

በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 

ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪዎች ጥር 29 ቀን 

2007 ዒ/ም የአመሌካች ክርክር አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መሰረት ያሊዯረገ 

በመሆኑ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ሰባተኛ ተጠሪ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ 

ተጠርቶ ስሊሌቀረበ መሌስ የመስጠቱ መብት ታሌፎሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 4 ቀን 2007 

ዒ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ  አቅርቧሌ፡፡  

7. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ያቀረቡት የጽሁፌ ክርከር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን 

እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው፣ ጉዲዩ በግሌግሌ ዲኞች ጉባኤ 

ሲታይ አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው ሰባተኛው ተጠሪ የተሇያዩ የቢሮ እቃዎችን ሇማቅረብ 

የጨረታ አሸናፉ ሆኖ ጠቅሊሊ ዋጋቸው ብር 468540 /አራት መቶ ስሌሳ ስምንት ሺህ 

አምስት መቶ አርባ ብር/ የሆኑ የቢሮ ዔቃዎች በጨረታ ሰነዴ የተገሇጸውን የጥራት 

መስፇርትና /specification/በማሟሊት ሇማቅረብ ውሌ መዋዋሌ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ 

የእቃው አቅራቢ የሆነው ሰባተኛው ተጠሪ እቃዎችን ሙለ ዋጋ ብር 468,540 /አራት 

መቶ ስሌሳ ስምንት ሺህ  አምስት መቶ አርባ ብር/ በቅዴመ ክፌያነት የወሰዯ መሆኑና፣ 

ሰባተኛው ተጠሪ ሇወሰዯው የቅዴመ ክፌያ ዋስትና ይሆን ዘንዴ አመሌካች የቅዴመ ክፌያ 

የዋስትና ሰነዴ መሰጠቱ የግሌግሌ ጉባኤ ዲኞች አረጋግጠዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

አመሌካች ዋስ የሆኑት ሰባተኛው ተጠሪ አቅርባሇሁ ብል የውሌ ግዳታ ከገባበትውስጥ 
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ብር 73,800/ሰባሶስትሺህ ስምንት መቶ ብር/ የሚያወጡ የቢሮ እቃዎች በውለ 

የተገሇጸውን የጥራት መስፇርት በማያሟሊ ሁኔታ ማቅረቡንና ቀሪዎችን ዋጋቸው ብር 

394,740ሶስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ሰባት መቶ አርባ ብር) የሚያወጡ ዔቃዎች በውለ 

የተገሇፀውን የጥራት መስፇርት በሚያሟሊ ሁኔታ ያሊቀረበና በውሌ የገባውን ግዳታ 

ባሇመፇፀሙ ሇውለ አሇመፇፀም ኃሊፉ ሆኖ መገኘቱን የግሌግሌ ጉባኤው ዲኞች በግራ 

ቀኙ በኩሌ የቀረበውን ክርክርና ማስረጃ በመርመርና በመመዘን ያረጋገጡት ፌሬ ነገር 

ነው፡፡ 

8. አመሌካች የቅዴመ ክፌያ ዋስትና ሰናዴ የሰጠው ሰባተኛው ተጠሪ የዔቃ አቅርቦት ውለን 

በአግባቡ ባሇመፇፀሙ ሇውለ አሇመፇፀምና ውለ በአግባቡ ባሇመፇጸሙ ምክንያት ፇራሽ 

ሇመሆኑ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች የዔቃ አቅርቦት 

ውለ በአቅረቢው (ሰባተኛ ተጠሪ) ባሇመፇፀሙ ምክንያት በኃሊፉነት ሌጠየቅ አይገባኝም 

በማሇት ያቀረበው ክርክር የሰጠው የዋስትና ሰነዴ የሚያስከትሇውን ህጋዊ ውጤት 

ያሊገናዘበና የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ አመሌካች ስማቸው 

ከአንዯኛ እስከ ስዴስተኛ ተራ ቁጥር የተገሇጹት ተጠሪዎች የዔቃው ማቅረቢያ ጊዜ እስከ 

ሀምላ 25 ቀን 1993 ዒ/ም ያራዘሙ በመሆኑ ተጠያቂነት ያሇብኝም በማሇት ያቀረበው 

ክርክርም አመሌካች ነሏሴ 28 ቀን 1991 ዒ/ም የሰጠውን የዋስትና ሰነዴ ሇማዯስ 

ጥቅምት 19 ቀን 1994 ዒ/ም የተጻፇ የዋስትና ሰነዴ የሰጠ በመሆኑና አመሌካች ጥቅምት 

19 ቀን 1994 ዒ/ም የተጻፇ የዋስትና ሰነዴ የሰጠው በመጀመሪያው ውሌ የተገሇፀው 

የዔቃ ማቅረቢያ ጊዜ የተራዘመ መሆኑን እያወቀ በመሆኑ ክርክሩ የህግ ዴጋፌ ያላሇው 

ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የዔቃ አቅረቢው (ሰባተኛ ተጠሪ) በውለ መሠረት 

ሊሊቀረበው የቢሮ ዔቃ አመሌካች በሰጠው የዋስትና ሰነዴ መሠረት በአንዴናትና በነጠሊ 

ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የግሌግሌ ጉባኤው የሰጠው ውሳኔን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

9. በዚህ ሰበር ችልት ሉታይ የሚገባውና አከራካሪ የሆነው ጭብጥ የእቃው አቅረቢ የነበረው 

(ሰባተኛው ተጠሪ) የውሌ ግዳታውን ባሇመፇጸሙ ምክንያት አመሌካች ስማቸው ከተራ 

ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 6 ሇተገሇፀው ተጠሪዎች ከዋናው ባሇዔዲ ጋር በአንዴነትና 

በነጠሊ ሇመክፇሌ የሚገዯዯው ምን ያህሌ ነው የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ የዔቃው አቅረቢ 

በቅዴመ ክፌያነት ከወሰዯው ገንዘብ ውስጥ የብር 394740 (ሶስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ 

ሰባት መቶ አርባ ብር) ዋጋ ያሊቸውን የቢሮ ዔቃዎች ያሊቀረበ በመሆኑ አመሌካች 

ከዋናው ባሇዔዲ ጋር በአንዴናትና በነጠሊ ይህንን ገንዘብ እንዱከፌሌ የግሌግሌ ዲኞች 

የሰጡት ውሳኔ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  
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10.  የወሇዴ ክፌያን በተመሇከተ በመጀመሪያ የስር ከሳሾች ስሌጣን ሇላሊው ፌርዴ ቤት ክስ 

አቅርበው ወዯ ግሌግሌ ዲኞች ጉዲያቸውን እንዱያቀርቡ የተወሰነ መሆኑን ጉዲዩ ሇግሌግሌ 

ጉባኤ ቀርቦ ሊይቶ መጋቢት 13 ቀን 2003 ዒ/ም በግሌግሌ ዲኞች ጉባኤ ውሳኔ አግኝቶ 

የነበረ መሆኑንና የስር ከሳሾች መጥሪያ ሇአመሌካች በአግባቡ አሇማዴረሳቸውን 

በማረጋገጥ የግሌግሌ ዲኞች መጋቢት 13 ቀን 2003 ዒ/ም የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 01-82566 ሀምላ 11 ቀን 2004 ዒ/ም 

የሻረው መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካችን በተመሇከተ ወሇዴ መክፇሌ 

የሚገባው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ከሰጠበት ከሀምላ 11 ቀን 2004 ዒ/ም 

ጀምሮ የሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ታስቦ መሆን ሲገባው የግሌግሌ ጉባኤው ክሱ መዯበኛ 

ፌርዴ ቤት ከቀረበበት ቀን አንስቶ የሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ አመሌካች ሇዋናው 

ባሇ ዔዲ (ሰባተኛ ተጠሪ) ጋር በአንዴናትና በነጠሊ ይክፇሌ በማሇት የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሀምላ 11 ቀን 2004 ዒ/ም የሰጠውን ውሳኔ ህጋዊ ውጤት 

ያሊገናዘበና በከፉሌ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

11.  መቀጫውን በተመሇከተ የስር ከሳሾችና የእቃው አቅራቢ ሀምላ 12 ቀን 1991 ዒ/ም 

በተዋዋለት ውሌ አንቀጽ 6 መሠረት ውለ ባሇመፇፀሙ 0.07 መቀጫ በቀን ታስቦ 

የሚከፇሇው እስከ ሰባ ቀናት ዴረስ ብቻ እንዯሆነ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ከሆነ 

አመሌካች ዋናው ባሇዔዲ በቅዴመ ክፌያነት ወስድ በውለ አግባብ ያሌፇጸመውን የብር 

394,740 (ሶስት መቶ ዘጠና አራት ሺህ ሰባት መቶ አርባ ብር) መቀጫ በቀን  0.07% 

ታስቦ ሇሰባ ቀናት ብቻ መቀጫ የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ ከዚህ ውጭ የግሌግሌ 

ጉባኤ ዲኞች አመሌካች 0.07 ፏርሰንት መቀጫ ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ክስ ከቀረበበት ቀን 

ጀምሮ ዔዲው ተከፌል እስከሚያሌቅ ዴረስ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሳኔ ያውለን  አንቀፅ 6 

የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1889 እና የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1924 ዴንጋጌዎች 

መሰረት ያሊዯረገና በከፉሌ መሠረታዊ የህግ ስህታት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

12.  ከሊይ በገሇፀናቸው ምክንያቶች የግሌግሌ ዲኞች ጉባኤ አመሌካችን በተመሇከተ የሰጠውን 

ውሳኔ በከፉሌ በማሻሻሌ፡፡  

(ሀ) አመሌካች ዋናው ባሇዔዲ (ሰባተኛ ተጠሪ) በቅዴመ ክፌያነት ወሰድ ዔቃውን በውለ መሠረት 

ባሇመቅረቡ ሇከሳሾች መመሇስ የሚገባውን ብር 394740 (ሶስት መቶ ዘጠና አረት ሺ ሰባት መቶ 

አርባ ብር) ከዋናው ባሇዔዲ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

(ሇ) አመሌካች ከዋናው ባሇዔዲ ጋር እንዱከፌሌ የተወሰነበትን ብር 394,740 (ሶስት መቶ ዘጠና 

አራት ሺ ሰባት መቶ አርባ ብር) የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሀምላ 11 ቀን 2004 ዒ/ም ውሳኔ 
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ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ የሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ በአንዴነትና በነጠሊ የመክፇሌ ኃሊፉነት 

አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡  

(ሏ) አመሌካች ዋናው ባሇዔዲ መመሇስ ያሇበትን ብር 394,740 /ሶስት መቶ ዘጠና አራት ሺ 

ሰባት መቶ አርባ ብር) በቀን 0.07% መቀጫ ታስቦ በሰባ ቀናት ተባዝቶ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት 

በማሇት የግሌግሌ ዲኞች የሰጡትን ውሳኔ በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 348 (1) መሠረት በማሻሻሌ 

ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የግሌግሌ ጉባኤ ዲኞች ሀምላ 7 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጡት ውሳኔና የአማራ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 01-38894 ጥቅምት 25 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው 

ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካች በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 12 ከ“ሀ“ እስከ ‛ሏ“ የተገሇፀውን ገንዘብ ከዋናው 

ባሇዔዲ /ሰባተኛ ተጠሪ/ ጋር በአንዴናትና በነጠሊ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት 

ወስነናሌ፡፡  

3. የግሌግሌ ጉባኤ ዲኞች ዋናው የፌርዴ ባሇዔዲ (ሰባተኛ ተጠሪ) በተመሇከተ የሰጡት ውሳኔ 

በዚህ ሰበር ችልት የሌተያ በመሆኑ አሌተነካም፡፡  

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ሇያረሳቸው ይቻለ፡፡  

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥር 5 ቀን 2007 ዒ/ም የተሰጠው የዔግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ የዔግዴ 

ትዔዛዝ የተነሳ መሆኑን እንዱታወቅ ሇሚመሇከተው ክፌሌ ይጻፌ፡፡  

መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

መ/ተ 
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