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የሰ/መ/ቁ - 144470
ቀን - 30/11/2010
ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ
ተኽሉት ይመሰሌ
ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
ቀነዒ ቂጣታ
ተሾመ ሽፇራዉ
አመሌካች፡- ናይሌ ትራንዚት ኃ/የተ/የግ/ማህበር
ተጠሪዎች፡- 1. ኒያሊ ኢንሹራንስ ኩባኒያ
2. አጉሌ ትራንዚት
3. አቶ ኑሩ ኡመር
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የኢንሹራንስ ዉሌን መሠረት በማዴረግ በመዴን ሰጪዉ የተከፇሇን የጉዲት
ካሳ መዴን ሰጪዉ በመዴን ገቢዉ ተተክቶ በተጠየቀ የመዲረግ መብት ጋር በተያያዘ
የቀረበን ክርክር መሠረት በማዴረግ የስር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የስር 2ኛ
ጣሌቃ ገብ የነበሩት አቶ ኪዲኔ ታረቀኝ እና የአሁን 3ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣሌቃ ሉገቡ
አይገባም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ
በማሇት አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ ነዉ፡፡
አመሌካች በቀን 23/04/2010 ዒ.ም ተዘጋጅቶ ባቀረበዉ የሰበር አቤቱታ፣ ስር ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ ትዔዛዝ ከሰጠ በኋሊ አመሌካች
ከፇሇገ ከእነርሱ ሊይ ክስ መስርቶ ካሳ መጠየቅ ይችሊሌ በሚሌ ከክሱ እንዱሰናበቱ
መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነዉ የሚሌ ነዉ፡፡ አቤቱታዉ ተመርምሮ ያስቀርባሌ
በመባለም ተጠሪዎች በየበኩሊቸዉ በጽሐፌ በሰጡት መሌስ፣ የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት አይዯሇም የሚለባቸዉንም ምክንያቶች
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በመዘርዘር መሌስ ሰጥተዋሌ፤ አመሌካች ያቀረበዉ የመሌስ መሌስም ከመዝገቡ ጋር
ተያይዟሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን፣ እኛም የስር ፌርዴ ቤት በዚህ
ረገዴ

የሰጠዉን

ብይን

አግባብነት

እንዯሚከተሇዉ

መርምረናሌ፡፡

ከክርክሩ

ሂዯት

መገንዘብ የተቻሇዉ የአሁን 1ኛ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረበዉ ክስ፣
አመሌካች ከዯንበኛዉ ጋር ባዯረገዉ የዔቃ አስተሊሊፉነት ዉሌ መሠረት የሚጠበቅበትን
ግዳታ ባሇመወጣቱ ሇዯንበኛዉ የከፇሇዉ የጉዲት ካሳ እንዱተካሇት ሲሆን፤ አመሌካች
በበኩለ የተሇያዩ የመጀመሪያ እና የፌሬ ነገር ክርክሮችን ካቀረበ በኋሊ የማጓጓዝ ስራዉ
የተከናወነዉ በስር 2ኛ ጣ/ገብ በነበረዉ፣ አቶ ኪዲኔ ታረቀኝ፣ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ
የጠየቀ ሲሆን፣ አቶ ኪዲኔ ታረቀኝም በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ በመግባት በሰጠዉ መሌስ
ያሁን 3ኛ ተጠሪ መኪና በጭነቱ ቦታ የነበረ መሆኑን ጠቅሶ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ
በማሇት መጠየቁን ነዉ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የስር 2ኛ ጣሌቃ ገብ፣ አቶ ኪዲኔ ታረቀኝ፣
እንዱሁም የአሁን 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገቡ በማዴረግ ክርክር
ከሰማ በኋሊ 3ኛ ተጠሪ እና የስር 2ኛ ጣሌቃ ገብ ከክርክሩ እንዱወጡ ብይን መስጠቱን
ተገንዝበናሌ፡፡
በመሠረቱ በላልች ሰዎች መካከሌ በመካሄዴ ሊይ ባሇዉ ክርክር ጣሌቃ መግባት
ስሇሚቻሌበት ሁኔታ የፌ/ሥ/ሥርዒት ህጋችን ከአንቀጽ 40-43 ባለት ዴንጋጌዎች
የተመሇከቱ ሲሆን፤ ክርክሩን በመስማት ሊይ ያሇዉ ፌርዴ ቤትም ላሊ ሦስተኛ ወገን
በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ትዔዛዝ ከመስጠቱ በፉት ሉገባ የሚገባ መሆን አሇመሆኑን
በመወሰን ረገዴ በዴንጋጌዎቹ ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎች ግምት ዉስጥ የማስገባት
ግዳታ የሚጠበቅበት ሲሆን፤ ይህን የሚያዯርገዉም 3ኛዉ ወገን ጣሌቃ እንዱገባ ትዔዛዝ
ከመስጠቱ በፉት ስሇመሆኑ ከየዴንጋጌዎቹ አጠቃሊይ ይዘት መገንዘብ የሚቻሌ ነዉ፡፡
ይህ መርህ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ 3ኛ ወገን ጣሌቃ እንዱገባ ትዔዛዝ ከሰጠ በኋሊ፣ ጣሌቃ
ሇመግባት የሚያስችሌ ህጋዊ ምክንያት አሇመኖሩን ፌርዴ ቤቱ ካመነበት ክርክሩ
በየትኛዉም ዯረጃ ሊይ ቢሆን ጣሌቃ ገቡ ከክርክሩ ዉጪ እንዱሆን ትዔዛዝ ከመስጠት
የሚከሇክሇዉ ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም ፌርዴ ቤቱ ተጠሪዎች በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገቡ
ትዔዛዝ ከሰጠ በኋሊ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ከክርክሩ ዉጪ እንዱሆኑ ትዔዛዝ መስጠቱ ኢ-
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ስነስርዒታዊ

ነዉ

በማሇት

አመሌካች

እያቀረበ

ያሇዉ

ቅሬታ

ተቀባይነት

ያሇዉ

አይዯሇም፡፡
ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የተዯረገዉ 3ኛ ተጠሪ በክርክሩ እንዲይቀጥሌ አሇመዯረጉ በአግባቡ
ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሇዉን ጭብጥ ስንመሇከት፤ የስር 2ኛ ጣሌቃገብ፣ አቶ ኪዲኔ
ታረቀኝ፣ 3ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ሲጠይቅ በምክንያትነት የጠቀሰዉ ጉዲት
የዯረሰበትን ማሽነሪ የጫነዉ የ3ኛ ተጠሪ መኪና መሆኑን ነዉ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸዉ
በላልች ሰዎች መካከሌ በመካሄዴ ሊይ ባሇዉ ክርክር ጣሌቃ መግባት ስሇሚቻሌበት
ሁኔታ የፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 40-43 ይዯነግጋሌ፡፡ የተያዘዉን ጉዲይ በተመሇከተ
የስር 2ኛ ጣሌቃ ገብ ያሁን 3ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ሲጠይቅ፣ በህጉ
አንቀጽ 43 መሠረት 3ኛ ተጠሪ ከእርሱ ጋር በዴርሻ ካሳዉን ሇመክፇሌ የሚገዯዴበትን
የዉሌ ወይም የህግ ምክንያት ስሇመኖሩ አሌገሇጸም፡፡ አሉያም በአመሌካች እና በተጠሪ
መካከሌ ሲዯረግ በነበረዉ ክርክር መሠረት ፌትሏዊ ዉሳኔ ሇመስጠት የተጠሪዎች
በክርክሩ ጣሌቃ መግባት፣ በፌት/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 40 መሠረት፣ የግዴ መሆኑን
የሚያሳይ የህግ ምክንያት አሌቀረበም፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ተጠሪዎችን ከክርክሩ ዉጪ
በማዴረግ በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በትዔዛዝ
የፀናዉ ብይን በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት
ሆኖ ባሇመገኘቱ ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/111574 በቀን 19/07/09 ዒ.ም በዋሇዉ
ችልት

የሰጠዉ

በመ/ቁ/141787

ብይን፤
በቀን

እንዱሁም

29/09/09

ዒ.ም

የፋዳራሌ
በዋሇዉ

ከፌተኛ
ችልት

ፌርዴ

የሰጠዉ

ቤት
ትዔዛዝ

በፌ/ሥ/ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 348(1) ፀንቷሌ፡፡

2. በዚህ ችልት በቀን 30/05/2010 ዒ.ም የተሰጠዉ የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡
3. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ
የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡

ሠ/አ

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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