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የሰ/መ/ቁ2 41526 

ግንቦት 2 ቀን 2002 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ትራንስ አፌሪካ ትራንስፕርት አ.ማ - ጠበቃ አቶ መከተ ዲኘው-ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሙለ ኤላክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ኃ.የተ.የግሌ ማሔበር - ጠበቃ እሸቴ  

        ዯምሴ - ቀረበ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የትራንስፕርት አገሌግልት ክፌያ ገንዘብን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች 
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የአመሌካች የክስ ይዘት ባጭሩ 
ተጠሪና አመሌካች ሇስምንት ዓመታት ያህሌ የስራ ግንኙነት የነበራቸው መሆኑን አመሌካች ሇተጠሪ ጅቡቲ ወዯብ ሊይ 
በቃሌ በተዯረገው ውሌ መነሻነት ሇሰጠው የክሉሪንግና የትራንዚት አገሌግልት ተገቢውን አገሌግልት ከሰጠ በኋሊ በተሇያዩ 
ጊዜያት በተጻፇሇት የአገሌግልት ሑሳብ ክፌያ መጠየቂያ ዯብዲቤዎችና ኢንቮይሶች ብር 332,834.27(ሦስት መቶ ሰሊሳ 
ሁሇት ሺህ ስምንት መቶ ሰሊሳ አራት ብር ከሃያ ሰባት ሳንቲም) የጠየቀ ቢሆንም ተጠሪ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን አመሌካች 
ሇተጠሪ ከጅቡቲ አዱስ አበባ ዴረስ የጭነት የማጓጓዝ የትራንስፕርት አገሌግልት ሰጥቶ አመሌካች ንብረቶችን ከተረከበ 
በኋሊ ብር 39,600.00(ሰሊሣ ዘጠኝ ሺህ ስዴስት መቶ) እንዱከፌሇው አመሌካች ሲጠይቀው ተጠሪ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን 
ገሌፆ ሇክሱ መሰረት የሆነው ገንዘብ ብር 332,834.27(ሦስት መቶ ሠሊሣ ሁሇት ሺህ ስምንት መቶ ሰሊሳ አራት ብር 
ከሃያ ሰባት ሣንቲም) ከተጠየቀበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴና ከተሇያዩ ወጪና ኪሳራዎች ጋረ እንዱከፇሇው 
ዲኝነት መጠየቁን የሚያሣይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሠጠው መሌስም አመሌካች የክሉሪንግና የትራንዚት 
አገሌግልት ሰጥቻሇሁ በማሇት እንዱከፇሇው ያቀረበው ገንዘብ ሔጋዊና ታዓማኒ ሰነዴ ወይም ዯረሰኝ ያሌቀረበበት መሆኑን 
አመሌካች ሇማስረጃነት የዘረዘራቸው ኢንቮይስ (የክፌያ ሰነዴ) ሁለ ራሱ ባዘጋጀው ወረቀቶችና ጽሐፍች የተዘጋጀ 
መሆኑን የጭነት ማጓጓዣ ብር 39,600.00(ሰሊሳ ዘጠኝ ሺህ ስዴስት መቶ ብር) በቼክ ቁጥር BB430772 በዯረሠኝ ቁጥር 
03325 ሇአመሌካች የከፇሇው መሆኑን በመጥቀስ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ 
ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ በግራ ቀኙ መካከሌ ውሌ መኖሩን ካረጋገጠ በኋሊ ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 38,808.00 
(ሰሊሳ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ስምንት ብር) የከፇሇው በመሆኑ ይኸው የገንዘብ መጠን ተቀንሶ ቀሪውን ብር 
293,234.27(ሁሇት መቶ ዘጠና ሶስት ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሳ አራት ብር ከሃያ ሰባት ሳንቲም) ግን ክስ ከቀረበበት ቀን 
ጀምሮ ተከፌል አሇቀ ዴረስ ዘጠኝ ከመቶ ወሇዴና ከተሇያዩ ወጪና ኪሳራዎች ጋር እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች 
የስር ፌ/ቤት ብር 38,808.00(ሰሊሳ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ስምንት ብር) ሇተጠሪ እንዱከፇሌ ሲሌ በሰጠው የውሳኔ 
ክፌሌ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ይኸው ፌርዴ ቤት 
አመሌካች አከራካሪው ብር ተከፌልበታሌ የተባሇውን ሰነዴ ሏሰተኛ መሆኑን የሚያስተባብሌ ማስረጃ አሊቀረበም የሚሌ 
ምክንያት ይዞ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ የውሳኔ ክፌሌ ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሔዲር 16 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ብር 38,808.00 
(ሰሊሳ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ስምንት ብር) ተጠሪ ሇአመሌካች ስሇመክፇለ ተረጋግጧሌ የተባሇበት ሰነዴ ሇጉዲዩ 
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አግባብነት የላሇው እና ሉታመን የማይችሌ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሳኔ ሉታረም ይገባሌ ሲለ ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም አከራካሪው የሆነው ገንዘብ ብር 38,808.00(ሰሊሳ ስምንት ሺህ 
ስምንት መቶ ስምንት ብር)  አመሌካች አስቀዴሞ ተከፌልታሌ የሚሇው የስር ፌርዴ ቤት መዯምዯሚያ አግባብነት ባሇው 
ማስረጃ የተዯገፇ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ 
የተጠሪ ጠበቃ ነሏሴ 21 ቀን 2001 ዓ.ም በተጻፇ ሁሇት ገፅ ማመሌከቻ የአመሌካች ክርክር በማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን 
ገሌፀው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃ 
መስከረም 21 ቀን 2002 ዓ.ም በተጻፇ አራት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው የመሌስ መሌሳቸውን 
ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ነጥብ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ ወይስ አሌተፇፀመም? የሚሇው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክስ ሲመሰርት 
አከራካሪውን ገንዘብ ሇመጠየቅ መሰረት ያዯረገው የተጠሪን ዯረቅ ጭነት አጓጉዞ ያሌተከፇሇው የትራንስፕርት ገንዘብ 
ክፌያ መኖሩን ሲሆን ተጠሪን ገንዘቡን ሇአመሌካች መክፇለን ገሌጾ ይህንኑ ክስ ሇማስተባበሌ ዯግሞ የገንዘብ መክፇያ 
ሰነዴና ቼክ ሇማስረጃነት ማቅረቡን ሲሆን አመሌካች የተጠሪ ማስረጃዎች ሏሰተኛ ናቸው በማሇት ተከራክሮም ይህንኑ 
ክርክር የሚዯግፌሇት ማስረጃ ያሇማቅረቡን የበታች ፌርዴ ቤቶች በውሳኔአቸው ሊይ በግሌፅ ያሰፇሩት ነጥብ መሆኑን 
ነው፡፡ አመሌካች በሰበር ዯረጃ የሚከራከረውም ክፌያው መፇፀሙን ያሳያሌ የተባሇው ሰነዴ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው 
ነበር በማሇት ሲሆን ይህንኑ ሇማስረዲት በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ማስረጃ ያቀረበው ግሌጽ ማስረጃ ስሇመኖሩ ግን 
ያረጋገጠው ሁኔታ አሇመኖሩን ተመሌክተናሌ፡፡ ጠቅሇሌ ተዯርጎ ሲታይ የአመሌካች የሰበር ክርክር በማስረጃው ምዘና ሊይ 
የሚያተኩር መሆኑን ይህ ችልት ተገንዝቧሌ፡፡ ተጠሪ ክፌያውን ፇፅሟሌ? ወይስ አሌፇጸመም? እና ክፌያው የተፇፀመው 
አመሌካች ሇተጠሪ ሇሠጠው አገሌግልትና ዲኝነት ሇጠየቀበት ጉዲይ ወይስ ሇላሊ? የሚሇው ጉዲይ የፌሬ ነገር ክርክር 
እንጂ የሔግ ክርክር የሚሆንበት አግባብ የሇም፡፡ በዚህ ረገዴ ዯግሞ የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን 
ማስረጃዎችን በመመርመር ተገቢ ነው ያለትን የየራሳቸውን ምዘና አዴርገዋሌ ተገቢ ነው ያለትንም ክብዯት ሰጥተዋሌ፡፡ 
የማስረጃ ምዘና ጉዲይ ዯግሞ በዚህ ችልት የሚታረምበት የሔግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ ከኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ-መንግስት 
አንቀፅ 80(3(ሀ)) እና ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ 
በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሠጡት ውሳኔ የማስረጃ ምዘናን የሚመሇከት እንጂ የመሰረታዊ ሔግ 
ስህተት ጥያቄ መመዘኛን የሚያሟሊ ሆኖ ስሊሊገኘነው የአመሌካችን ክርክርን አሌተቀበሌነውም፡፡ በዚህም ምክንያት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 59208 ጥቅምት 04 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 61553 ጥቅምት 2001 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) 
መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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