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የሰ/መ/ቁ. 24643 

ሏምላ 29 ቀን 2000 ዓ.ም 

          ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

        ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

        ሏጎስ ወሌደ 

        መስፌን ዕቁበዮናስ 

        ታፇሰ ይርጋ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ አስናቀች ወ/ማርያም - ጠበቃ ኪሩቤሌ ኃ/ማርያም - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ ፡- አቶ አሇማየሁ አህመዴ - ቀረቡ፡፡  

ፌ ር ዴ፣ 

 ሇሠበር አቤቱታው ምክንያት የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ 

 አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ፣ የስር 3ኛ ተከሣሽ የነበሩት የሠ/ቁ 3-ዏ3657 የሆነ 
መኪና ሲያሽከረክሩ ምናሴ ከበዯ የተባሇውን ሌጃቸውን ገጭተው በመግዯሊቸው በወንጀሌ ተከሠው 
ተፇርድባቸዋሌ፡፡ መኪናውን የሥር 2ኛ ተከሣሽ ገዝተው የባሇቤትነት ስሙ በስማቸው ባይተሊሇፌም 
በይዞታቸው ሥር ነበር፤ የአሁኑ ተጠሪም የመኪናው የባሇቤትነት ስም በስማቸው በመሆኑ 
የመኪናው ባሇቤት ናቸው፡፡ በመሆኑም ሶስቱም ተከሣሾች ሇዯረሠው አዯጋ ኃሊፉነት ስሊሇባቸው 
የጉዲት ካሣ ይክፇለኝ  በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡  

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሠምቶ የአሁኑ ተጠሪ መኪናውን ሇሥር 2ኛ ተከሣሽ ሸጠው 
ኃሊፉነቱ ሇ2ኛ ተከሣሽ የተሊሇፇ በመሆኑ ሉጠየቁ አይገባም በማሇት የሥር 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች 
ብቻ ሇዯረሠው ጉዲት ሃሊፉ  በመሆናቸው የጉዲት ካሣውን ይክፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ አመሌካችም 
ተጠሪ ሃሊፉ ሉሆኑ አይገባም በማሇት በተሠጠው ውሣኔ ሊይ የይግባኝ ቅሬታ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
አቅርበው ቅሬታቸው ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ 

የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ የሠበር ችልትም ጉዲት 
ያዯረሠው መኪና የባሇቤትነት ስም በተጠሪው ስም በመሆኑ ተጠሪው በሃሊፉነት ሉጠየቁ ይገባሌ 
ወይስ አይገባም? የሚሇውን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሠበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ግራ 
ቀኙም ክርክራቸውን በፁሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

በዚህ ጉዲይ መሌስ ማግኘት ያሇበት ጭብጥ የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ 
ባሇሃብትነት ወዯ ላሊ ሰው ተሊሇፇ የሚባሇው መቼ ነው? መኪኖች እና ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች 
ከውሌ ውጭ ባለ ግንኙነቶች ሇሚያዯርሱት  ጉዲት በኃሊፉነት የሚጠየቀው ማነው? የሚሇው 
ይሆናሌ፡፡ ሇተያዘው ጭብጥ መሌስ ሇመስጠት የተንቀሳቃሽ ንብረት ባሇሃብትነት የሚተሊሇፌበትን 
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መንገዴ የሚመሇከቱትን የህጉ ዴንጋጌዎች መመሌከቱ ጠቃሚ ነው፡፡ በተሇይ በዚህ ጉዲይ ክርክር 
የተነሣበት ሃብት መኪና በመሆኑ ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ሌዩ ከሆኑ አንዲንዴ 
የሚንቀሣቀሱ ንብረቶችን በሚመሇከት የተዯነገጉትን የህግ ዴንጋጌዎች መመሌከቱ ተገቢነት 
ይኖረዋሌ፡፡ 

በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 1186 ‛ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሣቃሽ ንብረቶች ባሇሀብትነት 
ንብረቱን በመግዛት ወይም በላሊ አኳኋን ያገኘው ወይም በኑዛዜ የተሰጠው ሰው ንብረቱን እጁ ባዯረገ 
ጊዜ የተሊሇፇሇት ይሆናሌ“ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ የህግ ዴንጋጌ መሠረትም የአንዴ የሚንቀሣቀስ 
ንብረት ባሇሃብት ሇመሆን ላሊ ተጨማሪ ሁኔታ ማሟሊት ሣያስፇሌግ ንብረቱን በመግዛት ወይም 
በላሊ አኳኋን ንብረቱን አግኝቶ በእጅ በማዴረግ ብቻ ባሇሀብት ሉሆን የሚቻሌ መሆኑን መረዲት 
ይቻሊሌ፡፡  

ሆኖም ይህ ዴንጋጌ  ሌዩ የሆኑ አንዲንዴ ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን ባሇሀብትነት ሇማስተሊሇፌ 
በተሇይ የተመሇከቱትን የሔግ ዴንጋጌዎች የማያጠቃሌሌ መሆኑን በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
1186(2) ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት የምዝገባና የባሇሀብትነት ማስተሊሇፉያ ስርዏትን 
በመከተሌ ብቻ ባሇሀብትነት ከሚተሊሇፌባቸው ግዙፌነት ካሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች መካከሌ 
መኪና እና ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች ዋንኞቹ ስሇመሆናቸው በመንገድች ሊይ ጉዞንና ማመሊሇሻን 
ሇመቆጣጠርና ሇመወሰን የወጣውን አዋጅ ቁጥር 256/196ዏ ተከትል የወጣውን እና የተሇያዩ 
ክፌልቹ በየጊዜው የተሻሻለትንና እንዯአግባብነቱ ተፇጻሚነት ያሇውን የሔግ ክፌሌ ማስታወቂያ 
ቁጥር 36ዏ/1961ን መመርመሩ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

በቅዴሚያ የፌጥነት ወሰኑ በሰዓት ከ2ዏ ኪል ሜትር የማይበሌጥ ሌዩ ተሽከርካሪ 
መሣሪያዎች በስተቀር ማናቸውንም ባሇሞተር ተሽከርካሪ የማስመዝገብ ግዳታ በአስገዲጅነት በሔጉ 
የተጣሇ መሆኑን አዋጅ ቁጥር 256/196ዏ አንቀጽ 6 ‛ን“ እንዯአግባብነቱ ካሻሻሇው እና የሚኒስቴሩን 
መ/ቤት በአዱስ ካቋቋመው አዋጅ ቁጥር 468/1997 አንቀጽ 21 መረዲት ይቻሊሌ፡፡  

ባሇሞተር ተሽከርካሪን ከማስመዝገብ ግዳታ ጋር ተያይዞ ማንም ሰው በዯንብ ቁጥር 
36ዏ/1961 አንቀጽ 6 መሠረት የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር አያስፇሌጋቸውም ተብሇው 
ከተመሇከቱት ተሽከርካሪዎች ውጭ ያለ ተሽከርካሪዎችን ሇአገሌግልት ከተሊሇፈበት ጊዜ ጀምሮ በ3ዏ 
ቀናት ውስጥ የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር እንዱሰጠው ሇአዋጅ አስፇጻሚ መ/ቤት 
ማመሌከቻውን  ማቅረብ የሚገባው መሆኑን በዯንቡ ቁጥር 7 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በማንኛውም 
መንገዴ ተሽከርካሪው ሇአገሌግልት የተሊሇፇሇት ሰው በስሙ የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር 
እንዱሰጠው ከሚያቀርበው ማመሌከቻ ጋርም የንብረቱን ባሇሀብትነት ያገኘበትን አግባብ የሚያረጋግጡ 
ሰነድችን ማቅረብ የሚገባው መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሠረት የተሽከርካሪው ባሇሀብትነት 
የተገኘው ከቀዴሞው ባሇቤት ሊይ ከሆነ የቀዴሞውን ባሇቤት የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር፣ 
ወይም ማመሌከቻው የሚመሇከተው ከዚህ በፉት በውጭ አገር የተመዘገበን ተሽከርካሪ እንዯሆነ 
በተባሇው አገር የተሰጠ የባሇንብረት መታወቂያ ሰነዴ ወይም የተሽከርካሪውን ባሇንብረትነት ሇማወቅ 
ሇሚኒስቴሩ መ/ቤት አስፇሊጊ ናቸው የሚባለትን ማናቸውንም ሰነድችና መረጃዎችን አያይዞ ማቅረብ 
የሚገባ መሆኑን በዯንቡ ቁጥር 7 (1) እና (3) ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ የዯንቡ ክፌሌ በአዱስ 
የተገዙትን፣ በውጭ አገር አገሌግልት ሰጥተው ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡትን  እና በአገር ውስጥ 
ያገሇገለ ተሽከርካሪዎች ከአንደ ወዯ ላሊው በተሇያየ ምክንያት ሲተሊሇፈ ተሽከርካሪው ሇአገሌግልት 
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የተሊሇፇሇት ሰው የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር እንዱሰጠው ከማመሌከቻው ጋር በማያያዝ 
ሉያቀርብ የሚገባቸው ሰነድች የትኞቹ እንዯሆኑ የሚያመሇክቱ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአገር 
ውስጥ የሠራ ተሽከርካሪ ሇአገሌግልት ከአንደ ወዯ ላሊው ሲተሊሇፌ የተሊሇፇሇት ሰው 
የአስተሊሇፇውን የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተር እንዱረከብና ሁሇቱ ወገኖች በዯብተሩ ውስጥ 
የሚገኘውን የባሇንብረትነት መታወቂያ ገጽ በሚገባ ሞሌተው እና ፇርመው ማቅረብ የሚገባቸው 
መሆኑን በዯንቡ ቁጥር 8 እና 11(1) ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በመጨረሻም የሚኒስቴሩ መ/ቤት 
ማመሌከቻው እውነተኛና ትክክሇኛ መሆኑን ካረጋገጠ ማመሌከቻ አቅራቢው የተሸከርካሪው ባሇቤት 
ነው እንዱባሌ አንዴ የባሇንብረት መታወቂያ ዯብተር የሚሰጠው መሆኑን በቁጥር 9 ሊይ 
ተመሌክቷሌ፡፡ 

ከፌ ብሇው ከተመሇከቱት የዯንቡ ዴንጋጌዎች መረዲት የሚቻሇው ነገር ቢኖር፣ የፌጥነት 
ወሰናቸው በዯንቡ ሊይ የተመሇከቱት ተሽከርካሪዎች ከአንደ ወዯ ላሊ በሽያጭ፣በስጦታ ወይም 
በላልች መንገድች ተሊሌፇው ሲገኙ እንዯ አብዛኛዎቹ ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ዋጋ 
ሰጥቶ ንብረቱን በእጅ በማዴረግ ብቻ የባሇሀብትነት መብት የማይተሊሇፌ መሆኑን፤ ይሌቁንም ሌዩ 
የሆኑትን እነዚህን ግዙፌነት ያሊቸውን ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ባሇሀብት ሆኖ ሇመገኘት ሻጭ እና ገዥ 
ወይም ስጦታ አዴራጊና ስጦታ ተቀባይ ከሚያዯርጉዋቸው የተሳኩ የውሌ ስምምነቶች ባሻገር ከፌ 
ብሇው በዯንቡ በተመሇከተው እንኳን የተሽከርካሪውን ባሇሀብትነት ከአስተሊሊፉው ወዯ ተሊሇፇሇት 
ሰው የሚዘዋወርበት ስርዓት በሚኒስቴሩ መ/ቤት መጠናቀቅ የግዴ መሆኑን ነው፡፡ ላሊው ቀርቶ 
ባሇንብረትነቱ የታወቀሇት ሰው ተሽከርካሪው ከጥቅም ውጭ ሆኖ በወሊሇቀና ጨርሶ በወዯመ ጊዜ 
እንኳን ይህንኑ ሁኔታ በ3ዏ ቀናት ውስጥ ሇሚኒስቴሩ መ/ቤት አሳውቆ በስሙ የተመዘገበው 
የባሇቤትነት ዯብተር እንዱሰረዝና ከመዝገብ እንዱፊቅ ካሊስዯረገ በቀር ባሇሃብቱ ስሙ በመታወቂያ 
ዯብተሩ ሊይ የተመዘገበው ሰው ሆኖ እንዯሚቀጥሌ ከዯንቡ ቁጥር 42 እስከ 45 እና በቁጥር 11(2) 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመመርመር መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች  በሰው ሌጆች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ  ግንኙነት ውስጥ 
የሚኖራቸው ጠቀሜታ ከፌተኛ የመሆኑን ያህሌ እነዚህ ማሽኖችና ተሳቢዎች በጏዲናዎች ሊይ 
በሚሽከረከሩበት ጊዜ  በሰውና በንብረት ሊይ ሉያዯርሱ የሚችለት የጉዲት መጠን የዛኑ ያህሌ ከፌተኛ 
በመሆኑ እነዚህ ሌዩ ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ወዯ አገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ በቴክኒክ ረገዴ ብቃት 
ኖራቸው በጏዲናዎች ሊይ ሲሽከረከሩ፤ እንዱሁም በተሇያዩ ሁኔታዎች ንብረቶቹ  ከአንደ ወዯ ላሊው 
ሲተሊሇፈም ሆነ ከአገሌግልት ውጭ ሆነው ጨርሶ ሲወዴሙ ሌዩ የምዝገባና የቁጥጥር ሥርዏት 
እንዱዯረግባቸው ማዴረጉ ማህበራዊ ዯህንነትን ከመጠበቅ አኳያ ጠቀሜታው ከፌተኛ በመሆኑ 
ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ አገሮች ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች እና ተሳቢዎቻቸውን ከሞሊ ጏዯሌ 
ተመሣሣይነት ባሊቸው ሌዩ ዯንቦች እንዱመሩ የሚያዯርጉ መሆኑን  የተሇያዩ አገሮችን ሌምዴ 
በመዲሰስ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ 

 የመኪና እና ባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇሀብትነት የሚገኘው ከፌ ብሇን በገሇጽነው ሥርዏት ብቻ 
መሆኑ ከታወቀ በመቀጠሌ ሉነሳ የሚገባው ጭብጥ የባሇሀብትነት ዝውውር ሥርዏቱ ዯንቡ 
በሚጠይቀው አኳኋን ሳይከናወን አንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ከሻጭ ወዯ ገዥ ወይም 
ከስጦታ አዴራጊ ወዯ ስጦታ ተቀባይ ይዞታው ተሊሌፍ በነበረበት ጊዜ መኪናው ወይም ባሇሞተር 
ተሽከርካሪው  በሰውም ሆነ በንብረት ሊይ ጉዲት አዴርሶ ቢገኝ ኃሊፉው ንብረቱ በስሙ የሚገኘው 
ሰው ነው? ወይስ ንብረቱን በእጁ አዴርጎ ሲገሇገሌበት የነበረው ሰው? የሚሇው ይሆናሌ፡፡ እነዚህን 
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ጭብጦች ሇመመሇስ እንዴንችሌ መዝገቡን አሁን ከተያዘው ጉዲይ ጋር መመርመሩ ተገቢነት 
ይኖረዋሌ፡፡ 

 ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ የአሁኑ አመሌካች ክሳቸውን ሲመሰርቱ የስር 3ተኛ ተከሳሽ 
የነበረው ሾፋር የሠ/ቁ. 3-03657 የሆነውን መኪና እያሽከረከሩ ጉዲት በማዴረሳቸው ሇዯረሰው ጉዲት 
ኃሊፉ እንዱባለ፤ የስር 2ተኛ ተከሳሽ ጉዲት ያዯረሰውን መኪና ገዝተው በይዞታቸው ሥር እያሇ 
ጉዲት በማዴረሱ 2ኛ ተከሳሽም ኃሊፉ እንዱባለ፣ የመኪናው የባሇቤትነት ስም ዯግሞ በስር 1ኛ 
ተከሳሽ በነበሩት በአሁኑ ተጠሪ ስም በመሆኑ ተጠሪው የመኪናው ባሇቤት በመሆናቸው ሇዯረሰው 
ጉዲት ኃሊፉ እንዱሆኑ ጠይቀዋሌ፡፡ ከመዝገቡም የስር 3ተኛ ተከሳሽ በቸሌተኝነት ሰው መግዯሌ 
ወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇ መሆኑን፣ ጉዲት ያዯረሰውን መኪና የሥር 2ተኛ ተከሳሽ ገዝተው የተረከቡ 
መሆኑን ነገር ግን የባሇንብረትነት መታወቂያ ዯብተሩ በአሁኑ ተጠሪ ስም መሆኑን መረዲት 
ተችሎሌ፡፡ 

 በዚህ መሠረት ሇጭብጦቹ ምሊሽ ሇማግኘት በቅዴሚያ በፌትሏብሓር  ሔጉ ውስጥ 
የሚገኙትን ከውሌ ውጭ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት የተዯነገኑትን ዴንጋጌዎች መፇተሹ አግባብነት 
ይኖረዋሌ፡፡ 

 በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2ዏ81(1) መሠረት የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ 
ባሇቤት የሆነ ሰው ንብረቱ ተሰርቆ በነበረበት ጊዜ ሇዯረሰው አዯጋ ከተጠያቂነት ነጻ ከሚሆን በስተቀር 
መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇመንዲት ባሌተፇቀዯሇት ሰው እንኳን ተነዴቶ ጉዲት 
አዴርሶ ቢገኝ የመኪናው ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ እንዯሚሆን 
ተመሌክቷሌ፡፡ የአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇቤት ከውሌ ውጭ በሚዯርሱ 
ኃሊፉነቶች ውስጥ በፌትሏብሓር ሔጉ አጥፉ ሳይሆን አሊፉ ከሚባለት ምዴቦች ውስጥ የሚመዯብ 
በመሆኑ መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው ሊዯረሰው ጉዲት ባሇቤቱ ኃሊፉ ነው፡፡ ይህ ማሇት 
ግን ስሙ በባሇቤትነት ያሌተመዘገበ መኪናውን ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪውን ሇግሌ ጥቅሙ 
ሲገሇገሌበትና ሲጠቀምበት የነበረው ሰው መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው በእጁ በነበረበት 
ጊዜ ሇዯረሰው ጉዲት ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሌ ማሇት አሇመሆኑን ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
2ዏ82(1) መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መነሻነት በአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ጉዲት 
የዯረሰበት ሰው የመኪናውን ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪውን ባሇቤት ወይም በንብረቱ ተገሌጋይ 
የነበረውን ማንኛውም ሰው በአንዴነትም ሆነ በተናጥሌ ከሶ ሇዯረሰበት ጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2ዏ81(1) እና 2ዏ82 (1) መሠረት መብት ያሇውን ያህሌ የመኪናው 
ወይም የባሇሞተር ተሽከርካሪው ባሇቤት ተብል የሚታወቀው ሰው የንብረቱ ባሇቤት በመሆኑ ብቻ 
ተበዲይን ተገድ ከካሰ በኋሊ መኪናውን በእጁ አዴርጏ ሲገሇገሌ የነበረውን ማንኛውም ሰው የከፇሇውን 
ገንዘብ እንዱከፌሇው የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁ. 2ዏ83 (1) 
ተመሌክቷሌ፡፡ 

  ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት የሚቻሇው ነገር ዯንቡ የሚጠይቀውን የመኪና ወይም የባሇሞተር 
ተሽከርካሪ የባሇቤትነትን የማስተሊሇፌ ሥርዏት ባሌተከናወነበት ጊዜ ሁለ በመኪናው ወይም 
በባሇሞተር ተሽከርካሪው ሇሚዯርስ አዯጋ ስሙ በባሇቤትነት የሚታወቀው ሰው የንብረቱ ባሇቤት 
በመሆኑ ብቻ የሚጠየቅ መሆኑን እና ንብረቱን በማናቸውም መንገዴ በእጁ አዴርጏ ሇግሌ ጥቅሙ 
ሲገሇገሌበት የነበረ ሰው ሇዯረሰው ጉዲት ምንግዜም የመጨረሻው ኃሊፉነት የማይቀርሇት መሆኑን 
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ነው ፡፡ ከዚህ ላሊ ስሇባሇቤቱ ወይም ስሇላሊ ሰው ሆኖ በአንዴ መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ 
ሊይ ይሰራ የነበረ ታዛዥ መኪናው ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪው ጉዲት አዴርሶ የተገኘው በራሱ 
ጥፊት ምክንያት ካሌሆነ በቀር እንዯ ባሇቤቱ ወይም እንዯ ንብረቱ ተገሌጋይ ሰው ሇዯረሰው ጉዲት 
ኃሊፉ እንዯማይሆን የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2082(2) ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ግን የሥር 3ተኛ 
ተከሳሽ የነበረው ሾፋር በወንጀሌ ክስ ቀርቦበት ጥፊተኛ ሆኖ በመገኘቱ በፌትሏብሄር ሔግ ቁ. 
2082(2) መሠረት ሇጉዲቱ ኃሊፉ ነው መባለ ተገቢ ነው፡፡ 

 ባጠቃሊይ የአሁኑ ተጠሪ ጉዲት ያዯረሰውን ተሽከርካሪ በሽያጭ ሇስር 2ተኛ ተከሳሽ ሇነበሩት 
ሰው በማስተሊሇፊቸው ብቻ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2324(1) በተመሇከተው አኳኋን የጉዲት 
ኃሊፉነቱ ሙለ በሙለ ወዯ ገዢው ብቻ ተሊሌፎሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ መኪና ወይም ባሇሞተር 
ተሸከርካሪ ሌዩ የምዝገባና የባሇሃብትነት ስም ዝውውር የሚሻ ንብረት በመሆኑ እንዯአብዛኛዎቹ 
ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ዋጋ ሰጥቶ ንብረቱን በእጅ በማዴረግ ብቻ ባሇሃብትነት 
የሚተሊሇፌ አይዯሇም፡፡ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2267(2) በተዯነገገው መሠረት አንዲንዴ ግዙፌነት 
ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን የሚመሇከቱ ሌዩ ሔጎች ውስጥ የሚገኙ ዴንጋጌዎች በፌትሏብሓር 
ሔጉ ውስጥ ስሇሽያጭ በተጻፈ ዯንቦች አይነኩም በማሇት የተዯነገገውም የህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡  

በመሆኑም የተሸከርካሪው የባሇሃብትነት ስም ዝውውር ዯንቡ በሚጠይቀው አግባብ ባሌተጠናቀቀበት 
ሁኔታ የሥር ፌርዴ ቤቶች የአሁኑ ተጠሪ ተሸከርካሪውን ሇሥር 2ተኛ ተከሳሽ በሽያጭ አስተሊሌፎሌ 
በሚሌ ብቻ ተጠሪ ኃሊፉ ሉሆኑ አይገባም ብሇው መወሰናቸው መሠረታዊ የሔግ ሥህተት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የመኪናው ባሇኃብትነት በስሙ የሚታወቀው በስር 1ኛ ተከሳሽ የነበረው የአሁኑ ተጠሪ 
በንብረቱ አማካኝነት ሇዯረሰው የሞት አዯጋ ንብረቱን ሇግሌ ጥቅሙ ሲገሇገሌበት ከነበረው 
ከሥር  2ተኛ ተከሳሽ እና ስሇ 2ተኛ ተከሳሽ ሆኖ በመኪናው ይሰራበት ከነበረው እና 
በጥፊቱ ኃሊፉ ከተባሇው ከሥር 3ኛ ተከሳሽ ጋር በአንዴነት ኃሊፉ ናቸው ብሇናሌ፡፡  

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች በሌጃቸው ሞት ምክንያት 
እንዱከፇሊቸው የተወሰነውን ብር 71‚887.50 /ሰባ አንዴ ሺህ ስምንት መቶ ሰማኒያ ሰባት 
ብር ከሃምሳ ሳንቲም/ ከስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሳሾች በተጨማሪ የአሁኑ ተጠሪ በአንዴነትና 
በነጠሊ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ተወስኗሌ፡፡ ተጠሪ የከፇለትን የጉዲት ካሣ ከሥር 2ኛ እና 
3ኛ ተከሳሾች ሇመጠየቅ ይችሊለ፡፡ 

3.  የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በ5/8/97 በመ/ቁ ዏ3696 በሰጠው ፌርዴ እና 
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የካቲት 8 ቀን 1998 በቁጥር 4ዏ41ዏ በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ የአሁኑ ተጠሪ 
ከተጠያቂነት ነጻ ናቸው በማሇት የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ ብቻ በፌ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348(1) 
መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

4. የዚህን ፌ/ቤት ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ያሇቀሇት ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ  
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