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የሰ/መ/ቁ. 117036 

 ህዲር 12 ቀን 2009 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

         ተኸሉት ይመስሌ 

     ቀነዒ ቂጣታ 

       ሰናይት አዴነው 

        ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ፀጉብርሃን ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር - አሌቀረቡም  

ተጠሪ፡- ኮልኔሌ ይትባረክ አማረ - ከጠበቃ ኃይሇስሊሴ ገ/መዴህን ጋር ቀረቡ  

    መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት አመሌካች የሽያጭ ውለን በወቅቱ ባሇመፇፀሙ በኃሊፉነት ይጠየቃሌ 

በማሇት አመሌካች የመኪና ሽያጭ ውለን ባሇመፇፀሙ ተጠሪ ሊይ የዯረሰበት ጉዲት 

ተጣርቶ እንዱቀርብ በማሇት የሰጡት ውሣኔ አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች 

መሠረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን 

ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ /ከሳሽ/ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው የክስ 

ማመሌከቻ ነው፡፡ 

2. ከሳሽ ሇስር ፌርዴ ቤት ባቀረበው ክስ ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ፣ 

ከተከሳሽ ሁሇት ተሽከርካሪዎችን ሇመግዛት ተዋውል፣ የሁሇቱን መኪኖች ዋጋ ብር 

2,300,000 /ሁሇት ሚሉዬን ሶስት መቶ ሺህ ብር/ ገቢ አዴርጌአሇሁ፡፡ ተከሳሽ 

መኪኖቹን ውለን ከተፇራረምንበት ቀን ጀምሮ በአስራ አምስት የስራ ቀናት ማሇትም 

እስከ ነሏሴ 27 ቀን 2006 ዒ.ም ሉያስረክበኝ የውሌ ግዳታ ገብቷሌ፡፡ ከሳሽም መኪኖቹ 

ከቀረጥ ነፃ እንዱያስገባ ከሚመሇከተው አካሌ ፇቃዴ ሰጥቶኛሌ፡፡ ሆኖም ተከሳሽ በውለ 

መሠረት መኪኖቹን ያሊስረከበኝ በመሆኑ፣ ከሳሽ የከፇሌኩትን ገንዘብ እንዱከፌሌ 
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ይወሰንሌኝ፡፡ ከሳሽ ከነሏሴ 27 ቀን 2006 ዒ.ም መኪኖቹን እረከባሇው በሚሌ እምነት 

አንዴ ተሽከርካሪ በወር ብር 3000 /ሶስት ሺህ ብር/ ሁሇቱን በብር 6000 /ስዴስት ሺህ 

ብር/ አከራይቼ አገኝ የነበረውን ጥቅም ስሇቀረብኝና በዚህ ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ብር 

354,000 /ሶስት መቶ ሀምሳ አራት ሺህ ብር/ እንዱከፌሌና ዕዲው ተከፌል እስኪያሌቅ 

ዴረስ በወር ብር 6000 /ስዴስት ሺህ ብር/ እየተሰሊ ካሣ እንዱከፌሌ፤ የወሰዯውን ገንዘብ 

ወሇዴ እንዱከፌሌና፣ የገዯብ መቀጮ ብር 5000 /አምስት ሺህ ብር/ እንዱከፌሌ ውሳኔ 

ይሰጥሌኝ የሚሌ ይዘት ያሇው ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

3. አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ ሇከሳሽ ሁሇት መኪኖች ሇመሸጥና የመኪኖችን ዋጋ ከሳሽ 

መክፇለ የሚካዴ አይዯሇም፡፡ ተከሳሽ ሇከሳሽ መኪኖችን ሇማስረከብ የተሇያዩ ተግባራትን 

ከከሳሽ ሰራተኞች ጋር በመተባበር ሲፇጽም ቆይቷሌ፡፡ መኪኖችንም በውለ በተገሇፀው 

ጊዜ ውስጥ ሇማስረከብ ፇቃዯኛ ነበር፣ ነገር ግን በመዝገብ ቁጥር 24172 የፋዳራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ.ም በመኪኖቹ ሊይ የዕግዴ ትዕዛዝ 

ሰጥቷሌ፡፡ የዕግዴ ትዕዛዙን በመቃወም ተከሳሽ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

አቅርቤ በመዝገብ ቁጥር 157145 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን 

የዕግዴ ትዕዛዝ አፅንቶታሌ፡፡ በመሆኑም በሽያጭ ውለ መሠረት ያሌተፇፀመው ተከሳሽ 

ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት የፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ በመሆኑ ከሳሽ ሇውለ 

አሇመፇፀም ተከሳሽ ኃሊፉ እንዱሆንና ካሣ እንዱከፌሌ ሇማሇት ያቀረበው ክስ የሔግ 

መሠረት የሇውም፡፡ በሽያጭ ውለ አሇመፇፀም ብር 5000 /አምስት ሺህ ብር/ 

የሚያስቀጣ መሆኑ ከሳሽ ካሣ ይክፇሇኝ በማሇት የጠየቀው ተገቢ አይዯሇም የሚለና 

ላልች መከራከሪያዎችን በማንሳት መሌሰ ሰጥቷሌ፡፡ 

4. የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ ተከሳሽ ሇከሳሽ 

ከሰጣቸው ሁሇት መኪኖች መካከሌ የአንዯኛው መኪና የሳንሲ ቁጥር 

lzz5ewd77n847969 እና የሞተር ቁጥር 131107038497 መሆኑ ከሳሽ ባቀረበው 

የሰነዴ ማሰረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ተከሳሽ ከከሳሽ ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም በመሸጥ 

ሙለ ዋጋውን የተቀበሇበት የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የተጠቀሰውን መኪና ሀምላ 17 

ቀን 2006 ዒ.ም በተዯረገ ውሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠው መኪና መሆኑ 

ተረጋግጣሌ፡፡ ይህም ተከሳሽ ሇከሳሽ የሸጠውን አንዯኛው መኪና የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ 

ተሇይቶ የታወቀውን መኪና ሇከሳሽ በሽያጭ ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ መብት ሳይኖረው 

የፇፀመው የሽያጭ ውሌ በመሆኑ ሇውለ አሇመፇፀምም ሆነ በከሳሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 

ተከሳሽ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በላሊ በኩሌ ተከሳሽ ብር 3000,000 /ሶስት ሚሉዬን ብር/ 

አስይዞ ዕግደን በማስነሳት መኪኖቹን ሇከሳሽ ማስረከብ እየቻሇ ይህንን ያሊዯረገ በመሆኑ 

ሇሽያጭ ውለ ኃሊፉ ነው በማሇት ከሳሽ የከፇሇውን የመኪኖቹን ዋጋ ከዘጠኝ ፏርሰንት 
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ወሇዴ ጋር እንዱመሌስ በውለ የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ ብር 5000 /አምስት ሺህ 

ብር/ እንዱከፌሌና በውለ አሇመፇፀም ምክንያት በከሳሽ ሊይ የዯረሰበት ኪሣራና /ጉዲት 

ተጣርቶ/ እንዱቀርብ በማሇት በመዝገብ ቁጥር 153576 ሰኔ 12 ቀን 2007 ዒ.ም ከፉሌ 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የአመሌካችን ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡  

5. አመሌካች ነሏሴ 5 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች 

ሇተጠሪ ከሸጣቸው ሁሇት መኪኖች አንዯኛው ቀዯም ሲሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠው 

መሆኑን በመግሇጽ ውሳኔ የሰጠው በማስረጃ ያሌተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ሊይ የተመሠረተ 

ነው፡፡ አመሌካች ከተጠሪም ጋር ሆነ ከአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ጋር በተዋዋሇው የመኪና 

ሽያጭ ውሌ ሊይ የመኪና የቫንሲ ቁጥርና የሞተር ቁጥር አሌጠቀሰም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 

ተጠሪ የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ አንቀጽ 223፤አንቀጽ 137/1 እና አንቀጽ 256 መሠረት 

ያሊቀረበውን የሰነዴ ማስረጃ በመቀበሌ አመሌካች አንዯኛውን መኪና ሇተጠሪ ያሊስረከበው 

ቀዯም ብል መኪናውን በሽያጭ ሇላሊ ሰው ስሇሸጠው ነው በማሇት የዯረሰበት 

መዯምዯሚያ የማስረጃ አቀራረብ ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት ነው፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ የሰጣቸውን ሁሇት መኪኖች ሇተጠሪ ሳያስረክብ 

የቀረው በባሌና ሚስት ክርክር መነሻ መኪኖቹ እንዲይሸጡ እንዲይሇወጡና ሇሶስተኛ ወገን 

እንዲይተሊሇፈ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ በመስጠቱና 

የዕግዴ ትዕዛዙን ሇማስነሳት አመሌካች ጥረት ቢያዯርግም ጥረቱ ውጤት አሌባ በመሆኑ 

ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ስሇገጠመው ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ የከፇሇውን ገንዘብ 

ከነወሇደ እንዱከፌሌ ውሣኔ ከሰጠ በኃሊ የሽያጭ ውለ ያሇመፇፀሙ ተጠሪ ሊይ 

ያዯረሰውን ኪሳራ አመሌካች የመሸፇን ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የሰጠው ውሳኔ የሔግ 

መሠረት የሇውም፡፡ አመሌካች ተጠሪ ወለን ያሌፇፀመ ወገን ምንያህሌ ገንዘብ መክፇሌ 

እንዲሇበት ውሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት በውለ የተረጋገጠውን የገዯብ መቀጫ 

ማስከፇሌ ሲገባው ከገዯብ መቀጫው አሌፍ ሇተጠሪ አመሌካች ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት 

አሇበት በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

6. ተጠሪ በበኩለ ህዲር 8 ቀን 2008 ዒ.ም በተሰጠ መሌስ አመሌካች ሇተጠሪ ነሀሴ 7 ቀን 

206 ዒ.ም በተዯረገው የሽያጭ ውሌ ከሸጣቸው መኪናዎች ውስጥ የአንዯኛውን የሻንሲና 

የሞተር ቁጥር በመግሇጽ ሇገቢዎችና ጉሙሩክ ባሇስሌጣን ያሳወቀ በመሆኑ ተጠሪ 

ከገዛቸው መኪናዎች ውስጥ የአንዯኛው መኪና የሻንሲ እና የሞተር ቁጥር ተሇይቶ 

የታወቀ ነው፡፡ ሆኖም አመሌካች በተጠሪ ከሰጣቸው መኪናዎች ውስጥ ይህንን የሻንሲና 

የሞተር ቁጥሩን ሇይቶ ያሳወቀውን መኪና ቀዯም ሲም ሲሌ ሏምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም 
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በተዯረገ ውሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዴቅ የሸጠውና ይህንኑ መኪና ሇአቶግዯይ ገ/ፃዱቅ 

ሇማስረከብ የሚችሌ መሆኑን ገሌጾ የፃፇው ዯብዲቤ የአመሌካች ስራ አስኪያጅ በፇፀመው 

የማታሇሌ ወንጀሌ ክስ የቀረበበት መሆኑንና አቶግዯይ ገ/ፃዱቅ አመሌካች የሻንሲና 

የሞተር ቁጥሩ የተገሇፀውን መኪና እንዱያሰረክባቸው ከፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 153390 ክስ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ጳጉሜ 5 ቀን 2006 ዒ.ም እና 

መስከረም 12 ቀን 2007 ዒ.ም የዕግዴ ትዕዛዝ የሰጠ መሆኑን የሚያሳዩ ማስረጃዎች 

መኖራቸውን ያወቅነው ክሱንና የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ ሇፌርዴ ቤቱ ካቀረብን በኃሊ 

በመሆኑ ማስረጃዎቹን የስር ፌርዴ ቤት በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 256 መሠረት 

እንዴናቀርብ ፇቃዴ ጠይቀን በፌርዴ ቤቱ ፌቃዴ መሠረት ያቀረብናቸው የሰነዴ 

ማስረጃዎች በመሆናቸው አመሌካች የስር ፌርዴ ቤት ከሥነ-ሥርዒት ሔግ ውጭ 

ማስረጃ እንዯተቀበሇ በመግሇጽ ያቀረበው አቤቱታ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ ላሊውን 

መኪና በተመሇከተ አመሌካች ብር 3000,000 /ሶስት ሚሉዬን ብር/ በማስያዝ ዕግደን 

ማስነሳትና የውሌ ግዯታውን መወጣት እየቻሇ ይህንን አሊዯረገም አመሌካች ውለን 

ያሌፇፀመው በፌርዴ ቤቱ ዕግዴ ምክንያት አይዯሇም ስሇሆነም ውለን ያሌፇፀምኩት 

ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት የወሰዯውን ገንዘብ ወሇዴ ተጠሪ በውለ አሇመፇፀም 

የዯረሰበትን ኪሳራና በውለ ሊይ የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ እንዱከፌሌ የተወሰነው 

በአግባቡ ነው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ታህሳስ 14 ቀን 2008 

ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌሰ አቅርቧሌ፡፡ 

7. ይኸ ሰበር ችልት አመሌካችና ተጠሪ በቃሌ ሉከራከሩባቸው የሚገቡ ነጥቦችን ሰኔ 22 

ቀን 2008 ዒ.ም ሇይቶ ሇግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱዯርሳቸው ካዯረገና በተሇያየ ምክንያት 

የቃሌ ክርክር ሇማስማት የሰጠውን ቀነ ቀጠሮ ከተሇወጠ በኃሊ የቃሌ ክርክሩን የመጨረሻ 

ቀነ ቀጠሮ በሰጠበት ጥቅምት 24 ቀን 2009 ዒ.ም አመሌካች ወኪሌ ወይም ጠበቃ 

ባሇመቅረቡ የተጠሪን የቃሌ ክርክር ሰምቷሌ፡፡ አመሌካች ስሇ ማስረጃ አቀራረብ 

ሥርዒትና ላልች ነጥቦች የቀረበውን የሰበር ክርክር ሇማረጋገጥና ሇማገናዘብ እንዱቻሌ 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 153516 እንዱቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ 

መዝገቡን በትዕዛዙ መሠረት በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡ 

8. ከስር የክርክር አመጣጥና ግራቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 

ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ነሏሴ 7 ቀን 

2006 ዒ.ም ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው ሁሇት ገሌባጭ መኪኖች ሽያጭ መሠረት ሇተጠሪ 

የሚያስረክበው መሆኑን ገሌጾ የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በፃፇው ዯብዲቤ የገሇፀውና 

ያሳወቀው የሻንሲ ቁጥር lzz5ewd77n847969 የሆነውና የሞተር ቁጥሩ 
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131107038497 የሆነውን መኪና ቀዯም ብል ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም ሇአቶ ግዯይ 

ገ/ፃዱቅ የሸጠውና ይህንኑ መኪና ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ሇማስረከብ እንዯሚችሌ ገሌጾ 

ዯብዲቤ የፃፇበት መሆኑን በአጠቃሊይ መኪናውን ሇሁሇት ሰው በመሸጥ ዋጋ የተቀበሇበት 

መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ተረጋግጧሌ፡፡ 

9. አመሌካች ተጠሪ የሻንሲ ቁጥሩና የሞተር ቁጥሩ ተሇይቶ የተገሇፀው መኪና ሇላሊ ሰው 

የተሸጠ መሆኑን ተጠሪ የፌትሏብሓር ሥን-ሥርዒት ሔግ በሚዯነግገው መሠረት የሰነዴ 

ማስረጃዎቹን አሊቀረበም በማሇት ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታና ክርክር 

ተገቢነት መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ እኛም የስር ፌርዴ ቤቶች መዝገብ 

በትዕዛዝ በማስቀረብ የስር ከሳሽ /ተጠሪ/ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የገሇፀውን መኪና 

ቀዯም ሲሌ ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ይሸጠው መሆኑንና ይህንኑ መኪና ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ 

ሇማስረከብ የሚችሌ መሆኑን ገሌጾ ሇገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዯብዲቤ ጽፍ 

እንዯነበር የሚያሳይ የሰነዴ ማስረጃዎች ተጠሪ ክሱን ሲያቀርብ የማያውቃቸውና 

ያሊገኛቸው መሆኑን በመግሇጽ ፌርዴ ቤቱ ሰነድቹን በተጨማሪ ማስረጃነት ሇማቅረብ 

እንዱፇቅዴሇት የካቲት 12 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ጠይቋሌ፡፡ የስር ፌርዴ 

ቤት ከሳሽ /ተጠሪ/ ባቀረበው የተጨማሪ ማስረጃ የማቅረብ ጥያቄ ሊይ ተከሳሹ 

/አመሌካች/ አስተያየቱን እንዱያቀርብ የካቲት 12 ቀን 2007 ዒ.ም ትዕዛዝ ሰጥቶ 

አመሌካች የፌርዴ ቤቱን ትዕዛዝና አባሪውን የካቲት 16 ቀን 2007 ዒ.ም የዯረሰው 

መሆኑ በዴርጅቱ ማህተም ካረጋገጠ በኃሊ ተከሳሽ /አመሌካች/ ከሳሽ /ተጠሪ/ ባቀረበው 

የተጨማሪ ማስረጃ የማቅረብ ጥያቄ ሊይ አስተያየቱን ባሇማቅረቡ የሰነዴ ማስረጃዎች 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 256 መስፇርት የሚያሟለ መሆኑን በማረጋገጥ ማስረጃዎቹ 

እንዯቀረቡና ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዙ ሰኔ 12 ቀን 2007 ዒ.ም ብይን ከሰጠ በኃሊ 

የሰነዴ ማስረጃዎችን በመቀበሌ ሇፌርዴ በግብዒትነት የተጠቀመባቸው መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ 

10. ይኸ ሰበር ችልት በትዕዛዝ ካስቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 

153516 እንዯተረዲነው የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪን ተጨማሪ ማስረጃዎች በተጨማሪ 

ማስረጃነት ከመቀበለ በፉት አመሌካች አስተያየት የመስጠትና የመከራከር መብቱን 

ጠብቆ አመሌካች ዕዴለን ተጠቅሞ አስተያየቱን ባሇማቅረቡ ይህንኑ ምክንያቱን በግሌጽ 

በመዝገብ ሊይ በማስፇር ትዕዛዝ ሰጥቶ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ 

አመሌካች ሰነድቹ በተጨማሪ ማስረጃነት ሉቀርቡ አይገባም የሚሌበትን ምክንያት ሇሥር 

ፌርዴ ቤት ያሊቀረበውን ክርክርና አስተያየት ሇዚህ ሰበር ችልት ማቅረቡ ተገቢ ሆኖ 
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አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃ የማቅረብ ጥያቄው ሊይ 

አመሌካች አስተያየትና ክርክር የማቅረብ መብቱን መጠበቁ ብቻ ሳይሆን ከሳሽ /ተጠሪ/ 

በተጨማሪ ማስረጃነት ሇማቅረብ ጥያቄ ያቀረበባቸው የሰነዴ ማስረጃዎች 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁጥር 256 የተዯነገገውን መስፇርት የሚያሟለ ናቸው ወይስ አይዯለም 

የሚሇውን ነጥብ በአግባቡ በመመርመር ማስረጃዎቹን ሇመቀበሌ ብይን የሰጠ መሆኑን 

ተረዴተናሌ፡፡ 

11. ተጠሪ ሇስር ፌርዴ ቤት በተጨማሪ ማስረጃነት ያቀረባቸው የሰነዴ ማስረጃዎች ተጠሪ 

በአመሌካች ሊይ ክስ ሲያቀርብ ተገቢውን ትጋት በማዴረግ ሉያውቃቸውና ሉያገኛቸው 

የማይችሊቸው ማሇትም አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠው መሆኑን ገሌጾ ሇአዱስ አበባ ቃሉቲ 

ጉምሩክ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት በቁጥር TB.TP116/48/14 ነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ.ም በፃፇው 

ዯብዲቤ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የተገሇፀውን መኪና ቀዯም ሲሌ አመሌካች ሇአዱስ አበባ 

ቃሉቲ ጉምሩክ ቅርጫፌ ጽ/ቤት ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠው መሆኑን ቁጥሩ 

TB.TB1606/14 ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም በፃፇው ዯብዲቤ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩን 

የተገሇፀውን መኪና መሆኑን ይህንን መኪና ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም አመሌካች ሇአቶ 

ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሸጠ መሆኑ ገሌፀው አቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 153390 ክስ ማቅረባቸውን በመጀመሪያ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ጰጉሜ 4 ቀን 2006 እስከ መስከረም 9 ቀን 2007 የሚቆይ የዕግዴ ትዕዛዝ መስጠቱንና 

መስከረም 9 ቀን 2007 ዒ.ም መኪናው ሇሶስተኛ ወገን እንዲይተሊሇፌ የዕግዴ ትዕዛዝ 

የሰጠመሆኑን የሚያሳዩ የሰነዴ ማስረጃዎች እንዯሆኑ ተረዴተናሌ፡፡ እነዚህ በአመሌካችና 

በላሊ ሶስተኛ ወገን እጅ የነበሩ ማስረጃዎች ተጠሪ ክስ ሲያቀርብ የማያውቃቸውና 

ሉያገኛቸው የማይችሌ ማስረጃዎች በመሆናቸው በስር ፌርዴ ቤት የሰነዴ ማስረጃዎች 

በተጨማሪ ማስረጃነት እንዱቀርቡ በማዴረግ መርምሮና መዝኖ ውሳኔ የሰጠው 

የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 256 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሠረት በመሆኑ በዚህ አመሌካች 

ያቀረበው የሰበር አቤቱታና ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 

12. አመሌካች ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም ከተጠሪ ጋር ባዯረገው የመኪና ሸያጭ ውሌ 

በአመሌካች የሸጠው የሻንሲና የሞተር ቁጥሩ የተገሇፀው አንዯኛው መኪና አመሌካች  

ቀዯም ብል ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሰጠው መሆኑንና 

አመሌካች መኪናውን ሇአቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ የሰጠ መሆኑን ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም 

በተፃፇ ዯብዲቤ የሻንሲና የሞተር ቁጥሩን ጠቅሶ ሇኢትዩጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን ያሳወቀ መሆኑ የሔጉን ሥርዒት በመከተሌ ተጠሪ ባቀረባቸው ተጨማሪ 

የሰነዴ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ህጋዊ ውጤት ምንዴን ነው የሚሇውን ነጥብ 

ተመሌክተናሌ፡፡ ከሊይ በዝርዝር እንዯተገሇፀው አመሌካች ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ.ም 
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በተዯረገ የሁሇት መኪናዎች ሽያጭ ውሌ መሠረት ሙለ ዋጋውን የተቀበሇበትና እስከ 

ነሏሴ 25 ቀን 2006 ዒ.ም ሇተጠሪ ሇማስረከብ የውሌ ግዳታ የገባበት የሞተር ቁጥሩ 

131107038497 እና የሻንሲ ቁጥሩ lzz5ewd77n847969 የሆነው መኪና አመሌካች 

ቀዯም ብል ሇላሊ ሰው የሸጠው መሆኑንም ሇገቢዎችና ጉምሩክ ጽ/ቤት ሀምላ 17 ቀን 

2006 ዒ.ም በፃፇው ዯብዲቤ ያረጋገጠው የመኪናውን ባሇሀብትነት የፌትሏብሓር ሔግ 

ቁጥር 2273 ንዐስ አንቀጽ 2 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2281 በተዯነገገው መሠረት 

ሇማስተሊሇፌ የማይችሌ መሆኑን እያወቀ የተዋዋሇው የሽያጭ ውሌ ነው፡፡ 

13. ከዚህ አንፃር ሲታይ ከሊይ ከሞተረኛ የሻንሲ ቁጥር የተገሇፀውን መኪና በተመሇከተ 

አመሌካች በሽያጭ ውለ መሰረት ያሌፇፀመው በባሌና ሚስት ክርክር ምክንያት 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ/ም የዕግዴ ትዕዛዝ 

በመስጠቱ ምክንያት ነው በማሇት አመሌካች የሚያቀርበው ክርክር በማስረጃ 

የተረጋገጡትን ኩነቶች /ፌሬ ነገሮች/ መሰረት ያዯረገ አይዯሇም አመሌካች ሇተጠሪ 

ከሸጣቸው መኪናዎች ውስጥ ሲታይ የሞተር ቁጥር የሻንሲ ቁጥር የተጠቀሰውን መኪና 

ሙለ የባሇሃብትነት መብት ሇተጠሪ ሇማስተሊሇፌ የማይቻሌበት የሶስተኛ ወገን መብትና 

ጥያቄ በመኪናው ሊይ ያሇ መሆኑን ተረጋግጧሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ባይኖር ወይም የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቶ ቢሆንም አመሌካች በሽያጭ ውለ መሰረት የመኪናውን ውሌ ባሇመብትነት 

ሉያስተሊሌፌ እንዯማይችሌና መኪናውን በቀዲሚነት ገዝቸ ዋጋ ከፌየበታሇሁ የሚሇው 

አቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦ ያሳገዯው መሆኑን ፣የአመሌካች 

ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ መኪናውን ሇላሊ ሻጭ ከሸጠ በኃሊ ያንኑ መኪና ሇተጠሪ መሸጥ 

የማታሇሌ ተግባር የፇፀመ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመወሰን ስሌጣን 

ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ ፡፡  

14 .ይህም አመሌካች የተጠሪን መብት በሚነካ ጉዴሇት ምክንያት የሞተርና የሻንሲ ቁጥር 

የተገሇፀሌን መኪና መኪናውን ከአመሌካች ቀዴሞ ሀምላ 17 ቀን 2006 ዒ/ም 

በተዯረገው ውሌ ከገዛው አቶ ግዯይ ገ/ፃዱቅ መብትና ጥያቄ ነፃ አዴርጎ ሇተጠሪ 

ሉያስረክበው እንዯማይችሌ እያወቀ የሸያጭ ውለን ከተጠሪ ጋር በመዋዋለ ምክንያት 

ውለ ፇራሽ እንዱሆን ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌዎች 

ሇመረዲት ይቻሊሌ ተጠሪ ውለን የተዋዋሇው መኪናውን ሇላሊ ሰው አመሌካች የሸጠው 

መሆኑን ሳያውቅ በመሆኑና አመሌካች የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 

የተጣሇበትን ግዳታ ያሌተወጣና ሉወጣ እንዯማይችሌ እያወቀ የፇፀመው የሽያጭ ውሌ 

በመሆኑ ተጠሪ ውለ ፇራሽ እንዱሆን ፣ ተጠሪ የተቀበሇውን የመኪናውን ዋጋ ከህጋዊ 

ወሇዴ ጋር እንዱመሇስሇትና አመሌካች መኪናውን በውለ መሰረት ባሇመፇፀሙ 
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ያዯረሰበት ኪሣራ እንዱከፌሌ ያቀረበው ጥያቄ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ 

አንቀፅ 1፣ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀፅ 1 የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 

2360 ንዐስ አንቀፅ 2 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎች 

መሰረት ያዯረገ ሆኖ አግኝቶታሌ ፡፡  

15 ከዚህ አንፃር አመሌካች የሞተርና የሻንሲ ቁጥር የተገሇፀውን መኪና ሙለ ባሇሀብትነት 

ሇተጠሪ ሉያስተሊሌፌ እንዯማይችሌና መኪናውን ሇላሊ ሰው አስቀዴሞ የሸጠው መሆኑን 

እያወቀ ከተጠሪ ጋር የመኪና ሽያጭ ውሌ በመዋዋሌ የመኪናውን ሙለ ዋጋ ከተቀበሇ 

በኃሊ የመኪናውን ሙለ ባሇሀብትነት ሇተጠሪ ሇማስተሊሇፌ የማይችሌ በመሆኑ 

ምክንያት የሽያጭ ውሌ ያፇረሰው በተጠሪ ጥፊት ምክንያት መሆኑን በማረጋገጥ 

አመሌካች ከተጠሪ የወሰዯውን ብር 1,150,000 ( አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃምሳ ሺ 

ብር ) ነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ፣ ውለን 

ባሇመፇፀሙ በውለ የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ ብር 5,000 (አምስት ሺ ብር )  እና 

ውለ ባሇመፇፀሙ በተጠሪ ሊይ የዯረሰበት ኪሣራ ተጣርቶ ሇአመሌካች እንዱከፌሌ 

በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው ውሳኔ ከሊይ 

የገሇፅናቸውን ስሇ ሽያጭ ዉለ የተዯነገጉትን ሌዩ ዴንጋጌዎች ማሇትም የፌታብሓር 

ሔግ ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀጽ 1 

የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2360 ንዐስ አንቀፅ 2 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 

ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት ያዯረገ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡  

16 አመሌካች ከተጠሪ ጋር ነሏሴ 7 ቀን 2006 ዒ/ም በተዋዋሇው ውሌ የሸጠሇት ላሊውን 

አንዴ መኪና በተመሇከተ በባሌና ሚስት ክርክር መነሻ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ነሏሴ 25 ቀን 2006 ዒ/ም የዕግዴ ትዕዛዝ ባይሰጥና የዕግዴ ትዕዛዙን 

ሇማስነሳት አመሌካች በይግባኝ አቅርቦ የዕግዴ ትዕዛዝ ባይፀናበት በወለ መሰረት 

ሇመፇፀም የማያስችሇው ላሊ ምክንያት የላሇው መሆኑ የስር ፌ/ቤትና በውሳኔው 

ካሰፇራቸው ፌሬ ነገሮች ሇመረዲት ይቻሊሌ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች መኪናውን 

ሇተጠሪ ባሇማስረከቡ ሃሊፉነት አሇበት ያሇው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

የሰጠውን የዕግዴ ትዕዛዝ አመሌካች ብር 3,000.000 (ሶስት ሚሉዮን ብር) በማሲያዝ 

አስነስቶ መኪናውን ሇተጠሪ ሇማሰረከብ የሚችሌበት ሁኔታ ነበር በማሇት ነው ሆኖም 

የስር ፌርዴ ቤት በወቅቱ የባንክ ሂሳቡን በነፃነት ሇማንቀሳቀስና ብር 3,000.000 (ሶስት 

ሚሉዮን ብር) የባሌና የሚስት ክርክር ሲያይ የነበረውና የዕግዴ ትዕዛዙን በሰጠው ፌርዴ 

ማስያዝ አቅም እና ችልታ የነበረው ሇመሆኑ በተጠሪ በኩሌ የቀረቡሇት ማስረጃ 

ስሇመኖሩና ስሇመረጋገጡ በውሳኔው አሊሰፇረም፡፡  



233 
 

17 ይህም አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን ላሊውን አንዴ መኪናን በተመሇከተ በሽያጭ ውለ 

መሰረት ያሌፇፀመው በአመሌካች ጥፊት ወይም ቸሌተኝነት ሳይሆን የፌታብሓር ሔግ 

ቁጥር 1793/ሇ/ መሰረት አመሌካች በገባው የውሌ ግዳታ መሰረት መኪናውን ሇተጠሪ 

ሆነ ሇላሊ ሶስተኛ ወገን እንዱያስተሊሇፌ ነሏሴ 21 ቀን 2006 ዒ/ም ስሌጣን ባሇው 

ፌርዴ ቤት ክሌከሊ የተዯረገበት ወይም የዕግዴ ትዕዛዝ የተሰጠበት በመሆኑ ምክንያት 

ሇመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች በተጠሪ የሸጠውን አንዴ 

መኪና ያሊስረከበውና እንዯ ውለ ያሌፇፀመው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት አይዯሇም 

በማሇት የሰጠውን ውሳኔ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793/ሇ/ ዴንጋጌ ያሊገናዘበ በመሆኑ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

18 አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን አንዴ መኪና ያሊስረከበውና እንዯ ውለ ያሌፇፀመው ከእሱ 

አቅም በሊይ በሆነ ችግር ምክንያት በመሆኑ አመሌካች የወሰዯውን የመኪናውን ዋጋ ብር 

1,150.000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሀምሳ ሺ ብር) ከነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም 

ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት 

ከመመሇስ ውጭ ውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት በተጠሪ ሊይ የዯረሰውን ኪሣራ /ጉዲት/ 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት የሔግ 

መሰረት የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን አንዯኛውን መኪና 

በተመሇከተ በውለ መሰረት ባሇመፇፀሙ ተጠሪ የዯረሰበት ጉዲት የመክፇሌ ኃሊፉነት 

አመሌካች አሇበት በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 

በማሇት ወስነናሌ ፡፡  

 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 153516 ሰኔ 12 ቀን 2007 ዒ/ም 

የሰጠው ከፉሌ ፌርዴና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመዝገብ ቁጥር 115897 ሏምላ 23 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካች ሇተጠሪ የሞተር ቁጥር 131207038497 የሆነውና የሻንሲ ቁጥር LZZ5 

ELND77NB 847969 የሆነውን መኪና ሇተጠሪ ሇመሸጥ ውሌ የተዋዋሇውና 

የመኪናውን ሙለ ዋጋ የተቀበሇው የመኪናውን ሙለ ባሇሀብትነት መብት ሇተጠሪ 

ሉያስተሊሌፌሇት እንዯማይችሌና መኪናውን ሇላሊ ሰው አስቀዴሞ የሸጠው መሆንን 

እያወቀ በመሆኑ የመኪናውን ዋጋ ብር 1,150.000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሃምሳ 
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ሺ ብር ) ከነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም ከሚወሌዯው ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ ጋር በውለ 

የተገሇፀውን የገዯብ መቀጫ ብር 5,000 (አምስት ሺ ብር) እና አመሌካች የሽያጭ ውለን 

ባሇመፇፀሙ ተጠሪ የዯረሰበት ኪሳራ / ጉዲት / ካሳ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ተጣርቶ ቀርቦ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት በፌታብሓር ሔግ 

ቁጥር 2341 ንዐስ አንቀፅ 1 በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀፅ 1 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2360 ንዐስ አንቀጽ 2 እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2364 

ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

3. አመሌካች ሇተጠሪ የሸጠውን ላሊውን አንዴ መኪና በሽያጭ ውለ መሰረት ያሌፇፀመው 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793 /ሇ/ በተዯነገገው መሰረት በፌርዴ ቤት የዕግዴ ትዕዛዝ 

በመከሌከለ ምክንያት በመሆኑ የመኪናውን ዋጋ ብር 1,150.000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ 

መቶ ሃምሳ ሺ ብር)  ከነሏሴ 8 ቀን 2006 ዒ/ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት 

ወሇዴ ጋር የመመሇስ ግዳታ አሇበት በማሇት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1793 /ሇ / እና 

በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2356 ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት ወስነናሌ፡፡ ይህንን መኪና 

ሇተጠሪ ባሇማስረከቡ አመሌካች ሇተጠሪ ኪሳራ /ካሣ/ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም 

በማሇት ወስነናሌ ፡፡  

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

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 3 ቀን 2008 ዒ/ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡  

                                            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት   
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