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ሰ/መ/ቁ. 128776                                                   

 ግንቦት 16 ቀን 2009 ዒ.ም 

                         ዲኞች፡-  ብርሃኑ አመነው 

በዔውቀት በሊይ 

እንዲሻው አዲነ 

                                  ሃይለ ነጋሽ 

እትመት አሠፊ 

አመሌካች፡-አቶ ገ/ኢየሱስ ሃይለ አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡-ዲዊት ሌዐሌ  አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አፇጻጸምን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት 

በሽሬ እንዲስሊሴ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡በሥር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር አመሌካች የአፇጻጸም 

ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ አፇጻጸም ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች ሇአፇጻጸም ችልቱ 

ባቀረቡት አቤቱታ ተጠሪ በፌርዴ ሇአመሌካች እንዱከፌለ የተወሰነባቸውን ገንዘብ ሇማስከፇሌ 

ተጠሪ ከአመሌካች የገዟት የሰላዲ ቁጥር ኮዴ 03-46545 የሆነች መኪና በባሇሙያ በተገመተው 

ብር 731426.05 / ሠባት መቶ ሠሊሳ አንዴ ሺህ አራት መቶ ሏያ ሥዴሥት ብር ከዜሮ 

አምሥት ሣንቲም / በሏራጅ ተሸጣ የተጠሪ ዔዲ እንዱከፇሌ በማሇት ሇሁሇት ተከታታይ ጊዜ 

ጨረታ የወጣ ቢሆንም መኪናዋ በጨረታ ያሌተሸጠች መሆኑን፤የመኪናዋ ግምት ከፌ ያሇ እና 

የማይመጥናት ስሇሆነ ሌትጫረት ያሌቻሇች መሆኑን፤ተጠሪ በመሠሇው ዋጋ መኪናዋን ሸጦ 

እንዱሰጣቸው የጠየቁት ቢሆንም መኪናዋን  ሸጦ ገንዘቡን ሉሰጣቸው ያሌቻሇ መሆኑን በመግሇጽ 

በውሳኔው መሠረት በብር 430,000 / አራት መቶ ሠሊሳ ሺህ / ሑሳብ የመኪናው ሥመሏብት 

ወዯ ሥማቸው እንዱዛወርሊቸው ወይም 3ኛ ጨረታ ከታዘዘ በጨረታው እንዱሳተፈ 

እንዱታዘዝሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
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ተጠሪ በሰጡት መሌስ መኪናዋ እስካሁን የምትታወቀው በአመሌካች ሥም መሆኑን፤አመሌካች 

መኪናዋን እንዲትሸጣት በማሇት ማስጠንቀቂያ የሰጣቸው መሆኑን ፤መኪናዋ በመንገዴ 

ትራንስፖርት ግምት የወጣሊት በመሆኑ አመሌካች መኪናውን ወስዯው ቀሪ ገንዘቡን 

እንዱመሌሱሌኝ ይታዘዝሌኝ በማሇት  ተከራክረዋሌ፡፡ፌ/ቤቱም የግራቀኙን ክርክር መርምሮ 

መኪናዋ ሇሁሇት ጊዜ ጨረታ ወጥቶ ሌትሸጥ አሌቻሇችም፤የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 428/2 ሁሇተኛ 

ጨረታ ወጥቶ ተጫራች ካሌቀረበ የፌርዴ ባሇመብት ንብረቱን እንዱረከብ ትዔዛዝ የሚሰጥ  

መሆኑ ይዯነግጋሌ፤ሇአመሌካች ሉከፇሌ የሚገባው ጠቅሊሊ ገንዘብ ብር 446,098.57 / አራት 

መቶ አርባ ሥዴሥት ሺህ ዘጠና ሥምንት ብር ከሏምሳ ሠባት ሣንቲም / በመሆኑ እና መኪናዋ 

የተገመተችው ብር 731,426.05 / ሠባት መቶ ሠሊሳ አንዴ ሺህ አራት መቶ ሏያ ሥዴሥት 

ብር ከዜሮ አምሥት ሣንቲም / በመሆኑ አመሌካች ሌዩነቱን ብር 285,327.48 /ሁሇት መቶ 

ሠማንያ አምሥት ሺህ ሦስት መቶ ሏያ ሠባት ብር ከአርባ ሥምንት ሣንቲም / ሇተጠሪ ከከፇሇ 

በኋሊ መኪናዋን ይረከብ በማሇት ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች በዚህ ትዔዛዝ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት 

አቤቱታቸው ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡-አንዴ ንብረት ሇፌርዴ አፇጻጸም ተብል ሇሏራጅ 

ሲቀርብ መነሻ ዋጋው ወቅታዊ የንብረቱ ዋጋ መሆን ይኖርበታሌ፤ወቅታዊ የገበያ ግምቱንም 

በትራንስፖርት ቢሮ በሚገኝ ባሇሙያ ማስገመት ይገባሌ፤የሽሬ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህን የባሇሙያ 

ግምት ሳያገኝ መኪናው ወዯ ሏገር ውስጥ ሲገባ ሇግብር አከፊፇሌ ተብል በኢትዮጲያ ገቢዎች 

እና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የተቀመጠውን ግምት በመነሻነት መውሰደ ተጫራች እንዲይቀርብ 

ከማዴረጉም በተጨማሪ ከአፇጻጸም ሔግ ዴንጋጌዎች ጋር የሚጻረር ነው፤ንብረቱ ሇሁሇተኛ 

ጨረታ ቀርቦ ገዢ ከታጣ የፌርዴ ባሇመብት ንብረቱን እንዱረከብ ተዯርጎ ፌርደ በሙለ ወይም 

በከፉሌ እንዯተፇጸመ ይቆጠራሌ እንጂ የፌርዴ ባሇመብት ገዢ ያጣውን ንብረት ከግምቱ በሊይ 

ሇፌርዴ ባሇዔዲው ገንዘብ በመመሇስ የፌርዴ ባሇዔዲው ያሇአግባብ እንዱበሇጽግ የሚዯረግበት የሔግ 

አግባብ የሇም፤በመሆኑም  የበታች ፌ/ቤቶች የሰጡት ትዔዛዝ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት 

የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ችልት መታየት ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ ሇተጠሪ ጥሪ 

ተዯርጎ ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡እኛም የግራቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው 

መነሻ ከሆነው ውሳኔ  እና ሇጉዲዩ አግብበነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ፡-  
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1. አመሌካች ከጨረታው ቀን በኋሊ ያቀረቡት የመኪና ግምት መቃወሚያ ተገቢ ነው? 

ወይስ አይዯሇም? 

2. የአፇጻጸም ችልቱ በሁሇተኛው ጨረታ ተጫራች ስሊሌቀረበ አመሌካች በመኪናዋ ግምት 

እና ሇአመሌካች ሉከፇሌ በሚገባው የገንዘብ መጠን መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ከፌሇው 

መኪናዋን ሉረከቡ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ትዔዛዝ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም?የሚለ 

ጭብጦችን በመያዝ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ 

አመሌካች ሇሏራጅ የቀረበችው መኪና ዋጋ ወቅታዊ የገበያ ዋጋ አይዯሇም፤መኪናው ሏገር ውስጥ 

ሲገባ ሇግብር አከፊፇሌ ተብል በኢትዮጲያ ገቢዎች እና ጉምሩክ ባሇስሌጣን የተቀመጠሇትን 

ግምት በመነሻነት መወሰደ ተጫራች እንዲይቀርብ ከማዴረጉም በተጨማሪ ከአፇጻጸም ሔግ 

ዴንጋጌዎች ጋር የሚቃረን ነው በማሇት  የሚከራከሩ  ቢሆንም  የመኪናውን ግምት በተመሇከተ 

መኪናው ጨረታ ከመውጣቱ በፉት የተቃወሙ ሇመሆኑ የክርክሩ ሑዯት አያሳይም፡፡ 

በፌርዴ አፇጻጸም ጉዲይ ማናቸውም ንብረት በሏራጅ እንዱሸጥ በሚወሰንበት ጊዜ የሚሸጠው 

ንብረት ከትክክሇኛው የዋጋ ግምት አሊግባብ ከፌ ወይም ዝቅ ተዯርጎ እንዲይገመት ሇማዴረግ እና 

በንብረቱ ግምት ምክንያት በፌርዴ ባሇገንዘቡም ሆነ በፌርዴ ባሇዔዲው ሊይ ሉዯርስ የሚችሇውን 

ጉዲት መከሊከሌ እንዱቻሌ ፌርዴ ቤቱ  የሏራጁን ሥርዒት አፇጻጸም ሇሔዝብ ማስታወቅ 

እንዲሇበት፤የሚሸጠው ንብረት ዒይነት እና ግምት በሏራጅ  ሽያጭ ማስታወቂያው ውስጥ 

ከሚገሇጹት ነገሮች ውስጥ አንደ እንዯሆነ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 423/1እና2 ዴንጋጌ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡አመሌካች የመኪናው ግምት ተጋኗሌ የሚለ ከሆነ የጨረታው ቀን ከመዴረሱ በፉት 

የጨረታውን ትዔዛዝ ሇሰጠው ፌ/ቤት ግምቱ ተጋኗሌ በማሇት መቃወሚያ ማቅረብ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አመሌካች የጨረታው ቀን ከመዴረሱ በፉት ግምቱ ተጋኗሌ በማሇት ያቀረቡት መቃወሚያ 

ሳይኖር በጨረታው ቀን በቀረበው ግምት መሠረት ተጫራች ስሊሌቀረበ አስቀዴሞ የተያዘው 

ግምት የገበያን ዋጋ መሠረት አሊዯረገም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 428/2 በሁሇተኛው የጨረታ ማስታወቂያ በተወሰነው ቀን ተጫራች ያሌቀረበ 

እንዯሆነ ማናቸውም ተቃራኒ ዴንጋጌ ቢኖርም እንኳን ሇጨረታ የቀረበውን ንብረት  የፌርዴ 

ባሇገንዘቡ ተረክቦ እንዱይዝ ትዔዛዝ ሉሰጥ እንዯሚችሌ፤ይህም በሆነ ጊዜ ፌርደ በሙለ ወይም 

በከፉሌ እንዯተፇጸመ እንዯሚቆጠር ይዯነግጋሌ፡፡ከዴንጋጌው ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የፌርዴ 

ባሇገንዘቡ ሇጨረታ የቀረበውን ንብረት እንዱረከብ ትዔዛዝ ሉሰጥ የሚችሇው የፌርዴ ባሇገንዘቡ 
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ንብረቱን ሇመረከብ ፇቃዯኛ ከሆነ እንጂ ከፇቃደ ውጪ ንብሩቱን እንዱረከብ የማይዯረግ መሆኑን 

ነው፡፡የፌርዴ ባሇመብት ንብረቱን ሇመረከብ ፌቃዯኛ ከሆነ ምሊሽ ሉሰጠው የሚገበው ቁሌፌ ነጥብ 

ሇጨረታ የቀረበው ንብረት ግምት ሇፌርዴ ባሇገንዘቡ ሉከፇሇው ከሚገባው የገንዘብ መጠን  

የሚበሌጥ ከሆነ የፌርዴ ባሇመብት ሌዩነቱን የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት? ወይስ የሇበትም? 

የሚሇው ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ ሇጨረታ የቀረበችው መኪና ግምት ብር 731,426.05 / ሠባት መቶ ሠሊሳ አንዴ 

ሺህ አራት መቶ ሏያ ሥዴስት ብር ከዜሮ አምሥት ሣንቲም / በመሆኑ እና ሇአመሌካች ሉከፇሌ 

የሚገባ አጠቃሊይ የገንዘብ መጠን ብር 446,098.57 / አራት መቶ አርባ ሥዴሥት ሺህ ዘጠና 

ሥምንት ብር ከሏምሳ ሠባት ሣንቲም / በመሆኑ ሇጨረታ በቀረበችው መኪና ዋጋ ግምት እና 

ሇአመሌካች ሉከፇሌ በሚገባው የገንዘብ መጠን መካከሌ የብር 285,327.48 /ሁሇት መቶ ሠማንያ 

አምሥት ሺህ ሦስት መቶ ሏያ ሠባት ብር ከአርባ ሥምንት ሣንቲም / ሌዩነት አሇ፡፡ 

ከሊይ በአንዯኛው ጭብጥ እንዯተገሇጸው ንብረት በሏራጅ እንዱሸጥ በሚወሰንበት ጊዜ የሚሸጠው 

ንብረት ከትክክሇኛው የዋጋ ግምት አሊግባብ ከፌ ወይም ዝቅ ተዯርጎ እንዲይገመት ሇማዴረግ እና 

በንብረቱ ግምት ምክንያት በፌርዴ ባሇገንዘቡም ሆነ በፌርዴ ባሇዔዲው ሊይ ሉዯርስ የሚችሇውን 

ጉዲት መከሊከሌ እንዱቻሌ የሚሸጠው ንብረት ዒይነት እና ግምት በሏራጅ  ሽያጭ 

ማስታወቂያው ውስጥ የሚገሇጽ በመሆኑ እና አመሌካች የጨረታው ቀን ከመዴረሱ በፉት 

ግምቱን በሚመሇከት ያቀረቡት  መቃወሚያ የላሇ በመሆኑ አስቀዴሞ የቀረበውን የዋጋ ግምት 

እንዯተቀበለት ግምት የሚወሰዴበት  ነው፡፡ 

አመሌካች ሇጨረታ የቀረበውን የመኪናዋን ዋጋ ግምት ከጨረታው ቀን በፉት ባሌተቃወሙበት 

ሁኔታ በሁሇተኛው ጨረታ ተጫራች ስሊሌቀረበ ተጠሪ  ሇአመሌካች ሉከፌሇው በሚገባው 

የገንዘብ መጠን ሌክ መኪናዋን ሌረከብ ይገባሌ በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 

423 እና 428 ዴንጋጌዎች ዒሊማ ውጪ  በመሆኑ በዚህ አግባብ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት 

የሇውም፡፡ 

የክሌለ ፌ/ቤቶች በሁሇተኛው ጨረታ ተጫራች ስሊሌቀረበ በመኪናዋ ዋጋ እና ሇአመሌካች 

ሉከፇሇው በሚገባ የገንዘብ መጠን መካከሌ ያሇውን ሌዩነት አመሌካች ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት 

የዯረሱበት መዯምዯሚያ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 423 እና 428 ዴንጋጌዎች ዒሊማ አኳያ ተቀባይነት 

ያሇው ቢሆንም በሁሇተኛው ጨረታ ተጫራች ባሇመቅረቡ ምክንያት የፌርዴ ባሇመብቱ ሇጨረታ 

የቀረበውን ንብረት እንዱረከቡ ትዔዛዝ ሉሰጥ የሚችሇው የፌርዴ ባሇመብቱ ሇጨረታ በቀረበው 

የገንዘብ መጠን መሠረት ንብረቱን ሇመረከብ ፇቃዯኛ መሆኑ በቅዴሚያ ከተረጋገጠ በኋሊ 

ነው፡፡የክሌለ ፌ/ቤቶች አመሌካች ንብረቱን ሇጨረታ በቀረበው የገንዘብ መጠን መሠረት ሇመረከብ 

ፇቃዯኛ መሆናቸውን በቅዴሚያ ሳያረጋግጡ አመሌካች በመኪናዋ ዋጋ እና ሇአመሌካች ሉከፇሌ 



411 
 

በሚገባው የገንዘብ መጠን  መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ከፌሇው መኪናዋን ይረከቡ በማሇት የሰጠው 

ትዔዛዝ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 428/2 ዴንጋጌን ያሊገናዘበ እና መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት በሽሬ እንዲስሊሴ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 20344 

ሔዲር 09 ቀን 2008 ዒ.ም ተሰጥቶ፤በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 

81864 የካቲት 30 ቀን 2008 ዒ.ም በትዔዛዝ የጸናው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 

መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የክሌለ ፌ/ቤቶች አመሌካች ሇጨረታ በቀረበው የዋጋ መጠን እና ሉከፇሊቸው በሚገባው 

የገንዘብ መጠን መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ከፌሇው መኪናዋን ሇመረከብ ፇቃዯኛ 

መሆናቸውን በቅዴሚያ ሳያረጋግጡ አመሌካች ሌዩነቱን ከፌሇው መኪናዋን እንዱረከቡ 

በማሇት የሰጡት ውሳኔ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 428/2 ዴንጋጌን ያሊገናዘበ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በሁሇተኛው ጨረታ ተጫራች ባሇመቅረቡ ምክንያት አመሌካች ሇጨረታ በቀረበው የዋጋ 

መጠን እና ሉከፇሊቸው በሚገባው የገንዘብ መጠን መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ከፌሇው 

መኪናዋን እንዱረከቡ ሉገዯደ አይገባም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. የሽሬ እንዲስሊሴ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች በጨረታ መነሻ ዋጋ ተሽከርካሪውን ሇመረከብ 

ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው አፇጻጸሙ በፌርዴ ባሇዔዲው ላሊ ንብረት ሊይ እንዱቀጥሌ 

በማዴረግ ወይም ሇጨረታ በቀረበው ተሽከርካሪ ሊይ አፇጸጸሙ የሚቀጥሌበት አግባብ 

ካሇም ተገቢውን በመፇጸም አፇጻጸሙን እንዱቀጥሌ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1 

መሠረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌ/ቤት  ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

6. ሚያዝያ 19 ቀን 2009 ዒ.ም በመዝገቡ የተሠጠው የዔግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡    

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ፌ 
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አምሯዊ ንብረት 
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