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የሰ/መ/ቁጥር 133398 

ታህሳስ 26 ቀን 2010 ዒ.ም 

ዲኞች :- ዲኜ መሊኩ 

ተኽሉት ይመሰሌ 

 ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

 ቀነዒ ቂጣታ 

     ፀሏይ መንክር 

አመሌካች ፡- አቶ ጉሌሊት ግዛው - ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ ፡- አቶ ጥሊሁን ኃይለ - አሌቀረቡም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት ሆኖ በስር ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ ዯግሞ አመሌካች በመሆን በመኪና ሽያጭ 

ውሌ መነሻነት ተከራክረዋሌ፡፡  

በስር ቀርቦ የነበረው ክስ የሚያመሇክተው ከሣሽ የሠ.ቁ. ዏ2-99421 አ.አ. 

የሆነውን የተከሣሽን የጭነት ተሽከርካሪ ምንም ዒይነት ችግር የላሇበት መሆኑን 

አረጋግጠው ታህሳስ ዏ6 ቀን 2ዏዏ5 ዒ.ም. በተፇረመ የመኪና ሽያጭ ውሌ 

መግዛታቸውን እና ከቤት መኪናነት ወዯ ግሌ ተሽከርካሪነት ሇማዛወር ሇሚመሇከተው 

የትራንስፖርት ጽ/ቤት ሲጠይቁ መኪናው በባሇሙያ ተመርምሮ የመኪናው ቁጥርና 

ሻንሲ የተመታ መሆኑ ስሇተረጋገጠ የተጠቀሰው እንዯማይሠጣቸው የተገሇፀሊቸው 

በመሆኑ መኪናው ጉዴሇት እንዲሇበት እያወቀ ከሣሽ ወዯ ስህተት በመምራት ውለን 

እንዴንፇራረም ያዯረጉት ያሇአግባብ ስሇሆነ ውለም ሉፇፀም በሚችሌ አቅም 

ያሌተመሠረተ ስሇሆነ የመኪና ሽያጭ ውለ እንዱፇርስ ፣ ተከሣሽ ከሽያጭ ጋር 
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በተያያዘ ከከሣሽ ሊይ የተቀበሇውን የሽያጭ ገንዘብ ከሣሽ መኪናውን ከገዛው በኋሊ 

ሇማስተካከሌ ያወጡትን ወጭ በአጠቃሊይ ከሔጋዊ ወሇዴ ከክርክር ወጪና ኪሣራ 

ጭምር እንዱከፌለ እንዱወሰንሊቸው የጠየቁ መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡  

ተከሣሽ በሰጡት መሌስ መኪናውን መሸጣቸውን ማመናቸውን ነገር ግን ሉብሬ 

ወዯ ገዢ ሳያዛውሩ የተባሇው ችግር በመኪናው ሊይ ያሇ መሆኑን በፌፁም 

እንዯማያውቀ፣ በባሇሙያ ተመርምሮ የተሊሇፇ መሆኑን፣ ከሣሽ ከተረከበው ጀምሮ 

በእጃቸው ሆኖ ጋራዥ እንዯነበረ፣ ጉዴሇቱ ሲሸጥ ያሌነበረ መሆኑን ኃሊፉነቱም ሇገዢ 

የተሊሇፇ መሆኑን፣ በመግሇጽ ውለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት አቅርበዋሌ፡፡ ወዯ 

ነበርንበት ሇመመሇስም አንችሌም ብሇዋሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱም ውለ ጉዴሇት ያሇበት ነው ወይንስ አይዯሇም ? መኪናውን ከሣሽ 

ከገዛ በኋሊ ወጪ አጥቷሌ ወይንስ አሊወጣም የሚለ ጭብጦችን በመያዝ የግራ ቀኙን 

ምስክሮች ሰምቷሌ፡፡  

አጠቃሊይ ክርክሩን ከተመሇከተ በኋሊም በግራ ቀኙ መሏከሌ የመኪና ሽያጭ 

ውሌ መኖሩ አሇማከራከሩን፣ በሽያጭ ውለ ሊይ ጉዴሇት አሇ ወይንስ የሇም የሚሇው 

በቅዴሚያ መሇየት የሚገባ መሆኑን እና የተሸጠው መኪና ሻንሲ እና ቁጥር የተመታ 

በመሆኑ መሸጥ መሇወጥ የማይቻሌ መሆኑ በመንገዴ ትራንስፖርት ፅ/ቤትም ከኮዴ 2 

ወዯ ኮዴ 3 መሇወጥ እንዯማይቻሌ መከሌከለን በመያዝ የተሰሙ ምስክሮችን ቃሌ 

ሲመረመርም መኪናው ከመሸጡ በፉት በባሇሙያ/መካኒክ/ የተመረመረ ቢሆንም መካኒክ 

ሲመረምር ሻንሲው የተመታ መሆኑን መሇየት ይችሊሌ ብሇው ተከሣሽም ያነሱት 

ክርክር የላሇ እና የተረጋገጠም ባሇመሆኑ ከቀረበው የማስረጃ ክብዯት አንፃር የሠ.ቁ. 

ኮዴ 2-99421 አአ የሻንሲ ቁጥር YN 52-009146 የሞተር ቁጥር  3Y-02313681 

በማስመሰሌ የተመታው ከሽያጭ ውለ በፉት በተከሣሽ እጅ ሊይ እያሇ የነበረ ጉዴሇት 

መሆኑን ፌ/ቤቱ ግንዛቤ መውሰደን ገሌጿሌ፡፡  

ይህ ጉዴሇት ውሌ እንዱፇርስ ምክንያት ይሆናሌ ወይ የሚሇውን በተመሇከተ 

በፌ/ብ/ሔ/ቁ/ 2289 ሻጭ ዋቢ ሉሆንባቸው የሚገባቸው ጉዴሇቶች የሸጠው ነገር 

ሇዯንበኛው አገሌግልት ወይም ሇንግዴ ሥራ ጥራትነት የላሇው ዔቃ ከሆኑ በማሇት 
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የሚዯነግግ በመሆኑ በተያዘው ጉዲይ ሻጭ ዋቢ ሉሆንሇት የሚችሌ ጉዴሇት የተገኘበት 

ስሇሆነ ሉፇርስ የሚገባው ውሌ ነው በሚሌ ወስኗሌ፡፡ ወጪን በተመሇከተ ግን ከሣሽ 

ወጪዎችን ያስረደሌኛሌ ብሇው ያቀረቧቸውን ዯረሰኞች እያንዲንዲቸውን በመመሌከት 

የቀረበውን ወጪ ያስረደም በማሇት ውዴቅ አዴርጏ መኪናው የተሸጠበትን ገንዘብ ብር 

11ዏዏዏዏ.ዏዏ/ አንዴ መቶ አስር ሺ ብር/ እና ብር 5798.ዏዏ/ አምስት ሺ ሰባት መቶ 

ዘጠና ስምንት ብር/ በመጨመር  ተከሣሽ ሇከሣሽ እንዱመሌስ፣ ከሣሽ ዯግሞ የሠ.ቁ. 2-

99421 አ.አ. የሆነውን ተሽከርካሪ አሁን ባሇበት ሁኔታ ሇተከሣሽ እንዱያስረክቡ 

መሆኑን በመ/ቁ/ 39866 ግንቦት 21 ቀን 2ዏዏ6 ዒ.ም. የሰጠው የውሣኔ ግሌባጭ 

ያመሇክታሌ፡፡  

አመሌካች ይግባኝ ቢለም ይግባኝ ቅሬታውን የመረመረው የፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን አስቀርቦ እና አከራክሮ በመ/ቁ/ 156835 ህዲር 16 ቀን 2ዏዏ8 

በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በሚሌ ሙለ በሙለ 

አጽንቶታሌ፡፡  

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሊቸው የካቲት 11 ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም. የተፃፇ የሰበር 

አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ፡- ክርክር ያስነሳውን ተሽከርካሪ እዲ እና እገዲ 

የላሇበት መሆኑ ተረጋግጦ ከሣሽ በስማቸው አዛውረዋሌ፣የባሇቤትነት ዯብተርም ተጠሪ 

በስማቸው አውጥተዋሌ፡፡  

ተጠሪ መኪናውን ሲገዙ በተሇመዯው አሰራር የራሳቸውን ባሇሙያ አምጥተው 

አስመርምረዋሌ፡፡ ውለ ከተዯረገ ከ5 ወር በኋሊ በ9/ዏ7/2ዏዏ5 ዒ.ም. የመኪናውን 

አገሌግልት ከኮዴ 2 ወዯ ኮዴ 3 ሇመቀየር ጥያቄ በሚያቀርቡበት ጊዜ የመኪናው 

ሞተርና ሻንሲ የተመታ መሆኑን የተገሇፀሊቸው ቢሆንም አመሌካች ይህ ጉዴሇት 

ስሇመኖሩና መቼ እንዯተከሰተም የሚያውቁት ነገር የሇም፡፡ ከቅን ሌቦና ውጭ ያቀረቡት 

ጥያቄ ውለ በመሳሳት የተዯረገ ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ ሽያጩ የተዯረገው በታህሳስ ዏ6 

ቀን 2ዏዏ5 ዒ.ም. ሲሆን ተጠሪ መኪናውን እስካሁን ዴረስ እየተጠቀሙበት የሚገኙ 

ከመሆኑ አኳያ የመኪና ሽያጭ ውለ በመፌረስ ወዯነበርንበት እንዱመሇሱ ቢዯረግ 
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አፇፃፀሙ አዲጋች ነው በሚሌ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ የተፇፀመው ስህተት 

እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡  

አቤቱታውን የመረመረው የሰበር አጣሪ ችልት ሉጣራ የሚገባውን ጭብጥ 

በመያዝ መዝገቡ ሇችልቱ እንዱቀርብ በማዴረጉ ሉቀርብ ችሎሌ፡፡ አቤቱታው 

ከማስቀረቢያ ነጥቡ ጋር ሇተጠሪ ዯርሶ መሌስ እንዱያቀርቡ ከመጥሪያ ጋር የተሊከሊቸው 

በመሆኑ ጥር 24 ቀን 2ዏዏ9 ዒ.ም. የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ከማስቀረቢያ 

ነጥቡ አኳያ ካቀረቡት በጥቂቱ፡- ውሌ እንዱፇርስ ክስ ያቀረብኩት ውለ ከተዯረገ እና 

መኪናውን ከተረከብኩ ከ3 ቀን በኋሊ ነው፡፡ በመሆኑም መኪና ከተረከብኩ ከ3 ዒመት 

በኋሊ ውሌ እንዱፇርስ ክስ አሊቀረብኩም፣ መኪናውን በትራንስፖርት ቅርንጫፌ 

ባሇሙያ አስመርምረው አሊስረከቡኝም፣ በመኪናው ሊይ ጉዴሇት ያሇበት መሆኑ 

የታወቀው ተጠሪ መኪናውን ከቤት አገሌግልት ወዯ ንግዴ ተሽከርካሪነት ሇመሇወጥ 

አስቤ መኪናው በትራንስፖርት ቅርንጫፌ ጽ/ቤት ባሇሙያ በተመረመረበት ጊዜ ነው፡፡ 

በዚህ መሠረት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ አግባብ በመሆኑ የተፇፀመበት የህግ ስህተት 

የሇውም ተብል አቤቱታው ውዴቅ እንዱሆን ጠይቋሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 

አቅርበዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን እኛም አጠቃሊይ 

የቀረበውን ጉዲይ አግባብነት ካሇው የህግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም ከሊይ በስር የቀረበው ክስ ሊይ ታህሳስ ዏ6 ቀን 2ዏዏ5 ዒ.ም. 

ክርክር ያስነሳውን ተሽከርካሪ ሽያጭ ውሌ ግራ ቀኙ በማዴረግ የሽያጭ ገንዘቡንም ብር 

11ዏዏዏዏ.ዏዏ ሻጭ መቀበሊቸውን ገዢም መኪናውን መረከባቸውን የተካዯ ባሇመሆኑ 

አሇማከራከሩን ተመሌክተናሌ፡፡ ሆኖም መኪናው በተገቢው ርክክብ ከተዯረገ በኋሊ ስመ 

ሀብትም ከዞረ በኋሊ የመኪናውን አገሌግልት ሇመቀየር ሇትራንስፖርት ባሇሥሌጣን 

ጥያቄው ቀርቦ ሲፇተሽ ግን የሻንሲው ቁጥር የተመታ መሆኑ በመረጋገጡ በቀይ ሰላዲ 

ሊይ የተመዘገበ በመሆኑ አገሌግልቱን ማግኘት እንዯማይቻሌ ሇተጠሪ የተገሇፀሊቸው 

በመሆኑ ውለ ጉዴሇት ባሇበት ንብረት ሊይ የተፇፀመ በመሆኑ ውለ እንዱፇርስ 

ጠይቀዋሌ፡፡  
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አሁን እያከራከረ ያሇው ጭብጥ መኪናው ከሻጭ ወዯ ገዢ ከመተሊሇፈ በፉት 

በመካኒክ ተፇትሾ የተሊሇፇ በመሆኑ ኃሊፉነት ሇገዢ ተሊሌፎሌ ሉባሌ ይገባሌ ወይንስ 

አይገባም የሚሇው ነጥብ ሊይ ይሆናሌ፡፡  

በስር ፌርዴ ቤት መኪናው በአግባቡ ተጠሪ ራሣቸው ባመጡት ሜካኒክ ተፇትሾ 

እና ተነዴቶ ጉዴሇት የላሇበት መሆኑ ተረጋግጦ ገዢ የተረከቡ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ 

ተረጋግጧሌ፡፡ ነገር ግን ይህ የመካኒክ ፌተሻ የሻንሲ እና የሞተር ቁጥር ኦርጅናሌነት 

ጨምሮ የሚያረጋግጥ ነው ወይንስ አይዯሇም የሚሇው በአመሌካች በስር ክርክር 

የተዯረገበት ባይሆንም በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ግን ተነስቶ የነበረ በመሆኑ በዚህ 

መሌኩ አመሌካች መኪናው ተፇትሾ ሇገዢ መተሊሇፈን ስሇማስረዲታቸው የተቀመጠ 

ነገር የሇም፡፡  

በኑሮ ሌማዴ እውቀት እንዯሚታወቀው መካኒክ የሚፇትሸው ጉዴሇት 

ከመኪናው ጤነኝነት ማሇትም አገሌግልት መስጠት እና አሇመስጠት ጋር በተያያዘ 

እንጂ የሻንሲን እና የሞተርን ቁጥር ኦርጅናሌነትን የሚጨምር አይዯሇም፡፡ ይህ ማሇት 

አመሌካች መኪናውን ሲሸጡ ይህ ጉዴሇት መኖሩን ያውቁ ነበር ሇማሇትም አስቸጋሪ 

ነው፡፡ ምክንያቱም አመሌካችም በአቤቱታቸው እንዯገሇፁት መኪናው የተሊሇፇሊቸው 

ከላሊ ሰው መሆኑን የገሇፁ በመሆኑ ይህን ምርመራ የመካኒክ ምርመራ የሚያካትት 

ቢሆን ኑሮ ቀዴመው የሚያውቁበት እዴሌ ይኖራቸው ነበር፡፡  

ሆኖም አመሌካች ጉዴሇቱ መኖሩን በፌፁም አሊውቅም በማሇት ይከራከሩ እንጂ 

ጉዴሇቱ የሇም አሊለም፣ እያነሱ ያለት ርክክብ ከተፇፀመ በኋሊ ከእጄ ወጥቶ በተጠሪ 

እጅ ገብቷሌ ስሇሆነም ኃሊፉነት ተሊሌፎሌ የሚሌ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ኃሊፉነት ተሊሌፎሌ 

ጉዴሇቱ አይመሇከተኝም ሇማሇት ዯግሞ ቀዴሞ ጉዴሇቱ ያሇመኖሩን በእርግጠኝነት 

ማረጋገጥ የሚገባው ኃሊፉነቱ ከተሊሇፇ በኋሊ ነው ጉዴሇቱ የዯረሰው የሚሇው ወገን 

መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

እንዱህ ከሆነ ጉዴሇቱ መኖሩ የተረጋገጠ በመሆኑ ይህ ጉዴሇት ዯግሞ ገዢን 

አንዴ የንብረት ባሇቤት ሉያገኝ የሚችሇውን መብት የሚቀንስ ወይም ጨርሶ የሚያሳጣ 

ከሆነ ውለ የተፇፀመው በመሳሳት በመሆኑ የማይፇርስበት ምክንያት አይኖርም፡፡ ይህን 
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ተሽከርካሪ ተጠሪ የአገሌግልት ዘርፌ በመቀየር ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የማይችለ እና 

በትራንስፖርት ባሇሥሌጣን አባባሌ ቀይ ሰላዲ ሊይ የተመዘገበ በመሆኑ የገዙትን ንብረት 

ስም ብቻ ማዛወራቸው ንብረቱን ህግ በሚፇቅዯው መሌክ በመቀየር ሉጠቀሙ 

የማያስችሊቸው አዲጋች ነገር ተፇጥሮባቸዋሌ፡፡ ስሇሆነም የገዙትን ንብረት በፇሇጉት 

መሌኩ መጠቀም የማያስችሌ ሁኔታ መፇጠር ዯግሞ ውለ ከመዯረጉ በፉት 

ችግሩ/ጉዴሇቱ እንዲሇ ቢያውቁ ኑሮ ውለን አይፇጽሙም ነበር የሚያሰኝ በመሆኑ 

ጉዴሇት ያሇበት ውለ ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት እንዱፇርስ መወሰኑ እና 

በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1815 መሠረት ተዋዋይ ወገኖች ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ በሚሌ 

የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሉያስብሌ የሚችሌ 

ምክንያት አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በማጽናት አቤቱታውን 

አሌተቀበሌነውም ስሇሆነም ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 156835 ህዲር 16 

ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በማጽናት የሰጠው 

ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ባሇመገኘቱ 

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ያወጡት ወጪ ካሇ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

3. የውሣኔው ትክክሌ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይዴረስ፡፡  

4. መዝገቡ ውሣኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/አ 
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