የሰ/መ/ቁ. 43582
ሰኔ 28 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡-

ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- ራፑዴ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጭ ዴርጅት - ጠበቃ አብደወሀብ ረቢ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ኦርቢስ ንግዴና ቴክኒክ ክፌሌ ሉሚትዴ - ጠበቃ ግርማ ስሊሴ አርአያ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የመኪና ሽያጭ ውሌ ጋር ተያይዞ የተነሳውን መኪናና ሉብሬ ሌረከብ እንዱሁም
የተቋረጠ ጥቅም ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡-አመሌካች የሰላዲ ቁጥር 3-07539
እና 3-09190 የሆኑ ሁሇት መርቸዱስ ከባዴ የጭነት ገሌባጭ መኪናዎችን በ15-10-1993 ዓ.ም
በተፇረመ የሽያጭ ውሌ ከተጠሪ ሊይ በብር 1,620,000.00 (አንዴ ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሃያ ሺህ
ብር) ገዝቶ አብዛኛውን ገንዘብ ከከፇሇ በሁዋሊ ቀሪውን ብር 486,000.00 በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ
ከፌል ሇማጠናቀቅ ይችሌ ዘንዴ ቀናቸው ወዯፉት ተዯርጎ የተፃፈ ሁሇት ቼኮችን ሇተጠሪ በመስጠት
ሁሇቱን መኪኖች የተረከበ መሆኑን ፣ አመሌካች ገዝቶ የተረከባቸው መኪኖች 50,000.00 (ሃምሳ
ሺህ) ኪል ሜትር ከመጓዛቸው ወይም አመሌካች ከተረከባቸው ከአንዴ አመት በፉት ቴክኒካሌ የሆነ
ብሌሽት ስሇገጠማቸው ተጠሪ በውለ መሰረት መኪኖቹን ሇመጠገን ባሇበት ግዳታ መሰረት
መኪኖቹን ሇጥገና ከጋራዡ ገብተው ተገቢው ጥገናም የተዯረገሊቸው መሆኑን ፣ ተጠሪ ሇጥገና
ከተረከባቸው ሁሇቱ መኪኖች ውስጥ የሰ.ቁጥር 3-09190 አ.አ የሆነውን መኪና ጠግኖ ሇአመሌካች
ሲያስረክብ የሠላዲ ቁጥር 3-07539 የሆነውን መኪናና የሁሇቱን መኪኖች ሉብሬ ሇአመሌካች
መሌሶ ሇማስረከብ ፇቃዯኛ ሆኖ አሇመገኘቱንና ሇዚህ ተግባሩም የሰጠው ምክንያት ቀናቸው ወዯፉት
ተዯርጎ በአመሌካች በኩሌ የተጻፈት ቼኮች የመክፉያ ጊዜ የዯረሰ ስሇሆነ በቼኮቹ ሊይ የሰፇረውን
ገንዘብ ሳይከፇሇኝ ሉብሬዎቹንም ሆነ መኪናውን አሊስረክብም የሚሌ መሆኑን ፣ ሉብሬዎቹና
መኪናው እንዱመሇስሇት አመሌካች ማስጠንቀቂያ የሰጠ ቢሆንም ተጠሪ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ፣
ተጠሪ በቼኮቹ ሊይ የሠፇረው ገንዘብ እንዱከፇሇው በፌርዴ ቤት ክስ መስርቶም ያስወሰነ መሆኑን ፣
ተጠሪ አንደን መኪና ከእነ ሉብሬው እንዱሁም ላሊኛውን መኪና ሉብሬ አሊግባብ በመያዙ ምክንያት
የሠ/ቁጥር 3-07539 አ.አ የሆነው ገሌባጭ መኪና ሇጥገና በተጠሪ ጋራዥ ከገባበት ከሚያዝያ 06
ቀን 1995 ዓ/ም ጀምሮ በስር ፌርዴ ቤት ክስ እስከ ቀረበበት እስከ ታህሳስ 15 ቀን 1997 ዓ/ም
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ዴረስ እንዱሁም የሰ/ቁጥር 3-09190 የሆነው መኪና ሉብሬ በተጠሪ በመያዙ ምክንያት ሇስምሪት
ከከተማው ሇመውጣት የሚያስችሇውን ፇቃዴ አጥቶ ሇዘጠኝ ወራት ያህሌ ስራ በማቆሙ ምክንያት
በዴምሩ ብር 1,402,741.00 (አንዴ ሚሉዮን አራት መቶ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ አርባ አንዴ ብር)
ገቢ ያጣ መሆኑን ዘርዝሮ ሉብሬውንና የተያዘውን መኪና ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ ፣
የተቋረጠውን ጥቅምም እንዱከፌሌ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
ተጠሪም በተከሳሽነቱ ቀርቦ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃሚያ ነጥቦችንና
የፌሬ ነገር ክርክሮችን በማንሳት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ በመጀመሪያ ዯረጃ ያነሳው ነጥብ አመሌካች
ክስ የመሰረተው ቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ ስሇመሆኑ የሚገሌፅ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ
የመኪኖቹን ዋጋ ቀሪ ሂሳብ ሇመክፇሌ የተጠሰው ቼክ ካሌተከፇሇ ተጠሪ መኪኖቹን ወዱያውኑ
በእጁ አስገብቶ ሇሔዝብ በሏራጅ ሇመሸጥ ይችሊሌ በሚሌ በግራ ቀኙ መካከሌ ውሌ መዯረጉን ፣
ሉብሬውንም በመያዣነት ተይዞ አመሌካች ክሊውድ ሇማስዯረግ ሲፇሌግ ሲሰጠው የነበረ በመሆኑ
በገቢ መቋረጥ ሊይ ተጠሪ የፇፀመው ዴርጊት የላሇ መሆኑንና ላልች ነጥቦችን በመዘርዘር
ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇተከው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በተጠሪ በኩሌ
በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት የቀረበውን መከራከሪያ ነጥብ ውዴቅ አዴርጎ የግራ ቀኙን ክርክርና
ማስረጃ መርምሮ ተጠሪ መኪኖቹንና ሉብሬዎቹን በሔግ አግባብ በመያዣነት የያዛቸው መሆኑ
ተረጋገጧሌ በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን ክስ ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ
የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ወሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ የካቲት 11 ቀን 2001 ዓ/ም በፃፈት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ፤ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በሔግ አግባብ የተዯረገ
የመያዣ ውሌ በላሇበት ሁኔታ የተሠጠ ፤ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2825 ፣ 2828 ፣ 2830 እና 2846
ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሇት የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ጥቅምት 17 ቀን 2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው
አቢይ ነጥብ ሁኖ የተገኘው፡-በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በሔግ አግባብ የተዯረገ የመኪኖች
የመያዣ ውሌ አሇ ወይስ የሇም? የሚሇው ሲሆን ላልች ነጥቦች ከዚሁ ነጥብ ጋር ተያይዘው ምሊሽ
ሉሰጣቸው የሚገባቸው ናቸው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ሰኔ 15 ቀን 1993 ዓ/ም የሁሇት
መኪኖች ግዥ ውሌ ማዴረጋቸውን ፣ የመኪኖቹ ዋጋ ብር 1,620,000.00 (አንዴ ሚሉዮን ስዴስት
መቶ ሒያ ሺህ ብር) ሁኖ ገዥው ከዚሁ ገንዘብ ውስጥ አብዛኛውን ከፌል ብር 486,000.00 (አራት
መቶ ሰማኒያ ስዴስት ሺህ ብር) የቀረበትን ይህንኑ ገንዘብም በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ ከፌል
ሇማጠናቀቅ ይችሌ ዘንዴ ቀናቸው ወዯፉት ተዯርጎ የተፃፇ ሁሇት ቼኮችን ሇሻጭ በመስጠት
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መኪኖቹን ሰኔ 08 ቀን 1994 ዓ/ም ገዥው ተረክቦ የመኪኖቹን ሉብሬም በዚሁ ቀን መረከቡን ፣
መኪኖቹ በተጠሪው ጋራዥ ሚያዚያ 06 ቀን 1995 ዓ/ም መግባታቸውን ፣ ከዚህም በሁዋሊ
ሇቀሪው እዲው መክፇያነት በአመሌካች ሇተጠሪ የተሰጡት ቼኮች ውስጥ 1ኛው የሚመነዘረው ሰኔ
02 ቀን 1995 ሲሆን ሁሇተኛው ቼክ ዯግሞ ሰኔ 30 ቀን 1995 ዓ/ም ሁኖ በእነዚህ ጊዜያት ሇባንክ
ቀርበው በቂ ስንቅ የሊቸውም ተብል በመመሇሳቸው ምክንያት ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ቼኮቹን
መሰረት አዴርጎ ክስ መስርቶ የፌርዴ ባሇመብት መሆኑ መረጋገጡን ፣ ይህ ሁኖ እያሇም ተጠሪ
ሇጥገና የገቡትንና ሇአመሌካች ከሸጣቸው መኪኖች ውስጥ የሰ/ቁጥር 3-0990 የሆነውን መኪና
ሉብሬ ፣ የሰ/ቁጥር 3007539 የሆነውን መኪና ዯግሞ ሉብሬውንና መኪናውን በመያዝ ሇአመሌካች
ሉሰጥ ፇቃዲኛ ሉሆን ያሌቻሇ መሆኑን ፣ ይህ መብት ከሽያጭ ውለ ያገኘው ስሇመሆኑ ተጠሪ
ጠቅሶ የሚከራከር ሲሆን አመሌካች ዯግሞ በሔግ አግባብ የተዯረገ የመያዣ ውሌ የሇውም በማሇት
የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡
በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2825 ስር በግሌጽ እንዯተመሇከተው የሚንቀሳቀስ ፣ ንብረት ፣
መያዣ ፣ (Pledge) መሰረተ ሏሳብ በዋናነት የአንዴን ተንቀሳቃሽ ንብረት ይዞታ አሳሌፍ በመስጠት
ዋስ መሆን የሚቻሌበት የግዳታ ዓይነት ነው፡፡ የዚህ አይነት ዋስትና (ፔላጅ) አንዴ ሰው ሇራሱ
ወይም ላሊ ሦስተኛ ወገን ሇሚገባው ግዳታ ተፇጻሚነት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ የዚህ አይነት ዋስትና
ተፇጻሚነት ያሇው በተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ መሆኑ ከማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ (Mortgage)
መሇያ መንገደ መሆኑም የሚታወቅ ነው፡፡ በመሆኑም በመርህ ዯረጃ ፔላጅ ሉመሠረት የሚችሇው
የሚንቀሳቀሰውን ንብረት በማስተሊሇፌ ስሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በግሌፅ
የሚያሳዩን ነጥብ ነው፡፡ የዴንጋጌዎቹ ቅርጽ ፣ ይዘትና መንፇስ የንብረቱ ይዞታ ካሌተሊሇፇ ፔላጅ
አሌተቋቋመም ሉባሌ ሁለ እንዯሚችሌ ያስረዲሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ 2832 በሔጉ ሊይ ተገሌጾ ካሌተፇቀዯ
በቀር በመያዣ ተሰጥቶ ተይዘዋሌ የተባሇው ዕቃ ከባሇዕዲው እጅ ሳይወጣ በመያዣ እንዯ ተሰጠ ሆኖ
ሉቆጠር እንዯማይችሌ
መዯንገጉም ከሊይ የተነሳውን ምክንያት የሚያጠናክር ነው፡፡ በሔግ
ከተፇቀዯው በቀር መያዣው በባሇዕዲው እጅ ይሆናሌ ብሇው ቢዋዋለ እንኳን ውለ እንዯማይጸና
ጨምሮ ሔጉ ዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም ሔጉ ሲፇቅዴ በሌዩ ሁኔታ /As an exception/ የንብረቱ ይዞታ
ሳይተሊሇፌ ፔላጅ ሉመሠረት የሚችሌበት የሔግ አግባብ አሇ፡፡ ይህም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2830 ሊይ
የተመሇከተው ሲሆን ፣ በተሇይ በዕቃው ሇማዘዝ የሚያስችለት ሰነድች ከተሰጡት ባሇገንዘቡ
መያዣውን እጅ እንዲዯረገ ያህሌ ይቆጠራሌ፡፡ እንዯዚህ ዓይነት ንብረቶች ባሇቤትነታቸው ያሇምዝገባ
ወረቀት (Title deed) ሉተሊሇፌ ስሇማይችሌ የንብረት ይዞታ መተሊሇፌ ሳያስፇሌግ ፔላጅ ሉፇጸም
ይችሊሌ፡፡ እነዚህ ዓይነት ዋስትና ሉሰራባቸው የሚችለት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1186(2) የተጠቀሱት ፣
ሌዩ ተንቀሳቃሽ ፣ ንብረቶች ፣ እንዯ ፣ መኪናና ፣ የአክሲዮን ፣ የዕቃ ፣ ማከማቻ ፣ ዯረሰኝ ፣
ዓይነት ፣ ንብረቶች ፣ ናቸው፡፡ ንብረቱን ሇባሇገንዘቡ ከማስተሊሇፌ (Dispossession) በተጨማሪ
የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዣ በሔጉ በተቀመጠው የአሠራር ሁኔታ ፍርም መሠረት ካሌተፇጸመ
በሔግ ፉት የጸና አይሆንም፡፡ ይህ የፍርም መስፇርት በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2828 ሊይ የተዯነገገ ሲሆን ፣
ዋስትና የተሰጠበት ግዳታ ከፌተኛው ገንዘብ ምን ያህሌ እንዯሆነ በማናቸውም ሁኔታ ቢሆን
በግሌጽና በጥንቃቄ በመያዣው ውሌ ውስጥ መመሌከት ይገባዋሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን ውለ ፇራሽ
እንዯሚሆን ሔጉ በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ በተጨማሪም የመያዣው ውሌ ከብር 500.00 (አምስት መቶ
ብር) በሊይ የሆነ እንዯሆነ ውለ በጽሐፌ ካሌተዯረገና ይኸውም እርግጠኛ ቀን ካገኘበት ዘመን ጀምሮ
ካሌሆነ በቀር አይጸናም፡፡ ስሇዚህ ከብር 500.00 (አምስት መቶ ብር) በሊይ የሆነ የሚንቀሳቀስ
ንብረት መያዣ በጽሐፌ እንዱፇጸም ሔጉ በአስገዲጅ ሁኔታ ያስቀመጠው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ እንዱህ ዓይነት የመያዣ ውሌ
በጽሐፌ እንዱዯረግ ሔጉ ግዳታ ካስቀመጠ
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በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1727 መሠረት በውለ ፣ ግዳታ ፣ ያሇባቸው ፣ አስያዡና ፣ መያዣ ፣ ተቀባዩ ፣
መፇረም ፣ እንዲሇባቸውና ፣ ሁሇት ፣ ምስክሮች ፣ ፉትም ፣ መረጋገጥን የግዴ ይሎሌ ነው፡፡ ይህ
ሁኔታ ካሌተሟሊ ውለ በሔግ ፉት የሚፀና አሇመሆኑን ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎችን ፣ በአንዴ
ሊይ ስናነብ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ( Pledge)
አቋቁሜአሇሁ በማሇት ተከራክሮ የበታች ፌርዴ ቤቶችም ውለ መያዣ ነው ከሚባሌ በስተቀር ላሊ
ምክንያት ሉሰጠው የሚችሇው አይዯሇም በማሇት ዴምዲሜ ሊይ ዯርስዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሰኔ 15
ቀን 1993 ዓ/ም በተዯረገው ውሌ ሇውለ መያዣነት የተያዙት የማይንቀሳቀሱት ንብረቶች አሁን
ክርክር ያስነሱ ስሇመሆኑ ፣ የዋስትናው መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ በግሌፅ ያሌተመሇከተ ሲሆን
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውለ መያዣ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት "ገዥው ግዳታውን
የማያከብር ሁኖ ሲገኝ ወይም ቼኩ ክፌያ ሳይፇጸምበት ከተመሇሰ ያሌተከፇሇው ውዝፌ ሂሳብ
በሙለ ወዱያውኑ ተገቢ ሂሳብና ተከፊይ ይሆናሌ፡፡ በዚህ ጊዜም ሻጩ ወዱያውኑ መኪናውን በእጁ
አግብቶ ያሊአንዲች ላሊ አይነት አሰራር መኪናውን ሇሔዝብ በሏራጅ የመሸጥ ስራውን ይቀጥሊሌ፡፡"
በሚሌ በውለ ውስጥ የተቀመጠውን ዏረፌተ ነገር በመያዝ ነው፡፡ ሆኖም ከሊይ እንዯተጠቀሰው
በሽያጭ ውለ ውስጥ የመያዣ ውለ በግሌጽ የተጠቀሰና በሥርዓቱ መሰረት የተዯረገ የመያዣ ውሌ
አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ተጠሪ ከመኪናዎቹ ውስጥ አንደን በውለ ባሇው ግዳታ መሰረት ሇጥገና
ሲገባ የያዘው መሆኑ ሲታይ የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2828 እና 2930
ዴንጋጌዎችን ባከበረ መሌኩ ተዯርጓሌ ሇማሇት የሚያስዯፌር አይዯሇም፡፡ ተጠሪ በአንዴ በኩሌ
የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ ያሇው መሆኑን ጠቅሶ ከመኪኖቹ አንደንና የሁሇቱን መኪኖች
ሉብሬ በይዞታው ስር ያዯረገ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇእዲው መክፌያ እንዱውሌ የተሰጠውን
ቼክ መሰረት በማዴረግ ክስ አቅርቦ የፌርዴ ባሇመብት መሆኑ ሲታይ የመኪናው ሽያጭ ውሌ ሰኔ
15 ቀን 1993 ዓ/ም ሲዯረግ መያዣውን አስመሌክቶ በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ሏሳብ ግሌፅነት
የላሇው መሆኑን የሚጠቁም ሲሆን በቼኩ ሊይ በፌርዴ ቤት ክስ መስርቶ መብቱን ከውለ መዯረግ
በሁዋሊ ማስከበሩ ከፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1734 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ አንፃር ሲታይ የመያዣ ውሌ ሰኔ
15 ቀን 1993 ዓ/ም በተዯረገው ውሌ መሰረት ያሇመቋቋሙን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች
የመኪኖቹን ሉብሬ ሇተጠሪ መስጠቱ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር ሲሆን ይህ መሆኑ ተጠሪ መኪኖቹን
በራሱ ስሌጣን እንዱሸጥ መብት የሚሰጠው ሳይሆን መኪኖቹ እዲው ከመከፇለ በፉት ሇሶስተኛ
ወገን እንዲይተሊሇፈና የተጠሪን ቅዴሚያ መብት የሚያስገኝ ይሆናሌ፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪ
የሚንቀሳቀስ ንብረት የመያዣ ውሌ በመኪኖቹ አቋቋሜአሁ በማሇት አንደን የአመሌካች መኪና
በቁጥጥር ስር ማዋለን ከውለ የመነጨና ሔጋዊ ጥበቃ ሉዯርግሇት የሚገባው እርምጃ አይዯሇም፡፡
አመሌካች ሉብሬውን ሇመያዣነት መስጠቱን በክርክሩ ሂዯት ያረጋገጠው ጉዲይ በመሆኑ ተጠሪ
በመኪኖቹ ሉኖረው የሚችሇው መብት ሉብሬውን በመያዝ የቅዴሚያ መብት ማስከበር ነው፡፡
በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ መኪናውን ይዞ ቁጥጥር ስር ያዯረገው በመያዣ ውለ
መሰረት ነው በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2825 ፣ 2828 እና 2830 እንዱሁም
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1727 ዴንጋጌዎችን ባገናዘበ መሌኩ ሁኖ ስሊሊገኘን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ላሊው ተጠሪ የአመሌካችን መኪኖች በራሱ ይዞ ቁጥጥር ስር ሇማዋሌ የሚችሌበት በሔግ
አግባብ የተዯረገና በሔጉ መሰረት ጥበቃ የሚዯረግሇት የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ የሇም
ከተባሇ መኪናውን ሇጥገናው በቂና ተገቢ ጊዜ ነው ከሚባሇው ምክንያታዊ ጊዜ በሊይ ከሔግ ውጪ
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በመያዙ በአመሌካች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ የማይሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም መኪኖቹ
ወዯ ተጠሪ ጋራዥ የገቡት ሇጥገና ነው የሚሇው ፌሬ ነገር የተረጋገጠ ቢሆንም ሇጥገናው ጊዜ
ያስፇሌግ የነበረው ጊዜ ምን ያህሌ ነው ፣ ከሔግ ውጪ የተያዘው
የሠላዲ ቁጥር 3-07539
የሆነውን መኪና በወቅቱ ተጠግኖ ሇአመሌካች ቢሰጥ ኑሮ ይገኝ የነበረው ሔጋዊ ገቢ ምን ያህሌ
ነው የሚሇው እና ላሊ ከገቢ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ክርክር በፌሬ ነገር ዯረጃ በስር ፌርዴ ቤት
ያሌነጠረ በመሆኑ በዚህ ችልት መቋጫ ሉሰጠው የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት
ሇመኪናው ጥገና የሚያስፇሌገውን ምክንያታዊ ጊዜ በተገቢው መንገዴ በማጣራት እንዱያረጋግጥና
ከዚህ ጊዜ ውጪ ሊሇው የመኪና መያዝ ዯግሞ ተጠሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2027 ፣ 2028 እና 2054
ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በመገንዘብ አመሌካች ሉያገኝ ይችሌ የነበረውን የገቢ መጠን በተመሇከተ
የግራ ቀኙኝ ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ሉወስነው የሚገባ ጉዲይ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ አመሌካች
የመኪኖቹን ሉብሬ ተጠሪ በመያዙ ምክንያት ጥቅም ተቋርጧሌ ሇሚሇው ክርክር የስር ፌርዴ ቤት
አመሌካች በፇሇገ ጊዜ ሉብሬውን እየፇረመ ወስድ ይመሇስ የነበረ መሆኑን በፌሬ ነገር ዯረጃ
ያረጋገጠ ቢሆንም ሉብሬው በመያዙና የሰ/ቁጥር 3-09190 የሆነው መኪና ክሊውድ ባሇመዯረጉ
በአመሌካች ሊይ ዯርሷሌ በማሇት አመሌካች በጠየቀው ዲኝነት ሊይ ግሌፅ ውሳኔ አሌሰጠበትም፡፡
ይህም ሉሆን የቻሇው በሔግ አግባብ የተቋቋመ የሚንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ አሇ የሚሌ
ዴምዲሜ የስር ፌርዴ ቤቱ በመዴረሱ ምክንያት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ነገር ግን ከሊይ
እንዯተመሇከተው በሔግ አግባብ የተቋቋመ የመያዣ ውሌ ባይኖርም ሉብሬዎቹን አመሌካች ሇተጠሪ
አሳሌፍ መስጠቱ ተጠሪ የቅዴሚያ መብቱን ሇማስከበር የሚያስችሇው ይሆን የነበረ ሁኖ በየጊዜውም
ሉብሬውን ሇአመሌካች አሳሌፍ ይሰጥ የነበረ መሆኑን ተጠሪ በምስክሩ ማረጋገጡን ፣ አመሌካች
ሉብሬውን በየጊዜው እየፇረመ ያሇመውሰደን ከመግሇጽ ውጪ በተገቢው ማስረጃ በማስገዯፌ
ክርክሩን ያሇማቅረቡን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ
ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የሰ/ቁጥር 3-09190 መኪና
ሉብሬው በተጠሪ ሇአመሌካች በየጊዜው ይሰጥ የነበረ መሆኑን እንዯተረጋገጠ ፌሬ ነገር በመውሰዴ
በሔግ አተገባበር ወይም አተረጓጎም ሊይ የተፇጸመ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ካሇ ብቻ ማረም
ስሌጣኑ መሆኑን ከኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ))እና አዋጅ ቁጥር 25/1988
አንቀጽ 10 ዴንጋጌ መገንዘብ የምንችሇው ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች የሰ/ቁጥር 3-09190 የሆነ
መኪና ሉብሬ በተጠሪ በመያዙ ምክንያት ጥቅም ተቋርጦብኛሌ በማሇት ያቀረበው ክርክር በተገቢው
ማስረጃ የተዯገፇ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሊገኘውም፡፡ እንዱሁም የመኪኖቹን ሉብሬ
በተመሇከተ አመሌካች ሇተጠሪ በራሱ ፇቃዴ አሳሌፍ መስጠቱ የተረጋገጠ ጉዲይ በመሆኑ አመሌካች
ቀሪ እዲውን ሇተጠሪ እስካሌከፇሇው ዴረስ ተጠሪ ሉብሬዎቹን በዚህ የክርክር ዯረጃ እንዱመሌስ
የሚያስገዯዯው ሔጋዊ ምክንያት የላሇ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን የአመሌካች ጥያቄ
የምንቀበሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡
በአጠቃሊይ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የሽያጭ ውሌ ተጠሪ መኪኖቹ ሊይ
የቅዴሚያ መብት እንዱኖረው ከሚያዯርግ በስተቀር መኪኖቹን በራሱ ሥሌጣን በመያዝና ቁጥጥር
ስር በማዋሌ ራሱ እንዱሸጥ መብት የሚያጎናፅፌ አይዯሇም፡፡ በዚህም ምክንያት የሠላዲ ቁጥር 307539 የሆነውን የአመሌካች መኪና ሇጥገና ከሚያስፇሌገው ምክንያታዊ ጊዜ ውጪ በመያዙ
ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበት ሲሆን የጉዲት መጠኑ በስር ፌርዴ ቤት ተጣርቶ ሉወሰን የሚገባ
ሁኖ የሰ/ቁጥር 3-09190 የሆነውን መኪና ሉብሬ በመያዙ በአመሌካች ሊይ ጉዲት ዯርሷሌ ፣
ሉብሬዎቹን ተጠሪ ሉመሌስ ይገባሌ በማሇት አመሌካች ሇአቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ግን ተጠሪ ኃሊፉ
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ሉሆን የሚችሌበት አግባብ የላሇ ሁኖ ስሇአገኘነው የሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉሻሻሌ የሚገባው ነው
በማሇት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 35917 ጥቅምት 21 ቀን 1999 ዓ/ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 28219 ህዲር 15 ቀን 2001 ዓ/ም የጸናው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሰኔ 15 ቀን 1993 ዓ/ም የተዯረገው የመኪኖች ሽያጭ ውሌ
ተጠሪ መኪኖቹን በራሱ ሥሌጣን በመያዝና ቁጥጥር ስር በማዋሌ ራሱ እንዱሸጥ መብት
የሚያጎናፅፌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህም ምክንያት የሠላዲ ቁጥር 3-07539 የሆነውን የአመሌካች መኪና ሇጥገና ከሚያስፇሇገው
ምክንያታዊ ጊዜ ውጪ በመያዙ ሇዯረሰው ጉዲት ተጠሪ ኃሊፉነት ያሇበት ሲሆን የጉዲት መጠኑ
በስር ፌርዴ ቤት ተጣርቶ ሉወሰን የሚገባው በመሆኑ ሇመኪናው ጥገና የሚያስፇሌገው
ምክንያታዊ ጊዜ ምን ያህሌ እንዯሆነ እና ሇጥገናው ከሚያስፇሇውገው ምክንያታዊ ጊዜ ውጪ
መኪናው ሉያስገኝ ይችሌ የነበረው ገቢ መጠን ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሰምቶና በተገቢው መንገዴ አጣርቶ ተገቢውን ሉወስንበት ይገባሌ በማሇት
በዚሁ ነጥብ ሊይ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1)መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
4. ተጠሪ የሠላዲ ቁጥር 3-07539 የሆነውን የአመሌካች መኪና ሇአመሌካች ሉመሌስና ሉያስረክብ
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
5. የሰ/ቁጥር 3-09190 የሆነውን መኪና ሉብሬ በመያዙ በአመሌካች ሊይ ጉዲት ዯርሷሌ በማሇት
አመሌካች ያቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
6. አመሌካች ሉብሬውን ሇክሊውድ የሚያስፇሌገው መሆኑን ሲያረጋግጥ ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጎ
ከሚሰጥ በስተቀር እዲው እስከሚከፇሇው ዴረስ ሉብሬዎቹን ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱያስረክብ
አይገዯዯም ብሇናሌ፡፡
7. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ውጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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