የሰ/መ/ቁ. 124552
ሚያዝያ 16 ቀን 2ዏዏ9 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነዒ ቂጣታ
ፀሏይ መንክር
አመሌካች ፡- አቶ ምትኩ አበበ - ከጠበቃ ነቃጥበብ ገ/ሚካኤሌ ጋር ቀረቡ
ተጠሪ፡- የከሰረው ሆሊንዴ ካር ኃ/የተ/የግ/ማሔበር - ነ/ፌጅ ፌቃደ አስፊው
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የጀመረው በፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.
196585 በተሠጠው ውሣኔ እንዯታየው በደቤ የመኪና ሽያጭ ውሌ ምክንያት መኪና እንዱረከቡ
በተወሰነው መሠረት አባይ መኪናን መውሰዴ ሲገባቸው ውሌ ከገቡሇት መኪና በዋጋው የብር
66,1ዏዏ.ዏዏ ብር ሌዩነት ያሇውን ተከዜ መኪና በመውሰዲቸው በብሌጫ የወሰደትን የመኪና ዋጋ
ብር 66,1ዏዏ.ዏዏ እና ቅዴሚያ ክፌያ ከፌሇው የቀረባቸውን ገንዘብ ተዯምሮ በጥቅለ ብር
192,1ዏዏ.ዏዏ ብር እንዱከፌለ

በማሇት ነሏሴ 21 ቀን 2ዏዏ7 ዒ.ም. በአጭር ሥነ ሥርዒት

ታይቶ እንዱወሰንሇት ክስ ያቀረበ ሲሆን፣ የቀረበውን ክስ እና ማስረጃ ከመጥሪያ ጋር ሇአመሌካች
ተሌኮሊቸው የመከሊከያ ማስፇቀጃ ያቀረቡ ቢሆንም ፌርዴ ቤቱ የስር ተከሣሽ በችልት ቀርበው
እዲቸውን ያመኑ በመሆኑ እና የመከሇከያ ማስፇቀጃ ቢያቀርቡም እዲቸውን እያመኑ እና እዲ
እንዯላሇባቸው ሣይክደ ወይንም በዋጋ ሌዩነት ያሇውን መኪና አሌወሰዯኩም ወይም ዯግሞ
እዲውን ከፌያሇሁ በማሇት ሣይገሌፁ ወይም በመከሊከያ ማስፇቀጃቸው ጽሁፌም ሊይ ሣያነሱ
መ/ማስፇቀጃ ይፇቀዴሌኝ በማሇት ብቻ ሉፇቀዴ የሚገባው ሔግ በሚያዘው መሠረት ሲቀርብ
እንጂ

መከሊከያ

ማስፇቀጃ

ይፇቀዴሌኝ

በማሇት

አይዯሇም

ሲሌ

ማስፇቀጃውን

ውዴቅ

አዴርጌዋሇሁ በማሇት አመሌካች በሰጡት የእምነት ቃሌ መሠረት በክሱ የተገሇፀውን ገንዘብ
እንዱከፌለ በአጭር ሥነ ሥርዒት የወሰነ መሆኑን ገሌጾ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ
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እንዱሻርሇት፤ አመሌካች እና ክርክሩ በአጭር ስነ ሥርዒት ሉታይ ስሇማይገባው መከሊከያ
ማስፇቀጃው ተቀባይነት አግኝቶ ጉዲዩ እንዱታይሇት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ
ቅሬታቸውን ቢያቀርቡም የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ግዴፇት የተፇፀመበት አይዯሇም በሚሌ
የይግባኝ ቅሬታውን ሰርዞታሌ፡፡
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነውም ይህው በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ ሲሆን፣
አመሌካች ሚያዝያ 7 ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም ባቀረቡት አቤቱታ የስር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ያሇሔጋዊ ምክንያት የመከሊከያ ማስፇቀጃውን ውዴቅ ያዯረገው እና የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት የፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ.337 ጠቅሶ የስር ፌርዴ ቤት በውሣኔው
ሊይ ግዴፇት አሌተገኘም በማሇት ይግባኙን የሠረዘው መሠረታዊ የሔግ ስህተት ፇጽሞ ነው፡፡
በአጭር ስነ ስርዒት እንዱታይ
ምክንያቱም

ተጠሪ

የከሰረውን

ክስ የቀረበው በዯሀ ዯንብ ነው፡፡ ተጠሪ ዯሀ ሉባሌ አይገባም፡፡
የሆሊንዴ

ካር

ከብር

83

ሚሉዩን

ብር

በሊይ

ንብረት

እንዱያስተዲዴር ተረክቧሌ፡፡ በመሆኑም ዲኝነት ሣይከፌሌ ክስ ሉያቀርብ አይገባም፡፡
የተጠሪ ክስ ጥያቄ የቀረበው ፌርዴ ባረፇበት አፇፃፀም በከፇተበትና በይግባኝ በፀና የሽያጭ ውሌ
ጉዲይ ሊይ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 284 መሠረት በአጭር ሥነ ሥርዒት ክስ ሉቀርብበት
ስሇማይችሌ የተጠሪን ክስ የስር ፌርዴ ቤት ተቀብል ያስተናገዯው ከሔግ ውጭ ነው፡፡ በውሌ
መሠረት በነበረ መኪና ዋጋ በተመሣሣይ የተረከበው መኪና ስሇሆነ የዋጋ ሌዩነት ሉጠየቅበት
አይገባም በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ
ሉታረም ይገባሌ ተብል ይወሰንሌን፣ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ተሽሮ አመሌካች ክሱን
እንዱከሊከሌ እንዱፇቀዴሌኝ ሲለ አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ አመሌካች በአጭር ስነ ስርዒት ታይቶ እንዱወሰን
ሇቀረበባቸው ክስ ያቀረቡት ማስፇቀጃ ማመሌከቻ በሔጉ መሠረት የቀረበአይዯሇም በማሇት
ሳይቀበሇው የተሰጠው ውሣኔ አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር
ተጠሪ መጥሪያ ዯርሷቸው መሌሣቸውን እንዱያቀርቡ መዝገቡ

ያስቀርባሌ በማሇት

ሇሰበር ችልት ሉቀርብ ችሎሌ፡፡

ተጠሪም ግንቦት 1ዏ ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ ያቀረበ ሲሆን በመሌሱ የገሇፀውም ማህበሩ
ጥር ዏ7 ቀን 2ዏዏ5 ዒ.ም በመ/ቁ/ 2ዏዏ8ዏ የመክሰር ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ፣ አመሌካችም
ከማህበሩ ጋር ሇተከዜ መኪና የሽያጭ ውሌ መዋዋሊቸውን፣ ተከዜ መኪና እንዱረከቡ አሌያም
በግማሽ የከፇለት ገንዘብ እንዱመሇስ አመሌካች መክሰሳቸውን፣ በዚሁ መሠረት በመ/ቁ/ 196585
በሆነው የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት

አመሌካች ተከዜ መኪና እንዱረከቡ እና ሇማህበሩም ቀሪ ገንዘብ ብር

126,ዏዏዏ.ዏዏ

መወሰኑን፣

እንዱከፌለ

ነገር

ግን

አመሌካች

በውሣኔው

መሠረት

ገንዘቡን

ያሇመክፇሊቸውን፣ እንዱሁም አመሌካች የተዋዋለት መኪና ተከዜ ሆኖ ዋጋውም 218,ዏዏዏ.ዏዏ
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ሲሆን አመሌካች በአፇፃፀም መዝገብ ቁ. 197933 በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በፌ/ብሓር ችልት ዋጋው
285,ዏዏዏ.ዏዏ የሆነውን እና ከተከዜ መኪና

ሌዩነት ያሇውን አባይ መኪና የወሰደ ሲሆን

ሌዩነቱን ብር 66,1ዏዏ.ዏዏ ስሇመክፇሊቸው ያሊረጋገጡ መሆኑን በአጠቃሊይ ከአመሌካች የሚፇሇግ
ብር 192,1ዏዏ.ዏዏ/አንዴ መቶ ዘጠና ሁሇት ሺህ አንዴ መቶ ብር/ የሚፇሇግባቸው መሆኑን ጠቅሶ
ክስ መመስረቱን እና አመሌካችም ቀርበው ዋጋው ሌዩነት ያሇውን መኪና ያሇመውሰዲቸውን፣
እዲም የላሇባቸው መሆኑን ሳይሆን የተከራከሩት እዲው መኖሩን አምነው ከተጠሪ የሚፇሇግበት
ገንዘብ ያሇ በመሆኑ እንዯሆነ ገሌፀዋሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 242
መሠረት የሚፇሇግባቸውን እንዱከፌለ የወሰነ ሲሆን፣ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያሊነሱትን
ክርክር የአባይ መኪና የወቅቱ ዋጋ 285,ዏዏዏ.ዏዏ አይዯሇም በማሇት መከራከራቸው ተቀባይነት
የላሇው መሆኑን እና ችልቱም በሔግ መሠረት የፌሬ ጉዲይ ክርክር የማዴረግ ሥሌጣን የላሇው
መሆኑን ገሌፆ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ እንዱፀናሇት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም በቀዯመው አቤቱታ
ያቀረቡትን በመሌስ መሌስ በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበው ከመዝገብ ተያይዟሌ፡፡
ፌ/ቤቱም የቀረበውን አቤቱታ እና መሌስ ከስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ እና በአጣሪው ከተያዘው
ጭብጥ አንፃር አግባብነት ካሇው ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡
አመሌካች ከተጠሪ ጋር የመኪና ሽያጭ ውሌ መኖሩ ያሊከራከረ ሲሆን ግራ ቀኙም በመኪናው
እርክክብ ሊይ ያነሱት የተሇየ ነገር የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ተጠሪ በአጭር ስነ ሥርዒት
ያቀረቡት ክስ ዯርሷቸው የመከሊከያ ማስፇቀጃ ማቅረባቸውን የስር ፌርዴ ቤት በውሣኔው ሊይ
የመዘገበ ሲሆን ያቀረቡት የመከሊከያ ማስፇቀጃ ጥያቄን ማቅረባቸውን ጠቅሶ ነገር ግን ያቀረቡት
የመከሊከያ ማስፇቀጃ ይዘት በክሱ ሊይ ያሇውን ገንዘብ መሌሻሇሁ፣ እዲም የሇብኝም በማሇት
ሳይሆን በቃሌ በችልትም ሲጠየቁ ገንዘቡ እዲቸው መሆኑን አምነው ነገር ግን ከተጠሪ
የምፇሌገው ገንዘብ ስሊሇ ነው በማሇት እንዱፇቀዴሊቸው መጠየቃቸውን ገሌጿሌ፡፡
ተጠሪ

ከሊይ

የተገሇፀውን

መኪና

ያስረከበው

በፌርዴ

አስገዲጅነት

ሳይሆን

ተከዜ

መኪና

እንዱያስረክብ ተወስኖ አባይ መኪና ያስረከበው ፌርዴ ከተሰጠና በዋናው ጉዲይ አፇፃፀም ሊይ
እያለ ግራ ቀኙ ባዯረጉት ስምምነት መሠረት መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት መዝገብን አስቀርበን
ተመሌክተናሌ፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 284 መሠረት በአጭር ስነ ሥርአት የሚቀርብ ክስ ሉቀርብ የሚችሇው
ምንም አይነት መከራከሪያ በላሊኛው ወገን የማይቀርብ መሆኑ ሲረጋገጥ እና ወዱያው ሉወሰን
የሚችሌ ሲሆን መሆኑን የሔጉ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡
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የፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 284/ሀ/ በአጭር ሥነ ሥርዒት ክስ ሇማቅረብም በግሌጽ ውሌ ወይም በነገሩ
አካባቢ ሁኔታ በሚመሠረት ውሌ ወይም በሏዋሊ ወረቀት ወይም በገንዘብ አሇብኝ ሰነዴ ወይም
በቼክ ወይም ተራ የሆነ ባሇዔዲነትን የሚመሇከት ውሌ መሆን እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች
እና ተጠሪ በቅዴሚያ የተገናኙት በውሌ ቢሆንም ነገር ግን አሁን የሚፇሇገውን ገንዘብ ስር ከሳሽ
እየጠየቀ ያሇው የቀዯመውን ውሌ ሇማስፇፀመ በተዯረገ ስምምነት ሊይ የተጨመረው እንጂ
በግሌጽ ውሌ ሊይ የተመሠረተ ባሇመሆኑ እንዱሁም ስር ከሳሽ ባቀረበው ክስ ስር ተከሣሽ ዯግሞ
የምጠይቀው ገንዘብ አሇኝ እያሇ ያሇ በመሆኑ በግራ ቀኙ መሏከሌ ክርክር

ያሇ መሆኑን

ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 284 ከሚፇቅዯው የአጭር ስነ ሥርዒት
ውጭ መሆኑን የሚያሳይና የክርክሩ አመራርም በመዯበኛው የሙግት ሥርዒት መመራት
የሚገባው መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡
በመሆኑም የቀረበውን ክስ ተከሣሽ አሌካዯም በማሇት ብቻ ተከሣሽ የሚያቀርበውን ላልች
ገንዘቡን ሌከፌሌ አይገባም በማሇት የሚያቀርባቸውን መከራከሪያ ነጥቦች በመገዯብ እና የመከሊከያ
ማስፇቀጃውን ውዴቅ በማዴረግ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 231275 ሔዲር
3ዏ ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዔዛዝ እና ፌርዴ ከዚህ በፉት በተመሳሳይ ጉዲይ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰ/መ/ቁ/ 43315 የሰጠውን አስገዲጅ ውሣኔ ካሇማገናዘብ እና
የቀረበውን

ጉዲይ

ካሇመመርመር

የሰጠው

ውሣኔ

በመሆኑ

መሠረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇፀመበት ሲሆን፣ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ በመ/ቁ 174388
የካቲት 21 ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም በዋሇው ችልት በስር ፌርዴ ቤት ትዔዛዝ እና ውሣኔ ሊይ
የተፇፀመውን የሔግ ስህተት ሳያርም

የስር ፌርዴ ቤት ፌርዴ ጉዴሇት የላሇበት ነው በማሇት

የሰጠው ትዔዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሣ

ኔ

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 231275 ሔዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም.
የሰጠው ትዔዛዝ እና ፌርዴ እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 174388
የካቲት 21 ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዔዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ በመገኘቱ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሔዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏ8 ዒ.ም. በውሣኔ የዘጋውን
የመ/ቁ/ 231275 በማንቀሳቀስ ጉዲዩ በመዯበኛ ስነ ስርዒት እንዱገባ በማዴረግ የግራ
ቀኙን ማስረጃ በመመሌከት ተገቢ ህጋዊ ውሳኔ እንዱሰጥ
መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡

98

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/ 343/1/

3. ከስር ፌርዴ ቤት የቀረበው የመ/ቁ/ 231275 የሆነው መዝገብ በመጣበት አኳኋን
ተመሊሽ ይዯረግ፡፡
4. የውሣኔው ትክክሌ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች

እንዱሊክ ታዟሌ፡፡

5. መዝገቡ ውሣኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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