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የሰ/መ/ቁ. 36479 

ጥቅምት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ጉዯር አግሮ ኢንደስትሪ ኃ/የተ/የግ/ማ/- ጠ/አሇም ወ/አረጋይ 

ተጠሪ፡- አቶ ኃይለ ወሌደ - አሌቀረቡም 

 

ፌ ር ዴ 
 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው የተጠሪ የስራ ውሌ የተቋረጠው በሕገ ወጥ መንገዴ ነው ተብል በተሰጠው ውሣኔ 
ሊይ ሲሆን ሇሠበር ችልት የቀረበው የሕግ ጥያቄም ሇምስክሮች ስሇሚሰጥ መጥሪያ አዯራረስ የሚመሇከት ነው፡፡ 

 ተጠሪ አመሌካች ያሇአግባብ ከስራ ያሰናበታቸው መሆኑን ገሌፀው ሕጉ የሚፇቅዴሊቸው የተሇያዩ ክፌያዎች 
እንዱከፇሊቸው ክስ መስርተዋሌ፡፡ አመሌካች በሰጠው መሌስ የስራ ውለ የተቋረጠው ተጠሪ ያሽከረክሩት የነበረው መኪና 
ሇአቶ አገኘሁ የኔነህ በመሸጡና ከሣሽ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ከገዢው ጋር አዱስ የስራ ውሌ በማዴረግ በስራ ቦታ ሊይ 
ያሌተገኙ በመሆኑ እንዯሆነ ተከራክሮ ስንብቱ ሕጋዊ ነው እንዱባሌሇት ጠይቋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የፋ/መ/ዯረጃ 
ፌ/ቤት መዝገቡንና ማስረጃዎቹን መርምሮ የተጠሪ ምስክሮች ተጠሪ መኪናው ከተሸጠ በኋሊም የዴርጅቱን መኪና 
በመያዝ ያገሇግለ እንዯነበር አስረዴተዋሌ፤ ተጠሪ መኪናው መሸጡ እንዲሌተገሇፀሊቸው ያስረደ ሲሆን አመሌካች ግን 
ተጠሪ መኪናው መሸጡን ማወቅ ነበረባቸው ወይም አሣውቄአሇሁ የሚሌ ክርክር ስሇላሇው ስንብቱ ሕገ-ወጥ ነው 
በማሇት ተጠሪ የኪሣራ እና የስንብት ክፌያዎች እንዱሁም የሏምላ ወር 1998 ዒ.ም ዯመወዛቸው እንዱከፇሊቸው 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው ይግባኝ ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በአቤቱታው ተጠሪ ሲያሽከረክሩት የነበረው 
መኪና በመሸጡ ተጠሪ መኪናዋን ከገዙት ግሇሰብ ጋር ሇመስራት ተስማምተው በስራ ቦታቸው ባሇመገኘታቸው የሥራ 
ውለ መቋረጡን መኪናዋን የገዙትን ግሇሰብ በምስክርነት ቆጥረናቸው ምስክሩ ሆነ ብሇው በመሠወራቸው መጥሪያውን 
ሌንሰጥ ስሊሌቻሌን በሚኖሩበት አካባቢ ባሇው ፖሉስ ጣቢያ አማካኝነት እንዱዯርሣቸው በዴጋሚ መጥሪያ እንዱታዘዝሌን 
ያመሇከትን ቢሆንም  

ፌ/ቤቱ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 116 እና 118/2/”ን” በተሣሣተ መንገዴ በመተርጎም መጥሪያው በመሏሊ ቃሌ 
በተዯገፇ አቤቱታ ሇፌ/ቤቱ ስሊሌተመሇሠ በዴጋሚ መጥሪያ አይታዘዝም ማሇቱ ስህተት ነው ብሇዋሌ፡፡ 

 የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ተብል ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡ የታዘዘ ሲሆን ተጠሪም ቀርበው 
ሕጉ በሚፇቅዯው ቃሇ መሏሊ አቅርበው ምክንያታቸውን መግሇጽ ሲችለ ስሊሊቀረቡ የፌ/ቤቶቹ ውሣኔ ተገቢ ነው በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ ችልቱም የግራ ቀኙን ክርክር የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔና ከሕጉ ጋር አገናዝቦ መርምሯሌ፡፡ 

 ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ያሊግባብ ተሰናብቻሇሁ በማሇት ክስ ሲያቀርቡ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ ሲያሽከረክሩ የነበሩት 
መኪና በመሸጡ ተጠሪ ንብረቱን ከገዙት ሰው ጋር ሇመስራት በመዋዋሌ በስራ ቦታቸው ባሇመገኘታቸው የስራ ውለ 
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ተቋርጧሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች ይህንን አባባለን እንዱያስረደሇት መኪናውን ገዙ የተባለትን ግሇሰብ በመስክርነት 
ቆጥሯቸው የነበረ መሆኑንና ምስክሩን አግኝቶ መጥሪያ መስጠት ባሇመቻለ ግን መጥሪያው ምስክሩ በሚኖሩበት አካባቢ 
በሚገኝ ፖሉስ ጣቢያ አማካኝነት እንዱዯርሣቸው ጠይቆ ፌ/ቤቱ ይህንን ሁኔታ በቃሇ መሏሊ አስዯግፍ ባሇማቅረቡ ዴጋሚ 
መጥሪያ እንዱሰጥ የቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጉ ስህተት መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ በእርግጥ ተያይዞ በቀረበው የሥር 
ፌ/ቤት የውሣኔ ግሌባጭ ሊይ ይህ ስሇመሆኑ የተገሇፀ ነገር ባይኖርም ተጠሪ በዚህ ሰበር ችልት በሰጡት መሌስ ይህንኑ 
አረጋግጠዋሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇምስክሩ የተሊከውን መጥሪያ ምስክሩን አግኝቶ መስጠት አሇመቻለን በቃሇ መሏሊ 
በማስዯገፌ አሇማረጋገጡ በዴጋሜ መጥሪያ እንዲይታዘዝ ያስከሇክሇዋሌ ወይ? የሚሇውን ይህ ችልት ተመሌክቷሌ፡፡ 

 አመሌካች ስንብቱ ሕገ-ወጥ አይዯሇም በማሇት አጠብቆ የሚከራከረው ተጠሪ የሚነደት መኪና በመሸጡና 
ተጠሪም መኪናውን ከገዙት ሰው ጋር ሇመስራት ተስማምተው ከስራ ቦታቸው ሊይ ባሇመገኘታቸው በበቂ ምክንያት 
ተሰናብተዋሌ በማሇት ነው፡፡ ይህ ሇመሆኑም መኪናውን የገዙት ግሇሰብ ቀርበው እንዱመሠክሩ ጠይቋሌ፡፡ አንዴ ተከሣሽ 
ሇቀረበበት ክስ የሚያቀርበውን ማስተባበያ በማስረጃ እንዱያስረዲ መብት አሇው፡፡ እኛም እንዯተገነዘብነው አመሌካች 
የቆጠራቸው መስክር መሰማት ሇውሣኔ አሰጣጥ ጠቃሚ እና አስፇሊጊ መሆናቸውን ነው፡፡ በእርግጥ የተከሣሽ መከሊከያ 
ማስረጃዎች ሌቅ በሆነ መንገዴ የሚቀርቡ ሣይሆኑ የሥነ-ሥርዒት ሕጉ በሚፇቅዯው መሠረት መሆን ይገባዋሌ፡፡ ስነ - 
ስርዒቱን ተከትል የሚቀርቡ ማስረጃዎችን ግን ያሇ ሕጋዊ ምክንያት ውዴቅ ማዴረግ የተከሣሹን የመከሊከሌ መሠረታዊ 
መብት የሚያጣብብ ነው፡፡ 

 የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 116 ስሇምስክሮች መጥሪያ አሠጣጥ ሲገሇጽ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 118 ሥር የተመሇከተው 
እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇምስክር የሚሰጥ መጥሪያ ሁለ ሇተከሣሾች መጥሪያ ስሇመስጠት በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት 
የሚፇፀም ቢሆንም ከቁጥር 1ዏ3 እስከ 1ዏ5 የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ግን ተፇፃሚ እንዯማይሆኑ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር 
ፌ/ቤት አመሌካች ሇቆጠራቸው ምስክር የተሊከው መጥሪያ ምስክሩ ባሇመገኘታቸው ሲመሇስ በቃሇ መሏሊ መረጋገጥ 
ነበረበት በማሇት ሇምስክሩ ዴጋሚ መጥሪያ እንዲይሊክ መከሌከለን ተገንዝበናሌ፡፡ 

 በእርግጥ ሇተከሣሹ መጥሪያ በሚሊክበት ወቅት መጥሪያ ሰጪው ተገቢውን ፌሇጋ አዴርጎ ተከሣሹን ማግኘት 
ያሌቻሇ ከሆነ መጥሪያ መስጠት ያሌቻሇበትን ምክንያት በቃሇ መሏሊ አረጋግጦ መመሇስ እንዲሇበት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.1ዏ3 ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም መጥሪያ በዴጋሚ ሇተከሣሽ የሚሊከው መጥሪያ ሰጪው የተከሣሹን 
አሇመገኘት በቃሇ መሏሊ አረጋግጦ መጥሪያውን ሲመሌስ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው ሇምስክር የሚሰጥ መጥሪያ 
አዯራረስ ሇተከሣሽ በሚሊክበት ዒይነት ቢሆንም ይህ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ/ 1ዏ3 ግን በምስክር ጉዲይ ሊይ ተፇፃሚነት 
እንዯማይኖረው በሥነ ሥርዒት ሕጉ በግሌጽ የተመሇከተ ስሇሆነ ምስክሩን ማግኘት ባሌተቻሇ ጊዜ መጥሪያው በግዴ በቃሇ 
መሏሊ በተዯገፇ አቤቱታ ካሌተመሇሠ በቀር በዴጋሚ መጥሪያ ሉሊክ አይገባም የሚባሌበት የሕግ መሠረት የሇም፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ግን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 118/2/ሀ/ ሥር እንዯተመሇከተው እንዱቀርብ የተፇሇገው ምስክር ሇጉዲዩ 
አወሣሰን ጠቃሚ ከሆነ ፌ/ቤቱ የተሊከው መጥሪያ ሇባሇአዴራሻው በሚገባ ያሌዯረሰው መሆኑን አረጋግጦ ባሇጉዲዩ 
ተገቢውን ኪሣራ ከፌል መጥሪያ እንዱወስዴ ማዴረግ አሇበት፡፡ በተያዘው ጉዲይም አመሌካች የሥራ ውለ ተቋረጠ 
የሚሇው ተጠሪው መኪናውን ገዙ ከተባለት ግሇሰብ ጋር ስራ በመጀመሩ በሥራ መዯቡ ሊይ ባሇመገኘቱ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ 
ዯግሞ መረጋገጡ ሇውሣኔው አስፇሊጊ ነጥብ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ስሇሆነም ይህንን እውነታ ያስረዲለ የተባለት ምስክር 
መጥሪያ ያሌዯረሣቸው መሆኑ ከተረጋገጠ በዴጋሚ እንዱዯርሣቸው አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ በቀጠሮ መሇወጥ ምክንያት 
በተጠሪ ሊይ የሚዯርስ መጉሊሊት ካሇም ፌ/ቤቱ አመሌካች ተገቢውን ኪሣራ እንዱከፌሌ ሇማዘዝ ይችሊሌ እንጂ ሇምስክር 
ስሇሚዯረስ መጥሪያ ተፇፃሚነት በላሊው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 1ዏ3 መሠረት መጥሪያው ያሌዯረሰበት ምክንያት በቃሇ - 
መሏሊ መዯገፌ ነበረበት በሚሌ የአመሌካች ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

   1/ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 24475 በ23/5/2ዏዏዏ ውሣኔ እና በፋ/ከ/ፌ/ቤት  በመ/ቁ. 63168 በ21/ዏ6/2ዏዏዏ 
የተሰጠው ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

   2/ አመሌካች የቆጠሯቸው መኪናዋን ገዝተዋሌ የተባለት ምስክር መጥሪያ ዯርሷቸው ምስክርነታቸውን ከሰጡ 
በኋሊ ተገቢ ነው ያሇውን ውሣኔ እንዱሰጥ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343 መሠረት ጉዲዩ ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት 
ተመሌሷሌ፡፡ 

   3/ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

     

     ተ.ወ 
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