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የሰ/መ/ቁ. 37761 

ሚያዝያ 2ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ገብረመስቀሌ ንጉሴ- ጠበቃው ቀርቧሌ 

ተጠሪ፡- አዱስ ሌብስ ስፋት አ/ማ- ጠበቃው ቀርቧሌ፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
 

ፌ ር ዴ 
 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የውሌ ግንኙነትን መሠረት የዯረገ የገንዘብ ክፌያ ጥያቄን የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረው ተጠሪ ነው፡፡ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተው 
በመሏከሊችን በተዯረገው የመኪና ጥገና ውሌ መሠረት መኪናዬን ሇጥገና ተረክቦ የነበረ ቢሆንም በአግባቡ ያሌጠገነ 
በመሆኑ የከፇሌኩትን የጥገና ስራ ዋጋ ይመሌስሌኝ፤ መኪናው ቶል ተጠግኖ ባሇመመሇሱ ሇሠራተኞች ትራንስፖርት 
ወጪ ያዯረግኩትንም ይተካሌኝ በማሇት ነው፡፡  

      አመሌካችም ሇቀረበበት ክስ በሰጠው መሌስ በተገባው ውሌ መሠረት መኪናውን ጠግኜ በአግባቡ አስረክቤአሇሁ፤ 
ከሣሽ መኪናውን ፇትሾ ከተረከበና ዋጋውንም ከከፇሇ በኋሊ ሲገሇገሌበት ቆይቶ ዋጋውን መሌስ ሉሇኝ አይችሌም፤ 
ሇሠራተኞች ትራንስፖርት ወጣ የተባሇው ገንዘብም እኔን አይመሇከትም በማሇት በአንዴ በኩሌ የተከራከረ ሲሆን፤ በላሊ 
በኩሌ ዯግሞ በውለ መሠረት መኪናውን በዴጋሚ ተረክቤ የመሇዋወጫ ዔቃዎችን ከውጪ ሏገር በመግዛት የሠራሁ 
ስሇሆነና ከሣሽም በዚሁ ስሇተስማማ ሇመሇዋወጫ ዔቃዎች ያወጣሁትን ገንዘብ ይተካሌኝ በማሇት የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ 
መሥርቷሌ፡፡ 

 ክሱን የሰማው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሁሇቱን ወገኖች ካከራከረ በኋሊ የተጠሪን ክስ ሙለ በሙለ 
ውዴቅ በማዴረግ አመሌካች ያቀረበውን የክፌያ ጥያቄ ተቀብሎሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ባሇመስማማቱ 
ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን፤ ፌ/ቤቱም የተጠሪን ክስ በተመሇከተ የተሰጠውን ውሣኔ ሲያፀና 
አመሌካች ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ መሠረት የተሰጠውን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ በዚህም አመሌካች ሇመሇዋወጫ 
ዔቃዎች አወጣሁት ያሇው ገንዘብ ሉከፇሇው አይገባም ብሎሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች ይህን ውሣኔ በመቃወም 
ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡  

 እኛም አመሌካች ግንቦት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች የተጠሪን መኪና 
/አውቶቡስ/ ሲጠግን ሇመሇዋወጫ ዔቃዎች ያወጣው ገንዘብ ሉከፇሇው አይገባም የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ 
በመሆኑም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 
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 ከሊይ እንዯተገሇፀው የተከራካሪዎቹ ግንኙነት የተመሠረተው በውሌ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በውለ የገባው ግዳታ 
የተጠሪን አውቶቡስ /መኪና/ በጋራዡ ጠግኖ ሇማስረከብ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ጠግኖ ሇተጠሪ ከማስረከቡም በሊይ፤ 
በውለ የተመሇከተውን የጥገና ዋጋውንም ወስዶሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአውቶቡሱ ርክክብ ከተፇፀመ በኋሊም ተመሌሶ 
ወዯ ጋራዥ ገብቷሌ፡፡ አመሌካችም በውለ በገባው የዋስትና ግዳታ መሠረት ነፃ የቴክኒክ አገሌግልት በመስጠት 
መኪናውን ጠግኖ ሇተጠሪ አስረክቧሌ፡፡ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ የመሠረተውም በዚህ ጊዜ ሇገጠማቸው የመሇዋወጫ 
ዔቃዎች መግዣ ያወጣው ወጪ እንዱተካሇት ነው፡፡ 

 በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በተዯረገው ውሌ የአመሌካች ግዳታ የመሇዋወጫ ዔቃዎችን በራሱ ወጪ ገዝቶ 
መግጠምን አያጠቃሌሌም፡፡ የመሇዋወጫ ዔቃ ወጪ የሚሸፇነው በተጠሪ ነው፡፡ በእርግጥ ከብር 1ዏዏዏ /አንዯ ሺህ ብር/ 
በሊይ የሚያወጣ የመሇዋወጫ ዔቃ ሲገዛ ተጠሪ መፌቀዴ እንዲሇበት በውለ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሁንና ተጠሪ አመሌካች 
ሊቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ በሰጠው መሌስ የመሇዋወጫ ዔቃዎቹ እንዱገዙ አሌፇቀዴኩም የሚሌ ክርክር እንዲሊቀረበ 
በስር ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የተባለት የመሇዋወጫ ዔቃዎች በመኪናው ሊይ አሌተገጠሙም የሚሌ 
ክርክርም የሇውም፡፡ ይሌቁንም መኪናው ሇሁሇተኛ ጊዜ ጥገና ወዯ ጋራዡ እንዯገባ የክፌያ ጥያቄ እንዯሚነሣ ያወቀና 
ይህንም ሇአመሌካች በፃፇው ዯብዲቤ ገሌጾ እንዯነበር በፌ/ቤቱ ውሣኔ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት ገንዘቡ ሇአመሌካች እንዱከፇሌ የወሰነው እነዚህን ምክንያቶች እግምት ውስጥ በማግባት እንዯሆነም ተገንዝበናሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ እንዲየነው ፌ/ቤቱ አመሌካች የመሇዋወጫ ዔቃዎቹን አሌገዛም 
ወይም ሇመኪናው ጥገና አሊዋሊቸውም እሚሌ ዴምዲሜ ሊይ አሌዯረሰም፡፡ ገንዘቡ አይከፇሌም ያሇው ዔቃዎቹ የተገዙት 
ከተጠሪ ዔውቅና ውጪ ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት ብቻ ነው፡፡ ከሊይ እንዲመሇከትነው ተጠሪ ከኔ እውቅና ውጪ 
የተገዙ ናቸው የሚሌ ክርክር አሊቀረበም፡፡ ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው ክርክርም በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ብቻ 
ሣይሆን፣ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክርም የመሇዋወጫ ዔቃዎቹ ከኔ እውቅና ውጪ የተገዙ ናቸው የሚሌ 
የመከራከሪያ ነጥብ አሇማቅረቡን ነው ያረጋገጠው፡፡ በሰበር ችልት የተከራከረው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክርክሩ 
ባይቀርብሇትም በይግባኝ ሰሚነት ስሌጣኑ ትክክሌ የመሰሇውን የመከራከሪያ ነጥብ በመያዝ አከራክሮ መወሰኑ ትክክሌ ነው 
በማሇት ነው፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው ተጠሪ የሚከራከረው ከአመሌካች ጋር ያሇውን የውሌ ግንኙነት መሠረት በማዴረግ 
እንዯመሆኑ ውለን መሠረት በማዴረግ የሚቀርቡትን የመከራከሪያ ነጥቦች አንስቶ ሉከራከር ይገባሌ፡፡ በራሱ በተጠሪም 
እንዯታመነው የመከራከሪያ ነጥቡን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አሊቀረበውም እንጂ ቢያቀርበውም ኖሮ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ 
ቁ. 329/1/ እንዯተመሇከተው ተቀባይነት የሚኖረው አሌነበረም፡፡ በእርግጥ ፌ/ቤቱ የተባሇውን ነጥብ በራሱ ማሇትም 
በፌ/ቤቱ የተነሣ ሣይሆን፣ ተጠሪ በይግባኝ ማመሌከቻው ገሌጾት የነበረ እንዯሆነ ነው በውሣኔው ሊይ ያመሇከተው፡፡ 
ይህም የሚያሣየው ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 182/2/ በተዯነገገው መሠረት የሰጠው ውሣኔ አሇመሆኑን ነው፡፡ 
ከሁለም በሊይ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 329/1/ የተመሇከተውን ክሌክሊ በማሇፌ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያሌተነሣን 
ክርክር መሠረት በማዴረግ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ወሣኔ የሚሰጥበት የሕግ አግባብ የሇም፡፡ በያዝነው ጉዲይ የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሉወስን ሲገባው ያሌወሰነው ጉዲይ የሇም፡፡ ከዚህ የተነሣም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን 
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ.182/2/ አኳያ የሚያይበት የሕግ ምክንያት ነበር የሚባሌም አይዯሇም፡፡ ስናጠቃሌሇው አመሌካች 
ሇመሇዋወጫ ዔቃዎች መግዣ ያወጣው ገንዘብ ሉከፇሇው አይገባም በሚሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ 
የሕግ መሠረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ውሣኔው መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው ብሇናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 
 

1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 32885 የካቲት 14 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡ የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 438ዏ8 ሰኔ 12 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇመኪናው ጥገና ሇዋለ የመሇዋወጫ ዔቃዎች መግዣ አወጣሁት ያሇውና ክስ የመሠረተበት 
ገንዘብ እንዱከፇሇው በማሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቶአሌ፡፡ 
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3. በሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሣቸውን 
ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ    
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