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የሰ/መ/ቁ. 39485 

መጋቢት 17 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የህፃን ሰሊማዊት ቴዎዴሮስ ሞግዚት - ወ/ሮ ፌርቱና ገ/መዴህን ቀረቡ 

ተጠሪ፡- መምህር ሚካኤሌ ግዯይ - የቀረበ የሇም፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የፌርዴ አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ አመሌካች በ17/07/1999 ዒ.ም በፃፈት 
የአፇፃፀም ክስ በ06/07/1999 ዒ.ም በተሰጠው ውሣኔ መሰረት እንዱፇጸምሊቸው ይታዘዝሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው 
በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በማእከሊይ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመሰረቱት የአፇፃፀም ክስ መነሻ ሲሆን የአሁኑ ተጠሪም በፌርዴ 
ባሇእዲነታቸው ቀርበው ፌርደን እንዱፇጽሙና የማይፇጽሙበት ምክንያት ካሇም እንዱያስረደ ተዯርገው በዋናው ጉዲይ 
በተሰጠው ውሣኔ መሰረት መኪናዋን ሇፌርዴ ባሇመብት ሇሆኑት ሇአሁኗ አመሌካች እንዱያስረክቡ ታዝዞ አረካካቢ አካሌም 
ተመዴቦና መኪናዋ ሊይ ጏዴሇዋሌ የሚባለትን እቃዎችን ከዋጋ ግምት ዝርዝር ጋር ሇፌ/ቤቱ እንዱገሌጽ ተዯርጏ ይኸው 
ከተፇፀመ በኋሊ የአፇፃፀም ከሣሽ የነበሩት አመሌካች መኪናዋን ከእነጉዴሇቷ ተረክበዋሌ፡፡ አፇፃፀሙን የያዘው ፌ/ቤትም 
በመኪናዋ ሊይ ጏዯለ የተባለት እቃዎች በውሣኔ መኪናዋ ሊይ እንዲለ አረጋግጦ መወሰኑንና የጏዯለትም መኪናዋ 
በአፇፃፀም ተከሣሽ እጅ እንዲሇች በርክክቡ ወቅት መሆኑን አረጋግጦ በርክክቡ ወቅት ጏዴል የተገኙትን ዝርዝር ንብረቶች 
በአይነታቸውና በብዛታቸው የሚጨርሱትን ዋጋ በዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፍርማ ከሦስት የተሇያዩ ዴርጅቶች እንዱሰባሰብ 
አዴርጏ ጏዯለ የተባለት የመኪና እቃዎች ብር 66,520.00(ስሌሳ ስዴስት ሺህ አምስት መቶ ሃያ ብር) መሆኑን 
አረጋግጦ ይህንኑ ገንዘብ አፇፃፀም ተከሣሽ ሇአፇፃፀም ከሣሽ እንዱተኩሊቸው በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ትእዛዝ 
የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኛቸውን አቅርበው 
ይኸው ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ አፇፃፀሙን የያዘው ፌ/ቤት ጏዯለ በተባለት የመኪና እቃዎች ሊይ የሰጠው 
ትእዛዝ መኪናዋ በቀጥታ ክስ ጊዜ ተገምታ የቀረበችበትንና በውሣኔው ሊይም መኪናውን ከሣሽ ትረከብ ተብል ከተወሰነው 
ሁኔታ ጋር ተገናዝቦ ሲታይ አፇፃፀሙ የተመራው ከስነ ስርአት ውጪ መሆኑን ጠቅሶ ጏዯለ ሇተባለት የመኪናዋ 
እቃዎች የአሁኗ አመሌካች ሉከፌሊት የሚገባው የገንዘብ መጠን በዋናው ክስ ጊዜ የተጠቀሰው ብር 30,000.00(ሰሊሳ ሺህ 
ብር) ነው በማሇት የስር ፌ/ቤትን ትእዛዝ በመሻር ወስኗሌ፡፡ የአሁኗ አመሌካች በዚህ ቅር በመሰኘት አቤቱታቸውን 
ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት ስሊሊገኙ በዚህ ችልት የሰበር አቤቱታቸውን  አቅርበዋሌ፡፡ 

 አመሌካች ሏምላ 21 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት 2/ሁሇት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ትእዛዝ መሰረታዊ 
የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅረበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ በዋናው ጉዲይ 
በተወሰነው ውሣኔ መኪናዋን እንዱረከብ የሚሌ ሆኖ እያሇና በርክክቡ ወቅትም የመኪናዋ እቃዎች በተጠሪ መጉዯሊቸው 
የተረጋገጠ መሆኑን አፇፃፀሙን የያዘው የስር ፌ/ቤት በገሇፀበት ሁኔታ በዋናው ክስ ሊይ የመኪናዋን ዋጋ ብር 
30,000.00(ሰሊሳ ሺህ ብር) ብሇሽ ገምተሻሌ ተብል የእቃዎችን የገበያ ዋጋ ባሊገናዘበ መሌኩ የስር ፌ/ቤት ትእዛዝ መሻሩ 
ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
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ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር የካቲት 26 ቀን 2001 ዒ.ም በዋሇው 
ችልት ተዯምጧሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር የሰበር አቤቱታው 
ከቀረበበት ትእዛዝና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መረምረናሌ፡፡ 
እንዯመረመርነውም የመኪናዋ ርክክብ ሲፇጸም መጉዯሊቸው የተረጋገጡትን እቃዎችን ሇመተካት የታሰበው የእቃዎች ዋጋ 
ውዴቅ ሁኖ የእቃዎቹ ዋጋ ሉሆን የሚገባው የዋናው ጉዲይ ክስ ሲመሰረት በአመሌካች የተገሇፀው ነው ተብል መወሰኑ 
ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኗ አመሌካች በቀጥታ ክስ ወቅት መኪናውን የገመቱት በብር 
30,000.00(ሰሊሳ ሺህ ብር) ሁኖ የጠየቁት ዲኝነት መኪናዋን እንዱረከቡ ይወሰንሊቸው ዘንዴ መሆኑን፣በቀጥታ ክስ ወቅት 
የተሰጠው ውሣኔም አመሌካች መኪናዋን እንዱረከቡ የሚሌ መሆኑንና በአፇፃፀም ወቅት አመሌካች መኪናዋን ሲረከቡ 
የጏዯለት የመኪና እቃዎች ተረጋግጠው በወቅቱ የገበያ ዋጋም የጏዯለትን እቃዎች ሇመተካት ዝቅተኛው የጨረታ ዋጋም 
ብር 66,520.00(ስሌሳ ስዴስት ሺህ አምስት መቶ ሃያ ብር) መሆኑን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ የአፇፃፀም ክስ የሚቀርበው በውሣኔው መሰረት እንዱፇጸም ስሇመሆኑ ከ1958ቱ የፌትሏብሔር ሥነ 
ስርአት ህግ ሰባተኛ መጽሏፌ ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመመሌከት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አከራካሪውና ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው ጉዲይ በቀጥታ ክስ ወቅት የተገመተ የንብረት ግምት በአፇፃፀም ወቀት ንብረቱ በዒይነት ካሌተገኘ እና 
ንብረቱን በዒይነት ሇመተካት የንብረቱ ዋጋ ቀዴሞ ከተገመተው ግምት በሌጦ ሲገኝ አፇፃፀሙ ሉሆን የሚገባው 
በቀዴሞው ግምት ወይስ ንብረቱን በዒይነት ሇመተካት በሚያስችሌ የወቅቱ ተገቢ ዋጋ? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ ሇዚህ 
ጥያቄ ተገቢ ምሊሽ ሉገኝ የሚችሇው በቀጥታ ክስ ወቀት የተሰጠውን ውሣኔ እና የገበያን ተሇዋዋጭ ባህርይ ግንዛቤ 
ውስጥ ማስገባት ሲቻሌ ነው፡፡ እንዱሁም አፇፃፀሙን የያዘው ፌ/ቤት ሇአፇፃፀሙ ተስማሚ በሆነ መንገዴ ፌርደ 
እንዱፇጸም ትእዛዝ የመስጠት ሥሌጣን ያሇው መሆኑም ሉስተዋሌ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም በቀጥታ ክስ ወቀት የነበረው 
የንብረት ግምት በአፇፃፀም ወቅት ንብረቱ በፌርዴ ባሇእዲ እጅ በነበረበት ሁኔታ ጏዴል መገኘቱ ከተረጋገጠ በዒይነት 
ሇፌርዴ ባሇመብቱ እንዱያስረክብ እስከተወሰነ ዴረስ የጏሇውን የንብረቱን ክፌሌ እንዱተካ ማዴረግ በዋናው ፌርዴ 
ከተሰጠው ውሣኔ ውጪ ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት የሇም፡፡ የመኪና እቃዎች ዋጋ ከፌና ዝቅ የሚሌ መሆኑ 
እየታወቀም አንዳ ተገምቶ የቀረበ ዋጋ ሁሌ ጊዜ ተቀባይነት አሇው ሇማሇት አይቻሌም፡፡ የፌርዴ ባሇመብት ንብረቱን 
በዒይነት እንዱረከብ ከተወሰነ እና የፌርዴ ባሇእዲው እንዯፇርደ የማይፇጽምበት ምክንያት ያሇመኖሩ ሲረጋገጥ የፌርዴ 
ባእዲው ንብረቱን በዒይነት እንዱያስረክብ፣ በዚህ ወቅትም ሇአፇፃፀሙ ተስማሚ የሆነ መንገዴ መከተሌ የፌርዴ አፇፃፀም 
ስርአት የግዴ የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ አንዴ ፌርዴ ሇፌርዴ ባሇመብት እንዯፌርደ ተፇጽሞሇታሌ ሇማሇት 
እይቻሌም፡፡ በመሆኑም በትግራይ ብ/ክ/መንግስት የማእከሊይ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነችው መኪና ጏዯለ 
የተባለትን እቃዎች በተመሇከተ ሇአመሌካች እንዱተካሊቸው ፕሮፍርማ እንዱሰባሰብ በማዴረግ ዝቅተኛው ዋጋ እንዱከፇሌ 
ማዴረጉ የአፇፃፀም ክስ አቀራረብና የአፇፃፀም ውሣኔ አሰጣጥ ሥርአትን ባሌተከተሇ አኳኋን ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 
ይሌቁንም የዚህ ፌ/ቤት አካሄዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 378 እና 392 ስር የተመሇቱትን ዴንጋጌዎችንና መኪናዋ በፌርዴ 
ባሇእዲ እጅ በነበረችበት ወቅት እቃዎቹ የመጉዯሊቸውን ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ ግን አመሌካች በዋናው ፌርዴ መኪናዋን እንዱረከቡ የተወሰነውን 
ውሣኔ እና የመኪና እቃዎች የገበያ ዋጋን ተሇዋዋጭነት እንዱሁም አፇፃፀሙን የያዘው ፌ/ቤት ሇአፇፃፀሙ ተስማሚ 
በሆነ መንገዴ ፌርደ እንዱፇጸም ትእዛዝ ሇመስጠት ስሌጣን ያሇው መሆኑን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 392/1/ ያስቀመጠውን 
መንገዴ ያሊገናዘበ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልትም ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ትእዛዝ 
ሣያርም መቅረቱ ባግባቡ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ ሲጠቃሇሌም መጋቢት 06 ቀን 1999 ዒ.ም በተሰጠው ዋና ውሣኔ ሊይ የሰላዲ 
ቁጥር ትግ 03-00778 መኪና አመሌካች እንዱረከቡ ከተወሰነ በኋሊ በአፇፃፀም ዯግሞ መኪናውን ሣይሆን ብር 
30,000.00(ሰሊሳ ሺህ ብር) ይከፇሊት ተብል መወሰኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 378 እና 392 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች 
ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. በትግራይ ብ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 23377 ግንቦት 26 ቀን 2000 ዒ.ም 
ተሰጠቶ በዚሁ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በፌ/መ/ቁ. 25095 ሰኔ 26 ቀን 2000 ዒ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የትግራይ ብ/ክ/መንግስት የማእከሊይ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 08699 የካቲት 17 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው 
ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ሇጏዯለት የመኪና እቃዎች ሇተጠሪ ሇአመሌካች ብር 66,520.00(ስሌሳ ስዴስት ሺህ አምስት አቶ ሃያ ብር) 
ሉከፌለ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ    
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