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የሰ/መ/ቁ. 521ዏ6 

ህዲር 13/2ዏዏ3 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ አ/ማህበር ነ.ፇጅ አቶ ብርሃኑ ሌኪሣ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- አቶ ታዯሰ አዯሬ ቀረቡ 

        መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ጉዲይ አንዴ የተሸጠ የሚንቀሣቀስ ንብረት ከመሸጡ በፉት በነበረ የፌ/ቤት ዕገዲ 
ምክንያት ገዥው በባሇቤትነት መብቱ መገሌገሌ ሣይችሌ ቢቀር በሻጩ ሊይ ሉኖር የሚችሇው 
ኃሊፉነት ምንዴን ነው የሚሇውን ነጥብ በሚመሇከት በሻጭና በገዥ መካከሌ በተነሣው የሔግ ክርክር 
ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ 

 የአሁን ተጠሪ በአሁን አመሌካች ሊይ በኦሮሚያ ክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው ክስ 
ባጭሩ፡ 

 ሳምሶን ነጋሽ በሚባሌ ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን ፉያት የጭነት መኪና ሚያዚያ 28 ቀን 
1998 ዓ.ም በብር 58,ዏዏዏ.ዏዏ ሸጦሌኛሌ፡፡ ሆኖም የፌ/ቤት ዕግዴ ስሊሇበት የንግዴ ፇቃዴ፣ ቦል እና 
ታርጋ በማውጣት እንዯባሇቤት በንብረት አገሌግልት ማግኘት አሌቻሌኩም ጥቅም ተቋርጦብኛሌ፡፡ 
ስሇሆነም የተቋረጠ ጥቅም በወር 7ዏዏዏ.ዏዏ /ሰባት ሺህ ብር/ እንዱከፌሇኝና ስመሏብትነቱንም ወዯ 
እኔ ይዙርሌኝ የሚሌ ክስ አቅርቦበታሌ፡፡ 

 የአሁን አመሌካችም በተከሣሽነት ቀርቦ ባሇቤትነትን የሚያረጋግጡ ሰነድችንና ሉብሬውን 
አስተሊሌፇናሌ፡፡ በከፌተኛው ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረውን የዕግዴ ትእዛዝ ያስነሳን ሲሆን በወረዲው 
ፌ/ቤት የነበረውን ግን ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ሇማሰነሣት አሌቻሌንም የሚሇውንና ከይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤት የውሣኔ ግሌባጭ መረዲት እንዯሚቻሇውም በዕገዲ ምክንያት መኪናው ያሇሥራ 
አሌቆመም፤ ዕግዴ ያሇበት መሆኑንም እያወቀ ስሇገዛ ኃሊፉነት የሇብንም የሚለትን ከኃሊፉነት ጋር 
የተያያዙ ክርክሮችን ካቀረበ በኋሊ ስሇተቋረጠ ጥቅም መጠን አስመሌክቶ ዯግሞ የተቋረጠው ጥቅም 
መጠን በማስረጃ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ አይታመንም በማሇት ግሌጽ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
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 ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ተቋረጠ ስሇተባሇው ጥቅም ምን ያህሌ እንዯሆነ ማወቅ ይችሌ 
ዘንዴ ከበከሌቻ ትራንስፕርት አክሲዩን ማህበር ማረጋገጫ እንዱቀርብ ካዯረገ በኋሊ ጉዲዩን 
መርምሮ፣ 

 ተከሣሽ የአሁን አመሌካች ሇተቋረጠ ጥቅም ኃሊፉነት አይኖርብኝም ሲሌ ያቀረባቸው 
ምክንያቶች ተቀባይነት የሊቸውም የተቋረጠ ጥቅምን በሚመሌከት የትራንስፕርት አክሲዮን ማህበሩ 
ከሣሽ ከገሇፀው መጠን በሊይ ሆኖ ስሇተገኘ ከሣሹ ያቀረበውን መጠን የሰላት መነሻ በማዴረግ 
የሽያጭ ውለ ከተዯረገበት ሚያዚያ 28 ቀን 1998 ዓ.ም ጀምሮ ስመ ሀብትነቱ ወዯ ከሣሽ ዞሮ ሥራ 
እስከሚጀምርበት ጊዜ ዴረስ በወር 7ዏዏዏ.ዏዏ /ሰባት ሺህ ብር/ ተከሣሽ ይክፇሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ዯረጃ የሁሇቱንም ወገኖች ክርክር ከሰማ በኋሊ   

የሽያጭ ውለ ከተዯረገበት ከሚያዚያ 28 ቀን 1998 ዓ.ም በፉት ግንቦት 23 ቀን 1994 ዓ.ም 
የተሰጠ የዕግዴ ትእዛዝ መኖሩን ከተረጋገጠ ሻጭ ቀዴሞውኑ የዕግዴ ትእዛዝ እንዲሇበት ያውቃሌ፡፡ 
ስመሀብት የማዛወር ግዳታ ባይኖርበትም ይህንን ዕገዲ እያወቀ መሸጡ፡ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው 
በሽያጭ ውሌ ሊይ ሻጭ አስፇሊጊውን ትብብር ሁለ ያዯርጋሌ በሚሌ መገሇፁ በሻጭ ሊይ ያሇውን 
ከሔግ የመነጨ ግዳታን የሚያስቀር አይሆንም መኪናው ስሇመቆሙ አሌተረጋገጠም ቢሌም 
ስመሏብትነቱ በገዥው ስም እስካሌዞረ ዴረስ ያሇስራ እንዯቆመ ይቆጠራሌ ስሇሆነም ኃሊፉ ነው 
መባለ ተገቢ ሲሆን፤ የዯረሰውን የጉዲት መጠንንም ቢሆን በገሇሌተኛ ወገን የተረጋገጠው ከሣሹ 
ከጠየቀው በሌጦ በመገኘቱ የተነሣ በከሣሽ በኩሌ የቀረበው መጠን መወሰደ ስህተት አይዯሇም 
የሚለትን መነሻ በማዴረግ ውሣኔውን አጽንቷሌ፡፡ 

 የሰበር ቅሬታ የቀረበውም በእነዚህ በየዯረጃው የተሰጡት ውሣኔዎች መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመባቸው ናቸው ይታረምሌን በሚሌ ሆኖ የመከራከሪያ ነጥቡም በሥር ፌ/ቤቶች 
አቅርቧቸው ከነበረው በይዘቱ የተሇዬ አይዯሇም፡፡ 

 ተጠሪም በኃሊፉነትም ሆነ በጉዲት ካሣ መጠን ረገዴ የሰጠው ዲኝነት ሔግን መሠረት 
ያዯረገ ነው ሇሚሇው ክርክሩ ውለን አብራርቶ አቅርቧሌ፡፡ 

 እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2341/2/ ሊይ 
በተመሇከተው መሠረት ከኃሊፉነት ሇመዲን ሲሌ ገዥው በንብረቱ ሊይ የዕገዲ ትእዛዝ ያሇበት 
መሆኑን እያወቀ ገብቷሌ የሚሇውን ክርክር ያቅርብ እንጂ ይህ ክርክር ሇሻጭ ጠቃሚ የሚሆነው 
ገዥው ተከስተ ባሇው ጉዴሇት ሣቢያ የሽያጭ ውሌ  ይፌረስሌኝ በሚሌ ክስ የቀረበበት እንዯሆነ 
ስሇመሆኑ በንዐስ ቁጥር 1 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ የገዥ የአሁን ተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ውሌ 
ይፌረስሌኝ የሚሌ ሣይሆን ሻጭ ግዳታውን ከኪሣራ ጋር ይፇጽም የሚሌ ስሇሆነ ቀጥተኛ 
አግባብነት የሇውም፡፡ ገዥው የሚጠይቀው ዲኝነት አስገዴድ ማስፇፀምም ይሁን የውሌ ይፌረስሌኝ 
ጥያቄ ይህ የሻጭ መከራከሪያ ነጥብ በሁሇቱም ዓይነት ዲኝነቶች ያገሇግሊሌ እንኳ ቢባሌ ገዥ 
የአሁኑ ተጠሪ ንብረቱን በገዛበት ጊዜ በፌ/ቤት በተሰጠ ዕገዲ ምክንያት ሻጩ የእኔ ነው ከሚለ 
ሦስተኛ ወገኖች መብት ሁለ ነፃ የሆነ መኪና ሇገዥው ማስረከብ የማይችሌ መሆኑን ያውቅ ነበር 
ወይስ አሌነበረም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ተይዞ በሥር ፌ/ቤት በማስረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ 
አይዯሇም በዚህ ነጥብ ሊይ ማስረጃችንም አሌታየሌንም የሚሌ የሰበር ክርክርም የሇውም፡፡ ገዥ 
ያውቅ ነበር በሚሌ በአባባሌ ዯረጃ ከመግሇጽ አሌፍ ይህንን አባባሌ በማስረጃ አስዯግፍ ማስረዲት 
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ይኖርበታሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ሰበር ዯረጃም ቢሆን ገዥ ያውቅ ነበር በሚሌ ብቻ ተወስኖ የቀረበው 
ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

እንዱሁም አመሌካች አከራካሪ የሆነው የዕግዴ ትእዛዝ በእሷ መዝገብ ሊይ ስሊሌተሰጠ፤ 
የወረዲው ፌ/ቤትም ስሇእግዴ ጉዲይ ሲጠየቅ ዕግዴ የሇም በሚሌ ስሇአረጋገጠ እና ገዥውም ዕገዲ 
ያሇበት መሆኑን አስቀዴሞ የማረጋገጥ ግዳታ ነበረበት የሚለትን ነጥቦች በመጠቀስ ኃሊፉነት 
የሇብኝም ሲሌ ያቀረባቸው ክርክሮች ሻጩ የተሸጠው ንብረት ሊይ የማያስነካ መብት ሇገዥው 
ሇማስተሊሇፌ አስፇሊጊ ተግባሮችን ሇመፇፀም ግዳታ ይኖርበታሌ በሚሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2281 
እንዱሁም ውጤቱ የውሌ ማፌረስን ጉዲይ የሚመሇከት ቢሆንም የገዠውን መብት በሚነካ ጉዴሇት 
ምክንያት ሻጭ የእኔ ነው ከሚለ ሦስተኛ ወገኖች መብት ሁለ ነፃ የሆነ ነገር ሇገዥው የማስረከብ 
ግዳታ አሇበት በሚሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2341 የተጣሇበትን ከሔግ የመነጨ ግዳታ ያገናዘቡ ክርክሮች 
ባሇመሆናቸው የሔግ መሠረት የሊቸውም፡፡ 

አከራካሪው መኪና በፌ/ቤት ዕግዴ ምክንያት ያሇ ሥራ ቆሟሌ ወይስ በሥራ ሊይ ነበረ 
የሚሇውን ጉዲይ አስመሌክቶ አመሌካች በሰበር ዯረጃ የተብራራ ክርክር ያቀረበ ቢሆንም ይህ የፌሬ 
ነገር ጉዲይ ሇሥር ፌ/ቤት በማስረጃ ተዯግፍ ሉያጥር የሚችሌ እንጂ የሔግ ክርክርን የሚያስነሳ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት አመሌካች በሸጠው ንብረት ሊይ አስቀዴሞ በነበረ የፌ/ቤት ዕገዲ 
ምክንያት በገዥው ሊይ ዯረሰ ሇተባሇው የጥቅም መቋረጥ ኃሊፉ ነው በሚሌ በሥር ፌ/ቤቶች 
የተሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሆኖም በዚሁ በሻጭ የግዳታ ጉዴሇት በገዥው ሊይ ዯርሷሌ የተባሇውን የጉዲት መጠን 
በሚመሇከት የተሰጠው ውሣኔ በተጓዲኝ ገዥ እንዱህ ያሇ ጉዲይ ባጋጠመ ጊዜ እርሱም በተቻሇ 
መጠን ሉዯርስ የሚችሇውን ሇይቶ የመቀነስ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ ከተመሇከተው ዴንጋጌ ጋር 
ተካቶ ሉታይ የሚገባው ነጥብ ነው፡፡ 

በዚህ ጉዲይ የመኪና ሽያጭ ውሌ የተዯረገው ሚያዚያ 28 ቀን 1998 በሔግ ገዥው ጉዲት 
ዯረሰበኝ ካሣ ይከፇሇኝ ሲሌ ክስ ያቀረበው ዯግሞ መጋቢት 26 ቀን 1999 ዓ.ም ነው፡፡ ጉዴሇት 
ያሇበት ንብረት ወይም ዯግሞ ሙለ የባሇቤትነት መብት ሇመገሌገሌ የሚያስችሌ ጉዴሇት ያሇበት 
ንብረት የተረከበ ገዥ ያሇው የማስተካከያ መብት በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 2336 ቀጥል ባለት 
ዴንጋጌዎች ተቀምጧሌ፡፡ ገዥው ወዱያውኑ ክስ አቅርቦ ውለን ማስፇረስ ወይም ዯግሞ ከቁጥር 
2329 ጀምሮ ባለት ዴንጋጌዎች የተጓዯሇው ነገር ተሟሌቶ ይፇፀም ዘንዴ ወዱያውኑ መጠየቅ ከዚህ 
ጋር ጎን ሇጎንም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 236ዏ እንዯተመሇከተው ከሊይ ከተመሇከቱት የሔግ መፌትሄዎች 
በሻጭ ግዳታ መጓዯሌ ምክንያት የዯረሰበትን ጉዲት በገንዘብ አስሌቶ መጠየቅ እንዯሚገባው 
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ገዥው ይህንን በሔግ በተሰጠው መብቱ ሳይገሇገሌ ሇአንዴ ዓመት ያህሌ 
እንዯቆዩ መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ ይህንንም ማዴረግ መብቱ የሆነውን ያህሌ ሉዯርስ የሚችሇውን ጉዲት 
በመቀነስ ረገዴ ከባከነው ጊዜ አንፃር ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.18ዏ2 እንዯተመሇከተው ግዳታው ይሆናሌ፡፡ 
ከዚህ አንፃር የዯረሰውን የጉዲት ሌክ አወሳሰን ከተያዘው ጉዲይ አንፃር በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 179ዏ፤18ዏ2 
የተመሇከተውን መሠረት በማዴረግ ሉወስን ሲገባ ይህንን በገዥው በኩሌ የታየው የጥንቃቄ ጉዴሇት 
ሳይታይ የሽያጩ ውሌ የተዯረገበትንና ዕግደ የተነሣበትን ጊዜ መነሻ በማዴረግ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2ዏ91 
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በተመሇከተው ዴንጋጌ ብቻ በማየት ውሣኔ መስጠቱ በሥር ፌ/ቤቶች በጉዲት ካሣው አወሳሰን ረገዴ 
ስህተት መፇፀማቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በመ/ቁ. 
ዏ5183 21/6/2ዏዏዏ በመ/ቁ. 64263 በ22/ዏ4/ዏ2 የሰጡትን ውሣኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ አሻሽሇን ወስነናሌ፡፡ 

2. አመሌካች በተጠሪ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇበት ብሇናሌ፡፡ 

3. የተከሰተውን ጉዲት በጊዜው እንዱስተካክሌ ማዴረግ ሲገባ ይህን ካሌፇፀመ ከተያዘው ጉዲይ 
አንፃር ጊዜ በረዘመ ቁጥር የጉዲቱ ስላት በዚሁ ሌክ እያዯገ እንዯሚሄዴ ማወቅ ሲገባው ይህንን 
ሣያዯርግ ያሳየውን የጥንቃቄ ጉዴሇት ሁለ በማየት ሇዯረሰበት የጉዲት ሌክ በርትዕ ብር 
21,ዏዏዏ.ዏዏ /ሃያ አንዴ ሺህ/ ብር ይከፇሇው ብሇናሌ፡፡ 

በሥር ፌ/ቤት የተወሰነው ወጭና ኪሣራ ስላቱ መሠረት ይኸው የጉዲት ገንዘብ ይሁን፤ 
በዚህ ችልት የተዯረገው ክርክር ስሇተሰጠው ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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