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የሰበር መ/ቁ. 39568 

መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏ1 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሸንቁጤ ተ/ማርያም - ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ገብሬ ጎንጤ - ቀርበዋሌ 

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ አቤቱታ የቀረበው አመሌካች ሏምላ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻው የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ. 6833፣ሰኔ 12 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ የሰሜን ሸዋ መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት በመ/ቁ. 17ዏ74፣ ግንቦት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠውን ፌርዴ ተቀብል ማፅናቱ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ስሇሆነ ይታረምሌኝ በማሇቱ ነው፡፡ 

 ክርክሩ የተጀመረው በአማራ ክሌሌ በሰሜን ሸዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚሁ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች 
ከሣሽ፣ የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ክርክሩ የተጀመረው ስር ከሣሹ ህዲር 16 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም 
ጽፇው ያቀረቡትን ክስ መሠረት በማዴረግ ሲሆን አጭር ይዘቱ ዯግሞ ወኪሌ አዴራጊዬን በመወከሌ  ሏምላ 1ዏ ቀን 
1998 ዒ.ም በተፃፇ ውሌ በወኪሌ አዴራጊዬ ተመዝግቦ የሚታወቀውን የሰላዲ ቁጥር 3- ዏ81ዏ6 ኦሮ የሻንሲ ቁጥሩ 
15416፣ የሞተር ቁጥሩ OME ዏ3 - 41-3000-056326 የሆነ ጣሉያን ሰራሽ ፉያት መኪና ሇተከሣሹ በብር 5ዏ,ዏዏዏ 
/ሃምሣ ሺህ ብር/ ሸጨሊቸው ከዚህ ገንዘብ ብር 19,ዏዏዏ /አስራ ዘጠኝ ሺህብር ከፌሇውኝ እኔም መኪናውን ህዲር ዏ9 ቀን 
1999 ዒ.ም በተፃፇ መረካከቢያ አስረክቤአቸዋሇሁ፤ ይሁን እንጂ ቀሪውን ብር 31,ዏዏዏ /ሰሊሣ አንዴ ሺህ ብር/ ከፌሇው 
መኪናው በስማቸው እንዱያዞሩ ተከሣሹን ብጠይቃቸው ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው የተጠቀሰው ቀሪው ገንዘብ በመክፇሌ 
መኪናውን በስማቸው ተገዴዯው እንዱያዞሩ ይዯረግሌኝ፤ በተጨማሪም ታህሣሥ 18 ቀን 1999 ዒ.ም በተፃፇ የብዴር 
ውሌ ብር 1474 /አንዴ ሺህ አራት መቶ ሰባ አራት ብር/ ተከሣሹ ተበዴረው የወሰደ ሲሆን ይህንን ብዴር 
እንዱመሌሱሌኝ እንዱሁም ወሇዴና ወጪና ኪሣራ አክሇው እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

 ተከሣሹም በሰጡት መሌስ ሏምላ 1ዏ ቀን 1998 ዒ.ም ባዯረግነው የመኪና ሽያጭ ውሌ ውስጥ መኪናው 
የካምቢዮን ጥርስ ችግር ስሊሇው ከሣሹ ወዯፉት እስከ ህዲር 3ዏ ቀን 1999 ዒ.ም ዴረስ ይህንን ጉዴሇት እንዱስተካከሌ 
አዴርገው በስሜ እንዱዛወር የማዴረግ ግዳታ ገብተው ሲያበቁ ይህንን ግዳታቸው ባሌተወጡበት ሁኔታ ያቀረቡት 
የመኪናው ሽያጭ ቀሪ ገንዘብ ይስጡኝ ጥያቄ ተገቢነት የሇውም፤ እንዱሁም ከመኪናው ሽያጭ ውሌ ጋር ምንም አይነት 
ዝምዴና የላሇው የብር 1474 /አንዴ ሺህ አራት መቶ ሰባ አራት ብር/ ብዴር አጣምረው መክሰሣቸው ተገቢነት የሇውም፤ 
ከፇሇጉ ራሱን በቻሇ ክስ መጠየቅ ይችሊለ እንጂ ከመኪና ሽያጩ ጋር አያይዘው ክስ ሉያቀርቡ አይችለም ብሇዋሌ፡፡ 

 የሥር ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አግባብነት አሊቸው ካሊቸው ህጎች ጋር በማገናዘብ በመ/ቁ. 17ዏ74 
ግንቦት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም ፌርዴ የሰጠ ሲሆን፣ የፌርደ ይዘትም ግራ ቀኙ ወገኖች ባዯረጉት የመኪናው ሽያጭ ውሌ 
መኪናው የካምቢዮ ጥርስ ችግር ያሇበትና ይህንን ጉዴሇት ከሣሹ እስከ ህዲር  3ዏ ቀን 1999 ዒ.ም ሇማስተካከሌ ግዳታ 
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የገቡ ስሇሆነ ይህንን ግዳታቸውን ባሌተወጡበት ሁኔታ የመኪናው ሽያጭ ቀሪ ገንዘብ ይከፇሇኝ ጥያቄ ማንሣታቸው 
ተቀባይነት የሇውም፤ ከብር 19,ዏዏዏ /አስራ ዘጠኝ ሺህ ብር/ በተጨማሪ ከሣሹ ብር 1ዏ,416 / አስር ስሺህ አራት መቶ 
አስራ ስዴስት ብር/ ከተከሣሹ መቀበሊቸው በተከሣሹ የቀረበው የሰነዴ ማስረጃ ስሇሚያሣይና በከሣሹም ያሌተካዯ በመሆኑ 
ከሣሹ ከተከሣሹ ሊይ የሚቀራቸው ገንዘብ ብር 31,000 /ሠሊሣ አንዴ ሺህ ብር/ ሣይሆን ብር 2ዏ,584 /ሃያ ሺህ አምስት 
መቶሰማኒያ አራት ብር/ እንዯሆነና ተከሣሹ በቀሪው ያሌከፇለት ገንዘብ መኪናው እንዱታዯስና ቀሪ ገንዘብ የመኪናውን 
ጉዴሇት ሇማሣዯስ የማይበቃ ከሆነ በዯረሰኝ መሰረት ሇሚረጋገጥ ተጨማሪ የማሣዯሻ ወጪ ከሣሹ እንዱከፌለና 
መኪናውን አሟሌተው ሇከሣሹ እንዱያስረክቡ፤ ከሣሹና ተከሣሹ ሏምላ 1ዏ ቀን 1999 ዒ.ም ያዯረጉት የመኪናው ርክክብ 
ውሌ በሚመሇከተው አካሌ ፉት ቀርቦ የተመዘገበ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፤ ከሣሹ ከመኪናው ሽያጭ ውሌ 
አሇመፇፀም ጋር አያይዘው ያቀረቡት የብር 1474 /አንዴ ሺህ አራት መቶ ሰባ አራት ብር/ ጥያቄ ራሱን የቻሇ ክስ 
አቅርበው መጠየቅ እንጂ ተጣምሮ መቅረቡ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

 ከሊይ የሰፇረውን የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ በመቃወም ስር ከሣሹ ወዯ አማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ቢያቀርቡም ፌ/ቤቱ በፌ/ይ/መ/ቁ. 6833/ሰኔ 12 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም ይግባኙን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ 

 አመሌካቹም በሥር ፌርዴ ቤቶቹ የተሰጠውን ፌርዴ በመቃወም ሏምላ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የተፃፇ አቤቱታ 
ወዯዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡ ሲሆን መሠረታዊ ይዘቱም ስር ተከሣሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪ በውለ መሠረት መኪናው 
እንዯተረከቡ የሚገሌጽ ሰነዴ ፇርመውና ይህ ሰነዴም ሇስር ፌ/ቤት ቀርቦሇት እያሇ ስሙን እንዲዞርሊቸው እና ቀሪውን 
ገንዘብ እንዱከፌለኝ ጥያቄ አቅርቤ እያሇሁ መኪናው አሟሌተህ ሇተጠሪው አስረክብ ብል ፌርዴ መስጠቱ መሠረታዊ 
የሕግ ስህተት ነው፤ ተጠሪው መኪናው  ተረክበው ሲያበቁ በመኪናው ሇሚዯርስ ጉዲት ሻጭ አሰራ መባላ ተገቢ 
አይዯሇም፤ ፌ/ቤት ተዋዋይ ወገኖች በውሊችን ካስቀመጥነው ግዳታ ውስጥ ላሊ አዱስ ግዳታ ሉፇጥር አይችሌም፤ 
ተጠሪው በመረጡት ጋራጅ መኪናውን ስሊሣዯስኩሊቸው የከፇሌኩትን ብር 1ዏ,416 /አስር ሺህ አራት መቶ አስራ ስዴስት 
ብር/ የመሇሱሌኝን ገንዘብ የስር ፌ/ቤቱ ይህ ገንዘብ ሇመኪናው ሽያጭ ተብል እንዯተቀበሌኩ በማዴረግ መወሰኑ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪም የካቲት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን ይዘቱም አመሌካቹ ሇተጠቀሰው መኪና 
ሽያጭ ተብል ብር 29416 /ሃያ ዘጠኝ ሺህ አራት መቶ አስራ ስዴስት ብር/ ከእኔ ወስዶሌ፤ አመሌካቹ የሸጠሌኝ መኪና 
ጉዴሇት የነበረበትና በእዲ የተያዘ ነው፤መኪናው ቀዯም ብል በላሊ ምክንያት ሇነበረው ዔዲ መክፇያ እንዱሆን የሏራጅ 
ሽያጭ ወጥቶበት ይገኛሌ፤ አመሌካቹ በውሊችን መሠረት የነበረበትን ግዳታ ሣይወጣ መኪናው ተጠሪው ተረክቧሌና እዲ 
የሇብኝም በማሇት ያቀረበው አቤቱታ ተገቢነት የሇውም፣ መኪናው እንዱያሣዴስሌኝ አመሌካችን አሌወከሌኩትም፣ 
ስሇሆነም እኔ ሇአመሌካች የሰጠሁት ብር 1ዏ416 /አስር ሺህ አራት መቶ አስራ ስዴስት ብር/ ሇመኪናው ዋጋ ተብል 
የተሰጠው ተጨማሪ ክፌያ እንጂ ሇመኪና ማሣዯሻ አይዯሇም፤ ስሇሆነም አመሌካቹ የወሰዯውን ጠቅሊሊ ገንዘቤ ብር 
29416 /ሃያ ዘጠኝ ሺህ አራት መቶ አስራ ስዴስት ብር/ ከሕጋዊ ወሇደ ጋር ዯምሮ ሉመሌስሌኝ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 ይህ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ እየተዘረዘረ በመጣው መሌኩ በመገንዘብ፣  

1/ አመሌካቹ በመኪና ሽያጭ ውለ መሠረት የሚጠበቅባቸውን ግዳታ ተወጥተዋሌ ወይስ አሌተወጡም? 

2/   አመሌካቹ በስር ፌ/ቤት የመሠረቱት ክስ ተጠሪው የመኪና ሽያጭ ቀሪ ገንዘቤ ይክፇሇኝና መኪናው በስሙ 
ይዛወርሇት የሚሌ ሆኖ እያሇ በፌርደ የተመሇከቱትን ላልች ግዳታዎች በአመሌካቹ ሊይ ሉፇረደ ይገባሌ 
ወይስ አይገባም?  በላሊ አገሊሇጽ የፌርደ ገዯብ እስከየት ዴረስ ሉሆን ይገባሌ? 

የሚለትን መሠረታዊ ጭብጦች በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ መንፇስ መረዲት የሚቻሇው አመሌካቹ የሚለት ከተጠሪው ጋር ባዯረጉት የመኪና ሽያጭ ውሌ 
መሠረት ከእርሣቸው የሚጠበቅ ማንኛውም አይነት ግዳታ እንዯተወጡና መኪናውም ሇተጠሪው እንዲስረከቡ በመግሇጽ 
ቀሪ ገንዘባቸውን ተጠሪው ከፌሇው መኪናዋ በገዢው ስም እንዴትተሊሇፌ ነው፤ የስር ፌርዴ ቤቶቹም አመሌካቹ ቀሪ 
ገንዘብ እንዱከፇሊቸው ከመጠየቃቸው በፉት ሉወጡት የሚገባ መኪናውን የማስጠገን ግዳታ አሇባቸው ማሇታቸው 
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አመሌካቹ ፌ/ቤቱ የፇጠረባቸው አዱስ ግዳታ አዴርገው ያስቀምጡታሌ፡፡ ተጠሪው ዯግሞ አመሌካቹ የሸጡሊቸው መኪና 
ችግር ያሇበት እንዯሆነና በውሊቸውም መሠረት መኪናውን የማስጠገን ወይም የጎዯሇውን የማሟሊት ግዳታ አሇባቸው 
የሚሌ ነው፡፡ ግራ ቀኙ ወገኖች ሏምላ 1ዏ ቀን 1998 ዒ.ም አዯረጉት በተባሇው የመኪና ሽያጭ ውሌ ውስጥ የአመሌካቹ 
ግዳታ ሆኖ መስፇሩን የስር ፌርዴ ቤቱ በውሣኔው የገሇፀው መኪናው የካምቢዮ ብሌሽት እንዲሇውና ይህንን የማሰራት 
ወይም የመተካት ግዳታ እንዲሇባቸው ነው፡፡ የመኪናው ካቢዮን አሰርተው መኪናው ሇተጠሪው ስሇማስረክባቸው 
የሚገሌጽ ማስረጃ አመሌካቹ አሊቀረቡም፡፡ ተጠሪው መኪናው ተረክበው በእጃቸው አስገብተዋሌና የመኪናው ጉዴሇት 
አርሜ መኪናው ማስተሊሇፋ ያሣያሌ የሚሇው የአመሌካቹ ክርክር ሲታይም ምንም እንኳ የስር ፌ/ቤቱ ሏምላ 1ዏ ቀን 
1999 ዒ.ም የተዯረገው የመኪናው ማረካከቢያ ውሌ በሚመሇከተው አካሌ ፉት ቀርቦ የተመዘገበ አይዯሇም በማሇት 
ውጤት እንዯላሇው አስመስል መወሰኑ ተገቢነት ባይኖረውም በዚህ ሰነዴም ቢሆን መኪናው የካምቢዮን ችግር እንዲሇበት 
የተቀመጠ በመሆኑ አመሌካቹ በውለ መሠረት ሉወጡት የሚገባ ግዳታ ሙለ በሙለ ተዋጥተዋሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ 
በውሌ የተመሇከተ ግዳታቸው ሣይወጡ ዯግሞ የቀሪ ገንዘብ ክፌያና የመኪናው ስም መዛወር ጥያቄ ማንሣታቸው 
አግባብነት የሇውም፤ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1757 እንዯዯነገገውም ውለ እንዱፇፀምሇት የሚጠይቀው ወገን በውለ መሠረት 
አስቀዴሞ ሉወጣው የሚገባ ግዳታ ከተወጣ በኋሊ መሆን እንዲሇበት ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቱ አመሌካቹ የመኪናው 
ካምቢዮን የማስተካከሌ ግዳታቸውን ሣይወጡ የቀሪ ገንዘብ ክፌያ ጥያቄ ማንሣት አይችለም በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢና መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው፡፡ 

 በላሊ በኩሌ የስር ፌ/ቤቱ ከሊይ ከተቀመጠው ማጠቃሇያ ማሇትም አመሌካቹ በውለ መሠረት አስቀዴሞ ሉወጣው 
የሚገባ ግዳታ ሣይፇጽም ክስ ማቅረብ አይችሌም ከሚሇው ውሣኔ አሌፍ ላልች በአመሌካቹ መብት ሊይ ያስተሊሇፊቸው 
ውሣኔዎች ማሇትም ተጠሪው ያቀረቡት ክስ ሣይኖር ሇአመሌካቹ የከፇለት ተጨማሪ ገንዘብ ብር 1ዏ,416 /አስር ሺህ 
አራት መቶ አስራ ስዴስት/ አሇ ብል ማረጋገጡና ላልች ተጨማሪ ነጥቦችን መተንተኑ ከክርክር ሂዯት አኳያ ሲታይ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፤ አመሌካቹ ግዳታውን ሣይወጣ ክስ ማቅረብ አይችሌም ተብል 
ተጠቃሌል እያሇ ፌ/ቤቱ ከዚህ አሌፍ ወዯ ሂሣብ ስራ ገብቶ ውሣኔ መስጠቱ ተገቢነት የሇውም፤ ስሇሆነም የሚከተሇውን 
ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የሰሜን ሸዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.17ዏ74፣ ግንቦት 13 ቀን 
2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ እንዱሁም የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ.ቁ. 6833/ ሰኔ 12 ቀን 
2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

2/ አመሌካቹ በመኪና ሽያጭ ውለ የተመሇከተውን ግዳታቸው ሣይወጡ ቀሪ ገንዘብ ተጠሪው ይስጠኝ በማሇት 
ክስ ሉያቀርቡ አይችለም፡፡ 

3/ ተጠሪው ክስ ሣያቀርቡ አመሌካቹ ባቀረቡት ክስ  ተጠሪው ሇአመሌካች ከመኪናው ሽያጭ ብር 1ዏ,416 /አስር 
ሺህ አራት መቶ አስራ ስዴስት ብር/ ከፌሇዋሌ የተባሇውና ላልች ትችቶች የክርክር አካሄዴ ስርዒት የተከተሇ 
ውሣኔ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፣ 

4/ ታህሣሥ ዏ3/2ዏዏ1 ዒ.ም የተሊሇፇው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

5/ ግራ ቀኙ ወገኖች በዚህ ፌ/ቤት ሊካሄደት ክርክር ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፤ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት 
ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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