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  የሰ/መ/ቁ. 45247 

ሰኔ 17 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አቶ ዯጀኔ በሊቸው - ከጠበቃ ዲኜ አዱሴ ጋር ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ነስሩ አወሌ- አሌቀረቡም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቶታሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የውሌ ይፇፀምሌኝ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች 
በተጠሪ ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፤ተጠሪ በብር 149,000.00(አንዴ መቶ አርባ ዘጠኝ ሺህ 
ብር) የዯረቅ ጭነት ማመሊሇሻ መኪና ሸጠውሊቸው በእሇቱ ብር 145,000.00(አንዴ መቶ አርባ አምስት ሺህ ብር) 
ተቀብሇው ሉብሬውንና መኪናውን ያስረከቡ መሆኑን፣ቀሪውን ገንዘብ ስም ሃብቱን ሲያዛውሩሊቸው አመሌካች ሇተጠሪ 
ሇመክፇሌ እንዯተስማሙ፣ተጠሪም መኪናውን ከእዲና እገዲ ነፃ በማዴረግ ስመ ሃብቱን ሇማዛወር በውለ ሊይ በግሌጽ 
ግዳታ መግባታቸውን፣ሆኖም ተጠሪ በገቡት ግዳታ መሰረት መኪናውን ከእዲና እገዲ ነፃ ሇማዴረግ እና ስመ ሃብቱንም 
ሇማዛወር ፇቃዯኛ ሉሆኑ አሇመቻሊቸውን ገሌጸው በውለ መሰረት መኪናውን ከእዲና እገዲ ነፃ አዴርገው ስመ ሃብቱን 
እንዱያዛውሩሊቸው እንዱሁም የገዯብ ገንዘብ ብር 10,000.00(አስር ሺህ ብር) እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠሪም ሇክሱ በሰጡት መሌስ በመካከሊቸው የመኪና ሽያጭ ውሌ መዯረጉንና በክሱ ሊይ 
የተገሇጸውን ገንዘብ በመቀበሌ መኪናውንና ሉብሬውን ሇአመሌካች ማስረከባቸውን እንዱሁም በውለ ሊይ መኪናውን 
ከእዲና እገዲ ነፃ ሇማዴረግ እና ስመ ሏብቱንም ሇማዛወር ግዳታ መግባታቸውን ሳይክደ መኪናውን ከእዲና እገዲ ነፃ 
ሉያዯርጉት ያሌቻለት በወንጀሌ ጉዲይ ዋስ የሆኑሊቸው ግሇሰብ በመሰወራቸው መሆኑን፣ስመ ሃብቱንም የማዛወር ስሌጣን 
የላሊ አካሌ እንጂ የተጠሪ አሇመሆኑን፣እንዱሁም ውለ ፇራሽ ነው ያሌተባሇ በመሆኑም የገዯብ መቀጫ የሚጠየቁበት 
ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ውለ መኖሩን ከአረጋገጠ በኋሊ ተጠሪን አመሌካች ሉጠየቁ 
የሚገባው ውለ እንዱፇርስ እንጂ እዲና እገዲውን ነፃ እንዱያዯርጉ አይዯሇም፣ስመ ሃብቱን የማዛወር ስሌጣንም የተጠሪ 
ሳይሆን በሔጉ አግባብ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ነው የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ ክሱ የክስ ምክንያት የሇውም ሲሌ 
ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸው ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 
ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ ሚያዝያ 16 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም 
በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው የጽሐፌ መሌስ እንዱሰጡ በችልት ተነግሯቸው 
የፁሐፌ መሌሳቸውን ባሇማቅረባቸው የጹሐፌ መሌስ የማቅረብ መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
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እንዯመረመረውም ሇስመ ንብረት ዝውውር ሲባሌ በተሸጠው መኪና ሊይ አስቀዴሞ የተሰጠውን የእግዴ ትእዛዝ ሻጩ 
እገዲ እንዯሚያስነሳ በውለ ግዳታ መግባቱ ከተረጋገጠ፣ይኸው ግዳታ እንዱፇጸም ክስ ማቅረብ በጉዲዩ ሊይ የክስ ምክንያት 
የሇውም ሇማሇት ይቻሊሌ? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሲሆን ላልች ነጥቦች በዚሁ ነጥብ ስር 
የሚሸፇኑ ሆነው አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአመሌካችና የተጠሪ ግንኙነት የመነጨው ከመኪና ሽያጭ ውሌ 
መሆኑን፣ውለ ስሇመኖሩና በይዘቱ ሊይ ግራ ቀኙ ያሌተካካደ መሆኑን፣ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኪና በገዢው ስም 
ሉዛወር ያሌቻሇው ተጠሪው ሇላሊ ግሇሰብ በወንጀሌ ጉዲይ በብር 10,000.00(አስር ሺህ) በፌርዴ ቤት ዋስ ስሇሆኑ እግዴ 
በመሰጠቱ መሆኑን፣ እግደም ሇመንገዴ ትራንስፕርት ባሇስሌጣን ተሊሌፍ ከመኪናው ማህዯር ጋር ስሇመያያዙ ተጠሪ 
ያሌካደት ፌሬ ነገር መሆኑ ነው፡፡ 

 በመሰረቱ አንዴ በፌርዴ ቤት የቀረበ ጉዲይ የክስ ምክንያት አሇው ብል ሇመወሰን የሚቻሇው በክሱ ሊይ 
የተገሇፀው ነገር ቢረጋገጥ ከሳሹ የጠየቀውን ዲኝነት ሇማግኘት ሔግ ይፇቅዴሇታሌ ወይ? የሚሇው ጥያቄ ሲነሳ ፌርዴ ቤቱ 
አዎንታዊ ምሊሽ ሇመስጠት የሚችሌ የሆነ እንዯሆነ ስሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የተፃፈት የማብራሪያ ፁሐፍች ያሳያለ፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም በግራ ቀኙ መካከሌ የመኪና ሽያጭ ውሌ መኖሩና ተጠሪ መኪናውን ከእዲና እገዲ 
ነፃ በማዴረግ ስመ ሏብቱን ሇአመሌካች ሇማዛወር ግዳታ የገቡ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በክሳቸው የገሇፁትም 
ይህንኑ ፌሬ ነገርና ተጠሪ በገቡት ግዳታ መሰረት ውለን ያሌፇፀሙ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ፌሬ ነገር ዯግሞ በተጠሪ በኩሌ 
ማስተባበያ ያሌቀረበበት የታመነ ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ መኪናው ሊይ የተሊሇፇውን የእግዴ ትእዛዝ እንዱያስነሱ 
ጥያቄ ማቅረባቸው ዯግሞ በሔግ የተፇቀዯ ነው፡፡ ማንም ሰው በገባው ዋስትና መሰረት በንብረቱ ሊይ እግዴ ተሰጥቶ ከሆነ 
ንብረቱን ሇላሊ ሰው በሽያጭ ሲያስተሊሌፌ ገዢው በንብረቱ ሊይ የሚያገኘውን የባሇቤትነት መብት ሙለ በሙለ 
ተግባራዊ ሇማዴረግ እንዱችሌ እግዴን የማስነሳት ግዳታ አሇበት፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካች ጥያቄ 
የክስ ምክንያት የሇውም በማሇት የዯረሱበት ዴምዲሜ ስሇክስ ምክንያት አጠቃሊይ መንፇስ እና ይዘት በሔጉ ሊይ 
የተመሇተውን መመዘኛን ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 ክሱ የክስ ምክንያት አሇው ከተባሇ አመሌካች ያሊቸውን መፌትሓ ይህ ችልት በዚሁ የክርክር ዯረጃ መወሰኑ 
ተገቢ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ተጠሪ በመኪናው ሊይ ያሰጡትን እግዴ የማያስነሱበት ሔጋዊ ምክንያት ያሊቸው ስሇመሆኑ አሊስረደም፡፡ ተጠሪ 
መኪናቸውን ከሸጡ ዯግሞ የመኪናውን ባሇሃብትነት ሇገዠው ሇማዛወር ሔጋዊ ግዳታ የአሇባቸው ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
2273/2/ ዴንጋጌ መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ የመኪናው ስመ ሃብት ሉዛወር የሚችሇው ተጠሪ በመኪናው ሊይ 
ያሰጡትን እግዴ ሲያስነሱ ነው፡፡ ተጠሪ ስመ ሃብቱን ሇማዛወር ስሌጣን የሊቸውም ቢባሌ እንኳ በአዋጅ ቁጥር 465/97 
አንቀጽ 3/2/ ዴንጋጌ መሰረት ሥሌጣን ያሇው አካሌ ተግባርን ሉወጣ የሚችሇው በፌርዴ ቤት የተሰጠው እግዴ መነሳቱ 
ሲረጋገጥ ነው፡፡ ስሇሆነም  በሔጉ አግባብ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ስመ ሃብቱን ሇማዛወር እንዱችሌ ተጠሪ የፌርዴ ቤቱ 
የእግዴ ትእዛዝ እንዱነሳ የበኩሊቸውን ግዳታ ሉወጡ የማይገዯደበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ዴምዲሜ ስሇውሌ አፇፃፀም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1740 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች የተመሇከቱትን ዯንቦችንም ሆነ የግራ 
ቀኙን የውሌ ይዘት ባግባቡ ያሊገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚሁም 
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13195 ጥቅምት 20 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 73431 ጥር 19 ቀን 2001 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች ክስ የክስ ምክንያት አሇው ብሇናሌ፡፡ 
3. ተጠሪ በገቡት ውሌ መሰረት በአካራካሪው መኪና ሊይ የተሊሇፇውን እግዴ በማስነሳት የሚመሇከተው አካሌ 

ስመ ሃብቱን ሇአመሌካች እንዱያዛውር እንዱያዯርጉ ብሇናሌ፡፡ 
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4. በዚህ ችልት ውሳኔ እንዱያስፇጽምም የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌሇት ብሇናሌ፡፡ 
5. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	45247

