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የሰ/መ/ቁ. 142242 

ቀን 16/09/2010 ዒ/ም 

ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ 

             ተኽሉት ይመስሌ 

             ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

        ቀነዒ ቂጣታ 

         አብዬ ካሳሁን 

አመሌካች፡- ኦይሌ ሉቢያ ኢትዮጵያ ሉሚትዴ የቀረበ የሇም  

ተጠሪ፡- አቶ ኃይለ ገ/ሔይወት የቀረበ የሇም  

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

1. በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው መሰረታዊ ጭብጥ አመሌካች የንግዴ ዴርጅት 

ሇመረከብ ባቀረበው ክስ ሊይ የተቋረጠ ጥቅም አጣምሮ መጠየቅ ይችሌ ነበር ተብል 

በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሳኔ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 እና 33(2) ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘትና መንፇስ 

ያገናዘበ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ነው፡፡  

2. አመሌካች ቀዯም ሲሌ በተጠሪ ሊይ በመ/ቁ. 76340 ባቀረበው ክስ በአዱስ አበባ 

ከተማ ቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 17/18 ክሌሌ የሚገኘውንና በቤት ቁጥር 387 

የተመዘገበውን የነዲጅ፣ የዘይት ማዯያና የመኪና እጥበት ማከናወኛ የንግዴ ዴርጅት 

እንዱያስረክቡት ዲኝነት ጠይቆ እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በተዯረገው ክርክር አመሌካች ንብረቱን እንዱረከብ ውሳኔ መስጠቱን መዝገቡ 

ያመሇክታሌ፡፡  
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3. አመሌካች ንብረቱ እንዱረከብ ከተወሰነ በኋሊ ከታህሳስ 4 ቀን 2001 ዒ.ም ጀምሮ 

ዴርጅቱን በፌርዴ እስከተረከበበት ሰኔ 14 ቀን 2003 ዒ.ም ዴረስ ከነዲጅ ጣብያው 

አገሌግልት፣ ከነዲጅ፣ ዘይት ሽያጭ ማግኘት የነበረበት ገቢ በዴምሩ ብር 

971,394.04 ጥቅም የተቋረጠ በመሆኑ ተጠሪ እንዱከፌለ በኮ/መ/ቁ. 111441 ክስ 

አቅርቧሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ አመሌካች መጀመሪያ 

ባቀረበው ክስ የተቋረጠ ጥቅምና ኪሳራ መጠየቅ እየቻሇ ክሱን ነጣጥል ያቀረበ 

እንዯሆነ፤ መጀመሪያ ባቀረበው ክስም የኪሳራ ጥያቄ ወዯፉት ሇመጠየቅ 

እንዱፇቀዯሇት ያቀረበው ጥያቄ በዝምታ የታሇፇ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

216/4/ እና 5(3) መሰረት ውዴቅ እንዱዯረግ አመሌክቷሌ፡፡  

4. በዚህ አግባብ ክርክሩ የቀረበሇትን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪ ያቀረቡት 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ ፌሬ ጉዲዩ ከመረመረ በኋሊ ተጠሪ 

ሇአመሌካች ብር 912,487.43 ከሰኔ 14 ቀን 2003 ዒ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 9% 

ወሇዴ እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቅሬታቸውን አቅርበው ፌርዴ ቤቱም 

ግራቀኙን ከአከራከረ በኋሊ አመሌካች የተቋረጠ ጥቅም ሇወዯፉት እንዱጠይቅ መብቱ 

እንዱጠበቅሇት ያቀረበው ጥያቄ በዝምታ የታሇፇ በመሆኑ በዴጋሚ ክስ ሉያቀርብ 

የሚችሌበት የሔግ አግባብ አይኖርም በማሇት የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ ሽሮአሌ፡፡  

5. አመሌካች የስር ፌ/ቤት ውሳኔ በመቃወም ግንቦት 14 ቀን 2009 ዒ.ም ባቀረበው 

የሰበር አቤቱታ ንብረቱ ሇማስመሇስ ባቀረበው ክስ ሊይ የተቋረጠ ጥቅም 

እንዱከፇሇው ግሌጽ ዲኝነት ባሌጠየቀበት እና የክስ ምክንያት ባሌበሰሇበትና 

ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ክስ መቅረብ ነበረበት የሚባሌበት የህግ ምክንያት የላሇ 

መሆኑን እየታወቀ የስር ፌ/ቤት የዲኝነት ጥያቄው በዝምታ ታሌፎሌ በማሇት 

የዯረሰበት ዴምዲሜ በሔጉ አግባብ አይዯሇም ተብል እንዱሻርሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ የመረመረው አጣሪ ችልትም አመሌካች ያቀረበው ክስ መብት 

ሉያቋቁም የሚችሌ ፌሬ ነገር ባሌነበረበት አጠቃሇህ ሌትከስ ይገባ ነበር ተነጣጥል 

የቀረበ ክስ ነው ተብል በዴጋሚ ሉቀርብ አይገባውም የመባለን አግባብነት 

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 እና 33(2) አንጻር ሇመመርመር ጉዲዩ ሇዚህ ችልት 

ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ ተጠሪም ታህሳስ 20 ቀን 2010 ዒ.ም ባቀረበው መሌስ 
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አመሌካች የኪሳራውን ጥያቄ ወዯፉት ነጥል ሇማቅረብ በውሳኔ እንዱታወቅሇት 

የመጀመሪያው ክስ ሊስተናገዯው ፌ/ቤት ያቀረበው ጥያቄ ሳይፇቀዯሇት የታሇፇ 

በመሆኑ የካሳው ጥያቄ ነጥል ማቅረብ አይችሌም በማሇት የተሰጠው ውሳኔ 

በአግባቡ ነው ተብል እንዱጸና ጠይቋሌ፡፡ የመሌስ መሌስም ቀርቧሌ፡፡  

6. የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆን 

አሇመሆኑን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

7. እንዯመረመርነውም አመሌካች መጀመሪያ ባቀረበው ክስ የነዲጅ ጣቢያው እንዱረከብ 

እንዱሁም የገቢና ትርፌ ማጣት ኪሳራ ወዯፉት እንዯሚጠይቅ በውሳኔ 

እንዱታወቅሇት ማመሌከቱን ከቀረበው ክርክር ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ አጥብቆ 

የሚከራከረው የአመሌካች የካሳ ጥያቄ በዝምታ ታሌፎሌ የሚሌ ነው፡፡ በመሰረቱ 

በአንዴ ክስ የሚጠቃሇለ ጉዲዮች አጠቃል ክስ ማቅረብ የሚገባ ስሇመሆኑ፤ በዚህ 

አግባብ ያሌቀረበው ክስ እንዯገና የክስ ምክንያት ሉሆን እንዯማይገባ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 ዴንጋጌ መሰረታዊ ይዘት ያስገነዝበናሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ 

እንዯምንገነዘበው አጠቃል ክስ ማቅረብ የሚቻሇው በተቋቋመ መብት ሊይ ተመስርቶ 

እንጂ ዲኝነት በተጠቀበት ጊዜ ያሌበሰሇ ወይም ያሌተረጋገጠ መብት ጭምር ማቅረብ 

እንዯማይቻሌ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች መጀመሪያ ያቀረበው ክስ መሰረታዊ 

የዲኝነት ጥያቄው የነዲጅ ማዯያው መረከብ ስሇመሆኑ አጠቃሊይ ካዯረጉት ክርክር 

መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የነዲጅ ጣቢያው የባሇቤትነት ጥያቄ ባሌተመሇሰበት ሁኔታ 

የጥቅም ማጣት ወይም ኪሳራ መጠየቅ ግምታዊ የዲኝነት ጥያቄ ከሚሆን ውጭ 

የተረጋገጠ መብት/ጥቅም ቀንሶ ማስቀረትን የሚያሳይ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ አመሌካች 

ነዲጅ ማዴያው ሇመረከብ ባቀረበው ክስ ሇወዯፉት የሚጠይቀው መብት መኖሩን 

ማመሇከቱ መጀመሪያ ባቀረበው ክስ ሊይ የተቋረጠ ጥቅም እንዱወሰንሇት ግሌጽ 

ዲኝነት ጠይቋሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ አመሌካች ያሌበሰሇ ወይም ያሌተረጋገጠ 

መብት በመጀመሪያ ክሱ ሊይ አጠቃል አሊቀረበም ተብል በስር ፌ/ቤት መወሰኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 ዴንጋጌ መሰረታዊ ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበ ሆኖ 

ተገኝቷሌ፡፡  
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8. አመሌካች መጀመሪያ ባቀረበው ክስ የነዲጅ ጣቢያው የባሇቤትነት መብት አከራካሪ 

የነበረ ስሇመሆኑ የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የባሇቤትነት መብት በሚያከራክርበት 

ሁኔታ ዯግሞ አመሌካች ባሌተረጋገጠ መብት ሊይ ተመስርቶ የገቢና ትርፌ ማጣት 

ኪሳራ የሚጠይቅበት ሁኔታ አይኖርም፡፡ አመሌካች መብቱን ወዯፉት የሚጠይቅ 

ስሇመሆኑ በክሱ ሊይ ማመሌከቱ ዲኝነት ጠይቋሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች ያቀረበው ክስ ተነጣጥል 

የቀረበ ነው፤ የፌርዴ ቤት ፇቃዴ ማግኘቱ አሌተረጋገጠም በማሇት የስር ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ውሳኔ መሻሩ ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው ምክንያቶች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

33/2/ እና 216 ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት ያሇበት ነው ብሇናሌ፡፡ አመሌካች የገቢና ትርፌ ማጣት ኪሳራ ሇመጠየቅ 

ያቀረበው ክስ እንዯገና (በዴጋሚ) የቀረበ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በዚህም ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ይ/መ/ቁ. 132137 በ 

24/06/2009 ዒ.ም በዋሇው ችልት ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 111441 በ 

07/11/2008 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ በመሻር የተሰጠ ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 

348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያቀረበው የገቢና ትርፌ ኪሳራ ይከፇሇኝ የዲኝነት ጥያቄ 

እንዯገና (በዴጋሚ) የቀረበ አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተዘጋውን የመዝገብ ቁጥር 

132137 በመክፇት ግራቀኙ በፌሬ ጉዲዩ ያቀረቡትን ክርክር መሰረት በማዴረግ 

ተገቢ ህጋዊ ውሳኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341 መሰረት 

መሌሰንሇታሌ፡፡ የውሳኔ ግሌባጭ ይዴረስ ብሇናሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት የተዯረገው ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ተመሇሰ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
 
መ/ይ 
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