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የሰ/መ/ቁ. 47682 

መጋቢት 6 ቀን 2003 ዓ.ም. 

  ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

          ዲኜ መሊኩ 

       ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች - ኤም. ኤ. ሸሪፌ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር - ጠበቃ ይማጅ ዩኒስ - ቀረቡ   

ተጠሪ -  ታይስ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር -  የቀረበ የሇም     

            መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የማይገባ የንግዴ ውዴዴር 
ተፇጽሞአሌ በማሇት የአሁኑ ተጠሪ የመሠረተውን ክስ የሚመሇከት ነው፡፡  ክሱ የቀረበው ሇንግዴ 
አሠራር አጣሪ ኮሚሽን ጽ/ቤት ሲሆን፣ ኮሚሽኑ ከሣሽ እና በወቅቱ ተከሣሾች የነበሩት የአሁኑን 
አመሌካች እና አቶ መሏመዴ አዯም የተባሇውን ግሇሰብ አከራክሮአሌ፡፡  በመጨረሻም ተከሣሾች 
ከከሣሽ የንግዴ ምሌክት ጋር ተመሣሣይነት ያሇውን ምሌክት በመጠቀም ምርታቸውን ሲሸጡ 
ተገኝተዋሌ፡፡  ይህ ዯግሞ ተጠቃሚውን ህብረተሰብ ግራ የሚያጋባና የሚያዯናግር ተገቢ ያሌሆነ 
የንግዴ ውዴዴር ነው እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰናሌ፡፡  በዚህ መሠረትም ተከሣሾች ዴርጊቱን 
እንዱያቆሙ፣ 1ኛ ተከሣሽ የነበረው /የአሁኑ አመሌካች/ ብር 15,000 መቀጫ እንዱከፌሌ፣ 2ኛ 
ተከሣሽ የነበረው ግሇሰብ ዯግሞ በማስጠንቀቂያ እንዱታሇፌ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
አመሌካች ውሣኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ የተሰማ 
ሲሆን፣ ፌ/ቤቱም ኮሚሽኑ ጉዲዩን ሇማየት የዲኝነት ሥሌጣን የሇውም በማሇት ይግባኝ የተባሇበትን 
ውሣኔ ሽሮአሌ፡፡  በመጨረሻም ተጠሪ በበኩለ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ በዚህ 
ዯረጃም ክርክሩ ተሰምቶአሌ፡፡  በመቀጠሌም ፌ/ቤቱ የንግዴ አሠራር አጣሪ ኮሚሽን ጉዲዩን ያየው 
በንግዴ አሠራር አዋጅ ቁጥር 329/95 በተሰጠው ሥሌጣን ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ ሽሮአሌ፡፡  የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ሊይ 
ነው፡፡ 

አመሌካች ሏምላ 21 ቀን 2001 ዓ.ም. በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቀርቦአሌ፡፡  
በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡  ክርክሩ 
የተሰማው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ በሔጉ አግባብ የተሰጠ ነው ወይ? በሚሇው 
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ጭብጥ ሊይ ነው፡፡  በሆኑም ግራ ቀኝ ወገኖች በጭብጡ መሠረት ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን የግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር እና የተሰጡትን ውሣኔዎች ይዘት 
በዝርዝር ተመሌክተናሌ፡፡  ከዚህም በቅዴሚያ ሌንገነዘብ የቻሌነው ተጠሪ ክስ የመሠረተው የንግዴ 
ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ መብትን ሇማስከበር ወይም የንግዴ ባሇቤትነት መብትን ሇማረጋገጥ 
ሳይሆን፣ ከሔግ አግባብ ውጪ ተፇጽሞብኛሌ ያሇውን የማይገባ ውዴዴር /የንግዴ ውዴዴር/ 
እንዱገታሇት እና አመሌካችም ሇዚህ ዴርጊቱ ተገቢው እርምጃ እንዱወሰዴበት በመጠየቅ እንዯሆነ 
ነው፡፡ ክሱን የሰማው የንግዴ አሠራር አጣሪ ኮሚሽንም ባቀረበሇት የዲኝነት ጥያቄ የተፇፀመውን እና 
በመፇፀም ሊይ ያሇውን ያሌተገባ የንግዴ ውዴዴር እንዱቆም፤ አመሌካችም በአዋጁ መሠረት እርምጃ 
ይወሰዴበት የሚሌ እንዯሆነ በመገንዘቡ የንግዴ ምሌክት ጥበቃን /አዋጅ ቁ. 501/98/ በሚመሇከት 
የሚነሳውን ክርክር የመዲኘት ሥሌጣን የሇህም በማሇት ከአመሌካች ቀርቦ የነበረውን የመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ በጉዲዩ ሥረ ነገር ሊይ አከራክሮ ውሣኔ ሰጥቶአሌ፡፡  የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ዯግሞ የሥር ከሣሽ /የአሁኑ ተጠሪ/ ክስ የንግዴ ምሌክት ባሇቤትነትን ማዕከሌ 
ያዯረገ ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት ጉዲዩ በኮሚሽኑ የዲኝነት ሥሌጣን ሥር አይወዴቅም 
በማሇት ወስኖአሌ፡፡  የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ባሇመስማማቱ በአዋጅ ቁ. 
329/95 እና በአዋጅ ቁጥር 501/98 መካከሌ ያሇውን ሌዩነት በዝርዝር በማመሌከት ጉዲዩ በንግዴ 
አሠራር አጣሪ ኮሚሽን የዲኝነት ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ ነው እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ 
ዯርሶአሌ፡፡ 

በበኩሊችንም እንዲየነው የኮሚሽኑ ውሣኔ የተመሠረተው በንግዴ አሠራር አዋጅ ቁ. 
329/95 አንቀጽ 10 እና 15 በተቀመጡት ዴንጋጌዎች ሊይ ነው፡፡  ተጠሪም ክሱን የመሠረተው 
በእነዚህ ዴንጋጌዎች የተመሇከተውን መሠረት በማዴረግ ሲሆን ተፇፀመ ወይም እየተፇፀመ ነው 
ያሇውን ዴርጊትም በዝርዝር ገሌጾ አቅርቦታሌ፡፡  የንግዴ አሠራር አጣሪ ኮሚሽን ያሌተገባ የንግዴ 
ውዴዴርን በሚመሇከት የሚነሳውን ክርክር የመዲኘት ሥሌጣን ያገኘው በንግዴ አሠራር አዋጅ ቁ. 
329/95 አንቀጽ 15 መሠረት ነው፡፡  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ እና /ሰ/ እንዯተመሇከተው 
ኮሚሽኑ ከማንኛውም ወገን የሚቀርቡሇትን አቤቱታዎች የአዋጁ ዴንጋጌዎችን የመተሊሇፌ ዴርጊት 
ተፇጽሞአሌ በሚሌ እስከቀረቡ ዴረስ አቤቱታዎቹን የመመርመር እና /ወይም የቅጣት ውሣኔ 
የመስጠት ሥሌጣን ተሰጥቶታሌ፡፡  በዚህ ረገዴ አግባብነት ያሊቸው ማሇትም ሇአቤቱታ መቅረብ 
መሠረት ሉሆኑ የሚችለት የአዋጁ ዴንጋጌዎችም ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴርን በተመሇከተ 
ዝርዝር ነገሮችን የያዘው አንቀጽ 10፣ ገበያን በበሊይነት ያሇ አግባብ ስሇመጠቀም በሚሌ የተዯነገገው 
አንቀጽ 11“ን“ መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡  ከዚህም በተጨማሪ የአዋጁን ዓሊማ በዝርዝር ያስቀመጠው 
አንቀጽ 3 ‛ንም“ መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡  የአዋጁ ዓሊማ፡- 

1) ሇነፃ ገበያ ውዴዴር እንቅፊት የሆኑ ዴርጊቶችና ተገቢ ያሌሆኑ የንግዴ ሥራዎች እንዲይፇፀሙ 
በመከሊከሌና በማስወገዴ ተገቢ የንግዴ ውዴዴር እንዱሰፌን ማዴረግ እና 

2) በንግዴ ዕቃዎች አገሌግልቶች አቅርቦት እና ሥርጭት ሊይ ገዯብ የሚፇጥሩ ዴርጊቶችን 
በመከሊከሌና በማስወገዴ የተጠቃሚውን ህብረተሰብ ጥቅም ማስጠበቅ ነው፡፡ 

    በሚሌ በዝርዝር ተቀምጦአሌ፡፡ 

ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀጽ 10/2/ሀ/ 
የተቀመጠውን ዴንጋጌ ስሇመተሊሇፈ በተጠሪ ክስ በዝርዝር ተመሌክቶአሌ፡፡  የዴርጊቱ አፇፃፀም ምን 
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እንዯሚመስሌም በክሱ ተገሌጾአሌ፡፡  በዚህ ረገዴ የተጠቀሰው አንቀጽ 10/2/ሀ/ በላሊው የንግዴ 
ዴርጅት ወይም በንግዴ ዴርጅቱ ተግባሮች በተሇይም ዴርጅቱ ከሚያቀርበው ምርት ወይም 
አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሁኔታ ማዯናገርን ያስከተሇ ወይም ሉያስከትሌ የሚችሌ ማናቸውም 
ዴርጊት ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር ሆኖ እንዯሚቆጠር ያመሇክታሌ፡፡  አመሌካች ፇጽሞታሌ 
ወይም እየፇጸመው ነው ተብል በተጠሪ ክስ የተነገረውም ይኸው በዴንጋጌው የተመሇከተው ዴርጊት 
ነው፡፡  የተጠሪ የክስ መነሻ አመሌካች እኔ የምጠቀምበትን የንግዴ ምሌክት አመሳስል በመጠቀም 
ምርቱን ሇገበያ እያቀረበነው የሚሌ ነው፡፡  በአጠቃሊይ የተጠሪ ክስ በንግዴ አሠራር አዋጅ ቁ. 
329/95/ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች የመተሊሇፌ ዴርጊት ተፇጽሞብኛሌ በሚሌ ብቻ የሚያቆም 
ሳይሆን ተፇጸመ /እየተፇጸመ ነው/ የሚሇው ዴርጊት ከሔጉ ጋር ያሇውን ግንኙነት /አግባብነት/ም 
በግሌጽ በዝርዝር የሚያሳይ ነው፡፡  አመሌካች ጉዲዩ ከንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ መብት 
አከባበር አንፃር በማየት ነው ኮሚሽኑ ሥሌጣን የሇውም በማሇት እየተከራከረ የመጣው፡፡  
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም አመሌካች የተጠሪን የንግዴ ምሌክት አመሳስል በመጠቀም ምርቱን 
ሇገበያ እያቀረበ ነው የሚሇውን በተጠሪ ክስ የተቀመጠውን አባባሌ ብቻ አጉሌቶ በማውጣት ጉዲዩ 
ከንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁ. 501/98 አንፃር ነው መታየት ያሇበት እሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ እንዯቻሇ ከውሣኔው ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡  

 በእርግጥም የክርክሩ አነሳስ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ወዯያዘው መዯምዯሚያ ሊይ 
የሚያዯርስ ከሆነ ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን የሚኖረው የንግዴ አሠሪር አጣሪ ኮሚሽን ሳይሆን 
የፋዳራሌ መዯበኛ ፌ/ቤት እንዯሆነ ከአዋጅ ቁ. 501/98 አንቀጽ 49 መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይሁንና 
ወዯ ዴምዲሜ ከመዯረሱ በፉት የተያዘውን ክርክር አጠቃሊይ ይዘት እና ተጠሪ በክሱ የጠየቀውን 
ዲኝነት በአግባቡ መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በበኩሊችን እንዯምንገነዘበው በተያዘው ጉዲይ የንግዴ 
አሠራር አጣሪ ኮሚሽን የዲኝነት ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ 
በዋናነት መታየት ያሇበት የተጠሪ የክስ ምክንያት /መነሻ/ እና በመጨረሻ የተጠየቀው ዲኝነት ነው፡፡  
ላሊው በመቀጠሌ መታየት ያሇበት ጉዲይ አመሌካች እና ተጠሪ በንግዴ ሥር ሊይ የተሰማሩ ብቻ 
ሳይሆኑ ተመሣሣይነት ያሇው ዕቃም ሇገበያ እያቀረቡ ናቸው የሚሇው ነው፡፡  ተጠሪ ተገቢ ያሌሆነ 
የንግዴ ውዴዴር ተፇጽሞብኛሌ የሚሇውም አመሌካች የሱ ያሌሆነውን የንግዴ ምሌክት /ተጠሪ 
ባሇቤት የሆነበትን/ አመሳስል በመጠቀም ምርቱን ሇገበያ እያቀረበ /እየሸጠ/ ነው በማሇት ነው፡፡  
ዴርጊቱ ያሌተገባ ውዴዴር ነው እየተባሇ ያሇውም ተጠሪ ከሚያቀርበው ምርት ጋር ማዯናገርን 
አስከትልአሌ ስሇተባሇ ወይም ሉያስከትሌ የሚችሌ ሆኖ በመታየቱ ነው፡፡  በመሆኑም በክርክር 
ሂዯት ወይም በክሱ አቀራረብ ስሇ ንግዴ ምሌክት በመነሳቱ ጉዲዩ የንግዴ ምሌክት ባሇቤትነት መብት 
ወይም ምዝገባ ጥበቃን የሚመሇከት ጉዲይ ነው ሇማሇት አይቻሌም፡፡  በመሆኑም በዚህ ረገዴ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአመሌካችን ክርክር መቀበለ ትክከሌ አይዯሇም፡፡  የፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ግን የጉዲዩን ይዘት ከሔጉ ጋር ያገናዘበ የሔግ መሠረት ያሇው 
ነው፡፡  ጉዲዩ በእርግጥም በንግዴ አሠራር አጣሪ ኮሚሽን የዲኝነት ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ ነው፡፡ 

 በመጨረሻም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የዲኝነት ሥሌጣንን በመሚመሇከት የተነሳውን 
ክርክር ከወሰነ በኋሊ በሥረ ነገር ረገዴ ያሇውን ክርክር በሥር ፌ/ቤት እንዱታይ አሇማዴረጉ ተገቢ 
ነው ወይ? የሚሇውን ነጥብ ተመሌክተናሌ፡፡  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በጉዲዩ የመጨረሻ ይግባኝ 
ሰሚ ፌ/ቤት እንዯመሆኑ ከንግዴ አሠራር አጣሪ ኮሚሽን ጀምሮ የተካሄዯውን ክርክር ነው 
የመረመረው፡፡  በአጣሪ ኮሚሽኑ እና በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጡት ውሣኔዎችም በዚህ 
ሂዯት ይመረመራለ፡፡  በእርግጥ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ትኩረት አዴርጎ የወሰነው በዲኝነት 
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ሥሌጣን ረገዴ የተነሳውን ክርክር ብቻ በመያዝ በመሆኑ ወዯ ጉዲዩ ሥረ ነገር አሌገባም፡፡  የንግዴ 
አሠራር አጣሪ ኮሚሽን ግን በሥረ ነገር ረገዴ የተነሳውን ክርክር ጭምር በመመርመር ውሣኔ 
ሰጥቶአሌ፡፡  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም በተመሣሣይ ሁኔታ በሁሇቱም ነጥቦች ሊይ ውሣኔ 
ሰጥቶአሌ፡፡  ሇዚህም ነው የንግዴ አሠራር አጣሪ ኮሚሽን የሰጠውን ውሣኔ ማፅናቱን በግሌጽ 
በውሣኔው ሊይ የገሇጸው፡፡  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 342 እንዯተዯነገገው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ 
በተባሇበት መዝገብ ውስጥ የሰፇረው ማስረጃ በቂ ነው የሚሌ ግምት ከያዘ የነገሩን ጭብጥ በማሻሻሌ 
ወይም በመሇወጥ ተገቢ መስል የታየውን የመጨረሻ ፌርዴ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  በያዝነው ጉዲይ 
የሆነውም ይኸው ነው፡፡  የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነቱ ከንግዴ አሠራር አጣሪ 
ኮሚሽን ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር የተሰማውን ማስረጃ በመመርመር የመጨረሻ ውሣኔ ሰጥቶአሌ፡፡ 
የንግዴ አሠራር አጣሪ ኮሚሽን በመቃወሚያውም ሆነ በጉዲዩ ሥረ ነገር ሊይ የሰጠው ውሣኔ 
ትክክሌ ሆኖ ስሊገኘውም ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡  በመሆኑም ውሣኔው በሔጉ አተገባበር ረገዴ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት የሇም፡፡  ስሇዚህም ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ውሣኔ 
 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 41022 ሚያዚያ 26 ቀን 2001 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቶአሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

/አተ 
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