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                                                               የሰ/መ/ቁ.70801 

የካቲት 30 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        ተሻገር ገ/ስሊሴ 

        አሌማዉ ወላ 

     ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዋት ኢንተርናሽናሌ ኃ/የተ/የግ/ማህበር - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡-  ወ/ሮ ፍዚያ ቃዱ - የቀረበ የሇም 

መዝገቡ የተቀጠረው፤- ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ    ር    ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የፌ/ቤት ውሳኔ በተከራካሪ ወገኖች ከቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ክሌሌ ወሰን 
ሉያሌፌ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ሇይቶ ተገቢውን ዲኝነት በመስጠት 
በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ የጉዲዩም መነሻ የአሁን አመሌካች በሥር የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በግዥ 
ባገኘሁት የንግዴ ዴርጅት ሊይ የአሁን ተጠሪ ሁከት የፇጠሩብኝ ስሇሆነ የተፇጠረው ሁከት 
ይወገዴሌኝ በማሇት ክስ መሥርቷሌ፡፡ 

ተጠሪም ባመሇከተው ክርክር የተነሳበት ንብረት ሉገመት ስሇሚቻሌ ተገምቶ ተገቢው የዲኝነት 
ገንዘብ ተከፌልበት ሉቀርብ ሲገባ ይህንኑ ሥርዓት አሟሌቶ የቀረበ አይዯሇም፡፡ በተጠሪ በኩሌ 
የቀረበው ውሌ የብዴር እንጂ የሽያጭ አይዯሇም፡፡ መፃፌ ስሇማሌችሌ በተንኮሌ የተዘጋጀ ካሌሆነ 
በቀር በእኔ የተዯረገ አይዯሇም ስሇሆነም ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ተመሌክቶ በህግ ፉት በማይፀና ውሌ ንብረቱ በእጅ ገብቷሌ ማሇት ስሇማይቻሌ 
እና በህግ ማሟሇት የሚገባውን ሂዯት ባሊሟሊ ውሌ ዯግሞ በሁከት ክስ ማስፇጸም አይቻሌም፡፡ 
ስሇሆነም ክሱ በፌ/ብ/ሥ./ሥ/ሔ/ቁ 33(2) መሰረት ውዴቅ ነው የሚሌ ዲኝነት ሰጥቶበታሌ፡፡ 

በዚህም የወረዲው ፌ/ቤት ውሳኔ ይግባኝ ተጠይቆበት በበሊይ ፌ/ቤቶች የሰበር ሰሚ ችልቱን 
ጨምሮ በየዯረጃው ተቀባይነትን አሊገኘም፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ዲኝነት ሊይ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚሌበትን 
ዝርዝር ነጥቦች አመሌካች በመጥቀስ የሰበር አቤቱታ በማቅረቡ የተነሳ ሲሆን፤ ተጠሪም ከሊይ 
በመግቢያው ሊይ በተጠቀሰው ነጥብ ሊይ መሌስ እንዱሰጥበት ተዯርጎ ግራ ቀኙ የፅሁፌ 
ክርክራቸውን አጠናቀዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 
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በከሳሽነት የተሰየመ ወገን አንዴ ንብረት በአንዴ ህጋዊ ተግባር ሳቢያ ወዯ እጄ ገብቷሌ በይዞታ 
ሊይ እያሇ ሁከት ተፇጠረብኝ የሚሌ ክስ ትክክሇኛውን የሁከት የህግ ፅንሰ ሀሳብ ተከትል 
ማቅረቡ ከተረጋገጠ፤ ሇዚሁ ክስ በተከሳሽነት የተሰየመው ወገን ከተሰማ በኋሊ በፌ/ቤቱ ሉሰጥ 
የሚገባው ዲኝነት ሁከት ተፇጥሯሌ ይወገዴ፤ ወይም የተፇጠረ ሁከት የሇም በማሇት የሚወሰን 
እንጂ በከሳሹ እጅ ሉገባ የቻሇበትን ህጋዊ ተግባር ሇመመርመር የሚያበቃ ወይም የሚያስችሌ 
ምክንያት አይኖርም፡፡ ከሳሹ የክሱን ምክንያት ዘርዝሮ ሉያገኝ የሚገባውን ዲኝነት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 224 ሲጠይቅ፤ ውሳኔው ይህንኑ የጠየቀውን ዲኝነት ማግኘት የሚቻሌ 
መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ሇይቶ ማዘዝ ስሇሚገባ የወረዲው ፌ/ቤት ሁከት የተፇጠረ ስሇመሆኑ 
አሌተረጋገጠም ካሇ የተፇጠረ ሁከት የሇም በማሇት መወሰን ሲገባው ከዚህ አሌፍ በላሊ የክርክር 
መስመር ታይቶና ተጣርቶ ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ ሁለ አካቶ ያሇ ቦታው የሽያጭ ውለ ዋጋ 
ያሇው ነው? ወይስ አይዯሇም? በሚሇው ሊይ ዲኝነት መስጠቱ ከተጠየቀው ዲኝነት ክሌሌ የወጣ 
በመሆኑ ሥነ-ሥርዓታዊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የአሁን አመሌካችም በክስ ማመሌከቻው ዘርዝሮ ያቀረበው እና የጠየቀው ዲኝነት 
ተዲምሮ ሲታይ በሽያጭ ውሌ ምክንያት በእጁ የገባው የንግዴ ዴርጅት በተጠሪ ተወስድበት ከሆነ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 226 (3) እንዯተመሇከተው የተወሰዯን እና ተሇይቶ የታወቀን ንብረት 
ሇማስመሇስ የተፇሇገ እንዯሆነ የዚህኑ ንብረት ዋጋ ተገምቶ የሥረ-ነገር ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት 
ተገቢውን በመክፇሌ ክሱን አቅርቦ በዚሁ የክስ መስመር ተገቢውን ክርክርና ንጥጥር ተዯርጎ 
ተገቢውን ዲኝነት ማግኘት ሲገባ በሥር የወረዲው ፌ/ቤት ክስ የቀረበበት መንገዴ ተገቢ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149 እንዯተመሇከተው በሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ሉስተናገዴ 
የሚገባው ጉዲይ በንብረት ሊይ የተፇጠረን ሁከት ሇማስቆም (cessation of intereference) 
ወይም ከሁከት መፌጠር ተግባሩ እንዱታገዴ (injuction) ሇመጠየቅ እንጂ የተወሰዯን ንብረት 
እንዯገና ወዯ እጁ ሇማስገባት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 

ከእነዚህ ሁሇት ሏተታዎች አንጻር የስር ፌ/ቤቶች በየዯረጃው በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ዲኝነት ህጋዊ 
መሰረት ያሇው ሆኖ ባሇማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ  ኔ 

1. በዚህ ጉዲይ የአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 45352 በ26/4/03፤ ይግባኝ ሰሚው የአዲማ ሌዩ 
ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 10876 በ16/5/2003 ዓ.ም. እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 
በመ/ቁ 129205 በ11/08/2003 ዓ.ም የሰጡት ዲኝነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348 (1) መሰረት 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአሁን ተጠሪ ክርክር ያስነሳውን ንብረት በሽያጭ ውሌ ካገኝ በኋሊ በተከሳሽ ዴርጊት ከእጁ 
ወጥቶ ከተገኘ ወይም በተከሳሽ ቁጥጥር ሥር ይገኛሌ ካሇ የህንኑ የሽያጭ ውሌ ያሇውን 
መነሻ አዴርጎ ንብረቱን መሌሶ ወዯ እጁ ሇማስገባት እንዯ ሥርዓቱ ዲኝነት የመጠየቅ መብቱ 
የተጠበቀ ነው ብሇናሌ፡፡ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤት ይተሊሇፌ፡፡ 

3. በዚህ የሰበር ችልት ግራ ቀኙ ባዯረጉት ክርክር ሳቢያ ሇወጣው ማናቸውም ወጪና ኪሳራ 
ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት/ዘ  
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