በ ኢትዮጵያ ፌዴራላ ዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የ ፌዴራል ጠቅላይ ፍር ድ ቤት

ሰበር ሰሚችሎት

የሰ.መ.ቁ 179589
ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ.ም

ዳኞች፡- መዓዛ አሸናፊ
ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር)
ቀነዓ ቂጣታ
ፈይሳ ወርቁ
ደጀኔ አያንሳ

አመልካች፡- አቶ ግደይ ገ/ጻድቃን ገ/ማርያም
ተጠሪ፡-

ወ/ሮ ክንድሀፍቲ ኢታይ

አልቀረቡም

መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡፡

ፍ

ር ድ

የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመልካች የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ 24172
በቀን 08/04/2011 ዓ/ም የሰጠው ትዕዛዝ እና የፌደራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 226191 በቀን
19/07/2011 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልኝ
በማለት ስለጠየቁ ነው፡፡ ክርክሩ የዕግድ ትዕዛዝ እንዲነሳ በአመልካች የቀረበን አቤቱታ የሚመለከት
ነው፡፡
በፌዴራሉ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት በከሳሽ ወ/ሮ ክንድሀፍቲ ኢታይ (የአሁን ተጠሪ) እና
በተከሳሽ አቶ ፀጉ ብርሃነ መካከል በነበረው የባልና ሚስት የንብረት ክርክር ጉዳይ የአሁን ተጠሪ
ንብረት እየሸሸ በመሆኑ ይታገድልኝ በማለት በፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሚታወቁ
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መኪኖች ላይ የእርድ ትዕዛዝ አሰጥተዋል፡፡በፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር እግዱ እንዲነሳ
ጠይቆም በቅድሚያ ዋስትና እንዲያስይዝ ተጨማሪ ትዕዛዝ ተሰጥቶበታል፡፡
ከዚህ በኋላ የአሁን አመልካች ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የሸጠልኝን መኪና
እንዲያስረክበኝ በማለት በማህበሩ ላይ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ ውሳኔ መሰጠቱን
በመጥቀስ የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በመኪናው ላይ የሰጠውን የዕግድ ትዕዛዝ
እንዲያነሳለት ጠይቋል፡፡ ፍርድ ቤቱም በ14/03/2011 ዓ/ም ዕግድ እንዲነሳ ትዕዛዝ ሰጥቶ የነበረ
ሲሆን ተጠሪ አቤቱታ ማቅረባቸውን ተከትሎ በ08/04/2011 ዓ/ም በዋለ ችሎት በሰጠው ተጨማሪ
ትዕዛዝ ባለማስተዋል ዕግዱ እንዲነሳ የታዘዘ ቢሆንም ዕግዱ እንዲነሳ የተሰጠው ትዕዛዝ ተፈጻሚ
የሚሆነው አስቀድሞ ፍርድ ቤቱ በ04/01/2007 ዓ/ም ሰጥቶት በነበረው ትዕዛዝ መሰረት ፀጉ
ብርሃነ ትሬዲንግ ብር 3,000,000.00 (ሶስት ሚሊዮን) በዋሰትና ሲያሰይዝ በመሆኑ ይህ ካልሆነ
ግን ዕግዱ መነሳቱ ተገቢ አይሆንም ብሏል፡፡
ይህን በመቃወም አመልካች ቅሬታቸውን ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቢያቀርቡም ዕግዱ
ይነሳ ነገርግን የዋስትና ብር በአደራ ይቀመጥ መባሉ ተገቢ ነው በማለት ይግባኙን በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ
337 መሰረት ሰርዟል፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመልካች በቀን 12/10/2011 ዓ/ም ባቀረቡት
የሰበር አቤቱታ በስር ፍ/ቤት የታገደው መኪና በፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ስም
የሚገኝ ሲሆን ማህበሩ ከመስራቾቹ የተለየ የህግ ሰውነት ያለው በስሙ ንብረት ማፍራት፣መክሰስና
መከሰስ የሚችል በመሆኑ የድርጅቱ መኪና ከባልና ሚስት ክርክር ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም፡፡
የማህበሩ

ንብረት

በባልና

ሚስት

ሊታገደ

አይችልም፡፡

ተጠሪ

ባለቤታቸው

ነጋዴ

ስለሆኑ

በባለቤታቸው ምክንያት የመጣ ዕዳን መቃወም የማይችሉ በመሆኑ ሊካፈሉት የማይችሉትን መኪና
ማሳገዳቸው ከህግ ውጪ ነው፡፡በተጨማሪም ዕግዱ ከተነሳ በኋላ በዚያው ፍርድ ቤት መልሶ
የሚታገድበት ሰርዓት የለም፡፡ በአጠቃላይ ፍርድ ባረፈበት መኪና ላይ የተሰጠው የዕግድ ትዕዛዝ
በአመልካች የግል ሀብት ላይ የተሰጠ በመሆኑ የህግ ድጋፍ ስለሌለው የስር ፍርድ ቤቶች ትዕዛዝ
ውሳኔ ተሽሮ በመኪናው ላይ የተሰጠው ዕግድ እንዲነሳ ጠይቀዋል፡፡
ቅሬታው በሰበር አጣሪ ችሎቱ ተመርምሮ ታግዶ የነበረው ንብረት የባልና ሚስት የጋራ
ንብረት ሳይሆን የካምፓኒ ንብረት ሆኖና ካምፓኒውም ንብረቱን ለአሁን አመልካች መሸጡ
በመረጋገጡ ዕግዱ እንዲነሳ ከታዘዘ በኋላ እንደገና ለዕግዱ መነሳት ተከራካሪ ያልሆነው ካምፓኒ
ዋስትና ካላስያዘ ዕግዱ አይነሳም መባሉ እግዱን በተዘዋዋሪ የማገድ ውጤት በመኖሩ ትዕዛዙ እርስ
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በእርሱ የሚቃረን መሆን አለመሆኑን ለማጣራ ሲባል ጉዳዩ ለሰበር ችሎት እንዲቀርብ እና ተጠሪ
መልስ እንዲሰጡበት ተደረጓል፡፡
ተጠሪ ህዳር 17/2012 ዓ/ም በሰጡት መልስ አመልካች ከድርጅቱ መኪናውን የገዙት ተጠሪ
ካሳገድኩት በኋላ መሆኑ በቅንልባና እንዳልገዙት ስለሚያሳይ፤ አመልካች የዋስትና ግዴታውን
ድርጅቱ ተወጥቶ መኪናውን እንዲያስረክሳባቸው በህግ ማስገደድ እየቻሉ በሂደቱ ተጎጂ የሆንኩትን
ተጠሪን መብቴን በሚነካ መልሱ ድርጅቱ ገንዘብ ሳያስይዝ መኪናው እንዲለቀቅ መጠየቃቸው የህግ
ድጋፍ

ስለሌለው

አቤቱታ

ውድቅ

ይደረግልኝ

በማለት

ተከራክረዋል፡፡

አመልካቹም

ክርክሩን

በማጠናከር የመልስ መልስ አቅርቧል፡፡
ከፍሲል በአጭሩ የገለጽነው የጉዳዩን አመጣጥ ሲሆን የግራቀኙን ክርክር ቅሬታ ከቀረበበት ውሳኔ
እና ከተገቢው የህጉ ድንግጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናል፡፡
እንደሚታወቀው ከሳሽ የሆነ ወገን ለክርክሩ መነሻና ምክንያት የሆነው ንብረት ለሌለ ሰው
አላግባብ አሳልፎ የሚያሸሽ ሲሆን ወይም ደግሞ የባለመብቶችን ጥቅም ለመጉዳት ሲል ንብረቱን
ለሌላ ሰው የሚያሳልፍ መሆኑ የተረጋገጠ እንደሆነ በፍርድ እስኪወሰን ወይም ሌላ ትዕዛዝ
እስኪሰጥ ድረስ ይኸው ንብረት በማናቸውም መንገድ ቢሆን ለሶስተኛ ወገን ሳይተላለፍ ታግዶ
እንዲቆይ የማስደረግ መብት እንዳለው በፍ/ስ/ስ/ስ/ህ/ቁ 154/ሀ/ እና /ለ/ ተደንግጓል፡፡ የማገጃ ትዕዛዙ
በህግ በተቋቋሙ የንግድ ድርጅቶች (ማህበሮች) ላይም ሊሰጥ የሚችል ሲሆን በዚህ መልኩ
የሚሰጠው የማገጃ ውሳኔ በማህበሩ ላይ ብቻ ሳይወሰን በማህበሩ አባሎችና በሰራ መሪዎችም ላይ
ተፈፃሚ እንደሚሆም ይታወቃል፡፡ ከዚህም ሌላ የተሰጠው የእግድ ትዕዛዝ ጊዜያዊ እንደመሆኑ
መጠን ከጊዜ በኋላ ከሁኔታዎች ጋር በማገናዘብ ሊሻሻል፣ሊነሳ ወይም ሊሰረዝ የሚችበልበት
ምከንያት ሲኖር አስቀድሞ
እንደሚችልና

ፍ/ቤቱም

የእግድ ትዕዛዝ

እንደየሁኔታው

ለሰጠው ፍ/ቤት እግዱን እንዲያነሳ

እግዱን

ሊያሻሽል፣ሊያነሳ

ወይም

ጨርሶ

ማመልከት
እንዲሰረዝ

ሊያደርግ እንደሚችል በፍ/ስ/ስ/ሕ/ቁ 158 እና 159 ስር ተደርግጓል፡፡
የነዚሁ ድንጋጌዎች ዓላማ ከሳሽ ያቀረቡት ክስ ወደ ፊት ውጤት የሚያስገኝላቸው ከሆነ
እንደ ፍርዱ ይፈፀምላቸው ዘንድ የሕግ ጥበቃ ለማድረግ፤ የዕግድ ትዕዛዙ በንግድ ማህበርና
በማህበሩ አባላት ወይም ስራ መሪዎች ላይ ሁሉ አስገዳጅነት እንዲኖረው ፤እንዲሁም ወደበላይ
ፍርድ ቤቶች መሄድ ሳያስፈልግ የዕግድ ትዕዛዝ የሚሰጠው ፍርድ ቤት ዕግዱን እንደሁኔታው
እንዲያሻሽልና እንዲሰርዝ ለማሰቻል ነው፡፡
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ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ሕጉ ሐሳብ ዕግዱ የሚሰጠው ነገሩ በፍርድ እስኪወሰን ወይም ሌላ
ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ ሲሆን የዕግድ ትዕዛዙ ውጤት ሊያገኝ የሚችለውም ከሳሽ የፍርድ
ባለመብት ሲሆኑ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ንብረት ላይ መብት ያገኙ ሰዎች የሌሉ እንደሆነ ነው፡፡
በተያዘው ጉዳየይ የስር ፍርድ ቤት ተገቢውን ማጣራት በማድረግ ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 3/ሶስት/ አባላት እና እያንዳንዳቸው አንድ ሺህ ብር ዋጋ ያላቸው 5,000 /አምስት
ሺህ/ አክሲዮኖች ያሉት ማሀበር መሆኑን፤ከማህበርተኞቹ መካከል የስር ተከሳሽ የሆኑት አቶ ፀጉ
ብርሃነ ገ/እግዛብሔር አብዛኛው ማለት 4,800 /አራት ሺህ አምስት መቶ/ አክዮኖች ያሏቸው መሆኑ
/በዋጋ ሲሰላ 4,800,000.00/ በማረጋገጥ በማህበሩ ንበረቶች ላይ የዕግድ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ ነገር
ግን

ከንግድ

ማህበሩ

ስራ

አንጻር

ንብረቶቹን

ማገድ

የድርጅቱን

ስራ

ማስቆም

በመሆኑና

ንበረቶቹ/ተሽከርካሪዎችና ማሽን ለደንበኞች ያስመጣቸው በመሆኑ ለዋስትና ይሆን ዘንድ ብር
3,000,000.00 /ሶስት ሚሊዮን/ በሞዴል 85 ትሬዲንጉ ባስያዘ ጊዜ ዕግዱ እንዲነሳ በ14/01/2007
ዓ/ም ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡ በዚህ መልኩ ትዕዛዝ መሰጠቱ ከፍሲል የተመለከቱትን የህጉን ድንጋጌዎች
መሰረት ያደረገ በመሆኑ የሚነቀፍ አይደለም፡፡
ነገር ግን የባልና ሚስቱ የጋብቻ ንብረት ክርክር በስር ፍርድ ቤት ታህሳስ 15/2011 ዓ/ም
በተሰጠው ውሳኔ ተቋጭቷል፡፡ በውሳኔው እንደተመከተው ፀጉ በርሃነ ትጌዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
ውስጥ በተከሳሽ /አቶ ፀጉ ብርሃነ/ ስም የተመዘገ 4800 /አራት ሺህ ስምንት መቶ/ አከክሲዎን
የተጋቢዎች የጋራ ሀብት ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግማሹ ማለትም 2400/ሁለት ሺህ አራት መቶ /
አክሲዮን የከሳሽ /የአሁን ተጠሪ/ ድርሻ ነው በማለት ወስኗል፡፡ በተጨማሪም ተጠሪ የአክሲዮን
ማህበሩ ሂሳብ ተጣርቶ ድርሻ ክፍፍል እንዲፈፀም የሚያቀርቡት ጥያቄ ቢኖር በንግድ ችሎት
ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ እና የቤተሰብ ችሎቱ የአክሲዮን መጠን ድርሻቸው ላይ ፍርድ ከመስጠት
ውጪ በአክሲዮን ማህበሩ ላይ በቀጥታ ክፍፍል እንዲፈፀምበት እንደማያደርግ ግንቦት 09/2011
ዓ/ም በዋለ ችሎት ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
ከዚህ ሌላ የአሁን አመልካች የመኪና አስመጪ ነጋዴ ከሆነው ፀጉ ብርሃነ ትጌዲንግ
ኃ/የተ/የግ/ማህበር ጋር አከራካሪ የሆነውን ተሸከርካሪ በ17/11/2006 ዓ/ም የገዙ ሲሆን ተሽከርካሪው
በሽያጭ ለአመልካች መተላለፋ ተርጋግጦ አመልካች እንዲረከቡት በፍርድ መወሰኑን ከመዝገቡ
ተረድተናል፡ እንዲህ ከሆ ደግሞ አመልካች ዕግዱ እንዲነሳላቸው በጠየቁበት መኪና ላይ ከውልም
ሆነ ከፍርድ የመነጨ ዕግዱን ለማስነሳት የሚያስችል በቂ ምክንያትና መብት አላቸው፡፡
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ተጠሪ ክስ ያቀረቡበት የባልና ሚስት ንብረት ክርክር መዝገብ በፍርድ የተቋጨ በመሆኑ
እንዲሁም በፍርድ የተረጋገጠላቸው መብት የማህበሩ የ2400/ሁለት ሺህ አራት መቶ/ አክሲዮን ባለ
ድርሻ መሆናቸው በመሆኑ ማህበሩ አስቀድሞ ከ3ኛ ወገን ጋር ባደረገው የሽያጭ ውል ምክንያት
ያስተላለፈውን መኪና ለባለመብቱ እንዳያስረክብ ማድረግ አይቻልም፡፡
በአጠቃላይ በስር ፍርድ ቤቶች አመልካቹ ባለመብት በሆኑበት ተሽከርካሪ ላይ የተሰጠው
ዕግድ እንዲነሳ የተሰጠው ትዕዛዝ ተፈጻሚ የሚሆነው አስቀድሞ ተሰጥቶ በነበረው ትዕዛዝ መሰረት
ፀጉ በርሃነ ትሬዲንግ ብር 3,000,000.00/ሶስት ሚሊዮን/ በዋስትና ሲያስይዝ በመሆኑ ይህ ካልሆነ
ግን ዕግዱ መነሳቱ ተገቢ አይሆንም በማለት የተሰጠው ትዕዛዝ መሰረታዊ የሕግ ስህተት
የተፈፀመበት ነው፡፡ ብለናል፡፡ ተከታዩን ወስነናል፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት በመ/ቁ 24172 በቀን 08/04/2011 ዓ/ም የሰጠው ትዕዛዝ
እና የፌዴራል ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁ 226191 በቀን 19/07/2011 ዓ/ም የሰጠው ውሳኔ
በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 348/1/ መሰረት ተሽሯል፡፡
2. የስር ፍርድ ቤት አመልካች የፍርድ ባለመብት በሆኑበት ተሽከርካሪ ላይ የተሰጠው የዕግድ
ትዕዛዝ ተነስቷል፡፡
3. ወጪና ኪሳራ ይቻቻሉ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት
ሰ/ጥ
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