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 የሰ/መ/ቁ 72189 

ሰኔ 18 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ካሳዬ ያዯቴ ከጠበቃ ኮ/ሌ መሊኩ ካሣዬ ጋር ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ሲኞር ፌራንችስኮ ቬንሲያን የቀረበ የሇም  

መዝገቡ ያዯረው ሇውሣኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ አመሌካች ከፌርዴ አፇፃፀም መምሪያ በአዯራ የተረከባቸውን የተጠሪ ንብረቶች አሌመሇሰም 
በሚሌ ተጠሪ የንብረቶቹን ዝርዝር እና ግምት በመጥቀስ ባቀረበው ክስ በፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የተጀመረ ሁኖ አሁን የሚያከራክረው መቆፇሪያ ማሽን በተመሇከተ ሲሆን ይሄው ጉዲዩን 
በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ማሽኑ 
ተገምቶ ፌርዴ እንዱሰጥበት በመሇሰው መሠረት አመሌካች ማሽኑ ያሇበትን ቦታ ማሳየት 
ባሇመቻለ ከዚህ ቀዯም በተሰጠው ውሣኔ መሠረት አሁንም በርትዕ ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ሁሇት መቶ 
ሺህ ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በመወሰኑ እና ይሄው ውሣኔ በፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
በመጽናቱ የተፇጸመው መሠረታዊ የህግ ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ 
የቀረበ ነው፡፡  

አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን 
ነጥቦች በማንሳት ያቀረቡ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ፡- በዚህ ጉዲይ የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማሽኑ 
ተገምቶ ውሣኔ እንዱሰጥበት በማሇት ወዯ ታች ፌርዴ ቤት መሌሶ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ይሄንን ሳያከብሩ አሁንም በዴጋሚ በርትዕ ውሣኔ መስጠታቸው ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ 
ባሇመሆኑ አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤትም ሆነ በተሇያዩ አካሊት ባቀረበው አቤቱታ ላልች 
እቃዎችን እንጅ የመቆፇሪያ ማሽን ያሌተረከበ ስሇመሆኑ ተከራክሮ እያሇ እና ላልቹን 
የተረከባቸውን ዯግሞ በብር 8,ዏዏዏ /ስምንት ሺህ ብር/ መሸጣቸውን የተከራከሩ በመሆኑ፣ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ያቀረብናቸውም  ሰዎች ብረታ ብረት መግዛታቸውን እና መቆፇሪያ ማሽን 
ያሌገዙ ስሇመሆኑ እና ይሄንንም የገዙትን እቃ ብር 4ዏዏ /አራት መቶ ብር/ በማትረፌ የሸጡ  
ስሇመሆኑ የገሇጹ በመሆኑ ተጠሪ የክስ ምክንያት የሇውም ተብል ክሱ ወዴቅ መሆን ሲገባው 
የተሰጠው ውሣኔ አግባብነት የላሇውና መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት 
እንዱታረምሊቸው ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ 
በሰጠው መሌስ በእርግጥ የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በላልቹ እቃዎች ሊይ በበታች ፌርዴ ቤት 
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የተሊሇፇው ፌርዴ በአግባቡ ስሇመሆኑ  በማመሊከት ያጸናው ሁኖ የዚህ አከራካሪ ማሽን ግን 
አይነቱ ሉታወቅ እና በባሇሙያ  ሉገመት እየተቻሇ ይሄ ሳይዯረግ መታሇፊ እና በርትዕ መወሰኑ 
አግባብነት የላሇው ነው ተብል ወዯ ታች መመሇሱ ግሌጽ  ቢሆንም አመሌካች ማሽኑን የገዛውን 
ሰው ማቅረብም ሆነ ማሽኑ ያሇበትን ቦታ ማሳየት ባሇመፇሇጋቸው፣ ያቀረቡትም ሰው ስሇማሽኑ 
ሲጠየቁ ማሽን ያሇመግዛታቸውን ሁኖም ግን ብረታ ብረት ስሇመግዛታቸው ብቻ በመግሇጻቸው  
ታሌፍ  የተሰጠ ውሣኔ በመሆኑ እና ንብረቶቹን ስሇመረከቡ ዯግሞ ፇርሞ የተረከበበት ሰነዴ 
ስሊሇ አመሌካች ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት 
ውሣኔ የሚነቀፌበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ 
በማቅረብ ቅሬታቸውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡ 

ግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው  ክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የበታች ፌርዴ ቤቶች አከራካሪውን የመቆፇሪያ ማሸን ግምት በተመሇከተ ወዯ 
ዴምዲሜ የዯረሱት ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ በመመሌከት 
ሇተያዘው  ጉዲይ እሌባት መስጠት ተገቢ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚህ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በመጀመሪያ ዯረጃ የመቆፇሪያ ማሽኖቹን  
በተመሇከተ አመሌካች አሌተረከብኩም የሚሌ ክርክር በዚህ ዯረጃ እያነሳ ስሇመሆኑ መመሌከት 
ይቻሊሌ፡፡ ሁኖም ግን ኃሊፉነትን በተመሇከተ ከዚህ በፉት እስከ ፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
ሰሚ ችልት በተዯረገ ክርክር እሌባት ያገኘ እና የፋ/ሰበር ሰሚ ችልት በመዝ .ቁ 50776 ግንቦት 
19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት ጉዲዩን ወዯ ፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲመሌስ አሁን 
የሚያከራክረውን ማሽን ግምት በርትዕ ሇመወሰን በባሇሙያ በማስገመት ውሣኔ ሉሰጥበት 
የሚቻሌ በመሆኑ ይሄው ስርዓት ሉፇጸም ይገባሌ በሚሌ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች የመቆፇሪያ ማሽኑን አሌተረከብኩም በማሇት ያነሳው ክርክር ቀዯም ሲሌ  
በውሣኔ በተቋጨ ጉዲይ ሊይ በመሆኑ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 5/1/ መሠረት ተቀባይነት ያሇው 
አይዯሇም፡፡ 

ሁኖም ጉዲዩ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤት አከራካሪውን ማሽን ሇማስገመት ተገቢውን ትጋት 
አዴርጓሌ ወይ ? የሚሇውን ነጥብ መመሌከት ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡ ጉዲዩ  ወዯ ታች ፌርዴ ቤት 
ከተመሇሰ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ማሽኑ ያሇበትን ቦታ ወይም የገዛውን ሰው እንዱያቀርብ የተጠየቀ 
ሲሆን አመሌካችም ማሽኑን እንዯቀዴሞ ሁለ እንዲሌተረከበ የተከራከረ ሲሆን የገዛውንም ሰው 
እንዱያቀርብ ታዞ አመሌካች ያቀረበው ሰው ማሽን እንዲሌገዛ እና ብረታ ብረት እንዯገዛ 
የገዛውንም ብረታ ብረት ብር 4ዏዏ /አራት መቶ ብር/ በማትረፌ እንዯሸጠ ገሌጧሌ፡፡ ጉዲዩ 
የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤትም ይሄንኑ ምክንያት በማዴረግ ቀዴሞ በርትዕ ብር 2ዏዏ,ዏዏዏ/ ሁሇት 
መቶ ሺህ ብር/ ተብል የተወሰነውን ውሣኔ በዴጋሚ  በመቀበሌ ወስኗሌ፡፡ 

ሁኖም ግን አንዴ ጉዲይ በበሊይ ፌርዴ ቤት በነጥብ  ሲመሇስ በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት 
በመጣራት ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ ተገቢውን ትጋት ማዴረግ ያሇበት ስሇመሆኑ ከፌ/ሥ/ሥ/ህግ 
ቁ 343/1/ ዴንጋጌ ይዘት እና ዓሊማ  መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይሄ አከራካሪው የመሬት መቆፇሪያ 
ማሽን ያገሇገሇ ስሇመሆኑ እስከታወቀ ዴረስ ፌርዴ ቤቱ ዓይነቱን በተመሇከተ ከግራ ቀኙ ወይም 
በመዝገቡ ውስጥ ካለት ሰነድች በመመሌከት እና በመግሇጽ አግባብነት ባሇው ባሇሙያ 
እንዱገመት በማዴረግ ቢያንስ በርትዕ ሇሚሰጠውም ውሣኔ መነሻ ነገር ማስቀረብ እየተቻሇ 
እንዯዚህ ዓይነት እና ተመሳሳይ ጥረት ሳይዯረግ በዯፇናው በርትዕ ቀዴሞ የተሰጠውን ውሣኔ 
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በዴጋሚ በመቀበሌ  ውሣኔ መስጠቱ ከፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሠበር ችልት የተሰጠውን ጉዲዩ 
የሚጣራበትን አግባብ ያሌተከተሇ በመሆኑ አግባብነት የላሇው የክርክር አመራር በመሆኑ 
ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ቀዯም ሲሌ  ከዚህ የሰበር ሰሚ 
ችልት የተሰጠውን መመሪያ ሳይከተለ እና ተገቢውን ማጣራት ሳያዯርጉ የዯረሱበት ዴምዲሜ  
አግባብነት የላሇውና መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል 
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሳ    ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 67129 ግንቦት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 65277 በቀን 24/5/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አከራካሪውን የመሬት መቆፇሪያ ማሽን ያገሇገሇ ስሇመሆኑ እና 
ላልች ስሇማሽኑ ከመዝገቡ እና ከክርክሩ የተገኙትን ነጥቦች ሇሚመሇከተው ባሇሙያ 
በመግሇጽ በወቅቱ የነበረው ዋጋ ሙያዊ ግምት እንዱቀርብ በማዴረግ እና በማስገመት ቀዯም 
ሲሌ በዚህ የሰበር ሰሚ ችልት በተሰጠው ውሣኔ መሠረት ተገቢውን ማጣራት በማዴረግ 
ውሣኔ እንዱሰጥበት በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን  ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ  
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