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የሰ/መ/ቁ. 117754 

                                                          ሏምላ 8 ቀን 2008 ዒ.ም  

                          ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ 

                                 አሌማው ወላ 

                                 ዒሉ መሏመዴ  

                                 ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አክሰስ ሪሌ ስቴት (አ.ማ)     

ተጠሪ፡-    ጋቢ ኢንቨስትመንት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር     

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

  

1. ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የይግባኝ መዝገብ በዴሀ ዯንብ እንዱከፇትሇት ያቀረበውን 

ማመሌከቻ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውዴቅ ያዯረገው በህግ 

አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አይቶ ሇመወሰን ነው፡፡ አመሌካች 

መጋቢት 5 ቀን 2007 ዒ.ም በተፃፇ የቃሇ መሃሊ ማመሌከቻ፡- 

- በዴርጅቱ ሠራተኞች፣ ቤት ገዥዎችና ላልች ባሇመብቶች በፌርዴ ቤት ክስ ቀርቦበት 

የፌርዴ ባሇዕዲ በመሆኑ፣ 

- ዴርጅቱ ማናቸውም የባንክ ሑሳብ እንዲይከፌትና እንዲያንቀሳቅስ ብሓራዊ ባንክ 

በሰጠው መመሪያ የታገዯ በመሆኑ፣ 

- ዴርጅቱ በሉዝና በላሊ መንገዴ የያዛቸውና ያሇማቸው መሬቶች ሊይ ማናቸውንም 

እንቅስቃሴ እንዲያዯርግ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና ማኔጅመንት 

ቢሮ በሰጠው መመሪያ የታገዯ በመሆኑ  

- ዴርጅቱ በስሙ ያለትን ንብረቶች እንዲይሸጥ እንዲያከራይና በዕዲ እንዲያሲዝ የሰነድች 

ምዝገባና ማረጋገጫ ጽ/ቤት በሰጠው መመሪያ የታገዯ በመሆኑ በአሁኑ ወቅት ዴርጅቱ 

ባሇበት ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ሇዲኝነት የሚከፌሇው ገንዘብ ስሇላሇ የዴርጅቱ 
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ሁኔታ ሲሻሻሌ የዲኝነቱን ገንዘብ የሚከፌሌ ሆኖ ሇጊዜው የይግባኝ መዝገቡ በዴሃ ዯንብ 

ተከፌቶ እንዱታይ ትዕዛዝ ይሰጥሌኝ የሚሌ ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡  

2. ተጠሪ በበኩለ ዴርጅቱ በውጭ ኦዱተር ተመርምሮ ካሇው ካፒታሌ 3/4ኛው የጠፊ መሆኑ 

አሌተረጋገጠም፡፡ አክሲዮን ማህበሩ በፌርዴ ቤት የኪሣራ ውሳኔ አሌተሰጠበትም፡፡ 

የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት በስሙ የላሇው መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ በአንፃሩ 

የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ ዴርጅቱ በቂ የገንዘብ አቅም ያሇው መሆኑንና ሇቤት ገዥዎች 

ቤታቸውን አጠናቅቆ ሉያስረክባቸው እንዱችሌ የከፇለት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው የሚጠይቁ 

የቤቱ ገዥዎች ገንዘባቸው የሚመሇስሊቸው መሆኑን ግሌፅ የሆነ መግሇጫ ሰጥተዋሌ 

ስሇዚህ አክሲዮን ማህበሩ ዯሃ ነው ሇማሇት ስሇማይችሌ ይግባኙ በዴሃ ዯንብ ሉከፇትሇት 

አይገባም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡  

3. ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ አመሌካች ይግባኝ ባይ /አመሌካች/ 

ካሇው ካፒታሌ 3/4ኛው የጠፊ ስሇመሆኑ በገሇሌተኛ ባሇሙያ ተጣርቶ ያሌቀረበ በመሆኑ 

በዴሃ ዯንብ ይግባኙ እንዱከፇትሇት ያቀረበው ጥያቄ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት 

የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች ያሇኝን ንብረት ሽጬ ወይም አከራይቼ 

ሇዲኝነት እንዲሌከፌሌ በተሇያዩ አካሊት በተሰጠ የዕግዴ ትዕዛዝ ምክንያት የማሌችሌ መሆኔን 

በገሇፅኩበት ሁኔታ ፌትህ የማግኘት መብቴን የሚያሳጣ ብይን መሰጠቱ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚሌ የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ የህግ መሠረት የላሇው መሆኑን በመዘርዘርና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ያቀረባቸውን መከራከሪያ ነጥቦች በማጠናከር መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡  

4. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 

ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የፌተሏ ብሓር ሥነ 

ሥርዒት ሔግ ቁጥር 467 የዲኝነት የሚከፌሇው ገንዘብ የላሇውና ሇማግኘት የማይችሌ ሰው 

በነፃ ፊይሌ ማስከፇት እንዯሚችሌ በንዐስ አንቀጽ 1 ዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች የይግባኝ መዝገብ 

በነፃ እንዱከፇትሇት ጥያቄ ያቀረበው ያሇውን ንብረት እንዲይሸጥ፣ እንዲይሇውጥና 

እንዲያከራይ በተሇያዩ የመንግስት አካሊት ሇጊዜው የተሊሇፈ የዕግዴ ትዕዛዞች ስሊለ ያሇኝን 

ሀብት ሸጬ የባንክ ሑሳቤን አንቀሳቅሼ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መክፇሌ የሚገባኝን 

የዲኝነት ገንዘብ ሇጊዜው ሊገኝ አሌቻሌኩም በማሇት ነው፡፡ ይህም በመንግስት አካሊት በተሰጠ 

ትዕዛዝ አመሌካች ያለትን የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች እንዲይሸጥ፣ 

እንዲይሇውጥ የባንክ ሑሳብ እንዲይከፌትና እንዲያንቀሳቅስ ተዯርጎ ከሆነ አመሌካች በንግዴ 

ህጉ መሠረት ¾ የነበረውን ካፒታሌ የተጠቀመ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ የከሰረ መሆኑ 

ባይረጋገጥም በፌተሏ ብሓር ህግ ቁጥር 1793 (ሇ) መሠረት አመሌካች ከአቅሙ በሊይ 
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በሆነ የመንግስት አካሊት ንብረቱን እንዲያንቀሳቅስ በሰጡት ዕግዴና ጊዜያዊ ክሌከሊ ምክንያት 

ሇጊዜው ይግባኙን ሇማሳየት የዲኝነት የሚከፌሇው ገንዘብ የላሇ መሆኑ ከተረጋገጠ ንብረቱን 

መሸጥ መሇወጥ ሲፇቀዴሇት በቅዴሚያ የዲኝነት ክፌያውን የሚከፌሌ ሆኖ ሇጊዜው ይግባኙ 

በነፃ እንዱከፇትሇት ከመጠየቅ የፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 467 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች እና 

የህገ መንግስቱ አንቀጽ 37(1) ዴንጋጌ ይዘት፡- አመሌካች አሇኝ የሚሇውን ንብረት 

እንዲሊንቀሳቅስ ታግድብኛሌ ከሚሇው ክርክር ጋር በማገናዘብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ከዚህ 

አንፃር ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች ከነበረው ካፒታሌ ¾ኛ መጠቀሙ ስሊሌተረጋገጠ 

በነፃ ዲኝነት ሉከፇትሇት አይገባም በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ከሊይ የጠቀስናቸውን 

የህግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

5. በላሊ በኩሌ አመሌካች ሇጊዜው ይግባኙን ሇማሳየት የሚከፌሇው የዲኝነት ገንዘብ ሇመክፇሌ 

የማያስችሇው በተሇያዩ ንብረቶች ሊይ የተሇያዩ የመንግስት አካሊት የሰጡት ዕግዴ 

ያሇመሆኑን የገሇፀውን ፌሬ ነገር ይግባኝ ሰሚው ችልት ዕውነትነት ያሇው መሆኑን 

በጭብጥነት በመያዝ ያሊጣራው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ይግባኝ ሰሚው 

ችልት፡- 

ሀ) የዴርጅቱ ሠራተኞች ገዥዎች የፌርዴ ባሇመብት በመሆናቸው በፌርዴ ቤት የታገዯ 

የአመሌካች ገንዘብና የሚንቀሳቀስንና የማይንቀሳቀስ ንብረት፣ 

ሇ) አክስዮን ማህበሩ የባንክ ሑሳብ እንዲያንቀሳቅስና እንዲይከፌት ከብሓራዊ ባንክ     

   ሇላልች ባንኮች የተሰጠ መመሪያና ዕግዴ ያሇ መሆኑን፣ 

ሏ) ዴርጅቱ በሑሳብና በላሊ መንገዴ የያዛቸውና ያሇማቸው መሬቶች ሊይ ማናቸውንም    

እንቅስቃሴ እንዲያዯርግ ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመሬት ሌማትና ማኔጅመንት 

ቢሮ ሇላልች አካሊት የተሰጠ መመሪያና ዕግዴ ያሇ መሆኑንና  

   መ) ዴርጅቱ በስሙ ያለትን የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች እንዲይሸጥ፣ 

እንዲይሇውጥ፣ እንዲያከራይ፣ በዕዲ እንዲያሲዝ ከሰነድች ምዝገባና ማረጋገጫ ኤጀንስ 

የተሊሇፇ መመሪያና የተሰጠ ዕግዴ ያሇ ስሇመሆኑ አመሌካች ማስረጃውን እንዱያቀርብ 

በማዴርግና ተጠሪም የአመሌካችን ማስረጃ የሚያስተባቡለ ማስረጃዎች እንዱያቀርቡ 

በማዴረግ አመሌካች በፌተሏ ብሓር ህጉ አንቀጽ 1793 (ሇ) በንብረቶች ሊይ 

ባስተሊሇፇው ዕግዴና ጊዛዊ ክሌከሊ መሠረት ይግባኙን በማሳየት መክፇሌ የሚገባውን 

የዲኝነት ገንዘብ ሇጊዜው መክፇሌ የማይችሌበት ሁኔታ አሇ ወይስ የሇም የሚሇው 

ጭብጥ ሊይ ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343 (1) መሠረት 

መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 112204 ሰኔ 29 

ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  

2. ይግባኝ ሰሚው ችልት በዚህ ፌርዴ የተገሇፁትን ነጥቦች በማጣራት የይግባኝ መዝገቡ 

በነፃ ሉከፇት ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  

    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

    የ/ማ 
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