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የሰ/መ/ቁ.119851                                                                                        
መጋቢት 26 ቀን 2011 ዒ.ም. 

ዲኞች- መዒዛ አሸናፉ 
    ሰሇሞን አረዲ 

      ተኽሉት ይመስሌ 
      ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

ቀነአ ቂጣታ 
   ተሾመ ሽፇራው 

ፀሃይ መንክር 
አመሌካቾች - 1ኛ. ወ/ሮ ሶፉያ መሏመዴ  
            2ኛ. አቶ አህመዴ መሏመዴ 
           3ኛ. ወ/ሮ ዘብይዲ መሏመዴ   
ተጠሪ - አቶ እንዴሪስ ጋሹ    
                       መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

       ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ውሌን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው ተጠሪ 

በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች ሊይ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡  

1. ተጠሪ ያቀረቡት ክስ ይዘት፡- ከሟቾች ሏጂ መሏመዴ ሰይዴ እና ወ/ሮ ፊጡማ 

መሏመዴ (የአሁን አመሌካቾች ወሊጆች) ጋር ሚያዚያ 21 ቀን 1974 ዒ.ም በተፃፇ 

የቤት ሽያጭ ውሌ በቀዴሞው ወረዲ 24 ቀበላ 09 የቤ/ቁጥር 312 የሆነ ቤት በብር 

20,000.00 (ሃያ ሺህ) ገዝተው በውለ መሰረት ባሇመፇፀሙ ምክንያት ስም 

እንዱዛወርሊቸው በተዋዋዩቹ ሊይ ነሃሴ 23/1983 ዒ.ም ክስ መስርተው በክሌሌ 14 

መስተዲዯር ወረዲ 24 ፌርዴ ቤት በትዔዛዝ መ/ቁ 742/83 ታህሳስ 25/1986 ዒ.ም 

ስም እንዱዛወር ውሳኔ ተሰጥቷሌ፤ ይህን ውሳኔ ሇማስፇፀም በቀዴሞ ተከሳሾች 

ወራሾች (የአሁን አመሌካቾች) ሊይ አቤቱታ አቅርበው በፌ/ብ/መ/ቁ 1422 

በ15/03/97 ዒ.ም በተሰጠ ትዔዛዝ ሉፇጸም የማይችሌ ውሳኔ ነው ተብል መዝገቡ 

መዘጋቷሌ፤ ስሇሆነም ተከሳሾች የሻጮች ወራሾች ስሇሆኑ ቤቱን እና ሇስም ማዛወር 

የሚጠቅሙ የቤቱን ሰነድች እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት 

መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

2. አመሌካቾች ሇክሱ ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ጉዲዩ ከዚህ በፉት ውሳኔ 

ያገኘ በመሆኑ ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነው ተብል በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 5 መሰረት 
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ውዴቅ እንዱዯረግ፤ ውለን መሰረት በማዴረግ በሟቾች ሊይ መስርተውት በነበረው 

ክስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 217(3) እና 218 ሁለንም ጥያቄ አጣምረው ሉያቀርቡ ይገባ 

ነበር፤ እንዱሁም ጉዲዩ በፌ/ብ/ህ/ቁ 1845 መሰረት በ10 ዒመት ይርጋ እና 

በፌ/ብ/ህ/ቁ 2892(3) መሰረት በአንዴ ዒመት ይርጋ የታገዯ ነው እንዱባሌ 

ጠይቀዋሌ፡፡ በፌሬ ጉዲዩም በሰጡት መሌስ በአዋጅ ቁጥር 47/1967 አንቀጽ 12(1) 

ሊይ በግሌጽ እንዯሰፇረው የከተማ ቤት በሽያጭ የሚተሊሇፌ ከሆነ መንግስት የግዥ 

ቀዲሚነት መብት አሇው፤ ይህም በመሆኑ በ1974 ዒ.ም የሚዯረግ የቤት ሽያጭ 

ፌጹም አሌነበረም፤ ከሳሽ ውሌን አዯረኩ ባለበት ጊዜ አውራሻችን በሚኒስቴሩ 

የፀዯቀ ንብረት የሊቸውም፤ በዚህም መሰረት የተከሳሾች አውራሽ ንብረቱን 

ሇማስተሊሇፌ መብት አሌነበራቸውም፤ ስሇሆነም ውለ ሏሰተኛ ወይም ህገወጥ ነው፤ 

በአጠቃሊይ የቀረበው ክስ በህጉ አግባብ ተቀባይነት የሇውም ተብል ውዴቅ ይሁንሌን 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

3. ጉዲዩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የሥር ፌርዴ ቤት በአመሌካቾች የቀረበውን 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና ዝርዝር ክርክር ውዴቅ በማዴረግ ሇክርክሩ 

ምክንያት የሆነውን ቤት እና ሰነድችን እንዱያስረክቡ ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች 

መቃወሚያዎቹ መታሇፊቸውን እና በፌሬ ጉዲዩ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም 

ጉዲዩን በይግባኝ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 

ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን 

በተመሇከተ የሥር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇው ውሳኔ ተገቢ መሆኑን፤ ነገር ግን ፌሬ 

ጉዲዩ ባግባቡ ተጣርቶ አሇመወሰኑን በመጥቀስ በዴጋሚ አጣርቶ እንዱወስን ወዯ 

ስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መሌሷሌ፡፡  

4. በዚህ መሌኩ የተመሇሰሇት የሥር ፌርዴ ቤት ማስረጃዎችን ተመሌክቶ የቀዯመ 

ውሳኔውን በዴጋሚ አሳሌፎሌ፡፡  

5. ይህ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ አመሌካቾች መቃወሚያዎቹ የታሇፈት አሊግባብ መሆኑን 

እና በፌሬ ጉዲዩ የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት 

አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም መቃወሚያዎችን በተመሇከተ አስቀዴሞ ውሳኔ 

የሰጠባቸው በመሆኑ በጊዜው ይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሉጠይቁባቸው ይገባ 

እንዯነበር፤ በፌሬ ጉዲዩ ተጣርቶ የተሰጠው ውሳኔም ግዴፇት እንዯላሇበት ወስኗሌ፡፡ 
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6. የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን በመቃወም ነው፡፡ አመሌካቾች ህዲር 8/2008 

ዒ.ም በተፃፇ የሰበር ማመሌከቻ መቃወሚያዎቹ በመታሇፊቸውም ሆነ በፌሬ ጉዲዩ 

ተፇፀሙ የሚሎቸውን የህግ ስህተቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 

7. አቤቱታው በሰበር አጣሪ ችልት ተመርምሮ አከራካሪው ቤት በአመሌካቾች እጅ 

ስሇመኖሩ ባሌተካዯበት የቤት ሽያጭ ገንዘቡም አሌተከፇሇም ተብል ቀዯም ሲሌ 

በመ/ቁ 742/83 በተሰጠ ፌርዴ ሊይ በተመሇከተበት እና በአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 

1422 ስመሃብት ይዛወር ተብል የተሰጠው ውሳኔ ሉፇፀም የማይችሌ ነው ተብል 

አፇፃፀሙ በተዘጋበት የስር ፌርዴ ቤቶች ክሱን ዲግም በ2004 ዒ.ም በተከፇተ 

መዝገብ አስተናግዯው የቤት ሽያጭ ውለ ህጋዊ ስሇሆነ አመሌካቾች ቤቱን እና 

ኦሪጅናሌ ካርታውን ሇተጠሪ ያስረክቡ በማሇት የመወሰናቸውን አግባብነት 

ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ እና ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ 

8. ተጠሪ በሰጡት መሌስ በቅዴሚያ የሰበር አቤቱታውን አቀራረብ በተመሇከተ 

መቃወሚያዎችን አቅርበዋሌ፡፡ የመቃወሚያው ይዘት አመሌካቾች ሇሰበር አቤቱታ 

መነሻ ያዯረጉት ቀዯም ሲሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 126113 በ26/06/2005 

ዒ.ም ክርክር አዴርጎ ውሳኔ የሰጠባቸው ነጥቦች ሊይ ማሇትም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 5 

መሰረት የቀረበውን መቃወሚያ፤ የይርጋ ክርክሩን፤ የሽያጩን ገንዘብ ክፌያ 

እንዱሁም በህግ የታወቀ መብት እና የሥም ዝውውር ጥያቄን በተመሇከተ 

ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህጉ አግባብ በወቅቱ ይግባኝ 

አሌተባሇበትም (የሰበር አቤቱታ አሌቀረበበትም) ተብል ውዴቅ እንዱዯረግ 

ጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ከታሇፇም በጉዲዩ ሊይ ፌርዴ የተሰጠው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት በመ/ቁ 23018 በ22/09/04 ዒ.ም እና በከፌተኛው ፌርዴ ቤት በ26/06/2005 

ስሇሆነ አቤቱታ የማቅረቢያ ጊዜ ያሇፇበት ነው ተብል ውዴቅ እንዱዯረግ ብሇዋሌ፡፡ 

በፌሬ ጉዲዩም ዝርዝር መሌሳቸውንም አቅርበዋሌ፡፡ 

9. አመሌካቾች ባቀረቡት የመሌስ መሌስ ቅሬታቸውን በማጠናከር ሇሰበር ችልቱ 

ከተሰጠው ስሌጣን አንፃር በተሇይም የህግ ዴንጋጌዎችን ወጥነት ባሇው መሌኩ 

እንዱተረጎሙ ከማዴረግ አኳያ የህግ ጥያቄዎች ሇችልቱ መቅረባቸው የሚነቀፌበት 

ምክንያት ሉኖር እንዯማይገባ በመግሇፅ በሰበር አቤቱታው አቀራረብ ሊይ የተነሳው 
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መቃወሚያ ተቀባይነት የሇውም እንዱባሌ ጠይቀዋሌ፡፡ በላልች ነጥቦች ሊይም 

የሥር ክርክራቸውን በማጠናከር አቅርበዋሌ፡፡ 

10. የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን በበኩሊችን 

ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነው ተጠሪ የሰበር አቤቱታው አቀራረብ 

በተመሇከተ ያነሱት መቃወሚያ ይህ ሰበር ችልት በጉዲዩ ሊይ አስቀዴሞ የሰጣቸውን 

አስገዲጅ ትርጉሞች መሰረት በማዴረግ የቀረበ በመሆኑ ከዚህ አንፃር ሰበር ችልቱ 

አስቀዴሞ በተመሳሳይ ጉዲዮች ያሳሇፊቸው ገዥ ትርጉሞች በአዋጅ ቁጥር 

454/1997 መሰረት በዴጋሚ ሉታዩ የሚገባ መሆን አሇመሆኑን መመሌከቱ ተገቢ 

ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

11. ተጠሪ ባቀረቡት መሌስ አመሌካቾች ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ያዯረጉት ቀዯም ሲሌ 

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በይግባኝ አይቶ ፌሬ ጉዲዩ በአግባቡ ተጣርቶ እንዱወሰን 

ወዯስር ፌርዴ ቤት ሲመሌስ በመቃወሚያዎቹ ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጥቶበት 

የነበረ በመሆኑ በመቃወሚያዎቹ ሊይ በዚህ መሌኩ በተሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ 

ሊይ በወቅቱ የሰበር አቤቱታ አሌቀረበበትም ተብል ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች በበኩሊቸው ሇሰበር ችልቱ ከተሰጠው ስሌጣን አንፃር የህግ ጥያቄዎች 

ሇችልቱ መቅረባቸው የሚነቀፌበት ምክንያት ሉኖር እንዯማይገባ በመግሇፅ 

መከራከሪያው ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቀዋሌ፡፡ 

12. ስሇሆነም ውሳኔ የሚሻው ጉዲይ በእንዱህ አይነቱ ክርክር በመቃወሚያው ሊይ 

የተሰጠውን ውሳኔ መነሻ ያዯረገ የሰበር ቅሬታ መቅረብ ያሇበት መቼ ነው? የሚሇው 

ነው፡፡ ይህም ማሇት ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በመቃወሚያው ሊይ የሰጠውን 

ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ/የሰበር አቤቱታ ሇበሊይ ፌርዴ ቤቶች ሇማቅረብ ወዯታች 

ፌርዴ ቤት የተመሇሰውንና በፌሬ ነገሩ ሊይ ውሳኔ እንዱሰጥበት የተመሇሰውን 

ክርክር ውጤት መጠበቅና የተጠቃሇሇ ቅሬታ ማቅረብ ይገባሌ? ወይስ ወዯስር ፌርዴ 

ቤት የተመሇሰው ክርክር እንዯተጠበቀ ሆኖ የሚሰጠውን ውሳኔ መጠበቅ ሳያስፇሌግ 

በመቃወሚያው ሊይ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ያሇውን ቅሬታ ወዱያውኑ/በቀጥታ 

ማቅረብ ይገባሌ? የሚሇው ነው፡፡ 

13. ይህንኑ ነጥብ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አስቀዴሞ ከተያዘው 

አቋም እና ከተሰጠው ትርጉም፤ ከሰበር ስርዒት መሰረታዊ አሊማና ከሰበር ችልት 
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ኃሊፉነት፤ እንዱሁም ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ የክርክር አመራር እና የቅሬታ አቀራረብ 

መሰረታዊ መርሆዎች አንፃር መመርመሩ ተገቢ ይሆናሌ፡፡       

14. ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በተመሳሳይ ጉዲይ አስቀዴሞ በሰጠው ትርጉም ሇክሱ 

በሚቀርቡ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች ሊይ በይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠ 

የመጨረሻ ውሳኔን በመቃወም የሰበር አቤቱታ መቅረብ የሚገባው ወዱያውኑ 

ማሇትም ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በህግ በተዯነገገው የሰበር ማቅረቢያ ጊዜ 

ውስጥ ከሚሆን በቀር በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ወዯ ሥር 

ፌርዴ ቤት በመሇሰው ክርክር ሊይ የሚሰጠውን ውሳኔ ውጤት ጠብቆ የሚቀርብበት 

ህጋዊ ምክንያት እንዯላሇ፤ ስርዒቱን ጠብቆ በጊዜው የይግባኝ (ሰበር) ክርክሩን 

መቀጠሌ ሲገባ በዚህ መሌኩ አቤቱታ የማቅረብ መብታቸውን በራሳቸው ጊዜ 

በመተው ወዯስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ተመሌሶ በፌሬ ነገሩ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ 

በመቃወሚያው ሊይ አስቀዴሞ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ አጠቃሇው የሚያቀርቡት 

አቤቱታ የህግ መሰረት እንዯላሇው በሰ/መ/ቁ 90810 ፣ 76963፣ 125165 እና 

ላልችም በርካታ መዛግብት አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡  

15. ሇዚህ መዯምዯሚያ እና ትርጉም መሰረት የተዯረገው ከመቃወሚያው ጋር በተያያዘ 

በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ እንጂ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 320(3) መሰረት ጊዜያዊ አገሌግልት ያሇው ብይን/ትዔዛዝ ነው 

የሚባሌ አይዯሇም፤ እንዱሁም በዚህ መሌኩ በበሊይ ፌርዴ ቤቶች የሚሰጠው ውሳኔ 

በህግ በተዘረጋው ስርዒት መሰረት በበሊይ ፌርዴ ቤት እስካሌተሇወጠ ዴረስ 

በግራቀኙ ሊይ አስገዲጅነት ይኖረዋሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በአጠቃሊይ የሰበር 

ችልቱ የቀዯመ አቋም በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቱ ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ወዯ 

ስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገሩ ረገዴ ተጣርቶ ውሳኔ እንዱሰጥበት የተሊከውን ጉዲይ 

ውጤት ሳይጠብቅ በመቃወሚያው ሊይ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ የሰበር 

ቅሬታውን/ይግባኙን ማቅረብ ይኖርበታሌ፤ ይህን ሳያዯርግ ከቀረ የፌሬ ነገር ክርክሩን 

ውጤት ጠብቆ መጀመሪያ ያሌተጠቀመበትን የሰበር አቤቱታ/ይግባኝ የማቅረብ 

መብት እንዯገና በማንሳት ሉጠቀምበት አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ ይህ ትርጉም 

የሰበርን አሊማ ከግንዛቤ ባስገባ መሌኩ በጥንቃቄ ሉታይ ይገባሌ፡፡  
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16. በመሰረቱ የሰበር ስርዒት የመዘርጋት አሊማ በአንዴ ሀገር ውስጥ ወጥ የሆነ የህግ 

አተረጎጎም እና አፇጻጸም መኖሩን በማረጋገጥ የህግ የበሊይነትን ማስፇን ነው፡፡ 

ይህን ማዴረግ ከሚያስችለ መንገድች አንደ የህግ ስህተት ያሇበት ውሳኔ ፀንቶ 

ሉቆይ የማይችሌበትን ሁኔታ መፌጠር ነው፡፡ የህግ ስህተት ያሇበት ውሳኔ ጸንቶ 

እንዱቆይ ማዴረግ ህብረተሰቡ በዲኝነት አካለ እምነት እንዲይኖረው የሚያዯርግ 

በመሆኑ የህግ ስህተት ያሇበት ውሳኔ ፀንቶ እንዱቆይ መፌቀዴ በዲኝነት አካለ ሊይ 

አለታዊ ተጽእኖ ያስከትሊሌ፡፡ በመሆኑም የሰበር ሥርአቱ የህግ ስህተት ያሇበት 

ውሳኔ ፀንቶ እንዲይቆይ በማዴረግ የህግ የበሊይነት እንዱረጋገጥ እና የዲኝነት አካለ 

በህብረተሰቡ ዘንዴ የሚታመን እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡  

17. በዚህ መሰረታዊ ምክንያት ህገ-መንግስቱ የመጨረሻ የዲኝነት ስሌጣን ያሇው 

የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሆኑንና ፌርዴ ቤቱ መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት ያሇበትን ማናቸውንም “የመጨረሻ ውሳኔ” ሇማረም የሰበር ችልቱ ስሌጣን 

ያሇው መሆኑን በአንቀጽ 80(3(ሀ)) ስር ዯንግጓሌ፡፡ በተሇይ አዋጅ ቁጥር 454/1997 

ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች በተሰየሙበት ችልት የሚሰጥ የህግ ትርጉም ይኸው ችልት 

ራሱ በላሊ ጊዜ እስካሌሇወጠው ዴረስ በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤት ሊይ 

አስገዲጅ ስሇመሆኑ በአንቀፅ 2(4) ስር ዯንግጓሌ፡፡ ይህም የሰበር ስርዒት በዲኝነት 

ስሌጣን ተዋረዴ በመጨረሻ እርከን ሊይ ሆኖ ህጎች በትክክሌና በወጥነት 

መተርጎማቸውንና መፇጸማቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ሲሆን በውጤቱም ሰበር 

ህጋዊ ያሌሆኑ ውሳኔዎች ጸንተው እንዲይቆዩ የሚዯረግበት ሥርዒት ነው፡፡  

18. ከዚህም ላሊ ሰበር መዯበኛ የይግባኝ ማቅረቢያ አሰራር ሳይሆን ፌርዴ ቤቶች 

በመጨረሻ ውሳኔዎቻቸው ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ፇጽመዋሌ 

በሚባሌበት ሌዩ ሁኔታ ብቻ የህጉ አተረጓጎም ወይም አተገባበር የሚቃናበት ነው፡፡ 

በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች በተሳሳተ መሌኩ የሰጧቸውን ውሳኔዎች ሰበር 

ችልቱ ሉያስተካክሌ የሚችሌበት ወይም በማናቸውም ሁኔታ ስህተት 

የተፇፀመባቸው ውሳኔዎች ቀሪ ሉሆኑ የሚችለበት መንገዴ እንዱጠብ የሚዯረግበት 

ህጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ 

19. በላሊም በኩሌ ከፌሲሌ እንዯተገሇፀው የሰበር ችልቱ የተቋቋመው መሰረታዊ የሆነ 

የህግ ስህተት ያሇበትን ማናቸውንም “የመጨረሻ ውሳኔ” ሇማረም ነው፡፡ በእጃችን 
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ካሇው ጉዲይ ጋር በተያያዘ በክርክሩ ሊይ “የመጨረሻ ውሳኔ” ተሰጥቷሌ ሉባሌ 

የሚችሇው መቼ ነው? የሚሇው በአግባቡ ሉታይ ይገባሌ፡፡ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343 

ንዐስ ቁጥር (1) እና (2) ግሌጽ ዴንጋጌ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ይግባኝ የተባሇበትን 

ፌርዴ የወሰነው የበታች ፌርዴ ቤት ጠቃሚ የሆነውን ጭብጥ ሳይዝ ወይም ጉዲዩን 

ሳይመረምርና ሳይረዲ ያሇፇው መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ካረጋገጠ 

የተዘሇለሇትን ጭብጦችና ፌሬ ነገሮች ሇይቶ እንዯገና እንዱመረምርና እንዱያጣራው 

ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መሌሶ ይሌክሇታሌ፤ በዚህ መሌኩ እንዯገና እንዱያይ 

የተሊከሇት ፌርዴ ቤትም በትዔዛዙ መሰረት ዲኝነቱን ካየ በኃሊ ያጣራውን ነገር 

ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መሌሶ ይሌካሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ከዴንጋጌው 

መገንዘብ እንዯሚቻሇው በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343 

መሰረት ጉዲዩ ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተመሌሶ የሚሊከው ተጣርቶ ሇይግባኝ 

ሰሚው ፌርዴ ቤት እንዱመሇስ በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተዘሇለሇትን 

ጭብጦችና ፌሬ ነገሮች ሇይቶ እንዯገና እንዱመረምርና እንዱያጣራው ሲመሌስ 

በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጥቷሌ የሚባሌበት የህግ አግባብ አይኖርም፡፡ 

የመጨረሻ ውሳኔ ባሌተሰጠበት ጉዲይ ሊይ ዯግሞ የሰበር አቤቱታ እንዱቀርብ 

ማዴረግ ከፌሲሌ የጠቀስናቸውን የህጉን ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ 

ተቀባይነት የሇውም፡፡  

20. ከዚህም ላሊ መቃወሚያውን መሰረት ያዯረገ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ሊይ የሚኖረው ቅሬታ ተከራካሪው ወገን ወዯስር ፌርዴ ቤት በተመሇሰው ክርክር 

አሸናፉ ከሆነ ቀሪ ሉሆን የሚችሌበት እዴሌ በመኖሩ ስህተቱ ሉታረም የሚገባው 

ወዱያውኑ በሚቀርብ የሰበር አቤቱታ ብቻ ነው ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት 

አይኖርም፡፡  

21. በተጨማሪም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት በመቃወሚያው ሊይ 

የሰጠውን ብይን በማጽናት ነገር ግን በፌሬ ነገሩ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ሽሮ 

ተጣርቶ እንዱወሰን ጉዲዩን ሲመሌስ በመቃወሚያው ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ 

የሚመሇከት የሰበር/ይግባኝ ቅሬታ ወዱያውኑ ካሌቀረበ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም 

የተባሇበት አግባብ በአንዴ በኩሌ በስረ ነገሩ ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ ያሌተሰጠበት 

ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሰበር ችልቱ ተያያዥነት ያሊቸውንና ተጠቃሇው ቢቀርቡ 
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በአንዴ መዝገብ ውሳኔ ሉያገኙ የሚችለ ጉዲዮችን በተነጣጠሇ መሌኩ ውሳኔ 

እንዱሰጥባቸው ያዯርጋሌ፡፡ ይህም በተከራካሪዎች ሊይ ተጨማሪ እንግሌትና ወጪን 

እንዱሁም በችልቱ ሊይ አሊስፇሊጊ የሥራ ጫናን የሚፇጥር ነው፡፡ በተሇይ እንዱህ 

አይነት ክርክሮች ከክሌሌ ፌርዴ ቤቶች የሚነሱ ሲሆን ተከራካሪዎች በአንዴ መዝገብ 

በተነሱ ክርክሮች ሁሇት እና ከዚያ በሊይ ሇሆነ ጊዜ ወዯ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ችልት መመሊሇስ እንዱኖርባቸው የሚያዴርግ ነው፡፡ ይህም ብቻ ሳይሆን 

ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጣርቶ እንዱወሰን ወዯስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን 

መመሇሱን ተቀብሇው የጉዲዩን መጠናቀቅ በቅን ሌቦና ሲጠባበቁ በመቃወሚያው ሊይ 

በተሰጠው ውሳኔ የተፇፀመ የህግ ስህተትን ወዱያውኑ አሊቀረባችሁም በሚሌ በሰበር 

ሇማሳረም እንዲይችለ የተዯረጉት ባሇጉዲዩች በርካቶች መሆናቸውንና በዚህ 

ምክንያት ፌትህ መጓዯለን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም አስቀዴሞ በሰበር ችልቱ 

የተያዘው አቋም የሥነ ሥርዒት ህጉን መንፇስ በተሇይም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343 

እና 320 ዴንጋጌዎችን ይዘት እና የሰበር ስርዒቱን አሊማ የተከተሇ ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡ 

22. በእነዚህ ምክንያቶች ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ወዯ ሥር ፌርዴ ቤት በመሇሰው 

ክርክር ሊይ የሚሰጠውን ውሳኔ ውጤት ጠብቆ በፌሬ ነገሩ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ 

በመቃወሚያውም ሆነ በፌሬ ነገሩ ሊይ የተጠቃሇሇ የሰበር አቤቱታ መቅረቡ ህጉን 

የተከተሇ ከመሆኑም በሊይ በአንዴ ጉዲይ በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች በተበታተነ ሁኔታ 

ክርክር እንዲይካሄዴ የሚያዯርግ፤ የተከራካሪዎችን መብት በተሻሇ የሚያስከብር እና 

የህግ ስህተት የተፇፀመበት ውሳኔ ፀንቶ እንዲይቀር የሚያዯርግ በመሆኑ አስቀዴሞ 

የተሰጠው ትርጉም ሉሇወጥ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

23. ስሇሆነም የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችን አዋጅ እንዯገና ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 

454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት ቀዯም ሲሌ በዚህ ፌርዴ ቤት በሰ/መ/ቁ 90810 ፣ 

76963፣ 125165 እና ላልችም በርካታ መዛግብት ተሰጥቶ የነበረውን ትርጉም 

ሇውጠናሌ፡፡ ይኸውም ፡- ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343 መሰረት ወዯስር ፌርዴ ቤት 

በተመሇሰበት ሁኔታ ሇክሱ በቀረበው የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ በይግባኝ 

ሰሚ ችልት የተሰጠ ውሳኔን በመቃወም የሰበር አቤቱታ መቅረብ የሚገባው 

ወዱያውኑ ማሇትም ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በህግ በተዯነገገው የሰበር 
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ማቅረቢያ ጊዜ ውስጥ ከሚሆን በቀር በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 

ወዯ ሥር ፌርዴ ቤት በመሇሰው ክርክር ሊይ የሚሰጠውን ውሳኔ ውጤት ጠብቆ 

ተጠቃል የሚቀርብበት ምክንያት የሇም ተብል የተሰጠው ትርጉም ተሇውጧሌ፡፡ 

ወዯስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ተመሌሶ በፌሬ ነገሩ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ በመቃወሚያው 

ሊይ አስቀዴሞ በተሰጠው ብይን ሊይ ተጠቃል የሚያቀርበው አቤቱታ ህጉን መሰረት 

ያዯረገ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ሉባሌ አይገባም ብሇናሌ፡፡  

24. በተያዘውም ጉዲይ አመሌካቾች ሇክሱ ያቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

በሥር ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ በመዯረጉ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት ሇዚህ ሰበር 

ችልት ያቀረቡት ቅሬታ በወቅቱ የሰበር አቤቱታ አሌቀረበበትም ተብል ውዴቅ 

እንዱዯረግ በተጠሪ በኩሌ የቀረበው መከራከሪያ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡  

25. ከፌሲሌ እንዯተገሇፀው ተጠሪ ባቀረቡት ክስ ከአመሌካቾች ወሊጆች ጋር ሚያዚያ 21 

ቀን 1974 ዒ.ም በተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ አከራካሪውን ቤት ገዝተው በውለ 

መሰረት ባሇመፇፀሙ ምክንያት ስም እንዱዛወርሊቸው ክስ መስርተው በትዔዛዝ 

መ/ቁ 742/83 ታህሳስ 25/1986 ዒ.ም ስም እንዱዛወር ውሳኔ አሰጥተው እንዯነበር፤ 

ይህን ውሳኔ ሇማስፇፀም አቤቱታ አቅርበው በፌ/ብ/መ/ቁ 1422 በ15/03/97 ዒ.ም 

በተሰጠ ትዔዛዝ ሉፇጸም የማይችሌ ውሳኔ ነው ተብል ውዴቅ መዯረጉን በመጥቀስ 

አመሌካቾች የተዋዋዮች (የሻጮች) ወራሾች ስሇሆኑ ቤቱን እና ሇስም ማዛወር 

የሚጠቅሙ የቤቱን ሰነድች እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

አመሌካቾች በበኩሊቸው ሇክሱ ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ጉዲዩ ከዚህ 

በፉት ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ ክሱ በዴጋሚ የቀረበ ነው ተብል ውዴቅ እንዱዯረግ፤ 

ውለን መሰረት በማዴረግ በሟቾች ሊይ መስርተውት በነበረው ክስ ሁለንም ጥያቄ 

አጣምረው ሉያቀርቡ ይገባ ነበር፤ እንዱሁም ጉዲዩ በይርጋ የታገዯ ነው እንዱባሌ 

የተከራከሩ ሲሆን በፌሬ ጉዲዩም በህጉ አግባብ የተዯረገ ውሌ ባሇመኖሩ ቤቱንም ሆነ 

ሰነድችን ሌናስረክብ አይገባም የሚለበትን መከራከሪያ በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡  

26. በበኩሊችን አመሌካቾች ካቀረቧቸው መቃወሚያዎች መካከሌ ሇክሱ መቅረብ 

ምክንያት የሆኑት ነገሮች ሊይ ሁለ በሙለ ተጠቃል መቅረብ ይገባው ነበር በሚሌ 

የቀረበውን ክርክር መርምረናሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 216(2) እንዯተዯነገገው ከሳሽ 

ክስ ሲያቀርብ ሇክሱ ምክንያት የሆኑትን ነገሮች በሙለ በክሱ ማመሌከቻ ሊይ 
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አጠቃል ማቅረብ እንዯሚገባው የሚዯነግግ ሲሆን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 216(3) ዯግሞ 

ከሳሹ ሉከስበት ሲችሌ ሆነብል በመቀነስ ባስቀረው ነገር እንዯገና ላሊ ክስ ሇማቅረብ 

እንዯማይችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇማስመሇስ ተጣምረው 

ስሇሚቀርቡ ክሶችም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 218 ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሽ 

ክስ ሲያቀርብ ክሱን ሇማቅረብ ምክንያት የሆኑት ነገሮች በሙለ አጠቃል ማቅረብ 

የሚጠበቅበት ሲሆን ማቅረብ ሲችሌ ቀንሶ ባስቀረው ጉዲይ ሊይ ዴጋሚ ክስ 

ሉያቀርብ እንዯማይችሌ ከዴንጋጌዎቹ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

27.  በተያዘው ጉዲይም ተጠሪ የሽያጭ ውሌ ነው ያለትን መሰረት በማዴረግ የቤቱ ስም 

እንዱዛወርሊቸው ክስ መስርተው በትዔዛዝ መ/ቁ 742/83 ታህሳስ 25/1986 ዒ.ም 

ስም እንዱዛወር ውሳኔ አሰጥተው ነበር፡፡ በላሊ በኩሌ ሇአሁኑ ክርክር ምክንያት 

የሆነውን ክስ በማቅረብ አመሌካቾች የተዋዋዮች (የሻጮች) ወራሾች ስሇሆኑ ቤቱን 

እና ሇስም ማዛወር የሚጠቅሙ የቤቱን ሰነድች እንዱያስረክቡኝ ይወሰንሌኝ በማሇት 

መጠየቃቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ በሁሇቱም ክስ የዲኝነት ጥያቄ የቀረበው ውለን 

መሰረት በማዴረግ እንዯውለ ተፇጽሞ ስመሃብቱ እንዱዞርና ቤቱንና የቤቱን ሰነድች 

ሇመረከብ ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የቀዯመው ውሳኔ በአፇጻፀም ውዴቅ ሲዯረግባቸው 

እንዯገና በሁሇተኛው ክስ ያቀረቡት ጥያቄ በመጀመሪያው ክስ ተጠቃል ሉጠየቅ 

የሚገባው ነበር፡፡ በመጀመሪያው ክስ አጠቃሇው ሉያቀርቡት ሲገባ ሁሇተኛ ክስ 

ማቅረባቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 216 አንጻር የማይቻሌ በመሆኑ የሥር ፌርዴ 

ቤቶች የአመሌካቾችን የክስ መቃወሚያ ተቀብሇው ክሱን ውዴቅ ሉያዯርጉት ሲገባ 

ይህን አሌፇው ፌሬ ጉዲዩን በመመሌከት አመሌካቾች ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን 

ቤት እና ሰነድችን እንዱያስረክቡ በማሇት ያሳሇፈት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡   

ው ሳ ኔ 

1. በዚህ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁ 90810 ፣ 76963፣ 125165 እና ላልችም ተመሳሳይ 

መዛግብት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ወዯ ስር ፌርዴ ቤት የተመሇሰው ፌሬ ጉዲይ 

የመጨረሻ ውሳኔ ከማግኘቱ በፉት በመቃወሚያዎቹ ሊይ በተሰጠ ውሳኔ የሰበር 

አቤቱታ ወዱያውኑ ካሌቀረበ የፌሬ ጉዲዩን የመጨረሻ ውሳኔ ጠብቆ የሚቀርበው 

አቤቱታ ተቀባይነት አይኖረውም ተብል የተሰጠው አስገዲጅ ትርጉም የሰበር ችልቱ 
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የተቋቋመበትን ዒሊማ ዲር የሚያዯርስ ሆኖ ስሊሊገኘነውና ህጉንም መሰረት ያዯረገ 

ባሇመሆኑ አስቀዴሞ የተሰጠው ይህ ትርጉም የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችን አዋጅ እንዯገና 

ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀፅ 2(4) መሰረት ተሇውጧሌ፡፡ በዚህ 

መዝገብ የተሰጠው ውሳኔ ሇጉዲዩ ገዥ ይሆናሌ ብሇናሌ፡፡ 

2. በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343 መሰረት ጉዲዩ ወዯስር ፌርዴ ቤት ተመሌሶ በፌሬ ነገሩ ውሳኔ 

ከተሰጠ በኋሊ በመቃወሚያው ሊይ አስቀዴሞ በተሰጠው ብይን ሊይ ተጠቃል 

የሚያቀርበው የሰበር አቤቱታ ህጉን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም 

ሉባሌ አይገባም ብሇናሌ፡፡  

3. ተጠሪ በመጀመሪያው ክስ አጠቃሇው ሉያቀርቡት ሲገባ ሁሇተኛ ክስ ማቅረባቸው 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 216 አንጻር የማይቻሌ በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች 

የአመሌካቾችን የክስ መቃወሚያ ተቀብሇው ክሱን ውዴቅ ሉያዯርጉት ሲገባ ይህን 

አሌፇው ፌሬ ጉዲዩን በመመሌከት አመሌካቾች ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት እና 

ሰነድችን እንዱያስረክቡ ያሳሇፈት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 

በመሆኑ የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 23018 ሚያዚያ 

29/2006 ዒ.ም እንዱሁም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 153710 ጥቅምት 

15 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት በአብሊጫ 

ዴምፅ ተሽሯሌ፡፡ 

4. ከሥር ፌርዴ ቤቶች የተሊኩት መዛግብት በመጡበት አግባብ ይመሇሱ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ስሇተዯረገው ክርክር ግራቀኙ ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

6. በዚህ ፌርዴ ቤት መጋቢት 14 ቀን 2008 ዒ.ም የተሰጠ የእግዴ ትእዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡  

                    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

የማይነበብ የስዴስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

የሌዩነት ሀሳብ 

   እኔ ስሜ በተራ ቁጥር አምስት ሊይ የተጠቀሰዉ ዲኛ የአብሊጫዉ ዴምጽ ከሰጠዉ 

ዉሳኔ በሚከተለት ምክንያቶች በመሇየት የሌዩነት ሀሳብ አስቀምጫሇሁ፡፡ 
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    የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ በክሌሌ 14 መስተዲዯር ወረዲ 24 ፌርዴ ቤት 

በመ.ቁ.742/83 ታህሳስ 25 ቀን 1986 ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ በአሁን ተጠሪ (ከሳሽ) እና 

በሟቾች ሏጂ መሏመዴ ሰይዴ እና ወ/ሮ ፊጡማ መሏመዴ (ተከሳሾች) መካከሌ 

ሚያዚያ 21 ቀን 1974 ዒ.ም በተዯረገዉ የቤት ሽያጭ ዉሌ በቀዴሞ ወረዲ 24 ቀበላ 

09 ክሌሌ ዉስጥ የሚገኘዉን የቤት ቁጥር 312 ሆነዉ ስመ ሀብቱ ወዯ ከሳሽ 

እንዱዛወር በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ይህ ዉሳኔ እንዱፇጸምሊቸዉ የአፇጻጸም 

ክስ ያቀረቡት ቢሆንም በመ.ቁ.1422 በ15/3/1997 ዒ.ም በተሰጠ ዉሳኔ ዉሳኔዉ 

ሉፇጸም አይችሌም ተብል ተወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የአሁን ተጠሪ (የሥር ከሳሽ) በአሁን 

አመሌካቾች (በሥር ተከሳሾች) ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረበዉ ክስ 

ተከሳሾች በቤት ሽያጭ ዉለ መሰረት ቤቱን እና ቤቱን የሚመሇከቱትን ሰነድች 

እንዱያስረክቡኝ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡  

የአሁን አመሌካቾች (የሥር ተከሳሾች) በዚህ ክስ ሊይ በሰጡት መሌስ ይህ ጉዲይ ከዚህ 

ቀዯም ታይቶ ዉሳኔ ያገኘ በመሆኑ አሁን የቀረበዉ ክስ ዴጋሚ የቀረበ በመሆኑ 

ተቀባይነት የሇዉም፤ ከሳሽ ከዚህ ቀዯም ክስ ሲያቀርቡ ጉዲያቸዉን በአንዴ ሊይ 

አጠቃሌል ማቅረብ ሲገባቸዉ በመከፊፇሌ አሁን ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇዉም፤ 

ክሱ በይርጋ የሚታገዴ ነዉ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን በማንሳት 

የተከራከሩ ሲሆን፤ በዋናዉ ጉዲይ ሊይ ክርክራቸዉን አቅርበዋሌ፡፡  

ከዚህ በኋሊ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ 

አመሌካቾች ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን ዉዴቅ በማዯረግ፤ በፌሬ 

ጉዲይ አመሌካቾቹ ቤቱን እና ቤቱን የሚመሇከቱትን ሰነድች ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ 

በማሇት ወስኗሌ፡፡  

የአሁን አመሌካቾች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ፌ/ቤት 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን ዉዴቅ በማዴረግ የሰጠ ዉሳኔ በሔጉ አግባብ ነዉ 

በማሇት በማጽናት፤ ዋናዉን ጉዲይ በተመሇከተ ግን በአግባቡ ተጣርቶ ዉሳኔ የተሰጠበት 

ባሇመሆኑ ጉዲዩን ዴጋሚ ተጣርቶ ዉሳኔ ሉሰጥበት ይገባሌ በማሇት ሇሥር ፌ/ቤት 

መሌሶታሌ፡፡ 
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በዚህ ዉሳኔ መሰረት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዋናዉ ጉዲይ የግራ 

ቀኛቸዉን በማከራከርና በማጣራት የቀዯመዉን ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡    

ከዚህ በኋሊ የአሁን አመሌካቾች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያዎች መታሇፊቸዉ ተገቢ እንዲሌሆነ በመግሇጽ እና በዋናዉ ጉዲይ ሊይ 

የተሰጠዉንም ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን፤ 

ፌ/ቤቱም ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች 

ስሇመታሇፊቸዉ የቀረበዉን ቅሬታ በተመሇከተ ይህ ፌ/ቤት አስቀዴሞ ዉሳኔ የሰጠባቸዉ 

በመሆኑ በጊዜዉ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሉጠይቁባቸዉ ሲገባቸዉ አሁን 

ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም፤ የሥር ፌ/ቤት በፌሬ ጉዲይ  የሰጠዉ ዉሳኔ 

ሲታይ ተጣርቶ የተወሰነ በመሆኑ ግዴፇት የሇዉም በማሇት በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካቾች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካቾች ያነሷቸዉን 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች ማሇፊቸዉ ተገቢ አይዯሇም እና በዋናዉ ጉዲይ 

ዝርዝር ቅሬታቸዉን በማቅረብ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነዉ ተብል እንዱሻርሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ይህ ችልት የሰበር 

አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ባዘዘዉ መሰረት ተጠሪ ባቀረበዉ 

መሌስ የአሁን አመሌካቾች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን በተመሇከተ የተሰጠዉን 

ዉሳኔ አሁን ሇዚህ ችልት ቅሬታ ሉያቀርቡ እንዯማይችለ እና በዋናዉ ጉዲይም የሥር 

ፌ/ቤት መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱጸናሌኝ በማሇት በዝርዝር 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

እኔ ይህ ጉዲይ በሚከተሇዉ አግባብ መታየት አሇበት ብዬ የሌዩነት ሀሳቤን 

አስቀምጣሇሁ። 

ሀ. አስገዲጅ ሔግ ትርጉም የሚሇወጥበት አግባብ በተመሇከተ፡ 

ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ከዚህ ጉዲይ ጋር ተመሳሳይ የሆኑትን ጉዲዮች በተመሇከተ 

በሰ.መ.ቁ.90810፣ 76963፣ 125165 እና በላልች በርካታ መዛግብት ሊይ አስቀዴሞ 

በሰጠዉ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የቀረበሇትን ይግባኝ ተከትል 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ዉሳኔ በመሆኑ 

ዉሳኔዉን በመቃወም የሰበር አቤቱታ መቅረብ የሚገባዉ ዉሳኔዉ ከተሰጠ ቀን ጀምሮ 
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በሔጉ በተቀመጠ የሰበር አቤቱታ የሚቀርብበት ጊዜ ገዯብ ዉስጥ መሆን አሇበት እንጂ 

በፌሬ ጉዲይ ወዯ ሥር ፌ/ቤት የተመሇሰዉን ዉሳኔ ዉጤት ጠብቆ የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያ ሊይ ቅሬታ ማቅረብ እንዯማይቻሌ ዉሳኔ ሰጥቶበታሌ። በዚህ አስገዲጅ የሔግ 

ትርጉም መሰረት ፌ/ቤቶች የዲኝነት ሥራቸዉን ሲያከናዉኑ መቆየታቸዉ ግሌጽ ነዉ። 

በመሆኑም በዚህ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት በርካታ ባሇጉዲዮች ባሇመብት ሆነዉ 

ላልች ዯግሞ በክርክሩ መሸነፊቸዉ የማይካዴ ሀቅ ነዉ። እንግዱህ አሁን በተያዘዉ 

ጉዲይ ይህ አስገዲጅ የህግ ትርጉም መሇወጥ አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚሇዉ ነጥብ 

ነዉ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ። 

እንዯሚታወቀዉ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች አዋጅን እንዯገና ሇማሻሻሌ የወጣ አዋጅ ቁጥር 

454/1997 አንቀጽ 2 (4) መሰረት ፣የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች 

በተሰየሙበት የሰበር ችልት የሚሰጠዉ የህግ ትርጉም በየትኛዉም ዯረጃ ሊይ በሚገኝ 

የፋዳራሌ ወይም የክሌሌ ፌ/ቤት ሊይ አስገዲጅነት ይኖረዋሌ። ሆኖም የሰበር ችልቱ 

በላሊ ጊዜ በተመሳሳይ ጭብጥ የተሇየ ትርጉም ሉሰጥ ይችሊሌ፣ በማሇት ዯንግጎታሌ። 

ከዚህ መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት አምስት ያሊነሱ ዲኞች 

ተሰይመዉ የሚሰጡት የህግ ትርጉም በማናቸዉም ፌ/ቤት ሊይ የአስገዲጅነት ዉጤት 

እንዲሇዉ፣ ሔግ እንዯሆነ የሚያመሇክት ሲሆን፣ ችልቱ ግን በላሊ ጊዜ በተመሳሳይ 

ጭብጥ ሊይ የቀዯመዉን አስገዲጅ የህግ ትርጉም መሇወጥ እንዯሚችሌ ነዉ። ችልቱ 

በዚህ ዴንጋጌ አግባብ የዲኝነት ሥራዉን እያከናወነ የሚገኝ ቢሆንም አስገዲጅ የህግ 

ትርጉም ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ? እና ይህ ትርጉም ዯግሞ የሚሇወጥበት አግባብ 

ግሌጽ የሚያዯርግ ዝርዝር መመሪያ ቢዘጋጅሇት ተገቢ መስል ይታየኛሌ። ምክንያቱም 

ችልቱ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ከሰጠ በኋሊ እና ፌ/ቤቶች በዚህ አግባብ የዲኝነት 

ሥራቸዉን እያከናወኑ እና ባሇጉዲዮች ዯግሞ ክርክራቸዉን እያቀረቡ ባለበት ሁኔታ 

በቀሊለ ተነስቶ ይህን አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሚሇዉጥ ከሆነ ወጥነት ያሇዉ የህግ 

ትርጉም ከመስጠት አንጻር አለታዊ ተጽዔኖ እንዯሚኖረዉ መገመት አያዲግትም። ከፌ 

ሲሌ በተጠቀሰዉ የህግ ዴንጋጌ አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሚሇወጥበት አግባብ በግሌጽ 

ባይመሇከትም በወቅቱ የነበሩት የማህበራዊ ሁኔታዎች መሇወጥ፣ ወይም  የሔጉ 

አካባቢያዊ ሁኔታ ሲሇወጥ፣ የቀዯመዉ ዉሳኔ ከወቅታዊ ፖሉሲዎች ጋር 

የሚጣጠሙትን ዉሳኔዎች ማመንጨት ሲያቅተዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሇወጥ 
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አስፇሊጊ እንዯሆነ መገመት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ችልት የቀዯመዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

ባጠቃሊይ ካሇዉ ነበራዊ ሁኔታ ወይም እዉነታ ጋር የማይሄዴ መሆኑን የተገነዘበ 

እንዯሆነ ይህን የህግ ትርጉም መሇወጥ ይችሊሌ ተብል ይታመናሌ።  

በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የቀረበሇትን 

ቅሬታ ተከትል የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ዉሳኔ የሰጠ እና ዋናዉን ጉዲይ ወዯ 

ሥር ፌ/ቤት የመሇሰ እንዯሆነ፣ ፌ/ቤቱ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በተመሇከተ 

የሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇዉ ተከራካሪ ወገን ዉሳኔዉ እንዯተሰጠ የሰበር አቤቱታ 

በሔጉ በተቀመጠ ጊዜ ገዯብ ዉስጥ ማቅረብ እንዲሇበት አስዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠ 

በመሆኑ፣ አሁን ባሇዉ ሁኔታ ይህን አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሇመሇወጥ የሚያስችሌ 

የተሇወጠ ማህበራዊ ሁኔታ፣ የሔጉ አካባቢያዊ ሁኔታ መሇወጥ ወይም ወቅታዊ 

የፖሉሲ ሁኔታ መሇወጥ፣ እንዱሁም ባጠቃሊይ ያሇዉ ነበራዊ ሁኔታ መሇወጥን 

የሚያሳይ ነገር የሇም። ስሇሆነም ይህ ችልት በዚህ ጉዲይ አስቀዴመዉ የተሰጡትን 

አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሇመሇወጥ የሚያስችሇዉ በቂ ምክንያት የሇም። 

ሇ. ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ 

ዉሳኔ ስሇመሆኑ፡  

እንዯሚታወቀዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ.244 (2) ሥር የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች 

ተዘርዝረዉ እናገኛሇን። ፌ/ቤት ማስረጃ ተቀብል ከመመርመሩ ወይም ምስክሮችን 

ከመስማቱ በፉት ከተከራካሪ ወገን የቀረበሇትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ዉሳኔ 

መስጠት እንዲሇበት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.244 (1) ሥር ተመሌክቷሌ። አንዴን ክርክር 

ተቀብል እያያ ያሇዉ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በዚህ አግባብ የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ፣ ተከራካሪ ወገኖችን በዋናዉ ጉዲይ ማከራከርና ማጣራት 

የቀጠሇ እንዯሆነ፣ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 320 (3) መሰረት በዚህ ጉዲይ ሊይ ይግባኝ 

ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ማቅረብ እንዯማይቻሌ እና በዋናዉ ጉዲይ ሊይ ዉሳኔ ሲሰጥ አንዴ 

ሊይ አጠቃሌል የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ በተሰጠዉን ዉሳኔ ሊይ ቅሬታዉን 

ማቅረብ እንዯሚችሌ ተመሌክቷሌ።  

ነገር ግን አንዴን ጉዲይ መጀመሪያ ያየዉ ፌ/ቤት የቀረበሇትን የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያ በመቀበሌ የቀረበዉን ክስ ዉዴቅ ያዯረገ እና ከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም 

ይግባኙን ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ያቀረበ እንዯሆነ፣ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር 
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የቀረበዉ ክስ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ዉዴቅ መሆን የሇበትም በማሇት 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዉን ዉዴቅ በማዴረግ እና በሥረ ነገር ሊይ የሥር ፌ/ቤት 

ዉሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.341 (1) መሰረት የሚመሌስበት አግባበ እንዲሇ 

ያመሇክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አንዴ ጉዲይ መጀመሪያ የቀረበሇት ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያዉን ባሇመቀበሌ ዉዴቅ በማዴረግ፤ በዋናዉ ጉዲይ ግራ ቀኛቸዉን አከራክሮ 

ዉሳኔ የሰጠ እንዯሆነ፣ ተከሳሽ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

ያቀረበ እንዯሆነ እና ፌ/ቤቱም ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ በመቀበሌ በማጽናት እና የሥር ፌ/ቤት 

በዋናዉ ጉዲይ ሊይ ግራ ቀኛቸዉን በማከራከርና በማጣራት ዉሳኔ እንዱሰጥበት 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.343 (1) መሰረት ሉመሌስሇት እንዯሚችሌ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ከእነዚህ ሁሇት ዉሳኔዎች መገንዘብ የሚቻሇዉ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያ ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ዉሳኔ መሆኑን ነዉ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ዉሳኔ ነዉ፡፡ ስሇሆነም 

በዚህ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇዉ ተከራካሪ ወገን ይግባኙን ወይም የሰበር አቤቱታዉን 

በሔግ በተቀመጠ ጊዜ ገዯብ ዉስጥ ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ወይም ሇሰበር ሰሚ ችልት 

ማቅረብ እንዯሚገባዉ ነዉ፡፡  

ሏ. ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ ሇዛ ፌ/ቤት በዛ ጉዲይ ሊይ ዉሳኔዉ የመጨረሻ ዉሳኔ እስከሆነ ዴረስ 

እንዯአግባብነቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.6 ወይም 358 ዉሳኔዉን ሇሰጠ ፌ/ቤት በሚቀርብ 

አቤቱታ ወይም ፣ይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ ስሌጣን ሊሇዉ ፌ/ቤት ካሌቀረበ፣ 

ዉሳኔዉ እንዯጸና የሚቆይ እና በተከራካሪ ወገኖች ሊይ አስገዲጅነቱ እንዯሚቀጥሌ ግሌጽ 

ነዉ፡፡ ይህ ዉሳኔ በሔግ አግባብ ስሌጣን ባሇዉ ፌ/ቤት እስካሌተሻረ ዴረስ በተከራካሪ 

ወኖቹ ሊይ አስገዲጅነቱን የሚያስቀር ነገር አይኖርም።  

መ. ከፌ ሲሌ በፉዯሌ ‹‹ሇ›› ሊይ በተመሇከቱት ሁሇት ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

በዋናዉ ጉዲይ ሊይ ግራ ቀኛቸዉን አከራክሮ ዉሳኔ እንዱሰጥበት ሇሥር ፌ/ቤት 

መሌሶሇት እንዯሆነ፣ የሥር ፌ/ቤት የሚያየዉ ጭብጥ ተይዞ የተመሇሰሇትን የፌሬ 

ጉዲይ ክርክር እንጂ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያን የሚያይበት አግባብ አይኖርም፡፡ 

የሥር ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በተመሇከተ ዴጋሚ አይቶ ዉሳኔ 
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የሚሰጥበት አግባብ ስሇማይኖር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.328 መሰረት የይግባኝ ምክንያት 

ተዯርጎ ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ቅሬታ የሚቀርብበት አግባብ ሉኖር አይችሌም፡፡ የሥር 

ፌ/ቤት እንዯጭብጥ በመያዝ ዉሳኔ ያሌሰጠበትን ጉዲይ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ዯግሞ 

የሚያይበት አግባብ እንዯማይኖር የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.329(1) ያስገነዝባሌ፡፡ስሇሆነም 

ይግባኝ ባይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 327 መሰረት በዚህ ጉዲይ ሊይ የይግባኝ ቅሬታ 

ሉያቀርብበት አይችሌም ማሇት ነዉ፡፡ እንዱሁም ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ከዚህ ቀዯም 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ዉሳኔ በመስጠቱ ዴጋሚ የሚያይበት አግባብ 

ስሇማይኖር የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ምንም ዒይነት ዉሳኔ ስሇማይሰጥ 

ቅሬታዉ ሇሚቀጥሇዉ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ወይም ሇሰበር ሰሚ ችልት የሚቀርብበት 

አግባብ ሉኖር አይችሌም፡፡ 

ሠ. በዚህ አግባብ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያን በተመሇከተ 

ዴጋሚ አይቶ ዉሳኔ ባሌሰጠበት እና ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትም በዚህ ጉዲይ ሊይ ዉሳኔ 

መስጠት በማይችሌበት ሁኔታ፤ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

በተመሇከተ የሚቀርበዉን ቅሬታ ተቀብል የሚያይበት አግባብ የሇም፡፡ የይግባኝ ሰሚ 

ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ እና የሥር ፌ/ቤት በዋናዉ ጉዲይ ግራ 

ቀኛቸዉን አከራክሮ ዉሳኔ እንዱሰጥ አስቀዴሞ ከሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ በወቅቱ በሔግ 

በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ ይግባኝ ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ወይም የሰበር አቤቱታ 

ሇሰበር አቤቱታ ያሌቀረበ እንዯሆነ፣ ዋናዉ ጉዲይ ወዯ ሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ ዉሳኔ 

ካገኘ በኋሊ፣ ይግባኝ ሰሚዉ ፌ/ቤት አስቀዴሞ በሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ ቅሬታ ስሌጣን ሊሇዉ 

ፌ/ቤት ሇማቅረብ፣ በማስፇቀጃ እስካሌሆነ ዴረስ፣ የይግባኝ ማመሌከቻ ወይም የሰበር 

አቤቱታ የሚቀርብበት ጊዜ ስሇሚያሌፌበት ተቀባይነት ሉኖረዉ አይችሌም ማሇት ነዉ፡፡  

ረ. ተከራካሪ ወገኖች ሊይ ከሚዯርሰዉ እንግሌት እና ክርክሩ ከሚያስከትሇዉ ወጪ 

አንጻር ሲታይ እንዯሚታወቀዉ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ዉሳኔ የሚሰጠዉ 

ፌ/ቤቱ ወዯ በፌሬ ነገር ሊይ ማስረጃ ከመቀበለ ወይም የሰዉ ምስክሮችን ከመስማቱ 

በፉት ወይም ወዯ ዋናዉ ክርክር ሳይገባ ከጅምሩ ሇመቋጨት የሚያስችሌ በመሆኑ 

የተከራካሪ ወገኖችን እንግሌት እና ሇወጪ የመጋሇጥ ሁኔታን የሚቀንስ እንዯሆነ 

ይታመናሌ፡፡ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ በተመሇከተ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.320 (3) ሥር የተመሇከተዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

www.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.et



 

317 
 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ዉሳኔ በመስጠት በዋናዉ ጉዲይ የሥር ፌ/ቤት 

ጉዲዩን አጣርቶ ዉሳኔ እንዱሰጥ የመሇሰ እንዯሆነ፣ ወዯ ሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ በዋናዉ 

ጉዲይ ሊይ ሙለ ክርክር በማካሄዴ ማስረጃ በማቅረብ፣ ምስክሮች በመስማት፣ ጉዲዩን 

ሇማጣራት ከሚፇጀዉ ወጪ እና ጊዜ ከመቀነስ አንጻር ወዯ ሥር ፌ/ቤት ሄድ 

ከመከራከር ይሌቅ አንዴ ጊዜ እስከተጀመረ ዴረስ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ 

ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ከሰጠዉ ዉሳኔ ሊይ ይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ ስሌጣን ሊሇዉ 

ፌ/ቤት አቅርቦ ጉዲዩ መቋጫ እንዱያገኝ ማዴረጉ ተገቢ ነዉ፡፡ ስሇሆነም ተከራካሪ 

ወገኖች በዋናዉ ጉዲይ በመከራከር ጊዜያአቸዉንና ገንዘባቸዉን ከመጨረስ ይሌቅ ክርክሩ 

በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የሚያሌቅ ከሆነ ይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ ስሌጣን 

ሊሇዉ ፌ/ቤት በማቅረብ ዉሳኔ እንዱሰጥበት ማዴረጉ ተገቢ ነዉ፡፡ ከዚህ አንጻርም 

ሲታይ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ በሚሰጠዉ ዉሳኔ 

ይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ ማቅረቡ ተገቢ እንዯሆነ የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ 

ሰ. ላሊዉ መታየት ያሇበት ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.343 (1) ዴንጋጌ መሰረት ዋናዉ 

ጉዲይ ወዯ ሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ ተጣርቶ እንዱወሰን ተብል የተሰጠ ዉሳኔ፣ 

የመጨረሻ ዉሳኔ ያገኘ ጉዲይ ባሇመሆኑ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብበት አይገባም ወይ? 

የሚሇዉ ነጥብ ነዉ፡፡ በእርግጥ በዚህ ዴንጋጌ አግባብ ዉሳኔ የተሰጠ እንዯሆነ ግራ 

ቀኛቸዉ ዋናዉን ጉዲይ በተመሇከተ ወዯ ሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ ጉዲዩ ተጣርቶ ዉሳኔ 

የሚሰጥበት መሆኑን የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ ነገር ግን አንዴ ጉዲይ በዚህ ዴንጋጌ አግባብ 

ወዯ ሥር ፌ/ቤት ሲመሇስ ከናካቴዉም ሙለ በሙለ የሰበር አቤቱታ ሉቀርበብት 

የሚችሌ አይዯሇም ብል መዯምዯም ተገቢ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 

ግሌጽ ሔግን በመጣስ ጉዲዩ ወዯ ሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ ዴጋሚ ተጣርቶ ዉሳኔ 

እንዱሰጥበት በማሇት በመሇሰዉ ጉዲይ ሊይ ወዯ ሥር ፌ/ቤት ተመሌሶ ከመከራከር 

ይሌቅ ይግባኝ ወይም የሰበር አቤቱታ ስሌጣን ሊሇዉ ፌ/ቤት ማቅረቡ ተገቢ ነዉ ብዬ 

አምናሇሁ፡፡ ስሇዚህ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በተሰጠ ዉሳኔ ሁለ ሊይ ይግባኝ ወይም 

የሰበር አቤቱታ ማቅረብ አይችሌም ብል መዯምዯም ተገቢ ሆኖ አይታየኝም፡፡  

ሸ. ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች አሁን ከተያዘዉ ጉዲይ ጋር 

ተመሳሳይ የሆኑትን ጉዲዮች በተመሇከተ በሰ.መ.ቁ.90810፣ 76963፣ 125165 እና 
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በላልች በርካታ መዛግብት ሊይ የሰጠዉን አስገዲጅ የህግ ትርጉም አሁን ባሇዉ ሁኔታ 

መሇወጡ ተገቢ መስል አሊገኘሁኝም፡፡  

ቀ. የአሁን አመሌካቾች ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በተመሳሳይ ጉዲይ አስገዲጅ የህግ 

ትርጉም ሰጥቶበት እያሇ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ዉዴቅ 

በማዴረግ ዉሳኔ እንዯሰጠ በሔግ በተቀመጠ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ የሰበር አቤቱታቸዉን 

ሇሰበር ሰሚ ችልት ማቅረብ እየቻለ፣ በዚህ ረገዴ ግሌጽ የሆነ የሰበር ዉሳኔ እያሇ 

ቅሬታቸዉን በወቅቱ አሇማቅረባቸዉ ወይም የተዉት በቅን ሌቡና ነዉ የሚያስብሌ 

ምንም ነገር ስሇላሇ ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም። 

በ. በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካቾች የፋዳራሌ 

የከፌተኛ ፌ/ቤት አስቀዴሞ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ የሰጠዉን ዉሳኔ 

በመቃወም በሔግ በተቀመጠዉ የጊዜ ገዯብ ዉስጥ የሰበር አቤቱታ ባሊቀረቡበት፣ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አሁን ዋናዉን ጉዲይ አከራክሮ ዉሳኔ ከመስጠት 

በስተቀር የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያን ዴጋሚ አይቶ ዉሳኔ ባሌሰጠበት፣ የሰበር 

አቤቱታ ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያቀርቡበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ ስሇሆነም የአሁን 

አመሌካቾች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በተመሇከተ ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት 

የሇዉም፣ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ መነሻ 

በማዴረግ የሚሻርበት አግባብ አይኖርም፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ ጉዲይ የሰጡት 

ዉሳኔዎች በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇጸመባቸዉ 

በመሆኑ ሉጸኑ ይገባሌ ብዬ የአብሊጫዉ ዴምጽ ከሰጠዉ ዉሳኔ በመሇየት የሌዩነት 

ሀሳቤን አስቀምጣሇሁ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

ፊ/ዘ      የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡  
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የዲኝነት ሥሌጣን 
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