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የሰ/መ/ቁ. 56795 

የካቲት 21 ቀን 2003 ዓ.ም. 

                     ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       ዲኜ መሊኩ 

    ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሙባረክ ከዴር - ጠበቃ አቶ ወንዴም ጥሊሁን ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1ኛ. ሚ/ር ሙዋንጋ ሲርሌ - አሌቀረቡም 

     2ኛ. ወ/ሮ አሰሇፇች ሰይዴ  በላለበት የሚታይ 

     3ኛ. ወ/ሪት አስቴር ጉግሳ       “      “       

     4ኛ. አቶ አወሌ ሽበሺ         “  “ 

    5ኛ. አቶ መሏመዴ ሺበሺ ወኪሌ አቶ ሙሣ መሏመዴ   

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 መሠረት በንብረት ሊይ የተሰጠ የዕግዴ ትዕዛዝ 
እንዱነሳ አቤቱታ ያቀረበ ወገን በጉዲዩ ሊይ ተከራክሮ ዲኝነት እንዲገኘ የሚቆጠር ወገን ስሇሆነ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት ዲኝነት የመጠየቅ መብት የሇውም በሚሌ በሥር ፌ/ቤቶች 
የተሰጠውን ትርጉም ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ተመሌክቶ አግባብነቱን 
ሇማየት በሚሌ የቀረበ ነው፡፡ 

የጉዲዩም መነሻ የአሁን 1ኛ ተጠሪ ህዲር 25 ቀን 1999 ዓ.ም. በተጻፇ የክስ አቤቱታ 

ከሟች ወ/ሮ አረጋሽ ሺበሺ ጋር ከ1968 ዓ.ም. ጀምሮ በግሪክ አገር ጋብቻ ፇጽመን እየኖርን 
እያሇ ሟች ኢትዮጵያ መጥታ ሞታሇች የእኔም ባሌነት በፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡  የጋራ ሀብት 1ኛ 
በየካ ክ/ከተማ ቀበላ 13/14 የሚኘውን ቁጥሩ አዱስ/የፊይሌ ቁጥር ሉዝ 06 የሆነ ቤት፣ 2ኛ በቦላ 
ክ/ከተማ ቀበላ 15 ቀበላ 15 የቤት ቁጥር አዱስ የሆነ ጅምር ቤት፣ 3ኛ በሟች ስም በኢትዮጵያ 
ንግዴ ባንክ አራዲ ቅርንጫፌ የሚገኝ መጠኑ ያሌታወቀ ገንዘብ ስሇአሇ ግማሽ ዴርሻ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ዲኝነት የጠየቀበት ነው፡፡ 
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በዚህ የክስ ማመሌከቻ በተጠሪነት የተሰየመ ወገን ስሊሌነበር ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት የሟች ወራሾች ካለ ቀርበው ክርክር ያዯርጉ ዘንዴ ጥሪ ሲያዯርግ የአሁን 2ኛ እና 
3ኛ ተጠሪዎች ህዲር 20 ቀን 2000 ዓ.ም. በተጻፇ መሌስ ከሣሽ የሟች አሠሪ እንጂ ባሌ አይዯሇም 
እርሱም ከሟች ቀዴሞ የሞተ ስሇሆነ የጥብቅና ውክሌናው ዋጋ ያሇው አይዯሇም ተጣርቶ ውዴቅ 
ይዯረግሌን፤ ሟች ንብረቷን በሙለ በኑዛዜ አስተሊሌፊሇች፡፡  ክስ የቀረበበት ንብረት የሟች የግሌ 
ንብረቷ መሆኑንም አረጋግጣሇች፡፡  ስሇሆነም የጋራ ሀብት መሆኑ ሳይረጋገጥ የቀረበው ክስ 
አግባብነት የሇውም በማሇት ሲከራከሩ፤ የአሁን 4ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች በበኩሊቸው እኛም የሟች 
ወራሾች ስሇሆን የንብረቱ ተካፊይ ሌንሆን ይገባሌ የሚሌ መሌስ ጥቅምት 20 ቀን 2000 ዓ.ም. 
በተጻፇ ሰጥተዋሌ፡፡ 

ክርክሩ በዚህ ዯረጃ ሊይ እያሇ የአሁን አመሌካች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 እና 205 
ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ሏምላ 20 ቀን 2001 ዓ.ም. በተጻፇ አቤቱታ ግማሽ ዴርሻ 
ከተጠየቀበት ንብረቶች መካከሌ በየካ ክ/ከተማ ቀበላ 13 ክሌሌ በካርታ ቁጥር ሉዝ/06/8328/02 
8388 ተመዝግቦ የሚታወቀው ቤት የሟች የወ/ሮ አረጋሽ ሺበሺ የግሌ ንብረት የነበረ ሲሆን ሟች 
ይህንኑ ቤታቸውን ሇ2ኛ ተከሣሽ ሇአሁን 3ኛ ተጠሪ በግሌፅ ኑዛዜ አስተሊሌፊሌኝ የአሁን ተጠሪም 
የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸው በዯሴ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት ተረጋግጦ ከተወሰነ በኋሊ የቤቱ የይዞታ 
ማረጋገጫ ወረቀት በስማቸው መስከረም 09 ቀን 1999 ዓ.ም. ከተዛወረ በኋሊ ሇአሁን አመሌካች 
በሽያጭ አስተሊሌፇዋሌ፡፡ የቤቱ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታም ሆነ ንብረቱ በእጄ ይገኛሌ፡፡  ስሇሆነም 
የአሁን 1ኛ ተጠሪ መብት በላሇው ንብረት ሊይ የዕግዴ ትዕዛዝ ማሰጠቱን ስሇተረዲሁ በዚሁ ንብረት 
ሊይ የተሰጠውን የዕግዴ ትዕዛዝ የተከበረው ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 መሠረት እንዱነሳ 
ያዴርግሌኝ የሚሌ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም በኮ/መ/ቁ. 50497 አቤቱታ በቀረበበት ዕሇት ሏምላ 20 ቀን 2001 ዓ.ም. በዋሇው 
ችልት ዕግዴ የሰጠበትን ንብረት ስሇመግዛታቸው በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት የተረጋገጠ ውሌ 
ከመቅረቡ በቀር 3ኛ ወገኖችን ሇመመሇስ እንዱቻሌ ስሇመመዝገቡ አሊስረደም፡፡ ስሇሆነም የዕግዴ 
ይነሳሌኝ አቤቱታ ሇከሣሽ ዯርሶ መሌስ ይስጡበት በማሇት ማዘዝ ሳያስፇሌግ አቤቱታው ተቀባይነት 
የላሇው ሆኖ ተገኝቷሌ የሚሌ ትዕዛዝ ሰጥቶበታሌ፡፡ 

ከዚህም በኋሊ ክርክሩ በከሣሽና በተከሣሾች መካከሌ ቀጥል ከተጠናቀቀ በኋሊ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን 
መርምሮ ጥር 10 ቀን 2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የአሁን 1ኛ ተጠሪ ባሌነት በአዱስ አበባ 
የመ/ዯ/ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡  የጠበቃው ውክሌናም በግሪክ አገር ኢምባሲና በውጭ ጉዲይ ሚ/ር 
በኩሌ ተረጋግጦ ቀርቧሌ፡፡  ጉዲዩም በኢትዮጵያ ፌ/ቤትም ሆነ ሔግ መሠረት ይዲኛሌ፡፡  ተከሣሾች 
የጋራ ሀብት ናቸው የተባለት ንብረቶች የለም በሚሌ አሌተከራከሩም፡፡  ስሇዚህ ንብረቶቹ የጋራ 
ሀብት ናቸው፡፡  ግማሽ ዴርሻ የመካፇሌ መብት አሊቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ይህ ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ የአሁን አመሌካች ይህን ውሣኔ ሇሰጠው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በ25/5/2002 ዓ.ም. በተጻፇ አቤቱታ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት ክርክር ባስነሳው 
ንብረት ሊይ ያሊቸውን መብት ሇማስከበር ዝርዝር የፌሬ ነገርና የሔግ ክርክር በማቅረብ ዲኝነት 
ሲጠይቁ ፌ/ቤቱ በኮ/መ/ቁ. 50497 የካቲት 03 ቀን 2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የአሁን አመሌካች 
ከዚህ በፉት ተመሳሳይ አቤቱታ አቅርበው ይህ ፌ/ቤት ሏምላ 20 ቀን 2001 ዓ.ም. በሰጠው ትዕዛዝ 
ውለ በማይንቀሳቀስ ሀብት መዝገብ ያሌተመዘገበ ስሇሆነ በ3ኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ አይሆንም 
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በማሇት የተሰናበቱ ስሇሆነ በይዘቱ ተመሳሳይ አቤቱታ በዴጋሚ ማቅረባቸው አግባብ አይዯሇም 
በሚሌ ትዕዛዝ አሰናብቷቸዋሌ፡፡ 

በዚህ ትዕዛዝ ቅር ተሰኝተው የይግባኝ አቤቱታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቢያቀርቡም 
ይኸው ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 54796 በ11/9/2002 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የከፌተኛ ፌ/ቤቱ 
የሰጠው ብይን የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት 
መዝገቡን በመዘጋቱ የአሁን አመሌካች ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነውን የሰበር አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ ጥቅሌ ይዘቱ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የካቲት 03 ቀን 2002 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ እና 
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ የሰጠው ዲኝነት በንብረቱ ሊይ ያሇኝን የመፊሇም፣ 
የመከራከር መብት ያሇ ሥርዓቱ የነፇገኝ ስሇሆነ ይታረምሌኝ የሚሌ ሆኖ ዝርዝሩም፡- ከዚህ በፉት 
በባሇቤትነቴ በንብረቱ ሊይ የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ እንዱነሳሌኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 መሠረት 
አቤቱታ አቀረብኩ እንጂ ሙለ ክርክር ያቀረብኩበት አቤቱታ አይዯሇም፡፡ 

የሟች ወ/ሮ አረጋሽ ሺበሺ ንብረት በኑዛዜ ሇአሁን 3ኛ ተጠሪ ተሊሌፍ የ3ኛ ተጠሪ የኑዛዜ 
ወራሽነት በፌ/ቤት ከተረጋገጠ በኋሊ የንብረት ስመ-ሀብትነት ወዯ ስሟ መዞሩን፣ ከዕዲና ዕገዲ ነፃ 
መሆኑን በማረጋገጥ በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በተዯረገ ውሌ በግዥ የተሊሇፇሌኝ ንብረት 
ነው፡፡  ይህም የሽያጭ ውሌ ከቤቱ ማህዯር ጋር ተያይዞ የሚገኝ ሲሆን የንብረት /የይዞታ/ 
ማረጋገጫ ካርታ እና ንብረቱ በእጄ ይገኛሌ፡፡  ይህ ንብረት የጋራ ሀብት ነው እንኳ ቢባሌ አንዯኛው 
ተጋቢ ያሇ ሥሌጣኑ ወዯ ላሊ ወገን አስተሊሌፍ ከተገኘ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው በተሻሻሇው 
የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 69 የተመሇከተው ዴነጋጌ ነው፡፡  በዚህ መሠረት 
የአሁን 1ኛ ተጠሪ ይህንኑ የሽያጭ ውሌ አሊስፇረሰም፡፡  ከሟች ላሊ የሀብት ዴርሻ ሊይ በማካካሻነት 
ከሚጠይቁ በቀር ሀብቱን ሉከተለ አይችለም፡፡  በመሆኑም በሔግ መሠረት በሽያጭ ያኘሁት ሀብት 
ያሇአግባብ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ነው የሚሌ ውሣኔ መሰጠቱን ስረዲ ስሇ ጉዲዩ ዝርዝር የፌሬ 
ነገርና የሔግ ክርክር በማቅረብ የመከራከር መብቴን ያስጠበቁበት የሔግ መሠረት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
358 የተመሇከተው ሆኖ እያሇ ክርክር የማሰማት መብቴን የሚነፌግ ዲኝነት መሰጠቱ ሥነ-
ሥርዓታዊ ባሇመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መነሻ ተጠሪዎች ቀርበው እንዱከራከሩ ጥሪ ሲተሊሇፌ ከተራ ቁጥር 2 
እስከ 4ኛ ዴረስ የተዘረዘሩት በጥሪው መሠረት ያሌቀረቡ በመሆኑ ጉዲዩ እነርሱ በላለበት እንዱታይ 
ሲዯረግ 1ኛ ተጠሪ በጠበቃው አማካኝነት፡- ሏምላ 20 ቀን 2001 ዓ.ም. እና ጥር 25 ቀን 2002 
ዓ.ም. በተፃፇ አቤቱታ አመሌካች ያቀረበው ጥያቄ አርዕስቱና የሔግ አንቀጹ ተሇያዩ እንጂ ይዘቱ 
አንዴ ነው፡፡  የኑዛዜ ሠነዴ የተባሇው ተሽሯሌ፡፡  ስሇሆነም በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ዲኝነት 
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም በማሇት ሲከራከር፤ 

5ኛ ተጠሪ በበኩለ ሻጯ ቤቱን በስሟ ያዞረችው የቤቱ ባሇቤት ሟች ወ/ሮ አረጋሽ በኑዛዜ 
ሰጥተውኛሌ በማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ኑዛዜው በፌ/ቤት ተሰርዟሌ፡፡ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ 
ቁጥር 213/92 አንቀጽ 69 የተመሇከተው ዴንጋጌ የውርስ ሀብት ክፌፌሌን አይመሇከትም፡፡ የሰበር 
አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም የሚሌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ የሰጠበት ሲሆን 
በይዘቱ ከዚህ በፉት ካቀረበው የተሇየ አይዯሇም፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭር ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን አግባብነት 
ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 
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እንዯመረመርነውም የአሁን አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 358 መሠረት ያቀረበውን ዝርዝር 
የፌሬ ነገር እና የሔግ ክርክር ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም በማሇት የከፌተኛው ፌ/ቤት ሇሰጠው 
ዲኝነት መሠረት አዴርጎ የያዘው ይህ አቤቱታ በይዘቱ ከዚህ በፉት በ20/11/2001 ዓ.ም. ቀርቦ 
ዲኝነት ከተሰጠበት በይዘቱ የተሇየ አይዯሇም፡፡ ተመሳሳይ አቤቱታ ሆኖ ስሇተገኘ በዴጋሚ ሉታይ 
የሚችሌበት አግባብ የሇም የሚሇውን በመንተራስ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የአሁን አመሌካች ሏምላ 20 
ቀን 2001 ዓ.ም. በተጻፇ አቤቱታ ሇፌ/ቤቱ የጠየቀው ዲኝነት በጉዲዩ ሊይ የክርክር ተካፊይ ሆኖ 
በተከራካሪነቱ አቋም ያቀረበው ክርክር ሳይሆን በላልች ተከራካሪ ወገኖች መካከሌ በተነሳው ሙግት 
ሳቢያ በንበረቴ ሊይ ጊዜያዊ የማገጃ ትዕዛዝ መሰጠቱን ተረዴቻሇሁ፣ ይኸው ትዕዛዝ ይነሳሌኝ 
በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 መሠረት ዲኝነት የጠየቀበት ነው፡፡ 

ፌ/ቤቱም ከፌርደ በፉት ጊዜያዊ ማገጃ ትዕዛዝ የሰጠበት ንብረት የአመሌካች ንብረት ነው 
ሇማሇት የሚያበቃውን የንብረት ምዝገባ ሥርዓት ያሟሊ ባሇመሆኑ በዚህ ጊዜያዊ ማገጃ ትዕዛዝ 
ይነሳሌኝ አቤቱታ ሊይ ላልች ተከራካሪ ወገኖች መሌስ እንዱሰጡበት ማዴረግ ሳያስፇሌግ ጥያቄው 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት በዕሇቱ ዕሇት አቤቱታው በቀርበበት አግባብ ዲኝነት የሰጠበት እንጂ 
የአሁን አመሌካች በንብረቱ ሊይ ያሇውን መብት በሚያሳይ አኳኋን ሙለ የፌሬ ነገርና የሔግ 
ክርክር አቅርቦ በዚሁ ክርክር ሊይም የከሣሽና የተከሣሾች ክርክር ተሰምቶ ዲኝነት የተሰጠበት ትዕዛዝ 
አይዯሇም፡፡ 

ይሌቁንም የዚህ ትዕዛዝ መነሻ ላልች ተከራካሪ ወገኖች በከሣሽነትና በተከሣሽነት 
በሚከራከሩበት ጉዲይ ስሇሚሰጠው ፌርዴ አፇፃፀም ዋስትና ይሆን ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 3ኛ 
መጽሏፌ ምዕራፌ 5 ሥር በተመሇከቱት ሁኔታዎች በአንዴ ንብረት ሊይ ጊዜያዊ የማገጃ ትዕዛዝ 
በተሰጠ ጊዜ በዚህ ትዕዛዝ ሊይ ቅሬታ ያሊቸው ወገኖች በሚስተናገደበት ሥርዓት መሠረት የቀረበ 
ጥያቄ እና የተሰጠ ዲኝነት እንዯመሆኑ መጠን ሇጉዲዩም ተፇፃሚነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች በዚህ 
የሔግ ክፌሌ የሚገኙት ናቸው፡፡ 

ከእነዚህም ዴንጋጌዎች መካከሌ ፌርዴ ከመሰጠቱ በፉት ንብረት በተከበረ ወይም ታግድ 
እንዱቆይ በተዯረገ ጊዜ መብት አሇን የሚለ እንዯአሁኑ አመሌካች ያለ ሦስተኛ ወገኖች አቤቱታ 
ባቀረቡ ጊዜ የአቤቱታው አግባብነት የሚመረመረው በፌርዴ አፇፃፀም ሊይ ያሇው ንብረት የሦስተኛ 
ወገን መብት ያሇበት መሆኑ በሚመረመርበት ዓይነትና ሁኔታ (በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 418-421) 
በተመሇከተው መሠረት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 153/3/ ተመሌክቷሌ፡፡  ይህም ዓይነት 
ምርመራ በንብረቱ ሊይ ሦስተኛ ወገኖች ያሊቸውን መብት ሇመሇየት ሲባሌ ቀሇሌ ያሇና አጭር 
ሥርዓትን የሚከተሌ እንጂ ሙለ የክርክር አካሄዴን (Ordinary Judicial Proceeding) የሚጋብዝ 
ባሇመሆኑ በጊዜያዊ ማገጃ ትዕዛዝ እንዱነሳ የቀረበ ጥያቄ ውዴቅ በተዯረገ ጊዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
421 መሠረት ሇክርክሩ መነሻ በመሆነው ንብረት ሊይ ክስ የማቅረብ መብትን በማይነፌግ ሁኔታ 
ተዯንግጓሌ፡፡ 

በዚህም በተያዘው ጉዲይ የከፌተኛው ፌ/ቤት ሏምላ 20 ቀን 2001 ዓ.ም. በተጻፇ 
የቀረበሇትን ጊዜያዊ የንብረት ማገጃ ትዕዛዝ ይነሳሌኝ ጥያቄ ብቻ እንዯቀረበሇት በዚህ ጥያቄ ሊይ 
ላልች ተከራካሪ ወገኖች /ከሣሽና ተከሣሾች/ መሌስ መስጠት የማያስፇሌጋቸው ሆኖ አሌተገኘም 
በማሇት በአጭር ሥርዓት ተመሌክቶ ትዕዛዝ የሰጠበት እንጂ አመሌካች የክርክር ተካፊይ ሆኖ 
በጉዲዩ ሊይ የሚመሇከታቸው ወገኖች ሁለ ያሊቸው ክርክርና ማስረጃ ተሰምቶ የተሟሊ የሙግት 
ሥርዓትን በመከተሌ የተሰጠ ዲኝነት ባሇመሆኑ በዚሁ ንብረት ሊይ የአሁን አመሌካች አሇኝ 
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የሚሇውን መብት ሇማስከበር የመዯመጥ መብቱ ተከብሮ ዲኝነት ማግኘት ይችሌ ዘንዴ አዱስ ክስ 
ሇማቅረብ የሚከሇክሇው ሥርዓት አሌተገኘም፡፡፡  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት የተዘረጋው 
ሥርዓት አስቀዴሞ በተሰጠው ውሣኔ መብቱ የሚነካበት ወገን ባሇበት እንዯገና ውሣኔ 
እንዲሌተሰጠበት ተቆጥሮ እንዯገና ክርክር የሚጀምርበት ሥርዓት በመሆኑ በውጤት ዯረጃ አዱስ 
ክስ ከማቅረብ ተሇይቶ የሚታይ አይዯሇም፡፡  ይህም ሲባሌ አሁን የተነሣውን ክርክር መነሻና 
መዴረሻ መሠረት በማዴረግ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ክፌሌ አንፃር በማየት 
የአሁን አመሌካች ክርክር ባስነሳው ንብረት ሊይ ያሇው የመሟገት መብት የተጠበቀ ነው ሇማሇት 
እንጂ በማንኛውም ጉዲይ ቢሆን በአንዴ ጉዲይ ሊይ ክርክር መጀመሩን ያወቀ ወገን የክርክሩን 
ውጤት ጠብቆ መብቱን የሚነካበት ሆኖ ባገኘው ጊዜ ከውሣኔ በኋሊ የመሟገት መብት አሇው 
በማሇት ሇፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 የተሇጠጠ ትርጉም ሇመስጠት ተፇሌጎ አይዯሇም፡፡ ይህ ዓይነት 
አተረጓጎም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግን መሠረታዊ ዓሊማ የተከተሇ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

በዚህ ሁለ ምክንያት የከፌተኛው ፌ/ቤት ሏምላ 20 ቀን 2001 ዓ.ም. የቀረበሇት ጥያቄ 
እና ሇጥያቄው የሰጠው ዲኝነት ከጊዜያዊ የማገጃ ትዕዛዝ አነሳስ ጋር የተያያዘ መሆኑ እየታወቀ 
አስቀዴሞ ሙለ ክርክር ተዯርጎበት ዲኝነት እንዲገኘ ጉዲይ በመቁጠር አመሌካች በንብረቱ ሊይ 
ያሇውን መብት ሇማስከበር ሲሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሠረት ያቀረበው የተሟሊ የፌሬ ነገርና 
የሔግ ክርክር አስቀዴሞ ዲኝነት ከተሰጠበት ጉዲይ ጋር ተመሳሳይ ስሇሆነ በዴጋሚ ሉታይ የሚችሌ 
አይዯሇም፡፡ ተቀባይነት የሇውም በሚሌ የተሰጠው ትርጉም መሠረታዊ የሆነ የሥነ-ሥርዓት ሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ስሊገኘነው የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና ከፌተኛው ፌ/ቤት እንዯ ቅዯም ተከተለ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 
54796 በ11/9/2002 እና በኮ/መ/ቁ. 50497 ጥር 10 ቀን 2002 ዓ.ም. የተሰጠ ትዕዛዝ እና 
ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአሁን አመሌካች ክርክር የቀረበበትን ንብረት በየካ ክ/ከተማ ቀበላ 13/14 የሚገኘውንና ቁጥሩ 
አዱስ የሆነውን በካርታ ቁጥር ሉዝ/06/8328/02/8388 አስመሌክቶ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 
መሠረት በቀረበው የፌሬ ነገርና የሔግ ክርክር መሠረት ጉዲዩ እንዯገና ታይቶ ሉታይ 
የሚገባው ጉዲይ ሆኖ ስሇተገኘ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በዚሁ መሠረት አከራክሮ ይወስን 
ዘንዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341 መሠረት መሌሰናሌ፡፡ 

 
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኙ ያዯረጉት ክርክር ሊስከተሇው ውጭና ኪሣራ 

የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

/አተ 
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