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                                                            የሰ/መ/ቁ. 59953 

                                                      ሰኔ 02 ቀን 2003 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

 ሒጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ ዓሇምነሽ አበበ- 

ተጠሪ ፡- አቶ ተስፊዬ ገሠሠ- 

      መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

  ጉዲዩ ፌቺን ተከትል የተነሳውን የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የሚመሇከት 
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ አመሌካች በተጠሪ ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-ከተጠሪ ጋር ከ1970 ዓ/ም ጀምሮ አብረው 
እንዯባሌና ሚስት ከኖሩ በኋሊ ታህሳስ 25 ቀን 1977 ዓ/ም በአዱስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት 
የፇጸሙት ጋብቻ ከሚያዚያ 18 ቀን 1994 ዓ/ም በፌቺ መፌረሱን፣በጋራ የሠሩትን ቤት ቁጥር 
398ሀ1 የሆነን ቤት እንዱከፊፇለ አመሌካች ተጠሪን ጠይቀው ተጠሪ ፇቃዯኛ ካሇመሆናቸውም 
በሊይ ከ1989 ዓ/ም እስከ 1992 ዓ/ም በወር ብር ከ800.00(ስምንት መቶ ብር)፣ከ1992 እስከ 1997 
ዓ/ም ብር 900.00፣ከ1997 ዓ/ም ጀምሮ በአመት ብር 20,000.00 ተጠሪ ቤቱን እያከራዩ ገቢውን 
ሇአመሌካች ሉከፌሎቸው ያሌቻለ መሆኑን ገሌፀው በቤቱ ኪራይ የሚገኘውን ገቢ እንዱያካፌሎቸውና 
ቤቱን በስምምነት ሽጠው ሇመከፊፇሌ ፇቃዯኛ ካሌሆኑ በሏራጅ ተሽጦ እንዱከፊፇለ ይወሰንሊቸው 
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ በመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያነት በማንሳት የተከራከሩት ጉዲዩ የመጨረሻ ፌርዴ ያገኘ ነው በሚሌ ነው፡፡ የፋዳራለ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም በተጠሪ በኩሌ በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረበውን መቃወሚያ በጭብጥነት 
ይዞ ጉዲዩን በመመርመር ጉዲዩ ውሳኔ ያረፇበት ጉዲይ በመሆኑ ዴጋሚ ክስ ሉቀርብበት የማይገባ 
ነው በማሇትና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 እና 244(2(ሇ)) ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ መዝገቡን 
ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ ሙለ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘትም በአሜሪካን አገር የሚገኝ ፌርዴ ቤት በግሌፅ ዲኝነት የሰጠበት ስሇሆነ ዲግመኛ 
ዲኝነት መጠየቅ አይቻሌም በማሇት መዝገቡ የተዘጋው የተሰጠው ዲኝነት ኢትዮጵያ ያሊችሁንም 
የማይንቀሳቀስ ንብረት ያጠቃሌሊሌ የማይሌ ሁኖ እያሇ በተሳሳት ትርጉም ፌርዴ አርፍበታሌ መባለ 
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ያሊግባብ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው 
ተመርመሮም አመሌካች በኢትዮጵያ የሚገኘውን የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመካፇሌ ያቀረቡት 
አቤቱታ ዲግመኛ የተጠየቀ ዲኝነት ነው በማሇት ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበውም የአሜሪካን 
አገር የሚገኘው ፌርዴ ቤት በሁለም የጋብቻ ውጤቶች ሊይ ውሳኔ ያሳረፇ መሆኑን ጠቅሰው 
በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካችም የሰበር 
አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግብብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማዛመዴ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የፌቺ ውሳኔም ሆነ የንብረት ውሳኔ የተሰጠው 
በአሜሪካ ሀገር ሜሪሊንዴ እስቴት ሞንትጎመሪ ካውንት ፌርዴ ቤት በቤተሰብ ሔግ ቁጥር 21746 
በሆነ በ25/08/94 ገቢ የሆነበት ማስረጃ መኖሩን፣ይህ ማስረጃ ግራ ቀኙ ንብረታቸውን በጋራ እርካታ 
ሊይ በተመሰረተ ሁኔታ እንዯተከፊፇለና በማንኛውም ወገን የንብረት ባሇመብትነት ይገባኛሌ ጥያቄ 
ሇዲኝነት እንዲይቀርብ የታዘዘ ስሇመሆኑ እንዯሚያሳይ፣ከዚህ በተጨማሪ ባሇጉዲዮቹ የገንዘብ ነክ 
ፌርዴን በጋራ በራሳቸው ፇቃዴ እንዯተው መታዘዙን እንዯሚገሌፅ የስር ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ 
መግሇፁን፣በውጪ አገር የተሰጠ ውሳኔም በውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ትክክሇኛነቱ ተረጋግጦ 
የቀረበ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ማረጋገጡን ነው፡፡እንግዱህ የስር ፌርዴ ቤት የውጪ አገር ፌርዴ 
ቤት አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸውንም ሆነ የንብረትና የገንዘብ ክርክራቸውን በአሜሪካን አገር ፌርዴ 
ቤት በስምምነት ቀርበው ውሳኔ ያሰጡ መሆኑን በመገንዘብ የአመሌካችን ጥያቄ ዲግመኛ ዲኝነት 
የተጠየቀበት ነው በማሇት ውሳኔ መስጠቱን  የውሳኔው ግሌባጭ የሚያሳይ ነው፡፡ 

በመሠረቱ የፌትሏብሓር የክርክር አመራር ሥርዓት ዓይነተኛ ዓሊማ የክርክርን ሂዯት 
ሇማቀሊጠፌና አንዴ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ መቋጫ ሇማበጀት መሆኑ ይታመናሌ፡፡ የፌትሏብሓርን 
ክርክር አንዴ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ እሌባት እንዱዯረግበት በማቀዴ ከተዯነገጉት የፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርዓት ጽንሰ ሏሣቦች አንዴ የመጨሻ ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች /Res judicata/ የሚሇው ሲሆን ይህ 
ጽንሰ ሀሣብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 5  ስር በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የመጨረሻ 
ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች ማሇት በማናቸውም መሌክ በሔግ በተቋቋመ ፌ/ቤት ቀርበው የመጨረሻ 
ውጤት የገኙ ጉዲዮችን የሚሸፌን መሆናቸውንና በፌርዴ፣ በብይን፣በውሣኔ፣በትእዛዝ፣ወይም 
በጊዜያዊ አገሌግልት ባሇው ትእዛዝ የመጨረሻ ውጤት አግኝተው በላሊ መሌክ ሇመንቀሣቀስ 
የማይችለ የክርክር ነጥቦችን ሁለ የሚያጠቃሌሌ ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ 
ነው፡፡በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 ስር በተመሇከተው አኳኋን አንዴ ጉዲይ አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው 
ሇማሇት መረጋገጥ ካሇባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ቀዯም ሲሌ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ የነበሩ 
ጉዲዮች በዴጋሚ በቀረበው ክስም ሊይ በቀጥታ በፌሬ ነገር ጭብጥ ሆነው መቅረባቸው፣ቀዯም ሲሌ 
የነበረውን ክርክር አሁን በክርክር ተሣታፉ በሆኑ ወገኖች ወይም ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው 
ወይም ተሊሌፍሊቸው በነበረ ወገኖች መሆኑንና እነዚህ ጉዲዮች ቀዯም ሲሌ በተካሄዯው ሙግት 
የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇባቸው መሆኑን ነው፡፡  
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ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ በመጨረሻ ፌርዴ መቃወሚያነት ሲቀርብ ተቀባይነት 
የሚኖረው ይኸው ጉዲይ በዴጋሚ በቀረበው ክርክር ሊይ መቅረቡ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ቀጥተኛ የፌሬ 
ነገር ጭብጥ የሚሇው ሏረግ አጠቃሊይ ይዘቱ ሲታይም በመጀመሪያው ክርክር ሊይ በአንዯኛው ወገን 
ተጠይቆ በላሊኛው ወገን የተካዯ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የታመነና በዚሁ ሊይ የፌርዴ 
ውሣኔ ያረፇበት የክርክር ነጥብ መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም በመሆኑም በዴጋሚ በቀረበው ክስ 
በቀዴሞው ክርክር ተሣታፉ በነበሩ ወገኖች ወይም ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው ወገኖች የሚካሄዴ 
መሆኑና በሁሇተኛው ክስም የተያዘው የፌሬ ነገር ጭብጥ ከመጀመሪያው ጋር ተመሣሣይ ሆኖ 
የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇበት መሆኑ ከተረጋገጠ እንዱሁም ጉዲዩ የመጨረሻ ፌርዴ አርፍበታሌ 
የሚሌ ተቃውሞ በተከራካሪ ወገን ከተነሣ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 እና 
244(2) ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡  

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች አሻሽሇው በ08/03/2001 ዓ.ም ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ባቀረቡት ክስ ጋብቻው መፌረሱን ገሌጸው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇና በጋራ የሠሩትን ቤት ቁጥር 
398ሀ1 የሆነን ቤትና በቤቱ የተገኙትን ፌሬዎች እንዱከፊፇለ አመሌካች ተጠሪን ጠይቀው ተጠሪ 
ፇቃዯኛ ሳይሆኑ ቀርተዋሌ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በአሜሪካን አገር ተሰጠ የተባሇው ውሳኔ ግራ 
ቀኙ ንብረታቸውን በጋራ እርካታ ሊይ በተመሰረተ ሁኔታ እንዯተከፊፇለና በማንኛውም ወገን 
የንብረት ባሇመብትነት ይገባኛሌ ጥያቄ ሇዲኝነት እንዲይቀርብ የታዘዘ ስሇመሆኑ እንዯሚያሳይ፣ከዚህ 
በተጨማሪ ባሇጉዲዮቹ የገንዘብ ነክ ፌርዴን በጋራ በራሳቸው ፇቃዴ እንዱተው መታዘዙን 
እንዯሚገሌፅ የስር ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ ይሁን እንጂ የውጪ አገሩ 
ፌርዴ ኢትዮጵያ ውሥጥ ያሇውን ንብረት እንዯተከፊፇለ ወይም በራሳቸው ፇቃዴ እንዯተው 
የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ ከሊይ እንዯተገሇፀው አንዴ ጉዲይ የመጨረሻ ፌርዴ ተሰጥቶበታሌ የሚባሇው 
በመጀመሪያው ክርክር ሊይ በአንዯኛው ወገን ተጠይቆ በላሊኛው ወገን የተካዯ ወይም በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ የታመነና በዚሁ ሊይ የፌርዴ ውሣኔ ያረፇበት የክርክር ነጥብ ሲሆን ነው፡፡በመሆኑም 
አንዴ ጉዲይ በፌርዴ አሌቋሌ የሚሇው ተቃውሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 እና 244(2) ዴንጋጌዎች 
መሰረት ተቀባይነት የሚኖረው በሔጉ የተመሇከቱት መመዘኛዎች መሟሊታቸው በቅዴሚያ ሲረጋገጥ 
ብቻ ነው፡፡በተያዘው ጉዲይ ግን ግራ ቀኙ በጋብቻ ጊዜ ኢትዩጵያ ውስጥ ያሇውን ንብረት በተመሇከተ 
በውጪ አገር ባሇ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ያገኙ ስሇመሆኑና ይህም ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ከቁጥር 456 
እስከ 461 የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በሚያሳዩት መሌኩ በኢትዩጵያ ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነትን 
ሉያገኝ የሚችሌበትን ሁኔታ በግሌፅ መሟሊቱ ሳይረጋገጥ የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ በፌርዴ ያሇቀ 
ነው በማሇት የአመሌካችን ዲኝነት ውዴቅ ማዴረጋቸው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
ተገኝቷሌ፡፡በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

                            ው ሣ ኔ 

 

1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 118249 መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ/ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 92036 ነሏሴ 11 ቀን 2002 ዓ/ም የጸናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሸሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የማይንቀሳቀስ ንብረትና ፌሬውን ሇመካፇሌ ያቀረቡት 
አቤቱታ ዲግመኛ የተጠየቀ  ዲኝነት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 
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3. የፇዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 118249 የቀረበውን ክርክር ቀጥል የግራ 
ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
341(1)መሰረት  መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤  ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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