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የሰ/መ/ቁ. 62173 

       ሏምላ 11 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

 ነጋ ደፌሳ 

 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ወ/ሪት ቤቴሌሓም ታዯሰ - ጠበቃ ዲንኤሌ ግርማ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- 1. ወ/ሮ ሏና ታዯሰ - የቀረበ የሇም 

        2. አቶ ተስፊዬ አበበ - የቀረበ የሇም  

        3. አቶ ተስፊዬ ጎይቴ - ከጠበቃ መሊኩ ወ/ማርያም ጋር ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ አንዴ ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 መሰረት የመጨረሻ ፌርዴ ያገኘ ጉዲይ ነው 
ሉባሌ የሚችሌበትን የሥነ ሥርዓት ሔግ አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ሇዚህ የሰበር አቤቱታ መነሻ 
የሆነው አመሌካች ነሀሴ 11 ቀን 2001 ዓ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት በተጠሪዎች ሊይ ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አመሌካች በክሳቸው ሊይ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች  
በኮሌፋ ቀራኒዮ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 07 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝና የቤት ቁጥሩ 261 የሆነውን ፣ 
የአመሌካች ዴርሻም ጭምር ያሇበትን መኖሪያ ቤት ሇአሁኑ 3ኛ ተጠሪ ነሀሴ 12 ቀን 1998 ዓ/ም 
በተዯረገ የቤት ሽያጭ ውሌ የሸጡት መሆኑን ፣ ይህ የሽያጭ ውሌ አመሌካችን የሚጎዲና ሔገወጥ 
መሆኑን ጠቅሰው ውለ እንዱፇርስሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሇክሱ 
በሰጡት መሌስም ውለ መዯረጉን ሳይክደ የሔጉን ፍርማሉቲን ያሌጠበቀና ረቂቅ በመሆኑ ቢፇርስ 
ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን የገሇፁ ሲሆን የአሁኑ 3ኛ ተጠሪ በበኩሊቸው በጉዲዩ ሊይ 1ኛ ተጠሪ 
ባሁኑ 3ኛ ተጠሪ ሊይ የውሌ ይፇረስሌኝ ጥያቄ አቅርበው አመሌካች የጣሌቃ ሌግባ ጥያቄ ሲያቀርቡ 
ፌርዴ ቤቱ ውዴቅ ያዯረገባቸው መሆኑንና ውለም ሉፇርስ አይገባም ተብል በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 
ቤት ጭምር የፀና መሆኑን ጠቅሰው ጉዲዩ ዲግም ክስ ሉቀርብበት አይገባም በማሇት የመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ አመሌካች 
ያቀረቡት የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ ቀዴሞ በፌርዴ ባሇቀ ጉዲይ በመሆኑ ዲግም ክስ ሉቀርብበት 
የሚገባው አይዯሇም በማሇት የአመሌካችን ክስ ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ባሇመስማማት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የሥር ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ሌግባ 
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የሚሇውን ጥያቄ አቅርበው አቤቱታቸው ውዴቅ የሆነው 1ኛ ተጠሪ ከ3ኛ ተጠሪ ክስ በመሰረቱበት 
ጊዜ የጠየቁት ዲኝነት አመሌካች ጣሌቃ ሌግባ በማሇት ከጠየቁት ጋር የተሇየ ምክንያት ያሇው 
በመሆኑ ሉስተናገዴ አይገባም ተብል ሲሆን አመሌካች በላሊ መንገዴ መብታቸውን ከማስከበርም 
የማያግዲቸው መሆኑ ተገሌፆ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12928 ብይን 
ሰጥቶ እያሇ ከዚሁ ብይን ውጪ በሆነ መንገዴ ጉዲዩ ቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው ተብል መወሰኑ 
ያሊግባብ ነው የሚሌ ነወ፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካች ጥያቄ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 መሰረት ውዴቅ ነው በማሇት የሰጠው ብይን በመ/ቁጥር 12928 ከሰጠው 
ብይን አንፃር ሲታይ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበውም በስር ፌርዴ ቤት ከሰጡት መሌስ ጋር 
ተመሳሳይ ይዘት ያሇው መሌስ አቅርበዋሌ ፣ አመሌካችም የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ 
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሯሌ፡፡ 

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 አንደ የመጨረሻ ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች /Res judicata/ የሚሇው ሲሆን 
ይህ ጽንሰ ሀሣብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 5 ስራ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት 
የመጨረሻ ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች ማሇት በማናቸውም መሌክ በሔግ በተቋቋመ ፌ/ቤት ቀርበው 
የመጨረሻ ውጤት ያገኙ 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፡፡  

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፡፡  
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በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በ11/12/2001 ዓ.ም ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ባቀረቡት ክስ ዴርሻቸው ባሇው መኖሪያ ቤት ሊይ የተዯረገው የሽያጭ ውሌ የሚጎዲቸውና ሔገ ወጥ 
መሆኑን ጠቅሰው ውለ እንዱፇርስሊቸው ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን እህታቸው የሆኑት የአሁኗ 1ኛ 
ተጠሪ ባሁኑ 3ኛ ተጠሪ ሊይ በመሰረቱት የውሌ ይፇረስሌኝ ክርክር ስርዓቱን ጠብቀው የጣሌቃ 
ሌግባ አቤቱታ አቅርበው የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካች ጥያቄና የ1ኛ ተጠሪ ጥያቄ የተሇያዩ 
ምክንያቶችን መሰረት ያዯረገ ነው በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎ አመሌካች 
በተናጠሌ መብቷን ማስከበር እንዯሚችለ ገሌጾ አመሌካችን ስሇማሰናበቱ የስር ፌርዴ ቤት መ/ቁጥር 
12928 በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ከዚህ በሁዋሊ አመሌካች የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ በተናጠሌ ሲያቀርቡ 
ዯግሞ 1ኛ ተጠሪ በ3ኛ ተጠሪ ሊይ የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ አቅርበው ተቀባይነት እንዲጡ ፣ 
የአመሌካች ጥያቄም ተመሳሳይ እንዯሆነና በ1ኛ ተጠሪ በቀረበው አቤቱታም የክርክሩ ተሳታፉ ሁነው 
ተቀባይነት እንዲጡ ተገሌፆ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 መሰረት መዝገባቸው ተዘግቶባቸዋሌ፡፡ 
ከዚህ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሇው የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች በ1ኛ ተጠሪ 
በቀረበው ክስ የክርክሩ ተሳታፉ ነበሩ ከማሇት በስተቀር በመ/ቁጥር 12928 የተሰጠው ብይን ይዘቱ 
ምን እንዯነበር በግሌፅ ያሌመዘገበውና ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ጋር 
አዛምድ ያሌተመሇከተው መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ በሥርዓቱ መሰረት 
አቅርበው የስር ፌርዴ ቤት በተናጠሌ ሉያቀርቡ የሚገባውና 1ኛ ተጠሪ ካቀረቡት ምክንያት የተሇየ 
ምክንያት ያሇው ነው በማሇት ብይን የሠጠበት ጉዲይ ቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው ሉባሌ የሚችሌበት 
ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በዚህ ችልት እምነት አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ የቤት ሽያጭ ውሌ 
እንዱፇረስ የጠየቁት የተሇያዩ ምክንያቶችን መሰረት በማዴረግ ነው ቢባሌም የውሌ ይፌረስሌኝ 
ጥያቄው ውጤት ግን አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ በቤቱ ሊይ አሇን የሚለትን መብት መጠበቅ በመሆኑ  
አመሌካች ትክክሇኛውን መዴረክና ስርዓት በመምረጥ የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ በጣሌቃ ገብነት 
አቅርበዋሌ ፣ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን በያዘው መዝገብ አስተናግድ ተገቢውን ውሳኔ መስጠት ነበረበት፡፡ 
ፌርዴ ቤት በፇጠረው ስህተት ተከራካሪ ወገን ተቀጪ የሚሆንበትና በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ 
መንግስት አንቀጽ 37 መሰረት የተከበረሇትን ፌትህ የማግኘት መብት የሚጣበበት አግባብ የሇም፡፡ 
ስሇሆነም የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ራሱ በመ/ቁጥር 12928 የሰጠውን ብይን ይዘት 
ባግባቡ ሳይመረምር የአመሌካችን ጥያቄ ይዘት ከ1ኛ ተጠሪ ጥያቄ ይዘት ጋር መመሳሰለን ብቻ 
በመመሌከት የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ነው በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
5 መሰረት መዝጋቱ መሰረታዊ የሆነ የሥነ ሥርዓት ሔግ ግዴፇት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ው  ሣ  ኔ 

 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 15316 የካቲት 29 ቀን 2002 ዓ/ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 92343 ነሏሴ 24 ቀን 2002 ዓ/ም የጸናው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 15316 በሆነው ክርክሩን ቀጥል የግራ 
ቀኙን ፌሬ ነገር ክርክርና ማስረጃ በመስማት በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
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3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

ሃ/ዱ                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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