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የሰ/መ/ቁ. 62330 

 ሚያዚያ 03 ቀን 2003 ዓ.ም 

                         ዲኞች፡-   ተገኔ ጌታነህ 

                                  ሒጎስ ዋሌደ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሀመዴ 

                                  ነጋ ደፌሣ 

አመሌካች፡-  አቶ አደኛ አጃው የቀረበ የሇም፡፡ 

ተጠሪ፡- ቀስቅስ አየነው የቀረበ የሇም፡፡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የከብቶች ግምት ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ስሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች በአሁኑ ተጠሪና ሇጉዲዩ ዋስትና ገብተውሊቸዋሌ በሚሎቸው  ግሇሰብ ሊይ  በመሰረቱት 
ክስ መነሻ ነው፡፡ የአመሌካች የስር ክስ ይዘትም ባጭሩ፡- የግሊቸው የሆኑት ሶስት ከብቶች 
ጠፌተውባቸው ተጠሪን ጠርጥረው በሽማግላ ሲጠይቋቸው በቤተክርስቲያን ሇመማማሌ ፇቃዯኛ 
ከሆኑ በኋሊ እንዯገና አሌምሌም፣ ወስጄአሇሁ በማሇት አምነው መስከረም 25 ቀን 2000  ዓ/ም 
በተዯረገ ስምምነት መሰረት ብር 8000.00 (ስምንት ሺህ ብር)  ሇመክፇሌ መስማማታቸውን፣ 
ተጠሪ ይህንኑ ባይከፌለ ዯግሞ  በስር ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበሩት አቶ ባበዩ ሲሳይ የተባለት ግሇሰብ 
የዋስትና ግዳታ መግባታቸውን፡  ሆኖም  በውለ መሰረት ገንዘቡ  ያሌተከፇሊቸው መሆኑን 
ዘርዝረው የከብቶቹ ግምት  የሆነው ብር 8000. (ስምንት ሺህ   ብር) እንዱከፇሊቸው ይወሰንሊቸው 
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም  
ጉዲዩ ቀዴሞ በማህበራዊ ፌ/ቤት ቀርቦ ውዴቅ  የተዯረገ መሆኑን ገሌጸው ክሱ በዴጋሚ ሉቀርብ 
እንዯማይገባ  በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሱ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ ውለን በሃይሌ 
የፇረሙ መሆኑን ገሌፀው ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪን 
መከራከሪያ ውዴቅ አዴርጎ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንዘብ ብቻቸውን እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
ከዚህ በኋሊም ተጠሪ ይግባኛቸውን ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኙ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337  መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ ተጠሪ የሰበር አቤቱታቸውን ከክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበውም ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ጉዲዩ ቀዴሞ 
የማሔበራዊ ፌርዴ ቤት ቀርቦ ያሇቀ ነው በሚሌ ምክንያት የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ተሽሮአሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም  ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች 
የሰበር እቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም  ሇክሱ መሠረት የሆነው የመስከረም 25 ቀን 2000 ዓ.ም ውሌ 
ሆኖ እያሇ በ1998 ዓ/ም በቀበላ ማሔበራዊ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የመጨረሻ ውሳኔ አግኝቷሌ  ተብል 
መወሰኑ ያሊግባብ ነው በማሇት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት 
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መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው 
ተብል  በመታመኑ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የጽሐፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ 
ነጥብ የአመሌካች ክስ በቀበላ ማሔበራዊ ፌርዴ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ነው ተብል መወሰኑ 
ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?  የሚሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መዝገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ሇክሳቸው መሰረት ያዯረጉት መስከረም 25 
ቀን 2000 ዓ.ም  ተዯረገ የተባሇውን ውሌ   ሲሆን የቀበላ ማሔበራዊ ፌርዴ ቤት ውሳኔ 
ስሇመስጠቱ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የተገሇፀው በ1998 ዓ/ም ተዯረገ የተባሇው ስምምነት 
መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ መስከረም 25  ቀን 2000 ዓ.ም  የተዯረገ ውሌ ስሇመኖሩ ሳይክደ በኃይሌ 
የተዯረገ ነው በማሇት የሚከራከሩ ሲሆን ይህንኑ እንዱያስረደ እዴሌ ተሰጥቷቸው በቀነ ቀጠሮው 
እሇት ችልት  ሳይቀርቡ  የቀሩ መሆኑን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  በውሳኔው ሊይ ከመዘገበው 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

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 
ሥነሥርዓት ጽንሰ ሏሳቦች  አንደ የመጨረሻ ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች /Res judicata/  የሚሇው 
ሲሆን ይህ ጽንሰ ሀሣብ በ1958ቱ የፌትሒ ብሓር ሥነ ስርዓት ሔጋቸን ውስጥ በቁጥር 5  ዴንጋጌ 
ስር በግሌጽ ተቀምጦ እናገኘዋሇን፡፡ በዚህ  ዴንጋጌ መሠረት የመጨረሻ  ፌርዴ ያገኙ ጉዲዮች 
ማሇት  በማናቸውም መሌክ በሔግ በተቋቋመ ፌ/ቤት ቀርበው  የመጨረሻ ውሳኔ ያገኙ ጉዲዮችን 
የሚሸፌን መሆናቸውንና በፌርዴ፣ በብይን፣ በውሣኔ፣ በትአዛዝ፣ ወይም በጊዜያዊ አግሇግልት 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 
ሥር 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 የነበረው ክርክር አሁን 
በክርክር ተሳታፉ በሆኑ ወገኖች ወይም  ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው ወይም ተሇሇፍሊቸው 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 
ከአንዯኛው ወገን ተጠይቆ በላሊኛው ወገን የተካዯ ወይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የታመነና 
በዚሁ ሊይ የፌርዴ  ውሣኔ ያረፇበት የክርክር ነጥብ ነው፡፡ በመሆኑም በዴጋሚ በቀረበው ክስ 
በቀዴሞው ክርክር ተሣታፉ በነበሩ ወገኖች ወይም ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው ወገኖች በሚካሄዴ 
መሆኑና በሁሇተኛው ክስም የተያዘው የፌሬ ነገር ጭብጥ ከመጀመሪያው ጋር ተመሣሣይ ሆኖ 
የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇበት መሆኑ ከተረጋገጠ እንዯሁም ጉዲዩ የመጨረሻ ፌርዴ አርፍበታሌ የሚሌ 
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ተቃውሞ በተከራካሪ ወገን  ከተነሣ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 እና 
244(2)  ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በ15/07/2000 ዓ.ም ሇሰሜን ጎንዯር መስተዲዴር ዞን ፌ/ቤት 
ባቀረቡት ክስ መሠረት ያዯረጉት ከተጠሪ ጋር መስከረም 25 ቀን 2000 ዓ/ም ተዯረገ የተባሇውን 
ውሌ ሲሆን ይህ ውሌ በ1998 ዓ.ም ቀበላ ማሔበራዊ ፌርዴ ቤት ሉቀርብ እንዯማይችሌ የጊዜው 
ቅዯም ተከተሌ በራሱ አስረጂ  ነው፡፡ ተጠሪ መስከረም 25 ቀን 2000 ዓ/ም የተዯረገውን ውሌ 
ስሇመኖሩ የካደት ሳይሆን ውለ በሔግ ጥበቃ ሉዯረግሇት አይገባም ያለትን የኃይሌ ተግባር ጠቅሰው 
ቢከራከሩም በማስረጃ ያረጋገጡት ፌሬ ነገር አሇመኖሩን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን 
ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ነጥብ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በአቤቱታ ጽሐፊቸው 
የገሇፁትና የዘረዘሩት ፌሬ ነገር በቀበላ  ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ቀርቦ ነበር  ከተባሇው ጉዲይ ጋር 
ሲነፃፀር የተሇየ ፌሬ ነገር ነው፡፡ በመሆኑም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ  
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 መሠረት የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇበት ጉዲይ ነው ሲሌ የበታች ፌ/ቤቶችን 
ውሳኔ መሻሩ  ባግባቡ ባሇመሆኑ ውሳኔው መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአማራ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ/ 4248 ጥቅምት 11 ቀን 
2003 ዓ.ም የሠጠው ውሳኔ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 25638 ታህሳስ 06 ቀን 2001 
ዓ.ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት  በመ/ቁጥር 25316 ጥቅምት 
03 ቀን 2003 ዓ/ም በትእዛዝ የፀናው ውሳኔ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/348(1)  መሰረት ጽንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካች መጋቢት 15 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፈት የአቤቱታ ጽሐፌ (ክስ) መሠረት ያዯረጉት 
መስከረም 25 ቀን 2000 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇውን ውሌ በመሆኑ የመጨረሻ ፌርዴ  ያገኘ 
ጉዲይ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

4. ተጠሪ ብር 8000.00 (ስምንት ሺህ ብር) ከመጋቢት 15 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ገንዘቡ 
ተከፇል እስከሚጠናቀቅ ዴረስ ከሚታሰብ ዘጠኝ ከመቶ /9%/  ወሇዴ ሇአመሌካች ሉከፌለ 
ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
     መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

እ/ብ 
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