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የሰበር መ/ቁ/ 159474 
ህዲር 10 ቀን 2011 ዒ.ም  

 
ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

       ሙስጠፊ አህመዴ 
አብርሃ መሰሇ 
ፇይሳ ወርቁ 

ጳውልስ ኦርሺሶ 
አመሌካች፡- አቶ እንዯገና ተሾመ- የቀረበ የሇም፡፡ 
ተጠሪ፡- አቶ ረታ መሌካ - ታሌፎሌ፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ ኑዛዜን መሠረት 

በማዴረግ የቀረበውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡  

 ክርክሩ በተጀመረበት በአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች ሟች እማሆይ ውቢቱ 

ኃ/ማሪያም በ3/09/2009 ዒ/ም አዴርገውት ያሇፈት ኑዛዜ መሠረት ተዯርጏ የወራሽነት 

ማስረጃ ይሰጣቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀው ሶስት ምስከሮችን አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ 

ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገቡ ጠይቀው ሟች ወሊጅ 

እናታቸው መሆናቸውን፣ የሟች የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ መሆናቸውን በፌርዴ ቤት 

ያረጋገጡ መሆኑን፣ አመሌካች አሇኝ የሚለት ኑዛዜም ሔጋዊ አይዯሇም የሚለበትን 

ምክንያት ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ ተጠሪ ጣሌቃ ገብተው በአቀረቡት 

መከራከሪያም የአሁኑ አመሌካች አሇኝ የሚለትን መከራከሪያ ነጥብ አቅርበዋሌ፡፡ የስር 

ፌርዴ ቤትም ጉዲዩን መርምሮ በፌትሃ ብሓር ሔጉ መሰረት ኑዛዜ ይመዝገብሌኝ፣ 

ይሻርሌኝ፣ እንዱሁም መጠኑ ይቀነስሌኝ በማሇት ዲኝነት ከሚጠየቅ በስተቀር 

ይረጋገጥሌኝ መባለ የህግ ዴጋፌ የሇውም በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን አቤቱታ 

ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ሊይ ከአሁኑ አመሌካች ይግባኝ የቀረበሇት የአዲማ ሌዩ ዞን 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በስር ፌርዴ ቤት ብይን ሊይ ጉዴሇት የሇውም በማሇት በትእዛዝ 

የአመሌካችን ይግባኝ የሰረዘ ሲሆን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ ችልትም 

በበታች ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም ሲሌ 

የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 

በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የስር ፌርዴ ቤት 
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አመሌካች የኑዛዜ ወራሽነት እንዱረጋገጥሊቸው ያቀረቡትን አቤቱታ ተቀብል ምስክሮችን 

ከሰማ በኋሊ በተጠሪ ጣሌቃ ገብነት መነሻ የኑዛዜ ወራሽነት ይረጋገጥሌኝ ተብል ዲኝነት 

አይጠየቅም ሲሌ መዝገቡን መዝጋቱም ሆነ የክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶችም ይህንኑ 

የስር ፌርዴ ቤት ትዔዛዝ ሳያርሙ መቅረታቸው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህትት ያሇበት 

ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በዚህ ችልት 

እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው መጥሪያ ዯርሷቸው 

ባሇመቅረባቸውም በጽሐፌ መሌስ የመስጠት መብታቸው እንዱታሇፌ  ተዯርጎአሌ፡፡ 

     የክርክሩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም 

የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ዲኝነት እና አግባብነት ካሊቸው 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም 

የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካች የኑዛዜ ወራሽነት ይረጋገጥሌኝ ጥያቄ ፌርዴ ቤት 

የሚቀርብ አይዯሇም በማሇት የሰጡት ዲኝነት የሔግ መሰረት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን 

የሚመሇከተው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡  

         ከክርክሩ ሂዯት መረዲት የታቻሇው አመሌካች ክስ ሉመሰርቱ የቻለት ሟች 

አዯረጉ በተባሇው ኑዛዜ መሠረት በማዴረግ የወራሽነት ማስረጃ (የምስክር ወረቀት ) 

ይሰጠኝ (የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 996(1) በማሇት መሆኑን፣ ይኼው መነሻ ተዯርጎም 

የአመሌካች ምስክሮች ሁለ ተሰምተው የነበሩ መሆኑን፣ ከዚህ በኋሊም የአሁኑ ተጠሪ 

ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ ገብተው የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ሔጋዊ አይዯሇም 

የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው የተከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ 

  በመሰረቱ በፌትሏብሓር ሔጉ በግሌጽ እንዯተመሇከተው ኑዛዜ ፇራሽ ነው ይባሌ 

በሚሌ የሚቀርበው ክስ የወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰጥ ከሚቀርበው ጥያቄ  

(አቤቱታ) የተሇየ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ጥያቄዎቹ የተሇያዩ በመሆናቸውም የተሇያዩ 

ውጤት ነው ያሊቸው፡፡ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 996(1) እንዯተዯነገገው ወራሽ ነኝ የሚሌ 

ማንኛውም ሰው የወራሽነት ምስክር ወረቀት ይሰጠው ዘንዴ ሇፌ/ቤት ሉያመሇክት 

ይችሊሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጥያቄውን ከመቀበለ በፉት ጠያቂው ማስረጃዎቹን ሁለ 

እንዱያቀርብ በማዴረግ እና አስፇሊጊ መስል የታየውን ዋስትና እንዱሰጥ በማስገዯዴ 

ጭምር ዋስትናውን ካገኘ በኋሊ የተጠየቀውን የምስክር ወረቀት ሉሰጥ እንዯሚችሌ 

በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 996(2) ተመሌክቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ፌ/ቤቱ የአመሌካቹን ጥያቄ 
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መሠረት በማዴረግ ሰጥቶት የነበረው የወራሽነት የምስክር ወረቀት ሉሰረዝው 

እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔግ ቁ.998(1) የተቀመጠው ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ሉሆን 

የሚችሇው ዯግሞ ማስረጃው ከተሰጠ በኋሊ ማስረጃው የተሰጠው ከህግ ውጪ ነው 

የሚሌ ወገን ክርክሩን ከአቀረበ ነው፡፡ ከዚህ እንግዱህ መገንዘብ እንዯሚቻሇው የምስክር 

ወረቀቱ በጠያቂው አቤቱታ መነሻነት የሚሰጥ ቢሆንም የተሰጠው ያሇአግባብ ነው 

የሚሌ መቃወሚያ ሉቀርብ የሚችሌበት ሁኔታ መኖሩንና መቃወሚያው ተገቢ ሆኖ 

ከተገኘም የምስክር ወረቀቱ የሚሰረዝ መሆኑን ነው፡፡  

ወዯ ያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ የወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰጥ ጥያቄ የቀረበበት 

ፌ/ቤት ጥያቄውን ተቀብል የምስክር ወረቀቱን ከመስጠቱ በፉት ይኼው ማስረጃ 

እንዲይሰጥ ተጠሪ ተቃውሞ አቅርበዋሌ፡፡ በሔግ አግባብ የተዯረገ ኑዛዜ በፌርዴ ቤት 

እንዱረጋገጥ የፌርዴ ቤትን ቡራኬ የማያስፇሌገው መሆኑን ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 

17058 እና በላልች መዝገቦች አስገዲጅ የህግ ትርጉም መስጠቱን ይታወቃሌ፡፡ ይህ 

የሚሆነው ግን ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም የሚሌ ተከራካሪ ወገን በቀረበበት አግባብ 

አይዯሇም፡፡ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 17058 የሰጠው አስገዲጅ የህግ ትርጉም 

የኑዛዜውን ህጋዊነት የሚቃወም ወገን በንብረት ክርክር ጊዜ ክርክሩን ሉያነሳ የሚችሌ 

መሆኑን የሚያመሊክት ነው፡፡ ይህም የተከራካሪ ወገኖችን የመሰማትና ፌትህ የማግኘት 

መብትን ሁለ ያገናዘበ ነው ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ በመሆኑን ሇፌርዴ ቤት የሚቀርብ 

ጥያቄ በፌርዴ ቤት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ እስከሆነ ዴረስ የተከራካሪ ወገኖችን 

የመሰማት መብትን ባከበረና የሥነ ስርዒት ሔጉን መሰረታዊ አሊማ ባገናዘበ መሌኩ 

ሉስተናገዴ ይገባሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ የኑዛዜ ወራሽነት እንዱረጋገጥሇት አቤቱታ አቅርቦ ማስረጃ ያሰማ ወገን 

ማስረጃውን ከማግኘቱ በፉት ማስረጃው እንዲይሰጥ የሚሌ ተከራካሪ ወገን ከቀረበ ፌርዴ 

ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር በሔጉ አግባብ ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት ሉሰጥበት 

የሚገባው እንጂ ከመነሻውም የኑዛዜ ወራሽነት ይረጋገጥሌኝ የሚሌ አቤቱታ መቅረብ 

አሌነበረበትም በማሇት መዝገቡን ሉዘጋው የሚገባው አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ማስረጃው 

እንዲይሰጥ የሚሌ ወገን ቀርቦ ስሇኑዛዜው ፍርማሉቲ ሳይሆን ስሇኑዛዜው ሔጋዊነት 

(ኑዛዜው የሚሻርባቸውን ወይም ውዴቅ የሚሆንባቸውን ምክንያቶች በሚመሇከት) 

ክርክር ከአነሳ በዚህ ረገዴ ጭብጦችን ይዞ ተገቢውን ዲኝነት መስጠትን የሚጠይቅ 
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ነውና፡፡ ስሇሆነም የኑዛዜ ወራሽነት ይረጋገጥሌኝ የሚሇው ጥያቄ በፌርዴ ቤት 

እንዱቀርብ ሔጉ የግዴ አይሌም ሲባሌ ከኑዛዜ ፍርማሉቲ ጋር ተያይዞ የሚታይ እንጂ 

ስሇኑዛዜው ሔጋዊነት ጭምር ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ የኑዛዜ ወራሽነት 

ይረጋገጥሌኝ በሚሌ አቤቱታ በተከፇተ መዝገብ ሊይ ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም የሚሌ 

ተከራካሪ ወገን ከቀረበ ዯግሞ ፌ/ቤቱ ወዯ ኑዛዜው ይዘት እና ሔጋዊነት ሁኔታ ገብቶ 

ውሳኔ መስጠትን የግዴ የሚሌ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙን በሔጉ አግባብ 

በመስማትና በሚገባ በማጣራት ተገቢውን ዲኝነት መስጠት ስነ ስርዒታዊ እንጂ 

በንብረት ክርክር ጊዜ የሚታይ ነው ተብል የሚታሇፌ አይዯሇም፡፡ ክርክሩ በንብረት 

ክርክር ጊዜ የሚታይ ነው ብል መዝገቡን መዝጋትም ክርክሮች በአነስተኛ ወጪ፣ 

በተፊጠነ ጊዜና ፌትሃዊ በሆነ መሌኩ መሰጠት አሇባቸው ከሚሇው የስነ ስርዒት ሔጉ 

መሰረታዊ ዒሊማ ጋርም አብሮ የማይሄዴ በመሆኑ ተገቢነት የሇውም፡፡  

ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት 

ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአዲማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 07129 በ3/05/2010 ዒ/ም ተሰጥቶ በአዲማ 

ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 28578 በ22/05/2010 ዒ/ም፣ በኦሮሚያ ክሌሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ ችልት በመ/ቁጥር 27964 በ25/08/2010 ዒ/ም በትእዛዝ 

የፀናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአዲማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት ክርክሩን በመ/ቁጥር 07129 ቀጥል የግራ ቀኙን ክርክርና 

ማስረጃ በመስማት እንዱሁም አስፇሊጊ ሁኖ ሲያገኘው ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን 

ማስረጃዎች በማስቀረብና ክርክሩን ስነ ስርዒቱ በሚፇቅዯው አግባብ ጭምር በመመራት 

በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ዲኝነት እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት 

መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ ይጻፌ፡፡   

3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

                                                መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ 

መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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