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                                                     የሰ/መ/ቁ. 61846 

                                                   ግንቦት 29 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

                       ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

                              ሏጏስ ወሌደ 

                              አሌማው ወላ 

                              ነጋ ደፌሣ 

                              አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ወ/ሮ ፊጡማ ጀማሌ - ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ፊጡማ ኡስማን ከጠበቃ መሏመዴ ሀሰን ጋር - ቀረቡ 

       መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሠረት የሚስተናገዯውን ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌ/ቤት ሲሆን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሠረት 
አቤቱታውን ያቀረቡት የአሁኑ አመሌካች ናቸው፡፡ የአመሌካች የአቤቱታ ይዘትም ባጭሩ፡- 
አመሌካች በከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በነበረው የይግባኝ ክርክር የክርክሩ ተካፊይ መሆን ሲገባቸው 
ሣይከራከሩበት በቀዴሞ አወቃቀር በወረዲ ዏ8 ፣ ቀበላ ዏ2 ክሌሌ ወስጥ በሚገኝና ቁጥሩ 1ዏ2 
በሆነው የግሌ የመኖሪያ ቤታቸው ሊይ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ መብታቸውን 
የሚጏዲ ከመሆኑም በሊይ በተከሰሱበት ጉዲይ የመከሊከሌ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን የሚጋፊ 
በመሆኑ አመሌካች በላለበት የተሰጠው ውሣኔ ተነስቶ የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆኑ ይዯረግሊቸው 
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ጋርም ከውጭ አገር የነበሩ መሆኑን 
የሚያሣዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን አያይዘው አቅርበዋሌ፡ አቤቱታው የቀረበሇት ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ 
ቤትም አመሌካች አቤቱታውን ያቀረቡት ጉዲዩ ውሣኔ ካገኘ ከስዴስት ዓመት በሁዋሊ ከመሆኑም 
በሊይ ጉዲዩ የቤተሰብ እንዯመሆኑ መጠን አሌሰሙም ነበር ሇማሇትም የሚቻሌ አይዯሇም በሚሌ 
ምክንያት የአመሌካች አቤቱታን ውዴቅ አዴርጏ ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኛቸው ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በሁዋሊ በከፌተኛው ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በነበረው የይግባኝ ክርክር አመሌካች በወኪሊቸዉ አማካኝነት 
የክርክሩ ተካፊይ የነበሩ መሆኑ መረጋገጡን ጉዲዩ የቤተሰብ ከመሆኑም በሊይ አመሌካች ይኖሩበት 
ከነበረው ውጪ አገር ወዯ ኢትዮጽያ ሲመሊሇሱ የነበረ መሆኑ መረጋገጡን በምክንያትነት በመያዝ 
በይግባኙ ክርክር ውሣኔ ከተሰጠ ከስዴስት ዓመት በሁዋሊ ጉዲዩ ባሇሁበት ይታይሌኝ ተብል 
የቀረበው የአመሌካች ጥያቄ በህጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ያሌቀረበና በበቂና ህጋዊ 
ምክንያት ያሌተዯገፇ ነው በማሇት የከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤትን ብይን አጽንቶታሌ፡፡ የአሁን የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህኑን ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘት ሲታይም የክርክሩ ተካፊይ ሣይሆኑ በግሌ ገንዘባቸው በገዙት ቤት ሊይ ተገቢ 



356 

 

ያሌሆነ ውሣኔ ማረፊን ገሌጸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ ባለበት እንዱታይሊቸው ያቀረቡትን 
አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጋቸው ህጋዊ አሇመሆኑን በመዘርዘር ውሣኔው እንዱሻር ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የአመሌካች አቤቱታ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ሉታይ የሚችሌበት አግባብ መኖር ያሇመኖሩን ሣያረጋግጡ 
አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሠረት ወዯ ክርክሩ ሇመግባት በቂ ምክንያት የሊትም 
የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏአሌ፡፡ በዚህም መሠረት 
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ ክርክር አዴርገዋሌ፡፡ ከሊይ የተመሇከተው 
የክርክሩ አመጣጥ ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች እንዱሁም ከፋዳራሌ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌ/ቤት ካስቀረብነው የመ/ቁጥር 
51/93 እና 4640/2001 ፣ ከፋዳራሌ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ካስቀረብነው መ/ቁጥር 68/2002 
ጋር አዛምዯን በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ተጠሪ በላለበት የተሰጠው 
ውሣኔ ሉነሣ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? የሚሇውን ጭብጥ መመሌከቱ ተገቢ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

የፌታብሓር ክርክሮች የሚመሩት በ1958 ቱ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ መሠረት 
ነው፡፡ የሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች የክርክር አመራር ስርዓትም በዚህ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ 
ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀጽ 6/1/ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ የፌታብሓር ሥነ 
ሥርዓት ህግ አካቶ ከያዛቸው ጉዲዮች ውስጥ አንደ የተከራካሪ ወገኖች በክርክሩ ወቅት ያሇመቅረብና 
ውጤቱ ነው፡፡ በዚህም መሠረት መጥሪያ ተሌኮሇት በተገቢው መንገዴ የዯረሰው መሆኑ 
በተረጋገጠበት ተከሣሽ /መሌስ ሰጪ/ ሊይ ፌ/ቤቱ ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓት ጉዲዩ 
ተከሣሹ/መሌስ ሰጪ በላሇበት የሚሰማበት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 70/ሀ/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ 
ላሊው በሥነ ሥርዓት ህጉ የተመሇከተው ሥርዓት ተከሳሹ ሉከተሇው የሚገባው መፌትሓ ነው፡፡ 
ክርክሩ በላሇበት እንዱቀጥሌ የተዯረገበት ተከሣሽ በተከታዩ ቀነ ቀጠሮ ቀርቦ በቂ ሆኖ በሚገመት 
እክሌ ምክንያት በመጀመሪያ ቀነ ቀጠሮ ያሇመቅረቡን ካስረዲ መከሊከያውን አቅርቦ የመከራከር 
መብት ያሇው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 72 ያስገነዝባሌ፡፡ እንዱሁም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
78/1/ አንዴ ተከሣሽ /መሌስ ሰጪ/ በክርክሩ ሊይ ቀርቦ መሌስ ሣይሰጥ ወይም ተገቢውን 
መከራከሪያ ሣያቀርብ በመቅረቱ በላሇበት አንዴ ውሣኔ ወይም ትዕዛዝ የተሰጠ ከሆነ ውሣኔው 
ወይም ትዕዛዙ መሰጠቱን በተረዲው በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ቀርቦ ትዕዛዙ ወይም ውሣኔው 
እንዱነሣሇት የማመሌከት መብት እንዲሇው ተዯግንጓሌ፡፡ አቤቱታ አቅራቢ በዚህ መሠረት 
ማመሌከቻ በሚያቀርብበት ጊዜ የጥሪው ትዕዛዝ በሚገባ ያሌዯረሰው መሆኑን ወይም ክርክሩ ሉሰማ 
በተቀጠረበት ቀን ቀርቦ መከራከሪያውን ያሊሰማው ወይም መሌስ ያሌሰጠው በበቂ ምክንያት 
መሆኑን ፌርዴ ቤቱ የተረዲ እንዯሆነ የተከሣሹ /የመሌስ ሰጪ/ አቤቱታ ሊንዯኛው ወገን ተከራካሪ 
እንዱዯርሰው ካዯረገና ተገቢውን ኪሣራ ወይም መቀጮ እንዱከፌሌ ካዘዘ በኋሊ ትዕዛዙን ወይም 
ብይኑን በማንሣት ክርክሩን እንዯገና መስማት እንዲሇበት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78/2/ ዴንጋጌ 
ይዘትና መንፇስ ያሣያሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በላሇሁበት በግሌ ንብረቴ ሊይ ውሣኔ ተሰጥቶብኛሌ 
የሚለት ጥር ዏ9 ቀን 1995 ዓ.ም ሲሆን ይኸው ውሣኔ ተነስቶ ወዯ ክርክሩ ሌገባ ይገባሌ በማሇት 
አቤቱታ ያቀረቡት ዯግሞ ነሏሴ 19 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ነው፡፡ ከሊይ ከተጠቀሱት የስር ፌርዴ ቤቶች 
መዛግብት መገንዘብ የተቻሇው ዯግሞ የአሁኗ አመሌካች ወ/ሮ ኑሪያ ኡስማን /የሟች ሚስት/ እና 
ላልች አምስት የሚሆኑ የሟች ጀማሌ ሏምዛ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች መሆናቸውን ገሌጸው 
በሸሪዓ ህግ መሠረት የውርስ ንብረቱን ሇመከፊፇሌ ንብረቱን ይዘዋሌ፣ የሟች ሁሇተኛ ሚስት 
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ናቸው ባሎቸው የአሁኗ ተጠሪ ሊይ ክስ መስርተው የስር ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢ 
ነው ያሇውን ውሣኔ ከሰጠ በሁዋሊ ተጠሪ የአሁን አመሌካች በግሌ የገዛሁት ንብረቴ ነው በሚለት 
ቤት ሊይ የተሰጠውን የውሣኔ ክፌሌ በመቃወም ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው የስር ከሣሾች የነበሩት፤ የአሁኗ አመሌካች ጭምር በወ/ሪት ቀመሪያ ጀማሌ አማካኝነት 
ተወክሇው የይግባኝ ክርክሩ ተካሂድ አከራካሪው ንብረት ሊይ ተገቢ ነው የተባሇ ውሣኔ የተሰጠበት 
መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች ራሣቸው የክርክሩ ተካፊይ ባይሆኑም በህጉ አግባብ የወከሎቸው 
እህታቸዉ ወ/ሪት ቀመሪያ ጀማሌ የክርክሩ ተካፊይ የነበሩ መሆኑን ከሊይ የተጠቀሱት መዛግብት 
በሚገባ ያረጋግጣለ፡፡ ይህም የሚያሣየው አመሌካች በህጉ አግባብ የክርክሩ ተካፊይ የነበሩ መሆኑን 
ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አንዴ ሰው በውሣኔው ሊይ የሚኖረውን ቅሬታ በይግባኝ ወይም በሰበር ስርዓት 
ማሣረም እንጂ ጉዲዩ በላሇሁበት ታይቷሌ፡፡ ባሇሁበት ሉታይሌኝ ይገባሌ በማሇት አቤቱታ 
የሚያቀርብበት አግባብ የላሇ መሆኑን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 ዴንጋጌ ይዘት የምንገነዘበው 
ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ ሲታይም አከራካሪው ንብረት 
የክርክሩ ምክንያት የነበረ መሆኑንና አመሌካችም በህጉ አግባብ ተወክሇው የነበሩ ስሇመሆኑ የክርክሩ 
ሂዯት የሚያሣይ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት የአመሌካች አቤቱታ ሉስተናገዴ 
ይገባ ነበር ሉባይ የሚችሌ ባሇመሆኑ ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች 
በላሇሁበት የተሰጠው ውሣኔ ይነሣሌኝ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ በሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ 
መዯረጉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 ስር የተመሇከተውን መመዘኛ መሠረት ያዯረገ ሲሆን አመሌካች 
የግሌ ቤቴ ሊይ ተገቢ ያሌሆነ ውሣኔ ተሰጥቷሌ በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ዯግሞ በይዘቱ በዋና 
ጉዲይ ሊይ የቀረበ በመሆኑ የክርክሩን አመራር ስርዓት ካሌሆነ በስተቀር የሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች በስረ 
ነገር ስሌጣናቸው ስር የሆኑ ጉዲዮች የሚቀርብሊቸዉን አቤቱታና ክርክር የሚወስኑት የሸሪዓ ህግን 
መሠረት በማዴረግ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 188/92 በአንቀጽ 6/1/ በግሌጽ የተዯነገገ በመሆኑ አንዴ 
ሰው ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት ክስ ወይም አቤቱታ ሲያቀርብና ተገቢ የተባሇ ውሣኔ ከተሰጠ ሥነ 
ሥርዓታዊ ከሆነው ጭብጥና ጥያቄ ውጭ የሆኑት ጉዲዮች ሇዚህ ሰበር ችልት ሇማቅረብ 
የሚቻሌበት አግባብ የላሇ በመሆኑ ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባ ሁኖ አሊገኘንም፡፡ በዚህም መሠረት 
በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሥነ ሥርዓት ህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 68/2002 ሏምላ 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 
የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. አንዴ ተከራካሪ ወገን በህጉ አግባብ በተወከሇው ሰው የክርክሩ ተካፊይ መሆኑ ከተረጋገጠ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 78 መሠረት በላሇሁበት የተሰጠ ውሣኔ ሉነሣሌኝ ይገባሌ ሇማሇት 
አይችሌም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
ት ዕ ዛ ዝ 

በዚህ ችልት ጥር 19 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፤ 
ሇሚመሇከታቸው አካሊት ይጻፌ፡፡    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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