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የሰ/መ/ቁ.135694  

ሏምላ 20 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

        ሙስጠፊ አህመዴ 

       አብርሃ መሰሇ 

       ጳውልስ ኦርሺሶ 

        ሠናይት አዴነው 

 

አመሌካች፡-  

1. አቶ ይርዲው ሸፇራው 

2. አቶ መኮንን ሽፇራው 

3. አቶ ወርቁ ሽፇራው          1ኛ አመሌካች በራሳቸውና በላልች ወኪሌነታቸው 

ቀረቡ 

4. አቶ ዯምሴ ሽፇራው 

5. ወ/ሮ ጽጌሬዲ ሽፇራው 

ተጠሪ 

1. አቶ  መስፌን ሽፇራው 

2. አቶ ተክላ ሽፇራው         1ኛ ተጠሪ በራሳቸውና በላልች ወኪሌነታቸው ቀረቡ 

3. አቶ ዯረጃ ሽፇራው 

4. አቶ ስብሰቤ ሽፇራው 

5. ወ/ሪት ሳቢዘር ሽፇራው 

6. ወ/ሪት መስከረም ሽፇራው 

7. አቶ አማኑኤሌ ሽፇራው 

8. አቶ ዲዊት ሽፇራው 

9. አቶ ጥሊሁን ሽፇራው 

10. ወ/ሪት አበባ ሽፇራው 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር ኑዛዜ እንዱፇርስ ከቀረበው ክስ ጋር ተያያዞ የተነሳውን የስሌጣን 

ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የጀመረው የአሁኑ አመሌካቾች ባሁኑ ተጠሪዎች ሊይ በከምባታ 

ጠምባሮ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ሲሆን የክሱ ይዘትም የግራ ቀኙ ወሊጅ 

አባት የሆኑት ሟች አቶ ሽፇራው መብራቴ በ13/02/2002 ዒ/ም ሇተጠሪዎች ያዯረጉት ኑዛዜ 

በሔገ ወጥ መንገዴ የተዯረገ ስሇሆነ ፇራሽ ሉባሌ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች ሇክሱ 

በሠጡት መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚየና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች 

በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስተው እስከዚህ ችልት የሚያከራክራቸው ነጥብ አመሌካቾች 

በክሳቸው ሊይ የጠቀሱት የውርስ ንብረት ግምት 10,000,000.00(አስር ሚሉዩን ብር) በመሆኑና 

ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሔጉ ባሇው የውክሌና ስሌጣን 

ክርክሩን ሇማየት የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ የቀረበበት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤትም ይህንኑ መቃወሚያ መሰረት አዴርጎ ጉዲዩን መርምሮ ጉዲዩ የፋዳራሌ ጉዲይ መሆኑን፣ 

የፋዳራሌ ጉዲይ በመሆኑ ዯግሞ በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ ጉዲዩን ሇማየት የስረ ነገር ስሌጣን 

ያሇው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሆኑ ጉዲዩን ሇማየት በሔጉ የተሠጠው የውክሌና 

ስሌጣን ስር እንዯማይወዴቅ በምክንያትነት ይዞ ክሱን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ 

አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸው ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራ 

ቀኙን ሲያከራክር ከቆየ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን ሙለ 

በሙለ አፅንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካቾች ክስ ሲመስርቱ ግምቱ 

10,000,000.00(አስር ሚሉዩን ብር) የሆነ የውርስ ንብረት ሇተጠሪዎች በኑዛዜ የተሰጠው በሔገ 

ወጥ ኑዛዜ ነው፣ ኑዛዜው ፇራሽ ሉሆን ይገባሌወ በማሇት ዲኝነት የጠየቁት ጠቅሊሊውን የሟች 

የውርስ ንብረት እንጂ ሇአመሌካቾች ሉዯርስ የሚገባው ነው በማሇት ስሊሇመሆኑ፣ የንብረት 

ግምትን ንብረቱ ሉጣራ ይገባሌ በሚሌ የተዘረዘረው አመሌካቾች ከውርስ የተነቀለ ስሇመሆኑ 

ፌርዴ ቤቱ ሲያጣራ መነሻ እንዱሆን በሚሌ ሃሳብ እንጂ ሇአመሌካቾች የሚዯርሰውን ንብረት 

ዴርሻ በትክክሌ በማወቅ ያሇመሆኑን ዘርዝረው ጉዲዩ የኑዛዜ ይፌረስሌኝ ሁኖ እያሇ እንዯ ውርስ 

ንብረት ዴርሻ ክፌፌሌ ጥያቄ ተዯርጎ ስሌጣኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባሇው የፋዳራሌ 

የውክሌና ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አይዯሇም ተብል ብይን መሰጠቱ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪዎች በመቅረባቸውም ግራ 

ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጎአሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ከውርስ 

ሔጉ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮአሌ፡፡  
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ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ሟች አቶ ሽፇራው መብራቴ በ13/02/2002 

ዒ/ም ሇተጠሪዎች ያዯረጉት ኑዛዜ ሔገ ወጥ በመሆኑ ፇራሽ ሉባሌ ይገባሌ በማሇት አመሌካች ክስ 

ሲመሰርቱ አጠቃሊይ የሟች የውርስ ንብረት ግምቱ ብር 10,000,000.00(አስር ሚሉዩን ብር) 

እንዯሆነ ጠቅሰወ ክስ መመስረታቸውን ነው፡፡ ተጠሪዎች የሟች የማይንቀሳቀስ ንብረት ብቻ 

አጠቃሊይ ግምት 10,060,000.00 መሆኑን የጠቀሱና ከዚህ ውስጥ እኩሌ እንዴንካፇሌ ባለት 

መሰረት ቢወሰንሊቸው እንኳን አመሌካቾች ዴርሻችን ነው የሚለት ንብረት ግምት ከብር 3.3 

ሚሉዩን የበሇጠ መሆኑንና አመሌካቾች ዴርሻቸውን በማስሊት ያቀረቡት ክስ በመሆኑ የበታች 

ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አዯይዯም በማሇት 

መወሰናቸው ተገቢ ነው በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡  

በመሰረቱ አንዴ ፌርዴ ቤት ዲኝነት የሚሰጠው በሔጉ አግባብ በተጠየቀው ጉዲይ ሊይ ስሇመሆኑ 

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 182(1) ዴንጋጌ ይዘት የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ዲኝነት የሚሰጠውም 

በከሳሽ የቀረበውን ዲኝነትና በተከሳሽ በኩሌ የቀረበው መከሊከያ መሌስ መሰረት በማዴረግ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 247፣248 እና 249 ዴንጋጌዎች አግባብ ጭብጥ ተይዞ የፌሬ ነገርና የሔግ 

ነጥብ በጭብጥነት ተይዞ መሆኑ የዲኝነት አሰጣጥ ስርዒት የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች የሟች አባታቸውን የውርስ ንብረት ግምት በክሳቸው ሊይ 

መጥቀሳቸውን ሳይክደ የጠየቁት ዲኝነት ግን ሟቹ በ13/02/2002 ዒ/ም ሇተጠሪዎች ያዯረጉት 

ኑዛዜ ሔገ ወጥ በመሆኑ ፇራሽ ነው ሉባሌ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም ክሱ የቀረበሇት 

ፌርዴ ቤትምበሟቹ በ13/02/2002 ዒ/ም ተዯረገ የተባሇው ኑዛዜ ሔገ ወጥ ተብል ተብል ፇራሽ 

ነው ሉባሌ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? የሚሇውን ጭብጥ ይዞ የኑዛዜውነ ሔጋዊ መሆን 

ያሇመሆኑን ከውርስ ህግ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ አንጻር በመመርመር በኑዛዜው ሰነዴ 

ፇራሽ መሆን ያሇመሆን ሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 182(1) አግባብ ዲኝነት ከመስጠት አሌፍ 

አመሌካቾች ከሟቹ ውርስ ንብረት ንብረት ሊይ በተወሊጅነታቸው በሚዯርሳቸው የውርስ ንብረት 

መጠን ሊይ ሉፇጸም የሚችሌ ዲኝነት ሉሰጥ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ አመሌካቾች የሟቹን 

ኑዛዜ ፇራሽ ሇማስዯረግ ያቀረቡት ዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት ከአገኘ በኋሊ በሔጉ አግባብ 

በሚዯርሳቸው የውርስ ንብረት ሊይ ተገቢውን ዲኝነት አቅርበው ላሊ ዲኝነት የሚያገኙ ከሚሆኑ 

በስተቀር በኑዛዜ ፇራሽ ይዯረግሌኝ ክስ ሊይ በዴርሻቸው መጠን የዲኝነት ገንዘብ ሳይከፌለ 

ሉፇፀም የሚችሌ ውሳኔ ሉያገኙ የሚችለበት አግባብ የሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የጠየቁት 

ዲኝነት ኑዛዜው ይፌረስሌኝ ሆኖ እያሇ በኑዛዜ የሚዯርሳቸውን ዴርሻ በትክክሌ ሇይተው ሳይጠይቁ 

የሟችን የውርስ ንብረት ግምት በማስቀመጣቸው ብቻ ይኼው ግምት መሰረት ተዯርጎ ከፌርዴ 

ቤት ስረ ነገር ስሌጣን ጋር የተነሳው ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ ክሱ መዘጋቱ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቶአሌ፡፡  
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በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡       

ው ሣ ኔ 

1. በከምባታ ጠምባሮ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 08187 በ3/13/2008 ዒ/ም ተሰጥቶ 

በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር06881 በ20/03/2009 ዒ/ም 

የፀናው ብይን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ የኑዛዜ ይፌረስሌኝ በመሆኑና ይህ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 25/88 

አንቀፅ 14 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ስር ስሇሚወዴቅ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በሔጉ በተሰጠው የውክሌና ስሌጣን መሰረት ጉዲዩን የማየት ስረ ነገር ስሌጣን አሇው 

ብሇናሌ፡፡ በዚህም መሰረት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ተመሌክቶ ተገቢው ዲኝነት 

እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

ይጸፌ፡፡ 

3.  በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሠ/አ 
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