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የሰበር መዝገብ ቁጥር 154023
መስከረም 23 ቀን 2011 ዒ.ም.
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ ካሰች በቀሇ
2. ወ/ሮ ባንቻየሁ በቀሇ

ቀረቡ፡፡

ተጠሪ፡-1. ውቢት ዘውዳ- ቀረቡ ፡፡
2. ትግስት ዘውዳ- ወኪሌ ዯሳሇኝ ታምራት ቀረቡ ፡፡
3. ሌቡ በቀሇ-ቀረበ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች ከወሊጅ አባታቸው ከሟች ቄስ በቀሇ ሀ/ወሌዴ በውርስ
ሉያገኙ

የሚገባውን

ይዞታና

ግምታቸው

ብር

19,000.00

የሚሆኑ

ከብቶችን

በ25/11/2005 ዒ/ም በተዯረገ ኑዛዜ መሰረት የነቀሎቸው መሆኑን ጠቅሰው ኑዛዜው ፇርሶ
ዴርሻቸውን እንዱያካፌሎቸው ይወሰን ዘንዴ የአቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄ የሱሌሌታ ወረዲ
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 52916 በ20/06/2009 ዒ/ም በይርጋ ውዴቅ አዴርጎ ብይን
ሰጥቶ

በፉንፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ

ሌዩ

ዞን

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 28914

በ7/11/2009 ዒ/ም በውሳኔ፣ የኦሮሚያ ብሓረዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር አጣሪ ችልት

በመዝገብ ቁጥር

270369 በ14/03/2010ዒ.ም. በትዔዛዝ ማጽናታቸው
269

www.fsc.gov.et

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አመሌካቾች
በ13/06/2010 ዒ/ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡
አመሌካቾች

በ12/07/2008

ዒ/ም

ያቀረቡት

ክስ

መሰረታዊ

ይዘቱ

ሲታይም

የአመሌካቾችና የ3ኛ ተጠሪ ወሊጅ አባታቸው ሟች ቄስ በቀሇ ሀ/ወሇዴ መሆናቸውን፣ ሟች
በሔይወት እያሇ በ25/11/2004 ዒ/ም ባዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾችን ከውርስ የነቀለ
መሆኑን ጠቅሰው ኑዛዜው ፇርሶ አመሌካቾች ከሟቹ የገጠር መሬት ይዞታና ከብቶች
ዴርሻቸውን እንዱያገኙ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ

1ኛ

እና 2ኛ ተጠሪዎች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም ክሱ በይርጋ የሚታገዴ መሆኑን፣
የኑዛዜ ወራሽነታቸውም ቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ በመሆኑ አመሌካቾች አዱስ ክስ ማቅረባቸው
ተገቢ ያሇመሆኑን ጠቅሰው የተከራከሩ ሲሆን 3ኛ ተጠሪ ግን የአመሌካቾችን ክስ ተገቢ
መሆኑን በማመን ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ምስክሮች
በመስማትና ሇጉዲዩ ተያያዥነት አሊቸው ያሊቸውን የመ/ቁጥር 35076 እና 31290ን
አስቀርቦ ከተመሇከተ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካቾች ኑዛዜው እንዱፇርስ የጠየቁት
ከሶስት አመት በኋሊ መሆኑ ተረጋግጧ በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ አመሌካቾች
በወሊጅ አባታቸው ኑዛዜ ከውርስ የነቀሇ መሆኑን ጠቅሰው ያቀረቡት ክስ በይርጋ የታገዯ
ነው ተብል በተሰጠው የብይን ክፌሌ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት፣ የሠበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም
ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ብይን በመቃወም
ሇማስሇወጥ

ነው፡፡

በ25/11/2004

ዒ/ም

የአመሌካቾች
የተዯረገው

የሠበር
ኑዛዜ

አቤቱታ
ከውርስ

መሰረታዊ
የነቀሊቸው

ይዘትም፡መሆኑን፣

በአባታቸው
ይዞታውንም

በስምምነት ተካፌሇው ሲጠቀሙ የነበረ ከመሆኑም በሊይ ክርክሩም እኩሌ ዯረጃ ሊይ
በማይገኙ ወራሾች መካከሌ ሁኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ክሱ በይርጋ የታገዯ ነው
በማሇት ብይን መስጠታቸው ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም
አመሌካቾች አከራካሪውን የውርስ ንብረት መጋቢት 13 ቀን 2005 ዒ/ም ተዯረገ በተባሇ
ስምምነት ተካፌሇው ሲጠቀሙ የነበረ ከመሆኑ አንጻር ክሱ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል
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የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ተብል ጉዲዩ ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን
ተጠሪዎች በመቅረባቸውም ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይሀ ችልትም
የግራ ቀኙን ክርክርና ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነውን ብይን አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች አንጻር እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልትን ምሊሽ
የውርስ ንብረት በስምምነት ክፌፌሌ ተዯርጎበት የነበረ መሆን ያሇመሆኑና በተሇያዩ
መዝገቦች በክርክር ሊይ የቆዩት ወገኖች በይርጋው አቆጣጠር ሊይ የሚኖረው ሔጋዊ ውጤት
ሳይሇይ ክሱ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል ብይን መሰጠቱ ተገቢ ነው? ወይስ አይዯሇም?
የሚሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት ወሊጅ አባታቸው ከሔግ ውጪ ከውርስ
የነቀለና ከውርስ ንብረቶች መካከሌ የሟችን ይዞታና ባህርዛፌ ከሟች ቄስ በቀሇ ሀ/ወሌዴ
ተወሊጆች ሌጆችና ወራሾች ጋር በሽማግላ ሇመከፊፇሌ ስምምነት አዴርገው በስምምነቱ
መሰረት ክፌፌሌ ተዯርጎ ይዞታዎቹን በመጠቀም ሊይ የሚገኙና የገጠር መሬት ባሇይዞታነት
ማረጋገጫ ዯብተርም ያወጡበት ሁኖ እያሇ ክሱ በይርጋ የታገዯ ነው መባለ ያሊግባብ ነው
በሚሌ ሲሆን 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች ዯግሞ በአመሌካቾች የተጠቀሰው ስምምነት የላሇ
መሆኑን፣

3ኛ

ተጠሪ

ዯግሞ

የአመሌካቾችን

ክርክር

ዯግፇው

የሚከራከሩ

መሆኑን

ተገንዝበናሌ፡፡ 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች አመሌካቾች አሇ የሚለት ስምምነት የሇም ከማሇት
ውጪ ይህ ክርክር በስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበ መሆኑን በዚህ ችልት ባቀረቡት የመሌስ
ማመሌከቻቸው ገሌፀው ያሌተከራከሩ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤትም በአመሌካቾች በኩሌ
የተጠቀሰው የክፌፌሌ ስምምነት መኖር ያሇመኖሩን በግሌጽ ሇይቶ ያረጋገጠው ፌሬ ነገር
የሇም፡፡
በመሆኑም የአመሌካቾች የወሊጅ አባታቸውን የውርስ ንብረት ዴርሻ ሇመካፇሌ
ያቀረቡት ጥያቄ የይርጋ ጊዜ ያሇፇበት መሆን ያሇመሆኑን አመሌካቾች በክሳቸው እና በቃሌ
ክርክራቸው ጊዜ የገሇጿቸው ፌሬ ነገሮች በተሇይም መጋቢት 13 ቀን 2005 ዒ/ም ተዯረገ
የተባሇ የክፌፌሌ ስምምነት መኖር ያሇመኖሩና በዚህ ስምምነት መነሻ ዴርሻ ዴርሻቸውን
ይዘው የሚገኙ፣ የይዞታ ማረጋጋጫ ዯብተርም ከሚመሇከተው አካሌ በሔግ አግባብ
የተሰጣቸው መሆን ያሇመሆኑ በማስረጃ ሳይነጥር ሉወሰን ይችሌ የነበረ አይዯሇም፡፡
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አመሌካቾች ይዞታውን ሲጠቀሙ የነበረ መሆኑን፣

የወራሽነት መብታቸውን ሇማስከበርም

በወረዲው ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 31290 እና 35076 ክርክር የነበረ መሆኑን ጠቅሰው
ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካቾች የክርክር ነጥብ ዯግሞ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1852 አንጻር ምን አይነት ሔጋዊ ውጤት ሉያስከትሌ እንዯሚችሌ በስር ፌርዴ ቤት
በጭብጥነት ተይዞ መታየት የነበረበት መሆኑን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አንዴ ተከሳሽ
የቀረበበት ክስ በይርጋ የሚቋረጥ መሆኑን ከጠቀሰ ክስ አቅራቢ ወገን ክሱ በሔጉ
የተመሇከተው ጊዜ ገዯብ (ይርጋ) ያሊሇፇው መሆኑን፣ ጊዜው አሌፍ ከሆነም ይርጋውን
ሉያቋርጥ የሚችሌ ሔጋዊ ምክንያት መኖር ያሇመኖሩን በተገቢው ማስረጃ ሇማስረዲት
የሚችሌበት እዴሌ ሳይሰጠው የተከሳሽ መቃወሚያ ብቻ መሰረት ተዯርጎ ክሱ በይርጋ ቀሪ
ነው ተብል ብይን የሚሰጥበት አግባብ ስነ ስርዒታዊ ያሇመሆኑን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
241፣ 244 እና 245(1)

ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1000፣ 1846፣ 1852 እና 1853 ዴንጋጌዎች

ጋር አጣምረን በምናነብበት ጊዜ የምገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም

በተከሳሽ ወገን በቀረበ

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉት ፌርዴ ቤቱ ተገቢ መስል
የሚገምተው ማስረጃ እንዱቀርብሇት ትዔዛዝ መስጠት ወይም የተቆጠረ ማስረጃ ካሇም
መስማት የሚችሌ ስሇመሆኑ በስነ ስርዒት ሔጉ በአንቀጽ 245 (1) ከተመሇከተው ዴንጋጌም
የምንችሇው ጉዲይ ሁኖ እያሇ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካቾች አሇን የሚለትን ስምምነት
ሰነዴ ትክክሇኛነትና ሔጋዊነት አጣርቶና በሔጉ አግባብ ሇአመሌካቾች የተሰጣቸው የይዞታ
ማረጋገጫ ሰነዴ ካሇም እንዱቀርብ አዴርጎ እንዱሁም በመ/ቁጥር 31290 እና 35076
በተዯረጉ ክርክሮች ይርጋው ሉቋረጥ የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1852
ዴንጋጌ አንጻር በመመርመር ሔጋዊ ውጤቱን ሳይሇይ የአመሌካቾችን የወሊጅ አባታቸውን
የውርስ ንብረት ዴርሻ እንዴንካፇሌ ይወሰንሌን የሚሇውን ክስ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1000 (1)
ዴንጋጌን ጠቅሶ ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢውን የክርክር አመራር ስርዒት የተከተሇ ሁኖ
አሌተገኘም፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር አጣሪ
ችልት

የስር

ፌርዴ

ቤት

ብይን

ከሊይ

የተጠቀሱትን

ዴንጋጌዎች

ይዘትና

መንፇስ

ከአመሌካቾች የክርክር ነጥቦች ጋር ያሊገናዘበ ሁኖ እያሇ ማጽናታቸውም ተገቢ ሁኖ
አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ዲኝነት መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. በሱሌሌታ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 52916 በ20/06/2009 ዒ/ም ተሰጥቶ
በፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 28914
በ7/11/2009 ዒ/ም በውሳኔ፣ በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ሰበር አጣሪ ችልት በመዝገብ ቁጥር 270369 በ14/03/2010 ዒ.ም. በትዔዛዝ
የፀናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2.

የሱሌሌታ ወረዲ ፌርዴ ቤት ክርክሩን በመ/ቁጥር 52916 ቀጥል አመሌካቾች
በወሊጅ እናታቸው ዴርሻ ሊይ ያቀረቡትን ክስ በይርጋ ቀሪ ነው ወይስ አይዯሇም
የሚሇውን ጭብጥ ተገቢውን ምሊሽ ሇመሰጠት በዚህ ችልት የፌርዴ ሏተታ ሊይ
በተመሇከተው አግባብ ይዞታው መጋቢት 13 ቀን 2005 ዒ/ም ተዯረገ በተባሇ
ስምምነት በአመሌካቾች ተይዞ ቆይቷሌ ወይስ አሌቆየም፣ አመሌካቾች ይዞታውን
ከኑዛዜ

ተጠቃሚዎች

ጋር

ክፌፌሌ

አዴርገው

ከሚመሇከተው

አካሌ

የይዞታ

ማረጋገጫ አውጥተውበት ይገኛለ? ወይስ አይገኙም?፣የይዞታ ማረጋገጫ አግኝተው
ከሆነ ሰነደ የተሰጣቸው የሔግ አግባብ ምንዴን ነው?፣ በመ/ቁጥር 31290 እና
35076 ሲካሄደ በነበሩት ክርክሮች ሲሳተፈ የነበሩ ተከራካሪ ወገኖች እነማን
እንዯሆኑና በጉዲዮቹ ሊይ የተሰጠ የፌርዴ ቤት ውሳኔ ይዘቱ ምን እንዯሚሌ፣
እንዱሁም በይርጋው ሊይ የሚኖረው ሔጋዊ ውጤት ምን እንዯሆነ

በመመርመርና

በግራ ቀኙ እና አግባብነት ባሊቸው ማስረጃዎች ሁለ እንዱጣሩ ካዯረገ በኃሊ 1ኛ እና
2ኛ ተጠሪዎች ባቀረቡት የይርጋ መቃወሚያ ሊይ ተገቢውን ብይን እንዱሰጥ እና
ክሱ በይርጋ ቀሪ የሚሆን አይዯሇም የሚባሌ ከሆነም በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ የቀረበሇትን
ክርክር በአግባቡ አጣርቶ ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩ ሇሱሌሌታ ወረዲ ፌርዴ ቤት
በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፊ/ዘ
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