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የሰ/መ/ቁ. 43331 

ሏምላ 19 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ገመቹ ቡቻሊ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- አቶ በቀሇ ኩማ(ቡቻሊ) - በላለበት 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

    በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ የሚመሇከት ነው፡፡ ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ 
የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ መዝገብ 22866 የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በማጽናቱ 
በውሳኔው መሰረታዊ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ ሲሌ አመሌካች አቤቱታ በማቅረቡ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ 
በዚህ ሰበር ችልት እንዱመረመር የተያዘው ጭብጥ በተጠሪ በኩሌ ክስ የቀረበሇት የወረዲ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት 
ሥሌጣን የሇኝም ያሇውን የከፌተኛው ፌ/ቤት አጽንቶታሌ፡፡ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ጉዲዩ የውርስ ክርክር ነውና የወረዲው ፌ/ቤት 
ሥሌጣን አሇው ካሇ በኋሊ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙ ወዯ ወረዲው ፌ/ቤት ሳይመሌስ መወሰኑ እና ቀዯም ሲሌ በክሌለ 
ሰበር ችልት  የተወሰነ ነው ሲሌ የጠቀሰው መዝገብ ውሳኔ ይዘት አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪ እንዱቀርብ 
ታዟሌ፡፡ ተጠሪ መጥሪያ ተቀብል መሌስ አሌሰጠም በዚሁ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፎሌ፡፡ 

 እኛም የቀረበውን አቤቱታ ከሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እና ከአመሌካች አቤቱታ መረዲት የተቻሇው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ ያሇው 
ክርክር የውርስ ንብረት የሚመሇከት ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ አመሌካች የአባቴን የውርስ ንብረት ዴርሻ ያካፌሇኝ ሲሌ ተጠሪ 
ያቀረበው ክስ በቀበላው በማህበራዊ ፌ/ቤት ታይቶ ከተወሰነሇት በኋሊ አመሌካች እስከ ክሌለ ሰበር ችልት አቤቱታ አቅርቦ 
የክሌለ ሰበር ችልት በመ/ቁ. 4665 በሰጠው ትእዛዝ የአሁን አመሌካች (ሥር ተከሳሽ) የመከሊከያ ምስክር ሳይሰማ ውሳኔ 
መስጠቱን በመንቀፌ ይህው እንዱፇፀም ወዯ ሥር ፌ/ቤት መመሇሱን፣ከዚያም ክርክር ተዯርጏ ከተወሰነ በኋሊ በይግባኝ 
በዴጋሚ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲዯርስ ተጠሪው የወራሽነት ማስረጃ ሳይኖረው የውርስ ንብረት መጠየቁ ተገቢ አይዯሇም ተብል 
መሻሩን ተጠቅሷሌ፡፡ እንግዱህ ሇአሁኑ የሰበር ማመሌከቻ መነሻ የሆነው ክርክር ከዚህ በኋሊ በእዯሳ መሌክ የተጀመረ 
መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ ተጠሪ የወራሽነት ማስረጃ ካገኘ በኋሊ የውርስ ንብረት ክፌያ ጥያቄ ሇወረዲው ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን 
ወረዲው ፌ/ቤት የክሌለን የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 110/99 በመጥቀስ የይዞታ ክርክር በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት 
መታየት አሇበት ሲሌ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ ከፌተኛው ፌ/ቤቱም ይህንኑ አጽንቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህንን ውሳኔ 
ሇመስጠት የጠቀሰው ምክንያት በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇው ክርክር የውርስ ንብረት የሚመሇከት በመሆኑ የወረዲው ፌ/ቤት 
ሥሌጣን አሇው የሚሌ ነው፡፡ እንግዱህ የጉዲዩ አመጣጥ ይህንን የመሰሇ መሆኑን ከተረዲን የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ፌሬ 
ነገሩ ሊይ ውሳኔ መስጠቱ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 341/1/ በግሌጽ እንዯተመሇከተው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሥር በመጀመሪያ 
መቃወሚያ ብቻ የወሰነውን ውሳኔ የሇወጠ እንዯሆነ የሥር ፌ/ቤት ወዯ ክርክሩ ገብቶ እንዯገና እንዱመሇከተው መዝገቡን 
ሉመሌስሇት እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በርግጥ የዚህ ዴንጋጌ የተቀመጠው መሪ ቃሌ አስገዲጅ ሆኖ አይታይም፡፡ ነገር ግን 
በግራ ቀኙ በኩሌ የሚቀርቡት የፌሬ ነገር ክርክሮች እና ማስረጃዎች በአግባቡ ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ሇሥር ፌ/ቤት 
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መመሇሱ አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ በተሇይም በዚህ ጉዲይ ሊይ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን የፌሬ ነገር እና የማስረጃ ክርክር 
ከመመርመር እና ማጣራት አንፃር የመጨረሻው የሥሌጣን እርከን በመሆኑ የግራ ቀኙን የይግባኝ እዴሌ የሚያጣብብ 
መሆኑንም መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም ላሊ የመ/ዯረጃው ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ስሌጣን የሇኝም ሲሌ መዝገቡን መዝጋቱ 
እንጂ አመሌካች ያነሳው የይርጋ ክርክርም እሌባት ያሌተሰጠው ነጥብ መሆኑን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሥር ፌ/ቤት በተገቢው ሥነ-ሥርአት ክርክር ያሌተዯረገበትን ፌሬ ነገር ጉዲይ 
በዚያው አጠቃል ውሳኔ መስጠቱ የሙግት አመራር እና የሥነ-ሥርአቱን የሥሌጣን ክፌፌሌ መነሻ ሏሳቦች በአግባቡ 
ያሊገናዘበ በመሆኑ ከሥነ-ሥርአት መርህ አንፃር ስሔተት ያሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 ከዚህም ላሊ የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ውሳኔ በይዘቱም ሲታይ ተጠሪ የወራሽነት ማስረጃ ሳይኖረው የንብረት ክፌፌሌ 
ጥያቄ ማቅረቡ ተገቢ አሌነበረም ሲሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ ጉዲዩ ወዯ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተመሌሶ 
በአዱስ መሌክ ተጠሪ የወራሽነት ማስረጃ ይዞ ክስ አቅርቦ በሥሌጣን ጉዲይ ውሳኔ ተሰጥቶበት ከፌተኛው ፌ/ቤት ያፀናውን 
ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ሁሇት የከፌተኛ ፌ/ቤት መዛግብት በማጣመር የሰጠው ውሳኔም ሥነ-ሥርአቱን ተከትል የቀረበ 
አይዯሇም፡፡ በመጨረሻም ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የጠቀሰው የሰበር መ/ቁ. 4665 ንብረት ይከፊፇለ የሚሌ ሳይሆን የአመሌካች 
የመከሊከያ ምስክር እንዱሰማ ወዯ ሥር ፌ/ቤት የተመሇሰ ከመሆኑ አንፃር ሲታይ የግራ ቀኙ የፌሬ ነገር ክርክር በጠቅሊይ 
ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችልት በአግባቡ ያሌተጣራ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ስሇሆነም የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ ችልት 
በመ/ቁ. 22866 የሰጠው ውሳኔ ከሙግት አመራር መርህ እና ሥነ-ሥርአት አንፃር መሰረታዊ የሔግ ስሔተት 
የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ችልትም ይህንኑ ማረም ሲገባው ማሇፈ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

 ስሇሆነም ውሳኔው ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 22866 በ26/03/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የክሌለ 
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 24680 በ27/4/2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሻሽል ተከታዩ 
ተወስኗሌ፡፡ 

2. የግራ ቀኙ ክርክር የውርስ ጉዲይ ነውና የወረዲው ፌ/ቤት የመዲኝት ሥሌጣን አሇው ሲሌ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

3. በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረበውን የፌሬ ነገር ክርክር የወረዲው ፌ/ቤት መዝገቡን አንቀሳቅሶ ተገቢውን ውሳኔ 
እንዱሰጥበት ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341/1/ መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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