የሰ/መ/ቁ. 59294
መጋቢት 19 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- አቶ በቀሇ ጃፊር - ቀረቡ
ተጠሪ ፡- እነ ወ/ሮ ሙለነሽ ማሞ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክርክርን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ ሲጀመር ከሣሽ የነበሩት
የአሁኑ ተጠሪዎች ናቸው፣ ተከሣሽ ዯግሞ አመሌካች ነበሩ፡፡ ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ያቀረቡት
ክስ ይዘቱ ሲታይ የእናታችንን የውርስ ሀብትና ይዞታ አመሌካች ይዞ ስሇሚገኝ እንዱሇቅሌን
ይወስንሌን የሚሌ ሲሆን የአሁን አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስ የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረቡት የውርስ
ሀብት ይገባናሌ ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴ መሆኑን የሚገሌጽ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ
የውርስ ሀብቱን ያሌያዙ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
የሱሌሌታ ወረዲ ፌርዴ ቤትም በአመሌካች በቀረበው የይርጋ መቃወሚያ ብይን ሳይሰጥ በማሇፈ
አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅረበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በሁዋሊ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት በአመሌካች በመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያ ሊይ ብይን ሳይሰጥ ማሇፈ ሥነ ስርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት በስር ፌርዴ ቤት
የተፇፀመውን የስነ ስርአት ግዴፇት በማረም በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ተገቢውን ማጣራት
በማዴረግ የስር ፌርዴ ቤት ብይን እንዱሰጥ ጉዲዩን መሌሶታሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የአመሌካች ማስረጃ እንዱሰሙ ያዘዘ መሆን ያሇመሆኑን ማብራሪያ
እንዱሰጥና ትእዛዙንም አመሌካች አዴርሰው ማብራሪያውን እንዱያቀርቡ የስር ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ
ሰጥቶ አመሌካች ይህንኑ ትዕዛዝ አሌፇፀሙም፣ ይሌቁንም ቀዴሞ ዘርዝረው ያሊቀረቡትን የመከሊከያ
ማስረጃ ዝርዝር አቅርበዋሌ በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ የሰበር አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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አመሌካች ነሏሴ 11 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በፃፊት ሦስት ገፅ የሠበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ብይን ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ
ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የፅሐፌ መሌሳቸው ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ወሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ አመሌካች ተጠሪዎች ባቀረቡባቸው የውርስ
ንብረት ይሌቀቅሌን የዲኝነት ጥያቄ የይርጋ ክርክር አንስተው የሥር ፌርዴ ቤት በዚሁ ሊይ ብይን
ሳይሰጥ በማሇፊ የበሊይ ፌርዴ ቤት በአመሌካች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ተገቢው ብይን
እንዱሰጥ ሇስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ከመሇሰሇት በሁዋሊ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ብይን
ሇመስጠት ማስረጃ መስማት እንዯአሇበት የስር ፌርዴ ቤት አምኖ ተገቢ ነው ያሇውን ትዕዛዝ የሰጠ
መሆኑ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ወዯዚህ ዴምዲሜ የዯረሰው ይግባኙን ተመሌክቶ በመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያ ሊይ ተገቢው መጣራት ተዯርጎ ብይን ሉሰጥበት ይገባሌ በማሇት ውሣኔ የሰጠው የበሊይ
ፌርዴ ቤት ተገቢው መጣራት ተዯርጓሌ ሲሌ ማስረጃ ተሰምቶ መሆን ያሇመሆኑን ማብራሪያ
እንዱሰጥበት፣ ይህንኑም አመሌካች ተከታትሇው እንዱያስፇፅሙ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቶ አመሌካች
ይህንኑ ትዕዛዝ ሳያስፇፅሙ አዱስ የማስረጃ ዝርዝር አቅርበዋሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ
የአመሌካች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ መሰረት ያዯረገው የጊዜ ማሇፌ ሲሆን ይህ የጊዜ ማሇፌ
ዯግሞ ተጠሪዎች ካቀረቡት ክስ ባሔርይ እና ክስ ከተመሰረተበት ጊዜ አንፃር ታይቶ አግባብነት
ባሇው ሔግ ምሊሽ የሚሰጠው ከመሆን ውጪ የተከሣሽ ማስረጃ ሉሰማ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት
የላሇው ነው፡፡ ተጠሪዎች የጊዜውን ማሇፌ አምነው የይርጋ ጊዜውን ሉያቋርጡ የሚችለ ሔጋዊ
ምክንያት ያሊቸው ስሇመሆኑ ጠቅሰው ተከራክረው አመሌካች ይህንኑ ሉያስተባብሌ የሚችሌ
ክርክርና ማስረጃ ያሊቸው ስሇመሆኑ ጠቅሰው መከራከራቸውን የሚያሳይ የክርክር ሂዯትም የሇም፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ብይን እንዱሰጥ ይግባኙን የተመሇከተው
የበሊይ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሲሰጥም በጊዜው ማሇፌ ሊይ ማስረጃ እንዱሰማ ብል የገሇፀው ነገር የላሇ
መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም በአመሌካች በኩሌ የይርጋ ጊዜ አሌፎሌ በሚሌ የቀረበው ክርክር
ተቀባይነት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን የክሱን አይነትና ክሱ የቀረበበትን ጊዜ ሇጉዲዩ አግባብነት
ካሇው ሔግ ጋር በማዛመዴ ብይን የሚሰጥበት ሆኖ እያሇ የስር ፌ/ቤት የሰው ማስረጃ መቅረብ
አሇበት ያሇበት አግባብ ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖረው መሆኑን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ ይህ ዯግሞ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 244/2/ሠ/ እና 234 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ
እንዱሁም አሊማቸውን ያሊገናዘበ ከመሆኑም በሊይ የአመሌካችን የመከራከር መብት ያጣበበ ሆኖ
አግኝተናሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ከተመሇሰሇት በሁዋሊ መዝገቡን የዘጋበት ሥርዓት
መሰረታዊ የሆነ የሥነ ስርዓት ሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በሱሌሌታ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12832 ጥር ዏ6 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. ተሰጥቶ በፉንፉኔ
ዙሪያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏዏ52ዏ መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏ2
ዓ.ም.፣ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 1ዏ3687 ሏምላ

414

ዏ3 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ያቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የተጠሪዎችን የክስ አይነትና ሇጉዲዩ ቀጥተኛ
ተፇፃሚነት ያሇውን ሔግ መሰረት በማዴረግ ተገቢው ብይን ከሚሰጥበት በስተቀር የአመሌካች
የመከሊከያ ማስረጃ እንዱሰማ የሚዯረግበት ህጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡
3. የሱሌሌታ ወረዲ ፌርዴ ቤት መዝገቡን በማንቀሳቀስ ጉዲዩን ከዚህ በፉት ባሊዩት ዲኛ እንዱታይ
በማዴረግና በአመሌካች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሊይ ተገቢውን ብይን በመስጠት ጉዲዩን
እንዱዲኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341/1/ መሰረት ተመሌሶሇታሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ግራ ቀኙ ሇአዯረጉት ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ጽ/ሽ
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