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ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አመሌካች፡- አቶ ገ/እግዚአብሓር ከበዯው - ጠበቃ አንተነህ ተካሌኝ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ት ሠሊማዊት ወ/ገብርኤሌ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመቀላ ቀዲማዊ ወያኔ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡
የክሱ መሰረትም ሟች እናታቸው ወ/ሮ ዴንቅነሽ ዴምጹ ከአመሌካች ጋር በባሌና ሚስትነት ሲኖሩ
በጋራ ያፇሯቸው የማይንቀሳቀስና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ጠቅሊሊ ዴምሩ ብር 426,900.00
(አራት መቶ ሃያ ስዴስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ብር) ከሆነው የእናታቸውን ዴርሻ ግማሽ ብር
213,450.00 (ሁሇት መቶ አስራ ሶስት ሺህ አራት መቶ ሃምሳ ብር) እንዱከፌሎቸው ይወሰን
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካችም ጉዲዩ በፌርዴ ቀዴሞ ማሇቁንና
በዴጋሚ ዲኝነት የማይጠይቅበት መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አንስተው
ከመከራከራቸው በተጨማሪ የዋና ጉዲይ ክርክርም አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የወረዲው ፌርዴ ቤትም አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ተጠሪ በክሱ የጠየቁትን
ግማሽ ገንዘብ ከአራት ወንዴሞቻቸው ጋር እንዱወስደ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇመቐላ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ ተብል የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ
በማጽናት የገንዘቡን መጠን ብቻ ወዯ ብር 123,450.00 (አንዴ መቶ ሃያ ሶስት ሺህ አራት መቶ
ሃምሳ ብር) ዝቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት የሰበር አቤቱታቸውን
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በጉዲዩ ሊይ ሁሇቱ የበታች ፌርዴ
ቤቶች የተሇያየ ውሳኔ የሠጡበት በመሆኑ በይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት
ከሚቀርብ በስተቀር ሇሰበር ችልቱ ሉቀርብ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት መዝገቡ
ተዘግቶባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ
ሇሰበር ብቁ አይዯሇም በማሇት የሰጠውን ትዕዛዝ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አቤቱታቸው
ተመርምሮም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበት አይዯሇም
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በማሇት መዝገቡ የመዘጋቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ
ሲሆን ይህ ችልትም በዚህ ነጥብ ሊይ ግራ ቀኙን በጽሐፌ እንዱከራከሩ አዴርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ትእዛዝ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ክርክሩ የነበረው በሁሇት በተመሳሳይ ክሌሌ ኗሪ በሆኑ
ግሇሰቦች ሲሆን ክርክሩም የንብረት ግምት ክርክር መሆኑን፣ ክርክሩ የተጀመረው በወረዲ ፌርዴ
ቤት ሁኖ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካችን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ተገቢ ነው ያሇውን ግምት
እንዱከፌለ ወስኖ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አቅርበው ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው ይኸው ፌርዴ ቤትም አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉ ተብል
መወሰኑን እንዲሇ በመቀበሌ የኃሊፉነት መጠኑን ብቻ በማሻሻሌ መወሰኑን ነው፡፡ እንግዱህ
የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሲቀርብሇት የመጨረሻ ፌርዴ አሌተሰጠበትም በማሇት
መዝገቡን የዘጋው በሁሇቱ የበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ የተሇያየ ነው በማሇት ነው፡፡
እኛም የዚህኑ ትዕዛዝ ተገቢነት ተሻሽል ከወጣው የትግራይ ብሄራዊ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 49/1994 አንቀፅ 16(ሇ) ዴንጋጌ አኳያ ተመሌክተነዋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ
መሰረት የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ባሇባቸው የክሌሌ
ጉዲዮች የሰበር ስሌጣን የሚኖረው በወረዲ ፌርዴ ቤት ተወስነው በይግባኝ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ወይም በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያሇቁ ጉዲዮች መሆናቸው ሲረጋገጥ መሆኑን ተጠቃሹ ዴንጋጌ
ያሳያሌ፡፡ የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ሁሇት ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ተመሳሳይ ውሳኔ ከሰጡ
ውሳኔው የመጨረሻ እንዯሚሆንና በውሳኔው ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሇበት የሚሌ
ወገን ዯግሞ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታውን በአዋጁ አንቀጽ 17 መሰረት አዘጋጅቶ
እንዯሚያቀርብ ነው፡፡ በመሆኑም በክሌለ የማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር
93/1997 አንቀፅ 30(2(ሀ)) ስር የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሁኖ የበታች ፌርዴ ቤቶች
ተመሳሳይ ውሳኔ የሠጡበት ጉዲይ በዴጋሚ ይግባኝ የላሇውና ሉቀርብ የሚችሇው ሇክሌለ ሰበር
ሰሚ ችልት ብቻ መሆኑን ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ ሇሰበር ሇመቅረብ ብቁ አይዯሇም በማሇት
መዝገቡን የዘጋው የበታች ፌርዴ ቤቶች የተሇያየ ውሳኔ በጉዲዩ ሊይ ሰጥተዋሌ በሚሌ ምክንያት
ነው፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካችን ኃሊፉነትን በተመሇከተ ሁሇቱም ፌርዴ ቤቶች ተመሳሳይ በሆነ
ሁኔታ የወሰኑ ከመሆናቸውም በሊይ ይግባኝ አቅራቢም የአሁኑ አመሌካች የነበሩ በመሆኑና
የይግባኝ መብት የተፇቀዯው ከአንዴ ጊዜ በሊይ ስሇመሆኑ የሚያመሊክት የክሌለ የሔግ ማዕቀፌ
በላሇበት ሁኔታ (ከይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት አንፃር) በጉዲዩ ሊይ የተሇያየ ውሳኔ ተሰጥቷሌ
ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠበትና
ሉታይ የሚችሇውም በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ሁኖ እያሇ መዝገቡ መዘጋቱ ከተሻሻሇው የክሌለ
ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 49/1994 አንቀጽ 16(ሇ) እና 17 ዴንጋጌዎች እና
ከይግባኝ መብት አንፃር መሰረታዊ የሆነ የሥነ ሥርዓት ሔግ ግዴፇት የተፇጸመበት ሁኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው
ሳ
ኔ
1. በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 34685 ሏምላ 22 ቀን
2002 ዓ.ም. የተሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. በጉዲዩ ሊይ ሁሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች ተመሳሳይ ውሳኔ የሰጡበት በመሆኑና የመጨረሻ
ውሳኔ ያረፇበት በመሆኑ አመሌካች ጉዲዩን ሇማቅረብ የሚችለት ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት
ነው በማሇት የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት መሆን ያሇመሆኑን በመመርመር ተገቢውን ትእዛዝ እንዱሰጥበት ጉዲዩን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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