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ሰ/መ/ቁ.124313 

ሚያዚያ 16 ቀን 2009 ዒ.ም  

                            ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

 ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

ጳውልስ ኦርሺሶ 

ሠናይት አዴነው 

አመሌካች፡-1ኛ. ወ/ሪት ቅዴስት ዮሴፌ  

          2ኛ. አቶ ኃይሇየሱስ ዬሴፌ   ጠበቃ ምትክ ኦለማ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ ምስራቅ አሇማየሁ 

          2. አቶ አብነት አሇማየሁ  -  የቀረበ የሇም  

          3. ወ/ሮ ስንታየሁ አሇማየሁ  

 በሰ/መ/ቁጥር 125453 የሆነውን መዝገብ ከዚህ መዝገብ ጋር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 11 

መሰረት አጣምረን በመመርመር ተከታዪን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቤት ይሇቀቅሌን ክርክርን መሰረት ያዯረገ ሲሆን የተጀመረውም በፉንፉኔ ዙሪያ የኦሮሚያ 

ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በዚህ ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪዎች ሲሆን 

ተጠሪዎችና ሓሇን አሇማየሁ የተባለት ግሇሰብ ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ አመሌካቾች ባቀረቡት 

ክስም ወ/ሮ ምንትዋብ አሇማየሁ የተባለት ግሇሰብ ወሊጅ እናታቸው መሆናቸውንና ወራሽነታችን 

ማረጋገጣቸውን፣ ሟች በሔይወት እያለም  ግምቱ ብር 250,000.00 የሆነ ቤት በሰበታ ከተማ 

አስተዲዯር ቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ ያፇሩ መሆኑን፣ ይህንን ቤት ከሔግ ውጪ ተከሳሾች  ይዘው 

እንዯሚገኙ ገሌጸው ቤቱ እንዱሇቀቅሊቸው ይወሰን ዘንዴ ጠይቀዋሌ፡፡ የሥር ተከሳሾችም ከሳሾች 

የንብረት ባሇቤትነት ክርክርና የውርስ ክርክር አዯባሌቀው የባሇቤትነት መብት ሳይኖራቸው 

መከራከር ስሇማይችለ ክስ ሇማቅረብ እንዯማይችለ፣ ጉዲዩ በመ/ቁጥር 22056 የታዬና በዴጋሚ 
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ክስ ሉቀርብበት የማይገባ  መሆኑን፣ አውራሻቸው አቶ አሇማየሁ በሊቸው የውርስ ማስረጃ በስር 

ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 22056 ያገኙትን በማሻር የተሰጠውን ውሳኔ ይግባኝ ብሇው ክርክር ሊይ 

መሆናቸውን፣ ክሱ በሶስት አመት ይርጋ የታገዯ መሆኑን የሚመሇከቱ ነጥቦችን በመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያነት አስነተዋሌ፡፡ በፌሬ ነገሩ ሊይም ተገቢ ነው ያለትን ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤትም በተከሳሾች በኩሌ ከቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥቦች መካከሌ 

ይርጋን የሚመሇከተውን መቃወሚያ ብቻ ተቀብል ክሱ በሶስት አመት ይርጋ የታገዯ ነው 

በማሇት  ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ብይን የስር ከሳሾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን 

መርምሮ አመሌካቾች የእናታቸው የወ/ሮ ምንትዋብ አሇማየሁ ወራሽ ነን በማሇት የሚከራከሩና 

ተከሳሾች ዯግሞ የአቶ አሇማየሁ በሊቸው ወራሽ ነን በማሇት የሚከራከሩ በመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 1000 ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት የአመሌካቾች ክስ በይርጋ 

የሚታገዴ አይዯሇም፣ ፌሬ ነገሩ ተጣርቶ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት ጉዲዩን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ በዚህ የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የአሁኑ ተጠሪዎች ቅር በመሰኘት 

ይግባኛቸውን አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ የውርስ 

ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ በገንዘብ ሉገመት በማይቻሌ ርእስ እንጂ ተገምቶ ሉቀርብ አይገባም፣ 

ስሇሆነም በገንዘብ ግምት ሉቀርብ የማይቻሌ ክርክር የማየት ስሌጣን የወረዲ ፌርዴ ቤት ሆኖ 

ንብረቱ ተገምቶ በንብረት ግምቱ መሰረት ጉዲዩ ሇስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መቅረቡ ተገቢ በሚሌ 

ዴምዲሜ ጉዲዩ ከመነሻው የቀረበው የሥረ ነገር  ስሌጣን በላሊቸው ፌርዴ ቤቶች ነው በማሇት 

የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በመሻር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ እነ ወ/ት ቅዴስት ዬሴፌ፤የስር ከሳሾች፣ 

በሰ/መ/ቁጥር 124313 የሠበር አቤቱታ ያቀረቡት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

ጉዲዩ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረበው ያሇስረ ነገር ስሌጣኑ ነው መባለ ያሊግባብ ነው በሚሌ 

ሲሆን የስር ተከሳሾች ከነበሩት ውስጥ የአሁኑ ተጠሪዎች በሰ/መ/ቁጥር 125453 የሰበር አቤቱታ 

ያቀረቡት ዯግሞ የስር ከሳሾች ክስ በይርጋ ሉታገዴ የሚገባው ነው በሚሌ ነው፡፡ 

አቤቱታው ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ግራ ቀኙ በሁሇቱም መዝገቦች 

የጽሐፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎቸ ጋር 

በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱም ምሊሽ 

የሚያስፇሌጋቸው አበይት ነጥቦች፡- 

1. ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የየትኛው ፌርዴ ቤት ነው? 
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2. የስር ተከሳሾች ክሱ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል ሉወሰን ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት 

አቤቱታ በዚህ ችልት ሉስተናገዴ የሚችሌ ነው ወይስ አይዯሇም የሚለ ሁነው 

ተገኝተዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የሥር ከሳሾች ከወሊጅ 

እናታቸው ሉተሊሇፌሊቸው የሚገባውና ግምቱ ብር 250,000.00 (ሁሇት መቶ ሃምሳ ሺህ) የሆነ 

መኖሪያ ቤት በስር ተከሳሾች ከሔግ ውጪ መያዙን በክሳቸው ገሌጸው ይህ ቤት እንዱሇቀቅሊቸው 

ይወሰን ዘንዴዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ መሆኑን ነው፡፡ የሥር ተከሳሾች በቤቱ ሊይ 

ከአመሌካቾች እናት ያገኙት የውርስ መብት አሇን የሚሌ ክርክር የላሊቸው ከመሆኑም በሊይ 

ቤቱን ሇስር ከሳሾች ያስተሊሇፈት ሟች አቶ አሇማየሁ በሊቸው ከሔግ ውጪ የሟች ወ/ሮ 

ምንትዋብ አሇማየሁ ወራሽነታቸውን በወረዲው ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 22056 አረጋግጠው 

የሟች ወ/ሮ ምንትዋብ ሔጋዊ ወራሾች ተቃውሞ አቅርበው የሥር ከሳሾች ወሊጅ አባት ያገኙት 

የወራሽነት ማስረጃ ከመሰረዙም በሊይ ይህንኑ የወራሽነት ማስረጃ የተሰረዘበትን ውሳኔ በሔግ 

አግባብ ስሇማስሇወጣቸው የሥር ተከሳሾች የሚያቀርቡት ክርክር የላሇ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት 

ተመሌክተናሌ፡፡ የሥር ከሳሾች አጥብቀው የሚከራከሩት አከራካሪውን ቤት አቶ አሇማየሁ በሊቸው 

ከአቶ ካሳሁን ጥሊሁን የገዙት ነው የሚሇውን ነጥብም በማንሳት ነው፡፡ በመሆኑም የስር ከሳሾች 

ግሌፅ የዲኝነት ጥያቄ በውርስ የተሊሇፇሊቸው ቤት ከሔግ ውጪ በስር ተከሳሾች የተያዘ መሆኑን 

የሚያሳይ የክስ ፌሬ ነገር ተጠቅሶ ቤቱ እንዱሇቀቅሊቸው ይወሰን ዘንዴ የሚጠይቅ በመሆኑ 

አከራካሪው ቤት የስር ከሳሾች አውራሽ የወ/ሮ ምንትዋብ በሊቸው ነው ወይስ የስር ተካሶሾች 

ወሊጅ አባት የሆኑት የሟች አቶ አሇማየሁ በሊቸው ነው? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ፌሬ ነገሩን 

በሚገባ አጣርቶ ተገቢውን ዲኝነት መስጠትን የሚጠይቅ እንጂ የውርስ ማጣራት ሑዯትን 

ተከትል በንብረቱ ሊይ ወራሾች ያሊቸውን የዴርሻ መጠን ሇይቶ ዲኝነት መስጠትን የሚጠይቅ 

አይዯሇም፡፡የሥር ተከሳሾች ቤቱ አንዴ መሆኑንና ግምቱ ተሇይቶ ክስ መቅረቡን ጠቅሰው ጉዲዩን 

የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንጂ የወረዲው ፌርዴ ቤት አይዯሇም 

በማሇት የስር ከሳሾችን የሠበር አቤቱታ ዯግፇው መሌሳቸውን ሇዚህ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ 

ከእነዚህ ነጥቦች አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከተው የስር ከሳሾች ክስ በማይገመት የውርስ ሃብት ሊይ 

የቀረበ ያሇመሆኑን ነው፡፡ ይሌቁንም ከሳሾቹ በውርስ ሉተሊሇፌሌን የሚገባው ቤት ከሔግ ውጪ 

ተይዞአሌ ከአለና ይህ የውርስ ንብረት ተሇይቶ የታወቀ እስከሆነ ዴረስ ውርስ የሚጣራበት 

ወይም ሃብቱ የውርስ ስሇሆነ ግምቱ ሉታወቅ የሚችሌ አይዯሇም ሇማሇት የሚቻሌበት የሔግ 

አግባብ የሇም፡፡ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 34703 እና በላልች በርካታ መዛግብት በሰጠው አስገዲጅ 

የሔግ ትርጉምም የውርስ ሃብቱን የመከፊፇሌ ጥያቄ ንብረቱ በአይነት ተሇይቶና ተገምቶ 

እስከቀረበ ዴረስ በቀረበው ግምት መሰረት የፌርዴ ቤቶችን የስረ ነገር ስሌጣን ሉወሰንበት የሚገባ 
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መሆኑን ገሌጾ ወስኖሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ የስር ከሳሾች የክፌፌሌ ጥያቄ ያቀረቡበት ጉዲይ ሳይሆን 

የውርስ ንብረቱ ይሇቀቅሌኝ ጥያቄ ያቀረቡበትና ንብረቱም ተሇይቶ የታወቀ በመሆኑ በንብረቱ 

ግምት የፌርዴ ቤቱ የሥረ ነገር ስሌጣን የማይወሰንበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በተሻሻሇው 

የኦሮሚያ ክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር 141/2000 አንቀጽ 27 (3) መሰረት ግምቱ 

ከብር 50‚000.00 በሊይ የሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት እና ግምቱ ከብር 30‚000.00 በሊይ የሆነ 

የሚንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የሚነሳ ክርክርንአይቶ የመወሰን ስሌጣን ያሇው መሆኑንም በግሌጽ 

ተመሌክቶአሌ፡፡ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 18 እንዯተዯነገገው የገንዘብ ግምት ሉወሰን 

የማይችሌ ወይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 23 ስር እንዯሰፇረው የውርስ ማጣራት ስራ 

የተጀመረበት ነው ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብም አሊገኘንም፡፡ 

ስሇሆነም የሥር ከሳሾች በጠየቁት ግምት መሰረት ጉዲዩ የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ጉዲዩን የማየት ስሌጣን ማየቱና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የስረ ነገር ስሌጣኑን ማሇፈ ተገቢ 

ሁኖ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ በመሻር 

ጉዲዩ በወረዲ ፌርዴ ቤት የስረ ነገር ስሌጣን የሚውዴቅ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ  መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- ከሊይ እንዯተገሇፀው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ክሱ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት በሰጠው ውሳኔ ሊይ የቀረበሇትን የስር ተከሳሾችን ቅሬታ አሌተመሇከተውም፡፡ ይህም 

የሆነው ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት የወረዲው ፌርዴ 

ቤት ነው በሚሌ ዴምዲሜ ችልቱ በመያዙ ምክንያት ነው፡፡ ይህ ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት 

እያሳዬ የስር ተከሳሾች ክሱ በይርጋ ሉታገዴ ይገባሌ፣ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ይርጋም በውርስ 

ሔጉ የተመሇከተው ነው በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

የመጨረሻ ፌርዴ ሳይሰጥበት ነው፡፡ ከክሌሌ ፌርዴ ቤቶች የተነሳ ጉዲይ የሰበር ስርዒት 

በተዘረጋባቸው ክሌልች በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሳይታይ ሇዚህ ችልት 

የሚቀርብበት የሔግ አግባብ የላሇ መሆኑን ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 83261 እና በላልችም 

በርካታ መዛግብትበአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2(1) መሰረት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

ሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም በአንዯኛው ጭብጥ ጉዲዩ በዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሥረ ነገር ስሌጣን 

የሚወዴቅ ነው ከተባሇና በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ከጸና ወይም ከተሇወጠ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት መሆን ያሇመሆኑ ተሇይቶ ሳይወሰን ሇዚህ ችልት የሠበር 

አቤቱታ የሚቀርብበት ስነ ስርዒታዊ አግባብ የላሇ በመሆኑ የሥር ተከሳሾች የይርጋ ክርክርን 
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አስመሌክቶ ያቀረቡት አቤቱታ በቅዴሚያ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ መታየት ያሇበት ሁኖ 

አግኝተናሌ፡፡ በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በአሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ 

ቁ. 199980 በ04/04/2008 ዒ/ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ 

መሠረት ተሽሮአሌ፡፡   

2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 199980 ክርክሩ 

እንዱቀጥሌ በማዴረግ ከስረ ነገር ውጪ ባለት ላልች ክርክሮች እነ ምስራቅ አሇማየሁ 

(ሶስት ሰዎች) ያቀረቡትን አቤቱታ መርምሮ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት በመ/ቁጥር 171320 በ27/01/2007 ዒ/ም በሠጠው ውሳኔመሰረታዊ የሆነ የሔግ 

ስህተት ያሇበት መሆን ያሇመሆኑን መርምሮ ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥ ዘንዴ ጉዲዩ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 341/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በሁሇቱም መዛግብት ሇተዯረጉት ክርክሮች ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ 

ግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

        መዝገቡ ተዘግቶአሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

        መ/ተ 
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