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የሰ/መ/ቁ 42525 

ግንቦት 27 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሠ ይርጋ 

  ፀጋይ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- እነ አቶ ዒብደሌዋሲቅ አርጋው - ጠበቃ ተስፊዬ ተገኘወርቅ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሇውያ አባበሉስ - ወኪሌ ኑርአዱስ አርጋው ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የውርስ ህግን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም በውርስ ማጣራት ሂዯት ነው፡፡ የውርስ 
ማጣራቱን ሥራ የውርስ አጣሪው እንዱያከናውንና ሪፖርቱን ሇፌ/ቤቱ እንዱያቀርብ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ትዔዛዝ ተሠጥቶ የውርስ አጣሪው የሟች አቶ አራጋው ከዴር የውርስ ንብረት አጣርቶ ጥቅምት 26 ቀን 2001 ዒ.ም 
የተፃፇ ሪፖርት ሇፌ/ቤቱ አቅርቦ ሪፖርቱ በፌ/ቤቱ ፀዴቆ ተመዝግቧሌ፡፡ 

 ሇዚህ የሠበር ክርክር መነሻ የሆነው የሪፖርቱ ክፌሌ ዯግሞ የውርስ አጣሪው በአ/ከ/ክ/ከተማ ቀበላ 02 የቤት 
ቁጥር 270 የሆነ የንግዴ ሱቅ ዴርጅት ተጠሪ ከመንግስት በ1986 ዒ.ም የተከራዩት ነው እንጂ ከሟች አቶ አራጋው ከዴር 
ጋር በጋራ የተከራዩት ንብረት አይዯሇም በማሇት ያቀረበው ነጥብ በፌ/ቤት መፅዯቁ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 
አመሌካቾች የበታች ፌ/ቤቶች ትዔዛዝ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚለበትን ምክንያት ጥር 05 ቀን 
2001 ዒ.ም በፃፈት 5/አምስት/ ገፅ የሠበር አቤቱታ ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ አመሌካቾች ክርክራችን 
ሇማስረዲት ያቀረብናቸው ማስረጃዎች ሣይሰሙ ውሣኔ መስጠቱ ያሊግባብ ስሇሆነ የበታች ፌ/ቤቶች ትዛዞች ተሽረው 
ማስረጃዎቻችን ተሰምተው ተገቢው ውሣኔ እንዱሠጠን ይዯረግሌን የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካቾች አቤቱታ ተመርምሮም 
በሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ሚያዝያ 03 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፈት 4/አራት/ ገፅ ማመሌከቻ 
መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የስር ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ የሠጡት ማጣራት አዴርገውና ከህጉ ጋር 
አገናዝበው በመሆኑ ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇበትም ተብል ከውጪና ኪሣራ ጋር ሉፀና ይገባዋሌ 
በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካቾች በበኩሊቸው የተጠሪ መሌስ የሱቅ ዴርጅቱ የተገኘበትን ህጋዊ 
መንገዴ የማይገሌፅ እና ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ሚያዝያ 28 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፈት 
የመሌስ መሌስ ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የገሇፀው ሲሆን ችልቱም የግራ ቀኙን የፁሐፌ ክርክር የሠበር 
አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው የሱቅ ዴርጅት በአመሌካቾች የተቆጠሩት የሠው ምስክሮች ሣይሠሙ የተጠሪ 
የግሌ ንብረት ነው ተብል መወሠኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች የሱቅ ዴርጅቱ የንብረት ዴርሻ ጥያቄ ያቀረቡት አውራሽ የሆኑት 
ሟች አባታቸው አቶ አራጋው ከዴር የንግዴ ዴርጅት ነበር በማሇት መሆናቸውን፣ የንግዴ ዴርጅቱ ወዯ ተጠሪ የተሊሇፇው 
ተጠሪ የአመሌካቾች ሞግዚትና ንብረት አስተዲዲሪ የነበሩ በመሆኑና ይህንንም በሠውና በሠነዴ ማስረጃ ሇማረጋገጥ 
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አቤቱታ ማቅረባቸውን ቀዴሞ የነበረው የሱቅ ንግዴ ዴርጅት በእሣት ቃጠል በ1980 ዒ.ም ወዴሞም በተቃጠሇው ሱቅ 
ምትክ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን የንግዴ ሱቅ ተጠሪ በዔጣ የወሠደ መሆኑንና ይህም ሉሆን የቻሇው ተጠሪ በወቅቱ 
በአቀረቡት የሞግዚትነትና የሚስትነት የፌርዴ ውሣኔ መነሻ ስሇመሆኑ አመሌካቾች ጠቅሰው የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ 
ተጠሪ በበኩሊቸው ሱቁ የግሌ ንብረታቸው መሆኑ በአግባቡ ተጣርቶ መወሠኑን ጠቅሰው የሚከራከሩ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡ እንዱሁም የውርስ አጣሪው ሇክርክሩ መነሻ የሆነው የሱቅ ዴርጅት ማህዯር ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
የአዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ጽ/ቤት ቀርበው በመመሌከት የቤት ቁጥር 270 የሆነው የሱቅ 
ዴርጅት ከመንግስት የተከራዩት ተጠሪ ወ/ሮ አሇውያ አባቢሇስ መሆናቸውን፣ ጊዜውም በ1986 ዒ.ም ሟች አቶ አራጋው 
ከዴር ከሞቱ ከሠባት ዒመት በኋሊ መሆኑን ጠቅሰው ሇስር ፌ/ቤት የውርስ ማጣራት ሪፖርቱን ማቅረባቸውን 
ተረዴተናሌ፡፡ 

 በመሠረቱ የውርስ ማጣራት ስራ ተገቢው ሥርዒት ተጠብቆ የወራሾች ክርክርና ማስረጃ ተሠብስቦና ታይቶ 
የሚከናወን ስራ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ህ/ቁ 942 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የውርስ 
ማጣራት ስራ እንዱከናወን ትዔዛዝ የሠጠው ፌ/ቤትም የአጣሪውን ሪፖርት የሚያፀዴቀው የማጣራቱ ተግባር በህጉ 
አግባብ መከናወኑን ከአረጋገጠ በኋሊ ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የውርስ ማጣራቱ ስራ የተከናወነው በፌ/ብ/ህ/ቁ 950(1) መሠረት በፌ/ቤት በተሾመ አጣሪ ሁኖ 
አጣሪው ስራውን ያከናወኑት ግራ ቀኙ ወገኖች ባለበትና ተገቢው የማስረጃ ማሠባሠብ ስራ አከናውኜአሇሁ ካለ በኋሊ 
ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ሱቅ በተመሇከተ በአመሌካቾች በኩሌ የቀረቡት ማስረጃዎች ያሌተሠሙበትን 
ምክንያት የውርስ አጣሪውም ሆነ የአጣሪውን ሪፖርት ያፀዯቀው ፌ/ቤት በግሌፅ አሊስቀመጡትም፡፡ በአንዴ ተከራካሪ ወገን 
የተቆጠረ ማስረጃ የማይሠማው ዯግሞ ህጋዊ ምክንያት ሲኖር ብቻ ነው፡፡ የአመሌካቾች ማስረጃዎች በውርስ አጣሪው 
ያሌተሠሙት በህጋዊ ምክንያት ስሇመሆኑ አሌተገሇፀም፡፡ የአመሌካቾች ክርክር በአባታቸው ስም ይታወቅ የነበረ ቁጥሩ 
398 የሆነ የሱቅ ዴርጅት እንዯነበር፣ ይህ ሱቅ በቃጠል መውዯሙንና በምትክ ዯግሞ አሁን ክርክር ያስነሣውን ሱቅ 
ቁጥሩ 270 የሆነውን ተጠሪ ከመንግስት መረከባቸውን የሚያሣይና ይህንንም ፌሬ ጉዲይ የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን 
ስሇመቆጠራቸው የሚያሣይ ነው፡፡ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ሱቅ የተያዘበት መንገዴ ከሊይ የተገሇፀው ስሇመሆኑ 
አመሌካቾች እየጠቀሡ የሱቁን ማህዯር ብቻ በመመሌከት ፌትሏዊ ወዯሆነው ውሣኔ ሇመዴረስ አይቻሌም፡፡ የውርስ 
አጣሪው የአመሌካቾችን ማስረጃዎች አሇመሰማቱ የማጣራቱን ሂዯት የተሟሊ ነበር ሇማሇት የማያስችሌ፣ የአመሌካቾችን 
የመከራከር መብት ያጣበበ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የውርስ አጣሪውን ሪፖርት ያፀዯቀው ፌ/ቤትም ሆነ ጉዲዩን በይግባኝ 
የተመሇከተው ፌ/ቤት የአመሌካቾችን የማስረጃ ማሰማት መብታቸውን ሣያስተካክለ ማሇፊቸው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 241 
እስከ 270 እንዱሁም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 345 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ 
የተሠጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት በጉዲዩ ሊይ 
የተሠጠው ውሣኔ ተሽሮ የአመሌካቾች ማስረጃዎች ተሠምተው ተገቢ ውሣኔ ይሠጥበት ዘንዴ ሇስር ፌ/ቤት ጉዲዩን 
መመሇሱ አስፇሊጊ ሁኖ በመገኘቱ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራለ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 114932 ህዲር 19 ቀን 2001 ዒ.ም የሠጠው ትዔዛዝ፣ የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 
74285 ታኅሣስ 23 ቀን 2001 ዒ.ም የሠጠው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በአመሌካቾች የተቆጠሩትን ማስረጃዎችን ከሠማ በኋሊ በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ውሣኔ 
እንዱሠጥበት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 343(1) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3/ በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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