በ ኢትዮጵያ ፌዴራላ ዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የ ፌዴራል ጠቅላይ ፍር ድ ቤት

ሰበር ሰሚችሎት

የሰ/መ/ቁጥር 177205
ቀን 22/3/2013 ዓ/ም
ዳኞች፡- ተፈሪ ገብሩ(ዶ/ር)
ቀነዓ ቂጣታ
ፈይሳ ወርቁ
ደጀኔ አያንሳ
ብርቅነሽ እሱባለው

አመልካች፡- ወ/ሮ ጀማነሽ ቀነኒ እና አቶ አሰፋ ሸቡ - የ1ኛ አመልካች

ጠበቃ - ሁሴን መዘይን

2ኛ አመልካች አልቀረቡም
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ብርቱካን ሸቡ

- ጠበቃ - ፀጋዬ ተገኝ - ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተለው ፍርድ ተሰጥቷል፡፡

ፍ

ር ድ

ለዚህ የሰበር መዝገብ ክርክር መነሻ የሆነው ጉዳይ የቀረበው አመልካች ግንቦት 12 ቀን 2011
ዓ.ም በተፃፈ አቤቱታ የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 11920
የካቲት 12 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት
ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 12667 ግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዲታረምልን በማለት ቅሬታቸውን
በማቅረባቸው ነው፡፡ ቅሬታቸውም አቤት የተባለበትን ውሣኔ፣ አመልካቾች የሚቃወሙባቸውን
ምክንያቶች የሚዘረዝርና በሰበር ሰሚው ችሎት በኩል ሊታይልን ይገባል የሚሉትን ዳኝነት የሚጠይቅ
ሲሆን፣ የስር ፍ/ቤት የከተማ ማዘጋጃ ቤቱ አጣርቶ ገልጾ እያለ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችሎት ከቀበሌ ጠይቆ በዚሁ ተመስርቶ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይደለም፡፡ የውርስ አጣሪው ከሳሽ
12,000 ብር የተቀበለች መሆኑን ጭምር ከሪፖርቱ ጋር ሰነዱን አቅርቦ እያለ እና ድርሻዋን መውሰዷ

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይምለግን ዛ ቤ እ ን ገጂጽ 1 / 4
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ምዓላ ማአ ያገ ለግልም

ተረጋግጦ እያለ በድካሚ ትካፈል ተብሎ መወሰኑ ተገቢ ባለመሆኑና የተጠሪ ክስም በይርጋ ውድቅ
መሆን ስገባ መታለፉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ይታረምልኝ የሚልነው፡፡
በስር ፍ/ቤት የነበረው ክርክር የጀመረው በደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ወልቂጤ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ
ፍ/ቤት ሲሆን ከሳሽ የአሁን ተጠሪ ባቀረበችው ክስ የአባታችን የውርስ ንብረት የሆነውን ቤት በተከሳሽ
የአሁን 2ኛ አመልካች ወንድሜ እጅ የሚገኝና በአባታችን ስም ቆይቶ ስንፈልግ እንድንከፋፈል
የተስማማን ሲሆን ተከሳሽ ሊሸጠው እያስማማ በመሆኑ ድርሻዬን ያካፍለኝ ስትል ጠይቃለች፡፡
ተከሳሽም ክሱ የቀረበው አባታችን ከሞተ ከ13 ዓመት በኋላ በመሆኑ በይርጋ ውድቅ ይሁንልኝ፡፡ ከሳሽ
ካሁን በፊት በተከሳሽና ወ/ሮ መሰረት ወ/ዮሀንስ መካከል ክርክር ሲደረግ ጣልቃ ገብታ የተከራከረችና
ውሳኔ ያገኘ ጉዳይ በመሆኑና፣ ከሳሽ በቤቱ ላይ ምንም ያቀረበችው ማስረጃ ስለሌለ ክሷ ውድቅ
ይሁንልኝ በሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ ጣልቃ ገብ የአሁን 1ኛ አመልካችም ከሳሽና ተከሳሽ
የሚከራከሩበት ቤት የጣልቃ ገብ ንብረት መሆኑን በመግለጽ ከክርክሩ ውስጥ እንዲወጣላት
ጠይቃለች፡፡ የወለቂጤ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት አከራክሮ በመ/ቁጥር 11510 መስከረም 3 ቀን
2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ያከራከረው ቤት የሟች አባታቸው ንብረት እንደሆነ ቤቱን
ሟች የሰራው መሆኑን ሟች ከሞተ በኋላ ቤቱ ያልተከፋፈለ መሆኑን ጣ/ገብ የተከሳሽ ሚስት
መሆኗንና በ1989 ዓ/ም ከተከሳሽ ጋር ተለያይተው የራሳቸውን ኑሮ እንደሚኖሩ በቤቱ ተጠቅማበት
እንደማታውቅ የተመሰከረ ሲሆን ጣ/ገብ ካሁን በፊት በውሳኔ ያገኘሁት ንብረት ነው ስትል
የምታቀርበው ክርክር ተከሳሽ ቤቱን ለወ/ሮ መሰረት ወ/ዮሀንስ ሸጦ አስረክበኝ አላስረክብም ክርክር ላይ
እንዲያስረክም ተወስኖ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 358 መሰረት ጣ/ገብታ የተከሳሽ ሚስት በመሆኗ ውሉ
መብቷን የሚነካ በመሆኑ ፈርሶ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የተወሰነ ነው፡፡ ይህ ውሳኔ ያከራከረው ቤት
የጣልቃ ገብ ነው የሚል ውሳኔ አይደለም፡፡ ጣ/ገብ ከሟች በስጦታ አገኘሁ የምትለውም የቀረበ ማስረጃ
የሌለ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም፡፡ የውርስ አጣሪው ሪፖርትም ይህንኑ የሚያረጋግጥ በመሆኑ
ያከራከረው ቤት የውርስ ንብረት ነው ሲል ወስኗል፡፡ ተከሳሽና ጣ/ገብ ለጉራጌ ዞን ወልቂጤ አካባቢ
ከፍተኛ ፍ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ አቅርበው አከራክሮ በመ/ቁጥር 11704 ጥቅምት 28 ቀን 2011 ዓ/ም
በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ተከሳሽ ያነሳውን ይርጋ የመጀመሪያ ደረጃ ተቃውሞ በተመለከተ
ተከሳሽና ጣ/ገብ ከ1997 ዓ/ም በፊት ጀምሮ በእጃቸው አድርገው ሲጠቀሙበት የነበረ መሆኑ
አላከራከረም፡፡ የከሳሽና ተከሳሽ አባት የሞተው በ1997 ዓ/ም ነው፡፡ የስር ፍ/ቤት ተከሳሽና ከሳሽ በጋራ
ሲጠቀሙበት የነበር በመሆኑ በይርጋ አይታገድም ያለው ተገቢ አይደለም፡፡ ይሄውም ተከሳሽ ቤቱን
ሸጦ ቀርባ ያልጠየቀችው በጋራ የማይጠቀሙበት መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን አበቷ ለአቶ አወል ሁሴን
የሸጠና ከሳሽ የስምምነት ቀሏን አልሰጥም በማለቷ 12,000 ብር ተሰጥቷት ለተከሳሽ የቀረ ድርሻ
መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ በመሆኑም ክሷ በይርጋ ቀሪ መሆን ሲገባ መታለፉ ስህተት በመሆኑ
ክሳ በይርጋ ውደቅ ነው ሲል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ውሳኔ በመሻር ወስኗል፡፡ ከሳሽ ለደቡብ
ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የይግባኝ ቅሬታ አቅርባ አከራክሮ በመ/ቁጥር 11920
የካቲት 12 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው ውሳኔ ያከራከረው ቤት ተመዝግቦ ያለው በሟች
አባታቸው ስም መሆኑ ተረጋግጦ እያለ ክሷ በይርጋ ውድቅ መደረጉ ስህተት በመሆኑ የከፍተኛ
ፍ/ቤት ውሳኔ ተሽሯል፡፡ ክሷ በይርጋ ውድቅ አይሆንም ሲል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ውሳኔ
በማጽናት ወስኗል፡፡ ጣልቃ ገብና ተከሳሽ ለደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት
አቤቱታ አቅርበው አከራክሮ በመ/ቁጥር 12667 ግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት በሰጠው
ውሳኔ የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ውሳኔን በማጽናት ወስኗል፡፡

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይምለግን ዛ ቤ እ ን ገጂጽ 2 / 4
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የአሁን አመልካችም ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርቧል፡፡ መዝገቡም ተመርምሮ በዚህ ጉዳይ
ለውሳኔው መነሻ የሆነው ማስረጃ በስህተት ከማይመለከተው አካል የቀረበ ነው እየተባለ የስር ፍ/ቤቶች
ይህን አልፈው የመወሰናቸውን አግባብነት ለመመርመር ሲባል ቀርቧል፡፡ መልስና የመልስ መልስም
ተሰጥቶበታል፡፡ ተጠሪ ሰኔ 12 ቀን 2011 ዓ/ም በተጻፈ መልስ የስር ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ
የህግ ስህተት እንዳልተፈጸመበት በማንሳት ይጽናልኝ ሲል ተከራክሯል፡፡ አመልካቾችም ሐምሌ 5 ቀን
2011 ዓ/ም በተጻፈ የመልስ መልስ አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋል፡፡
የጉዳዩ አመጣጥ ከላይ የተመለከተውን ሲመስል፣ እኛም የቀረበውን አቤቱታ፣ መልስ እና
የመልስ መልሱን እንዲሁም የስር ፍርድ ቤት ውሣኔዎችን እና ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያላቸውን
የሕግ ድንጋጌዎችን መሠረት በማድረግ በጉዳዩ ላይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
መኖር አለመኖሩን መርምረናል፡፡ እንደመረመርነውም በስር ፍ/ቤት በተደረገው ክርክር የአሁን ተጠሪ
ባቀረበችው ክስ የአባታችን የውርስ ንብረት የሆነው ቤት በአሁን 2ኛ አመልካች እጅ ይገኛል፣
ሳንከፋፈል በአባታችን ስም እንዲቆይ ተስማምተን ቆይቷል አሁን ድርሻዬን ያካፍለኝ ያለች ሲሆን
የአሁን 2ኛ አመልካችም ተጠሪ ክስ ያቀረበችው አባታችን ከሞተ 13 ዓመት በኋላ በመሆኑ በ3 ዓመት
ይርጋ ውድቅ ይሁንልኝ ሲል መልስ ሰጥቷል፡፡ የተሰሙት የሰው ምስክሮች ያከራከረው ቤት በአሁን
2ኛ አመልካች እጅ ያለ መሆኑን የውርስ ንብረቱ ያልተከፋፈለ መሆኑን የመሰከሩ ሲሆን ቤቱ በሟች
ስም እንዲቆይና ሲፈልጉ እንደሚካፈሉ የተስምሙ ስለመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የለም፡፡ የወልቂጤ ከተማ
ማ/ቤትም ይህንኑ አረጋግጧል፡፡ በዚህ ሰበር ሰሚ ችሎት ሚያዝያ 30 ቀን 2012 ዓ/ም በዋለው
ችሎት ተጠሪ የአሁን አመልካች ባቀረቡት አቤቱታ ላይ ሙሉ መልሷን እንድታቀርብ ትእዛዝ ተሰጥቶ
ሙሉ መልሷን ማቅረብ እንደማትፈልግና ባቀረበችው መልስ ብቻ ውሳኔ እንድሰጥላት ጠይቃለች፡፡
በመሆኑም የፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) ከሳሹ መብቱንና የውርስ ንብረቶች በተከሳሹ መያዛቸውን ካወቀ
ሶስት ዓመት ካለፈ በኋላ ስለ ወራሽነት ጥያቄ የሚቀርበው ክስ ተቀባይነት ለማግኘት እንደማይችል
ደንግጎ ይገኛል፡፡ የአሁን ተጠሪ የውርስ ንብረት ክስ ያቀረበችው አባቷ በ1997 ዓ/ም ከሞተ ከ13
ዓመት በኋላ በ2010 ዓ/ም መሆኑ አላከራከረም፡፡ የአሁን ተጠሪ ይርጋን ያቋርጣል ስትል የቀረበችው
ምክንያት በማስረጃ አልተረጋገጠም በዚህ ችሎትም ባቀረበችው ክርክር ስለይርጋ መቋረጥ ያነሳችው
ነገር የለም፡፡ በመሆኑም ክሷ በይርጋ ውድቅ መሆን የሚገባው ነው፡፡ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችሎትና ሰበር ሰሚ ችሎት ይርጋን በተመለከተ የሰጡት ውሳኔ ያከራከረው ቤት በሟች ስም
ተመዝግቦ ያለ በመሆኑ በይርጋ አይቋረጥም በሚል ምክንያት የከፍተኛ ፍ/ቤት ውሳኔ ሽረዋል፡፡
ይሁንና በይርጋ አይታገድም በሚል የሰጡት ምክንያት ከፍ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) እና የፍ/ብ/ህግ
ቁጥር 1851 ድንጋጌ አንጻር የህግ ድጋፍ ያለው ምክንያት አይደለም፡፡ የፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 38844 ላይ በሰጠው ውሳኔ ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤቶች የስር ፍ/ቤት የሰጠውን
ውሳኔ በአግባቡ ሳይመረምሩ እና ለውሳኔው በቂ ምክንያት ሳይሰጡ መሻር የማይችሉ መሆኑን
አስገዳጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበት ይገኛል፡፡ የክልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት እና ሰበር
ሰሚ ችሎት በቂ ምክንያት ሳይሰጡ የከፍተኛ ፍ/ቤት ውሳኔ በመሻር የአሁን ተጠሪ ክስ በይርጋ ውድቅ
አይሆንም ሲሉ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት በመሆኑ ሊታረም የሚገባው
ነው ብለናል፡፡

ው ሳ ኔ
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1.

የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት በመ/ቁጥር 11920 የካቲት 12 ቀን
2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ እና የደቡብ ብ/ብ/ህ/መ. ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ
ችሎት በመ/ቁጥር 12667 ግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯል፡፡

2.

የጉራጌ ዞን ወልቂጤ አካባቢ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ/ቁጥር 11704 ጥቅምት 28 ቀን 2011 ዓ/ም
በዋለው ችሎት የሰጠው ውሳኔ ጸንቷል፡፡

3.

በዚህ ችሎት ግንቦት 14 ቀን 2011 ዓ/ም በዋለው ችሎት የወልቂጤ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ
ፍ/ቤት የአፈጻጸም የመ/ቁጥር 13029 ላይ የእግድ ትእዛዝ ተነስቷል፡፡ ይጻፍ፡፡

4.

በዚህ መዝገብ ክርክር ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻሉ፡፡

5.

የዚህ ውሳኔ ትክክለኛ ግልባጭ ለስር ፍ/ቤት ይድረሳቸው ብለናል፡፡

6.

መዝገቡ ተዘግቶ ወደ መ/ቤት ተመልሷል፡፡

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አለበት
ሰ/ጥ
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