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  የሰ/መ/ቁ. 41893 

ታህሣሥ 21 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዮዱት ኃይለ የህፃን ሄኖክ ዲንኤሌ ሞግዚትና አሳዲጊ ቀረበች፡፡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሪት ገነት አረጋይ     

      2. ወ/ሮ አዜብ አረጋይ     ጠበቃ ታምራት ኪዲነ ማሪያም - ቀረበ 

      3. ወ/ሮ ሰብሇ አረጋይ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌን መነሻ ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረችው አመሌካች ስትሆን፣ፌ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ በሰጠው ትእዛዝ መሰረት በውርስ 
አጣሪ ተጣርቶ የቀረበውን የውርስ ክፌፌሌ የውሳኔ ሏሳብ በመቃወም ተከራክራሇች የውርስ አጣሪው ባቀረበው 
የውሣኔ ሏሳብ ሊይ ባቀረበችው የጽሐፌ አስተያየት በወረዲ 23 ቀበላ 10 ውስጥ የሚገኘው ቁጥር 1220 የሆነው 
ቤት ከሟች እማሆይ ምጽሊሌ ተዴሊ ሇወ/ሮ የሺንርኤ በስጦታ የተሊሇፇ ነው፡፡ ወ/ሮ የሺንርኤ የህፃን ሄኖክ አባትን 
(ዲንኤሌ አረጋይን) ጨምሮ አራት ወራሾች አለዋቸው፡፡ በመሆኑም የቤቱ ¼ኛ ዴርሻ የህፃን ሄኖክ አባት ነው፡፡ 
አጣሪው የወ/ሮ የሺንርኤ ወራሾች ስምንት(8) እንዯሆኑ አዴርጏ ማቅረቡ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የእማሆይ ምጽሊሌ 
ተዴሊ 8(ስምንት) ሌጆች በማከሌ ውርሱ እንዱከፊፇሌ በማሇት የውሳኔ ሏሳብ ማቅረቡም ትክክሌ አይዯሇም 
የሚለትንና ላልች ነጥቦችንም በማከሌ እንዯተከራከረች በመዝገቡ ተመሌክቶአሌ፡፡ 

 በወቅቱ ተከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎችም በበኩሊቸው ባቀረቡት አስተያየት እማሆይ ምጽሊሌ ተዴሊ ቤቱን 
ሇወ/ሮ የሺንርኤ የሰጡት በሔይወት እስካለ ዴረስ እንዱጠቀሙበት ብቻ ነው፡፡ ወ/ሮ የሺንርኤ ከሞቱ በኋሊ ሏብቱ 
የሟች እማሆይ ምጽሊሌ ተዴሊ ስሇሚሆን የእማሆይ ምጽሊሌ ተዴሊ ወራሾች ሇሆንነው ሇስምንታችን ይከፊፇሊሌ፡፡ 
ከስምንቱ የእማሆይ ምጽሊሌ ተዴሊ ሌጆች ውስጥ ሟች ወ/ሮ የሺንርኤ አንዴዋ ስሇመሆኑ የሚዯርሳቸው ከቤቱ 
1/8ኛ ነው፡፡ ይህ 1/8ኛ ዯግሞ ሇስምንቱ ሌጆቻቸው (ሇወ/የሺንርኤ ሌጆች) ይከፊፇሊሌ፡፡ ከእነዚህ ሌጆች ውስጥ 
የህፃን ሄኖክ አባት አንደ ነው፡፡ በዚህ መሰረት ህፃን ሄኖክ የሚወርሰው የአባቱን ዴርሻ ስሇሆነ ሉያገኝ የሚችሇው 
ከቤቱ 1/56ኛ ነው በማሇት የውርስ አጣሪው ያቀረበው አማራጭ ሃሳብ እንዯግፊሇን በማሇት ክርክራቸውን 
አሰምተዋሌ፡፡ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ የተጠሪዎችን ክርክር እንዲሇ በመቀበሌ የህፃን ሄኖክ ዲንኤሌ ዴርሻ 1/56ኛ ነው 
በማሇት ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የሰማው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔውን አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች ታህሣሥ 7 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሰረት 
በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው እማሆይ 
ምጽሊሌ ተዴሊ መጋቢት 14 ቀን 1964 ዓ.ም ሊዯረጉት ስጦታ የስር ፌ/ቤቶች የሰጡት ትርጓሜ አግባብነት 
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ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ግራ ቀኝ ወገኖች በዚህ ረገዴ ያሰሙት ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና 
ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው ሇቀረበው ክርክር አወሳሰን በዋንኛነት መሰረት የሆነው እማሆይ ምጽሊሌ ተዴሊ 
ሇሌጃቸው ሇወ/ሮ የሺንርኤ ያዯረጉት የስጦታ ውሌ ነው፡፡ የስጦታ ውለ እማሆይ ምጽሊሌ አከራካሪውን ቤት 
በወ/ሮ የሺ መሰጠታቸውን ያመሇከታሌ፡፡ ይህ አከራካሪ አሌሆነም፡፡ አከራካሪ የሆነው በስጦታው ውለ ወ/ሮ የሺ 
ያገኙት መብት የባሇሃብትነት ነው ወይስ የመጠቀም ብቻ? የሚሇው ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች “…. እስከ እዴሜ ሌኳ 
ዴረስ ማንም ሰው እንዲይጠይቃት ሰጥቻታሇሁ፡፡” የሚሇውን ሏረግ ነጥሇው በመያዝ ወ/ሮ የሺ በስጦታ ውለ 
ያገኙት መብት ከባሇሃብትነት በመሇስ ያሇው ነው የሚሌ ትርጓሜ ሰጥተዋሌ፡፡ በበኩሊችን እንዲየነው ውለን 
በትክክሌ መተርጏም የሚቻሇው አንዴዋን ሏረግ ሇይቶ በውጣት ሳይሆን፣አጠቃሊይ ይዘቱን በማየት እንዯሆነ ነው 
መገንዘብ የቻሌነው፡፡ እማሆይ ምጽሊሌ በስጦታ ውለ የገሇጹት ቤቱ የተሰራው በወ/ሮ የሺንርኤ ቦታ ሊይ 
መሆኑን፣ስመ ሏብቱ በእማሆይ ምጽሊሌ ቢመዘገብም፤የሰሩት ግን ወ/ሮ የሺንርኤ እንዯሆኑ ሇወዯፉቱ (የስጦታ 
ውለ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ) ወ/ሮ የሺንርኤ የቦታውን ካርታ በስማቸው አስነስተው አስከ እዴሜ ሌካቸው ዴረስ 
ማንም ሰው ሳይጠይቃቸው የተሰጣቸው መሆኑን፣በአጠቃሊይ እማሆይ ምጽሊሌ ቤታቸውን ሇሌጃቸው (ሇወ/ሮ 
የሺንርኤ) የሰጡዋቸው መሆኑን ነው፡፡ እነዚህ በስጦታ ውለ የተመሇከቱት ፌሬ ነገሮች ተያይዘው ሲታዩ በትክክሌ 
የሚያረጋግጡት እማሆይ ምጽሊሌ ቤታቸውን ሇሌጃቸው ያሇምንም ገዯብ ሇመስጠት አስበው መነሳታቸው እና 
ይህን ሏሳባቸውም በውለ በቂ በሆነ ሁኔታ መግሇፃቸውን ነው፡፡ ወ/ሮ የሺንርኤ የቦታውን ካርታ በስማቸው 
አስነስተው እንዱይዙ ተፇቀዯሊቸው ማሇት ቤቱ በሃብትነት ተሰጥቶአቸዋሌ ከማሇት ውጪ ሉተረጏም የሚችሌበት 
አግባብ የሇም በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች በስጦታ ውለ የሰጡት ትርጓሜ በእርግጥም በውለ የተገሇጸውን የስጦታ 
አዴራጊዋ ሏሳብና ፌሊጏት መሰረት ያዯረገ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

 የስጦታ ውለ ከፌ ሲሌ በተመሇተው ሁኔታ የሚተረጏም እስከ ሆነ  ዴረስ ቤቱ የወ/ሮ የሺንርኤ ሏብት 
ሆኖአሌ ማሇት በመሆኑ የውርስ ማጣራቱ ሂዯትም የኸው የወ/ሮ የሺንርኤ ውርስ የሚመሇከት ነው የሚሆነው፡፡ 
ውርሱን እንዱያጣራ የተሾመው ውርስ አጣሪ የወ/ሮ የሺንርኤ ሌጆች 8(ስምንት) እንዯሆኑ በማረጋገጥ ንብረቱ 
ሇ8ቱ በማካፇሌ አመሌካች ሞግዚት የሆነችሇት ህፃን ሄኖክ ዲንኤሌ ዴርሻ 1/8ኛ እንዯሆነ በመግሇጽ በአንዴ በኩሌ 
ሲያቀርብ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የእማሆይ ምጽሊሌ 8 ሌጆችም የውርሱ ተካፊይ እንዯሆኑ በመቁጠር የህፃን ሄኖክ 
ዴርሻ 1/56ኛ ነው የሚሌ ሁሇተኛ አማራጭ አቅርቦአሌ፡፡ በግሌጽ እንዯሚታየው የሁሇተኛው አማራጭ መነሻ ቤቱ 
የእማሆይ ምጽሊሌ ሏብት ነው የሚሇው ነው፡፡ ይህ የሆነው ግን የስጦታ ውለን በተሳሳተ ሁኔታ በመተርጏም 
በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሁሇተኛውን አማራጭ 
በመቀበሌ የውርስ ክፌፌለ እንዱከናወን መወሰኑ ትክክሌ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ግን የወ/ሮ የሺንርኤ ሌጆች 
(ወራሾች) 8 (ስምንት) መሆናቸው በውርስ አጣሪው የተረጋገጠ በመሆኑ ውርሱ የሚከፊፇሇው ሇስምንቱ ወራሾች 
እንጂ አመሌካች እንዯምትሇው ሇህፃን ሄኖክ አባት እና ሇሦስቱ ተጠሪዎች ብቻ አይዯሇም፡፡ በዚህ ስላትም የውርስ 
አጣሪው ባቀረበው ሪፖርት አንዯኛው አማራጭ መሰረት የህፃን ሄኖክ ዲንኤሌ ዴርሻ ከቤቱ 1/8ኛ (አንዴ ስምንተኛ) 
ይሆናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌ የስር ፌ/ቤቶች ሇስጦታ ውለ የሰጡት ትርጓሚ የተሳሳተ በመሆኑ ታርሞ የውርስ ክፌፌለ 
መዯረግ ያሇበት ቤቱ የሟች ወ/ሮ የሺንርኤ ሏብት እንዯሆነ በመቁጠር ነው ብሇናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 04749 የካቲት 14 ቀን 99 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 54613 ጥቅምት 26 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሞግዚትና አስተዲዲሪ የሆነችሇት የህፃን ሄኖክ ዲንኤሌ ዴርሻ የቤቱ 1/8ኛ (አንዴ ስምንተኛ) 
ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ቤ/ኃ    
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