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የሰ/መ/ቁ.132208 

                                             ሰኔ 28 ቀን 2009 ዒ.ም 

                          ዲኞች፡- ጸጋዬ አስማማው 

ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

ጳውልስ አርሺሶ 

ሠናይት አዴነው 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ጸሀይ አጎናፌር ቀረቡ 

  ተጠሪ ፡-አቶ ጌራ ሊቀው አሌቀረቡም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ሀብት ክርክርን ይመሇከታሌ የአሁን ተጠሪ የስር አመሌካች ሆነው ሇፋዳራሌ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ወሊጅ አባቴ ኮ/ሌ ሊቀው ወ/ሰንበት ከቤት ወጥቶ 

ሳይመሇስ በመቅረቱ ሚያዚያ 21 ቀን 2007ዒ.ም የመጥፊት ውሳኔ አሰጥቼ ወራሽነቴን 

አረጋግጫሇሁ በመሆኑም የሟች አባቴን የውርስ ሀብት የውርስ አጣሪ ተሹሞ ይጣራሌኝ በማሇት 

ዲኝነት ጠይቀዋሌ ፡፡ 

ፌ/ቤቱም የውርስ አጣሪ በመሾም የሟች የውርስ ሀብት ተጣርቶ እንዱቀርብ ትእዛዝ ሰጥቷሌ 

ውርስ አጣሪው በትእዛዙ መሰረት ኮ/ሌ ሊቀው ወ/ሰንበት ከ10/7/2007ዒ፣ም ጀምሮ ያለበት 

ሁኔታ ባሇመታወቁ ከሚያዚያ 20/2007ዒ.ም ጀምሮ የመጥፊት ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን፣ ኮ/ሌ 

ሊቀው አመሌካችን ብቻ የወሇደ መሆናቸውን፣ ኮ/ሌ ሊቀው ከስር አመሌካች እናት ጋር ከተሇያዩ 

በኋሊ የአሁን አመሌካች ወ/ሮ ፀሀይ አጎናፌርን አግብተው መኖራቸውንና ሌጅ 

ያሇመውሇዲቸውን፣ ኮ/ሌ ሊቀው ከአሁን አመሌካች ወ/ሮ ፀሀይ ጋር በባሌና ሚስትነት ሲኖሩ 

በቦላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 02 የቤት ቁጥር 2489 የሆነ ቤት ማፌራታቸውን ቤቱ በአሁን 

አመሌካች እጅ የሚገኝ መሆኑን ሲያጣራ የስር አመሌካች የክርክሩ ቤት በወሊጅ አባታቸው እና 

በአሁን አመሌካች በጋራ የተፇራ መሆኑን በመግሇጻቸው ውርስ አጣሪው የአሁን አመሌካች 
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በጉዲዩ ጣሌቃ ገብተው እንዱከራከሩ በሰጠው ትእዛዝ መሰረት የአሁን አመሌካች የክርክሩን ቤት 

ከኮ/ሌ ሊቀው ጋር በጋብቻ እያሇን 70% ቢሰራም 30% ግን እሳቸው ከቤት ከወጡ በኋሊ 

የሰራሁት የግሌ ንበረቴ ነው በማሇት ክርክር ያቀረቡ በመሆኑ ውርስ አጣሪው ግራ ቀኙ ማስረጃ 

እንዱያቀርቡ ትእዛዝ ቢሰጥም የስር አመሌካች አቅርበው ሲያስሙ የአሁን አመሌካች በተዯጋጋሚ 

ምስክሮች እንዱያቀርቡ ታዘው ካሇማቅረባቸውም በተጨማሪ ምስክር የላሊቸው መሆኑን 

በመግሇጽ ምስክሮች ያሊቀረቡ ሲሆን የውርስ አጣሪው ከግራ ቀኙ የቀረበውን ክርክር እና 

የቀረቡትን ማስረጃዎች መርምሮ የስር አመሌካች የክርክሩ ቤት ወሊጅ አባታቸው እና የአሁን 

አመሌካች አብረው ባለበት ተጠናቆ የተሰራ መሆኑን ሲያስረደ የአሁን አመሌካች ግን  ኮ/ሌ 

ሊቀው ከሄደ በኃሊ ሇብቻዬ የቤቱን 30 ፏርሰንት ሰርቻሇሁ ቢለም አሊስረደም በማሇት አትቶ 

የክርክሩ ቤት ኮ/ሌ ሊቀው ወ/ሰንበት እና የአሁን አመሌካች ወ/ሮ ፀሀይ አጎናፌር የጋራ ንብረት 

ነው ስሇሆነም የስር አመሌካች የአባቱን ዴርሻ 50% የአሁን አመሌካች ዴርሻቸውን 50% እኩሌ 

ይካፇለ በማሇት ሪፖርት ሲያቀርብ  ቤቱ የተከራየ ሇመሆኑ የስር አመሌካች ሲያስረደ የአሁን 

አመሌካች አሇመከራየቱን አሊስረደም በማሇትና እስከ አሁን የተከራየው ብር 84ሺ ነው በማሇት 

ብር 42ሺ የስር አመሌካች ዴርሻ ነው በማሇት ሪፖርቱ አቅርቧሌ ፡፡ 

እዲን በተመሇከተ እዲ አሇኝ ብል የመጣ ስሇላሇ ኮ/ሌ ሊቀው አዲ የሇባቸውም በማሇት ሪፖርቱ 

ገሌጾ ሪፖርቱን ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ሇፌ/ቤቱ 

ቀርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በቀረበው የውርስ አጣሪ ሪፖርት ሊይ ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡበት 

በሰጠው ትእዛዝ መሰረት የስር አመሌካች በውርስ አጣሪ ሪፖርቱ ሊይ ያቀረቡት ቅሬታ የላሇ 

ሲሆን ጣሌቃ ገብ በሰጡት አሰተያየት የክርክሩን ቤት ከኮ/ሌ ሊቀው ጋር ስንሰራ በየካቲት ወር 

1985 ዒ.ም ከባንክ ብዴር የወሰዴን መሆኑን የሚገሌጽ እና ኮ/ሌ ሊቀው ከሄደ በኃሊ ሇመክፇሌ 

ተቸግሬ ባንኩ ማስጠንቀቂያ የሰጠበትን እና ኮ/ሌ ሊቀውም የጻፈትንም ዯብዲቤ አቅርቤያሇሁ 

በተጨማሪም ኮ/ሌ ሊቀው ከሄደ በኃሊ ሇቤቱ ጠቅሊሊ ዋጋ 30 ፏርሰንት የሚሆን ወጪ 

አዴርጌያሇሁኝ በማሇት ሰነድች ያያያዝኩኝ ስሇሆነ ቤቱን የሰራንበት የጋራ እዲ ያሇብን መሆኑ እና 

በግሌ የሰራሁት 30 ፏርሰንት የግላ ሉባሌ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከውርስ አጣሪው ሪፖርት ጋር መርምሮ የአሁን 

አመሌካች ያቀረቡትን 2 ቅሬታ መሰረት በማዴረግ 1ኛ.ሇክርክሩ ቤት ከባንክ ተወሰዯ የተባሇውን 

ብዴር አስመሌክቶ የአሁን አመሌካች ያቀረቡት የሰነዴ ማስረጃ ማሇትም አመሌካች እና 

ባሇቤታቸው ኮ/ሌ ሊቀው በየካቲት ወር 1983 ዒ.ም ከቤቶች እና ገንዘብ ቁጠባ በጋራ ሇቤት 

መስሪያ በማሇት ገንዘብ የወሰደ መሆኑን፣ ኮ/ሌ ሊቀው በግንቦት ወር 1983 ከሀገር ወጥተው 

በ1985ዒ.ም ሇአሁን አመሌካች የጻፈት ዯብዲቤ ቤቱ ተሰርቶ ያሌተጠናቀቀ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

በማሇት አትቶ ምንም እንኳን የስር አመሌካች ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ሲወጡ ቤቱ ተሰርቶ አሌቆ 
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ነበር በማሇት ቢከራከሩም የአሁን አመሌካች ማስረጃ ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ሲወጡ ቤቱ ተጠናቆ 

ያሊሇቀ መሆኑን በተሻሇ አስረዴተዋሌ በማሇት አትቶ ቤቱ ተሰርቶ የተጠናቀቀው ኮ/ሌ ሊቀው 

ከቤት ከወጡ በኃሊ ነው በማሇት አመሌካች ሇቤቱ ማሰሪያ ያወጡትን ወጪ የሚያሳዩ ሰነድች 

ያቀረቡ ስሇሆነ ይህ ገነዘብ ከነወሇደ የአሁን አመሌካች እና የአሁን ተጠሪ የጋራ እዲ ነው 

በማሇት ሲወስን የአሁን አመሌካች ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ከወጡ በኃሊ የተሰራው ቤት የግሌ ንብረቴ 

ይባሌሌኝ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ በተመሇከተ ምንም እንኳን ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት የወጡት 

በ1983 ዒ.ም ቢሆንም ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ እስከ መጋቢት 22/2002 ዒ.ም ዴረስ ከአሁን አመሌካች 

ጋር በዯብዲቤ ይገናኙ የነበረ መሆኑን አመሌካች ካቀረቧቸው የሰነዴ ማስረጃዎች መረጋገጥ 

መቻለን ገሌጾ አመሌካች እና ኮ/ሌ ሊቀው በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁለ አብረው ባይኖሩም በጋብቻ 

የነበሩ ባሌ እና ሚስት ነበሩ በማሇት አትቶ በጋብቻ ጊዜ የተፇራ ሀብት በሙለ የባሌ እና ሚስቱ 

የጋራ ሀብት ነው በማሇት የክርክሩ ቤት የአመሌካች እና የባሇቤታቸው የኮ/ሌ ሊቀው ነው፡፡ 

ስሇሆነም የአሁን ተጠሪ የአባታቸውን ዴርሻ አመሌካች የራሳቸውን ዴርሻ የቤቱን ግምት እኩሌ 

ይካፇለ በማሇት የውርስ አጣሪውን ሪፖርት በማሻሻሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁን አመሌካች ሇስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይግባኝ ቅሬታቸውን 

ቢያቀርቡም ተቀባይነት ባሇማግኘቱ ሇፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር 

አቤቱታቸውን ያቀረቡ ሲሆን ሇዚህ ሰበር ችልት የቀረበው አቤቱታ ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር 

ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና 

የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የቀረበውን የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች 

ከቀረበው ክርክር እና ማስረጃ አንጻር የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ 

ስህተት የተፇጸመበት መሆን ያሇመሆኑን መርምረነዋሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የአሁን አመሌካች 

ዋና ቅሬታ የተጠሪ አቤቱታ በይርጋ የሚታገዴ ሆኖ እያሇ ይህ ታሌፍ የተሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚሌ እና የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክሩ 

በይርጋ አይታገዴም በማሇት ውሳኔ የሰጠው እና የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያጸነው የአሁን ተጠሪ 

ክርክሩን ያቀረቡት በ6/9/2007ዒ.ም ሲሆን የአባታቸውን የመጥፊት ውሳኔ በፌርዴ ቤት ያሳወጁት 

በ21/8/2007 ዒ.ም በመሆኑ ክርክሩ በይርጋ አይታገዴም በማሇት ነው፡፡  

በፌትሀብሄር ህግ ቁጥር 165(1)ሊይ በጠፊው ሰው መሞት ምክንያት መብት የሚያገኙ ሰዎች 

በመብታቸው መጠቀም የሚችለት መጥፊቱን የሚወስነው ፌርዴ የመጨረሻ ከሆነ በኃሊ እንዯሆነ 

ተዯንግጓሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ክርክሩን ያቀረቡት በ6/9/2007ዒ.ም ሲሆን የአባታቸውን የመጥፊት 

ውሳኔ በፌርዴ ቤት ያሳወጁት በ21/8/2007 ዒ.ም መሆኑ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ 

በመሆኑም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በመብታቸው መጠቀም የሚችለ መሆኑ በህጉ የተመሇከተ ሲሆን 

የመጥፊት ውሳኔ አሰጥተው የውርስ ሀብት ያቀረቡበት ጊዜ ሲቆጠር በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1000(1) 
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መሰረት ክርክሩ በይርጋ የሚታገዴ ባሇመሆኑ ይርጋን አስመሌክቶ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው 

ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ላሊውን ክርክር በተመሇከተ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የውርስ አጣሪውን ሪፖርት  

ምክንያት በማሻሻሌ በውጤት ዯረጃ ያጸናው ውሳኔ እና የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ያጸነው 

ውርስ አጣሪው ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ሲወጡ ቤቱ ተጠናቅቆ የነበረ መሆኑን የስር አመሌካች በሰው 

ማስረጃ አስረዴተዋሌ ስሇሆነም የአሁን አመሌካች ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ከወጡ በኃሊ የሰሩት 

ተጨማሪ ስራ ሇመኖሩ ያሊስረደ በመሆኑ የግሌ የሚባሌሊቸው መብት የሇም በማሇት ሲሆን፤ 

የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ይህንን ክርክር አስመሌክቶ ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ከወጡ በኃሊ 

ቤቱ ያሌተጠናቀቀ መሆኑን እራሳቸው በጻፈት ዯብዲቤ ተረጋግጧሌ በማሇት ነው፡፡  

ነገር ግን ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት የወጡት በ1983 መሆኑ ክርክር ያሌተነሳበት ጉዲይ ቢሆንም   እስከ 

2002 መጋቢት ወር ዴረስ በዯብዲቤ ከአሁን አመሌካች ጋር ይገናኙ የነበረ መሆኑን አመሌካች 

ካቀረቧቸው ማስረጃዎች ማረጋገጥ የተቻሇ ስሇሆነ ምንም እንኳን አመሌካች ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት 

ከወጡ በኃሊ የሰሩት ተጨማሪ ቤት መኖሩን በመግሇጽ የግሊቸው እንዱባሌሊቸው የጠየቁ ቢሆንም 

በዚህ ግንኙነት የተፇራ ንብረት የባሌ እና ሚስቱ የጋራ ንብረት ነው በማሇት የአመሌካችን 

አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጉን በስር ከተዯረገው ክርክር እና ማስረጃ መረዲት ተችሎሌ፡፡  

በመሰረቱ በፋዯራለ የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 63(1) ሊይ 

አንዯኛው ተጋቢ የግሌ ሀብቱ መሆኑን እስካሊስረዲ ዴረስ የተጋቢዎች ንብረት በአንዯኛው ተጋቢ 

ስም ብቻ ቢመዘገብም የተጋቢዎቹ የጋራ ንብረት እንዯሆነ እንዯሚገመት ተዯንግጓሌ፡፡ የአመሌካች 

ክርክር በቤቱ ሊይ ተጨማሪ ስራ የተሰራው ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ከወጡ በኃሊ ነው በማሇት 

ቢከራከሩም እስከ 2002 መጋቢት ወር ዴረስ ይጻጻፈት የነበረውን ዯብዲቤ አመሌካች በማቅረብ 

ያስረደ መሆናቸውን ከመረጋገጡም በተጨማሪ ኮ/ሌ ሊቀው በ1983 ከቤት ወጥተው የመጥፊት 

ውሳኔ በፌርዴ ቤት የተሰጠው ሚያዘያ 21 ቀን 2008ዒ.ም በመሆኑ የአመሌካች እና የኮ/ሌ/ሊቀው 

ጋብቻ እና ግንኙነት በኮ/ሌ ሊቀው ከቤት መውጣት ያሌተቋረጠ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

በመሆኑም በጋብቻ ጊዜ የተፇራ ንብረት የባሌ እና ሚስቱ የጋራ ንብረት ሆኖ እንዯሚገመት 

በህጉ የተዯነገገ እና የግሌ ሉባሌ የሚችሇው የግላ ነው የሚሇው ተጋቢ የግለ መሆኑን 

በማስረዲት እንዯሆነ በህጉ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ኮ/ሌ ሊቀው ከሄደ በኃሊ የተሰራ 

በመሆኑ የግሌ ንብረቴ ነው ከማሇት በስተቀር በግሌ ገንዘቤ ሰርቻሇሁ በማሇት ያነሱት መከራከሪያ 

የላሇ በመሆኑ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የውርስ አጣሪውን ሪፖርት ምክንያት በማሻሻሌ 

በውጤት ዯረጃ ኮ/ሌ ሊቀው ከቤት ከወጡ በኃሊም ተሰራ የተባሇው ቤት የባሌ እና ሚስት የጋራ 

ንብረት ነው በማሇት ውሳኔ መስጠቱ እና የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይህንን ውሳኔ በማጽናት 
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መወሰኑ ህግን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 

አሊገኘነውም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

 

ው ሣ ኔ 

1. .የስር የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 100091 በቀን 

6/8/2008ዒ.ም የውርስ አጣሪውን ሪፖርት በማሻሻሌ የሰጠው ውሳኔ እና ይህንን ውሳኔ 

በማጽናት የስር የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 172889 ሀምላ 8 ቀን 

2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2.   በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን 

ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

3. በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌርዴ ቤቶች የውሳኔው ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡     

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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