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የሰ/መ/ቁ. 143045 

ግንቦት 28 ቀን 2010 ዒ.ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ      

         ሙስጠፊ አህመዴ 

      አብርሃ መሰሇ 

    ፇይሳ ወርቁ 

       ጳውልስ ኦርሺሶ                  

አመሌካቾች፡-  

   1. ወ/ሮ እላኒ ወ/አማኑኤሌ - ከጠበቃ አሰፊ ዯሪብሳ ጋር ቀረቡ፡፡ 

   2. ህፃን ሰሇማዊት ከበዯ ሞግዚት 1ኛ አመሌካች ወ/ሮ እላኒ ወ/አማኑኤሌ -ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪዎች፡-  

    1. ወ/ሮ ወርቅነሽ ብዙነህ  - ቀረቡ፡፡ 

    2. ህፃን እፀገነት ከበዯ ሞግዚት 1ኛ ተጠሪ ወ/ሮ ወርቅነሽ ብዙነህ - ቀረቡ፡፡ 

    3. ሰሊም ሁሇገብ አገሌግልት ኃ/የተ/ህ/ስራ ማህበር -ጠበቃ እንዲሌካቸው ሞሊ 

ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ 

አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካቾች ከሳሾች ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሳሾች 
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ነበሩ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት ክርክሩ በተጀመረበት በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

አመሌካች ያቀረቡት ክስ ይዘት፡- 1ኛ አመሌካች ከሟች አቶ ከበዯ ጌታቸው ጋር 

እንዯባሌና ሚስት አብረው በመኖራቸው፤ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ የሟች ሌጅ በመሆኗ 

በ3ኛ ተጠሪ ማህበር ውስጥ አቶ ከበዯ ጌታቸው ያሇው የእጣ ዴርሻ 50% የሚገባቸው 

መሆኑን፤ እንዱሁም 2ኛ አመሌካች ሟች ቦላ ክ/ከተማ ወረዲ 13 የቤት ቁጥር የላሇው 

ቤት የአቶ ከበዯ ጌታቸው ዴርሻ 2ኛ አመሌካች እና 2ኛ ተጠሪ እኩሌ እንዱካፇለ የየካ 

ምዴብ ፌትሏብሓር ችልት በመ/ቁ.70021 በ8/7/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የቀረበውን 

የውርስ ሪፖርት በማጽዯቅ ውሳኔ በመሰጠቱ በዚሁ መሰረት በተሇይ የ3ኛ ማህበር ሂሳብ 

ተጣርቶ በሔብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 19/3/ መሰረት 

የእቃው ዋጋና ያስገኘው ጥቅም ሂሳቡ ተጣርቶ ክፌፌሌ እንዱዯረግ እንዱወሰንሊቸው 

ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች በበኩሊቸው በህዲር 8 ቀን 2008 ዒ.ም በተጻፇ መከሊከያ 

መሌስ ከሳሾች እንዱከፇሊቸው የጠየቁት ቤት ሆነ የአክስዮን ዴርሻ በእጃችን ያሇ 

ስሇመሆኑ ያቀረቡት ማስረጃ የላሇ በመሆኑ ውዴቅ እንዱዯረግ፤1ኛ ከሳሽ ከሟች አቶ 

ከበዯ ጌታቸው ጋር ሌጅ ከመውሇዲቸው በቀር እንዯ ባሌና ሚስት አብረው 

አሌኖሩም፤ክስ የቀረበበት ቤትም በሟች ወሊጆች አጥር ግቢ ውስጥ አንዴ ጥግ ይዞ 

የተሰራ እንጂ ራሱን የቻሇ የራሱ የከተማ ቦታ ይዞታ ማረጋገጫ የተሟሊሇት ቤት 

አይዯሇም፡፡ ይህ ቤት የሇም እንጂ አሇ የሚባሌ ከሆነ በተጣራው መሰረት ክፌፌሌ 

ቢዯረግ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑ፤የህብረት ስራ ማህበሩም ከ1ኛ ከሳሽ የምትወሇዯውን 

ሌጅ እንጂ 1ኛ ከሳሽን የሚመሇከት አይዯሇም፤ ስሇሆነም ያሇአግባብ የቀረበ ክስ በመሆኑ 

ውዴቅ ተዯርጎሌን ወጪና ኪሳራ ተከፌልን መዝገቡ ተዘግቶ እንዴንሰናብት በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን 3ኛ ተጠሪ በበኩለ ሇክሱ የሰጠው ምሊሽ በተመሇከተ 3ኛ ተከሳሽ 

የህብረት ስራ ማህበር እንጂ አክስዮን ማህበር አይዯሇም፤ ሟች አቶ ከበዯ ጌታቸው 

የማህበሩ አባሌ የነበሩ መሆናቸው በመግሇጽ የውርስ ሀብቱ ባሇዴርሻ ወገኖች 

ጉዲያቸውን በፌርዴ ቤት ጨርሰው አስወስነው ቢመጡ 3ኛ ተከሳሽ በፌርዴ ቤቱ ትዔዛዝ 

እና በማህበሩ ዯንብ መሰረት ከመፇፀም በስተቀር ባሇዴርሻ ነን ባዮች በሚያዯርጉት 

ክርክር የሚሳተፌበት አግባብ የላሇ በመሆኑ በ3ኛ ተጠሪ የቀረበው ክስ ውዴቅ ተዯርጎ 

እንዱወሰንሊቸው ዘንዴ ተከራክሯሌ፡፡ 
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ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ክርክር መርምሮ 

ከሰሊም ሁሇገብ አገሌግልት ኃ/የተ/የግ/ህብረት ስራ ማህበር ውስጥ ያሇው ጥቅም ወይም 

ዴርሻ እኩሌ እንዱካፇለ ተወስኗሌ፤እንዱሁም ከዚሁ ዔጣ የተገኘ የተጣራ ትርፌ ብር 

45,895.81/ አርባ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና አምስት ብር ከሰማንያ አንዴ 

ሳንቲም/ አመሌካቾች፤1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች እኩሌ እንዱካፇለ፤በቦላ ክፌሇ ከተማ 

ወረዲ 13 የቤት ቁጥር አዱስ የሆነው የውርስ ሀብት መሆኑ በፌርዴ ቤት የተረጋገጠው 

ቤት 2ኛ ከሳሽ 1/4ኛ ዴርሻ ያሊቸው በመሆኑ ከተቻሇ በዒይነት በስምምነት ግምቱን ይህ 

ካሌተቻሇ ቤቱ ተሸጦ ዴርሻዋ እንዱከፇሌ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ በመቃወም አመሌካቾች 

ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም 

የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካቾች ሰኔ 5 ቀን 2009 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ የስር ፌርዴ 

ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን 

ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት 

እንዱቀርብ በመዯረጉ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት 1ኛ እና 2ኛ 

ተጠሪዎች በአንዴ ሊይ 3ኛ ተጠሪ ዯግሞ ሇብቻው ነሏሴ 22 ቀን 2009 ዒ.ም የተፃፇ 

መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾችም አቤቱታቸው በማጠናከር የመሌስ መሌስ በማቅረብ 

ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ 

የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ 

ከተያዘው ጭብጥ አንፃር መርምረናሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች አቶ 

ከበዯ ጌታቸው በ3ኛ ተጠሪ ህብረት ስራ ማህበር ውስጥ ያሊቸው ዴርሻ ውስጥ ሇአራቱ 

ማሇትም ሇአመሌካቾችና 1ኛ እና 2ኛ ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው 1/4ኛ የሚዯርሳቸው 

መሆኑን በውርስ ማጣራት ተረጋግጦ በፌርዴ ቤት የጸዯቀ ስሇመሆኑ በግራ ቀኙ 

ተከራካሪ ወገኖች የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የሚያከራክረው የማህበሩ አባሌ ሲሞት ወዯ 

ወራሾች የሚተሊሇፌ ምንዴነው የሚሇውን ጥያቄ ነው፡፡ በአመሌካቾች በኩሌ ሟች ባሇው 

የዔጣ ዴርሻ የሚያስገኘው ትርፌ ብቻ ሳይሆን በአጠቃሊይ የማህበሩን ካፒታለ/ 
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የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረቶች/ ተጣርቶ ሉከፇሌን ይገባሌ የሚሌ ሲሆን በ3ኛ 

ተጠሪ ዯግሞ በማህበራት አዋጅ 147/1991 አንቀጽ 32 መሰረት የማህበራት ንብረት 

ሇአባሊቱም ሆነ ሇላሊ ወገን የሚከፊፊሌ ባሇመሆኑ የአመሌካቾች ጥያቄ ተገቢ አይዯሇም 

የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም በስር ፌርዴ ቤት የተካሄዯው ክርክር እና የቀረቡትን 

ማስረጃዎችን ይዘት መመሌከቱ አስፇሊጊ ሁኖ ስሇአገኘው የፋ/መ/ዯ/ፌርዴ ቤት ከየካ 

ምዴብ ችልት የመ/ቁ. 104042  የሆነው መዝገብ እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ከስር መዝገብ 

መገንዘብ የተቻሇው በቦላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 13 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቤት የውርስ 

ሀብት ከሆነው ቤት የተሰበሰበው የኪራይ ገንዘብ እንዱከፇሌ የቀረበው ጥያቄ በስር 

ፌርዴ ቤቶች በዝምታ መታሇፈ ተገቢ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ሉታረም የሚገባው 

ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ላሊውን ነጥብ በተመሇከተ ሟች አቶ ከበዯ ጌታቸው በማህበሩ 155 

ዔጣ ያንደ ዔጣ ዋጋ ብር 100.00/አንዴ መቶ ብር/ መሆኑን በዚሁ ስላት መሰረት 

የሟች ዴርሻ የተጣራ ትርፌ ብር 45,895.81/ አርባ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና 

አምስት ብር ከሰማንያ አንዴ ሳንቲም/ መሆኑን የሚገሌጽ ሪፖርት መቅረቡን 

ተገንዝበናሌ፡፡ ተጣርቶ የቀረበው የተጣራ ትርፌ ዴርሻ ሲሆን የአመሌካቾች ዲኝነት 

ጥያቄ ከማህበሩ የሚገኘው የትርፌ ዴርሻ ብቻ ሳይሆን አጠቃሊይ የማህበሩ ካፒታሌ 

የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ተጣርቶ ዴርሻቸው እንዱከፇሊቸው ባቀረቡት 

ጥያቄ መሰረት በማዴረግ ተገቢውን ማጣራት ተዯርጎ ውሳኔ የተሰጠ ውሳኔ ስሇመሆኑ 

የስር ፌርዴ ቤት መዝገብ አያሳይም፡፡ አንዴ የመሰረታዊ ማህበር አባሌ ሲሞት ዔጣው 

ወይም ጥቅሙ በማህበሩ መዝገብ ውስጥ በወራሽነት ሇሰየመው ወይም ሟቹ ወራሽ 

ያሌሰየመ ከሆነ በሔግ ሇመውረስ ሇሚችሌ ወራሹ ይተሊሇፊሌ፡ ይህም የሚሆነው ወራሹ 

የማህበሩ አባሌ ከሆነ ወይም ሇመሆን ፇቃዯኝነቱን የገሇጸ እንዯሆነ ነው፡፡ ወራሹ 

የማህበሩ አባሌ ካሌሆነ ወይም አባሌ ሇመሆን የማይፇሌግ ወይም የማይፇቀዴሇት ከሆነ 

የሟቹ የዔጣው ዋጋ እና ጥቅም እንዯሚከፇሇው በአዋጁ አንቀጽ 19 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ “የዔጣው ዋጋ እና ጥቅም ይከፇሇዋሌ” የሚሇውን የህጉ ዴንጋጌ መሰረት 

በማዴረግ አመሌካቾች በማህበሩ የሚቀጥለ መሆናቸው አሇመሆናቸው?፤ሉቀጥለ 

የማይፇሌጉ ከሆነ ከማህበሩ ካፒታሌ /የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት/ ተጣርቶ 

የሚሰጣቸው መሆን አሇመሆኑ? በሚለት ነጥቦች ሊይ ተገቢውን ጭብጥ ሳይመሰረትና 

ሳይጣራ በስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ የክርክር አመራርና የዲኝነት አሳጣጥ 
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ስርዒትን ያሌተከተሇ በመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 104042 ሰኔ 9 ቀን 2008 

ዒ.ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 182433 መጋቢት 

26 ቀን 2009 ዒ.ም በውሳኔ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 348 /1/ 

መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ሟች በማህበሩ 155/አንዴ መቶ ሃምሳ አምስት/ ዔጣዎች ያለት መሆኑን 

የተጣራ ትርፌ ብር 45,895.81 /አርባ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና 

አምስት ብር ከሰማንያ አንዴ ሳንቲም/መሆኑን እንዱሁም የውርስ ሀብት 

ከሆነው በቦላ ክ/ከተማ ወረዲ 13 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው ቤት 2ኛ አመሌካች 

1/4ኛ ዴርሻ በተመሇከተ የተሰጠ ውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአጠቃሊይ “የዔጣው ዋጋ እና ጥቅም 

ይከፇሇዋሌ” የሚሇውን የህጉ ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ አመሌካቾች በማህበሩ 

የሚቀጥለ መሆናቸው አሇመሆናቸው?፤ሉቀጥለ የማይፇሌጉ ከሆነ ከማህበሩ 

ካፒታሌ /የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት/ ተጣርቶ የሚሰጣቸው መሆን 

አሇመሆኑ? በሚለት ነጥቦች ሊይ አስፇሊጊውን ማጣራት በማዴረግ እና 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 136 መሰረት የሚመሇከተው የህብረት ስራ ማህበራት ባሇሙያ 

ምስክርነት /ማብራሪያ/ እንዱቀርብ በማዴረግ ውሳኔ እንዱሰጥበት፤ እንዱሁም 

የውርስ ሀብት ከተባሇው ቤት ኪራይ የተሰበሰበ መኖሩን አሇመኖሩን አጣርቶ 

ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.343/1/ መሰረት ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ 

 

መ/ይ  
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