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የሰ/መ/ቁ. 44025 

  ሏምላ 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሪት ፀሃይ ሃይላ - ቀረበች 

       2. ወ/ሪት ጤናዬ ሃይላ - ቀረበች 

       3. ወ/ሪት ኤሌሳቤጥ ሃይላ - አሌቀረበችም 

       4. መስፌን ሃይላ - አሌቀረቡም፡፡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፇሌቃ ቤኛ - ጠበቃ ሙሊት ፇሇቀ ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ፌ ር ዴ 

 አቤቱታው የቀረበው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 65587 ጥር 15 ቀን 2001 ዓ.ም 
በሰጠው ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ ክርክሩ በአሁኖቹ አመሌካቾች ከሣሽነት የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ነው፡፡ አመሌካቾች ተጠሪን የከሰሱት ከአባታችን ሌናገኝ የሚገባውን የውርስ ዴርሻ ይዛ እየተጠቀመች ስሇሆነ 
ውርስ አጣሪ ተሾሞ ዴርሻችን እንዱሇይ ይታዘዝሌን በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠችው ክሱ በይርጋ ቀሪ 
ሆኖአሌ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረበች ሲሆን፣ፌ/ቤቱም መቃወሚያውን በመቀበሌ ክሱን ውዴቅ 
አዴርጏአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካቾች ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በማቅረባቸው 
ክርክሩ በዴጋሚ ተሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ 
አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካቾች የካቲት 26 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 
የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚለበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን 
መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው 
በአመሌካቾች የቀረበው የውርስ ይጣራሌን ክስ /ጥያቄ/ በይርጋ ቀሪ ነው የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ 
በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን 
ተመሌክተናሌ፡፡ 

 ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው ተጠሪ የአመሌካቾች አባት ሚስት ናት፡፡ 
የአመሌካቾች አባት እስከሞቱበት ጊዜ ዴረስ አመሌካቾች በዚሁ የአባታቸው እና የተጠሪ የጋራ ነው የተባሇው ቤት 
ውስጥ በአባታቸው እና በተጠሪ ሲያዴጉ ቆይተዋሌ፡፡ አባታቸው ከሞቱም በኋሊም ተጠሪ እንዯእናት በመሆን 
ስታሳዴጋቸው እንዯቆየች እና ንብረቱንም በጋራ ይዘው ሲያስተዲዴሩት እንዯነበር አመሌካቾች በክርክራቸው 
ገሌጸዋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የባሌና ሚስቱ የጋራ ንብረት እንዱሇይ እና የአባታቸውን ዴርሻ በወራሽነታቸው 
ማግኘት ይችለ ዘንዴ ክስ የመሰረቱት ተጠሪ እነሱ ባሊወቁት ምክንያት ከቤት ወጥታ በመሄዴ ዘመድቼናቸው 
ከምትሊቸው ሰዎች ጋር በመቀመጥዋ እንዯሆነ በሰበር አቤቱታቸው ሊይ በግሌጽ በማመሌከት ተከራክረዋሌ፡፡ 
ተጠሪም ሇሰበር አቤቱታው በጽሐፌ መሌስ የሰጠች ሲሆን በአመሌካቾች  ክርክር በግሌጽ በተነሱት ነጥቦች ሊይ 
ምንም ማሇት አሌቻሇችም፡፡ በዚህ ረገዴ የመረጠችው በዝምታ ማሇፌ ነው፡፡ በእርግጥ ከዚህ በፉት በሰበር ችልቱ 
የተሰጡትን ውሳኔዎች በመጥቀስ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ትክክሌ ነው እንዱባሌሊት ተከራክራሇች፡፡ 
ከዚህም በተጨማሪ ችልቱ ከጠበቃው ሊቀረበው ጥያቄ ከተሰጠው ምሊሽ ተጠሪዎች በፌሬ ነገር ረገዴ ያነሱት 
ክርክር ትክክሌ እንዯሆነ ሇማረጋጥ ችሇናሌ፡፡ የተጠሪ ጠበቃ ሇቀረበሇት ጥያቄ በሰጠው መሌስ ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ 
ንብረቱ/ቤቱ/ በአመሌካቾች ይዞታ ሥር እንዯሆነ አረጋግጦአሌ፡፡  

 እንዯምንመሇከተው አመሌካቾች የውርስ ዴርሻ የጠየቁበት ንብረት ሁሇቱም ወገኖች ይዘውት በጋራ 
ሲያስተዲዴሩት የነበረ በመጨረሻም (ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ) በአመሌካቾች ይዞታ ሥር ያሇ ነው፡፡ አመሌካቾች ወዯ 
ክስ ያመሩትም ንብረቱ በዚህ ዯረጃ ሊይ እንዲሇ ተጣርቶ የአባታቸው ዴርሻ እንዱታወቅና ወራሽነታቸው ሇእነሱ 
እንዱሆን እንዱወሰንሊቸው እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ እውነታው ይህ ከሆነ ዯግሞ ንብረቱ በተጠሪ እጅ (ተይዞ) 
እንዯቆየ በማዴረግ የተጠሪን የይርጋ መቃወሚያ ተቀባይነት ይኖረዋሌ የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪ 
የሰበር ችልቱ በሰበር መ/ቁ. 24675 እና 28317 የሰጣቸውን ውሳኔዎች በመጥቀስ ያቀረበችው ክርክርም 
እንዲየነው ውሳኔዎቹ የተሰጡት በዚህ መዝገብ ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር የተሇየ በሆነ ፌሬ ነገር ሊይ በመመስረት 
በመሆኑ አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ የሥር ፌ/ቤቶች የአመሌካቾች ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ፡፡ 
በማሇት የወሰኑት በፌትሏብሓር ሔጉ የተቀመጠውን የይርጋ ዴንጋጌ እና የይርጋ መሰረተ ሃሳብ እንዱሁም 
የክርክሩን ፌሬ ነገር እግንዛቤ ውስጥ ባሇማስገባት በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት 
ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 
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