የሰ/መ/ቁ. 52407
ኀዲር 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ውሌታ ዯስታ ወ/ማሪያም - ወ/ኤያስ እጅጉ ቀረቡ
2. ወ/ሮ ዯጅይጥኑ ዯስታ ወ/መሪያም አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- ወ/ሮ እቴቴ ዯስታ ጠ/መታሰቢያ ፇቃደ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የውርስ ንብረት አጣሪ እንዱሾም አመሌካቾች ያቀረቡት
አቤቱታ በይርጋ ታግዶሌ ተብል መወሰኑን በመቃወም ነው፡፡
ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ ይዘት መረዲት እንዯተቻሇው የመሌካቾች እና የተጠሪ አውራሽ ሟች
ወ/ሮ በቀሇች ዯስታ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩት በ1977 ዓ.ም ሆኖ አመሌካቾች የውርስ ንብረት
አጣሪ ተሹሞ በተጠሪ እጅ ያሇ የውርስ ንብረት ተጣርቶ እንዱቀርብ ሇፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡት
መጋቢት 29 ቀን 2001 ዓ.ም በመሆኑ አቤቱታው ከ22 ዓመታት በኋሊ የቀረበ ነው ስትሌ ተጠሪ
ያቀረበችው መቃወሚያ የሥር ፌ/ቤት ተቀብል በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1677/1/ እና 1845 መሰረት
የ10 ዓመት ጊዜ አሌፍበታሌ ሲሌ አቤቱታውን ባሇመቀበሌ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ በዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ
ነው፡፡
አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ንብረት ወዯ
ስማቸው ያዛወሩት በ1997 ዓ.ም ነው በማሇት አመሌካቾች ያቀረቡት ክርክር ይርጋ አቆጣጠርን
በሚመሇከት በሥር ፌ/ቤቶች ግምት ውስጥ ያሇመግባቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪዎች
መሌስ እንዱሰጡበት ታዟሌ፡፡
ተጠሪ በጠበቃቸው አማካኝነት የሰጡት መሌስ የውርስ ንብረት ይጣራሌኝ ጥያቄ የይርጋ
ጊዜ አቆጣጠር ሟች ከሞቱበት ጊዜ እንጂ ስመ ሏብቱ በተጠሪ ከተዛወረበት ጊዜ ሉሆን እንማይገባ
ገሌፀው የስር ችልቱ የሰጠውን ውሳኔ መዝገብ በመጥቀስ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና
ጠይቀዋሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን በዚህ
ሰበር ችልት እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡
ከመዝገቡ መረዲት እንዯተቻሇው አመሌካቾችም ሆኑ ተጠሪ የሟች ወ/ሮ በቀሇች ዯስታ
ወራሾች መሆናቸው አሊከራከረም፡፡ ሟች ወ/ሮ በቀሇች ዯስታ የሞቱት በ1977 ዓ.ም ስሇመሆኑ ግራ
ቀኙ የተማመኑበት ጉዲይ ነው፡፡ ይህ በእንዱህ ሆኖ ሳሇ የሟች የውርስ ንብረት በተጠሪ ተይዟሌና
የውርስ ንብረት አጣሪ ይሾምሌኝ ሲሌ አመሌካቾች ሥር ፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡት መጋቢት 29
ቀን 2001 ዓ.ም ስሇመሆኑ የሥር ፌ/ቤት መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡
እንግዱህ ግራ ቀኙ የሟች ወራሾች መሆናቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ የውርስ ንብረት
በአንዯኛው ወራሽ እጅ ነውና ውርስ አጣሪ ተሾሙ ይጣራሌን የሚሇውን ጥያቄ ማቅረብ የሚቻሇው
እስከመቼ ጊዜ ዴረስ ነው? የሚሇው ጉዲይ ምሊሽ የሚያሻው ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ይህ የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በተሇያዩ የሰበር መዝገቦች የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም
ማየት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ይህ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ. 17937 የሰጠው
የሔግ ትርጉም እንዯሚያስገነዝበው በወራሾች መካከሌ የሚነሳ የውርስ ንብረት ክርክር በፌ/ብ/ሔ/ቁ.
1000/1/ በተዯነገገው አግባብ በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ መቅረብ ያሇበት ሲሆን ወራሽ በሆነ እና
ወራሽ ባሌሆነ ተከራካሪ ወገን መካከሌ የሚቀርበው የውርስ ንብረት ጥያቄ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1677
እና 1745 መሰረት በአሥር /10/ ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ መብቱ በይርጋ እንዯሚታገዴ
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ተሰጥቷሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰጠው የሔግ
ትርጉም በተመሳሳይ ጉዲይ ሊይ በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ ፌ/ቤቶች ተፇፃሚነት እንዯሚኖረው አዋጅ
ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/ ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡ ስሇሆነም በተያዘው ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇው
የይርጋ ጊዜ በሥር ፌ/ቤት የተጠቀሰው 10 ዓመት ጊዜ ሳይሆን 3 ዓመት ጊዜ ገዯብ ብቻ ይሆናሌ
ማሇት ነው፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካቾች አጥብቀው የተከራከሩት ተጠሪ ቤቱን እንዴትጠቀም የተዯረገው
በግራ ቀኙ መካከሌ በተዯረገ ስምምነት እና ተጠሪ ታሊቅ እህታችን በመሆኗ በአዘኔታና በአክብሮት
ስሇሆነ ይርጋ ሉቆጠርብን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 1853/1/
እንዯሚያመሇክተው በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇው ዝምዴና ወይም ታዛዥነት፤ የመፌራት ወይም
የማክበር ስሜት መኖር ሲታመን የይርጋ መቃወሚያ ቀጣይነት ሉያጣ እንዯሚችሌ ያስገነዝባሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካቾች ከተጠሪ ጋር በስምምነትና በአክብሮት ስሜት እንዴትኖር ፇቅዯናሌ
ብልም ፌ/ቤቱን ሉያሳምን የሚችሌ ማስረጃ እንዲሊቀረቡ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ በግሌጽ ያመሊክታሌ፡፡
ስሇዚህም በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካቾች ክርክር ሇመቀጠሌ አሌተቻሇም፡፡ ከዚህም ላሊ የይርጋ
ጊዜው ሉቆጠር የሚገባው ተጠሪዋ የቤቱን ስመ ሏብት ወዯ ራሷ ካዛወረችበት ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ
ሉሆን ይገባሌ የሚሌ አማራጭ ክርክር በአመሌካቾች በኩሌ ቀርቧሌ፡፡ በዚህ ረገዴም ይህ ሰበር
ችልት በሰበር መ/ቁ. 36975 በሰጠው ውሳኔ እንዯተመሇከተው የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ቤቱን በእጅ
ካዯረገበት ጊዜ እንጂ ስመ ሃብቱን በስሙ ካዞረበት /ካዯረገበት/ ጊዜ ስሊሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.
1000/1/ እንዯቅዴመ ሁኔታ እንዲሌተቀመጠ ጠቅሷሌ፡፡ በዚህም አግባብ የአመሌካቾች አቤቱታ
ተቀባይነት የሇውም፡፡ /እንዱሁም የሰበር መ/ቁ. 44932 ይመሌከቱ፡፡/
በአጠቅሊይ የውርስ ንብረት አጣሪ ይሾምሌኝ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1000/1/ መሰረት
ሟች ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይገባ ይህ
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ሰበር ችልት በተሇያዩ የሰበር ችልቱ መዝገቦች አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰጠቱን ከተያዘው ጉዲይ
ጋር በማገናዘብ የሥር ፌ/ቤት በአሥር ዓመት ይርጋ የአመሌካቾች ጥያቄ ቀሪ ሆኗሌ የሚሇው
ምክንያት ከሰበር ችልቱ ትርጉም የሚጣጣም ባይሆንም በውጤት ዯረጃ ግን የአመሌካቾች ጥያቄ በ3
ዓመት ይርጋ ቀሪ መሆኑን ስሇተረዲን ውሳኔውን በውጤቱ ተስማምተን አጽንተነዋሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 29647 ሰኔ 19 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ብይን
እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 83973 ኀዲር 21 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ
በውጤቱ ብቻ በመስማማት አጽንተነዋሌ፡፡
2. የአመሌካቾች ጥያቄ በ3 ዓመት ይርጋ ቀሪ ሆኗሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ

114

