የሰ/መ/ቁ 108647
ሔዲር 15 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሀ መሰሇ
አብዬ ካሣሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ወርቂቱ ገመዲ -አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዯመቀች ብርሃኑ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ውርስ እንዱጣራ በማሇት የቀረበ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን ተጠሪ አመሌካች በዚህ የሰበር ክርክር የላለ አቶ ሳህለ
ብርሀኑ እና ወ/ት አባይነሽ ብርሃኑ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ተጠሪዎች፤ የአሁን አመሌካች
ዯግሞ ጣሌቃገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የአመሌካቾች ክስ ይዘት በአጭሩ ከሟች አባታቸው
መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖ በውርስ የተሊሇፇሊቸው በየካ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 ቤ.ቁ 389 የሆነው
ቤት ከሥር ተጠሪዎች ጋር በጋራ ይዘው በአሊባው እየተጠቀሙበት መሆኑን፤ዴርሻቸው ሳይሇይ
ቢቀጥሌ ችግር ሉገጥማቸው የሚችሌ መሆኑን በመጥቀስ ውርስ አጣሪ ተሹሞ ውርሱ እንዱጣራ
በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የሥር 1ኛ ተጠሪ ዴርሻቸውን በስምምነት ይዘው እየተጠቀሙበት መሆኑን በመግሇጽ ውርሱ
ሉጣራ አይገባም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የሥር 2ኛ ተጠሪም የይርጋ መቃወሚያ በማንሳት
ውርሱ ሉጣራ አይገባም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ተጠቃሹን ቤት ይዘው
የሚያስተዲዴሩት እና ተጠሪ በንብረቱ የማይጠቀሙ መሆኑን በመጥቀስ የተጠሪ ጥያቄ በይርጋ
ይታገዲሌ በማሇት መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤት አመሌካች ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ የገቡት ፇሌገው
ነው፤ በውርስ ማጣራቱ ሂዯት

የሚስትነት ዴርሻ ካሊቸው

ሇአጣሪው ማስረጃቸውን ከሚያቀርቡ

በቀር የውርስ ሀብቱ እንዲይጣራ ሇመቃወም የሚያስችሌ መብት የሊቸውም፤ ያነሱት የይርጋ
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ጥያቄም ከውርስ ማጣራት ጋር የሚገናኝ አይዯሇም በማሇት አመሌካች ያቀረቡትን የይርጋ
መቃወሚያ በብይን ውዴቅ በማዴረግ የሟች መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖን የውርስ ሀብት
የሚያጣራ ውርስ አጣሪ እንዱሾም አዴርጓሌ፤ ውርስ አጣሪው ያቀረበውን ሪፖርት ከመረመረም
በኃሊ አመሌካች የሟች ሚስት በመሆናቸው አከራካሪው ቤት የሟች እና የአመሌካች የጋራ ሀብት
እንዯሆነ ይገመታሌ፤ የተጠሪ ምስክሮች ቤቱ የተሰራበትን ትክክሇኛ ጊዜ አሊስረደም፤ ቤቱ
በውርስ ወይም በላሊ መንገዴ ሇሟች የተሊሇፇ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሌቀረበም፤ የስጦታ
ውሌ ነው በማሇት የቀረበው ሰነዴም ቦታ እንጂ ቤቱ ሇሟች የተሊሇፇ መሆኑን አያሳይም፤ የሟች
አባት አቶ አያኖ አዯራ ሇሟች አቶ ብርሃኑ አያኖ ቤት መስራታቸውን ያሳያሌ የተባሇው ሰነዴም
አዋሳኙን ያሌገሇጸ እና አከራካሪውን ቤት የሚመሇከት ነው ሉባሌ የማይችሌ በመሆኑ ክርክር
የቀረበበት በየካ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 ቤ.ቁ 389 የሆነው ቤት የሟች መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖ
እና የአመሌካች የጋራ ሀብት ነው፤ ቤቱን ተከፊፌሇው በመኖሪያ ቤትነት እና በማከራየት
ሲጠቀሙበት

የነበረ

በመሆኑ የቤት

ኪራይን

በተመሇከተ

በውርስ

የተዘረዘሩት ነገሮች ተሰርዘዋሌ፤ ሇበር ማሠሪያ ተጠሪ ያወጡትን

አጣሪው

ሪፖርት

ሊይ

ወጪ ዴርሻቸው ተቀንሶ

አመሌካች እና የሥር ተጠሪዎች ሉከፌሎቸው ይገባሌ በማሇት ውርስ አጣሪው ያቀረበውን
ሪፖርት በማሻሻሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ በተጠሪ በኩሌ ቀርበው የተሰሙት ምስክሮች ሇክርክሩ
ምክንያት የሆነውን ቤት ሟች መቶ አሇቃ ብርሃኑ አያኖ አመሌካችን ከማግባታቸው በፉት
በአባታቸው አቶ አያኖ አዯራ ተሰርቶ የገቡበት እና እየኖሩበት የነበረ መሆኑን ያስረደ በመሆኑ
በየካ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 5 ውስጥ የሚገኘው ቁጥሩ 389 የሆነው ቤት ሟች አቶ ብርሃኑ አያኖ
አመሌካችን ከማግባታቸው በፉት በግሊቸው የነበራቸው ቤት ነው በማሇት ተጠቃሹ ቤት የሟች
አቶ ብርሃኑ አያኖ የውርስ ሀብት ነው በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር
በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት
አቤቱታቸው ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡
የአመሌካች

የሰበር

አቤቱታ

መሠረታዊ

ይዘትም፡-

ጣሌቃ

ገብቶ

እንዱከራከር

በፌ/ቤት

የተፇቀዯሇት ወገን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አንስቶ እንዲይከራከር የሚከሇክሌ ሔግ በላሇበት
ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረብኩትን የይርጋ መቃወሚያ በብይን ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ
አይዯሇም፤ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት ሟች አባታቸው ከወሊጅ እናታቸው በውርስ
የተሊሇፇሊቸው ይዞታ ሊይ ቤት ሰርተው በስጦታ የተሊሇፇሊቸው ነው በማሇት ከሚከራከሩ በቀር
አቶ አያኖ አዯራ ቤቱን ሰርተው ሇሟች አባታቸው የሰጡ መሆኑን በመግሇጽ ያቀረቡት ክርክር
በላሇበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ ካቀረቡት ክርክር ውጪ በመውጣት የሰጠው
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ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱቱታ ተመርምሮ አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ያቀረቡት የይርጋ መቃወሚያ
ውዴቅ መዯረጉን እና ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ ካቀረቡት የክርክር መሥመር ውጪ
በመውጣት አከራካሪው ቤት የአመሌካች እና የሟች የጋራ ሀብት ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤት
የሰጠውን

ውሳኔ

የመሻሩን

አግባብነት

ሇማጣራት

ሲባሌ

ጉዲዩ

በዚህ

ችልት

እንዱታይ

ተዯርጓሌ፡፡ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎ የጽሐፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ተጠሪ በሰጡት መሌስ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን የይርጋ
መቃወሚያ በብይን ውዴቅ ካዯረገው በኋሊ በብይኑ ሊይ በይግባኝም ሆነ በመስቀሇኛ ይግባኝ
አቤቱታ ቀርቦበት ይርጋውን በተመሇከተ የተወሰነ ነገር ስሇላሇ ይህ ችልት በይርጋው ሊይ
የተያዘውን ጭብጥ የመመርመር ስሌጣን የሇውም፤አመሌካች እና ተጠሪ በአከራካሪው ቤት ውስጥ
የራሳችንን ክፌሌ ይዘን የምንኖርበት በመሆኑ ቤቱ በአመሌካች እጅ ብቻ አይዯሇም፤ አመሌካች
መብታቸው በማይነካበት ሁኔታ የራሳቸውን መብት ሇማስከበር ጣሌቃ በገቡበት ክርክር የይርጋ
መቃወሚያን ሉያነሱ አይችለም፤ሟች የውርስ ሀብቱን ያገኙት ከማነው የሚሇው ነጥብ የፌሬነገር
ክርክር እና የማስረጃ ምዘና በመሆኑ ችልቱ ጉዲዩን የማየት ሥሌጣን የሇውም በማሇት
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር እና በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተው
ነው፡፡ ይህ ችልትም ወዯ ዋናው ጉዲይ ከመገባቱ በፉት ጉዯዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት
አመሌካች ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ የገቡት ፇሌገው በመሆኑ በውርስ ማጣራቱ ሂዯት
ዴርሻ

ካሊቸው

ሇመቃወም

ሇአጣሪው

የሚያስችሌ

ማስረጃቸውን

መብት

የሚስትነት

ከሚያቀርቡ በስተቀር የውርስ ሀብቱ እንዲይጣራ

የሊቸውም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ በአግባቡ ነው?ወይስ

አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡
ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት አመሌካች ውርሱ እንዲይጣራ ሇመቃወም የሚያስችሌ መብት
የሊቸውም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ሉዯርስ የቻሇው አመሌካች ወዯ ክርክሩ የገቡት ፇሌገው
ነው፤ በውርስ ማጣራቱ ሂዯት

የሚስትነት ዴርሻ ካሊቸው ሇአጣሪው ማስረጃቸውን ከሚያቀርቡ

በስተቀር የውርስ ሀብቱ እንዲይጣራ ሇመቃወም

የሚያስችሌ

መብት የሊቸውም በሚሌ መሆኑን

ከሰጠው ብይን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤቱ የዯረሰበት ይህ ዴምዲሜ ተገቢ መሆን
አሇመሆኑ

ከጉዲዩ

ጋር

በማገናዘብ

ሉመረመር

ተያያዥነት

ያሊቸውን

ይገባሌ፡፡በከሳሽነት

ወይም

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ
በተከሳሽነት

ዴንጋጌዎች

የሙግት

ተካፊይ

ይዘት

ጋር

ስሇመሆን

አስመሌክቶ ከተዯነገጉት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዴንጋጌዎች ውስጥ ሦስተኛ ወገኖች በጣሌቃ ገብነት
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የክርክር ተካፊይ መሆን ስሇሚችለበት ሥርዒት የተዯነገገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 ዴንጋጌ
ተጠቃሽ ነው፡፡
ይህ ዴንጋጌ በአንዴ ክርክር ያገባኛሌ የሚሌ ማናቸውም ሦስተኛ ወገን ከፌርዴ ውሳኔ በፉት
ጣሌቃገብ ሆኖ ሇመከራከር እንዱችሌ እንዱፇቀዴሇት ማመሌከት ስሇሚችሌበት እና በክርክሩ
ተካፊይ ሇመሆን ሉፇቀዴሇት ስሇሚችሌበት ሥርዒት የሚዯነግግ ነው፡፡የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዒሊማ
ክርክርን በአጭር ጊዜ እና በአነስተኛ ወጪ በመምራት ፌትሀዊ ውሳኔ መስጠት ነው፡፡ ተጠቃሹ
ዴንጋጌም ይህን ዒሊማ የማሳካት ዒይነተኛ ሚና ያሇው በመሆኑ የዴንጋጌው አተገባበርም
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዒሊማ ጋር በማገናዘብ ሉሆን ይገባሌ፡፡ የሥነሥርዒት ሔጉ ዒሊማም ሉሳካ
የሚችሇው በዴንጋጌው መሠረት ጣሌቃ እንዱገባ የተፇቀዯሇት ተከራካሪ ወገን አሇኝ የሚሇውን
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያም ሆነ የፌሬነገር ክርክር ማቅረብ ሲችሌ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ
አመሌካች በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ጣሌቃ ገብተው እንዱከራከሩ ጠይቀው ተፇቅድሊቸው የክርክሩ
ተካፊይ

እንዯሆኑ የሥር

ፌ/ቤት

ውሳኔ ያሳያሌ፡፡ አመሌካች በክርክሩ ተካፊይ

እንዱሆኑ

ከተፇቀዯሊቸው በኋሊ ያሊቸው መብት ሇጉዲዩ ይጠቅመኛሌ ያለትን መከራከሪያ ማቅረብ እንዯሆነ
ከዴንጋጌው ይዘት እና ዒሊማ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አከራካሪው ጉዲይ አመሌካች ጣሌቃገብ ተከራካሪ
ወገን በመሆናቸው በሚያቀርቡት መከራከሪያ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር ማቅረብ
ይችሊለ? ወይስ አይችለም? የሚሇው ነው፡፡
አንዴ ተከራካሪ ወገን አሇኝ የሚሇውን መከራከሪያ ሳያቀርብ የሚሰጠው ውሳኔ ፌትሏዊ ሉሆን
አይችሌም፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 234/1/ሏ ተከሳሽ በሚያቀርበው መከሊከያ መሌስ የመጀመሪያ
ዯረጃ መቃወሚያ ካሇው በመከሊከያ መሌሱ መግሇጽ እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የክርክሩ
ተካፊይ

እንዱሆኑ

እስከተፇቀዯሊቸው

ዴረስ ይህ ዴንጋጌ በሚፇቅዯው መሠረት የመጀመሪያ

ዯረጃ መቃወሚያ ካሊቸው ዘርዝረው የማቅረብ መብት ያሊቸው መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት አመሌካች ጣሌቃገብ ተከራካሪ ወገን ስሇሆኑ ውርሱ እንዲይጣራ
ሇመቃወም የሚያስችሌ መብት የሊቸውም በማሇት ወዯ ዋናው ጉዲይ በመግባት ውሳኔ መስጠቱ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 ዴንጋጌን ትክክሇኛ አተገባበር ያሌተከተሇ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተጠሪ የሥር ፌ/ቤት የይርጋ መቃወሚያውን ውዴቅ በማዴረግ በሰጠው ብይን ሊይ
በይግባኝ ወይም በመስቀሇኛ ይግባኝ ቅሬታ ቀርቦበት ውሳኔ ያሌተሰጠበት በመሆኑ ይህ ችልት
በይርጋው

ሊይ

የተያዘውን

ጭብጥ

የመመርመር

ሥሌጣን

የሇውም

በማሇት

መከራከሪያ

አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም ጉዲዩ በቀጥታ የቀረበሇት ፌ/ቤት ከመነሻውም ቢሆን አመሌካች ውርሱ
እንዲይጣራ

ሇመቃወም

የሚያስችሌ

መብት

የሊቸውም

በማሇት

የአመሌካችን

መቃወሚያ

ያሌተቀበሇው እና ጉዲዩ በይርጋ ይታገዲሌ? ወይስ አይታገዴም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ
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ብይን ያሌሰጠበት በመሆኑ አመሌካች የይርጋ መቃወሚያውን መሠረት በማዴረግ ይግባኝ ወይም
መስቀሇኛ ይግባኝ ማቅረብ ነበረባቸው የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት ስሇላሇ ተጠሪ በዚህ አግባብ
ያቀረቡትን መከራከሪያ አሌተቀበሌነውም፡፡
በአጠቃሊይ

ጉዲዩ

በቀጥታ

የቀረበሇት

ፌ/ቤት

አመሌካች

ውርሱ

እንዲይጣራ

ሇመቃወም

የሚያስችሌ መብት የሊቸውም በማሇት ብይን መስጠቱ፤ በየዯረጃው ያለ ፌ/ቤቶችም ይህንኑ
ሳያርሙ ማሇፊቸው መሰረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት

ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም

ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ147733 ጥቅምት 03 ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ 107370 ታሔሳስ 15 ቀን 2007 ዒ.ም በትዕዛዝ
የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. በውርስ ማጣራቱ ሂዯት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 41 መሠረት ጣሌቃ ገብቶ እንዱከራከር
የተፇቀዯሇት ተከራካሪ ወገን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ መሠረት አሇኝ የሚሇውን የመጀመሪያ
ዯረጃ መቃወሚያ አንስቶ መከራከር ይችሊሌ ብሇናሌ፡፡
3. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ባቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ

መቃወሚያ

ክርክር ሊይ በጉዲዩ ተከራካሪ የነበሩት ወገኖች የሚያቀርቡትን ክርክር በመስማት እና
ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ ተገቢ የሆነ ብይን እንዱሰጥበት፤
የሚሰጠው ብይን የአመሌካችን መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ

የሚሰጥ ከሆነ በዋናው

ጉዲይ ሊይ ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1
መሠረት ተመሌሶሇታሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ እና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን
ይቻለ፡፡
ትዕዛዝ
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የመ.ቁ 147733 የሆነው መዝገብ ወዯመጣበት ይመሇስ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ብ/ይ
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