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የሰ/መ/ቁ. 37742 

ታህሣሥ 7 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  አሌማው ወላ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌማዝ ጏንፊ ኦሪቲ ቀርቧሌ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፀሏይ ሉበን የሺጥሊ አሇሙ ጠበቃ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተመረመው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች የስር ጣሌቃገብ አመሌካች 
ሲሆኑ ተጠሪ የስር ከሳሽ ነበሩ፡፡ ጣሌቃ ገብ አመሌካች በአሁን ተጠሪ ሊይ ባቀረቡት መቃወሚያ ተጠሪ ከሟች ጋር አብሬ 
ያፇራሁትን ቁጥሩ 373 የሆነውን ቤት ተከሣሾች ያካፌለኝ ሲለ ክስ ያቀረቡት እኔ በጣሌቃ ገብ አመሌካች (የአሁን 
አመሌካች) ከሟች ባሇቤቴ ከነበሩት አቶ ታምሩ አሸናፉ ጋር በባሌና ሚስት የጋራ ንብረት በመሆኑና በመሏከሊችን 
በተነሳው ያሇመግባባት በፌ/ቤት ውሣኔ ስንሇያይ ንብረቱ የጋራችን በመባለ እኔ ሇሌጆቼ ስሌ ሳሌካፇሌ 
ትቻሇው(አሌወሰዴኩም) ነበር፡፡ ስሇዚህ በመብቴ ሊይ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉት ጣሌቃ እንዴገባ በማሇት እንዱፇቀዴሊቸው 
ጠይቋሌ፡፡ 

 የመጀመሪያ ዯ/ፌ/ቤትም መዝገቡን በመመርመር በሰጠው ብይን የአሁን አመሌካች የጣሌቃ ሌግባ አቤቱታቸው 
ሊይ መሰረት ያዯረጉት የሟች አቶ ታምሩ አሸናፉ ሚስት መሆናቸውን እና ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ክስ ያነሱበት ቤት 
ከሟች ጋር አብረን ሰርተናሌ በማሇት ነው፡፡ ይህ የጣሌቃ ሌግባ ምክንያት ዯግሞ አመሌካችን ጨምሮ(የስር ጣሌቃ ሌግባ 
ባይን) የአሁን ተጠሪና የሥር ሁሇተኛ ተከሣሽ ክርክር ባነሱበት የመ/ቁ. 0057 ሊይ የውርስ ንብረት አጣሪ ተሹሞ 
ሪፖርቱ የፀዯቀበት ክርክር ነው ጣሌቃ ሌግባ ባይ በዚህ የጣሌቃ ሌግባ አቤቱታቸው በውርስ ንብረት አጣሪ ሪፖርት 
መሰረት ክርክር በተነሳበት የቤት ቁ. 373 ሊይ ዴርሻ አሇኝ የሚሌ የጣሌቃ ሌግባ ምክንያት አሊቀረቡም ይህ ከሆነ ዯግሞ 
ከሣሽ ተጠሪ በውርስ አጣሪው ሪፖርት መሰረት በቤት ቁጥር 373 ሊይ ክፌፌሌ ተዯርጏ ዴርሻዬ ይሰጠኝ ሲለ ክስ 
ባቀረቡበት መዝገብ ሊይ ጣሌቃ ሌግባ ባይ (አሁን አመሌካች) በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41/2/ መሰረት የጣሌቃ ገብነታቸውን 
ማመሌከቻ በክሱ ውስጥ ይገባኛሌ የሚለበትን ምክንያት ሳይዘረዝሩና ሳይገሌጹ ጣሌቃ ሌግባ ያለት ጥያቄ ፌ/ቤቱ 
አሌተቀበሇውም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

 ይግባኝ ባይ(የአሁን አመሌካች) በፌ/ቤቱ በተሰጠው ብይን ባሇመስማማት ሇፋዯራሌ ከ/ፌ/ቤት ይግባኛቸውን 
አቅርቧሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን በማከራከር ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የተሰጠውን ብይን ጉዴሇት የሇበትም በማሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ መሰረት አጽንቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚሁ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ግንቦት 4 ቀን 2000 ዒ.ም በፃፈት ማመሌከቻ በፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ እና 
በፋ/ከ/ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ 



32 

 

 ይህ የሰበር ችልትም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርቦ ክርክሩን ሰምቷሌ ጉዲዩ በሰበር ችልት 
ቀርቦ እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 41 መሰረት ያቀረበችው የጣሌቃ ሌግባ ጥያቄ ውዴቅ 
የተዯረገበትን እግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ይህን ነጥብ ግራ ቀኙ ወገኖች ከሰሙት ክርክር፣ 
አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እኛም የዚህን ክርክር አመጣጥ በአጭሩ ስናየው ሇአመሌካች የጣሌቃ ሌግባ ምክንያት ከሟች ባሇቤታቸው (አቶ 
ታምሩ አሸናፉ) ጋር በሚስትነት አብረው ያፇሩአቸው የጋራ ንብረት እንዯነበረና ከሟች ጋር ያሇመግባባት በመፇጠሩ 
ምክንያት በፌ/ቤት ተፊተው ንብረቱን በተመሇከተ ሇሌጆቻቸው ጥቅም ሲለ ሳይካፇለት እንዯቆየ እና የአሁን ተጠሪ 
በንብረቴ ሊይ ውሳኔ እንዲያሰጡብኝ በማሇት ነው፡፡ 

 እንግዱህ ከዚህ መገንዘብ እንዯቻሌነው የአመሌካች ጥያቄ ክርክር በተነሳበት ባሇው ቤት ሊይ መብት አሇኝ የጋራ 
ንብረቴን እንዯሚስትነቴ አሌተካፇለም እያለ ነው አመሌካች ከሟች ጋር ባሌና ሚስት እንዯነበሩ በፌ/ቤት እንዯተፊቱ 
የተካዯ ነገር የሇም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 መሰረት ጣሌቃ ገብቶ ሇመከራከር ከጉዲዩ (ከክርክሩ) ጋር ተያያዝነት ባሇው 
ጉዲይ መብትና ጥቅም እንዲሇ ከተገሇፀ ጣሌቃ ሇመግባት በቂ ምክንያት ነው በያዝነው ጉዲይም አመሌካች የሟች ሚስት 
የነበሩ መሆናቸው ከመዝገቡ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ላሊው የሥር ፌ/ቤት አመሌካች በውርስ አጣሪው ሪፖርት ሊይ ይህን 
ጥያቄ አሊቀረቡም ብሎሌ ይህ ዯግሞ የአመሌካች በውርስ አጣሪው ሪፖርት ሊይ ጥያቄ የሇማቅረብ የጋራዬ ነው ባለት 
ንብረት ሊይ ጣሌቃ ገብቶ ሇመከራከር የሚከሇክሊቸው አይሆንም፡፡ ምክንያቱም ባሇመብትነት የሚወሰነው ወዯ ክርክር 
ከተገባና ግራ ቀኙ ከተከራከሩበት በኋሊ ስሇሆነ ነው፡፡ 

 በመሆኑም የሥር ፌ/ቤት አመሌካች በክሱ ውስጥ ያገባኛሌ የሚለትን ምክንያት አሌዘረዘሩም መብታቸውን 
አሌገሇፁም በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ ማዴረጉንና የከፌ/ቤቱም ይህን ማረም ሲገባው ማጽናቱ የሕግ ሥህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 16228 ጥቅምት 11 ቀን 2000 ዒ.የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት     በመ/ቁ. 61828 በመጋቢት 4 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348/1/ 
መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 መሰረት ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት ያሇው በመሆኑ ጣሌቃ ገብተው 
ይከራከሩ    ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3.  በፋ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተጀመረው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ የግራ ቀኙን ወገኖች ክርክር ከሰማ 
በኋሊ በሕጉ መሰረት እንዱወሰን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 341 መሰረት መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡ 

4.ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 

                                                         የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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