የሰ/መ/ቁ. 38152
ሚያዝያ 29 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የወ/ሮ ገነት ዲምጤ ወራሾች - ጠበቃ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- እነ አቶ ይስማ አስፊው - ጠበቃ ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ ጉዲይ የውርስ ሀብት ክፌፌሌን የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ በአዱስ አበባ ከተማ በወረዲ 11 ቀበላ 17 ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥር 847 የሆነውን ቤት ጥቅምት
19 ቀን 1962 ዒ.ም. ሟች ወ/ሮ ተካበች ሀብተወሌዴ ባዯረጉት ኑዛዜ ሇከሣሾችና የተከሣሽ ባሇቤት ሇሆነው ወንዴማችን
ሠጥተዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አውራሻችን ወ/ሮ ተካበች ሀብተወሌዴ በባንክ ያስቀመጡትን ብር 4,666(አራት ሺህ
ስዴስት መቶ ስሌሳ ስዴስት) ወንዴማችንና የተከሳሽ ባሇቤት የሆኑት ወስዯው አሊካፇለንም፡፡
ስሇዚህ ተከሣሽ ከሊይ የተጠቀሰውን ቤትና አብረውት ያለትን ቤቶች እንዯዚሁም ከገንዘቡ እንዱያካፌለን
ይወሰንሌን በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡
ተከሣሽ /የአሁን አመሌካቾች አውራሽ/ ቀርበው በሰጡት መሌስ ከሳሾች አውራሻችን የሚሎቸው ወ/ሮ ተካበች
ሀብተወሌዴ ከሞቱ በኋሊ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1ዏዏዏ ሊይ እንዯተቀመጠው በ3 ዒመት ጊዜ የውርስ ሀብት ይገባናሌ በማሇት ጥያቄ
ያሊቀረቡ ስሇሆነ አቤቱታው በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ሇፌሬ ጉዲዩም ሙለ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤትም የይርጋ ክርክሩ ተቀባይነት የሇውም ካሇ በኋሊ ክስ የቀረበበት ቤት የግራ ቀኙ የጋራ
ሀብት ስሇሆነ 2/3ኛውን ከሣሾች ቀሪውን 1/3 ዯግሞ ተከሣሽ እንዱወስደ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ተከሣሽ በዚሁ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም በበኩለ
ግራ ቀኙን አከራክሮ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት ይግባኙን ባሇመቀበሌ ውሣኔውን አጽንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ በሥር ፌ/ቤት
በአመሌካቾች አውራሽ በኩሌ የተነሳው የይርጋ መቃወሚያ ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱ ተጠሪዎች ባለበት ሇሰበር ቀርቦ
ሉታይ እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡
በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አኳያ
እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
ከክርክሩ መገንዘብ እንዯተቻሇው ሇክሱ ምክንያት የሆነው ቤት ተጠሪዎች ሟች ወ/ሮ ተካበች ሀ/ወሌዴ በኑዛዜ
ሠጥተውናሌ የሚለት በ1962 ዒ.ም. ሲሆን ወ/ሮ ተካበች ሀ/ወሌዴ ዯግሞ ከዚህ ዒሇም በሞት የተሇዩት በ1968 ዒ.ም.
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ነው፡፡ የውርስ ንብረቱ ዴርሻችንን የአመሌካቾች አውራሽ ሉያካፌለን ይገባሌ በማሇት ክስ የመሠረቱት በ1994 ዒ.ም.
ነው፡፡
በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ አቤቱታው በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት የአመሌካቾች አውራሽ
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡት በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1ዏዏዏ ሊይ የተመሇከተውን በመጥቀስ ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ
ተፇፃሚነት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በውሣኔው ሊይ እንዲሰፇረው አንዴ እውነተኛ የሆነ ወራሽ ትክክሇኛው ወራሽ
መሆኑ ታውቆሇት ዋጋ ያሇው የወራሽነት ማስረጃ ሳይኖረው የውርሱን ንብረት በእጁ ያዯረገው ሰው የውርሱን ንብረት
እንዱሇቅ ክስ በሚያቀርብበት ጊዜ ነው፡፡ ነገር ግን በተያዘው ጉዲይ በአመሌካቾች አውራሽ ሊይ ክስ ቀርቦ የነበረው ምንም
ዒይነት መብት ሳይኖራቸው ይዘውት የሚገኘውን የውርስ ሀብት ዴርሻችንን ትሌቀቅሌን በማሇት ስሇሆነ የተጠቀሰው
ዴንጋጌ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት አይኖረውም፡፡
ተጠሪዎች በዚህ መሌኩ ያቀረቡት አቤቱታ በምን ያሕሌ ጊዜ መቅረብ እንዲሇበት በውርስ ሕጉ ሊይ
አሌተመሇከተም፡፡ የውርስ ሕጉ በዚህ ረገዴ ክፌተት ካሇበት ወዯ ጠቅሊሊ ሕግ በመሄዴ ሇጉዲዩ እሌባት መስጠት በሕግ
አተረጓጎም መርህ /principles of legal interpretation/ የተፇቀዯ ነው፡፡ በዚሁ መሠረትም ጉዲዩን በፌትሏብሔር ሕጉ
ጠቅሊሊ ስሇውልች ከተዯነገገው አንፃር ተመሌክተነዋሌ፡፡ በዚህ ክፌሌም ግዳታዎች ከውሌ የተገኙ ባይሆንም በውሌ ሕግ
ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት እንዲሊቸው በቁጥር 1677/1/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በውሌ ሕግ ዯግሞ ዋናው
የይርጋ ዴንጋጌ በቁጥር 1845 ሊይ የተመሇከተው የ1ዏ ዒመት የይርጋ ጊዜ ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ ተጠሪዎች በውርስ የተሊሇፇሌንን ዴርሻ ንብረታችንን ሉሇቁሌን ይገባሌ በማሇት በአመሌካቾች
አውራሽ ሊይ ክስ የመሠረቱት ከሊይ እንዯተመሇከተው በ1994 ዒ.ም. ሲሆን ኑዛዜውን አዴርገዋሌ የተባለት ግሇሰብ በሞት
የተሇዩት ዯግሞ በ1968 ዒ.ም. ነው፡፡ ኑዛዜው ከሟች ሞት በኋሊ ውጤት የሚኖረው እንዯመሆኑ መጠን ሟች ከሞቱበት
ጊዜ ጀምሮ በ1ዏ ዒመት ጊዜ ውስጥ ተጠሪዎች አቤቱታውን ማቅረብ ሲገባቸው ከ26 ዒመት በኋሊ ጥያቄውን ማቅረባቸው
በይርጋ የማይታገዴበት ምክንያት አይኖርም፡፡
ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1ዏዏዏ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት አይኖረውም ማሇታቸው ተገቢ ቢሆንም
ነገር ግን ከ26 ዒመት በኋሊ የቀረበን የውርስ ንብረት ክፌያ ጥያቄ ከጠቅሊሊ ሕግ አኳያ በይርጋ የታገዯ ሆኖ ሳሇ ከዚህ
አንፃር የይርጋ ክርክሩን ሳይመሇከቱት መቅረታቸው መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 18669 በ24/ዏ1/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ፌርዴ እንዯዚሁም የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 61155 በ21/9/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪዎች ያቀረቡት ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ ተብል ተወስኗሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

259

የሃሣብ ሌዩነት
እኔ በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምኩት ዲኛ፣ ተጠሪዎች የወ/ሮ ተካበች ሀብተወሌዴ ወራሽ መሆናቸውን
በማረጋገጥ ንብረቱን ከሟች መካሽ ጌታነህ የአመሌካች ባሌ ጋር በጋራ የያዙትና የባሇቤትነት ዯብተር በጋራ ያወጡ
መሆኑን ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የተገሇፀ በመሆኑ ይህም በፌትሏብሔር
ሕግ ቁጥር 1ዏ53 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የወራሾቹ የጋራ ንብረት እንዯሆነ ስሇሚቆጠርና ተጠሪዎች ይህንን የጋራ
ሀብታቸውን በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1272 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት በማንኛውም ጊዜ ሇመከፊፇሌ ጥያቄ ማቅረብ
የሚችለ በመሆኑ ተጠሪዎች ንብረት ሇመካፇሌ ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ እይቋረጥም በማሇት የሌዩነት ሀሳቤን
አስፌሬያሇሁ፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡
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