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 የሰ/መ/ቁ 40510 

ሰኔ 23 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ቴዎዴሮስ መንበሩ  

ተጠሪ፡- ገ/ሕይወት ታዯሰ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የውርስ ንብረት ይገባኛሌ በሚሌ የቀረበውን ክስ መሠረት በማዴረግ 
የተዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ከሣሽ የነበረው 
አመሌካች ነው፡፡ አመሌካቹ በተጠሪ ሊይ ክስ የመሠረተው ከሟች እናቴ ዴርሻ ሊይ በውርስ የማገኘውን ንብረት አካፌሇኝ 
በማሇት ነው፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም የንብረቱ ግምት ሇመሬት ሌማት አስተዲዯር የሊኩሇት መሆኑን በመግሇጽ ከዚሁ 
ሊይ አመሌካች ዴርሻውን 1/4ኛ ይሰጠው በማሇት አዞአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች በዚህ ትዔዛዝ ባሇመስማማት 
ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ እንዯገና የተሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ንብረቱን እንዯገና 
በመሬት ሌማት አስተዲዯር በማስገመት አመሌካች ከዚሁ ሊይ ዴርሻውን ¼ኛ እንዱወስዴ ወስኖአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች መስከረም 5 ቀን 2001 ዒ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች ስምምነቱን ሳይገሌጽ 
በባሇሙያ የቀረበው የንብረቱ (ቤት) ዋጋ መነሻ ተዯርጎ ከዋጋው ግምት ¼ኛው አመሌካች ይውሰዴ በሚሌ የተሰጠውን 
ውሳኔ አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና 
ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው አመሌካች በእናቱ በኩሌ የሚገኘውን የውርስ ዴርሻ እንዱሰጠው ነው የጠየቀው፡፡ የውርስ 
ክፌያ የተጠየቀበት ሃብት የከተማ ቤት ሲሆን፣ ቤቱ የአመሌካች እናት እና ተጠሪ በጋብቻ አብረው ሲኖሩ ያፇሩት የጋራ 
ሃብት እንዯሆነ በክርክሩ ተገሌጾአሌ፡፡ የአመሌካች እናት ከተጠሪ ሦስት ሌጆች እንዯወሇደና አመሌካችን ግን ከላሊ ሰው 
የወሇደት እንዯሆነ አመሌካች አረጋግጦአሌ፡፡ በመሆኑም ሇውርስ ክፌፌሌ የሚቀርበው ቤቱ እንዲሇ በሙለ ሳይሆን፣ 
ተጠሪ ግማሽ ዴርሻውን ካነሳ በኋሊ በሚቀረው የቤቱ ግማሽ ሊይ ነው፡፡ ይህም ከሟች በተወሇደ አራቱ ሌጆች መካከሌ 
የሚከፊፇሌ ነው፡፡ በዚህ ምክንያትም ነው የአመሌካች የውርስ ዴርሻ ¼ ነው የተባሇው፡፡ 

 ከስር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እንዲየነው አመሌካች ተቃውሞ ያነሳው በቤቱ ግምት ሊይ ብቻ ነው፡፡ በሰበር 
አቤቱታው ግን ዴርሻዬን መውሰዴ ያሇብኝ ቤቱ በሏራጅ ተሽጦ ነው የሚሌ የመከራከሪያ ነጥብ አንስቶአሌ፡፡ ይሁንና ከፌ 
ሲሌ እንዯተገሇጸው ቤቱ የመኖሪያ ከመሆኑም በሊይ፣ ግማሹ የተጠሪ የግማሽ ¾ኛው ዯግሞ የላልቹ ሦስት ሌጆች 
ስሇሚሆን፣ የ1/4 ዴርሻ ሊሇው አመሌካች ሲባሌ ቤቱን በሏራጅ እንዱሸጥ በማዴረግ ተጠሪና ሌጆቹን ቤት አሌባ ማዴረግ 
የሚመረጥ አይዯሇም፡፡ ከፌትሕ አኳያ ሲታይም ተገቢ አይሆንም፡፡ በመሆኑም ቤቱ በሃራጅ ሉሸጥ ይገባሌ የሚሇው 
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የአመሌካች ክርክር ከጅምሩም ቢሆን ያሌተነሳ እና ከፌትሕ አንፃር ሲታይም ተቀባይነት ሉኖረው ስሇማይገባ ውዴቅ 
አዴርገዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን በመሬት ሌማት አስተዲዯር ቀረበ የተባሇው የቤቱ ግምት የገበያ ዋጋን መሠረት ያዯረገ 
ሳይሆን፣ የግንባታ ዋጋን መሠረት በማዴረግ የተሰሊ በመሆኑ ይህን ግምት መሠረት ተዯርጎ የሚፇጸመው የውርስ ሃብት 
ክፌፌሌ ፌትሏዊ ሉባሌ ይችሊሌ ወይ? የሚሇውን ነጥብ ማየቱ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በአከራካሪው ቤት ሊይ አመሌካችም መብት እንዲሇው አሊከራከረም፡፡ ከዚህ ንብረት ሊይ የውርስ ዴርሻውን 
ማግኘት አሇበት ከተባሇ ዯግሞ በክፌፌሌ ወቅት ሉጠበቅ የሚገባውን ሁኔታ በጥንቃቄ የሚታይ ነው የሚሆነው፡፡ 
የአመሌካች እናት ዴርሻ የሆነው የቤቱ ግማሽ በአራቱም ሌጆች መካከሌ ሲከፊፇሌ አራቱም ሌጆች እኩሌ ነው የሚታዩት 
በላሊ አነጋገር ክፌፌለ የአራቱም ሌጆች የእኩሌነት መብት ያረጋገጠ መሆን ይገባዋሌ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም የእኩሌነት 
መብቱ የሚረጋገጠው ክፌፌለ በምን አይነት መንገዴ ቢፇጸም ነው የሚሇውን ጥያቄ መመሇስ አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ ከሊይ 
እንዯተገሇጸው አከራካሪው ቤት የተገመተው የገበያን ዋጋ (የወቅቱን የገበያ ዋጋ) መሠረት በማዴረግ ሳይሆን የወቅቱን 
የግንባታ ዋጋ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ የግንባታ ዋጋ ማሇትም ቤቱን ሇመስራት ሇሚያስፇሌጉ ቁሳቁሶች መግዣ 
የሚወጣው እና ሇሠራተኞች የሚከፇሇው ገንዘብ ብቻ የሚያጠቃሌሌ ነው የሚሆነው፡፡ የገበያን ዋጋ ስንመሇከት ግን 
ከዚህም ያሇፇ እንዯሆነ ነው መገንዘብ የሚቻሇው፡፡ የገበያ ዋጋ ከስሙ እንዯምንረዲው ቤቱ ሇገበያ /ሇሺያጭ/ ቢቀርብ 
የሚያስገኘውን ዋጋ ነው የሚያመሇክተው፡፡ የገበያ ዋጋ ሇመገመትም ቤቱ የሚገኝበትን አካባቢ፣ በወቅቱ ክፌፌለ 
በሚዯረግበት ወቅት ያሇውን የገበያ ሁኔታ ወዘተ በተጨማሪነት እግምት ውስጥ ይገባለ፡፡ ይህ ዯግሞ የቤቱን የወቅቱ ዋጋ 
በማስሊት ረገዴ የግንባታን ዋጋ ከሚሰሊበት ዘዳ የተሻሇ /የሰፊ/ መሠረት ያሇው አካሄዴ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌ ንብረቱን 
የሚከፊፇለ ወገኖች የእኩሌነት መብት በተሻሇ ሁኔታ ማረጋገጥ የሚቻሇው ንብረቱ(ቤቱ) በገበያ ዋጋ ግምቱ ቢሰሊ ነው 
ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም በያዝነው ጉዲይ የግንባታን ዋጋ መሠረት በማዴረግ ክፌፌለ እንዱፇጸም በስር ፌ/ቤቶች 
የተሰጠው ውሳኔ ሉታረም የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 01411/99 ጥር 23 ቀን 2001 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝ እና የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 0172/2000 በ3/13/2000 የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ 348(1) መሠረት 
ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. አከራካሪው ቤት ሇክፌፌሌ በሚቀርብበት ወቅት በሚኖረው የገበያ ዋጋ መሠረት ግምቱ ከቀረበ በኋሊ አመሌካች 
ዴርሻውን ¼ኛ ይሰጠው ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ በሚመሇከት ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
4. በዚህ ሰበር ችልት ውሳኔ መሠረት ይፇጸም ዘንዴ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይጻፌ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ  
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