የሰ/መ/ቁ. 35ዏዏ3
ህዲር 9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- አቶ አሸናፉ ዓብደሌቃዴር - ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ሽቶ ኢብራሂም/ 4 ሰዎች/ - ቀረቡ

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የውርስ ንብረት ክፌፌሌን የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካች በሻሸመኔ ወረዲ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ሟች አባታቸው በኑዛዜ ያወረሷቸውን ቤት ተጠሪዎች
እንዱያካፇሎቸው ጠይቀዋሌ አንዯኛ ተጠሪ የሟች ሚስት በሔይወት እያለ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ሟች በኑዛዜያቸው
ስሇገሇፁ ክፌፌለ ሉፇፀም አይገባም በማሇት ተጠሪዎች መሌስ ሰጥተዋሌ ፌ/ቤቱም የውርስ ንብረት አጣሪ አቋቁሞ
የውርሱ ንብረት እንዱጣራ አዴርጎ የውርስ ንብረት የሆነው በሻሸመኔ ከተማ ቀበላ ዏ8 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 544
የሆነ በ5ዏዏ ካ.ሜ. ሊይ የሠፇረ ቤት መሆኑን ተረጋግጦ ቀርቦሇታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ይኸው ቤት በባሇሙያ ተገምቶ
ግምቱ ብር 41,078.77 (አርባ አንዴ ሺህ ሰባ ስምንት ብር ከሳሰባት ሳንቲም)መሆኑ ተገሌጿሌ፡፡ ፌ/ቤቱም አንዯኛ ተጠሪ
የሟች ሚስት በመሆናቸው የቤቱ ግማሽ የሣቸው ዴርሻ ነው የግምቱን ግማሽ ግን አመሌካችና ቀሪዎቹ ተጠሪዎች
ይካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት በመጀመሪያ ሇምስ/ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀጥልም ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት አቅርበው ይግባኛቸው ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ በመጨረሻም አቤቱታቸውን ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሇሰበር
ችልት ያቀረቡ ሲሆን ችልቱም የሥር ፌ/ቤቶችን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡
የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ነው የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ አባቴ ቦታ ሊይ
በራሴ ገንዘብ የሰራሁት ቤት ግምት ውስጥ አሌገባሌኝም ቤቱ በገበያ ዋጋ አሌተገመተም የሚሌ ነው ይህ ችልትም
የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉጣራ የሚገባው ነጥብ መኖሩን በማመን ተጠሪዎች ቀርበው እንዱከራከሩ
አዴርጓሌ፡፡ ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታውን የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ከተባሇው ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝቦ
መርምሯሌ፡፡
ከመዝገቡ እንዯተረዲነው አንዯኛ ተጠሪ የሟች ሚስት አመሌካችና ቀሪዎቹ ተጠሪዎች ዯግሞ የሟች ሌጆችና
ወራሾች ናቸው፡፡ የሥር ፌ/ቤት ሇክርክር ምክንያት የሆነው ቤት የሟችና የአንዯኛ ተጠሪ የጋራ ንብረት በመሆኑ የቤቱ
ግማሽ ሇአንዯኛ ተጠሪ ይገባሌ በማሇት በሰጠው የውሣኔ ክፌሌ አመሌካች ያቀረቡት ቅሬታ ባሇመኖሩ ውሣኔውን
እንዯተቀበለት ይቆጠራሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች በአባታቸው ቦታ ሊይ በራሣቸው ገንዘብ የሠሩት ቤት ከግምት
ውስጥ ሣይገባ የክፌፌሌ ውሣኔ እንዯተሠጠ ገሌፀዋሌ፡፡ ይህ ቤት በሟች ስም የተመዘገበና ቤቱ የአመሌካች ሇመሆኑ
ምንም ማስረጃ ያሌቀረበ ምስክርም ያሌተቆጠረ መሆኑን የሻሸመኔ ወረዲ ፌ/ቤት በውሣኔው አስፌሯሌ፡፡ በመሆኑም
አመሌካች ቤቱ በገዛ ገንዘባቸው የሠሩት መሆኑን ማስረዲት ሣይችለ ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
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ላሊው የአመሌካች ቅሬታ የውርስ ንብረት በገበያ ዋጋ ሣይገመት በአነስተኛ ግምት ክፌፌለ መፇፀሙ ተገቢ
አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ በላሊ አነገጋገር የውርስ ንብረቱ በወራሾች መሃከሌ እኩሌ አሌተከፊፇሇም የሚሌ ነው፡፡ ከክርክሩ
ሂዯት መገንዘብ እንዯሚቻሇው አመሌካች ክስ ያቀረቡት የውርስ ንብረቱን በሟች ኑዛዜ መሠረት ሇመካፇሌ ነው፡፡
ፌ/ቤቶቹም የቤቱ ግማሽ የአንዯኛ ተጠሪ ዴርሻ መሆኑንና ቀሪውን የሟች ግማሽ ዴርሻ ሌጆቹ እኩሌ እንዯካፇለ በሰጡት
ውሣኔ በግራ ቀኙ የቀረበ ቅሬታ ባሇመኖሩ ሟች ንብረቱን በዚሁ መሠረት እንዱካፇለ የተናዘዙ መሆኑን ችልቱ ግንዛቤ
ወስዶሌ፡፡ ንብረቱን በዚሁ መሠረት ሇመካፇሌም የንብረቱ ትክክሇኛ ዋጋ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የንብረቱ ዋጋ
በመሏንዱሶች የቀረበው ግምት ነው በማሇት በዚሁ መሠረት ክፌፌለን መወሰኑን ተረዴተናሌ፡፡ የንብረቱ ትክክሇኛ ዋጋ
ነው ማሇት የሚቻሇው ግን ቤቱን ሇመስራት የወጣው ወጪ /book value/ ብቻ ሣይሆን ይሌቁንም ቤቱ በወቅቱ ሇገበያ
በቀረበ ሉያወጣ የሚችሇው ዋጋ /market value/ ነው በሥር ፌ/ቤት እንዯተዯረገው ቤቱ የተሠራበት ዋጋ ብቻ በባሇሙያ
ተገምቶ በቀረበው ግምት መሠረት ገንዘቡን መከፊፇለ ንብረቱን የሚያስቀረው ወገን የበሇጠ ጥቅም እንዱያገኝና በላሊው
ወገን ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ በመሆኑ የእኩሌነት መርህን የሚንዴ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም የውርስ ንብረት ክፌፌለ መፇፀም
ያሇበት በንብረት የገበያ ዋጋ መሠረት ስሇሆነ የሥር ፌ/ቤቶች ንብረቱ ሇመስራት የወጣውን ወጪ መሠረት በማዴረግ
ክፌፌለን መወሰናቸው የእኩሌነት መርህን የሚጥስ ሆኖ አግኘትነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.
3.

የሻሸመኔ ወረዲ ፌ/ቤት የመ/ቁ. ባሌተጠቀሰ በ24/6/98 የሰጠው ውሣኔ የምዕ/ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
በመ/ቁ. ዏ9775 በ28/ዏ7/98 እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 4ዏ4ዏ5 በ4/9/98 የሰጡት ትእዛዞች
እንዱሁም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 41ዏዏ6 በዏ7/ዏ4/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ
ተሻሽሎሌ፡፡
የውርሱ ንብረት በገበያ ዋጋ ተገምቶ በሚቀርበው ግምት መሠረት ክፌፌለ እንዱፇፀም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
343/1/ መሠረት ጉዲዩ ሇሻሸመኔ ወረዲ ፌ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ተ.ወ
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