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ሚያዝያ 5 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ

ወሌደ

ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ይርጋአሇም ከበዯ - ጠ/ዯሣሇኝ ቀነኒ ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ፅጌ ሚካኤሌ - ጠ/ወጋየሁ ታዯሠ (የ1ኛ,2ኛ,3ኛ,5ኛ ተጠሪዎች
ጠበቃ) 4ኛ ተጠሪ አሌቀረቡም

ፌ ር ዴ
ተጠሪዎች የውርስ ንብረት እንዱጣራሊቸው አመሌክተው ውርስ ከተጣራ በኋሊ ክፌፌለን አስመሌክቶ በስምምነት
ስሇጨረሱ ይኸው እንዱፀዴቅሊቸው ሇፌ/ቤት አመሌክተው ፌ/ቤቱ ስምምነቱን ከመዘገበ በኋሊ አመሌካች ስምምነቱ ወንጀሌ
መሰሌ ተግባር የተፇፀመበት በመሆኑ ዲኝነት እንዯገና እንዱታይሊቸው አመሌክተው ፌ/ቤቱ ጥያቄውን ውዴቅ በማዴረጉ
የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡
አመሌካች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6ን መሰረት በማዴረግ ባቀረቡት አቤቱታ አራተኛ ተጠሪ የህፃን ማራናታ ወኪሌ
ሳይሆኑ ወኪሌ ነኝ በማሇት ስምምነቱን መፇረማቸው፣ አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎች የአቶ ባቻ ቱለ ወራሾች ሳይሆኑ
ወራሾች ናቸው ተብል ስምምነቱ መዯረጉ፣ የሚጣራው ንብረት የአቶ ባሌቻ ቱለ ብቸኛ ሃብት ሆኖ እያሇና ንብረቱ
የወ/ሮ አስካሇ የጋራ ንብረት ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ ሳይኖር እንዱካፇለ የተዯረገው ስምምነት በወንጀሌ መሰሌ ተግባር
የተገኘ በመሆኑ ስምምነቱ ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪዎችም ቀርበው ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ
የቀረበሇት የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤትም የአመሌካች ሌጅ ማራናታ ተስፊዬ የመዝገቡ አካሌ ሆና በጠበቃም ተወክሊ ጉዲዩን
ስትከታተሌ የቆየች በመሆኑ አመሌካች ወንጀሌ ነክ ተግባር መፇፀሙን ሰኔ 9 ቀን 2000 ዓ.ም ነው ያወኩት በማሇት
ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፣ እንዱሁም አራተኛ ተጠሪ የሌጃቸውን መብት በሚነካ መሌኩ ስምምነት
ስሇማዴረጋቸው በማስረጃ አሊረጋገጡም በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ሲሆን አመሌካች በቅሬታቸው ሇአራተኛ ተጠሪ ውክሌና
የሰጡት ጠበቃ ወክሇው እንዱከራከሩ እንጂ የእርቅ ስምምነት እንዱያዯርጉ አሇመሆኑ፣ ውክሌናውንም የሰጡት እሳቸው
እንጂ ሌጃቸው ባሇመሆናቸው ተጠሪው ሌጅቷን ወክሇው ስምምነት ማዴረጋቸው፣ እንዱሁም አንዯኛ እና ሁሇተኛ
ተጠሪዎች አቶ ባሌቻ ቱለ ወራሽ ሳይሆኑ ወራሽ ነን ብሇው ስምምነት ማዴረጋቸው ሲታይ በሃሰት የተዯረገ ስምምነት
በመሆኑ የስር ፌ/ቤት ብይንና ውሳኔ እንዱሻርሊቸው አመሌክተዋሌ፡፡ ችልቱም የስር ፌ/ቤት ውሳኔ አግባብነት
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 አኳያ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር
ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡
አከራካሪው ጉዲይ የአመሌካች ጥያቄ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 ስር የሚወዴቅ ነው አይዯሇም የሚሇው ስሇሆነ ይህን
ዴንጋጌ ማየቱ ሇጉዲዩ አወሳሰን ይጠቅማሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ይግባኝ ሉቀርብበት የሚችሌ የመጨረሻ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ
ከተሰጠ በኋሊ ውሳኔው ወይም ትዕዛዙ የተሰጠው በሃሰት ተዘጋጅቶ በቀረበ ሰነዴን ሃሰተኛ የምስክርነት ቃሌን፣ ወይም
መዯሇያን ወይም ወንጀሌ ጠቅሶ የሆነ ተግባርን መሰረት አዴርጎ መሆኑን አቤት ባዩ ሲረዲው ጉዲዩ በይግባኝ ከመታየቱ
በፉት ውሳኔውን የሰጠው ፌ/ቤት ራሱ ዲኝነቱን በዴጋሚ እንዱያይ ጥያቄ ሇማቅረብ መብት የሚሰጠው ነው፡፡ በተያዘው
ጉዲይ አመሌካች የሚከራከሩት ፌ/ቤት የመዘገበው ስምምነት ወንጀሌ መሳይ ተግባር የተፇፀመበት ነው በማሇት ነው፡፡
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እዚህ መዯምዯሚያ ሊይ ያዯረሳቸውም አንዯኛው ምክንያት አራተኛ ተጠሪ ስምምነቱን የፇረሙት ከውክሌና ስሌጣናቸው
በሊይ ነው በማሇት ነው፡፡ አራተኛ ተጠሪ ጠበቃ ወክሇው እንዱከራከሩ ብቻ ከተሰጣቸው የውክሌና ሥሌጣን አሌፇው
ስምምነት አዴርገው ከሆነ አመሌካች ስምምነቱን ከመቃወም ወይም በይግባኝ ፌ/ቤቱ ስምምነቱን በመመዝገብ የሰጠው
ትዕዛዝ ከሚያስሇውጡ በቀር ዴርጊቱ ወንጀሌ ተብል ዲግመኛ ዲኝነት ሉጠየቅበት የሚችሌ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ከክርክሩ
ሂዯትም የአመሌካች ሌጅ የክርክሩ አካሌ የነበረችና አመሌካች ክርክሩን የሚያውቁ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም
በወቅቱ ስምምነቱ እንዲይፀዴቅ ወይም በይግባኝ እንዱሻር ጥያቄ ሉያቀርቡ ይችለ ነበር፡፡ በላሊ በኩሌ ሇአራተኛ ተጠሪ
ውክሌና የሰጡት እሳቸው እንጂ ሌጃቸው ባሇመሆኗ ተጠሪው የሌጃቸው ወኪሌ በመምሰሌ ያዯረጉ ስምምነት በተንኮሌ
የተዯረገ ነው የሚሌ ክርክር የቀረበ ቢሆንም አመሌካች ሇአራተኛ ተጠሪ ውክሌና መስጠታቸው ያሌተካዯና አመሌካችዋ
የሌጃቸው ሞግዚት እንዯመሆናቸው ሌጃቸውን ወክሇው ህጋዊ ተግባራትን የሚፇፅሙ እሳቸው በመሆናቸው ከሳቸው
በተሰጣቸው ውክሌና መሰረት አራተኛ ተጠሪ ስምምነቱን ማዴረጋቸው ወንጀሌ ነክ ተግባር ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡ በመጨረሻም አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪ የሟች አቶ ባሌቻ ቱለ ወራሽ ነን በማሇት ያሌተከራከሩ መሆኑን
አመሌካች በሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ወቅት ያመኑ በመሆኑ በውሌ ስምምነቱ ሊይ ወራሽ ነን ብሇው በመመዝገብ
ፌ/ቤቱን አሳስተዋሌ በሚሌ የቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነው፡፡ በአጠቃሊይ የስምምነት ሰነደ ወንጀሌ
ጠቀስ ተግባር የተፇፀመበት ስሇመሆኑ አመሌካች ያሊስረደ ስሇሆነ ጥያቄአቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 ስር አይወዴቅም
ሲሌ የስር ፌ/ቤት የዯረሰበት መዯምዯሚያ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ ሇማሇት አያስችሌም፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.

የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 12405 መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ብይን ፀንቷሌ፡፡
ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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