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የሰ/መ/ቁ. 49359 

ጥቅምት 4 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ቀሇሟ ወርቅነህ ሺበሺ 

ተጠሪ፡- ሻምበሌ ጌታሁን ገብሬ ቀረበ 

      መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች የሟች እህትዋ ወራሽ መሆንዋን መሠረት በማዴረግ 
ያቀረበችው የውርስ ንብረት የመካፇሌ ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት ውዴቅ በመዯረጉ ነው፡፡ 
ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ከተጠሪ የቀረበውን የይርጋ 
መቃወሚያ በመቀበሌ እና በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1ዏዏዏ/1/ የተቀመጠውን የሦስት ዓመት የጊዜ ወሰን 
መሠረት በማዴረግ ክሱን ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ አመሌካች ውሣኔውን በመቃወም ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ይግባኝ ብታቀርብም፤ ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም ተብል ይግባኙ ተሰርዞአሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች መስከረም 21 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ አቤቱታ ባቀረበችበት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የምትሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱን የሚያርም 
ውሣኔ ይሰጥሊት ዘንዴ ጠይቃሇች፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን 
ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ የተባሇው በአግባቡ 
ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ጭብጡን በማስመሌከት 
ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

እንዯምንመሇከተው አመሌካች ክስ የመሠረተችው የወራሽነት መብትን መነሻ በማዴረግ 
ነው፡፡ ሇክሱ ምክንያት የሆነው ንብረት ባሇሃብት ነበረች የተባሇችው የአመሌካች እህት የሞተችው 
መጋቢት 11 ቀን 88 ዓ.ም ሆኖ አመሌካች የውርስ ንብረቱ እንዱሰጣት ክስ የመሠረተችው ዯግሞ 
ጥር 26 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም እንዯሆነ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ የይርጋ መቃወሚያ ያቀረበው 
ከዚህ በመነሣት ሲሆን፣ የሥር ፌ/ቤቶችም ተመሣሣይ ምክንያት በመስጠት ክሱ በይርጋ ቀሪ 
ሆኖአሌ በማሇት ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች ግን ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ ትክክሌ አይዯሇም በሚሌ 
ክርክርዋን በመግፊት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች፡፡ በዚህ ረገዴ የሰጠችው ምክንያት ሟች እህቴ 
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የተወችሌኝን ኑዛዜ በፌ/ቤት ሳሊስፀዴቅ በውርስ ንብረቱ ሊይ ጥያቄ ማንሣት አሌቻሌኩም ነበር፡፡ 
ስሇዚህም ኑዛዜው እንዱፀዴቅሌኝ ሇፌ/ቤት አቤቱታ አቅርቤ ስከራከር ከቆየሁ በኋሊ ሲፀዴቅሌኝ 
በንብረቱ ሊይ ክስ መሥርቻሇሁ የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ ኑዛዜው መጽዯቅ የሇበትም በማሇት 
ሲከራከራት እንዯቆየም በአቤቱታዋ የገሇፀች ሲሆን፣ ተጠሪም ይህ እውነት አይዯሇም የሚሌ መሌስ 
ወይም ክርክር አሊቀረበም፡፡ 

ከቀረበው ክርክር እንዯምንገነዘበው በእርግጥ አመሌካች በንብረቱ ሊይ ክስ የመሠረተችው 
ሟች ከሞተች ከአሥራ ሦስት /13/ ዓመት በሊይ ቆይታ ነው፡፡ ነገሩ ከዚህ ሁኔታ ብቻ በመነሳት 
ሲታይ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ ኑዛዜውን በፌ/ቤት ሣሊስፀዴቅ በውርስ ንብረቱ 
ሊይ ክስ መመሥረት አሌችሌም ነበር የሚሇው ክርክርም እንዲሇ በቀጥታ ተቀባይነት የሚኖረው 
አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው እስካሇ ዴረስ ወይም አመሌካች የሟች እህት ነኝ እስካሇች ዴረስ በንብረቱ ሊይ 
በቀጥታ መክሰስ እየቻሇች ኑዛዜ በፌ/ቤት አስፀዴቃሇሁ በማሇት ጊዜዋን ካሣሇፇች ይርጋን 
በተመሇከተ ሇቀረበበት መቃወሚያ መከራከሪያ አዴርጋ ሌታቀርበው አትችሌም፡፡ ኑዛዜው ዋጋ 
የሚኖረው በፌ/ቤት ስሇፀዯቀ ሣይሆን በሔግ የተቀመጡትን የኑዛዜ መሠረቶች ወይም መስፇርቶች 
ሲያሟሊ ነው፡፡ ይህ የሰበር ችልትም ከዚህ በመነሣት ኑዛዜ ሇፌ/ቤት ቀርቦ መጽዯቅ በኑዛዜው 
ሔጋዊነት ሊይ የሚጨምረው ነገር የሇም በማሇት ቀዯም ሲሌ በሰጣቸው ውሣኔዎች ሇሔጉ ትርጉም 
ሰጥቶአሌ፡፡ በመሆኑም ኑዛዜውን በፌ/ቤት ሳሊስፀዴቅ በውርስ ንብረቱ ሊይ ክስ መመሥረት 
አሌችሌም ነበር የሚሇው የአመሌካች ክርክር በሔግ ረገዴ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

ይህ እንዲሇ ሆኖ ግን በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የተነሣው ክርክር ከላሊም አቅጣጫ 
መታየት እንዯሇበት ከክርክሩ አመጣጥ እና ሌዩ ባህርይ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው የኑዛዜውን መጽዯቅ በተመሇከተ በቀረበው አቤቱታ ተጠሪም 
ተካፊይ እንዯነበረ የራሱ ምክንያት በመስጠት ኑዛዜው ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት 
ሲከራከር እንዯቆየ ተገንዝበናሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ31ዏ3 ግንቦት 23 
ቀን 98 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ እንዯተመሇከተው አመሌካች ኑዛዜ ይጽዯቅሌኝ የሚሇውን አቤቱታ 
ሇፌ/ቤቱ ያቀረበችው መጋቢት 17 ቀን 88 ዓ.ም ነው፡፡ ይህም ማሇት ሟች ከሞተች /መጋቢት 11 
ቀን 88 ዓ.ም/ በስዴስት /6/ ቀን ውስጥ አቤቱታው ቀርቦአሌ ማሇት ነው፡፡ ተጠሪ መሌስ የሰጠው 
ሚያዝያ 3 ቀን 89 ዓ.ም ሲሆን፣ የኑዛዜው መዯረግ አጠራጣሪ ነው፣ በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ 
ከሟች ፉርማ ጋር አይመሳሰሌም፣ በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ የኔም የጋራ ሏብት ነው የሚለትን 
ምክንያቶች በመስጠት ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት 
ፌ/ቤትም ክርክሩን ሲያይ ቆይቶ ውሣኔ የሰጠው ግንቦት 23 ቀን 98 ዓ.ም እንዯሆነ ተመሌክተናሌ፡፡ 
እነዚህን ሁኔታዎች ዯምረን ስንመሇከት አመሌካች በጊዜው በንብረቱ ሊይ ክስ ሣትመሠርት 
የቀረችው ተጠሪም ባዯረገው አስተዋጽኦ እና ፌ/ቤቱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ውሣኔ ባሇመስጠቱ ነው 
ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ ሲከራከሩ የቆዩትም አመሌካች በኑዛዜው መሠረት ንብረት 
ሌትወርስ የምትችሌበት አግባብ አሇ ወይስ የሇም ከሚሇው ጋር በተያያዘ ሁኔታ እንዯሆነ 
መመሌከቱ የሚከብዴ አይዯሇም፡፡ ከዚህ የተነሣም ይርጋው በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 1851/ሇ/ በተመሇከተው 
መሠረት ተቋርጦአሌ ሇማሇት የሚቻሌ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌ አመሌካች ያቀረበችው ክስ በይርጋ 
ተቋርጦአሌ በማሇት በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ ሔጉን በአግባቡ በማየት የተሰጠ ባሇመሆኑ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 26317 ሚያዝያ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው 
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ498 ነሏሴ 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው 
ትእዛዝ በፌ/ብ/ሔ//ሥ/ሥ/ ቁ. 348/1/  መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ አሇመሆኑን በመገንዘብ ግራ ቀኝ 
ወገኖች በጉዲዩ ስረ- ነገር ሊይ የሚያቀርቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተገቢውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 341/1/ መሠረት ይመሇስሇት፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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