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የሰ/መ/ቁ.105694 

                                             መጋቢት 27 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                       ዲኞች-፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                              ሙስጠፊ አህመዴ 

                              ተፇሪ ገብሩ       

                              ሸምሱ ሲርጋጋ 

                              አብረሃ መሰሇ  

አመሌካች፡- አቶ ተሾመ ጎርፋ - ወራሽ ወ/ሮ መቅዯስ ተሾመ - ጠበቃ አብርሃም ሀዱስ ጋር 

ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፇሰሰች ወንዴማገኘሁ - ወራሽ አቶ ጣሰው ተሾመ - ጠበቃ ሃሌማ አቻሜ ጋር  

ቀረቡ 

                መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታን አስመሌክቶ የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን  

የተጀመረውም የአመሌካች ባሇቤት የነበሩት ሌጃቸው ወ/ሮ ተናኘ ተሾመ በሞት መሇየታቸውን 

እና በጋብቻ ውስጥ ያፇሩት ንብረት በአመሌካች እጅ የሚገኝ መሆኑን ገሌጸው ውርስ 

እንዱጣራሊቸው ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በ08/08/2004 ዒ.ም. 

አዘጋጅተው ባቀረቡት ክስ ሲሆን አመሌካቹም በ02/02/2005 ዒ.ም. በሰጡት መሌስ በአመሌካች 

እጅ ይገኛሌ የተባሇው ንብረት የሟች ወ/ሮ ተናኘ ተሾመ የጋራ ንብረት ሳይሆን የአመሌካቹ የግሌ 

ሀብት በመሆኑ ውርሱ ሉጣራ አይገባም ተብል ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡ፌርዴ 

ቤቱም ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብ አጣሪ የመዯበ ሲሆን አጣሪውም በተመራሇት መሰረት 

ውርሱን አጣርቶ በ14/05/2005 ዒ.ም. የተጻፇ ሪፖርት አቅርቧሌ፡፡ የሪፖርቱም ይዘት በአዱስ 

አበባ ከተማ በቦላ ክፌሇ ከተማ በወረዲ 7 የሚገኘው ቁጥሩ 1177 የሆነው ቤት የተጋቢዎቹ 

የጋራ ሀብት መሆኑ ስሇተረጋገጠ የቤቱ አጋማሽ እና ከኪራዩ የተገኘው ገንዘብ  ብር 35,400 

ውስጥ አጋማሹ ብር 17,700 የውርስ ሀብት ነው፣ሇቤቱ ዕዴሳት ወጣ የተባሇው ብር 4,400 

አጋማሽ የውርሱ ዕዲ አይዯሇም የሚሌ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 
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ፌርዴ ቤቱም በሪፖርቱ ሊይ የግራ ቀኙን አስተያየት ከተቀበሇ በኃሊ የአሁኑ አመሌካች ቤቱ 

የአመሌካቹ የግሌ ሀብት በመሆኑ ሪፖርቱ ሉመዘገብ አይገባም በማሇት ያቀረቡትን የመቃወሚያ 

አስተያየት ውዴቅ በማዴረግ ሪፖርቱን ተቀብል በመመዝገብ በመዝገብ ቁጥር 78124 

በ26/09/2005 ዒ.ም. ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት ይግባኙን የተመሇከተው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ከቤቱ ኪራይ የተገኘውን ገቢ ወዯ ብር 29,400 ዝቅ አዴርጎ የውርስ ሀብት ሉሆን 

የሚገባውን የኪራይ ገንዘብ ወዯ ብር 14,700 ዝቅ በማዴረግ እና ሇቤቱ ዕዴሳት የወጣ ነው 

ከተባሇው ብር 4,400 ውስጥ አጋማሹ ብር 2,200 የውርሱ ዕዲ መሆን ይገባዋሌ በማሇት የስር 

ፌርዴ ቤት ውሳኔን በዚህ አግባብ በማሻሻለ የሁሇቱም የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ሲሆን የሰበር አቤቱታው 

ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ በተጠሪ አውራሽ እና በአመሌካች መካከሌ በ1975 ዒ.ም. ባህሊዊ ጋብቻ 

ስሇመፇጸሙ የተረጋገጠ ነገር እንዯላሇ ከመንግስት ተቋም ተገናዝቦ የተሰጠ ማስረጃ ስሊሇመኖሩ 

ከመንግስት ተቋም ሇስር ፌርዴ ቤት ከተሰጠው ምሊሽ እና በባህሌ ጋብቻ ውለ ሊይ በእማኝነት 

የፇረሙት ግሇሰቦች በ1975 ዒ.ም. ከፉልቹ ያሌተወሇደ እና ከፉልቹም በወቅቱ ሇአካሇመጠን 

ያሌዯረሱ በመሆናቸው በግራ ቀኙ መካከሌ በ1975 ዒ.ም. ጋብቻ መፇጸሙ አሌተረጋጠም በማሇት 

የስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገውን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በምስክሮች ተረጋግጧሌ የሚሌ 

ምክንያት በመስጠት ብቻ የመሻሩን አግባብነት ተጠሪዋ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ 

ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በጉዲዩ እሌባት ማግኘት 

የሚገባቸው፡- 

1. አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት እና ሇሰበር ክርክሩ በጭብጥነት የተያዘው 

ነጥብ በስር ፌርዴ ቤቶች የተዯረገውን የክርክር ጭብጥ መሰረት ያዯረጉ ናቸው ወይስ 

አይዯለም? 

2. የአከራካሪው ቤት አጋማሽ እና የኪራይ ገቢው አጋማሽ የውርስ ሀብት ነው በሚሌ በስር 

ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ወይስ 

አይዯሇም? 

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ  ስህተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከእነዚሁ ነጥቦች አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው 

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 78124 በ26/09/2005 ዒ.ም. 

የተሰጠው ውሳኔ እና ይህንኑ ውሳኔ በከፉሌ በማሻሻሌ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 
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ቁጥር 137902 በ28/11/2006 ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ ነው፡፡ይህንንም አመሌካቹ በ12/12/2006 

ዒ.ም. አዘጋጅተው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መግቢያ ሊይ በትክክሌ አስፌረዋሌ፡፡አመሌካቹ ይህንን 

በትክክሌ ካሰፇሩ በኃሊ ግን ዝርዝር አቤቱታቸውን ያቀረቡት በሁሇቱ የስር ፌርዴ ቤቶች ከሊይ 

በተጠቀሱት መዝገቦች በተሰጡት ውሳኔ ሊይ ሳይሆን ይሌቁንም የአመሌካች እና የተጠሪዋ 

አውራሽ የጋብቻ የምስክር ወረቀት ተገቢውን ስርዒት አሟሌቶ የተሰጠ ባሇመሆኑ ሉሰረዝ ይገባሌ 

በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05087 

በ02/04/2006 ዒ.ም. ከሰጠው ውሳኔ ጋር አያይዘው ነው፡፡ 

በመሰረቱ ይህ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ አመሌካቹን 

ተጠቃሚ የሚያዯርግ ሲሆን በይግባኝ የተሇወጠ ስሇመሆኑም የመዝገቡ ግሌባጭ የሚጠቁመው 

ነገር የሇም፡፡ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05087 

በ02/04/2006 ዒ.ም. በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ የተሰማው ወገን ካሇ ጉዲዩ ስርዒቱን ጠብቆ 

ሲቀርብ ከሚታይ በቀር በስር ሁሇቱ ፌርዴ ቤቶች ከነበረው ክርክር ጋር ግንኙነት የላሇውን 

ውሳኔ መሰረት አዴርገው አመሌካች የሰበር ክርክር ሉያቀርቡ የሚችለበት ስነ ስርዒታዊ አግባብ 

የሇም፡፡ በውርስ ማጣራቱ ጉዲይ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር ቤቱን ያፇራሁት 

ከጋብቻው በፉት ነው ከማሇት በቀር የተጠሪዋ አውራሽ ባሇቤታቸው የነበሩ ስሇመሆኑ አመሌካች 

ክዯው ያቀረቡት ክርክር ባሇመኖሩ ምክንያት በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

የተሰጠው ውሳኔ በውርስ ማጣራቱ ጉዲይ በስር ፌርዴ ቤቶች ከነበረው የክርክር ጭብጥ እና 

ከተሰጠው ውሳኔ ጋር ግንኙነት የላሇው መሆኑ እና ውሳኔው ተጠቃሚ የሚያዯርገውም 

አመሌካቹን መሆኑ እየታወቀ፣እንዱሁም በይግባኝ የተሇወጠ ስሇመሆኑ የመዝገቡ ግሌባጭ 

የሚጠቁመው ነገር ሳይኖር ውሳኔው የሰበር ክርከሩ መነሻ እንዯሆነ እና በበሊይ ፌርዴ ቤትም 

እንዯተሻረ ተወስድ በአጣሪው ችልት የተያዘው ጭብጥ የመዝገቡን ግሌባጭ መሰረት ያዯረገ 

አሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት እና ሇሰበር 

ክርክሩ በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ በስር ፌርዴ ቤቶች የተዯረገውን የክርክር ጭብጥ መሰረት 

ያዯረጉ ናቸው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ከሊይ እንዯተገሇጸው በውርስ ማጣራቱ ጉዲይ በመጀመሪያ ዯረጃ 

ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር ቤቱን ያፇራሁት ከጋብቻው በፉት ነው ከማሇት በቀር የተጠሪዋ 

አውራሽ ባሇቤታቸው የነበሩ ስሇመሆኑ አመሌካች ክዯው ያቀረቡት ክርክር አሇመኖሩን የመዝገቡ 

ግሌባጭ በግሌጽ ያመሇክታሌ፡፡ ይህንን ክርክር በስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርቤ ነበር 

በማሇት አመሌካች በዚህ ሰበር ዯረጃም ቢሆን ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ አከራካሪው ቤት 

በአመሌካች እና በተጠሪዋ አውራሽ በጋራ የተሰራ ስሇመሆኑ በተጠሪዋ ብቻ ሳይሆን አመሌካች 

ራሳቸው ካሰሟቸው ምስክሮች መካከሌ በከፉልቹ ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ 
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ያመሇክታሌ፡፡አመሌካች ከስርዒት ውጪ የተሰጠ ነው የሚሇትን የጋብቻ የምስክር ወረቀት በአዱስ 

አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እንዱሰረዝ ካዯረጉ በኃሊ ይኸው ውሳኔ በተጨማሪ 

ማስረጃነት እንዱታይሊቸው በይግባኝ ሰሚው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጠይቀው የነበረ መሆኑን 

ከመዝገቡ ግሌባጭ ማረጋገጥ የተቻሇ ቢሆንም በመሰረቱ በስር ፌርዴ ቤት ክዯው 

ያሌተከራከሩበትን ነጥብ በይግባኝ ዯረጃ ክዯው እና ክርክራቸውንም ሇውጠው የሚከራከሩበት 

አግባብ በስነ ስርዒት ሔጉ በአንቀጽ 329 (1) ዴንጋጌ መሰረት ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተጨማሪ ማስረጃ ጥያቄያቸውን አሌፍ የመዝገቡን ግሌባጭ መሰረት 

በማዴረግ ውሳኔ መስጠቱ የሚነቀፌበት ሔጋዊ ምክንያት ካሇመኖሩም በሊይ አመሌካች 

በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሰጡት መሌስ ይዘት እና በግራ ቀኙ ምስክሮች ከተረጋገጠው ፌሬ 

ነገር አንጻር የጋብቻ የምስክር ወረቀቱ ተገቢውን ስርዒት ተከትል የተሰጠ አይዯሇም ተብል 

መሰረዙ በአመሌካች እና በተጠሪዋ አውራሽ መካከሌ ጋብቻ አሌነበረም ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ 

ሇመዴረስ የሚያስችሌ ባሇመሆኑ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 05087 በ02/04/2006 ዒ.ም. ከሰጠው ውሳኔ ጋር አያይዘው የሚያቀርቡት 

ክርክር ሔጋዊ ተቀባይነት ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

                              ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 78124 በ26/09/2005 ዒ.ም. 

ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 137902 በ28/11/2006 ዒ.ም. 

ተሻሽል የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና ሇፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡ 

3. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 225588 የተያዘው አፇጻጸም 

ታግድ እንዱቆይ በዚህ መዝገብ በ19/09/2007 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ፣እንዱሁም 

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 207228 የተያዘው አፇጻጸም 

ታግድ እንዱቆይ በዚህ መዝገብ በ26/09/2007 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

4. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡          ሃ/ወ                        
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