የሰ/መ/ቁ.129933
ሰኔ 28 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ጳውልስ አርሺሶ
ሠናይት አዴነው
አመሌካች፡- አቶ አየሇ ወ/አሇማው
ተጠሪዎች፡- 1.ወ/ሮ እመቤት ማሞ

-ቀረቡ
ስሇሁሇቱም ተጠሪዎች 2ኛ ተጠሪ ቀረቡ

2.አቶ ሄኖክ ገ/ጻዱቅ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሰኔ 29 ቀን 2008 ዒ/ም በተጻፇ አቤቱታ
በመዝገብ ቁጥር 51387 በቀን 27/12/2007ዒ.ም የሥር የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 170917 የካቲት 30
ቀን 2008 ዒ/ም የሰጠውን ውሳኔ በማጽናት የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመዝገብ

ቁጥር

125536

በ14/8/2008ዒ.ም

የሰጠው

የተፇጸመበት በመሆኑ ስህተቱ እንዱታረምሌኝ በማሇት

ውሳኔ

መሠረታዊ

የህግ

ስህተት

ዲኝነት በመጠየቃቸው ነው፡፡

የክርክሩ መንሥኤ የውርስ ሀብት ክርክር ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በ7/11/ 2007 ዒ/ም በተጻፇ በአሁኑ ተጠሪዎች ሊይ ባቀረቡት ክስ
ከሟች አቶ ገ/ጻዱቅ ዯስታ በኑዛዜ የተሊሇፇሌንን በቀዴሞ ወረዲ 23 ቀበላ 16 የቤት ቁጥር 207
የሆነ ቤት 1ኛ ተከሳሽ የሟች ሚስት ሳይሆኑ ሚስት ነኝ በማሇት እና 2ኛ ተከሳሽም የሟች ሌጅ
ሳይሆኑ ሌጅ ነኝ በማሇት በኑዛዜ የተሊሇፇሌኝን ቤት ይዘው ስሇሚገኙ 1ኛ ተከሳሽ ሚስት
አይዯለም 2ኛ ተከሳሽም ሌጅ አይዯለም በማሇት ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የውርስ ሀብት
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ጥያቄ ፌርዴ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ 1ኛ ተከሳሽ የሟች አቶ ገ/ጻዱቅ ዯስታ ሚስት 2ኛ
ተከሳሽም ሌጅ አይዯለም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁን ተጠሪዎች 1ኛተጠሪ የሟች ሚስት አይዯለም 2ኛ ተጠሪ የሟች ሌጅ አይዯለም በማሇት
በተሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው ከፌተኛ ፌርዴ
ቤቱ የሥር ፌርዴ ቤት የወሰነውን እና 1ኛ ተጠሪ የሟች ሚስት አይዯለም 2ኛ ተጠሪ የሟች
ሌጅ አይዯለም በማሇት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የስር ከሳሽ የስር ተከሳሾችን 1ኛ ተከሳሽ ሚስት
አይዯለም 2ኛ ተከሳሽም ሌጅ አይዯለም በማሇት ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብት የሊቸውም
በማሇት ውሳኔ የሰጠ ሲሆን ይህ ውሳኔ በስር የፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልትም ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ በአመሌካች የቀረበውም ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በስር ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የጸናውን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ሲሆን የአቤቱታው ይዘትም በአጭሩ፡- የኑዛዜ ተጠቃሚ
የሆንኩበትን ንብረት ተጠሪዎች መብት ሳይኖራቸው መያዛቸውን በመግሇጽ መብቴ እንዱከበርሌኝ
ያቀረብኩት ክርክር ውዴቅ ተዯርጎ በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ በስር ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመጽናት የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱታረም የሚጠይቅ ነው፡፡
የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች 1ኛ ተጠሪ ከሟች ጋር ጋብቻ እንዯላሊቸው እና ከሟች
ጋር በጋራ ያፇሩት ንብረት የላሇ መሆኑን የሚያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ አቅርቤያሇሁ እያለ ይህ
ታሌፍ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ የማቅረብ መብት የሊቸውም በማሇት በስር ከፌተኛ እና
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት መጣራት ያሇበት መሆኑ ስሇታመነበት
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው የካቲት 16 ቀን
2009 ዒ/ም በተጻፇ መሌስ ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረቡትን ክርክር አጠናክረው ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካቹም መጋቢት 19 ቀን 2009 ዒ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡የነገሩ
አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት
ከቀረበው ክርክር አንጻር በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጡት ውሳኔዎች መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት መሆን ያሇመሆኑን አጣሪው ከያዘው ጭብጥ አንጻር ጉዲዩ ተመርምሯሌ፡
የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ክስ ተቀብል እና የስር ተከሳሾችን ክርክር ውዴቅ
በማዴረግ 1ኛ ተጠሪ የሟች ሚስት 2ኛ ተጠሪ የሟች ሌጅ አይዯለም በማሇት ውሳኔ የሰጠው
ሟች ሇአመሌካች የእህታቸው ሌጅ መሆናቸውን በመግሇጽ እና የክርክሩ ይዞታ በስተ ግራ ባሇው
ክፌት ቦታ የተሰራውን ቤት ከሟች ጋር በጋራ የሰሩ መሆናቸውን በመግሇጽ ከሞትኩኝ በኃሊ
አመሌካች በስማቸው አዙረው እንዱጠቀሙበት፣ እንዱሸጡ እና እንዱሇውጡ ያዯረጉት እና
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ስሌጣን ባሇው አካሌ የጸዯቀ የቁም ኑዛዜ

ማቅረባቸውን

እና ሟች ከ1ኛ ተጠሪ ጋር

በ23/11/1992ዒ.ም በተጻፇ ከሚያዝያ 12 ቀን 1978ዒ.ም ጀምሮ 1ኛ ተጠሪ እንዯ ሚስት በ80
እንዯ ሰራተኛ በዯመወዝ ሌጅ ሳንወሌዴ አብረን ስንኖር በእዴሜ ባሇመመጣጠናችን የሰራሁበትን
ዯመወዝ ብር 3000.00 ተቀብዬ ወዯፉት ቀሪ ንብረት እና ሀብት አሇኝ በማሇት ሊሌጠይቅ
ተስማምቻሇሁ በማሇት የፇረሙበትን ማስረጃ አቅርበዋሌ በማሇት ሲሆን የስር ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ይህንን የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ የሻረው አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ክስ
የማቅረብ መብት የሊቸውም በመሆኑም ተጠሪዎች ይህንን አስመሌክቶ ያቀረቡትን መቃወሚያ
የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ብይን ተገቢ አይዯሇም በማሇት
ሲሆን ይህ ውሳኔ በስር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው የቀረበ ሲሆን እኛም የሰበር አመሌካች 1ኛ
ተጠሪ የሟች ሚስት 2ኛ ተጠሪ የሟች ሌጅ አይዯለም ይባሌሌኝ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ
በስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተቀባይነት ቢያገኝም በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውዴቅ በማዴረግ መወሰናቸው በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?
የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡
አመሌካች በስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ 1ኛ ተጠሪ የሟች ሚስት አይዯለም
2ኛ ተጠሪም የሟች ሌጅ አይዯለም ይባሌሌኝ የሚሌ ሲሆን ሇዚህም ምክንያታቸው 1ኛ ተጠሪ
ከሟች እንዯ ሚስት በ80 እንዯ ሰራተኛ በዯመወዝ ሌጅ ሳይወሌደ አብረው ሇመኖር ተስማምተው
ሲኖሩ ቆይተው 1ኛ ተጠሪ የነበራቸውን ብር 3000.00 ወስዯው ከአመሌካች ጋር ወዯፉት ምንም
የቀረ ንብረት እና መብት አሇኝ በማሇት ሊሌጠይቅ ብሇው የተስማሙበት የሰነዴ ማስረጃ አሇኝ
በማሇት አቅርበው በዚህ ምክንያት 1ኛ ተጠሪ የሟች ሚስት 2ኛ ተጠሪም የሟች ሌጅ አይዯለም
ይባሌሌኝ በማሇት ነው፡፡
ከተጠሪዎች በኩሌ የቀረበው እና ምሊሽ ማግኘት የሚገባው መከራከሪያ አመሌካች ይህንን ክስ
በማቅረብ የመከራከር ህጋዊ መብት የሊቸውም የሚሇው ነው፡፡
በመሰረቱ

የተሻሻሇው

የቤተሰብ

ህግ

አዋጅ

ቁጥር

213/1992

አንቀጽ

177/1-3/

ያለ

ዴንጋጌዎች በአባት በኩሌ ያሇን መወሇዴ መቃወም የሚቻሇው የመካዴ ክስ በማቅረብ ብቻ ሲሆን
ክሱንም የሚያቀርበው የሌጅ አባት ነህ የተባሇ ሰው ነው፡፡ ሆኖም በህግ ግምት የሌጁ አባት ነህ
የሚባሇው ሰው የሞት ወይም የመካዴ ክስ ሇማቅረብ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ አባት ነህ የተባሇው
ሰው ችልታ ያጣ እንዯሆነ ከተወሊጆች አንደ በእርሱ ፊንታ ሆኖ የመካዴ ክስ ማቅረብ
እንዯሚችሌ የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/1/ ይዯነግጋሌ፡፡ ነገር ግን ተወሊጆች የላለ
እንዯሆነ እናት እና አባት የመካዴ ክስ የማቅረብ መብት ያሊቸው ሲሆን እነዚህም በላለ ጊዜ
ዯግሞ ወዯ

ሊይ ከሚቆጠሩ

ወሊጆች

አንደ መብቱን
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ሉሰራበት

እንዯሚችሌ ከዚህ

በሊይ

የተጠቀሰው የህግ አንቀጽ 177/2/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ በመጨረሻም ወዯ ሊይ የሚቆጠሩ ወሊጆች
የላለ እንዯሆነ በመካዴ ክስ መብት ሉሰራበት የሚችሇው ከወንዴሞቹ ወይም ከእህቶቹ አንደ
እንዯሆነ የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 177/3/ ይዯነግጋሌ፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች የሟች የእህት ሌጅ መሆናቸው በኑዛዜ ሰነደ ሊይ
የተመሇከተ በመሆኑ ይህንን ክስ ሇማቅረብ ህጋዊ መብት የሊቸውም ላሊው ሚስትነት በተመሇከተ
የቀረበው መቃወሚያ እንዯመረመርነው አመሌካች ሟች አሇ የሚለት ኑዛዜ አመሌካች የእህቴ
ሌጅ ስሇሆነ በአዱስ ከተማ ወረዲ 23 ቀበላ 16 የቤ.ቁ 207 ከሆነው መኖሪያ ቤቴ በስተግራ
ባሇው ክፌት ቦታ ወጪ በማውጣት አብሮ ስሇሰራ ይህንን የተሰራ ቤት ከህሌፇተ ህይወቴ በኋሊ
በስሙ አዙሮ እንዱጠቀም ተናዝዣሇሁ የሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ኑዛዜ አሇኝ የሚለት
ከዋናው ቤት በስተግራ በኩሌ ባሇው ክፌት ቦታ ሊይ የተሰራ ቤትን በተመሇከተ በመሆኑ የጠቅሊሊ
ሀብት ነኑዛዜ ተጠቃሚ ነኝ በማሇት ያቀረቡት ክርክር በላሇበት የአሁን 1ኛ ተጠሪ ሚስትነት
በመቃወም አቤቱታ ሇማቅረብ የሚያስችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33 መሰረት መብት ወይም ጥቅም
የሊቸውም፡፡
በመሆኑም የስር

መጀመሪያ

ዯረጃ ፌርዴ ቤት በተጠሪዎች በቀረበሇት የመጀመሪያ ዯረጃ

መቃወሚያ መሰረት ክሱን ውዴቅ በማዴረግ ሉወስን ሲገባ መቃወሚያውን ውዴቅ በማዴረግ
በአመሌካች ክስ መሰረት 1ኛ ተጠሪ የሟች አቶ ገ/ጻዱቅ ዯስታ ሚስት አይዯለም 2ኛ ተጠሪም
የሟች ሌጅ አይዯለም በማሇት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን
ውሳኔ የስር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በማጽናት የሰጠው ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

በስር የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 51387 በ27/12/2007 ዒ.ምተሰጥቶ
በስር የፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 170917 በ30/6/2008ዒ.ም ዒ.ም የተሻረው
እና በስር የፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 125536
በ14/8/2008ዒ.ም ዒ.ም የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡

2.

ይህ ውሳኔ አመሌካችን በኑዛዜው መሰረት የውርስ ሃብት ክርክር ከማቅረብ አያግዲቸውም
ብሇናሌ፡፡

3.
4.
5.

የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
በዚህ ክርክር ምክንያት የተሰጠው የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ ሇሚመሇከተው አካሌ ይጻፌ፡፡
የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡
መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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