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ኀዲር 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ የሱፌ ሁሴን ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አዯን አብዯሊ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የሱማላ ብሓራዊ ክሌሌ የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌኝ በማሇት ሰኔ 23 ቀን 2001 ዓ.ም ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ሇጅጅጋ ዞን
ያቀረበው ክስ ነው፡፡ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
ተጠሪ ካሀ አብዯሊ የተባሇችው እህቱ የአፇር ቤቶችና የከተማ ቦታ የነበራት መሆኑንና እህቱ
ካሀ ከተጠሪ ውጭ ላሊ ወራሽ የሆነ የሥጋ ዘመዴ የላሊት መሆኑን ገሌፆ ሟች ካሀ ከዚህ ዓሇም
በሞት ስትሇይ አክስቷ ወ/ሮ ከዴጃ ሰምታ መጥታ ሇተከሳሽ (አመሌካች) ቤቶቹን እኔ እስክመጣ ዴረስ
በአዯራ እየጠበቀ እንዱቆይ ሇተከሳሽ (አመሌካች) አባት ሁሴን አሰን ሰጥታዋሇች፡፡ አቶ ሁሴን አሰን
(የአመሌካች አባት) በቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ ያለትን የሟች ወ/ሮ ካሀ ቤትና ቦታ ይዟሌ፡፡ የቦታው
አዋሳኝ በምስራቅ የአመኑር ቤት፣ በምእራብ መንገዴ በሰሜን የአህመዴ ሽፊው ቤተሰቦች በዯቡብ
መንገዴ ሲሆን የሟች ወ/ሮ ካሃ ቤቶች ብዛት ሁሇት ክፌሌ በአፇር ክዲን የተሰራ ቤት፣አምስት ክፌሌ
በቆርቆሮ ክዲን የተሰራ ቤትና ስዴስት መፀዲጃ ቤት ያካተተ ነው፡፡ አቶ ሁሴን አሰን ቤቶቹን
እንዱያስረክበኝ ስጠይቀው ሇረዥም ጊዜ ቤቶቹን ስንከባከብና ስጠብቅ ስሇቆየሁ ገንዘብ ይክፇሇኝ
በማሇቱ በሽማግላ ብር 8000 (ስምንት ሺህ ብር) ሌከፇሇው ከተስማማን በኋሊ የቤቱ ባሇሏብት
ሇመሆኔ ካርታና ፏሊን አሇኝ በማሇት ቤቱን ሇመሸጥ እያስማማሁ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ቤቱን
የሠራችው ሟች ወ/ሮ ከሃ አብዯሊ መሆኗን፣እና ተከሳሽ የያዘው ትክክሇኛ ያሌሆነ የባሇቤትነት
ማረጋገጫ ትክክሇኛ አሇመሆኑ በማስረጃ ተጣርቶ እንዱወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፣የሥር
ተከሳሽ የአሁን አመሌካች በበኩለ ቀዯም ሲሌ ሟች ወ/ሮ ከሃ የግሌ ይዞታና ቤት የነበራት ቢሆንም
በሔይወት እያሇች ቤቱንና ቦታውን ሇእኔ ወሊጅ አባት ሁሴን ሏሰን ሰጥታዋሌች ወ/ሮ ከሃ ቤቱን
ሇወሊጅ አባቴ የሰጠች ስሇመሆኑ ማስረጃ አሇን፡፡ ከሳሽ (ተጠሪ) ገንዘብ እንዱከፌሇኝ ያዯረግሁበት
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ስምምነት የሇም በማሇት የይዞታ ማረጋገጫ የባሇቤትነት የምስክር ወረቀትና ላልች ምስክሮችን
ዘርዝሮ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪንና የአመሌካችን የቃሌ ክርክር ሲሰማ ቤቱና ቦታው
በመጀመሪያ የሟች የወ/ሮ ካሀ አብዯሊ መሆኑንና በአቅራቢያው ሟች ወራሽ ያሌነበራት መሆኑን
የተስማሙበት ፌሬ ጉዲይ እንዯሆነ በውሣኔው የገሇፁ ሲሆን፣ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በህይወት እያሇች
ቤቱን ሇአመሌካች አባት ሰጥታሇች ወይስ አሌሰጠችም የሚሇው ነጥብ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት
መሆኑን በመሇየት ጭብጥ መሥርቷሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ
በጽሐፌ በተዯረገ የስጦታ ውሌ ቤቱን ሇአመሌካች አባት የሰጠች ስሇመሆኗ የሚያስረዲ ማስረጃ
እንዲሊቀረበና አመሌካች ያቀረበው የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት በአሁኑ ወቅት ቤቱ የአመሌካች
ንብረት መሆኑን የሚያስረዲ እንጅ ቤቱ የቀዴሞ ባሇሏብት ከሆነችውና የቤቱ ባሇንብረት መሆኗ
አከራካሪ ካሌሆነው ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ እንዳት ወዯ አመሌካች አባት እንዯተዛወረ አያስረዲም፡፡
በላሊ በኩሌ ከሳሽ/ተጠሪ/ የሟች ካሃ አብዯሊን ቤት ከዴጃ የተባሇችው ሴት ሇአመሌካች አባት ተጠሪ
የሟች ወራሽ እስኪመጣ በአዯራ ይዞ እንዱቆይ የሰጠችው መሆኑንና አመሌካችና ተጠሪ የተዯራዯሩና
አመሌካች ብር 8000/ስምንት ሺህ ብር/ ከተጠሪ
ሇመቀበሌ ተስማምቶ ተጠሪ ገንዘብ የላሇው
በመሆኑ መክፇሌ እንዲሌቻሇ አስረዴቷሌ በማሇት የአመሌካች አባት ቤቱን የያዙት በአዯራ በመሆኑ
ሇተጠሪ (ሇሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ) ወራሽ እንዱያስረክብ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ቢሆንም
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ
አጽንቶታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ
ቢሆንም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቤቱታቸውን አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካች ሰኔ
23 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ወሊጅ አባቴ አቶ ሁሴን አው ሏሰን 1986 ዓ.ም ከዚህ
ዓሇም በሞት ተሇይቷሌ፡፡ ወሊጅ አባቴ በጅጅጋ 02 ቀበላ የቤት ቁጥር 123-01 ቤት ውስጥ ይኖሩ
የነበረ ሲሆን እኔም አባቴ በሞት ከተሇዩ በኋሊ እየኖርኩበት እገኛሇሁ፡፡ ተጠሪ ቤቱ የእህቴ ወ/ሮ ካሃ
ስሇሆነ ይሌቀቅሌኝ በማሇት ክስ ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦብኝ አኔም አባቴ ሇአርባ ስዴስት
ዓመት በቤቱ ውስጥ የኖረና በሶማሉያ ጦርነት ሰነደ /ካርታና ፏሊኑ/ በመቃጠለ ወ/ሮ ካሃ በሔይወት
እያለ ላሊ ካርታና ፏሊን አውጥተው የኖሩበት ነው በማሇት ተከራክሬአሇሁ፡፡ ቤቱ የአባቴ አክስት
የሆነውንና የአባቴ አክስት ሇአባቴ በሔይወት እያሇ የሰጡት ቤት መሆኑን በህይወት ያለት የአባቴ
አክስት ባሌ አሉ ባዴሌ ሣይጠየቁና ሣይመሰክሩ ሇተጠሪ እንዱያስረክብ የተሰጠው ውሣኔ አባቴ የቤቱ
ባሇሏብት መሆኑን የሚያረጋግጥ የባሇሏብትነት የምስክር ወረቀት ያሇው ሆኖ እያሇ አሊግባብ የተሰጠ
ውሣኔ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ስሇዚህ ውሣኔው በሰበር እንዱታረምሌኝ
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ በበኩለ ቤቱ የእህቴ የሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ መሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ አመሌካች
ሟች ወ/ሮ ካሃ ቤቱን ሇአባቷ እንዯሰጡ በመግሇጽ የተከራከረ ቢሆንም ሟች ወ/ሮ ከሃ ቤቱን በስጦታ
ያስተሊሇፈበትን ሰነዴ በማቅረብ አሊስረዲም፡፡ በእኔ በኩሌ የሟች ወ/ሮ ካሃ ወንዴምና ወራሽ መሆኔን
የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቅርቤአሇሁ፡፡ የአመሌካች አባት ቤቱ ከቀዴሞ ባሇንብረቷ ከወ/ሮ ካሃ በሔጋዊ
መንገዴ ሣይተሊሇፌሊት የወጣው የባሇሏብትነት የምስክር ወረቀት አመሌካችን የቤቱ ባሇሏብት
ሉያዯርገው አይችሌም፡፡ ስሇሆነም በክሌለ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የላሇው በመሆኑ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተኝ በማሇት ኀዲር 10 ቀን
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2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ኀዲር 15 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት የአባቴ አክስት ከሆኑት ከወ/ሮ ከሃ አብዯሊ ሇሟች አባቴ እንዱተሊሇፌና
በሟች አባቴ ስም ካርታ ወጥቶበት እንዯሚገኝ በአቤቱታዬ በሰፉው ዘርዝሬ አቅርቤያሇሁ፡፡ ቤቱ
በአባቴ ስም ካርታ ያሇው በመሆኑ ተጠሪ ከዚህ የበሇጠ የቤቱ ባሇሏብት ሇመሆን ማስረጃ ያሊቀረቡ
ስሇሆነ ክርክራቸው ተገቢ አይዯም የሰነዴ ማስረጃ በምስክር ማቅረብ እንዯማይቻሌ የፌታብሓር ሔግ
ቁጥር 2005 ይዯነግጋሌ የሚሌ ሰፉ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
አመሌካች ክርክር የተዯረገበትን ቤትና ቦታ ሇተጠሪ እንዱያስረክብ የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው
ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመመስረት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤትና ቦታ የሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ
በህይወት እያለ ያፇሩት ንብረት መሆኑን አመሌካችና ተጠሪ ያሌተካካደበት ፌሬ ጉዲይ እንዯሆነ
የዞኑ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት በውሣኔው በግሌጽ አስቀምጦታሌ፡፡ የክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት
በመጀመሪያ ያፇሩት ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ መሆናቸውን አመሌካች ሇዚህ ችልት በሰጠው የመሌስ
መሌስ ገሌጿሌ፡፡ ስሇሆነም የክርክሩ መነሻ የሆነው ቤትና ቦታ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በህይወት
እያለ ያፇሩት ሀብት መሆኑ አከራካሪ ጭብጥ አይዯሇም፡፡
አከራካሪው ጭብጥ አመሌካች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ ቤቱንና ቦታውን በህይወት በነበሩበት ጊዜ
ሇአባቴ ሇአቶ ሁሴን አው ሏሰን በስጦታ አስተሊሌፊሇት የቤቱ ባሇሃብትነት ካርታና ፔሊን በአባቴ ስም
ሆኗሌ በማሇት አመሌካች የሚያቀርበውን ክርክር ተጠሪው በግሌጽ በመካዴ የአመሌካች አባት አቶ
ሁሴን አው ሏሰን ቤቱን ከወ/ሮ ከዴጃ እኔ እስክመጣ ዴረስ በአዯራ እንዱጠብቅ ነው
የተረከበው፣የቤቱን ባሇሃብትነት ማስረጃ ያወጡት ቤቱ በስጦታ ሇሺያጭ ወይም ሇውርስ ከሟች ወ/ሮ
ካሃ አብዯሊ ሣይተሊሇፌሊቸው በተሣሣተ መንገዴ ነው የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ስሇሆነም ቤቱ
በአሁኑ ወቅት በአመሌካች አባት ስም ተመዝግቦ መገኘቱና የአመሌካች አባት የቤቱ ባሇሏብት
መሆኑን የሚያረጋግጥ የባሇሏብትነት ማስረጃ ካርታና ፔሊን ያሇው መሆኑ ቤቱ የቀዴሞ ባሇንብረት
ከነበሩት ወ/ሮ ከሃ አብዯሊ በህጋዊ መንገዴ የተሊሇፇሇት ሇመሆኑ የሚያረጋግጥና ሉስተባበሌ
የማይችሌ ማስረጃ ነው ወይስ አይዯም? የሚሇው ነጥብ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የአንዴ የማይንቀሣቀሥ ንብረት ባሇቤት መሆኑን የሚያረጋግጥ የባሇቤትነት ማረግገጫ
የምስክር ወረቀት ወይም ማስረጃ የያዘ ሰው የማይንቀሣቀሰው ንብረት ባሇቤት ነው ተብል
እንዯሚገመት የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1195/1/ የሚዯነግግ ሲሆን ይኸ የሔግ ግምት ሉስተባበሌ
የሚችሌ የሔግ ግምት መሆኑ የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1195 ንኡስ አንቀጽ 2 በግሌጽ ይዯነገጋሌ፡፡
ከዚህ አንፃር ስንመዝነው የክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት በአሁኑ ወቅት በአመሌካች አባት ሟች አቶ
ሁሴን አው ሃሰን ስም ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን የአመሌካች አባት የቤቱ ባሇሏብት መሆናቸውን
የሚያረጋግጥ የባሇቤትነት ማስረጃ ያሊቸው መሆኑ ቤቱ የአመሌካች አባት አቶ ሁሴን አው ሏሰን
ሏብት ነው ብል የህሉና ግምት ሇመያዝ የሚያበቃ ማስረጃ ነው፡፡ ነገር ግን ይኸ ማስረጃ ጥቅሜና
መብቴ ተነክቶብኛሌ የሚሌ ላሊ ሰው ቤቱ የሟች አቶ ሁሴን አው ሏሰን አሇመሆኑንና የተሰጠው
የባሇቤትነት ማስረጃም ትክክሇኛ ማስረጃ አሇመሆኑን ላሊ ማስረጃ በማቅረብ ሉያፇርሰውና
ሉያስተባብሇው የሚችሌ መሆኑ በፌታብሓር ሔጉ አንቀጽ 1195 ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገገ በመሆኑ
አመሌካች ንብረቱ በአባቴ ስም የተመዘገበና የአባቴ ንብረት መሆኑን የሚያረጋግጥ ካርታና ፔሊን
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እያሇ ተጠሪ ይህንን እንዱያስተባብሌና በሰው ማስረጃ እንዱያፇርስ የበታች ፌርዴ ቤቶች መፌቀዲቸው
መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የሔግ መሰረት የሇውም፡፡
ተጠሪ ቤቱ በመጀመሪያ አውራሹ የሆነችው የሟች ካሃ አብዯሊ መሆኑን በማስረጃ
ከማረጋገጡ በተጨማሪ ቤቱን በሔይወት እያለ ያፇሩት ሟች ወ/ሮ ካሃ መሆናቸውን አመሌካች
በሥርና በዚህ ፌርዴ ቤት አምኖ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ከዚህ በተጨማሪ የአመሌካች አባት አቶ
ሁሴን አው ሏሰን ቤቱን በአዯራ ጠባቂነት ወ/ሮ ከዴጃ ከተባለ የሟችና የተጠሪ ዘመዴ የተረከቡ
መሆኑና አመሌካች ቤት በአዯራ የጠበቁበትን የዴካም ዋጋ ብር 8000 (ስምንት ሺ ብር) ሇመቀበሌ
ተስማምተው የነበሩ መሆኑን ጉዲዩን በሽምሌና በማየት አመሌካችና ተጠሪን ያስማሙ ምስክሮች
እንዲረጋገጡ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ተረጋግጧሌ፡፡ የአመሌካች ወሊጅ አባት ቤቱ ከሟች ወ/ሮ
ካሃ አብዯሊ በሽያጭ ውሌ በውርስ ወይም በስጦታ ሣይተሊሇፌሊቸው ቤቱን በአዯራ ጠባቂነት ከወ/ሮ
ከዴጃ ከተረከቡ በኋሊ የቤቱን ስመ ሏብት ማዞራቸውንና የባሇቤትነት ማስረጃ የተሰጡ መሆኑን
ተጠሪ በበቂ ማስረጃ ካረጋገጠ የአመሌካች አባት የቤቱ ባሇሏብት ናቸው የሚሇውን ግምት ሇማፌረስና
ሇማስቀረት የሚችሌ ምክንያት መሆኑ ከፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1196/ሀ/ እና /ሇ/ ዴንጋጌዎች
ሇመገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ አመሌካች በዚህ በኩሌ ያቀረቡት ቅሬታ የሔግ መሰረት ያሇው ሆኖ
አሊገኘውም፡፡
ቤቱ በአመሌካች አባት ስም መመዝገቡና የአመሌካች አባት የባሇሏብትነት የምስክር ወረቀት
ያሊቸው መሆኑ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1195/1/ መሰረት የቤቱ ባሇሃብት ናቸው የሚሌ ግምት
ሉያሣዴር የሚችሌ ማስረጃ ቢሆንም ተጠሪ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1196 /ሀ/ እና /ሇ/
የተዯነገጉትን ሁኔታዎች በማስረዲት የባሇቤትነት ማስረጃው ትክክሌ አሇመሆኑን በበቂ ሁኔታ
እንዲስተባበለ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ሇሟች አባቴ አቶ ሁሴን
አው ሏሰን ወ/ሮ ከሃ አብዯሊ የቤቱን ባሇሏብትነት በስጦታ አስተሊሌፊሊቸዋሇች የሚሌ ክርክር ከሥር
ጀምሮ እስከ ሰበር ችልት ያቀረበ ቢሆንም አመሌካች ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በሔይወት በነበሩበት
ጊዜ ቤቱን የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 2443 እና የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 881 ወይም የፌታብሓር
ሔግ ቁጥር 882 በሚዯነግገው መሰረት በስጦታ የሰጧቸው መሆኑን የሚያስረዲ የሰነዴ ማስረጃ
እንዲሊቀረቡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች አባታቸው ቤቱን ከሟች ወ/ሮ ካሃ
አብዯሊ ከሊይ የተገሇፁት የሔግ ዴንጋጌዎች በሚዯነግጉት መሰረት በስጦታ ያስተሊሇፈሊቸው መሆኑን
የማስረዲት ግዳትና ኃሊፉነታቸውን ባሌተወጡበት ሁኔታ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ ቤቱን ሇአባቴ
የሰጠችው መሆኑን አቶ አሉ ባዴሌ የተባለ ሰው በሚሰጡት የምስክርነት ቃሌ ሇማስረዲት
ያቀረብኩትን ጥያቄ የበታች ፌርዴ ቤቶች አሊግባብ ውዴቅ አዴርገውብኛሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር
የሔግ ዴጋፌና መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመሆኑም አከራካሪው ቤትና ቦታ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በሔይወት እያለ ያፇሩት ንብረት
መሆኑና ተጠሪም የሟች ወ/ሮ ካሃ ወራሽ መሆኑ የተረጋገጠ በመሆኑና ሇክርክር መነሻ የሆነው
ቤትና ቦታ በአመሌካች አባት በአቶ ሁሴን አው ሏሰን ስም ተመዝግቦ የሚገኝና አቶ ሁሴን የቤቱ
ባሇሏብት መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የባሇቤትነት ማስረጃ ያሊቸው ቢሆንም አቶ ሁሴን የቤቱን
ባሇሏብትነት በስማቸው ያስመዘገቡትና የባሇሏብትነት ማስረጃ የወሰደት ቤቱ በሔጋዊ መንገዴ
ከባሇሏብቷ ሟች ወ/ሮ ካሃ አብዯሊ በሽያጭ፣ በውርስ ወይም በስጦታ ሣይተሊሇፌሊቸው ይሌቁንም
ወ/ሮ ከዴጃ የተባለ የሟች ወ/ሮ ካሃና የተጠሪ ዘመዴ በአዯራ እየጠበቁ እንዱቆዩ ካስረከቧቸው በኋሊ
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ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ የቤቱን ስመ ሏብት በስማቸው ያዛወሩና የባሇቤትነት ማስረጃ የወሰደ መሆኑን
የፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1196/ሀ/ ና /ሇ/ በሚዯነግጉት መሰረት ተጠሪ በማስረጃ ያረጋገጠና ያስረዲ
መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡትን ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የሇበትም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ማጽዯቁ ተገቢና የሔግ ስህተት
ያሌተፇፀመበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የሱማላ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ሰኔ 21 ቀን 2000 ዓ.ም
የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
2. የጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የካቲት 1 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ነሏሴ 13 ቀን 2001 ዓ.ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ያወጡት ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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