የሰ/መ/ቁ. 47201
ጥቅምት 5 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካቾች፡- 1. በሊቸው አስፊው ቀረበ
2. ሙክታር አሔመዴ ቀረበ
3. ወ/ሮ ዙሪያሽ ወ/አረጋይ ቀረበች
4. አተረፇ ማሞ ቀረበ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መኪያ አወሌ ቀረበች
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በሰበር ችልቱ ሉመረመር በጭብጥነት የተያዘው ነጥብ የይርጋ መቃወሚያን በተመሇከተ
የተሰጠውን ውሳኔ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ ጉዲዩ ያሇአግባብ የተያዘው ቤት ይሇቀቅሌኝ በማሇት ተጠሪ
ባቀረበችው ክስ መነሻነት የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዲየነው ተጠሪ
ይሇቀቅሌኝ የምትሇው ቤት አመሌካቾች ይዘውት የሚገኝ ሲሆን፣በተጠሪ ክርክር እንዯተገሇጸው
ባሇንብረት የሆኑት ወ/ሮ አፀዯ ገ/የሱስ የተባለት ሴት ናቸው፡፡ ወ/ሮ አፀዯ ገ/የሱስ ቤቱን አቶ
ማንዯፌሮ
ቸርነት
እና
ወ/ሮ
እሌፌነሽ
ቸርነት
ሇተባለት
ሰዎች
በስጦታ
ውሌ
እንዲስተሊሇፈት፣በኋሊም ወ/ሮ እሌፌነሽ ቸርነት ዴርሻቸውን በፇቃዲቸው ሇአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት
እንዯተው፣አቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ዯግሞ የተጠሪ አውራሽ እንዯሆኑ በተጠሪ ክስ ተገሌጾአሌ፡፡
አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስ በየበኩሊቸው ከአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ጋር ባዯረጉት የሺያጭ
ውሌ ቤቱን መግዛታቸውን፣ በገዙት መጠን ቤቱን ይዘው ከ11 እና ከ13 ዓመት በሊይ ሲጠቀሙ
መቆየታቸውን፣ወ/ሮ አፀዯ ገ/የሱስ ሇአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት እና ሇወ/ሮ እሌፌነሽ ቸርነት አዯረጉት
የተባሇው የስጦታ ውሌ በሔጉ አግባብ ፌፃሜ አሊገኘም፤በዚህ አይነትም ከ21 ዓመት በሊይ
ቆይቶአሌ፣በመሆኑም ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ የሚለትን ነጥቦች በማንሳት ተከራክረዋሌ፡፡ ከዚህ
በኋሊ ፌ/ቤቱ ክርክሩን የመረመረ ሲሆን፣በመጨረሻም አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ
በማዴረግ ቤቱን ሇተጠሪ እንዱሇቁ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን ከሰማ በኋሊ፣በአመሌካቾች ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ሽሮአሌ
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በመጨረሻም ተጠሪ ውሳኔውን በመቃወም ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረብዋ በዚህ ዯረጃም
ክርክር የተሰማ ሲሆን ፌ/ቤቱ አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ ይሌቀቁ በማሇት በፋዳራሌ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካቾች ሰኔ 10 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ማመሌከቻ ያቀረቡትን አቤቱታ
መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም ከግራ ቀኝ ወገኖች
የቀረበውን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው በዚህ ሰበር ችልት የሚመረመረው ጭብጥ አመሌካቾች ያቀረቡት
የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ተዯርጏ ቤቱን ይሌቀቁ የተባሇው በአግባቡ ነው ወይ? የሚሇው ጭብጥ
ነው፡፡ አመሌካቾች በተሇይ ከ1 እስከ 3 ያለት ቤቱን የያዙት ከአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ጋር የሽያጭ
ውሌ አዴርገው በመግዛት እና የሺያጭ ዋጋውንም በመክፇሌ እንዯሆነ በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡
ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ቢሆን የሽያጭ
ውሌ አሌተዯረገም አሊሇም፡፡ የሺያጭ ውለ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1723 የተመሇከቱትን መስፇርቶች
አያሟሊም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ነው ውሌን በማስመሌከት አመሌካቾች ያቀረቡትን ክርክር
ውዴቅ ያዯረገው 4ኛ አመሌካችም ቦታውን በቃሌ በተዯረገው ስጦታ ተሊሌፍሌኝ ቤቱን በራሴ ወጪ
ሰርቻሇሁ በማሇት ቢከራከርም፤ስጦታው በጽሐፌ አሌተዯረገም በሚሌ ክርክሩ ተቀባይነት ሳያገኝ
እንዯቀረ ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ቤቱ በአቶ ማንዯፌሮ ቸርነት ስም አሌተሊሇፇም
(የስጦታ ውለ ተፇፃሚ አሌሆነም) የሚሌ ክርክር በአመሌካቾች መነሳቱንና ተጠሪ ይህን በግሌጽ
አሇማስተባበሌዋን ተገንዝበናሌ፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ አመሌካቾች ቤቱን የያዙት ተጠሪ አውራሽ ነው
የምትሇው ሰው (አቶ ማንዯፌሮ ቸርነት) በሔይወት በነበረበት ጊዜ ሆኖ ተጠሪ ክስ የመሰረተችው
አመሌካቾች ቤቱን ከያዙ ከ11 እና 13 ዓመታት በኋሊ ነው፡፡ የይርጋው ጊዜ መቆጠር ያሇበትም
አመሌካቾች ቤቱን ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ እንጂ ተጠሪ የወራሽነት ማስረጃ አገኘሁ ከምትሌበት ጊዜ
ጀምሮ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ተጠሪ የወራሽነት ማረጋገጫ ያወጣችበትን
ወይም አቶ ማንዯፌሮ ቸርነት የሞቱበትን ቀን መነሻ በማዴረግ በይርጋ ረገዴ የቀረበውን
መቃወሚያ መወሰኑ ትክክሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በአጠቃሊይ የአመሌካቾችን የይርጋ መቃወሚያ
ውዴቅ በማዴረግ የተሰጠው ውሳኔ በሔጉ አተረጓጏም ረገዴ መሰረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
ችሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

2.
3.

አመሌካቾች ቤቱን ሇተጠሪ እንዱሇቁ በማሇት
በመ/ቁ.31107 ሏምላ 11 ቀን 99 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ በማጽናት በመ/ቁ. 43519 ሰኔ 15
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡
ተጠሪ በአመሌካቾች ሊይ ያቀረበችው ክስ በይርጋ ቀሪ
ግራ ቀኝ ወገኖች ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ውሳኔ እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይህን
ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
ሆኖአሌ ብሇናሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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