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    የሰ/መ/ቁ. 52546 

      ታህሣሥ 13 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣  ተገኔ ጌታነህ                  

              ሏጏስ ወሌደ      

 ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካች፡-  እነ አቶ በቀሇ አማረ /ሁሇት ሰዎች/ 1ኛው አመሌካች ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ብዙነሽ ግርማ ጠበቃ ጉታ ጫካ ቀረቡ        

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ     

ጉዲዩ ጋብቻን መሠረት ያዯረገ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ 
የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካቾች ሊይ በአርሲ ዞን ጢዮ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት 
ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- ከአመሌካቾች አባት ጋር ተጋብተው ሲኖሩ ባሇቤታቸው 
ከዚህ አሇም በሚያዚያ 07 ቀን 1981 ዓ.ም በሞት መሇየታቸውን በሟች ስም የተመዘገበ የጋራ ቤት 
እንዲሊቸው ተጠሪ ቤቱን በአዯራ እያስተዲዯሩ አመሌካቾች ዴርሻቸውን እንዱካፇለ ቢጠይቁም 
ሳይከፊፇለ መቆየታቸውን አመሌካቾችን በማክበር የንብረቱን ክፌፌሌ ሳይጠይቁ መቆየታቸውን 
በመግሇጽ አመሌካቾች ዴርሻቸውን እንዱካፇለ እና የእርሳቸውም ዴርሻ እንዱሰጣቸው ይወሰን ዘንዴ 
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት 
ያቀረቡት ክርክር ጉዲዩ በእርቅ ያሇቀ መሆኑን የሚጠቅስ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ አባታቸው 
ቤቱን ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት የሰሩት የግሌ ሀብት መሆኑን ሟች ቤቱን በተመሇከተ ያዯረጉት 
ኑዛዜ አሇመግባባት በመፌጠሩ ወራሾች ስሇቤቱ አጠባበቅና ክፌፌሌ በተመሇከተ ግንቦት 21 ቀን 
1981 ዓ.ም የእርቅ ስምምነት ማዴረጋቸውንና ተጠሪ የሌጆቻቸው ሞግዚት በመሆን ፇርመው እና 
ስምምነቱ በፌርዴ ቤቱ ፀዴቆ ያሇ በመሆኑ ክስ ሉቀርብ እንዯማይገባ በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን 
ይገባሌ ሲለ መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የወረዲ 
ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ከአመሌካቾች አባት ጋር ሚስት በመሆኑ አብረው እስከኖሩና አመሌካቾች ቤቱ 
የአባታቸው የግሌ ሀብት መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ እስካሊቀረቡ ዴረስ ሟችና ተጠሪ በጋራ 
የሚጠቀሙበት ቤት የጋራ ሀብት መሆኑንና ተዯረገ የተባሇውም የእርቅ ስምምነት በወራሾች 
መካከሌ የተዯረገ በመሆኑ በተጠሪ ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም የሚሌ ምክንያት በመያዝ ተጠሪ የቤቱ 
ግማሽ ዴርሻ ይገባቸዋሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
ሇአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰበር አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
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ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ 
ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

የአመሌካቾች ጠበቃ የካቲት 04 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ቤቱ ከጋብቻ በፉት የተሰራ መሆኑን የሚያስረደ ማስረጃዎች 
ተቆጥረው እያሇ ሳይሰሙ ውሣኔ መስጠቱ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት 
የአመሌካቾች አባት እና ተጠሪ ከመጋባታቸው በፉት የአመሌካቾች አባት የሰሩት ቤት ስሇሆነ የጋራ 
ሉባሌ አይገባም በማሇት አመሌካቾች በስር ፌርዴ ቤት ክርክር አቅርበው ቤቱ ከጋብቻ በፉት የተሰራ 
ስሇመሆኑ ያስረደሌናሌ በማሇት የቆጠሯቸው ምስክሮች ሳይሰሙ የስር ፌርዴ ቤቶች ቤቱ የጋራ 
ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግንቦት 30 ቀን 2002 
ዓ.ም በተጻፇ አምስት ገፅ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም የአመሌካቾች ጥያቄ 
በይርጋ ቀሪ እንዯሚሆንና ጋብቻው መቼ እንዯተፇጸመ ገሌጸው ያሌተከራከሩ መሆኑን በመጥቀስ 
ማስረጃ ሳይሰማ ውሣኔ ተሰጥቷሌ የሚሇው ክርክር ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
የአመሌካች ጠበቃም በመሌስ መሌሳቸው ሊይ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ክስ ሉመሰርቱ የቻለት አከራካሪው ቤት 
ከአመሌካቾች አባት ጋር በጋብቻ ተሳስረው በነበሩበት ጊዜ የተፇራ መሆኑን ገሌፀው አመሌካቾች 
ተጠሪ የአውራሻቸው ሚስት የነበሩ መሆኑን ሳይክደ የሚከራከሩት አከራካሪው ንብረት ተጠሪ 
ከሟች አባታቸው ጋር ጋብቻ ከመፇፀማቸው በፉት የተሰራ በመሆኑ የጋብቻ ውጤት አይዯሇም 
በማሇት መሆኑን ነው፡፡  

ከሊይ እንዯተገሇፀው አመሌካቾች አከራካሪው ንብረት የተፇራው አውራሻቸው ከተጠሪ ጋር 
ጋብቻ ከመመስረታቸው በፉት ነው በማሇት ቢከራከሩም ተጠሪ ግን ቤቱ በጋብቻ ውስጥ የተፇራ 
ንብረት ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

በአመሌካቾች ክርክር እንዯተገሇፀው ቤቱ ከጋብቻ በፉት በአውራሻቸው ስሇመፇራቱ ተጠቅሶ 
ይህንኑ ፌሬ ነገር ሇማስረዲት ምስክሮችን ቆጥረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካቾች የቆጠሯቸው 
ማስረጃዎች በስር ፌርዴ ቤት አሌተሰሙም ፌ/ቤቱ በቂ የሆነ ማጣራትም አሊዯረም፡፡  

በግራቀኙ ተከራካሪ ወገኖች የተካዯ ወይም ያሌተማመኑበት የፌሬ ነገር ነጥብ የሚነጥረው 
በማስረጃ ነው፡፡ በግራቀኝ ተከራካሪ ወገኖች የተቆጠረና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ማስረጃ በአግባቡ 
መስማት አንደና ዋነኛው የፌርዴ አመራር ስርዓት መሠረታዊ መርህ ነው፡፡ በእርግጥ በተከራካሪ 
ወገን የቀረበ ማስረጃ ሁለ ያሇምንም ምክንያት መሰማት አሇበት ማሇት እንዲሌሆነ የማስረጃ ዯንቦች 
የሚያሳዩን ጉዲይ ነው፡፡ የተቆጠረው ማስረጃ ሇተያዘው ክርክር አግባብነት የላሇው ሆኖ ከተገኘ 
ውዴቅ የሚዯረገው እንዱሁ በዯፇናው ሣይሆን ምክንያቱን በግሌጽ በጽሐፌ በማስፇር ነው 
/የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁ 138/፡፡ በተያዘው ጉዲይ እንዯምናየው የስር ፌ/ቤቶች ወዯ ውሣኔ ያመሩት 
በአመሌካቾች የተቆጠረውን ማስረጃ አስቀርበው ሣያዩ እና ሣይመረምሩ ነው፡፡ ማስረጃው ቤቱ 
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የተሰራበትን ጊዜና ሁኔታ ያረጋግጣለ የተባለት የሰው ምስክሮች ሲሆኑ ምስክሮች የሚሰጡት ቃሌ 
ዯግሞ ቤቱ የጋብቻ ውጤት ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ ሇመፌታት አግባብነት ያሇው 
ማስረጃ ነው፡፡ በመሆኑም ፌርዴ ቤቱ የምስክሮችን ቃሌ ሳይሰማና ክብዯቱን ከተያዘው ጭብጥ ጋር 
አገናዝቦ ሣይመረምር ብቃት ያሇው ማስረጃ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ ሉዯርስ አይችሌም 
አይገባምም፡፡ አንዯ ሰው ሇቀረበበት ክስ መከሊከያ ማስረጃ ሇጉዲዩ አግባብነት እስካሇው ዴረስ 
ማሰማት የሔግ ስርዓቱ /Due Process of law/ የግዴ የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ መብትም ነው፡፡ 
ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው ማስረጃ ተቆጥሮ እያሇ ማስረጃው ሳይሰማ ወዯፌርዴ ማምራት አይቻሌም፡፡ 
ፌርዴ ሉሰጥ የሚገባው የክርክር አመራር ሥርዓት በተገቢው መንገዴ ከተሟሊ በኃሊ ነው፡፡ 
የመከሊከያ ማስረጃ በሥነ ሥርዓቱ አግባብ ተቆጥሮ እያሇ ይኸው ሳይሟሊ የሚሰጥ ፌርዴ አካሄደ 
የተሟሊ ነው ሉባሌ አይችሌም፡፡ የፌርዴ አካሄደ ያሌተሟሊ ውሣኔ ዯግሞ መሠረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው፡፡  

እነዚህን ሁኔታዎች ዯምረን ስንመሇከት ፌ/ቤቱ ወዯ ውሣኔ ያመራው ምንም ዓይነት 
ማስረጃ ሣይሰማ እንዯሆነ ነው፡፡ በግሌጽ የቀረበን ክርክር በተቆጠረው ማስረጃ ወይም አግባብነት 
ባሇው መንገዴ ሣያጣሩ/ሣያነጥሩ/ መወሰን ዯግሞ ዋነኛው መሠረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀም ነው፡፡ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔም የአመሌካቾችን የመከሊከያ ማስረጃ ማሰማት መብት ያሌጠበቀ 
በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. በአርሲ ዞን ጢዮ ወረዲ ፌርዴ ቤት  በመ/ቁ 08970 ግንቦት 18 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 16409 ጥቅምት 21 ቀን 2001 ዓ.ም በክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት መዯበኛ ችልት በመ/ቁጥር 71266 ጥቅምት 10 ቀን 2002 ዓ.ም እንዱሁም 
በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 90774 ህዲር 14 ቀን 2002 ዓ.ም 
የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የጢዮ ወረዲ ፌርዴ ቤት በተከፇተው መዝገብ ቁ 08970 ክርክሩ እንዱቀጥሌ በማዴረግ እና 
በአመሌካቾች የተቆጠሩትን ማስረጃዎች በመስማት እንዱሁም የተጠሪንም ማስረጃ የማሰማት 
መብት በመጠበቅ ክርክሩን መርምሮ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 
343/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራቀኙ ወገኖች 
የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡       

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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