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ሏምላ 17 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ጌታቸው በየነ - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- 1. የሔፃን ታቦት በቀሇ

ሞግዚት ሙለቀን መንግስቱ አሌቀረቡም

2. የሔጻን ሑሩት በቀሇ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የቤትና የቦታ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች
ሞግዚት ባሁኑ አመሌካች ሊይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ
ነው፡፡የተጠሪዎች ክስ ይዘትም ከሴት አያታቸው ከወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ አባታቸውን አቶ በቀሇ በየነን
በመተካት የሚወርሱትን በባህርዲር ከተማ ቀበላ 01 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውንና ቁጥሩ ኤ-49
በሚሌ የሚታወቀውን መኖሪያ ቤት የአሁኑ አመሌካች ያሊግባብ ይዘው እንዯሚገኙና
ሉሇቁሊቸውም ፇቃዯኛ ያሇመሆናቸውን ገሌጸው ቤቱን ሇቀው እንዱያስረክቧቸው ይወሰን ዘንዴ
ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክሮችን አቅርበዋሌ፡፡አመሌካች ተጠሪዎች ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ
መብትና ጥቅም የላሊቸው መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሱ ሲሆን በፌሬ ነገር
ዯረጃም ቤቱና ቦታው የሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ ስሇመሆኑ ሳይክደ ቤቱና ቦታውን ሟች
ሇአመሌካች በስጦታ ያስተሊሇፈሊቸው መሆኑን፣ስጦታው ሉዯረግሊቸው የቻሇውም ሟችን
ሲጦራቸው ስሇነበርና ሇሟች በ1988 ዓ.ም ብር 10,000.00(አስር ሺህ ብር) አበዴረው እስከ
1993 ዓ/ም ዴረስ ሉከፌሌ ይችሌ የነበረው የጥሬ ገንዘብ ብዴር ባሇመመሇሱ ምክንያት ቤቱን
ሟች ብዴሩን ግንዛቤ ውስጥ አስገብተው የሰጧቸውና በስጦታ ውለ መሰረትም ስመ ሀብቱ
ሇአመሌካች እንዱዞር ሟች ወዯ ሚመሇከተው አካሌ ቀርበው በማመሌከቻ ጠይቀው ጉዲዩ በሂዯት
ሊይ እንዲሇ የካቲት 11 ቀን 2000 ዓ/ም ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን፣ቤቱን ይዘው ግብር
እየገበሩበት እንዯሚኖሩና በ1997 ዓ/ም በዯረሰው የጎርፌ አዲጋ ምክንያትም ቤቱ በመፌረሱ
ከሚመሇከተው አካሌ ፇቃዴ ወስዯው ብር 56,347.00 ወጪ አዴርገው ቤቱን የሰሩት መሆኑን
ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክርክሮች ሔጋዊ ያሇመሆናቸውን ያሳያለ ያሊቸውን
ምክንያቶችንና ሇጉዲዩ አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎችን፣አስገዲጅ የሔግ
ትርጉሞችን ሁለ በዋቢነት ከጠቀሰ በኋሊ አመሌካች ሇተጠሪዎች ቤቱን ሉያስረክቡ ይገባሌ
በማሇት ወስኗሌ፡፡በዚኅ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ከዚህም በኋሊ
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አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ተቀባይነት
አሊገኙም፡፡የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
2436 እና 1723 ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሊግባብ መተርጎማቸውንና በፌሬ ነገር ዯረጃ
ተዛማጅነት የላሊቸውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉሞችን በመጥቀስ ውሳኔ መስጠታቸውን በመግሇጽ
ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካቹ በስጦታ ውለ ሳይፇርም መቅረቱ ውለን ፇራሽ
ያዯርገዋሌ የመባለን አግባብነት ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436 ዴንጋጌ አንፃር ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዴርጎሊቸውም ሞግዚታቸው
ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ ባቀረቡት ክርክር በይዘቱ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡትን ክርክር
በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎቸ በአመሌካች ሊይ ክስ ሉመሰርቱ የቻለት ሴት
አያታቸውን ሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰን የእኚሁ ሴት ሌጅ የሆነውንና ሴትዩዋን ቀዴሞ የሞተውን
አቶ በቀሇ በየነን በመተካት በውርስ የሚያገኙትን ቤት የአሁኑ አመሌካች ያሊግባብ ይዞ ይገኛሌ
በሚሌ ምክንያት መሆኑን፣አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት ዯግሞ በስጦታ ውለ ሊይ ስጦታ
ተቀባይ የሆኑት አመሌካች ባይፇርሙም ሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ በ24/03/1996 ዓ/ም ስጦታ
አዴርገውሊቸው የቤቱ ስመ ሀብት እንዱዞር ሇሚመሇከተው አካሌ ማመሌከቻ አስገብተው ጉዲዩ
በመጣራት ሊይ እንዲሇ ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ ከዚህ አሇም በሞት የካቲት 11 ቀን 2000 ዓ/ም የተሇዩ
መሆናቸውን ገሌፀው ስጦታውን በተግባር የተቀበለ መሆኑን ያሳያሌ በሚሌ መሆኑን ነው፡፡
አመሌካች ስጦታ በሟች ወ/ሮ ጌጤ ሇገሰ ተዯረጎሌኛሌ የሚለት ሔዲር 24 ቀን 1996 ዓ/ም
ሲሆን ሟች ከዚኅ አሇም በሞት የተሇዩት የካቲት 11 ቀን 2000 ዓ/ም መሆኑንና እስከዚህ ጊዜ
ዴረስ የስመ ሀብት ዝውውር ማመሌከቻ ቀርቦ ነበር ከማሇት ውጪ አመሌካች ቤቱን
በይዞታቸው ስሇማዴረጋቸው ያሇመረጋገጡንም ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡በመሆኑም ሟች
አዯረጉ የተባለት የስጦታ ውሌ ከሟቹ ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ተፇፃሚ የሚሆነው ነው፡፡
በእንዯዚህ አይነት የስጦታ ውሌ ስሇኑዛዜ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት እንዯሚኖራቸው
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ዴንጋጌ በኃይሇ ቃሌ ያስቀምጣሌ፡፡በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2443 ስር ዯግሞ
በማይንቀሳቀስ ንብረት የሚዯረግ ሥጦታ በግሌፅ በሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር አይነት ካሌተዯረገ
ፇራሽ ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡በግሌፅ የሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ስር
ተመሌክቷሌ፡፡እንዱህ ከሆነ የሟች ሔጋዊ እና የኑዛዜ ወራሾች የስጦታው አሰራር በሔጉ
የተቀመጠውን አሰራር የተከተሇ መሆን ያሇመሆኑን መሰረት አዴርገው ክርክር ሲያቀርቡ
አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎችን በመመሌከት ሇጉዲዩ እሌባት መስጠት ተገቢ ይሆናሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ የስጦታ ውለ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑን በግራ ቀኙ ክርክር የቀረበበት ሲሆን
የተጠሪዎች ሞግዚት አጥብቀው የሚከራከሩት የስጦታ ሰነደ በሔጉ አግባብ ያሌፀዯቀና
አመሌካችም ያሌፇረሙበት ነው በሚሌ ነው፡፡የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(1) ዴንጋጌ ሲታይም የስጦታ
ውሌ ፌጹም የሚሆነው ስጦታ ተቀባዩ ሇእርሱ የተዯረገውን ሌግስና እቀበሊሇሁ ብል አሳቡን
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የገሇጸ እንዯሆነ ስሇመሆኑ ያስቀመጠ ሲሆን በተጠቃሹ ቁጥር ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ስር
ዯግሞ ሰጪው ከሞተ ወይም ችልታ ከአጣ በኋሊ ስጦታውን እቀበሊሇሁ የማሇት ቃሌ ዋጋ
የሇውም የሚሌ ሃይሇ ቃሌ በያዘ መንገዴ ተቀምጧሌ፡፡ሁሇቱ ዴንጋጌዎች አንዴ ሊይ ሲታዩም
የመቀበለ አሳብ በፅሐፌ ይሁን በዴርጊት ሇይተው ያስቀመጡት ነገር የላሇ ሲሆን ከዴንጋጌዎች
ይዘትና መንፇስ በዚህ ረገዴ መገንዘብ የሚቻሇው የስጦታው መቀበለ ሀሳብ በፅሐፌ(ፉርማ)
ወይም በዴርጊት መቀበሌ የሚቻሌ መሆኑን ነው፡፡ስሇሆነም ስጦታ ተቀባዩ ስጦታውን
ስሇመቀበለ የሚያስረዲ የጽሁፌ ማስረጃ ወይም ስሇመቀበለ ጠቋሚ የሆነ ዴርጊት ስሇመኖሩ
ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ስጦታ ውለ ሊይ ያሌፇረሙ ስሇመሆኑ የሚክደት ፌሬ ነገር ሳይሆን
ስጦታውን መቀበሊቸውን ያሳያሌ በማሇት የሚከራከሩት በቤቱ ሊይ ግብር መገበራቸውን፣ቤቱ ሊይ
እዴሳት ማዴረጋቸውንና ሟች በወቅቱ የስጦታ ውለን ይዘው ወዯሚመሇከተው አካሌ ቀርበው
ስመ ሃብቱ ሇአመሌካች እንዱዞር አቤቱታ አቅርበው የነበረ ስሇመሆኑ መረጋገጡን ነው፡፡ይሁን
እንጂ ከሊይ እንዯተገሇጸው የስጦታ መቀበሌ ተግባር መኖር ያሇመኖሩ በጽሐፌ ማስረጃ ወይም
በዴርጊት ወይም በላሊ አግባብነት ባሊቸው መንገድች የሚረጋገጥ ሁኖ እነዚህ ፌሬ ነገሮች መኖር
ያሇመኖራቸውን ፌሬ ነገሩን ሇማረጋገጥ እና ማስረጃን ሇመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች
የሚያረጋገጡት ጉዲይ ሲሆን በዚህ አግባብም የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በክርክሩ ሂዯት
የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች የስጦታ ተቀባዩ እቀባሇሇሁ ስሇማሇቱ ሉያሳዩ የሚችለ
አይዯለም፣ሉታመኑም የሚችለ አይዯለም በማሇት ዯምዴሞ ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ
ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልትም ሙለ በሙለ ተቀብልታሌ፡፡
በመሆኑም አመሌካች ስጦታውን አሌተቀበለም ተብል ዴምዲሜ የተዯረሰው ፌሬ ነገሩ ተጣርቶና
ማስረጃው ተመዝኖ በመሆኑ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና
አንቀጽ 25/1988 አንቀጽ 10 ተሇይቶ ከተሰጠው ስሌጣን አንጻር አመሌካች ስጦታውን
ስሇመቀበሊቸው ያሳያለ በማሇት የሚጠቅሷቸው ማስረጃዎች ታዓማኒነት እና ክብዯት በዚህ
የክርክር ዯረጃ የሚታዩ ሁኖ አሊገኘንም፡፡ አመሌካች ሟች ከመሞታቸው በፉት ስጦታውን
መቀበሊቸው አሌተረጋገጠም ከተባሇ ዯግሞ ከስጦታ ሰጪው መሞት በኋሊ የስጦታ ውለን
እቀበሊሇሁ ቢለ በሔጉ ዋጋ የሚሠጠው ተግባር ያሇመሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(2) ዴንጋጌ
በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(2) ዴንጋጌን በመተርጎም
ረገዴ የፇጸሙት ስህተት የላሇ በመሆኑ በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት
የላሇው ነው፡፡
የስር ፌርዴ ቤት የስጦታ ውለ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1723 ዴንጋጌን ያሊሟሊ ነው በማሇት የያዘው
ምክንያት ሲታይ ግን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1723 ሇስጦታ ውሌ ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑን ይህ
ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 39803 ሏምላ 02 ቀን 2001 ዓ/ም በአዋጅ ቁጥር 454/1997
አንቀጽ 2(1) መሰረት የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ያሊገናዘበ በመሆኑ ምክንያቱ ሇጉዲዩ
አግባብነት የላሇው ነው፡፡እንዱሁም የስር ፌርዴ ቤት የብዴር ጉዲዩን በተመሇከተ ሇውሳኔው
አሰጣጥ በምክንያትነት መያዙም ሆነ ብዴሩ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2024(ረ) መሰረት እንዯተከፇሇ
የሚቆጠር ነው በማሇት መዯምዯሙ ሇክርክሩ አግባብነት የላሇው ሲሆን የክፌያ ግምት
በተከራካሪ ወገኖች ባይነሳም በፌርዴ ቤት ሉነሳ ይችሊሌ ተብል በሰ/መ/ቁጥር 15493 ሏምላ 29
ቀን 1997 ዓ/ም ተሰጥቶ የነበረው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁጥር 47988 እና በላልች
በርካታ መዛግብት የተሇወጠ ስሇመሆኑ ያሊገናዘበ በመሆኑ ምክንያቱ ተቀባይነት የላሇው
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ነው፡፡በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1723 እና ስሇብዴሩ የቀረበውን ክርክር
በተጨማሪ ምክንያትነት በመያዝ የስጦታ ውለ ፇራሽ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱበት
አግባብ ተገቢ ባይሆንም የስጦታ ውለ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2436(2) መሰረት ዋጋ የሇውም በሚሌ
የያዙት አብይ ምክንያትና ቤቱን አመሌካች ሇተጠሪዎች እንዱያስረክቡ ሲለ የሰጡት የውሳኔ
ክፌሌ ግን መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡በዚህም መሰረት
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. በምእራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 27822 መጋቢት 16 ቀን 2002 ዓ.ም.
ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 289942 ሚያዚያ 14 ቀን 2002
ዓ.ም፣በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 09032 ሏምላ 23 ቀን 2002 ዓ.ም በትዕዛዝ
የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች የሥጦታ ውለን ስጦታ አዴራጊዋ ከመሞታቸው በፉት የተቀበለ ስሇመሆኑ
አሌተረጋገጠም ተብል በ24/03/1996 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የስጦታ ውሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
2436 መሰረት ዋጋ የሇውም፣ቤቱን ሇተጠሪ ሔፃናት እንዱያስረክቡ ተብል መወሰኑ በአግባቡ
ነው ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች በቤቱ ሊይ ያወጡትን ወጪ በሔጉ አግባብ ከመጠየቅ ይህ ውሳኔ አያግዲቸውም
ብሇናሌ፡፡
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
ት ዕ ዛ ዝ
በዚህ ችልት በ25/02/2003 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ሇሚመከታቸው አካሊት
ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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