የሰ/መ/ቁ 115981
ግንቦት 26 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ዒሉ መሀመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
እንዯሻው አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካቾች፡-

1ኛ.

ሔፃን መይሙና ሀሰን

2ኛ. ሔፃን መሳይ ሀሰን
3ኛ. ሔፃን ረሂማ ሀሰን
ተጠሪ፡-

ጠበቃቸው ጌታቸው አሇሙ ቀረቡ

የሔፃን ሳሉሃ ሀሰን ሞግዚት ወ/ሮ ፀሃይ አዴማሱ ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በዯ/ብ/ብ/ሔ/ ክሌሌ
ዱሊ

ከተማ

መጀመሪያ

ዯረጃ ፌርዴ

ቤት

ነው፡፡በስር

ወረዲ

ፌርዴ

ቤት

የአሁኗ

ተጠሪ

አመሌካች፤አመሌካቾች ፤ተጠሪዎች፤ የአመሌካቾች ሞግዚት ወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ ጣሌቃ ገብ
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡የተጠሪ ሞግዚት ወ/ሮ ፀሏይ አዴማሱ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ
ባጭሩ፡- ሟች ሀሰን አዱሌ የህፃን

ሳሉሃ

ሀሰን ወሊጅ አባት ከዚህ ዒሇም በሞት መሇየታቸውንና

ህፃን ሳሉህ ሀሰን ወራሽ መሆኗ የተረጋገጠበትን ማስረጃ

አያይዘው በማቅረብ ሟች በህይወት

እያለ ያፇሯቸውን ንብረቶች ዝርዝር አቅርበው የውርስ አጣሪ ተሹሞ ተጠርተው የህጻን ሳሉህ
ሀሰን ዴርሻ እንዱወሰን በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካቾች ሞግዚት በሰጡት መሌስም ጉዲዩ ከአሁን በፉት በፌርዴ ያሇቀ ስሇመሆኑ፤
ሇክርክሩ

መነሻ

የሆነውን

ቤትም

የግሊቸው

መሆኑን

በመግሇጽ

ክሱ

ውዴቅ

እንዱዯረግ

አመሌክቷሌ፡፡

207

የስር ፌርዴ ቤትም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን በብይን ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ ሇክርክሩም
ምክንያት የሆነው ቤት በጣሌቃ ገብ ስም የሚታወቅ ነው፡፡ተጠሪ የሟች ንብረት ስሇመሆኑ
አሊስረዲችም፡፡ንብረት

በአመሌካቾች

ሞግዚት

ስሇመኖሩ

ተጠሪ

አሊረጋገጠችም፡፡ላልች

የቤት

ቁሳቁሶች በአመሌካቾች ሞግዚት ስሇመኖሩ ተጠሪ በሰው ይሁን በሰነዴ ማስረጃ አሊስረዲችም
በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡የአሁኗ ተጠሪ በስር ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት
ሇጌዳኦ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርባ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙ ከአከራካረ እና ተገቢ ነው
ያሇውን ማጣራት ከአዯረገ በኋሊ ሟች ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን የቤት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት
ቁጥር 1303 የተሰጠው በ1988 ዒ.ም ሇአሁኗ የአመሌካቾች ሞግዚት ተሰጠ ከተባሇ በኋሊ በ1992
ዒ.ም የእዴሳት ፌቃዴ ጠይቆ ማሳዯሱን፤ስጦታ ተሰጠ የተባሇው ቤትም መኖሪያ ቤቴ ነው በሚሌ
ሲገብርበት እንዯነበረ ማስረጃ በመቅረቡ የስጦታ ውለን በዝምታ በመሻር ቦታውንና ቤቱን
በባሇቤትነት ስር አዴርጎ ሲጠቀምበትና ሲገሇገሌበት የነበረ መሆኑን ያሳያሌ፡፤የስር ፌርዴ ቤት
በአግባቡ ሳያጣራና ሳይመረምር የዯረሰበት መዯምዯሚያና የሰጠው ውሳኔ የሔግና የማስረጃ ዴጋፌ
የላሇው ነው በማሇት ውሳኔውን ሽሮ በይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ቁጥር 1303 ሊይ
ያሇውን ይዞታና ቤት ሟች አቶ አዝጊ (ሀሰን) አዱሌ እና የአመሌካቾች ሞግዚት ወ/ሮ ዙሌፊ
ከማሌ የጋራ ንብረት በመሆኑ ሟች አቶ አዝጊ አዱሌ ዴርሻ የውርስ ሀብት ነው፡፡የሟች ሌጆች
የአባታቸው የውርስ ዴርሻ ይክፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡የአሁኑ አመሌካቾች ሞግዚት የጌዳኦ ዞን
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ በመቃወም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ይግባኝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 የተሰረዘ ሲሆን በሰበር ስሌጣኑ የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች
የሚያከራክረውን ንብረት ሊይ ዴርሻ የሊቸውም ያሇ አሇመሆኑን የአመሌካቾች ሞግዚት ባሇቤቷን
በፌቺ

ስሇተሇያዩ

የዯረሰኝ

ነው

ትበሌ

እንጂ

ፌቺና

የንብረት

ክፌፌሌ

መኖሩን

አሊስረዲችም፡፡በይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ቁጥር 1303 የሆነውን የአመሌካቾች ሞግዚት
ዴርሻ ከተሇየ በኋሊ የሟች ሌጆች ይክፇለ መባለ በአግባቡ ነው በማሇት የስር ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ ያቀረበውም የስር ከፌተኛ እና በየዯረጃውን ጉዲዩን
የተመሇከቱት ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው::
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡-ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤትና ይዞታ
የግሊቸው ስሇመሆኑ፤የስጦታ ውለም እንዲሌተሻረ፤የተጠሪ ሞግዚት ከአሁን በፉት ክስ አቅርበው
ውዴቅ የተዯረገባቸው ስሇመሆኑ፤ተጠሪ በማይመሇከታት ንብረት አጣርታ እንዯቀረበች በመግሇጽ
ውሳኔው እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ይቅረብ በመባለ ግራ
ቀኙ

የፁሁፌ

ክርክር

አዴርጓሌ፡፡ተጠሪ

በሰጠችው

መሌስም

ሟች

ሌጅን

መሻር
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እንዯማይችሌ፤የተወሇዯቺው ከስጦታ በኋሊ ስሇመሆኑ ፤ስጦታውን በዝምታ የተሻረ መሆኑን
በመጥቀስ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱጸና አመሌክቷሌ፡፡የመሌስ መሌስም ቀርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ
በጹሁፌ ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ "በዚህ
ጉዲይ አመሌካች አከራካሪውን ንብረት ከሟች ጋር በጋብቻ ተሳስረው በነበሩበት ወቅት በስጦታ
ያገኙት እና ጋብቻቸው ሲፇርስ የንብረት ክፌፌሌ አዴርገው መሇያየታቸው እየገሇጹ ተጠሪ /ህጻን/
ሳሉህ ሀሰን ዴርሻ አሇው ተብል የመወሰኑን አግባብነት ከሰ/መ/ቁ 77735 አንጻር ሇመመርመር"
የሚሌ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ከስር ፌርዴ ቤት አንስቶ አጥብቀው የሚከራከሩት
ከሟች

አቶ

ሀሰን

አዱሌ

የነበራቸው

ጋብቻ

በፌቺ

ከፇረሰ

በኋሊ

የንብረት

ክፌፌሌ

መዯረጉን፤በይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት 1303 የሚታወቀው ቤትና ይዞታ በ1988 ዒ/ም
ከሟች በስጦታ ያገኙትና የግሊቸው ቤትና ይዞታ ስሇመሆኑን ነው፡፡የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት
በበኩሊቸው ከአሁን በፉት የተዯረገው ክርክር ሚስት መሆናቸውን መሰረት ያዯረገ እንጂ ተጠሪ
ወራሽ በመሆኗ ምክንያት የቀረበ ክስ አሇመሆኑን ክርክር የተዯረገበት በቁጥር 1303 የሚታወቀው
ቤት የአመሌካቾች ሞግዚት የግሌ ቤት አሇመሆኑን መከራከራቸውን ተመሌክተናሌ፡፡የስር ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ይህን ጉዲይ በይግባኝ እና ሰበር የተመሇከቱት ፌርዴ ቤቶች ቤቱ በመጀመሪያ የአሁን
ተጠሪዎች

ሞግዚት

በስጦታ

ያገኙት

መሆኑን

ገሌጸው፤ነገር

ግን

ሟች

ከስጦታ

በኋሊ

በአከናወኗቸው ዴርጊቶች ስጦታቸው በዝምታ ተሸሯሌ ከሚሌ መዯምዯሚያ ዯርሰዋሌ፡፡
ከመዝገቡ ጋር ከተያያዙ ሰነድች መገንዘብ የተቻሇው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት ባሇቤትነት
የምስክር ወረቀት 1303/83 የሚታወቀው የሟች ንብረት ስሇመሆኑ ሏምላ 17 ቀን 1988 ዒ.ም
በተዯረገው ስጦታ ሇወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ መስጠታቸውን፤ስጦታውም በስረ ፊይሌ መዝገብ ቁጥር
156/88 ፌርዴ ቤት ቀርቦ መጽዯቁን ነው፡፡በላሊ በኩሌ የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት በጌዳኦ ዞን ወናጎ
ወረዲ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ 00726 ክስ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ
በኋሊ ጥር 30/05/2003 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ ይዘትም የአሁኗ ተጠሪ
ሞግዚት በይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር 1303/83 በሚታወቀው ቤት ሊይ ዴርሻ እንዲሊቸው የጠየቁ
ቢሆንም የአሁን አመሌካቾች ሞግዚት በስጦታ ያገኙት ነው በማሇት የተጠሪ ሞግዚት ክስ ውዴቅ
ማዴረጉን የሚያሳይ ነው፡፡ይህ ውሳኔም ጉዲዩን በየዯረጃው ባዩት ፌርዴ ቤቶች የጸና ሲሆን፤
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም በሰመ/ቁ 77735 በ12/08/2004 ዒ.ም መሰረታዊ
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የህግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ከዚህ መረዲት የሚቻሇው
የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት ዴርሻ አሇኝ በማሇት ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ ከመዯረጉ
በተጨማሪ የአሁን አመሌካቾች ሞግዚት ቤትና ይዞታውን ያገኙት በስጦታ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ
ጉዲይ ነው፡፡ከክርክሩ ይዘት መገንዘብ የተቻሇው የስጦታ ውለ የጸና ስሇመሆኑ ስሌጣን ባሇው
ፌርዴ ቤት መወሰኑን ነው፡፡የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት በ2003 ዒ.ም በአመሌካቾች ሞግዚት ሊይ ክስ
አቅርበው ውዴቅ ከተዯረገ በኋሊ በስር ወረዲ ፌርዴ ቤት ተጠሪን ወክሇው በ2005 ዒ.ም ክስ
ማቅረባቸው መዝገቡ ያሳያሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤቶች ሟች የስጦታ ውለን በዝምታ ሽሮታሌ ከሚሌ
ዴምዲሜ የዯረሱ ቢሆንም በ2003 ዒ.ም አስቀዴሞ በተሰጠው ውሳኔ የስጦታ ውለ የጸና
ስሇመሆኑ በየትኛውም ፌርዴ ቤት ያሌተሻረ ውሳኔ መስጠቱን ካቀረቡት የውሳኔ ግሌባጮች
መገንዘብ ተችሎሌ፡፡
የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት በስር ፌርዴ ቤት ይሁን በሰበር ዯረጃ ባዯረጉት ክርክር ወሊጅ ሌጅን
ከስጦታ መሻር አይችሌም የሚሌ ነው፡፡ስጦታው የአሁኗ ተጠሪ ከመወሇዶ በፉት የተሰጠ
ስሇመሆኑ አሌተካዯም፡፡ስጦታው በፌርዴ ቤት ቀርቦ መጽዯቁም ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ሟች
ባዯረጉት ስጦታ በምስክር ወረቀት ቁጥር 1303/83 በስማቸው ተመዝገቦ የሚታወቀውን 27x12፡
324 ካሬ ሜትር ሊይ የተሰራውን አንዴ ክፌሌ ቆርቆሮ ክዲን ቤት ከነቦታው ሇወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ
መስጠታቸው አረጋግጠዋሌ፡፡በመሰረቱ የስጦታ ውሌ በፌ/ብ/ሥ/ስ/ሔ/ቁ 2427 እና ተከታይ
ዴንጋጌዎች የሚመራ ሲሆን ሟች ያዯረጉት ስጦታ በህጋዊነቱ ይሁን ፍረማሉቲ የተነሳ ክርክር
የሇም፡፡ የተጠሪ ሞግዚት ስጦታው ውዴቅ ሇማዴረግ እንዯ ምክንያት ያቀረቡት ከስጦታ መዯረግ
በኋሊ የተጠሪ መወሇዴን ነው፡፡የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት ክርክር ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 2450 አንጻር
እንዯተመሇከተው ተገቢነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡የዴንጋጌው ሙለ ይዘት "በተዯረገው የስጦታ
ውሌ ውስጥ ተቃራኒ የሚሆን ቃሌ ከላሇ በቀር ስጦታ ከተዯረገ በኋሊ ሌጅ በመውሇደ ምክንያት
ስጦታውን ሇመሻር አይቻሌም"፡፡በማሇት የተዯነገገ ሲሆን የእንግሉዝኛው አቻ ትርጉም " unless
otherwise provided in the contract of donation, a donation may not be revoked
where

a child is born to the donor" በሚሌ ተቀምጧሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መሰረታዊ ይዘት

እንዯተመሇከተው የስጦታ ውሌ ተቃራኒ ቃሌ ከላሇው በቀር የሌጅ መውሇዴ የስጦታ ውለን
ሇመሻር በቂ ምክንያት አሇመሆኑን በግሌጽ ተዯንግጓሌ ሟች ሏምላ 17 ቀን 1988 ዒ/ም
ያዯረጉት

የስጦታ

ውሌም

ሇወ/ሮ

ዙሌፊ

ከሚሌ

ከመስጠት

ውጭ

ላሊ

ቅዴመ

ሁኔታ

የተቀመጠበት ስሇመሆኑ ከመዝገቡ ጋር የተያያዘው የስጦታ ውሌ አያሳይም፡፡ እንዱህ ከሆነ
ዯግሞ የአሁኗ ተጠሪ በመውሇዶ ምክንያት የስጦታ ውለ የሚሽርበት የህግ ምክንያት አይኖርም፡፡
በመሆኑም የስር ከፌተኛ እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ እና ሰበር ሰሚ ችልት የስጦታ ውለ
የጸና ስሇመሆኑ የፌርዴ ቤት የጸና ውሳኔ በቀረበበት /ባሇበት/ እና ሌጅ መውሇዴ ስጦታ ሇመሻር
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ምክንያት እንዯማይሆን በፌ/ብ/ህ/ቁ/ 2450 በግሌጽ በተዯነገገበት ሁኔታ የሟች ስጦታ በዝምታ
ተሸሯሌ ከሚሌ ዴምዲሜ የዯረሰው የስር ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሻራቸው መሰረታዊ የህግ
ስህተት መፇጸማቸውን የሚያሳይ ነው ብሇናሌ፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. የጌድኦ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 09588 በሀምላ 17 ቀን 2006 በዋሇው ችልት
የዱሊ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሏሮ ወሇቡ ምዴብ ችልት በመ/ቁ/ 00670
በ18/02/2006 ዒ/ም የሰጠው ፌርዴ በመሻር የሰጠው ፌርዴ፤ የዯ/ብ/ብ/ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ/63836 በ20/06/2007 ዒ/ም የሰጠው ትዕዛዝ፣
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ/ 64413 በ18/09/2007 ዒ/ም
የሰጠው ውሳኔ ተሸሮአሌ፡፡
2. በይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ቁጥር 1303 ሊይ ያሇውን ይዞታና ቤት የአመሌካቾች
ሞግዚት ወ/ሮ ዙሌፊ ከማሌ የግሌ ቤትና ይዞታ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. የዱሊ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 00670 በ18/02/2006 ዒ.ም የሰጠው
ፌርዴ ጸንቷሌ፡፡
4. በዚህ ፌ/ቤት የተዯረገው ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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