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የሰ/መ/ቁ. 38691 

የካቲት 24 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

       በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- አቶ ሇገሰ ቢራቱ - ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዯረጀ ጅማ ገርግሶ - ቀረቡ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው የፌርዴ አፇፃፀምን የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ ጉዲዩ የጀመረው በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ነው፡፡  

    የአሁኑ ተጠሪ አባት አቶ ጅማ ጌርጏሶ አመሌካች ሊይ በነበረባቸው እዲ ምክንያት እሣቸው በመሞታቸው ተጠሪን 
ጨምሮ በሟች ባሇቤትና ወራሾች ሊይ ክስ ተመስርቶ ተፇርድባቸዋሌ፡፡ ይህንንም ፌርዴ ሇማስፇፀም አመሌካች 
በባሇእዲዎቹ ሊይ የአፇፃፀም ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ሇውሣኔው ማስፇጸሚያም እንዱሆን አሁን ክርክር የተነሣበት ቤት 
በ25/04/98 በተዯረገ ጨረታ በብር 38,200 (ሰሊሣ ስምንት ሺህ ሁሇት መቶ ብር) አሸናፉ የተገኘ ቢሆንም አሸናፉው 
ገንዘቡን ባሇመክፇሊቸው አመሌካች ቤቱ በዴጋሚ ጨረታ እንዱሸጥ አመሌክተዋሌ፡፡ በዚህን ጊዜ የአሁኑ ተጠሪ 
በ28/04/98 በተፃፇ አቤቱታ በሏራጅ እንዱሸጥ የታዘዘው ቤት የግሌ ቤታቸው በመሆኑ ጨረታው እንዱቆም ሲለ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418 መሰረት መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም የተጠሪን ጥያቄ መርምሮ ተጠሪ አቤቱታውን ያቀረቡት ቤቱ በጨረታ በ25/04/98 ተሸጦ በ03/05/98 
ስሇሆነና የዘገዩበትን ምክንያትም ስሊሌገሇፁ እንዱሁም የባሇንብረትነት ማስረጃም ስሊሊቀረቡ አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን 
ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ቤቱ በሏራጅ እንዱሸጥ ጥያቄ ያቀረቡት አመሌካች በመሆናቸው ቤቱ የተጠሪ አባት መሆኑን 
በቅዴሚያ ማረጋገጥ ያሇባቸው አመሌካች ናቸው፤ነገር ግን ቤቱ የተጠሪ አባት መሆኑን አሊረጋገጡም፣ተጠሪም የወራሽነት 
መብታቸውን ተጠቅመው አባታቸውን የወረሱ ሇመሆኑም አሌተረጋገጠም፣ተጠሪ የግብር ዯረሰኝና የቀበላ ማ/ፌ/ቤት 
ውሣኔ በማስረጃነት አቅረበዋሌ በማሇት የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ 

አመሌካች በተራቸው በዚህ ውሣኔ ሊይ አቤቱታ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅረበዋሌ፡፡ 
ችልቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ፤ተጠሪ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418 መሰረት መቃወሚያ ያቀረቡት የመጀመሪያው ጨረታ 
ከመዯረጉ በፉት ነው፣በመሆኑም አቤቱታቸው ሉስተናገዴ ይገባሌ፣ክርክር የተነሣበት ቤት የተጠሪ አባት ቤት ሇመሆኑ 
ተገቢው ማስረጃ ቀርቦ በአግባቡ ተጣርቷሌ ወይ? የሚሇው ከመታየቱ በፉት ግን ዋናው ውሣኔ የተሰጠው በአቶ ጅማ 
ጊርጏሶ ወራሾች ሊይ በመሆኑ አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ የሚገባው በወራሾች ንብረት ሊይ ነው፡፡ የሟች ንብረት ሇወራሾች 
ከተሊሇፇ የሟች ንብረት ተብል ሉቀርብ የሚችሌ የሇም፡፡ አመሌካችም በተጠሪ ንብረት ሊይ አፇፃፀሙ እንዱቀጥሌ 
ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ የቀረበው ክርክር ከሟች ንብረት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ በሟች ንብረት ዯግሞ አፇፃፀም ሉቀጥሌ 
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ስሇማይችሌ የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት የሇውም በላሊ በኩሌ ግን ተጠሪ የሟች ወራሽ ሇመሆናቸው አሌተረጋገጠም 
የተባሇው ዋናውን ውሣኔ የሚቃረን በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤትን ውሣኔ አሻሽሎሌ፡፡ 

የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም የተጠሪ አቤቱታ ተቀባይነት አግኝቶ 
የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪ ክርክራቸውን በጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

 ከሊይ እንዯተመሇከተው ተጠሪ በስር ፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡት በሏራጅ እንዱሸጥ የታዘዘው ቤት የግሌ 
ንብረታቸው በመሆኑ ሏራጁ እንዱቆምሊቸው ሲሆን መሰረት ያዯረጉትም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418 ዴንጋጌ ነው፡፡ ይህ 
ዴንጋጌ በአፇፃፀም ምክንያት ንብረት እንዱያዝ ሲታዘዝ በዚሁ ንብረት ሊይ ተቀዲሚ መብት አሇኝ የሚሌ ተቃዋሚ 
ሲቀርብ የሚያገሇግሌ ነው፡፡ በመጀመሪያ ክርክር ሊይ ተካፊይ ባይሆኑም በሚያዘው ንብረት ሊይ መብት አሇን የሚለ 
ወገኖች የሚያቀርቡትን መቃወሚያ ፌ/ቤቱ ሉመረምር የሚገባው ቢሆንም ተቃዋሚዎቹ መቃወሚያውን በቂ ባሌሆነ 
ምክንያት አዘግይተው ከሆነ ግን መቃወሚያው ሊይመረመር እንዯሚችሌ ዴንጋጌው ያመሇክታሌ፡፡ የአመሌካችም አቤቱታ 
ቢሆን ተጠሪ ተቃውሞውን አዘግይተው ያቀረቡ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ሉመረምረው አይገባም ነበር፡፡ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ 
በመጀመሪያ የቀረበሇት የሰ/ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ጨረታው የወጣው በ25/04/98 ሲሆን መቃወሚያው የቀረበው 
በ03/05/98 በመሆኑ አሊግባብ ዘግይቶ የቀረበ ሲሆን ሇመዘግየቱም በቂ ምክንያት መኖሩን ተጠሪ አሊስረደም በሚሌ 
የተጠሪን ጥያቄ ውዴቅ ቢያዯርገውም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ሰበር ችልት ጥያቄው የቀረበው ከጨረታው በፉት ነው 
በማሇት አረጋግጧሌ፡፡ መቃወሚያው መቼ ቀረበ? የሚሇው ነጥብ ዯግሞ በማስረጃ የሚረጋገጥ ፌሬ ነገር በመሆኑ በዚህ 
ችልት ሉስተናገዴ የሚችሌ አሌዯሇም፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ግን ተጠሪ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418 በሚጠይቀው መሰረት ተቀባይነት ያሇው መቃወሚያ 
ሇማቅረባቸው የስር ፌ/ቤቶች በአግባቡ መርምረዋሌ ወይ? የሚሇው መታየት የኖርበታሌ፡፡ 

 የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰ/ሸዋ ከፌተኛ ፌ/ቤትን ውሣኔ ሇመሻር መሰረት ያዯረገው በሏራጅ እንዱሸጥ 
የታዘዘው ቤት የተጠሪ አባት ቤት ነው ያለት አመሌካች ስሇሆኑ ይህንኑ በቅዴሚያ የማረዲት ሸክም ያሇባቸው አመሌካች 
ናቸው፡፡ ነገር ግን አሊስረደም በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418/3/ ተቃዋሚው ወይም መብት አሇኝ 
ባዩ ከመቃወሚያ ማመሌከቻ ጋር በንብረቱ ሊይ ያሇውን ተቀዲሚነት መብት ወይም ባሇይዞታነቱን የሚያረጋግጥ የጽሁፌ 
ማስረጃ አያይዞ በማቅረብ በቅዴሚያ መብቱን የማስረዲት ሸክም ያሇበት ሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ግን 
በቅዴሚያ ሉመረምር የሚገባው የአመሌካች ማስረጃ ነው በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ የተጠቀሰውን የሥነ-ሥርአት 
ህጉን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተጠሪ ክርክር የተነሣበት ቤት የራሣቸው እንጂ የአባታቸው ያሇመሆኑን በቂ 
ማስረጃ ያቀረቡ መሆን  አሇመሆኑን በአግባቡ ሣያጣራ አሌፍታሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ተጠሪ በዋናው መዝገብ የተከሰሱት የአባታቸው ወራሽ በመሆናቸው ሲሆን በዚህ መዝገብም 
ተወስኖባቸዋሌ፡፡ ይህንን ውሣኔ አባታቸውን የወረሱ ባሇመሆኑ ውሣኔው ሉሻር ይገባሌ፡፡ ብሇው በይግባኝ ውሣኔ 
የኦሮሚያ ጠቅሊይ ሰበር ችልት በዋናው መዝገብ ከተሰጠው ውሣኔ ጋር ይቃረናሌ በማሇት ሽሮታሌ፡፡ ይህን በተመሇከተ 
ተጠሪ ያቀረቡት አቤቱታ የሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ የሟች አባታቸው ወራሽ መሆናቸውን ይህ ችልት ተገንዝቧሌ፡፡ ነገር 
ግን የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በአንዴ በኩሌ ተጠሪ የአባታቸው ወራሽ በመሆናቸው በአባታቸው እዲ ተከሰው 
የተፇረዯባቸው ሇመሆኑ እያመነ በላሊ በኩሌ ግን የተወሰነው በወራሾች ሊይ በመሆኑ አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ የሚገባው 
በወራሾች  ንብረት ሊይ እንጂ በሟች ንብረት ሊይ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 በመሰረቱ በሟች መሞት ምክንያት የሚቋረጡ ካሇሆነ በቀር የሟቹ መብትና ግዳታዎች ሇወራሾቹና ሇኑዛዜ 
ባሇስጦታዎች እንዯሚተሊሇፌ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 826/2/ ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑ ወራሾች የአውራሻቸውን ግዳታ  በወረሱት 
የሟቹ ንብረት ወይም ሏብት መጠን እንዱወጡ ይገዯዲለ፡፡ በተያዘውም ጉዲይ ተጠሪ እና ላልቹ የሟች ወራሾች ተከሰው 
የተፇረዯባቸው በአባታቸው እዲ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም እዲውን እንዱከፇለ የሚጠየቁት ከአባታቸው በወረሱት ሏብት 
መጠን ነው፡፡ ስሇሆነም ሇእዲው መክፇያ በአፇፃፀም ሉያዝ የሚገባው ከአባታቸው በውርስ ያገኙት ንብረትና ሏብት እንጂ 
የወራሾቹ የግሌ ሏብት ሉሆን አይገባም፡፡ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግን የተወሰነው በወራሾች ሊይ 
በመሆኑ ብቻ አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ የሚችሇው በወራሾች ንብረት ሊይ እንጅ በሟች ንብረት ሊይ አይዯሇም የዯረሰበት 
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መዯምዯሚያ የተሣሣተ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ እዚህ የተሣሣተ መዯምዯሚያ ሊይ በመዴረሱም ክርክር የተነሣበት ቤት ተጠሪ 
አባት ሇመሆኑ በቂ ማስረጃ ቀርቦ በአግባቡ መጣራቱን በተመሇከተ የያዘውን ጭብጥ ውሣኔ ሣይሰጥበት አሌፍታሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የኦሮሚያ የጠቅሊይ ፌ/ቤትም ሆነ የሰበር ችልቱ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418 በሚያዘው መሰረት በቂ 
የጽሁፌ ማስረጃ መቅረብ አሇመቀረቡን ሳያጣሩ የተጠሪን መቃወሚያ ተቀብሇው የሰጡት ውሣኔ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የተጠሪን ጥያቄ ውዴቅ ካዯረገበት ምክንያት አንደ ተጠሪ 
መብታቸው ሇማረጋገጥ ማስረጃ አሊቀረቡም የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም ከግራ ቀኙ በቃሌ እንዲጣራውም ቢሆን ተጠሪ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418/1/ መሰረት መቃወሚያ ሲያቀርቡ በቤቱ ሊይ ባሇመብት ሇመሆናቸው ያቀረቡት ማስረጃ የግብር 
ዯረሰኝና የቱለ ሚሌኪ ከተማ 01 ቀበላ ቤቱ የተጠሪ ሇመሆኑ የሰጠው ማረጋገጫ ነው፡፡ እነዚህ ዯረሰኞች ዯግሞ ክርክር 
የተነሣበት ቤት ባሇቤት ተጠሪ ሇመሆናቸው ማስረዲት የሚችለ በቂ ማስረጃዎች እንዲሌሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ በዚህም 
ምክንያት ነው የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪን መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የቀዲሚነት 
መብት ያሊቸው መሆኑን የሚያስርዲ በቂ ማስረጃ ባሊቀረቡበት ሁኔታ ቤቱ በሃራጅ እንዲይሸጥ መከሌከለ አግባብ ሆኖ 
አሊገኘውም፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 38529 በ09/02/2000 ዒ.ም እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት 
በመ/ቁ. 45292 በ04/09/2000 ዒ.ም ክርክር የተነሣበት ቤት በሏራጅ እንዲይሸጥ የሰጡት ውሣኔ ተሽራሌ፡፡ 

2. የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 07488 በ18/05/98 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ ጸንቷሌ፡፡ 
3. ተጠሪ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 418 መሰረት ያቀረቡት መቃወሚያ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ቤቱ በሏራጅ ሉሸጥ 

ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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