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የሰ/መ/ቁ. 45422 

ጥር 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሏጎስ ወሌደ  

   ሑሩት መሇሠ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ፇታሂ ባየህ  

    2. ወ/ሮ ጽጌ ባየህ  

         3. ወ/ሮ ተዘራ ባየህ  

         4. ፌሬሔይወት ባየህ         በራሣቸውና በላልች ወኪልቻቸው  

         5. አቶ ዘውገ ባየህ             አቶ ፇታሂ ባየህ ቀረቡ፡፡  

         6. ሰብሇሥሊሴ ባየህ  

         7. ወ/ሮ ማስረጃ ባየህ    

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ አስራት ባየህ - ከክርክሩ ውጪ ሁነዋሌ፡፡  

       2. ዱያቆን ገ/ሔይወት ንጋቱ                    ቀረቡ፡፡  

       3. ቀኝ ጌታ ሌሳነወርቅ  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የውርስ ቤት ይሇቀቅሌን ጥያቄ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካቾች ግንቦት ዏ2 ቀን 1998 ዓ.ም. አሻሽሇው በፃፈት እና በአሁኑ ተጠሪዎች ሊይ 
በመሠረቱት የክስ ማመሌከቻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- አመሌካቾች እና አንዯኛዋ ተጠሪ ከሟች ወሊጆቻቸው ከአዛዥ 
ባየሔ ገ/ኢየሱስና ከእናታቸው ከወ/ሮ ዯብሪቱ ኃ/ጊዮርጊት በውርስ የተሊሇፇሊቸው በአዱስ አበባ ከተማ፣ በሌዯታ 
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15/16/17 ወስጥ የሚገኙ በአባታቸው ስም ተመዝግበው የሚታወቁትን፣ ቁጥራቸው 922፣ 
738፣ 739 እና 74ዏ የሆኑ ቤቶች እንዲሊቸው፣ የቤቶቹን ስመ ሃብት አንዯኛ ተጠሪ በራሳቸው ስም በማዴረግ 
ቁጥራቸው 739 እና 74ዏ የሆኑትን ቤቶች ከሁሇተኛ እና ሇሦስተኛ ተጠሪዎች በወሇዴ አግዴ በማስያዝ ብዴር 
ተበዴረው ሇግሊቸው እንዯሚጠቀሙበትና በስምምነት ክፌፌሌ እንዱዯረግ ሲጠየቁ ፇቃዯኛ ሆነው ባሇመገኘታቸው 
የውርስ አጣሪ ተሹሞ ውርሱ እንዱጣራ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች በማመሊከት ፌርዴ 
ቤቱ የውርስ አጣሪ በመሾም ውርሱ ከተጣራ በኋሊ ሪፖርቱ ሇፌርዴ ቤቱ ጥር 14 ቀን 1998 ዓ.ም. ተሌኮ የካቲት 
ዏ9 ቀን 1998 ዓ.ም. ፌርዴ ቤቱ የመዘገበው መሆኑን፣ በዚህ የውርስ አጣሪው ሪፖርት አጠቃሊይ የውርስ ሃብት 
ግምት እና የወራሾች ዴርሻ እንዱሁም የተጠቀሙበት ሀብት መጠን ተሇይቶ መቀመጡን፣ አንዯኛ ተጠሪ ያሊግባብ 
ቤቱቹን ሔጋዊ ባሌሆነ የወሇዴ አግዴ ውሌ ሇሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ያሰያዙ መሆኑንና በወሇዴ አግዴ 
ውሌ ቤቶቹን የያዙት ተጠሪዎችም አስያዧ መብት ሳይኖራት እያወቁ የያዙት መሆኑን ዘርዝረው ቁጥራቸው 739 
እና 74ዏ የሆኑ ቤቶችን ተጠሪዎች እንዱያስረክቡ፣ አጠቃሊይ የውርስ ሃብት የሆኑ ንብረቶች ከእነ ይዞታቸው 
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በአውራሽ አባታቸው ስም የነበረው የባሇቤትነት ማረጋገጫ ስም በአመሌካቾች ስም እንዱዛወር ይወሰንሊቸው ዘንዴ 
ዲኝነት መጠየቀቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

 የአሁኑ ሁሇተኛ ተጠሪም ሇክሱ በሰጡት መሌስ፣ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት በአዋጅ ተወርሷሌ 
ተብል የቀበላው መስተዲዯር አከራይቶ ቆይቶ እያሇ አንዯኛ ተጠሪ ከአዋጅ ውጪ ያሊግባብ፣ የተወረሰ /የተወሰዯ/ 
ነው በማሇት በፌርዴ ቤት ከሰው በፌርዴ ኃይሌ አስሇቅቀው በመረከብ በፌ/ቤት ውሣኔ ባሇመብት ሆነው፣ የቤት 
ባሇቤትነት ዯብተርና ካርታም በስማቸው አረጋግጠው፣ ይዞታቸው በመሆኑ፣ መጋቢት ዏ1 ቀን 1994 ዓ.ም. 
በተፃፇ የውሌ ሰነዴ ብር 1ዏ,ዏዏዏ.00 /አስር ሺህ/ ተቀብሇው ቁጥሩ 739 የሆነውን ቤት እስከ መጋቢት 1999 
ዓ.ም. ዴረስ የሚቆይ ወሇዴ አግዴ ውሌ፤ ሇአምስት ዓመት በማስያዝ የተዋዋለ መሆኑን፣ ቤቱም ተረክበው ይዘው 
እንዯሚገኙና አንዯኛ ተጠሪ የተበዯሩትን ገንዘብ ሲመሌሱ ቤቱን እንዯነበረ ሉያስረክቧቸው መዋዋሊቸውን፣ 
አመሌካቾች በስምምነት ዴርሻቸውን ይዘው እየተጠቀሙ የሚገኙ በመሆኑና በቤቱ ሊይ አንዯኛ ተጠሪ በሔጉ 
አግባብ ባሇመብት ከሆኑ በኋሊ ያቋቋሙት የወሇዴ አግዴ ውሌ ሔጋዊ መሆኑን እንዱሁም አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን 
በብዙ ዴካምና ወጪ አስመሌሰው መያዛቸውን እያወቁና እየተረደ መብት ሳይኖራቸው ቤቱን አስይዘዋሌ 
ማሇታቸው በሔግ ተቀባይነት የላሇው ነው በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡ አንዯኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች መጥሪያ 
ዯርሷቸው የጽሁፌ መሌስ መስጠት መብት የታፇባቸው ሲሆን ሦስተኛ ተጠሪ በቃሌ ክርክር ወቅት ቀርበው 
ቁጥሩ 74ዏ የሆነ ቤት በወሇዴ አግዴ ውሌ ሇሰባት ዓመታት እንዯያዙ፣ የውለ ዘመንም እስከ ጥር 2ዏዏ7 ዓ.ም. 
መሆኑን ገሌፀው ጊዜው ሳያሌቅ ቤቱን የሚያስረክቡበት ምክንያት እንዯላሇ ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡  

 ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ በቤት ቁጥር 
739 የተቋቋመው የወሇዴ አግዴ ውለ የውሌ ዘመኑ ማብቃቱን በመግሇጽ አንዯኛ ተጠሪ የተቀበለትን ብር 
1ዏ,ዏዏዏ.00(አስር ሺህ) ሇሁሇተኛ ተጠሪ መሌሰው ሁሇተኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካቾች እና ሇአንዯኛ ተጠሪ 
ሉያስረክቡ ይገባሌ ቤቱንም አመሌካቾችና አንዯኛ ተጠሪ እኩሌ ሉካፇለት ይገባሌ ሲሌ የወሰነ ሲሆን የቤት ቁጥር 
74ዏ የሆነውን በተመሇከተ ዯግሞ የወሇዴ አገዴ ውለ እስከ ጥር 2ዏዏ7 ዓ.ም. ዴረስ የሚቆይ በመሆኑ ሦስተኛ 
ተጠሪ ቤቱን ሉያስረክቡ እንዯማይገባ፣ የውለ ዘመን ሲያሌቅ በውለ የተገሇፀውን ገንዘብ አንዯኛ ተጠሪ ሇሦስተኛ 
ተጠሪ መሌሰው ሦስተኛ ተጠሪ ቤቱን ሇአመሌካቾችና ሇአንዯኛ ተጠሪ እንዱያስረክቡና ቤቱንም ሉከፊፇለት 
እንዯሚገባ፣ እንዱሁም በቤት ቁጥር 739 እና 74ዏ እስኪከፊፇለ ዴረስ በአመሌካቾችና በአንዯኛ ተጠሪ ስም 
የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተርና ካርታ በጋራ ሉያወጡበት ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች 
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የሥር ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወምና ሇማስቀየር ነው፡፡  

 አመሌካቾች ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በፃፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ፡- አንዯኛ ተጠሪ በአከራካሪው ቤቱ ሊይ ሙለ መብት የላሊቸው ሆኖ እያሇ እና የወሇዴ አግዴ ውለም 
በሔጉ አግባብ ያሌተመዘገበ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የውርስ ንብረቱ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች እንዯያዙት 
እንዱቆዩ የተዯረገው እና ውለ ሔጋዊ ነው መባለ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የወሇዴ አግዴ ውለ ሔጋዊ ነው መባለ ባግባቡ መሆን አሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ኀዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
በፃፈት ሦስት ገጽ የመሌስ ማመሌከቻ የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ነጥብ በሥር ፌርዴ ቤት ያሌተነሳ ስሇመሆኑ 
እና ውለ ሔጋዊ ነው የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ ሲለ 
ተከራክረዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ከክርክሩ ውጪ እንዱሆኑ ተዯርጎአሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሣሥ ዏ8 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. 
በፃፈት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ 
ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ 
አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
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 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች በሥር ፌርዴ ቤቶች ያቀረቡት ክስ ይዘት ሇክርክሩ 
ምክንያት የሆኑትን ቤቶች በውርስ ያገኗቸው መሆኑን፣ በእነዚህ ቤቶች ሊይ አመሌካቾችና አንዯኛ ተጠሪ ያሊቸው 
ዴርሻ በውርስ አጣሪ ተሇይቶ መታወቁንና ቤቶቹን ሇማካፇሌ አንዯኛ ተጠሪ ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን እንዱሁም 
ሔጋዊ ባሌሆነ የወሇዴ አግዴ ውሌ ሇሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ቤቶቹን አንዯኛ ተጠሪ አስተሊሌፇው 
እንዯሚገኙ ገሌፀው ቤቶቹን እንዱያስረክቧቸውና የቤቶቹ ስመ ሃብት ወዯ ወራሾች እንዱዞር ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ መሆኑን ነው፡፡ የአሁኑ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ዯግሞ የወሇዴ አግዴ ውለ 
በሔጉ አግባብ የተዯረገ ስሇሆነ ቤቶቹን ሌናስረክብ አይገባም በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ከመዝገቡ 
ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህ የግራ ቀኙ ክርክር መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካቾች በግሌጽ እየተቃወሙ ያለት የወሇዴ 
አግዴ ውለ በሁሇት ምክንያቶች ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡ ይኸውም አንደ ውለ 
የተዯረገው በንብረቱ ሊይ ሙለ መብት በላሊቸው አንዯኛ ተጠሪ በመሆኑ ሔጋዊ አይዯሇም የሚሌ ሲሆን ላሊው 
ተዯረገ የተባሇው የወሇዴ አግዴ ውሌም ቢሆን ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት የሌተዯረገና ያሌተመዘገበ ስሇሆነ ሉፀና 
የሚገባው አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ እንግዱህ የአመሌካቾች ክርክር ቤቱ ያሊግባብ ተይዞብናሌ የሚሌ ስሇመሆኑ 
በቀሊለ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇዚህ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች የአመሌካቾች ክርክር በሥር ፌርዴ 
ቤት ያሌተነሳና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 181ዏ ያሊገናዘበ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር የአመሌካቾችን የስር ክርክር 
ይዘቱን ባግባቡ መሠረት ያሊዯረገ ስሇሆነ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም የወሇዴ አግዴ ውለ ስሌጣን 
ባሇው አካሌ ፉት ያሌተዯረገና ንብረቱ በሚገኝበት መዝገብ ያሌተመዘገበ ስሇመሆኑ ተጠሪዎች በማመን የሚከራከሩ 
መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የወሇዴ አግዴ ውለ ስሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ያሌተዯረገና ያሌተመዘገበ ከሆነ ውጤቱ 
ምንዴነው? የሚሇውን በዚህ ረገዴ የተዯነገጉትን የፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች በማየት ምሊሽ ማግኘት 
የሚችሇው  ነጥብ ነው፡፡  

 በመሠረቱ የወሇዴ አግዴ ውሌ የሚቋቋመው የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣን መቋቋም የሚመሇከቱት 
ዴንጋጌዎችን በመከተሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 3118 ዴንጋጌ ያጣቅሳሌ፡፡ በዚህ አግባብ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት 
ያሊቸው ዴንጋጌዎች የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3ዏ45 እና 3ዏ52 ሲሆኑ በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሠረት በማይንቀሳቀስ ንብረት 
ሊይ የሚዯረግ የመያዣ ውሌ በጽሁፌ መሆን እንዲሇበትና የማይንቀሳቀስ ንብረት በሚገኝበት መዝገብ መመዝገብ 
እንዲሇበት የስገነዝባለ፡፡ ይህን ያሊሟሊ የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ ውሌ የሔግ ውጤት አይኖረውም፡፡ 
በመሆኑም የወሇዴ አግዴ ውሌ በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግው በሔጉ አግባብ ተቋቁሞ ሲገኝ ብቻ ነው፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ ግን በዚሁ መንገዴ የተዯረገ የወሇዴ አግዴ ውሇ የሇም፡፡ ስሇሆነም ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች 
አበዴረናሌ የሚለትን ገንዘብ ከሚመሇከተው ሰው በሔጉ አግባብ ከሚጠይቁ በስተቀር ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን 
ቤቶች የሚይዙበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶችም የወሇዴ አግዴ ውሌ የተባሇው በሔጉ አግባብ 
የተቋቋመ መሆን አሇመሆኑን ከሔጉ ጋር ሳያገናዝቡት ቤቶቹን ተጠሪዎች ሉሇቁ አይገባም በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
አመሌካቾችን በውርስ የተሊሇፇሊቸውን የባሇቤትነት መብትን ያጣበበ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 1ዏ218 ጥቅምት ዏ1 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 62724 የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የፀናው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡  

2. ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር አዴርገናሌ፡፡ የሚለት የወሇዴ አግዴ ውሌ ፇራሽ ነው 
ብሇናሌ፡፡  

3. ሁሇተኛ ተጠሪ የቤት ቁጥር 739፣ ሦስተኛ ተጠሪ ዯግሞ የቤት ቁጥር 74ዏ ሇአመሌካቾች ሉያሰረክቡ ይገባሌ፡፡  
4. አመሌካቾች እና አንዯኛ ተጠሪ በቤቶቹ ሊይ በጋራ ያሊቸውን መብትና ጥቅም በሥር ፌርዴ ቤት የተሰጠው 

ውሣኔ እንዯተጠበቀ ነው ብሇናሌ፡፡  
5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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