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  የሰ/መ/ቁ. 42691 

መጋቢት 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

 ሒጏስ ወሌደ 

 ብርሃኑ አመነው 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ አዯፌርስ በቀሇ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ይቁም በቀሇ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በስጦታ የተገኘ ቤት ሌረከብ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ ጥር 21 ቀን 1999 ዓ.ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 
የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15 (በቀዴሞው አጠራር ወረዲ  28 ቀበላ 15) ክሌሌ ውስጥ 
የሚገኘውን ቁጥር 321 የሆነውን ቤት ከሟች ወ/ሮ አሇሚቱ በሊይነህ በስጦታ የተሊሇፇሊቸው መሆኑን፣አመሌካች 
ወንዴማቸው በመሆኑ በጊዜው ሲቸግራቸው ቤቱን እንዱጠቀሙበት ተጠሪ ፇቅዯውሊቸው ይዘው ሲጠቀሙት 
ከቆዩ በኋሊ ቤቱን እንዱሇቁሊቸው ሲጠየቁ አመሌካች ፇቃኛ ሳይሆኑ መቅረታቸውን ገሌፀው አመሌካች ቤቱን 
ሇቀው እንዱያስረክቡ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇክሱ በሰጡት 
መሌስ፤ተጠሪ ያቀረቡት የስጦታ ማስረጃ አሇመኖሩን፣ግብር መክፇሌ የቤት ባሇቤት እንዯማያዯርግ እና ተጠሪ ክስ 
ሇመመስረት የሚያስችሊቸው መብት የላሊቸው መሆኑ፣የቤቱ ግምትም የተጋነነ መሆኑን፣በቤቱ ውስጥ ከ1981 
ዓ.ም ጀምሮ  መኖር የጀመሩ በመሆኑ ጉዲዩ በይርጋ እንዯሚታገዴ፣ቤቱ የወ/ሮ አሇሚቱ በሊይነህ ሆኖ 
አመሌካችም የወ/ሮ አሇሚቱ በሊይነህ ወራሽ በመሆናቸው ቤቱን ሉሇቁ እንዯማይገባ ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከመመረመረ በኋሊ አከራካሪውን ቤት 
በተመሇከተ ተጠሪ በስጦታ ውሌ መሰረት ያገኙት በመሆኑ አመሌካች ሇተጠሪ ሉያስረክቡ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር 
ነው፡፡ 

 አመሌካች ጥር 04 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- በስር 
ፌርዴ ቤት የተነሳው የይርጋ ክርክር የታሇፇው ያሊግባብ ነው፣የቤቱ ባሇቤት መሆኔን የሚያሳይ ማስረጃ ስሊሇኝ 
ይቅረብሌኝ የሚሌ ጥያቄ የታሇፇው ያሊግባብ ነው በማሇት ውሳኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አቤቱታቸው ተመርምሮም አመሌካች ያነሱት የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ የተዯረገው ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ 
በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ሰኔ 24 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ 
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችም ሏምላ 16 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ አንዴ ገጽ ማመሌከቻ የሰበር 
አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ይህ ችልት ግራ ቀኙን ታህሣሥ 
20 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት በቃሌ አከራክሯሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አከራካሪው ቤት የሟች ወ/ሮ አሇሚቱ በሊይነህ መሆኑን፣ተጠሪ ቤቱን 
አግኝቼአሇሁ የሚለት ሏምላ 26 ቀን 1972 ዓ.ም በተዯረገው ስጦታ ሆኖ ስጦታው አግባብነት ባሊቸው አካሊት 
የተቀመጠ እና የተመዘገበ ስሇመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት ማረጋገጡን፣የቤቱ ባሇቤት የሆኑት ወ/ሮ አሇሚቱ በሊይነህ 
ከዚህ አሇም በሞት እስከተሇዩበት ጥር 11 ቀን 1995 ዓ.ም ዴረስ በአከራካሪው ቤት ውስጥ ይኖሩበት 
እንዯነበር፣አመሌካች በቤቱ ውስጥ ከ1981 ዓ.ም ጀምሮ አስካሁን ዴረስ መኖራቸውን፣የቤቱ ስመ ሃብት ከሟች 
ወዯ አመሌካችም ሆነ ተጠሪ ያሌተዛወረ መሆኑን ነው፡፡ 

 ተጠሪ ሇክርክሩ መሰረት ያዯረጉት የስጦታ ውሌ ሏምላ 26 ቀን 1972 ዓ.ም የተዯረገ ሆኖ ክሱ 
እስከተመሰረተበት ጊዜ ዴረስ ሇአፇፃፀም ያሌቀረበ መሆኑን ክርክሩ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ስጦታ በምን ያህሌ ጊዜ 
መፇፀም አሇበት የሚሇውን ጥያቄ በዚህ ረገዴ የተመሇከቱት ሌዩ ዴንጋጌዎች በግሌጽ ያስቀመጡት የጊዜ ገዯብ 
የሇም፡፡ ይሁን እንጂ የስጦታ ውሌ ዴንጋጌዎች በዚህ ረገዴ ያስቀመጡት የጊዜ ገዯብ የሇም ተብል የስጦታ ውሌ 
ይፇፀም ጥያቄ በማናቸውም ጊዜ ሉቀርብ ይችሊሌ ሉባሌ አይችሌም፡፡ በሔጉ በግሌጽ ካሌተቀመጠ በስተቀር 
ማንኛቸውም ግዳታ ሉፇፀም የሚገባበት የጊዜ ገዯብ ሉኖር ይገባሌ፡፡ የስጦታ ውሌን የሚገዙ ዴንጋጌዎች ግሌጽ 
የሆነ ጊዜ ገዯብ ባያስቀምጡም ስጦታ ውሌ እንዯመሆኑ መጠን ሉፇፀም የሚገባው በአስር አመት የጊዜ ገዯብ 
መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 1676/1/ እና 1845 ዴንጋጌዎች ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ወዯ ተያዘው ጉዲይ 
ስንመጣ ተጠሪ የስጦታ ውለ ሏምላ 26 ቀን 1972 ዓ.ም ተዯርጏሌኛሌ እያለ ስጦታ አዴራጊያቸው በሔይወት 
እያለ አከራካሪውን ቤት በስጦታ ውለ መሰረት እንዱፇጸምሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ የሇም፡፡ የስጦታ ውለ 
ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ ክሱ እስከተመሰረተበት ጊዜ እስከ ጥር 21 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ ዯግሞ በሔጉ 
የተመሇከተው የአስር አመት ጊዜ  ገዯብ አሌፎሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን የይርጋ ክርክር 
ውዴቅ ያዯረጉት ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ 
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 34508 ሏምላ 02 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 69852 ግንቦት 06 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ስጦታውን መሰረት አዴርገው የአቀረቡት የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄ በይርጋ የታገዯ 
ነው፣አመሌካች ቤቱን ሉያስረክቡ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
      መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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