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ጥቅምት 30 ቀን 2009 ዒ.ም.
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
አብዬ ካሣሁን
እትመት አሰፊ

አመሌካች፡-ወ/ሮ ጽጌረዲ በቀሇ
ተጠሪ፡-ወ/ሮ ፌቅርተ በቀሇ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው

ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ውርስን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረውም የሟች አቶ በቀሇ ካሣ ውርስ ይጣራሌኝ
ሲለ የአሁኗ አመሌካች በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ነው።የአሁኗ
ተጠሪም በጉዲዩ በጣሌቃ ገብነት ተከራክረዋሌ።ግራ ቀኙ ከተሇያዩ እናቶች የተወሇደ የአንዴ አባት
ሌጆች መሆናቸውን መዝገቡ ያመሇክታሌ።
ፌርዴ ቤቱም በጣሌቃ ገቧ አቤቱታ ሊይ የአመሌካቿን አስተያየት ከተቀበሇ በኃሊ ጉዲዩን ወዯ
ውርስ አጣሪ የመራው ሲሆን አጣሪዋም ውርሱን ካጣሩ በኃሊ አከራካሪ ሆኖ የቀረበውን በጉሇላ
ክፌሇ ከተማ በወረዲ 3 የሚገኝ በቤት ቁጥር 460 የሚታወቀውን ቤት ሟች አቶ በቀሇ ካሣ
ግማሹ የጣሌቃ ገቧ እናት የወ/ሮ በቀሇች ጎሽሜ ሆኖ ግማሹ ግን የእርሳቸው መሆኑን ገሌጸው
የራሳቸውን ዴርሻ በ19/11/1997 ዒ.ም. በአዋዋይ ፉት በተዯረገ የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ሇጣሌቃ
ገቧ እንዯሇቀቁ ከቀረቡት ማስረጃዎች አጣሪዋ መገንዘብ መቻሊቸውን፣ይሁን እንጂ

የቤቱን

አጋማሽ ከእናታቸው በውርስ ያገኙት ሆኖ ቀሪው ግማሽ ዯግሞ በሟች አባታቸው በተዯረገሊቸው
የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ መሰረት የቤቱን ስመ ሀብት ወዯ ራሳቸው አዛውረው እየተጠቀሙበት
እንዯሚገኙ በአንዴ በኩሌ የአሁኗ ተጠሪ መከራከራቸውን፣በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች የዴርሻ
መሌቀቅ ውለ ተዯረገ የተባሇው አመሌካችን ሆነ ብል ከውርስ ሇመንቀሌ በመሆኑ ተቀባይነት
እንዯላሇው እና ሟች የዴርሻ መሌቀቅ ውለን አዯረጉ ከተባሇ በኃሊም ቤቱን በስማቸው አዴርገው
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ሲጠቀሙበት እንዯቆዩ በመግሇጽ የዴርሻ መሌቀቅ ውለ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይገባ
መከራከራቸውን ገሌጸው በጉዲዩ ሊይ ፌርዴ እንዱያርፌበት በሚሌ፣ እንዱሁም ከቤቱ ኪራይ
የተገኘው

ገንዘብ

የውርስ

ሀብት

ነው

የሚሌ

እና

ላልችም

ፌሬ

ነገሮች

የተገሇጹበትን

በ18/09/2005 ዒ.ም. የተዘጋጀ ሪፖርት አቅርበዋሌ።
ፌርዴ ቤቱም በሪፖርቱ ሊይ የግራ ቀኙን አስተያየት ተቀብል ጉዲዩን ከመረመረ በኃሊ የቤቱ
አጋማሽ በእናታቸው በኩሌ ሇተጠሪዋ በውርስ የተሊሇፇ ሆኖ ቀሪውን ግማሽ ዯግሞ ሟች በዴርሻ
መሌቀቅ ውለ መሰረት ሇተጠሪዋ ማስተሊሇፊቸው የተረጋገጠ በመሆኑ ቤቱ የውርስ ሀብት አካሌ
አይዯሇም፣ቤቱ የውርስ ሀብት አይዯሇም ከተባሇ ዯግሞ ከቤቱ የተገኘው የኪራይ ገንዘብም የውርስ
ሀብት ሉሆን ስሇማይችሌ አጣሪዋ ከዚሁ ቤት የተገኘው የኪራይ ገንዘብ የውርስ ሀብት ነው
በማሇት ሪፖርት ማቅረባቸው ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ገሌጾ ሪፖርቱን በዚህ አግባብ
በማሻሻሌ በመዝገብ ቁጥር 40838 በ29/09/2006 ዒ.ም. ውሳኔ የሰጠ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ
ያመሇክታሌ፡፡
አመሌካቿ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን
በመዝገብ ቁጥር 154581 በ06/04/2007 ዒ.ም. ዘግቶ በማሰናበቱ ሲሆን የሰበር አቤቱታው
ተመሮምሮ በዚህ ጉዲይ አከራካሪው ቤት የውርስ ሀብት ሳይሆን የተጠሪዋ የግሌ ሀብት ነው
በሚሌ በስር ፌርዴ ቤቶች ተሰጠውን ውሳኔ አግባብነት ሟች በ19/11/1997 ዒ.ም. ሇተጠሪ
ጥቅም አዴርገውት የነበረውን ስጦታ በ26/12/1997 ዒ.ም. ባዯረጉት ኑዛዜ የተኩት እና ኑዛዜው
ዯግሞ አመሌካችን ከውርስ የነቀሇ ነው ተብል በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
በመዝገብ ቁጥር 88358 በ30/11/2007 ዒ.ም. ከተሰጠው ገዥ ውሳኔ አንጻር ተጠሪዋ ባለበት
ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር
ተሇዋውጠዋሌ።የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ
የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው
ነጥብ አንጻር መርምረናሌ።
በዚህም መሰረት የአንዴ ሰው መብትና ግዳታ ሇተወሊጆቹ በውርስ ሉተሊሇፌ የሚችሇው በሟቹ
ሞት ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆነ በቀር ሟቹ በሞተበት ቀን የነበሩት መብቶችና ግዳታዎች
ስሇመሆናቸው የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 826 (2) ዴንጋጌ ይዘት ያመሇክታሌ።በተያዘው ጉዲይ
ሟች የአከራካሪው ቤት አጋማሽ ዴርሻ የሟች ባሇቤታቸው ማሇትም የአሁኗ ተጠሪ እናት
መሆኑን በማረጋገጥ በቤቱ ሊይ ያሊቸውን ግማሽ ዴርሻ በ19/11/1997 ዒ.ም. በአዋዋይ ፉት
በተዯረገ የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ሇአሁኗ ተጠሪ ያስተሊሇፈ ስሇመሆኑ እና በሞት የተሇዩትም
በ28/08/2004 ዒ.ም. ስሇመሆኑ በአመሌካቿም ያሌተካዯ እና በክርክሩም የተረጋገጠ ፌሬ ነገር
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ነው።ሟች በአከራካሪው ቤት ሊይ የነበራቸውን ግማሽ ዴርሻ አስቀዴመው በ1997 ዒ.ም. ሇተጠሪዋ
በውሌ ማስተሊሇፊቸው ከተረጋገጠ ዯግሞ ይህ ቤት በሞቱበት 2004 ዒ.ም. የእርሳቸው ንብረት
ነበር ሉባሌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም።
አመሌካቿ አጥብቀው የሚከራከሩት ሟች አዴርገውት የነበረው የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ከአንዴ
ወር በኃሊ አካባቢ በ26/12/1997 ዒ.ም. በተዯረገ ኑዛዜ የተተካ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ
ቁጥር 900 እና 901 ዴንጋጌዎች መሰረት የዴርሻ መሌቀቅ ውለ ውጤት እንዯላሇው መቆጠር
አሇበት በማሇት መሆኑን የሰበር አቤቱታቸው ይዘት ያመሇክታሌ።በቁጥር 900 የተመሇከተው
ዴንጋጌ በኑዛዜ የተሰጠን ነገር በሙለ ወይም በከፉሌ ተናዛዡ ፇቅድ ሇላሊ ሰው ያስተሊሇፇ በሆነ
ጊዜ አስቀዴሞ ተዯርጎ የነበረው ኑዛዜ ፇራሽ እንዯሚሆን የሚዯነግግ ሲሆን በቁጥር 901
የተመሇከተው ዴንጋጌ ዯግሞ አንዴ ተናዛዥ አስቀዴሞ አንዴ ኑዛዜ ካዯረገ ከተወሰነ ጊዜ በኃሊ
ላሊ ኑዛዜ አዴርጎ መገኘቱ የሚያስከትሇውን ሔጋዊ ውጤት የሚመሇከት

ነው።በተያዘው ጉዲይ

ኑዛዜው የተዯረገው ከዴርሻ መሌቀቅ ውለ በኃሊ እንጂ በፉት ባሇመሆኑ እና ሟች ኑዛዜ
አዴርገዋሌ የተባሇውም አንዴ ጊዜ ብቻ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ በቁጥር 900 እና 901
የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው አይዯለም።ሟች በ26/12/1997 ዒ.ም.
ባዯረጉት ኑዛዜም ቀዯም ሲሌ አዴርገውት የነበረው የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ እንዯተጠበቀ መሆኑ
ከመገሇጹ ውጪ ሟች የዴርሻ መሌቀቅ ውለን በኑዛዜው የመተካት ሀሳብ የነበራቸው መሆኑን
የሚጠቁም እንዲሌሆነ በዚሁ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 88358 ውስጥ ተያይዘው ከሚገኙት
የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ እና የኑዛዜ ሰነድች ይዘት ተገንዝበናሌ። በመሆኑም ሟች ቀዯም ሲሌ
አዴርገውት የነበረውን የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ በኑዛዜው እንዯተኩት ተዯርጎ በማስቀረቢያ ትዕዛዙ
ሊይ የሰፇረው ፌሬ ነገር የመዝገቡን ግሌባጭ መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ
አሌተገኘም።
የኑዛዜ ይሰረዝሌኝ ጉዲይን አስመሌክቶ በግራ ቀኙ መካከሌ በመዝገብ ቁጥር 88358 በነበረው
ክርክር በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በ30/11/2007 ዒ.ም. የተሰጠውን ውሳኔ
በተመሇከተ ግራ ቀኙ ሲከራከሩ የነበረው የኑዛዜ ሰነደን ብቻ መሰረት በማዴረግ ሲሆን ፌርዴ
ቤቱም በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር ከሔጉ አንጻር መርምሮ በኑዛዜው ሇአሁኗ ተጠሪ በአዱስ
አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ቤት በተሰጠበት ሁኔታ ሇአመሌካቿ ብር አንዴ ሺህ ብቻ መሰጠቱ
ከውርስ

እንዯተነቀለ

የሚያስቆጥር

በመሆኑ

በፌትሏብሓር

ሔግ

ቁጥር

938

እና

939

ዴንጋጌዎች መሰረት ግራ ቀኙ የአከራካሪው ቤት እኩሌ ወራሽ ናቸው በሚሌ በስር ሁሇቱ የበሊይ
ፌርዴ ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ።በመዝገብ ቁጥር 88358 በነበረው
ክርክር የአሁኗ አመሌካች መቃወሚያ ያቀረቡትም ሆነ በየእርከኑ ባለ ፌርዴ ቤቶች አከራካሪ
ጭብጥ ሆኖ ቀርቦ የነበረው የኑዛዜው ዋጋ እና ሔጋዊ ውጤት እንጂ የዴርሻ መሌቀቅ ውለ
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ሔጋዊነት ጉዲይ ጭምር አይዯሇም።በክርክሩ አመሌካች የነበሩት የአሁኗ ተጠሪ ‛…በሔግ አግባብ
የተዯረገ

ስጦታ

አሇ

የሚለ

ከሆነ

በዚህ

ረገዴ

የሚያቀርቡትን

ክርክር

ይህ

ውሳኔ

አያግዯውም..“በሚሌ ተፇጻሚነት ባሇው የውሳኔው ክፌሌ በተራ ቁጥር ሁሇት ስር በግሌጽ
የሰፇረውም በዚሁ ምክንያት ነው።በመሆኑም በመዝገብ ቁጥር 88358 የተሰጠው ውሳኔ በስጦታ
/በዴርሻ መሌቀቅ/ ውሌ ሊይ በቀጣይ ሉነሳ የሚችሇውን ክርክር ታሳቢ አዴርጎ የተሰጠ እንጂ
የዴርሻ

መሌቀቅ

ውለ

በኑዛዜ

ስሇተተካ

ሔጋዊ ውጤት

የሇውም

ከሚሌ ዴምዲሜ

ሊይ

የተዯረሰበት አይዯሇም።አመሌካቿ በሔጉ አግባብ ያሊፇሩት እስከሆነ ዴረስ ዯግሞ የዴርሻ መሌቀቅ
ውለ ዋጋ የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት ባሇመኖሩ የስር ፌርዴ ቤቶች የቤቱ አጋማሽ በእናት
መስመር በውርስ ሇተጠሪዋ የተሊሇፇ ሆኖ ቀሪውን ግማሽ ዯግሞ የግራ ቀኙ አባት በ19/11/1997
ዒ.ም. በአዋዋይ ፉት በተዯረገ የዴርሻ መሌቀቅ ውሌ ሇአሁኗ ተጠሪ ያስተሊሇፈ በመሆኑ ቤቱ
የሟች አቶ በቀሇ ካሣ የውርስ ሀብት አይዯሇም በሚሌ የዯረሱበት ዴምዲሜ እና ይህንኑ ዴምዲሜ
መሰረት በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም።አከራካሪውን ቤት
የግራ ቀኙ አባት የአሁኗን ተጠሪ እናት ከማግባታቸው በፉት ያፇሩት ነው ከማሇት በቀር በእናት
መስመር ከቤቱ የውርስ ዴርሻ አሇኝ በማሇት አመሌካቿ በስር ፌርዴ ቤቶችም ሆነ በዚህ ሰበር
ዯረጃ ያቀረቡት ክርክር አሇመኖሩን ተገንዝበናሌ።
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት

ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የውርስ አጣሪዋን ሪፖርት በማሻሻሌ በመዝገብ
ቁጥር 40838 በ29/09/2006 ዒ.ም. የሰጠው እና በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመዝገብ ቁጥር 154581 በ06/04/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው
ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት

ውሳኔ በፌትሏብሓር

ፀንቷሌ፡፡

2. የውሳኔው ቅጂ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡
3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. ውሳኔ ያገኘ ሰሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሐሳብ ሌዩነት
አብሊጫው ድምጽ የቤቱ አጋማሽ በእናት መስመር በውርስ ሇተጠሪ የተሊሇፈ ሆኖ
ቀሪውን ግማሽ የግራቀኙ አባት ሐምላ 19 ቀን 1997 ዓ.ም በአዋዋይ ፊት በተደረገ የድርሻ
መሌቀቅ ውሌ ሇአሁን ተጠሪ ያስተሊሇፉ በመሆኑ ቤቱ የሟች አቶ በቀሇ ካሳ የውርስ ሀብት
አይደሇም ከሚሌ መደምደሚያ ሊይ ደርሷሌ፡፡ ሆኖም ሟች ሐምላ 19 ቀን 1997 ዓ.ም
በተደረገ የድርሻ መሌቀቅ ውሌ ስምምነት አከራካሪውን ቤት ከሟች

ባሇቤታቸው ወ/ሮ

በሊይነሽ ጎሽሜ ጋር በጋራ ያፈሩት መሆኑን በመጥቀስ ድርሻቸውን ሇተጠሪ የሇቀቁ መሆኑን
የሚያሳይ ቢሆንም ሟች ይህንኑ ቤት በተመሇከተ ነሐሴ 26 ቀን 1997 ዓ.ም ባደረጉት ግሌጽ
ኑዛዜ ድርሻቸውን ሇተጠሪ የተናዘዙሊት መሆኑን የኑዛዜው ሰነድ ያሳያሌ፡፡ በዚህ የኑዛዜ
ሰነድ ሊይ ክርክር ተደርጎበት የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 88358
ሐምላ 30 ቀን 2007 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ ሟች ያደረጉት ኑዛዜ አመሌካችን በተዘዋዋሪ
መንገድ በዝምታ ከውርስ የነቀሇ በመሆኑ አመሌካች ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ
ወራሽ

በመሆን

የውርስ

ንብረቱን

ሉከፋፈለት

ይገባሌ

በማሇት

በአዲስ

አበባ

ከተማ

አስተዳደር ይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት እና ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ መሆኑን
ጠቅሶ ውሳኔውን በማጽናት ተጠሪ በሕግ አግባብ የተደረገ ስጦታ አሇ የሚለ ከሆነ በዚህ
ረገድ የሚያቀርቡትን ክርክር ውሳኔው አያግደውም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ሟች ነሐሴ 26
ቀን 1997 ዓ.ም ባደረጉት ኑዛዜ ሐምላ 19 ቀን 1997 ዓ.ም ያደረጉት የድርሻ መሌቀቅ ውሌ
ስምምነት የተጠበቀ ነው በማሇት የገሇጹ ቢሆንም የሟች ኑዛዜ አመሌካችን ከውርስ የነቀሇ
ነው በማሇት አመሌካች ከጠቅሊሊ የኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ ወራሽ እንድትሆን በዚሁ ሰበር
ሰሚ ችልት ውሳኔ የተሰጠበት በመሆኑ ሟች በቤቱ ሊይ አስቀድሞ ያደረጉት የድርሻ
መሌቀቅ ውሌ ስምምነት ውጤት ያበቃሇት ነው፤ ይህ የሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች እና
ተጠሪ እኩሌ ወራሽ ናቸው በማሇት በሰጠው ውሳኔ መሰረት የሟች ድርሻ ሉከፋፈሌ ይገባሌ
በማሇት ስማችን በተ.ቁ. 3 እና 5 ሊይ የተጠቀሰው ዳኞች አብሊጫው ድምጽ ከደረሰበት
ድምዳሜ በሃሳብ ተሇይተናሌ፡፡

የማይነበብ የሁሇት ዳኞች ፊርማ አሇበት
መ/ይ
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