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የሰ/መ/ቁ. 398ዏ3 

ሏምላ 2 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋይ አስማማው  

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- አቶ አሇኸኝ ገ/ሕይወት - ጠበቃ አበባው መሊኩ 

ተጠሪ፡- እነ እማሆይ አጢነሽ በቀሇ /3 ሰዎች/ - ጠበቃ ብናሌፇው ነጋ  

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ በየካ 
ክ/ከተማ ቀበላ 11/12 ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥር 492 የሆነውን ቤት ሟች ወ/ሮ ዯሇሇች በቀሇ በ1974 ዒ.ም. በተዯረገ 
የስጦታ ውሌ በስጦታ ያስተሊሇፈሌኝ ስሇሆነ የስጦታ ውለ ይጽዯቅሌኝ የሚሌ አቤቱታ አቅርበው ፌ/ቤትም ስጦታውን 
በማጽዯቅ ውሣኔ መስጠቱን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡  

 ከዚህ በኋሊም የአሁን ተጠሪዎች የሟች ወ/ሮ ዯሇሇች በቀሇ ሕጋዊ ወራሾች መሆናቸውን ገሌጸው ፌ/ቤቱ 
ስጦታውን በማጽዯቁ የሰጠው ውሣኔ መብታቸውን የነካ እንዯሆነና የስጦታ ውለም የተዯረገው የማይንቀሳቀስ ንብረትን 
በተመሇከተ እንዯመሆኑ መጠን በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1723/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ 
ፉት ያሌተዯረገ ስሇሆነ ፌ/ቤቱ የሰጠው ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 358 መሠረት አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ የስጦታ ውለ በተጠቀሰው ዴንጋጌ መሠረት ውሌ 
ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ያሌተዯረገ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 172ዏ/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው እንዯ ረቂቅ 
ከሚቆጠር በስተቀር የፀና ውሌ ስሊሌሆነ ቀዯም ሲሌ በ26/7/99 ዒ.ም. በዋሇው ችልት ስጦታው ሉጸዴቅ ይገባሌ ተብል 
የተሰጠው ውሣኔ በማይጸና ውሌ ሊይ ተመስርቶ ስሇሆነ ውሣኔው በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 36ዏ/2/ መሠረት ተሰርዟሌ 
በማሇት ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡  

 አመሌካች በዚህ ፌርዴ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ ቢሆንም የሥር 
ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ 337 መሠረት ይግባኙን ሠርዟሌ፡፡  

 የሰበር አቤቱታ ሇዚህ ችልት የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ የስጦታ 
ውለ በሕግ አግባብነት ያሌተዯረገ ስሇሆነ እንዯ ረቂቅ ከሚቆጠር በስተቀር የጸና አይዯሇም ተብል በሥር ፌ/ቤቶች 
መወሰኑ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2443፣ 881 እና 882 አኳያ አግባብነት ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉወሰን እንዯሚገባው በማመኑ 
ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን በቃሌ አከራክሯሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተጠቀሰው ሲሆን አቤቱታው ሇሰበር ችልት ሉቀርብ ይገባሌ ከተባሇበት 
ነጥብ አኳያ ጉዲዩ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡  
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 ተጠሪዎች አጥብቀው የሚከራከሩት የሟች ወ/ሮ ዯሇሇኝ በቀሇ ሕጋዊ ወራሾች ነን፣ አመሌካች ስጦታ 
እንዱጸዴቅሊቸው ያቀረቡት አቤቱታ በፌ/ቤቱ ተቀባይነት ማግኘቱ መብታችንን የነካ ከመሆኑም በሊይ ስጦታውም ቢሆን 
በሕግ አግባብነት ያሌተዯረገ ስሇሆነ ይህንኑ ስጦታ ፌ/ቤቱ በማጽዯቅ የሰጠው ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ነው፡፡  

 ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ስጦታው የፀና ስሊሌሆነ የቀዴሞው ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባሌ 
ወዯሚሌ መዯምዯሚያ ሉዯርስ የቻሇው ስጦታው በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የተዯረገ እንዯመሆኑ መጠን በፌ/ብ/ሕ/ቁ 
1723/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ያሌተዯረገ ስሇሆነ የፀና አይዯሇም የሚሌ 
ነው፡፡  

 በእርግጥ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ 1723/1/ ይዘት መገንዘብ እንዯሚቻሇው የማይንቀሳቀስ ንብረትን የሚመሇከቱ ውልች 
በሕግ ፉት የፀኑ ሇመሆን ሁሇት ሁኔታዎችን ማሟሊት ይገባቸዋሌ፡፡ በአንዴ በኩሌ ውለ በጽሁፌ መዯረግ የሚገባው 
ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ ውለ በአዋዋይ ፉት ወይም በፌርዴ ቤት መዝገብ ፉት መከናወን ያሇበት መሆኑ ነው፡፡  

 በላሊ በኩሌም በአመሌካችና በሟች ወ/ሮ ዯሇሇች በቀሇ መካከሌ ተዯርጓሌ የተባሇው የስጦታ ውሌ ሲሆን 
በማይንቀሳቀስ ንብረት ወይም በማይንሰሳቀስ ንብረት ሊይ መብትን የሚሰጥ ስጦታ በግሌጽ በሚዯረግ ኑዛዜ አሠራር 
ዒይነት ካሌተዯረገ ፇራሽ እንዯሚሆን በፌ/ብ/ሕ/ቁ 2443 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ የሚዯረግበት ሥርዒት ዯግሞ 
በፌ/ብ/ሕ/ቁ 881 ሊይ የተመሇከተ ሲሆን ኑዛዜ በአራት ምስክሮች ፉት ካሌተነበበና ይህም ሥርዒት ስሇመፇጸሙና 
ኑዛዜውም የተዯረገበት ቀን በሰነደ ሊይ ካሌተመሇከተ እንዯዚሁም ተናዛዡና ምስክሮቹ ወዱያውኑ ፉርማቸውን ወይም 
የአውራ ጣት ምሌክታቸውን ካሊዯረጉበት ፇራሽ እንዯሚሆን በሕጉ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡  

 በተያዘው ጉዲይም በአመሌካችና በሟች ወ/ሮ ዯሇሇች በቀሇ መካከሌ የተዯረገው የቤት ስጦታ ውሌ ይህንን 
ሥርዒት አሟሌቶ የተከናወነ ስሇመሆኑ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ መረጋገጡን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡  

 እንግዱህ በአንዴ በኩሌ በፌ/ብ/ሕ/ቁ 1723/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው የማይንቀሳቀስ ንብረቶችን የሚመሇከቱ 
ውልች ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጣቸው አካሊት ፉት ካሌተዯረጉ የጸኑ ሉሆኑ እንዯማይችለ የተመሇከተ ሲሆን 
በላሊ በኩሌ ዯግሞ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇተ የሚዯረጉ የስጦታ ውልች ይህንን ሥርዒት ተከትሇው መከናወን 
እንዲሇባቸው በፌ/ብ/ሕ/ቁ 2443 ሊይም ሆነ 881 ሊይ አሌተመሇከተም፡፡ እነዚህ ሁሇት ዴንጋጌዎች እርስ በርሳቸው 
ያሌተጣጣሙ ከሆነ ገዢው ዴንጋጌ መሆን ያሇበት የትኛው ነው የሚሇው ዔሌባት የሚያሻው ነው፡፡  

 ከሕጉ አቀራረጽ እንዯሚታየው የፌ/ብ/ሕ/ቁ 1723 የሚገኘው ጠቅሊሊ ስሇ ውልች በሚመሇከተው የፌትሏብሔር 
ሕጉ ምዔራፌ ስሇ ውልች አመሠራረት መሪ ዯንቦች በሚዯነግገው ክፌሌ ሥር ነው፡፡ በዚህ ጠቅሊሊ የውሌ ሕግ ዴንጋጌ 
መሠረት የማይንቀሳቀስ ንብረትን የሚመሇከት ማንኛውም ዒይነት ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት 
ካሌተዯረገ የጸና ስሇማይሆን ፇራሽ ሉሆን እንዯሚችሌና ሇመብትም ሆነ ሇግዳታ ምንጭ ሉሆን እንዯማይችሌ መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ 

 ይሁንና የማይንቀሳቀስ ንብረትን ስጦታ በተመሇከተ በተሇይ በሚገዛው ከፌ ብል በተጠቀሰው የፌ/ብ/ሕ/ቁ 2443 
እና 881 ዴንጋጌ መሠረት ይህ ሥርዒት መከናወን እንዲሇበት አሌተመሇከተም፡፡ በጠቅሊሊ ሕግና በሌዩ ሕግ መካከሌ 
አሇመጣጣም ወይንም ሌዩነት በሚኖርበት ጊዜ ሌዩ ሕግ የበሊይ ሆኖ ተፇፃሚነት ሉኖረው እንዯሚችሌ /The Special 
prevail over the general/ ከሕግ አተረጓጎም መርህ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 ስሇሆነም አመሌካችና ሟች ወ/ሮ ዯሇሇች በቀሇ ያዯረጉት የቤት ስጦታ ውሌ፣ ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ፉት ያሌተዯረገ ቢሆንም የማይንቀሳቀስ ንብረት ስጦታ በሚዯረግበት ጊዜ ይህ ሥርዒት መከናወን 
እንዲሇበት ሇጉዲዩ አግባብነት ባሇው በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2443 እና 881 ሊይ ያሌተመሇከተ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች 
የፌትሏብሔር ሕ/ቁ. 1723/1/ በመጥቀሱ የስጦታ ውለ የፀና አይዯሇም በማሇት ይህንኑ መሠረት በማዴረግ አስቀዴሞ 
የተሰጠው ውሣኔ ሉሰረዝ ይገባሌ ሲለ የሰጡት ውሣኔ ከሕግ አተረጓጎም መርህ አንፃር መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 35ዏ57 በ2/1ዏ/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ፌርዴ፣ የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤትም በመ/ቁ. 
6886ዏ በ1ዏ/11/2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. በአመሌካችና በሟች ወ/ሮ ዯሇሇኝ በቀሇ መካከሌ የተዯረገው ውሌ በሕግ አግባብ ስሇሆነ የጸና ነው ተብል 
ተወስኗሌ፡፡  

3. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በ26/7/99 ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ ከሊይ በተጠቀሰው ምክንያት ሉሰረዝ አይገባም ተብል 
ተወስኗሌ፡፡  

4. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡  
5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዒ 
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