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     የሰበር መ.ቁ. 29363 

ኀዲር 18 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ወርቅነሽ አምዳ - ጠበቃ አስናቀ ከፊሇ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ጥሊሁን አርምዳ ከጠበቃ ሰብስቤ ባሌቻ ጋር ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ ተጠሪ የወንዴሜ 
ሌጅ በመሆኑ ከባሇቤቴ ሞት በኋሊ አብሮኝ እንዱኖር በወረዲ 23 ቀበላ 1ዏ በሚገኘው ቁጥር 19ዏ በሆነው ቤት 
አስጠግቼው ሲኖር የግሌ ሀብቴን ሇመውሰዴና ሇመጠቀም አስቦ ነሏሴ 9 ቀን 1984 ዒ.ም አሞኝ በነበረበት ወቅት 
እንዯማሊነብና መሏይም መሆኔን በማወቅ የስጦታ ውሌ አዘጋጅቶ አስፇርሞኛሌ፡፡ ከዚያም በጥር ወር 1991 ዒ.ም 
ቤተክርስትያን ሄጄ ስመሇስ ወዯ ቤቴ እንዲሌገባ ከሌክልኛሌ ስሇሆነም ነሏሴ 9/1984 ዒ.ም የተዯረገው የስጦታ ውሌ 
ፇራሽ ነው ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

 ተጠሪም ቀርበው የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና ሙለ መሌስ በመስጠት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያነሱት ክርክርም በዚህ ጉዲይ አስቀዴመው በከተማ ነክ ፌ/ቤት ክስ 
አቅርበው ተቀባይነት ሣያገኝ የቀረ ሲሆን በዚያው ጉዲይ በዴጋሚ ክስ ማቅረባቸው ተገቢ አይዯሇም፡፡ የስጦታ ውለ 
ይሻርሌኝ ተብል የቀረበው አቤቱታ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 181ዏ መሠረት በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ የሚለ ናቸው፡፡ በፌሬ ጉዲይ ክርክር 
ረገዴም የስጦታ ውለ በሕግ አግባብነትና በአመሌካች ሙለ ፇቃዯኛነት እንዯተዯረገ ጠቅሰው ሉሻር ይገባሌ ተብል የቀረበ 
አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ ተጠሪ አስቀዴሞ ጉዲዩ ውሣኔ አግኝቷሌ በማሇት 
ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በተመሇከተ አስቀዴሞ ሇከተማ ነክ ፌ/ቤት ቀርቦ የነበረው አቤቱታ ሁከት 
ይወገዴሌኝ በማሇት እንጂ የስጦታ ውለ ይፌረስሌኝ በማሇት ስሊሌሆነ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 5 መሠረት መቃወሚያው 
ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡ 

 ይርጋን አስመሌክቶ ተጠሪ ያቀረቡትን መቃወሚያ በተመሇከተም በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 181ዏ መሠረት የይርጋ 
መቃወሚያ ማቅረብ የሚቻሇው ውለ ሲመሰረት የችልታና የፇቃዴ ጉዴሇት አሇበት በሚባሌበት ጊዜ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ 
ውለ እንዱፇርስ የጠየቁት ችልታና ፇቃዴ መሠረት አዴርገው ሣይሆን መሏይም ነኝ በማሇት ስሇሆነ የዚህ ዒይነቱ 
ጥያቄ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 181ዏ ሥር ስሇማይሸፇን አቤቱታው በይርጋ ቀሪ አይሆንም በማሇት ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 የፌሬ ጉዲይ ክርክሩን መርምሮ የማይንቀሣቀስ ንብረት ስጦታ በሚዯረግበት ጊዜ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 881 መሠረት 
ግሌጽ ኑዛዜ በሚዯረግበት ሥርዒት ሉዯረግ እንዯሚገባ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2443 ሊይ የተመሇከተ ሲሆን ነገር ግን በማስረጃነት 
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የቀረበው የስጦታ ውሌ ሲታይ ግን ስጦታ አዴራጊውና ምስክሮች ባለበት ከተነበበ በኋሊ የተፇረመ ስሇመሆኑ ስሇማያስረዲ 
ፇራሽ ነው በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇተውም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ ይግባኝ ባይ የስጦታ 
ውለ እንዱፇረስ ያቀረቡት አቤቱታ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1810 ሊይ የተመሇከተው የ2 ዒመት የይርጋ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ  ስሇሆነ 
የሥር ፌ/ቤት በይርጋ ቀሪ አሌሆነም ማሇቱ ተገቢነት በላሇው ሁኔታ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ በመሻር 
አቤቱታው በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም በአመሌካች በኩሌ የቀረበሇትን ይግባኝ መርምሮ ግራቀኙን በማከራከር የሥር 
ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት አጽንቶታሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህ ችልትም አቤቱታውን መርምሮ ተጠሪን በመጥራት 
ግራ ቀኙ አከራክሯሌ፡፡ 

 ምሊሽ ማግኘት የሚገባውም የጉዲዩ ጭብጥ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያቀረቡት የስጦታ ውሌ ይፌረስሌኝ አቤቱታ 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ መባለ በአግባቡ ነው ወይንስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ 

ከዚሁ ጭብጥ አኳያም አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ ያቀረቡት ነሏሴ 9 ቀን 1984 ዒ.ም ታምሜ በነበረበትና 
መሏይም መሆኔንም በማወቅ የመኖሪያ ቤት የስጦታ ውሌ ያስፇረመኝ ስሇሆነ ይሄው የስጦታ ውሌ ፇራሽ ነው ይባሌሌኝ 
በማሇት ነው፡፡ 

ስጦታ እንዱቀነስ ወይም እንዱሻር የሚቀርብ አቤቱታ ስጦታው ከተዯረገበት ቀን አንስቶ እስከ 2 ዒመት ባሇው 
ጊዜ ሇዲኞች ካሌቀረበ ዋጋ እንዯላሇው / በይርጋ እንዯሚቋረጥ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2441/1/ ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች የስጦታ ውለ ተፇርሟሌ የሚለት ነሏሴ 9 ቀን 1984 ዒ.ም ሲሆን ይሄው የስጦታ ውሌ ፇራሽ ነው 
ይባሌሌኝ በማሇት ክስ ያቀረቡት ዯግሞ ሰኔ 1 ቀን 1993 ዒ.ም ዘጠኝ ዒመት ሉሞሊው ጥቂት ወራት ሲቀር ነው፡፡ 
አመሌካች ነሏሴ 9 ቀን 1984 ዒ.ም የተፇረመው ሰነዴ የስጦታ ውሌ መሆኑን ያወቅሁት የካቲት 8 ቀን 1991 ዒ.ም 
ሇሚመሇከታቸው ክፌልች አቤቱታ ሣቀርብ ነው ያለትን በመውሰዴ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንኳ ክስ እስካሌቀረቡበት ሰኔ 1 
ቀን 1993 ዒ.ም ያሇው ሲታሰብም 2 ዒመት እንዲሇፇው መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌም የፋዳራሌ ከፌ/ቤት አቤቱታው በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ ያሇው በፌ/ብ/ቁ. 181ዏ ሊይ እንዯተመሇከተው 
በ2 ዒመት ጊዜ አሌቀረበም በማሇት ነው፡፡ 

 በግራ ቀኙ መካከሌ ተዯርጓሌ የተባሇው የስጦታ ውሌ እንዯመሆኑ መጠን ይህንኑ ግንኙነት በተሇይ የሚገዛው 
በፌ/ብሔር ሕጉ ስጦታን አስመሌክቶ በተዯነገጉት ዴንጋጌች መሠረት ሲሆን ወዯ ጠቅሊሊ የውልች ሕግ ዴንጋጌዎች 
መሄዴ የሚቻሇው በሌዩ ሕግ ሊይ ተመስርቶ ሇጉዲዩ ዔሌባት ሇመስጠት ካሌተቻሇ ነው፡፡ በዚሁ መሠረትም የፋዳራሌ 
ከ/ፌ/ቤት ጉዲዩን ከስጦታ ውሌ ዴንጋጌዎች አኳያ መርምሮ ሇይርጋ ክርክሩ እሌባት መስጠት ሲገባው ስሇ ውልች 
በጠቅሊሊው በሚሇው ምዔራፌ ሥር የተዯነገገውን የይርጋ ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ ውሣኔ መስጠቱ ከሕግ አተረጓጎም 
መርህ አንፃር ተገቢነት የላሇው ከመሆኑም በሊይ በፌ/ብ/ሕ/ቁ.181ዏ ሊይ የተመሇከተውና ውለ የማይረጋበት ምክንያት 
ከቀረበት ጊዜ ጀምሮ ከ2 ዒመት በኋሊ የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ አይቀርብም ተብል የተመሇከተውም ውለ በችልታና 
በፇቃዴ ረገዴ ጉዴሇት በሚኖረው ጊዜ ነው፡፡ መሏይምነትን ወይንም ዒይነስውርነትን አስመሌክቶ የሚቀርብ የውሌ 
ይፌረስሌኝ ጥያቄ ከውለ የአፃፃፌ ሥርዒት /ፍርም/ ጋር ተያይዞ እንዯሚነሣ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1719 እና ተከታዮቹ 
ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሌ እንዯመሆኑ መጠን የዚህ ዒይነቱ ጥያቄም በይርጋ የሚታገዯው በቁጥር 1845 እንጂ 
በቁጥር 181ዏ ሊይ እንዯተዯነገገው ስሊሌሆነ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አቤቱታው በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ሇዴንጋጌው የተሳሳተ ትርጉም በመስጠት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 64 በ17/6/95 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት 
ስሇሆነ ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 18957 ጥር 23 ቀን 1998 ዒ.ም አቤቱታው በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት 
የሰጠው ውሣኔ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ ሲሆን ከውጤት አኳያ የሚነቀፌ 
ስሊሌሆነ እንዯዚሁም የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 23712 ጥር 29 ቀን 1999 ዒ.ም ይህንኑ ውሣኔ 
ማጽናቱ ከውጤት አኳያ በአግባቡ ስሇሆነ አጽንተነዋሌ፡፡ 

3/ አመሌካች የስጦታ ውሌ ይፌረስሌኝ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2441/1/ መሠረት በ2 ዒመት 
ጊዜ ስሊሌቀረቡ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4/ ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

5/ መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

  

 የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

የሀሣብ ሌዩነት 

 እኔ በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምኩት ዲኛ አመሌካች የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2434 ዴንጋጌዎች 
መሠረት ጥብቅና በግሎ ብቻ አመሌካች ሆነ ብሊና አስባበት ሌትፇጽመው የሚገባው ተግባር /ስጦታ/ አሌፇፀምኩም 
እያሇች ተከራክራሇች፡፡ አመሌካች ተጠሪ አሳስቶ የስጦታ ውሌ ያስፇረምኩኝ መሆኑን ያወቅሁት በጥር ወር  1991 ዒ.ም 
ነው በማሇት ተከራክራሇች፡፡ እንዯዚህ ከሆነ የይርጋው ጊዜ መቆጠር ያሇበት ከጥር ወር 1991 ጀምሮ መሆን ይገባዋሌ፡፡ 
ውለ በተንኮሌ ተቀነባብሮ አመሌካች ሣታውቅ የተፇረመ ነው የሚሌ ክርክር ያሇበት በመሆኑ የይርጋ የጊዜ ገዯቡም 
በተንኮሌ የተዘጋጀ ውሌ ይታወቅ መፇረሙን ካወቀችበት ከጥር ወር 1991 ዒ.ም ጀምሮ ባሇው አስር ዒመት ጊዜ ውስጥ 
መሆን አሇበት፡፡ ምክንያቱም ሇእንዯዚህ ዒይነት ጉዲይ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1845 እንጅ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 
2441 አይዯሇም የሚሌ አምነት አሇኝ፡፡ ስሇሆነም ወዯ ዋናው ጉዲይ ተገብቶ የስጦታው ሕጋዊነት መመርመር አሇበት፡፡ 
የይርጋ ጊዜ አሌፍበታሌ ተብል መዘጋቱ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ እምነት ስሊሇኝ ከሙያ አጋሮቸ በሃሣብ ተሇይቻሇሁ፡፡ 

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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