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የሰ/መ/ቁ. 37562 

ጥር 28 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

   ፀጋዬ አስማማው 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሣሙኤሌ ፇረንጅ - ጠበቃ አበበ ታዬ ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡- 1/ አቶ ግርማ ታፇሰ - ጠበቃ አብርሃም አሰፊ ቀርበዋሌ፡፡ 

      2/ ወ/ሮ አሰገዯች በቀሇ - ጠበቃ አብርሃም አሰፊ ቀርበዋሌ፡፡          

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻው አመሌካች ግንቦት ዏ4 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው የፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ይግባኝ ችልት በፌ/ይ/መ/ቁ.33ዏዏ4/ የካቲት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 ይዘት 
ከምስክሮች አንደ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው ሲባሌ በስጦታው /ኑዛዜው ፍርም ውስጥ 
የተመዘገበ ምስክር ከሆነ እንጂ ኑዛዜው ወይም ስጦታው በአዋዋዩ ወይም በዲኛው ፉት መከናወኑ ብቻ የምስክሮቹን ብዛት 
በተሇየ ሁኔታ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 881/2 ከሚፇሇጉት 4 ምስክሮች ወዯ ሁሇት ዝቅ ማዴረግ አይቻሌም በማሇት የያዘው የሕግ 
ትርጉም መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ፌርደ እንዱታረምሊቸው ስሇጠየቁ ነው፡፡ 

 ክርክሩ የጀመው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን በዚሁ ፌ/ቤት  የአሁኑ ተጠሪዎች አመሌካ ች፣ 
የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ተጠሪ የነበሩ ሲሆን፤ አመሌካ ቹ ጥር ዏ6/1988 ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው የሟች ወ/ሮ 
ጥሩነሽ ቦጋሇ ወራሾች መሆናቸውን በመግሇጽ በወረዲ ዏ9/ቀበላ ዏ6 ክሌሌ የሚገኘው የቤት ቁጥር 579 የሆነውና በቤቱ 
ውስጥ የሚገኙ ቁሣቁሶች እንዱሁም ግሮሰሪ የሟች አውራሻቸው ንብረቶች መሆናቸውን በመግሇጽ የውርስ አጣሪ 
እንዱሾምሊቸው የጠየቁ ሲሆን በስር ፌ/ቤቱ ተጠሪ የነበሩ የአሁኑ አመሌካችም መጋቢት ዏ5/1988 ዒ.ም በተፃፇ 
መሌሣቸው አመሌካ ቹ ያቀረቡት ጥያቄ ሏቅነት እንዯላሇው በመግሇፃቸው ፌ/ቤቱም የውርስ አጣሪ ሾሟሌ፣ ውርስ 
አጣሪውም ሚያዚያ 2ዏ ቀን 1997 ዒ.ም የተፃፇ ሪፖርት ሇፌ/ቤቱ ያቀረበ ሲሆን ይዘቱም አከራካሪው ቤት ተጠሪው 
ከሟች በስጦታ የተሊሇፇሊቸው እንዯሆነና ይህንንም የስር አመሌካ ቹ እንዯማይቀበለት የሚገሌፀው መሠረታዊ ነጥብ 
ሲሆን የስር ፌ/ቤቱም ቤቱ ሇተጠሪው በሥጦታ እንዯተሊሇፇሊቸው በማረጋገጥ አመሌካ ቹ በዚሁ ተቃውሞ ካሊቸው 
የስጦታ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ከሚያቀርቡ በስተቀር ጥያቄያቸው ተቀባይነት እንዯላሇው ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካ ቹም የስር ፌ/ቤቱ በኮ/ቁ. 22789፣ ጥር 12 ቀን 1998 ዒ.ም ከሊይ የሰጠውን ውሣኔ በመቃወም ወዯ 
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም የግራና ቀኙን ክርክር ካኪያሄዯ በኋሊ በኮ/መ/ቁ. 45348፣ 
ሏምላ 17 ቀን 1999 ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ ይግባኝ ባዮቹ በተሇየ መዝገብ የስጦታው ይፌረስሌን ጥያቄ ማቅረብ 
ሣያስፇሌጋቸው በውርስ አጣሪው በተዯረገው የማጣራት ስራ የስጦታው ሕጋዊ ያሇመሆን ክርክር ከማቅረብ 
የሚከሇከለበት ምክንያት እንዯላሇ ካሰፇረ በኋሊ አከራካሪው ስጦታ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2443፣ 881 እና 882 እንዯተገሇፀው 
በአራት ምስክሮች ፉት ያሌተዯረገ እንዯሆነና መጋቢት 18 ቀን 1987 ዒ.ም ወ/ሮ ጥሩነሽ ቦጋሇ ሇመሌስ ሰጭው አዯረጉት 
በተባሇው ስጦታ የሰፇሩት ሁሇት ምስክሮች እንጂ በሕጉ መሠረት አራት እንዲሌሆኑ፣ ስጦታው በአዋዋይ ፉት መከናወኑ 
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በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 እንዯተጠቀሰው የምስክሮቹ ብዛት ወዯ ሁሇት አያስቀንሰውም፤ በዚሁ ዒንቀጽ መሠረት ምስክሮቹ ሁሇት 
ሰዎች ብቻ በቂ የሚሆኑት ከምስክሮቹ አንደ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ሰው ወይም ዲኛ ሆነው መዯበኛ 
ሥራቸውን እያከናወኑ በነበሩበት ሲሆን ነው፤ በዚህ የስጦታ ጽሁፌ ግን ምንም እንኳ ስጦታው የተዯረገው በአዋዋይ 
ፉት ቢሆንም ከሁሇቱ ምስክሮች አንደ ራሱ አዋዋዩ ባሇመሆኑና በሕግ የሰፇረውን አባባሌ ስሇማያሟለ ተዯረገ የተባሇው 
ስጦታ ተቀባይነት የሇውም፤ ይግባኝ ባዮቹ በቤቱ ሊይ ዴርሻ አሊቸው በማሇት የስር ፌ/ቤቱን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 
348/1/ መሠረት ሽሮታሌ፡፡ 

የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ችልትም ከሊይ የሰፇረውን የከፌተኛ ፌ/ቤቱ አተረጓጎም ተቀባይነት ያሇው 
መሆኑና የአሁኑ አመሌካች ያቀረቡሇትን ይግባኝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 337 ተቀባይነት እንዯላሇው በፌ/ይ/መ/ቁ. 33ዏዏ4 
የካቲት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ትእዛዝ አረጋግጧሌ፡፡ 

አመሌካቹም ግንቦት ዏ4 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው´አከራካሪው ቤት ከወ/ሮ ጥሩነሽ አበበ በስጦታ 
እንዯተሊሇፇሊቸውና የስጦታ ውለም በውሌና ማስረጃ ጽህፇት ቤት ቀርቦ በቁጥር 167/87 በ26/ዏ7/1987 ዒ.ም ተመዝግቦ 
ከ12 ዒመታት በሊይ በይዞታዬ ስር ሆኖ እያሇና የስር ፌ/ቤቱ ስጦታው በአግባቡ የተከናወነ ነው ብል እያሇ የከፌተኛ 
ፌ/ቤት ውለ በውሌና ማስረጃ ፉት ቢፇፀምም በጽሁፈ ውስጥ አራት ምስክሮች አሌተጠቀሱም አዋዋዩ ራሱ በውለ ውስጥ 
በምስክርነት እስካሌተጠቀሰ ዴረስ ሁሇቱ ምስክሮች በቂ አይዯለም በማሇት የስጦታ ውለን ማፌረሱ መሠረታዊ የሕግ 
ስህተት የተፇፀመበት ነውና ውሣኔው ይሻርሌኝ ብሇዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎቹም ጥቅምት 11/2ዏዏ1 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን መሠረታዊ ይዘቱም በስጦታ ውለ 
የተጠቀሱት ሁሇት ተራ ሰዎች እንጂ አንዲቸውም አዋዋይ ባሇመሆናቸው በሕጉ የተቀመጠው የአራት ምስክሮች መሟሊት 
በላሇበት ሁኔታ ስጦታው ሕጋዊ ሉሆን አይችሌም፤ ስሇሆነም የከፌተኛው ፌ/ቤት እና የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ 
ችልት ውሣኔዎች ተገቢውን አተረጓጎም የተከተለ በመሆናቸው ሉፀዴቁ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ይህ የሰበር ችልትም የግራ ቀኙ ወገኖች የክርክር አመጣጥ ከሊይ በሰፇረው መሌኩ ከተገነዘበ በኋሊ ወ/ሮ ጥሩነሽ 
ቦጋሇ መጋቢት 18 ቀን 1987 ዒ.ም ሇአመሌካች ያዯረጉት ስጦታ ተገቢውን ፍርማሉቲ ያሟሊ ነው ወይስ አያሟሊም?  

የሚሇውን መሰረታዊ ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪዎች በሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ጥያቄ በቀዴሞ ወረዲ ዏ9፣ ቀበላ ዏ6 የሚገኘው ቁጥሩ 579 
የሆነውን ቤት የአውራሻቸው ወ/ሮ ጥሩነሽ ቦጋሇ እንዯሆኑ በመግሇጽ በውርስ አጣሪ ተጣርቶ ዴርሻቸውን እንዱከፇሊቸው 
ሲጠይቁ የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ከሊይ የተጠቀሰው ቤት ሟች ወ/ሮ ጥሩነሽ ቦጋሇ በውሌና ማስረጃ ጽህፇት ቤት 
ቀርበው የሰጧቸው እንዯሆነና የውርስ መጣራቱ አካሌ ሉሆን እንዯማይገባው የሚጠቁም መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ በፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤቱ የተሾመው ውርስ አጣሪ አካሌ ባዯረገው ማጣራት አከራካሪው ቤት ሇአመሌካቹ በስጦታ የተሊሇፇ 
እንዯሆነና በውርስ ክፌፌለ መካተት የሇበትም የሚሌ የውሣኔ ሃሣብ ያቀረበ ሲሆን የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤቱም ይህንን 
የማጣራት ውጤት ተቀብል አጽዴቆታሌ፡፡ በአሁኑ ተጠሪዎች ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዯግሞ 
የስጦታው ሕጋዊነት ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2443፣ 881/2/ እና 882 አኳያ ከሚፇሇገው ፍርማሉቲ አንፃር ጉዲዩን በማጤን ምንም 
እንኳ ስጦታው በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተከናወነ ቢሆንም ውሌ አዋዋዩ በስጦታው ጽሁፌ እንዯ አንዴ ምስክር ሆኖ 
እስካሌተጠቀሰ ዴረስ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 የተጠቀሰው የሁሇት ምስክሮች ሌዩ ሁኔታ ተሟሌቷሌ ሉባሌ አይችሌም፤ 
በፌ/ብ/ህ/ቁ.881/2/ በተጠቀሰው መሠረት በስጦታ ውለ አራት ምስክሮች መጠቀስ ሲገባቸው ሁሇት ምስክሮች ብቻ 
መዘርዘራቸው በቂ ባሇመሆኑ ስጦታው በሕግ አስገዲጅነት ያሇውን ፍርማሉቲ አሊሟሊም በማሇት ተቀባይነት የሇውም 
ብሎሌ፤ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ችልትም የከፌተኛውን ፌርዴ ቤት አተረጓጎም በመቀበሌ አመሌካቹ 
ያቀረበሇትን ይግባኝ ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 አተረጓጎም በሚመሇከት ይህ የሰበር ችልት 
ካሁን በፉት በሰ/መ/ቁ. 36777 ጥቅምት 25/2ዏዏ1 ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ ሲሆን ይኸውም የኑዛዜ 
ወይም የስጦታ ውሌ የተፇፀመው ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ሰው ፉት ከሆነ አዋዋዩ በኑዛዜው ወይም በስጦታ 
ውለ ውስጥ እንዯ ምስክር ሆኖ ባይፃፌም ምስክር አይዯሇም ተብል ሉተረጎም እንዯማይገባ ነው፤ የኑዛዜው ወይም 
የስጦታው ሂዯት ያሇምንም ተጽእኖ በነፃነት እንዱከናወን በማዴረግ የምዝገባውን ሂዯት የመራ እስከሆነ ዴረስ 
በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 መሠረት ኑዛዜው ወይም ስጦታው ተቀባይነት እንዱኖረው ሁሇት ምስክሮች በቂ ናቸው፤ በተያዘው 
ጉዲይም ወ/ሮ ጥሩነሽ ቦጋሇ አከራካሪውን ቤት በውሌና ማስረጃ ጽህፇት ቤት ማሇትም ስራውን በማከናወን በነበረ አዋዋይ 
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ፉት ቀርበው ሇአመሌካች መስጠታቸውን ሁለም የስር ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ነው፤ ስሇሆነም አዋዋዩ በስጦታው ሰነዴ 
ስሙ በምስክርነት ባይፃፌም የስጦታ ሂዯቱ ሲከናወን የነበረ ምስክር ነው፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ሆነ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የስጦታ ውለ አራት ምስክሮች ያሌፇረሙበት ወይም ዯግሞ  ከምስክሮቹ አንደ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 
የተሰጠው ሰው ወይም ዲኛ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የሰጡት ፌርዴ መሠረታዊ  የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 45348፣ ሏምላ 17 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

2/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ችልት በፌ/ይ/መ/ቁ 33ዏዏ4 የካቲት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ ተሽሯሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

3/ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ.መ.ቁ. 22789፣ ጥር 12 ቀን 1998 ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

 4/ አከራካሪው የስጦታ ውሌ ስራውን ሲያከናውን በነበረ ውሌ አዋዋይ ፉት በመቅረብ የተከናወነ በመሆኑ ምንም 
እንኳ አዋዋዩ በስጦታ ውለ ውስጥ በምስክርነት ባይጠቀስም በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 በተጠቀሰው መንገዴ እንዯ 
ምስክር ስሇሚቆጠር ስጦታው ተገቢውን የምስክሮች ብዛት /ፍርማሉቲ/ ያሟሊ ነው ብሇናሌ፡፡ 

 5/ ግራ ቀኙ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፤ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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