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ሰበር መ/ቁ153418 

                                           ህዲር 28 ቀን 2011ዒ.ም 

ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ 

     በዔዉቀት በሊይ 

    እንዯሻዉ አዲነ 

  ሃይለ ነጋሽ 

    እትመት አሰፊ 

  አመሌካች፡- አቶ ጉዯታ አሰፊ 

  ተጠሪዎች፡- 1ኛ/ወ/ት ወዯሬ ጉዯታ 

             2ኛ/ወ/ት ፊኖስ ጉዯታ 

መዝገቡ ሇምርመራ የተቀጠረ በመሆኑ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

     በዚህ መዝገብ የቀረበዉ ጉዲይ የመጥፊት ዉሳኔ ከተሰጠና ንብረቱ ሇወራሾቹ 

ከተሊሇፇ በኋሊ የመጥፊት ዉሳኔ የተሰጠበት ሰዉ ሲመሇስ ንብረቶቹን የሚያገኝበት 

ሁኔታ በጊዜ የተገዯበ ነዉ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ አግባብነት 

የሚመሇከት ነዉ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ የአሁኑ አመሌካች ጠፌቷሌ በሚሌ  

በፌርዴ ቤት ዉሳኔ  በማሰጠት ተጠሪዎች የአመሌካቹን የመሬት ይዞታ በእጃቸዉ 

አዴርገዉ ሲጠቀሙ ከቆዩ በኋሊ አመሌካች ቀርቦ የመጥፊት ዉሳኔ ተሰርዞ 

በተጠሪዎች እጅ የገባዉን ይዞታ እንዱመሌሱ እንዱወሰን ዲኝነት የጠየቀ ሲሆን 

በተጠሪዎች በኩሌ የቀረበዉ መቃወሚያ ይዞታዉ በእጃቸዉ ከገባ 20 ዒመት በሊይ 

ስሇሆነ የአመሌካች ጥያቄ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ ሲሆን የወረዲዉ ፌርዴ ቤት 

የግራ ቀኙን ምስክር ሰምቶ አመሌካች ጠፊ የተባሇዉ በ15/09/1989 ዒ.ም 

ስሇመሆኑ በመ/ቁ/126/99 ሊይ በ25/05/1999 ዒ.ም ዉሳኔ ስሇመሰጠቱ እና 

አመሌካች አቤቱታ ያቀረበዉ በ24/08/2009 ዒ.ም በመሆኑ 10 ዒመት አሌፍበታሌ 
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በሚሌ በፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 172 እና 173/1/ መሰረት የአመሌካች ጥያቄ በይርጋ 

ታግዶሌ በማሇት ዉሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝቶ ሇሰሜን ሸዋ 

ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇአማራ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ 

ያቀረበ ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ይዘት ባጭሩ የይርጋ መቃወሚያ ሊይ የተሰጠዉ ዉሳኔ ህጉን በአግባቡ ያሊገናዘበ 

ነዉ የሚሌ ሲሆን ሰበር አጣሪ ችልት አቤቱታዉን መርምሮ አቤቱታዉን 

ከፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 171 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች አግባብ ሇመመርመር እንዱቻሌ 

ጭብጥ በመያዝ በጽሐፌ መሌስ እንዱሇዋወጡ ተዯርጓሌ፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተገሇጸ ሲሆን እኛም ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ 

የተያዘዉን ጭብጥ መሰረት በማዴረግ አግባብነት ካሇዉ ህግ ጋር በማገናዘብ 

መርምረናሌ፡፡ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ የተያዘዉ ጭብጥ አመሌካች ሊይ 

የመጥፊት ዉሳኔ ከተሰጠ በኋሊ ቀርቦ ንብረቶቹ እንዱመሇሱሇት ያቀረበዉ አቤቱታ 

በፌ/ብ/ህግ ቁ/171 እና 173 መሰረት በአስር ዒመት ይርጋ ቀሪ ነዉ በማሇት የስር 

ፌርዴ ቤት የሰጠዉ ትእዛዝ ተገቢነት ሇመመርመር ነዉ፡፡ 

በፌትሒብሓር ህግ ዉስጥ ስሇሰዉና ስሇሰዎች መብት በሚዯነግገዉ አንዯኛ 

መጽሒፌ ዉስጥ አንደ የተፇጥሮ ሰዉ ሊይ የመጥፊት ማስታወቂያ ዉሳኔ 

የሚሰጥበትና ዉጤቱን የሚዯነግገዉ አንቀጽ 154 እስከ 173 ዴንጋጌዎች 

የሚመሇከት ነዉ፡፡አንዴ የተፇጥሮ ሰዉ በህይወት መኖር አሇመኖሩ አጠራጣሪ 

ሲሆንና በሔይወት ስሇመኖሩ ወሬዉ ከጠፊ ሁሇት ዒመት የሞሊዉ እንዯሆነ 

የመጥፊት ዉሳኔ የሚሰጥበት ስርዒትና በዚህም ፌርዴ ቤቱ ተገቢዉን ማጣሪያ 

አዴርጎ የጠፊዉ ሰዉ መሞት የሚመስሌ ሆኖ የታየዉ እንዯሆነ ጠፌቷሌ ሲሌ 

እንዯሚያስታዉቅ በፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 157/1/ ተመሌክቷሌ፡፡በዚህ ዒይነት ሁኔታ 

የሚሰጠዉ የመጥፊት ማስታወቂያ የሚያስከትሇዉ ዉጤት እንዯሞተ ሰዉ ተገምቶ 

መብትና ግዯታዎቹ ሇወራሾች የሚተሊሇፌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህጉ አንቀጽ 154፣163 

እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ይዘት ያስገነዝባለ፡፡በዚህ አግባብ የመጥፊት ማስታወቂያ 

ሲነገር ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ እንዯሞተ ግምት ተወስድ ጋብቻዉ እንዯሚፇርስ እና 
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በእሱ መሞት መብት የሚተሊሇፌሊቸዉ ሰዎች በመብታቸዉ ሉጠቀሙ እንዯሚችለ 

የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 163 እና 165 ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡በላሊ በኩሌ ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ 

በህግ እንዯሞተ ግምት የሚወሰዴ ስሇመሆኑና ነገር ግን ዯግሞ ሰዉየዉ በህይወት 

ቢገኝ ወይም የሞተዉ ጠፊ ከተባሇበት ቀን በኋሊ ቢሆን ይህ ግምት ሉፇርስ 

እንዯሚችሌ በማሰብ ንብረቶቹን በይዞታቸዉ ያዯረጉ ሰዎች ዋስትና ወይም ግዳታ 

እንዱገቡ እንዱሁም ንብረቶቹን እንዯመሌካም አባት እንዱጠብቁ ህግ የሚያሥገዴዴ 

ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 165፣166 እና 168 ዴንጋጌዎች ይዘት ያስገነዝባለ፡፡ 

ስሇሆነም በአንዴ በኩሌ የመጥፊት ዉሳኔ ሲሰጥ ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ እንዯሞተ 

ተቆጥሮ መብቱ በህግ አግባብ ሇባሇመብቶች እንዯሚተሊሇፌ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

ጠፊ የተባሇ ሰዉ በህይወት ቢገኝ በሚሌ ወይም የመጨረሻ ወሬዉ የተሰማበት ላሊ 

ጊዜ ቢሆን በሚሌ ህሳቤ መብቱ እንዲይጎዲ ህጉ ተገቢዉን ጥንቃቄ ማዴረጉን 

እንገነዘባሇን፡፡ይህንንም ተከትል የመጥፊት ዉሳኔ ከተሰጠ በኋሊ የመጥፊት ዉሳኔ 

ዉጤት የሚቀርበት ምክንያቶች በፌ/ብ/ህጉ አንቀጽ 170 ሊይ ተዘርዝሯሌ፡፡ከእነዚህ 

ዉስጥ አንደ ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ በሔይወት መገኘቱ ወይም መመሇሱ ነዉ፡፡ ጠፊ 

የተባሇዉ ሰዉ በህይወት ከተመሇሰ ንብረቶቹ በሚገኙበት አኳኋን መሌሶ መዉሰዴ 

እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 171/1/ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ይህ ዴንጋጌ የጊዜ 

ገዯብ አሊስቀመጠም፡፡ 

በዚህ መዝገብ በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች የመጥፊት ማስታወቂያ በመ/ቁ/126/99 

ሊይ በ25/05/1999 ዒ.ም የተሰጠ ሲሆን የመጨረሻ ወሬ ተሰማ የተባሇዉ 

በ15/09/1998 ዒ.ም መሆኑ በዉሳኔዉ ሊይ ተገሌጧሌ፡፡አመሌካች ይህንን 

በመቃወም አቤቱታ ያቀረበዉ በ24/08/09 ዒ.ም ሲሆን አቤቱታዉም ተጠሪዎች 

የመጥፊት ማስታወቂያ ያሰጡት በዴብቅ ስሇመሆኑና መሬቱን እስከ 1996 

ሲጠቀም ቆይቶ በአጋዞ ሰጥቶ ሲጠቀም የቆየና ስራ ፌሇጋ ላሊ ቦታ ሇተወሰነ ጊዜ 

ሲሄዴ ሌጆቹ አጋዞ ከተሰጠዉ አቶ አሰፊ ገሇታ ሊይ ተቀብሇዉ ሇ 4ዒመት 

ከተጠቀሙ በኋሊ አመሌካች ተመሌሶ ሲጠይቅ 10 ዒመት እንዲሇፇዉ ተዯርጎ 

መወሰኑ ስህተት ነዉ ህጉም ይህንን ገዯብ አሊስቀመጠም የሚሌ ነዉ፡፡አመሌካችም 

ይህንኑ መሰረት አዴርጎ ንብረቶቹ እንዱመሇሱሇት ሇፌርዴ ቤቱ አቤቱታ ያቀረበ 

ሲሆን የስር ፌርዴ ቤት የ10 ዒመት ጊዜ አሌፍበታሌ በሚሌ የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 
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172 ዋቢ በማዴረግ የአመሌካችን ጥያቄ ዉዴቅ አዴርጓሌ፡፡ የፌ/ብ/ህጉ አንቀጽ 

172 ዴንጋጌ ይዘት ሲታይ መጥፊቱን በሚወስነዉ ፌርዴ ዉስጥ ከተወሰነዉ 

የመጨረሻ ወሬዎች ከተሰሙበት ጊዜ ወዱህ አስር ዒመት ያሇፇ እንዯሆነ መሞቱ 

የመጨረሻ ወሬዎች በተሰሙበት ሳይሆን በላሊ ቀን ሇመሆኑ ማስረጃ ሇማቅረብ 

የሚችሇዉ ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ ራሱ ወይም ስሇመጥፊቱ የተሰጠዉ ፌርዴ 

ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን በኋሊ ሌዩ የሆነዉ ወኪሌ ብቻ ነዉ ይሊሌ፡፡የዚህ 

ዴንጋጌ ይዘት ሲታይ የ10 ዒመት ጊዜ ገዯብ የሚያያዘዉ ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ 

እንዯሞተ ሰዉ ተገምቶ መብቶቹ ስሇሚተሊሇፈ እና በመብቶቹ ሉሰሩ የሚችለ 

ወገኖች ሊይ ይርጋና የመሳሰለት የጊዜ ጉዲዮች አከራካሪ በሆነ ጊዜ ትክክሇኛዉን 

ጊዜ በሚመሇከት መከራከሪያ ሉቀርብበት የሚችሇዉን ወገን ሇማመሊከት የተቀመጠ 

እንጂ ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ ራሱ ተመሌሶ ቢመጣ ወይም በሔይወት ቢገኝ መብቱን 

ሇመጠየቅ የሚገዴበዉ ዴንጋጌ ሆኖ የተቀረጸ አይዯሇም፡፡በዚህ ረገዴ ይህ ሰበር 

ችልት ጠፊ የተባሇዉ ሰዉ ንብረት ዉርስ ጋር በተያያዘ ይርጋ ክርክር አስመሌክቶ 

በሰበር መዝገብ ቁ/126975 ሊይ የሰጠዉን ዉሳኔ ማገናዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇዚህም የሰዉየዉ መጥፊት ማስታወቂያ ወይም ዉሳኔ ተሰጥቶ 10 ዒመት 

ካሇፇዉ በህይወት የመኖር ግምት ይበሌጥ መሞቱ ስሇሚያመዝን ንብረቱን በእጅ 

ያዯረጉ ሰዎች ሊይ በአንቀጽ 168 እና 169 ሊይ የተጣለት ገዯቦች እንዯማይሰሩ 

አመሊካች ዴንጋጌ እንዯሆነ ከአንቀጽ 173 ጣምራ ንባብ የምንገነዘበዉ 

ነዉ፡፡በመሆኑም ጠፊ የተባሇዉ አመሌካች በሔይወት ከተመሇሰ ላሊ ማረጋገጫ 

ሳያስፇሌገዉ ንብረቶቹ በሚገኙበት አኳኋን መሌሶ መዉሰዴ እንዯሚችሌ 

የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 171/1/ በግሌጽ የተዯነገገዉን መሰረት በማዴረግ ዉሳኔ ሉሰጠዉ 

ይገባሌ፡፡ስሇዚህም የስር ፌርዴ ቤት የፌ/ብ/ህግ አንቀጽ 172 ተመርኩዞ የአመሌካች 

ጥያቄ በ10 ዒመት ይርጋ ታግዶሌ በሚሌ የሰጠዉ ዉሳኔ የዴንጋጌዉን ይዘትና 

ዒሊማ በአግባቡ ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘንም፡፡በዚሁ መሰረት ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇጸመበት ነዉ በማሇት ተከታዩን ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ዉሳኔ 

1ኛ/ የሲያ/ዋዩ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/0113197 ሊይ በ29/02/2010 ዒ.ም 
የሰጠዉ ብይን እና ይህንኑ በማጽናት የአማራ ክሌሇ ሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት በመ/ቁ. 0125264 ሊይ በ18/3/2010 ዒ.ም የሰጠዉ ፌርዴ እና የአማራ ክሌሌ 
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 030-9082 ሊይ የሰጠዉ ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ቁ 348/1/መሰረት ተሸሯሌ ፡፡ 

2ኛ/ የአመሌካች አቤቱታ በ10ዒመት ይርጋ አሌታገዯም ብሇናሌ፡፡ 

3ኛ/ የወረዲዉ ፌርዴ ቤት ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ገብቶ በተጠሪዎች እጅ የገባዉን ንብረት 
አጣርቶ ተገቢዉን ዉሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት ጉዲዩን በፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ 
ቁ.341/1/መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይጻፌ 

4ኛ/ በዚህ ፌ/ቤት ሇተዯረገዉ ክርክር ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ካ/የ 
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