
152 
 

የሰ/መ/ቁ.121663 

ታህሳስ 25 ቀን 2009 ዒ.ም  

                         ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                አብርሃ መሰሇ 

                                አብዬ ካሳሁን 

                                እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- አቶ ሀጋዚዘውዯ VC በላለበት ችልት ስሊስቻሇ የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ራኽብ ቸኮሇ  VC በላለበት ችልት ስሊስቻሇ የቀረበ የሇም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ሉቀርብ የቻሇው የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 79704 ህዲር 23 ቀን 2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን ውሳኔ 

አመሌካች በመቃወም ታህሳስ 21 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ 01 ገጽ የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ 

ነው፡፡  

የክርክሩ አመጣጥም የአሁን ተጠሪ ክርክሩ በጀመረበት በትግራይ ብሏራዊ ክሌሌ ኦፌሊ ወረዲ 

ዒዱጉል ቀበላ የመሬት ዲኝነት ከሳሽ በመሆን ሇሰበር አቤቱታቸው ምክንያት የሆነውን በዒዱጉል 

ቀበላ ዒዱጉል በተባሇው ቦታ 1ኛ በምስራቅ ሻረው በርሀ፤በምዔራብ መንገዴ፤በሰሜን ጥዐማይ 

ካህሳይ በዯቡብ ሻረው በርሀ በሚያዋስኑት መካከሌ የሚገኝ እና 2ኛ በምስራቅ ታዯገ 

ግርበቱ፤በምዔራብ ጣሰው አብርሃ፤በሰሜን መንገዴ፤ በዯቡብ ታዯገ ግርበቱ በሚያዋስኑት መካከሌ 

የሚገኝ መሬት ተጠሪ በሽግሽግ የዯረሳቸውን የእርሻ ይዞታ መሬታቸውን አመሌካች በኃይሌ 

ተጠቅመው የያዙባቸው በመሆኑ ሇቀው እንዱያስረክቡ እንዱወሰንሊቸው ያቀረቡትን ክስ መሠረት 

ያዯረገ ነው፡፡  
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አመሌካችም በተከሳሽነት ቀርበው አከራካሪው መሬት የሟች አባታቸው ይዞታ መሆኑን ገሌፀው 

በህግ አግባብ በውርስ ያገኙት በመሆኑ መሬቱ በሽግሽግ ሇተጠሪ ሉሰጥ አይገባም በማሇት ክርክር 

አቅርበዋሌ፡፡                                                       

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የዒዱጉል ቀበላ መሬት ዲኝነትም አመሌካች በክርክሩ 

መሬት ወራሽነት ማስረጃ ያወጡት መሬቱ ወራሽ የላሇው ሇመሆኑ ተረጋግጦ ሇተጠሪ ከተሸጋሸገ 

በኋሊ ነው በማሇት አመሌካች መሬቱን ሇቀው ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦፌሊት ወረዲ ፌርዴ ቤት አቅርበው የነበሩ 

ሲሆን ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የወረዲው ፌርዴ ቤትም ይግባኙ መሌስ ሰጭን ያስቀርባሌ 

በማሇት ሲያከራክር ቆይቶ አከራካሪው መሬት በህጋዊ ሽግሽግ ሇተጠሪ የተሰጣቸው ጥር 29 ቀን 

2007 ዒ.ም መሆኑንና አመሌካች በክርክሩ መሬት የወራሽነት ማስረጃ ያወጡት ዯግሞ የካቲት 

19 ቀን 2007 ዒ.ም ሇመሆኑ ካረጋገጠ በኋሊ አመሌካች አከራካሪውን የይዞታ መሬት በውርስ 

አግኝቻሇሁ የሚለት መሬቱ በሽግሽግ ከተሰጠ በኋሊ በመሆኑ የመሬት ዲኝነት የሰጠው ውሳኔ 

የሚነቀፌ አይዯሇም በማሇት አፅንቶታሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው 

የነበሩ ቢሆንም የሥር ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት መሰረታዊ የህግ ስህተት አሌተፇፀመበትም በማሇት 

ሳይቀበሌ ቀርቷሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታው የቀረበው የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

የሰጠውን ዲኝነት ሇማስሇወጥ ነው፡፡ መዝገቡ በሰበር አጣሪ ችልት ተመርመሮ ሇሰበር ሰሚ 

ችልት እንዱቀርብ በመወሰኑ ተጠሪ መስከረም 09 ቀን 2009 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን 

አመሌካችም ጥቅምት 28 ቀን 2009 ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ በማቅረብ የጽሐፌ 

ክርክራቸውን አጠናቀዋሌ፡፡  

ክርክሩ በዚህ አግባብ ተጠናቋሌ፡፡ እኛም መዝግቡን መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሇክርክር 

መነሻ የሆነውን መሬት አስመሌክቶ ሇአሁን ተጠሪ ይገባሌ ተብል የተወሰነው ባግባቡ ነው ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡                       

በመሠረቱ የፌትሏብሓር ክርክሮች ሲነሱ ምሊሽ ሇመስጠት የግራቀኙን ክርክር መሠረት 

በማዴረግ ባግባቡ በማጣራት ተገቢውን ማስረጃ መርምሮ መወሰን ይገባሌ፡፡ የሥር የመሬት 

ዲኝነትም ሆነ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯረጉት ግራቀኙ ወገኖች ያቀረቧቸውን 

ማስረጃዎች በመመሌከት ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ከሥር መዝገቡ መገንዘብ እንዯቻሌነው አከራካሪው 

መሬት ሇተጠሪ በሽግሽግ ከተሰጠ በኋሊ አመሌካች የወራሽነት ማስረጃ ያወጡ መሆናቸው፤ 
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ሇተጠሪ አከራካሪው መሬት በተሰጠበት ወቅትም ተቃዋሚ ካሇ እንዱቀርብ ጥሪ ተዯርጎ 

እንዯነበርና አመሌካች በወቅቱ ሳይቀርቡ ቆይተው መሬቱ ሇተጠሪ ከተሰጠ በኋሊ ወራሽ 

መሆናቸውን አረጋግጠው ማስረጃ ማቅረባቸውን በማረጋገጥ የሥር ፌርዴ ቤቶች አከራካሪው 

መሬት ሇአመሌካች የማይገባ ስሇመሆኑ ወስነዋሌ፡፡  

በትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዲር አዋጅ ቁጥር 239/2006 አንቀጽ 14(8) 

እንዱሁም ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም በወጣው ዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 22(1)(ሀ) ሥር 

እንዯተመሇከተው ወራሽ የላሇው መሬት በቀበላው የገጠር መሬት አስተዲዯር ኮሚቴ መሬት 

ሇላሊቸው ይሸጋሸጋሌ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ በዚሁ ዯንብ አንቀጽ 21(8) ሥር እንዯተመሇከተው 

ከሽግሽግ በኋሊ የሚቀርብ አቤቱታ ከመሬት ዲኝነትና ከፌርዴ ቤት ውሳኔ ውጭ ተቀባይነት 

እንዯላሇው ዯንግጓሌ፡፡ የእነዚህ ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ የሚያስረዲው አንዴ የገጠር መሬት 

ባሇይዞታ የሞተ እንዯሆነ መሬቱ ያሇወራሽ ስሇመቅረቱ ተገቢ ማጣራት በማዴረግ እውነትም 

ወራሽ የላሇው ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ መሬት ሇላሊቸው የቀበላ ነዋሪዎች በሽግሽግ ሉሰጥ የሚገባ 

መሆኑን፤ መሬቱን ከማሸጋሸጉ በፉት የቀበላ ገጠር መሬት አስተዲዯር ኮሚቴው መሬቱ ወራሽ 

ያሇው እንዯሆነ ተገቢ ማጣራት ማዴረግ ያሇበት ሆኖ በዚህ ሂዯት አሌፍ የተሸጋሸገ መሬት 

ይመሇስሌኝ የሚሌ አቤቱታ በመርህ ዯረጃ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን በሌዩ ሁኔታ በመሬት 

ዲኝነት አካሌ ወይም በፌርዴ ቤት ከተወሰነ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯሚችሌ የሚያስረዲ ነው፡፡ 

ስሇሆነም አንዳ ወራሽ የሇውም ተብል በሽግሽግ የተሰጠ መሬት በመሬት ዲኝነት ውሳኔ ወይም 

በፌርዴ ቤት ውሳኔ አርፍበት ወራሽ የሆነ ሰው ከመጣ አቤቱታ ቀርቦበት በሽግሽግ ያገኘው ሰው 

ሉሇቅ እንዯሚችሌ የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዲር አዋጅ ቁጥር 239/2006ን 

ሇማስፇፀም ከወጣው ዯንብ ቁጥር 85/2006 አንቀጽ 22(1)(ሀ) ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ 

አመሌካች አሁን በያዙት የወራሽነት ማስረጃ መነሻነት በመሬት ዲኝነት ወይም በፌርዴ ቤት 

ውሳኔ በአከራካሪው መሬት ሊይ ወራሽ ሉሆኑ የሚችለ ከሆነ መሬቱ አንዳ ሇተጠሪ በሽግሽግ 

ተሰጥቷሌ ተብል መብታቸውን መንፇግ ከክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር ህግ ዒሊማና 

መንፇስም አንፃር ሲታይ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በክርክሩ 

መሬት የወራሽነት ማስረጃ ማውጣታቸውን ግንዛቤ ከወሰደ በኋሊ የወራሽነት ማስረጃ በፌርዴ 

ቤት የተሰጣቸው ቢሆንም መሬቱ ከተሸጋሸገ በኋሊ የቀረበ የወራሽነት ማስረጃ ውሳኔ ተቀባይነት 

የሇውም ማሇታቸው የክሌለን የገጠር መሬት አስተዲዯር ህግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ በመሆኑ 

መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የያዙት የወራሽነት ማስረጃ 

ሇማስረጃነት የሚያገሇግሌ በመሆኑ ተጠሪ ጋር ክርክር ሉዯረግበት የሚገባውና ሉስተባበሌም 

የሚችሌ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር በጉዲዩ ሊይ ተጠሪ የሚያቀርቡት ክርክርና ማስረጃ አመሌካች 

ካቀረቡት የወራሽነት ማስረጃ ጋር ተገናዝቦ ሉመረመር የሚገባው ነው፡፡ ይሁን እንጂ በጉዲዩ ሊይ 
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ዲኝነት የሰጡት የሥር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን በዚህ አግባብ ተመሌክተው ያስተናገደት ሳይሆን  

አመሌካች የወራሽነት ማስረጃ ያቀረቡት መሬቱ ከተሸጋሸገ በኋሊ ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ 

አመሌካች አከራካሪውን መሬት መውረስ የሚገባቸው ወይም የማይገባቸው ስሇመሆኑ ሳያጣሩ 

መሬቱን ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ መወሰናቸውን ከመዝገቡ ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን 

ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በዒዱጉል ቀበላ የመሬት ዲኝነት አካሌ ተወስኖ በኦፌሊ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 12291/07 መስከረም 06 ቀን 2008 ዒ.ም  በዋሇው ችልት እንዱሁም በክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 79704 ህዲር 23 ቀን 2008 

ዒ.ም ተቀባይነት ያገኘው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በመሆኑም አመሌካች የያዙት የወራሽነት ማስረጃ በክርክሩ መሬት ሊይ የሚሰጣቸው 

መብት ምን እንዯሆነ ተጠሪው አመሌካች ባቀረቡት የውርስ ማስረጃ ሊይ ያሊቸው 

ክርክርና ማስረጃ እንዱያቀርቡ በማዴርግ ከግራቀኙ ክርክርና ማስረጃ አንፃር ጉዲዩን 

ካጣራ በኋሊ አከራካሪው መሬት ሇአመሌካች በውርስ ይገባቸዋሌ ወይስ አይገባቸውም? 

በሚሇው ጭብጥ ሊይ ተገቢውን እንዱወስን የዚህ ችልት ውሳኔ ቅጅ ሇዒዱጉል ቀበላ 

መሬት ዲኝነት ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት የወጣ ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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