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የሰ/መ/ቁ. 125186 

                                              ሰኔ 26 ቀን 2009 ዒ.ም 

                  ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነው  

                        በእውቀት በሊይ  

                        እንዲሻው አዲነ 

                        ሃይለ ነጋሽ 

                        እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- ወ/ሮ አዛሌ አይናሇም -ተወካይ ጌትነት ተረፇ  

ተጠሪ፡- 1ኛ፣ አቶ ምህረት በሊይ   -ቀረቡ 

       2ኛ. የቡሬ ዘ/ወ/አከ/ጥ/መ/አስ/አጠ/ፅ/ቤት   -አሌቀረቡም 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የእርሻ መሬት ክርክርን የሚመሇከት ሆኖ ክርክሩም የተጀመረው በአ/ብ/ክ/መንግስት የቡሬ 

ወረዲ ፌ/ቤት ነው ፡፡ በዚያ ዯረጃ አመሌካች ከሳሽ ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሳሾች ነበሩ ፡፡ አመሌካች 

በስር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አቤቱታ፡- ከሳሽ የፇፀምኩት የስጦታ ውሌ መንፇስ ሌሌነት እና 

አቅመዯካማ በመሆኔ የፇፀምኩት ስሇሆነ የስጦታ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት 

ጠይቋሌ፡፡1ኛ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ተከሳሽ በመሆን ባቀረበው መሌስ ከሳሽ ያቀረበው ስጦታ 

ይፌረስሌኝ ጥያቂ ይርጋ ጊዜው ያሇፇው ስሇሆነ በይርጋ ቀሪ ሉሆን ይገባሌ በማሇት የተከራከረ 

ሲሆን 2ኛ ተጠሪ በበኩለ ከሳሽ የፇፀመው ስጦታ ውሌ በህግ መሰረት የተዯረገ ስሇሆነ የቀረበው 

አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የወረዲው ፌርዴ ቤትም በስር ተከሳሾች የቀረበው 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወምያ መሰረት በማዴረግ  ስጦታው ተዯረገ ከተባሇው ጊዜ ጀምሮ በሁሇት 

አመት ውስጥ የይረሰዝሌኝ ጥያቄ ስሊሌቀረበበት ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2441 መሰረት በይርጋ 

የታገዯ ነው በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት 

ይግባኛቸውን ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ እንዱሁም የሰበር 

አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር አቅርቦም መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇም ተብል ተሰርዞበታሌ፡፡  
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የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ብይን በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች 

የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- በተጠሪዎች የቀረበው መቃወምያ የፌትሃብሄር ህጉን 

በመጥቀስ ሲሆን ይህ ክርክር ግን የሚዲኘው በክሌለ የገጠር መሬት አዋጅ ቁጥር 133/98 ፣እና 

ዯንብና መመሪያ እንጂ በፌትሃብሄር ህጉ መሰረት ባሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ሉሻር ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇዚህ 

ችልት ቀርቦ እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው የፅሁፌ ክርክራቸው 

ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዮ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የአመሌካችን የሰበር 

ቅሬታ የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው 

አቢይ ጭብጥ የአመሌካች ክስ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል ውዴቅ መዯረጉ ባግባቡ ነው? ወይስ 

አይዯሇም? የሚሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ አመሌካች  

በተጠሪዎች ሊይ ክስ የመሰረቱት የፇፀምኩት የስጦታ ውሌ መንፇስ ሌሌነት እና አቅመ ዯካማ 

በመሆኔ የፇፀምኩት ስሇሆነ ስጦታው ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት መሆኑን፣ ተጠሪ ዯግሞ ጉዲዩ  

በሁሇት አመት ይርጋ የሚዘጋ ነው በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርበው የበታች ፌርዴ 

ቤቶችም የተጠሪን  የመቃወሚያ ነጥብ በመያዝ ክሱን በይርጋ ውዴቅ ያዯረጉ መሆኑን ነው፡፡ 

በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98 

አንቀጽ 16/3 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማስፇፀም ባወጣው ዯንብ ቁጥር 51/99 አንቀጽ 11/2 

እንዯተዯነገገው የአሁኑ ተጠሪ ዋጋ ያሇው የስጦታ ማስረጃ አቅርበናሌ እንኳ ቢባሌ ስጦታው 

በተዯረገበት የእርሻ መሬት ሊይ በቤተሰብነት የተመዘገበ አባሌን ያገሇሇ መሆኑ ከታወቀ ይኸው 

ሰነዴ በህግ ተቀባይነት የማይኖረው መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

በዯንብ ቁጥር 51/99 አንቀጽ 11/2/ በተመሇከተው መስፇርት መሰረት መሬት ያዡ በሞተበት 

ወቅት የእራሱ የሆነ ቤተሰብ እያሇው ባዯረገው ስጦታ ቤተሰቡን የሚነቅሌ ሆኖ በመገኘቱ የተነሣ 

ስጦታ በህግ ፉት ተቀባይነት የላሇው ሆኖ በተገኘ ጊዜ የእርሻ መሬት ሇማን እና እንዳት 

በውርሱ ሉተሊሇፌ እንዯሚገባ በዚሁ ዯንብ አንቀጽ 11/7/ ስር ከፉዯሌ /ሀ/ እስከ /መ/ 

የተቀመጠውን ቅዯምተከተሌ በመጠበቅ እንዯሆነ ተዯንግጓሌ፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቶች ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2441 ዴንጋጌ መሰረት በሁሇት አመት ይርጋ የሚታገዴ 

መሆኑን የሰጡት ውሳኔ አግባብነት ተመሌክተናሌ፡፡ ጉዲዩ የገጠር እርሻ መሬት ስጦታን 

የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩ የሚገዛው ሌዩ በሆኑት የገጠር መሬት አስተዲዯር ሔጎች ነው፡፡ በዚህ 

ረገዴ ተፇጻሚነት ያሊቸው ሔጎች በፋዳራለ መንግስት የወጣው አዋጅ ቁጥር 456/97፣በክሌለ 
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ምክር ቤት የወጣው አዋጅ ቁጥር 133/98 እና ዯንብ ቁጥር 51/99  እንዱሁም ይህንኑ ተከትል 

በክሌለ የወጣው መመሪያ ናቸው፡፡ እነዚህ ሔጎች አንዴ የገጠር እርሻ መሬት የሚተሊሇፌባቸውን 

መንገድች የሚያሳዩ ሲሆን ከእነዚህ መንገድች መካከሌ በውርስና በስጦታ ይዞታው የሚተሊሇፌበትን 

አግባብ የሚመሇከቱ ይገኙበታሌ፡፡ የገጠር እርሻ መሬት በውርስና በስጦታ ሲተሊሇፌም በሔጎቹ 

የተቀመጡ ክሌከሊዎችና እነዚህ ክሌከሊዎች ሳይከበሩ የሚዯረግ ኑዛዜ መኖሩ ሲረጋገጥ የይዞታ 

መብቱ የሚተሊሇፌሊቸው ወገኖች ቅዯም ተከተሌ መኖሩን የዯንብ ቁጥር 51/99 አንቀጽ 11(2) እና 

(7) ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ 

ስሇሆነም በሔጉ ክሌከሊ የተዯረገባቸው የይዞታ ማስተሊሇፌ ሁኔታዎች ያለ ሲሆን ሔጉን ያሌጠበቀ 

የገጠር መሬት ይዞታ በኑዛዜ ወይም በስጦታ ተሊሌፎሌ የሚሇው ወገን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2441 

አግባብ በሁሇት አመት መጠየቅ ነበረበት ሉባሌ የሚችሌ ያሇመሆኑን ከሌዩ ሔጎቹ ዴንጋጌዎች 

ይዘት እና መሰረታዊ አሊማ የምንረዲው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ የሁሇት አመት ይርጋ ሇጉዲዩ አግባብነት 

የላሇው ነው ከተባሇ ዯግሞ ከአመሌካቾች እዴሜና ላልች ሔጋዊ ምክንያቶች ጋር ተያይዞ 

በመታየት እሌባት የሚያገኘው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች በእዴሜ የገፈ መሆናቸውን 

የክርክሩ ሂዯት ስሇሚያሳይ እና ይህም ጉዲዩ በላሊ የይርጋ ዘመን የሚቋረጥ መሆን ያሇመሆኑ ሊይ 

ክርክር ሉያስነሳ የማይገባ ሁኖ ስሇአገኘው አግባብነት ያሇውን የይርጋ ዘመን ከወዱሁ መሇየቱ ተገቢ 

ሁኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም ክሱ በይርጋ የሚታገዴ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን የክስ ይዘት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2441 ዴንጋጌ 

ይዘት፣መንፇስና ዒሊማ ጋር በአግባቡ ሳያገናዝቡናያሇ ቦታው ጠቅሰው የአመሌካች  ክስ ውዴቅ 

ማዴረጋቸው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ብይን ሁኖ አግኝተናሌ፡፡በዚህም 

ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በቡሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 23260  ህዲር 20 ቀን 2008 ዒ/ም ተሰጥቶ በክሌለ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 01-65729 ህዲር 27 ቀን 2008 ዒ/ም እንዱሁም በክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 53060 ታህሳስ 14 ቀን 2008 ዒ/ም 

በትዔዛዝ የፀናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች  ክስ በይርጋ የታገዯ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የቡሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት ክርክሩን በመ/ቁጥር 23260 በሆነው ቀጥልና በስነ ስርዒቱ ሔጉ መሰረት 

በመምራት ተገቢውን ይወሰን በማሇት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰን 

ሌከንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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