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የሰ/መ/ቁ.114670 

ሰኔ 30 ቀን 2009 ዒ.ም. 

                  ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነው  

                        በእውቀት በሊይ  

                        እንዲሻው አዲነ 

                        ሃይለ ነጋሽ 

                        እትመት አሰፊ  

አመሌካች፡- 1ኛ አቶ ባንኩ ኢሩስ 

          2ኛ አቶ ኤሉያስ ታኒ 

ተጠሪ፡- አቶሳምሶን ገ/ዬሀንስ 

 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የገጠር እርሻ መሬትን የሚመሇከት ሆኖ የግራ ቀኙ ክርክር የተጀመረው  በዯ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ/ 

በበንች ማጂ ዞን የሾኮ ወረዲ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁኖቹ አመሌካቾች ከሳሽ የአሁኑ ተጠሪ ተከሳሽ 

በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡የአሁኖቹ አመሌካቾች ከሳሽ በመሆን በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት የክስ 

ማመሌከቻ ይዘት ባጭሩ፡- ከተከሳሽ ጋር ግንቦት 19 ቀን 2004 ዒ/ም በተፃፇ ውሌ በጅምርሶ 

ቀበላ ሌዩ ስሙ ምንካታ ተብል በሚጠራው መንዯር በምስራቅ የአቶ አዱሱ ገመዲ የእርሻ 

ማሳ፣በምእራብ የጋቸብ ወንዝ፣በስሜን የአቶ ሳሙኤሌ የቡና ማሳ፣በዯቡብ የአቶ አዱሱ ገመዲ 

ይዞታ መሬት የሚያዋስነው የራሱ የሆነ ሇመሌማት የሚችሌ ይዞታ መሬት ተከሳሽ ሇሇማው 

የቡና ይዞታ 150,000 (አንዴ መቶ አምሳ ሺህ ብር) ተገምቶ ገንዘቡን ሇተከሳሽ ከፌሇን 

ያሌሇማው ቡና ውለ ከተፇፀመበት ቀን ጀምሮ የእኛ እና የተከሳሽ የጋራ የቡና ሌማት እንዱሆን 

ተስማምተናሌ ፡፡ ሇተከሳሽ ከከፇሌነው ገንዘብ በተጨማሪ የሇማውን ቡና ሇመንከባከብ 

አዱስቡናሇማስተከሌ 

 ብር 50,000(አምሳሺህብር ) ወጪ በማዴረግ አሌምተናሌ፡፡ሇጀምሩስ ቀበላ ፅ/ቤትበቡናው ይዞታ 

ውስጥ ከሳሾች እንዲይገቡ በማሇት ተከሳሽ ህዲር 21 ቀን 2006 ዒ/ም  ፅፍያስገባ በመሆኑ እኛም 
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ከተጠቀሰው ቀን ጀምሮ በይዞታው መሄዴ አቁመናሌ፡፡ተከሳሽ የ2006 ዒ/ም የቡና አሊባ ሇብቻው 

የተጠቀመ ስሇሆነ ዴርሻችን 112,666ብር ተከሳሽ እንዱከፌሇንና በውለ መሰረትቡናው የጋራ 

ተብል እንዱወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡የአሁኑ ተጠሪ የስር ተከሳሽ በመሆን ባቀረበው 

መሌስ ከከሳሾች ጋር በጋራ ሇመስራት ውሌ ያዯረግን ቢሆንም ይህንን መሰረት አዴርገው 

ይዞታው የጋራ ነው ተብል ይወሰንሌን ብሇው ያቀረቡትጥያቄ ውለ ህግ የሚጠይቀውን 

መስፇርት ያሊሟሊ ስሇሆነ የህግ መሰረት የሇውም ፡፡ የ2006 ዒ/ም አሊባ እንዴከፌሊቸው ያቀረቡት 

ጥያቄም በማስረጃ የተዯገፇ አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ በመጀመርያ ዯረጃ የተመሇከተው የሸኮ ወረዲ ፌርዴ ቤት ክሱንና የግራ ቀኙን ምስክሮች 

ሰምቶ አጠቃሊይ ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ ተከሳሽ 95,962 (ዘጠና አምስት ሺህ ዘጠን መቶ 

ስሌሳ ሁሇት ብር ) ይክፇሌ፤ክርክር ያስነሳውበጀምሩስ ቀበላ ሌዩስሙ ሞንኪታየሚባሇው ቦታ 

ያሇው የቡና ይዞታየግራቀኙ የጋራ ይዞታ ሆኖ በጋራ እንዱጠቀሙ በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚሁ ውሳኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

አቅርበውም የቀረበው ይግባኝ ሰርዞታሌ፡፡የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  በሰጠው ውሳኔ ተጠሪ ቅር 

በመሰኘት አቤቱታው ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ፌ/ቤቱ የቀረበው 

አቤቱታና የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ አጠቃሊይ ክርክሩን ከመረመረ በኋሊአመሌካቾች በይዞታው 

ሊይ አወጣነው የሚለትን ገንዘብ አግባብ በሆነ መንገዴ ከመጠየቅ ውጪ ህገወጥና ፇራሽ በሆነ 

ውሌ መሠረት ያቀረቡት ክስ መነሻነት የስር ፌርዴ ቤቶች የቡና ማሳው የጋራእንዱሆን የሰጡት 

ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመሻር 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን  የአመሌካቾች  

አቤቱታ ተመርምሮሇሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው የጽሁፌ ክርክራቸው 

ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙ ፅሐፌ 

ክርክር የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዋች ጋር በማገናዘብ 

ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

የመጀመሪያው ጭብጥ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 110/1999 

አንቀፅ 12(4) መሰረት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቀርቦ ሳይታይ በቀጥታ 

ተቀብል ማየቱ ስነ-ስርአታዊ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ሲሆን ጉዲዩ የመሬት መጠቀም 

መብት ይገባኛሌ ጥያቄ  ጋር የተያያዘ በመሆኑ መታየት ያሇበት በመሬት አዋጁ መሰረት 

ስሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ የዯቡብ ብሄር ብሓረሰቦች ሔዝቦች ክሌሌ መንግስት የገጠር 

መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999 የክርክሮች አወሳሰን አስመሌክቶ በአዋጁ 
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አንቀፅ 12(1) እንዯተዯነገገው የገጠር መሬት ይዞታ መብትን በተመሇከተ ክርክር ሲነሳ አቤቱታ 

ሇቀበላው የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ኮሚቴ ቀርቦ በተከራካሪ ወገኖች በፌቃዯኝነት 

በተመረጡ ሽማግላዎች አማካኝነት ታይቶ በእርቅና በዴርዴር እንዱፇታይዯረጋሌ፡፡በሽማግላዎቹ 

እርቅና ዴርዴር ያሌተስማማወገን ሇወረዲው መዯበኛ ፌርዴ ቤት አቤቱታ የማቅረብ መብት 

እንዲሇው በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 12(2) ተመሌክቷሌ፡፡ይህ በእንዱህ እንዲሇ የወረዲው መዯበኛ ፌርዴ 

ቤት ውሳኔ ያሌተስማማ ወገን ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችሌ ፣በዚህ ውሳኔ 

ያሌተስማማ ወገን በተጨማሪ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ የማቅረብ 

መብት እንዲሇው በአዋጁ አንቀፅ 12(4) ተዯንግጎ እናገኛሇን ፡፡ ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ 

ከክርክሩ ይዘት ሇመረዲት የተቻሇውየሸኮ ወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ባሇመስማማት ተጠሪ 

ሇክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ የስር ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

በማፅናቱ ተጠሪ በቀጥታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረቡ 

መሆናቸው መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡  

በመሠረቱ በገጠር የእርሻ መሬት የመጠቀም መብት፣መብቱን በዉርስ የማስተሊሇፌ  እና መሰሌ 

መብቶች ጥበቃ ያገኙት በፋዯራሌ መንግስት በወጣዉ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም 

አዋጅ  ቁጥር 456/1997 ሲሆን ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም  ዯግሞ ዝርዝር ሔጎች የሚወጡት 

በእያንዲንደ ክሌሌ ምክር ቤት ስሇመሆኑ በአዋጅ አንቀፅ 17 ስር በግሌፅ ተመሌክቷሌ ፡፡ 

እንዱሁም በገጠር የእርሻ መሬት የይዞታ መብት ሊይ የሚነሳው ክርክር ጉዲዩ በሚመሇከታቸው  

ተከራካሪዎች በውይይትና በስምምነት እንዱፇታ ጥረት የሚዯረግ ስሇመሆኑ  እና በስምምነት  

ሉፉታ ካሌቻሇ በተከራከሪ ወገኖች በተመረጡ ሽምግሌና  ወይንም በክሌለ የገጠር መሬት 

አስተዲዯር ሔግ በተዯነገገው መሰረት የሚወሰን ስሇመሆኑ በዚሁ አዋጅ  አንቀፅ 12 ስር ተዯንግጎ 

ይገኛሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 456/1997 አንቀፅ 17 ዴንጋጌ መሰረትም የዯቡብብሓሮች 

ብሓረሰቦችክሌሌ መንግስት  የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999 እና 

አዋጁን ሇማስፇፀም ዯንብ አውጥቶ በስራ ሊይ ያዋሇሲሆን በዚህ አዋጅ እና ዯንብ በተዘረጋዉ 

ስርዒት መሰረት በስምምነት እና በሽምግሌና እሌባት ያሊገኙ ጉዲዩችን በመጀመርያ  ዯረጃ አይቶ 

የመወሰን የስረ ነገር ስሌጣን አስመሌከክቶ የክርክሮች አወሳሰን በሚሌ ርእስ ስር በአዋጁ አንቀፅ 

12ስር ተመሌክቷሌ፡፡  ከገጠር የእርሻ መሬት ጋር ተያይዘዉ  የሚነሱ አሇመግባባቶች እና 

ክርክሮች በስምምነት እና በሽምግሌና  መፇታት ካሌቻለ ክሌልች በሚያወጡት ሔግ  መሰረት 

ውሳኔ እንዲያገኙ እንዯሚዯረግ የሚዯነግገዉ አዋጅቁጥር 456/1997 እና የዯቡብ ብሓሮች 

ብሓረሰቦች ክሌሌ መንግስት  የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999  

በክሌለ ምክር ቤት የወጣው የተሻሻሇውየክሌለ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋምያ አዋጅ ቁጥር 43/94 

ከወጣ በኃሊ ነው፡፡ አዋጅ ቁጥር 43/94 የወረዲ ፌርዴ ቤት እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተመሳሳይ 
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ውሳኔ የሰጡ እንዯሆነ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑ ከታመነበት አቤቱታውበቀጥታ 

ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት  የሚቀርብ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ሔግ አውጪው የአዋጅ ቁጥር 43/94 ምእራፌ ሶስት ‛የፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን“ በሚሇው 

ርእስ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ መኖሩን እያወቀ  ከገጠር የእርሻ መሬት ጋር ተያይዘው 

የሚነሱት አሇመግባባቶች እና ክርክሮች በስምምነት እና በሽምግሌና መፇታት ካሌቻለ 

በሚያወጡት ሔግ መሰረት ውሳኔ እንዱያገኙ በአዋጅ ቁጥር 456/1997 መዯንገጉና በክሌለ 

የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999 አንቀፅ 12(4) የክሌለ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ያሌተስማማ ወገን ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ተጨማሪ ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችሌ መዯንገጉ  ከእርሻ መሬት ጋር ተያይዘው  የሚነሱት 

ክርክሮች ካሊቸው  ሌዩ ባህርይ አንጻር ከላልች ጉዲዬች በተሇየ ሁኔታ ተጨማሪ የይግባኝ መብት 

መስጠቱ እና ከገጠር መሬት የይዞታ ክርክር  አንፃር ቁጥር 456/1997 ሌዩ ሔግ መሆኑን 

ከአጠቃሊይ የሔግ አወጣጥ ስርዒት መርህ መገንዘብ ይቻሊሌ ፡፡ይህም  ከገጠር የእርሻ መሬት 

ይዞታ ጋር ተያይዞ ሇሚነሳው ክርክር በመሬት አዋጁ መሰረት ሉመራ የሚገባው ነው ብሇናሌ፡፡  

ከሊይ  በዝርዝር በተመሇከተው መሰረት አቤቱታው የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999  አንቀፅ 

12(5) መሰረት በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ይኖራሌ ተብል ከታሰበ የማየት 

ስሌጣን እንዲሇው ተመሌክቷሌ፡፡በዚህ ጉዲይ መታየት ያሇበት መሰረታዊ የክርክር ነጥብ የክሌለ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ትዔዛዝ የሰበር አቤቱታ ሇማቅረብ የሚያስችሌ 

ህጋዊ መሰረት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሌ ነው፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ጉዲይ ሇሰበር ሰሚ ችልት ብቁ ሁኖ ሉታይ የሚችሇው ጉዲዩ የመጨረሻ ውሳኔ 

ያገኘ ስሇመሆኑ በቅዴሚያ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በኢፋዳሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3) (ሀ) ፣ 

በክሌለ ህገ መንግስት አንቀፅ 75 (2(ሏ)) እና የክሌለ ፌርዴ ቤቶች እንዯገና ሇማቋቋም በወጣው 

የተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 43/1994 አንቀጽ 5(3) ዴንጋጌ በግሌጽ እንዯተመሇከተው አንዴ ጉዲይ 

ሇሰበር ሰሚ ችልት ብቁ የሚሆነው አቤቱታ የቀረበበት ጉዲይ የመጨረሻ ውሳኔ (Final court 

decision) ያገኘ መሆን ያሇመሆኑን በቅዴሚያ መረጋገጥ ያሇበት መሰረታዊ ነጥብ ስሇመሆኑ 

የዴንጋጌዎቹ ይዘትና መንፇስ ያስገነዙቡናሌ፡፡ በመሆኑም ሰበር ሰሚ ችልት የመጨረሻ ፌርዴ 

ባሊገኙ ጉዲዮች ውሳኔ የመስጠት ስሌጣንና ኃሊፉነት ያሌተሰጠው መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

በላሊ አገሊሇጽ ሇሰበር ብቁ ያሌሆኑ የመጨረሻ ፌርዴ ያሊገኙ ጉዲዮች በሰበር ሰሚ ችልት 

ሉስተናገደ የሚችለበት ስርዒት አይኖርም፡፡ 
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ስሇሆነም በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999 አንቀፅ 12(4) 

የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ያሌተስማማ ወገን ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት ተጨማሪ ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚችሌ እንዱሁም በዚሁ አዋጅ አንቀፅ 12(5) 

እንዯተዯነገገው በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ይኖራሌ ተብል ከታሰበ ሰበር ሰሚ 

ችልቱ የማየት ስሌጣን እንዲሇው በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ያሌዯረሰና የመጨረሻ ፌርዴ ያሊገኘ ስሇሆነ ፣ ሰበር ሰሚ ችሇቱ የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበት 

አሇመሆኑን ተገንዝቦ ስሌጣንን  በተመሇከተ ከተከራክሪ ወገኖች የቀረበሇት ተቃውሞ ባይኖርም 

በፌትሃብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 9(1)እና 231(1) (ሇ) እንዯተመሇከተው በራሱ አነሳሽነትም 

ቢሆን ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ቀርቦ ሉስተናገዴ በሚችሌ ዯረጃ የመጨረሻ ውሳኔ 

ያሌተሰጠበት በመሆኑ ሇዚህ ችልት ብቁ አይዯሇም ስሌጣን የሇኝም በማሇት መመሇስ ና ማረም 

ሲገባው ተቀብል በማስተናገደም ሆነ ውሳኔ መስጠቱየህግ ዴጋፌ የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ የቀረበው ጉዲይ የገጠር መሬት አዋጅ ሌዩ ከመሆኑና ገጠር መሬትን መሰረት 

በማዴረግ ሇሚነሱ ክርክሮች አወሳሰን፣ በአዋጁ አንቀፅ 12 የተዯነገገውን ዴንጋጌመሰረት ያዯረገ 

ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም አቤቱታ የቀረበበት ውሰኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት እና ሉታረም የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በዯቡብ ብሓሮች ብሓረሰቦች ክሌሌ መንግስት  ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ/ቁጥር 02504 ሚያዝያ 13 ቀን 2007 ዒ/ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ሥ/ሥሔ/ቁጥር 

348(1) መሠረት በአብሊጫ ዴምፅ ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካች ሊይ ክስ የቀረበው የዯቡብ ብሓሮች ብሓረሰቦች ክሌሌ መንግስት  የገጠር 

መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/1999 "ን" መሰረት በማዴረግ በመሆኑ 

እና በዚህ አዋጅ መሰረት የሚቀርቡ ክርክሮች የሚመሩትም በዚሁ አዋጅ በመሆኑ፤በአዋጁ 

አንቀፅ 12(4) መሰረት የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ሇክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሳይታይ  የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ተቀብል 

ማስተናገደ  አግባብ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

3. ተጠሪ ጉዲዩን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ከማቅረቡ በፉት በሔጉ አግባብሇክሌለ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚችልት የማቅረብ መብቱን ይህ ውሳኔ ቀሪ አሊዯረገውም ብሇናሌ፡፡ 

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

ብሇናሌ፡፡ 
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    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ አራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

የሌዩነት ሏሳብ 

ስሜ በተ.ቁ 5 ሊይ የተሰየመው ዲኛ አብሊጫው ዴምጽ ጉዲዩ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት ቀርቦ ሉስተናገዴ በሚችሌ ዯረጃ የመጨረሻ ውሳኔ ያሌተሰጠበት ሆኖ ሳሇ የክሌለ ሰበር 

ሰሚ ችልት ጉዲዩን ተቀብል ማስተናገደ ተገቢ አይዯሇም በማሇት በዯረሰበት መዯምዯሚያ 

ስሊሌተስማማሁ በሏሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡ 

አብሊጫው ዴምጽ ጉዲዩ የገጠር እርሻ መሬት ክርክርን የሚመሇከት በመሆኑ ሇጉዲዩ አወሳሰን 

ተፇጻሚነት ያሇው ሔግ የክሌለ የገጠር መሬት አሥተዲዯር እና አጠቃቀም  አዋጅ ቁጥር 

110/99 ነው፡፡በዚህ አዋጅ አንቀጽ 12 (4) መሠረት የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር 

የተሰኘ ወገን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ በማሇት 

የሚዯነግግ  በመሆኑ እና ተጠሪ የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ሊይ ሇክሌለ ጠቅሊይ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ያሊቀረቡ በመሆኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ የተመሇከተው የመጨረሻ 

ውሳኔ ባሊገኘበት ሁኔታ ነው በማሇት ጉዲዩን ተቀብል ማስተናገደ ተገቢ አይዯሇም ከሚሌ 

መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 

የክሌለን ፌ/ቤቶች እንዯገና ሇማቋቋም ተሻሽል የወጣው አዋጅ ቁጥር 43/94 አንቀጽ 5/2 የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት የከፌተኛው ፌ/ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣኑ ውሣኔ የሰጠበትን ጉዲይ 

እንዱሁም የከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣኑ የወረዲ ፌ/ቤት ከሰጠው ውሳኔ የተሇየ 

ውሳኔ የሰጠበትን ጉዲይ የማየት ሥሌጣን አሇው በማሇት ይዯነግጋሌ፤የዚሁ አዋጅ አንቀጽ 5/3 

የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበትን እና መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት 

ያሇበትን ክሌሊዊ ጉዲይ የማየት ሥሌጣን እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ 

የክሌለ የገጠር መሬት አሥተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 110/99 አንቀጽ 12/4 ከፌተኛው 

ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ 

ማቅረብ ይችሊሌ በማሇት የሚዯነግግ ቢሆንም ይህ አዋጅ የክሌለን የገጠር መሬት አሥተዲዯር 

እና አጠቃቀም ሇመወሰን የወጣ አዋጅ እንጂ የሰበር አቤቱታ አቀራረብ ሥርዒትን ሇይቶ 

ሇመወሰን የወጣ ባሇመሆኑ የዴንጋጌው ይዘት እና ዒሊማ የክሌለን ፌ/ቤቶች ሇማቋቋም ተሻሽል 

ከወጣው አዋጅ ቁጥር 43/94 ዴንጋጌዎች እና ከይግባኝ  መብት ተፇጻሚነት ጋር ተጣጥሞ 

ሉተረጎም የሚገባው ነው፡፡በመሠረቱ ይግባኝ ማቅረብ ሔገመንግሥታዊ ዋስትና ያሇው 

የተከራካሪዎች መሠረታዊ መብት ነው፡፡ሔግ አውጪው በአዋጅ ቁጥር 110/99 አንቀጽ 12/4 ሊይ 
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ያስቀመጠው ዴንጋጌም ይህን መሠረታዊ መብት ሇማስከበር እንጂ ሇተከራካሪ ወገኖች ተዯጋጋሚ 

የሆነ የይግባኝ መብት ሇመስጠት እንዲሌሆነ ከአዋጁ አጠቃሊይ ይዘት እና ዒሊማ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ከይግባኝ መብት ተፇጻሚነት አኳያ በአዋጁ አንቀጽ 12/4 ንኡስ 4 የተቀመጠው የይግባኝ 

መብት ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚገባው የወረዲው ፌ/ቤት ውሳኔ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ 

ሇተሻሻሇበት ወይም ሇተሻረበት ወገን እንጂ የወረዲው ፌ/ቤት ውሳኔ ሇጸናበት ወገን አይዯሇም፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ የወረዲው ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው 

ከፌተኛው ፌ/ቤት ጉዲዩን አይቶ የወረዲውን ፌ/ቤት ውሳኔ ያጸናው በመሆኑ እና የወረዲው 

ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ በከፌተኛው ፌ/ቤት በይግባኝ ታይቶ ባሌተሻረበት ወይም ባሌተሻሻሇበት 

ሁኔታ ተጠሪ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዴጋሚ ይግባኝ የሚያቀርቡበት ሔጋዊ 

ምክንያት የሇም፡፡በመሆኑም ከፌተኛው ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣኑ የወረዲውን ፌ/ቤት 

ውሳኔ በማጽናት የሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በክሌለ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 75/2(ሏ) እና በአዋጅ ቁጥር 43/94 አንቀጽ 5/3 መሠረት 

ጉዲዩን የመመሌከት ሥሌጣን  አሇው፡፡ 

በአጠቃሊይ ከፌተኛው ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣኑ ጉዲዩን አይቶ የወረዲው ፌ/ቤት 

የሰጠውን ውሳኔ ያጸናው  በመሆኑ ውሳኔው የመጨረሻ ነው፡፡በመሆኑም የክሌለ ሰበር ሰሚ 

ችልት በክሌለ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 75/2/ሏ እና በተሻሻሇው የክሌለ ፌ/ቤቶች ማቋቋሚያ 

አዋጅ ቁጥር 43/94 አንቀጽ 5/3 መሠረት ጉዲዩን አይቶ መወሰኑ ተገቢ ነበር በማሇት በሀሳብ 

ተሇይቻሇሁ፡፡ 

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት:: 

ሰ/ጌ 
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