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   የሰ/መቁ149301 

                                             ግንቦት 27 ቀን 2010 ዒ/ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

      አብርሃ መሰሇ 

     ፇይሳ ወርቁ 

        ጰውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ውዳ ዯሴ- ጠበቃ አቶ አሇማየሁ የኔት ቀረበ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- 1.አወቀ ዯሴ 

           2 አዱስ ዯሴ      የቀረበ የሇም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

      የነገሩ አመጣጥ የውርስ ንብረት ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው 

በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት በአዊ ብሓረሰብ ዞን የባንጃ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

ሲሆን የአሁን ተጠሪዎች ከሳሾች ሲሆኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ ከሳሾች 

/የአሁን ተጠሪዎች/ በ14/07/2008 ዒ/ም ጽፇው ባቀረቡት ክስ ወሊጅ አባታቸው አቶ 

ዯሴ ካሰ እና እናታቸው ወ/ሮ እምየ በሊይ ከዚህ ዒሇም በሞት መሇየታቸውን ገሌጸው 

የውርስ ንብረቶችን 1ኛ/ 56 ዘንግ ቆርቆሮ ቤት ግምቱ ብር 6,000 /ስዴስት ሺህ ብር/፣ 

ሳር ቤት ግምቱ ብር 3,000 /ሶስት ሺህ ብር/፣100 ባህርዛፌ ግምቱ ብር 3,000 /ሶስት 

ሺህ ብር/ 2ኛ/ አዋሳኙን ጠቅሰው በተሇያዩ በአምስት ቦታዎች የሚገኝ የእርሻ መሬት 

ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/ ይዘው ያለትን የውርስ ዴርሻ እንዱሰጡዋቸው ፇቃዯኛ 

ሆነው ስሊሌተገኙ ዴርሻቸውን እንዱሰጡ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

www.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.et



 

119 
 

    የአሁን አመሌካች /የሥር ተከሳሽ/ በቀን 12/09/2009 ዒ/ም በተጻፇ መሌስ 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን ይኸውም የከሳሾች እናት በ1993 ዒ/ም 

ስሇሞቱ የእናታቸውን ዴርሻ ሇመጠየቅ መብታቸው በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1000/1/ 

መሠረት በሶስት ዒመት ይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ ነው፡፡ ሇፌሬ ነገሩ በሰጡት መሌስ 

ቆርቆሮ ቤቱን በተመሇከተ ከሟች አባታቸው በቀን 18/6/2007 ዒ/ም በተዯረገ የሥጦታ 

ውሌ መሠረት ተከሳሽ ከባሇቤታቸው ጋር የሰሩት በመሆኑ ከሳሾችን 

አይመሇከታቸውም፣ሳር ቤቱን ዴርሻቸውን መካፇሌ ይችሊለ፣ከሳሾች አዋሳኞችን 

ጠቅሰው ካቀረቡት የእርሻ መሬት መካከሌ በክሳቸው ተራ ቁጥር 3 ሊይ የተጠቀሱትን 

አራት ቀዲ መሬት አባታቸው በሥጦታ ውሌ የሰጡ በመሆኑ ከሳሾችን 

አይመሇከታቸውም የተቀረውን የእርሻ መሬት በተመሇከተ የእናታቸው ዴርሻ በይርጋ 

የሚታገዴ ሆኖ የአባታቸውን ዴርሻ ከተከሳሽ ጋር መካፇሌ ይችሊለ፣ባህርዛፈንም 

በተመሇከተ ዴርሻቸውን መካፇሌ እንዯሚችለ ገሌጸው ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን የተመሇከተው የባንጃ ወረዲ ፌርዴ ቤት በይርጋ መቃወሚያ ሊይ ማስረጃዎችን 

ሰምቶ ግራ ቀኙ እናት ከሞቱ በኃሊ ክርክር የተነሳባቸው ንብረቶች አባታቸው እስከ 

ሞቱበት 2007 ዒ/ም ዴረስ በእጃቸው የቆየ በመሆኑ እና የሥር ከሳሽ ከአባታቸው ጋር 

አብረው ቢኖሩም ንብረቶቹን የያዙት ከእሳቸው ሞት በኃሊ በመሆኑ ይርጋ ሉያገዴ 

አይችሌም ሲሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡ ፌሬ ነገሩንም በተመሇከተ ግራ ቀኙን አከራክሮ፣ 

ምስክሮችን ቃሌ ሰምቶና ሰነዴ ማስረጃዎችን መርምሮ የቆርቆሮ ቤት አባታቸው በውሌ 

በሰጡት ቦታ ሊይ ተከሳሽ እና ባሇቤታቸው የሰሩበት መሆኑ ስሇተረጋገጠ ሇከሳሾች 

አይገባም፣ ተከሳሽ አባቷ በሥጦታ ሰጥቶኛሌ ያሇችውን 4 ቀዲ መሬት በተመሇከተ ሟች 

ሥጦታ ቢሰጥም እንኳ የራሱን ዴርሻ እንጂ የላልችን ሌጆች በሚጎዲ መሌኩ መስጠት 

የሇበትም፣ ማሇትም የእናታቸውንም ሆነ የራሱን ዴርሻ ማሇት ነው፡፤ የሳር ኪዲን 

ቤት፣የባህርዛፌ ተክሌ የሟቾቹን ተከሳሽ መያዟን እና ያሇ መሆኑን ያመነች በመሆኑ 

ባመነችበት መሠረት በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 242 መሠረት በዒይነት ወይንም 

በግምት ዴርሻቸውን ሇከሳሾች ሌትሰጥ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች /የሥር ከሳሽ/ ውሳኔውን ቅር ተሰኝተው ሇአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡የይግባኝ ቅሬታ ይዘትም፡- የእናታቸው ዴርሻ በይርጋ 
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ቀሪ መሆን ሲገባው በብይን መታሇፈ አግባብ አይዯሇም፤ አባቴ በሥጦታ የሰጠኝን 

አራት ቀዲ መሬት ከሳሾችም እንዱካፇለ መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ የዞኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይግባኙን ተቀብል ክርክራቸውን ከሰማ በኃሊ በይርጋ አይታገዴም 

መባለ ተገቢ እንዯሆነና ሟች ሇአሁን አመሌካች በሥጦታ የሰጡትን አራት ቀዲ የእርሻ 

መሬት አመሌካች /ይግባኝ ባይ/ ሇመሌስ ሰጪዎች /ሇአሁን ተጠሪዎች/ ታካፌሌ መባለ 

ተገቢ አይዯሇም በማሇት የወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔን በማሻሻሌ ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪዎች ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱም ይግባኙን ተቀብል 

ክርክራቸውን ከሰማ በኃሊ ሇይግባኙ ምክንያት የሆነው አራት ቀዲ መሬት የግራ ቀኙ 

ተከራካሪ ወገኖች ወሊጆች መሆኑን፣ እናታቸው በ1993 ዒ/ም መሞታቸውን፣ ወሊጅ 

አባታቸው ዯግሞ በ2007 ዒ/ም መሞታቸውን፣ መሌስ ሰጭ /የአሁን አመሌካች/ ዯግሞ 

ሁለንም መሬቶች በሥጦታ አግኝቻሇሁ በማሇት መከራከሯን ተመሌክተናሌ፡፡ በመርህ 

ዯረጃ ማንም ሉያስተሊሌፌ የሚችሇው ያሇውንና የእርሱ የሆነን እንጂ የእርሱ ያሌሆነን 

ሇማስተሊሇፌ አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች አባት ከእሳቸው ዴርሻ ውጪ ያሇውን 

የባሇቤታቸውን ዴርሻ በሥጦታ ማስተሊሇፌ አይችለም፡፡ ስሇሆነም የአሁን መሌስ ሰጭ 

/የአሁን አመሌካች/ በሥጦታ ሉተሊሇፌሊት የሚገባው የወሊጅ አባታቸው ዴርሻ የሆነው 

ሁሇት ቀዲ መሬት ብቻ እንጂ የወሊጅ እናታቸው ዴርሻ የሆነው ሁሇት ቀዲ መሬት ግን 

ይግባኝ ባዮችና መሌስ ሰጭ እንዯየ ዴርሻቸው መብት ያሊቸው ስሇሆነ በአዋጁ 

ከተመሇከተው አንጻር መካፇሌ የሚችሌ ከሆነ እንዱከፊፇለት፣ ሇመካፇሌ የማይችሌ 

ከሆነ ግን በሚስማሙት መንገዴ እንዱጠቀሙ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ይህን ውሰኔ ሇማስሇወጥ የአሁን አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት አቤቱታ አቅርበው ተዘግቶባቸዋሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች የሰበር አቤቱታም ውሳኔውን በመቃወም ሲሆን በጠበቃቸው በኩሌ 

የቀረበ የሰበር አቤቱታ ይዘቱም በአጭሩ፡- ሟች ወሊጅ እናታችን የሞተችው ነሏሴ 16 

ቀን 1993 ዒ/ም ሆኖ እያሇ ከ15 ዒመት በሊይ ቆይተው ያቀረቡትን ክስ በይርጋ 

ይታገዲሌ በማሇት እየተቃወምኩ እያሇ በብይን መታሇፈ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ፣ሟች ዯሴ ካሰ ሇአመሌካች አራት ቀዲ ይዞታ 
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መሬት በሥጦታ ሲያስተሊሌፌ ተጠሪዎች የሟች እናታችን እማሆይ እምየ በሊይ ዴርሻ 

ጭምር በሥጦታ ማስተሊሇፌ ተገቢ ባሇመሆኑ የሥጦታ ውሌ እንዱፇርስ በማሇት 

በሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት ዲኝነት አሌጠየቁም፡፡ አመሌካች በቀን 16/03/2005 ዒ/ም 

የተሰጠ እና በሚመሇከተው አካሌ የፀዯቀ የሥጦታ ውሌ አቅርባ ይህም ውሌ በፌርዴ 

ፇራሽ ሳይሆን ባሌተጠየቀ ዲኝነት ሟች ዯሴ ካሰ የሟች ባሇቤቱን ዴርሻ ጭምር ይዞታ 

ማስተሊሇፌ አይችሌም በማሇት ሇአመሌካች በሥጦታ የተሊሇፇሌኝን አራት ቀዲ ይዞታ 

ጭምር ሇተጠሪዎች ሌታካፌሌ ይገባሌ በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ ተጠሪዎች በሥር 

ፌርዴ ቤት ያሌጠየቁት ዲኝነት ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በመሆኑ የህግ ስህተት አሇበት 

እንዱባሌሌኝ የሚሌ ነው፡  

የሰበር አቤቱታውን አጣሪው መርምሮ በተጠሪዎች በኩሌ በክስ ቁጥር 2 እና 3 ሊይ 

የተጠቀሰው የይዞታ መሬት ሇአመሌካች በሥጦታ የተሊሇፇና ሥጦታም መመዝገብ 

ያሇበት አካሌ ተመዝግቦና ሇአመሌካች በተሊሇፇበት ሁኔታ የሥጦታ ውለ ሳይፇርስ 

የውርስ ንብረት ነው የተባሇበት አግባብነት መጣራት ያሇበት መሆኑ ስሇታመነበት ጉዲዩ 

ሇሰበር ችልት ይቅረብ ሲሌ ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርገጎሊቸው በጠበቃቸው በኩሌ በ23/4/2010 ዒ/ም ጽፇው ባቀረቡት 

መሌስ አካራካሪውን መሬትና ሀብት ሟች አባታችን አስከሞቱበት 2007 ዒ/ም ዴረስ 

በእሳቸው እጅ የነበረ መሆኑን፣ እሳቸውም የእናታችንን ዴርሻ ጭምር በሥጦታ 

ማስተሊሇፊቸውን ግራ ቀኙ ሳንካካዴ፣ ሥጦታ ውለም በህግ መሠረት ሉጸና የማይችሌ 

በመሆኑ ሉፇጸም አይገባም በሚሌ በቂ መቃወሚያ ቀርቦበት ይህ ስሇመሆኑም 

ተረጋግጦ የይዞታ መሬቱን ጨምሮ ላልች ሀብቶች የውርስ ሀብት ተብል በዴርሻችን 

ሌክ እንዴንከፊፇሌ መወሰኑ ስህተት የላሇበት ስሇሆነ በቂ ወጪና ኪሳራም ታስቦሌን 

በነፃ እንዴንሰናበት በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የተጠሪዎችን መሌስ ሇመቀበሌ በተቀጠረ ቀን አመሌካች ባሇመቅረባቸው ከፇሇጉ የመሌስ 

መሌስ ከምርመራ ቀጠሮ ቀን በፉት እንዱያቀርቡና ሇተጠሪዎች እንዱያዯርሱ ታህሳስ 

25 ቀን 2010 ዒ/ም ታዞ የመሌስ መሌስ አሊቀረቡም፡፡ 
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የነገሩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸውን የሚመስሌ ሲሆን ሟች 

ሇአመሌካች በሥጦታ ከሰጡት አራት ቀዲ መሬት የግራ ቀኙን የእናታቸውን ዴርሻ ሟች 

አባታቸው ሇአሁን አመሌካች በሥጦታ ሉሰጡ አይችለም ተብል የተሰጠው ውሳኔ 

ህጋዊ መሠረት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሌ ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ እንዯሚከተሇው 

ተመርምሯሌ፡፡ ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነውን አራት ቀዲ  የእርሻ መሬት 

በተመሇከተ ይዞታው የወሊጆቻቸው ስሇ መሆኑ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ ነገር ግን 

ከዚህ ጋር በተያያዘ የአሁን አመሌካች ሁሇት መከራከሪያዎችን ያነሳለ፡፡ የመጀመሪያው 

የአመሌካችና የተጠሪዎች እናት በ1993 ዒ/ም ስሇሞቱ የአሁን ተጠሪዎች እናታቸው 

ከሞቱ ከ15 ዒመት በኃሊ ያቀረቡ ክስ  በመሆኑ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ ነው፡፡ ሇዚህ 

መቃወሚያ የአሁን ተጠሪዎች ሇሥር ፌርዴ ቤት በሰጡት መሌስ የእናታቸው ዴርሻ 

እስከ አባታቸው ሞት ማሇትም እስከ 2007 ዒ/ም ዴረስ በአባታቸው እጅ የቆየ 

በመሆኑና የሥር ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/ እጅ ተይዞ ያሌቆየ በመሆኑ በይርጋ 

አይቋረጥም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ይህንን በተመሇከተ የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት የሟች 

እናታቸው ዴርሻ አባት እስከሞቱበት እስከ 2007 ዒ/ም ዴረስ በአባታቸው እጅ የቆየ 

እንጂ የአሁን አመሌካች ይዘው የቆዩበት ባሇመሆኑ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1000/1/ 

መሠረት በሶስት ዒመት ይርጋ ሉቋረጥ አይችሌም በማሇት ብይን ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች 

ዋናው ጉዲይ ውሳኔ ሲያገኝ ይህን ብይን የመጀመሪያ የይግባኝ ቅሬታ አዴርገው 

ቢያቀርቡም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የአዊ ብሓረሰብ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

አጽንቶበታሌ፡፡ የአሁን አመሌካች በዚህ ቅር ተሰኝተው ይግባኝ አሊቀረቡም፡፡ በከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ሇዚህ የሰበር ምክንያት የሆነው መሬት ሇአሁን አመሌካች በሥጦታ 

የተሰጣቸው በመሆኑ ሇተጠሪዎች አይገባም ተብል ስሇተወሰነ የይርጋውን ክርክር 

አመሌካች ትተውታሌ፡፡ የአሁን ተጠሪዎች አራት ቀዲ መሬት ሇአሁን አመሌካች ይገባሌ 

ተብል መወሰኑን በመቃወም ይግባኝ ሇአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት አቅርበው የእናታቸውን ዴርሻ አባታቸው ሇአሁን አመሌካች በሥጦታ 

ሉሰጡ አይችለም ተብል ተወስኗሌ፡፡ የአሁን አመሌካች ይህን ውሳኔ ሇማስሇወጥ 

ሇክሌለ ሰበር ችልት አቤቱታ አቅርበው ተዘግቶባቸዋሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ችልት 

ባቀረቡት አቤቱታ ሊይ አንደ የቅሬታ ነጥብ ይርጋን የተመሇከተ ነው፡፡ ይህ ቅሬታ 

ነጥብ /ጥያቄ/ ሥነ ሥርዒታዊ  ነው ወይ? የሚሇውን ጥያቄ ያስነሳሌ፡፡ ይኸውም ከሊይ 
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እንዯተገሇጸው የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ አመሌካች ያቀረቡትን የይርጋ ቅሬታን በተመሇከተ 

የወረዲ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ብይን ተገቢ ነው ብል ሲያፀና የአሁን አመሌካች ይግባኝ 

አሊለበትም፡፡ ይሌቁንም በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት 

ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያለት  

የአሁን ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በመሆኑም ይርጋን በተመሇከተ የአሁን አመሌካች ከከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ወዯ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ባሊለበት ሁኔታ አሁን ሇዚህ ችልት ይህን 

በተመሇከተ በቅሬታነት ማንሳታቸው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ስሇ ይግባኝ 

አቀራረብ ሥርዒት የዯነገገውን አንቀጽ 320 እና ተከታዮቹን ዴንጋጌዎችን የተከተሇ 

ባሇመሆኑ ቅሬታው ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

አመሌካች ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት የሁሇተኛ ቅሬታ ነጥብ አባታቸውም በህግ 

አግባብ ከሰጡት አራት ቀዲ መሬት ሊይ ሁሇቱ ቀዲ የእናታቸው ስሇሆነ ግራ ቀኙ እኩሌ 

ይካፇለ ተብል የተሰጠው ውሳኔ ተጠሪዎች የሥጦታ ውሌ ይፌረስሌን ብሇው 

ባሌጠየቁት ዲኝነት ሊይ የተሰጠ ውሳኔ ስሇሆነ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት 

ነው የሚሌ ነው፡፡ ሇዚህ የቅሬታ ነጥብ  የአሁን ተጠሪዎች ሇዚህ ችልት በሰጡት 

መሌስ አካራካሪውን መሬትና ሀብት ሟች አባታችን እስከሞቱበት 2007 ዒ/ም ዴረስ 

በእሳቸው እጅ የነበረ ሲሆን እሳቸውም የእናታችንን ዴርሻ ጭምር በሥጦታ 

ማስተሊሇፈቸውን ግራ ቀኙ ሳንካካዴ፣ ሥጦታ ውለም በህግ መሠረት ሉጸና የማይችሌ 

በመሆኑ ሉፇጸም አይገባም በሚሌ በቂ መቃወሚያ ቀርቦበት ይህ ስሇመሆኑም 

ተረጋግጦ የይዞታ መሬቱን ጨምሮ ላልች ሀብቶች የውርስ ሀብት ተብል በዴርሻችን 

ሌክ እንዴንከፊፇሌ ተወስኗሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪዎች በሥር 

ፌርዴ ቤት ከተከራከሩባቸው ንብረቶች መካከሌ የአሁን አራት ቀዲ መሬት አንደ ሲሆን 

የአሁን ተጠሪዎች ይህ መሬት የአባታቸው ብቻ ሳይሆን የሟች እናታቸው ዴርሻ 

ጭምር ያሇበት ስሇሆነ ሇአሁን አመሌካች በሥጦታ መሰጠቱ ህጋዊ አይዯሇም በማሇት 

መከራከራቸውን የሥር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ ሥጦታው መብታችንን 

የሚጎዲ ስሇሆነ በህግ ይሁንታ ሉሰጠው አይገባም የሚሌ ክርክር እስከ ቀረበ ዴረስ 

ሥጦታው እንዱፇርስ የተሇየ የዲኝነት ጥያቄ ሉቀርብ ይገባሌ የሚሇው የአመሌካች 

ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  
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ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ግራ ቀኙ አባት አራት ቀዲ መሬት ሇአሁን አመሌካች ሲሰጡ 

የግራ ቀኙ እናት ዴርሻ እንዲሇ የአሁን አመሌካችም አይክደም፡፡ ነገር ግን ይህን 

በተመሇከተ አመሌካች ይርጋን አንስተው ቢከራከሩም  ጥያቄኣቸው ወዴቅ ሆኖባቸዋሌ፡፡ 

ይህ ከሆነ አባት ከራሳቸው ዴርሻ አሌፇው ሟች ባሊቤታቸውን ዴርሻ ጭምር ሇአሁን 

አመሌካች ሉሰጡ ይችሊለ ወይ? የሚሇው ጥያቄ ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው ነው፡፡ 

የአመሌካች አባት ዴርሻቸውን በሥጦታ ሇአመሌካች መስጠት ይችሊለ እንጂ 

የባሇቤታቸውን ማሇትም የግራ ቀኙን እናት ዴርሻ ሉሰጡ የሚችለበት የህግ አግባብ 

አይኖርም፡፡ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2427 “ ከንብረቶቹ አንደን የሚሇቅበት” በማሇት 

የተዯነገገውም ይህንኑ የሚያሳይ ነው፡፡ እንዱሁም የፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2451 /1/ 

የተመሇከተው ጽንሰ ሀሳብም አስተሊሊፉው /ሰጭ/ የራሱ የሆነን ሀብት ብቻ ሉያስተሊሌፌ 

እንዯሚገባ የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ሟች ዯሴ ካሳ ሇአሁን አመሌካች 

ሥጦታ ያዯረጉት የአሁን ተጠሪዎችን ወሊጅ እናት ዴርሻ መሬት ነው፡፡ ይህም ዯግሞ 

ከፌ ሲሌ ከተመሇከተው የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2451 /1/ አንጻር ሲታይ አግባብነት 

ያሇው አይዯሇም፡፡ ፡  

    በመጨረሻም  ሇአሁን አመሌካች በሥጦታ ሉተሊሇፌሊቸው የሚገባው የወሊጅ 

አባታቸው ዴርሻ የሆነው ሁሇት ቀዲ መሬት ብቻ እንጂ የወሊጅ እናታቸው ዴርሻ 

የሆነው ሁሇት ቀዲ መሬት ሉሆን ስሇማይችሌ ግራ ቀኙ እንዯየዴርሻቸው ሉካፇለት 

ይገባሌ በማሇት የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው 

ውሳኔም ሆነ ይህ ውሳኔ በአቤቱታ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በትዔዛዝ መዝጋቱ ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 

አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 45274 በቀን 13/11/2009 ዒ/ም 

የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

በሰ/አ/መ/ቁ. 70347 በቀን 20/2/2010 ዒ/ም የሰጠው ትዔዛዝ በፌትሏብሓር 

ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 348 /1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 
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2. የአመሌካች አባት ከዴርሻቸው ውጪ ያሇውን የእርሻ መሬት ሇአሁን አመሌካች 

በሥጦታ ሉሰጡ አይችለም፤የሟች እናታቸውን ዴርሻ የሆነው ሁሇት ቀዲ 

የእርሻ መሬት ሇግራ ቀኙ ሉሆን ይገባሌ ተብል በተሰጠው ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ 

መሥረታዊ የህግ ስህተት የሇም ተብል ተወስኗሌ፡፡ 

3. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡ 

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

       ቅ/ሀ                               የማይነበብ  የአምስት ዲኞች ፉርማ 

አሇበት፡፡ 
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