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የሰ/መ/ቁ. 106436 

                                                   ሚያዚያ 25 ቀን 2008 ዒ.ም.  

ዲኞች   ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

         ሙስጠፊ አህመዴ 

    ተፇሪ ገብሩ 

       ሸምሱ ሲርጋጋ 

    ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች   - አቶ ተክኤ ፀጋይ ተስፊይ -ቀርበዋሌ 

ተጠሪ      - ወ/ሮ ንግስቲ ገ/መዴህን - ቀርበዋሌ 

               መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አቶ ተክኤ ፀጋይ ተስፊይ ጥቅምት 

11/2007 ዒ/ም. በተጻፇ አቤቱታ ከተጠሪ ጋር ያዯረግነው የመሬት ይዞታ ሌውጫ 

በፌሊጎታችን ተስማምተን ያዯረግነውና ሇ3 ዒመት ቆይቶ የሚፇርስበት ምክንያት ሳይኖር 

መሬቱን ይመሊሇሱ ተብል መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ የመሬት ሇውጥ ውሌ መኖሩን 

እያመነች በሥር ፌ/ቤት ወዯነበሩበት ይመሇሱ መባለ አሇአግባብ በመሆኑ ይታረምሌኝ 

የሚሌ ነው፡፡ 

በስር ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ወ/ሮ ንግስቲ ገ/መዴህን በትግራይ 

ብ/ክ/መንግስት በፅምብሊ ወረዲ አስተዲዯር በዯብረአባይ ቀበላ መሬት አስተዲዯር ዲኝነት አካሌ 

ባቀረቡት ክስ ከሳሽና ተከሳሽ አቶ ተክኤ ፀጋይ መሬት ተሇዋውጠን በኔ የመሬት ይዞታ ሊይ 

ቤት ሰርቶበት የራሱን ግን ያሊስረከበኝ በመሆኑ መሬቴን ይመሌስሌኝ ስትሌ ከሳሇች 

ተከሳሽም በሰጠው መሌስ መሬት ተሇዋውጠናሌ ከተሇዋወጥን ከ3 ዒመት በኋሊ እና ቤት 

ሰርቼበት ካሇማሁ በኋሊ ይመሌስሌኝ ማሇቷ ተገቢ ባሇመሆኑ ክሷ ውዴቅ ይሁንሌኝ 

ብሎሌ፡፡ 
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የዯብረ አባይ ቀበላ መሬት አስተዲዯር የዲኝነት አካሌ አከራክሮ ጥር 14/2006 ዒ/ም. 

በሰጠው ውሳኔ ከሳሽና ተከሳሽ መሬት እንዱሇዋወጡ የቀበላው የመሬት አስተዲዯር ዴጋፌ 

ሰጥቷቸው እና በመሬት አስተዲዯር ዳስክ እንዴትጨርሱ ተብል የነበረ ቢሆንም ሳይጨርሱ 

ቀርተዋሌ፡፡ የከሳሽ መሬት በተከሳሽ እጅ ያሇው ወሰኑን በመጥቀስ ሇከሳሽ ይመሇስ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ ተከሳሽ ሇፅምብሊ ወረዲ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የፅምብሊ ወረዲ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 

04232/06 አከራክሮ ሚያዚያ 15/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ የግራ ቀኙ 

ምስክር ተሰምቶ ከሳሽና ተከሳሽ የተሇዋወጡት መሬት ተከሳሽ ሁሇት ቤት የሰራበት ቢሆንም 

የመሬት ሇውጡ በሚመሇከተው አካሌ አሌፀዯቀም፡፡ በመሆኑም ሌውጫው ህጋዊነት የላሇው 

በመሆኑ ወዯየራሳቸው ይመሇሱ ተከሳሽ የሰራውን ቤት በተመሇከተ የቤቱን ዋጋ 

ተስማምተው ሇተከሳሽ ይከፇሇው፡፡ ካሌሆነ ¼(አንዴ አራተኛ) ከሳሽ ሇተከሳሽ ትክፇሇው ሲሌ 

ወስኗሌ፡፡ተከሳሽ ሇሰሜን ምዕራብ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የሰሜን ምዕራብ ዞን 

ከፌ/ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 18282/06 አከራክሮ ግንቦት 29/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት 

በሰጠው ውሳኔ ግራ ቀኙ መሬት መሇዋወጣቸውን አይካካደም እየተከራከሩ ያሇው የመሬት 

ሌውጫው በሚመሇከተው አካሌ አሌፀዯቀም በሚሌ ነው፡፡ የመሬት መሇዋወጡ ከህግ ጋር 

እስካሌተቃረነ ዴረስ ውለ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህም በሊይ ውሌ ይፌረስ ቢባሌ 

እንኳ ወዯ ነበሩበት መመሇስ የሚችለ አይዯሇም ተከሳሽ በመሬቱ ሊይ በብር 70000 

የሚገመት ቤት ሰርቶበታሌ፡፡ በመሆኑም የተሇዋወጡትን መሬት ይዘው ይቆዩ ሲሌ የስር 

ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ ከሳሽ (የአሁን ተጠሪ ) ሇትግራይ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርባ የጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 68037 

አከራክሮ ጳጉሜ 3/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ውሳኔ በተከራካሪዎቹ መሀከሌ 

የመሬት ሌውጫ የተባሇው ህጉ በሚያዘው በአዋጅ ቁ. 239/06 እና ዯንብ ቁ. 48/2000 

መሰረት በውሌና ማስረጃ ፀዴቆ የወረዲው የመሬት ዳስክ አውቆ በቅፅ ተሞሌቶ የተሇዋወጡ 

ካሌሆነ ህጋዊ ሌውጫ አይዯሇም፡፡ ይህ ሆኖ እያሇ ከፌ/ፌ/ቤት የወረዲውን ውሳኔ እና 

የቀበላውን ውሳኔ መሻሩ ስህተት ነው በማሇት የከፌ/ቤት ውሳኔ ሽሮ የወረዲውንና 

የቀበላውን ውሳኔ በማፅናት ወስኗሌ፡፡  

የአሁን አመሌካች ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ግራ 

ቀኙ ይዞታቸውን ተሇዋውጠው ከቆዩ በኋሊ ሌውውጡ በሚመሇከተው አካሌ አሌፀዯቀም 

በሚሌ ብቻ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ 

መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ የካቲት 25/2007 ዒ/ም. በተፃፇ መሌስ በኔና አመሌካች 

ተዯርጎ የነበረውን የመሬት ሇውጥ የመሬት ውሌ አፅዲቂው አካሌ አመሌካች የመሬት 

ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የላሇው ስሇሆነ አሊጸዯቀውም፡፡ በመሬቱ ሊይ የሰራቸው 
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ስራዎች እየተቃወምኩት የሰራው ነው፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር የሚያሰኝ 

ባሇመሆኑ ይጽናሌኝ ብሇዋሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስ ባሇመቅረቡ ታሌፎሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው፡ በትግራይ ብ/ክ/መ. 

የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 239/06 የተመሇከተውን አሟሌቶ የመሬት 

ይዞታ መሇዋወጥ አሌተከሇከሇም፡፡ ይሁንና አመሌካች ከተጠሪ ጋር ተሇዋወጥን የሚለት 

የመሬት ይዞታ በአዋጅ ቁ. 239/06 መሰረት በውሌና ማስረጃ ጸዴቆ የወረዲው የመሬት 

ዳስክ ያሌመዘገበው በመሆኑ የክሌለ የመሬት አስተዲዯርና እና አጠቃቀም አዋጅና ዯንቡ 

በሚዯነግገው መሰረት ያሊሟሊ በመሆኑ የመሬት ይዞታ ሌውጫ በአመሌካችና ተጠሪ 

መሀከሌ ተፇጽሟሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በመሆኑም የትግራይ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት አይዯሇም፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የትግራይ ብ/ክ/መ. ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 68037 ጳጉሜ 

3/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ፣ የፅምብሊ ወረዲ ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 

04232/06 ሚያዚያ 15/2006 ዒ/ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ መዝገብ መጋቢት 23/2007 ዒ/ም. በዋሇው ችልት የሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ ይጻፌ፡፡  

4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነብ የአምስት ዲኞች ፉራማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ     
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