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የሰ/መ/ቁ.115399 

                                           ታሔሳስ 24 ቀን 2009 ዒ.ም  

                           ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 አብርሃ መሠሇ 

                                 አብዬ ካሣሁን 

                                 እትመት አሠፊ 

      አመሌካች፡-1.ተስፊዬ ተሾመ አሌቀረቡም 

               2. ኤፌሬም መኮንን 

      ተጠሪዎች፡-  1.ሞሊየ ወሌዳ ………………… አሌቀረበም 

                2.ይመር ወሌዳ ……………………..ቀረበ  

       መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌረዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የእርሻ መሬትን በሚመሇከት ሁከት ይወገዴሌኝ በማሇት የቀረበን ጥያቄን የሚመሇከት 

ነው፡፡ክርክሩ የጀመረው በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት በሰሜን ወል ጉባ ሊፌቶ ወረዲ 

ፌ/ቤት ሲሆን ተጠሪዎች ከሳሾች አመሌካቾች ዯግሞ ተከሳሾች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የተጠሪዎች ክስ ይዘት በአጭሩ አዋሳኙ በክሱ የተጠቀሰውን እና ከሟች አቶ አሠፊ እውነቱ 

በኑዛዜ ያገኙትን የእርሻ መሬት አመሌካቾች አታርሱም በማሇት ሁከት የፇጠሩባቸው መሆኑን 

በመግሇጽ  አመሌካቾች የፇጠሩት ሐከት እንዱወገዴ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 

የሚያሳይ ነው፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት አመሌካቾች መሌስ ሇመስጠት በተያዘው ቀነቀጠሮ ባሇመቅረባቸው 

ጉዲያቸው በላለበት እንዱታይ በማሇት ትዔዛዝ ከሰጠ እና  ምስክር ሇመስማት ቀጠሮ ከያዘ በኋሊ 

አመሌካቾችን በመወከሌ የክሌለ ዏቃቤሔግ የቀረበ በመሆኑ የክሌለ ዏቃቤሔግ አመሌካቾችን 

በመወከሌ ያቀረበውን መሌስ በመቀበሌ የግራቀኙን ምስክሮች ሰምቷሌ፡፡ ስሇመሬቱም ጉዲዩ 

ከሚመሇከተው  የወረዲው መሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት በትዔዛዝ እንዱጣራ ካዯረገ በኋሊ 
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የተጠሪዎች ምስክሮች ተጠሪዎች መሬቱ ከአቶ አሠፊ እውነቱ በኑዛዜ የተሠጣቸው መሆኑን 

በመግሇጽ መስክረዋሌ፤የአመሌካች ምስክሮች አመሌካቾች ሁከት ያሌፇጠሩ መሆኑን፤በጽ/ቤቱ 

የኑዛዜ ሰነዴ የላሇ መሆኑን፤በጊዜው የነበረው ኮሚቴ መሬቱ ወዯ መሬት ባንክ እንዱገባ የወሰነ 

መሆኑን፤ተጠሪዎች ይዞታችን ነው የሚለት መሬት በሔግ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ አታርሱም 

የተባለ መሆኑን በመግሇጽ መስክረዋሌ፤የጉባሊፌቶ ወረዲ አካባቢ ጥበቃ መሬት አስተዲዯር 

በጻፇው ዯብዲቤ ሟች አቶ አሠፊ እውነቱ አዴርገውታሌ የተባሇው የኑዛዜ ሰነዴ ከወረዲው አካባቢ 

ጥበቃ መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም ጽ/ቤት ያሌገባ መሆኑን አረጋግጧሌ፤በአማራ ብሓራዊ 

ክሌሊዊ መንግሥት አካባቢ ጥበቃ መሬት አሥተዲዯር እና አጠቃቀም ቢሮ በወረዲው ጽ/ቤት 

አስቀዴሞ ሳይመዘገብ የሚቀርብ የይዞታ መብት የኑዛዜ ውርስ ይተሊሇፌሌኝ ጥያቄ ጉዲዩ 

ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወዱያውኑ መመሇስ አሇበት በሚሇው መሠረት በጽ/ቤታችን 

ያሌተገኘን የኑዛዜ ሰነዴ አሌተቀበሌነውም በማሇት ማብራሪያ ሌኳሌ፤ተጠሪዎች የያዙት መሬት 

በመሬት ዳስክ ያሌተመዘገበ እና የኑዛዜ ሰነደም በወረዲው ጽ/ቤት ያሌተመዘገበ መሆኑ እና  ወዯ 

መሬት ባንክ የገባ መሆኑን በጉዲዩ ባሇቤት ተረጋግጧሌ፤አንዴ ተከራካሪ ወገን ሁከት ይወገዴሌኝ 

በማሇት ክስ ማቅረብ የሚችሇው ይዞታውን በእውነት ይዞ የሚያዝበት ሆኖ ሲገኝ ነው፤ተጠቃሹ 

ይዞታ በአቶ አሠፊ እውነቱ ሥም የሚገኝ በመሆኑ የተፇጠረ ሁከት የሇም በማሇት ውሳኔ 

ሰጥቷሌ፡፡ 

ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ሇሰሜን ወል ዞን 

ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራቀኙን 

ካከራከረ በኋሊ ተጠሪዎች የኑዛዜውን ሰነዴ ሇቀበላው መሬት ዳስክ አቅርበው ያሇምንም 

ምክንያት አይገባችሁም የተባለ መሆኑን፤መሬቱ የተጠሪዎች አጎት የአቶ አሠፊ እውነቱ 

መሆኑን እና ኑዛዜው በቀበላው የመሬት ዳስክ ባሇሙያ ፉት የተዯረገ እና በአራት ምስክሮች 

ተፇርሞ እና ተነቦ ተናዛዡ የጣት አሻራውን ያሣረፇበት መሆኑን ተረጋግጧሌ፤በተሻሻሇው 

የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

133/98 እና ይህን አዋጅ ሇማስፇጸም በወጣው ዯንብ ቁጥር 51/99 ኑዛዜው በወረዲው መሬት 

ዳስክ ሳይጸዴቅ ቢቀር ውጤቱ ምን እንዯሚሆን የሚገሌጽ ዴንጋጌ የሇም፤በሌዩ ሔጉ ሊይ 

ስሇኑዛዜው አሇመመዝገብ ውጤት ሳይገሇጽ ከቀረ ጉዲዩ ሉዲኝ የሚገባው በጠቅሊሊ የኑዛዜ ሔጉ 

መሠረት ነው፤ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 881 ሥር የተመሇከቱትን ሥርዒቶች ያሟሊ 

በመሆኑ እና ተጠሪዎች መሬቱ በዚህ ኑዛዜ መሠረት ተሊሌፍሊቸው የወረሱ በመሆኑ ኑዛዜው 

በወረዲው የመሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም ጽ/ቤት ቀርቦ አሌጸዯቀም በማሇት ተጠሪዎች ሔጋዊ 

ይዞታ ስሇላሊቸው  ሁከት የሇም በማሇት የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር 

ፌ/ቤት የሠጠውን ውሳኔ በመሻር አመሌካቾች የፇጠሩት ሁከት እንዱወገዴ በማሇት በአብሊጫ 
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ዴምጽ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት አቤቱታቸው 

ተሰርዟሌ፡፡በመቀጠሌ አመሌካቾች ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረቡ ቢሆንም 

አቤቱታቸው በትዔዛዝ ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም 

ነው፡፡ 

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡-ተጠሪዎች መሬቱን መያዝ የሚገባቸው 

በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 

133/98 አንቀጽ 23/4 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማስፇጸም በወጣው ዯንብ ቁጥር 51/99 አንቀጽ 24/4 

መሠረት ኑዛዜውን በወረዲው ጽ/ቤት አስመዝግበው መሆን አሇበት፤የመሬት አስተዲዯርን እና 

አጠቃቀምን በሚመሇከት በክሌለ የወጣው መመሪያም በወረዲው ጽ/ቤት ያሌተመዘገበ ኑዛዜ 

የማይጸና መሆኑን ይዯነግጋሌ፤ተጠሪዎች የሟች ኑዛዜ ወራሽነታቸው ያሌተመዘገበ እና የማይጸና 

በመሆኑ መሬቱ በሞተከዲ ወዯ መሬት ባንክ የገባ እና አመሌካቾችም የመሬት አስተዲዯር ኮሚቴ 

በመሆናችን ተጠሪዎች ወዯ መሬት ባንክ የገባውን መሬት እንዲያርሱ መከሌከሊችን ሁከት 

ፇጥረዋሌ የሚያሰኝ ባሇመሆኑ አመሌካቾች ሁከት ፇጥረዋሌ በማሇት ሁከቱ ሉወገዴ ይገባሌ 

በማሇት የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ችልት መታየት ያሇበት ሆኖ 

ሰሇተገኘ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎ ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው 

ነው፡፡እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት 

ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ኑዛዜው በወረዲው አስተዲዯር ቀርቦ ሳይመዘገብ ቢቀር ውጤቱ ምን 

እንዯሆነ የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅም ሆነ አዋጁን ሇማስፇጸም 

የወጣው ዯንብ የማይዯነግግ በመሆኑ ጉዲዩ ሉዲኝ የሚገባው በመዯበኛው ሔግ ነው በማሇት 

የዯረሰበት መዯምዯሚያ ተገቢ መሆን አሇመሆኑ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡ 

የተሻሻሇው የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የገጠር መሬት አስተዲዯርን እና አጠቃቀምን 

ሇመወሰን የወጣው አዋጅ ቁጥር 133/98 አንቀጽ 23/4 ዴንጋጌ ከመሬት ጋር የተያያዘ 

ማናቸውም  መብትና ግዳታን የሚመሇከት ተግባር መሬቱ በሚገኝበት ወረዲ ባሇው 

የባሇሥሌጣኑ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት ቀርቦ ካሌተመዘገበ በስተቀር በሦስተኛ ወገኖች  ሊይ 

መቃወሚያ ሆኖ ሉቀርብ እንዯማይችሌ ይዯነግጋሌ፤ይህንኑ አዋጅ ሇማሰፇጸም የወጣው ዯንብ 

ቁጥር 51/99 አንቀጽ 24/4 ዴንጋጌ በመሬት መመዝገቢያ መዝገብ ውስጥ መሬቱ ኪራይን፣ 
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ውርስን ወይም ስጦታን የተመሇከተ ግዳታ ያሇበት እንዯሆነ ይኸው መመዝገብ ያሇበት መሆኑ፤ 

ግዳታው በሚሻሻሌበት ወይም በሚያበቃበት ጊዜም መረጃው በዚሁ መሠረት መስተካከሌ 

የሚኖርበት መሆኑ ይዯነግጋሌ፤የገጠር መሬት አስተዲዯር እና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98 ን 

እና ዯንብ ቁጥር 51/99 ን ሇማስፇጸም የወጣው መመሪያ አንቀጽ 13 ንዐስ ቁጥር 1 እና 2 

ዴንጋጌ ማንኛውም በህግ በኑዛዜ ይዞታውን የማስተሊሇፌ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ይዞታውን 

በክሌለ ውስጥ በህግ የገጠር መሬት የማግኘት መብት ሇተሰጠው ሰው ከሞተ በኋሊ ይዞታው 

እንዱተሊሇፌሇት በጽሁፌ መናዘዝ የሚችሌ መሆኑን፤ኑዛዜዉ በፌ/ቤት እንዱጸዴቅ ከተዯረገ በኋሊ 

በወረዲው አካ/ጥ/መ/አስ/አጠ/ጽ/ቤት ቅጂውን አስመዝግቦ ተናዛዡ ከሞተ በኋሊ የይዞታ ዝውውሩ 

ተጨማሪ ማስረጃ ማቅረብ ሳያስፇሌገው በቀጥታ የሚከናወን መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ከነዚህ 

ዴንጋጌዎች መገንዘብ የሚቻሇው በኑዛዜ መሬት ተሊሌፌሌኛሌ የሚሌ አካሌ ኑዛዜዉን በፌ/ቤት 

እንዱጸዴቅ ካዯረገ በኋሊ በወረዲው አካ/ጥ/መ/አስ/አጠ/ጽ/ቤት ቅጂውን ሉያስመዘግብ የሚገባ 

መሆኑን እና በዚህ አግባብ ያሌተመዘገበ ኑዛዜ ውጤት የላሇው መሆኑን ነው፡፡የገጠር መሬትን 

አስመሌክቶ የወጡት ሌዩ ሔጎች በፌ/ቤት ያሌጸዯቀ እና በወረዲው መሬት አስተዲዯር እና 

አጠባበቅ ጽ/ቤት ቀርቦ ያሌተመዘገበ ሰነዴ ውጤት የላሇው መሆኑን የሚያስገነዝቡ ሆነው ሳሇ 

የሰሜን ወል ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የገጠር መሬትን አስመሌክቶ በክሌለ 

የወጡት ሔጎች ኑዛዜው በወረዲው አስተዲዯር መሬት ጽ/ቤት ቀርቦ ካሌተመዘገበ ውጤቱ ምን 

እንዯሚሆን የማይዯነግጉ በመሆኑ ጉዲዩ ሉዲኝ የሚገባው በጠቅሊሊ ሔጉ ዴንጋጌዎች መሠረት 

በማዴረግ ነው በማሇት የሟች ኑዛዜ ፍርማሉቲውን ያሟሊ በመሆኑ አመሌካቾች የፇጠሩት 

ሁከት ሉወገዴ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ የገጠር መሬትን አስመሌክቶ በክሌለ የወጡትን 

የሔግ ማዔቀፍች ያሊገናዘበ እና መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ሆኖ 

አግኝተነዋሌ፡፡በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የሰሜን ወል ዞን አስተዲዯር ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት በመ.ቁ 13027 ታሔሳስ 24 ቀን 2007 ዒ.ም ተሰጥቶ፤በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመ.ቁ 0102797 የካቲት 25 ቀን 2007 ዒ.ም በትዔዛዝ፤በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 03-10933 ግንቦት 26 ቀን 2007 ዒ.ም በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት በሰሜን ወል ጉባሊፌቶ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁ 0104522 

ጥቅምት 25 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 


	115399



