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የሰ/መ/ቁ 69291 

ህዲር 8 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       አሉ መሏመዴ 

    ነጋ ደፌሣ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ጀማሌ አማን  - ቀረቡ   

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ተዋበች ፇረዳ - ቀረቡ   

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን 
የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የእርሻ መሬት ይዞታና  የመጠቀም መብትን 
የሚመሇከት ነወ፡፡ 

ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአርሲ ዞን የጉፊ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ብር 1020 /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ 
ተበዴሬ በወሇዴ አግዴ ሶስት ቀርጥ የሚሆን መሬት ህዲር 1ዏ ቀን 1990 ዓ.ም በተፃፇ ውሌ 
ሰጥቸዋሇሁ፡፡ መሬቱን እንዱሇቅሌኝ ብጠይቀው እንቢተኛ ስሇሆነ በፌርዴ ተገዴድ ይሌቀቅሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች መሬቱን ብር 1ዏ2ዏ ተቀብሊ ከሰጠችኝ በኋሊ በገንዘቡ 
ችግሯን ከተወጣች በኋሊ መሬቱን እንዱሇቅሊት መጠየቁ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች ተጠሪ ከሰጠችው ሶስት ቀረጥ መሬት አንዴ ቀርጥ መሬት ብቻ 
ሇተጠሪ ይሌቀቅሊት በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ በአርሲ ዞን 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ 
ውለ ሇህግ ተቃራኒ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም፡፡ አመሌካች ተጠሪ መሬት ሊይ የሰራውን 
ቤት አንስቶ መሬቱን ሇተጠሪ ያስረክብ በማሇት የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ 
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

ተጠሪ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር 
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ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የግራ ቀኙን 
ክርክር ከሰማ በኋሊ ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

ግንቦት 24 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ መሬቱን ይዞ አስራ አንዴ ዓመት እንዯቆየና 
የተጠሪ ክስ በይርጋ የሚታገዴ ሆኖ እያሇ መሬቱን እንዴሇቅ መወሰኑ ስህተት አሇበት፡፡ ግምቱ 
ብር 50,000 /ሃምሣ ሺህ ብር/ የሚያወጣ ባህር ዛፌ ተክየበት እያሇ እንዴሇቅ መወሰኑ ተገቢ 
አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ሰበር ችልት ፌርዴ ቤት ውሣኔ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች መሬቱን የያዘው በውሌ ነው፡፡ ስሇዚህ 
ይርጋን መከራከሪያ ማዴረጉ ተገቢ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ 
ስሇከፇሇ መሬቱን ይዞ የሚቆይበትና የእኔን የመሬት ባሇይዞታነትና ተጠቃሚነት መብት 
የሚያሳጣበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇዚህ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት 
የሰጠው ውሣኔ የክሌለ አዋጅ ቁጥር 13ዏ/1999 ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት 
የላሇበት ነው በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1810 እና 1845 
በመጥቀስ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
ተገቢ ነው ? ወይስ አይዯሇም ? የሚሇውን ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ህዲር 1ዏ ቀን 199ዏ 
ዓ.ም አዴርጌዋሇሁ የሚሇውን ውሌ ይዘትና መሠረታዊ ባህሪ መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የተሇያየ ንብረት አፌርቸበታሇሁ የሚሇው የእርሻ መሬት የተጠሪ ህጋዊ 
ይዞታ መሆኑን አሌካዯም፡፡ አመሌካች የሚከራከረው ተጠሪ ከፌተኛ የሆነ የገንዘብ ችግር 
አጋጥሟት እኔ ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ ሇችግር ማቅሇያ እንዱሆናት ሰጥቻት ተጠሪ 
የእርሻ መሬቱን እኔ እንዴጠቀምበት ሰጥታኛሇች፡፡ የእርሻ መሬቱንም ከሰጠችኝ አስር ዓመት 
ያሇፇው ስሇሆነ ተጠሪ የእርሻ መሬቴን ይሌቀቅሌኝ በማሇት ያቀረበችው ክስ በይርጋ ይታገዲሌ 
በማሇት ነው፡፡ በእኛ በኩሌ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ህዲር 10 ቀን 1990 ዓ.ም የተዋዋሇው ውሌ 
በመሠረታዊ ይዘቱ አመሌካች ሇተጠሪ በሰጣት ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/ መክፇያ 
እንዱሆን ተጠሪ ሶስት ቀርጥ መሬት ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዱጠቀምበት ግዳታ የገባች መሆኑን 
የሚያሣይ ነው፡፡ ውለ በመሠረታዊ ይዘቱም ሆነ በባህሪው ተጠሪ በመሬቱ ሊይ ያሊትን 
የመጠቀምና  የይዞታ መብት ሇዘሇቄታው ሇአመሌካች በብር 1020 /አንዴ ሺህ ሃያ ብር/  
ሇመሸጥ የተስማማች መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ 

መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የመንግስትና የህዝብ ሀብት መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀፅ 4ዏ 
ንዐስ አንቀፅ 3 ተዯንግጓሌ፡፡ መሬት የመንግስትና የህዝብ ሀብት ሆኖ ማናቸውም ኢትዮጵያ 
አርሶ አዯር የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀምና  ከይዞታው ያሇመፇናቀሌ መብት 
ያሇው መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀፅ 4 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ መንግስት የአርሶ 
አዯሮችን የመሬት ባሇይዞታ የመሆን መሬት የመጠቀምና ከይዞታቸው ያሇመፇናቀሌ መብት 
ህጋዊና ተግባራዊ ሇማዴረግ የፋዳራሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 
456/93 እና በኦሮሚያ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 130/99 በማውጣት ተግባራዊ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ 
በአዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ አንዴ አርሶ አዯር የእርሻ መሬቱን ከሶስት ዓመት በሊይ 
በኮንትራት መስጠት እንዯማይችሌ የዯነገገ ሲሆን ማንኛውም አርሶ አዯር መሬቱን በኮንትራት 
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ሇላሊ ሰው ሲሰጥ ውለ ሉያሟሊቸው የሚገባቸውን ጉዲዮች ይዘረዝራሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
የአንዴ አርሶ አዯርን የመሬት ይዞታና በመሬት የመጠቀም መብት  በውሌ በመውሰዴ በመሬቱ 
ሊይ ቋሚና ተንቀሣቃሽ ሀብት ያፇራ ሰው ንብረቱን አፌርሶ በመውሰዴ መሬቱን የመሌቀቅ 
ግዳታ እንዲሇበት በአዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀፅ 6 ተዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች ከተጠሪ ጋር አዴርጌዋሇሁ የሚሇው ውሌ በመሠረታዊ ይዘቱና ሞራሊዊ ባህሪው 
በህገመንግስቱ አንቀፅ 4ዏ ንዐስ አንቀፅ 3 እና በህገመንግስት አንቀፅ 40 ንዐስ አንቀፅ 4 
የተዯነገገውን የአርሶ አዯሮች የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀምን  ከይዞታቸው 
ያሇመፇናቀሌ መብት የሚጥስ ከሆኑ በኋሊ የፋዯራሌ መንግስት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 456/97 
እና የኦሮሚያ ክሌሌ ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 130/99 ዴንጋጌዎች የሚቃረን ህገወጥ 
የሆነ ውሌ ነው፡፡ ውለ ህገወጥ ውሌ በመሆኑ ተጠሪ ውለ እንዱፇርስ ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ 
የሚታገዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ብር 1ዏ2ዏ /አንዴ ሺ ሃያ ብር/ በመክፌሌ የተጠሪን 
ሶስት ቀረጥ የእርሻ መሬት ሇዘሇቄታው ሇመውሰዴ የተዋዋሇው ውሌ ህገወጥ ውሌ በመሆኑ 
ውለ ፇራሽና ውጤት አሌባ ነው በማሇት የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ የህገ መንግስቱንና የፋዯራለ መንግስት ያወጣውን 
አዋጅ ቁጥር 456/97 እና የኦሮሚያ ክሌሌ ያወጣውን አዋጅ ቁጥር 130/99 ዴንጋጌዎች 
መሠረት በማዴረግ የተሰጠና የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ሀምላ 6 ቀን 2003 ዓ.ም. የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
     መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሃ/ዱ 
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