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የሰ/መ/ቁ 69302 
ታህሣሥ 20 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አቶ ሸሇማ ነገሰ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- አቶ ፊይሣ መንግስቱ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ  ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ    ር   ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኖኖ ቤንጃ ወረዲ ፌርዴ ቤት፣  የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና 
የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ  የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ 
ሇመወሰን ነው፡፡ 

ጉዲዩ የእርሻ መሬትን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በኖኖ ቤንጃ ወረዲ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ  
በኖኖ ቤንጃ ቀበላ ውስጥ በሰሰኮ ጎጥ ጋሴ ቀርጫ ተብል ከሚጠራው ቦታ የተሇያዩ አትክሌቶች 
አርባ ግንዴ  ባህር ዛፌ አራት ግንዴ ጌሾ አባቴ ተክል ሲጠቀምበት የኖረውን መሬት ተከሣሽ 
በሥሌጣኑ ይዞታሌ፡፡ የሀገር ሽማግላዎች መሬቱን እኩሌ ያካፇለን ሲሆን መሬቱ የአባቴ 
በመሆኑና ሇእኔ ሉዯርሰኝ ስሇሚገባ የእርሻ መሬቱን እንዱሇቅሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ ክስ የቀረበበትን መሬት ከአሥራ ሁሇት ዓመት በፉት 
የከሣሽ አባት በህይወት እያሇ የነበረውን ባህር ዛፌ ገዝቼ መሬቱን በ1981 ዓ.ም. ተመርቼ ይኸው 
እየተጠቀምኩበት እገኛሇሁ፡፡ መሬቱ በአለ  ኤሌፇታ ቀበላ የሚገኝ ሲሆን አባቱ መሬቱን ሇቆ 
ወዯ ዯጋ ሲባ ቀበላ ሄዶሌ፡፡ መሬቱ የራሴ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የኖኖ ቤንጃ ወረዲ 
መሬትና የአካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት አመሌካችም ሆነ ተጠሪ በመሬቱ ሊይ ግብር እየከፇለ 
አይዯሇም፡፡  በፉት መሬቱ የከሣሽ አባት ነበር በማሇት ማስረጃ በመስጠቱ የወረዲው ፌርዴ ቤት 
ሇትክክሇኛ ፌትሔ አሰጣጥ ጠቃሚ መሆኑን በመገንዘብ የሰው ምስክሮችን ሰምቷሌ፡፡ የቀረቡት 
ምስክሮች የከሣሽ የተጠሪ አባት 1985 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየቱን ከዚህ በኋሊ ተከሣሽ 
አመሌካች መሬቱን ይዞ የሚገኝ መሆኑን እና ግራ ቀኙ በክርክር ሊይ ያለ መሆኑን የተጠሪ 
ምስክሮች የመሠከሩ ሲሆን የአመሌካች ምስክሮች አመሌካች ተመርቸዋሇሁ በማሇት መሬቱን 
እንዯያዘ ፣ ከቦታው ዴረስ ሄዯው እንዯሚያውቁ መሥክረዋሌ፡፡ 
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የወረዲው ፌርዴ ቤት የእርሻ መሬቱ የከሣሽ አባት የነበረ ስሇሆነ  ተከሣሽ መሬቱን ይሌቀቅ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇዞኑ ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት የይግባኝ 
ቅሬታውን አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 
መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር ችልት 
ያቀረበ ቢሆንም አቤቱታውን አሌተቀበለትም፡፡ 

አመሌካች 1981 ዓ.ም መሬቱ ባድ መሆኑን አመሌካች ሇእኔ ተሰጥቶኛሌ፡፡ አመሌካች በህጋዊ 
መንገዴ በይዞታዬ አዴርጌ አሥራ ሁሇት ዓመት ከተጠቀምኩበት በኋሊ ተጠሪ የአባቴ መሬት 
ነበር በማሇት ክስ አቅርቧሌ ፡፡ ከዚህ በፉት በዚሁ ጉዲይ የተጠሪ ወንዴም ክስ አቅርቦብኝ 
የማህበራዊ ፌርዴ ቤት መጋቢት 4 ቀን 1994 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇሆነም በፌርዴ 
በተቋጨ ጉዲይ ተጠሪ ያቀረበውን ክስ በመቀበሌ የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩለ ሀምላ 21 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. በተፃፇ መሌስ አመሌካች ያነሣው የይርጋ ክርክር 
ተገቢነት የሇውም፡፡ መሬቱንም አስራ ሁሇት ዓመት አሌያዘም፡፡ እኔም አካሇመጠን ያሌዯረስኩ 
ነበርኩ አመሌካች የማህበራዊ ፌርዴ ቤት ወስኖሌኛሌ ያሇው በሥር ፌርዴ ያሌተነሳ አዱስ 
ክርክር ነው፡፡ ስሇዚህ የሰበር አቤቱታውን ውዴቅ በማዴረግ እንዱያሰናብተኝ በማሇት መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሀምላ 22 ቀን 2003 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች ሇረዥም ጊዜ መሬቱን በይዞታየ አዴርጌ እየተጠቀምኩበት ነው በማሇት 
ያቀረበውን ክርክር በማሇፌ መሬቱን ሇተጠሪ እንዱሇቅ የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ 

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካች የክርክሩ መነሻ የሆነውን የእርሻ 
መሬት የያዘው ከመቼ ጀምሮ ነው? ተጠሪስ አመሌካች የእርሻ መሬቱን እንዱሇቅሇት ክስ 
ያቀረበው መሬቱን አመሌካች ከያዘው  ከስንት ጊዜ በኋሊ ነው የሚለትን ነጥቦች መመርመር 
አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካች የክርክሩ መነሻ የሆነውን የእርሻ መሬት 1981 ዓ.ም. ጀምሮ 
ይዥዋሇሁ በማሇት የተከራከረ ቢሆንም ይህንን የሚያስረዲ ማስረጃ እንዲሊቀረበ ከሥር ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች አከራካሪውን የእርሻ መሬት የተጠሪ አባት 
1985 ዓ.ም በሞት ከተሇየበት ጊዜ ጀምሮ የያዘው መሆኑ ተጠሪ ሇወረዲው ፌርዴ ቤት 
ባቀረባቸው ምስክሮች ተረጋግጧሌ፡፡ 

የተጠሪ ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ መነሻ በማዴረግ ተጠሪ አመሌካች የሟች የአባቱን 
ይዞታ መሬት እንዱሇቅሇት ክስ እስካቀረበበት 2ዏዏ3 ዓ.ም. ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲሰሊ አመሌካች 
ሇአሥራ ስምንት ዓመት የእርሻ መሬቱን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1140 በሚዯነግገው መሠረት 
በእጁ አዴርጎ በእውነት ሲያዝበት የኖረ መሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ 
ያቀረበው ሟች ወሊጅ አባቴ በመሬቱ ሊይ የነበረው የይዞታና በመሬቱ የመጠቀም መብት በውርስ 
ሇእኔ ተሊሌፍሌኛሌ በማሇት ነው፡፡ 

እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ የአርሶ አዯር አባታቸውን ወይም እናታቸውን የእርሻ መሬት ይዞታና 
የመጠቀም መብት ያሊቸው ወራሾች በውርስ ተሊሌፍሌናሌ የሚለትን መብት ሇማስከበር ክስ 
ማቅረብ የሚችለት በምን ያህሌ ጊዜ ውስጥ ነው? በላሊ አነጋገር የእርሻ መሬት የይዞታና 
የመጠቀም መብት ሇማስከበር በሚቀርብ ክስ ሊይ የይርጋ የጊዜ ገዯቡ ምን ይሆናሌ? የሚሇው 
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ነጥብ ነው፡፡ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አርሶ አዯር የእርሻ መሬት ባሇይዞታ የመሆንና ከይዞታው 
ያሇመፇናቀሌ መብት ያሇው መሆኑ በህገ መንግስቱ አንቀፅ 4ዏ ንዐሰ አንቀፅ 4  በግሌፅ 
ተዯንግጓሌ፡፡ የፋዳራሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/97  እና  
የኦሮሚያ ክሌሌ ያወጣው የገጠር መሬት አስተዲዯርና  አጠቀቀም አዋጅ ቁጥር 13ዏ/99 የመሬት 
ባሇይዞታ የሆነና በመሬቱ የመጠቀም መብት ያሇው ሰው ሇሁሇት ዓመት ያህሌ መሬቱን 
በመተው ከአካባቢው ከጠፊ የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና  በመሬት የመጠቀም መብቱ ቀሪ 
እንዯሚሆን ይዯግጋለ፡፡ ሆኖም የህግ ማዕቀፍቹ የእርሻ መሬት ባሇይዞታና የመጠቀም መብቴ 
በላሊ ሰው ተዯፍሮብኛሌ የሚሌ አርሶ አዯር የመሬት ባሇይዞታነትና የመጠቀም መብቱን 
ሇማስከበር ክስ ማቅረብ ያሇበት በስንት ጊዜ ውስጥ እንዯሆነ የፋዳራለ አዋጅ ቁጥር 456/97 
እና የኦሮሚያ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 130/1999 በግሌፅ አይዯነግጉም፡፡ 

ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው በጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇውን የይርጋ ህግ ዴንጋጌ በህገ መንግስቱ 
አንቀፅ 4ዏ ንዐስ አንቀፅ 4 የተዯነገገውን የአርሶ አዯሮች የመሬት ባሇይዞታነትና የመጠቀም 
መብት በማያጣብብ ሁኔታ አግባብነት ያሊቸውን የፌታብሓር ህግ ዴንጋጌዎች በመተርጎም 
ውሣኔ መስጠት የሚገባው ጉዲይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት ያሊቸው 
የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎች ስንመረምር በመጀመሪያው ዴንጋጌ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1149 
ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገው የሁሇት ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ ሆኖም ዴንጋጌው በተሇያየ 
መንገዴ የይዞታና በመሬት የመጠቀም መብታቸውን በላሊ ሰው የተዯፇረባቸው አርሶ አዯሮች 
በህገ መንግስቱ የተረጋገጠሊቸውን የእርሻ መሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬት የመጠቀም መብት 
በፌርዴ ቤት ተከራክረው በማስከበር ሰፊ ያሇ የክስ ማቅረቢያ ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ በገጠር 
መሬት ሊይ ያሇን የባሇይዞታነትና በመሬት በመጠቀም  በሚቀርብ ክርክር ሊይ የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 1149 ንዐስ አንቀፅ 2 ተመራጭ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ማንኛውም አርሶ አዯር ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገዯብ ውስጥ በእርሻ መሬት ሊይ 
ያሇውን የይዞታና የመጠቀም መብት ሇማስከበር ተገቢውን ትጋት የማዴረግ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ 
ስሇሆነም በላልች የይርጋ የጊዜ ገዯብ በግሌፅ ባሌተዯነገገሊቸው ጉዲዮች ተፇፃሚነት ያሇው 
ስሇመሆኑ ይህ ሰበር ችልት ሇፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1677/1/ እና ሇፌትብሓር ህግ ቁጥር 
1845 የተዯነገገው የአሥር ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ አርሶ አዯሮች በህገ መንግስቱ 
የተከበረሊቸውን የመሬት ባሇይዞታነትና በመሬት የመጠቀም መብት በፌርዴ ከስሰው ሇማስከበር 
ሰፊ ያሇ እዴሌ የሚሰጠው የፋዳራሌ አዋጅ ቁጥር 456/97 እና  የኦሮሚያ ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 
130/1999 መሠረታዊ ጋር የሚጣጣም ሆኖ አግኝተዋሌ፡፡ ስሇሆነም ይዞታውን በላሊ ሰው 
የተነጠቀ አርሶ አዯር ወይም ወራሾቹ ይዞታው በላሊ ሰው ከህግ ወይም ከውሌ ውጭ ከተያዘበት 
ቀን ጀምሮ በአስር ዓመት  ውስጥ የእርሻ መሬት የባሇይዞታነትና የመጠቀም መብቱን ሇማስከበር 
ክስ ካሊቀረበ ክሱ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1677/3/ እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1845 
በተዯነገገው  የአሥር ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ይታገዲሌ ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ 
ዯርሰናሌ፡፡ 

2. ተጠሪ አመሌካች በ1985 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇየው ወሊጅ አባቱ የእርሻ መሬት 
ሉሇቅሌኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረበው በ2ዏዏ3 ዓ.ም ነው፡፡ ተጠሪ ክስ ያቀረበው አመሌካች የእርሻ 
መሬቱን ሇአሥራ ስምንት ዓመት ይዞ ከተጠቀመበት በኋሊ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯትና ከሥር 
ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች መሬቱን ሇአሥራ ስምንት ዓመት የያዘ መሆኑን 
በመግሇፅ ተጠሪ ክስ ሉያቀርብብኝ አይገባም የሚሇውን ክርክር ከወረዲ ፌርዴ ቤት ጀምሮ 
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ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት እንዲቀረበ 
ተገንዝበናሌ፡፡ 

የወረዲ ፌርዴ ቤት ወዯ ፌሬ ጉዲይ ገብቶ የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ ከመስማቱ 
በፉት በመጀመሪያ አመሌካች ባነሣው የይርጋ የጊዜ ገዯብ መቃወሚያ ሊይ ብይን መስጠት 
እንዲሇበት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 244 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ 
አመሌካች የአባቱ ይዞታ የነበረውን መሬት እንዱሇቅሇት ክስ ያቀረበው  አመሌካች መሬቱን 
1985 ዓ.ም ጀምሮ ይዞ አሥራ ስምንት ዏመት  ከቆየ በኋሊ መሆኑ በተጠሪ ምስክሮች ጭምር 
ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በፌታብሓር ህግ  ቁጥር 1677/1/ እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 
1845 የተዯነገገው የአስር ዓመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ አመሌካች መሬቱን 
እንዱሇቅሇት ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖ እያሇ የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ  
ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ መቃወሚያ በማሇፌ መሬቱን 
ሇተጠሪ እንዱሇቅ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የኖኖ ቤንጃ ፌርዴ ቤት ፣ የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት  የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ  አመሌካች መሬት እንዱሇቅ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. አመሌካች መሬቱን ሇተጠሪ የመሌቀቅ ግዳታ የሇበትም  ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ  
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