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                                                              የሰ/መ/ቁ.109054 

  መጋቢት 26 ቀን 2008 ዒ.ም.  

 ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

           ሙስጠፊ አህመዴ 

      ተፇሪ ገብሩ 

         ሸምሱ ሲርጋጋ 

       ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- አቶ ነገሰ ግዛው  -ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ሑርጳ ቤኛ  - ቀርበዋሌ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ የሰበር አቤቱታ መዝገብ ክርክር አመሌካች አቶ ነገሰ ግዛው ጥር 15 ቀን 2007 ዒ.ም 

በተጻፇ አቤቱታ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁጥር 

187309 ጥር 14 ቀን 2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት በሰጡት ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት የቀረበ 

ነው፡፡ ቅሬታውም በዋናው መዝገብ ቁጥር 21302 በቀን 9-4-2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በተሰጠው ውሳኔ አዋሳኙ ተጠቅሶ 1 ቀርጥ የመሬት ይዞታ እንዯሆነ በግሌጽ ተጠቅሶ የቀረበ 

ሲሆን ሁሇት ተኩሌ ቀርጥ መሬት እንዴፇጽም መታዘዙ ተገቢ ባሇመሆኑ ይታረምሌኝ የሚሌ 

ነው፡፡ 

በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት በመ.ቁጥር 21780 የአሁን ተጠሪ ሂርጳ ቤኛ 

የአፇጻጸም ክስ አቅርቦ ፌ/ቤቱ የቀበላው መስተዲዴር የአፇጻጸም ተከሳሽ አቶ ነገሰ ግዛው 

ከመሬቱ ሊይ ባህር ዛፍቹን ሇማንሳት ፌቃዯኛ ስሊሌሆነ ከባህርዛፍቹ ጋር ሇአፇጻጸም ከሳሽ 

አስረክበናሌ፡፡ ባህርዛፍቹ 1 ዒመት የሞሊቸው ሆኖ በሁሇት ቀርጥ ተኩሌ መሬት ሊይ የሚገኝ 

መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ የአፇጻጸም ተከሳሽ ሇአ/ከሳሽ የተወሰነሇት መሬት አንዴ ጥማዴ ብቻ 

በመሆኑ ላሊውን መፇጸም አይገባኝም ሲሌ የአ/ከሳሽ ዯግሞ ክስ ያቀረብኩትና የተወሰነሌኝ 

የመሬት አዋሳኝ ይሄው የተፇጸመሌኝ መሬት በመሆኑ ባግባቡ የተፇጸመ ነው በማሇት 
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የተከራከሩትን መዝግቦ የካቲት 6 ቀን 2006 ዒ.ም. በሰጠው ትዕዛዝ የተሰጠው ውሳኔ 

የመሬቱን አዋሳኝና ስፊቱ በክሱ ውስጥ የተቀመጠው ነው በማሇት ስሇተወሰነ ሇአፇጻጸም ከሳሽ 

የተፇጸመሇት መሬት የተወሰነሇትን ነው በማሇት ወስዯን ውሳኔው ፌጻሜ ስሊገኘ መዝገቡን 

ዘግተነዋሌ ሲሌ አዟሌ፡፡ የአፇጻጸም/ ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች) ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት 

ይግባኝ አቅርቦ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁጥር 00164 ነሏሴ 22/2006 ዒ.ም 

በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ የስር ፌርዴ ቤት በዋናው ውሳኔ በመ.ቁጥር 21302 ታህሳስ 

9/2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ የመሬቱ አዋሳኝ በምስራቅ አቶ ጣፊ ሀይለ እና 

አበራ ሃይለ በምዕራብ እና በሰሜን በአፇጻጸም ተከሳሽ እና በዯቡብ የመኪና መንገዴ ሲሆን 

አንዴ ቀርጥ መሬት ነው፡፡ ቀበላው በውሳኔ ውስጥ የተጠቀሰውን አዋሳኝ መሬት 2 ቀርጥ 

ተኩሌ ያስፇጸመ መሆኑን በሪፖርቱ ጠቅሷሌ፡፡ የመሬቱ አዋሳኝ በውሳኔ በተጠቀሰው አዋሳኝ 

ውስጥ ያሇው መሬት ሁለ በመሆኑ ይግባኝ ባይ ቅሬታ ካሇው በይግባኝ ማስተካከሌ ነበረበት 

እንጂ እንዯውሳኔው በመፇጸሙ ቅር የሚያሰኝ አይዯሇም ሲሌ የወረዲ ፌ/ቤትን ትዕዛዝ 

አጽንቷሌ፡፡ አ/ተከሳሽ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርቦ የኦሮሚያ 

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 187309 ጥር 14/2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በሰጠው ትዕዛዝ የቀረበው አቤቱታ በስር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሳኔና ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇጸመበት ባሇመሆኑ አቤቱታ አያስቀርብም ሲሌ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች ይህን ትዕዛዝ በመቃወም ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡ ተመርምሮ አመሌካች በዋናው 

ፌርዴ ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ የተወሰነባቸው አንዴ ቀርጥ መሬት መሆኑን የስር ፌ/ቤት 

በውሳኔው ሊይ ገሌጾ አመሌካች ሇተጠሪ ያስረከቡት ግን ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ መሆኑን የቀረበው 

ሪፖርት የሚያሳይ ሆኖ እያሇ ከፌርደ ውጪ አንዴ ቀርጥ ተኩሌ መሬት በተጨማሪ ማስረከብ 

የሇብኝም ሲሌ አመሌካች ያቀረበውን ቅሬታ የስር ፌ/ቤት ሳይቀበሇው የመቅረቱን አግባብነት 

ሇማጣራት ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ግንቦት 26/2007 

ዒ.ም. በተጻፇ መሌስ የወረዲ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች መብቱ ያሌሆነውን እና በአዋሳኝ 

የማንገናኝ ይዞታየን ይዞ ባህር ዛፌ መትከለ ተረጋግጦ ባህርዛፈን አንስቶ ይዞታዬን 

እንዱሇቅሌኝ በውሳኔው መሰረት የተፇፀመ በመሆኑ አቤቱታው ውዴቅ ይሁንሌኝ ሲሌ 

ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም ሰኔ 18/2007 ዒ.ም. በተፃፇ የመሌስ መሌስ አቤቱታውን በማጠናከር 

ተከራክሯሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር መዝገቡን እንዯመረመርነው ፡ በዋናው 

መዝገብ ቁጥር 21302 የተሰጠው ውሳኔ አንዴ ቀርጥ መሬት አዋሳኙ ተጠቅሶ የአሁን 

አመሌካች ሇተጠሪ እንዱሇቅሇት የተወሰነ ስሇመሆኑ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ ውሳኔ 

የተሰጠበት መሬት ስፊቱ አንዴ ቀርጥ መሬት ሆኖ እያሇ ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ መሬት ሇአሁን 

ተጠሪ መፇጸሙን በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤት በዋናው መዝገብ ውሳኔ ሲሰጥ አዋሳኙ ተጠቅሶ 
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የተወሰነ በመሆኑና አሁንም ሇተጠሪ (የአፇጻጸም ከሳሽ) የተፇጸመው በዚሁ አዋሳኙ 

በተጠቀሰው ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው መሬት በመሆኑ አፇጻጸሙ ተገቢ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

ሇዚህ ውሳኔያቸው ዴምዲሜ ምክንያት ያዯረጉት የዋናው መዝገብ ቁጥር 21302 ውሳኔ 

የመሬት አዋሳኝን መሰረት በማዴረግ ብቻ እንዯሆነ ከተዯረገው ክርክር መረዲት የሚቻሌ ነው፡፡ 

ይሁንና በዋናው መዝገብ አንዴ ቀርጥ የመሬት ይዞታ ውሳኔ ተሰጥቶበት ከእጥፌ በሊይ ሁሇት 

ቀርጥ ተኩሌ መፇጸሙ የመሬቱ አዋሳኝ በአንዴ በኩሌ በዯቡብ አቅጣጫ የአፇጻጸም ተከሳሽ 

(የአሁን አመሌካች) የሚያዋስነው ሆኖ እያሇና በዚሁ አቅጣጫ ወዯ አመሌካች የመሬት ይዞታ 

ሉታሇፌ የሚችሌበት ሁኔታ ሉኖር ስሇሚችሌ የስር ፌ/ቤት በሚከተለት 1. ክርክር ስሊስነሳው 

የእርሻ መሬት አዋሳኝ እና መጠን ጉዲይ ተጠሪዋ ክሳቸውን ባቀረቡበት ጊዜ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 

224(2) መሰረት የሰጡት መግሇጫ ይዘት ምን እንዯሆነ 2. በአመሌካቹ መሌስ ሊይ የተሰጡት 

ትችት ምን እንዯ ሆነ፡ 3. ክርክር ስሊስነሳው የእርሻ መሬት አዋሳኝ እና መጠን ጉዲይ በስረ 

ነገሩ ፌርዴ ሊይ የተገሇጸው የውሳኔ ክፌሌ የተሟሊ ይዘት ምን እንዯሆነ 4. ተጠሪዋ ክስ 

ያቀረቡበት እና የስረነገሩ ፌርዴ ያረፇበት የእርሻ መሬት ይታወቅ የነበረው በቀርጥ በምን ያክሌ 

መጠን እንዯ ሆነ፡ ከተጠቀሱት ነጥቦች በመነሳት በስረነገሩ ፌርዴ ሊይ በተገሇጸው መጠን እና 

በአፇጻጸም ጊዜ በተሇካው መጠን መካከሌ ሌዩነት ሉከሰት የቻሇበት አጠቃሊይ ምክንያት ምን 

እንዯሆነ ተጣርቶና ተሇይቶ ከታወቀ በኃሊ መፇጸም ነበረበት፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት በዋናው 

መዝገብ ውሳኔ የተሰጠበት መሬት አንዴ ቀርጥ ሆኖ እያሇ ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ የሆነበት 

ምክንያት ሳይጣራ አዋሳኙን ብቻ መሰረት በማዴረግ የተሰጠው የአፇጻጸም ትዕዛዝ እና ውሳኔ 

የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ. ቁ. 187309 ጥር 14/2007 ዒ.ም. 

በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ ፣ የምዕራብ ሸዋ ዞን ከፌ/ፌ/ቤት በመ. ቁ. 00164 

ነሏሴ 22/2006  

ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ የሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት 

በመ. ቁ. 21780 የካቲት 6/2006 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. የሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት በዋናው መዝገብ ቁ. 21302 የተሰጠው ውሳኔ አንዴ ቀርጥ 

መሬት አዋሳኙ ተጠቅሶ ሇአሁን ተጠሪ አመሌካች እንዱሇቅሇት ተወስኖ እያሇ 

የተፇጸመው መሬት ሁሇት ቀርጥ ተኩሌ የሆነበት ምክንያት ከሊይ በፌርደ ክፌሌ 

ከተራ ቁጥር አንዴ እስከ ተራ ቁጥር አራት የተጠቀሱትን እና ተያያዥ ነጥቦችን ከስረ 
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ነገሩ ፌርዴ ይዘት እና ጉዲዩ ከሚመሇከተው አካሌ ጭምር በማጣራት ውሳኔውን 

እንዱያስፇጽም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. የውሳኔው ቅጂ በዚህ ውሳኔ መሰረት እንዱከወን ሇሜታ ሮቢ ወረዲ ፌ/ቤት 

እንዱያውቁት ዯግሞ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እና ሇምዕራብ ሸዋ 

ዞን ከፌ/ፌ/ቤት ይሊክ፡፡ 

4. በዚህ መዝገብ ወጪና ኪሳራ ተቻቻለ ብሇናሌ፡፡  

5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

መ/ይ       
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