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የሰ/መ/ቁ. 114279 

   መጋቢት 30 ቀን 2008ዒ/ም 

                          ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                 ተፇሪ ገብሩ 

                                 ሸምሱ ሲርጋጋ  

                                 አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዯስታ ታከሇ - ወኪሌ አቶ ታከሇ በቀሇ ቀርቧሌ /VC/ 

ተጠሪ፡-  አቶ ፀጋ ታዱየስ - አሌቀረቡም 

            መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በባሌና ሚስት በገጠር የእርሻ ይዞታ ሊይ የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 

የተጀመረውም ከሳሽ የነበረችው የአሁኗ አመሌካች በአንከሻ ጓግሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት ተከሳሽ 

በነበረው የአሁኑ ተጠሪ ሊይ ባቀረበችው ክስ ነው፡፡ ከሳሽ በ6/10/2006 ዒ.ም አዘጋጅታ 

ያቀረበችው ክስ ይዘትም ባጭሩ ከተጠሪ ጋር በባሌና ሚስትነት ስንኖር ጋብቻው በፌቺ የፇረሰ 

ሲሆን የጋራ የሆነ 8 ቃዲ መሬት በዴርሻዬ እንዱያካፌሇኝ ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቃሇች፡፡  

ተከሳሽ በበኩለ በ13/10/2006 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ማመሌከቻ በስሜ የተመዘገበ የግላ እንጂ 

አመሌካችን የሚመሇከታት አይዯሇም ሌትካፇሌ አትችሌም በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ሲሌ 

ተከራክሯሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ 4 ቃዲ መሬት መኖሩን 

በማረጋገጥ ግራ ቀኙ በጊዚያዊ የይዞታ መረጋገጫ ዯብተርና በጋብቻ ውሌ ያዯረጉ ስሇመሆኑ 

ተረጋግጠዋሌ፡፡ የአ/ብ/ክ/መ ቤተሰብ ህግ ቁጥር 79/1995 አንቀጽ 53/1/ የመሬት ይዞታ በአንደ 

ስም ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ ሲፇፀም ተጋቢዎች መሬትን የጋራ ሇማዴረግ ሉሰማሙ አንዯሚችለ 

አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 24/3/ ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇዚህ 4 ቃዲ ግማሹ ይሰጥ ወይም ያካፌሌ 
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ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት 

ቢያቀርብም ይኸው ፌ/ቤት ይግባኙን በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ 

ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ተቀባይነት በማግኘቱ የግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ይህ ጋብቻ 

ሲመሰረት የጋራ የማዴረግ ስምምነት የሇም፡፡ ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት በአዋጅ ቁጥር 79/1995 

አንቀጽ 58 መሰረት ጋብቻ የማዯስ ሁኔታ መኖሩን ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ውሌ ፌርዴ ቤት ቀርቦ 

መፅዯቅ አሇበት ካሌፀዯቀ ግን ፇራሽ ይሆናሌ፡፡ ግራ ቀኙ ያዯረጉት ጋብቻ የማዯስ ውሌ በፌርዴ 

ቤት አሌፀዯቀም ስሇሆነም ፇራሽ ነው በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች 4 ቃዲ ግማሽ 

ሌትካፇሌ ይገባሌ በማሇት የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር ተጠሪ ክስ የቀረበባቸውን መሬቶች 

ሉያካፌሌ አይገባም ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡    

የአሁኑ ሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች ግንቦት 11 ቀን 

2007 ዒ.ም የተፃፇ ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ 

የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የምትሌበትን ምክንያቶች ዘርዝራ አቅርባሇች፡፡  

የቀረበውን የሰበር አቤቱታ በመመርመር በዚህ ጉዲይ ግራ ቀኙ ተጠቃሹን የመሬት ይዞታ በጋራ  

ሲጠቀሙበት የነበረ መሆኑ ባሌተካዯበት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የጋብቻ 

ውለ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ አሌተመዘገበም በማሇት የእርሻ መሬቱ የተጠሪ የግለ ነው ሲለ 

የመወሰናቸውን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ተጠሪ መሌስ 

እንዱሰጥበት ጥሪ የተዯረገሇት ቢሆንም ባሇመቅረቡ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፎሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት 

ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡  

ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መሬት አመሌካችና ተጠሪ 18 ዒመት በጋራ ሲጠቀሙበት ከዚያም 

ጋብቻቸው ጥር 23 ቀን 2005 ዒ.ም በተዯረገው የማዯስ ስምምነት የጋራ እንዯሆን ያዯረጉ 

መሆናቸው በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጠና በተጠሪም የተካዯ አይዯሇም፡፡ ከስምምነት በኋሊ በይዞታ 

ማረጋገጫ ሊይ በጋራ በስማቸው የተቆጠረ መሆኑ የተረጋገጠ ነው፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት 

ትዲር ፀንቶ ባሇበት የትዲር ውሌ በፌርዴ ቤት ያሌተመዘገበ ስሇሆነ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ አግባብነት ያሇውና የላሇው መሆኑን መመርመር ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

የተሻሻሇው የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 133/1998 አንቀጽ 

24/3/ መሰረት የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ዯብተሩ በአንደ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ 

ከተፇፀመ ተጋቢዎቹ መሬቱን የጋራ ሇማዴረግ ሉስማሙ እንዯሚችለ በግሌፅ ተመሇክቷሌ፡፡ ይህ 
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አዋጅ ሇማስፇፀም የወጣው ዯንብ ቁጥር 51/1999 አንቀጽ 20/6/ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ 

ዯብተሩ በአንደ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ የተፇፀመ እንዯሆነ ተጋቢዎች ይህንኑ ፌሬ 

ነገር አግባብ ሊሇው የቀበላ መሬት አስተዲዯርና አጠቃመም ኮሚቴ በወቅቱ ገሌፀው የይዞታ 

ማረጋገጫ ዯብተሩ ተሻሽልና በሁሇቱም ስም ተዘጋጅቶ እንዱሰጣቸው ማመሌከት እንዯሚችለ 

ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ህጉን ተከትሇው በተጠሪ ሰም የነበረውን የጋራ ማዴረግ 

በመሰማማት ሇሚመሇከተው አካሌ ጥያቄ አቅርበው በሁሇቱ ተጋቢዎች ስም የመሬት ይዞታ 

ማረጋገጫ የተሰጣቸው መሆኑን ፌሬ ነገር የማጣራትና መመዘን ስሌጣን በተሰጣቸው የስር 

ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡  

የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀምን በተመሇከተ ባሇው ሌዩ ባህሪ ራሱን ችል ሔግ የወጣሇት 

ሲሆን የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ዯብተሩ በአንደ ስም ተዘጋጅቶ ከተሰጠ በኋሊ ጋብቻ ከተፇፀመ 

ተጋቢዎቹ መሬቱን  የጋራ ሇማዴረግ ሲፇሌጉ እንዳት ሉሇወጥ እንዯሚችሌ ስርዒት የተዘረጋሇት 

መሆኑን ከህጉ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የገጠር መሬትን በሚመሇከት በሚነሱ ጉዲዮች ህጉ ግሌፅ 

እስከሆነ ዴረስ ተግባራዊ ማዴረግ የግዴ ይሊሌ፡፡ የገጠር መሬትን እንዯ ላሊው ንብረት በመቁጠር 

በቤተሰብ ህጉ አንፃር የሚታይ አይዯሇም፡፡ መታየት ያሇበት የግራ ቀኙ ተጋቢዎች በገጠር መሬት 

አዋጁ መሰረት በአንዴ ተጋቢ ሰም ብቻ የነበረውን የጋራ ሇማዴረግ ስምምነት መኖሩን ወይም 

አሇመኖሩን ነው፡፡ 

ስሇዚህ አመሌካችና ተጠሪ የገጠር መሬት አዋጅና ዯንብ ተከትሇው በመስማማት የጋራ ያዯረጉትን 

በሁሇቱ ስም የይዞታ መረጋገጫ ዯብተር የተሰጣቸውን በፌርዴ ቤት ያሌፀዯቀ ነው በማሇት 

አግባብነት የላሇው የቤተሰብ ህግ ቁጥር 79/1995 አንቀጽ 58 በመጥቀስ ውለ ፇራሽ ነው ሲሌ 

የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የአ/ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.38441 ግንቦት 10 ቀን 2007 

ዒ.ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአንከሻ ጓግሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.2743/05 የካቲት 12 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ 

ውሳኔ እና በአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መ/ቁ. 01-08191 መጋቢት 5 ቀን 

2006 ዒ.ም የተሰጠ ትእዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

3. ተጠሪ 4 ቃዲ መሬት ግማሹን ሇአመሌካች ያካፌሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. የአንከሻ ጓግሳ ወረዲ ፌርዴ ቤት በዚህ ውሳኔ መሰረት እንዱያስፇፅም የውሳኔው ቅጂ 

ይሊክሇት፡፡  

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ብ/ይ 
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