የሰ/መ/ቁ 118191
መስከረም 24 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ቀነአ ቂጣታ
ክፌሇፅዮን ማሞ
ጳውልስ አርሺሶ
አመሌካች፡-

አቶ ዴጋፋ ክፌላ - የቀረበ የሇም

ተጠሪ፡-

አቶ ጎሣ ገዴሌ - የቀረበ የሇም

መዝገቡ

መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ጉዲዩ የእርሻ መሬት ስጦታ ውሌ ክርክር የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በአ/ብ/ክ/መ/ሰሜን ሸዋ
ዞን የምንጃር ወረዲ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በ22/03/2007 ዒ.ም
በመዝገብ ቁጥር 011010715/07 ባቀረቡት ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘትም፡- አመሌካች
ካሊቸው የመሬት ይዞታ ሇተጠሪ አዋሳኙ በምስራቅ ወንዴአፇራሽ ፣በምዕራብ ገዯሌ፣ በዯቡብ ጎዯና
በሰሜን ወንዝ የሚያዋስነው 3 ጥማዴ መሬት በሽተኛ በመሆናቸው ተጠሪ መሬቱን፣ በመሬቱ
ሊይ ያሇ ዛፌ እና ዴንጋዮች እንዱቆጠርሊቸው የመሬት ግብር በየዒመቱ ተከታትል እንዱገብር
በቀን

18/07/2005

ዒ.ም

በተፃፇ

የስጦታ

ውሌ

አዴርገው

በስጦታ

ይዞታ

መሬቱን

አስተሊሌፇውሇት ተጠሪው የመሬት ግብር እንኳ ሳይገብር ሇከፌተኛ ጉዲት መዲረጉን፣ በመሬቱ
ሊይ ያለ ዛፍችም ያሌተንከባከባቸው የተቆራረጡ እንዱሁም የመሬቱ አጥርም መፌረሱን፤
አመሌካችን ሉጠይቃቸውና ሉያስታምማቸው አሇመቻለን በመግሇጽ የመሬት ስጦታ ውለ ፇራሽ
እንዱሆንሊቸውና ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡
የአሁን ተጠሪ በሰጠው መሌስም ከአመሌካች ጋር የስጋ ዝምዴና እንዲሊቸው አመሌካችን ሇረጅም
ዒመታት ያሇጥቅም እያረሰ ምርት ሲሰጣቸው እንዯነበር ውሇታውም ማንም ሳያስገዴዲቸው
በጤናማ አዕምሮ በራሳቸው ፌሊጎት የአካባቢ ሰዎች ሰብስበው በ03/07/2005 ዒ.ም በተፃፇ
የስጦታ ውሌ መስጠታቸው፤ የስጦታ ውለ በሚመሇከተው አካሌ ከመመዝገቡ በፉት ሇአካሇ
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መጠን ያሌዯረሱ ሔፃናት ወይም የቤተሰብ አባሌ እንዲለ፣ መሬቱ ሇ3ኛ ወገን ተሊሌፍ ወይም
በኮንትራት የተሰጠ ከሆነ ከክትቻ ቀበላ የመሬት አስተዲዯር ጽ/ቤት እንዱጣራ ተዯርጎ መጋቢት
18 ቀን 2005 ዒ.ም በወረዲው የመሬት አስተዲዯር አጠቃቀም ፀዴቆ ማስረጃ እንዯተሰጠው
የስጦታ ውለ ከህግም ከሞራሌም ተቃራኒ አሇመሆኑን ስጦታው በሚመሇከተው አካሌ ፉት
የተዯረገና በስጦታ በተሊሇፇሇት መሬት በስሙ መገበሩን በይዞታ መ/ቁ. A/I/83/17/850 በሆነ
ቋሚ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር እንዯወጣሇት በመግሇፅ አመሌካች ያቀረቡት የስጦታ ውሌ
ይፌረስሌኝ ክስ ተገቢ ባሇመሆኑ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክራሌ፡፡
የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ እንዱሁም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው
የስጦታ ውሌ በማስቀረብ ከመረመረ በኋሊ ውለ የመሬት አዋጅ በሚያዘው አግባብ ስሇመዯረጉ፤
ተጠሪ በስጦታ ባገኘው መሬት ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር ማውጣቱን፣ አመሌካች ውለን
ሇማፌረስ እንዯመከራከሪያ ያቀረቡት ምክንያት በማስረጃ ያሌተዯገፇ፣ ውለ በክሌለ የመሬት
አዋጅ ቁጥር 133/98 አንቀጽ 17 አግባብ ተዯርጎ በሚመሇከተው አካሌ የፀዯቀ እና ሔጋዊ እውቅና
ያሇው

በመሆኑ

የሚፇርስበት

የሔግ

ምክንያት

የሇም

በማሇት

የአመሌካች

ክስ

ውዴቅ

አዴርጎታሌ፡፡
አመሌካች የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመቃወም ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ቅሬታ
ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የአ/ብ/ክ/መ/ የገጠር መሬት አስተዲዯርና
አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 133/98 ሆነ ይህንን አዋጅ ሇማስፇጸም የወጣው የዯንብ ቁጥር
51/99 የእርሻ መሬት ስጦታ የሚፇርስበት ምክንያት ያሌዯነገገ በመሆኑ አግባብነት ያሇውን
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2436 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት በማዴረግ መመሌከቱ ተገቢ እንዯሆነ፣
በእነዚህ

ዴንጋጌዎች

የስጦታ

ውሌ

የሚጸናው

ስጦታ

አዴራጊው

ወድና

ፇቅድ

ስጦታ

በአዯረገበትና የስጦታ ተቀባዩም ውለን በተቀበሇበት ቅጽበት መሆኑን የፌ/ህ/ቁ. 2436(1) በግሌጽ
የሚያስነብብ ስሇመሆኑ ውለ ሉፇርስ የሚችሇው ስጦታ አዴራጊው ስጦታው ያዯረገው ጤነኛ
ባሌሆነ

አእምሮ

ያዯረገው

መሆኑን

ያስረዲ

እንዯሆነ

ወይም

ስጦታው

የተዯረገው

በህግ

ከተፇቀዯው ውጭ የሆነ እንዯሆነ ወይም ስጦታ የተዯረገበት ነገር ግብረገብ ካሌሆነ ወይም ስጦታ
አዴራጊው የመንፇስ መጫን ዯርሶበት እንዯሆነ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ.2437፣ 2438፣ 2439
ዴንጋጌዎች እንዯሚያመሇክቱ፣ በተያዘው ጉዲይ እነዚህ ተግባራት መከናወናቸው አሌተረጋገጠም፡፡
ይሌቁንም ስጦታ አዴራጊው በጤነኛ አዕምሯቸው ስጦታው ያዯረጉ መሆኑን ስሌጣን በአሇው
አካሌ ህጋዊነት ተረጋግጦ የስጦታ ውለ በጽሐፌ ከተዯረገ በኃሊ የጸዯቀ የተመዘገበ ስሇመሆኑ፣
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በአንዴ ግቢ ጋር የሚኖሩ መሆኑንና የአመሌካች መሬት በነፃ እያረሰ የቆየ
መሆኑን የምንጃር ሸንኮራ ወረዲ አካባቢ ጥበቃ መሬት አስተዲዯር አጣርቶ ስጦታውን ያጸዯቀ
ከመሆኑም በሊይ በስር ፌ/ቤትም ይህንኑ በሰው ማስረጃ የአረጋገጠ በመሆኑ የስር ፌ/ቤት የሰጦታ
ውለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌ አይዯሇም በማሇት በማጽናት ወስኗሌ፡፡
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አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው
በማሇት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የሥር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች

የሰበር

አቤቱታው

መሠረታዊ

ይዘትም

የአሁኑ

ተጠሪ

አመሌካችን

እየጦረና

እየተንከባከበ ስሇመሆኑ አሊስረዲም፣ የመሬት ይዞታ ስጦታ ውሌ በፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች
መታየት የሇበትም፤ አመሌካች አቅመ ዯካማና በሽተኛ በመሆናቸው ውለ ፇርሶ ወዯነበሩበት
እንዱመሇሱ መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት
ይቅረብ በመባለ ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ ተጠሪ በሰጠው መሌስም አመሌካች
ካሊቸው 20 ጥማዴ መሬቱ 3 ብቻ እንዯሰጡት፤ ስጦታው ተጠሪ ሇረጅም ጊዜ ባበረከተው
አገሌግልት የተሰጠው ስሇመሆኑ ውለም ገዯብ እንዯላሇበት፣ በሚመሇከተው አካሌ ተጣርቶ
የተመዘገበ በመሆኑ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ይህ ችልትም ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ይረዲ ዘንዴ ግራ ቀኙ አዯረጉት የተባሇው የስጦታ ውሌ
በማስቀረብ ተመሌክቶታሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም ግራ ቀኙ
ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ
‛በዚህ ጉዲይ አመሌካች በተጠሪ ሇመጦር የሰጡት የመሬት ስጦታ ውለ ይፌረስሌኝ ሲለ
ያቀረቡት ክስ ውለ አይፇርስም የመባለን አግባብነት ከክሌለ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ
ቁጥር 133/98 አንፃር“ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር የሚሌ ሆኖ አገኝቶታሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የስጦታ ውሌ ማዴረጋቸው
ሳይክደ የአሁኑ ተጠሪ መሬቱ እንዲሌተንከባከበ ሉያስታምማቸው አሇመቻለን በመግሇጽ የስጦታ
ውለ ፇራሽ እንዱሆን መጠየቃቸውን ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ የስጦታ ውለ በሔጉ አግባብ የተዯረገ
በመሆኑ የሚፇርስበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች
የመሬት ስጦታው ፇራሽ የሚሆንበት ምክንያት አሌተገኘም በማሇት የአመሌካች ክስ ውዴቅ
አዴርገውታሌ፡፡ አመሌካች የስጦታ ውለ ሇማፌረስ እንዯምክንያት የጠቀሱዋቸው ነጥቦች በስጦታ
ውለ ሊይ የተመዘገቡ ቅዴመሁኔታዎች /Conditions/ ስሇመሆናቸው የግራ ቀኙ ያዯረጉት የውሌ
ስምምነት አያሳይም፡፡ አመሌካች ያዯረጉት ስጦታ የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም
መወሰኛ ቁጥር 133/98 አንቀጽ 15 እና 17 መሰረት መዯረጉ በትዕዛዝ ከቀረበው ሰነዴ
መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች እንዯውሌ ማፌረሻ የዘረዘሩዋቸው ምክንያቶች በስጦታ ውለ ሊይ
ያሌተመዘገቡ መሆናቸው ግሌጽ ነው፡፡ የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመሬት ስጦታ ውሌ ክርክር
በቀረበበት ሁኔታ ፇራሽ መሆን ያሇመሆኑን ሇመወሰን የክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና
አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 133/98 ሆነ አዋጁን ሇማስፇጸም የወጣው ዯንብ ቁጥር 51/99 ግሌጽ
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ዴንጋጌ እንዯላሊቸው በውሳኔው አስፌሯሌ፡፡ አመሌካች ባቀረቡት ክርክር ጉዲዩ ከፌትሏብሓር
ሔግ አንፃር መታየት የሇበትም ያለ ቢሆንም የሥር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሳኔው እንዲሰፇረው
የስጦታ ውሌ የሚፇርስበት ሁኔታ ካሇ አግባብነት ካሊቸው የፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች
አስተሳስሮ ማየቱ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በእርግጥ የገጠር መሬት የክርክር ይዘትና ባሔሪ
እንዱሁም ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ በመሇየት ረገዴ ተገቢ ጥንቃቄ መዯረግ አሇበት፡፡ ይሁንና
አመሌካች ያነሱዋቸው የስጦታ ውለ ያፇርሳለ የተባለ ምክንያቶች የሔግና የውሌ መሰረት
ያሊቸው መሆን ያሇመሆኑን መርምሮ መወሰን ተገቢ ነው፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት ስጦታ በነፃ ፌሊጎት እና በትክክሇኛ የአእምሮ ሁኔታ እንዯነበር
እንዱሁም ውለ አግባብ ባሇው አካሌ መመዝገቡን የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የስጦታ ውለ
ሔገወጥ በሆነ ምክንያት ወይም የመንፇስ መጫን እንዯነበረ አመሌካች አሊስረደም፡፡ አመሌካች
የስጦታ

ውለ

በገዯብ

የማዴረግ

መብት

የነበራቸው

ስሇመሆኑ

የፌ/ብ/ሔ/ቁ.

2455(1)

ያስገነዝበናሌ፡፡ ይሁንና አመሌካች በስጦታ ውለ ሊይ ያስቀመጡት ቅዴመሁኔታ ስሇመኖሩ ውለ
አያሳይም፣ ያቀረቡዋቸው ምስክሮችም ስጦታ ውለ በገዯብ /ግዳታ/ ሊይ የተመሰረተ አሇመሆኑን
ፌሬ ነገር በማጣራትና ማስረጃ በመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች ከዴምዲሜ ሊይ
ዯርሷሌ፡፡ በአንፃሩ የአሁኑ ተጠሪ ሇረጅም ጊዜ ያገሇገሊቸው ስሇመሆኑ፣ ፌርዴ ቤቱ ግንዛቤ
መወሰደን

መዝገቡ

ያሳያሌ፡፡

በመሆኑም

አመሌካች

በገዛ

ፇቃዲቸው

3

ጥማዴ

መሬት

መስጠታቸው እና ውለም ሥሌጣን ባሇው አካሌ ተረጋግጦ መመዝገቡን ባሇተካዯበት አመሌካች
በውለ ሊይ ያሌተመዘገበ ቅዴመ ሁኔታዎች በመዘርዘር ውለ ፇራሽ እንዱሆን ያቀረቡት ክርክር
የሔግም ሆነ የውሌ መሰረት የላሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት
የእርሻ መሬት ስጦታ ሇማፌረስ የሚያስችሌ የሔግ ዴጋፌ ያሇው ክርክር አሇማቅረባቸው
ተረዴተናሌ፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ ከሰጡት 3 ጥማዴ መሬት ውጭ ላሊ የመሬት ይዞታ ያሊቸው ስሇመሆኑ
በትዕዛዝ ቀርቦ ከታየው የአመሌካች የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ በእርግጥ
አመሌካች ስጦታ ከሰጡት መሬት ውጭ ላሊ መሬት እንዯላሊቸው ወይም ራሳቸው መቀሇብ
በማይችለበት ዯረጃ የሚኖሩ ከሆነ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2458(1) በሚያዘው አግባብ ቀሇብ የመጠየቅ
መብት እንዲሊቸው ተጠሪም ቀሇብ የመስጠት ግዳታ ያሇው በመሆኑ መብታቸውን በሔጉ አግባብ
ማስከበር የሚችለበት ሁኔታ መኖሩን ችልቱ ይገነዘባሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ውለን
ሇማፌረስ እንዯምክንያት የጠቀሱዋቸው ቀሇብ ከመጠየቅ ጋር በቀጥታ ግንኙነት የላሊቸው
ከመሬቱ እንክብካቤና ግብር መክፇሌ የተያያዙ ናቸው፡፡ ይህ ዯግሞ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን 3
ጥማዴ

መሬት

በተጠሪ

ስም

ተመዝግቦ

የይዞታ

ማረጋገጫ

ዯብተር

የወጣበት

በመሆኑ

የሚመሇከተው አካሌ ከሚጠይቀው በስተቀር አመሌካች ስሇግብር መክፇሌና መሬቱ ሊይ መዯረግ
ያሇበት

እንክብካቤ

የሚጠይቁበት

ሥርዒትና

የሔግ

ምክንያት

አይኖርም፡፡

በእነዚህ

ሁለ
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ምክንያቶች የሥር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት የስጦታ ውሌ የሚፇርስበት
ምክንያት

የሇም

በማሇት

የአመሌካች

ክስ

ውዴቅ

ማዴረጋቸው

ሔጉን

በአግባቡ

ተፇፃሚ

አዴርጓአሌ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ የህግ ስህተት መፇጸማቸውን የማያሳይ በመሆኑ
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የምንጃር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 01010775/07 በ15/05/2007፣ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 0116800 በ13/08/2007 የሰጡት ፌርዴ፣ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ሰሚ ችልት 030-6216 በ22/10/2007 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች ሇተጠሪ ያዯረጉት የ3 ጥማዴ መሬት ስጦታ ውሌ በክሌለ የገጠር መሬት
አስተዲዯርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 133/98 ይዘትና መንፇስ የተዯረገ በመሆኑ
የሚፇርስበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘጋ ወዯ መ/ቤት ተመሇሰ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
የ/ማ
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