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የ ሰ /መ/ቁ . 102406 

ሔዲር 9 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ  

        ተክሉት ይመስሌ  

        ቀነዒ ቂጠታ  

        ክፌሇጽዮን ማሞ  

        ሰናይት አዴነው  

አመሌካች፡- የወንጂ ሸዋ ስኳር ፊብሪካ       

ተጠሪ፡- አቶ ባጫ አሇሙ  

      መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

1. ጉዲዩ የቀረበው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያሇውን የመሬት ይዞታ 

ክርክር በተመሇከተ በሽማግላዎች ታይቶ የካቲት 17 ቀን 2005 ዒ/ም ውሳኔ ከሰጡበት 

በኋሊ በአዋጅ ቁጥር 130/1999 አንቀጽ 16 ንዐስ አንቀጽ 1/መ/ እና /ሠ/ በተዯነገገው 

የሰሊሳ ቀናት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ ሚያዚያ 30 ቀን 2005 ዒ/ም ክስ ያቀረበ 

በመሆኑ፣ ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት የሰጡት ብይን አግባብነት ያሊቸውን የህግ 

ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ 

ሇመወሰን ነው፡፡  

2. የክርክሩ መነሻ አመሌካች ሇአዲማ ሌዩዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው የክስ ማመሌከቻ 

ነው፡፡ ከሳሽ/አመሌካች/ ከምስራቅ ሸዋ ዞን ከተማ ሌማት ጽ/ቤት በህጋዊ ካርታ ተረክቦና 

የሸንኮራ አገዲ አሌምቶ ከሚጠቀምበት  የይዞታ መሬት ተከሳሽ /ተጠሪ/ ስፊቱና መጠኑ 

እንዯዚሁም አዋሳኝ ምሌክቱ በክስ ማመሌከቻው የተገሇጸውን ሸንኮራ አገዲ ተክሌና 

የይዞታ መሬት ከሀምላ 1 ቀን 2004 ዒ/ም ጀምሮ በመያዝ ሁከት እየፇጠረብኝ ስሇሆነ 

ሁከቱ እንዱወገዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ጉዲዩ በሽማግላዎች ታይቶ 

ውሳኔ ከተሰጠውና ውሳኔው በቀበላው አስተዲዯር ከተመዘገበ በኋሊ በህጉ የተመሇከተው 

የሰሊሳ ቀናት የይርጋ ጊዜ ካሇፇው ያቀረበ ስሇሆነ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ የሚሌ 
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መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ጥያቄ በይርጋ ቀሪ 

ይሆናሌ በማሇት የተጠሪን መቃወሚያ በመቀበሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሇክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቦ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡  

3. አመሌካች በዚህ ሰበር ችልት ሰኔ 25 ቀን 2006 ዒ/ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የሸንኮራ ተክሌና የመሬት ይዞታ ክርክር በጅምሩ 

በኦሮሚያ ክሌሌ ምክር ቤት በወጣው አዋጅ ቁጥር 130/1999 አንቀጽ 16 መሰረት 

ሇአስማሚ ሽማግላ የሚቅረብ አይዯሇም፡፡ ጉዲይ ስሇ ዔርቅ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች 

የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ ይህ በሆነበት ሁኔታ አስታራቂ ሽማግላዎቹ ውሳኔ በሰጡ በሰሊሳ 

ቀናት ክስ ያሊቀረብክ ስሇሆነ ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች 

የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 

በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ መስከረም 1 ቀን 2007 ዒ/ም በተፃፇ መሌስ፣ አመሌካች 

ጉዲዩ በሽማግላ እንዱታይሇት ከጠየቀ በኋሊ የቀበላው አስተዲዯር ሽማግላዎች መዴቦ 

ጉዲዩ ታይቶ ከተወሰነ በኋሊ በስሌሳ ቀን ውስጥ ክሱን ያሊቀረበ በመሆኑ ሇዚህ ሰበር 

ችልት የቀረበው ቅሬታ የህግ መሰረት የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ አመሌካች 

የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

4. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም 

ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው፣ የኦሮሚያ ክሌሌ ምክር ቤት ባወጣው 

አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 16 ግጭትና አሇመግባባት በመጀመሪያ በአስታራቂ 

ሽማግላዎች እንዯፉቱ የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ዒሊማ በሁሇትና ከዚያ በሊይ 

በሆኑ አርሶ አዯሮች መካከሌ በእርሻ መሬት ይዞታ ምክንያት የሚነሳ አሇመግባባት፣ 

ጉዲዩን በቅርብ አይተውና ተመሌክተው፣ወዯ ሙግት ሳይገባ በሽማግላዎች የሚፇቱበትን 

ስርዒት ሇመዘርጋትና አርሶ አዯሩ በመሬት ይዞታ ግጭት ምክንያት ሇምርት ስራ 

የሚያውሇውን ጊዜ በፌርዴ ቤት ክርክር እንዲያሳሌፌ ሇማዴረግ ነው፡፡ የዚህ አዋጅ 

ዴንጋጌ የፋዳራሌ መንግስት ካወጣው አዋጅ ቁጥር 456/97 ዴንጋጌዎች ጋር በተጣጣመ 

መንገዴ መተርጎም ያሇባቸው መሆኑ የሚያከራክር ነጥብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

5. የክሌለ ም/ቤት ያወጣው የአዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 16 ዴንጋጌዎች በፋዳራሌ 

ወይም በክሌሌ ዯረጃ የተመዘገበና ህጋዊ እውቅና ያገኘ ህግ ወሇዴ ሰው ከአንዴ አርሶ 

አዯር ጋር በመሬት ዴንበር ወይም ይዞታ ጥያቄ ምክንያት በሚፇጥር አሇመግባባት 

የሚያገሇግሌ እንዲሌሆነ በአዋጅ ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ዒሊማ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ 

አንፃር ሲታይ የአሁን አመሌካች በህጋዊ ካርታ ተረክቦ ሇስኳር ምርት ካሇማው ሌማትና 

ሸንኮራ አገዲ ተክሌ ተጠሪ እንዱሇቅሇት ክስ ሇማቅረብ፣ ጉዲዩ በመጀመሪያ በሽማግላዎች 
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የማሳየት ኃሊፉነት ቅዴመ ሁኔታ የሇበትም፡፡ ይርጋውም ጊዜ የሚቆጠረው በቀበላ 

አስተዲዯር የተመዯቡ አስታራቂ ሽማግላዎች ውሳኔ ከሰጡበት ጊዜ ጅምሮ ሳይሆን ተጠሪ 

የሸንኮራ እርሻውን በሀይሌ ይዟሌ ከተባሇበት ሀምላ 1 ቀን 2004 ዒ/ም ጀምሮ መሆን 

አሇበት፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ አመሌካች ክስ ያቀረበው ተጠሪ በይዞታው ሊይ ሁከት 

ከፇጠረበት ጀምሮ በህግ የተዯነገገው የይርጋ የጊዜ ገዯብ ከማሇፌ በፉት  ማሇትም ሀምላ 

25 ቀን 2005 ዒ/ም በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች አግባብነት የላሇውን የኦሮሚያ 

ክሌሌ አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 16 ንዐስ  አንቀፅ 1/1/ ጠቅሰው የአመሌካች ክስ 

በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 

ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 16577 ጥቅምት 2 ቀን 

2006 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

172112 ሰኔ 11 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ተሸሯሌ፡፡  

2. አመሌካች ይዞታውን ሇማስከበር ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ አሌሆነም በማሇት 

ወስነናሌ፡፡  

3. የአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ የሚያቀርቡትን ክርክርና ማስረጃ 

ሰምቶ ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/ 341/1/ መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡  

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ  

  መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ፌ 
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