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ቀን ሚያዚያ 30/2009 ዒ.ም
ዲኞች፡-ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ኃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች:-አቶ ጤና ጋርዯዉ - አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መዯቅሴ ገርቢ - ወኪሌ ያዯታ ጋረዯ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የእርሻ መሬት ጉዲይ ሆኖ የተጀመረው በጉዯያ ቢሊ ወረዲ
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የአሁንተጠሪ ከሳሽ የነበሩ ሲሆን አቶ ታከሇ ቁያሳ ተከሳሽ እንዱሁም የአሁን
የሰበር አመሌካች ጣሌቃ ገብ ነበሩ፡፡ተጠሪ አቅርበዉት የነበረዉ ክስ ይዘት፡-የስር ተከሳሽ የነበረው
አቶ ታከሇ ቁያስ መጠኑ 1½ ሄክታር የሆነውን ይዞታ በ2006 ዒ.ም እኔ በማሊውቀው ሁኔታ ያሇ
ፇቃዳ ይዞብኛሌ፡፡ ስሇዚህ ተከሳሹ በሔገ-ወጥ መንገዴ የያዘብኝን ይዞታዬን እንዱሇቅሌኝ የሚሌ
ነው፡፡
የስር ተከሳሽ በሰጡት መሌስ ይዞታዉን በ01/08/2004 ዒ.ም በተፃፇው ውሌ አቶ ጤና ጋረዯው
ሊይ ኮንትራት ወስጄ እያረስኩ እገኛሇሁ እንጂ ከሳሽ እንዯሚለት አይዯሇም፣ ከሳሽ እኔ ኮንትራት
የወሰዴሁት መሬት ሊይም ምስክር ሆነው በውሊችን ሊይ ስሇነበሩ ሉጠይቁኝ አይችለም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡የአሁኑ አመሌካችም የስር ጣሌቃ ገብ ሲሆኑ ከሳሽ ዴንበሩን እና ቦታውን ጠቅሳ ክስ
የመሰረተችበት ይዞታ መሬት በአከባቢያችን ባህሌ መሰረት በ1986 ዒ.ም እኔ ጋብቻ ስፇፅም ከሳሽ
እና አባቴ አብረው በመሆን ሰጥተውኛሌ፡፡ ከዚያ ወዱህም ይህንን ንብረት እየተጠቀምኩበት ቆይቼ
በ01/08/2004

ዒ.ም

በተፃፇው

ውሌ

እስከ

2007

ዒ.ም

ሇ3

/ሶስት/

አመት

ሇተከሳሹ

አከራይቻሇሁ፡፡ ስሇዚህ ከሳሽ የእሷ ባሌሆነ ይዞታ ሊይ የእሷ አስመስሊ ክስ ማቅረቧ ትክክሌ
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ስሊሌሆነ መዝገቡ እንዱዘጋ በማሇት አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ ጣሌቃ ገብ ክርክር
ያስነሳው ይዞታ በወቅቱ በአካባቢያችን ባህሌ መሰረት ጋብቻ ስፇፅም በስጦታ መሌክ ተሰጥቶኛሌ
በማሇት ያቀረበው አቤቱታ እውነት አይዯሇም፡፡ እኔም ሆንኩ አባቱ ይህንን ይዞታ ሇጣሌቃ ገብ
አሌሰጠንም፡፡ እስካሁን ዴረስም በባላ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ስሇሆነ የጣሌቃ ገቡ አቤቱታ
ውዴቅ ሆኖ ከክርክር ውስጥ እንዱወጣ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የወረዲ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃዎችን ተመሌክቶ ክርክር ያስነሳው ይዞታ በፉት
የከሳሿ እና የባሎ የነበረ መሆኑ ከቀረበው የሰውና የፅሁፌ ማስረጃ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ተከሳሽ
ዯግሞ ይዞታውን ከጣሌቃ ገብ በኮንትራት ወስድ ይዞታውን በተከታታይ ሇሶስት አመታት ያረሰ
መሆኑ፣ ይዞታው ዯግሞ በ1986 ዒ.ም ጣሌቃ ገቡ በሚያገባበት ወቅት በአካባቢው ባሔሌ መሰረት
‛ጎጆ መውጫ“ በሚሌ ስጦታ ተሰጥቶት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ይዞታውን በመያዝ እንዯአሰፇሊጊነቱ
ሲፇሇግ በራሱ እያረሰ ላሊ ጊዜ ዯግሞ እኩሌ እየሰጠ የሚጠቀምበት መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ከሳሽ
ተከሳሹ ክርክር የተነሳበትን መሬት ሇሶስት አመት ማረሱን እና ጣሌቃ ገቡ ዯግሞ ሇረጅም
አመታት ይዞ መቆየቱን እያወቀች ይህንን ሁለ ጊዜ ቆይታ በአሁኑ ወቅት በ2006 ዒ.ም
ተይዞብኛሌ በማሇት ክስ ማቅረቧ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1149/2/ ዴንጋጌ መሰረት የሔግ
አግባብነት የላሇው ስሇሆነ ክርክር የተነሳበት ይዞታም ሇረጅም ጊዜ በተሇያየ ምክንያት ከከሳሿ እጅ
የወጣ በመሆኑ ያቀረበችው ክስ የሔግ አግብብነት ያሇው ስሊሌሆነ ተከሳሹን አያስጠይቅም በማሇት
ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪ የወረዲው ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ ክርክር የተነሳበት
ይዞታ የአሁን ተጠሪ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የስር ፌርዴ ቤት ይህንን አሌፍ ክርክር የተነሳበትን
መሬት ይግባኝ ባይዋ በፌ/ሔ/ቁ. 1149/2/ መጠየቅ አትችሌም ብል ክሷን ውዴቅ ማዴረጉ ከዯንብ
ቁጥር 152/32 ጋር የሚቃረን ስሇሆነ የወረዲው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነዉ በማሇት ዉሳኔዉን በመሻርክርክር ያስነሳዉ ይዞታ ሇአሁን ተጠሪ ይገባሌ
ሲሌ አመሌካች እንዱሇቅ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካች በውሳኔው ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ
አያስቀርብም በማሇት ይግባኙን ዘግቷሌ፡፡አመሌካች የከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የሰጡትን ውሳኔ በመቃወም ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ አቤቱታ
ያቀረበ ሲሆን የክሌለ ሰበር ሰሚ የግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ውሳኔውን አፅንቷሌ፡፡ የሰበር
አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በማሇት
ነዉ፡፡
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አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ይዘት፡- ከከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ እስከ ክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት የአካባቢውን ባህሌና ወግ መሰረት ሳያዯርጉ በጋብቻ ሊይ በጎጆ መውጫነት
የሚሰጠው መሬት ሰጪው በሔይወት እያሇ ወዯ ራሴ ይዙርሌኝ ጥያቄ መቅረብ እንዯማይገባ፣
አመሌካች ግን በዚሁ በተሰጠኝ ቦታ ሊይ ቤት ንብረት አፌርቼ የወሇዴኩበት መሆኑን ሳይረደ
የመሬቱ ስምም ሆነ መታወቂያው በወሊጅ አባቴ ስም ስሇሚገኝ ብቻ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን
ንብረት እና ይዞታ እንዴሇቅ መወሰኑ ሔግን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ የአሁኗ ተጠሪም ሇክርክሩ
መነሻ በሆነው ይዞታ ኮንትራት ውሌ ሊይ እንዯምስክር ሆና የፇረመችበት ስሇመሆኗ በስር ወረዲ
ፌርዴ ቤት ሊይ በግሌፅ ተቀምጦ እያሇ ከከፌተኛ ፌርዴ ቤቱ እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ያለት
ችልቶች ግን ላሊ ማስረጃ ሳያስቀርቡ ከ20 አመት በሊይ በእጄ ይዤ የምጠቀመበት ይዞታ መሆኑ
በማስጃዎቼ ተረጋግጦሌኝ እያሇ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ ሔግ ስህተት ስሇሆነ ተሽሮ የጉዯያ
ቢሊ ወረዲ ፌርዴ ቤት ዉሳኔ እንዱፀናሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡
አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች አከራካሪውን መሬት በ1986 ዒ.ም በስጦታ አግኝቶ እስካሁን
እየተጠቀመበት ባሇበት ሁኔታ እንዱያስረክብ መወሰኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡
ተጠሪ መሌስ ባሇማቅረባቸዉ መሌስ የመስጠት መብታቸዉ ታሌፍ ጥቅምት 07 ቀን 2009 ዒ.ም
ዉሳኔ ተሰጥቶ የነበረ ቢሆንም በላለበት የተሰጠዉ ዉሳኔ እንዱነሳሊቸዉ ተጠሪ አቤቱታ
አቅርበዉ ተቀባይነት በማግኘቱ ዉሳኔዉ ተነስቶ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
ተጠሪ ሇአቤቱታዉ የሰጡት መሌስ ይዘት፡- አመሌካች ክርክር ያስነሳዉን መሬት አንዳ በሔጋዊ
መንገዴ ተሰጥቶኛሌ እያሇ፤ አንዳ ዯግሞ ስጦታዉ ተፇጻሚ የሚሆነዉ የአካባቢዉን ባሔሌ
መሰረት

በማዴረግ

ነዉ

በማሇት

የሚያነሳዉ

ነጥብ

የሔግ

ዴጋፌ

የሇዉም፡፡ተጠሪ

ዉሌ

አሇማዴረጓን ከሥር ጀምራ የተከራከረች ሲሆን የወረዲዉ መሬት እና የአከባቢዉ ጥበቃ ጽ/ቤት
በጻፇዉ ዯብዲቤ ይዞታዉ በተጠሪ ባሇቤት ስም እንዲሇ እንጂ በስጦታ ስሇመተሊሇፈ የቀረበ ማስረጃ
የሇም የሚሌ ሆኖ እያሇ አመሌካች ዉሌ ሇመኖሩ ተረጋግጦሌኛሌ የሚሇዉ ተቀባይነት የሇዉም፡፡
አመሌካች በ1986 ዒ.ም ሲያገባ ሁሇት ሄክታር መሬት ተሰጥቶት ነበር ቢባሌ እንኳ አንዴም ቀን
ተጠቅሞበት እንዯማያዉቅ ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ መሬቱን ይዛ እስከ አሁን ግብር እየከፇሇች
ስትጠቀምበት እንዯነበረ እና አመሌካች ዯግሞ የገጠር መሬት ትቶ ቢሊቲ ከተማ ይኖር እንዯነበረ
በመ/ቁ 09086 ሊይ በቀረበዉ ማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የአመሌካች አቤቱታ ዉዴቅ
ተዯርጎ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና ሰበር ሰሚ ችልት የሰጡት ዉሳኔ
ይጽናሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸዉን በሚያጠናክር መሌኩ የመሌስ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡
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የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን ከስር ፌ/ቤት ዉሳኔ እና ጉዲዩ ሇሰበር
ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘዉ ጭብጥ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነዉም የአሁኑ
አመሌካች ያቀረባቸው ሁሇት የሰው ምስክሮች ክርክር የተነሳበትን ይዞታ እንዯሚያውቁ፣ በ1986
ዒ.ም ጣሌቃ ገቡ ሲያገባ በአካባቢው ባሔሌ መሰረት ሇጎጆ መውጫ ተጠሪ ከባሎ ጋር ክርክር
ያስነሳዉን ይዞታ ሇአመሌካች መስጠታቸውን እና ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ይዞታዉን አመሌካቹ ይዞ
አንዲንዳ በራሱ እያረሰ እየተጠቀመ፣ አንዲንዴ ጊዜ ዯግሞ የእኩሌ ሰጥቶ የሚጠቀምበት
መሆኑን፣

በአሁኑ

ወቅት

ዯግሞ

ሇሶስት

አመት

ኮንትራት

ሇስር

ተከሳሹ

መስጠቱን

እንዯሚያውቁና ይዞታው ከ20 አመት በሊይ በአመሌካች እጅ የሚገኝ መሆኑን እንዯመሰከሩ
የወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአካባቢው ባህሌ መሰረትአመሌካቹ
ክርክር የተነሳበት ይዞታ መስጠቱን የሚገሌፅ መጋቢት 12 ቀን 1986 ዒ.ም የተፃፇ የስጦታ ውሌ
ቀርቧሌ፡፡ ላሊዉ በአመሌካች እና በስር ተከሳሽ መካከሌ በተዯረገዉ የኪራይ ዉሌ ተጠሪ
በምስክርነት መፇረሟና በስር ፌ/ቤት በተዯረገዉ ክርክር ይህንኑ በግሌጽ ክዲ አሇመከራከሯ
መሬቱ ሇአመሌካች በስጦታ የተሰጠ መሆኑን በተጨማሪነት የሚያረጋግጥ ነዉ፡፡ የተጠሪ
ምስክሮችም ቢሆኑ የስር ተከሳሽ መሬቱን በምን መሌክ መያዙን ባያዉቁም ሇ3 ተከታታይ ዒመት
ይዞ እያረሰ ይጠቀምበት መሆኑን መመስከራቸዉ ሲታይ ተጠሪ በመሬቱ መጠቀም ካቆሙ ረጅም
ጊዜ ያሇፇዉና የአመሌካችን ክርክር የሚያጠናክር መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የወረዲዉ ፌ/ቤት የሰጠዉን ዉሳኔ ሇመሻር የሰጠዉ ምክንያት
የእርሻዉ መሬት እስካሁን በተጠሪ ባሇቤት ስም ተመዝግቦ የሚገኝ እና ግብር የሚከፇሌበት
መሆኑን ነዉ፡፡ ነገር ግን ክርክር ያስነሳዉ መሬት በ1986 ዒ.ም አመሌካች ሲያገባ ሇጎጆ መዉጫ
ተብል እስከተሰጠዉና በተግባር በይዞታዉ ስር አዴርጎ በራሱም ሆነ እያከራዬ ከ20 ዒመት በሊይ
እየተጠቀመበት የሚገኝ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ በአባቱ ስም መሆኑና ግብር መከፇለ ብቻ
በመሬቱ ሊይ ያሇዉን የባሇይዞታነቱን መብት አያስቀርበትም፡፡
በመሠረቱ የኦሮሚያ ክሌሌ ገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/1999 አንቀፅ
2/3/ ሔጋዊ የመሬት ይዞታ ማሇት ሔጋዊ በሆነ ሁኔታ አግባብ ባሇው አካሌ ሇተጠቃሚዎች
የተሰጠ መሬት፣ ወይም በውርስ ወይም በስጦታ የተገኘ መሬት ማሇት ነው በማሇት ሲዯነግግ፤
የአዋጁ አንቀጽ 9(5) ዯግሞ ባሇይዞታዉ በመሬት ይዞታው የመጠቀም መብቱን በዚያ መሬት ገቢ
ሇሚተዲዯሩ ወይም ላሊ ገቢ ሇላሊቸው የቤተሰብ አባሊት ወይም መሬት ሇላሊቸው ሌጆቹ በስጦታ
ማስተሊሇፌ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ተጠሪና ባሇቤታቸው ሇአሁኑ
አመሌካች ክርክር የተነሳበትን ይዞታ በስጦታ አስተሊሌፇዉ ተጠቃሚ አዴርገዉታሌ፡፡ አመሌካች
ከ20 ዒመት በሊይ ተጠቃሚ የሆነበት መሬት መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ መሬቱ በስጦታ
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ሰጪዉ ስም እስከአሁን ተመዝግቦ መገኘቱ እና ግብር በስሙ መከፇለ ብቻ ይዞታዉ በስጦታ
ዉሌ አሌተሊሇፇም የሚያሰኝ አይሆንም፡፡
ሲጠቃሇሌ አመሌካች ክርክር የተነሳበትን መሬት በሔጋዊ መንገዴ አግኝተው ከ20 /ሃያ/ አመት
በሊይ በእጃቸው ይዘው በራሳቸዉም ሆነ አከራይተዉ ሲጠቀሙበት የቆዩ መሆናቸው በሚገባ
ተረጋግጦ እያሇ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ይዞታውን ሇተጠሪ እንዱመሌሱ በማሇት
ዉሳኔ መስጠቱ የአመሌካችን ከይዞታዉ ያሇመፇናቀሌ ሔገ-መንግስታዊ መብት የሚጥስ ሆኖ
እያሇየክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትም ሆነ ሰበር ሰሚ ይህን ተቀብሇው
በማጽናት የሰጡት ዉሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም
የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 35592 ጥር 18 ቀን 2007 ዒ.ም
ተሰጥቶ፤በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 191823 የካቲት 20 ቀን 2007
ዒ.ም በተሰጠ ዉሳኔእናበኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ በመ/ቁ 203567
ታሔሳስ 18 ቀን 2008 ዒ.ም በተሰጠ ትዔዛዝ የጸናዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1)
መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የጉዯያ ቢሊ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 69933 ታሔሳስ 02 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው
ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡
3. ክርክር ያስነሳዉ የእርሻ መሬት አመሌካች ሇተጠሪ ሇማስረከብ አይገዯዴም ተብል
ተወስኗሌ፡፡
4. አፇጻጸሙ ሇጊዜዉ ታግድ እንዱቆይ ታሔሳስ 19 ቀን 2009 ዒ.ም የተሰጠዉ የዔግዴ
ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
5. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ዉሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሃ/ወ
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