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የሰ/መ/ቁጥር ፡-150773
ቀን፡-ግንቦት 27/2010 ዒ/ም
ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ
በዔዉቀት በሊይ
እንዲሻዉ አዲነ
ኃይለ ነጋሽ
እትመት አሰፊ
አመሌካች:- አቶ ሀይለ ኪዲኑ ቀረቡ
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ቀጭኑ ደጉማ ጠበቃ ሙለቀን ግዛቸው ቀረቡ
2. አቶ ተሰማ አሇማየሁ አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ በገጠር መሬት የመጠቀም መብትን
የሚመሇከት ሆኖ የተጀመረው በኦሮሚያ ክሌሌ በጉቶ ጊዲ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡
በዚሁ ፌ/ቤት የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ከሳሽ የአሁኑ አመሌካች ተከሳሽ የነበሩ ሲሆን የአሁኑ
2ኛ ተጠሪ ዯግሞ ጣሌቃ ገብ ነበሩ፡፡ 1ኛ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ አቅርበዉት የነበረዉ
ክስ ይዘት፡- ክርክር ያስነሳዉን መሬት በ1989 ዒ.ም በዉሳኔ አግኝቼ እየተጠቀምኩበት
የቆየሁ ሲሆን የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ መሬቱን በ2005 ዒ.ም ከሔግ ዉጪ ይዞ ስሇሚገኝ
ይሌቀቅሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች በበኩለ ክርክር ያስነሳዉ መሬት በቤንሻንጉሌጉሙዝ ክሌሌ ዉስጥ ይገኝ የነበረ ሲሆን ወዯ ኦሮሚያ ከተካሇሇ በኃሊ በጉቶ ጊዲ ወረዲ
ግብር እየከፇሌኩ ስጠቀምበት የቆየሁት በመሆኑ 1ኛ ተጠሪ መብት የላሇዉ በመሆኑ
ክስ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
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ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያየዉ የጉቶ ጊዲ ወረዲ ፌ/ቤት የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ
መርምሮ አመሌካች ክርክር ያስነሳዉን መሬት ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱሇቅ ወስኖ የነበረ
ቢሆንም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዉሳኔዉን በመሻር አመሌካች
መሬቱን በኮንትራት ወስጀበታሇሁ የሚሇዉ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ
እንዱገባ ካዯረገ በኃሊ የመሬቱ ባሇይዞታ ማን እንዯሆነና በምን መሌኩ በአመሌካች እጅ
እንዯገባ አጣርቶ ተገቢዉን እንዱወስን በነጥብ መሌሶሇታሌ፡፡
2ኛ ተጠሪ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ተዯርጎ በሰጠዉ መሌስ ክርክር ያስነሳዉን
መሬት ከ1ኛ ተጠሪ በኮንትራት ሇ5 ዒመት ወስጄ በመሃሌ ስታመም ሇአመሌካች ሇ10
ዒመት በኮንትራት የሰጡት እንጂ የአመሌካች አይዯሇም በማሇት 1ኛ ተጠሪን በመዯገፌ
ተከራክሯሌ፡፡
የወረዲዉ ፌ/ቤት ክርክርና ማስረጃዉን መርምሮ 1ኛ ተጠሪ ክርክር ያስነሳዉ ይዞታ
በእጁ አዴርጎ ሲያዝበት የነበረ ይዞታዉ ሇመሆኑ አሊስረዲም በማሇት ክስ ሇማቅረብ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33(2) መሰረት መብት የሇዉም በማሇት ክሱን ዉዴቅ በማዴረግ
ወስኗሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ያቀረቡትን ይግባኝ የተመሇከተዉ
የምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ አመሌካች
ክርክር ያስነሳዉን መሬት ከ2ኛ ተጠሪ ሇ15 ዒመት በኮንትራት ወስጄ የያዝኩት ነዉ
በማሇት የተከራከረ ሲሆን 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ መሬቱን ከ1ኛ ተጠሪ በኮንትራት ወስጄ
ሇአመሌካች በኮንትራት ሰጠሁኝ ያሇ በመሆኑ፤ እንዱሁም በክሌለ የገጠር መሬት
አጠቃቀም

አዋጅ

ቁጥር

130/99

መሠረት

የኪራይ

ዉለ

በሚመሇከተዉ

አካሌ

ያሌተመዘገበ በመሆኑ አመሌካች መሬቱን ሇ1ኛ ተጠሪ ይሌቀቅ በማሇት የወረዲዉን
ፌ/ቤት ዉሳኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ በመቀጠሌ
ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ ይህ
የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ቅር በመሰኘታቸዉ ሇማስሇወጥ
ነው፡፡
አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- የአሁኑ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን
መሬት ሇአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ኮንትራት የሰጠ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ በላሇበት
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እና መሬቱን በ01/09/1998 ዒ.ም በተጻፇ የኮንትራት ዉሌ ከ2ኛ ተጠሪ ተከራይቼ
ስጠቀምበት የቆየሁ ስሇሆነ ሇመክሰስ መብት የነበረዉ 2ኛ ተጠሪ እንጂ 1ኛ ተጠሪ
አይዯሇም፡፡ 1ኛ ተጠሪ ይችሊሌ ቢባሌ እንኳ ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖ እያሇ አሌፇዉ የስር
ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡ 2ኛ ተጠሪ
ይዞታዉ የራሱ መሆኑን ገሌጾ አከራየኝ እንጂ ጠያቂ ሲመጣ መሬቱን እንዯምሇቅ
ባሌተዋዋሌኩበት እንዴሇቅ መወሰኑ ስህተት ነዉ፡፡ ይዞታዉ የ1ኛ ተጠሪ መሆኑን
የሚያሳይ ማስረጃ ባሌቀረበበት መሬቱን ሌቀቅ መባላ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት በመሆኑ ዉሳኔዉ ተሽሮ የወረዲዉ ፌ/ቤት ዉሳኔ ይጽናሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡
የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ በግራ ቀኙ መካከሌ በተነሳዉ የገጠር እርሻ መሬት
ጉዲይ የምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የኮንትራት ዉለ ከ1999 ዒ.ም በፉት
መፇጸሙ

እየታወቀ

የክሌለን

የመሬት

አዋጅ

ቁጥር

130/99

በመጥቀስ

ዉለ

ባሇመመዝገቡ ፇራሽ ነዉ ሲሌ የሰጠዉ ዉሳኔ አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር
ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን ግራቀኙ ክርክራቸዉን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡
1ኛ ተጠሪ በሰበር መሌሳቸዉ ያቀረቡት ክርክር ይዘት፡- ክርክር ያስነሳዉ መሬት 3
ሄክታር የአርሶ አዯር የእርሻ መሬት መሆኑ ተረጋግጦ በክሌለ የገጠር መሬት አዋጅ
ቁጥር 130/99 መሠረት ሇዚህን ያህሌ ጊዜ የአርሶ አዯር መሬት ማከራየት አይቻሌም
ተብል አመሌካች መሬቱን እንዱሇቅ መወሰኑ ተገቢ ነዉ፡፡ በአካባቢዉ ባሇመኖሬ
እስክመሇስ እንዱጠቀምበት ሇ2ኛ ተጠሪ ሰጠሁት እንጂ ሇላሊ 3ኛ ወገን እንዱያከራይ
ባሇመሆኑ የኪራይ ዉለ አይጸናም፡፡ አመሌካች መሬቱን በዉሌ የያዘና የያዘዉም በ1998
ዒ.ም በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ያቀረበዉ ቅሬታ ተገቢነት የሇዉም
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ በበኩለ የ1ኛ ተጠሪን ክርክር በመዯገፌ መሌስ
አቅርቧሌ፡፡
የግራቀኙ ክርክር ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን ከስር ፌ/ቤት ዉሳኔ እና ጉዲዩ
ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘዉ ጭብጥ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ መርምረን
እንዯተረዲነዉ ግራቀኙን ያከራከረዉ ይዞታ አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ግንቦት 01 ቀን
1998 ዒ.ም በተዯረገ የኪራይ ዉሌ ሇ15 ዒመት ተከራይቶ የያዘዉ መሆኑን የገሇጸ
ሲሆን 2ኛ ተጠሪ በበኩለ መሬቱ የ1ኛ ተጠሪ መሆኑን አረጋግጦ ሇ5 ዒመት ተከራይቶ
በመታመሙ ምክንያት ሇአመሌካች ሇ15 ዒመት ማከራየቱንና መሬቱ ሇ1ኛ ተጠሪ
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ሉመሇስሇት እንዯሚገባ ተከራክሯሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች ክርክር ያስነሳዉን
መሬት ሇተጠሪ ሉሇቅ ይገባሌ በማሇት ሲወስን የሰጠዉ ምክንያት አመሌካች ከ2ኛ ተጠሪ
ጋር ግንቦት 01 ቀን 98 ዒ.ም ያዯረጉት የኪራይ ዉለ፤ የመሬት ኪራይ ዉሌን
ሇመመዝገብ ስሌጣን ባሇዉ አካሌ አሌተመዘገበም በሚሌ ነዉ፡፡ የዚህን ችልት ምሊሽ
የሚያሻዉና የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ የተያዘዉ ጭብጥ፤ የኪራይ
ዉለ ከ1999 ዒ.ም በፉት የተዯረገ ሆኖ ሳሇ አዋጅ ቁጥር 130/99 በመጥቀስ ዉለ
ባሇመመዝገቡ ፇራሽ ነዉ መባለ በአግባቡ ነዉ? ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉ ነዉ፡፡
በመሠረቱ በክሌለ የገጠር መሬት አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 10(2 እና
3) መሠረት በባህሊዊ መንገዴ የሚታረስ መሬትን በዉሌ ማከራየት የሚችሇዉ ከ3
ዒመት ሊሌበሇጠ ጊዜ ሆኖ ዉለም ዋጋ የሚኖረዉ በክሌለ ግብርናና ገጠር ሌማት ቢሮ
ተመዝግቦ ሲረጋገጥ ብቻ መሆኑ የተመሇከተ ሲሆን ይህ አዋጅ ከመዯንገጉ በፉት ሥራ
ሊይ የነበረዉ አዋጅ ቁጥር 56/94 አንቀጽ 11(2 እና 4) ስር በተመሳሳይ በባህሊዊ
መንገዴ የሚሇማን መሬት አርሶ አዯሩ ማከራየት የሚችሇዉ ከ3 ዒመት ሊሌበሇጠ ጊዜ
ሆኖ

በአካባቢዉ

መሬትን

ሇማስተዲዯር

ስሌጣን

ባሇዉ

አካሌ

ሲረጋገጥ

መሆኑ

ተዯንግጓሌ፡፡ ከእነዚህ አዋጆች ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇዉ አዋጅ ቁጥር
130/99 ከመዉጣቱ በፉትም ሆነ በኃሊ አርሶ አዯሩ በባህሊዊ መንገዴ የሚያሇማዉን
መሬት ማከራየት የሚችሇዉ ከ3 ዒመት ሊሌበሇጠ ጊዜ ሆኖ ዉለ ዋጋ እንዱኖረዉ
በሚመሇከተዉ አካሌ ተመዝግቦ መረጋገጥ የሚገባዉ መሆኑን ነዉ፡፡
በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች ክርክር ያስነሳዉን መሬት ሇ15 ዒመት ከ2ኛ ተጠሪ ተከራየሁ
ከማሇቱም በሊይ የኪራይ ዉለ በሚመሇከተዉ አካሌ ያሌተመዝገበና ያሌተረጋገጠ ነዉ፡፡
ይህ ዉሌ በአዋጅ ቁጥር 56/94 አንቀጽ 11(2 እና 4) ሆነ

አሁን ሥራ ሊይ ባሇዉ

አዋጅ ቁጥር 130/99 አንቀጽ 11(2 እና 3) መሠረት ሔጋዊ ዉጤት የላሇዉ በመሆኑ
2ኛ ተጠሪን ሉያስገዴዴ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 2ኛ ተጠሪ ከ1ኛ ተጠሪ
ሇ5 ዒመት ተከራየሁት የሚሇዉን መሬት በላሇዉ መብት ሇ15 ዒመት ሉያከራይ
የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ ከዚህ አንጻር የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች ሇ1ኛ ተጠሪ
መሬቱን ይሌቀቅ ብል መወሰኑም ሆነ በየዯረጃዉ ጉዲዩን የተመሇከቱት ፌ/ቤቶች
ይህንኑ ዉሳኔ ማጽናታቸዉ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡
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ሲጠቃሇሌ አመሌካች ክርክር ያስነሳዉን የገጠር መሬት ሇ1ኛ ተጠሪ እንዱሇቅ
የተሰጠዉ ዉሳኔ የሚነቀፌበት በቂ ምክንያት ባሇመኖሩ ዉሳኔዉ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት

ተፇጽሞበታሌ

ሇማሇት

አሌተቻሇም፡፡

በመሆኑም

የሚከተሇዉ

ዉሳኔ

ተሰጥቷሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1. በምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 45979 ጥቅምት 27 ቀን 2010
ዒ.ም ተሰጥቶ፤ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ
213383 ሔዲር 13 ቀን 2010 ዒ.ም በተሰጠ ትዔዛዝ እና በክሌለ ሰበር ሰሚ
ችልት በሰ/መ/ቁ 274283 ሔዲር 27 ቀን 2010 ዒ.ም በተሰጠዉ ትዔዛዝ የጸናዉ
ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. በጉቱ ጊዲ ወረዲ ፌ/ቤት የተጀመረዉ አፇጻጸም ሇጊዜዉ ታግድ እንዱቆይ በዚህ
ችልት የካቲት 07 ቀን 2010 ዒ.ም የተሰጠዉ የዔግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡
ይጻፌ፡፡
3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ዉሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ማ/አ
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