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የሰ/መ/ቁ. 35472 

ጥቅምት 6 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ፀጋዬ አስማማው 

                     ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ መሏመዴ ካሣሁን - ጠበቃ አረጋኸኝ መርዔዴ 

ተጠሪ፡- አቶ ሣሌሀዱን ኑር ቀረቡ  

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በሰሜን ጎንዯር መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን ተጠሪ በአመሌካችና 
በሥር አንዯኛ ተከሣሽ የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት ሊይ ባቀረቡት ክስ አቶ ኑር ሁሴን ካሴ ከተባለት ሸሪኬ ጋር 
በመሆን በዯንቢያ ወረዲ ሌዩ ስሙ "ዋዋ" በተባሇ ቦታ መሬት ሇማሌማት በነበረን ፌሊጎት 17 ሄክታር መሬት በኪራይ 
ተሰጥቶን የኢንቨስትመንት ፇቃዴ አውጥተን ከሸሪኬ ከአቶ ኑርሁሴን ካሴ ጋርም ሰኔ 5 ቀን 1988 ዒ.ም የህብረት ሽርክና 
ውሌ ተፇራርመን ከዚያም በተፇቀዯሌን መሬት ሊይ አስፇሊጊ የሆነውን የማሇስሇስና የማዘጋጀት ሥራ ሠርቼ በተዘጋጀው 
መሬት ሊይ የተሇያየ እህሌ ዘርቼበት እንዲሇ ያሇምንም ማስጠንቀቂያ የውለ ጊዜ ሣይዯርስ መሬቱን ከተዘራው እህሌና 
ከተሇያዩ የግብርና መሣሪያዎች ጋር አንዯኛ ተከሣሽ የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት በመውሰዴ ሇሁሇተኛ ተከሣሽ 
አሣሌፍ ሰጥቷሌ፤ በማሇት፣ ይገባናሌ ያለትን የእህሌና የጉሌበት ዋጋ በመዘርዘር በዴምሩ ብር 71.99ዏ እንዱከፇሊቸውና 
መሬቱም እንዱሰጣቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

 የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ በአንዯኛ ተከሣሽና በአቶ ኑርሁሴን ካሴ መካከሌ በተዯረገው የመሬት 
ኪራይ ውሌ መሠረት ውለ ከሚቋረጥባቸው ምክንያቶች አንደና ዋናው በኪራይ ውለ አንቀጽ 11/ሇ/ መሠረት ተከራዩ 
ሇአከራዩ መክፇሌ የሚገባውን የመሬት ኪራይ ሇሁሇት ተከታታይ ዒመታት ሣይከፇሌ በሚቀርበት ጊዜ እንዯሆነ 
የተመሇከተ ሲሆን ተከራዩም በውለ በገቡት ግዳታ መሠረት የመሬት ኪራዩን መክፇሌ ሲገባቸው ባሇመክፇሊቸው አንዯኛ 
ተከሣሽ ውለን እንዲቋረጠ ፌ/ቤቱ ስሇተገነዘበ በተቋረጠ ውሌ ሊይ በመመስረት ከሣሽ ያቀረቡት ክስ አግባብነት የሇውም 
በማሇት ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ፣ በተዯረገው የመሬት 
ኪራይ ውሌ መሠረት ተከራዩ መክፇሌ የሚገባውን የመሬት ኪራይ በየጊዜው ሲከፌሌ እንዯነበር በአስረጂነት የቀረቡት 
ሰነድች የሚያረጋግጡ ሆኖ ሣሇ የሥር ፌ/ቤት ውለን ሉያቋርጥ የሚችሌ ነገር መኖሩን ሣያረጋግጥ በአንዯኛ መ/ሰጭ 
/የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት/ የቀረበውን መከራከሪያ ብቻ በመቀበሌ በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ውሌ 
ተቋርጧሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢነት የላሇው ነው በማሇት ሽሮ ሇክሱ ምክንያት የሆነው መሬት ሇይግባኝ ባይ 
/ሇአሁን ተጠሪ/ እንዱመሇስሇት በማሇት ውሣኔ የሰጠ ሲሆን የክፌያ ጥያቄውን በተመሇከተ ግን የሥር ፌ/ቤት በማስረጃ 
አጣርቶ እንዱወስን ጉዲዩን ወዯ ሥር ፌ/ቤት መሌሷሌ፡፡  

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሲሆን ይህ ችልትም የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ 
አመሌካች /የሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ/ ከወረዲው ገጠር ሌማት ጽ/ቤት ጋር ባዯረገው ውሌ ያገኘውን መሬት ሇተጠሪ 
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እንዱያስረክብ መወሰኑ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን በጽሁፌ 
አከራክሯሌ፡፡ ምሊሽ ማግኘት የሚገባውም የጉዲዩ ጭብጥ አመሌካች ከሥር አንዯኛ ተከሣሽ ከዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት 
ጽ/ቤት ጋር ባዯረጉት ውሌ መሠረት የያዙትን መሬት ሇተጠሪ እንዱያስረክቡ በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መወሰኑ 
አግባብነት አሇውን? የሚሇው ነው፡፡ ከዚሁ ጭብጥ አኳያም የሰበር አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው ተጠሪ በአመሌካችና በሥር አንዯኛ ተከሣሽ የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት ሊይ 
ክስ ያቀረቡት በኪራይ ውሌ መነሻነት የተያዘውን 17 ሄክታር መሬት አንዯኛ ተከሣሽ ሇሁሇተኛ ተከሣሽ /የአሁን 
አመሌካች/ ያሇአግባብ አሣሌፍ የሰጠ ስሇሆነ መሬቱን መሌሰው ያስረክቡኝ ኪሣራም እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ 

 የመሬት ኪራይ ውለ ተዯርጎ የነበረው በአቶ ኑርሁሴን ካሴና በወረዲው ግብርና ሌማት ጽ/ቤት በኩሌ የነበረ 
ቢሆንም እስከ 1994 ዒ.ም ዴረስ በየዒመቱ ውለ ሲታዯስ የነበረው በተጠሪ በአቶ ሣሌሀዱን ኑር ስም ስሇነበር ይህ ሁኔታ 
ተጠሪን ተዋዋይ ወገን እንዲዯረጋቸው ስሇሚያስገነዝብ ውለ በተጠሪ ሊይ የመብትም ሆነ የግዳታ ምንጭ ሉሆን 
ስሇሚችሌ ይህንኑ ውሌ መሠረት በማዴረግ ክስ ማቅረባቸው ክስ ባቀረቡበት ነገር መብትና ጥቅምት /vested interest/ 
እንዲሊቸው ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ 

 ተጠሪ ክስ ባቀረቡበት ነገር መብትና ጥቅም አሊቸው ከተባሇ ውለን አስገዴድ ሇማስፇፀም /forced performance/ 
ያቀረቡት ክስ ከሕጉ አኳያ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ መርምረናሌ፡፡ 

 የሥር አንዯኛ ተከሣሽ የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት የውለ ጊዜ ከመጠናቀቁ በፉት ሇክርክሩ ምክንያት 
የሆነውን መሬት ከተጠሪ ሊይ በመውሰዴ ሇአመሌካች ስሇማከራየቱ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ 

 የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት የመሬት ኪራይ ውለን በተናጠሌ መሠረዙ /unilateral cancellation/ 
አግባብነት የሇውም ቢባሌ ውለ የተሰረዘበት ወገን በውለ መሠረዝ ምክንያት የዯረሰበት ኪሣራ ቢኖር ይህን ከመጠየቅ 
አሌፍ የውለን ቃሌ በመፃረር የሠራውን ሥራ እንዱያፇርስና እንዯ ውለ ተገድ እንዱፇጽም መጠየቅ ስሇመቻለ ከሕጉ 
አንፃር ተመሌክተነዋሌ፡፡ 

 በዚህም መሠረት ውሌን አስገዴድ ሇማስፇፀም በሚቀርብ አቤቱታ በውለ አሇመከበር የተነሣ በባሇገንዘቡ ሊይ 
የዯረሰው ወይም ይዯርሣሌ ተብል የሚገመተው ኪሣራ ከባሇእዲው ቀጥተኛ የውሌ አፇፃፀም በስተቀር በጉዲት ኪሣራ 
መሌክ ፇጽሞ ሉካስ የማይችሌ በሚሆንበት ጊዜ እንዯሆነ እንዯዚሁም እንዯ ውለ ይፇፀምሌኝ ብል ሇሚጠይቀው ተዋዋይ 
ወገን የተሇየ ጥቅም በሚሰጠው ጊዜና አፇፃፀሙም የባሇእዲውን የግሌ ነፃነት የማይነካ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ መሆኑን 
ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1776 ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የውለ ጊዜ ከመጠናቀቁ በፉት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ይሄው 17 ሄክታር መሬት ከተጠሪ 
ያሇአግባብ ተነጥቆ ሇአመሌካች ተሰጥቷሌ ቢባሌ እንኳን በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ወይንም ወዯፉት ይዯርሣሌ ተብል 
የሚጠበቀው ኪሣራ በጉዲት ኪሣራ መሌክ ሉካስ የሚችሌ በመሆኑ ተጠሪ ኪሣራ ከመጠየቅ አሌፇው መሬቱን ተከሣሾች 
ተገዯው ሉያስረክቡኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክስ በውሌ አፇፃፀም የተሇየ ጥቅም /special interest/ ሣይኖራቸውና 
በአጠቃሊይም ሕጉ ውሌን አስገዴድ ስሇማስፇፀም ከዯነገገው መርህ ጋር የማይጣጣም በመሆኑ ጉዲዩን በይግባኝ 
የተመሇከተው የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሥር ተከሣሾች መሬቱን ሇሥር ከሣሹ ሉያስረክቡ ይገባሌ በማሇት የሰጠው 
ውሣኔ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ8167 ታህሣሥ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ ሇክርክሩ 
ምክንያት የሆነውን መሬት የሥር ተከሣሾች ሇሥር ከሣሽ ሉያስረክቡ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት ስሇተፇፀመበት ይህንኑ የውሣኔውን ክፌሌ በመሻር የኪሣራ ክፌያ ጥያቄውን 
በተመሇከተ በሰሜን ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በኩሌ ታይቶ እንዱወሰን ጉዲዩን ወዯ ሥር ፌ/ቤት መመሇሱ 
በአግባቡ ስሇሆነ አጽንተነዋሌ፡፡ 
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2/ አመሌካችም ሆነ የሥር አንዯኛ ተከሣሽ የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን 
መሬት ሇተጠሪ ሉያስረክቡ አይገባም ተብል ተወስኗሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3/ ይህ ፌርዴ የሰበር አቤቱታ ባሊቀረበው የዯንቢያ ወረዲ ግብርና ሌማት ጽ/ቤት ሊይ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 331 
መሠረት ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

4/ ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ  
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