የሰ/መ/ቁ. 49200
ህዲር 1 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ጋሻው በጎሰው ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አሇበሌ መከተ አሌቀረበም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው በአማራ ክሌሌ የሊይ ጋይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ጎንዯር ከፌተኛ
ፌርዴ ቤትና የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት ወሳኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ስሇጠየቁ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ የቦታና የባህር ዛፌ አትክሌት ይዞታን የሚመሇከት ነው፡፡ በሥር ከሳሽ ሆኖ
የቀረበው የአሁን ተጠሪ ሲሆን የከሰሰውም አቶ ሲሳይ በጎሰውንና አቶ ጋሻው በጎ ሰውን ነው፡፡ ተጠሪ
ከሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው አቶ ሲሳይ በጎ ሰው ብር 1900 (አንዴ ሺ ዘጠኝ መቶ ብር) ተበዴሮ
ቆይቶ ገንዘቡን ሇመክፇሌ ባሇመቻለ ቦታውን ከእነ አትክሌቱ በብር 1500 (አንዴ ሺ አምስት መቶ
ብር) ግምት አስረክቦኛሌ፡፡ ይህ ቦታ ሇመንገዴ ሲቀየስ ሁሇተኛው ተከሳሽ (የአሁን አመሌካች)
ቦታውና ባህር ዛፌ የእኔ ነው በማሇት 4‚400 የባህርዛፌ ግምት እንዲይከፇሇኝ ቦታው የእኔ ነው
በማሇት በቀበላ አስተዲዲር በማመሌከት ገንዘቡ እንዱያዝ አዴርጓሌ፡፡ ስሇሆነም የባህርዛፈን አሊባ
እንዲሌቀበሌ ቦታውም የእኛ ነው በማሇት ሁከት የፇጠሩብኝ ስሇሆነ በይዞታዬ ሊይ የፇጠሩት ሁከት
እንዱወገዴሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተከሳሾች በበኩሊቸው ተከሳሽ ብር 1900 ሇሲሳይ በጎ ሰው
ያበዯረ መሆኑን በክሱ ገሌጿሌ፡፡ ሆኖም የብዴር ገንዘቡን ከሰጠኝ አስር ዓመት ያሇፇ በመሆኑ
ሉጠይቀኝ አይችሌም የብዴር ውለ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ በወቅቱ የዕዲ መክፇያ እንዱሆን
የተዋዋሌኩት ቦታና ባህርዛፌ አትክሌት የተበዲሪው የአቶ ሲሳይ በጎ ሰው ሣይሆን የወንዴሜ የጋሻው
በጎ ሰው በመሆኑ ውለ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት በሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው ሲሳይ በጎ
ሰው መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በበኩለ በሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ ሆኖ ቀርቦ ቦታውም ሆነ
ይዞታው የእኔ እንጅ የአንዯኛ ተከሳሽ የሲሳይ በጎ ሰው አይዯሇም፡፡ ወንዴሜ በተዋዋሇውና እኔ
ባሌተስማማሁበት ሁኔታ እኔ የይዞታ መሬቴንና የባህርዛፌ አትክሌቴን ሇከሳሽ የምሇቅበት ምክንያት
የሇም፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቷሌ፡፡ የቀረቡት ምስክሮችም ቦታውና ባህርዛፌ
አትክሌቱ የጋሻው በጎሰው ነው ነገር ግን አንዯኛ ተከሳሽ ሲሳይ በጎሰው ሇአሁን ተጠሪ ሇሥር ከሳሽ
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አሇበሌ መከተ ሸጦሇታሌ በማሇት የመሰከሩ መሆናቸውን በውሣኔው ገሌጿሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት
አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሁከት ፇጥሮአሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅረቦ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቅርቦ የሰበር ችልቱ የበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች መስከረም 13 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የባህር ዛፌ አትክሌቱና
ቦታው የእኔ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ካረጋገጠ በኋሊ የእኔን አትክሌት ግምት ወንዴሜ ሲሳይ
በጎሰው በተዋዋሇው ውሌና በተበዯረው ገንዘብ መነሻ የአሁን ተጠሪ እንዯወሰዯ የተሰጠው ውሳኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ
በበኩሊቸው ይዞታው የአቶ ሲሳይ በጎ ሰው ነበር፡፡ በብር 1900 /አንዴ ሺ ዘጠኝ መቶ ብር/ ተበዴሮ
ባሇመክፇለ ቦታውንና አትክሌቱን ተረክቤዋሇሁ፡፡ የይዞታ የምስክር ወረቀትም አውጥቼበታሇሁ ፡፡
አሁን ግን የባህርዛፌ ግምት ሇእኔ ነው የሚገባው በማሇት አመሌካች ሁከት የፇጠረ በመሆኑ
የተፇጠረው ሁከት እንዱወገዴ ክስ አቅርቤ የተወሰነው በአግባቡ ስሇሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም የሚሌ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ በሥር ፌርዴ ቤት
ተጠሪ ያቀረባቸው ምስክሮች ይዞታው የማን እንዯሆነ አናውቅም ገዝቶታሌ ሲባሌ ሰምተናሌ በማሇት
የመሠከሩ ሲሆን የእኔ ምስክሮች የእኔ መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ የሊይ ጋይንት ወረዲ መሬት
አስተዲዯር ይዞታው የእኔ መሆኑን በማረጋገጥ ጽፎሌ ስሇሆነም ይዞታው የእኔ እንጅ የሲሳይ በጎ
ሰው ባሇመሆኑ ተጠሪ ቦታውን በዕዲ መክፇያነት በውሌ ተቀብዬ ይዥዋሇሁ በማሇት የሚያቀርበው
ክርክር የህግ ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊኘነውም፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በተጠሪ ይዞታ ሊይ ሁከት
የፇጠረ ስሇሆነ ሁከቱ ይወገዴ በማሇት የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን
ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ጉዲዩን እንዯመረመርነው የወረዲው ፌርዴ ቤት በአንዴ በኩሌ የተጠሪ ጥያቄ የቦታ
ባሇቤትነት ጥያቄ ባሇመሆኑ የቦታ ውለን ማጣራቱ አስፇሊጊ አይዯሇም በማሇት በውሣኔው የገሇፀ
ሲሆን በላሊ በኩሌ ቦታው የጋሻው በጎሰው ነው ነገር ግን ሲሳይ በጎሰው ሇተጠሪ ሇመከተ ዯምሴ
በገንዘብ ሲሸጠው እናውቃሇን በማሇት የመሰከሩ መሆኑን በውሳኔው ገሌፆሌ፡ አመሌካች በተጠሪ
ይዞታ ሊይ ሁከት ፇጥረዋሌ ወይም አሌፇጠሩም የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመያ ተጠሪ
የቦታው ህጋዊ ባሇይዞታ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ማጣራት አስፇሊጊ ነው፡፡
ተጠሪ ቦታውን አገኘሁ የሚሇው የአመሌካች ወንዴም አቶ ሲሳይ በጎሰው ብር 1900 /አንዴ
ሺ ዘጠኝ መቶ ብር/ ተበዴሮኝ ይህንን ገንዘብ ባሇመክፇለ ቦታውንና የባህርዛፌ አትክሌቱን በብር
1500 /አንዴ ሺ አምስት መቶ ብር/ ተገምቶ በእዲ መክፇያነት በውሌ አግኝቸዋሇሁ በማሇት
የሚከራከር ሲሆን አመሌካች ከሲሳይ በጎ ሰው ጋር የእዲ መክፇያ እንዱሆን የተስማማሁበት ቦታና
አትክሌት የእኔ ይዞታ በመሆኑ ከውሌ የመነጨ መብት በቦታውና በባህርዛፌ ሊይ ሉኖርህ አይችሌም
በማሇት የሚከራከር መሆኑን ነው፡፡
ተጠሪ ቦታውን አገኘሁ የሚሇው ከማን እንዯሆነ በራሱ አከራካሪ ቢሆንም ተጠሪ የቦታውን
ባሇይዞታ ሆንኩበት የሚሇው ውሌ በቦታው ሊይ ባሇይዞታ ሉያዯርገው የሚችሇው ነው ወይስ
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አይዯሇም? የሚሇው መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ ቦታውን የፌታብሓር እዲ
መክፇያነት ተረክቤአሇሁ የሚሇው ክርክር በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 3 መሬት
የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ የብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ሀብት ነው ተብል ከተዯነገገው
ዴንጋጌ አንፃር ስናየው መሬትን ሇዕዲ በመክፇያነት በውሌ በማስተሊሇፌ መሸጥና መሇወጥ
የማይቻሌና በዚህ አይነት መንገዴ ህጋዊ የመሬት ባሇይዞታ መሆን የማይቻሌ በመሆኑ ተጠሪ
የመሬቱ ባሇይዞታ ሆኘበታሇሁ የሚሇው ውሌ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1678 ንዐስ አንቀጽ 2
መሠረት ህጋዊ በሆነ
ጉዲይ ሊይ የተዯረገ ባሇመሆኑ ውለ ህጋዊ ውጤት የላሇውና መብት
የማያስገኝ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የሥር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ምስክሮች ይዞታው የአመሌካች መሆኑን ነገር
ግን ወንዴሙ ሇተጠሪ አባት የሸጠ መሆኑን እናውቃሇን በማሇት የመሰከሩ መሆኑን በውሣኔው
ገሌጿሌ፡፡ ይዞታውና የባህርዛፌ አትክሌቱ የአመሌካች መሆኑ ከተረጋገጠ አመሌካች ወንዴሙ ሲሳይ
በጎ ሰው ባዯረገው ውሌ ሉገዯዴ የሚችሇው አመሌካች እሱን ወክል ውሌ እንዱዋዋሌ የሰጠው
የውክሌና ሥሌጣን ካሇና ወንዴሙ ሲሳይ በጎ ሰው በዚህ በውክሌና ሥሌጣኑ መሠረት ውሌ
የተዋዋሇ መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ አቶ ሲሳይ በጎ ሰው ውለን
የተዋዋሇው ከአመሌካች ባገኘው የውክሌና ሥሌጣን መሆኑን አሊስረዲም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች
ባሌተስማማበትና በቦታው ሊይ ያሇው የባህር ዛፌ አትክሌት ሇወንዴሙ ዕዲ መክፇያ እንዱሆን
ስምምነቱን ባሌገሇፀበት ሁኔታ ወንዴሙ በተዋዋሇው ውሌ መነሻ ቦታውንና አትክሌቱን ሇተጠሪ
እንዴሇቅና በተጠሪ ሊይ ሁከት እንዲይፇጥር ተብል የተሰጠው ውሳኔ ህጋዊ መሠረት ያሇው ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
በአጠቃሊይ ተጠሪ በቦታዬና በንብረቴ ሊይ ሁከት ተፇጥሮብኛሌ ብል ክስ ሇማቅረብ
በመጀመሪያ የቦታውና የንብረቱ ህጋዊ ባሇይዞታ መሆኑን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ በሥር ፌርዴ
ቤት ያቀረቡት ምስክሮች ይዞታው የአመሌካች መሆኑን እንዯመሠከሩና ቦታውን ከነባህርዛፈ ሇተጠሪ
በሥር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው ሲሳይ በጎሰው በገንዘብ ሸጦሇታሌ የሚሌ የምስክረነት ቃሌ
እንዲስመዘገቡ የወረዲው ፌርዴ ቤት በውሳኔው ገሌፆታሌ፡፡ ይኸም ተጠሪ በህገ መንግሥቱ አንቀጽ
40 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገውን የሚጥስ ተግባር በመፇፀምና የመሬቱ ህጋዊ ባሇይዞታ ካሌሆነው
አቶ ሲሳይ በጎሰው መሬቱን በዕዲ መክፇያነት በውሌ ይዣሇሁ በማሇት የሚከራከሩ መሆኑንና
የቦታው ህጋዊ ባሇይዞታ የማያዯርጋቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ ሆኖ እያሇ አመሌካች በተጠሪ ህጋዊ
ይዞታ ሊይ ሁከት ፇጥሯሌ በማሇት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአማራ ክሌሌ የሊይ ጋይንት ወረዲ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ጏንዯር ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ በዚህ ክርክር ተሣታፉ ካሌሆነውና በሥር አንዯኛ ተከሳሽ በነበረው አቶ ሲሳይ በጎ ሰው
በብዴር ሰጥቸዋሇሁ የሚሇውን ገንዘብ እንዴከፌሇው ክስ አቅርቦ ከመጠየቅ ይህ ውሣኔ
አያግዯውም ብሇናሌ፡፡
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3. አመሌካች የቦታውና የአትክሌቱ ሔጋዊ ባሇይዞታ በመሆኑ በተጠሪ ሊይ የፇጠረው ሁከት የሇም
በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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