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የሰ/መ/ቁ. 52496 

ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ብርሃኑ አመነው 

    አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇሥሇጣን የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- እነ አቶ ከዴር ኃላጅንሶ /አስራ ሁሇት ሰዎች/- ጠበቃ አማን ቡሌቡሊ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የመሬት ይዞታ ካሣ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
ተጠሪዎች በአሁኑ አመሌካች ሊይ በአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ታህሣሥ 13 ቀን 1998 ዓ.ም 
በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ በክሱ ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው 6666 ካሬ ሜትር የሆነው የእርሻ 
መሬት ይዞታ የነበራቸው መሆኑን፣ አመሌካች በዚሁ የእርሻ መሬት ሊይ ጥቅምት ዏ5 ቀን 1997 
ዓ.ም ካምፔ ያሰፇረበት መሆኑን፣ እያንዲንዲቸው በመሬቱ ሊይ በሄክታር ሰሊሣ ኩንታሌ ስንዳ 
የሚያገኙ መሆኑን፣ በወቅቱ የአንዴ ኩንታሌ ስንዳ ብር 2ዏዏ.ዏዏ /ሁሇት መቶ ብር/ መሆኑን 
ገሌፀው የአምስት ዓመት ምርት በጠቅሊሊው ብር 24ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ /ሁሇት መቶ አርባ ሺህ ብር/ 
እንዯሚያወጣ ጠቅሰው አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀጽ 7 እና 8 መሠረት ካሣውን 
እንዱከፌሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ተጠሪዎች የመሬቱን 
ባሇይዞታ መሆናቸውን የሚያሣይ ማስረጃ ስሊሊቀረቡ ሇመክሰስ የማይችለ መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ ካምፐ የሰፇረበትን መሬት የሚመሇከታቸው 
አካሊት በተገኙበት የተረከበ መሆኑን፣ ካምፐ ከሰፇረሰበት መሬት ውስጥም 2ዏ794.5 ካ.ሜትር ሊይ 
ብቻ መኖሩን የሚመሇከተው አካሌ አረጋግጦ በአዋጅ ቁጥር 8ዏ/89 እና 4ዏ1/96 መሠረት ተገቢው 
ካሣ መከፇለን፣ በቀሪው 79,2ዏ5.5 ካ.ሜትር ሊይ ግን መሬቱ ባድ ስሇሆነ የወረዲ አስተዲዯርም ሆነ 
የቀበላ አስተዲዯር ያነሱት የካሣ ጥያቄ ሣይኖር መሬቱን የተረከቡ መሆኑንና በዚሁ ይዞታ ሊይ 
የቀረበው ክስ በተጨባጭ ማስረጃ ተዯግፍ ያሌቀረበ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የተጠሪዎችን ምስክሮችን ከሰማ እና መሬቱ እህሌ የሚያበቅሌ 
መሆን ያሇመሆኑን ከሚመሇከተው አካሌ ማጣራት ከአዯረገ በኋሊ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ 
አዴርጎ ሇካሣው በአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 መሠረት ኃሊፉነት አሇበት የሚሌ ምክንያት በመስጠት ሇክሱ 
መሠረት የሆነውን የገንዘብ መጠን አመሌካች እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ 
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የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ነገረፇጅ የካቲት ዏ3 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪዎች በአከራካሪው የመሬት ይዞታ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ 
ሣያረጋግጡ እና መሬቱ በተወሰዯበት ሰዓትም በይዞታው ሊይ ምንም ሰብሌ በላሇበት ሁኔታ የአምስት 
ዓመት ካሣ ይከፇሊቸው ተብል የተወሰነው ከሔጉ ውጭ ስሇሆነ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ መብት 
ወይም ጥቅም የነበራቸው ስሇመሆኑ የተረጋገጠ መሆን አሇመሆኑ እና ከአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 አኳያ 
ካሣ ይከፇሌ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡በዚህም 
መሠረት ተጠሪዎች በወኪልቻቸው አማካኝነት ሏምላ 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ 
የጽሐፌ መሌስ የሰጡ ሲሆን የአመሌካች ነገረፇጅ በበኩሊቸው ሏምላ 3ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ 
ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡                                                                                                                                                                                                            

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች ክሱን የመሠረቱት የእርሻ መሬት ይዞታችን 
በአመሌካች ሇሔዝብ ጥቅም ሲባሌ ተወስድ ካሣ ስሊሌተከፇሇን ሉከፇሇን ይገባሌ በሚሌ መሆኑን፣ 
አመሌካችም ተጠሪዎች ክስ ሇመመሥረት የሚያስችሊቸው መብት ወይም ጥቅም የላሊቸው 
መሆኑንና ሇክሱም በአጠቃሊይ ሔጋዊ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን በመጥቀስ የተከራከሩ መሆኑን 
ነው፡፡ 

አመሌካች ተጠሪዎች ክስ ሇመመሥረት መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም በሚሌ ያቀረበው 
ክርክር የበታች ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉበትን አግባብ ይህ ችልት ሇመመርመር የሚችሌ መሆን 
ያሇመሆኑን ስንመሇከተው ፌሬ ነገር የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የስር ፌርዴ 
ቤቶች ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ መብት የነበራቸው መሆኑን በማስረጃ ማረጋገጣቸውን መሠረት 
በማዴረግ የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረጉ መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች የማስተባበያ 
ማስረጃም ከሚመሇከተው አካሌ አሊቀረበም፡፡ አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ይዞታውን ተጠሪዎች 
ቀበላ አስተዲዯሩ በፃፇው አንዴ ዯብዲቤ እና የግብር ካርኒዎች ብቻ ሉያረጋግጡ አይገባም የሚሌ 
እንዴምታ ያሇውን ክርክር በማቅረብ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የቀበላ አስተዲዯሩ የፃፇው ዯብዲቤና የግብር 
ካርኒ ይዞታን ሇማረጋገጥ አግባብነት የላሇው ማስረጃ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ የሔግ መሠረት 
የሇም፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪዎች በይዞታው ሊይ መብት ወይም ጥቅም ያሊቸው መሆኑን ፌሬ ነገርን 
የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤት ያረጋገጡት ጉዲይ በመሆኑ 
ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ መንግሥት አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 1ዏ ዴንጋጌዎች የተሰጠው ስሌጣን መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ማረም በመሆኑ ፌሬ 
ጉዲዩን ሇማጣራት አሌተቻሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበውን የአመሌካችን ክርክር አሌፇነዋሌ፡፡ 

አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው ላሊውና ዋናው ነጥብ ተጠሪዎች ካሣ እንዱከፇሊቸው 
መወሰኑ ከአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 መንፇስና ይዘት ውጪ ነው የሚሇው ሲሆን ይህ ችልት ይህንኑ 
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የክርክር ነጥብ ከሔጉ ጋር አዛምድ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪዎች የእርሻ መሬት ይዞታ ወሰዯ 
ተብል የተረጋገጠው ጥቅምት ዏ5 ቀን 1997 ዓ.ም ሲሆን ተጠሪዎች ክሱን የመሠረቱት ታህሣሥ 
13 ቀን 1998 ዓ.ም ነው፡፡ እንዱሁም አመሌካች ወሰዯ የተባሇው መሬት በወቅቱ እህሌ ማብቀሌ 
የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑ በሚመሇከተው አካሌ ከመረጋገጡ ውጪ በአመሌካች ሲወሰዴ የስንዳ 
አዝመራ የነበረበት አሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በባድ የእርሻ ይዞታ 
መሬት ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት የተባሇው መሬቱ ወዯፉት ሉዘራበትና ሉመረትበት የሚችሌ 
ነው በሚሌ ምክንያት መሆኑን የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ እና 
ከአጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ እንግዱህ ጉዲዩ እንዱህ ከሆነ አግባብነት ያሇው ሔግ 
የትኛው ነው? በዚሁ ሔግ መሠረትስ አመሌካች ካሣ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት? ወይንስ የሇበትም? 
የሚሇው ጥያቄ መታየት ያሇበት ነው፡፡ 

አመሌካች የተጠሪዎችን የእርሻ ይዞታ መሬት መወሰደ በተረጋገጠበት ጥቅምት ዏ5 ቀን 
1997 ዓ.ም ስራ ሊይ የነበረውና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 ነው፡፡ ተጠሪዎች ክስ 
የመሠረቱት ታህሣሥ 13 ቀን 1997 ዓ.ም ሲሆን በዚህ ወቅት ስራ ሊይ ያሇው ሇሔዝብ ጥቅም 
ሲባሌ የመሬት ይዞታ ስሇሚሇቀቅበትና ሇንብረት ካሣ የሚከፇሌበትን ሁኔታ ሇመወሰን የወጣው 
አዋጅ ቁጥር 455/97 መሠረት ነው፡፡ ተጠሪዎች ከጉዲዩ አግባብነት አሇው በማሇት የሚከራከሩትም 
ክስ  በመሠረቱበት ወቅት ተፇፃሚ የሆነውን ይህንኑ ሔግ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህ አዋጅ ተፇፃሚነት 
እንዱኖረው የተዯረገው ከሏምላ ዏ8 ቀን 1997 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን በመሸጋገሪያ ዴንጋጌም አዋጅ 
ቁጥር 4ዏ1/96 ተፇፃሚነት በነበረበት ወቅት የተወሰደ የመሬት ይዞታ ጉዲዮች በአዋጅ ቁጥር 
455/97 መሠረት የሚታዩበት አግባብ ስሇመኖሩ አሊስቀመጠም፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ መታየት ያሇበት 
መሬቱ ተወሰዯ በተባሇበት ወቅት ስራ ሊይ በነበረው አዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 መሠረት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9/1/ መሠረት መሬት የሚወሰዴበት ባሇይዞታ በገንዘቡ፣በጉሌበቱ፣ ወይም 
በፇጠራ ችልታው ሊፇራውና በመሬቱ ሊይ ሇሚገኘው ንብረት እንዱሁም ሊዯረገው ቋሚ ማሻሻሌ ካሣ 
ይከፇሇዋሌ በሚሌ የተዯነገገ ሲሆን የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ ከባሇይዘታው 
በሚወሰዯው መሬት ሊይ ሇሚገኝ ንብረት የሚከፇሌ ካሣ ንብረቱን ሇመተካት ከሚያስፇሌገው ወጪ 
ጋር ተመጣጣኝ ይሆናሌ ሲሌ ዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ የምንገነዘበው አቢይ ነጥብ የካሣ መሠረትና 
መጠን የሚወሰነው በይዞታው ሊይ ንብረት ያሇ መሆኑ ሲረጋገጥ መሆኑን ነው፡፡ ሆኖም መሬቱ 
ሲወሰዴ ንብረት ያሌነበረ ከሆነ ካሣ ሉከፇሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇው ጥያቄ ምሊሽ 
የሚያገኘው በአዋጁ አንቀጽ 1ዏ መሠረት ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ የመሬት ይዞታው በቋሚነት 
የሚወሰዴበት ሰው በመሬቱ ሊይ ሰብሌ ወይም ተክሌ ቢኖርም ባይኖርም ተመሣሣይ መሬት ያሇው 
ሰው የሚያገኘው አማካይ ገቢ በአዋጁ አንቀጽ 9 ከሚከፇሇው ካሣ በተጨማሪ የሚከፇሇው ስሇመሆኑ 
በመርህ ዯረጃ በንዐስ ቁጥር አንዴ ስር ያስቀመጠ ሲሆን ዝርዝሩም በዯንብ እንዯሚወሰን ያሣያሌ፡፡ 
የተጠቀሰው አንቀጽ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌም የመሬቱ ይዞታው ሇተወሰነ ጊዜ ሇሚወሰዴበት 
ሰው ወይም ሇወሌ መሬት ባሇይዞታዎች በመሬቱ ሊይ ሰብሌ ወይም ተክሌ ቢኖርም ባይኖርም መሬቱ 
ባይሇቀቅ ኖሮ ከመሬቱ ሉገኝ ይችሌ የነበረው ገቢ መሬቱ እስከሚመሇስ ዴረስ ሊሇው ጊዜ ታስቦ 
በአዋጁ አንቀጽ ዘጠኝ መሠረት ከሚከፇሇው ካሣ በተጨማሪ እንዯሚከፇሌ፣ በአንቀጽ አስር ንዐስ 
ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ ከሚከፇሇው ክፌያ መብሇጥ እንዯላሇበትና ዝርዝሩም በዯንብ እንዯሚወሰን 
ዯንግጓሌ፡፡ በአዋጁ አንቀጽ አስር ንዐስ ቁጥር አንዴ እና ሁሇት የተቀመጡት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ 
የሚሆኑት የመሬት ባሇይዞታው ሇተወሰዯበት ሰው ተተኪ መሬት ያሌተገኘሇት መሆኑን አግባብ 
ያሇው የመስተዲዴር አካሌ ሲያረጋግጥ ብቻ እንዯሆነ ተጠቃሹ ዴንጋጌ በንዐስ ቁጥር ሦስት ስር 
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በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ ሇተጠሪዎች ካሣ እንዱከፇሌ የስር ፌርዴ ቤቶች የወሰኑት ዯንቡን መሠረት 
በማዴረግ ባይሆንም ይዞታው ምን አይነት ሰብሌ እና ምን ያህሌ መጠን ሉያስምርት እንዯሚችሌ 
ከሚመሇከተው የክፌለ አካሌ የስር ፌርዴ ቤት ማረጋገጫ እንዱቀርብሇት አዴርጎ ባጣራው መሠረት 
ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇተወሰዯባቸው መሬት ይዞታ ተተኪ መሬት የተገኘሊቸው ወይም የተሰጣቸው 
ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም፣ አመሌካችም በዚህ ረገዴ ያቀረበው ክርክር የሇም፣ በስር ፌርዴ ቤትም 
የሚመሇከተው አካሌ ሇተጠሪዎች ተተኪ መሬት የተገኘሊቸው ስሇመሆኑ የገሇፀው ነገር የሇም፡፡ 
በመሆኑም ተጠሪዎች በአዋጁ አንቀጽ  አስር ንዐስ አንቀጽ አንዴ፣ ሁሇት እና ሶስት ዴንጋጌዎች 
ጣምራ ንባብ መሰረት የመፇናቀያ ካሣ የማያገኙበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመጨረሻ የተወሰነው 
የመፇናቂያ ካሣ መጠን ሲታይም የተጋነነ ወይም ከክፌለ አካሌ ከቀረበው ማረጋገጫ ይዘት ውጪ 
ነው ሇማሇት የሚያስችሌም አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች ባሇይዞታ ስሇመሆናቸው ተረጋግጧሌ 
እስከተባሇ ዴረስ በቦታው ሊይ ሰብሌ ሣይኖር ቦታውን አመሌካች መውሰደ የመፇናቂያ ካሣ 
ሇተጠሪዎች እንዱከፇሌ የሚያዯርግ ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 4ዏ1/96 አንቀጽ 9 እና 1ዏ ዴንጋጌዎች 
ጣምራ ንባብ እና የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 4ዏ/7/ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ 
የሚያስገነዝቡን ጉዲይ ሆኖ ስሇአገኘን በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በጉዲዩ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ 
መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን 
ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

ት ዕ ዛ ዝ 

በዚህ ችልት የካቲት ዏ5 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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