የሰ/መ/ቁ 69821
ታህሳስ 17 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- አቶ ጥሊሁን ጎበዜ - ቀረቡ
ተጠሪ፡-

1. አቶ መከተ ኃይለ

- ቀረቡ

2. አቶ አወቀ ሙጨ - በላለበት
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የገጠር የእርሻ መሬት ይዞታ ክርክር ሲሆን የተጀመረው በአማራ ብሓ/ክሌሊዊ መንግሥት
በፍገራ ወረዲ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች ባቀረበው ክስ የተጀመረ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ
ተከሣሾች በ1989 ዓ.ም በተዯረገው የመሬት ሽግሽግ የተመራሁትን ስሇያዙበኝ እንዱሇቁሌኝ
በማሇት አዋሣኙን በመጥቀስ እንዱወሰንሇት ጠይቋሌ፡፡ ተከሣሾች በቀረበው ክስ ሊይ መሌስ
እንዱሠጡበት ታዘው በሰጡት መሌስ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው መሬት ከ1989 ዓ.ም. በፉትም
የራሳቸው የነበረ ስሇመሆኑ፣ በ1989 ዓ.ም. የመሬት ሽግሽግ ሲዯረግ ሇተከሣሾች የተቆጠረ
ስሇመሆኑ፣ በ1997 ዓ.ም ጀምሮ ዯግሞ የይዞታ ማረጋገጫ ተሰጥቷቸው የሚጠቀሙበት
የራሳቻው ይዞታ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የክሌለ የወረዲ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ተከሣሾች
በዚህ አከራካሪ በሆነው የእርሻ መሬት ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ ስሇተሰጣቸው ያሇአግባብ የተሰጠ
የይዞታ መረጋገጫ ከሆነ ይዞታውን ሇሰጠው አካሌ ከማቅረብ ውጭ በቀረበው ክስ መሬቱ የከሣሽ
ነው በማሇት ማስሇቀቅ አይቻሌም በማሇት በእንዯዚህ ዓይነት መሌኩ ክስ መቅረቡ ህጋዊ
አይዯሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሠኘት ይግባኙን ሇዯቡብ ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ
ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የበታች ፌ/ቤት ውሣኔን
በመሻር ተከሣሾች ሇክርክር ምክንያት የሆነውን የእርሻ መሬት ሇከሣሽ (አመሌካች) እንዱያስረክቡ
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው በዚህ የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ
በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የወረዲውን
ፌ/ቤት ውሣኔ በማጽናት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም የክሌለ የጠቅሊይ
ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በአብሊጫ ዴምጽ በማጽናት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
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አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙን
ክርክር በጽሐፌ ሰምተናሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪ ባሇመቅረቡ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፍአሌ፡፡
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የበታች ፌርዴ ቤቶች በቀረበው ክስ ሊይ ውሣኔ
የሰጡት ተገቢውን የማጣራት ሂዯት በማዴረግ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ
የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በአማራ ብሓ/ክሌሊዊ መንግሥት የገጠር መሬት አዋጅ ቁ. 133/98 አንቀጽ 24(4) እና ይሄንን
አዋጅ ሇማስፇጸም በወጣው የዯንብ ቁጥር 51/99 አንቀጽ 20(4) የይዞታ ማረጋገጫ የያዘ ሰው
የመሬቱ ባሇይዞታ እንዯሆነ እንዯሚገመት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ ማሇት ግን በህጉ የተቀመጠው
የባሇይዞታነት ግምት ሉስተባበሌ የማይቻሌ በራሱ ብቻ አሳሪ ማስረጃ ስሇመሆኑ የተመሇከተ ነገር
የሇም፡፡
በአንዴ የፌትሏብሓር ክርከር በህጉ በተሇየ ሁኔታ የማስረጃ አቀራረብ ሥርዓቱ የተገዯበ ካሌሆነ
በጽሐፌ፣ በምስክር፣ በህሉና ግምት፣ በተከራካሪዎች እምነት፣ ወይም በመሒሊ ማስረጃ ማስረዲት
እንዯሚቻሌ በፌተሏብሓር ህግ ቁ. 2002፣ 1195፣1196 እና በተሇያዩ ህጎች ውስጥ የማስረጃ
አቀራረብ ሥርዓቶችን የሚዯነግጉ ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ዓሊማ፣ ይዘትና መንፇስ መረዲት
ይቻሊሌ፡፡ በዚሁ መሠረት አመሌካች ተከሣሾች ይዞታዬን ይዘውብኛሌ እና እንዱሇቁሌኝ
ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ ያቀረበ ሲሆን ተጠሪዎችም የራሳቸውን መከራከሪያና በ1997 ዓ.ም
የተሰጣቸውን የይዞታ ማረጋገጫ አቅርበዋሌ፡፡ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌርዴ
ቤት ግራ ቀኙ ያሊቸውን ማስረጃ በመስማት እና ከላሊ የመንግሥት አካሊትም መቅረብ ያሇበትን
ማስረጃ በመቀበሌና የቀረቡትን ማስረጃዎች በማመዛዘን ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ሲገባው
ተጠሪዎች የይዞታ ማረጋገጫ ያቀረቡ በመሆኑ የቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሣኔ
መስጠቱ አግባብነት የሇውም፡፡ የይዞታ ማረጋገጫም ቢሆን እንዯአንዴ ማስረጃ ተቀባይነት
ያሇውና ሉመዘን የሚችሌ እንጂ ወሣኝ (conclusive evidence) ባሇመሆኑ ጉዲዩን በመጀመሪያ
የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ በመቀበሌ እና ላልች አስፇሊጊ ናቸው
የሚሊቸውን ማስረጃዎች በመቀበሌ ተገቢውን ውሣኔ መስጠት ሲገባ የይዞታ ማረጋገጫ
ሉስተባበሌ እንዯማይቻሌ ማስረጃ በመውሰዴ እንዯዚሁም መስተባበሌ ካሇበት የይዞታ
ማረጋገጫውን ሇሰጠው አካሌ አቤቱታ በማቅረብ ብቻ እንዯሆነና ፌርዴ ቤቱ በግራቀኙ ማስረጃ
ጉዲዩን ተመሌክቶ የመወሰን ስሌጣን እንዯላሇው በመውሰዴ የቀረበውን ክስ ህጋዊ አይዯሇም
በማሇት ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የሇውም፡፡
በላሊ በኩሌ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የዯቡብ ጎንዯር ከፌተኛ ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ
ያስቀርባሌ አያስቀርብም በማሇት ተገቢውን ትዕዛዝ ከመስጠቱ በፉት ሇተጠሪዎች የተሰጠውን
የይዞታ ማረጋገጫ የተሰጠበትን አግባብ የወረዲው የመሬት አስተዲዯር አካሌ መግሇጫ
እንዱሰጥበት ማዴረጉ ተጠሪዎች የክርክሩ አካሌ ባሌተዯረጉበት ጊዜ በመሆኑ አግባብነት ያሇው
የማስረጃ አሰባሰብ ስርአት ያሌተከተሇ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ ምክንያቱም
ማጣራቱ ተገቢ መሆኑን ፌርዴ ቤቱ ካመነበት ግራቀኙ የክርክሩ አካሌ በሆኑበትና የእኩሌነት
መርህን በጠበቀ መሌኩ መከታተሌና በቀረበው ማስረጃ ሊይ አስተያዬት መስጠት በሚችለበት
ሁኔታ መዯረግ ነበረበት፡፡
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ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው የእርሻ መሬት የማን ይዞታ ነው?
የሚሇውን ነጥብ በግራቀኙ ማስረጃ በማጣራት እንዯዚሁም ከላሊ የመንግስት አካሌም ተጨማሪ
ማስረጃ መቀበሌ አስፇሊጊ ከሆነም ይሄው ስርአት ተፇፅሞ የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት
ሲገባው መሰረታዊ የማስረጃ አቀባበሌና ምዘና ስርአት ባሌተከተሇ መሌኩ የተሰጠው ውሣኔ
አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል
የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአማራ ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት የመዝ.ቁ.
07860 ሚያዝያ 24 ቀን 2003ዓ.ም በዋሇው ችልት፣የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
በመዝ.ቁ.25228 በቀን 03-7-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት፣ የዯቡብ ጎንዯር
መስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዝ.ቁ. 21099 በቀን 11-10-2003 ዓ.ም.
በዋሇው ችልት እና የፍገራ ወረዲ ፌ/ቤት መዝ.ቁጥር ባሌተጠቀሰ በቀን 15-4-2001
ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሰረት
ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪዎች ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው የእርሻ መሬት ሊይ የይዞታ ማረጋገጫ
በመያዛቸው ብቻ ሉስተባበሌ አይችሌም በማሇት የቀረበውን ክስ ውዴቅ ማዴረጋቸው
አግባብነት ያሇው አካሄዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የፍገራ ወረዲ ፌ/ቤት
ግራቀኙ አከራካሪ በሆነው የእርሻ መሬት ሊይ ያሊቸውን ማስረጃ መስማትና ላልች
ተገቢ ናቸው የሚሇውን ተጨማሪ ማስረጃዎች ከሚመሇከተው የመንግስት አካሌ
በማጣራት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 343/1/ መሰረት
መሌሰንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ችልት በተዯረገው ክርክር በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሏ/አ
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