የሰ/መ/ቁ. 119557
ሏምላ 19 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብርሃ መሰሇ
አመሌካች ፡- አቶ ማናሇው ተካ - ተወካይ ታዳ ተካ - ቀረቡ
ተጠሪ፡-

ወ/ሮ እቴነሽ ተካ - ተወካይ አቶ ተስፊው ከቤ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

ይህ ጉዲዩ የተጀመረው በምስራቅ ጎጃም ዞን እነብሴ ሳር ምዴር ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁን
ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ ወሊጅ አባቴ አቶ ተካ አንተነህ በስጦታ ያስተሊሇፈሌኝን
መሬት አመሌካች በጉሌበት በመያዝ እየተጠቀመበት ስሇሚገኝ እንዱሇቅሌኝ በማሇት ዲኝነት
ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች የሰጠው መሌስ ክስ የቀረበበት መሬት ሊይ ሇተጠሪ የስጦታ አስተሊሊፉ
ከሆኑት ከአቶ ተካ አንተነህ ጋር አስቀዴሞ የካቲት 7 ቀን 2003 ዒ.ም በተዯረገ የእርቅ ስምምነት
ያሇቀ በመሆኑ የተጠሪ ስጦታ አዴራጊ በስጦታ ሇማስተሊሇፌ የማይችለ ከመሆኑም በሊይ መሬቱ
ሇአመሌካች እናት ጭምር የተሰጠ ስሇሆነ የተጠሪ ክስ የአመሌካችን መብት የሚነካ ስሇሆነ
ውዴቅ እንዱዯረግ በማሇት መሌሱን በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡
በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አቶ ተካ
አንተነህ አስቀዴሞ ያዯረጉት የእርቅ ስምምነት መሬቱን በስጦታ ከማስተሊሇፌ የሚከሇክሌ
ባሇመሆኑ አመሌካች መሬቱን ሇተጠሪ ሉሇቅ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ
ቅር በመሰኘት ይግባኝ ቅሬታ ሇምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ በይግባኝ
የተመሇከተው ፌርዴ ቤቱም አቶ ተካ አንተነህ መሬቱን በተመሇከተ አስቀዴመው በእርቅ የጨረሱ
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ስሇሆነ መሬቱን ሇላሊ ሰው የማስተሊሇፌ መብት የሊቸውም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ
ሽሮታሌ፡፡
ተጠሪ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአ/ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
እንዱሁም ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበው የክሌለ ሰበር ችልት አባ ተካ አንተነህና
አመሌካች ያዯረጉትን ስምምነት ይዘት የአባ ተካ አንተነህ የይዞታ መሬት አመሌካች ይዞ እያረሰ
ሰብሌ እንዱሰጥ የተስማሙበት እንጂ የአባ ተካን መሬት ወዯ አመሌካች የማስተሊሇፌ ህጋዊ
ውጤት ያሇው ስምምነት አይዯሇም፤ የክፌለ መሬት አስተዲዲርም አስቀዴሞ የአባ ተካ መሬት
ሇአመሌካች

ያሇማስተሊሇፈን

በመገንዘብ

ሇተጠሪ

የተሰጠውን

ስጦታ

መዝግቦታሌ

በማሇት

የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመሻር የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የክሌለ ሰበር ሰሚ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች ጥቅምት 30 ቀን 2008 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ በክሌለ ሰበር ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ
የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ:በአባ ተካ አንተነህ እና በአመሌካች መካከሌ የካቲት 7 ቀን 2003 ዒ.ም የተዯረገው እርቅና
በፌርዴ ቤት የፀዯቀው ስምምነት ባሇበት ሁኔታ እንዱሁም በዚሁ ስምምነት መሰረት እንዱፇፀም
የአፇፃፀም ትእዛዝ ባሇበት ሁኔታ ያዯረጉት ስምምነት መሬቱን ወዯ አመሌካች የማስተሊሇፌ ህጋዊ
ውጤት የሇውም በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት በመሆኑ ይህ
ውሳኔ ተሽሮ የካቲት 7 ቀን 2003 ዒ.ም የተዯረገው ስምምነት እንዱፇፀም ሇተጠሪ የተዯረገው
ስጦታ እንዱሻር በማሇት አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ
እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት የካቲት 2 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት
ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

የሔግ

ዴንጋጌዎች

ጋር

በማገናዘብ

በሚከተሇው

መሌኩ

መርምሮታሌ፡፡
የአመሌካች ጥያቄ ሇክርክር መነሻ የሆነው መሬት በእርቅ ስምምነት ያገኘሁት ሇተጠሪ ሌሇቅ
አይገባም የሚሌ ሲሆን በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ በስጦታ ያገኘሁትና በአግባቡ በማስረጃ ተረጋግጦ
የተሰጠ ውሳኔ ሉፀና ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች ሇክርክሩ መነሻ
የሆነው የመሬት ይዞታ አመሌካች ከስጦታ አዴራጊ አባ ተካ የእርቅ ስምምነት የነበራቸው መሆኑ
እና

ተጠሪም

በስጦታ

የተሰጣቸው

መሆኑ

አከራካሪ

ነጥብ

አይዯሇም፡፡

የሚያከራክረው

149

በአመሌካችና በአባ ተካ መካከሌ የተዯረገው የእርቅ ስምምነት ይዘት ሊይ ነው፡፡ ስሇሆነም የእርቁ
ስምምነት አመጣጥ መመርመሩ ተገቢ ነው የሚሆነው፡፡
አመሌካች

ሇአባ

ተካ

የመሬት

ይዞታ

እያረሰ

በአሊባ

እንዱጠቀም

በነበራቸው

ስምምነት

አሇመግባባት በመፇጠሩ ጉዲያቸው ወዯ ፌርዴ ቤት ዯርሶ ሲከራከሩ ከቆዩ በኋሊ ባዯረጉት የእርቅ
ስምምነት ሉቋጭ እንዯቻሇ ነው፡፡ ከዚያ በኋሊ አባ ተካ የአማራ/ብ/ክ/መ/ የገጠር መሬት
አጠቃቀም አዋጅ አንቀጽ 15/1/፣17 ማንኛውም ሰው የይዞታ መብቱን በስጦታ ሇማስተሊሇፌ
በሚፇቅዯው መሰረት በሚመሇከተው አካሌ ቀርበው ሇአሁን ተጠሪ በስጦታ መስጠታቸውን
በክፌለ ተመዝግቦ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰጣቸው መሆኑ የፌሬ ነገር
የማጣራትና የማስረጃ የመመዘን ስሌጣን በተሰጣቸው የስር ፌርዴ ቤቶች የተረጋጋጠ ነው፡፡
የእርቁ ስምምነት ይዘት አባ ተካ የመሬት ባሇይዞታ በመሆን አመሌካች ዯግሞ በጉሌበቱ እያረሰ
የአሊባ የመጠቀም መብት የሚሰጥ ነው፡፡ ይህ የእርቅ ስምምነት ሇአባ ተካ የመሬት ይዞታቸው
በስጦታ ሇፇሇጉት ሰው የማስተሊሇፌ መብታቸውን የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ስምምነቱ
አመሌካች የአባ ተካ ይዞታ እስካሇ ዴረስ የአሊባ የመጠቀም መብት የሰጠ ነው፡፡ ይዞታው ሇላሊ
ሰው ከተሊሇፇ ተጠሪ በአሊባ የመጠቀም መብቱም የማቋረጥ ውጤት ነው ያሇው፡፡ አመሌካች ላሊ
መከራከሪያ ነጥብ አባ ተካ ሇተጠሪ ያዯረጉት ስጦታ የእናቴ ይዞታ ጭምር ነው በማሇት
ያቀረቡትን አቤቱታ

በተመሇከተ በስር

ፌርዴ ቤት የመሬት ይዞታው ሇአባ ተካ ተሇክቶ

የተሰጣቸው መሆኑን ባዯረጉት ማጣራት የተረጋገጠ በመሆኑ ይህ ችልትም በፌሬ ነገር
የማጣራትና የመመዘን ስሌጣን በህገ መንግስቱ አንቀፅ 80/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988
አንቀጽ 10 መሰረት ስሌጣን ያሌተሰጠው ስሇሆነ የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም፡፡
ሲጠቃሇሌ በተያዘው ጉዲይ ሊይ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የአ/ብ/ክ/መ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.03-40156 ጥቅምት 9 ቀን 2008 ዒ.ም
በዋሇው ችልት የምስራቅ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.0116362 ታህሳስ 25
ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የአ/ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመ/ቁ.37155 ሚያዝያ 2 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ ትእዛዝ በመሻር የእነብሴ ሳርምዴር
ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.01-012499 ህዲር 30 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠ ውሳኔ
በማፅናት የሰጠው ውሳኔ

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡
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2. ከዚህ ፌርዴ ቤት የእነብሴ ሳርምዴር ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.0112499 የተጀመረው
አፇፃፀም ተሊሌፍ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነስተዋሌ፡፡ የሚመሇከው አካሌ ይፃፌ፡፡
3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገብ ተዘግተዋሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
የ/ማ
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