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1.0 UTANGULIZI 

Ardhi ni rasilimali muhimu 

sana kwa nchi, taasisi na 

kwa mtu binafsi.  Ardhi ni 

mali.  Tunatumia ardhi kwa 

makaazi, kilimo, sehemu za 

biashara, sehemu za 

michezo na kwa ujenzi wa 

miundo mbinu mbali mbali 

kwa maendeleo ya nchi au 

mtu mmoja mmoja.   

 

2.0 MAHAKAMA YA ARDHI 

NI NINI? 

Ni chombo mahsusi 

kilichoanzishwa na Serikali 

ya Mapinduzi ya  Zanzibar, 

chini ya Sheria Nam. 7 ya 

mwaka 1994 na kufanyiwa 

marekebisho na Sheria 

Nam. 1 ya mwaka 2008, kwa 

lengo la kupokea, kusikiliza 

na hatiame kutoa maamuzi 

ya migogoro ya ardhi pale 

inapojitokeza.   

 

3.0 AFISI ZA MAHAKAMA YA 

ARDHI. 

 

Afisi za Mahakama ya Ardhi 

zinapatikana kwa kila Mkoa 

Unguja na Pemba katika 

sehemu zifuatazo:-   

 Majestic (Ofisi Kuu) kwa 

Mkoa wa Mjini Magharibi  

 Koani kwa Mkoa wa 

Kusini Unguja 

 Gamba kwa Mkoa wa 

Kaskazini Unguja . 

 Wete kwa Mkoa wa 

Kaskazini Pemba. 

 Chakechake kwa Mkoa 

wa Kusini Pemba   

 

4.0 NINANI WANAWEZA 

KUFUNGUA KESI? 

Mtu au kikundi cha watu, 

taasisi, au kampuni inaweza 

kufungua kesi Mahakama 

ya Ardhi dhidi ya yule 

ambaye anahisi anataka 

kumpora haki yake ya 

matumizi ya ardhi ama 

maslaha yake katika haki ya 

matumizi ya ardhi 

yameathiriwa.  Kwa mfano:-  

 Mtu mmoja dhidi ya 

mwengine. 

 Mtu mmoja dhidi ya 

wengine. 
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  Mtu mmoja dhidi ya 

Kampuni au taasisi. 

 Kampuni au taasisi dhidi 

ya Kampuni au taasisi  

 Na kinyume chake. 

 

5.0 SABABU ZINAZOPELEKEA 

MIGOGORO YA ARDHI 

Uzoefu unaonyesha kuwa 

sababu kubwa 

zinazosababisha migogoro 

ya ardhi ni zifuatazo:- 

 Mipaka 

 Kukosekana kwa usajili 

wa ardhi. 

 Kuuza zaidi ya mara 

moja. 

 Uvamizi. 

 Thamani ya ardhi. 

 Migogoro ya familia. 

 Kukua kwa miji na vijiji. 

 Kukosekana kwa ardhi 

iliyotengwa kwa ajili ya 

uwekezaji. 

 Matatizo ya fidia. 

 Kutofuata taratibu za 

kisheria katika matumizi 

ya ardhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 VIPI MIGOGORO YA 

ARDHI INATATULIWA?   

 

 
 

Mfumo wa utatuzi wa 

migogoro ya ardhi ni mfumo 

shirikishi ambao 

unawashirikisha Mahakimu, 

wazee wa Mahakama 

pamoja na Wadaawa 

(Mdai na Mdaiwa) wa kesi 

husika.  Kwa mujibu wa 

Sheria Nam. 7 ya mwaka 
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1994, Mahakama ya Ardhi 

inahusisha Wazee 

(Assessors) wawili kutoka kila 

Wilaya.  Wajumbe hao 

wanateuliwa na Jaji Mkuu 

wa Zanzibar baada ya 

kushauriana na Mwenyekiti 

wa Mahakama hiyo.  Na 

kazi kubwa ya Wazee hao ni 

kumshauri Mhe. Hakimu 

wakati wa kufikia maamuzi 

baada ya kuangalia na 

kusikiliza ushahidi. Kwa 

mujibu wa kifungu cha 14 

Sheria Nam. 7 ya mwaka 

1994, Wadaawa 

wamepewa fursa ya 

kutatua migogoro kwa njia 

ya maelewano 

reconciliation katika hatuwa 

yeyote ya mashauri yao 

mbeleya Mahkama, hii 

hutoa mwanya wa kutatua 

migogoro yao kwa urahisis 

na haraka hatimae 

kuepuka mlolongo mrefu 

wa utaratibu wa usikilizaji 

mashauri.   

Aidha Mahkama, chini ya 

vifungu vya 26, 27, 28 na 29 

vya sheria Nam. 7 ya mwaka 

1994, imepewa mamlaka ya 

kuwezesha wadaawa 

kubadilishana taarifa, ama 

kuweka vikao vya 

majadiliano ya awali 

yatakayo pelekea 

kupatikana na 

kubadilishana taarifa 

zitakazo sababisha 

kurahisisha usikilizaji pia 

kushajihisa utatuzi wa 

migogoro kwa haraka.    

 

 

7.0 JUHUDI KATIKA 

KUPUNGUZA MIGOGORO.   

Mbali ya kupokea, kusikiliza 

na kutolea uamuzi 

migogoro ya ardhi, 

Mahakama ya Ardhi 

imekuwa ikitoa elimu kwa 

jamii dhidi ya athari 

zitokanazo na migogoro ya 

ardhi kupitia:-  

 Vyombo vya habari 

kama vile ZBC, ZCT,Bahari 

FM n.k. 

 Makongamano, warsha 

na semina. 

 Kutatua migogoro ya 

ardhi nje ya Mahakama 

kwa njia  ya usuluhishi.   
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8.0 UTEKELEZAJI WA 

MAAMUZI YA MAHAKAMA.  

Mahakama ya Ardhi 

hutekeleza hukumu zake 

wenyewe kwa kutumia 

madalali wa Serikali  (Court 

Broker), vile vile Mahakama 

hiyo hushirikiana na vyombo 

vya ulinzi na usalama 

wakiwemo Jeshi la Polisi 

katika utekelezaji wa amri 

zake.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 KUMBUKA KUWA. 

 Unaweza kukata rufaa 

Mahakama Kuu pale 

ambapo hukuridhika na 

maamuzi ya Mahakama 

ya Ardhi. 

 Huwezi kufungua kesi 

Mahakama ya Ardhi 

kuishitaki Serikali ya 

Mapinduzi ya Zanzibar 

bali Mashauri yote 

yahusuyo Serikali ya 

Mapinduzi ya Zanzibar 

yanapaswa kupelekwa 

Mahakama Kuu au 

Mahakama ya Mkoa na 

sio Mahakama ya Ardhi 

 

 

 

 

 

 

10.0 HITIMISHO. 

Mahakama ya Ardhi itatoa 

mapendekezo ambayo 

yanalenga kuboresha 

mfumo uliopo wa Utatuzi wa 

migogoro ya ardhi ili kuleta 

ufanisi kwenye vyombo vya 

utatuzi wa migogoro hiyo  

nchini ikiwa ni pamoja na 

kufanyiwa ukarabati wa 

Jengo la Mahakama ya 

ardhi Majestik, Kuongezwa 

kwa idadi ya watumishi wa 

Mahakama hiyo, pamoja 

na kuwa na bajeti yenye 

kutosheleza kwa shughuli za 

Kimahakama.   

 

 

 

 

 


