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የሰ/መ/ቁ. 153231 

መስከረም 25 ቀን 2011 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

       አብርሃ መሰሇ 

      ፇይሳ ወርቁ 

         ጳውልስ ኦርሺሶ 

 

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ እሌፋ ዯበሊ- ቀረቡ 

            2. ወ/ሮ ዯስታ ዯበሊ - ቀረቡ  

            3. ወ/ሮ ሽብሬ ዯበሊ - ቀረቡ  

            4. ወ/ሮ ትርንጎ ዯበሊ - ቀረቡ 

            5. ወ/ሮ መገርቱ ዯበሊ - የቀረበ የሇም 

 ተጠሪ፡-  አቶ ንጉሴ ዯበሊ - የቀረበ የሇም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ  ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

    ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት 

የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን 

በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው 
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በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሌ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን ወጫላ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 

በስር ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካቾች ከሳሾች ሲሆኑ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ 

የአመሌካቾች ክስ ይዘትም ሟች አቶ ዯበሊ ሄዪ በቀን 13/12/2003 ዒ.ም በሞት ከዚህ 

አሇም የተሇዩ መሆናቸው በመግሇጽ ተጠሪ ከዚህ በፉት የተወሰነሌን መሌሶ በመያዝ 

የባሇይዞታነት ማስረጃ ወስድበት ዴርሻችንን ስሇከሇከሇን እንዱሁም የአባታችን ይዞታ 

ረስተን ውሳኔ ሳይሰጥበት ሳናውቅ የአባታችን የመሬት ይዞታ በእጁ ይዞ ስሇሚገኝ 

ዴርሻቸውን ተከፌል እንዱሰጠን ሲለ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ጉዲዩን 

የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ የሰጠው 

ውሳኔ እና በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመቃወም የአሁን ተጠሪ ሇክሌለ ሰበር 

ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማ በኋሊ በኋሊ 

በቀን 28/02/2009 ዒ.ም በዋሇው ችልት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመሻር 

በሽማግላዎች አማካኝነት ከዚህ በፉት ተከፊፌልሊቸው የነበረውን ተጠሪ መሌሶ 

ይዞባቸዋሌ? ወይስ አሌያዘም? ተዯብቆ ያሇው ይዞታ አሇ? ወይስ የሇም? ይዞታው 

አመሌካቾች ሳያውቁ ከውርስ ክፌፌሌ የቀረ ነው ? ወይስ እያወቁ ነው የተውት? 

ይዞታው የሚገኝበት መዯበቅ የሚችሌበት ቦታ ነው? የሚለ ነጥቦች በግራ ቀኙ ማስረጃ 

ከተጣሩ በኋሊ ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.343/1/ መሰረት ሇወረዲ ፌርዴ ቤት 

መሌሶታሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የተዘጋው መዝገብ አንቀሳቅሶ በተመሇሱት ነጥቦች ሊይ የግራ ቀኙ ክርክር 

ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ ተጠሪ ያሇ አመሌካቾች ፇቃዴ እነሱ ሳያውቁ በይዞታቸው 

ሊይ በሀይሌ ቤት የሰራ ስሇሆነ በተጠሪ ወጪ በክሱ ተራ ቁጥር 1ኛ ሊይ የሚገኝበት 

ቦታ እና አዋሳኙ በተገሇጸው ይዞታ ሊይ የተሰራውን ቤት በማፌረስ ሇከሳሾች/አመሌካቾች/ 

ይዞታውን እንዱሇቅ፤በክሱ ከ2ኛ እስከ 6ኛ  እና 8ኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ይዞታዎች 

የወሊጅ አባታቸው  መሆናቸውና፤ ከሳሾች የይዞታዎቹ  አዋሳኝ የማያውቁ መሆናቸውና 

እናታቸው ጋር በመሁክ ጡሪ ከተማ ያዯጉ ስሇሆነ ማወቅ አሇመቻሊቸውን እና የተዯበቀ 

መሆኑን ስሇተረጋገጠ የፌ/ብ/ህ/ቁ.1103 በመጠቀስ ወራሾች እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ 

ወስኗሌ፡፡ 
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የአሁን ተጠሪ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት አቤቱታቸው ሇሰሜን ሽዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት 

የሰጠው ውሳኔ ስህተት ያሇበት ሁኖ አሌተገኘም በማሇት በውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

በመቀጠሌ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታቸው አቅርበዋሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ  የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ 

በማሻሻሌ በክሱ ተራ ቁጥር 1ኛ እና 7ኛ የተጠቀሱት ይዞታዎች በተመሇከተ የተሰጠ 

ውሳኔ በማጽናት በክሱ ተራ ቁጥር 2-6 እና 8ኛ የተመሇከቱት ይዞታዎች ሊይ የስር 

ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ በመሻር ተጠሪ ሇአመሌካቾች ሉያካፌሌ አይገባም ሲሌ 

ወስኗሌ፡፡    

አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ የስር ፌርዴ ቤት የጉዲዩ አከራካሪ የሆነው 

የውርስ ይዞታ ተረስተው የታሇፈና በዴጋሚ መጠየቁ አግባብነት ያሇው ነው ብሇው 

የወሰነውን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መሬት የማይረሳ ነው ሌጠይቁ አይገባም ያሇበት 

አግባብነት ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ 

በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ 

ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር 

መርምረናሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾችና ተጠሪ የሟች ወሊጅ አባታቸው አቶ 

ዯበሊ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች መሆናቸው፤አመሌካቾች በተጠሪ እጅ የሚገኙትን የውርስ 

ንብረትና ይዞታዎች ክፌፌሌ እንዱዯረግ ዲኝነት በመጠየቃቸው ምክንያት ግራ ቀኙ 

በስምምነት ክፌፌሌ ማዴረጋቸው በመግሇጽ ነገር ግን ከውሳኔ በኋሊ ሇአመሌካቾች 

በዯረሳቸው ይዞታ ሊይ ተጠሪ በሀይሌ ቤት በመስራቱ እንዱሁም የተረሱ ይዞታዎች 

ዴርሻቸው እንዱያካፌሊቸው ዲኝነት በመጠየቃቸው ምክንያት የግራ ቀኙ ክርክር ከተዯረገ 

በኋሊ ተጠሪ በአመሌካቾች ዴርሻ ሊይ ቤት መስራቱን በማረጋገጥ የሰራውን ቤት በራሱ 

ወጪ አፌርሶ ይዞታው ሇአመሌካቾች እንዱሇቅ መስጠቱን ተገንዝበናሌ በዚህ ረገዴ የቀረበ 

አቤቱታ የሇም፡፡ አከራካሪ የሆነው አመሌካቾች በክሳቸው ከ1ኛ እስከ 6ኛ እንዱሁም 8ኛ 

ተራ ቁጥር የተጠቀሱትን ይዞታዎችን በሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካቾች ከውሳኔ በኋሊ ክስ 
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ሇማቅረብ በምክንያትነት የጠቀሱት የውርስ ይዞታዎች የሆኑትን መኖራቸው 

ባሇማወቅቸው መሆኑን የተረሱ የውርስ ሀብት መጠየቅ እንዯሚቻሌ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ.1103፤1104 ስሇሚፇቅዴ በዚሁ አግባብ የቀረበ ክስ መሆኑን በመግሇጽ 

የተከራከሩ ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም በተጠሪ እጅ 

የሚገኙትን ክፌፌሌ ሳይዯረግባቸው የቀሩትን እኩሌ እንዱከፊፇለ የሰጠው ውሳኔ 

በመቃወም ጉዲዩ እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዯርሶ ተጠሪ ጉዲዩ ውሳኔ ካገኘ በኋሊ 

በዴጋሚ የቀረበ ነው በማሇት ያቀረቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ 

የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመሻር በፌሬ ነገር ዲግም ተጣርቶ ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.343/1/ መሰረት ሇስር ፌርዴ መሌሶታሌ፡፡ የተመሇሰሇት ፌርዴ ቤትም 

የተዘጋው መዝገብ አንቀሳቅሶ የግራ ቀኙ ክርክርና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ ሇክርክር 

ምክንያት የሆኑት ይዞታዎች ግራ ቀኙ እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ በይግባኝ 

ሰሚ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፀና ቢሆንም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን 

ከፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 216/3/ አንጻር ተመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመሻር በክሱ ከ1ኛ 

እስከ 6ኛ እና 8ኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ይዞታዎች ተጠሪ ሇአመሌካቾች ሉያካፌሌ 

አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ መሰረት ያዯረገው በስር ፌርዴ በተጠሪ 

ያሌተነሳ ጉዲይ በማንሳት የተሰጠ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ሉታረም 

ይገባሌ የሚሌ ሲሆን በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን በአግባቡ 

አጣርቶ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ተከራካሪ ወገን ከአንዴ  የክስ ምክንያት የመነጨ የመብት ጥያቄ ካሇው 

እና በአንዴ ክስ የሚጠቃሇሌ የክስ ምክንያት ሆን ብል በመቀነስ ያስቀረ ከሆነ በዴጋሚ 

በተመሳሳይ ጉዲይ አዱስ ክስ ማቅረብ እንዯማይችሌ ከፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 216 /3/ ዴንጋጌ 

መሰረታዊ ይዘት የምንገነዘበው ነው፡፡ የአንዴ ክስ ምክንያት መከፊፇሌ ባሇጉዲዮች ጊዜ፤ 

ወጪና ጉሌበት አሊስፇሊጊ ጫና እና የማጉሊሊት ውጤት እንዲሇው መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ስ/ህግ/ዒይነተኛ ዒሊማ /main purpose / ጉዲዮችን በህግ አግባብ በመምራት 

በተቻሇ አጭር ጊዜ ውጤታማ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፌትሃዊ ውሳኔ መስጠት ስሇመሆኑ 

ከአጠቃሊይ የህጉ ዴንጋጌዎች የምንረዲው ነው፡፡ ከአንዴ ጉዲይ የመነጨ የመብት ጥያቄ 

የሚያቀርቡ ተከራካሪ ወገኖች ክሱን ሇመመስረት መነሻ የሆነባቸው ጉዲይ አጠቃሌሇው 
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የማቅረብ ግዳታ አሇባቸው፡፡ ተከራካሪ ወገኖች ከአንዴ የክስ ምክንያት የሚመነጭ ክርክር 

ከፊፌሇው ከቀረቡ /spilting of claim/ በዴጋሚ በተመሳሳይ  ጉዲይ ላሊ ክስ የማቅረብ 

መብት የሚሰጣቸው አይዯሇም፡፡  

ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.216 

መሰረት በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ 

መመርመሩ ተገቢ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ በሁሇት ምክንያት 

ተገቢ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ አንዯኛው ይህ ጉዲይ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የቀረበው ሁሇት 

ጊዜ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯትና ከውሳኔ ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት 

አመሌካቾች ያቀረቡት ክስ ሊይ በተጠሪ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 216 መሰረት በማዴረግ ያቀረቡት 

ክርክር ካሇመኖሩም በሊይ ጉዲዩ ክሌሌ ሰበር ሰሚ ችልት ዯርሶ ጉዲዩ እንዯገና ወዯ ፌሬ 

ነገር ገብቶ እንዱጣራ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.343/1/ መሰረት ሲመሌስ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.216 

ጥያቄ አሌነበረም፡፡ አንዴ ተከሳሽ ሇቀረበሇት ክስ በዝርዝርና በግሌፅ መቃወምና መካዴ 

እንዯሇበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.83 ተመሌክቷሌ፡፡ በይግባኝ ዯረጃም ፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.329/1/ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያሌተነሳወን ክርክርና ያሌቀረበውን አዱስ ነገር ይግባኝ 

ሰሚው ፌርዴ ቤት መቀበሌ እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱሁም ፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.182/2/ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪዎቹ በዝርዝር ባሊቀረቡት ወይም በግሌፅ 

ባሊመሇከቱት ጉዲይ ሊይ ፌርዴ መስጠት እንዯማይቻሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም በዚህ ረገዴ 

የክሌለ ሰበር ውሳኔ ተገቢ ሆኖ አሌተገኘም፤ በላሊ በኩሌም የውርስ ንብረት ክፌያው 

ከተዯረገ በኋሊ በክፌያ ውስጥ ያሌገቡ በውርሱ ንብረት ውስጥ ገብተው የሚቆጠሩ አዱስ 

ሀብቶች የተገኙ እንዯሆነ አዱስ የክፌያ ስርዒት መፇጠም እንዯሚቻሌ ከፌ/ብ/ህ/ቁ.1103 

እና 1104 ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በከፉሌ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. በወጫላ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 24658 ሚያዚያ 17 ቀን 2009 ዒ.ም እና 
በሰሜን ሸዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 55692 ግንቦት 24 ቀን 2009 ዒ.ም 
ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 268679 
ህዲር 4 ቀን 2010 ዒ.ም በውሳኔ የተሻሻሇው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348 (1) 
መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡  
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2. በክሱ በ1ኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሰውን የይዞታ መሬት ተጠሪ ሇአመሌካቾች 
እንዱሇቅ የተሰጠ ውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡  

3. በክሱ ከ2ኛ እስከ 6ኛ እንዱሁም 8ኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ይዞታዎች 
የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ በመሻር የወረዲ ፌርዴ ቤትና 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በክሱ ከ2ኛ እስክ 6ኛ እንዱሁም 8ኛ ተራ ቁጥር 
የተጠቀሱት ይዞታዎች አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት የሰጡት 
ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.348 (1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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