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የሰ/መ/ቁ. 38237 

ታህሣሥ 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ታፇሰ ይርጋ  

  በሊቸው አንሺሶ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- አቶ በርገና ሽፇራው - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ አብርሃም ሽፇራው  

      2. አቶ መስፌን ሽፇራው         ወ/ነ/ፇጅ አቶ አብረሃም ሽፇራው ቀረቡ፡፡      

      3. ወ/ሮ ታሪኳ ሽፇራው  

      4. ወ/ሮ ሽታዬ ሽፇራው - በላሇችበት የሚታይ፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 2ዏዏ32 በሆነው 
መዝገብ ግንቦት 1 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በመቃወም ነው፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ ተጠሪዎች በወረዲ ፌ/ቤት ከሣሾች ሲሆኑ አመሌካች ተከሣሽ ነበር፡፡ የክሱም ምክንያት የሟች 
አባታችን ንብረት የሆነውን የውርስ መሬት ይዞ ስሇሚገኝ ዴርሻችንን ያካፌሇን የሚሌ ሲሆን አመሌካችም በዚሁ መሬት 
ከዚህ በፉት ታሊቅ ወንዴማቸው ክስ አቅርቦ ተከራክረን በመ/ቁ. 32/94 በሆነው መዝገብ በ12/9/94 ዓ.ም. የዋሇው ችልት 
ውሣኔ የሰጠ በመሆኑ ላልች ወንዴሞቹ ተመሣሣይ ክስ ቢያቀርቡም በተመሣሣይ ጉዲይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 መሠረት 
ዯግሞ ክስ ሉያቀርቡ አይገባም፡፡ አባታችን የሞቱት በ1973 ዓ.ም. በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏዏዏ/1/ መሠረት ክሱ 
በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማቅረብ የተከራከረ ስሇመሆኑ መዝገቡ የስረዲሌ፡፡ በመጀመሪያ 
ዯረጃ ያከራከረው የምዕራብ አባያ ወረዲ ፌ/ቤት ከዚህ በፉት ውሣኔ ያገኘ ጉዲይ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5/1/ 
መሠረት እንዯገና ክስ ሉቀረብበት አይገባም አመሌካች ከ15 ዓመት በሊይ ግብር እየገበረበት የሚጠቀምበት ነው በማሇት 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክርን መሠረት በማዴረግ የከሳሾችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ የጋሞ ጎፊ ዞን 
የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌ/ቤትም የወረዲውን ፌ/ቤት ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡ ግራ ቀኙን ያከራከረው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ሰበር ሰሚ ችልት ወንዴማቸው አቶ በሇጠ ሸፇራው ስሇራሱ ተከራከረ እንጂ ከሣሾችን ወክል አሌተከራከረም፡፡ ስሇዚህ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5/1/ መሠረት በማዴረግ የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ አይዯሇም በማሇት የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ 
በመሻር ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ በመወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡  

 አመሌካች ሰኔ 3 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ጽፍ ያቀረበው ቅሬታ፡- 

- እኔ ከጦር ሜዲ እንዯተመሇስኩ እንዯ እኔ ከጦር ሜዲ ግዲጃቸውን ፇጽመው ሇተመሇሱ ሲሰጣቸው የተሰጠኝን 
ይዞታ መሬት አርሼ ሇ19 ዓመታት ከተጠቀምኩ በኋሊ የተጠሪዎች ታሊቅ ወንዴም በ1993 ዓ.ም. ክስ መስርቶ 
ተከራክረን በተወሰነው ጉዲይ እንዯማያውቁ ሆነው ክስ ማቅረባቸው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5/1/ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ነው፣  
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- ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏዏዏ/1/ መሠረት በይርጋ እንዯሚታገዴ በማስመሌከት ያቀረብኩትን ክርክር የክሌለ 
ጠ/ፌ/ቤት ሳያጣራ መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ውሣኔ በመሆኑ ተሽሮ የሥር ፌ/ቤቶች 
ውሣኔ እንዱፀና እንዱወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

- ቅሬታውን መሠረት በማዴረግ ሇማጣራት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ታዞ መስከረም 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. 
የተፃፇ መሌስ ከ1-3 ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ተጠሪዎች መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የመሌሱም ፌሬ ሀሣብ አቶ በሇጠ 
ሽፇራው ያቀረበው የይዞታ ክርክር እንጂ የውርስ ንብረት ክርክር አይዯሇም፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5/1/ 
ሇክርክሩ አግባብነት የሇውም፡፡  

- የይርጋ ክርክም በሥር ፌ/ቤት ስሊሌተነሳ በሰበር ሰሚ ችልት ማንሳት አይቻሌም በማሇት በወኪሊቸው 
አማካይነት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አራተኛ ተጠሪ በቀበላው የማይታወቁና በወረዲውም የላለ መሆኑን ከቀበላው 
አስተዲዯር በመግሇጹ መጥሪያው በፌ/ቤት ቅጥር ግቢ ተሇጥፍ ያሌቀረቡ በመሆኑ በላሇችበት እንዱታይ ታዟሌ፡፡  

አመሌካችም በ5/3/2ዏዏ1 በተፃፇው የመሌስ መሌስ ወንዴማቸው ያቀረበው ክስ የውርስ ጥያቄ ነው፡፡ የይርጋ 
ክርክርም ቢሆን ከበታች ፌ/ቤቶች ጀምሮ የተከራከርኩበት መዝገብ ያስረዲሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

እኛም የግራ ቀኙን ክርክር አግባብ ካሇው ሔግ ጋር በማገናዘብ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔዎች አግባብነት 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

 ግራ ቀኙ የሚከራከሩት የሟች አባታቸው ይዞታ የነበረ ሙዝና ቋሚ ሰብሌ ያሇበት በውርስ ሉዯርሰን የሚገባንን 
አመሌካች ሇብቻው ይዞ ይጠቀማሌና ዴርሻችንን ያካፌሇን በማሇት ነው፡፡ የአመሌካች ክርክር ዯግሞ ሇ19 ዓመታት በእጄ 
አዴርጌ የምጠቀምበት ነው፡፡ ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት ይከራከራሌ፡፡ አባታቸው የሞቱት በ1973 ዓ.ም. መሆኑን 
ግራ ቀኙ አሌተካካደም፡፡ ሇተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ መሬቱን እንዱያካፌሊቸው ክስ ያቀረቡት ሰኔ 6 ቀን 1999 ዓ.ም. 
ነው፡፡  

 በመሠረቱ ከሣሽ መብቱንና የውርስ ንብረቶች በተከሣሹ መያዛቸውን ካወቀ ሦስት ዓመት ካሇፇ በኋሊ 
ስሇወራሽነት የሚያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት እንዯማይኖረው አመሌካች ጠቅሶ በሚከራከረው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏዏዏ/1/ 
ሥር ተዯንግጓሌ፡፡ አባታቸው ከሞቱበት ከ1973 ዓ.ም. ጀምሮ ይህ ክስ እስከቀረበበት ሰኔ 6 ቀን 1999 ዓ.ም. ዴረስ ያሇው 
ጊዜ ሲሰሊ 26 ዓመታት ያሔሌ አስቆጥሯሌ፡፡ በሔጉ አነጋገር ተጠሪዎች የአባታችን መሬት በዚህ ጊዜ ነው በአመሌካች 
መያዙን ያወቀነው በማሇት የይርጋው ጊዜ ሉያሳጥርሊቸው የሚችሌበትን ሇይተው የተከራከሩበት ወይም መያዙን 
አሊወቅንም ሲለ የተከራከሩበት ወይም በላሊ ምክንያት ይርጋው ሉቋረጥ የሚችሌበትን ምክንያት መሠረት በማዴረግ 
ያዯረጉት የሔግ ክርክር የሇም፡፡ የመሬት ባሇቤትነት የኢትዮጵያ ሔዝብና የመንግሥት ከመሆኑ አንፃር ከዘር የወረዯ ርስት 
ነው ተብል የሚጠየቅ አይዯሇም፡፡ ይህ ባሌሆነበት የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ከላልች የክርክር ነጥቦች 
በቀዲማይነት ሉታይ የሚገባውንና አመሌካችም ከወረዲ ፌ/ቤት ጀምሮ በጥብቅ የሚከራከርበትን የመቃወሚያ ክርክር 
ውዴቅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት በላሇበት በዝምታ በማሇፌ የወረዲውንና የከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ በመሻር 
ጉዲዩ እንዯገና እንዱታይ ሲሌ የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏዏዏ/1/ መሠረት በወራሾች መካከሌ የሚዯረግ የውርስ 
ጥያቄ ክርክር ከ3 ዓመት በኋሊ ሉቀርብ እንዯማይገባ የተዯነገገውን ሔግ ትርጉም የሌጠበቀና መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የዯቡብ ብሓሮች ብሓረሰቦች እና ሔዝቦች ክሌሌ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 2ዏዏ32 
በቀን ዏ1/ዏ9/2ዏዏዏ ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

2. የተጠሪዎች ክስ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏዏዏ/1/ መሠረት በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ ብሇናሌ፡፡  
3. የምዕራብ አባያ ወረዲ ፌ/ቤት አመሌካች በመሬቱ መሠረት አዴርጎ የሰጠው ውሣኔና የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 

የፀናው በአግባቡ ነው ብሇን ውሣኔዎቹን አጽንተናሌ፡፡  
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4. ወጪና ኪሣራ የዚህ ፌ/ቤትን ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇን መዝገቡን ዘግተን ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
ውሣኔው ዛሬ በ22/ዏ4/2ዏዏ1 በንባብ ተሰማ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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