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የሰ/መ/ቁ. 44237 

መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለሸዋ ቦጋሇ - በራሳቸውን እና ወኪሌ ሇሆኑሊቸው 

1. አቶ ሳሙኤሌ ቦጋሇ 

2. ወ/ሪት መሰረት ቦጋሇ     ቀረቡ 

3. አቶ ኤርሚያስ ቦጋሇ 

ተጠሪ፡- አቶ መስፌን ቦጋሇ - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ የሰበር መዝገብ የቀረበው ክርክር በውርስ ሔጉ ውስጥ የተመሇከቱትን ይርጋ ዴንጋጌዎችን 
አተረጓጏም እና አፇፃፀማቸውን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች መጋቢት 29 ቀን 2000 ዓ.ም በአሁኑ ተጠሪ ሊይ ባቀረቡት የክስ 
ማመሌከቻ፤የአመሌካቾች ወሊጆች የሆኑት አቶ ቦጋሇ ባሩዳ ሰኔ 06 ቀን 1989 ዓ.ም ፣እና ወ/ሮ ኢትዮጵያ ናዳ 
ዯግሞ መስከረም 17 ቀን 1997 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸው ወራሽነታቸውን ማረጋገጣቸውን፣ሟቾች 
በሔይወት እያለ ያፇሩትን ንብረት የአሁኑ ተጠሪ እንዱያካፌሎቸው ቢጥይቋቸውም ፇቃዯኛ ሳይሆኑ ቀርተው 
ሇብቻቸው ይዘው እየተጠቀሙ እንዯሚገኙ ገሌፀው የውርስ ሃብቱን የሚያጣራ የውርስ አጣሪ በፌርዴ ቤት 
እንዱሾምቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም ሇክሱ በሰጡት መሌስ የአመሌካቾች 
የውርስ ይጣራሌን ጥያቄ አውራሾቻቸው በሞት  ከተሇዩ በኋሊ ከሦስት አመታት በኋሊ የቀረበ በመሆኑ በይርጋ 
ውዴቅ ነው ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር የአመሌካቾች የውርስ 
ይጣራሌኝ ጥያቄ አውራሾቻቸው ከሞቱ በአንዴ ጊዜ ውስጥ ያሌቀረበ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም፣ሆኖም 
አመሌካቾች የውርስ ንብረቱን በተመሇከተ ገምተው ክስ ማቅረብ ይችሊለ የሚሌ ምክንያት በመስጠት 
የአመሌካቾችን አቤቱታ (ጥያቄ) ውዴቅ አዴርጏሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ይኸው ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት ይርጋን 
አስመሌክቶ የያዘውን ምክንያት በመቀየር የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄ በሦስት አመት ያሌቀረበ ነው በማሇት የስር 
ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ምክንያቱን ሇውጦ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 አመሌካቾች መጋቢት 07 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- 
አመሌካቾች ወራሽነታቸውን በጊዜው አረጋግጠው የውርስ ንብረት ይጣራሌኝ የሚሇውን ጥያቄ ማቅረባቸውንና 
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ተጠሪም የሰጠው መሌስ አመሌካቾች ሇቤቱ ጥበቃ የወጣውን ሂሳብ ሇተጠሪ ከፌሇው ውርሱ ቢጣራ ተቃውሞ 
የሇኝም የሚሌ ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩ በይርጋ የታገዯ ነው በማሇት መወሰናቸው ያሊግባብ ነው 
ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ 
ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ተጠሪ ቀርበው የካቲት 12 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን 
ሰጥተዋሌ፡፡ የመሌሳቸው ይዘትም ጉዲዩ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ ስሇሆነ የአመሌካቾች የሰበር 
አቤቱታ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው 
መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የአመሌካቾች የውርስ ይጣራሌን ጥያቄ በሦስት ዓመት ይርጋ የታገዯ 
ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇው አከራካሪውን ንብረት ሟች ወ/ሮ ኢትዮጵያ ናዳ እስከእሇት ሞታቸው ዴረስ 
ይዘው ሲጠቀሙት የነበረ መሆኑ፣ወ/ሮ ኢትዮጵያ ናዳ መስከረም 17 ቀን 1997 ዓ.ም መሞታቸውን፣አመሌካቾች 
የወ/ሮ ኢትዮጵያ ናዳ መጀመሪያ ዯረጃ ወራሽነታቸውን በመ/ቁ. 612/98 የካቲት 30 ቀን 1998 ዓ.ም፣ተጠሪ 
በበኩሊቸው የወ/ሮ ኢትዮጵያ ናዳ መጀመሪያ ዯረጃ ወራሽነታቸውን በመ/ቁጥር 56/98 ታህሣሥ 25 ቀን 1998 
ዓ.ም ማረጋገጣቸውን፣አሁን እየተከራከሩ ያለት የውርስ ንብረት ዴርሻቸውን አመሌካቾች እንዱያካፌሎቸው 
መሆኑን ነው፡፡ 

 የፌ/ብ/ሔ/ቁ .1000 የወራሽነት ጥያቄ የማቅረቢያ የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 996 እስከ 1002 ዴረስ 
ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መገንዝብ የሚቻሇውም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 999 ስር በተመሇከተው መሰረት የሚቀርበው 
የወራሽነት ጥያቄ(petition hereditists) በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 996 እና ተከታዮቹ ቁጥሮች ከተገሇፀው የወራሽነት የምስክር 
ወረቀት ጋር የተያያዘ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የወራሽነት ጥያቄ አንዴ ወራሽ በላሊ በወራሽነት የውርስ ሏብት 
በያዘ ሰው ሊይ ክስ ሲያቀርብ ተፇፃሚነት ባሊቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1000/1/ እና /2/ ዴንጋጌዎች ስር በተመሇከቱት 
ዯንቦች መሰረት የሚገዯብ ነው፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ የሟች ወ/ሮ ኢትዮጵያ ናዳ ወራሽነታቸውን ታሔሣሥ 25 ቀን 1998 ዓ.ም 
ብቻቸውን፣አመሌካቾች ዯግሞ የካቲት 30 ቀን 1998 ዓ.ም በመሆን በፌርዴ ቤት ውሳኔ አረጋግጠዋሌ፣የክፌፌለ 
ጥያቄ በቀረበበት ንብረት ዯግሞ በሟች ወ/ሮ ኢትዮጵያ ናዳ ተይዞ የቆየ መሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህም 
የምንገነዘበው የሟቿ ወራሾች በሔጉ በተመሇከተው ጊዜ ገዯብ ውስጥ ተሇይተው መታወቃቸውን ነው፡፡ 
የአመሌካቾች ጥያቄ ዯግሞ የውርስ ክፌያ ነው፡፡ የውርስ ክፌያ ዯግሞ ራሱን የቻሇ የውርስ ሔግ ሆኖ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
1060 እስከ 1113 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች ስር የተሸፇነ ጉዲይ ነው፡፡ የውርስ ክፌያ ጊዜን በተመሇከተ የፌ/ብ/ሔጉ 
በአንቀጽ 1062 ስር የዯነገገ ሲሆን የዴንጋጌው ይዘትም ውርሱ በተጣራ ጊዜ በማናቸውም ጊዜ ቢሆን እያንዲንደ 
የጋራ ወራሾች ውርሱን እንከፊፇሌ ብሇው ሇመጠየቅ እንዯሚችለ መዯንገጉን የሚያሳይ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1060 
ዴንጋጌ ስር ዯግሞ የውርስ አከፊፇሌ እስካሌተፇፀመ ዴረስ ውርሱ በወራሾች መካከሌ ሳይነጣጠሌ እንዯሚቆይ 
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች የሟች ወራሽነታቸውን በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ አረጋግጠው ከቆዩ 
በኋሊ የውርስ ንብረቱን የክፌፌሌ ጥያቄ ማቅረባቸው በፌ/ብ/ሔ/ቁ .1000/1/ እና /2/ ስር በተመሇከተው የይርጋ 
ዴንጋጌ የሚታገዴ ሳይሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1062 ዴንጋጌ መሰረት በማናቸውም ጊዜ የሚቀርብ በመሆኑ ፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የያዙት ምክንያትም ሆነ የዯረሱበት መዯምዯሚያ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 57313 በሏምላ 30 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጠቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 71948 ጥር 27 ቀን 2000 ዓ.ም ምክንያቱ ተሇውጦ የፀናው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካቾች የዲኝነት ጥያቄ የውርስ ክፌፌሌ በመሆኑ በይርጋ ሉታገዴ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 
3. የአመሌካቾችን የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄያቸውን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

ተገቢውን እንዱያሟለ አዴርጏ እንዱያስተናግዯው በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341/1/ መሰረት 
መሌሰንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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