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        የሰ/መ/ቁ. 46726 

ታህሣሥ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ብርሃኑ አመነው  

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ነጋሲ አየሇ ኢትቻ ጠበቃ ገመቹ ደሬሣ ቀረበ 

ተጠሪዎች፡- 1/ ሣሙኤሌ ዮሏንስ ገ/እግዚአብሓር /ጠበቃ ገ/ሚካኤሌ 

     2/ የሔፃን ዮሏንስ ሏጎስ ሞግዚት ወ/ሮ ማንአሰበሽ በየነ 

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ከውርስ ሏብት ክፌፌሌ ጥያቄ ጋር ተያይዞ የተነሣውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሾች የነበሩት ተጠሪዎች ናቸው፡፡ 
በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረቱት የሟች እናታችን ወ/ሮ ዘነበች በየነ ወራሾች ስሇሆንን የውርስ 
ንብረት ይጣራሌን በማሇት ነው፡፡ አመሌካችም በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከከሣሾች እናት ጋር 
የጋብቻ ግንኙነት የሇኝም፡፡ አብረን በጋራ ያፇራነው ንብረት የሇም፡፡ ከሣሾች እኔን በመክሰስ 
የሚጣራሊቸው ንብረት የሇም በማሇት ስሇመከራከሩ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ 
ከሣሾች የሟች እናታቸው ወራሾች እስከሆኑ ዴረስ እናታቸው የተጠሪ ሚስት ብትሆንም ባትሆንም 
የአውራሻቸው ውርስ እንዱጣራ የመጠየቅ መብት አሊቸው በማሇት የሟች የውርስ ሏብት ይጣራ 
በማሇት ወስኖአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይግባኙ የቀረበው 
የመጨረሻ ውሣኔ ከመሰጠቱ በፉት ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሰኔ 15 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ 
በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ 
አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ከተጠሪዎች አውራሽ /ሟች/ ጋር የጋብቻ ግንኙነት 
የሇም የሚሇው የአመሌካች ክርክር አስቀዴሞ ሣይወሰን ውርስ እንዱጣራ የመወሰኑን አግባብነት 
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ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

 እንዯምንመሇከተው የክርክሩ መነሻ የሟች ውርስ ይጣራ የሚሌ ቢሆንም፤ አመሌካች ግን 
ወዯውርስ ማጣራቱ ከመገባቱ በፉት በእሱ እና በሟች /የተጠሪዎች እናት/ መካከሌ ስሊሇው 
ግንኙነት በሚመሇከት ክርክር አንስቶአሌ፡፡ ክርክሩም ከሟች ጋር የጋብቻ ግንኙነት የሇኝም፤ በጋራ 
ያፇራነው ንብረት የሇም በሚሌ በግሌጽ የቀረበ ነው፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ የሟች ውርስ ይጣራ 
በሚሌ ጥያቄ እኔ ተከሣሽ የምሆንበት ምክንያት የሇም የሚሌ ክርክር ከአመሌካች ቀርቦአሌ ማሇት 
ነው፡፡ 

 አንዴ ሰው በሞተ ጊዜ ትቶት የሄዯውን ንብረት መካፇሌ የሚችለት በሔጉ አግባብ ወራሾቹ 
እንዯመሆናቸው የውርስ ሏብቱን ይዞ በሚገኝ ሰው ሊይ ክስ በማቅረብ ሏብቱን ሉያገኙ እንዯሚችለ 
ይታወቃሌ፡፡ ውርስ ከመጣራቱ በፉት መከፊፇሌ ያሌተቻሇ በሆነ ጊዜም ወራሾቹ ወይም ከወራሾቹ 
አንደ ውርሱ ይጣራ ዘንዴ እንዱታዘዝሊቸው ሇፌ/ቤት አቤቱታ ማቅረብ እንዯሚችለ በፌትሏብሓር 
ሔጉ ከፌ/ብሓር ህ/ቁ. 942 እና ቀጥሇው ካለት ዴንጋጌዎች እንገነዘባሇን፡፡ ውርሱ እንዱጣራ 
ሲጠየቅም ተከሣሽ መሆን ያሇበት የውርሱን ሏብት የያዘ ወይም ወራሽ በሆነው ሰው ሊይ ነው፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ በተጠሪዎች ክስ ይጣራ የተባሇው ንብረት የሟች እናታቸው መሆኑ ቢገሇጽም 
የተከሰሰው ግን አመሌካች ነው፡፡ ተጠሪዎች አመሌካችን በተከሣሽነት ያጣመሩት በእሱ እና 
በእናታቸው መካከሌ የጋብቻ ግንኙነት አሇ /ነበረ/ በማሇት እንዯሆነ ከክርክራቸው ይዘት ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገር በአመሌካች ተክድአሌ፡፡ የተጠሪዎችን እናት አሊገባሁም አብረንም ያፇራነው 
ንብረት የሇም በማሇት እንዯተከራከረም ተመሌክተናሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት በዚህ አይነት 
የቀረበን ክርክር ሇመወሰን የሚያስችሇውን የነገር ጭብጥ መሥርቶ ግራ ቀኝ ወገኖችን አሊከራከረም፡፡ 

 አመሌካች አጥብቆ እንዯሚከራከረው በተጠሪዎች እናት እና በእሱ መካከሌ በሔግ የሚታወቅ 
ግንኙነት ከላሇ በሟች ውርስ ማጣራት ሂዯት እሱ ተከሣሽ የሚሆንበት አግባብ የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ 
ዯግሞ በእሱ እና በተጠሪዎች እናት መካከሌ በእርግጥም በሔግ የሚታወቅ ግንኙነት መኖሩ እና 
ንብረትም በጋራ ማፌራታቸው ከተረጋገጠ በቀረበው ክስ መሠረት ውርሱ እንዱጣራ ይዯረጋሌ፡፡ 
አሁን እያየን ያሇው ግን በተጠሪዎች እናት እና በአመሌካች መካከሌ ያሇው ግንኙነት ምን እንዯሆነ 
ከመረጋገጡ ወይም በዚህ ረገዴ የተነሣው ክርክር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 247/1/ በተዯነገገው 
መሠረት ተገቢው ጭብጥ ተይዞሇት ከመወሰኑ በፉት ወዯውርስ ማጣራት እንዱገባ ነው የተበየነው 
በመሆኑም አካሄደ የክርክር አመራር ሥርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
ክርክሩ በሥርዓት አሌተመራም የሚሌ ይግባኝ ቀርቦሇት እያሇ ውርሱ እንዱጣራ በማሇት የተሰጠው 
ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 32ዏ/3/ እንዯተመሇከተው ጊዜአዊ አገሇግልት እንዲሇው ትእዛዝ አዴርጎ 
መቁጠሩ ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ እኔን በተከሣሽነት አስገብቶ ንብረቴን በውርስ ሏብትነት ተይዞ 
እንዱጣራ የሚያስዯርግ አይዯሇም በማሇት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር አሇመቀበሌ ጊዜአዊ 
አገሌግልት ያሇው ትእዛዝ እንዯመሰጠት የሚቆጠር አይዯሇም፡፡ ስናጠቃሌሇው አቤቱታ የቀረበበት 
ውሣኔ በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 47254 መጋቢት 15 ቀን 2ዏዏ1 
ዓ.ም የሰጠው ብይን እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 79397 ሚያዝያ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 
የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 
2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ከተጠሪዎች እናት ጋር ግንኙነት 
የሇኝም፡፡ ንብረትም በጋራ አሊፇራንም በማሇት ያነሣው ክርክር ተጠሪዎች ከሚያቀርቡት 
የመከራከሪያ ነጥብ ጋር በማገናዘብ የፌሬ ነገር ጭብጥ በመመሥረት በቅዴሚያ በዚህ ጭብጥ ሊይ 
ውሣኔ ይሰጥ በማሇት ጉዲዩ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ  
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