
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ 45587 

ሏምላ 29 ቀን 2002 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ  

   ሂሩት መሇሰ  

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- እነ ወ/ሮ አተረፇች ዘውዳ - ወኪሌ ድ/ር ዯረጀ አሻጋሪ - ቀረቡ  

  ስሇ ሁሇተኛ አመሌካች ጠበቃ ወኪሌ እስራኤሌ ተክላ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ ዘውደ ወሰኔ ቀረበ  

          መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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 ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሳይናዘዝ የሞተ ሰው ውርስ ተጠቃሚዎችን በሚመሇከት በሔጉ ያሇውን ቅዯም ተከተሌና 
አፇፃፀሙን የሚመሇከቱትን የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎችን ትርጉም የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
ተጠሪ የሟች ወ/ሮ አያሌነሽ ዘውዳ ወራሽ መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ መያዛቸውንና የሟቿ ንብረቶች 
በተጠሪዎች መያዛቸውን ገሌጸው ውርስ እንዱያጣራሊቸው የውርስ አጣሪ በፌርዴ ቤት እንዱሾምሊቸው ህዲር 24 
ቀን 2001 ዓ.ም በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾችም 
በስር ፌርዴ ቤት ቀርበው ተጠሪ የወራሽነት ማስረጃውን ያገኙት የሟች እህትና ወንዴም መኖራቸውን በመዯበቅ 
በመሆኑ የወራሽነት ማስረጃው ተቀባይነት የሇውም በማሇት የተጠሪ የውርስ አጣሪ ይሾምሌኝ ጥያቄ ወዴቅ ሉሆን 
ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዮን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇተው ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙ ከሟች ጋር ያሊቸውን 
የዝምዴና ዯረጃ በማጣራት ተጠሪ የሟች እናት እህት ሌጅ ስሇሆኑ ሟችን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 842 እና ተከታዮቹ 
መሠረት ሉወርሱ ይችሊለ ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ በመዴረስ የሟች ወ/ሮ አያሌነሽ ዘውዳ የውርስ ሏብት 
እንዱጣራ በማሇት አዟሌ፡፡  በዚህ ፌርዴ አመሌካቾች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ አመሌካቾች ተጠሪ ያገኙትን የወራሽነት ማስረጃ ሳያሰርዙ የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄን 
መቃወም እንዯማይችለ ገሌፆ ውርስ አጣሪው በፌርዴ ቤት እንዱሾም ተብል መወሰኑ ተገቢ ነው በማሇት 
የይግባኝ ባዩችን ቅሬታ ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 አመሌካች ሚያዝያ 29 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ  ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቀርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 843 እና 844(3) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ ያሊገናዘበ በመሆኑ 
ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካቾች የሟች 
ወንዴምና እህት ተጠሪ ዯግሞ የሟች እናት እህት ሌጅ ስሇሆኑ ውርሱ ሉጣራ ይገባሌ ተብል መወሰኑ ባግባቡ 
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ የጽሁፌ መሌሳቸው 
እንዱያቀርቡ በችልት ተነግሯቸው ከሄደ በኋሊ በተሰጣቸው ቀነ ቀጠሮ ሳያቀርቡ በመቅረታቸው በጽሐፌ መሌስ 
የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር፣ 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪ የሟች እናት እህት ሌጅ በመሆን የሟች ወንዴም እና ሌጅ እያለ ሟችን 
ሉወርሱ ? ይችሊለ? ወይስ አይችለም? የሚሇው ጭብጥ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የሟች ወራሽነታቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ከተገቢው ፌርዴ 
ቤት ካገኙ በኋሊ የሟች ውርስ ንብረት እንዱጣራሊቸው ሇስር ፌርዴ ቤት አቤቱታ ሲያቀርቡ አመሌካቾች የሟች 
እህትና ወንዴም እያለ ተጠሪ ሉወርሱ አይችለም በማሇት የውርስ ማጣራት ሂዯት እንዲይጀመር ተቃውሞ 
ማንሳታቸውን ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾችን ተቃውሞ ሳይቀበሇው የቀረው ተጠሪ የሟች እናት እህት 
ሌጅ ስሇሆነ በተተኪነት ወራሽ ሉሆኑ ይችሊለ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ እኛም ጉዲዩን አግባብነት ካሇው ሔግ ጋር 
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ ተመሌክቷሌ፡፡   

 በመሰረቱ በውርስ ህጋችን ውስጥ ያለት ዯንቦች ሳይናዘዝ የሞተ ሰው ወራሾች በቀጥታ ከሟች ውርስ 
ተካፊይ ሉሆኑ የሚችለ የሟች የስጋ ዘመድች እና እነዚህ ወገኖች ከላለ እነዚህን ወገኖች በመተካት የሚወርሱ 
ወገኖች በሚሌ በሁሇት መንገድች ከፌሇው ያስቀምጣለ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የሟች የስጋ ዘመድች በሟች ውርስ 
ሉካፇለ የሚችለት በቀጥታ ወራሽነት ወይም በተተኪነት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 842 ተከታዩቹ ዴንጋጌዎች 
ያስገነዝባለ፡፡ ሔጉ የሟችን ወራሾች ቅዯም ተከተሌ አስቀምጧሌ፡፡ የሟቹ የመጀመሪያ ወራሽ የሟች ሌጆች 
እንዯሆኑ ሔጉ በአንቀጽ 842 ስር በግሌጽ ያስቀመጠ ሲሆን የሟች የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከላሇ የሟች ንብረት 
ሇሁሇተኛ ዯረጃ ዘመድች እንዯሚተሊሇፌ እነዚህ ሁሇተኛ ዯረጃ ዘመድች የሚባለበትም የሟች እናትና አባት 
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መሆናቸውን የሟች አባትና እናት ሟችን ቀዴሞ ከሞቱ የእነርሱ ተወሊጆች ማሇትም የሟች ወንዴምና እህት 
ወይም የወንዴሞቹና የእህቶቹ ተወሊጆች እናትና አባቱን በመተካት በሟች ውርስ እንዯሚካፇለ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
843 እና 844 ዴንጋጌዎች ይዘት የሚያሳየን ጉዲይ ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 844(3) ዴንጋጌ ከሟች እናት እና አባት 
በአንደ መስመር ወራሽ ቢታጣ የሟች ውርስ ወዯ ላሊው መስመር በሙለ ሉተሊሇፌ እንዯሚችሌ ዯንግጓሌ፡፡ 
ከእነዚህ የሔጉ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው ተተኪ ወራሽነት የተፇጻሚነት ወሰን ወዯታች 
በሚቆጠሩ ተወሊጆች እንጂ ወዯ ጎን በሚቆጠር ዝምዴና ትስስር አሇመሆኑን ነው፡፡ ይህ ችልትም የዴንጋጌዎቹ 
አፇፃፀም በዚህ መሌኩ ስሇመሆኑ በሰ/መ/ቁጥር 47957 በቀረበው ተመሣሣይ የህግ ክርክር ከአዋጅ ቁጥር 454/97 
በየትኛውም እርከን የሚገኘውን ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡  

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካቾች የሟች ወ/ሮ አያሌነሽ ዘውዳ እህቶች ናቸው ሟች ላልች 
እህትና ወንዴሞች ያሊቸው መሆኑንም ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ የሟች እናት እህት ሌጅ መሆናቸውን በሚገባ 
ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ወዯታች የሚቆጠሩ ተወሊጅ ሳይሆኑ የሟች እናት እህት የሆኑት (የሟች አክስት) 
ሌጅ ሲሆኑ የተጠሪ እናት ወዯ ጏን የሚቆጠሩ የሟች የስጋ ዘመዴ ናቸው፡፡ በዚህ አግባብ የሚቀርብ የወራሽነት 
ጥያቄ ምሊሽ የሚያገኘው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 843 እና 844 ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ አያሌነሽ ዘውዳ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ (ሌጅ) የላሊቸው ሲሆን እነዚህ ወገኖች አሇመኖራቸው ከተረጋገጠ የሟችን ውርስ 
ሉወስደ የሚገባቸው የሟች እናት እና አባት ሲሆኑ በውርሱ የሚካፇለት በሁሇተኛ ዯረጃ ወራሽነት ነው፡፡ የሟች 
እናት እና አባት በሔይወት አሇመኖራቸው የተረጋገጠ ሲሆን እነዚህ ወገኖች ሳይኖሩ ሲቀሩ በሟች ውርስ ሉካፇለ 
የሚገባቸው የሟች እህትና ወንዴሞች ናቸው፡፡ የሟች እህትና ወንዴሞች ሟችን የሚወርሱት ዯግሞ 
ወሊጆቻቸውን ተክተው ነው፡፡ የሟች እናት ወዯታች የሚቆጠር ላሊ ሌጅ አሌተዉም፡፡ ሇሟች እህትና ወንዴም 
ያለት በአባት መስመር ብቻ ስሇመሆኑ ተጠቅሷሌ፡፡ እንዱህ ሲሆን የሟች ውርስ ተጠቃሌል የሚሄዯው 
በአባታቸው ሌጆች በኩሌ እንጂ ሟችን ወዯ ጎን በሚቆጠሩ የአሁኑ ተጠሪ እናት ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇሆነም 
የስር ፌርዴ ቤት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 843 እና 844 ዴንጋጌዎችን አፇጻጸም በሚገባ ሳይሇይ በዯፇናው ተጠሪ 
ተተክተው ሟች ወ/ሮ አያሌነሽን መውርስ ይችሊለ በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ወራሽ ሉሆን የማይችሌ ሰው ዯግሞ የሟች ውርስ ንብረት ይጣራሌኝ የሚሌበት ሔጋዊ 
ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ከመነሻውም የሟች ውርስ እንዱጣራሊቸው ይዘው የቀረቡት ማስረጃ ሔጋዊ 
ባሇመሆኑ የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታውን ሇማቅረብ መብት ወይም ጥቅም አሌነበራቸውም ሇማሇት የሚያስችሌ 
ነው፡፡ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ተጠሪ የያዙት የወራሽነት ማስረጃ በማስረጃነቱ በማንኛውም የክርክር ዯረጃ 
ተቃውሞ የሚቀርብበት ሆኖ እያሇ ማስረጃው ባሌተሰረዘበት ሁኔታ አመሌካቾች የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄ 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት ሉከራከሩ አይችለም ሲሌ የአመሌካቾችን ይግባኝ ሳይቀበሌ ማሇፈና የስር ፌርዴ 
ቤትን ውሳኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆ5ኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 132791 ጥር 21 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 77713 መጋቢት 21 ቀን 2001 ዓ.ም የጸናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. ተጠሪ የሟች ወ/ሮ አያሌነሽ ዘውዳ እናት እህት ሌጅ በመሆናቸውና ሟች ዯግሞ እህትና ወንዴም 
ያሊቸው በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 843 እና 844 መሠረት ተተኪ ወራሽ ሉሆኑ አይችለም የሟች ውርስ 
ይጣራሌኝ በማሇት አቤቱታ ሇማቅረብም መብትና ጥቅም የሊቸውም ብሇናሌ፡፡  

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ፀ/መ 
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