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የሰ/መ/ቁ. 47957 

ጥር 5 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   አሌማው ወሉ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡-1. አቶ ተፇሪ ሏጎስ 

      2. አቶ ዛፈወርቅ ሏጎስ     ወኪሌ አንዯኛ አመሌካች - ቀረቡ 

      3. ወ/ሮ ፃጌሃና ሏጎስ 

ተጠሪ፡- አቶ ተስፊይ ገ/እግዚአብሓር - ጠ/መዴህን መሏሪ - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የውርስ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካwች ሇምዕራባዊ ዞን ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ባቀረቡት መቃወሚያ የእህታቸው ሌጅ አቶ ሣምሶን  ተስፊይ ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየታቸውን የሟቹ 
ወራሾች ተጠሪ ብቻ ሣይሆኑ አመሌካwችም መሆናቸውን ተጠሪ ግን ሇብቻቸው ውርስ አጣርተው በፌ/ቤት 
ማፀዯቃቸውን ገሌፀው ይኸው ሪፖርትና ሪፖርቱን መሠረት ተዯርጎ ሇተጠሪ የተሰጣቸው የወራሽነት ምስክር 
ወረቀት እንዱሰረዝ ጠይቀዋሌ፡፡ በተጨማሪም በሟች ስም የተመዘገበው ቤት ከእናት ወገን የመጣ በመሆኑ 
ሉወርሱ የሚገባቸው አመሌካwች ብቻ መሆናቸው የሟች ገንዘብን በተመሇከተ ከተጠሪ ጋር እኩሌ ሉካፇለ 
እንዯሚገባና በዚሁ መሠረት የወራሽነት ምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪም ሇቀረበው 
መቃወሚያ በሰጡት መሌስ ክርክር የተነሣበት ቤት የተሰራበትን ቦታ ወ/ሮ አመዘነች ከማዘጋጃ ቤት ተመርተው 
ሇሌጃቸው ሇወ/ሮ አበበች ሏጎስ በስጦታ ሰጥተዋቸው ወ/ሮ አበበች ቤት እንዯሰሩበት አመሌካwች ቦታው 
የእናታችን ነው በሚሌ ክስ አቅርበው ተጠሪ ሌጃቸውን ወክሇው ተከሪክረው ቦታው የወ/ሮ አበበች ነው ተብል 
መወሰኑን ቦታው በምሪት የተገኘ እንጂ በውርስ የተሊሇፇ ርስት ባሇመሆኑ የቤተሰብ ንብረት ነው ሉባሌ 
እንዯማይቻሌ ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ ርስት የሚሇው ቃሌ መሬት የግሇሰብ እያሇ መሸጥ መሇወጥ 
በሚቻሌበት ጊዜ የመጣ ሆኖ በአንዴ ወገን ዘር ሏረግ የመጣ ቅርስ መሠረት በማዴረግ ነው በተያዘው ጉዲይ 
የሟች እናት ቦታውን በስጦታ ካገኙ በኋሊ ንብረት ያሰፇሩበት ስሇሆነ የአንዴ ወገን ዘር ሏረግ ነው ሉባሌ 
አይችሌም፣ የሟች የአቶ ሳምሶን ተስፊይ ብቸኛ ወራሽ ተጠሪ ብቻ ናቸው የሟቹ እናት ሟችን ሣይወርሱ ስሇሞቱ 
አመሌካwች እህታቸውን ተክተው ሉወርሱ አይችለም በማሇት የአመሌካwች ክስ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ 
ሊይ አመሌካwች ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትና ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበው አቤቱታቸው 
ውዴቅ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ ሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካwች በአቤቱታቸው ወ/ሮ 
አመዘነች ሇሟች እናት በስጦታ የሰጡት ቤት የነበረበት ቦታ ነው ስሇሆነ ከእናት ወገን የተገኘ ንብረት ሇእናት 
ወገን ሉሰጥ ይገባሌ፣ ቤቱን የሰሩት የሟች እናት ናቸው ቢባሌ እንኳን እህታቸውን ተክተው ሉወርሱ ስሇሚችለ 
ውርሱ ሇተጠሪ ብቻ መተሊሇፈ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ችልቱም የሟች ገንዘብ በሙለ ተጠሪ እንዱወርሱ እና 
ከእናት ወገን የመጣ የማይንቀሣቀስ ንብረት /ቤት/ ሇሟች አባት ይገባሌ በሚሌ የሰጠው ውሣኔ አግባብነት 
ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክራቸውን አቅርቧሌ፡፡ ችልቱም 
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 
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ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ የሌጃቸውን ውርስ አጣርተው በፌ/ቤት በማፀዯቃቸው አመሌካwች 
ተቀዋሚ ሆነው ቀርበዋሌ፡፡ አመሌካwች መቃወሚያ ያቀረቡት የሟች አቶ ሳምሶን ተስፊይ እናት የአመሌካwች 
እህት በመሆናቸው የሟችን ውርስ እህታቸውን በመተካት የመውረስ መብት ያሊቸው መሆኑን ምክንያት በማዴረግ 
ነው፡፡ በመሆኑም ስሇ ተተኪ ወራሽነት በፌ/ሔጉ ውስጥ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ማየት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 842/3/ ስር እንዯተመሇከተው የሟች ሌጆች የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች ሲሆኑ ሌጆች ቀዴመው 
ከሞቱና ወዯታች የሚቆጠር ተወሊጅ ትተው ከሆነ ተወሊጆቹ ወሊጆቻቸውን ተክተው ሟችን እንዯሚወርሱ 
ያመሇክታሌ፡፡ ሟች ሌጆች የላለት ከሆነ እናትና አባት ሁሇተኛ ዯረጃ ወራሾች እንዯሚሆኑና አባት ወይም እናት 
ቀዴመው ከሞቱም የእነሱን ፊንታ ሌጆቻቸው ወይም ወዯታች የሚቆጠሩ ተወሊጆች እነሱን ተክተው 
እንዯሚወርሱ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 843/ 844/2 ተመሌክቷሌ፡፡ በአባት ወይም በእናት በኩሌ ወዯታች የሚቆጠር ከላሇ 
ውርሱ በሙለ ሇላሊው መስመር ሊሇ ወራሽ እንዯሚተሊሇፌ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 844/3 ያመሇክታሌ፡፡ ከፌ ሲለ 
ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የተተኪ ወራሽነት የተፇፃሚነት ወሰን ወዯታች በሚቆጠሩ ተወሊጆች እንጂ ወዯ ጎን 
በሚቆጠር ዝምዴና እንዲሌሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካwች የሟች እናት ወዯታች የሚቆጠሩ 
ተወሊጆች ሣይሆኑ ወዯጎን የሚቆጠሩ ዘመድች ወይም እህቶች ናቸው፡፡ በመሆኑም ከጅምሩም ቢሆን የሟችን 
እናት ተክተው ወራሽ ሇመሆን የሚያስችሊቸው መብት አሌነበራቸውም፡፡ የሟች እናት ትተው የሄደት ወዯታች 
የሚቆጠሩ ተወሊጆች ስሇላሊቸው ውርሱ ሉተሊሇፌ የሚችሇው ሇላሊኛው መስመር ወራሽ በዚህ ጉዲይ ሇሟች 
ወሊጅ አባት ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካwች እህታቸውን ተክተው መውረስ ስሇማይችለ ቀዴሞውንም ቢሆን 
ተቃውሞ ሇማቅረብ የሚያስችሊቸው መብት አሌነበራቸውም፡፡ በዚህም ምክንያት የሟች እናት የተረከቡት ባድ ቦታ 
ሣይሆን ቤት የተሰራበት ቦታ ነው የሚሇው ክርክርም ሆነ የሟችን ገንዘብ ሇመካፇሌ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት 
የሇውም፡፡ 

በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች የሟች አቶ ሳምሶን ተስፊይ ውርስ በሙለ ሇተጠሪ ሉተሊሇፌ ይገባሌ በማሇት 
በሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ፇጽመዋሌ ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የምዕራባዊ ዞን ማዕከሊዊ ፌ/ቤት የመዝገብ ቁጥር ባሌተጠቀሰ ጥር 21 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 737ዏ መጋቢት 11 ቀን 2ዏዏ1 
ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 3ዏ799 ግንቦት 27 ቀን 2ዏዏ1 
ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸው ይቻለ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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