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የሰ/መ/ቁ. 71895 
ግንቦት 10 ቀን 2004 ዓ.ም.  

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ስሊሴ 

         አሌማው ወላ 

      ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  አቶ ሞሊ ንጉሴ - ጠበቃ ሙለጌታ ዘመነ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-    አቶ ንጉሴ ገሇታ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በተጠሪ ሊይ 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአቀረቡት የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ 

የአመሌካች እህት ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይና የአሁኑ ተጠሪ በጋብቻ አብረው ሲኖሩ በጋራ ያፇሩት 
ንብረት መኖሩን፣ ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይ ከዚህ አሇም በመሇየታቸው ምክንያት ጋብቻው በሞት 
መፌረሱን ገሌጸው ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብሊቸው አመሌካች ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ ተጠሪን አስቀርቦ ተጠሪ ተገቢ ነው ያለትን ክርክር ከአቀረቡ በኋሊ 
ፌ/ቤቱ የውርስ ንብረቱ ተጣርቶ እንዱቀርብ የውርስ አጣሪዎችን ሹሞ የውርስ አጣሪዎች ሀብቱን 
አጣርተው ሇፌ/ቤቱ ሪፕርቱን ሲያቀርቡ ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡበት ተዯርጎ ፌ/ቤቱ 
በመጀመሪያው ዙር የውርስ አጣሪዎች የውርስ ንብረቱን አጣርተው ሲያቀርቡ ሉጣሩ የሚገባቸው 
ነጥቦች መኖራቸውን ገሌፆ እንዯገና እንዱያጣሩት አዴርጎ ጉዲዩ በዴጋሚ ተጣርቶ ቀርቦሇት 
ጉዲዩን መርምሮ ሇወ/ሪት ሸዋዬ ንጉሴ እንዱከፇሌ ተብል በሪፕርቱ በአንዴ የውርስ አጣሪ 
የተካተተውን የብር 21,600.00 (ሃያ አንዴ ሺህ ስዴስት መቶ) ክፌያን ያሇመቀበለንና የሟች 
ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይ ወራሾች የአሁኑን አመሌካች ጨምሮ አምስት መሆናቸውን ዘርዝሮ በላልች 
ነጥቦች ሊይ ተጣርቶ በ05/03/2002 ዓ.ም. እና በ06/07/2002 ዓ.ም. ተጣርቶ የቀረበውን ሪፕርት 
ፌ/ቤቱ ተቀብል አፅዴቆታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር  ፌ/ቤት ተሻሽል የሟችን ዴርሻ 
ወራሾች እኩሌ እንዱካፇለ ተብል ተወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የሟች ወራሾች 
በተገቢው መንገዴ ተጠርተው ባሌቀረቡበት ሁኔታ ተጠሪ የሟች ወራሾች አለ ስሊለና ከእዴገት 
ፊና መረዲጃ እዴር ውስጥ የተዘረዘሩ ሰዎች የሟች ወራሾች ናቸው ተብል የሟች ዴርሻ ንብረት 
ሇአምስት እንዱከፊፇሌ መወሰኑ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ወራሽ 
ስሇመሆናቸው በሔግ አግባብ ያሌተረጋገጠና በውርስ አጣሪውም ጥሪ ሊሌቀረቡ ሰዎች የውርሱ 
ተካፊዮች ናቸው የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ 
የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጽሁፌ በሰጡት መሌስ የሟች ወራሾች 
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አመሌካች ብቻ ሳይሆኑ በበታች ፌ/ቤቶች ስማቸው የተጠቀሱት ሰዎች ሆነው በአማራ ክሌሌ 
በሰሜን ወል ዞን ወሌዱያ አካባቢ በየጂ ቀበላ ማህበር አካባቢ በሔይወት ያለ መሆኑን ገሌፀው 
ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ 
ተመርምሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የውርስ አጣሪው ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት ሪፕርት የሟች ወ/ሮ 
አረጋሽ ሲሳይ ወራሾች እንዱቀርቡ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ከአመሌካች ውጪ ያለት ያሌቀረቡ 
መሆኑን፣ ሟች ከአመሌካች ውጪ ላሊ ወራሾች አሎቸው ተብል የሟችን ዴርሻ ከአመሌካች 
ጋር እኩሌ እንዱካፇለ የተወሰነው ከእዴገት ፊና መረዲጃ እዴር ውስጥ በሟች ወራሽነት 
ስማቸው ተዘርዝሮ ተገኝቷሌ በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 956 
እንዯተዯነገገው የአጣሪው ሥራ ሟቹ አንዴ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ መፇሇግና በመጨረሻም ውርሱ 
የሚዯርሳቸው ሰዎች እነማን እንዯሆኑ ማረጋገጥ፣ የውርሱን ሃብት ማስተዲዯር፣ መክፇያቸው 
የዯረሰውን የውርስ እዲዎች መክፇሌ እና ሟቹ በኑዛዜ ያዯረጋቸውን ስጦታዎች መክፇሌና 
የኑዛዜውን ቃሌ ሇመፇጸም ማንኛቸውም ላልች አስፇሊጊ ጥንቃቄዎች ማዴረግ ነው፡፡ 

የሟች ወራሾች እነማን እንዯሆኑ ሇመሇየት የሟችን የኑዛዜና ያሇኑዛዜ ወራሾችን ማጣራት 
የውርስ አጣሪው አቢይ ስራ ሲሆን ያሇኑዛዜ ወራሾችን የመሇየት ስራውን ሇመተግበር ዯግሞ 
በፌ/ብ/ሔጉ ከቁጥር 842 እስከ 856 በተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መሰረት ሟች ሌጅ ወይም 
ተወሊጆች ያለት መሆኑን ወይም የሟችን ወዯ ሊይ የሚቆጠሩ ወሊጆችን እንዯ የዯረጃቸው 
መኖራቸውን መሇየትን የግዴ የሚሌ ነው፡፡ የውርስ አጣሪው ይህንኑ ስራ ሲያከናውን 
ሉከተሊቸው ከሚገባቸው መንገድች አንደ የሟች ያሇኑዛዜ ወራሽ ካሇ በተገቢው መንገዴ ጥሪ 
ማዴረግ ነው፡፡ የሟች ወራሾችን ሇመሇየት ውርስ አጣሪው በመጀመሪያ ዯረጃ ማዴረግ ያሇበት 
የሟች ኑዛዜን ማፇሊሇግ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 962(1) ስር የተዯነገገ ሲሆን ይህንኑ 
ግዳታውን ሇመወጣትም የሟች የተሇያዩ ፅሁፍችን በመፇተሽ ኑዛዜ የተወ መሆን ያሇመሆኑን 
ጥረት ማዴረግን፣ ሟች በኖረበት ቦታ በሚገኙት በሔግ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጣቸው 
ክፌልች ወይም ፌ/ቤት መዝገብ ቤቶች ውስጥ ሟች በሔይወት ዘመኑ ያስቀመጠው ኑዛዜ 
መኖሩን ማረጋገጥን ሁለ እንዯሚያስፇሌግ የፌ/ሔ/ቁጥር 891 እና 962/2/ ዴንጋጌዎች ጣምራ 
ንባብ ያስገነዝባሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የሟች ጽሐፍችን ውርስ አጣሪው ይመረምራሌ፣ በሔግ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን ከተሰጣቸው ዘንዴና በፌርዴ ቤት መዝገብ ቤቶች ተገቢ የሆኑ ፌሇጋዎችን 
እንዯሚያዯርግ ኃይሇ ቃሌ ባሇው አገሊሇፅ ሲያስቀምጡ የሚያስገነዝቡት ቁም ነገር በየትኛውም 
ቦታ የሚገኝ ማንኛውም ማስረጃ ቀርቦ የሟች ኑዛዜ ነው ተብል ዋጋ የማይሰጠው መሆኑን 
ነው፡፡ በመሆኑም በሔጉ አግባብ በተመሇከቱት ቦታዎች ዘንዴ የሚገኙት ሰነድች በጥንቃቄ 
መፇሇግ አሇባቸው እንጂ ከየትኛውም ቦታ የሚቀርቡ ማስረጃዎች ሁለ ዋጋ የሚሰጣቸው 
አይዯለም፡፡ በዚህም መሰረት በመረዲጃ እዴር መዝገብ ይገኛሌ የተባሇው ሰነዴ የሟችን ወራሾችን 
ሇጊዜው ሇመወሰን ብቃት የላሇው ማስረጃ መሆኑን ከፌ/ብ/ቁጥር 962/2/ ዴንጋጌ ይዘትና 
መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የሟች ወ/ሮ አረጋሽ ሲሳይ ያሇኑዛዜ ወራሾች ካለ እንዱቀርቡ 
በተገቢው መንገዴ ጥሪ የተዯረገሊቸው መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን 
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ከአመሌካች ውጪ ላልች ሰዎች ያሇኑዛዜ ወራሾች አለ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የዯረሱት ከእዴገት ፊና መረዲጃ እዴር መዝገብ ውስጥ ስማቸው ተዘርዝሮ ተገኝቷሌ 
በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በመረዲጃ እዴር መዝገብ ውስጥ ስም ተጠቅሶ መገኘት ያሇኑዛዜ 
ወራሽነትን ሇማረጋገጥ ብቃት ያሇው ማስረጃ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ውጪ ያለ ላልች 
የሟች ወራሾች አለ በማሇት ይኖሩበታሌ የሚለትን አዴራሻ ሁለ እየጠቀሱ እየተከራከሩ እነዚህ 
ሰዎች ቀርበው እስካሁን ዴረስ የክርክሩ ተካፊይ እንዱሆኑ ያሇማዴረጋቸውም ተገቢነት ያሇውና 
የክርክራቸውን እውነትነት የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ የሟች ላልች ወራሾች ካለም በሔጉ አግባብ 
አመሌካችን ከሚጠይቁ በስተቀር ከወዱሁ ተጠሪ ከሟች ዴርሻ ሇመውሰዴ ያሌቀረቡትን ሰዎች 
በመወከሌ ንብረቱን እንዱይዙ የሚዯረግበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ተጠሪ ሟች ከአመሌካች 
ውጪ ላልች ወራሾች መኖራቸውን እየገሇፁ ከመከራከራቸው በተጨማሪ ሇአመሌካች የሟች 
ሁለም ዴርሻ አይገባቸውም የሚለበት ላሊው ምክንያት ያሇኑዛዜ ወራሽ የተባለት ነገር በጥሪው 
መሰረት ያሌቀረቡትን ሰዎች ዴርሻ ሉወስዴ የሚገባው መንግስት ነው በማሇት ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 852 ስር እንዯተመሇከተው የሟች ውርስ ሇመንግስት ሉተሊሇፌ የሚችሇው 
በሔጉ አግባብ የተመሇከቱት የሟች ወራሽ ሉሆኑ የሚችለ ዘመድች ከላሇ ብቻ በመሆኑ በዚህ 
ረገዴ የቀረበው የተጠሪ ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ሲጠቃሇሌም ወራሽ 
ስሇመሆናቸው በሔግ አግባብ ያሌተረጋገጠና በውርስ አጣሪውም ጥሪ ስሊሌቀረቡ ሰዎች የውርስ 
ተካፊዮች እንዱሆኑ ተብል መወሰኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 944/ሀ/፣ 962፣ ከቁጥር 842 እስከ 856 
እንዱሁም 962 እና ከቁጥር 1097 እስከ 1113 ዴረስ ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች እና 
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 33/2/ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ውጪ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ 
የተሰጠው ውሣኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኘተናሌ፡፡ በዚህም 
መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 15035 ሚያዝያ 22 ቀን 2002 ዓ.ም. 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94752 ሰኔ 17 ቀን 2003 ዓ.ም. 
የተሻሻሇው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የሟች አረጋሽ ሲሳይ ዴርሻ ንብረት አመሌካች ሇብቻቸው እንዱወስደት ከሚዯረግ በስተቀር 
ከላልች አራት ሰዎች ጋር እኩሌ ዴርሻቸውን እንዱወስደ የሚዯረግበት ሔጋዊ ምክንያት 
የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. የሟች አረጋሽ ሲሳይ ወራሽ የሚሆን ሰው ካሇ በሔግ አግባብ ዴርሻውን ከአመሌካች 
ከመጠየቅ ይህ ውሣኔ አያግዴም ብሇናሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

    ቤ/መ 
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