የሰ/መ/ቁ. 108328
መጋቢት 13 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
እንዯሻው አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ጫሌቱ ዋቀዬ - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- አቶ ፇቃደ ዋቀዬ - ቀረቡ
መዝገቡ መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክርክር የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የጀመረው በኦሮሚያ ክሌሌ የወሌመራ
ወረዲ ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች በተጠሪ ሊይ በቀረበው ክስ መነሻነት ነው፡፡ የክሱ ይዘት
ባጭሩ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ይዞታ የሟች አባታቸው አቶ ዋቀዬ ነገአ እና ወሊጅ እናታቸው
ወ/ሮ እሼቱ አባሊቱ እንዯነበረ፤ ወሊጅ እናታቸው በ2001 ዒ.ም ከዚህ ዒሇም በሞት ከተሇዩ በኃሊ
የቤተሰብ አባሊት የውርስ ንብረት የማጣራት ሥራውን በስምምነት ማከናወን ባሇመቻሊቸው
በፌ/ቤት በኩሌ በመ/ቁ.20782 ጠይቀው ወራሾች እንዱቀርቡ በሚኖርበት አካባቢ በማስታወቂያ
ጥሪ

ቢዯረግም

የቀረበ

ሰው

እንዲሌነበረ፤

የውርስ

አጣሪዎች

የውርስ

ንብረቱን

ሇይተው

የየዴርሻቸውን እንዲስረከቡዋቸው፤ በዚሁም አመሌካች የዴርሻቸውን 2262 ካሬ ሜትር ይዞታ
ሳይረሱት አክርመውት የአሁኑ ተጠሪ ያሇ አመሌካች ፇቃዴ በ2ዏዏ4/2ዏዏ5 ዒ.ም መሬቱን በማረስ
ገብስ የዘራ በመሆኑ መሬቱን ሇቆ የሰብሌ ግምት የ4 ኩንታሌ ብር 4,000 እንዱከፌሌ እንዱወሰን
ዲኝነት ጠይቋሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በፌሬ ጉዲዩም መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ
መሬቱን ሇ5 ዒመታት የተጠቀሙበት መሆኑን በመግሇጽ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1000/1/ መሠረት የይርጋ
መቃወሚያ እንዱሁም ጉዲዩ በፌርዴ ያሇቀ ነው የሚሌ ክርክር ያቀረቡ ሲሆን በፌሬ ጉዲዩም
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አመሌካች ያቀረቡት የውርስ ንብረትና ወራሾችን በግሌጽ ያሊስቀመጠ እንዯሆነ ይዞታው ከተጠሪ
እጅ በመውጣት በአመሌካች ይዞታ ሥር አሇመግባባቱን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ
አመሌክቷሌ፡፡
የሥር

ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙ ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ የይርጋ እና ጉዲዩን ውሳኔ

ያገኘነው የሚሌ ክርክር ሳይቀበሌ በፌሬ ጉዲዩ ሇክርክር ምክንያት የሆነውን የመሬት ይዞታ
በተጠሪ እጅ ያሇ ስሇመሆኑ አሌተካዯም፤ የተጠሪ ምስክሮች ይህ የውርስ ንብረት አሇመክፇለን
አሊየሁም ይበለ እንጅ በአመሌካች የቀረቡ ምስክሮች በሚያሳምን መሌኩ አሁን ክርክር ያስነሳው
ይዞታ የአቶ ዋቀዬ ነገአ ወራሾች ሃብት ሲከፊፇሌ ሇአመሌካች ዴርሻቸው የተሰጣችው ስሇመሆኑ
ያረጋገጡ በመሆኑ ተጠሪ አመሌካች በውርስ ያገኙትን 2666 ካሬ ሜትር በእጃቸው የሚገኘውን
እንዱሇቁ አመሌካች በ2004 ዒ.ም ያጡት የ2ዏዏ4 ዒ.ም ምርት 4,000 እንዱከፌለ ወስነዋሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፌንፌኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ይግባኝ ተቀባይነት ባሇማግኘቱ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን

ክርክር ከመረመረ በኃሊ በውርስ

አጣሪዎች ቀረበ የተባሇው ሪፖርት የውርስ ንብረት እና ወራሾች በአግባቡ የሇየ አሇመሆኑን
የእያንዲንደ ወራሽ ዴርሻ ተሇይቶ ባሌተወሰነበት፤ ፌርዴ ቤትም የቀረበሇትን ሪፖርት አጣሪው
በሥሌጣኑ መሠረት አጣርቶ ያቀረበው ስሇመሆኑ በማረጋገጥ ያፀዯቀው የአሁኑ ተጠሪ ይዞታ
እንዱሇቅ እና የሰብሌ ግምት እንዱከፌሌ የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ አሇመሆኑን፤ አመሌካች
አቤቱታቸው የይርጋ ጊዜ ሳያሌፇው ያቀረቡት በመሆኑ የእናታቸውን የውርስ ዴርሻ የመጠየቅ
መብታቸው የተጠበቀ ነው ሲሌ የሥር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርመሮ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ
የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ አንኳር ነጥቦች ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነውን የመሬት ይዞታ በእጃቸው ገብቶ የነበረ ስሇመሆኑ የወራሾች ዴርሻ የተከፊፇሇ ነው፣
ሇአመሌካች ከሚዯርሳቸው በሊይ እንዲሌተሰጣቸው በመግሇጽ የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ
እንዱሻር የሚጠይቅ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የማጣራት ሥራው ወራሾች ባሌተሳተፈበት ሁኔታ
እንዯተከናወነ፤ አጣሪዎች በሔግ ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ በይዞታው እየተጠቀሙ ያለት
ተጠሪ ስሇመሆናቸው በመግሇጽ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና አመሌክተዋሌ፡፡ የመሌስ መሌስም
አቅርበናሌ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የውርስ አጣሪዎች ሪፖርት ነው ተብል በሥር ፌ/ቤት በመ/ቁ.
20782 ቀርቦ የተመዘገበው ቃሇ-ጉባኤ የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች በማስቀረብ ተመሌክቷሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም በጽሐፌ
ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህ ችልት ዕሌባት
የሚያሻው ዒብይ ነጥብ የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው የውርስ ንብረት
በአግባቡ ተጣርቶ የተወሰነ አይዯሇም በማሇት የሥር ወረዲ እና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔንና
ትዕዛዝ መሻሩ በሔጉ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ

የተቻሇው የአሁኑ አመሌካች ባቀረቡት ክስ በውርስ አጣሪዎች

ዴርሻቸው ተሇይቶ ከታወቀ በኃሊ የአሁኑ ተጠሪ ከሔግ ውጪ በመያዝ እየተጠቀመበት መሆኑን
በመግሇጽ ተጠሪ ይዞታውን እንዱሇቁ እንዱሁም የሰብሌ ግምት አራት ሺህ ብር እንዱከፇሊቸው
ዲኝነት መጠየቃቸውን

ነው፡፡ ተጠሪ ጉዲዩ በይርጋ እንዯሚታገዴ፤ ከአሁን በፉትም በፌርዴ ያሇቀ

ጉዲይ ስሇመሆኑ እንዱሁም የወራሾች ዴርሻ በሔጉ አግባብ አሇመወሰኑን መከራከራቸውን
ተመሌክተናሌ፡፡ አመሌካች የውርስ ሃብት ሇወራሾች በአግባቡ ተከፊፌሎሌ ይበለ እንጂ በሥር
ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 20782 ተመዘገበ የተባሇው የውርስ አጣሪዎች ሪፖርት ወራሾች እነማን
አንዯሆኑ፤ የአውራሾቻቸው የሚንቀሳቀስና የማይቀሳቀስ ንብረት ምን እንዯሆነ፤ እያንዲንደ ወራሽ
የሚዯርሰው የሃብት መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ? በግሌጽና በማያሻማ መሌኩ ያስቀመጠ
ስሇመሆኑ ሰነደ አያሳይም፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት የውርሰ አጣሪዎች የተባለ ሽማግላዎችም
ወራሾች በማጣራት ሂዯት እንዱሳተፈ በማስታወቂያ ጥሪ አዴርገን ነበር ያለ ቢሆንም በእርግጥ
ከአመሌካች ውጭ ያለ ወራሾች በሔጉ አግባብ ጥሪ ተዯርጏሊቸው ውርስ እንዯሚጣራ አውቀው
በዲታኝነት የቀሩ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ አይዯሇም፡፡
በመሰረቱ ውርስ የሚጣራው በወራሾች ሲሆን ስምምነት ከላሇ ወይም ላሊ ሔጋዊ ምክንያት ካሇ
አጣሪዎች በፌ/ቤት እንዯሚሰየሙ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 946 እና 950 ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት
የምንረዲው ነው፡፡ የውርስ ሃብት ማጣራት በሔጉ አግባብ ከተከናወነም ወራሾች ዴርሻቸውን
የመጠየቅ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1062 ተመሌክቷሌ፡፡ የክፌፌሌ ሥርዒቱም
በወራሾች ስምምነት ሉሆን እንዯሚችሌ፤ በውርስ ክፌፌሌ ጊዜ ያሌተወከሇ ወራሽ ካሇም በፌ/ቤት
እንዯሚፀዴቅ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1079 እና 1080 ተዯንግጓሌ፣ የውርስ ሀብት የክፌፌሌ መርህም
በዒይነት እንዯሚሆን፤ ንብረቱን በዒይነት ሇማከፊፇሌ ባሌተቻሇበት ሁኔታ በማቻቻሌ ሔጋዊ
መፌትሄ እንዯሚያገኝ የፌ/ሔ/ቁ. 1086 እና 1087 ዴንጋጌዎች ያስገነዝቡናሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ
የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት ቀረበ ያሇውን የውርስ አጣሪዎች ቃሇ ጉባኤ ከማፅዯቁ በፉት በእርግጥ
የውርስ ሃብት የማጣራት ሔጋዊ ሂዯት ተከትል ወራሾች እና የውርስ ሀብት በአግባብ የተካሄዯ
መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት ነበረበት፡፡ ከዚህ አንፃር የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤት የሟቾች የውርስ
ሀብት ምን ምን እንዯሆነ፤ ወራሾች እነማን እንዯሆኑ እና ዴርሻቸውን በሔጉ አግባብ በመሇየት
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ስሇመወሰኑ መዝገቡ አያሳይም፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት የውርስ ሀብት በሔጉ አግባብ ተጣርቶ የተወሰነ አይዯሇም በማሇት የወረዲውን ውሳኔ እና
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ውዴቅ ማዴረጉ በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ ምክንያቱም
የወረዲው ፌርዴ ቤት ወራሾችና የውርስ ሀብት በአግባቡ በመሇየት ውሳኔ አሌሰጠም፡፡ በዚህ ረገዴ
የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡
የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች የውርስ ሃብት ዴርሻቸውን ከሰው
የመጠየቅ መብታቸውን የጠበቀ ስሇመሆኑ የውሳኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ ይሁንና አመሌካች
የውርስ ሃብት ዴርሻቸውን ሇመጠየቅ ክስ እንዲቀረቡ መዝገቡ ስሇሚያሳይ አመሌካች ላሊ ክስ
ማቅረብ ሳይጠበቅባቸው አሇኝ የሚለትን ዴርሻ በሔጉ አግባብ ክሳቸውን እንዲያሻሽለ በማዴረግ
እና ተገቢ ዲኝነት በመክፇሌ በሥር መ/ቁ. 46789 ክርክራቸውን የመቀጠሌ መብታቸው ሉነፇግ
አይገባም፡፡ በዚህ ረገዴ የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አመሌካች አዱስ ክስ
እንዱያቀርቡ በሚጋብዝ አግባብ መወሰኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ዒሊማ አንፃር ሲታይ ተገቢ አይዯሇም
ብሇናሌ፡፡ በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች የሥር ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሥር ወረዲ
ፌ/ቤት ወራሾችና የውርስ ሀብት በመሇየት ውሳኔ አሌሰጠም በማሇት የውርስ አጣሪ ሪፖርት
ውዴቅ ማዴረጉ በአግባቡ ሆኖ አመሌካች አዱስ ክስ እንዱያቀርቡ በመፌቀዴ የሰጠው የውሳኔ
ክፌሌ ግን ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የኤሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ. 185583 በ26/01/2007 ዒ.ም
በዋሇው ችልት የወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 46789 በ14/06/2006 ዒ.ም የሰጠው
ፌርዴ፤ የአዱስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 72261
በ6/09/2006 ዒ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በመሻር የሰጠው ፌርዴ ተሻሽሎሌ፡፡
2. የውርስ አጣሪዎች ሪፖርት ወራሾች እና የውርሰ ሀብት በአግባቡ ሇይቶ ያሊስቀመጠ ነው
ተብል ውዴቅ መዯረጉ በሔጉ አግባብ ነው ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች ላሊ ክስ ማቅረብ ሳይጠበቅባቸው ዴርሻ አሇኝ ካለ በሔጉ አግባብ ክሳቸውን
አሻሽሇውና ተገቢ ዲኝነት ከፌሇው ክርክሩን የመቀጠሌ መብታቸው የተጠበቀ ነው ብሇን
ወስነናሌ፡፡ የወሌመራ ወረዲ ፌርዴ ቤትም የመ/ቁ. 46789 በመክፇት የውርስ ሀብት ክርክር
ከቀረበ በሔጉ አግባብ ሇማጣራት ተገቢ ሔጋዊ ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/
መሠረት

መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
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4. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
5. መዝገቡ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማየነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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