የሰ/መ/ቁ. 110901
ግንቦት 24 ቀን 2008ዒ/ም
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሙስጠፊ

አህመዴ

ተፇሪ ገብሩ
ሸምሹ ሺርጋጋ
አብርሃ መሰሇ
አመሌካች፡- አቶ ዴጋፋ ታዯሰ - ጠበቃ ሞገስ ናዯው ቀርቧሌ
ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ፌቅርተ ታዯሰ ጠበቃ ክፌ አማከሇው ቀርቧሌ
2. አቶ ወንዴዬ ታዯሰ - ቀርቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇክርክር መነሻ የሆነው የአሁኑ አመሌካች የውርስ ሃብት ይጠራሌኝ ሲለ ባቀረቡት አቤቱታ
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መናገሻ ምዴብ ችልት ነው፡፡
የአቤቱታው ይዘት ባጭሩ፡- አባታቸው አቶ ታዯሰ አበበ ሏምላ 11 ቀን 1974 ዒ.ም ከዚህ አሇም
የተሇዩ

ሲሆን

ወራሽነታቸው

የካቲት

11

ቀን

1975

ዒ.ም

በመ/ቁ.

830/75

ያረጋገጡ

መሆናቸው፤ ተጠሪዎች የወሊጅ አባታቸው በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 8 ውስጥ የሚገኘውን
የቤት ቁጥር 092 የሆነውን መኖሪያ ቤት ይዘው ስሇሚገኙ የውርስ ሃብት ይጣራሌኝ በማሇት
አመሌክተዋሌ፡፡
የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ የቀረበውን አቤቱታ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የውርስ ሃብት ይጣራሌኝ
ጥያቄ በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/2/ መሰረት የውርስ ሃብቱ በተጠሪዎች መያዙን ካወቁ ሶስት አመት
ካሇፇ በኋሊ የቀረበ ስሇሆነ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ በፌሬ ጉዲዩ ሊይም የውርስ ሏብቱ ተመዝግቦ
የሚገኘው በተጠሪዎች ስም እንጂ በአባታችን አይዯሇም፡፡ በዚህ ንብረት ሊይ ከፌተኛ ንብረት
አፌሰውበት

ይዘው

እንዯሚገኙ

በመግሇፅ

አቤቱታው

ውዴቅ

እንዱዯረግሊቸው

መከሊካያ

መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡
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በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የአሁን 2ኛ ተጠሪ በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ በመፌቀዴ
ክርክር ካከሄዯ በኋሊ አመሌካች አባታቸው ከሞቱ በኋሊ በ1975 ዒ.ም ወራሽነታቸው ያረጋገጡት
በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/ የተጠቀሰው የ3 ዒመት ይርጋ ጊዜ ሳያሌፌ ስሇሆነ የቀረበው መቃወሚያ
በብይን ውዴቅ በማዴረግ፤ የውርስ አጣሪ በመሾም ከዚያም በውርስ አጣሪው የቀረበውን ሪፖርቱ
ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ ስሊሌሆነ በማሇት ተቀብል መዝግቦታሌ፡፡
ይህ ውሳኔ በመቃወም የአሁኑ ተጠሪዎች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
ቅሬታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት
ያቀረቡት የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄ በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/ መሰረት በ3 ዒመት ይርጋ ይታገዲሌ
በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ብይንና ውሳኔ በመሻር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች
ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቤቱታው ቢያቀርብም በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታም

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ

ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስሔተት የተፇፀመበት ስሇሆነ እንዱታረም በማሇት
የቀረበ ነው፡፡ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡
ይዘቱም ባጭሩ፡- ያቀረብኩት አቤቱታ ወራሽነቴን አረጋግጫሇሁ በማናቸውም ጊዜ ውርስ ሀብቱን
ሇመካፇሌ የፌ/ብ/ህ/ቁ.1060 አስከ 1113 ባሇው ህግ ስር የተሸፇነ ስሇሆነ በይርጋ የማይተገዴ
እያሇ ይታገዲሌ ተብል የተሰጠ ውሳኔ የተፇፀመው መሰረታዊ የህግ ስህተት በማረም የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ በማፅናት እንዱወሰንሇት አቤቱታውን አቅርበዋሌ፡፡
የቀረበው የሰበር አቤቱታ በመመርመር አመሌካች በወቅቱ ወራሽነቱን ማረጋገጡ አሌተካዯም
ተጠሪዎችም የውርስ ንብረቱን በስማቸው በማዞር ካርታ ያሰሩት በ2004 ዒ.ም ከመሆኑ አንፃር
የአመሌካችን የውርስ ንብረት ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ነው የመባለን አግባብነትና የይርጋ ጊዜው
መቆጠር ያሇበት ተጠሪዎች ንብረቱን በሰማቸው አዴርገው ከያዙበት ጊዜ ጀምሮ ነው ወይስ ሟች
ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ ነው የሚሇውን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ
ተዯርጓሌ፡፡
በዚሁ መሰረትም ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ታህሳስ 14 ቀን 2008 ዒ.ም
የተፃፇ 2 ገጽ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ ጥር 26 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ
አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን በማቅረብ ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት
ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

የሔግ

ዴንጋጌዎች

ጋር

በማገናዘብ

በሚከተሇው

መሌኩ

መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም አመሌካች ያቀረብኩት አቤቱታ ወራሽነቴን አረጋግጫሇሁ
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በማናቸውም ጊዜ የውርስ ሀብቱን ሇመካፇሌ የፌ/ብ/ህ/ቁ.1060 አስከ 1113 ባሇው ህግ ስር
የተሸፇነ ስሇሆነ በይርጋ

አይታገዴም የሚሌ ነው፡፡

በተጠሪዎች በኩሌ ዯግሞ አመሌካች

በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1060 ተጠቃሚ የሚሆነው በወቅቱ ውርስ አጣርተው የዉርሱ ንብረት በወራሾች
የጋራ ስም ተመዝግቦ ወይም ታውቆ የተቀመጠ የውርስ ሀብቱን እንከፊፇሌ ብል ሇሚጠይቅ
እንጂ የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄ ሇሚያቀርብ አይዯሇም፡፡ በስር ፌርዴ ቤት የቀረበው የውርስ
ሃብት ይጣራሌኝ ስሇሆነ አቤቱታና ሪፖርት በይርጋ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው የሚሌ ነው፡፡
የአመሌካች አቤቱታ ተጠሪዎች የውርስ ሀብት ስሇያዙ የውርስ ሀብት ይጣራሌኝ የሚሌ መሆኑ
በስር መዝገብ ተመሌክቷሌ፡፡ ከቀረበው አቤቱታ በመነሳት ነው በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ
ቤትም የውርስ ሀብት የሚያጣራ በመሾም ሪፖርት ሉቀበሌ የቻሇው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች
የውርስ ይጣራሌኝ ሳይሆን የውርስ ሀብት ክፌፌሌ ስሇሆነ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም የሚሌ
ክርክር፤ በስር ያሌተነሳና ክርክር ያሌተካሄዯበት በዚህ ዯረጃ መነሳቱ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 83 እና
329/1/ መሰረት ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡
በላሊ በኩሌ የአመሌካች አቤቱታ ይዘት ሲመረመር ሇአቤቱታ መነሻ የሆነው የውርስ ሀብት ነው
የተባሇው

ቤት

ይዘው

የሚኖርበት

ወይም

በኪራይ

በላሊ

አግባብ

ተጠቃሚ

መሆናቸው

የሚያመሇክት ክርክር የሇም፡፡ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ጥያቄ የወራሽነት እንጂ
የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ.1000/1/ መሰረት በሶስት ዒመት ዋጋ
የሚታገዴ ነው፡፡ ወራሾች ተሇይተው የውርስ ሀብቱ ዴርሻ ታውቆ ግን ዯግሞ ክፌፌሌ ሳይዯረግ
የቆየውን የውርስ ሀብት በማናቸውም ጊዜ መጠየቅና በይርጋ የሚታገዴ እንዲሌሆነ ከፌ/ብ/ህ/ቁ.
1060 እና ተከታዮቹ ቁጥሮች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን ውርስ ማጣራት በመሆኑ
ወራሾች

መሇየት፤ኑዛዜ መኖሩን

አሇመኖሩን፤

ዕዲ

ጠያቂዎች

መኖራቸው አሇመኖራቸው፤

የእያንዲንደ ወራሽ ዴርሻ የሚታወቅበትና የሚጣራበት ነው፡፡ በመሆኑም የወራሽነት ጥያቄ አንዴ
ወራሽ በላሊ በወራሽነት የውርስ ሀብት በያዘው ሰው ሊይ ክስ ሲያቀርብ ተፇፃሚነት ባሊው
የፌ/ብ/ህ/ቁጥር 1000/1/ ዴንጋጌ ስር በተመሇከተው በሶስት አመት ይርጋ የሚገዯብ በመሆኑ
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዚህ ረገዴ የፇጸሙት
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሇ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ.107852 ጥር 15 ቀን 2007 ዒ.ም የተሰጠ
ትእዛዝ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.151632 ህዲር 18 ቀን 2007 ዒ.ም
በዋሇ ችልት የፋ/የመ/ዯ/ ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር የተሰጠ ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ቁ.348/1/
መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን
ይቻለ፡፡
መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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