የሰ/መ/ቁ. 113529
የካቲት 28 ቀን 2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብረሃ መሰሇ
አመሌካቾች፡
1. ወ/ሮ እቴቱ ከንባው
2. አቶ

ኃይለ ከንባው

ከጠበቃ ወንዯሰን ሸዋረጋ ጋር ቀረቡ

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ቀሇሟ ዒሇማየሁ

የቀረበ የሇም

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ይገባኛሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም የአሁኖቹ አመሌካቾች
የአባታቸው እናት ማሇትም የሴት አያታቸው የሟች ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ታፊይ ውርስ
እንዱጣራሊቸው በአሁኗ ተጠሪ ሊይ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ተጠሪዋን መሌስ ከተቀበሇ በኃሊ ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብ ትዕዛዝ
በመስጠቱ

በ19/07/2006

ዒ.ም.

የተዘጋጀ

የውርስ

አጣሪ

ሪፖርት

ቀርቦ

ከመዝገቡ

ጋር

ተያይዟሌ፡፡ የሪፖርቱ ይዘትም የአመሌካቾቹ አባት አቶ ከንባው ወርቅነህ ሟች እናታቸው
(የአመሌካቾች አያት) ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት በሞቱበት ጊዜ በሔይወት የነበሩ ሆኖ ነገር ግን
የእናታቸው ወራሽ መሆናቸውን ሳያረጋግጡ ቆይተው የሞቱ በመሆኑ አመሌካቾቹ በአባታቸው
እግር ተተክተው አያታቸውን ሉወርሱ የሚችለበት የሔግ አግባብ ባሇመኖሩ ውርሱን ከእናታቸው
ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት በኃሊ ነገር ግን የእናታቸው ወራሽ መሆናቸውን አረጋግጠው በሞቱት ሟች
የሸዋመብራት ወርቅነህ እግር ተተክተው የእኒሁ የሸዋመብራት ወርቅነህ ሌጅ እና ወራሽ የሆኑት
ተጠሪ፣እንዱሁም የወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ላሊ ወራሽ ካሇ እንዱቀርብ አጣሪው ባወጣው ማስታወቂያ
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ተጠርተው የቀረቡት ወ/ሮ የማርያምወርቅ ወርቅነህ በጋራ ይወርሳለ የሚሌ ነው፡፡በሪፖርቱ ሊይ
ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡ የተዯረገ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም የአሁኖቹን አመሌካቾች አስተያየት
ውዴቅ አዴርጎ የአጣሪውን ሪ‹ፖርት በማጽዯቅ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካቾቹ አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን ዘግቶ
በማሰናበቱ ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ የተዯረገ ቢሆንም
ተጠሪዋ በምስክሮች ፉት መጥሪያ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ሳይሆኑ መቅረታቸው በመሀሊ ቃሌ
በመረጋገጡ መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፍ ጉዲዩ ሇምርመራ እንዱቀጠር የተዯረገ መሆኑን
መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የአመሌካቾቹ ወሊጅ አባት
አቶ ከንባው ወርቅነህ ከሟች እናታቸው ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት የሚያገኙት ውርስ ሇአመሌካቾቹ
ሉተሊሇፌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡
በዚህም መሰረት የአመሌካቾቹ አባት እናት (የአመሌካቾቹ አያት) የሆኑት ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት
ታፊይ በሞት የተሇዩት በ14/02/1979 ዒ.ም. መሆኑን፣የአመሌካቾቹ አባት አቶ ከንባው ወርቅነህ
የሞቱበትን ጊዜ የመዝገቡ ግሌባጭ የሚያመሇክት ባይሆንም የሞቱት ከእናታቸው ሞት በኃሊ
ረዥም ጊዜ ቆይተው መሆኑን፣የተጠሪዋ እናትም የሞቱት በተመሳሳይ ሁኔታ ከእናታቸው ከወ/ሮ
ሊቀች ቸርነት ሞት ከ24 ዒመታት በኃሊ በ2003 ዒ.ም. መሆኑን፣ የአመሌካቾቹ አባት የሞቱት
የእናታቸው ሊቀች ቸርነት ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ሳይወስደ መሆኑን፣በአንጻሩ
የተጠሪዋ እናት የሞቱት የእናታቸው ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ
ማስረጃ በ1997 ዒ.ም. ከወሰደ በኃሊ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡እናታቸው
በሞቱበት ጊዜ የአመሌካቾቹ አባት በሔይወት የነበሩ እና ሇወራሽነት አይገቡም ያሌተባለ በመሆኑ
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 830 ዴንጋጌ መሰረት እናታቸውን የመውረስ መብት አሊቸው፡፡አንዴ
ሰው የሞተ እንዯሆነ በሞተበት ጊዜ ዋናው መኖሪያው ስፌራ በሆነበት ቦታ የሟቹ ውርስ
የሚከፇት ስሇመሆኑ እና በሟቹ ሞት ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆኑ በቀር በውርሱ ውስጥ
የሚገኙት የሟቹ መብቶች እና ግዳታዎች ሇወራሾቹ እና የኑዛዜ ባሇስጦታዎች የሚተሊሇፈ
ስሇመሆኑ በዚሁ ሔግ በቁጥር 826 የተመሇከተ ሲሆን ሇአንዴ ውርስ ወራሽ የሆነ አንዴ ሰው
ውርሱ ከተከፇተ በኃሊ የሞተ እንዯሆነ የወራሽነቱ መብቶች ሇእርሱ ወራሾች የሚተሊሇፌ
ስሇመሆኑም በቁጥር 833 ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡በመሆኑም

ከሊይ በተጠቀሰው ቁጥር 833 ዴንጋጌ

መሰረት የወ/ሮ የሸዋመብራት ወርቅነህ ዴርሻ ወራሻቸው ሇሆኑት የአሁኗ ተጠሪ እንዯተሊሇፇው
ሁለ የአመሌካቾቹ አባት አቶ ከንባው ወርቅነህ ከእናታቸው ከሟች ሊቀች ቸርነት የሚያገኙት
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የውርስ ዴርሻ ሇሟች ከንባው ወርቅነህ ወራሾች የሚተሊሇፌ ከሚሆን በቀር አቶ ከንባው ወርቅነህ
በሔይወት እያለ የእናታቸው ሊቀች ቸርነት ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት
ባሇመውሰዲቸው ብቻ የአቶ ከንባው ወርቅነህ የውርስ ዴርሻ ሇላልች የሟች ሊቀች ቸርነት
ወራሾች እንዱተሊሇፌ ሉዯረግ የሚችሌበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም የአመሌካቾቹ
አባት ከእናታቸው የሚያገኙት የውርስ ዴርሻ ወዯ አሁኖቹ አመሌካቾች ሉተሊሇፌ የሚችሌበት
የሔግ አግባብ የሇም በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ከሊይ የተጠቀሱትን የውርስ
ሔግ

ዴንጋጌዎች

መሰረት

ያዯረገ

ባሇመሆኑ

ሔጋዊ

ተቀባይነት

ሉሰጠው

የሚችሌ

ሆኖ

አሌተገኘም፡፡
ከሊይ የሰፇረው ትችት እንዯተጠበቀ ሆኖ በስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር
ተጠሪዋ በአመሌካቾቹ ሊይ የይርጋ መቃወሚያ አሊነሱም፡፡ከመዝገቡ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ወ/ሮ
ሊቀች ቸርነት ከሞቱበት ጊዜ ጀምሮ የአመሌካቾቹ አባት በዚሁ የውርስ ቤት ውስጥ ሲኖሩ የነበረ
በመሆኑ እና አመሌካቾቹም እየኖሩ የሚገኙት በዚሁ ቤት በመሆኑ የይርጋ መቃወሚያ ሉነሳ
የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡ ይህ ብቻ ሳይሆን ውርሱ እንዱጣራሊቸው አመሌካቾቹ ሊቀረቡት
አቤቱታ ተጠሪዋ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾቹ ከቤቱ የውርስ ዴርሻ እንዲሊቸው
በማመን ውርሱ ቢጣራ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን በመግሇጽ መሌስ የሰጡ መሆኑን መዝገቡ
ያመሇክታሌ፡፡ በመሰረቱ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪዎቹ ወገኖች በዝርዝር ባሊቀረቡት
ወይም በግሌጽ ባሊመሇከቱት ጉዲይ ሊይ ፌርዴ መስጠት የማይችሌ ስሇመሆኑ የፌትሏብሓር ስነ
ስርዒት ሔግ ቁጥር 182 (2) በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካቾቹ አባት ከእናታቸው
የሚያገኙት የውርስ ዴርሻ ወዯ አሁኖቹ አመሌካቾች ሉተሊሇፌ አይገባም በማሇት በስር ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ የተሰጠው ከተጠሪዋም ሆነ ከላሊኛዋ ወራሽ ምንም ዒይነት ተቃውሞ ባሌቀረበበት
እና ይሌቁንም የአመሌካቾቹ የመውረስ መብት በግሌጽ በታመነበት ሁኔታ ጭምር በመሆኑ
አመሌካቾቹን ከውርሱ በማግሇሌ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በስነ ስርዒት ሔጉ
የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት አዴርጎ የተሰጠ ነው ሇማሇት የሚቻሌ
አይዯሇም፡፡
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት
እና ሉታረም የሚገባው በመሆኑ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1.

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43731 በ03/01/2007 ዒ.ም.
ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 162716 በ30/06/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ
የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡

2. የውርስ አጣሪው በ19/07/2006 ዒ.ም. ባቀረበው ሪፖርት ሊይ ተገቢው ማስተካከያ ተዯርጎ
የሟች ወ/ሮ ሊቀች ቸርነት ውርስ ከሆነው በጉሇላ ክፌሇ ከተማ በወረዲ 5 ከሚገኘው ቁጥሩ 147
ከሆነው ቤት ውስጥ የአሁኗ ተጠሪ ወ/ሮ ቀሇሟ ዒሇማየሁ አንዴ ሶስተኛ፣ወ/ሮ የማርያምወርቅ
ወርቅነህ አንዴ ሶስተኛ፣የአሁኖቹ ሁሇቱ አመሌካቾች ዯግሞ በጋራ አንዴ ሶስተኛ ዴርሻ አሊቸው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. እንዱያውቁት የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡
4. በዚህ መዝገብ በ24/02/2008 ዒ.ም. ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
5. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የራሳቸውን ይቻለ፡፡
6. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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