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የሰ/መ/ቁ. 117735 

                                             መጋቢት 28 ቀን 2008 ዒ.ም. 

                       ዲኞች-፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

                              ሙስጠፊ አህመዴ 

                              ሸምሱ ሲርጋጋ 

                              አብረሃ መሰሇ  

                              ፇይሳ ወርቁ 

አመሌካች፡- ህጻን ሣራ ማርቆስ - ሞግዚት ብርነሽ ሁንዳ ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 

1. አቶ ስዩም አሰፊ 

2. አቶ ዮሏንስ አሰፊ        3ኛ ተጠሪ የ4ቱም ተጠሪዎች ጠበቃ 

3. ወ/ት አብነት አሰፊ        አቶ አያላው አሇማየሁ ቀረቡ   

4. አቶ ብሩክ ግርማ         

5. አቶ ማርቆስ አሰፊበሆኑት   - መብታቸው ታሌፎሌ 

 

              መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                       ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የፌርዴ አፇጻጸምን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት 

ያቀረቡት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 157255 በ17/07/2007 ዒ.ም. 

የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

111970 በ15/10/2007 ዒ.ም. የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ 

የክርክሩን አመጣጥ በተመሇከተ፡-በስረ ነገሩ ጉዲይ የህጻን ሌጃቸውን ቀሇብ የአሁኑ 5ኛ ተጠሪ 

በየወሩ ብር 5,000 (አምስት ሺህ) እንዱከፌለ የአመሌካች ሞግዚት ውሳኔ ማሰጠታቸውን፣ 

በዚሁ ፌርዴ መሰረት ሇማስፇጸም እንዱቻሌ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቁጥሩ 
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213611 የሆነ የአፇጻጸም መዝገብ አስከፌተው የፌርዴ ባሇዕዲው በአገር ውስጥ የላለ መሆኑን 

ጠቅሰው ፌርደ የፌርዴ ባሇዕዲው ከአሁኖቹ 1ኛ፣2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጋር  ከወሊጆቻቸው 

በጋራ በውርስ ያገኙት በየካ ክፌሇ ከተማ በወረዲ 5 የሚገኘው ቁጥሩ 327 የሆነው ቤት በሏራጅ 

ተሽጦ ከሽያጩ ገንዘብ የፌርዴ ባሇዕዲው ዴርሻ በፌርደ መጠን እንዱከፇሊቸው ጥያቄ 

ማቅረባቸውን፣ፌርዴ ቤቱም ይህንኑ ጥያቄ ተቀብል ቤቱ በሏራጅ ተሽጦ ከሽያጩ ገንዘብ ከአንዴ 

አራተኛው ውስጥ ውዝፌ ቀሇቡ ታስቦ ሇፌርዴ ባሇመብት እንዱከፇሌ፣ከውዝፌ ቀሇቡ የተረፇው 

ዯግሞ በህጻኗ ስም በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ተቀምጦ ዕዴሜዋ 18 ዒመት እስኪሞሊት ዴረስ 

በየወሩ ብር 5,000 ወጪ እየተዯረገ እንዱከፇሊት በመዝገብ ቁጥር 213611 በ29/11/2006 ዒ.ም. 

ትዕዛዝ መስጠቱን፣አፇጻጸሙ በዚህ ሂዯት ሊይ እያሇ የአሁኖቹ 1ኛ እስከ 4ኛ ተጠሪዎች ውርሱ 

ተጣርቶ የወራሾቹ ዴርሻ ባሌተሇየበት ሁኔታ በውርስ ሀብቱ ሊይ የሏራጅ ሽያጭ ትዕዛዝ 

የተሰጠው አሊግባብ ነው በማሇት በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 418 ዴንጋጌ መሰረት 

መቃወሚያ ማቅረባቸውን፣የአፇጻጸም ችልቱም የአመሌካቿን ሞግዚት አስተያየት ከተቀበሇ በኃሊ 

የመቃወሚያ አቅራቢዎቹን ክርክር ተገቢ አዴርጎ በመቀበሌ የሏራጅ ሽያጭ ትዕዛዙ እንዱቋረጥ 

በመዝገብ ቁጥር 213611 በ23/01/2007 ዒ.ም. ብይን መስጠቱን፣በዚህ ብይን ቅር በመሰኘት 

የህጻኗ ሞግዚት ባቀረቡት ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 

ከሰማ በኃሊ የአሁኖቹ 1ኛ፣2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የፌርዴ ባሇዕዲ ከሆኑት 5ኛ ተጠሪ ጋር 

የወሊጆቻቸው ወራሾች መሆናቸውን በጋራ በማረጋገጥ የተሰጣቸውን የወራሽነት ማረጋገጫ 

ማስረጃ ጉዲዩ በሚመሇከተው ክፌሇ ከተማ አስተዲዯር አቅርበው ከቤቱ ማህዯር ጋር እንዱያያዝ 

ማዴረጋቸው መረጋገጡን፣መቃወሚያ አቅራቢዎቹ ላሊ ወራሽ ወይም የውርሱ ዕዲ ወይም 

የሟቾቹ ኑዛዜ መኖር አሇመኖሩ አሌተረጋገጠም ከማሇት በቀር ላሊ ወራሽ ወይም የውርሱ ዕዲ 

ወይም የሟቾቹ ኑዛዜ  ስሇመኖሩ ያቀረቡት ክርክር እና ማስረጃ አሇመኖሩን እና የወራሽነት 

ማስረጃ አቅርበው ከቤቱ ማህዯር ጋር ካያያዙ ከሁሇት ዒመት በኃሊም ቢሆን መቃወሚያ 

አቅራቢዎቹ  ውርሱ እንዱጣራ ያቀረቡት ጥያቄ አሇመኖሩ ውርሱን የማጣራት ፌሊጎት 

እንዯላሊቸው የሚያመሇክት መሆኑን ገሌጾ ብይኑን በመሻር አፇጻጸሙ በስር ፌርዴ ቤት 

በ29/11/2006 ዒ.ም. በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት እንዱቀጥሌ በመዝገብ ቁጥር 157255 

በ17/07/2007 ዒ.ም. ውሳኔ መስጠቱን፣በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የአሁኖቹ 1ኛ እስከ 4ኛ 

ተጠሪዎች በተራቸው ባቀረቡት ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 

ከሰማ በኃሊ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመሻር ወራሾቹ በስምምነት ውርሱን የማያጣሩ ከሆነ 

ውርስ አጣሪ ሾሞ ውርሱ እንዱጣራ ካዯረገ በኃሊ በፌርዴ ባሇዕዲው ዴርሻ ሊይ ተገቢውን ትዕዛዝ 

እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 343 (1) መሰረት ወዯ ፋዳራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመመሇስ በመዝገብ ቁጥር 111970 በ15/10/2007 ዒ.ም. ውሳኔ 

መስጠቱን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ 
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የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ ውርሱ ስሊሌተጣራ በውርስ ሀብት ሊይ ፌርደን ማስፇጸም 

አይቻሌም በሚሌ በተሇይም የህጻን የመብት ጥያቄ ወዯ ጎን ተትቶ ውርሱ በቅዴሚያ ይጣራ 

ተብል የመወሰኑን አግባብነት በመዝገብ ቁጥር 34703 እና በመዝገብ ቁጥር 35710 ከተሰጠው 

ገዥ የሔግ ትርጉም አንጻር ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር 

እንዱቀርብ በመዯረጉ በጋዜጣ ማስታወቂያ ተጠርተው መሌስ ባሇመስጠታቸው ምክንያት 

መብታቸው ከታሇፇው 5ኛ ተጠሪ በስተቀር አመሌካች እና ቀሪዎቹ ተጠሪዎች የጽሁፌ ክርክር 

ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ 

የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው 

ነጥብ አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት ከ1ኛ እስከ 4ኛ ያለት ተጠሪዎች በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 418 

ዴንጋጌ መሰረት መቃወሚያ ያቀረቡት እና ከስር ጀምረው የሚከራከሩት የውርስ ማጣራት ሂዯት 

ተከናውኖ ውጤቱ ባሌታወቀበት ሁኔታ ፌርደ ከውርስ ሀብቱ ውስጥ የ5ኛ ተጠሪ ነው በተባሇው 

ዴርሻ ሊይ ሉፇጸም አይገባም በማሇት መሆኑን የክርክራቸው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቤቱታ የቀረበበትን ውሳኔ የሰጠው በዋናነት 

የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 943 (3) ዴንጋጌን አነጋገር መሰረት አዴርጎ በመያዝ መሆኑን 

የውሳኔው ይዘት ያመሇክታሌ፡፡በመሰረቱ በውርስ ማጣራት ሂዯት በአጣሪው የሚከናወኑት 

ተግባራት የውርስ ሀብቱ ምን እንዯሆነ እና የውርሱ ተቀባዮች እነማን እንዯሆኑ 

መወሰን፣ዕዲዎችን መክፇሌና መቀበሌ፣ሟቹ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ መፇሇግ፣የኑዛዜ ስጦታዎችን 

መክፇሌ፣የውርሱን ሀብት ማስተዲዯር ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሔጉ በቁጥር 944 እና 956 ስር 

ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡በዲኞች ትዕዛዝ ጊዜው እንዱራዘም ካሌተዯረገ በቀር የውርሱ የሑሳብ ማጣራት 

ስራ ሟቹ ከሞተ ከአንዴ ዒመት በኃሊ የሚዘጋ ስሇመሆኑ፣የውርሱ ሑሳብ ማጣራት በተዘጋ ጊዜ 

ከውርሱ ውስጥ ሆኖ የሚገኘው ንብረት ከወራሹ ላሊው ሀብት ጋር የሚቀሊቀሌ ስሇመሆኑ፣የጋራ 

ወራሾችም እንዲለ የውርሱ ሆኖ የሚገኘው ንብረት የጋራ ወራሾች ንብረት እንዯሚሆን፣የውርሱ 

አከፊፇሌ እስኪፇጸም ዴረስ በወራሾቹ መካከሌ ውርሱ ሳይነጣጠሌ የሚቆይ ስሇመሆኑ፣የጋራ 

ወራሾች የሆኑ ሰዎች ባሌተከፊፇለት የውርስ ንብረት ሊይ ያሊቸው መብት በፌትሏብሓር ሔጉ 

ስሇጋራ ባሇሀብትነት፣ስሇሪምና ስሇላልች ግዙፌ መብቶች በሚሇው አንቀጽ በተነገሩት ዴንጋጌዎች 

(ከቁጥር 1257 እስከ 1277) መሰረት የሚወሰን ስሇመሆኑ እና ከእያንዲንድቹ የጋራ ባሇሀብቶች 

ሊይ ገንዘብ የመጠየቅ መብት ያሊቸው ሰዎች የባሇዕዲውን ዴርሻ ሇመያዝ የሚችለ ስሇመሆኑ 

በዚሁ ሔግ በቁጥር 1052፣1053፣1060 እና 1260 ዴንጋጌዎች ስር በዝርዝር ተመሌክቷሌ፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች የአከራካሪው ንብረት የጋራ ወራሾች 

መሆናቸውን ገሌጸው ጥያቄያቸውን ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ የወራሽነት ማስረጃ በ2004 ዒ.ም. 
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የወሰደ መሆኑ፣ይህንንም የወራሽነት የምስክር ወረቀት የቤቱ ማህዯር በሚገኝበት ክፌሇ ከተማ 

አስተዲዯር በማቅረብ ከቤቱ ማህዯር ጋር እንዱያያዝ ያዯረጉ መሆኑ፣የውርስ ሀብቱ የሆነውን 

ቤትም በይዞታቸው ስር አዴርገው እየተገሇገለበት መሆኑ በተጠሪዎቹ ያሌተካደ እና በስር ፌርዴ 

ቤቶች በተዯረገው ክርክርም የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ናቸው፡፡የውርስ ማጣራት ሂዯት ተከናውኖ 

ውጤቱ ባሌታወቀበት ሁኔታ ፌርደ ከውርስ ሀብቱ ውስጥ የ5ኛ ተጠሪ ነው በተባሇው ዴርሻ ሊይ 

ሉፇጸም አይገባም በማሇት በዯፇናው ከመከራከር በቀር በአከራካሪው ቤት ሊይ መብት ያሇው ላሊ 

የኑዛዜም ሆነ የሔግ ወራሽ ስሇመኖሩ እነዚህ ተጠሪዎች በግሌጽ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡እነዚህ 

ሁኔታዎች ተጠቃሇው ሲታዩም 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች በሔጉ በተመሇከተው የውርስ 

ማጣራት ሂዯት ውስጥ ማሇፌ ሳያስፇሌጋቸው የውርስ ሀብት መሆኑ በተረጋገጠው ቤት ሊይ 

እያንዲንዲቸው እኩሌ ዴርሻ እንዲሊቸው ተስማምተው እና ቤቱንም በቁጥጥራቸው ወይም 

በይዞታቸው ስር አዴርገው በቤቱ ሊይ በጋራ ባሇሀብትነት መብት በማቋቋም እየተገሇገለበት 

መሆኑን መገንዘብ የሚያስችለ ናቸው፡፡ 

ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቤቱታ 

የቀረበበትን ውሳኔ የሰጠው በዋናነት የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 943 (3) ዴንጋጌን መሰረት 

በማዴረግ ሲሆን ይህ ዴንጋጌ ከወራሾቹ ከራሳቸው ገንዘብ ጠያቂ የሆኑ ሰዎች የውርሱ ሀብት 

በሚጣራበት ጊዜ በውርስ ሀብቱ ሊይ አንዲችም መብት የላሊቸው መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ 

በመሰረቱ የውርስ ሀብት እና የጋራ ወራሾች ያሌተከፊፇሇ የውርስ ንብረት የተሇያዩ ነገሮች 

መሆናቸውን ከቁጥር 943 እና 1060 ዴንጋጌዎች ይዘት በግሌጽ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አንዴ ሀብት 

የውርስ ሀብት ነው የሚባሇው ውርሱ በመጣራት ሂዯት ሊይ ባሇበት ጊዜ ስሇመሆኑ የቁጥር 942 

ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡በተያዘው ጉዲይ ግን ወራሾቹ በሔጉ በተመሇከተው የውርስ ማጣራት ሂዯት 

ውስጥ ማሇፌ ሳያስፇሌጋቸው ወራሽነታቸውን አረጋግጠው እና የውርስ ሀብቱንም በይዞታቸው 

ስር አዴርገው እና ወዯ ራሳቸው ንብረት ቀሊቅሇው የጋራ ባሇሀብትነት መብት በማቋቋም 

እየተገሇገለበት በመሆኑ አከራካሪው ቤት በቁጥር 1060 ዴንጋጌ አነጋገር መሰረት የጋራ ወራሾች 

ያሌተከፊፇሇ የጋራ ንብረት እንጂ በቁጥር 942 እና 943 ዴንጋጌዎች አነጋገር መሰረት የውርስ 

ሀብት የሚባሌ ባሇመሆኑ ቁጥር 943 (3) ዴንጋጌ ሇጉዲዩ ተፇጻሚነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ቤቱ 

የወራሾቹ የጋራ ሀብት መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ በቁጥር 1260 (2) ዴንጋጌ መሰረት ከጋራ 

ባሇሀብቶቹ መካከሌ ከአንዯኛው ገንዘብ ጠያቂ የሆነ ሰው የዚህኑ የጋራ ባሇሀብት ዴርሻ የመያዝ 

መብት ይኖረዋሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ አከራካሪው ቤት የውርስ ሀብት በመሆኑ የውርስ ማጣራት ሂዯት ተጠናቆ ውጤቱ 

ከመታወቁ በፉት ከወራሾቹ ሊይ ገንዘብ ጠያቂ ሇሆኑ ሰዎች የፌርዴ ማስፇጸሚያ ሉውሌ 

አይችሌም በማሇት በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሳኔ በክርክሩ 
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የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች እና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ነው 

ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡በላሊ በኩሌ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከአከራካሪው ቤት 

ውስጥ የ5ኛ ተጠሪ ዴርሻ ሇአፇጻጸሙ ሉውሌ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ቢሆንም 4ኛ 

ተጠሪ በዚህ ቤት ሊይ የውርስ ዴርሻ ያሊቸው መሆን አሇመሆኑ በክርክር ሊይ እንዯሚገኝ የታወቀ 

ሆኖ እያሇ የክርክሩ ውጤት ባሌታወቀበት ሁኔታ ከቤቱ የሽያጭ ገንዘብ ውስጥ ሇአፇጻጸሙ 

ሉውሌ የሚገባው አንዴ አራተኛው ነው በማሇት የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ መታረም ያሇበት እና 

ሇአፇጻጸሙ ሉውሌ የሚገባው ከተጠሪዎቹ ቁጥር አንጻር  ከቤቱ የሽያጭ ገንዘብ  ውስጥ አንዴ 

አምስተኛ ሆኖ የ4ኛው ተጠሪ አንዴ አምስተኛ ዴርሻ ሇጊዜው በሞዳሌ 85 ተይዞ እንዱቆይ 

ከተዯረገ በኃሊ የወራሽነት ክርክሩ የመጨረሻ ውጤት ከታወቀ በኃሊ በዚህ በተቀማጩ ገንዘብ ሊይ 

በአፇጻጸም ችልቱ እንዯአግባብነቱ ተገቢው ትዕዛዝ እንዱሰጥበት ሉዯረግ የሚገባው መሆኑን 

ተገንዝበናሌ፡፡በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                            ው ሳ ኔ 

1. 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች ከወሊጆቻቸው በጋራ በውርስ ያገኙት በየካ ክፌሇ 

ከተማ በወረዲ 5 የሚገኘው ቁጥሩ 327 በሆነው ቤት የውርስ ሀብት በመሆኑ ውርሱ 

ተጣርቶ ውጤቱ እስካሌታወቀ ዴረስ ከወራሾቹ መካከሌ አንደ ከሆኑት 5ኛ ተጠሪ  

ሊይ ገንዘብ ጠያቂ በሆኑት አመሌካች  በአፇጻጸም ሉያዝ አይገባም በማሇት በፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 111970 በ15/10/2007 

ዒ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት 

ተሽሯሌ፡፡ 

2. አከራካሪው ቤት የወራሾች የጋራ ሀብት እንጂ የውርስ ሀብት ባሇመሆኑ በፌትሏብሓር 

ሔግ ቁጥር 1060 (1) እና (2) እንዱሁም በዚሁ ሔግ በቁጥር 1260 (2) ዴንጋጌ 

መሰረት ከወራሾቹ መካከሌ የአንዯኛው ዴርሻ ከዚሁ ወራሽ ሊይ ገንዘብ ጠያቂ በሆኑ 

ሰዎች ሉያዝ ይችሊሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 157255 በ17/07/2007 ዒ.ም. 

የተሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

4. በተራ ቁጥር 3 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ አከራካሪ ቤት በሏራጅ ተሽጦ የ5ኛ ተጠሪ 

ዴርሻ ሇአፇጻጸሙ ሉውሌ ይገባሌ በሚሌ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡ 

5. በተራ ቁጥር 3 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ የ4ኛ ተጠሪን ክርክር በዝምታ በማሇፌ 

የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

6. 1ኛ፣2ኛ፣3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች  ከወሊጆቻቸው በጋራ በውርስ ያገኙት በየካ ክፌሇ 

ከተማ በወረዲ 5 የሚገኘው ቁጥሩ 327 የሆነው ቤት በሏራጅ ከተሸጠ በኃሊ ከሽያጩ 
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ከሚገኘው ገንዘብ ውስጥ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 

213611 በ29/11/2006 ዒ.ም. በሰጠው ትዕዛዝ በገሇጸው የአፇጻጸም ስርዒት መሰረት 

የፌርዴ ባሇዕዲው የ5ኛ ተጠሪ ዴርሻ የሆነው አንዴ አምስተኛው ሇአፇጻጸሙ 

እንዱውሌ፣ሶስት አምስተኛው ሇ1ኛ፣2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸው አንዴ 

አምስተኛ ወጪ ተዯርጎ እንዱከፇሌ፣ቀሪው አንዴ አምስተኛ በሞዳሌ 85 ተይዞ 

እንዱቆይ ከተዯረገ በኃሊ የ4ኛ ተጠሪ የአቶ ብሩክ ግርማ የወራሽነት ክርክር የመጨረሻ 

ውጤት ከታወቀ በኃሊ እንዯአግባብነቱ ተገቢው ትዕዛዝ እንዱሰጥበት በማሇት 

ወስነናሌ፡፡ 

7. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ተገቢውን መፇጸም ያስችሇው ዘንዴ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣እንዱያውቁት ዯግሞ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይሊክ፡፡ 

8. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

9. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ብ/ይ 
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