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የሰ/መ/ቁ. 347ዏ3 

ጥቅምት 11 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

  ሡሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- እንዯሻው ፌቃደ - ቀረበ፡፡  

ተጠሪዎች፡- እነ ወንዴማገኝ ፌቃደ /ሰባት ሰዎች/ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን መነሻ ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ አመሌካቹ በተጠሪዎች ሊይ ክስ የመሠረተው ይዘውት 
ከሚገኘው የውርስ ንብረት ዴርሻውን እንዱያካፌለት ነው፡፡ ከተጠሪዎች መሃሌ ስዴስቱ ሇክሱ በሰጡት መሌስ ከሣሹ ሌክ 
እንዯኛው ወራሽ ነው፤ ዴርሻውን ሇማካፇሌ ዝግጁ ነን፤ በእርግጥ የጠየቀው የውርስ ሃብት ግምት የተጋነነ ነው በማሇት 
ሲከራከሩ አንደ ዯግሞ ጉዲዩ በሽምግሌና እየታየ ነው የሚሌ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኝ ወገኖችን 
ክርክር ከተመሇከተ በኋሊ ጉዲዩ ውርስን የሚመሇከት በመሆኑ ከሣሽ የውርስ ሃብቱ ይጣራሌኝ የሚሌ ክስ በቅዴሚያ 
ሉያቀርብ ይገባሌ የሚሌ ምክንያት በመስጠት ክሱን ሰርዟሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም 
በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ብይን ጉዴሇት የሇበትም ብሎሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡  

 በበኩሊችንም አመሌካች ታሕሣሥ 29 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት 
በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የውርስ ማጣራት 
ስርዒት አሌተካሄዯም በሚሌ ምክንያት አመሌካች ያቀረበው የውርስ ሃብት ሌካፇሌ ክስ ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብ 
ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ብይን እና ከሕጉ ጋር 
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

 ከሊይ እንዯተመሇከተው በአመሌካች የቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ግሌጽ ነው፡፡ ክሱን የመሠረተው በወንዴሞቹ እና 
እህቶቹ ሊይ ሆኖ በወራሾች መካከሌ ካሌተከፊፇሇው የሁለም አባት ንብረት ሊይ የውርስ ዴርሻውን እንዱያካፌለት ነው፡፡ 
የክፌያ ጥያቄ ያቀረበባቸውን የውርስ ሃብቶችም /ንብረቶች/ በክስ ማመሌከቻው ሊይ ዘርዝሮ ስሇማቅረቡ አቤቱታ በቀረበበት 
ብይን ሊይ ተመሌክቶአሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪዎችን የከሰሰበት ምክንያትም ግሌጽ ነው፡፡ ይኸውም የውርስ ሃብቶቹን 
በእጃቸው ይዘው ስሇሚገኙ ነው፡፡ ተጠሪዎች ሇስር ፌ/ቤትም ሆነ ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረቡት መሌሳቸው ንብረቶቹን 
አሌያዝንም /በእጃችን አይገኙም/ የሚሌ ክርክር አሊነሱም፡፡ አመሌካች ወራሽ አይዯሇም ወይም ከተባለት ንብረቶች 
የሚያገኘው መብት የሇም የሚሌ ክርክርም የሊቸውም፡፡ ይሌቁንም በክሱ የተጠየቀውን በመቀበሌ ሇአመሌካች ዴርሻውን 
ሇማካፇሌ ዝግጁ መሆናቸውን ነው የገሇጹት፡፡  

 እንዯምንመሇከተው በዚህ ጉዲይ ወራሾቹም ሆኑ የውርስ ሃብቶቹ በግሌጽ ተሇይተው ታውቀዋሌ፡፡ ሳይከናወን 
የቀረው ንብረቶቹን በወራሾቹ መካከሌ የመከፊፇለ ጉዲይ ነው፡፡ በእርግጥ ከውርሱ ሃብት የሚከፇሌ ዔዲ እንዲሇና 
በአመሌካች ክስ የተመሇከተው የንብረት ግምት የተጋነነ እንዯሆነ በተጠሪዎች ክርክር ተገሌጾአሌ፡፡ እንዯተባሇው ከውርስ 
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ሃብቱ ሊይ የሚፇሇግ ዔዲ ካሇ ክሱ በቀረበበት ፌ/ቤት መሪነት በማስረጃ ተጣርቶ ሉታወቅ የሚችሌ ነው፡፡ ተጠሪዎችም 
በእርግጥ ያሌተከፇሇ እና በትክክሌም ከውርስ ሃብቱ ሊይ የሚከፇሌ ዔዲ አሇ ካለ ይህንኑ በማስረጃ አስረግጠው ሇፌ/ቤቱ 
ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ከዚህ ውጪ ግን ዔዲ አሇ በመባለ ምክንያት ሕግና ስርዒት ተከትል የቀረበው ክስ የሚዘጋበት 
የሕግ ምክንያት የሇም፡፡  

 አመሌካች ክስ በመሠረተበት /ሇክሱ መነሻ በሆነው/ ሃብት ሊይ ጥቅም ወይም መብት እንዲሇው አረጋግጦ ነው 
/የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 33/፡፡ ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በጉዲዩ ሊይ የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን የሇውም 
አሌተባሇም፡፡ ፌ/ቤቱ ክሱን የሰረዘው የዲኝነት ስሌጣን የሇኝም በሚሌ ቢሆንም፤ ሇዚህ የሰጠው ምክንያት ግን የውርስ 
ማጣራት ስርዒት አሌተካሄዯም የሚሌ ነው፡፡ ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው የውርስ ሃብት ክፌፌሌን መነሻ የሚያዯርግ ክስ 
በውርስ አጣሪ በኩሌ ካሊሇፇ በቀጥታ ወዯ ፌ/ቤት አይቀርብም የሚሌ አስተሳሰብ ወይም አካሄዴ የተያዘ መሆኑን ነው፡፡ 
በእርግጥ በወራሾች በራሳቸው ወይም በተመረጠ በላሊ ሰው አማካይነት ውርስ እንዯሚጣራ በሕጉ ተመሌክቶአሌ፡፡ 
ከውርስ ማጣራት ተግባራት አንደ የውርስ ሃብቱን መከፊፇሌ እንዯሆነም ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ ይህ እንግዱህ አንደ 
የውርስ ሃብት የሚከፊፇሌበት መንገዴ ነው ማሇት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ዴርሻዬን አሊገኘሁም የሚሌ ወራሽ የውርስ 
ሃብቱን በያዘው ሰው ሊይ በቀጥታ ክስ የመመስረት መብት የሇውም ወይም ሕጉ ከሌክልአሌ ሇማሇት የሚቻሌ እንዲሌሆነ 
መገንዘቡ ተገቢ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው የውርስ ሃብቶቹ በተጠሪዎች እጅ ተይዘው እንዯሚገኙ አሊከራከረም፡፡ 
አመሌካችም ከእነዚህ ሃብቶች ሊይ ዴርሻውን እንዱያገኝ ነው የጠየቀው፡፡ በመሆኑም እንዯማንኛውም የፌትሏብሔር 
ክርክር ታይቶ እና በማስረጃ የሚጣራ ካሇም ተጣርቶ ሉወሰን ሲገባ የውርስ ማጣራት ቅዴመ ሁኔታ እንዯሆነ ተዯርጎ 
መወሰደ ትክክሌ አይዯሇም፡፡ ፌ/ቤቱ የዲኝነት ስሌጣን የሇኝም በማሇት የሰጠው ብይን መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 49517 ሏምላ 1ዏ ቀን 99 ዒ.ም. ተሰጥቶ የፋዳራሌ 
ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 325ዏ8 ጥቅምት 11 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. በሰጠው ትዔዛዝ የፀናው ብይን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡  

2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተከፇተው መዝገብ በመቀጠሌ በግራ ቀኝ ወገኖች የሚቀርብሇትን ክርክር እና ማስረጃ 
ከሰማ በኋሊ የመሰሇውን ውሣኔ ይሰጥ ዘንዴ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁ. 341/1/ መሠረት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ ግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡  
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ነ/ዒ 
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