የሰ.መ.ቁ.181512
መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም
ዲኞች፡- 1. ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር)
2. ቀነዓ ቂጣታ
3. ፈይሳ ወርቁ
4. ዯጀኔ አያንሳ
5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ
አመሌካች፡- የኢ.ፌ.ዳ.ሪ. መንግስት - ዏ/ሕግ ተክሇ ሌብሰወርቅ ቀርበዋሌ
ተጠሪዎች፡- ቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
1. ሚ/ር አንዴሬ ፔሽዱማሌጂ

ድ/ር ያሬዴ ሇገሰ - ቀርበዋሌ

2. ሚ/ስ ሞኒክ ፔሽዱማሌጂ
ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፍርዴ ተሰጥቷሌ።

ፍ

ር

ዴ

ይህ ወራሽ የላሇዉ የዉርስ አክስዮን ዴርሻ ክርክር የተጀመረዉ በፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን፣
የአሁን አመሌካች የሥር ከሳሽ፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ተከሳሾች ሆኖ ሲከራከሩ ነበር። ጉዲዩ
ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካች የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመ.ቁ.167717
ግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስሇሆነ
እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከቱ ነዉ።
የአሁን አመሌካች በሥር ፍ/ቤት ባቀረበዉ ክስ ቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር
ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ፣ እና በአሁን ተጠሪዎች የተቋቋመ ማህበር ሲሆን፣ የአሁን ተጠሪዎች
በማህበሩ ዉስጥ እያንዲንዲቸዉ የነበራቸዉን 10% የአክስዮን ዴርሻ ሇማህበሩ አባሌ ሇሆነዉ
ሇሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ እያንዲንዲቸዉ በብር 375,000 በጠቅሊሊዉ በብር 750,000 የሸጡና
የሽያጭ ገንዘቡን የተቀበለ መሆናቸዉን የማህበሩ የክፍያ ማረጋገጫ ሰነዴ የሚያረጋግጥ ስሇሆነ፣
ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ በመሞታቸዉና ወራሾች ባሇመኖራቸዉ የአሁን ተጠሪዎች በማህበሩ ዉስጥ
ምንም ዓይነት መብት የላሊቸዉ ስሇሆኑ ማህብሩ እንዱፈርስ፣ የሟች ዴርሻ ወራሽ የላሇዉ ሀብት
ስሇሆነ ሇመንግስት እንዱተሊሇፍ በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ።
የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ክስ ሊይ ባቀረቡት መሌስ የአክስዮን ዝዉዉር የመመስረቻ ጽሐፍና
የመተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ የተጠቀሱትን የማህበሩን አባሊት መሇወጥን ስሇሚያስፈሌግ ይህ ዯግሞ
በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 334/1995 እና 922/2008 መሰረት
በዚህ ጽ/ቤት የተፈረመ የመመስረቻ ጽሐፍና የመተዲዯሪያ ዯንብ ስሇላሇ በአሁን ተጠሪዎች
የተመዘገቡት አክስዮኖች ተሽጠዋሌ በማሇት የቀረበ ክርክርና ማስረጃ ተቀባይነት የሇዉም፤ የአሁን
አመሌካች ያቀረባቸዉ የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኞች የሚያሳዩት የአሁን ተጠሪዎች ገንዘቡን
የተቀበለት ገዢ ነዉ ከተባሇዉ ከሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ሳይሆን ከማህበሩ ከራሱ በመሆኑ ወዯፊት
ከማህበሩ ከሚዯርሰን የትርፍ ዴርሻ የሚታሰብ ነዉ እንጂ የአክስዮን ዝዉዉር የሚያሳይ
አይዯሇም። የአሁን ተጠሪዎች የአክስዮን ዴርሻቸዉን ሇሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ በሽያጭ
ስሇማተሊሇፋቸዉ የቀረበ የአክስዮን ሽያጭ ዉሌ እና ከግሇሰቡ ገንዘብ መቀበሊችንን የሚያስረዲ
ማስረጃ የቀረበ ነገር የሇም። አንዴ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አባሌ ሲሞት እና ወራሾች
የሟቹን የአክስዮን ዴርሻ አንፈሌግም ካለ ይህ ማህበር ካሇዉ ሌዩ ባህርይ አንጻር የአክስዮን
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ዴርሻዉ ወራሽ እንዯላሇዉ የዉርስ ሀብት ተቆጥሮ ሇመንግስት የሚተሊሇፍበት አግባብ የላሇ እና
ሇተቀሩት የማህበሩ አባሊት እንዯየዴርሻቸዉ የሚዯሇዯሌ ይሆናሌ። ስሇሆነም ሟች በዚህ ማህበሩ
ዉስጥ የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ ሇአሁን ተጠሪዎች መዯሌዯሌ አሇበት እንጂ ሇመንግስት
የሚተሊሇፍ አይሆንም። እነዚህ ክርክሮቻችን ታሌፈዉ መንግስት የማህበሩ አባሌ ይሆናሌ የሚባሌ
ከሆነ ማህብሩ አሁንም በሕግ የተመሇከተዉ አነስተኛ የአባሊት ቁጥር የሚያሟሊ ስሇሆነ ማህብሩ
በዚህ ምክንያት የሚፈርስበት አግባብ የሇም የሟች የአክስዮን ዴርሻ ሇአሁን ተጠሪዎች ሉዯሇዯሌ
ይገባሌ፤ በአማራጭ የአሁን አመሌካች በማህበሩ ዉስጥ በሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ስም የተከፈሇዉን
የአክስዮን ገንዘብ ተከፍልት በማህበሩ ሊይ ተጨማሪ ጥያቄ ሉያነሳ አይችሌም ተብል
እንዱወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ።
ከዚህ በኋሊ የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰዉ ምስክሮችን በመስማት እና የሰነዴ ማስረጃ
በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ የአሁን ተጠሪዎች በማህበሩ ዉስጥ በስማቸዉ የተመዘገቡትን
አክስዮኖች ሇሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ ሇመሸጣቸዉ የሚያስረዲ የአክስዮን ሽያጭ ዉሌም ሆነ ላሊ
የጽሐፍ ማረጋገጫ ያሌቀረበ ሲሆን፣ አክስዮን ዝዉዉር ዯግሞ የመመስረቻ ጽሐፍና የመተዲዯሪያ
ዯንብ መሇወጥን ማሻሻሌን ስሇሚያስከትሌ በአዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀጽ 5 እና በአዋጅ ቁጥር
922/2008 አንቀጽ 9 [1፣ ሏ] መሰረት በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት ሲፈረምና ሲረጋገጥ
ብቻ በመሆኑ በዚህ አግባብ የቀረበ ነገር የሇም። የአሁን አመሌካች ያቀረበዉ የክፍያ ሰነዴ ሇአሁን
ተጠሪዎች ሇእያንዲንዲቸዉ ብር 375,000 በቅዴሚያ ክፍያነት ከማህብሩ የተከፈሊቸዉ ነዉ እንጂ
የአክስዮን ዝዉዉር የሚያሳይ በሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት በሻጭና በገዢ የተፈረመ ቃሇ
ጉባኤና የሽያጭ ዉሌ አይዯሇም። የአሁን ተጠሪዎች ይህን ከማህበሩ የተቀበለትን ገንዘብ ወዯ ፊት
ከማህበሩ ከሚዯርሳቸዉ የትርፍ ዴርሻ የሚታሰብ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር የአክስዮን ዝዉዉር
የሚያሳይ አይዯሇም።
ይህ ማህበር በሶስት አባሊት የተቋቋመ ማህበር በመሆኑ ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ በመሞቱ የማህበሩ
አባሊት ሁሇት በመሆናቸዉ በሕግ የተቀመጠዉን አነስተኛ የአባሊት ቁጥር የሚያሟሊ ስሇሆነ አንደ
አባሌ በመሞቱ ማህበሩን የሚያስፈርስ ባሇመሆኑ ማህበሩ ሉፈርስ አይገባም።
የማህበሩ አባሌ የሆነዉ ሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ በመሞቱ የሟቹ ወራሾች የውርስ ሀብት የሆነዉን
በሟች ስም ተመዝግቦ የሚገኙት የአክስዮኖች ዴርሻ አንፈሌገዉም በማሇታቸዉ የሟች የአክስዮን
ዴርሻ ምን መሆን አሇበት የሚሇዉ ከንግዴ ሕጉ አንቀጽ 524 [1]፣ ከፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 እና 852
መሰረት ሇዉርስ ሀብት ማስተሊሇፍ ዓሊማ ሲባሌ ሟች ዘመድች እንዯላለት ተቆጥሮ የአክስዮን
ዴርሻዉ ወራሽ እንዯላሇዉ የዉርስ ሀብት ሉቆጠርና ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ። ይሁን እንጂ
መንግስት ከተቋቋመበት ሚና እና ከማህበሩ ዓሊማ አንጻር ሲታይ መንግስት የማህበሩ አባሌ ሆኖ
መቀጠሌ ስሇማይችሌ አሁን ማህበሩ ያሇበት አቋም ተጣርቶ የሟች የአክስዮኖች ዴርሻ አክስዮኖቹ
ወቅታዊ ዋጋቸዉ ተሇይቶ በሚገኘዉ የአክስዮኖች ዋጋ ሌክ የአሁን ተጠሪዎች ሇአሁን አመሌካች
እንዱከፍለ ክፍያዉ ሲፈጸም የሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ አክስዮኖች ሇተጠሪዎች በዴርሻቸዉ መጠን
እንዱዯሇዯለ በማሇት ወስኗሌ።
የአሁን ተጠሪዎች በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ ይግባኝ ሇፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን
ፍ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ በዚህ ማህበር ዉስጥ ሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ
የአክስዮን ዴርሻ 80%፣ የአሁን ተጠሪዎች እያንዲንዲቸዉ 10% ሲሆን፣ የሟች የዉርስ ሀብት
ሇመንግስት የሚተሊሇፈዉ ሟቹ ዘመድች የላለት መሆኑን የፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 ሥር የተዯነገገ
ሲሆን፣ በዚህ ጉዲይ ሟች ዘመድች የላለት ሳይሆን ዘመድች ኖሮት ዉርሱን እንዯማይፈሌጉ
የተረጋገጠ ስሇሆነ ይህ ከሆነ ዯግሞ የሟቹ የዉርስ ሀብት ሇመንግስት እንዱተሊሇፍ የሚያስችሇዉ
የህጉ መስፈርት [ሟች ዘመድች የላሇዉ የመሆኑ ጉዲይ] ባሌተሟሇበት ሁኔታ የአሁን አመሌካች
ከጅምሩ ይህ ሇክርክር መነሻ የሆነዉ የዉርስ ንብረት ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ የሚሇዉን
ዲኝነት ጥያቄ ሇማቅረብ የሚያስችሇዉ መብትና ጥቅም የሇዉም በማሇት የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ
በመሻር ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማሻር ነዉ።
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የአሁን አመሌካች በ23/11/2011 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ የሥር የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት
የአሁን ተጠሪዎች ባቀረቡት ክርክር “አመሌካች ክስ ሇማቅረብ መብትና ጥቅም የሇዉም” በማሇት
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ባሊነሱበት አዱስ የክርክር ነጥብ በራሱ በማንሳት የሥር ፍ/ቤት
ዉሳኔ በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.329 [1] መሰረት ያሊስረዲ ስሇሆነ መሰረታዊ
የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። የሥር የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት የማህበሩ አባሌ ሞቶ እያሇ
የሟች የአክስዮን ዴርሻ ሇመንግስት አይተሊሇፍም ማሇቱ በዉጤት ዯረጃ አክስዮኖቹ ሇቀሪ
ባሇአክስዮኖች ሇሆኑት ሇአሁን ተጠሪዎች እንዱዯሇዯሌ የሚያዯርግ ዉሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ የሆነ
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። የሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ አክስዮኖችን በንግዴ ሕግ ቁጥር
524 በዯንቡ ሇወራሾች እንዲይተሊሇፍ ወራሾች የሆኑት መዉረስ አንፈሌግም ያለ በመሆናቸዉ
ከፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 እና 852 አንጻር ሲታይ እስካሁን ዴረስ ዉርስ ይገባኛሌ ሲሌ ዲኝነት የጠየቀ
ባሇመኖሩ፣ የሟችን የዉርስ ሀብት የማይመሇከተዉ ላሊ ሰዉ እንዲይወስዴ እና እንዲይጠፋ
ሇማዴረግ ሇዉርስ ማስተሊሇፍ ዓሊማ ሲባሌ ብቻ ሟች ዘመድች [ወራሾች] እንዯላለት በመቁጠር
የዉርስ ሀብቱ ሇመንግስት መተሊሇፍ ያሇበት ሆኖ ሳሇ የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ
በመሻር የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። ስሇሆነም የሥር
የይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ዉሳኔ እንዱሻርሌን፣ ሟች በቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ዉስጥ
ያሇዉን 80% የአክስዮን ዴርሻ ወራሽ እንዯላሇዉ የዉርስ ሀብት ተቆጥሮ ሇመንግስት እንዱተሊሇፍ
ዲኝነት የመጠየቅ መብትና ጥቅም ያሇዉ በመሆኑ የዉርስ ሀብት ሇመንግስት መተሊሇፍ አሇበት
ተብል እንዱወሰንሌን።
የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የሟች ወራሾች የሟችን
የአክስዮን ዴርሻ መዉረስ አንፈሌግም ቢለም የሟች የአክስዮን ዴርሻ ሇመንግስት አይተሊሇፍም፣
በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ ከፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 አንጻር ሇመመርመር ሲባሌ የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ
በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት ታህሳስ 13 ቀን 2012 ዓ.ም በተጻፈ መሌስ፡
በዚህ ጉዲይ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የአሁን አመሌካች የሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ የአክስዮን
ዴርሻ ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት ሇመጠየቅ መብትና ጥቅም የሇዉም ሲሌ
የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሌተፈጸመበትም ተብል እንዱወሰንሌን በማሇት
በዝርዝር ተከራክሯሌ። የአሁን አመሌካች የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ
አቅርቧሌ።
የጉዲዩ አመጣጥ ከፍ ሲሌ የተጠቀሰዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር፣ የሥር ፍ/ቤቶች
ዉሳኔዎች እና አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም የሰበር አቤቱታዉ
ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ በሥር
ፍ/ቤቶች ከተረጋገጠዉ ፍሬ ነገር መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ቴክኒካሌ ትሬዴንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
በሶስት አባሊት በሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ እና በአሁን ተጠሪዎች የነበሩት መሆኑን የማህበሩ
የመመስረቻ ጽሐፍ የሚያሳይ ሲሆን፣ ታህሳስ 15 ቀን 2003 ዓ.ም የተጻፈ ቃሇ ጉባኤ የማህበሩ
አባሊት የአክስዮኖችን ዴርሻ የሚጠቁም ሆኖ ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ 80%፣ የአሁን ተጠሪዎች
እያንዲንዲቸዉ 10% የአክስኖች ዴርሻ እንዲሊቸዉ የሚያረጋገጥ ከመሆኑም በሊይ በሥር ፍ/ቤት
የተረጋገጠ እና ግራ ቀኙን ያሊከራከረ ጉዲይ ነዉ። ይህ በእንዱህ እንዲሇ ሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ
በዜግነት ጣሉያናዊ ሲሆን ሏምላ ወር 2003 ዓ.ም ከዚህ ዓሊም በሞት ተሇይተዉ በሚኖርበት
በጣሉያን አገር እንዯተቀበረ የአሁን አመሌካች በክሱ ሊይ የገሇጸዉን ፍሬ ነገር የአሁን ተጠሪዎች
በማስተባበሌ የተከራከሩ ነገር መኖሩን የሥር ፍ/ቤት መዝገብ አያሳይም። ስሇዚህ ሚ/ር ክሊዉዱዩ
በ2003 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆናቸዉን መገንዘብ ተችሎሌ። ሚ/ር ክሊዉዱዩ
በመሞቱ በዚህ ማህበር ዉስጥ በስሙ ተመዝግቦ የሚገኙት የአክስዮኖች ዴርሻ በተመሇከተ የሟች
ወራሾች የዉርስ አክስዮን ዴርሻ መዉረስ እንዯማይፈሌጉ በአካሌም በኢ.ሜይሌ እንዯገሇጹ
የአመሌካች የሰዉ ምስክሮች መመስከራቸዉ፣ የአሁን ተጠሪዎችም ይህን ፍሬ ነገር በመቀበሌ
የሟች ወራሾች የዉርስ የአክስዮን ዴርሻ መዉረስ አንፈሌግም ማሇታቸዉን በመግሇጽ የተከራከሩ
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ሲሆን፣ የሥር ፍ/ቤቶች በፍሬ ነገር ዯረጃ እንዲረጋገጡት የሟች የዉርስ አክስዮን ዴርሻ ዉርስ
የተገባቸዉ ወራሾች መዉረስ አንፈሌግም ማሇታቸዉን በማረጋገጥ ዉሳኔ ሰጥቶበታሌ። ስሇሆነም
በሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ስም በዚህ ማህበር ዉስጥ ተመዝግቦ የሚገኙትን የአክስዮኖችን
ዴርሻ “የሟች ወራሾች መዉረስ አንፈሌግም” ማሇታቸዉ የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ። ይህ ከሆነ
ሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ በዚህ ማህበር ዉስጥ ያሇዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ምን መሆን አሇበት?
የሚሇዉ አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች አንጻር ማየቱ ተገቢ ነዉ።
ከዚህ አንጻር የንግዴ ሕግ አንቀጽ 524 [1] መሰረት በመተዲዯሪያ ዯንብ በላሊ አግባብ ካሌተነገረ
በቀር የአንዴ ማህበር አባሌ ወራሾች ሇሟቹ አክስዮኖች በዯንብ ወራሾች እንዯሚሆን ይዯነግጋሌ።
ነገር ግን የንግዴ ሕጉ ወራሾች እነማን ናቸዉ? ሇሚሇዉ ጥያቄ ምሊሽ የሚሳጥ ስሊሌሆነ በዚህ
ሕግ አንቀጽ 1 መሰረት የፍትህ ብሔር ሕግ ዴንጋጌዎች ተፈጻሚነት እንዲሊቸዉ ስሇሚያመሇክት
አንዴ የማህብር አባሌ ሲሞት ወራሾች ማን ናቸዉ? ሇሚሇዉ ጥያቄ ከዚህ ሕግ ምሊሽ ማግኘት
የሚቻሌ ይሆናሌ። ስሇሆነም አንዴ ሰዉ ኑዛዜ ሳያተርፍ የሞተ እንዯሆነ የሟች ወራሾች የሚባለት
በፍ/ብ/ሕ/ቁ.842 መሰረት የመጀመሪያ ዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟቹ ሌጆች፣ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.843
መሰረት ሁሇተኛ የዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟቹ አባትና እናት፣ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.845 መሰረት ሶስተኛ
የዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟች አያቶች፣ እነዚህ ከላሇዉ ዯግሞ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.847 መሰረት አራተኛ
የዝምዴና ዯረጃ ያሊቸዉ የሟቹ ቅዴመ አያቶች ወራሾች እንዯሚሆኑ ተዯንግጓሌ። እንዱሁም ሟች
በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሰረት ወራሾች የሚሆኑት ዘመድች የላለት እንዯሆነ ሕጉ ምሊሽ መስጠቱን
መረዲት ይቻሊሌ። በላሊ በኩሌ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 መሰረት ዘመድች የላለ እንዯሆነ የሟቹ ሀብት
ወራሽነት ሇመንግስት እንዯሚተሊሇፍ ዯንግጓሌ። በዚህ ዴንጋጌ “የሟች ዘመድች” የሚባለት ከፍ
ሲሌ በተጠቀሱት ዯንጋጌዎች መሰረት በቅዯመ ተከተለ መሰረት በሕጉ አግበብ የሟች ወራሾች
ሉሆኑ የሚችለትን ሰዎች እንዯሚያመሇክት ግንዛቤ ሉወሰዴ ይገባሌ።
ሟች ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ ወራሾች የላለት ሳይሆን ወራሾች እያለ የዉርስ ሀብት የሆነዉን
የአክስዮን ዴርሻ ሇመዉረስ አንፈሌግም ማሇታቸዉን ከፍ ሲሌ ተመሌክተናሌ። ይህ ከሆነ የሟች
ወራሾች በማህበሩ ዉስጥ በሟች ስም ተመዝግቦ የሚገኙትን የአክስዮኖች ዴርሻ አንፈሌግም
ማሇታቸዉ ዉጤቱ ምን ይሆናሌ? የሚሇዉ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ። ይህ ጉዲይ ሲታይ
የሟቹ ወራሾች የዉርስ ሀብት የሆነዉን የአክስዮኖች ዴርሻ ሇመወረስ አንፈሌግም፣ አንቀበሌም
ማሇታቸዉ ዉርስ የተዉ መሆናቸዉን ያስገነዝባሌ።
እንዯሚታወቀዉ ወራሽነትን መቀበሌ ወይም አሌቀበሌም የማሇቱ ጉዲይ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.976 እና
ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች የሚመራ ነዉ። በፍ/ብ/ሕ/ቁ.977 [1] መሰረት ወራሽነትን የመቀበሌ ወይም
አሌቀበሌም የማሇት ፈቃዴ የወራሹ የራሱ መብት ብቻ ነዉ። አንዴ ወራሽ ወራሸነት ተቀብያሇሁ
ወይም ሇቅቃሇሁ [ትቻሇሁ] ያሇ እንዯሆነ ሁሇቱም የየራሳቸዉ ዉጤት እንዲሊቸዉ ከሕጉ መገንዘብ
ይቻሊሌ። ወራሽነቱን ትቻሇሁ የሚሌ ወራሽ መቼዉንም ወራሽ እንዲሌሆነ እንዯሚገመት
የፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 [1] ሥር ተመሌክቷሌ። ወራሽ አሌፈሌግም ያሇዉን ዴርሻ በተመሇከተ ወራሽነቱን
ሇተቀበለት ሇአብሮ ወራሾች አስፈሊጊም ሲሆን ሇተከታይ ወራሾች የሚተሊሇፍ መሆኑን የዚህ
ዴንጋጌ ንዐስ አንቀጽ 2 ያስገነዝባሌ።
በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ የሟች ሚ/ር ክሊዉዱዮ ማሪኖ ወራሾች የዉርስ
ሀብት የሆነዉን በሟች ስም ተመዝግቦ የሚገኙትን የአክስዮኖች ዴርሻ ወራሽነት አንፈሌግም
ማሇታቸዉ ተረጋግጧሌ። የሟች ወራሽነት የተቀበለ አብረዉ ወራሾችም የሆኑ ተከታይ ወራሾች
እስካሁን ዴረስ የሟቹን የአክስዮኖች ዴርሻ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 [3] መሰረት እንቀበሊሇን ብሇዉ
የቀረቡት ወራሾች እንዯላለ የሥር ፍ/ቤት መዝገብ እና እስከዚህ ችልት የተዯረገ የግራ ቀኙ
ክርክር ያሳያሌ። ይህ ማሇት የሟች ወራሾች የተባለት ሁለ የዉርስ ሀብት የሆነዉን የአክስዮኖችን
ዴርሻ አንፈሌግም ማሇታቸዉን የሚያስገነዝብ ነዉ። ይህ ከሆነ ዯግሞ እነዚህ ወራሾች
በፍ/ብ/ሕ/ቁ.995 [1] መሰረት ወራሽነትን አንፈሌግም በማሇታቸዉ የሟቹ ወራሾች እንዲሌሆኑ
ይቆጠራለ ማሇት ነዉ። እነዚህ ወራሾች ዯግሞ የሟቹ ወራሾች እንዲሌሆኑ ከተቆጠሩ፣ ሟች ከፍ
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ሲሌ በተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎች ሥር የተመሇከቱትን ሟቹን ሇመዉረስ በሕግ የተገባቸዉ
ከመጀመሪያ የዝምዴና ዯረጃ እስከ አራተኛ የዝምዴና ዯረጃ ያለት ወራሾች የሚሆኑት ዘመድች
አሇመኖራቸዉን የሚያመሇክት ነዉ። ሟቹን የሚወርሱ እስከአራተኛ የዝምዴና ዯረጃ ያለት
ወራሾች ከላለ ዯግሞ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 መሰረት እሌባት ሉሰጠዉ የሚገባዉ ጉዲይ ነዉ። በዚህ
ዯንጋጌ መሰረት ሟች ዘመድች የላለት እንዯሆነ ሕጉ ምሊሽ ሰጥቶበት እናገኛሇን።
በፍ/ብ/ሕ/ቁ.852 መሰረት ዘመድች የላለ እንዯሆነ የሟቹ ሀብት ወራሽነት ሇመንግስት ይተሊሇፋሌ
የሚሌ ነዉ። በዚህ ዴንጋጌ መሰረት የሟቹ ሚ/ር ክሊዉዱዩ ማሪኖ የዉርስ ሀብት የሆነዉ ከፍ
ሲሌ በተጠቀሰዉ ማህበር በስሙ ተመዝግቦ የሚገኙት የአክስዮኖች ዴርሻ የሚወርስ ዘመዴ የላሇዉ
የዉርስ ሀብት ስሇሚሆን የዉርስ ሀብቱ መተሊሇፍ ያሇበት ሇመንግስት ነዉ እንጂ በዚህ ሁኔታ
ከመንግስት የተሻሇ መብትና ጥቅም ያሇዉ አካሌ ሉኖር አይችሌም። በመሆኑም ሟቹ ሚ/ር
ክሊዉዱዮ ማሪኖ የአክስዮኖች ዴርሻ 80% ሉተሊሇፍ የሚገባዉ ሇመንግስት ሇአሁን አመሌካች እንጂ
ይህ የዉርስ ሀብት በሕግ ይገባኛሌ መብትና ጥቅም አሇኝ የሚሌ ላሊ አካሌ የሇም። የሥር
የከፍተኛ ፍ/ቤት በዚህ አግባብ ሕጉን በአግባቡ በመተርጎም የአሁን ተጠሪዎች የሟቹን የአክስዮኖች
ዴርሻ በወቅታዊ ዋጋቸዉ ሇአመሌካች ከፍሇዉ ሇእነርሱ እንዱዯሇዯሌ በማሇት የሰጠዉን ዉሳኔ
የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመሻር የአሁን አመሌካች ይህን ክስ አቅርቦ ዲኝነት የመጠየቅ መብት
የሇዉም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ የህግ ዴጋፍ የሇዉም ብሇናሌ።
ሲጠቃሇሌ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የአሁን አመሌካች የሟቹ የዉርስ ሀብት የሆነዉ የአክስዮኖች
ዴርሻ ሇመንግስት ሉተሊሇፍ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት ሇመጠየቅ መብትና ጥቅም እያሇዉ የሇዉም
በማሇት የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት በሕጉ አግባብ የሰጠዉን ዉሳኔ በመሻር የወሰነዉ መሰረታዊ የሆነ
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ።
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የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመ.ቁ.167717 ግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ስሇሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት በአብሊጫ
ዴምጽ ተሽሯሌ።
የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት በመ.ቁ.177921 በ27/11/2010 ዓ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ
የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፈጸመበት ስሇሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1] መሰረት በአብሊጫ
ዴምጽ ጸንቷሌ።
የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፍ/ቤቶች ይዴረስ።
ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ።
የመ.ቁ.177921 የሆነዉ መዝገብ ሇፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት ይመሇስ።
መዝገቡ ተዘግቷሌ።
የማይነበብ የአምስት ዲኞችፊርማ አሇበት

ሰ/ጥ

5

