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                                                   የሰ/መ/ቁ. 59539 

ሰኔ 29 ቀን 2003 ዓ.ም 

     ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                              አሌማው ወላ 

          ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

        አዲነ ንጉሴ 

 

አመሌካቾች፡-1. አቶ ስዩም ወ/መሰቀሌ  - ቀረቡ 

          2. ወ/ሮ ዘነቡ ወ/መስቀሌ 

           3. ወ/ነት ጠግባቸው ወ/መስቀሌ 

           4. ወ/ሮ ጽዬሏና ወ/መስቀሌ   

ተጠሪ፡- ወ/ት አምሣሇ ሙለነህ - ጠበቃ ዲንኤሌ ገ/ጊዮርጊስ - ቀረቡ         

           መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ክርክር ሲሆን የተጀመረው በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን አመሌካቾች ባቀረቡት 
ክስ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ አውራሻችን ሟች ወ/ሮ ሙለሸዋ ወ/መስቀሌ ከሟች አቶ አበበ ተክለ 
ግር ጋር ጋብቻ ፇጽመው በቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 14/15 የቤት ቁጥር 1654 እና የተሇያዩ የቤት 
ዕቃዎችን በጋራ አፌርተዋሌ፡፡ ተከሣሽ የሟች አውራሻችንን ንብረት ይዘው እየተጠቀሙ ሲሆን 
እንዱሇቁ ቢጠየቁ ፌቃዯኛ ባሇመሆናቸው በህግ ተገዯው ንብረቱን እንዱያካፌለን ወይም ንብረቱ 
ተሽጦ የዴርሻችን ክፌያ እንዱፇጸምሌን የሚሌ ነበር፡፡ 

ተከሣሽ /የአሁን ተጠሪ/ በሰጡት መሌስ የተጠቀሰው ቤት የባሌና ሚስት ስሇመሆኑ ማስረጃ 
አሊቀረቡም እና ቤቱም በተከሣሽ ስም የተመዘገበ በመሆኑ የመክሰስ መብት የሊቸውም፤ አውራሻቸው 
ከሞቱ ከመጋቢት 04/1990 ጀምሮ ከ1ዏ ዓመት በኋሊ የቀረበ ክስ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የፋ/ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ የመክሰስ መብት የሊቸውም 
በማሇት የተነሣውን ተቃውሞ ውዴቅ በማዴረግ ቢያሌፇውም ይርጋን በተመሇከተ ግን ተቀባይነት 
ያሇው ተቃውሞ መሆኑን በመግሇጽ የቀረበውን ክስ በዚሁ በይርጋ ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ 
አመሌካቾች በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌርዴ ቤቱም 
ካከራከረ በኋሊ የሥር ፌ/ቤቱን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንቶታሌ፡፡ 
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አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ነሏሴ 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በ4 
ገጽ በተጻፇ አቤቱታ ፌሬ ሃሣብ አመሌካቾች የወራሽነት ማስረጃቸውን ከያዙ በጥቂት ወራት ውስጥ 
ያቀረቡት ክስ በመሆኑ ተጠሪ ተሰጠኝ የምትሇው በስጦታ በመሆኑ የተዯረገው ዯግሞ መጋቢት 04 
ቀን 1993 ዓ.ም በመሆኑ የይርጋ ጊዜ ከዚህ ጀምሮ ሲቆጠር 1ዏ ዓመት ያሌሞሊው በመሆኑ እና 
ተጠሪም በይዞታቸው ስር አዯረጉ እንኳ ቢባሌ ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ በመሆኑ የቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ 
ሉሆን አይገባም የሚሌ ነው፡፡  ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ ህዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በ2 ገጽ 
የተጻፇ የመሌሣቸዉ ፌሬ ሃሣብ የአመሌካቾች አውራሽ ከሞቱ ከ1ዏ ዓመት በኋሊ የቀረበ ክስ 
በመሆኑ በይርጋ ውዴቅ ይሆናሌ፡፡ የስጦታው ውሌ ሇውርስ ጥያቄ የይርጋ መቁጠሪያ መነሻ ጊዜ 
ሉሆን አይችሌም እና ወራሽነታቸውን ያረጋገጡበት ቀንም እንዯ ይርጋ መቁጠሪያ መነሻ ሉያገሇግሌ 
ስሇማይችሌ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተክረክሯሌ፡፡ የአመሌካቾች የመሌስ 
መሌስ ቀርቧሌ፡፡ በግራቀኙ መካከሌ የነበረው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም 
መዝገቡን ከተነሱት ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ፡-  

አመሌካቾች ያቀረቡት የውርስ ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም የሚሇው ጭብጥ 
ተይዞ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የአመሌካቾች አውራሽ የሞቱት 
መጋቢት 04 ቀን 1990 ዓ.ም እንዯሆነ፣ አመሌካቾች ወራሽነታቸውን ያረጋገጡት በ2ዏዏዏ ዓ.ም 
ውስጥ እንዯሆነና ክስ ያቀረቡት ዯግሞ መጋቢት 22 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም እንዯሆነ አሊከራከረም፡፡ 

የአመሌካቾች አውራሽ በሞቱበት ጊዜ ስራ ሊይ የነበረው የቤተሰብ ህግ በፌትሏብሓር ህግ 
አንቀጽ 683 እስከ 689 ጋብቻ ከተጋቢዎቹ በአንደ መሞት ሉፇርስ እንዯሚችሌና መብት አሇን 
ባዮች የዴርሻቸውን መጠየቅ እንዯሚችለ ይዯነግጋሌ፡፡ ሆኖም እስከ መቼ ዴረስ መጠየቅ 
እንዯሚገባቸው ስሇማያመሇክት ክርክሩም ዯግሞ በወራሾች መካከሌ ባሇመሆኑ በፌ/ብሓር ህግ 
ኡንቀጽ 1677/1/ እና 1845 መሠረት በ1ዏ ዓመት ይርጋ መታየት እንዲሇበት ከዚህ በፉት  
በመዝ.ቁ. 17937 እና ላልች በርካታ መዛግብት ሊይ የህግ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ 

ጊዜው መቆጠር ያሇበት አውራሻችን ነው የተባሇው ሰው ከሞተበትና ጋብቻውም በዚያው 
ምክንያት ከሊይ እንዯተመሇከተው ከፇረሰበት ጊዜ ጀምሮ መሆን እንዲሇበት ከሊይ የተመሇከተው 
የቤተሰብ ህግ ዴንጋጌዎች እና የይርጋ ዘመን አቆጣጠርን የተመሇከቱ የህግ ዴንጋጌዎች ያስረዲለ፡፡ 

 በተጨማሪም የይርጋ ዘመን አቆጣጠርን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ከመቼ መቆጠር 
እንዯሚጀምሩ በምንመሇከትበት ጊዜ በአንዯኛው ተጋቢ መሞት ምክንያት ከፇረሰ ጋብቻ ጋር 
ተያይዘው የሚቀርቡ የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ጋብቻው በሞት ከፇረሰበት ዕሇት ጀምሮ መሆን 
እንዲሇበት ከመውረስ መብት አኳያ ሲታይም በፌ/ብ/ህግ ቁ. 826/1/ መሠረት ውርሱ የሚከፇተው 
የአመሌካቾች አውራሽ በሞቱበት ቦታና ቀን እንዯሆነ ስሇሚዯነግግ እና የይርጋ ዘመን መቀጠር 
የሚጀምረው በፌ/ብ/ህግ ቁ. 5 እና 1846 መሠረት መሆን እንዲሇበት ስሇሚዯነግግ የይርጋው ዘመን 
መቆጠር ያሇበት የአመሌካቾች አውራሽ ከሞቱበት ቀን ጀምሮ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ምክነያቱም 
የአመሌካቾች መብት ሉበስሌ ወይም መጠየቅ ይችሊለ የሚባሇው ወይም ንብረቱ በዕጅ ይገኛሌ 
የተባሇው ሰው የማስረከብ ግዳታ አሇበት የሚባሇው አውራሻቸው ከሞቱበት ቀን ጀምሮ ስሇሚሆን 
ነው፡፡ 

በዚሁ መሠረት የአመሌካቾች አውራሽ ከሞቱ ከ1ዏ ዓመታት በኋሊ የቀረበው ክስ በይርጋ 
ቀሪ ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች መወሰናቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ከመሆኑም 
በሊይ አመሌካቾች የይርጋው ዘመን መቆጠር ያሇበት ወራሽነታችንን ካረጋገጥንበት ቀን ጀምሮ ነው 
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ወይም ዯግሞ ሇተጠሪ ስጦታ ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ 
በተመሇከቱት ምክንያቶች የህግ መሠረት የሊቸውም ብሇናሌ፡፡ 
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
 
 
 

ው ሣ ኔ 
1. የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 50871 ግንቦት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 

የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 65579 በቀን 16-2-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካቾች ያቀረቡት የውርስ ክስ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. በዚህ  ችልት በግራቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. ከፋ/ከፌ/ፌ/ቤት የመጣው የመ/ቁ. 65579 ወዯ መጣበት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ 

ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ  
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