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የሰ/መ/ቁ. 116119  

ቀን 22/09/08ዒ.ም  

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

    ተፇሪ ገብሩ 

       ሸምሱ ሲርጋጋ 

     አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለ በዲዲ -አሌቀረቡም  

ተጠሪዎች፡-  

1. ወ/ሮ ኩሪ በዲዲ  -ቀረቡ 

2. ወ/ሪት መስከረም በዲዲ     አሌቀረቡም 

3. ወ/ሪት ውዴነሽ በዲዲ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው አዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት 

ነው፡፡ አመሌካች ሇአ/አ/ከ/አስ/የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበውት በነበረው አቤቱታ መሰረት 

አመሌካች የሟች አቶ በዲዲ ባቱ ህጋዊ ወራሽ ናቸው፡፡ በማሇት የወሰነ ሲሆን ተጠሪዎች ይህን 

ውሳኔ በመቃወም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሰረት ባቀረቡት መቃወሚያ የመቃ/ተጠሪ የሟች አቶ 

በዲዲ ባቱ ሌጅ አይዯለም፡፡ የተሰጣቸው የወራሽነት ውሳኔ ይሻርሌን ብሇዋሌ፡፡ የመቃ/ተጠሪ 

በበኩሊቸው ሟች አባቴ ናቸው የተወሇዴኩት ሟች ከእናቴ ጋር በትዲር አብረው ሲኖሩ በነበሩበት 

ጊዜ ነው፡፡ የወራሽነት ውሳኔው ሉሻር አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

ፌ/ቤቱ የግራቀኙን ክርክር ከቀረቡት ማስረጃ ጋር በመመርመር ሇመቃ/ተጠሪ ቀዯም ሲሌ የሰጠው 

የወራሽነት ውሳኔ እንዲይፇጸም በማገዴ የመቃ/ተጠሪ ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ሌጅነታቸውን 

አረጋግጠው በመጡ ጊዜ መዝገቡን የማንቀሳቀስ መብታቸው ተጠብቋሌ ብል መዝገቡን ዘጋው፡፡  
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የመቃ/ተጠሪ (የአሁን አመሌካች) በዚህ ትእዛዝ ሊይ ቅሬታቸውን በየዯረጃው ሇይግባኝ ሰሚ 

ችልቱ እና ሇሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ተቀባይነት አሊገኙም አመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ያቀረቡት የስር ፌ/ቤትን ትእዛዝ ሇማሳረም ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ 

አመሌካች አቶ በዲዲ ባቱ ሌጅ መሆናቸው ተረጋግጦ የወራሽነት ማስረጃ ካገኙ በኋሊ ተጠሪዎች 

በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 167 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች መሰረት የመካዴ ክስ 

ባሊቀረቡበት ሁኔታ በላሊ የመቃወም ዘዳ ተጠቅመው የአመሌካችን የወራሽት ማስረጃ ውዴቅ 

እንዱሆን ያዯረገበትን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥና ይዘት ከዚህ በሊይ የተመዘገበው ሲሆን እኛም የግራቀኙን ክርክር ሇሰበር 

አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሇው ህግ ጋር በማገናዘብ የሰበር አቤቱታው 

እንዱመረመር ከተያዘው ጭብጥ አንጻር የስር ፌ/ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም፡- በአባት በኩሌ ያሇን መወሇዴ መቃወም የሚቻሇው የሌጁ አባት ነው ተብል 

በህግ ግምት የሚሰጠው ሰው፤ እሱ የሞተ ወይም ችልታ ያጣ እንዯሆነ ከተወሊጆቹ አንደ 

የመካዴ ክስ በማቅረብ ብቻ ስሇመሆኑ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 

167፣174 እና 179 ዴንጋጌዎች ተመሌክቷሌ፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪዎች ስር ፌ/ቤት የመቃወም አቤቱታ ያቀረቡት የአሁን 

አመሌካች የሟች አቶ በዲዲ ንጋቱ ሌጅ ሳይሆኑ የወሰደት የወራሽነት ማስረጃ ይሰረዝሌን በሚሌ 

ሲሆን የአሁን አመሌካች የተወሇዴኩት በጋብቻ ውስጥ ነው፡፡ ይህን መቃወም የሚቻሇው የመካዴ 

ክስ በማቅረብ ነው፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ስር ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም በማሇት 

ክርክር ያዯረጉ መሆኑን ከስር ፌ/ቤት ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ የአሁን አመሌካች ስር 

ፌ/ቤት በነበረ ክርክር እና በዚህ ሰበር ችልት ባቀረቡት ክርክር በጋብቻ ውስጥ የተወሇደ መሆኑን 

ጠቅሰው የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪዎች ይህን በማስተባበሌ በሰበር መሌሳቸው በግሌጽ ያቀረቡት 

ክርክር የሇም፡፡ አመሌካች በጋብቻ ውስጥ የተወሇደ መሆኑ ካሌተካዯ ዯግሞ ሌጅነታቸውን 

እንዱያረጋግጡ አይጠበቅም፡፡ የአሁን ተጠሪዎች የአመሌካችን ተወሊጅነት ሇመካዴ ክስ ስሌጣን 

ሊሇው ፌ/ቤት ማቅረብ የሚገባቸው ሲሆን የስር ፌ/ቤት ከዚህ በሊይ በተጠቀሱ የቤተሰብ ህጉ 

ዴንጋጌዎች መሰረት ጉዲዩን ሇማየት በህግ ስሌጣን በተሰጠው ፋ/ፌ/ቤት የመካዴ ክስ 

እንዱያቀርቡ ትእዛዝ ሰጥቶ የመቃወም አቤቱታውን ውዴቅ ማዴረግ ሲገባው የግራቀኙን ክርክር 

እና ማስረጃን ተመሌክቶ ሇአሁን አመሌካች የተሰጠውን የወራሽነት ውሳኔ እንዲይፇጸም በማገዴ 

የአሁን አመሌካች ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ሌጅነታቸውን አረጋግጠው ባቀረቡ ጊዜ መዝገቡን 
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የማንቀሳቀስ መብታቸው ተጠብቋሌ በማሇት የሰጠው ትእዛዝ ህጉን የተከተሇ ባሇመሆኑ ጉዲዩን 

በይግባኝ እና በሰበር አቤቱታ የተመሇከተው የአ/አ/ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትም ይህን ሳያርም 

ማሇፈ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የአ/አ/ከተማ የመጀ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 893/07 በቀን 19/09/07 ዒ.ም በዋሇው ችልት፣ 

የአ/አ/ከ/አስ/ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 23748 ሰኔ 16 ቀን 2007ዒ.ም እና ሰበር ሰሚ 

ችልቱ በሰ/መ/ቁ. 23837 በቀን 26/10/2007ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ትእዛዝ 

በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡  

2. ተጠሪዎች የአመሌካችን ተወሊጅነት መካዴ የሚችለት የመካዴ ክስ ስሌጣን ሊሇው 

ፌ/ቤት በማቅረብ ነው ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ሰበር ችልት ግራቀኙ ያወጡትን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት::  

 

መ/ይ  
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