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       የሰ/መ/ቁ. 120841 

    መስከረም 23 ቀን 2008 ዒ.ም 

 

                         ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

                                ተኽሉት ይመሰሌ  

                                ክፌሇጽዮን ማሞ 

                                ሰናይት አዴነው 

                                ጳውልስ አርሺሶ 

 

አመሌካች፡-  ወ/ሮ ካባ ተካ - አሌቀረቡም   

ተጠሪ፡-     አቶ ዴሪባ ዲዱ - አሌቀረቡም  

              መዝገቡን መርምረን የሚከተሇዉ ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበው የአሁን አመሌካች አባቷን ተክታ ሟች አያቷን ወራሽ መሆኗን 

መሰረት በማዴረግ ያቀረበችው የውርስ ንብረት የመካፇሌ ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ውዴቅ 

በመዯረጉ ነው፡፡  

ክርክሩ የተጀመረው በወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት መናገሻ ችልት ሲሆን ፌ/ቤቱ ከተጠሪ የቀረበውን 

የይርጋ መቃወሚያ በመቀበሌ እና በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1845 የተቀመጠውን የ10 ዒመት የጊዜ ወሰን 

መሰረት በማዴረግ ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ አመሌካች ውሳኔውን በመቃወም ሇፉኒፉኔ ዙሪያ 

ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ ብታቀርብም ፌ/ቤቱ የይግባኙ ቅሬታ መ/ሰጪን 

ያስቀርባሌ በማሇት አከራክሮ ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1000/1/ መሰረት በ 3 ዒመት ይርጋ ይታገዲሌ 

በማሇት የስር መጀመሪያ ፌ/ቤት ውሳኔን በማጽናት ወስኗሌ፡፡  

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታው የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

አቤቱታው መሌስ ሰጪን አያስጠራም በማሇት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.337ን ጠቅሶ መዝገቡን 

ዘግቶታሌ፡፡  

አመሌካች ታህሳስ 5/2008 ዒ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ አቤቱታ ባቀረበችበት ውሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የምትሌበትን ምክንያት ገሌጻ ስህተቱን የሚያርም ውሳኔ ይሰጥሊት 

ዘንዴ ጠይቃሇች፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን 

ሰምተናሌ፤ ክርክሩ የተሰማው የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ የሆነው በአግባቡ ነው አይዯሇም 

የሚሇው ጭብጥ መሰረት ተዯርጎ ነው፡፡ በዚሁ መሰረትም ግራ ቀኙ ወገኖች ጭብጡን 

በማስመሌከት ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝበን 

መርምረናሌ፡፡  
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ከሊይ እንዯተመሇከተው አመሌካች ክስ የመሰረተችው የወራሽነት መብትን መነሻ በማዴረግ ነው 

ሇክስ ምክንያት የሆነው ንብረት ባሇሀብት የነበሩ የአመሌካች አያት የሞቱት ነሏሴ 10/1997 

ዒ.ም ሆኖ አመሌካች የውርስ ንብረቱ እንዱሰጣት ክስ የመሰረተችው ዯግሞ መስከረም 23 ቀን 

2007 ዒ.ም እንዯሆነ ከመዝገቡ ተረዴተናሌ ተጠሪ የይርጋ መቃወሚያ ያቀረበው ከዚህ በመነሳት 

ሲሆን ስር ፌ/ቤቶችም ተመሳሳይ ምክንያት በመስጠት ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት 

ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች ግን ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ ትክክሌ አይዯሇም በሚሌ ክርክሩን 

በመግፊት የሰበር አቤቱታ አቅርባሇች በዚህ ረገዴ የሰጠችው ምክንያት ሟች አያቴ የሞተችው 

በ1997 ዒ.ም ሲሆን በዚህ ወቅት እኔ የ9 ዒመት ሌጅ ነበርኩ የሚሌ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

በወቅቱ ክስ ሇማቅረብ እዴሜዬ አሌዯረሰም ነበር ብሊሇች፡፡ ተጠሪም የአመሌካች አያት የእኔ እናት 

የሞቱት በ1997 ዒ.ም ሳይሆን በ1992 ነው ከማሇት በስተቀር ሟቹ ሲሞቱ አመሌካች 9 አመቷ 

አሌነበረም በሚሌ የቀረበው መከራከሪያ የሇም፡፡ 

በተጨማሪም አመሌካች ሟች የሞቱት በ1997 ዒ.ም ነው ስትሌ ተጠሪ ሟች የሞቱት በ1992 

ዒ.ም ነው ቢለም አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ ከማቅረቧ በፉት መስከረም 8/2007 ዒ.ም 

ወራሽነቷን በፌ/ቤት ውሳኔ ስታረጋግጥ ሟች የሞቱት በ1997 መሆኑን ጭምር ማረጋገጧን 

ያሳያሌ፡፡ ከዚህ መነሻ ሲዯረግ ሟች የሞቱት በ1997 ዒ.ም ሆኖ አመሌካች በወቅቱ 9 አመቷ 

እንዯነበር አመሌካች ስትገሌጽ ተጠሪ ያሌተቃወሙ በመሆኑ ሟች በ1997 ዒ.ም መሞታቸውንና 

አመሌካች 9 አመቷ የነበረ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ ስሇሆነም በ2007 ዒ.ም አመሌካች ወራሽነቷን 

ባረጋገጠችበት ጊዜና አመሌካች መብቷ ሊይ ክስ ባቀረበችበት ጊዜ የ19 ዒመት ሌጅ መሆኗን 

ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች የወራሽነት መብቷን ሇመጠየቅም ሆነ ሇመጠቀም ወይም ማናቸውንም 

ህጋዊው ተግባራት ሇማዴረግ ችልታ የሚኖራት በፌ/ብ/ሔ/ቁ.198 በተገሇጸው መሰረት 18 ዒመት 

ሲሞሊት ነው፡፡ ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ወራሽነት መብቱን አሊሇ መጠን ካዯረሰበት ጊዜ 

ጀምሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1000/2/ መሰረት በአሥራ አምስት ዒመት ውስጥ በፌ/ቤት ካረጋገጠ 

ንብረቱን ሇመጠየቅ በይርጋ እንዯማይታገዴ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሰበር መዝገብ ቁጥር 

57114 እና በላልች መዛግብት አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ በ19 አመቷ 

አቤቱታ ማቅረቧ ግሌጽ ሲሆን ከዚህ መነሻ ሲዯረግ አመሌካች በመብቷ መጠቀም ከጀመረችበት 

ጊዜ አሥራ አምስት ዒመት ሳያሌፌ ወራሽነቷን ያረጋገጠች ስሇሆነ ያቀረበችው ክስ በይርጋ 

ሉታገዴ የማይገባ ሆኖ ሳሇ ስር ፌ/ቤቶችም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1000/1/ እና 1845ን በመጥቀስ 

የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጡት ውሳኔና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልትም የስር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ማረም ሲገባው ሳያርም ማሇፈ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇጽሞበታሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ዉ ሳ ኔ 

1. የወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት መናገሻ ችልት በመ/ቁ. 54576 ታህሳስ 27/2007 ዒ.ም 

የፉኒፉኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 24039 ሰኔ 8 ቀን 2007 ዒ.ም 

የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 229962 ጥቅምት 8 ቀን 2008 ዒ.ም 

የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት  ተሽሯሌ፡፡  

2. የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ የሚታገዴ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

3. የወሌመራ ወረዲ ፌ/ቤት መናገሻ ችልት የተዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ ፌሬ ክርክሩን 

ሰምቶ እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341/3/ መሰረት ጉዲዩን መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡  

4. በየዯረጃው ሊለ ፌ/ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ፡፡  

             መዝገቡ ተዘግቷሌ ተመሊሽ ይዯረግ፡፡  

                                          የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

   

     የ/ማ     
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