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የሰ/መ.ቁ. 152134 

ህዲር 24 ቀን 2011 ዒ/ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

        ሙስጠፊ አህመዴ 

     አብርሃ መሰሇ 

    ፇይሳ ወርቁ 

       ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡-  ወ/ሮ  ትግዔሥት  ንጉሴ- የቀረበ የሇም  

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ  አሰፊ  ንጉሴ 

           2  አቶ  ሞሊ  ንጉሴ 

           3  አቶ አዲነ ንጉሴ          የቀረበ የሇም  

           4  ወ/ሮ ሂሩት  ንጉሴ 

መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል ያሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌርዴ 

      የነገሩ አመጣጥ  የውርስ  ንብረት  ክርክርን  የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ  

የተጀመረው  በፋዳራሌ  መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡  የአሁን አመሌካች ከሥር 

2ኛ  አመሌካች ሔፃን ኤሌሻዲይ ንጉሴ  ጋር  በመሆን  ግንቦት  15  ቀን  2008  

ዒ/ም  ጽፇው  ባቀረቡት የክስ አቤቱታ  የአመሌካቾች ወሊጅ  አባት  አቶ  ንጉሴ  

ቱሩፋ  አመሌካቾችንና  ተጠሪዎችን  ጨምሮ  ስዴስት  ሌጆችን  መውሇዲቸውን፣ 

ጥር  26  ቀን 2007  ዒ/ም  ከዚህ  ዒሇም  በሞት መሇየታቸውን፣ አባታቸው  

ከመሞታቸው  በፉት ሇረጅም  ጊዜ  የካንሰር  ህመምተኛ እንዯነበሩ፣ ራሳቸውን 

በማያውቁበት  ሁኔታ ውስጥ እያለ 1ኛ ተጠሪ የዴርጅቱ ሥራ  አስኪያጅ  ከሆኑት  
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አቶ መኩሪያ አይተንፌሱ ጋር በመሆን መስከረም 6 ቀን 2007 ዒ/ም አስገዴዯው  ኑዛዜ  

እንዱፇጽሙ ማዴረጋቸውን ፣ ኑዛዜውም  ትክክሌ  ያሌሆነና  የሁለንም ወራሾች 

መብት  ያሊከበረ  መሆኑን፣ ተናዛዡም በተራ  ቁጥር  5  እና 7 ሊይ ጠቅሰው 

የተናዘዙት ንብረት በስማቸው የላሇ  መሆኑን፣ እንዱሁም  ኑዛዜው  አመሌካቾችን  

የመንቀሌ  ውጤት  ያሇው  በመሆኑ  ኑዛዜው  እንዱፇርስሌን  በማሇት  ዲኝነት 

ጠይቀዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎች  ሰኔ  15  ቀን  2008  ዒ/ም  በጻፈት  የመጀመሪያ  ዯረጃ  መቃወሚያ  

አመሌካቾች  ኑዛዜው  መኖሩን  ሟች  ከሞተበት  ቀን  ጀምሮ  ያውቃለ፣ ሟች  

ከሞተ  40  ቀን  ሉሞሊው  ሳምንት  ሲቀረው  አመሌካቾች  በተገኙበት  ኑዛዜው  

ተነቧሌ፣ በኑዛዜው መቃወሚያ  ካሊቸው  በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  973 መሠረት  

ኑዛዜው  አይፀናም  በማሇት  መቃወሚያ  ማቅረብ  የሚችለት  እስከ  ሶስት  ወር 

ዴረስ  ነበር ፣ ነገር  ግን  አመሌካቾች  መቃወሚውን  ያቀረቡት  ኑዛዜው  ከተነበበ  

ከአንዴ  ዒመት  በኃሊ  ውርስ  ሲጣራ  ውርስ  አጣሪው  ጋር  ነው፣  

መቃወሚያውም  ማቅረብ  ካሇበት  የሚቀርበው  ህጉ  ባስቀመጠው  ጊዜ  ሥሌጣን  

ሊሇው  ፌርዴ  ቤት  ነው፡፡  ስሇዚህ  መቃወሚያው  በይርጋ  ይታገዲሌ፡፡ 

አመሌካቾችም  ኑዛዜ  ስሇመኖሩ ከውርስ  አጣሪ  መሾም  በፉት  ያውቃለ፡፡ በዚሁ 

ኑዛዜም  ወራሽነታቸውን  አስመስክረዋሌ፡፡  ኑዛዜውን  የሚቃወሙ  ከሆነ  ይህንን  

ማቅረብ  የሚችለት  የኑዛዜ  ወራሽነት  ማስረጃ  ሇሰጠው  ሇአዱስ  አበባ  

መጀመሪያ  ዯረጃ  ፌርዴ  ቤት  እንጂ  ሇዚህ  ፌርዴ  ቤት  ባሇመሆኑ ፌርዴ  ቤቱ  

ጉዲዩን  የማየት  ሥሌጣን  የሇውም  በማሇት  ተከራክረዋሌ፡፡ 

ተጠሪዎች  ሊቀረቡት  መቃወሚያ  አመሌካቾች  በሰጡት  መሌስ  ኑዛዜው  መኖሩን  

ያወቅነው ውርስ  አጣሪ  ዘንዴ  ነው፤ ኑዛዜው  ተነበበ በተባሇበት  ቦታ  

አሌነበርንም፡፡  ስሇዚህ  ይርጋው  መቆጠር  የሚጀምረው  ካወቅንበት  ጊዜ  ጀምሮ  

ሲሆን  በህፃን  ኤሌሻዲይ  ንጉሴ  ሊይ  መቆጠር  የሚጀምረው  አካሇ  መጠን  

ከዯረሰችበት  ጊዜ  አንስቶ  ሉሆን  ይገባሌ፤ የአዱስ  አባባ  የመጀመሪያ  ዯረጃ  ፌርዴ  

ቤት  አመሌካቾችን  የኑዛዜ  ወራሽ  ያዯረገው  በወቅቱ  ሇፌርዴ  ቤቱ  ቀርበው  

የነበሩት  ጠበቃ  ከአመሌካቾች  ባሌተሰጣቸው  ውክሌና  ያወጡትን  ማስረጃ መሠረት 
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በማዴረግ  ነው፡፡ የአዱስ  አበባ  ፌርዴ  ቤቶች  የኑዛዜ  ይፌረስሌኝ  ጥያቄን  

የማየት  ሥሌጣን  የሊቸውም  በማሇት  ተከራክረዋሌ፡፡   

ጉዲዩን  የተመሇከተው  የፇዳራሌ  መጀመሪያ  ዯረጃ  ፌርዴ  ቤት  የግራ  ቀኙን  

ክርክር  እንዱሁም  ማስረጃዎችን  መርምሮ በመዝገብ  ቁጥር  56140 በሆነው  በቀን  

19/05/2009  ዒ/ም  በዋሇው  ችልት  ህፃን  ኤሌሻዲይ ንጉሴ  ኑዛዜው  ሲነበብ  ክስ  

ሇመመስረት  የሚያስችሌ  የእዴሜ  ዯረጃ ሊይ  ባትዯርስም  ሞግዚትና  አስተዲዲሪው  

የሆኑት  ወ/ሮ  ትግዔሥት  ንጉሴ  በቦታው  የነበሩ  መሆኑን  የተጠሪዎች  

ምስክሮች  በተሻሇ  ሁኔታ  ስሊስረደ  የሁሇቱም  አመሌካቾች  መብት  በፌትሒብሓር  

ህግ  ቁጥር  973 መሠረት  በይርጋ  ይታገዲሌ  ሲሌ  ብይን  ሰጥቷሌ፡፡ 

ይህን  ብይን  ቅር  በመሰኘት  የአሁን  አመሌካች  እና  የሥር  2ኛ  ይግባኝ  ባይ  

ኤሌሻዲይ  ንጉሴ ሇፋዳራሌ  ከፌተኛ  ፌርዴ  ቤት  ይግባኝ  አቅርበዋሌ፡፡  የይግባኝ  

ሰሚው  ከፌተኛ  ፌርዴ  ቤትም  ይግባኙን  ተቀብል ክርክራቸውን  ከዲመጠ  በኃሊ 

በኮ/መ/ቁ. 193480 ጥቅምት 14 ቀን 2010 ዒ/ም  በዋሇው  ችልት  1ኛ  ይግባኝ  

ባይ  /የአሁን  አመሌካች/ ያቀረቡት  የኑዛዜ  ይፌረስሌኝ  ጥያቄ  በይርጋ  ይታገዲሌ 

በማሇት  የሥር  ፌርዴ  ቤት  የሰጠውን  ውሳኔን  አጽንቷሌ፡፡  በላሊ  በኩሌ  የህፃን  

ኤሌሻዲይ  ንጉሴን  ይግባኝ  በተመሇከተ  ክስ  ሲመሰረት  ዘጠኝ   ዒመቷ  የነበረ  

መሆኑ  በመሌስ  ሰጪዎች /በአሁን  ተጠሪዎች/  የተካዯ  አይዯሇም፡፡  የ2ኛ  ይግባኝ  

ባይ  እዴሜ  ይህ  ከነበረ  ዯግሞ  በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  1846 እና  

የፋዳራሌ  ጠቅሊይ  ፌርዴ  ቤት  ሰበር  ሰሚ  ችልት  በሰበር  መዝገብ  ቁጥር  

57114  በሰጠው  አስገዲጅ  የህግ  ትርጉም  መሠረት  ይርጋው መቆጠር  

የሚጀምረው  አካሇ  መጠን  ከዯረሰች  በኃሊ  ነው፡፡  ህጉ  ሞግዚት  ካሇ መዯበኛው 

የይርጋ  ጊዜ  አቆጣጠር  ይፇጸምባቸዋሌ  በማሇት  አሌዯነገገም፡፡  በሞግዚቶች  

ቸሌተኝነትና  ተገቢ  ያሌሆነ  ሥራ  መብታቸው  እንዲይጎዲ  በሚሌ  እሳቤ  ነው፡፡  

በመሆኑም  የሥር  ፌርዴ  ቤት  የሁሇተኛ  ይግባኝ  ባይ  ጥያቄም  በይርጋ  

ይታገዲሌ  በማሇት  የሰጠው  ብይን  ተገቢ  ስሊሌሆነ  2ኛ  ይግባኝ  ባይና  መሌስ  

ሰጪዎችን ያለዋቸውን  ላልች  ክርክሮች  እና  ማስረጃዎች  ሰምቶ  የመሰሇውን  
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እንዱወስን  በማሇት  በፌትሒብሓር  ሥነ  ሥርዒት  ህግ  ቁጥር  343 /1/  

መሠረት  መሌሶታሌ፡፡ 

ይህ  የሰበር  አቤቱታ  የቀረበውም  ውሳኔውን  ሇማስሇወጥ  ሲሆን  የአመሌካች  

አቤቱታ  ይዘትም  በአጭሩ፡- ኑዛዜው  ከሩብ  በሊይ  ጉዲት  አዴርሶብኛሌ  ሉፇርስ  

ይገባሌ  በሚሌ  ሇቀረበ  ክስ  የፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  973  መሠረት  አዴርገው  

የሥር  ፌርዴ  ቤቶች  የሰጡት  ብይን  እና  ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም ፣ የፌትሒብሓር  

ህግ  አንቀጽ  973 ተፇጻሚ  የሚሆነው  ውርስ  ተከፌቶ  ውርስ  አጣሪ  ከተሾመ 

በኃሊ  የሚፇጸም  ዴንጋጌ  ሆኖ  እያሇ  ኑዛዜ  በማን  እና  መቼ  ተነቧሌ የሚሇውን  

ነጥብ  የሥር  ፌርዴ  ቤቶች በፌትሒብሄር  ህግ  ቁጥር  946፣ 965 አንጻር  

ሳይመረምሩ  ብይን  እና  ውሳኔ  መስጠታቸው አግባብነት የሇውም፣ በይግባኝ  ሰሚ  

ፌርዴ  ቤት  በከፉሌ  የተሻሻሇው  ውሳኔ ከአመሌካች  ውጪ  ክርክሩ  እንዱቀጥሌ  

ማዴረጉ  የፌትሒብሓር  ሥነ  ሥርዒት  ህግ  ቁጥር  40 ዴንጋጌን ያሊገናዘበ ነው፣ 

ከኑዛዜው  ተጠቃሚ  የሆነ  ሰው  ኑዛዜው  እንዲይፇርስ  የተንኮሌ  ሥራ  የሰራ  

መሆኑን፣ ከጠበቃ  ጋር  ተመሳጥሮ  የላልች  ወራሾች  መብት  ሲያሳጣ  የነበረ  

መሆኑን የሚያረጋግጥ  ማስረጃ  በቀረበበት  ሁኔታ፣ በዚሁ  ተግባሩ  በወንጀሌ  ተከሶ  

እንዱከሊከሌ  ብይን  በተሰጠበት  ሁኔታ  እሱ /1ኛ ተጠሪ/  ቀጥሮ  የሚያሰራቸው  

ሠራተኞች  እና  ባሇቤቱ  የሰጡትን  የምስክርነት  ቃሌ  ብቻ  መሠረት  ተዯርጎ  

የተሰጠ  ፌርዴ  መሠረታዊ  ማስረጃ  ምዘና  ግዯፇት  ያሇበት  ስሇሆነ  መሠረታዊ  

የህግ  ስህተት  የተፇጸመበት  በመሆኑ  ውሳኔው እንዱሻር  እና  በኑዛዜ  ሊይ  

ተገቢውን  ህጋዊ  ክርክር  እንዱያቀርብ  እንዱዯረግሌኝ እንዱሁም  በዚህ  የሰበር  

ቅሬታ  ምክንያት  ያወጣሁትን  ወጪና  ኪሳራ  እንዱተኩሌኝ  እንዱወሰንሌኝ 

እጠይቃሇሁ  የሚሌ ነው፡፡ 

የሰበር  አቤቱታውን  አጣሪው  መርምሮ አመሌካች  ተዯረገ  ስሇተባሇው  ኑዛዜ  

አሊውቅም  እያለ  ኑዛዜውን  በወቅቱ  ስሊሌተቃወሙ  ይርጋ  ያግዲቸዋሌ የመባለ  

እና ኑዛዜው  አመሌካችን  ከውርስ  የሚነቅሌ  ነው  የሚሇው  አቤቱታም  

ከፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  1123 (1) አንጻር  ሳይታይ የመታሇፈ  አግባብነት  
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መጣራት  ያሇበት  መሆኑ  ስሇታመነበት  ጉዲዩ  ሇሰበር  ችልት  ይቅረብ  ሲሌ  

ትዔዛዝ  ሰጥቷሌ፡፡ 

ሇተጠሪዎች  ጥሪ  ተዯርጎሊቸው 1ኛ ፣ 3ኛ  እና  4ኛ  ተጠሪዎች  በጠበቃቸው  

በኩሌ  በቀን  20/7/2010  ዒ/ም  የተጻፇ  ዝርዝር  መሌስ አቅርበው  የተከራከሩ  

ሲሆን  አመሌካችም  ሚያዚያ  16  ቀን  2010  ዒ/ም  የተጸፇ የመሌስ  መሌስ  

አቅርበዋሌ፡፡  2ኛ  ተጠሪን  በተመሇከተ  መጥሪያ  ዯርሶዋቸው  ቀርበው  ሇመከራከር  

ፇቃዯኛ  ባሇመሆናቸው ሚያዚያ  17  ቀን  2010  ዒ/ም  በተሰጠው  ትዔዛዝ  መሌስ  

የመስጠት  መብታቸው ታሌፎሌ፡፡ 

የነገሩ  አመጣጥና  የክርክሩ  ሂዯት  በአጭሩ  ከሊይ  የተመሇከተውን  የሚመስሌ  

ሲሆን  የአመሌካች  ዲኝነት ጥያቄ  በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  973  መሠረት  

በይርጋ ይታገዲሌ  ተብል  በተሰጠው  ውሳኔ ሊይ  መሠረታዊ  የህግ  ስህተት  

ተፇጽሞበታሌ  ወይስ  አሌተፇጸመበትም? የሚሌ  ጭብጥ  ተይዞ  ጉዲዩ  

እንዯሚከተሇው  ተመርምሯሌ፡፡ ሇክርክሩ  ምክንያት  የሆነውንና  መስከረም  6  ቀን  

2007  ዒ/ም  ከሟች  ተሰጠ  የተባሇውን  ኑዛዜ  በተመሇከተ  አመሌካች  ያወቁት  

ውርስ  እንዱጣራ  ሲዯርግ  ውርስ  አጣሪ  ዘንዴ  እንዯሆነ፣ ኑዛዜውን  ሟች  

ያሌሰጡትና  ሀሰተኛ  መሆኑን፣ ከአመሌካችና  ከህፃን  ኤሌሻዲይ  ንጉሴ ሇጠበቃ  

ውክሌና  ሳይሰጥ  ውክሌና  እንዯተሰጠ  በማዴረግ  ሇአዱስ  አበባ  ከተማ  

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ  ቤት አቅርበው ኑዛዜውን  መሠረት  በማዴረግ  ወራሽነትን  

ተጠሪዎች  ማስወሰናቸውን፣ ይህን  ሀሰተኛ   ተግባር  የፇጸሙ  ጠበቃም  ሇጠቅሊይ  

ዏቃቤ  ህግ አቤቱታ ቀርቦባቸው  በጉባኤ ከታየ  በኃሊ በአዋጅ  ቁጥር  199/92  

አንቀጽ  24/3/ሇ/2 መሠረት  2  ዒመት  ከ6  ወር  ከጥብቅና  አገሌግልትና  

የማማከር  ተግባር  እንዱታገደ  የተዯረገ  መሆኑን፣  ጠበቃዋ  ያስወሰኑት  

የወራሽነት  ማስረጃን  በተመሇከተ ውሳኔውን  ሇሰጠው  ሇአዱስ  አበባ  ከተማ  

የመጀመሪያ  ዯረጃ  ፌርዴ  ቤት አመሌካቾች /ህፃን ኤሌሻዲይ ንጉሴን ጨምሮ/  

አቤቱታ  አቅርበው  በአሁን  አመሌካች  እና በህፃን  ኤሌሻዲይ ሊይ  የተሰጠውን  

የውሳኔ  ክፌሌ  የከተማው  ፌርዴ  ቤት  በመ/ቁ. 2940/07 በቀን 9/2/2009 ዒ/ም  

በዋሇው  ችልት የሠረዘ  መሆኑን፣ እንዱሁም  የአሁን  1ኛ ተጠሪ  እና ጠበቃዋ  
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በፇጸሙት የወንጀሌ  ዴርጊት ተከሰው እንዱከሊከለ ብይን የተሰጠ  መሆኑን  

አመሌካች  አጥብቀው  ይከራከራለ፡፡  ጠበቃዋ  በፇጸሙት  ዴርጊት  ጉባኤው  

ቅጣት የወሰነባቸው  መሆኑን  እንዱሁም  ከአሁን  አመሌካች እና  ከህጻን  አሌሻዲይ 

ንጉሴ  ውክሌና  ሳይሰጣቸው  እንዯተሰጠ  በማዴረግ  ጠበቃዋ ሇአዱስ  አበባ  ከተማ  

የመጀመሪያ  ዯረጃ  ፌርዴ  ቤት  ኑዛዜውን  መሠረት  በማዴረግ  አቤቱታ  

አቅርበው  ያስወሰኑት  ውሳኔ  አመሌካችን እና ህጻን  አሌሻዲይ ንጉሴን  በሚመሇከት 

የተሠረዘ  መሆኑን  ይህ ችልት  ተመሌክቷሌ፡፡   

በመሠረቱ  የአሁን  አመሌካች እና የሥር  2ኛ  አመሌካች  ህፃን  ኤሌሻዲይ  አቤቱታ  

ኑዛዜው  በማስገዯዴ የተዯረገ እንዱሁም ከውርስ  የነቀሇ  በመሆኑ  እንዱፇርስ  የሚሌ  

ዲኝነት  የጠየቁ  ሲሆን  የተጠሪዎች  ክርክር  አመሌካቾች  ኑዛዜው  ሲነበብ  

በቦታው  ሊይ  ስሇነበሩ  በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  973 መሠረት  በ3  ወር  

ውስጥ  ኑዛዜው  እንዱፇርስ  ጥያቄ  ስሊሌቀረበ  በይርጋ  ይታገዲሌ  የሚሌ  ነው፡፡  

ከዚህ  ክርክር  ተነስተን  የአሁን  አመሌካችም  ሆነ የህፃን  አሌሻዲይ  አቤቱታ  

በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  973  መሠረት  የሚታይ  ነው  ወይ? የሚሇውን  

ጥያቄ  ያስነሳሌ፡፡ የፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  973 ስሇ  ኑዛዜ  መነበብ  እንዱሁም 

ኑዛዜው ሲነበብ  የነበሩ  ሰዎች  ኑዛዜው  እንዱፇርስ  አቤቱታ  የሚያቀርቡበትን 

ሥርዒት እና  ጊዜውን  በሚመሇከት  የሚዯነግግ  ነው፡፡  ይህ  ዴንጋጌ ኑዛዜው  

ከውርስ  ነቅልኛሌ /ነቅልናሌ/  በማሇት ኑዛዜው  እንዱፇርስ የሚቀርብን  ወይም  

የቀረበን  አቤቱታን  የሚመሇከት  አይዯሇም፡፡  በተያዘው  ጉዲይ  አመሌካችም  ሆኑ 

ይርጋው  አያግዴም  ተብል  በከፌተኛ  ፌርዴ  ቤት ውሳኔ  የተሰጣት  ህፃን  

ኤሌሻዲይ  ንጉሴ  መሠረታዊ  አቤቱታ  ይዘት  ኑዛዜው  ከውርስ  የመንቀሌ  

ውጤት  ያሇው በመሆኑ  እንዱፇርስ  የሚሌ ነው፡፡  ይህ  የዲኝነት  ጥያቄ  ሉታይ  

የሚገባው  በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  1123 መሠረት  ነው  እንጂ  በተጠቀሰው  

ህግ  አንቀጽ  973  መሠረት  አይዯሇም፡፡  የክርክሩ  ይዘት  እንዯሚያመሇክተው  

የአመሌካቾች  አባት  ኑዛዜ  ሠጡ  የተባሇው  በ6/7/2007  ዒ/ም  ሲሆን  የሞቱት  

ዯግሞ  በ26/1/2007  ዒ/ም ነው፡፡  ኑዛዜው  እንዱፇርስ  ዲኝነት  የተጠየቀው  

ግንቦት  15  ቀን  2008  ዒ/ም  ነው፡፡  ይህም  በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  1123 

/3/  መሠረት  ጊዜው  ያሊሇፇበት መሆኑን  በግሌጽ  የሚያመሇክት  ነው፡፡  
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በመሆኑም  የአመሌካች  ጥያቄ  ይህን  ዴንጋጌ  መሠረት  በማዴረግ  መታየት  

ሲገባው  የፌትሏብሓር  ህግ  ቁጥር  973  ዴንጋጌ  ተወስድ አቤቱታው  በይርጋ  

ይታገዲሌ  ተብል  የተሰጠው  ብይንም  ሆነ  ውሳኔ  የሚነቀፌ  ሆኖ  ተገኝቷሌ፡፡ 

ከዚህ  ጋር  በተያያዘ  የፋዳራሌ  ጠቅሊይ  ፌርዴ  ቤት  ሰበር  ሰሚ  ችልት  

በሰበር  መዝገብ  ቁጥር 82525 ሊይ  አስገዲጅ  የህግ  ትርጉም  የሰጠ  ሲሆን  ይህም  

ትርጉም  በየትኛውም  ዯረጃ  በሚገኙት  ፌርዴ  ቤቶች  ሊይ  አስገዲጅነት  ያሇው  

ስሇመሆኑ  በአዋጅ  ቁጥር  494/97  አንቀጽ 2(1) በግሌጽ  ተዯንግጓሌ፡፡ 

በመሆኑም  የሥር ፌርዴ  ቤቶች የአመሌካች  ዲኝነት  ጥያቄ  በፌትሒብሓር  ህግ  

ቁጥር  973 መሠረት  በይርጋ ይታገዲሌ  በማሇት  የሰጡት  ብይንም  ሆነ  ውሳኔ  

የአቤቱታውን  ይዘት  ያሊገናዘበ  በመሆኑ አመሌካችን  ኑዛዜው  ከውርስ  የነቀሇ  

ነው  ወይስ  አይዯሇም?   የነቀሇ  ነው  የሚባሌ  ከሆነ  ውጤቱ  ምን  ሉሆን  

ይገባሌ? የሚሇው  ጭብጥ  ተይዞ  ጉዲይ  ተጣርቶ  ሉወሰን  የሚገባ  ሆኖ  

ተገኝቷሌ፡፡ 

በመጨረሻም  የሥር  ፌርዴ  ቤቶች  ከሊይ  የተመሇከቱትን  መሠረታዊ  ነገሮችን  

በአግባቡ  ሳያጤኑ  የሰጡት  ብይንም  ሆነ ውሳኔ  መሠረታዊ  የህግ  ስህተት  

የተፇጸመበት  በመሆኑ  የሚከተሇው  ውሳኔ  ተሰጥቷሌ፡፡             

ውሳኔ 

1.የፋዳራሌ ከፌተኛ  ፌርዴ ቤት  በኮ/መ/ቁ. 193480 ጥቅምት  14  ቀን  2010 

ዒ/ም  የሰጠው ውሳኔ በፌትሒብሓር  ሥነ  ሥርዒት  ህግ  ቁጥር  348  (1)  

መሠረት  ተሻሽሎሌ፡፡ 

2.የህፃን ኤሌሻዲይ  ንጉሴ  አቤቱታ  በይርጋ  አይታገዴም  ተብል  የተሰጠው  

የውሳኔ  ክፌሌ  ፀንቷሌ፡፡ 

3.የአሁን  አመሌካች አቤቱታ  በፌትሒብሓር  ህግ  ቁጥር  973  መሠረት  በይርጋ  

ይታገዲሌ  ተብል የተሰጠው የውሳኔ  ክፌሌ  ተሽሯሌ፡፡ 
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4.የአመሌካች አቤቱታ በይርጋ ሉታገዴ የሚችሌበት ህጋዊ መሠረት ስሇላሇው 

አመሌካችን ኑዛዜው  ከፌ/ህ/ቁ 1123 አንፃር ሲታይ አመሌካችን ከ1/4ኛ በሊይ የጏዲ 

ውርስ  ነው ወይስ አይዯሇም? የጏዲ  ነው  የሚባሌ ከሆነ ውጤቱ ምን ሉሆን ይገባሌ? 

የሚሇውን የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ  ፌርዴ  ቤት አጣርቶ እንዱወስን በፌትሒብሓር 

ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

5. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ  የየራሳቸውን  ይቻለ፡፡ 

6. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር  ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡ 

7. ጉዲዩ ውሳኔ  ስሊገኘ  መዝገቡ ወዯ መዝገብ  ቤት  ይመሇስ፡፡   

ፊ/ዘ          የማይነበብ የአምስት ዲኞች 

ፉርማ አሇበት፡፡  
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