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የሰ/መ/ቁ. 120355 

ሔዲር 06 ቀን 2009 ዒ.ም  

                             ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                                    ሙስጠፊ አህመዴ 

                                    አብርሃ መሰሇ 

አብዬ ካሳሁን  

እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- ወ/ሪት ሏናን እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ ጠበቃ ወርቁ መንገሻ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የሇም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ  

ሇጉዲዩ መቅረብ ምክንያት የሆነው አዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ 

ቁጥር 24125 መስከረም 14 ቀን 2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ዲኝነት መሠረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ታይቶ 

ሉታረምሌኝ ይገባሌ በማሇት አመሌካች በጠበቃቸው አማካኝነት ህዲር 13 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ 

04 ገጽ የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

የአመሌካች የሥር አቤቱታ ይዘት በአጭሩ፡-ታህሳስ 10 ቀን 1987 ዒ.ም ከአባታቸው ከአቶ 

እስማኤሌ አብደሌዋህዴና ከእናታቸው ከወ/ሮ ሳባ አሌታሰብ አርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ 

ተወሌዯው ስማቸው ሏናን እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ በሚሌ ተፅፍ የምስክር ወረቀት 

ማግኘታቸውን፤ በኋሊም የእናታቸው ወንዴም ሚስት የሆኑት ወ/ሮ መአዛ አዲነ አሻሜ ሮሆቦት 

አካዲሚ በተባሇው ት/ቤት ሲያስመዘግቡ ሀና አዲነ አሻሜ በሚሌ ስም ያስመዘገቧቸውና በሂዯትም 

በዚህ ስም የሌዯት የምስክር ወረቀት የወጣሊቸው መሆኑን፤ ከዚያም ወዯ ወሊጆቻቸው አካባቢ 

በመመሇስ አስቀዴሞ በወጣሊቸው ሏናን እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ በተባሇው ስማቸው እየተጠሩ 

የቀበላ አስተዲዯር መታወቂያ ወጥቶሊቸውና አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ተመዝግበው እየተማሩ 

እንዯሚገኙ ገሌፀው የስማቸው መጠሪያ በተሇያየ አጋጣሚ በተሇያየ ስም የተመዘገበ በመሆኑ 
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ችግር ያስከተሇባቸው መሆኑን በመጥቀስ ሏናን እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ ተብሇው እንዱጠሩ 

እንዱወሰንሊቸው አቤቱታ አቅርበው ነበር፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 

አመሌካች በትክክሇኛው ወሊጅ አባታቸው በአቶ እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ ስም ሌጠራ ያለ 

በመሆናቸው ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ሌጅነትን አረጋግጠው ይቅረቡ በማሇት መዝገቡን 

ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 

የይግባኝ ቅሬታ በኋሊም የሰበር አቤቱታ አቅርበው የነበሩ ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው የሥር ፌርዴ ቤቶች ዲኝነት መሠረታዊ የህግ ስህተት 

ተፇፅሞበታሌ በሚሌ ሲሆን አቤቱታቸው በአጭሩ፡ የአመሌካች አቤቱታ የማንንም ጥቅምና 

መብት የማይነካ፤ በአሳማኝ ማስረጃም ተዯግፍ የቀረበ ሆኖ እያሇ የሥር ፌርዴ ቤቶች ከውሌዯቴ 

ጀምሮ በወጣሌኝ ስም ሇመጠራት ያቀረብኩትን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረጉት ያሊግባብ በመሆኑ 

ሉታረምሌኝ ይገባሌ  በሚሌ ያቀረቡት ነው። 

ሰበር አጣሪው ችልቱም መዝገቡን መርምሮ የሥር ፌርዴ ቤቶችን ዲኝነት ተገቢነት ሇመመርመር 

ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ በመወሰኑ በጉዲዩ ሊይ ተጠሪ የሆነ ተከራካሪ 

ባሇመኖሩ መዝገቡ ሇምርመራ የቀረበ ነው፡፡ 

ክርክሩ በዚህ ዒይነት ሁኔታ ተጠናቋሌ፡፡ እኛም አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ 

አንጻር ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመረነው ምሊሽ ማግኘት ያሇበት 

ነጥብ አመሌካች በወሊጅ አባታቸው እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ ስም መጠሪያቸው እንዱሆን 

የአቀረቡትን አቤቱታ የሥር ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ ያዯረጉበት አግባብ ተገቢ ነውን? የሚሇው 

ጭብጥ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

በፌትሏብሓር ህግ አንቀጽ 32(1) ሥር በመርህ ዯረጃ እንዯተመሇከተው አንዴ ሰው የቤተዘመዴ 

ስም፤ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ የግሌ ስሞች እና የአባት ስም እንዯሚኖረው ተዯንግጓሌ፡፡ ሇሌጁ 

አባት ስም የሚሆነውም የአባቱ የግሌ ስም ሇመሆኑ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 36 ሥር 

ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇ ሌጅ መወሇዴ መግሇጫ ሉሰጥ የሚገባው ሰው ሌጁ ከተወሇዯበት ቀን አንስቶ 

በዘጠና ቀናት ውስጥ ሇሌጁ የተሰጠውን የግሌ ስም ሌጁ በተወሇዯበት ቀበላ ሇሚገኘው የክብር 

የመዝገብ ጽ/ቤት መግሇጫ የማቅረብ ግዳታ የተጣሇበት ሇመሆኑም ከፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 

37 መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ አመሌካች ተወሌዴኩ በሚለበት በ1987 ዒ.ም 

በአገራችን ሌዯት ጋብቻና ሞት የሚመዘገብ የክብር መዝገብ ሹም በህግ አግባብ ተቋቁሞ በተዯራጀ 

መሌኩ ሥራ ሊይ ያሌነበረ በመሆኑ የአንዴ ሰው ስምን በተመሇከተ ተዯራጅቶ የተጻፇ ማስረጃ 
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ማግኘት አስቸጋሪ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች በተወሇደበት ወቅት ሌዯትን፤ሞትንና ጋብቻን 

ባግባቡ መዝግቦ ሇመያዝ የሚችሌ የተዯራጀ አካሌ ባሇመኖሩ በወሊጆች የወጣሊቸው ስም 

በአጎታቸው ሚስት አማካኝነት ተሇውጦ በተሇያዩ ጊዚያት በተሇያዩ ስሞች መጠራታቸውንና 

የአባታቸውም ስም በተወሇደበት ጊዜ በሆስፒታለ የምስክር ወረቀት የሰፇረውና በአሁኑ ጊዜ 

በቀበላ መታወቂያቸውና በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመዝግበው የሚገኘው ሇመሆኑ በፌርዴ ቤት 

እንዱነገርሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሥር መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡  

አመሌካች አሳዲጊያቸው የነበሩት የአጎታቸው ሚስት ባስመዘገቧቸው ሀና አዲነ አሻሜ በሚሌ ስም 

ሮሆቦት አካዲሚ ተመዝግበው መማራቸው፤ከአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርም የሌዯት ምስክር 

ወረቀት ማውጣታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ወዯ ተወሇደበት አካባቢ ተመሌሰው 

ሏናን እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ በሚሌ ስም የቀበላ መታወቂያ በማውጣት እስከ አዱስ አበባ 

ዩኒቨርሲቲ ተመዝግበው እየተማሩ እንዯሚገኙና ይህ ስማቸው አስቀዴሞ በተወሇደበት ጊዜ 

የወጣሊቸውና በሆስፒታለ ምስክር ወረቀት የተመዘገበ ሇመሆኑ እየተከራከሩ ይገኛለ፡፡  

አንዴ ሰው የቤተዘመዴ ስም እንዱሇወጥ የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑን በዚህ ረገዴ የሚቀርቡ 

አቤቱታዎችን ፌርዴ ቤቶች በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስ በጥንቃቄ በመመርመር 

ስሙን ሇመሇወጥ በቂ ምክንያት ሲኖር መሇወጥ እንዯሚችለ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 42 

ሥር የተዯነገገ ሲሆን በዚሁ ህግ አንቀጽ 43 ሥር ዯግሞ አንዴ ሰው የግሌ ስሙ እንዱሇወጥ 

ወይም ከብዙዎች የግሌ ስሞች አንደ እንዱሰረዝ፤ ወይም ላሊ ግሌ ስም እንዱጨመርሇት 

ባሇጥቅሙ ጥያቄ ባቀረበ ጊዜ ሉፇቀዴሇት እንዯሚችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የሚቀረቡ 

ጥቄዎችን ፌርዴ ቤቶች የአመሌካቾችን ስም በማስተካከሌ ሉወስኑ እንዯሚገባቸው የፋዳራሌ 

ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 87420 ሊይ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡  

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረጉበት ምክንያት 

ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ሌጅነት ሳይረጋገጥ የአባትን ስም መሇወጥ አይገባንም በሚሌ መነሻ 

ሇመሆኑ ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ አመሌካች የጠየቁት ዲኝነት ስሜ ሏናን እስማኤሌ አብደሌዋሂዴ 

ሇመሆኑ የሚያመሇክቱ ማስረጃዎች ያሎቸው መሆኑን በመግሇፅ በተወሇደበት ጊዜ በዚህ ስም 

ተጠርተው እንዯነበርና በሂዯት የአጎታቸው ሚስት በአሳዲጊነት ዘመናቸው ስማቸውን 

የሇወጡባቸው መሆኑንና በኋሊም ሲወሇደ ወዯ ወጣሊቸው ስም ተሇውጦ እየተጠሩበት እንዯሚገኝ 

ይህንን የሚያስረደ ማስረጃዎች መኖራቸውን በማጣቀስ እየተከራከሩ ይገኛለ፡፡ ስሇሆነም ዋናውና 

መጣራት ያሇበት ነጥብ አመሌካች በፌሬ ጉዲይነት የሚያነሱት በየጊዜው በተሇያዩ ስሞች 

የመጠራት ወይም ያሇመጠራት ጉዲይ ሉሆን ይገባሌ እንጂ የአመሌካች ወሊጅ አባት ማን ነው 

የሚሌ ጭብጥ ሉሆን አይችሌም፡፡ ክርክሩ ያስነሳውን ጭብጥ ፌርዴ ቤቶች ምሊሽ በሚሰጡበት 
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ጊዜ የሶስተኛ ወገኖችን ጥቅም እንዲይጎዲ ተገቢ ጥንቃቄ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ይህ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ የላሊን ሰው ስም ያሊግባብ የሚጠቀም ወገን ካሇም ህጉ ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ 

ሇመሆኑ የዯነገገው በመሆኑ ስም ይሇወጥሇኝ በሚሌ ጥያቄ የሚያቀርብም ወገን ጥንቃቄ ማዴረግ 

የሚገባው ነው፡፡ በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ጉዲይን ከቀረበው የዲኝነት ጥያቄ 

አንፃር በመመሌከትና በአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41(1)(ሰ) መሠረት በመቀበሌ 

የአመሌካችን ስም መሇወጥ አስፇሊጊ የሚያዯርጉ ሁኔታዎች መኖር አሇመኖራቸውን በማስረጃ 

አጣርተውና የሶስተኛ ወገን ጥቅም የማይጎዲ ሇመሆኑ ጭምር ካረጋገጡ በኋሊ ተገቢውን መወሰን 

ሲገባቸው ጉዲዩን ከሌጅነት ይረጋገጥሌኝ ጥያቄ አንፃር በመመሌከት ውዴቅ ማዴረጋቸው 

አግባብነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 4332/07 ሏምላ 01 
ቀን 2007 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዔዛዝ፤የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ 
ችልት በመዝገብ ቁጥር 24075 ነሏሴ 11 ቀን 2007 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝ እንዱሁም 
የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 24125 መስከረም 14 ቀን 2008 
ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች ጥያቄ የሥም ሇውጥ ስሇሆነ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌርዴ ቤት 
በአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41(1)(ሰ) መሠረት ስሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ ጉዲዩን 
የማየት ሥሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡ 

3. በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ስማቸው 
እንዱሇወጥሊቸው ያቀረቡትን አቤቱታና ማስረጃ አስቀርቦ በመመርመር የአመሌካች ስም 
መሇወጥ በሶስተኛ ወገኖች  መብት የሚያስከትሇው ጉዲት መኖር አሇመኖሩን ጭምር 
ካጣራ በኋሊ ተገቢውን እንዱወስን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 341(1) መሠረት መሌሰናሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ክርክር የወጣ ወጭና ኪሳራ አመሌካች የራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነብብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ት/ጌ 
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