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የሰ/መ/ቁ/ 110040 

የካቲት 3 ቀን 2008 ዒ/ም              

 

ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ 

               ሙስጠፊ አህመዴ 

           ተፇሪ ገብሩ 

              ሸምሱ ሲርጋጋ 

            አብርሃ መሰሇ 

አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ እሴተማርያም አክልግ  

           2. ወ/ሪት ወይንሸት አክልግ  የቀረበ የሇም  

           3. አቶ መክብብ አክልግ  

ተጠሪ፡- የሇም  

             መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ይህ ጉዲይ ውርስ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካቾች ሇአ.አ.ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 

ቤት ባቀረቡት የአያታቸው ወ/ሮ ዯብረወርቅ ሀ/ሚካኤሌ ወራሽነት ይረጋገጥሌን በማሇት 

አቅርበዋሌ፡፡የአባታቸው ሻሇቃ አክልግ አዴማሱ ወራሽነት ያረጋገጡ ሲሆን የወሊጅ አባታቸውን 

እናት ወራሽነት ሇማረጋጥ የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡ወሊጅ አባታቸው በ1981 ዒ/ም ከዚህ አሇም 

በሞት የተሇዩ ሲሆን አያታቸው ወ/ሮ ዯብረወርቅ ሀብተ ሚካኤሌ የሞቱት ዯግሞ በ1978 ዒ/ም 

ነው፡፡ በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤቱም አያታችህ ከአባታችሁ ቀዴመው የሞቱ ስሇሆነ 

ተተኪ ወራሽ ሌትሆኑ አትችለም በማሇት ብይን ሰጥተዋሌ፡፡ በዚህ ብይን ባሇመስማማት 

አቤቱታቸውን ሇአ.አ.ከተማ ይግባኝ ሰሚና ሇሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት ሳያገኝ 

በትእዛዝ ሰርዞውታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔን 

በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካቾች ተወካይ የካቲት 10 ቀን 2007 ዒ/ም በፃፈት የሰበር 
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አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ብይን ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን 

ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ወሊጅ አባታችን እናቱ ከሞቱ ጀምሮ እስከ 

ሞተበት ጊዜ ዴረስ በህመም ሊይ እንዯነበር ሇስር ፌርዴ ቤቶች አስረዴተን እያሇን የአያታች 

ወራሽነት አታረጋግጡም መባለ ከፌተኛ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ወሊጅ አባታችን ሇ3 አመት 

የአሌጋ ቁራኛ ሆኖ የእናቱን ወራሽነት ሳያረጋግጥ ቢቀርም አመሌካቾች ተተኪ ወራሾች 

የአያታችንን ወራሽነት የሚከሇክሇን አንዲችም ህግ የላሇ በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን 

ብይንና ትእዛዝ በመሻር የአያታቸውን ወራሽነት እንዱረጋገጥሊቸው አቤቱታቸውን አቅርበዋሌ፡፡  

የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ተተኪ ወራሾች ሉሆኑ አይችለም በማሇት የተሰጠ 

ብይን ከፌ/ብ/ህ/ቁ/ 830፣831/3/844 እና 839 አንፃር ሇመመርመር በሰበር ችልቱ ሉታይ 

ይገባዋሌ በመባለ ሉቀርብ የቻሇው የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇጸው ሲሆን ይህ 

ችልትም የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ብይን እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

የአመሌካቾች ጥያቄ ወሊጅ አባታቸውን ተክተው የአያታቸው ወራሽነት እንዱረጋጥሊቸው ነው፡፡ 

የስር ፌርዴ ቤቶች ዯግሞ ተተኪ ወራሾች ሌትሆኑ አትችለም በማሇት ብይን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ/ 842/3/ ስር እንዯተመሇከተው የሟች ሌጆች የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች ሲሆኑ 

ሌጆች ቀዴመው ከሞቱና ወዯታች የሚቆጠር ተወሊጅ ትተው ከሆነ ተወሊጆቹ ወሊጃቻውን 

ተክተው ሟችን እንዯሚወርሱ ያመሊክታሌ፡፡ የተተኪ ወራሽነት የተፇፃሚነት ወሰን ወዯ ታች 

የሚቆጥሩ ተወሊጆች እንዯሆነ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ወሊጅ አባታቸው የእናታቸው የመጀመሪያ ዯረጃ 

ወራሽ ናቸው፡፡ አመሌካቾችም የወሊጅ አባታቸው የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች እንዯሆኑ የህጉ 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ተተኪ ወራሽ ሇመሆን ከፌ/ብ/ህ/ቁ/ 842/3/ አንፃር ሲታይ የአመሌካቾች ጥያቄ 

የሚያሟሊ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ወሊጅ አባታቸው የእናታቸው የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ 

በመሆን የወረሱ ስሇሆነ የምትክ ጉዲይ ሉነሳ አይችሌም፡፡ በላሊ አነጋገር አመሌካቾች አባታቸውን 

ተክተው አያታቸውን መውረስ የሚችለት አባታቸው ከአያታቸው በፉት የሞቱ እንዯሆነ ብቻ 

ነው፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይንና ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካቾች የሟች አባታቸውን ወራሽነት 

ስሇማረጋገጣቸው ከክርክሩ ስሇተረዲን አባታቸው የወረሱትን ንብረት ሇመጠየቅ ይህ ውሳኔ 

አያግዲቸውም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሰረትም የሚከተሇው ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  
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ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪየ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ/ 1118/07 ጥር 6 ቀን 2007 

ዒ/ም የሰጠው ብይን፤ የአ/አ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ/23073 ጥር 21 

ቀን 2007 ዒ/ም እና የአ/አ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ/ 23140 የካቲት 2 

ቀን 2007 ዒ/ም የሰጡት ትእዛዝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 348/1/መሰረት በአብሊጫ ዴምጽ 

ጸንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

  

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

የሌዩነት ሀሳብ                       

የአመሌካቾቹ መሰረታዊ የአቤቱታ ነጥብ ወሊጅ አባታችን ሻሇቃ አክልግ አዴማሱ ከወሊጅ 

እናታቸው ከወ/ሮ ዯብረወርቅ ሀብተ ሚካኤሌ በኃሊ የሞቱ በመሆኑ አባታችን የነበራቸው 

እናታቸውን የመውረስ መብት ሇእኛ ሇሻሇቃ አክልግ አዴማሱ ሌጆች እና ወራሾች የሚተሊሇፌ 

መሆኑ ተረጋግጦ ማስረጃ ይሰጠን የሚሌ መሆኑን ከስር ጀምሮ ከሚያቀርቡት ክርክር መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ በመሰረቱ ሇአንዴ ውርስ ወራሽ የሆነ አንዴ ሰው ውርሱ ከተከፇተ በኃሊ የሞተ እንዯሆነ 

የወራሽነቱ መብቶች ሇርሱ ወራሾች የሚተሊሇፈ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 833 

ተመሌክቷሌ፡፡ ከአውራሹ አስቀዴሞ የሞተን ወራሽ ተክቶ መውረስ (ቁጥር 844 (2) እና 

ከአውራሹ በኃሊ የሞተን ወራሽ ተክቶ መውረስ (ቁጥር 833) የተሇያዩ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በመሆም 

ሇአቤቱታው አግባብነት ያሇው የፌትሏብሓር ሔጉ ዴንጋጌ ቁጥር 844 (2) ሳይሆን 833 ነው፡፡ 

እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በቁጥር 833 ዴንጋጌ መሰረት ከአውራሹ በኃሊ የሞተ ወራሽ ተተኪ ወራሾች 

መሆናቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው አመሌካቾቹ ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት 

የሚያጣበት ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ ተሽሮ 

በአመሌካቾቹ አቤቱታ መሰረት ሉወሰን ይገባው ነበር በማሇት ስሜ በተራ ቁጥር ሁሇት 

የተመሇከተው ዲኛ የሌዩነት ሀሳቤን አስፌሬአሇሁ፡፡ 

መ/ተ                                       የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት  
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