የሰ/መ/ቁ. 61677
ሚያዚያ 18 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ፇቃዯ መክብብ ጠበቃቸው አቶ አምዳ አበበ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዲንኤሌ ብሥራት ጠበቃቸው ወ/ሮ አበባ መንግስቱ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት በስር አመሌካች ወይም
በአሁን ተጠሪ ዲንኤሌ ብሥራትና በስር ተጠሪ ሞገስ ብሥራት መዝገብ የሰጠው ውሳኔ ነው፡፡
በሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያሁን ተጠሪ ባቀረበው አቤቱታ ሟች አባታችን አቶ ብሥራት ኪዲኑ
ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸው ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቦላ ምዴብ የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከተጠሪ
/ሞገስ ብሥራት/ ጋር ወራሽ ነኝ የሚሌ ግሇሰብ እኔን ያሁን አመሌካችን ወራሽ አይዯሇም በማሇት
ውሳኔ በማሰጠቱ አመሌካች በይግባኝ የስር ፌ/ቤት ውሳኔን ሳይሽር ከፌተኛ ፌ/ቤቱ ሥሌጣን ባሇው
ፌ/ቤት ሌጅነት አረጋግጬ ስቀርብ ከውርስ ሌነቀሌ አይገባም በሚሌ መከራከር እንዯሚችሌ ውሳኔ
የሰጠ በመሆኑ የሟች ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ ስሇመሆኔ ይረጋገጥሌኝ ብሎሌ፡፡
የስር ተጠሪ የነበረው አቶ ሞገስ ብሥራትም በሰጠው መሌስ አመሌካች ከሟች አቶ
ብሥራት ኪዲኑ እና ከወ/ሮ ውዴነሽ ይዯግሌኝ ህዲር 25 ቀን 1959ዓ.ም የተወሇዯ በአባትም
በእናትም የምንገናኝ ወንዴሜ ነው፣ ሌጅነቱም እውነት ስሇሆነ በጥያቄው መሠረት ቢረጋገጥሇት
ተቋውሞ የሇኝም ብሎሌ፡፡
የሥር አመሌካችን አቤቱታና የተጠሪን መሌስ የመረመረው የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤትም
አመሌካች ከሟች ብሥራት ኪዲኑ ስሇመወሇደ ተጠሪ ወይም የአመሌካች ወንዴም ያሌተቃወመ
በመሆኑ አመሌካች የሟች ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ ነው በማሇት በቤተሰብ ህግ ቁጥር 143 መሠረት
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ የአሁኑ የሰበር አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇሥር
ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ እንዱታረምሇት ያቀረበ ቢሆንም ከፌተኛው ፌ/ቤቱ በ25/01/2003 ዓ.ም
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በዋሇው ችልት መሌስ ሰጪውን መጥራት ሳያስፇሌግ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን
መዝገብ በመዝጋት ይግባኝ ባዩን አሰናብቷሌ፡፡
የሰበር አመሌካችም በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ
በማሇት ጥቅምት 22ቀን 2003ዓ.ም የተጻፇ ቅሬታ አቅርቧሌ፡፡ በሰበር አቤቱታ የተጠቀሱት ዋና ዋና
የቅሬታ ነጥቦችም፡ሟች አጏቴ አቶ ብሥራት ኪዲኑ በሔይወት ዘመናቸው ያዯረግኩሊቸውን ውሇታ በመግሇጽ በቦላ
ክ/ከተማ ቀበላ 04/06/07 ክሌሌ የሚገኘውን ቁጥሩ 288 የሆነውን የግሌ መኖሪያ ቤታቸውን
በታህሳስ 15 ቀን 1994ዓ.ም በውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት 4 ምስክሮችን ይዞ በመቅረብ
የተናዘዙሌኝ በመሆኑ ይህንኑ መሠረተ በማዴረግ የኑዛዜ ወራሽነቴን በቦላ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ
373/2000 እንዱረጋገጥ ያዯረግኩ ሲሆን ያሁኑ ተጠሪና አቶ ሞገስ ብሥራት ኑዛዜውን
ተቃውመው የሟች ኑዛዜ በፍረንሲክ ሊብራቶሪ ተመርምሮ የሟች ፉርማ መሆኑ በመረጋገጡ
ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ወራሽነቴን በማጽናት
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ ውሳኔ በኋሊ ተጠሪው እንዯገና ሳያገኝ አቶ ሞገስ ብሥራት የተባሇውን
በተጠሪነት መዝግቦ በቀጥታ አቤቱታ በማቅረቡ የሥር መ/ዯ/ፌ/ቤትም አመሌካቹን የሟች ሌጅ
ነው ሲሌ ውሳኔ በመሰጠቱ ያሁን አመሌካችም በዚሁ ውሳኔ መቃወሚያ ባቀረብም የሥር
ፌ/ቤት በቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/1-3/ መሠረት የመቃወም መብት የሇህም ማሇቱ የህግ
ስህተት ነው፣
በሥር ፌ/ቤት በተጠሪነት የተመዘገበው አቶ ሞገስ ብሥራት በቦላ ምዴብ የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ሆነ
በይግባኝ፣ ሰሚው ፌ/ቤት የተከራከረኝ ሲሆን እንዯ ህጉ ዓሊማ ከሆነ በተጠሪነት መመዝገብና
መጠራት የሚገባኝ እኔ ያሁኑ አመሌካች ነበርኩ፡፡ ይህ ታሌፍ ከዚህ በሊይ በስም የተጠቀሰውን
ግሇሰብ ተጠሪ ማዴረጉ የህግ ስህተት ነው፣ የሚለ ሲሆኑ ተጠሪው የሟች ብሥራት ኪዲኑና
የወ/ሮ ውዴነሽ ይዯግሌኝ ሌጅ ሳይሆን የአቶ መኮንን በሊይና የወ/ሮ ሰማያት ይዯግሌኝ በመሆኑ
ተጠሪው ፌ/ቤቱን ሳያስፇቅዴና ፌ/ቤቱም ሳይፇቅዴሇት ከሟች የተወሇዯ ሌጅ ነው በሚሌ የተሰጠ
ውሳኔ ይሻርሌኝ ሲሌ ጠይቋሌ፡፡
ሇቀረበው የሰበር ቅሬታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ፡- አባትነትን መቃወም ሇማንም የተሇቀቀ
ሳይሆን ሇቅርብ የቤተሰብ አባሊት የተሰጠ መብት ነው፡፡ አመሌካች የሟች ወንዴም በመሆኑ
በቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/1-3/ ሥር ከተመዯቡት የዘር እርከን ውስጥ አይሸፇንም፡፡ ተጠሪን የሟች
ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ አይዯሇም በማሇት የሚከራከረውም ሟች ንብረታቸውን በኑዛዜ ሰጥተውኛሌ
በሚሌ ሲሆን በቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/3/ ከጥቅም ግጭት የተነሳ አባትነትን ሇመቃወም
ከተገሇጹት ወራሽና ወኪሌ አንደ በመሆኑ ክርክሩ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ሟች አቶ ብሥራት ኪዲኑ
ሇአመሌካች በኑዛዜ ንብረታቸውን የሰጡ መሆኑንና ይህንኑ ተጠሪና ወንዴሜ ተቃውመን ኑዛዜው
የሟች ነው በሚሌ በመረጋገጡ አሁን ሇዚህ ችልት ከቀረበው የሌጅነት ጥያቄ ጋር የሚያናኝ ነገር
የሇም፡፡ በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ ይጽናሌኝ
ሲሌ ጠይቋሌ፡፡
ተጠሪው ሊቀረበው መሌስ አመሌካች ባቀረበው የመሌስ መሌስ የተጠሪው መሌስ በሥር
ፌ/ቤቶች የተፇፀመውን የህግ ስህተት የሚያስተባብሌ ባሇመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ ይሻርሌኝ በሚሌ
ክርክሩን አጠናክሯሌ፡፡

89

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው የቀረበ ሲሆን እኛም የሰበር አመሌካች
ተጠሪው የሟች ብሥራት ኪዲኑ ሌጅ ነው ተብል የተሰጠው ውሳኔ እንዱሻር ያቀረበውን
የመቃወሚያ አቤቱታ የሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ ማዴረጋቸው በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?
የሚሇውን ጭብጥ ይዘን እንዯሚከተሇው ክርክሩን መርምረናሌ፡፡
አመሌካች የፌታብሏር ሥ/ሥ/ህግ ቁጥሮችን 35/፣359 እና 360 በመጥቀስ ባቀረበው
የፌርዴ መቃወሚያ በ29/8/2002ዓ.ም በዋሇው ችልት ተጠሪ የሟች ብሥራት ኪዲኔ ሌጅ ነው
ተብል የተሰጠው ውሳኔ ይሻርሌኝ በማሇት ሲሆን ሇዚህም እንዯምክንያት የጠቀሰው ተጠሪ ከሟች
ብሥራት ኪዲኔና ከወ/ሮ ውዴነሽ ይዯግሌኝ አሌተወሇዯም የሚሌ ነው፡፡ እንዯ አመሌካች አባባሌ
የተጠሪ አባት አቶ መኮንን በሊይ እናቱ ዯግሞ ወ/ሮ ሰማያት ይዯግሌኝ ናቸው፡፡ ከተጠሪ በኩሌ
ከቀረቡት የመከራከሪያ ሏሳቦች ምሊሽ ማግኘት ያሇበት አመሌካች ተጠሪው የሟች ብሥራት ኪዲኔ
ሌጅ አይዯሇም በማሇት የመከራከር ህጋዊ መብት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ሇዚህም ተጠሪው ጠቅሶ
የሚከራከረው የተሻሻሇውን የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 177 /1-3/ ያለ
ዴንጋጌዎችን ነው፡፡
በመሠረቱ በአባት በኩሌ ያሇን መወሇዴ መቃወም የሚቻሇው የመካዴ ክስ በማቅረብ ብቻ
ሲሆን ክሱንም የሚያቀርበው የሌጅ አባት ነህ የተባሇ ሰው ነው፡፡ ሆኖም በህግ ግምት የሌጁ አባት
ነህ የሚባሇው ሰው የሞተ ወይም የመካዴ ክስ ሇማቅረብ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ አባት ነህ
የተባሇው ሰው ችልታያጣ እንዯሆነ ከተወሊጆች አንደ በርሱ ፊንታ ሆኖ የመካዴ ክስ ማቅረብ
እንዯሚችሌ የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/1/ ይዯነግጋሌ፡፡
ነገር ግን ተወሊጆች የላለ እንዯሆነ አባት እና እናት የመካዴ ክስ የማቅረብ መብት ያሊቸው
ሲሆን እነዚህም በላለ ጊዜ ዯግሞ ወዯ ሊይ ከሚቆጠሩ ወሊጆች አንደ መብቱን ሉሠራበት
እንዯሚችሌ ከዚህ በሊይ በተጠቀሰው ህግ አንቀጽ 177/2/ ተጠቅሷሌ፡፡ በመጨረሻም ወዯ ሊይ
የሚቆጠሩ ወሊጆች የላለ እንዯሆነ በመካዴ መብት ሉሠራበት የሚችሇው ከወንዴሞቹ ወይም
ከእህቶቹ አንደ እንዯሆነ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 177/3/ ይናገራሌ፡፡
በዚህ በተያዘው ጉዲይም አመሌካች የሟች ወንዴም በመሆኑ የሟች ተወሊጆች ወይም
ወሊጆች (Descendants or Ascendants) በሔይወት አሇመኖራቸው እስካሌተረጋገጠ ዴረስ
በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 177/3/ መሠረት የመካዴ ክስ ወይም ሟች ብሥራት ኪዲኑ የተጠሪ አባት
አይዯሇም በማሇት ሟች የተጠሪ አባት ነው ተብል የተሰጠውን ፌርዴ እንዱነሳ መቃወሚያ ማቅረብ
አይችሌም፡፡
በመሆኑም ከዚህ በሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች የተነሳ በስር ፌ/ቤቶች በተሰጠው ውሳኔ ሊይ
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሊገኘንም፡፡
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ው ሳ ኔ
1.

2.
3.

የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 169057 በቀን 29/8/2002ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠውን
ውሳኔና የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 96603 በ25/01/2003ዓ.ም የሰጠውን ትዕዛዝ
አጽንተናሌ፡፡
የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ አመሌካችና ተጠሪ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ም/አ
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