የሰ/መ/ቁ. 32282
መስከረም 25 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ብርሀኑ አመነው
አሌማው ወላ
በሊቸው አንሺሶ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች ፡- ሚ/ር ካርል ካስቴሉ
ተጠሪ ፡- የወ/ሮ ዘውዳ ዯሚኒኮ ውርስ አጣሪ አቶ ታምራት ኪዲነ ማርያም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43181 ጥቅምት
7 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና ከውሣኔው በፉት ባቀረብኩት የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ ሊይ
የሰጠው ብይን እንዯዚሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት በመዝገብ ቁጥር 28021
ግንቦት 2 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌኝ በማሇት ሀምላ 24 ቀን 1999 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ የክርክሩ
መነሻ የወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ የውርስ አጣሪ ሆነው ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ በአሜሪካን አገር
በእንግሉዘኛ ቋንቋ እንዯ አውሮፒውያን አቆጣጠር ፋብሪዋሪ 6 ቀን 2005 ዓ.ም በአዯረጉት ግሌፅ
ኑዛዜ የተሾሙ መሆኑን በመግሇፅ የአሁን አመሌካች ከሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሚኒኮ ጋር መስከረም
29 ቀን 1990 ዓ.ም በተዯረገ የኪራይ ውሌ በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው ወረዲ 23 ቀበላ 13
የቤት ቁጥር 1822 በወር ብር 6500 (ስዴስት ሺ አምስት መቶ ብር) ሇመክፇሌ ተስማምተዋሌ
ስሇዚህ የኪራይ ገንዘቡን እንዱከፌለና ቤቱን እንዱያስረክቡ በማሇት አቶ ታምራት ኪዲነማርያም
ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡
አመሌካች አቶ ታምራት ኪዲነማርያም በውርስ አጣሪነት ተሹሜበታሇሁ የሚለት ኑዛዜ በውጭ አገር
የተዯረገ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤት ትክክሇኛነቱ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ህጋዊ
ውጤት የሇውም ስሇዚህ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ ሥሌጣን ስሇላሇው ክስ ሉያቀርብብኝ አይገባም
በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ የአመሌካችን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ግንቦት 28 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ብይን ውዴቅ
በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ በማከራከር አመሌካች ተጠሪ ክስ ያቀረበበትን ቤት ሇውርስ አጣሪው
እንዱያስረክብ የቤቱን ኪራይ እንዱከፌሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት አቅርበው ይግባኝ ሰሚው ችልት በሥር ፌርዴ ቤት የተፇፀመ የህግ ወይም የፌሬ ጉዲይ
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ስህተት የሇም በማሇት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ችልት ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ
በውጭ ቋንቋ ተፅፇው ከውጭ አገር ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡ ሰነድች በኢትዮጵያ ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች
ተረጋግጠው ካሌገቡ በስተቀር ውጤት እንዯማይኖራቸው የሰነድች ምዝገባ አዋጅ 334/95 አንቀፅ 2
አንቀፅ 26 እና አንቀፅ 27(1)ን አጣምሮ በማንበብ ሇመገንዘብ እየተቻሇ በኢትዮጵያ ቆንጺሊ
ባሌተረጋገጠና ሟች ወ/ሮ ዘውዳ አሜሪካን አገር አዴርገውታሌ ተብል በቀረበ ኑዛዜ የውርስ አጣሪ
ሆኖ ተሹሟሌ በሚሌ ምክንያት ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ ሥሌጣን ሣይኖረው ያቀረበውን ክስ
ተቀብል ማስተናገደና ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሥሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሚኒኮ በውጭ የኢትዮጵያ
ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች አሇመረጋገጡ ሰነደን ህጋዊ ውጤት እንዲይኖረው የሚያዯርግ ምክንያት አይዯሇም፡፡
ህጋዊ ውጤት እንዱኖራቸው የግዳታ መመዝገብና መረጋገጥ የሚገባቸው ሰነድች ዝርዝር በአዋጅ
ቁጥር 334/1995 አንቀፅ 5 ተዯንግጓሌ፡፡ የኑዛዜ ሰነዴ ህጋዊ ውጤት ሇማግኘት መመዝገብና
መረጋገጥ ያሇበት ሰነዴ ስሇመሆኑ በአንቀፅ 5 አሌተዯነገገም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሟች ዘውዳ
ድሜንኮ በአሜሪካን አገር ያዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ ሰነዴ የመመዝገብና የማረጋገጥ ሥሌጣን ባሊቸው
የኢትዮጵያ ቆንጺሊ ጽ/ቤት ያሌተረጋገጠ ስሇሆነ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ያቀረበው ክርክር
የህግ ዴጋፌ የሇውም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካችና
ተጠሪ በፅሐፌ ካዯረጉት ክርክር በተጨማሪ ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሐፌ ክርክር በአጭሩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም ጉዲዩን የሟችን ወራሾች በመወከሌ በአመሌካች ሊይ ክስ ያቀረበውና የውርስ አጣሪ ሆኜ
ተሹሜአሇሁ የሚሇው ሰው የውርስ አጣሪ ሆኖ የተሾመበት የወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ በውጭ አገር
አዴርገውታሌ የተባሇው ግሌፅ ኑዛዜ ሰነዴ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሇው ነው ወይስ አይዯሇም
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡
መዝገቡን እንዯመረመርነው ሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሜኒኮ እንዯ አውሮፒ አቆጣጠር ፋብሪዋሪ
6 ቀን 2005 ዓ.ም በአሜሪካን አገር ሆነው በእንግሉዘኛ ቋንቋ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 881 መሠረት
ባዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ ክስ የቀረበበትን ቤት በኤርትራ ግዛት አሥመራ ከተማ ውስጥ የእየሱስ
ኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን ዯቂ ገብሩ ሇሚገኝና አብርሀበሀታ አይነስውራን ትምህርት ቤት ሙለ
የባሇቤትነት መብቱ እንዱዛወር የተናዘዙ መሆኑንና ይህንንና ላልች የኑዛዜ ቃልችን እንዱያስፇፅም
አቶ ታምራት ኪዲነማርያም በውርስ አጣሪነት የሾሙ መሆኑን የሚገሌፅ ሰነዴ ነው፡፡ ተጠሪ
የሚከራከሩት ይህ ኑዛዜ በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀፅ 2 ንዐስ
አንቀፅ 2 ሰነዴ በሚሇው ትርጉም ሥር የሚወዴቅ ቢሆንም ሰነደ በውጭ አገር የኢትዮጵያ ቆንጺሊ
ጽ/ቤቶች አሇመመዝገቡና አሇመረጋገጡ ህጋዊ ውጤት አያሳጣውም፡፡ ምክንያቱም ‛ኑዛዜ“
ካሌተረጋገጠና ካሌተመዘገበ ህጋዊ ውጤት ከማይኖራቸው ሰነድች አንዯኛው አሇመሆኑን ከአዋጁ
አንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ መረዲት የሚቻሌ በመሆኑ የሚሌ ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት
እና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንን አተረጓጎም በመከተሌ ሟች በውጭ አገር
አዴርገውታሌ የተባሇው የኑዛዜ ሰነዴ ህጋዊ ውጤት አሇው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡
በእኛ በኩሌ ተጠሪ ያቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያዯረጉት
የኑዛዜ ሰነዴ ቢሆን ከሊይ የተሰጠው የህግ ትርጉም ተገቢነት ያሇው ነው፡፡ ሆኖም ተጠሪ ያቀረበው
ሟች ኢትዮጵያ ውስጥ ያዯረጉትን የኑዛዜ ሰነዴ ሣይሆን በአሜሪካን አገር ፇፅመውታሌ የተባሇውን
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የኑዛዜ ሰነዴ በላሊ አነጋገር የውጭ አገር ሰነዴ (Foreign document) ነው፡፡ አንዴ ሰነዴ የውጭ
አገር ሰነዴ (Foreign document) የሚባሇው በውጭ አገር ተፅፍ ተዘጋጅቶ ከውጭ አገር የተሊከና
ወዯ አገር ውስጥ የገባ ሲሆን ነው፡፡ ይኸም በመሆኑ በውጭ አገር በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲ
ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤቶች ትክክሇኛነቱ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገበ የውጭ አገር ሰነዴ በኢትዮጵያ
ፌርዴ ቤቶች ቢቀርብ ህጋዊ ውጤት ይኖረዋሌ ወይ? የሚሇውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው፡፡
አዋጅ ቁጥር 334/1995 በውጭ አገር የተዯረጉ ሰነድች በአዋጁ መሠረት ካሌተመዘገቡና
ካሌተረጋገጡ ህጋዊ ተቀባይነትና ውጤት አይኖራቸውም በማሇት ያስቀመጠው ራሱን የቻሇ ግሌፅ
ዴንጋጌ የሇም፡፡ አዋጁ ስሇ ‛ውጭ ሰነድች“ መረጋገጥና ህጋዊ ውጤት ስሇሚያገኙበት ሁኔታ ከሊይ
በተገሇፀው መንገዴ በግሌፅ ያሌዯነገገ ቢሆንም በውጭ አገር ተዯርጓሌ ተብል የቀረበ ኑዛዜ
በኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ወይም ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች ባይረጋገጥም በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች ፉት
ሲቀርብ ህጋዊ ውጤት ይኖረዋሌ ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም
ከውጭ አገር የሚገቡ የመንግስትም ሆነ የግሌ ሰነድች ትክክሇኛነታቸው በኢትዮጵያ ኤምባሲ
ጽ/ቤቶችና በውጭ በሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች እየተረጋገጡና እየተመዘገቡ መግባት
ያሇባቸው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 334/1995 አንቀፅ 26 ንዐስ አንቀፅ 1 ‛በውጭ አገር የኢትዮጵያ
ኤምባሲዎችና ቆንጺሊ ጽ/ቤቶች ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሰነድችን ያረጋግጣለ“ በሚሌ መንገዴ
የዯነገገና ይኸም ዴንጋጌ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌ መሆኑን በዴንጋጌው የእንግሉዘኛ ቅጅ ‛Ethiopian
Embassies and Consular offices shall authenticate documents entering in to Ethiopia“
በማሇት ከውጭ አገር የሚገቡ ሰነድች ትክክሇኛነት በኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤት
ትክክሇኛነታቸው መረጋገጥ ያሇበት መሆኑ አስፇሊጊና የግዴ መፇፀም የሚገባው ተግባር መሆኑን
የሚዯነግግ በመሆኑ ነው፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ የውርስ አጣሪ ሆኜ ተሹሜበታሇሁ የሚሇው በውጭ አገር ሟች
አዴርገውታሌ የተባሇው የኑዛዜ ሰነዴ የአዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀፅ 26 ንዐስ አንቀፅ 1
በሚዯነግገው መሠረት አሜሪካን አገር በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትክክሇኛነቱ ተረጋግጦና
ተመዝግቦ የመጣ ሰነዴ አይዯሇም፡፡ ሰነደ በህጉ በአስገዲጅነት የተቀመጠውን መስፇርት ማሇትም
በውጭ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንሲሊ ጽ/ቤት ትክክሇኛ ሰነዴ መሆኑ ተረጋግጦና
ተመዝግቦ ያሌቀረበ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት ሉሰጠው ስሇማይገባ ተጠሪ የውርስ አጣሪ ሆኜ
ተሹሜበታሇሁ በማሇት ያቀረበው ሰነዴ አመሌካችን በፌርዴ ቤት ከስሶ ሇመከራከር የሚያስችሇው
ሰነዴ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመሆኑም የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ ክስ
ሇማቅረብ ሥሌጣን አግኝቼበታሇሁ በማሇት ያቀረበው ኑዛዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዯረገ ሣይሆን
በውጭ አገር ተዯረገ ተብል የቀረበና ኑዛዜው የሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ ትክክሇኛ የኑዛዜ ቃሌ
ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀፅ 26 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት በአሜሪካን አገር በሚገኘው
የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገበና ይኸም በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የላሇው መሆኑን
ሣያገናዝቡ ተጠሪ ያቀረበውን ክስ በመቀበሌ አከራካሪውን ውሣኔ መስጠታቸው ከሊይ የተጠቀሰውን
የህግ ዴንጋጌ ይዘት መንፇስ ዓሊማና የሚያስከትሇውን ህጋዊ ውጤት ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
2.
3.

4.

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43181 ጥቅምት 7 ቀን 1999 የሰጠው ውሣኔና
ግንቦት 28 ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው ብይን ሙለ ሇሙለ ተሽሯሌ፡፡
የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ግንቦት 2 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
ተሽሯሌ፡፡
ሟች ወ/ሮ ዘውዳ ድሜንኮ በአሜሪካን አገር አዴርገውታሌ የተባሇው ኑዛዜ ትክክሇኛነት
አሜሪካን በሚገኘው በኢትዮጵያ ኤምባሲ ያሌተረጋገጠና ያሌተመዘገበ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት
የላሇውና ተጠሪን ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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