የሰ/መ/ቁ. 459ዏ5
ጥቅምት ዏ3 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ሚስስ ሚሊን ፑሲጂ ማሌጂ
ሚስስ ሲሌቪ ፑሲጂ

ጠበቃ የሽጥሊ አስፊ ቀረቡ

ተጠሪ፡- 1. ሏንዴሬ ፑስ ማሌጂ
2. ወ/ሪት ሞኒካ ፑስጂ ማሌጂ ወኪሌ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ፌርዴን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ፌርዴ መቃወሚያ የሚቀርብበትን
አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪዎች
ባቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የአሁኗ ተጠሪ ከሣሽ የነበሩ ሲሆን ተከሣሽ
ሚስተር ጆርጅ ፓስሌዱ ማሌጂ ነበሩ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች የአያታቸውን የማዲም ፓግሩሂ ፓስጂ
ማሌጂ ወራሾች መሆናቸው እንዱጣራሊቸው ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ
አቅርበው ውርስ አጣሪው ተሹሞ ውርስ ተጣርቶ ቀርቦ ፌርዴ ቤቱ ከመዘገበው በሁዋሊ ይህንኑ
በመያዝ የውርስ ሏብት ከፌፌሌ ዴርሻ ይገባናሌ በማሇት በስር ተከሣሽ ሚስተር ጆርጅ ፓስጂ
ማሌጂ ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ክርክሩ ከተካሄዯ በኋሊም የውርስ
ሏብቱን የአሁኑ ተጠሪዎች እና ሚስተር ጆርጅ እንዱካፇለት ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች
የፌርዴ መቃወሚያ አቤቱታ ያቀረቡትም ከዚሁ የውርስ ሏብት ክፌፌሌ በኋሊ ነው ፡፡ የአሁኑ
አመሌካች የመቃወሚያ አቤቱታ ይዘትም የሟች እናታችንና የሟች እህታችን ወራሾች በመሆናችን
በተወሊጅነት ከእናታችን፣ በተተኪነት ዯግሞ የእህታችንን ዴርሻ ስሇሚገባን የተሰጠው የውርስ
ሏብት ክፌፌሌ ውሣኔ መብታችን ስሇሚነካ ፌርደ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የአሁኑ አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ ሇስር ከሣሾችና ተከሣሽ እንዱዯርስ
አዴርጎ አቤቱታቸውን ከሰማ በሁዋሊ ውርሱ የተጣራው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በተሾመው የውርስ አጣሪ መሆኑን ይህ የውርስ ሪፕርት ዯግሞ የአሁኑን አመሌካችን
የማያውቃቸው መሆኑን በመግሇጽ የፌርዴ መቃወሚያው ሪፕርቱን ሇአፀዯቀው የፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሚቀርብ በስተቀር የውርስ ሏብት ክፌፌሌ ውሣኔ ሇሰጠው ፋዳራሌ
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ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሉቀርብ የሚችሌበት አግባብ የሇም በሚሌ ምክንያት የአመሌካችን ጥያቄ
ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዯራለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ግንቦት ዏ5 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተፃፇ ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የውርስ አጣሪ ሪፕርት አመሌካችን ያሊካተተ ከመሆኑም በሊይ
ከማስረጃነት አሌፍ እንዯፌርዴ የማይቆጠር በመሆኑ ተቃውሞው ሪፕርቱን ሇአፀዯቀው ፌርዴ ቤት
ይቅረብ መባለ ያሇአግባብ ሰሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡
አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታዘዙ የተጠሪዎች ጠበቃ
ቀርበው ህዲር ዏ3 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ
ሶስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው ህዲር 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የመሌስ
መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ አንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ
አመሌካች መቃወሚያ ማቅረብ መዯረጉ ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
በመሠረቱ የፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ዴንጋጌ የክርክሩ ተሣታፉ ያሌሆነ ወገን አንዴ በሔግ
አግባብ የተሰጠ ፌርዴ የሚቃወምበትን ሥርዓት የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ የአቤቱታው አቀራረብን
በተመሇከተም ሥነ ሥርዓት ሔጋችን በቁጥር 359 ዯንግጓሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች መረዲት
የሚቻሇው የክርክሩ ተሣታፉ ያሌሆነ ወገን መብቱን ወይም ጥቅሙን የሚነካ ፌርዴ ከተሰጠ ፌርደ
ከመፇፀሙ በፉት መቃወም የሚችሌ መሆኑንና ፌርዴ ቤቱም የመቃወሚያ አቤቱታው በተገቢው
ሥርዓትና በተገቢው ማስረጃ የተዯገፇ ሁኖ ከአገኘው ቀዴሞ የሰጠውን ፌርዴ ማረም የሚችሌ
መሆኑን ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የአመሌካች አቤቱታ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ዴንጋጌን
መሠረት አዴርጎ የቀረበ መሆኑን ተቀባይነት ያሇው መሆኑን ያሇመሆኑን ከመመርመራችን በፉት
በውርስ ሔጋችን ስሇውርስ አጣሪ ስሌጣን የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መመሌከት
ሇጉዲዩ አወሳሰን አስፇሊጊ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ውርስ አጣሪ በሟች ንብረት ሊይ መብት አሇን የሚለትን ወገኖችን ወይም ወራሾችን
የመወሰን፣ የሟች ኑዛዜ መኖር አሇመኖሩን ማረጋገጥና በኑዛዜው ተጠቃሚዎችን የመሇየት
ውርሱን የማስተዲዯር የውርሱን ተከፊይ ገንዘብ መሰብሰብና እዲዎችን መክፇሌ፣ የሟች ንብረት
ማጣራትና ማፇሊሇግ እንዱሁም የኑዛዜ ስጦታዎችን የመክፇሌ ሥሌጣን ያሇው መሆኑን
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 944፣ 946 እና 956 ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 96ዏ ዴንጋጌ ሲታይም
የውርስ አጣሪው የማጣራቱን ተግባር ከአከናወነ በኋሊ ሪፕርቱ ሇወራሾችና ሇፌርዴ ቤት ማቅረብ
እንዲሇበት ያስገነዝባሌ፡፡ በዚሁ መሠረትም ተገቢው ክርክር ከተዯረገ በኋሊ የውርስ ማጣራቱ ተግባር
ሲጠናቀቅ በአጣሪው ሪፕርት መሠረት ወራሾች የወራሽነት ምስክርነት ወረቀት /Certificate of
Succession/ ከፌርዴ ቤቱ እንዯሚሰጥ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 996 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም የውርስ
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አጣሪ ስሌጣኑና ተግባሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን የማጣራቱ ውጤትም እያንዲንደ ወራሽ
ከውርሱ የሚዯርሰውን ዴርሻ ተሇይቶ የወራሽነት የምስክር ወረቀት የሚሰጥ መሆኑ በሔጉ በግሌጽ
ተመሌክቷሌ፡፡ ዴንጋጌዎቹ የሚያስገነዝቡት ውርሱ ተጣርቶ ሇወራሽ የሚሰጥ የምስክር ወረቀት
ወራሹ የምስክር ወረቀቱን መሠረት በማዴረግ የውርስ ሀበት ክፌፌሌ መፇፀም፣ በወራሾች መካከሌ
አሇመግባባት ከአሇ የክፌፌለን ጥያቄ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት የሚያቀርብ መሆኑን ነው፡፡
በመሆኑም የውርስ አጣሪ ሪፕርት በፌርዴ ቤት መጽዯቅ በራሱ ፌርዴ ሁኖ ሇአፇፃፀም የሚቀርብ
ሣይሆን እንዯማስረጃ የሚያገሇግሌ ነው፡፡ በመሆኑም ሪፕርቱ የማስረጃነት ዋጋ አሇው ከተባሇ ዯግሞ
የክፌፌለ ክርክር ሲቀርብ በማስረጃነቱ ሊይ ክርክር ቢቀርብ ክርክሩ መቅረብ ያሇበት በውርስ አጣሪና
ሪፕርቱን በአፀዯቀው ፌርዴ ቤት ነው ተብል ውዴቅ የሚሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች በውርስ ሏብት ዴርሻ ያሊቸው መሆኑንና
የዴርሻቸው መሠረትም ከሟች ጋር ያሊቸው የመጀመሪያ ዯረጃ እና የተተኪነት ወራሽነት መሆኑን
ይህ ሁኖ እያሇ በውርስ አጣሪ ሪፕርት ያሌተካተተ መሆኑን ገሌፀው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በቀረበው የክፌፌሌ ጥያቄ የተሰጠው ውሣኔ መብታቸውን ሉነካ የሚችሌ መሆኑን ጠቅሰው
መብታቸው እንዱጠበቅ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካች አቤቱታ አቀራረብ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
358 ዴንጋጌን መሠረት ያዯረገ ሲሆን የአመሌካችን መብት ይነካሌ የተባሇው እና ሉፇፀም የሚችሌ
ፌርዴ የተሰጠው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች ከማስረጃነት ዋጋ
ውጪ ላሊ ዋጋ የላሇውን የውርስ አጣሪ ሪፕርት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ሉቃወሙ
ይገባሌ የሚባሌበት አግባብ የሇም፡፡ የውርስ አጣሪ ሪፕርት በፌርዴ ቤት መጽዯቁ ሪፕርቱን ሉፇፀም
የሚችሌ ፌርዴ የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ በዚህም ምክንያት አመሌካች ያቀረቡት የፌርዴ
መቃወሚያ አቤቱታ ውዴቅ የተዯረገው የውርስ አጣሪ ኃሊፉነትና ተግባር እንዱሁም የውርስ አጣሪ
ሪፕርት በፌርዴ ቤት መጽዯቅና ውጤቱ ምን እንዯሆነ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 ዴንጋጌ
መንፇስና ይዘት ጋር ባሌተገናዘበ መሌኩ ሁኖ ስሇአገኘነው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህ መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

4.

በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 44715 ጥቅምት 26 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዯራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት በመ/ቁጥር 42272 መጋቢት 25 ቀን
2ዏዏ1 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት መቃወሚያ ማቅረብ የሚችለት በውርስ
ሏብት ክፌፌሌ ጥያቄ ሊይ ውሣኔ ሇሰጠው ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንጂ የውርስ
አጣሪ ሪፕርቱን ሇአፀዯቀው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ ተቀብልና የግራ ቀኙን ቀሪውን
ሁለን ክርክር በመመርመር ጉዲዩን ተመሌክቶ ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥበት ዘንዴ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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