የሰ/መ/ቁ. 57114
ግንቦት 3 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፣ ወ/ሮ ሃና ፀጋዬ ጠበቃ አሰፊ ዝቅአርጋቸው ቀረበ
ተጠሪ፣ ወ/ት ጣዕሙ ዯስታ ጠበቃ ገመቹ ሮሮ ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ይጣራ ጥያቄን መነሻ ያዯረገን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሾች የነበሩት ዲዊት ፀጋዬ የተባሇው የአሁንዋ
አመሌካች ወንዴም እና አመሌካች ናቸው፡፡ ክሱ በተጠሪ ሊይ ሉቀርብ የቻሇው የውርስ ንብረት
ሌታካፌሌ ይገባሌ በመባለ ነው ተጠሪ ሇክሱ በሰጠችው መሌስ ክሱ የቀረበው የከሣሾች አባት ከሞቱ
ከአሥር ዓመት በሊይ ቆይቶ በመሆኑ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት ተከራክራሇች፡፡ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ ተጠሪ የዲዊት ፀጋዬ ሞግዚት በመሆን ያሳዯገችው መሆንዋን ከመረጋገጡም በሊይ እስዋም
ይህን መሠረት በማዴረግ በዲዊት ሊይ አንስታው የነበረውን የይርጋ መቃወሚያም መተዋን
እንዯገሇጸች የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ ተመሌቶአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
ይኸው ፌ/ቤት ሁለም ወገኖች ያሰሙትን ክርክር ከመረመረ በኃሊ የአሁንዋ አመሌካች ክስ በይርጋ
ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት ጥያቄዋን ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤትም ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው
የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 10 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ
የተዯረገው ተጠሪ የአመሌካች እንጀራ እናት መሆንዋ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦ እያሇ ይርጋው
በአመሌካች ሊይ ተፇጻሚነት አሇው የመባለን አግባብነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡
በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ
ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እና የተሰጠውን ውሣኔ ይዘት ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህም
በዋናነት ሇመገንዘብ የቻሌነው ተጠሪ የአመሌካችም የእንጀራ እናት መሆንዋን ነው፡፡ በእርግጥ
ተጠሪ ሞግዚት የነበረችው ሇዲዊት ፀጋዬ ብቻ እንጂ አመሌካች በተጠሪ ሞግዚትነት ሥር
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አሌነበረችም፡፡ ይህም ሆኖ ግን አመሌካችም እንዯወንዴምዋ /ዲዊት ፀጋዬ/ በወቅቱ ሇአካሇመጠን
ያሊዯረሰች የነበረች ስሇመሆንዋ ክሱን የሰማው ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ
በተጠሪ የተነሳው የይርጋ መቃወሚያ በአመሌካች ሊይ ብቻ ተፇጻሚነት አሇው ሇማሇት ከበቃበት
አንዯኛው ምክንያትም አመሌካች የሞግዚትነት እና የአሳዯሪነት ሥሌጣን በነበራቸው ስዎች
አማካይነት መብትዋን በወቅቱ ማስከበር ነበረባት የሚሌ ነው፡፡ ይህን ምክንያት መነሻ በማዴረግም
የአመሌካች አባት የሞቱበትን ጊዜ ሇይርጋው ጊዜ አቆጣጠር እንዯሁሇተኛ ምክንያት አዴርጎ
ወስድአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ፌ/ቤቱ የተጠሪን የይርጋ መቃወሚያ ተቀባይነት አሇው ሇማሇት
እነዚህን ምክንያቶች መሠረት ቢያዯርግም አመሌካች ከሞግዚት አስተዲዯር መቼ ነፃ እንዯወጣች
በውሣኔው ሊይ አሊመሇከተም ተጠሪም ብትሆን የአመሌካች አባት የሞቱበትን ጊዜ መነሻ በማዴረግ
የአሥር ዓመትን የይርጋ ጊዜ /የፌትብ/ሔግ ቁ 1845/ በመጥቀስ ከመከራከር አሌፊ አመሌካች
ጊዜውን ያሳሇፇችው ሇአካሇ መጠን ከዯረሰች በኃሊ /ከሞግዚት አስተዲዯር ከወጣች በኃሊ/ ነው የሚሌ
መከራከሪያ አሊነሳችም፡፡
በበኩሊችን እንዯምናየው የተጠሪ የይርጋ መቃወሚያ በዲዊት ፀጋዬ ሊይ ተፇጻሚነት የሇውም
ከተባሇ በአመሌካችም ሊይ በተመሳሳይ ሁኔታ የማይታይበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ የአመሌካች
ሞግዚት ነበሩ የተባለት ሰዎች በወቅቱ መብትዋን አሊስከበሩሊትም የሚሇው አካሄዴም እንዯዚሁ
የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡ ዋናው መሇየት ያሇበት አመሌካች የሟች አባትዋ ወራሽ
መሆንዋን እና ሇማስከበር የተነሳችውም የወራሽነት መብትዋ እንዯሆነ ነው፡፡ የይርጋው ጊዜ
ሉቆጠርባት የሚገባውም በመብትዋ መጠቅም ከቻሇችበት /አካሇመጠን ከዯረሰችበት/ ጊዜ ጀምሮ
እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት በሥር
ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 14168 መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው
ትዕዛዝ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 79963 ግንቦት 17 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሻሽልአሌ፡፡

2.

አመሌካች ያቀረበችው የውርስ ይጣራሌኝ ክስ በይርጋ ቀሪ አሌሆነም ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም
የአመሌካች የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄም ከዲዊት ፀጋዬ ጥያቄ ጋር አብሮ ይታይ በማሇት
ወስነናሌ፡፡

3.

ግራቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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