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የሰበር መ/ቁ. 366ዏ4 

ጥቅምት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ጽጌ መንግሥቱ - ጠበቃ ሰልሞን ገ/ሚካኤሌ ቀረበ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወንዴይራዴ መንግሥቱ - ቀረበ 

      2. ሠይፈ ተረፇ - ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው ይግባኝ መነሻ የሆነው ጉዲይ ኑዛዜን መሠረት በማዴረግ የቀረበውን ክርክር የሚመሇከት 
ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪዎች በአመሌካች አቤቱታ አቅራቢነት ተሰጥቶ 
የነበረው የወራሽነት ማስረጃ እንዱሰረዝሊቸው መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ ሇመቃወሚያቸው መሠረት አዴርገው የጠቀሱት 
አመሌካች የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት እንዱሰጣት በአስረጂነት ያቀረበችው ኑዛዜ የሕጉን መስፇርት 
አያሟሊም፤ ኑዛዜው ሕጋዊ አይዯሇም፤ የሚሌ ነው፡፡ ፌ/ቤቱ አመሌካችን አስቀርቦ ክርክሩን ከሰማ በኋሊ ኑዛዜው የኑዛዜ 
አዴራጊዋ ወራሾች የሆኑትን ተቃዋሚዎችን ያሇምንም ምክንያት ከውርስ የሚነቅሌ በመሆኑ ቀዯም ሲሌ ተሰጥቶ የነበረው 
ውሣኔ ተሰርዟሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች ይህን ውሣኔ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረብዋ በዚህ ይግባኝ ዯረጃም ክርክሩ ተሰምቷሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ኑዛዜው የሕጉን መስፇርት ያሟሊ ሕጋዊ 
ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን /ይግባኝ የተባሇበትን/ ውሣኔ የሻረ ሲሆን 
በመቀጠሌም ተጠሪዎችም እንዯአመሌካች ወራሾች ስሇሆኑ የኑዛዜ አዴራጊዋን ሏብት እኩሌ ይካፇለ በማሇት ወስኖአሌ፡፡ 
በመጨረሻም ይህን ውሣኔ በመቃወም ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ክርክሩን ከሰማ በኋሊ ኑዛዜው ተጠሪዎች 
በዝምታ ከውርስ የሚነቅሌ በመሆኑ የሚፀናበት የሕግ ምክንያት የሇም፤ የውርስ ሃብቱን ግራ ቀኝ ወገኖች እኩሌ 
ይካፇለት መባለ ግን ትክክሌ ነው በማሇት በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ አሻሽሎሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች መጋቢት 15 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች ከስር ጀምራ 
አቅርባ ስትከራከርበት የቆየችው የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብ ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም 
ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሕጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ እንዯተመሇከተው ተጠሪዎች ኑዛዜውን በመቃወም አቤቱታ 
ያቀረቡት ኑዛዜ ከተዯረገ ከ16 /አስራ ስዴስት/ ዒመት በኋሊ ነው፡፡ ኑዛዜው ሟች ከሞቱ /ኑዛዜ አዴራጊዋ ከሞቱ/ በኋሊ 
በ8ዏኛው ቀን ሲፇስ ተጠሪዎች ተገኝተው እንዯሰሙ በምስክር ስሇመረጋገጡ በውሣኔው ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ 
እንዯምንመሇከተው ተጠሪዎች የኑዛዜውን መዯረግ /መኖር/ ብቻ ሣይሆን አመሌካች በኑዛዜው መሠረት ተጠቃሚ ሆና 
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መቆየትዋን ጭምር አውቀው ሇብዙ ዒመታት በዝምታ ማሇትም ሣይቃወሙ ቆይተዋሌ፡፡ አመሌካች መቃወሚያው 
በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ የምትሌበት ዋናው ምክንያትም ይኸው ነው፡፡ 

 ኑዛዜን በመቃወም የሚቀርበው ማናቸውም መቃወሚያ መታየት ያሇበት አግባብነት ካሊቸው የውርስ ሕግ 
ዴንጋጌዎች አንፃር ነው፡፡ በዚህ መዝገብ ሇተያዘው ክርክር አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች አንደ በፌ/ብ/ሕግ ቁ. 973 
የተመሇከተው ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ኑዛዜው ፇራሽ ነው የሚሌ መቃወሚያ ያሊቸው ኑዛዜው ሲነገር /ሲፇስ/ የነበሩትን 
ሰዎች የሚመሇከት ነው፡፡ ይህም ኑዛዜው ሲነበብ የነበሩ ወይም የተወከለ ሰዎች ኑዛዜው አይፀናም ወይም በኑዛዜው 
የተነገረ ቃሌ አይፀናም የሚለትንና የመሳሰለትን በመቃወም ክስ የሚያቀርቡ ቢሆን ይህን ማዴረግ ያሇባቸው ኑዛዜው 
ከተነበበበት አንስቶ እስከ አስራ አምስት ቀን ዴረስ እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ክስን የማቅረብ ሃሣብ 
መግሇጫው በጽሐፌ ካሌሆነና ሇአጣሪው ወይም ሇዲኞች ወይም በውርስ ሊይ የተነሣውን ነገር ሇመጨረስ ሇተመረጡት 
የሽምግሌና ዲኞች እንዱዯርስ ካሌተዯረገ በቀር እንዯማይፀና /መቃሚያ አሇ ሇማሇት እንዯማይቻሌ/  በፌ/ብ/ሕ/ቁጥር  
973/2/ ተዯንግጓሌ፡፡ በመጨረሻም መግሇጫው ከተሰጠበት ቀን አንስቶ እስከ ሦስት ወር ዴረስ ክስ ካሌቀረበ መብቱ 
ከነጭራሹ እንዯሚቀር በንኡስ ቁጥር /3/ ተመሌክቷሌ፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው ተጠሪዎች ኑዛዜው ሲነገር /ሲፇስ/ በቦታው እንዯነበሩ /እንዯሰሙ/ አሊከራከረም፡፡ 
መቃወሚያ ያቀረቡት በፌ/ብ/ሕግ ቁ. 973 በግሌጽ የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ እንዲሌሆነም 
ተረጋግጧሌ፡፡ በላሊም በኩሌ ኑዛዜው ሲነበብ አሌነበሩም ተብልም ቢሆን ኖሮ መቃወሚያውን ሣያቀርቡ የቆዩት ሇ16  
/አስራ ስዴስት/ ዒመታት ያህሌ በመሆኑ በፌ/ብ/ሕግ ቁ. 974 የተቀመጠው የአምስት ዒመት የጊዜ ገዯብ ይከሇክሊቸዋሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 974/2/ በግሌጽ እንዯተመሇከተው ኑዛዜው ከፇሰሰበት /ከተነበበት/ ጊዜ ከአምስት ዒመት በኋሊ ስሇኑዛዜው 
መጽናትም ሆነ ስሇክፌያው ዴሌዴሌ መቃወሚያ ማቅረብ አይቻሌም፡፡ ሲጠቃሇሌ ተጠሪዎች ኑዛዜው ሲነበብ /ሲፇስ/ 
አሌነበሩም ወይም አሌሰሙም አሌተባሇም እንጂ ተብልም ቢሆን ኖሮ በመጨረሻ ያቀረቡት መቃወሚያ በይርጋ ቀሪ 
ከመሆን የሚዴን አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ያቀረበችው የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ መዯረጉ አግባብ አይዯሇም፡፡ 
በዚህ ረገዴ በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔም መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 2428ዏ የካቲት 27 ቀን 1998 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 45325 ሚያዝያ 12 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የፋዳራሌ 
ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 31177 የካቲት 27 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪዎች በኑዛዜው ሊይ ያቀረቡት መቃወሚያ በይርጋ ቀሪ የሆነ በመሆኑ መቃወም አይችለም በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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