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  የሰ/መ/ቁ 43069 

ሚያዝያ 6 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ አማረ ረታ - ወ/መሊኩ ረታ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሰሇሞን ካሣዬ - ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የኑዛዜ ወራሽ እና ያሇኑዛዜ ወራሽ የሟች ንብረት ይካፇለ ሲሌ የሥር 
ፌ/ቤት የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ትርጉም ስሔተት የተፇፀመበት ነው ሲሌ አመሌካች አቤቱታ በማቅረቡ 
ነው፡፡ 

 የአሁን አመሌካች ሟች አቶ ካሣዬ ክፇተው ግንቦት 23 ቀን 1992 ዓ.ም ያዯረጉትን የኑዛዜ ስጦታ 
መሠረት በማዴረግ በአቃቂ ክ/ከተማ ቀበላ 01 የሚገኝ መኖሪያ ቤት ይዞ ያሇ ሲሆን ተጠሪ በሥር ፌ/ቤት የሟች 
ወራሽ መሆናቸውን ጠቅሰው አመሌካች ቤቱን እንዱሇቅሊቸው ዲኝነት ጠይቀው ነበር፡፡ የሥር ፌ/ቤት የግራ ቀኙን 
ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ሟች ተወሊጅ እያሊቸው ከውርስ የነቀለ ስሇመሆኑም በቂ ምክንያት ሳይሰጡ 
ያሊቸውን ንብረት ሇአመሌካች በኑዛዜ ማስተሊሇፊቸውን ጠቅሶ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 939/3/ መሠረት በኑዛዜ ወራሽ 
እና ያሇኑዛዜ ወራሾች ንብረቱን እኩሌ ይካፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ቀርቦሇት የሥር 
ፌ/ቤት ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡  

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ በማሇት ታህሳስ 9/2001 ዓ.ም የተፃፇ 
አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው ይዘት ባጭሩ ሇአመሌካች በኑዛዜ የተሰጠው የሟች ጠቅሊሊ ንብረት ሳይሆን 
አንዴ መኖሪያ ቤት ብቻ ነው በሚሌ የሥር ፌ/ቤት የጠቅሊሊ የውርስ ስጦታ ነው በሚሌ የፌ/ብ/ህግ ቁ 939/3/ 
ያሇአግባብ ትርጉም ሰጥቷሌ በማሇት እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡ 

 ይህ ሰበር ችልትም አቤቱታውን ከመረመረ በኋሊ በሟች የተሰጠውን ኑዛዜ የሥር ፌ/ቤቶች በማሇፌ 
ጉዲዩን በፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁ. 939 እና 852 መሠረት መወሰናቸው በአግባቡ ሰሇመሆኑ ሇመመርመር ተጠሪን 
አስቀርቧሌ፡፡ ተጠሪም ነሏሴ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ጽፍ ባቀረቡት መሌስ ያሇኑዛዜ ወራሾች በሔጉ አግባብ ከውርስ 
ያሌተነቀለ ስሇመሆኑና ሟችም ከተጠቀሰው ቤት ላሊ ንብረት የላሊቸው መሆኑን ጠቅሶ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ 
እንዱፀና ጠይቋሌ፡፡ 
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 እኛም ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር መሠረት አዴርገን ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው አመሌካች በኑዛዜ የተሰጠውን ቤት ሇብቻው ሇመውሰዴ የሚከራከር 
ሲሆን ተጠሪ በበኩለ የሟች ያሇኑዛዜ ወራሽ መሆኑን ጠቅሶ ከኑዛዜው ተጠቃሚ ጋር በሥር ፌ/ቤት በተወሰነው 
አግባብ ሇመካፇሌ እንዱወሰን ጠይቋሌ፡፡ 

 በዚህ ፌ/ቤት ውሳኔ የሚያሻው ጉዲይ ሟች ሇአመሌካች ያዯረጉት የኑዛዜ ስጦታ የጠቅሊሊ ውርስ(ስጦታ) 
ወይንስ ተሇይቶ የታወቀ ንብረት ስጦታ ተብል ሉወሰዴ ይገባሌ የሚሇው መሠረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ 
አመሌካች አንዴ መኖሪያ ቤት ብቻ ነው በኑዛዜ የተሰጠኝ ሲሌ ተጠሪ ዯግሞ ሟች ከዚህ ቤት ላሊ ንብረትም 
የሊቸውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

ይህንን መሠረታዊ ጉዲይ ሇመፌታት የኑዛዜ ሰነደን አጠቃሊይ ይዘት ማየት ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ሟች ካሣዬ ክፇተው ግንቦት 23 ቀን 1992 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ እንዯሚያመሇክተው የወሇዶቸው ሌጆች 
እንዲሌጠየቋቸው ጠቅሰው ያሊቸውን ቤት ከነጣሪያው ከነግዴግዲው ከነአፇሩ ሇክርስትና ሌጃቸው ሇአማረ ረታ 
የተናዘዙ መሆኑን ነው፡፡ ከዚህም ላሊ ቤት ውስጥ ያሇ እቃ የኔነው ያሇችውን ሚስት እንዴትወስዴ እንዱሁም 
በመንግሥት ተወርሷሌ የተባሇ አንዴ ክፌሌ ቤት ሇሚስት ወ/ሮ እናት መንግሥቱ መስጠታቸውን ነው፡፡ ሚስት 
በሔይወት እስካሇች ተጠቅማ በኋሊ ሇአቶ አማረ ረታ እንዴታስረክብ የሚሌ ሀሳብ ተጨምሮ ይገኛሌ፡፡ 

እንግዱህ ከዚህ የኑዛዜ ሰነዴ ይዘት መረዲት የሚቻሇው ሟች አሇኝ ያለትን ንብረት ጠቅሰው የተናዘዙ 
ስሇመሆኑ ነው፡፡ በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 911(1) እንዯተዯነገገው የሟች ተወሊጆች እንዲያገኙ በማሰብ ያሇውን ንብረት 
አጠቃል ሇኑዛዜ ተጠቃሚ ስጦታ ያዯረገ መሆኑ ሲታይ ሟች ያሇውን ንብረት አጠቃሊይ ያስተሊሇፇ መሆኑን 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በዚህ መሌክ ያሇውን ንብረት ዘርዝሮ ጠቅሊሊ በኑዛዜ ስጦታ ያስተሊሇፇ እንዯሆነ ዯግሞ 
ኑዛዜው ጠቅሊሊ ኑዛዜ ሉባሌ እንዯሚችሌ ከፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 912(1) መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች የጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ነው በሚሌ በሥር ፌ/ቤት የተዯረሰው ዴምዲሜ መሠረታዊ 
የሔግ ስሔተት አሇው ሉባሌ የሚችሌበት ምክንያት አሊገኘንም፡፡ 

አመሌካች የሟች ተወሊጅ (ያሇኑዛዜ ወራሽ) አሇመሆኑ አሊከራከረም፡፡ አመሌካች በጠቅሊሊ ኑዛዜ የሟች 
ሀብት በስጦታ የተሊሇፇሇት መሆኑ ከተረጋገጠ በላሊ በኩሌ ሟች ተወሊጆቹን (ያሇኑዛዜ) ወራሾችን ከውርስ 
የነቀሇበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠ መሆኑ ሲገናዘብ በዚህ ንብረት ሊይ በኑዛዜ 
ወራሽ እና ያሇ ኑዛዜ ወራሾች መካከሌ የሚኖረው መብት ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሇው ጥያቄ አስመሌክቶ የሥር 
ፌ/ቤቶች በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 939/3/ መሠረት መወሰናቸው ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ወዯዚህ ዴምዲሜ ሇመዴረስ 
የሚቻሇው በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 915/1/ የተመሇከተው ሁኔታ ተሟሌቶ ሲገኝ እንዯሆነ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ 
እንዯተመሇከትነው አመሌካች በኑዛዜ ጠቅሊሊ ስጦታ የተሰጠው ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ያሇኑዛዜ የመጀመሪያ ዯረጃ 
የሟች ወራሽ ነው፡፡ ይህ ከተሟሊ ስሇክፌፌለ ሥርዓት የሚወሰነው ዯግሞ መርሁ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 939/3/ 
ይሆናሌ፡፡ 

ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች ይህንኑ የህጉን ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ተከትል የሰጡት ፌርዴ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሉያሰኝ የሚያስችሌ ምክንያት የሇውም፡፡ 

ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ባሇበት ሉፀና ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 09965 ሚያዝያ 10 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 68488 የሰጠው ፌርዴ ፀንቷሌ፡፡ 

ግራቀኙ በዚህ ፌ/ቤት ሇተዯረገው ክርክር የየራሳቸውን ወጪና ኪሣራ ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
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