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የሰ/መ/ቁ 53223 

ጥቅምት 15 ቀን 2002 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

 ሏጏስ ወሌደ  

 ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- እነ አቶ ሏዱስ ዓሇመስሊሴ - ጠበቃ ጌታቸው ውብሸት ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- ወ/ሮ ብላኔ ዓሇመስሊሴ - ቀረቡ፡፡  

      መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇቀረበው ይግባኝ መነሻ የሆነው ጉዲይ ኑዛዜን መሠረት በማዴረግ የቀረበውን 
ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ 
ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘትም የአሁኑ አመሌካቾች እናት ሏምላ 30 ቀን 1986 
ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የካቲት 27 ቀን 1990 ዓ.ም 
መጽዯቁን ገሌፀው ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት ኑዛዜው እንዱፇርስሊቸው ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾችም ሇክሱ በሰጡት መሌስ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን 
ሇማየት ስሌጣን የሇውም ተጠሪ ክስ ሇመመስረት መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም ኑዛዜውን 
ሇመቃወምም ይርጋ ያግዲቸዋሌ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ሲያቀርቡ በፌሬነገር ዯረጃም 
ተገቢ ነው ያለትን ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ኑዛዜውን የተቃወሙት ኑዛዜው 
ከተዯረገ ከአስራ ሁሇት አመታት በሁዋሊ  ስሇሆነና ይህም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 974(2) ዴንጋጌ 
ተቀባይነት የላሇው ነው በሚሌ ምክንያት አቤቱታቸውን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ብይን የአሁኗ 
ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ የተጠሪ ጥያቄ ኑዛዜው የተዯረገው መብት በላሊቸው ንብረት ስሇሆነ ይፌረስሌኝ 
የሚሌ በመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 974 ሇጉዲዩ አግባብነት የሇውም በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ብይን 
በመሻር በላልች ነጥቦች ሊይ አከራክሮ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት መሌሶሇታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ 
የአሁኑ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታቸውን አቅርበው 
ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 እኛም የአመሌካቾች ጠበቃ የካቲት 18 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ያቀረቡትን 
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት 
እንዱታይ የተወሰነው አመሌካቾች ከስር ጀምረው አቅርበው ሲከራከሩበት የቆዩት የይርጋ 
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መቃወሚያ ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብ ሇመመርመር ነው፡፡በዚህ መሠረትም ይህ ነጥብ ከግራ ቀኝ 
ወገኖች ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

 የስር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ እንዯተመሇከተው 
አከራካሪው ኑዛዜ የተዯረገው ሏምላ 30 ቀን 1986 ሲሆን ተጠሪ ኑዛዜውን በመቃወም አቤቱታ 
ያቀረቡት ሔዲር 19 ቀን 1999 ኑዛዜ ከተዯረገ ከ12 /አሥራ ሁሇት/ አመት በኋሊ ነው፡፡ ይሁን 
እንጂ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ የኑዛዜው አዴራጊ ወራሽ ስሇሆንኩ ኑዛዜው መብቴን /ጥቅሜን/ 
ነክቷሌ ይስተካከሌሌኝ ሳይሆን ኑዛዜው የተዯረገው በተናዛዡ ንብረት ሊይ ብቻ ሳይሆን በላሊ ሰው 
ሀብት (በተጠሪ አውራሽ ሀብት) ጭምር ነው ኑዛዜው ተፇጻሚነት የሇውም በሚሌ ስሇመሆኑ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ ተገሌጾአሌ፡፡  

 ኑዛዜን በመቃወም የሚቀርብ ማንኛውም መቃወማያ መታየት ያሇበት አግባብነት ካሊቸው 
የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎች አንፃር ነው፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው በማሇት 
ከሚጠቅሱት ዴንጋጌዎች አንደ በፌ/ብ/ሔግ 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 ሲሆን ይህን ማዴረግ 
ያሇባቸው ኑዛዜው ከተነበበት አንስቶ እስከ አስራ አምስት ቀን ዴረስ እንዯሆነ ያመሊክታሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ ክስ የማቅረብ ሃሣብ መግሇጫው በጽሐፌ ካሌሆነና ሇአጣሪው ወይም ሇዲኞች ወይም 
በውርስ ሊይ የተነሣውን ነገር ሇመጨረስ ሇተመረጡት የሽምግሌና ዲኞች እንዱዯርስ ካሌተዯረገ በቀር 
እንዯማይፀና /መቃወሚያ አሇ ሇማሇት እንዯማይቻሌ/ በዚሁ ቁጥር 973/2/ ስር ተዯንግጓአሌ፡፡ 
በመጨረሻም መግሇጫው ከተሰጠበት ቀን አንስቶ እስከ ሦስት ወር ዴረስ ክስ ካሌቀረበ መብቱ 
ከነጭራሹ እንዯሚቀር በንኡስ ቁጥር /3/ ተመሌክቶአሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 974/2/ በግሌጽ 
እንዯተመሇከተው ኑዛዜው ከፇሰሰበት /ከተነበበት/ ጊዜ ከአምስት ዓመት በኋሊ ስሇኑዛዜው መጽናትም 
ሆነ ስሇክፌያው ዴሌዴሌ መቃወሚያ ማቅረብ አይቻሌም፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች በግሌጽ የሚያሳዩት 
ስሇወራሾች መቃወሚያ አቀራረብና የጊዜ ገዯቡ ነው እንጂ ወራሽ ያሌሆነ ሰው ስሇኑዛዜ 
የሚቃወምበትን የጊዜ ገዯብ አይዯሇም፡፡  

 ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው ተጠሪ የኑዛዜ አዴራጊ ወራሽ አይዯለም መቃሚያ ያቀረቡት 
በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 973 በግሌጽ የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ እንዲሌሆነም ተረጋግጧሌ፡፡ 
በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 973 እና 974 ዴንጋጌዎች ሇጉዲዩ ቀጥተኛም ሆነ ተዘዋዋሪ ተፇጻሚነት 
የሊቸውም፡፡ ሲጠቃሇሌ ተጠሪ የወ/ሮ የሸዋዘርፌ ዓሇማየሁ ወራሽ ነኝ ኑዛዜ ሲነበብ /ሲፇስ/ 
አሌነበርኩም ወይም አሌሰማሁም በማሇት ክስ ባሊቀረቡበት ሁኔታ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 973 እና 974 
ዴንጋጌዎች መሠረት ሁነው ተቃውሞአቸው በይርጋ ቀሪ ነው ሉባሌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ 
የላሇ በመሆኑ በዚህ ረገዴ በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 04142 ሔዲር 27 ቀን 2000 ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ የዚሁ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 06022 ሔዲር 19 ቀን 2002 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሠረት ጸንተዋሌ፡፡  

2. ተጠሪ በኑዛዜው ሊይ ያቀረቡት መቃወሚያ በይርጋ ቀሪ የሚሆን አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡  
3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፌ/ዘ     
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