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    የሰ/መ/ቁ.146503 

ግንቦት 29 ቀን 2010 ዒ/ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

ፇይሳ ወርቁ 

ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ንጋቷ በየነ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሀረገወይን በየነ - ቀረቡ 

             መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

      ጉዲዩ የውርስ ንብረት ይገባኛሌ ጥያቄን መነሻ ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን፣ ከሣሽ የነበሩት አቶ 

ብርሃኑ በየነ ሲሆኑ አመሌካችና ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡  

አቶ ብርሃኑ በየነ መስከረም 24 ቀን 2008 ዒ/ም በአመሌካችና በተጠሪ ሊይ ክስ 

የመሰረቱት ሟች አቶ በየነ ተ/ማሪያም መስከረም 04 ቀን 1997 ዒ/ም የተውት ኑዛዜው 

በፌርዴ ቤት ቀርቦ መጋቢት 19 ቀን 1997 ዒ/ም መፅዯቁን ጠቅሰው ኑዛዜ ያረፇበትን 

በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 2 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውን ቁጥሩ 199 የሆነ ቤት 

በኑዛዜው መሰረት እንዱከፊፇለ ይወሰነው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የአሁኑ አመሌካችና ተጠሪ በሰጡት መሌስም በኑዛዜው መሰረት ክፌፌለ ቢዯረግ 

ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኗ አመሌካች ክፌፌለን 

የማይቃወሙ መሆኑን የጠቀሱ ቢሆንም ንብረቱ የእናታቸው ዴርሻም ያሇበት፣ የአሁኗ 
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ተጠሪ ሇብቻቸው ይዘው እየተጠቀሙ ሇማከፊፇሌ ፇቃዯኛ ያሌሆኑ መሆኑንና የሟች 

ላሊ ተተኪ ወራሽ መኖሩንም ጭምር ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡   

የሥር ፌርዴ ቤትም የውርስ አጣሪን ሹሞ ጉዲዩ እንዱጣራ ከአዯረገ በኋሊ ሪፖርቱ 

በ22/06/2008 ዒ/ም ሇፌርዴ ቤቱ የቀረበ ሲሆን በዚህ ሪፖርት ሊይም አስተያየት 

እንዱሰጥበት አዴርጎ የአሁኗ ተጠሪና የሥር ከሳሽ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ሲገሌፁ 

የአሁኗ አመሌካች ግን አሇኝ የሚለትን ተቃውሞ አቅርበዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ ፌርዴ 

ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ሇክፌፌሌ ጥያቄው መሰረት የሆነው ኑዛዜ በፌርዴ ቤት የፀዯቀ 

መሆኑንና ኑዛዜው ሲፅዴቅም አመሌካች የነበሩ በመሆኑ በኑዛዜው ህጋዊነት ሊይ 

የሚያቀርቡት ተቃውሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 ዴንጋጌ አንጻር ተቀባይነት የሇውም፣ 

አመሌካች ላሊ የሟች ተተኪ ወራሽ አሇ በማሇት ያቀረቡት አስተያየትም የቀረበ ወራሽ 

በላሇበትና አመሌካች ስሇመወከሊቸው  የሚያሳይ ማስረጃ ባሌቀረበበት ሁኔታ ተቀባይነት 

የላሇው መሆኑን ዘርዝሮ የአሁኗ አመሌካች ያቀረቡትን ተቃውሞ ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ 

በዚህም ምክንያት የውርስ አጣሪው ሪፖርት ሇሔግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አይዯሇም 

በማሇት አጽዴቆታሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኗ አመሌካች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱም አመሌካችንና ተጠሪን ብቻ ከአከራከረ በኋሊ 

ጉዲዩን መርምሮ የአመሌካች ክርክር በፌርዴ ቤት የጸዯቀውን ኑዛዜ ያሊገናዘበ በመሆኑ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 ዴንጋጌ አግባብ ተቀባይነት የሇውም ተብል መወሰኑ ተገቢ 

ነው በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሠጠውን ውሳኔ ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ 

የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች 

የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የበታች ፌርዴ ቤቶች ሟች አቶ በየነ ተ/ማሪያም 

መስከረም 04 ቀን 1997 ዒ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ የአመሌካችና የተጠሪ ወሊጅ እናት 

የሆኑትንና የሟቹ ሚስት የነበሩትን ሟች ወ/ሮ የሺ ብሩ በሚስትነታቸው ያሊቸውን 

ዴርሻ የሚያሳጣ የሔግ አግባብ በላሇበት ሁኔታ ኑዛዜው መፅዯቁ አመሌካች 

የእናታቸውን ዴርሻ በተመሇከተ ቀዴመው ተከራክረው የመጨረሻ ፌርዴ እንዲገኙ 

የሚያስገነዝብ ነው በማሇት የሰጡት ውሳኔ የኑዛዜውን ይዘትና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 

5 ዴንጋጌን ባሊገናዘበ መሌኩ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

አቤቱታቸው ተመርምሮም በዚህ ችልት እንዱታይ በመዯረጉ ተጠሪ ቀርበው ግራ ቀኙ 

በጽሐፌ እንዱከራከሩ የተዯረገ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤት ዋና መዝገብ ቀርቦ ከመያያዙም 
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በተጨማሪ ስሇንብረቱ ክፌፌሌና የኑዛዜው ይዘት ግራ ቀኙ በቃሌ እንዱሰሙ 

ተዯርጎአሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 

ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን 

ተመሌክተናሌ፡፡  

በሥር ፌ/ቤቶች ከተሰጡት ውሳኔዎች እና አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ካቀረበችው 

አቤቱታ ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ኑዛዜን በተመሇከተ ቀዯም ሲሌ በተዯረገው 

ክርክር የመጨረሻ ውሳኔ አግኝቶአሌ የሚሇው የተጠሪ መቃወሚያ ሟች አቶ በየነ 

ተ/ማሪያም አከራካሪ ንብረት ሊይ ያዯረጉት የኑዛዜው ይዘትን የሚመሇከት የጉዲዩ ሥረ- 

ነገር ሊይ ክርክር መዯረጉን አያመሇክትም፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ የእናታቸውን ዴርሻ 

በሚመሇከተው የውርስ ሃብቱ ክፌፌሌ ሊይ ተከራክረው የኑዛዜውን ይዘት መሰረት 

ያዯረገ ውሳኔ ተሰጥቶአሌ የሚሌ አባባሌም የሇውም፡፡ በአመሌካችዋ የሰበር አቤቱታ 

ጭምር እንዯተገሇጸው ቀዯም ሲሌ በአቶ ብርሃኑ በየነ በቀረበው የውርስ ሏብት ሌካፇሌ 

ጥያቄ የግራ ቀኙ ወሊጅ አባት ዴርሻ የሆነው ቤት ሊይ ውሳኔ ተሰጥቶ በዚሁ አውራሽ 

ዴርሻ ሊይ ግራ ቀኙ ክፌፌሌ ያዯረጉ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት የሚያሳይ ቢሆንም የሟች 

አቶ በየነ ተ/ማሪያም ሚስት የነበሩትና የአመሌካችና የተጠሪ ወሊጅ እናት ሟች ወ/ሮ 

የሺ ብሩ በቤቱ ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ በተመሇከተ ግን ኑዛዜው በፌርዴ ቤት ሲፀዴቅ 

በግሌፅ ተሇይቶ የተጠቀሰ ነገር የሇም፡፡ ሟች ወ/ሮ የሺ ብሩ ኑዛዜው ባረፇበት መኖሪያ 

ቤት ሊይ ግማሽ ዴርሻ /50%/ ያሊቸው መሆኑ በውርስ አጣሪውም የውሳኔ ሃሳብ 

የቀረበበት ሲሆን የአሁኑ ተከራካሪ ወገኖችም ሆነ በስር ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩት 

ግሇሰብ ያቀረቡት የተሇዬ ክርክር ስሊሇመኖሩ ከክርክሩ ሂዯት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ሟች 

አቶ በየነ ተ/ማሪያም ባዯረጉት ኑዛዜም የአሁኗ ተጠሪ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት 

በሚገኝበት ግቢ ውስጥ ያለትንና በወር በብር 400.00 (አራት መቶ) የሚከራዩትን 

ሁሇት ክፌልችን እንዱወስደ ሲናዘዙ "………ከኔ ዴርሻ የሚታሰብ ሁኖ……." የሚሌ 

ሏረግ ያሰፇሩበት መሆኑን የኑዛዜው ሰነዴ ይዘት ያሳያሌ፡፡ ይህ የኑዛዜው ሰነዴ ይዘት 

ኑዛዜው ሲፅዴቅ ክርክር ተዯርጎበት ውሳኔ ያረፇበት ስሇመሆኑ የሚያሳይ ነገር የላሇው 

ከመሆኑም በሊይ የሏረጉ ይዘትና መንፇስ ሟች ወ/ሮ የሺ ብሩ በክፌልቹ ያሊቸውን 
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ዴርሻ የሚያሳጣ መሆን ያሇመሆኑን፣ ከላሊው የውርሱ ክፌሌ ሊይ በእነዚህ ክፌልች 

ሊይ ወ/ሮ የሺ ብሩ ያሊቸው ዴርሻ እንዱካካስ ታስቦ የተቀመጠ መሆን ያሇመሆኑን 

የውርስ ንብረቱ ሊይ ሟች ወ/ሮ የሺ ብሩ ግማሽ ዴርሻ አሊቸው ተብል ከቀረበው 

ክርክርና ማስረጃ አንጻር ታይቶ እሌባት ሉያገኝ የሚገባው እንጂ ኑዛዜው በመጽዯቁ ብቻ  

የመጨረሻ ፌርዴ አግኝቶአሇ ተብል የሚታሇፌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡እንግዱህ የክርክሩ 

አጠቃሊይ ይዘትና ሉታዩ የሚገባቸው ነጥቦች እነዚህ መሆናቸው ከተረጋገጠ በተጠሪ 

የቀረበው መቃወሚያ ተቀባይነት የሚያገኝበት የሔግ አግባብ አይኖርም፡፡ 

ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው የተጠሪ መቃወሚያ የተመሰረተው በኋሊ የቀረበው 

ክስ(ጥያቄ) በቀዴሞው የኑዛዜ ይጽዯቅሌን ክርክር የመጨረሻ ውሳኔ አግኝቶአሌ በሚሇው 

ሊይ ነው፡፡ ይህን መቃወሚያ ሇመወሰን አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 

በመሆኑ ከቀረበው መቃወሚያ ፌሬ ነገር ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ በተጠቀሰው 

ዴንጋጌ አባባሌ በኋሊ የቀረበው ጉዲይ ቀዴሞ በቀረበው ክርክር የመጨረሻ ውሳኔ 

አግኝቶአሌ ሉባሌ የሚችሇው በሁሇቱም የተነሳው ክርክር ሥረ ነገር እና የተያዘው 

ጭብጥ አንዴ አይነት ከሆነ ነው፡፡ በዚህ መዝገብ በያዝነው ጉዲይ የሆነው ግን ከዚህ 

የተሇየ ነው፡፡ በቀዴሞው ክስ ተነስቶ የነበረው ክርክር የሟች አቶ በየነ ተ/ማሪያም ኑዛዜ 

ይፀዴቅሌን የሚሌ ሲሆን፣ በሁሇተኛው ክስ የተነሳው ግን ክስ በተመሰረተበት ንብረት 

ሊይ ሟች ወ/ሮ የሺ ብሩ ዴርሻ አሊቸው? ወይስ የሊቸውም?፣ የሟች አቶ በየነ 

ተ/ማሪያም የኑዛዜ ይዘት የሟች ወ/ሮ የሺ ብሩን ዴርሻ ሇላልች ወራሾች 

የሚያስተሊሌፊበት የሔግ አግባብ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ 

ኑዛዜ ፀዴቆአሌ በማሇት ያቀረቡት መቃወሚያ የሔግ ዴጋፌ ያሇው አይዯሇም፡፡ 

በአመሌካች የእናት ዴርሻ እንካፇሌ በሚሌ ሇቀረበው የዲኝነት ጥያቄ በመከሪከሪያነት 

ያቀረቡት የክርክሩንና የሟች አቶ በየነ ተ/ማሪያም ኑዛዜ የሚተረጎምበትን አግባብ 

መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ አመሌካች ከእናታቸው ሉያገኙት የሚገባው የሏብት ዴርሻ 

በተመሇከተ የሥረ- ነገር ክርክር ቀዴሞ ታይቶአሌ ሉባሌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ 

የሇም፡፡ እንዱሁም አመሌካች ኑዛዜው ከፀዯቀ በኋሊ በቀረበው ክፌፌሌ ውስጥ 

ከእናታቸው በውርስ ሉያገኙት ከሚገባው ዴርሻ ተገቢውን ያሊገኙ መሆኑን ገሌጸው 

የሚከራከሩ በመሆኑ ይህም ፌሬ ነገሩ ተጣርቶ ከሚሇይ በስተቀር ኑዛዜው ፀዴቆአሌ 

በሚሌ ምክንያት ብቻ ከወዱሁ ውዴቅ ሉሆን የሚችሌበት የስነ ስርዒት ሔግ አግባብ 
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የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም በእነዚህ ሁለ ምክንያቶች የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ከተጠሪ 

ጋር ሉካፇለ ስሇሚገባው የእናታቸው የውርስ ንብረት ሊይ ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ 

ማዴረጋቸው የክርክሩን ይዘትና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 ዴንጋጌ ስር የተመሇከቱትን 

መመዘኛዎችን ያሊሟሊ በመሆኑ አቤቱታ የቀረበበት የውሳኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወሰነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 232931 በ25/04/2009 

ዒ/ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 193316 

በ08/10/09 ዒ/ም የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት 

ተሻሽልአሌ፡፡ 

2. አመሌካች የእናታቸውን ዴርሻ በተመሇከተ ያቀረቡት የክፌፌሌ ጥያቄ 

ውዴቅ የተዯረገው ያሊግባብ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች የሟች ወ/ሮ የሺ ብሩን 

የውርስ ሃብት በተመሇከተ ያቀረቡትን ክርክር በፌርዴ ሏተታው ሊይ 

በተመሇከተው አግባብ ተመሌክቶና በሚገባ አጣርቶ ተገቢውን ዲኝነት 

እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 341(1) መሰረት መሌሰን 

ሌከንሇታሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር መጪና ኪሣራ ግራ ቀኝ ወገኖች 

የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሠ/አ 
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