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1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 108209 የካቲት 26 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ብይን እና 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 65587 ጥር 15 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩ በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግና ወዯ ጉዲዩ 
ሥረ-ነገር በመግባት ግራ ቀኝ ወገኖችን በማከራከር ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
341/1/ መሰረት ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡  

3. ወጪና ኪሳራ ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 47622 

ሏምላ 30 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው  

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ትእግስት ነጋሽ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ መንበረስሊሴ ተኸላ ሇሁለም - ጠ/ፇቃደ ሞሊ ቀረቡ 

  2. አቶ ሃብታሙ ነጋሽ 

  3. አቶ አሰፊ ነጋሽ 
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  4. ወ/ት መሳይ ነጋሽ 

  5. አቶ ዯሳሇኝ ነጋሽ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው የውርስ ሃብት ሇመካፇሌ የቀረበን ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች 
በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ የሟች አባታቸው አቶ ነጋሽ ዯሳሇኝ ወራሽ መሆናቸው ገሌጸው የሟችና 
የአንዯኛ ተጠሪ የጋራ ሃብት የሆነ ቤት ከነሰርቪሱና ላልች ንብረቶችን አንዯኛ ተጠሪ ስሇያዙ ውርስ እንዱጣራ 
አመሌክተው ተጠሪዋ የአመሌካችን ሌጅነት ሳይክደ ሟች በሰጡት ኑዛዜ አመሌካች እንዱያገኙ ከተናዘዙት ብር 
5,000(አምስት ሺህ) ውጪ ሉጠይቁ አይችለም ብሇው የተቃወሙ ሲሆን ሟች በቤቱና በሰርቪሱ እንዱሁም 
በቤት ቁሳቁስ ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ አንዯኛ ተጠሪ በስማቸው አዛውረው እንዱጠቀሙና እሳቸው ስሇሞቱ ንብረቱ 
በሙለ ሇቀሪዎቹ ተጠሪዎች እንዱተሊሇፌ ተናዘዋሌ፡፡ ሟች ሇአመሌካች ብር 5,000(አምስት ሺህ) ከመስጠት በቀር 
እንዯላልቹ ሌጆች አሊካፇለኝም፡፡ ከኑዛዜው ነቅሇውኛሌ፡፡ በመሆኑም ኑዛዜው ሉፇረስ ይገባሌ በማሇት 
አመሌክተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስ ጥያቄው ከ3 ወር በኋሊ የቀረበ በመሆኑ ይርጋ ያግዯዋሌ፣ 
ኑዛዜው ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ ነው፣አመሌካች ብር 5,000(አምስት ሺህ) ስሇተሰጣቸው ከውርስ አሌተነቀለም 
በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆንሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ቀሪዎቹም ተጠሪዎች ወዯክርክሩ ጣሌቃ ገብተው ባቀረቡት 
ክርክር ጥያቄው በይርጋ ቀሪ ነው፣ዴርሻ አንሶኛሌ ሇምትሇው ዴርሻዋን ሇማወቅ የውርስ አጣሪ ስሇተሾመ 
የአጣሪውን ሪፖርት መጠበቅ ግዴ ይሊሌ፣ውርስ የመጣራቱ ሂዯት እስኪጠናቀቅ መዝገቡ ተዘገቶ ይቆይ በማሇት 
ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን ተመሌክቶ የይርጋ መቃወሚያው ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ ኑዛዜው ሇአመሌካች በግሌጽ 
5,000(አምስት ሺህ) ይከፇሊት ስሇሚሌ ሇመፇፀም የሚቻሌ ነው፣በኑዛዜው ስጦታ ስሇተዯረገሊቸው ተነቅያሇሁ 
ማሇት አይችለም፣ሟች ሇወራሾቻቸው በፇሇጉት መጠን ሃብታቸውን በኑዛዜ ማከፊፇሌ ይችሊለ፣ስሇሆነም ኑዛዜው 
የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጏ አመሌካች ሇአንዯኛ ተጠሪ ብር 5,000(አምስት ሺህ) 
የጠበቃ አበሌ እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ 
ጠበቃ አበሌ እንዱከፌለ የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ብቻ ሇመመርመር ሲያስቀርብ ኑዛዜውን በተመሇከተ በተሰጠው 
ውሳኔ ሊይ የቀረበውን ይግባኝ ግን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው፣በኑዛዜው የተመሇከተው 
ዴርሻ ማነሱን፣ገንዘቡ ከየትኛው ሃብት ሊይ እንዯሚከፇሌና ማን እንዯሚከፌሌ ስሇማያመሇክት ሇመፇፀም የሚቻሌ 
እንዲሌሆነ፣ ያሇምንም ህጋዊ ምክንያት ከኑዛዜ የተነቀለ መሆኑን ገሌጸው ኑዛዜ እንዱፇረስ ያቀረቡት ክስ ውዴቅ 
መዯረጉ ተገቢ አይዯሇም፣በማሇት ውሳኔ እንዱሻርሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ችልቱም ይህን የአመሌካች አቤቱታ 
ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪዎችም በሰጡት የፁሁፌ መሌስ፤ሟች 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 920 በሚፇቅዯው መሰረት የጋራ ሃብት ዴርሻቸውን አንዯኛ ተጠሪ በሔይወት እያለ ወራሾች  
እንዲይካፇለ አግዯዋሌ፣ከ2-5 ያለት ተጠሪዎች ከአንዯኛ ተጠሪ የተወሇደ በመሆኑ ተጠሪዋ በህይወት እያለ 
እንዯማይጠይቁ በመገመት ሇአመሌካች ብር 5,000(አምስት ሺህ) ሰጥተዋሌ፣በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሳኔ የሔግ 
ስህተት ስሇላሇው ውሳኔው እንዱፀናሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ሟች አባታቸው በተውት ኑዛዜ ሇሌጆቻቸው ያዯረጉት ክፌፌሌ 
ከማነሱም በሊይ ያሇምንም ምክንያት ከውርስ የነቀሎቸው በመሆኑ ኑዛዜው እንዱሻርሊቸው ነው፡፡ ከውርስ 
ተነቅያሇሁ የሚሇውን በተመሇከተ በኑዛዜው አመሌካች ብር 5,000(አምስት ሺህ)  የተሰጣቸው መሆኑን 
አመሌካችም አሌካደም፡፡ ክርክራቸው አነስተኛ ዴርሻ ማግኘታቸው ከውርስ ሃብት እንዯተነቀለ የሚያስቆጥር 
መሆኑን ነው፡፡ ነገር ግን ከውርስ መነቀሌ ማሇት ዯግሞ ከውርስ ሃብቱ ምንም አይነት ዴርሻ አሇማግኘት እንጂ 
አነስተኛ ዴርሻ ማግኘት ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

 በላሊ በኩሌ አመሌካች ሟች የውርስ ሃብት ክፌፌሌ ሲያዯርጉ ሇአመሌካች ከሚገባቸው  በሊይ አሳንሰው 
ሰጥተዋቸዋሌ የሚሌ ክርክር ያቀርባለ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.913 የኑዛዜ ቃሌ  የተናዡን ተቃራኒ ሃሳብ የሚገሌጽ 
ካሌሆነ በቀር በውርስ ሃብት አንዴ ዴርሻን ወይም አንዴ ንብረትን ሟቹ ሇወራሾቹ መስጠቱ ተራ የሆነ የክፌያ 
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ዯንብ እንጂ እንዯ ኑዛዜ ስጦታ እንማይቆጠር ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ በኑዛዜ የኑዛዜ ስጦታ (legacy) 
እንዱሁም የክፌያ ዯንብ (rule of partition) ማዴረግ እንዯሚቻሌ የሚናገር ነው፡፡ በመርህ ዯረጃ አንዴ ሰው 
ከውርስ ሃብት መካከሌ አንዴን ንብረት ሇወራሾቹ መስጠቱ የኑዛዜ ስጦታ አያስኘውም፡፡ ይሌቁንም ይህ አይነት 
ኑዛዜ  ሔጉ የሚቀበሇው እንዯ አንዴ የክፌያ ዯንብ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ ወራሽ ሇወራሹ አንዴን ሃብት ሲናዘዝ 
የኑዛዜው አፇፃፀም የስጦታ(legacy) አፇፃፀምን በመከተሌ ሳይሆን የክፌያ ዯንብን (partition) በመከተሌ 
የሚከናወን ነው፡፡ የክፌያ ዯንብ የሚከናወነውም ከአንቀጽ 1117 ጀምሮ ባለት ዴንጋጌዎች ነው፡፡ ይህን በተመሇከተ 
ይህ የሰበር ችልት  በመ/ቁ. 18394 አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ አመሌካች የሟች ሌጅ በመሆናቸውም 
ሇእርሳቸው የተሰጠው ብር 5,000(አምስት ሺህ)  ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው ዴንጋጌ መሰረት የክፌያ ዯንብ ነው፡፡ 
ምንም እንኳን ሟች በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1017 መሰረት ውርስ ሃብታቸውን በሚፇሌጉት መሌክ መዯሌዯሌ ቢችለም 
ዴሌዴሌ ሲያዯርጉ ግን አንዴ ተወሊጅ ከሚዯርሰው ከሩብ የበሇጠ ጉዲት ዯርሶበት ከሆነ ክፌፌለ እንዱቀር ጥያቄ 
ማቅረብ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1123/1/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘውም ጉዲይ ቢሆን ሟች ሃብታቸውን 
በሙለ አንዯኛ ተጠሪ በሔይወት እስካለ እንዱጠቀሙበትና ከእሳቸው ህይወተ-ህሌፇት በኋሊ ግን ሃብቱ በሙለ 
ሇላልች ሌጆች እንዱሰጥ ተናዘዋሌ፡፡ ሇአመሌካች እንዱሰጣቸው የተናዘዙት ብር 5,000(አምስት ሺህ) ብቻ ነው፡፡ 
በመሆኑም የሟቹ ዴርሻ ንብረታቸው ተጣርቶ አመሌካች ሉዯርሳቸው ከሚገባው ከሩብ የበሇጠ ጉዲት የዯረሰባቸው 
መሆኑ አሇመሆኑ ሉረጋገጥ ይገባ ነበር፡፡ ከ2 እስከ 5 ያለት ተጠሪዎችም ቢሆኑ በስር ፌ/ቤት የአመሌካች ዴርሻ 
እንዱታወቅ ውርሱ ሉጣራ እንዯሚገባ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ግን አመሌካች የዯረሰባቸው ጉዲት ምን ያህሌ 
መሆኑን ሳያጣራ አመሌካች ብር 5,000(አምስት ሺህ) የተሰጣቸው በመሆኑ ከኑዛዜ አሌተነቀለም በሚሌ ብቻ 
ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ ምንም እንኳን አመሌካች ከውርስ ተነቅያሇሁ የሚሌ ክርክር ቢኖራቸውም 
በተጨማሪ ግን በክፌፌለ ዴርሻቸው ያሇአግባብ ማነሱንና ጉዲት የዯረሰባቸው መሆኑን የሚያሳይ ይዘት ያሇው 
ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት አመሌካች አሌተነቀለም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ ተገቢ ቢሆንም 
የአመሌካችን የክፌያ ዯንብ ጥያቄ ሳይመረምር አሌፍታሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት አመሌካች ክፌያውን 
በተመሇከተ ያቀረቡት ጥያቄ ሳይመረምር ማሇፈ መሰረታዊ የሔግ ስህተት በመሆኑ ተከታዩ ውስኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

 

 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 145134 ሰኔ 5 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 82145 ሏምላ 7 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት የሟች የአቶ ነጋሽ ዯሳሇኝ የውርስ ሃብት እንዱጣራ አዴርጏ አመሌካች 
የዯረሰባቸውን ጉዲት ካረጋገጠ በኋሊ የኑዛዜውን ውጤት አስመሌክቶ ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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