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መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 

የሰ/መ/ቁ. 52691 

ሚያዝያ 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ኂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አብደራሂም አህመዴ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1. ቤተዛታ ችሌዴረንስ ሆም አሶሴሽን 

      2. ሚስተር ማይክሌ አሇን ዲቮሌት      ጠ/ስሇሺ ዘዮሏንስ ቀረቡ 

      3. ሚስ ዳቪስ አን ኸርናዳዝ 

ተጠሪዎች፡- የሇም 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው የጉዱፇቻ ውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካቾች 
ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ በጉዱፇቻ የተወሰዯው ሌጅ ከውሳኔ በኋሊ ሲመረመር የአእምሮ እዴገት 
ዝግመት ያሇበት መሆኑ ስሇተረጋገጠ የጉዱፇቻ አዴራጊዎቹ በዚህ ምክንያት ሌጁን ሉቀበለ ስሊሌቻለ ውሳኔው 
ይሰረዝሌን ሲለ ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን አይቶ የጉዱፇቻ ውሌ በመርህ ዯረጃ ሉፇርስ እንዯማይችሌ 
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 195/1/ ስር የተቀመጠ ሲሆን በንኡስ አንቀጽ 2 ስር ዯግሞ የጉዱፇቻ ውሌ 
ሉፇርስ የሚችሌበት ሌዩ ሁኔታ መስፇሩን፣በዚህ መሰረት ውለ ሉፇርስ የሚችሇው የጉዱፇቻ ውሌ ተቀባዩ 
የጉዱፇቻ ሌጅን እንዯሌጁ በማሳዯግ ፊንታ የሌጁን የወዯፉት ህይወት በሚጏዲ አኳኋን ሲይዘው 
እንዯሆነ፣በተያዘው ጉዲይ ግን ውሌ እንዱፇረስ የቀረበው ምክንያት ውለን ሇማፌረስ የሚያስችሌ አሇመሆኑን 
ተችቶ ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካቾች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው 
ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች በቅሬታቸው ጉዱፇቻ የተዯረገው 
ሌጅ በሽታ ያሇበት መሆኑ የተረጋገጠው ስምምነቱ ከፀዯቀ በኋሊ ስሇሆነና ጉዱፇቻ አዴራጊዎቹ የዚህ አይነት 
ችግር መኖሩን ቢያውቁ ህፃኑን መረከብ እንዯማይችለ፣ሌጁን እንዱረከቡ ቢገዯደ የሌጁን ጤንነት የሚጠይቀውን 
ወጪ ሇማውጣት አቅማቸው የማይፇቅዴ በመሆኑ የሌጁ የወዯፉት ህይወት ባያላው የሚጏዲ መሆኑን ገሌፀው 
የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ የቤተሰብ ሔጉን አንቀጽ 195/2/ በአግባቡ ያሊገናዘቡ ስሇሆነ ውለ እንዱፇርስ 
እንዱወሰንሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ሰበር ችልትም የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ በሔገ-መንግስቱ አንቀጽ 36/1/ ስር 
ከተዯነገገው የህፃናትን ጥቅም ማስጠበቅ (best interest of the child) መርህ አኳያ ተገቢነቱን ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ መዝገቡንም እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 
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 በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 195/1/ በመርህ ዯረጃ የጉዱፇቻ ውሌ ሉፇርስ እንዯማይችሌ 
ያስቀምጥና በንኡስ ቁጥር 2 ስር ዯግሞ ውለ ሉፇርስ የሚችሌባቸውን ሌዩ ሁኔታዎች ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ 
መሰረት ውለ እንዱፇርስ የሚዯረገው ጉዲፇቻ አዴራጊው በጉዱፇቻ የተቀበሇውን ሌጅ እንዯ ሌጁ በማሳዯግ ፊንታ 
በባርነት ወይም ባርነት በሚመስሌ ሁኔታ ወይም ከግብረ-ገብ ውጪ በሆኑ ተግባሮች እንዱሰማሩ በማዴረግ 
መጠቀሚያ ያዯረገው እንዯሆነ ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ የሌጁን የወዯፉት ሔይወት ክፈኛ በሚጏዲ 
አኳኋን የያዘው መሆኑን የተረዲን እንዯሆነ ነው፡፡ በመሆኑም ውለ በተሇይ “በማንኛውም ላሊ መንገዴ የሌጁን 
የወዯፉት ሔይወት ክፈኛ በሚጏዲው አኳኋን የያዘው” የሚሇው ትርጉም የሚያስፇሌገው ሲሆን ይህ ችልት 
ዴንጋጌው እንዳት መተርጏም እንዲሇበት በመ/ቁ. 44101 ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በዚህም መሰረትም ይህ ዴንጋጌ 
የተቀመጠውም ጉዱፇቻ አዴራጊው ሌጅን በዓሇም አቀፌ የሔፃናት እና ሰብአዊ መብት ዴንጋጌዎችን በሚፃረርና 
የሌጁን ጥቅምና ዯህንነት በሚጏዲ አኳኋን መያዙን ማረጋገጥ የሚያስችለ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የጉዱፇቻ ውለ 
እንዱቀጥሌ ማዴረጉ የሚያስገኘው ፊይዲ ባሇመኖሩ ጉዲዩ በሚመሇከተው ማንኛውም አመሌካች ጠያቂነት መሰረዝ 
እንዱችሌ ታምኖበት መሆኑን የተሻሻው የቤተሰብ ሔግ ሃተታዘምክንያት ማመሌከቱን፣ጉዱፇቻ እንዱዯረግና የሔግ 
ጥበቃ እንዱዯረግሇት ያስፇሇገው በዋናነት የሔፃኑን ጥቅም ሇመጠበቅ ሲባሌ እንዯሆነ፣የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስትም 
ሆነ ኢትዮጵያ ያፀዯቀቻቸው አሇም ዓቀፌ ስምምነቶች ህፃናትን የሚመሇከቱ ጉዲዮች ሇሔፃናት ጥቅም ዯህንነት 
(best interest of the child) ቅዴሚያ መስጠት አስፇሊጊ መሆኑ በመርህ ዯረጃ ማስቀመጣቸውን፣በሔገ-
መንግስቱ አንቀጽ 36/5/ ስር መንግስት ሇእጓሇማውታን ሌዩ ጥበቃ እንዯሚያዯርግሊቸው፣በጉዱፇቻ የሚያዴጉበትን 
ስርአት የሚያመቻቹና የሚያስፊፈ እንዱሁም ዯህንነታቸውንና ትምህርታቸውን የሚያራምደ ተቋማች 
እንዱመሰረቱ እንዯሚያበረታታ መዯንገጉን፣ከፌ ሲሌ የተመሇቱት ዴንጋጌዎች ሁለ የጉዱፇቻ ጉዲይ በጥንቃቄ 
መታየት ያሇበት መሆኑንና በዴንጋጌ አተረጓጏም ሊይ ጥንቃቄ እንዯሚያስፇሌግ፣በዚህም መሰረት የጉዱፇቻ 
ስምምነት እንዱሰረዝ ጥያቄ ማቅረብ የሚቻሇው በሌጁ አኗኗርና አያያዝ እንዱሁም ወዯፉት ሔይወቱ ሊይ 
በተጨባጭ የዯረሰ ጉዲት በመኖሩ ብቻ ሳይሆን ወዯፉት ሉዯርስ የሚችሌ ጉዲት ስሇመኖሩም ማርጋገጥ ሲቻሌ 
እንዯሆነ የሔግ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ 

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች የጉዱፇቻ ስምምነቱ እንዱሰረዝ ጥያቄ ያቀረቡት ስምምነቱ 
ከተዯረገና በፌ/ቤት ከፀዯቀ በኋሊ ሌጁ ሲመረመር የአእምሮ እዴገት ዝግመት ያሇበት መሆኑ በሃኪም በመረጋገጡ 
ነው፡፡ አመሌካቾች በአቤቱታቸው በጉዱፇቻ ሇመቀበሌ የሚችለት ጤነኛ ሌጅ መሆኑና በጉዱፇቻ የተቀበለት ሌጅ 
ካሇበት የጤና ችግር አኳያ ሇአስተዲዯጉና ሇጤንነቱ የሚያስፇሌጉ ተጨማሪ ወጪዎችን ሇመሸፇን የገንዘብ አቅም 
የላሊቸው መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ከዚህም የአመሌካቾች  አቤቱታ መረዲት የሚቻሇው ጉዱፇቻ አዴራጊዎቹ በጉዱፇቻ 
የተቀበለት ሌጅ ካሇበት የአእምሮ ዝግመት ችግር አኳያ ሌዩ እንክብካቤ እና አያያዝ እንዱሁም ክትትሌ 
የሚያስፇሌገው ነው፡፡ ይህን ሇማዴረግ ዯግሞ የጉዱፇቻ አዴራጊዎቹ አቅም ያሊቸው ሇመሆኑና ወጪውንም 
ሇማውጣት ፇቅዯው ስምምነቱን ያዯረጉ መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ በተቃራኒው ጉዱፇቻ አዴራጊዎቹ ሌጁን 
እንዱወስደ ቢገዯደ በሌጁ የወዯፉት ሔይወት ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ሉዯርስ እንዯሚችሌ እየገሇፁ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ 
እንዯተገሇፀው ዯግሞ ጉዱፇቻ እንዱዯረግ የሚፇቅዯውና የሔግ ጥበቃ የሚዯረግሇት ዋነኛ አሊማ የህፃናቱን ዯህንነት 
ሇመጠበቅ ሲባሌ ነው፡፡ የጉዱፇቻ ውለ እንዱቀጥሌ ማዴረጉ የሔፃኑን የወዯፉት ዯህንነት አዯጋ ሊይ የሚጥሌ 
መሆኑ ከወዱሁ ከተረጋገጠ ውለ ሉሰረዝ ይገባሌ፡፡ ሔጉም ውለ እንዱፇርስ የሚፇቅዯው ወዯፉት ሌጁ ሊይ 
በተጨባጭ ጉዲት መዴረሱ ሲረጋገጥ ብቻ አይዯሇም፡፡ ጉዱፇቻ አዴራጊዎቹ ሌጁን ወስዯው ሇማሳዯግ የማይችለ 
መሆኑንና እንዱወስደ ቢገዯደ እንኳን ወዯፉት ህይወቱ ሊይ ከፌተኛ ችግር እንዯሚከተሌ መግሇፃቸው ሲታይ 
ውለ እንዱቀጥሌ ማዴረጉ የሌጁን ጥቅም ከማስጠበቅ ይሌቅ ህይወቱን አዯጋ ሊይ መጣሌ መሆኑን መገንዘብ 
ስሇሚቻሌ ውለ አይፇርስም ተብል በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ከፌ ሲሌ የተመሇከቱት የሔግ ዴንጋጌዎች 
ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 136357 ግንቦት 3 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 82881 ጥቅምት 12 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 
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2. ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ህፃን ፇጠነን በጉዱፇቻ ሌጅነት ሇመቀበሌ ታህሣሥ 28 ቀን 2001 
ዓ.ም ያዯረጉትና በፌ/ቤት መጋቢት 16 ቀን 2001 ዓ.ም የፀዯቀው የጉዱፇቻ ውሌ ተሰርዟሌ፡፡ 
ይህንኑ አውቆ ተገቢውን እንዱፇጽም የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌ/ቤት ይተሊሇፌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ                         

የሰ/መ/ቁ. 53279 

ሰኔ 08 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

   ሑሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ትዕግስት ግርማ የእነ አቤሌ ወርቁ ሞግዚት - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ኤፌሬም መንግስቱ - ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የኑዛዜ ወራሽነት ይረጋገጥሌኝን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክር የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአዱስ 
አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የተጠሪ የስር አቤቱታ ይዘት ሲታይም 
መስከረም 14 ቀን 1997 ዓ.ም በተፃፇ ሆኖ ሟች ወ/ሮ ውዳ ሙለጌታ መስከረም 18 ቀን 1995 ዓ.ም ኑዛዜ 
ሇምዕራፌ ሰሇሞን ያዯረጉት ስሇሆነ ሌጅቱ የሟች ኑዛዜ ወራሽ መሆኗና የእኔም ሞግዚትነት ተረጋግጦ ማስረጃ 
እንዱሰጠኝ የሚሌ ነው፡፡ ምስክሮቻቸውን አቅርበውም እንዯአቤቱታቸው ይዘት አስመስክረዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ 
የአሁኗ አመሌካች በተቃዋሚነት ቀርበው ሟች ወ/ሮ ውዳ ሙለጌታ የአሁኗ አመሌካች ሞግዚት የሆኑሊቸው 
እናት መሆናቸውን አዴርገውታሌ የተባሇው ኑዛዜም ሟች ማንበብና መፃፌ የሚችለ በብዕር መፇረም የሚችለ 
ሆነው እያሇ በጣት የተፇረመ መሆኑ ሏሰተኛ መሆኑን እንዯሚያሳይ በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች 
አሇመሆኑን ሟች በጣም ታመው መናገርና መንቀሳቀስ የማይችለ በመሆኑ ከመሞታቸው አንዴ ቀን በፉት 
አዴርገውታሌ የተባሇው ኑዛዜ የሟች ሉሆን እንዯማይችሌ ኑዛዜው በሔጉ መሠረት ስሇመነበቡም የሚገሌፀው ነገር 
ስሇላሇ መሆኑን ገሌፀው ኑዛዜ ፇራሽ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
በመመርመር በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች መሆኑን የማስረዲት ግዳታ ያሇባቸው ተጠሪ ሲሆኑ ሟች 
በጣታቸው የፇረሟቸውን ላልች ተመሳሳይ ፉርማዎችን አቅርበው በባሇሙያ ሉረጋገጥ አሌተቻሇም በተጨማሪም 
ሟች በብዕር ይፇርሙ እንዯነበርና ኑዛዜውንም ያዯረጉት ከመመታቸው በፉት አንዴ ቀን ሲቀራቸው ነው 
የሚለትን ምክንያትቶችን በመያዝ ኑዛዜው ሟች ያዯረጉት ነው ሇማሇት አሰቸጋሪ ነው ብል ኑዛዜው ውዴቅ ነው 
ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ኑዛዜው ትክክሌ አይዯሇም የሚሇው ወገን ይህንኑ ማስረዲት ግዳታ አሇበት 
የአሁኗ አመሌካች ግን ይህንኑ አሌተወጡም የሚሌ ምክንያት በመያዝ የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ ሽሮ 
ኑዛዜው ህጋዊ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር ሰሚ 
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ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ በዴምጽ ብሌጫ ፀንቷሌ፡፡ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች የካቲት 22 ቀን 2002ዓ.ም በፃፈት ሶስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ 
በኑዛዜው ሊይ የሰፇረው ፉርማ የሟች ስሇመሆኑ የማስረዲት ሸክም የኑዛዜው ተጠቃሚ የሆነ ሰው ሆኖ እያሇ 
ይህው ታሌፍ ኑዛዜው ሔጋዊ ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም አከራካሪው የጣት አሻራ የሟች /የተናዛዥ/ መሆኑን በተመሇከተ 
የማስረዲት ሽክሙ ሊይ ያሇውን ክርክር ሇማየት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ 
ቀርበው ሰኔ 07 ቀን 2002ዓ.ም በተፃፇ ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ በመንቀፌና በጉዲዩ 
ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ተገቢነት በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች ማንበብና መፃፌ የሚችለ ቢሆንም በኑዛዜው ሊይ የጣት ፉርማ 
ማስቀመጣቸውን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ የኑዛዜውን ቃሌና ይዘት አስመሌክቶ ማን ማስረዲት እንዲሇበትና ምን አይነት ማስረጃዎች 
ማቅረብ እንዯሚገባው በውርስ ሔግ ውስጥ ሌዩ ዴንጋጌዎች ተቀምጠው እናገኛሇን፡፡ በዚህም መሠረት አንዴ 
የኑዛዜ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ሟች በሔይወት ዘመኑ ሇእሱ ጥቅም ያዯረገው ኑዛዜ መኖሩንና የኑዛዜው ቃሌና 
ይዘትምን እንዯሆነ የማስረዲት ሽክም ያሇበት መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 896 በግሌጽ ያሳያሌ ይህ ዴንጋጌ በግሌጽ 
የሚያሳየው በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው ቃሌ እና ኑዛዜ መኖሩን ማስረዲት ያሇበት የኑዛዜው ተጠቃሚ ነኝ 
የሚሇው ሰው መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የሟች የኑዛዜ ወራሽ እና ተጠቃሚ ነኝ የሚሌ ሰው ሟች በህግ ፉት 
ውጤት ያሇውን ኑዛዜ የፇፀመ መሆኑን የኑዛዜውን ቃሌና ይዘት እንዯዚሁም እሱ እራሱ በሟች ኑዛዜ መሠረት 
ተጠቃሚ መሆኑን የማስረዲት ሸክም አሇበት፡፡ ህጉ ሇምን አይነት ኑዛዜ ምን አይነት ማስረጃ መቅረብ እንዲሇበትም 
በግሌጽ ማስቀመጡ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 897 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡  

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ሞግዚት የሆኑሊቸው ሌጆች የሟች ወራሾች ሲሆኑ ተጠሪ 
ሞግዚት ሇሆኑሊት ሌጅ የተዯረገው ኑዛዜ የተቃወሙት ሟች በብዕር የሚፇርሙ እንጂ በጣት አሻራ የሚፇርሙ 
አይዯለም በማሇት ነው፡፡ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ሞግዚት የሆኑሊት ሌጅ የኑዛዜው 
ተጠቃሚና የኑዛዜው ወራሽ ነኝ የምትሌ በመሆኑ ሟች የጣት አሻራ በላልች ጉዲዩች ይፇርሙ የነበረ ስሇመሆኑ 
እንዱያስረደ ትዕዛዝ ሰጥቶ ይህንኑ ሉፇጽሙ ባሇመቻሊቸው ኑዛዜው አይፀናም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ችልት 
በሰጡት መሌስም የጣት አሻራው የተፇረመው በአራት ሽማግላዎች ፉት ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የጣት አሻራው 
የሟች ስሇመሆኑ የማስረዲት ሸክም የአመሌካች ነው ከሚለ በስተቀር ሟች በላልች ጉዲዮች በጣት አሻራ 
ይፇርሙ የነበረ መሆኑን ወይም ማንበብና መፃፌ የሚችለ ሆነው እያሇ በጣት አሻራ ሉፇርሙ የቻለበትን 
አሳማኝ ምክንያት በስር ፌ/ቤት ያረጋገጡ መሆኑን ገሌፀው አሌተከራከሩም፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ባቀረቧቸው 
ማስረጃዎች ሟች በብዕር ሲፇርሙ የነበሩ ማንበብና መፃፌ ይችለ የነበሩ መሆኑን በሚገባ ያስረደ ስሇመሆኑ 
የበታች ፌ/ቤቶች የውሳኔ ግሌባጭ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ እንግዱህ አመሌካች ሟች በብዕር መፇረም ይችለ የነበሩ 
መሆኑን ከማስረዲት እና በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው የጣት አሻራ የሟች አይዯሇም በማሇት መከራከር ብቻ በቂ 
ሲሆን ይህንኑ የማስተባበሌ ግዳታ ያሇባቸው የኑዛዜው ተጠቃሚ የሆኑት ተጠሪ ሞግዚት የሆኑሊት ሌጅ ነች፡፡ 
ተጠሪ ዯግሞ የኑዛዜ ተጠቃሚ የሆኑትን ሌጅ ወክሇው ባቀረቡት ክርክር በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇውን የጣት 
ፉርማ የሟች ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 896 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ በሚያስገነዝበው ሁኔታ አሊስረደም፡፡ 
በመሆኑም የስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሻረውም ሆነ የከተማው 
ሰበር ሰሚ ችልት በአብሊጫ ዴምጽ ያፀናው ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 896 ዴንጋጌ መንፇስ ውጭ በመሆኑ ውሳኔው 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 
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