የሰ/መ/ቁ. 47917
ግንቦት 05 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፣ 1. ወ/ሮ መሌካምስራ አሇበሌ
2. አቶ ጌትነት አሇበሌ
3. አቶ ሁሌጊዜ አሇበሌ

ከጠበቃ ዯመቀ ዘነበ ቀረቡ

4. ወ/ሮ ማንእንዲንቺ አሇበሌ

ተጠሪ፣ ወ/ሮ አንሇይ ሉበን ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ የውርስ ይጣራ ክርክርን የሚመሇከት
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ወራሾች መሆናቸውንና የሟች
ሀብት የሆነው ቤት በተጠሪ ይዞታ ስር የሚገኝ ቢሆንም ተጠሪ የውርስ ሃብቱን ሇመካፇሌ
በመፇሇጋቸው ውርስ አጣሪ እንዱቋቋም ይታዘዝሊቸው ዘንዴ ሇዯሴ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት
ሚያዚያ 16 ቀን 1999 ዓ.ም ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾችም በተከሣሽነት
ቀርበው ሟች አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ ኑዛዜ የተው መሆኑን ኑዛዜው እንዱፀዴቅ ሇፌርዴ ቤት
ጥያቄ ሲያቀርቡ የአሁኑ ተጠሪ የሚያውቁትና ያሌተቃወሙት ጉዲይ መሆኑን ገሌፀው ቤቱን
ሇመካፇሌ ተጠሪ ያቀረቡት ጥያቄ ውዴቅ እንዱሆንሊቸው ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ኑዛዜው
በአራት ምስክሮች ፉት ያሌተዯረገ በመሆኑ ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ክርክር መርምሮ ኑዛዜው ሔጉ
የሚጠይቀውን የአፇፃፀም ስርዓት የተከተሇ መሆኑን ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ሲፀዴቅ ተጠሪ እያወቁ
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ያሌተቃወሙና ከውርስ ተነቅዬአሇሁ የሚሌ ክርክርም ስሇላሊቸው የተጠሪ አቤቱታ ተቀባይነት
የሇውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት አቅርበው ግራቀኙ ከተከራክሩ በኃሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ምንም እንኳ ኑዛዜው
በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተዯረገ ቢሆንም ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው በምስክርነት
ያሌተጠቀሰ በመሆኑ ኑዛዜው ዋጋ የሇውም ዋጋ አሇው ቢባሌ እንኳን ተጠሪን ከውርስ የነቀሇ
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም የሚለ ምክንያቶች በመያዝ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔን ሽሮ ውርስ
አጣሪ እንዱቋቋም ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘች የይግባኝ አቤቱታቸውን
ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰበር አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇዚሁ
ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካቾች ሏምላ 30 ቀን 2001 ዓ.ም ፅፇው ባቀረቡት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ
ሊይ በተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ መሠረታዊ ይዘቱም ባጭሩ ተጠሪ ኑዛዜው በፌርዴ ቤት ሲፅዴቅ የነበሩና ሁኔታውን
እያወቁ በዯሴ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት የወራሽነት ማስረጃ በመያዝ ውርስ አጣሪ እንዱቋቋም
አቤቱታ ማቅረባቸው ከስነሥርዓት ውጪ ከመሆኑም በሊይ ጉዲዩ በሶስት አመት ይርጋ ጊዜ ገዯብ
የሚታገዴ ነው የበታች ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማየት የስረነገር ስሌጣን የሊቸውም ክርክሩ የቀረበው
አንዴን ቤት ሇመካፇሌ ስሇሆነ ውርስ አጣሪ ሉቋቋም የሚገባው ጉዲይ አይዯሇም ኑዛዜው ሔጋዊ
ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የስር የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የኑዛዜ አፃፃፌ ፍርምን አስመሌክቶ ሇፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ የሰጠው ትርጉምና ተጠሪ
በስር ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትን የመነቀሌ ክርክር መሠረት በማዴረግ ውሣኔ የመስጠቱን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ሇተጠሪ መጥሪያ ተሌኮሊቸው
መጥሪያውን ሇመቀበሌ ፌቃዯኛ አሌሆኑም በሚሌ ቃሇመሃሊ በአመሌካቾች በኩሌ በመቅረቡ ይህ
ችልት ጉዲዩ ተጠሪ በላለበት እንዱታይ ትዕዛዝ ሰጥቶ ጉዲዩን በመመርመር በጉዲዩ ሊይ
የተሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ ሚያዚያ 05 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ውሣኔ ሰጥቶ ነበር፡፡
ከዚህ በኃሊ ተጠሪ ጉዲዩ በላሇሁበት እንዱታይ የተዯረገው ከሔግ ውጪ ነው በማሇት በላለበት
ታይቶ የተሰጠው ውሣኔ ተነስቶ ጉዲዩ ባለበት ታይቶ እንዱወሰን ጥያቄ አቅርበው ይህ ችልትም
በዚህ ረገዴ በቀረበው አቤቱታ ግራቀኙን አከራክሮ ተጠሪ በላለበት እንዱታይ የተዯረገው ያሊግባብ
መሆኑ አረጋግጦ ሚያዚያ 05 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠውን ውሣኔ በማንሳት ጉዲዩ ተጠሪ ባለበት
እንዱታይ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠሪ በዋናው ጉዲይ ሊይ በሰጡት መሌስ
አመሌካቾች አሇ የሚለትን ኑዛዜ የማያውቁት መሆኑና በሔጉ የተመሇከተውን አፃፃፌ ሥርዓት
ያሊሟሊና ጥቅማቸውን የጎዲ እንዱሁም ሟችም ቀዴመው ከውርስ ያሌነቀሎቸው መሆኑን ዘርዝረው
በጉዲዩ ሊይ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና በላልች የበሊይ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ
እንዱጸናሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቾችም በተጠሪ በኩሌ በዋናው ጉዲይ ሊይ የቀረበው
የሰበር አቤቱታ መሌስ ይዘት በጉዲዩ ሊይ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ሰጥቶት የነበረውን ውሣኔ
የሚሇውጥበት አግባብ የላሇ መሆኑን ዘርዝረውና የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር መጋቢት 22
ቀን 2003 ዓ.ም በጻፈት የመሌስ መሌሳቸው ሊይ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ጽጌ ዘገኑ ሏምላ
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07 ቀን 1998 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾችን ነቅሎሌ አሌነቀሇም? ውጤቱስ ምን ሉሆን
ይገባሌ? የሚለት ነጥቦች በጭብጥነት ሉታዩ የሚገባቸው ሆነው አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ነሀሴ 07 ቀን 1991 ዓ.ም ኑዛዜ
የተው መሆኑን አመሌካቾችም ሆኑ ተጠሪ የሟቿ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች /ሌጆች/ መሆናቸውን
ሲሆን ተጠሪ ውርስ አጣሪ እንዱቋቋምሊቸው አቤቱታ ሲያቀርቡ አመሌካቾች በአከራካሪው ቤት ሊይ
ኑዛዜ በሟች መዯረጉንና የውርስ ማጣራት ሇዚህ አንዴ ንብረት ሲባሌ ሉቋቋም እንዯማይገባ እና
የተጠሪ ዴርሻም በቤቱ ሊይ በኑዛዜ ቀሪ የሆነ መሆኑን ገሌፀው መከራከራቸውን ተመሌክተናሌ፡፡
ላሊው ከመዝገቡ የተረዲነው ዋናው ቁምነገር አከራካሪው ኑዛዜ በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት የተዯረገ
መሆኑን ኑዛዜው ሊይ ሁሇት ምስክሮች መፇረማቸውን በኑዛዜው ሊይ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን
የተሰጠው ሰው በምስክርነት በሟች ኑዛዜ ሊይ አሇመፇረማቸውን ነው፡፡ ተጠሪ ኑዛዜው ሊይ ያሇውን
ቀንና ኑዛዜው ፀዯቀ የተባሇበትን ጊዜ መሠረት አዴርገው ኑዛዜው ሏሰተኛ ነው የሚሌ ክርክር
ያቀረቡ ስሇመሆኑም ተገንዝበናሌ፡፡ ሆኖም ይኸው በተጠሪ በኩሌ የቀረበው ክርክር የፌሬ ነገር
ክርክር ሲሆን ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች
ያሊረጋገጡት ነጥብ በመሆኑ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገመንግስት አንቀጽ
80/3/ሀ// እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት ከተሰጠው የመሠረታዊ ሔግ ስህተት
የማረም ስሌጣን አንፃር በዚህ የክርክር ዯረጃ ተቀባይነት የሚያገኝበትን የሔግ አግባብ ያሊገኘን
በመሆኑ እንዯተረጋገጠ ፌሬ ነገር አዴርገን የምንወሰዯው አይዯሇም፡፡ እንግዱህ በፌሬ ነገር ዯረጃ
የተረጋገጡት ነጥቦች ከሊይ የተመሇከቱት ከሆኑ ኑዛዜው በሔጉ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባ መሆኑን
ያሇመሆኑን መመርመር የግዴ ይሆናሌ፡፡
ተጠሪ ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ነሏሴ 07 ቀን 1991 ዓ.ም አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ ሔጋዊ
አይዯሇም የሚለበት ምክንያት በአራት ምስክሮች ፉት አሌተዯረገም በሚሌ ሲሆን የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ኑዛዜው የሔጉን ፍርማሉቲ ያሟሊ አይዯሇም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ግን
ኑዛዜው በውሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ቢሆንም አዋዋዩ በምስክርነት አሌተጠቀሱም በማሇት ነው፡፡
ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ግሌፅ ኑዛዜ መሆኑ ያሊከራከረ ጉዲይ ነው፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ ሉያሟሊ የሚገባቸው
ስርዓቶች በፌ/ሔ/ቁ 881 ሥር ተዘርዝረዋሌ፡፡ ይኸውም 1ኛው ኑዛዜው በአራት ምስክሮች ፉት
መነበብ ያሇበት መሆኑ ይህም ስርዓት መፇፀሙና የተፃፇበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ መመሌከቱ
ተናዛዥና ምስክሮቹ በኑዛዜው ሊይ ወዱያውኑ ፉርማቸውን ወይም ያውራ ጣት ምሌክታቸውን
ማዴረጋቸው መረጋገጡ አስፇሊጊ ነው፡፡ በሟች ተሰጠ የተባሇው ኑዛዜም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን
በተሰጠው አካሌ ፉት የተዯረገ ሁሇት ምስክሮች የፇረሙበት ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው
ሰው ኑዛዜውን አረጋግጦ ማህተም ያሰፇረመበት ኑዛዜው በምስክሮች ፉት ስሇመነበቡ የሚገሌጽ እና
ተናዛዥዋ የጣት አሻራቸውን ምስክሮቹ ዯግሞ ፉርማቸውን ያኖሩበት መሆኑን ተገንዝብናሌ፡፡
በመሆኑም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ሔ/ቁ 881 ሥር የተመሇከቱትን ስርዓቶች ያሟሊ ነው፡፡ የዞኑ
ከፌተኛ ፌ/ቤት ኑዛዜው የህጉን ሥርዓት አሌተከተሇም ያሇው በኑዛዜው ሊይ ከተመሇከቱት
ምስክሮች ውስጥ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጣቸው ሰው በምስክርነት አሌተጠቀሱም
ወይም ምስክር አይዯለም በማሇት ነው በእርግጥ ምስክሮች ተብሇው የተፃፈት ሁሇት ሰዎች ዲኛ
ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጣቸው ሇመሆኑ የሚያመሇክት ነገር የሇም፡፡ ነገር ግን ኑዛዜው
የተዯረገው ከሁሇቱ ምስክሮች በተጨማሪ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ሰው ፉት ስራውን
በሚያካሂዴበት ክፌሌ ነው፡፡ ምንም እንኳን እኚህ
ሰው ምስክር ተብሇው ባይገሇፁም ሟች
ኑዛዜውን በነፃ ፇቃዲቸው ሲሰጡና ኑዛዜውም ሲነበብ አይተው በኑዛዜው ሊይ ፇርመዋሌ፡፡
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የምስክሮች ዋና አስፇሊጊነትም ኑዛዜ አዴራጊው ኑዛዜውን በነፃ ፌሊጎቱ እና በትክክሇኛ አእምሮው
የሰጠ መሆኑንና የኑዛዜ ቃለም የእርሱ መሆኑን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ይህንን ዯግሞ ውሌ ሇማዋዋሌ
ስሌጣን የተሰጠው ሰው አረጋግጠው ፉርማቸውን ያኖሩ በመሆኑ ምስክር ተብሇው ስማቸው
ባሇመገሇፁ ብቻ ምስክር አሌነበሩም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ ከምስክሮቹ አንደ
ዯግሞ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ከሆነና ኑዛዜው ይኸው ሰው ስራውን
በሚያካሂዴበት ክፌሌ ከሆነ ሁሇት ምስክሮች ብቻ በቂ መሆናቸው በፌ/ሔ/ቁ 882 ሥር
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ የሔጉን መስፇርት ያሟሊ አይዯሇም
የተባሇው ምክንያት ሔጋዊ ባሇመሆኑ የምንቀበሇው አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው በሔጉ የተመሇከተውን
አጻጻፌ ስርዓት የተከተሇ መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያምንበት ሲሆን ተጠሪ በጠቅሊሊው
የሚከራከሩት ኑዛዜው መብቴን የጎዲኝ በመሆኑ ፇራሽ ነው በሚሌ የሔግ ጥያቄ በማንሳት በመሆኑ
የኑዛዜው ውጤት አግባብነት ባሇው የውርስ ዴንጋጌዎች መሠረት ሉታይ የግዴ የሚሌ ይሆናሌ፡፡
የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ኑዛዜውን ውዴቅ ያዯረገበት ተጨማሪ ምክንያትም ኑዛዜው ተጠሪን
ከሟች ውርስ ነቅሎቸዋሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካቾች ይህንኑ ክርክር ተጠሪ ሳያነሱት ፌርዴ ቤቱ
በራሱ አነሳሽነት ማንሳቱ አግባብነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪ ኑዛዜው
ፇራሽ ነው በማሇት አጠቃሊይ ክርክር ማንሳታቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ ኑዛዜው ፇራሽ
የሚሆንበትን የሔግ አግባብ ፌርዴ ቤቱ ሇይቶ መወሰኑ በተጠሪ ያሌተነሳን ክርክር አንስቷሌ ሇማሇት
የሚያስችሌ አይዯሇም ምክንያቱም የሔጉን ጥያቄ ሇይቶ የመወሰን ተግባር የፌርዴ ቤቱ የስራ ዴርሻ
እና የዲኝነት አካሄደ የግዴ የሚሇው ጉዲይ ነውና፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ከሟች ውርስ ተነቅሇዋሌ
አሌተነቀለም የሚሇውን ጉዲይ ማየቱ ተገቢ ነው፡፡
በመሰረቱ አንዴ ተናዛዥ /ወሊጅ/ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን ያሇህጋዊና በቂ ምክንያት
እንዱሁም በዝምታ ከውርስ ሇመንቀሌ እንዯማይችሌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 ዴንጋጌዎች
ይዘት በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ወሊጅ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሹን ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ወይም በዝምታ
ከነቀሇም ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ከሊይ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጋር
ተዲምሮ ሲታይ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ አንዴ ሌጅ ከውርስ ተነቅሎሌ ሉባሌ የሚችሇው ጠቅሊሊ የኑዛዜ
ስጦታ ሇላልች ሌጆቹ ወይም ሰዎች ሲዯረግ እንዯሆነ ስሇመነቀሌ የተዯነገጉት የፌትሏብሓር ሔግ
ዴንጋጌዎች /ከቁጥር
937-939 ዴረስ ያለት/ ያሳያለ፡፡ በኑዛዜው የሚከናወኑ ተግባሮች የኑዛዜ
ስጦታ /legacy/ ወይም የክፌያ ዯንብ /Rule of partition / ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ በመርህ ዯረጃ ዯግሞ
አንዴ ሰው ከውርስ ሀብቱ መካከሌ አንዴን ንብረት ሇወራሾቹ መስጠቱ የኑዛዜ ስጦታ አያሰኘውም፡፡
ይሌቁንም ይህ አይነት ኑዛዜ ሔጉ የሚቀበሇው እንዯ አንዴ የክፌያ ዯንብ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ
አውራሽ ሇወራሹ አንዴን ንብረት ቢናዘዝሇት የኑዛዜው አፇፃፀም የስጦታ /legacy/ አፇፃፀምን
በመከተሌ ሳይሆን የክፌያ ዯንብ /Partition/ በመከተሌ የሚከናወን ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በኑዛዜው ሊይ
የሚሰጠው ክፌያ መጠን በመገሇፁ ብቻ ሁሌ ጊዜ የክፌያ ዯንብ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይሆንም፡፡
በመሆኑም የተሰጠው የንብረት መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት ግምት ጋር ታይቶ ውጤቱም በዚሁ
ረገዴ መሇየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ሟች በኑዛዜው ሊይ የሚያሰፌረው የንብረት
መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት መጠን ጋር እየታየ የመነቀሌ ጉዲይ ነው ወይስ የክፌያ ማነስ ነው?
የሚሇው ነጥብ የሚሇይ ይሆናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ባዯረጉት ኑዛዜ አንዴ መኖሪያ
ቤታቸውን ነው፡፡ ተጠሪዎች የውርስ ንብረቱ ይጣራ ጥያቄ በአንዴ ቤት ሊይ የቀረበ በመሆኑም
ግምቱ ተቀምጦ ክሱ ከሚቀርብ በስተቀር የውርስ አጣሪ እንዱቋቋም የሚዯረግበት አግባብ የሇም
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የሚሌ ክርክር ከስር ጀምሮ አጥብቀው የሚከራከሩበት ጉዲይ ሲሆን ሟች ከዚህ ንብረት ውጭ
የውርስ ንብረት ያሇስሇመሆኑም በፌሬ ነገር ዯረጃ ያሌተረጋገጠ መሆኑን ከአጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት
ተገንዘበናሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ያሊቸው ንብረት ይኸው በተጠሪ ይዞታ ስር ይገኛሌ የተባሇ ቤት ብቻ
ከሆነ አመሌካቾች እንዯጠቅሊሊ የኑዛዜ ወራሽ ሉወሰደ የሚገባቸው ሲሆን በውጤት ዯረጃ ዯግሞ
ተጠሪ በኑዛዜው በዝምታ የተነቀለ መሆኑን መገንዘብ አያዲግትም፡፡ ይህ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
939/2/ መሠረት ተቀባይነት የላሇው ሲሆን በውጤት ዯረጃ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 842/2/ እና 915
ዴንጋጌዎች ይዘት አንፃር ሲታይ ተጠሪን ከአመሌካቾች ጋር እኩሌ እንዱካፇለ የሚያዯርግ ነው፡፡
በዚህም መሠረት ከውርስ በዝምታ ወይም ያሇበቂ ሔጋዊ ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ
ወራሽ ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር እኩሌ ወራሽ ሆነው የውርስ ንብረቱን ሉከፊፇለ የሚችለ
መሆኑን ሔጉ ያስገነዝባሌ፡፡ ይሁን እንጂ ፌርዴ ቤት ወዯዚህ ዴምዲሜ ከመዴረሱ በፉት በወሊጅ
የተዯረገ የኑዛዜ ስጦታ አይነቱ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ኑዛዜ ስጦታ መሆን ያሇመሆኑን በቅዴሚያ
መሇየት አሇበት፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912 ስር እንዯተመሇከተው የኑዛዜ ስጦታ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ
ኑዛዜ ስጦታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ ሲባሌም ተናዛዡ ሀብቱን ጠቅሊሊ ወይም ከመሊ
ንብረቱ አንደን ክፌሌ በሙለ ሀብትነት ወይም በላጣ ርስትነት ሇአንዴ ወይም ሇብዙ ሰዎች
የሚያወርስበት የኑዛዜ ቃሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912/1/ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚሁ ቁጥር ንዐስ
ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ ማንኛውም ላሊ የኑዛዜ ቃሌ ሁለ እንዯ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ
እንዯሚቆጠር ይዯነግጋሌ፡፡ አንዴ ኑዛዜ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ እንዯውርስ
እዲ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014 ዴንጋጌ ቅዯም ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡ በተያዘው
ጉዲይም ቤቱ ሇአመሌካቾች የተሰጠበት አግባብ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ
ሉያዯርስ የሚችሌ ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014/ሠ/ ስር
በተመሇከተው መሠረት እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ ሇሌዩ ኑዛዜ ተቀባዩ የሚከፇሌ ሣይሆን
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 እንዱሁም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ዴንጋጌዎች ታይቶ ተወሊጅ ከውርስ
ተነቅሎሌ ከኑዛዜ ተቀባዮች ጋር እኩሌ ሉካፇሌ ይገባሌ የሚባሌበት ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ
በፌ/ሔ/ቁጥር 915 መሠረት እንዯጠቅሇሊ ኑዛዜ ወራሽ ተወስዯው ከአመሌካቾች ጋር እኩሌ ተካፊይ
ናቸው ተብል ውርሱ እንዱጣራ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ በበሊይ ፌርዴ ቤቶቹም
መፅናቱ ህጋዊ እንጂ ምንም አይነት የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

በሰሜን ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 19946 ጥቅምት 26 ቀን 2001 ዓ.ም
ተሰጥቶ በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 273/2001 ጥር
13 ቀን 2001 ዓ.ም በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 01275 ግንቦት 11 ቀን 2001
ዓ.ም የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
ሟች ወ/ሮ አረጋሽ ተሰማ ነሏሴ 07 ቀን 1991 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ በውጤቱ ያሇበቂና
ሔጋዊ ምክንያት ተጠሪን የነቀሇ በመሆኑ በተጠሪ ሊይ ተፇፃሚት የሇውም ብሇናሌ ኑዛዜው
አመሌካቾችንና ተጠሪን በሟቹ ዴርሻ ንብረት ሊይ እኩሌ ወራሽ የሚያዯርግ በመሆኑ ውርሱ
በውርስ አጣሪ ተጣርቶ የሚገኘው ውጤት አመሌካቾች የሟችን ዴርሻ ንብረት ከተጠሪ ጋር
እኩሌ እንዱካፇለ ብሇናሌ፡፡
ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በዚህ መዝገብ ሚያዚያ 05 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ውሣኔ ተፇፃሚት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡
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4.

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ም.አ
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አሠሪና ሠራተኛ
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