የሰ/መ/ቁ. 49713
ሚያዚያ 3 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡- የወ/ሮ ጥሩነሽ አያሇ ወራሾች
1. ወ/ሮ የምሥራች ግርማ
2. አቶ ዘሊሇም ግርማ
3. አቶ ሚሉዬን ግርማ

ጠበቃ አቶ በሇው አብዱ ቀረቡ

4. አቶ አዱስ ግርማ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ወጋየሁ ሰሇሞን - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አመሌካቾች የአዱሰ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣ የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡት ማመሌከቻ በሰበር የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ
ተገሌፆ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአቃቂ ቃሉቲ ምዴብ ችልት
የመዝገብ ቁጥር 310198 በማስቀረብ ሇመረዲት እንዯቻሌነው በሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች
አውራሽ ወ/ሮ ጥሩነሽ አየሇ የፌርዴ ተቃዋሚ ተጠሪ ዯግሞ የመቃወም ተጠሪ በመሆን
ተከራክረዋሌ፡፡
በሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች አውራሽ በመቃወም አመሌካች ሆነው በመቅረብ በመዝገብ
ቁጥር 0068/96 ወ/ሮ ወጋየሁ ሰሇሞን የሟች የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ተተኪ ወራሽ መሆናቸውን
የሚያረጋግጥ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የኑዛዜ ወራሽ መሆኔ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3680 ጥር 23 ቀን 1995 የወሰነ በመሆኑ
የመቃወም ተጠሪዋ የሟች የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የሌጅ ሌጅና ተተኪ ወራሽ ናት በማሇት
የሰጠውን ውሣኔ ይሰርዝሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት የመቃወም
ተጠሪ ሆነው ቀርበው ወንዴ አያቴ ታፇሰ በሊቸውን ታህሣሥ 7 ቀን 1968 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም
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በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ ሴት አያቴ ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የካቲት 24 ቀን 1994 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም
በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ የአቶ ታፇሰ በሊቸውና የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ሌጅ አባቴ አቶ ሰሇሞን ታፇሰ
ታህሣሥ 28 ቀን 1977 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይቷሌ፡፡ ስሇዚህ ፌርዴ ቤቱ የሁሇቱ ሟቾች
ተተኪ ወራሽ ናት በማሇት የሰጠውን ውሣኔ የሚሠርዝበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪን ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ከውርስ የነቀሎት መሆኑን
በመግሇፅ ተከራክረዋሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ የሟች አቶ ታፇሰ እና የወ/ሮ እታሇማሁ ያሌጅ ሌጅ ናት፡፡ ተጠሪ
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 በሚዯነግገው መሠርት ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ሊይ የመግዯሌ
ሙከራ ወንጀሌ የፇፀመች መሆኑ በፌርዴ አሌተረጋገጠም፡፡ ስሇሆነም ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ
ተጠሪዋ የመግዯሌ ሙከራ እንዯፇፀመችባቸው በኑዛዜያቸው የገሇፁ ቢሆንም የመቃወም ተጠሪ ወ/ሮ
ወጋየሁ ሰሇሞን በመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ጥፊተኛ ያሌተባለ በመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር
838 መሠረት የቀረበ ማስረጃ ስሇላሇ ተቀባይነት የሇውም ስሇሆነም የመቃወም ተጠሪ ወ/ሮ ወጋየሁ
ሰሇሞን የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ተተኪ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጠሁት ውሣኔ
የሚሠርዝበት ምክንያት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካቾች የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው
ፌርዴ ቤት የአምሌካቾችን ይግባኝ ውዴቅ በማዴረግ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337
መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታ ሇከተማው ሰበር ችልት አቅረበዋሌ፡፡ የከተማው
ሰበር ችልት የአመሌካቾችን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካቾች ጥቅምት 9 ቀን 2002
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የተጠሪ አባት ከሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ በፉት የሞተ በመሆኑ
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 830 በሚዯነግገው መሠረት ሟችን የመውረስ ችልታ የሇውም፡፡ ስሇዚህ
ተጠሪ አባቴን በመተካት ሟችን እወርሳሇሁ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ የህግ መሠረት የሇውም፡፡
ሟች ወ/ሮ እታፇራሁ ተጠሪ በተኙበት ቦታ ላሉት ሌትገዴሊቸው በደሊ ስትዯበዴባቸው ጎረቤት
ዯርሶ ህይወታቸውን እንዲተረፊቸው በኑዛዜቸው በመግሇጽ ከውርስ የነቀሎት ሆኖ እያሇ የሥር
ፌርዴ ቤት ተጠሪ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ተተኪ ወራሽ ናት በማሇት የሰጠውን የተሣሣተ ውሣኔ
ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትና የከተማው የሰበር ችልት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ግንቦት 26 ቀን
2002 ዓ/ም በተፃፇ መሌስ እኔ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ተተኪ ወራሽ መሆኔን በማረጋገጥ የሰጠው
ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ አመሌካቾች ተጠሪን ሟች በኑዛዜ ነቅሇዋታሌ በማሇት
የሚያቀርቡት ክርክር ህጋዊ መሠረት የሇውም፡፡ መከራከሪያም በሰበር ዯረጃ የቀረበ ነው፡፡ ሟች
የተናዘዘችው በራሷ ንብረት ሊይ ብቻ ሣይሆን በወንዴ አያቴ ንብረት ሊይ ነው በማሇት መሌስ
ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች ሰኔ 14 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ ያቀረቡት ክርክር ይዘት ከሊይ በአጭሩ
የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአዱስ አበባ አስተዲዯር
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ፣ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት
ተጠሪ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ተተኪ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው
ወይስ አይዯሇም; የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከሊይ የተገሇፀውን ጭብጥ
ሇመወሰን የበታች ፌርዴ ቤቶች የተጠሪን ጥያቄ በመቀበሌ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
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ቤት በመዝገብ ቁጥር 0068/96 መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ሉሠረዝ አይገባውም
በማሇት የሰጠውን ውሣኔ በአግባቡ ነው በማሇት የዯረሡበትን መዯምዯሚያ በፌታብሓር ሥነ
ሥርዓት ህግ መሠረት የተሰጠ መሆኑንና በውሣኔው ይዘት ተገቢ መሆኑን መመርመር
ያስፇሌጋሌ፡፡
1. የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ፡- የአመሌካቾች አውራሽ ወ/ሮ ጥሩነሽ አየሇ ሟች ወ/ሮ
እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ግሌፅ ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑን በመግሇፅ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ወራሽ መሆኑን
አረጋግጦ እንዱወሰንሊቸው ባቀረቡት ማመሌከቻ መሠረት ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩ ምስክርና
የቀረበውን የሰነዴ ማስረጃ በመመርመር ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም
ያዯረጉት ኑዛዜ የህጉን መስፇርት ያሟሊ ነው፡፡ ወ/ሮ ጥሩነሽ አየሇ የሟች የወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ
ወራሽ ናቸው በማሇት በመዝገብ ቁጥር 3680 ጥር 23 ቀን 1995 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ በህይወት ዘመናቸው ያዯረጉት ኑዛዜ የላሇ
መሆኑን በመግሇፅ ተጠሪ የሟች የሌጅ ሌጅና ተተኪ ወራሽ እንዯሆኑ እንዱወሰንሊቸው ሇአዱስ አበባ
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ጥያቄ አቅረበዋሌ፡፡ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተጠሪን
ማስረጃ በመዝገብ ቁጥር 0068/96 በመስማት ተጠሪ የሟች የሌጅ ሌጅና ተተኪ ወራሽ መሆናቸውን
በማረጋገጥ መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአመሌካቾች አውራሽ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ በህይወት ዘመናቸው ኑዛዜ አሊዯረጉም
በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የተሣሣተ ነው፡፡ የአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
ይህንን የተሣሣተ አቤቱታ በመቀበሌ መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ስህተት
ያሇበትና የእኔን መብትና ጥቅም የሚጎዲ ነው፡፡ ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ኑዛዜ ያዯረጉ
መሆኑን እና የሟች ኑዛዜ ህጋዊ መስፇርት የሟሊ መሆኑ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
አስቀዴሞ በፌርዴ የተወሰነ ነው በማሇት ባቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ መሠረት ሲጣራ
ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑንና ኑዛዜው ህጋዊ መስፇርቶችን ያሟሊና
ህጋዊ ውጤት ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጥር 23 ቀን
1995 ዓ.ም ውሣኔ የሰጠ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ በነፃ ፇቃዲቸው በህግ
የተዯነገገውን መስፇርት በሟሟሊት ያዯረጉትና ህጋዊ ውጤት ያሇው ኑዛዜ መሆኑን በማረጋገጥ
ጥር 23 ቀን 1995 ዓ.ም ውሣኔ የሰጠበት ሟች ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ
በይዘቱ ተጠሪን ከውርስ የሚነቅሌና የአመሌካቾችን አውራሽ የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ የኑዛዜ ወራሽ
የሚያዯረግ መሆኑን ሇማስረዲት የአመሌካቾች አውራሽ በማስረጃነት ካቀረቡት የኑዛዜ ሰነዴ
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ የቀረበሇት የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት ተጠሪ ህጋዊነቱ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተረጋግጦ ጥር 23 ቀን 1995
ዓ.ም የተሰጠውን ውሣኔ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 358 በሚዯነግገው መሠረት
ውሣኔውን ሇሰጠው ፌርዴ ቤት የፌርዴ መቃወሚያ በማቅረብ ካሊሻሩት በስተቀር በመዝገብ ቁጥር
0068/96 መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ በተሣሣተ ፌሬ ጉዲይ ሊይ የተመሠረተና
በላሊ ፌርዴ ቤት አስቀዴሞ ውሣኔ በተሰጠበት ጭብጥ ሊይ የተሰጠ መሆኑ የአመሌካቾች አውራሽ
ካቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ ጋር አያይዘው ባቀረቡት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ
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ቤት ውሣኔና ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ባዯረጉት የኑዛዜ ሰነዴ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም የአዱስ አበባ
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 0068/96 መጋቢት 15 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ያዯረጉት ኑዘዜ የሇም በማሇት ተጠሪ ያቀረቡትን የተሣሣተ ፌሬ
ጉዲይ መሠረት በማዴረግ የተሰጠና ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ያዯረጉት ኑዛዜ የህጉን መስፇርት
ያሟሊና ህጋዊ ውጤት ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ አስቀዴሞ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ውሣኔ የሰጠበት መሆኑን ባሇማወቅ መሆኑን ገሌፆ ውሣኔውን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 360/2/ መሠረት መሠረዝ ነበረበት፡፡ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5/1/ መሠረት አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ መሆኑንና ተጠሪ
የኑዛዜውን ህጋዊነትና የሚያስከትሇውን ህጋዊ ውጤት አስመሌክቶ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3680 ጥር 23 ቀን 1995 የሰጠውን ውሣኔ ሊይ የፌርዴ መቃወሚያ
በማቅረብ ሣያሰርዙ ከውርስ የተነቀለ መሆኑን የሚገሌፅ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ያዯረጉት
ኑዛዜ መኖሩን በማረጋገጥ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ እያሇ ተጠሪ
የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ተተኪ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጠሁትን ውሣኔ የምሰርዝበት ምክንያት
የሇም በማሇት ውሣኔ መስጠቱ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 5/1/ የሚጥስ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሟች
ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ያዯረጉት ኑዛዜ ህጋዊ መስፇርቱን የሚያሟሊና ህጋዊ ውጤት ያሇው ነው
በማሇት አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ ይዘት እንዯ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመመርመር ሟች ወ/ሮ
እታሇማሁ ታፇሰ በኑዛዜቸው የገሇፁት ምክንያት ተጠሪን ከውርስ ሇመንቀስ የሚያበቃ አይዯሇም
በማሇት መወሰኑ መሠረታዊ የሆኑትን የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 5/1/ ፣ የፌታብሓር
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 358 እና የፌታብሓር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 360/2/ ዴንጋጌዎች
የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች ያቀረቡትን የፌርዴ መቃወሚያ
ውዴቅ በማዴረግ ሚያዚያ 30 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ የሥነ ሥርዓት ህግ ግዴፇት ብቻ
ሣይሆን በይዘቱ መሠረታዊ የሆነ የህግ አተረጓጎም ችግር ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ምክንያቱም
ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ 2 ቀን 1993 ዓ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ ከተራ ቁጥር 2
"ያሣዯጓት የአቶ ሰሇሞን ታፇሰ ሌጅ ወ/ሮ ወጋየሁ ሰሇሞን ከሌጅነት ጀምሮ አሣዴጌ ሇቁም ነገር
ከአዯረስኳት በኋሊ እኔ ሣሊስበው ከተኛሁበት ቦታ ሌትገሇኝ በደሊ ዯብዴባኝ ጎረቤት ዯርሶ ህይወቴን
ያተረፌኩት ስሇሆነ ከሌጅነት ጀምሮ በማሣዯጌ ብር 1‚000/አንዴ ሺ ብር/ ተሰጥቷት ከምንም ንብረቴ
እንዲትዯርሰ በዚህ ኑዛዜ ቃሌ አውግዥ አግጃታሇሆ" በማሇት የተናዘዙ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት
በማስረጃነት ከተያያዘው የነዛዜ ሰነዴ ተረዴተናሌ፡፡
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች አውራሽ ይህንን የኑዛዜ ሰነዴ
በመጥቀስ ያቀረቡትን የፌርዴ መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ታህሣሥ
2 ቀን 1993 ዓ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ ተጠሪ የመግዯሌ ሙከራ የፇፀመችባቸው መሆኑን የገሇጹ
ቢሆንም ተጠሪ በመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ጥፊተኛ ያሌተባለ በመሆኑ ኑዛዜው የፌታብሓር ህግ
838 ዴንጋጌ መስፇርት አያሟሊም በማሇት ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ሇውሣኔ መሠረት በማዴረግ
የጠቀሰው እና የተረጉመው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ነው፡፡
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ከተዘረዘሩት ወንጀልች አንዯኛውን መፇፀሙ በፌርዴ ተረጋግጦበት
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ጥፊተኛ የተባሇ ወራሽ ሟችን እንዲይወርስ በውርስ ህግ ክሌከሊና ማዕቀብ ይዯረግበታሌ፡፡
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 የሚዯነግገው በሟች ወይም በሟች ሚስት ወይም ባሌ ወይም በሟች
ወሊጆችና ተወሊጆች ሊይ በህጉ ከተመሇከቱት አንዯኛውን ወንጀሌ የፇፀመ መሆኑ በወንጀሌ ችልት
ተረጋግጦ የጥፊተኝነት ውሣኔ የተሰጠበት ሰው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 830 መሠረት ሟችን
የመውረስ ችልታ እንዲይኖረው በህግ ክሌከሊና ማዕቀብ የሚዯረግበትና ሟችን ሇመውረስ ያሌተገባ
/unworthy/ በመሆኑ በህግ ክሌከሊ /ማዕቀብ/ ይዯረግበታሌ፡፡ ሟች በፌታብሓር ህግ ቁጥር 841
በተዯነገገው መሠረት ይቅርታ ካሊዯረገሇት በስተቀር በፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ከተዘረዘሩት
ተግባራቶች አንዯኛውን መፇፀሙ ተረጋግጦ በፌርዴ ጥፊተኛ የተባሇ ወራሽ በሟች ወርስ
እንዲይካፇሌ ክሌከሊ የሚያዯርግበትና ማዕቀብ የሚጥሌበት ሟች ሣይሆን በውርስ ህግ ዴንጋጌ ህግ
አውጭው በዯነገገው የፌታብሓር ቅጣት /civil sanction/ መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 830
እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 ዴንጋጌዎች ይዘትና ህጋዊ ውጤት በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
የአመሌካቾች አውራሽ የፌርዴ መቃወሚያ ያቀረቡት ተጠሪ ሟች ሇመውረስ ያሌተገባች ናት
በማሇት አይዯሇም፡፡ የአመሌካቾች አውራሽ የተከራከሩት ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰን ታህሣሥ 2
ቀን 1993 ባዯረጉት ኑዛዜ ከውርስ ነቅሇዋታሌ በማሇት ነው፡፡ ሟችን ሇመውረስ ያሌተገባ ስሇመሆን
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 በተዯነገገውና አንዴ ሰው በግሌፅ በሚያዯርገው ኑዛዜ ተወሊጆቹን
ከውርስ ሇመንቀሌ ስሇሚችሌበት ሁኔታ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 937 እና በፌታብሓር ህግ ቁጥር
938 በተዯነገገው መካከሌ ሰፉ ሌዩነት አሇ፡፡ ከውርስ መንቀሌ "Dishersion" የሚባሇው ተናዛዡ
የውርስ ህግ በሚዯነግገው መሠረት ባዯረገው ኑዛዜ ውስጥ ምክንያቱን በመግሇጽ ወይም በዝምታ
ከወራሾቹ አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑት ወራሾቹ በውርሱ እንዲይካፇለ ያዯረገውን ኑዛዜ
በውርስ ህግ ዕውቅናና ውጤት የሚሰጠው በሆነ ጊዜ ከውርሱ እንዲይሣተፌ የሚዯረግበት ሥርዓት
ነው፡፡ ተናዣዡ ከወራሾቹ አንዯኛውን ከወራሽነት ሇመንቀሌ የሚችሌ መሆኑ በፌታብሓር ህግ
ቁጥር 937/1/ የሚዯነግግ ሲሆነ ተናዣዡ ሌጅን ወይም ወዯታች የሚቆጠረውን በኑዛዜ ሇመንቀሌ
የዯረሰበትን ምክንያት በኑዛዜው ውስጥ ካሌገሇፀ በቀር ሌጅን ወይም ተወሊጅን ሇመንቀሌ ያዯረገው
ኑዛዜ እንዯማይፀና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 938/1/ ተዯንግጓሌ፡፡
ተጠሪ የሟች እታሇማሁ ታፇሰ የሌጅ ሌጅ መሆናቸው ተረጋግጧሌ፡፡ ሟች ወ/ሮ እታሇማሁ
ታፇሰ ተጠሪን ከውርስ ሇመንቀሌ የዯረሱበትን ምክንያት ተጠሪ አዯረገቸው ያለትን ተግባር
በኑዛዜያቸው ገሌፅዋሌ፡፡ ሟች በኑዛዜ ፇፀመችው በማሇት የገሇፁት ተግባር ማሇትም ሟች
"ሣያስቡት ላሉት ከተኙበት የዯበዯበቻቸው መሆኑንና ጎረቤት ዯርሶ ህይወታቸውን ያተረፊቸው
መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ሟች በኑዛዜያቸው የገሇፁት ምክንያት ሙለ በሙለ ዕውነት ነው የሚሌ የህግ
ግምት ያሇ ሲሆን ህጉ ተጠሪ ተቃራኒ ማስረጃ ሉያቀርቡበት የማይችለና /የማይስተባበሌ የህግ
ግምት/ መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 938/3/ ተዯንግጓሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ሟች ወ/ሮ
እታሇማሁ ተወሊጆቻቸውን ተጠሪን ከውርስ ሇመንቀሌ በኑዛዜቸው የገሇፁትን ምክንያት ዕውነት ነው
ብል በመቀበሌ ሟች የሰጡት ምክንያት ተጠሪን ከውርሰ ሇመንቀሌ በቂ ነው ወይስ አይዯሇም;
የሚሇውን ነጥብ መርምሮ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 938/2/ መሠረት መወሰን ነበረበት፡፡ ሟች
በኑዛዜቸው የገሇፁት ምክንያት ከባዴና ተጠሪውን ከውርስ ሇመንቀሌ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት
መሆኑ ሟች በኑዛዜቸው ከገሇፁት ምክንያት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤት
ጉዲዩን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 937/1/ እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 938 ዴንጋጌዎች መሠረት
መርምሮ ውሣኔ መስጠት ሲገባው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 838
በመጥቀስ ተጠሪ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 838 መሠረት በሟች ሊይ የመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ
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የፇፀመች መሆኑ በፌርዴ ጥፊተኛ የተባሇችበት ማስረጃ አሌቀረበም በማሇት የአመሌካቾችን
መቃወሚያ ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 310/98 ሚያዚያ 30 ቀን
2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 07155 የካቲት 3
ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ የአዱስ አበባ ከተማ ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 10061
ሀምላ 17 ቀን 2001 የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ ሇተጠሪ ከተናዘዙት ብር 1‚000/አንዴ ሺህ ብር/ ውጭ
በውርሳቸው እንዲይሳተፈ በኑዛዜ የነቀሎቸው ስሇሆነ ተጠሪ የሟች ተተኪ ወራሽ አይዯለም
ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካቾች የሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን በማረጋገጥ የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3690 ጥር 23 ቀን 1995 የሰጠው ውሣኔ
ህጋዊ ውጤትና ተፇፃሚነት አሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. ተጠሪ የሟች አቶ ታፇሰ በሊቸው ተተኪ ወራሽ መሆናቸውን በማረጋገጥ የአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ህጋዊ ውጤትና ተፇፃሚነት አሇው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
5. ከሟች ወ/ሮ እታሇማሁ ታፇሰ የውርስ ንብረት አመሌካቾች ሇተጠሪ ብር 1‚000/አንዴ ሺ ብር/
የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት አሇባቸው ብሇናሌ፡፡
6. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ቅ/መ
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