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ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ፌቃደ ሽፇራው - ቀረቡ
መሌስ ሰጪ፡- አቶ ግሩም ኤርሚያስ - ጠበቃ ወርቅነህ በረዯዴ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር ስሇውርስ ንብረት ክፌፌሌ የተዯነገጉትን የውርስ ሔግ
ዴንጋጌዎች አተረጓጎምን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇጉዲዩ መነሻ የሆነው ነገር ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ
ገ/እየሱስ ሚያዚያ ዏ8 ቀን 1998 ዓ.ም የተውት ኑዛዜ ነው፡፡ አመሌካች የሟቿ የመጀመሪያ ዯረጃ
ወራሽ፣ተጠሪ ዯግሞ የሟቿ የሌጅ ሌጅና የኑዛዜም ወራሽ መሆናቸው በስር ፌርዴ ቤቶች
ተረጋግጧሌ፡፡ አሁን ግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው ሟች የተውት ኑዛዜ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች
ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየሱስ የተውት ኑዛዜ የሔጉን ፍርማሉቲ ያሌጠበቀና ከውርስ የነቀሇኝ
በመሆኑ ሉፇርስ ይገባሌ፣ ተጠሪ የሟቿ የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል የተሰጠው ውሣኔም
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 እና 36ዏ መሠረት ሉሰረዝ የሚገባው ነው በማሇት የሚከራከሩ ሲሆን
ተጠሪ ዯግሞ ኑዛዜው በሔጉ የሚፇሇገውን ፍርማሉቲ ያሟሊ ከመሆኑም በሊይ ሟች ሇአመሌካች
ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ / እንዱሰጣቸው በኑዛዜው ሊይ የተገሇፀ በመሆኑ አመሌካችን ከውርስ
ነቅሎሌ ሉያስብሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ኑዛዜው ፍርማሉቲውን ያሟሊ
ነው፣ አመሌካች ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ብር/ እንዱሰጣቸው ሟች የተናዘዙ መሆናቸው ዯግሞ
ከውርስ ነቅሇዋሌ ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ ተጠሪ የሟች
የኑዛዜ ወራሽ ናቸው በማሇት የሰጠውን ውሣኔ ሉሰረዝ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ
አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰበር
አቤቱታቸውን ዯግሞ ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሲሆን የአቤቱታው
መሠረታዊ ነጥብም ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየሱስ የተውት ኑዛዜ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ የሆኑት
አመሌካች ከውርስ የነቀሇና የጎዲ በመሆኑ ሉፇርስ የሚገባው ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች
ውሣኔ እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ ይህ የሰበር ችልትም የሰበር አቤቱታውን
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በመመርመር አመሌካች በኑዛዜው ሊይ ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ ብር/ ብቻ ያገኛሌ ተብል መወሰኑ
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ዴንጋጌ አንፃር ተገቢነቱ ሉታይ የሚገባ መሆኑን በማመን ጉዲዩ ሇሰበር
ችልት ቀርቦ እንዱታይ ከአዘዘ በሁዋሊ ሇተጠሪ ጥሪ አዴርጎሊቸው ተጠሪ ቀርበው ግራ ቀኙ
ክርክራቸውን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን
ከውርስ ሔጉ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮአሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች ወ/ሮ በሊየነሽ ገ/እየሱስ ሚያዚያ ዏ8 ቀን 1998
ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ በፍርማሉቲ በኩሌ ፇራሽ ሉያዯርገው የሚገባ ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑ
በሚገባ የተረጋገጠ እና አመሌካችም በዚህ ረገዴ የተሰጠውን ውሣኔ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት
ያቀረቡት የሰበር ክርክር የላሊቸው መሆኑን ነው፡፡ ኑዛዜው የሔጉን ፍርማሉቲ ያሟሊ ነው ከተባሇና
በኑዛዜ አንዴ ወራሽ አሇአግባብ ተነቀሇ የሚባሌ ቢሆን በውርሱ አከፊፇሌ ሊይ የሚታይ እንጂ
በአግባቡ የተሰጠን ኑዛዜ ፇራሽነት የሚያስከትሌ የሔግ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም ቀጥል
መታየት ያሇበት ጉዲይ የኑዛዜ ስጦታው የፀና መሆን በውርስ ክፌፌለ የሚያስከትሇው ውጤት
ምንዴነው? የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ ይህን ጥያቄ በአግባቡ ሇመመሇስ ተያያዥነት ያሊቸውን የውርስ
ሔግ ዴንጋጌዎች መመሇከት ያስፇሌጋሌ፡፡ አሁን ከያዝነው ጉዲይ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያሇው
የፌትሏብሓር ሔጉ አንቀጽ 913 ሲሆን ይህ ዴንጋጌ የኑዛዜው ቃሌ የተናዛዥን ተቃራኒ ሏሣብ
የሚገሌጽ ካሌሆነ በቀር ከውርስ ሃብት አንዴ ዴርሻን ወይም አንዴ ንብረትን ሟቹ ሇወራሾች
መስጠቱ ተራ የሆነ የክፌያ ዯንብ እንጂ እንዯ ኑዛዜ ስጦታ ነው ተብል አይቆጠርም በማሇት
ያስቀምጣሌ፡፡
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ ሟች አዱስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኘውንና ብቸኛ ንብረት
የሆነውን ቤታቸውን በኑዛዜው ይሰጥሌኝ ያለት የእህት የሌጅ ሌጅ ሇሆነው ሇአሁኑ ተጠሪ ሲሆን
ሌጅ ሇሆነው የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ በተጠሪ ብር 1ዏዏ.ዏዏ/ አንዴ መቶ/ ብቻ እንዱሰጣቸው ነው፡፡
ተጠሪ የሟች እህት ሌጅ ሌጅ በመሆናቸው ክርክሩ የሚያረጋግጥ በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123
ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረቱ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1117 በመሆኑ በዚህ አግባብ የሚታይ ሁኖ
አሊገኘነውም፡፡ ምክንያቱም አሁን የቀረበው ክርክር በተወሊጆች መካከሌ አይዯሇምና፡፡ በመሆኑም
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ በዚህ ረገዴ የተያዘውን ጭብጥ አሌፇነዋሌ፡፡ በጭብጥነት ተይዞ
መታየት ያሇበት ጉዲይ አመሌካችን ሟች ከውርስ ነቅሇዋሌ ሉባሌ ይቻሊሌ? ወይስ አይቻሌም?፣
ነቅሇዋሌ ከተባሇስ ተግባሩ በሔግ ፉት ተቀባይነት አሇው? ወይንስ የሇውም? የሚለት ነጥቦች ሁነው
አግኝተናሌ፡፡
ከቀረበሌን ጉዲይ ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው ሟቿ
ኑዛዜአቸው ሊይ ያሎቸውን ንብረቶች
በሙለ የሰጡት ሇተጠሪ ነው፡፡ የዚህ ዓይነት ክፌፌሌ ሔጉ የሚዯግፇው ቢሆንም አንዴ ወሊጅ
ተወሊጅን ከውርሱ ያሇሔጋዊ ምክንያት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ ሲነቅሌ ግን ተቀባይነት ሉኖረው
የማይችሌ መሆኑን ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 937፣938 እናና 939 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ
የምንገነዘበው ጉዲይ /ነጥብ/ ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየስ ሌጃቸው የሆኑትን አመሌካችን
ካሊቸው ንብረታቸው ብር 1ዏዏ.ዏዏ /አንዴ መቶ/ ብቻ እንዱሰጣቸው በኑዛዜው ሊይ ገሌፀዋሌ፡፡ ሟች
ተጠሪ እንዱወስደ የተናዘዙት በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኝ የማይንቀሣቀስ ንብረት ነው፡፡
ከዚሁ ንብረት አይነትና ካሇው ዋጋ አንፃር ሲታይ ሟች በኑዛዜው ሊይ ሇአመሌካች ብር 1ዏዏ.ዏዏ
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ብቻ እንዱሰጣቸው መጥቀሣቸው ከውርሱ በተዘዋዋሪ ነቅሇዋቸዋሌ ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ምክንያት
ሉሰጠው የሚችሌ ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ ሟች አመሌካችን በተዘዋዋሪ ነቅሇዋሌ ከተባሇ ዯግሞ
የነቀለበት ምክንያት በቂና ሔጋዊ መሆን ሉታይ የሚገባው ሲሆን ሟች በዚህ ረገዴ በኑዛዜው ሊይ
ያስቀመጡት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በተዘዋዋሪ መሌኩ በዝምታ ከሟቿ ውርስ
የነቀለ መሆኑን ይህ ችልት ተገንዝቧሌ፡፡ 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፡፡ በዚህም መሠረት ከውርስ በዝምታ
ወይም ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር
እኩሌ ወራሽ ሁነው የውርስ ንብረቱን ሉከፊፇለ የሚችለ መሆኑን ሔጉ ያስገነዝባሌ፡፡ ይሁን እንጂ
ፌርዴ ቤቱ 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 ሀበትነት
ወይም በላጣ ርስትነት ሇአንዴ ወይም ሇብዙ ሰዎች የሚያወርስበት የኑዛዜ ቃሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912/1/ ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ 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 1ዏ14
ዴንጋጌ ቅዯም ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየስ የነበራቸውን አንዴ መኖሪያ ቤት
ሇአሁኑ ተጠሪ እንዱሆን በኑዛዜ ስጦታ ሰጥተዋቸዋሌ፡፡ ላልች ንብረቶች ያሊቸው መሆኑን የክርክሩ
ሂዯት አያሣይም፡፡ በመሆኑም ከዚህ አንፃር ተናዛዧ ያዯረጉት ኑዛዜ ስጦታ አይነቱ ሲታይ ጠቅሊሊ
የኑዛዜ ስጦታ እንጂ ሌዩ የሆነ የኑዛዜ ስጦታ አይነት አይዯሇም ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1ዏ14/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 ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉካፇሌ ይገባሌ ሉባሌ የሚገባው ነው፡፡ ስሇሆነም
የበታች ፌርዴ ቤቶች ወ/ሮ በሊይነሽ ገ/እየስ ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካችን በተዘዋዋሪ መንገዴ
ከውርስ የነቀሇ መሆኑን በመሇየት የኑዛዜ ስጦታ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 912፣ 915፣937፣938 እና 939
አንፃር በማየት መወሰን ሲገባቸው የአመሌካችን ጥያቄ ሙለ ሙለ ውዴቅ ማዴረጋቸው መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.

2.
3.
4.

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 51/2ዏዏ1 መጋቢት
ዏ9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር ዏ9721 መጋቢት
23 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በትእዛዝ፡ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 1ዏዏ29 ጥር 28 ቀን
2ዏዏ2 ዓ.ም በውሣኔ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
በአጠቃሊይ ፌርስ ባይሆንም ከሊይ በፌርዴ ሏተታው ሊይ በተጠቀሰው መሠረት አመሌካችና
ተጠሪ የሟችን ንብረት እኩሌ የመውረስ መብት አሊቸው ብሇናሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔው መሻሻለን እንዱያውቀው የውሣኔው ኮፑ ይሊክሇት፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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