የሰ/መ/ቁ. 55648
መጋቢት 20 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቶች፡- 1- ወ/ሮ እቴቱ ሽፇራው
2- አቶ አሸናፉ ሽፇራው

ጠበቃ አቶ ግርማቸው ይሊሊ ቀረቡ

ተጠሪዎች፡- 1- ወ/ሮ መንበረ ሽፇራው
2- አቶ ይዴነቃቸው ሽፇራው

ጠበቃ አቶ ሀይለ ነጏ ቀረቡ

3- አቶ ዮናስ ሽፇራው
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ አመሌካቾች የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡት
የሰበር አቤቱታ የሚጣራ ነጥብ ያሇው መሆኑ ጭብጥ ተይዞ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡ ክርክሩ
በመጀመሪያ የታየው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር
ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች አመሌካች አመሌካቶች ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ሇሥር
ፌርዴ ቤት የአንዯኛ ተጠሪ ወሊጅ አባት አቶ ሽፇራው ወሌዯማርያም ህዲር 7 ቀን 2000 ዓ.ም
ምንም አይነት ኑዛዜ ሣይተው ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ እንዯዚሁም የአንዯኛ ተጠሪ ወሊጅ
እናትና የሁሇተኛና የሶስተኛ ተጠሪዎች አያት የሆኑት ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ፇንታ ጥር 17 ቀን
2000 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩና ጥር 7 ቀን 2000 ዓ.ም ተጠሪዎችን የኑዛዜ ተጠቃሚ
የሚያዯርግ ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑን በመግሇፅ አንዯኛ ተጠሪ የሟች ሽፇራው ወሌዯማርያም ያሇኑዛዜ
ወራሽ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዱሰጣቸውና ተጠሪዎች የሟች የወ/ሮ ዲርቻ
መንግስቱ የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸው እንዱረጋገጥሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካቶች በሥር ፌርዴ ቤት ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ በመሆን ገብተው የሟች ወ/ሮ
ዲርቻ መንግስቱ ሌጆችና ህጋዊ ወራሾች ነን፡፡ ጥር 7 ቀን 2000 ዓ.ም እናታችን ወ/ሮ ዲርቻ
መንግስቱ አዯረጉት የተባሇው ኑዛዜ ሟች ካሊቸው ንብረት እኛ ብር 500/አምስት መቶ ብር /
እንዱሰጠን የሚሌና እኛን ከውርስ የመንቀሌ ያህሌ ውጤት ያሇው ነው፡፡ ሟች ኑዛዜውን ያዯረጉት
በትክክሇኛ አእምሮ አሇመሆኑን ሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች የሌጅ ሌጆቻቸው ሆነው እያሇ ሌጆቼ
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በማሇት ያዯረጉት ኑዛዜ ያስረዲሌ ስሇዚህ ኑዛዜው ውዴቅ ሉዯረግሌን ይገባሌ የሚሌ መቃወሚያ
አቅርበዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ኑዛዜ አዴራጊዋ
ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ አንዴ ሚሉዮን ከሚያወጣው የውርስ ሀብት ውስጥ አመሌካቾች ብር
500 /አምስት መቶ ብር / እንዱወስደ ኑዛዜ ሲያዯርጉ የሰጡት ምክንያት በቂ ምክንያት ባሇመሆኑ
ኑዛዜው እንዱሻሻሌ በማዴረግ አመሌካቶች ጣሌቃ ገቦች የሟችን የውርስ ሃብት እኩሌ ይካፇለ
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ
ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሟች በኑዛዜ
የፇሇጋችውን ያህሌ ሀብት ሇወራሾች በኑዛዜ የመስጠት ስሌጣን እንዲሊቸው በፌታብሓር ህግ ቁጥር
913 የተዯነገገ በመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤት የሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ኑዛዜ እንዱሻሻሌ የሰጠው
ውሣኔ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በመሻር በሟች ኑዛዜ መሠረት
ተጠሪዎች ይወርሳለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
ይህ ውሣኔ የህግ ስህተት ያሇበት መሆኑን በመግሇፅ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታ በአዱስ
አበባ ከተማ ፌ/ቤት የሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የከተማው የሰበር ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ
በኋሊ ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ሇአመሌካቾች ብር 5ዏዏ/አምስት መቶ ብር/ የሰጡበትን ምክንያት
በኑዛዜው የገሇፁ ስሇሆነ የአመሌካቾች ተቃውሞ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 913 እና የፌታብሓር ህግ
ቁጥር 1123/1/ ዴንጋጌን የሚቃረን ነው በማሇት ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካቾች ሚያዝያ 26 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የአዱስ አበባ ከተማ የሰበር
ችልት ሟች እናታችን ያዯጉት ኑዛዜ ከሟች ውርስ ከሚዯርሰን አንዴ አራተኛ በሊይ ጉዲት
እንዯሚያዯርስብን ካረጋገጠ በኋሊ ሟች በኑዛዜያቸው ምክንያት የገሇፁ መሆኑን ብቻ በማየት የሟች
ምክንያት በቂ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ሣይመዝን የፌታብሓር ሀግ ቁጥር 1113/1/
በመጥቀስና በመተርጎም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ
መሌስ ሟች የአመሌካቾችን ዴርሻ ዝቅ በማዴረግ ብር 500/አምስት መቶ ብር/ እንዱወስደ ያዯረጉት
ኑዛዜ ተገቢ ነው አመሌካቾች በሥር ፌ/ቤት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1123ን በመጥቀስ
ያሌተከራከሩ በመሆኑ በሰበር ዯረጃ ማንሣታቸው የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 329ን
የሚጥስና በሰበር ያቀረቡት አዱስ ክርክር ነው የከተማው የሰበር ችልት ሇፌታብሓር ህግ ቁጥር
1123/1/ የሰጠው ትርጉም ተገቢ ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሣሥ 8 ቀን
2003 ዓ/ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ የስር ፌርዴ ቤት ሟች ያዯረጉትን ኑዛዜ ያሻሻሇው በህግ
በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ነው የተጠሪዎች ክርክር የህግ መሠረት የሇውም የሚሌ ይዘት ያሇው
ክርክር አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአመሌካቾች እናትና አውራሽ የሆኑት ወ/ሮ ዲርቻ
መንግስቱ አመሌካቾች ከውርስ ከሚዯርሳቸው አንዴ አራተኛ /ሩብ/ በሊይ ጉዲት እንዯዯረሰባቸው
በማሰብ ጥር 7 ቀን 2000 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ሙለ በሙለ ተፇፃሚ መሆን ይገባዋሌ በማሇት
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ችልትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የፌታብሓር
ህግ ቁጥር 1123 ንዐስ አንቀፅ 1 በስጦታው አከፊፇሌ ውስጥ ተቃራኒ ቃሌ ከላሊ በቀር ወዯ ታች
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ከሚቆጠሩ ተወሊጆች አንደ ከሚዯርሰው ከሩብ የበሇጠ ጉዲት ዯርሶበት እንዯሆነ የስጦታ አከፊፇለ
እንዱቀር ሇመጠየቅ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሟች ካሊቸው የውርስ ንብረት
አመሌካቾች እያንዲንዲቸው ብር 5ዏዏ /አምስት መቶ ብር/ ብቻ እንዱሠጣቸው ያዯረጉት ኑዛዜ ሙለ
በሙለ ተፇፃሚ ሉሆን ይገባሌ ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ ያዯረሱት ሟች በኑዛዜው ውስጥ ይህንን
ያዯረጉበትን ምክንያት ገሌፀዋሌ በማሇት ነው፡፡
ሟች አመሌካቾች የአብራካቸው ክፊይ ሌጆቻቸው መሆናቸውን ገሌፀው እነርሡ ግን
ያሌጠየቁኝ ያሌረደኝ በመሆኑ ከውርሱ ንብረት ብር 5ዏዏ/አምስት መቶ ብር / እንዱወስደ በማሇት
በኑዛዜው ገሌፀዋሌ፡፡ ሆኖም ሟች በኑዛዜው ውስጥ የገሇፁት ምክንያት እውነት ነው ብሇን ወስዯን
ምክንያቱ አመሌካቾችን ከሟች ውርስ ከሚዯርሳቸው ዴርሻ ከሩብ በሊይ ሇማሣጣት በቂ ነው ወይስ
አይዯሇም የሚሇው ነጥብ መወሰን ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ ሟች ወ/ሮ ዲርቻ
በኑዛዜው ውስጥ የሰጡት ምክንያት አመሌካቾች ከውርሱ ንብረት ከሚዯርሳቸው ዴርሻ ከሩብ /አንዴ
አራተኛ/ በሊይ ሇማሳጣት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ባሇመሆኑ የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ
ቤት የከተማው የሰበር ችልት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 913 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1123
ንዐስ አንቀፅ 1ን በመጥቀስ የሟች ኑዛዜ ሙለ በሙለ ተፇፃሚ መሆን ይኖርበታሌ በማሇት
የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ስሇሆነም ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ አመሌካቾች ብር 500/አምስት መቶ ብር/ ብቻ
እንዱወስደ ያዯረጉበትን ምክንያት የገሇፁ ቢሆንም ሟች በኑዛዜቸው የገሇፁት ምክንያት ዕውነት
እንዯሆነ በመውሰዴ ምክንያቱ በቂ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ ዲኞች መመዘን የሚችለ
ስሇመሆኑ የፌትብሓር ህግ ቁጥር 1123 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 938
ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ ጋር በጣምራ በመተርጎም ሇመረዲት የሚቻሌ በመሆኑ ወ/ሮ ዲርቻ
አመሌካቶች ስሊሌረዶቸውና ስሊሌጠየቋቸው ከውርሱ ከሚዯርሳቸው ዴርሻ ከአንዴ አራተኛ /ሩብ/
በሊይ እንዱያጡ ሇማዴረግ የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ባሇመሆኑ ኑዛዜው አመሌካቾች የሚያጡት
መብት ከዴርሻቸው አንዴ አራተኛ /ሩብ/ በሊይ መሆን አይገባውም፡፡ ስሇሆነም የአዱስ አበባ ከተማ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ኑዛዜ ሙለ
በሙለ ተፇፃሚ መሆን ይገባዋሌ በማሇት የሰጠት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ተሻሽሎሌ፡፡
2. ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾች ከውርሱ ንብረት ከሚዯርሳቸው ከሩብ
/አንዴ አራተኛ/ በሊይ ሉያሳጣቸው የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. ሟች ወ/ሮ ዲርቻ መንግስቱ ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾች ከውርሱ ከሚዯርሳቸው ዴርሻ እስከ
አንዴ አራተኛ /ሩብ/ ዴረስ ብቻ የሚያሳጣቸው በመሆኑ ኑዛዜው በዚሁ መንገዴ ህጋዊ ውጤት
እንዱኖረው ተዯርጎ ሉተገበር ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
ሃ/ዱ
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