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አመሌካች፡- ወ/ሮ አስናቀች ዯሇሇኝ ጠበቃ ዘውዳ ተሰማ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የጽርሏ አርያም ቅደስ ሩፊኤሌ ቤተክርስቲያን ጠበቃ በርናባስ ዯስታ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
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ጉዲዩ የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ የዴርሻ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ታህሣሥ 14 ቀን 1993 ዓ/ም
ባዯረጉት ኑዛዜ በወረዲ 08 ቀበላ 05 ቁጥሩ 145/ሇ/ የሆነ ፣ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር ቁጥር
8/02601 የተሠጣቸውን መኖሪያ ቤት ሇተጠሪ እንዱሆን በኑዛዜ መስጠታቸውን ገሌጻ በኑዛዜ
መሠረት የወራሽነት ማስረጃ እንዱሰጣት ሇአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ
ስታቀርብ የአሁኗ አመሌካች ይኸው የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ይሰጠኝ ጥያቄ ተገቢነት የሇውም
የሚለባቸውን ምክንያቶችን በመዘርዘር ጣሌቃ ገብተው ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪ የዲኝነት
ጥያቄ ተገቢነት የሇውም በማሇት በስር ፌርዴ ቤት ያቀረቧቸው ምክንያቶች ሟች ትተውታሌ
በተባሇው ኑዛዜ የባሇቤታቸውን የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ንብረትን የሚያካትት በመሆኑ ኑዛዜው
ሔጋዊነት ያሇውም፣ በኑዛዜው ሊይ የሰፇረው ፉርማም የሟቿ አይዯሇም፣ ኑዛዜውን ባዯረጉበት
ወቅትም በእዴሜ መግፊት ምክንያት የሚሰሩትን አያውቁም ነበር ከውርስ ንብረቱም ያሇ በቂ
ምክንያት ነቅሇውኛሌ የሚለ ናቸው፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም
ፉርማውን በተመሇከተ በተገቢው አካሌ ተመርምሮ ውጤቱ እንዱቀርብሇት በማዴረግ ፉርማው
የሟች ማርታ ዲኛቸው መሆኑን ውጤቱን አረጋግጦ ከቀረበሇት በሁዋሊ በዚህ ረገዴ የቀረበውን
የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ በላልች ነጥቦች ሊይ የቀረቡትን የአመሌካችን መከራከሪያ
ነጥቦችን ተመሌከቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ኑዛዜውን ያዯረጉት ከባሊቸው
ጋር ባፇሩት የጋራ ንብረት ሊይ በመሆኑና ይህም ሔጋዊነት የላሇው መሆኑን እንዱሁም
አመሌካችን ያሇሔጋዊና በቂ ምክንያት ከውርስ የነቀሎቸው መሆኑን ዘርዝሮ ኑዛዜው እንዱፀዴቅ
የቀረበውን አቤቱታ ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጎ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት
ይግባኗን ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርባ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ
በሁዋሊ ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ባዯረጉት ኑዛዜ መሠረት ተጠሪ ወራሽ ናት በማሇት የስር
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ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ሇአዱስ አበባ ከተማ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰበር አቤቱታውን ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘት ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ኑዛዜውን ያዯረጉት ከነባሇቤታቸው ዴርሻ
ጭምር ሁኖ እያሇና አመሌካችን ከውርሱ ያሇሔጋዊና በቂ ምክንያት የነቀለ መሆኑ ተረጋገጦ እያሇ
ተጠሪ የኑዛዜ ወራሽ ናት ተብል መወሰኑ ከሔጉ ውጪ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ ተብል ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው
ጠበቃው ቀርበው መጋቢት 20 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ አመሌካችን ሟች ከውርስ
የነቀሎት ምክንያት ጠቅሰው በመሆኑ ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም የሚባሌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም
በማሇት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ እንዱፀና ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም የካቲት 16
ቀን 2003 ዓ/ም በጻፊት ሁሇት ገጽ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ
መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው
ታህሣሥ 14 ቀን 1993 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ ሔጋዊ ነው ወይስ አይዯሇም አመሌካችንስ ከሟች
ውርስ ነቅሎሌ ወይስ አሌነቀሇም? ውጤቱስ ምን ሉሆን ይገባሌ? የሚለት ነጥቦች በጭብጥነት
ሉታዩ የሚገባቸው ሁነው አግኝቷቸዋሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የቻሇው ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ታህሣሥ 14 ቀን 1993
ዓ.ም ግሌፅ ኑዛዜ የተው መሆኑን አመሌካች የሟቿ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ/ሌጅ/ ተጠሪ ዯግሞ
የሟች የኑዛዜ ወራሽ መሆኗን ሟች ይኖራቸዋሌ ተብል የተጠቀሰው ንብረት መኖሪያ ቤትና የቤት
ቁሣቁስ ሁኖ ሇአመሌካች ብር 1000 እና የቤት ቁሳቁስ እንዱሰጣቸው የገሇፁ መሆኑን ይህንን
ሇማዴረግ በምክንያትነት የጠቀሱት ዯግሞ አመሌካች ትዲር ከያዘች ጊዜ ጀምሮ ተገቢውን እንክብካቤ
አሊዯረገችሌኝም ስታመምም እናቴ ብሊ አሊስታመመትኝም የሚሌ መሆኑን ነው፡፡ አከራከሪው ቤት
የተናዛዧ እና የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን የጋራ ሃብት ስሇመሆኑ አከራካሪ አሇመሆኑንም በክርክሩ ሂዯት
ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ጭምር ተገንዝበናሌ፡፡
የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ኑዛዜው ሔጋዊ ነው
በማሇት የወሰኑት ሟች ሇአመሌካች ዴርሻቸውን ሰጥተዋሌ፣ የዴርሻ ማነስ ዯግሞ የውርስ መነቀሌ
ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም የሚሌ እንዴምታ ያሇውን ምክንያት መሠረት በማዴረግ ነው፡፡
በእርግጥ በኑዛዜው የሚከናወኑ ተግባሮች የኑዛዜ ስጦታ /legacy/ ወይም የክፌያ ዯንብ /Rule of
partition/ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ በመህር 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 የሚከናውን ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በኑዛዜው ሊይ የሚሰጠውን ክፌያ መጠን በመገሇፁ ብቻ
ሁሌ ጊዜ የክፌያ ዯንብ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይሆንም፡፡ በመሆኑም የተሰጠው የንብረት መጠን
ከሟቹ የውርስ ንብረት ግምት ጋር ታይቶ ውጤቱም በዚህ ረገዴ መሇየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡
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በላሊ አገሊሇፅ ሟች በኑዛዜው ሊይ የሚያስፌረው የንብረት መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት መጠን
ጋር እየታየ የመነቀሌ ጉዲይ ነው ወይስ የክፌያ ማነስ ነው? የሚሇው ነጥብ የሚሇይ ይሆናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ከሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔዎች ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው በአዱስ አበባ ከተማ
ውስጥ በወረዲ 8 ቀበላ ዏ5 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ የቤት ቁጥር 145/ሇ/ በሚሌ የተመዘገበውና በ343
ካ.ሜትር ስፊት ቦታ ሊይ የሰፇረው መኖሪያ ቤት የባሇቤትነት ዯብተር ስሙ ተመዝግቦ የሚገኘው
በአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ስም መሆኑን ንብረትነቱም የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን እና የወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው የጋራ
ሃብት መሆኑን የጉሇላ ክፌሇ ከተማ መሬት አስተዲዯር ሇስር ፌርዴ ቤት በፃፇው ዯብዲቤ በፌሬ
ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ መሆኑ ያሊከራከረ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ሟቿ የተናዘዙት የራሳቸው
የግሌ ንብረት ብቻ ባሌሆነ ንብረት ነው ማሇት ነው፡፡ አንዴ ሰው በራሱ ባሌሆነና ሙለ በሙለ
ሉያዝበት በማይችሌ ንብረቱ የተናዘዘ እንዯሆነ ኑዛዜው የሚኖረው ሔጋዊ ሁኔታ ምንዴነው?
የሚሇው ጥያቄ በውርስ ሔግ በግሇጽ ምሊሹ ያገኘ ነው፡፡ የውርስ ሔግ ውስጥ ይህንን ጉዲይ
የሚመሇከተው የፌትሏብሓር ሔጉ አንቀጽ 1047 እንዱህ ይነበባሌ፡፡
1.
2.
3.

‛በኑዛዜው የተዯረገው ስጦታ በተሇየ ነገር እንዯሆነና ሟቹ በሞተበት ቀን በዚህ ነገር ሊይ
አንዲችም መብት የላሇው እንዯሆነ የኑዛዜው ስጦታ ፌርስ ነው፡፡
ስሇሆነም ሟቹ ይህን ሁኔታ እያወቀ በኑዛዜው ሰጥቶ እንዯሆነ ስጦታው ዋጋ ያሇው
ይሆናሌ፡፡
እንዯዚህ በሆነ ጊዜ አጣሪው በኑዛዜ የተሰጠውን እቃ ዋጋ መስጠት አሇበት“

ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው በመርህ ዯርጃ ማንም ሰው ምንም መብት በላሇው
ንብረት ሊይ የተናዘዘ እንዯሆነ የተሰጠው ኑዛዜ ዋጋ አይኖረውም፡፡ በሔግ ፉት የሚፀና ኑዛዜ
ሇመስጠት ሟቹ ኑዛዜ በተዯረገበት ንብረት ሊይ መብት ሉኖረው ይገባሌ በላሊ በኩሌ በንዐስ አንቀጽ
/2/ በግሌጽ እንዯሰፇረው ሟቹ ኑዛዜ በሚያዯርጉበት ንብረት ሊይ ምንም መብት የላሇው መሆኑን
እያወቀ ስጦታ የሰጠው እንዯሆነ በስጦታው ሔጋዊነት የፀና ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ኑዛዜ አዴራጊው
መብት ያሇው መሆን አሇመሆኑ ብቻ ሳይሆን ስሇዚህ ጉዲይ የነበረው ግንዛቤ በኑዛዜው ፌረስ መሆን
አሇመሆን ሊይ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡ ኑዛዜው ፌርስ የሚሆነው ተናዛዡ ስጦታ ባዯረገበት ንብረት ሊይ
መብት እንዯላሇውና ይህንም ያውቅ እንዲሌነበረ ሲታወቅ ብቻ ነው ፡፡ ይህ መዯምዯሚያ የሚገኘው
ከሊይ የተጠቀሰው አንቀጽ አንዴና ሁሇት ንዐስ ቁጥሮችን አጣምሮ በማንበብ ነው፡፡
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ ተናዛዧ በአከራካሪው ቤት ሇአሁኗ ተጠሪ በስጦታ በሰጡት ቤት ሊይ
ሙለ የባሇቤትነት መብት አሌነበራቸውም፡፡ ቤቱ በጋብቻ የተፇራ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት
በመሆኑና ከአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ሞት በሁዋሊ ይዘውት ይጠቀሙበት ስሇነበር ሟቿ ቤቱ ሊይ ሙለ
መብት እንዯላሊቸው ሳያውቁ ኑዛዜ ማዴረጋቸው ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም ኑዛዜው የተሰጠበት
ሁኔታ የፌትሏብሓር ሔግ 1047/1/ ን መስፇርት የሚያሟሊ ነው፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳ ቤቱ
የጋብቻ የጋራ ንብረት በመሆኑ ምክንያት ሟቿ በቤቱ ሊይ ሙለ መብት ባይኖራቸው የኑዛዜ
ስጦታውን ያዯረጉት ይህ መብት እንዯላሊቸው ሳያውቁ በመሆኑ በሟች አቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ሊይ
የተዯረገው ኑዛዜ ሉፇርስ የሚገባው ነው፡፡ ኑዛዜው ፌርስ ሉሆን አይችሌ የነበረው ሟቿ በቤቱ
ሊይ ሙለ መብት እንዲሊቸው የሚያውቁና ከሟች ዯሇሇኝ ስሻን የተሊሇፇሊቸው መብት ያሇ መሆኑ
ማስረጃ ቢቀርብ ነበር ፡፡ በዚህ ረገዴ ተጠሪ ያቀረበችው ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም
በአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ሊይ የተዯረገው የኑዛዜ ክፌሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1047/1/ መሠረት ፇራሽ
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ሉሆን የሚገባው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ሆኖም ይህ ምክንያት በሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ዴርሻ ሊይ
የተዯረገውን ኑዛዜ ሙለ በሙለ ፇራሽ የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡
ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው አመሌካችን ከዴርሻ ንብረታቸው ውርስ ነቅሇዋሌ ወይስ
አሌነቀለም? የሚሇውን ነጥብም ተመሌክተናሌ፡፡ 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፡፡ በዚህም መሠረት ከውርስ
በዝምታ ወይም ያሇበቂ ሔጋዊ ምክንያት የተነቀሇ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚ
ጋር እኩሌ ወራሽ ሁነው 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 አሇመሆኑን 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 ቀጥር ሁሇት ዴንጋጌ
ዯግሞ ማንኛውም ላሊ የኑዛዜ ቃሌ ሁለ እንዯ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ እንዯሚቆጠር ይነዯገጋሌ፡፡ አንዴ
ኑዛዜ ሌዩ የኑዛዜ ስጦታ መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014
ዴንጋጌ ቅዯም ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ ይሆናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ሀብታቸውን ሙለ በሙለ
ተጠሪ እንዴትወርስ ሇአመሌካች ዯግሞ ብር 1000 እና የቤት ቁሳቁስ የሰጡ መሆኑ ከኑዛዜው ሰነዴ
ይዘት ተረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ሟች አሊቸው ከተባሇው የማይንቀሳቀስ የውርስ ንብረት አንፃር
አመሌካች እንዱወስደ በማሇት የተናዘዙት የንብረት መጠን ሁኔታ ሲታይ እግምት ውስጥ የሚገባ
ወይም የዴርሻ ጥያቄ አነሰ የሚሌ ክርክር የሚያስነሳ ነው ሉባሌ የሚችሌ ሳይሆን በውጤቱ
የመነቀሌ ውጤትን ያስከተሇ ነው ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ ሟች ሇአመሌካች ብር 1000 እና የቤት
ቁሣቁስ
እንዱሰጥ በማሇት የተናዘዙት ‛ትዲር ከመሰረተች በሁዋሊ አሌተንከባከበችኝም ፣
ስታመምም እናቴ ነች ብሊ አሌጠየቀችም “ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ የዚህ ሏረግ አገሊሇፅ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938/2/ መሠረት እንዯእውነት የሚወሰዴ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት
ከውርስ ሇመንቀሌ የሚያስችሌ ሔጋዊ እና በቂ ምክንያት መሆኑን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938/3/ መሠረት
መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ ከዚህም አንጻር በሟች የተሰጠው ምክንያት አመሌካችን ከውርስ ሇመንቀሌ
ሔጋዊና በቂ ምክንያት ሁኖ አሊገኘነውም፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፍርማሉቲ ረገዴ ፇራሽ ሉሆን
የሚችሌበት ምክንያት የላሇ ሲሆን ሟች የአቶ ዯሇሇኝ ስሻንን ዴርሻ አጠቃሌሇው መናዘዛቸው ግን
ሔጋዊ አይዯሇም፡፡ ሟቿ አሊቸው ከተባሇው ጠቅሊሊ የውርስ ንብረት መጠን አንፃር ሲታይ
ሇአመሌካች የተሰጠው የገንዘብ መጠን በውጤት ዯረጃ አመሌካችን ነቅሎሌ ከሚባሌ በስተቀር
ዴርሻቸውን አግኝተዋሌ፣ ውጤቱም በፌ/ብ/ሔቁጥር 1123 ሉታይ የሚችሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ
ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም ከዚህ አንጻር ተናዛዧ ያዯረጉት ኑዛዜ ስጦታ ሲታይ በውጤቱ
አመሌካችን ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ከውርስ የነቀሇ ሁኖ ዓይነቱ ሌዩ የሆነ የኑዛዜ ስጦታ ሳይሆን
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ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ አይነት ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ በፌ/ብ/ሔቁጥር 1014/ሠ/ ስር በተመሇከተው
መሠረት እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ ሇሌዩ ኑዛዜ ተቀባዩ የሚከፇሌ ሣይሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 አና
939 እንዱሁም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 915 ዴንጋጌዎች ታይቶ ተወሊጅ ከውርስ ተነቅሎሌ ፣ ከኑዛዜ
ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉከፇሌ ይገባሌ የሚባሌበት ጉዲይ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ የክፌያ ማነስ አሇማነስ ነው
በማሇት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር ጉዲዩ እንዲይስተካከሌ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1117 የተቀመጠው መርህ
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ጋር ተዛምድ ሲታይ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ነው፡፡ ምክንያቱም ተጠሪ
የሟች ተወሊጅ ወይም ወዯ ሊይ የምትቆጠር ወሊጅ አይዯሇችምና፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ በሟች ወ/ሮ
ማርታ ዲኛቸው ዴርሻ ሊይ በፌ/ሔ/ቁጥር 915 መሠረት እንዯጠቅሊሊ ኑዛዜ ወራሽ ተወስዲ
ከአመሌካች ጋር እኩሌ ተካፊይ ናት ተብል ሉወሰን ሲገባው የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና
ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩን ከውርስ ንብረት ክፌያ ማነስ ጋር በማያያዝ የሰጡት ውሣኔ የኑዛዜውን
ውጤት ሟች አሊቸው ከተባሇው ንብረት ግምት መጠን ጋር ባሇማገናዘብ በመሆኑ ውሣኔው
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው
1.

2.
3.

4.
5.

ሣ

ኔ

በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 05380 መጋቢት 23 ቀን 2002
ዓ.ም ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13512 ግንቦት 18 ቀን 2002 ዓ.ም
በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 1178/96 ሰኔ 25 ቀን 1999
ዓ/ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
ሟች ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው ታህሣሥ 14 ቀን 1993 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ በውጤቱ ያሇበቂና
ሔጋዊ ምክንያት አመሌካችን የነቀሇ በመሆኑ በአመሌካች ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም ብሇናሌ፤
ኑዛዜው ተጠሪን በሟቿ /ወ/ሮ ማርታ ዲኛቸው/ ዴርሻ ንብረት ሊይ አንዴ ወራሽ የሚያዯርግ
በመሆኑ አመሌካች የሟችን ዴርሻ ንብረት ከተጠሪ ጋር እኩሌ እንዱካፇለ ብሇናሌ፡፡
የአቶ ዯሇሇኝ ስሻን ዴርሻ ሊይ ተጠሪ በኑዛዜው ተጠቃሚ የምትሆንበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም
ብሇናሌ፡፡
በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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