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የሰ/መ/ቁ. 58338 

ሚያዝያ 06 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- 1- አቶ ዲንኤሌ ጽጌ 

           2- ወ/ሮ ጽዮን ጽጌ      ጠበቃቸው ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- ህፃን አሳሇፇ ጽጌ ሞገዚት ኢ/ር ታምራት ብሩ ቀረቡ 

         መዝገቡን ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር ዴ 

ጉዲዩ የውርስ ሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት ያዯረገ የዴርሻ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7 ቀን 1998 ዓ/ም ሇሔፃን አሳሇፌ 
ፅጌ ያዯረጉትን ኑዛዜ መሠረት በማዴረግ የወራሽነት ማስረጃ እንዱሰጣቸው ሇአዱስ አበባ ከተማ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም የሔፃኗን የኑዛዜ ወራሽነት 
በማረጋገጥ ማስረጃ ከሰጠ በሁዋሊ የአሁኑ አመሌካቾች ይኸው የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ 
እንዱሰረዝሊቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሠረት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ አመሌካቾች 
ሇስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት መቃወሚያ የሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሌጆች ሁነው እያሇ ሟች ባዯረጉት 
ኑዛዜ አመሌካቾች በህይወቴ ሊይ ከፌተኛ ችግር ስሇአዯረሱብኝ ከመጡ ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/ 
አምስት / እንዱሰጥ በማሇት መግሇፃቸው ከውርስ ንብረቱ ያሇምክንያት የነቀሎቸው መሆኑን 
ዘርዝረው ሇተጠሪ የተሰጠው የኑዛዜ ወራሽነት ተሰርዞ አመሌካቾች የሟች ወራሾች ናቸው ተብል 
እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር 
መርምሮ የሟች ኑዛዜ አመሌካቾችን ያሇምክንያት ከውርስ የነቀሇ ነው በሚሌ ምክንያት ሇተጠሪ 
የሠጠውን የኑዛዜ ወራሽነት በማሻሻሌ አመሌካቾችና ተጠሪ የሟችን ውርስ እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኙን ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ 
የአመሌካቾችን ዴርሻ ከማሳነስ ውጪ ከውርስ አሌነቀሎቸውም በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን 
ውሣኔ ሽሮ ኑዛዜው የጸና ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በሁዋሊ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን 
ሇከተማው ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ ጉዲዩ ተመርምሮ የከተማው 
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
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የአመሌካቾች ጠበቃ ሏምላ 13 ቀን 2002 ዓ/ም በጻፊት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች 
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾቻቸው ሇሆኑት 
አመሌካቾች ግምቱ ብር 6ዏዏ ሺህ በሊይ ከሆነው ንብረታቸው ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/አምስት ብር / 
ብቻ እንዱሰጣቸው መናዘዛቸው አመሌካቾችን በውጤት ከውርስ የነቀሎቸው መሆኑን የሚያሳይ ሁኖ 
እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች የውርስ ንብረት ዴርሻ አንሷሌ ከሚባሌ በስተቀር ከውርስ መነቀሌ 
አይዯሇም በማሇት መወሰናቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 938 እና 939 ዴንጋጌዎችና ይዘትና መንፇስን 
ያሊገናዘበ ነው፣ ይኸው እንኳ ቢታሇፌ ጉዲዩ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ዴንጋጌ አንፃር መታየት 
ሲገባው መታሇፈ ያሊግባብ ነው በማሇት ዘርዝረው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ እንዱሻሻሌ ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርመሮም ሇሰበር ችልት ሉታይ ይገባዋሌ ተብል 
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ህዲር 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ በይዘቱ በይግባኝ 
ሰሚ ፌርዴ  ካቀረቡት ጋር  ተመሳሳይ የሆነ መሌሰ ሠጥተዋሌ፡፡ የአመሌካቾች ጠበቃም ጥር 16 
ቀን 2003 ዓ.ም በጻፊት አንዴ 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 አቶ ጽጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7 
ቀን 1998 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካቾችን ነቅሎሌ አሌነቀሇም?፣ ውጤቱስ ምን ሉሆን ይገባሌ? 
የሚለት ነጥቦች በጭብጥነት ሉታዩ የሚገባቸው ሁነው አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7 ቀን 1998 ዓ/ም ግሌፅ 
ኑዛዜ የተው መሆኑን አመሌካቾች የሟቹ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች/ ሌጆች/ ፤ ተጠሪ ዯግሞ 
የሟች ወንዴም ሌጅ መሆኑን ፣ ሟች ይኖራቸዋሌ ተብል የተጠቀሰው የንብረት ግምት ከብር  
6ዏዏ ሺህ በሊይ ሁኖ ሇአመሌካቾች ሇእያንዲንዲቸው እንዱሰጣቸው የገሇፁት ገንዘብ ብር 5/አምስት 
ብር / ብቻ መሆኑን ይህንን ሇማዴረግ በምክንያትነት የጠቀሱት ዯግሞ በሔይወቴ ሊይ ከፌተኛ 
ችግር ስሇፇጠሩብኝ የሚሌ መሆኑን ነው፡፡ የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማው ሰበር 
ሰሚ ችልት ኑዛዜው ሔጋዊ ነው በማሇት የወሰኑት ሟች ሇአመሌካቾች ዴርሻቸውን ሰጥተዋሌ 
የዴርሻ ማነስ ዯግሞ የውርስ መነቀሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ 
በእርግጥ 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 የሚከናውን 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 የሚያስፌረው የንብረት መጠን ከሟቹ የውርስ ንብረት መጠን ጋር 
እየታየ የመነቀሌ ጉዲይ ነው ወይስ የክፌያ ማነስ ነው? የሚሇው ነጥብ የሚሇይ ይሆናሌ፡፡ 
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በላሊ በኩሌ 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 ያሇበቂና 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 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፡፡ እንዯ ኑዛዜ ሊይ የኑዛዜ ስጦታ መሆኑ የተረጋገጠ 
ዯግሞ እንዯውርስ እዲ ተቆጥሮ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1014 ዴንጋጌ ቅዯመ ተከተሌ መሠረት የሚከፇሌ 
ይሆናሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች አቶ ፅጌ ዘገኑ ሀብታቸውን ሙለ በመለ ተጠሪ 
እንዱወርስ ሇአመሌካቾች ዯግሞ ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/ አምስት/ የሰጡት መሆኑ ከኑዛዜው ሰነዴ 
ይዘት ተረጋግጧሌ፡፡ ሆኖም ሟች አሊቸው ተብል ከተገመተው የብር 6ዏዏ ሺህ ብር የውርስ ንብረት 
አንፃር ሇአመሌካቾች እያንዲንዲቸው ብር 5/አምስት ብር/ እንዱወስደ በማሇት የተናዘዙት 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 
ሇአመሌካቾች ሇእያንዲንዲቸው ብር 5/ አምስት / እንዱሰጥ በማሇት የተናዘዙት  ‛በሔይወቴ ሊይ 
ከፌተኛ ችግር ስሇፇጠሩብኝ“ በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ሆኖም በሔይወቴ ሊይ ከፌተኛ ችግር 
ስሇፇጠሩብኝ የሚሇው ሏረግ ዝርዝር ይዘቱ ግን በኑዛዜው ሊይ አሌተገሇጸም፡፡ 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 በሔይወት ሊይ ችግር መፌጠር የተሇያየ ዯረጃና መንገዴ 
ያሇው በመሆኑ ሟች አመሌካቾችን በዚህ ምክንያት ብቻ መንቀለ ሔጋዊና በቂ ምክንያት ሁኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተው ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፍርማሉቲ ረገዴ ፇራሽ ሉሆን የሚችሌበት 
ምክንያት የላሇ ሲሆን ሟች አሊቸው ከተባሇው ጠቅሊሊ የውርስ ንብረት መጠን አንፃር ሲታይ 
ሇአመሌካቾች የተሰጠው የገንዘብ መጠን በውጤት ዯረጃ አመሌካቾችን ነቅሎሌ ከሚባሌ በስተቀር 
ዴርሻቸውን አግኝተዋሌ ውጤቱም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1123 ሉታይ የሚችሌ ነው ሉባሌ የሚችሌ ሁኖ 
አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም ከዚህ አንፃር ተናዛዡ ያዯረጉት የኑዛዜ ስጦታ ሲታይ በውጤቱ 
አመሌካቾችን ያሇበቂና ሔጋዊ ምክንያት ከውርስ የነቀሇ ሁኖ ዓይነቱ ሌዩ የሆነ የኑዛዜ ስጦታ 
ሳይሆን ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ አይነት ነው፡፡ 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 
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ተነቅሎሌ፣ ከኑዛዜ ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉካፇሌ ይገባሌ የሚባሌበት ነው፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ 
በፌ/ሔ/ቁጥር 915 መሠረት እንዯጠቅሊሊ ኑዛዜ ወራሽ ተወስዯው ከአመሌካቾች ጋር እኩሌ ተካፊይ 
ናቸው 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 ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12988 መጋቢት 17 ቀን 2002 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13364 ግንቦት 19 ቀን 2002 ዓ.ም የፀናው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 137/02 የካቲት 26 ቀን 2002 
ዓ/ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ሟች አቶ ጽጌ ዘገኑ ሏምላ ዏ7 ቀን 1998 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ በውጤቱ ያሇበቂና ሔጋዊ 
ምክንያት አመሌካቾችን የነቀሇ በመሆኑ በአመሌካቾች ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም ብሇናሌ፣  
ኑዛዜው ተጠሪን በሟቹ ዴርሻ ንብረት ሊይ አንዴ ወራሽ የሚያዯርግ በመሆኑ አመሌካቾች 
የሟችን ዴርሻ ንብረት ከተጠሪ ጋር እኩሌ እንዱካፇለ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ዱ 
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