የሰ/መ/ቁ. 72286
ሰኔ 19 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ኃ/ስሊሴ ወርቄ - ከጠበቃ ያሲን እዴሪስ ጋር ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ምስራቅ ወርቄ - ከጠበቃ ነሲቡ አሌዩ ጋር ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ ኑዛዜን መሰረት በማዴረግ የቀረበውን ክርክር መነሻ ያዯረገ ነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ባቀረቡት አቤቱታ
ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘትም የአሁኑ አመሌካች እናት ወ/ሮ የሺ ይሌማ መስከረም 23 ቀን 1999
ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ በፌርዴ ቤት ታህሳስ 07 ቀን 2002 ዓ.ም. መጽዯቁን ገሌፀው ኑዛዜውን
ሟች በእርጅና ምክንያት ጃጅተው እያሇ ያዯረጉት በመሆኑ፣ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የተቀመጠው
ፉርማም የሟች ባሇመሆኑ፣ ኑዛዜው በሏሰት ውንጀሊ አመሌካችን የነቀሇ በመሆኑ፣ የኑዛዜ ቃለ
በስጦታ ውለ መተካቱም የኑዛዜ ተጠቃሚነትን ቀሪ የሚያዯርግ ነው፣ የህጉን ፍርማሉቲ የጠበቀ
ስሊሌሆነ የተጠሪ የኑዛዜ ተጠቃሚነት ሉሰረዝ ይገባሌ ሲለ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም ሇአመሌካች መቃወሚያ አቤቱታ በሰጡት መሌስ ሟች በሙለ
ጤንነታቸው የሚሰሩትን ተግባር በማወቅና በመገንዘብ ያዯረጉት ኑዛዜ መሆኑን፣ አመሌካችን
ከውርሱ የነቀለትም ይሰዴባቸው፣ ያንገሊታቸው፣ ያዋርዲቸው፣ ሇመዯብዯብ ሙከራ ያዯርግባቸው
ስሇነበር መሆኑና ይህም በኑዛዜ ሰነደ ተጠቅሶ ከተገኘ እንዯ እውነት የሚወሰዴና ከውርስ
ሇመንቀሌ በቂ እና ሔጋዊ ምክንያት መሆኑን፣ የኑዛዜው ሰነዴ በ24/01/2001 ዓ.ም. ስጦታ ውለ
መተካቱም እርስ በእርሱ የሚጣጣምና አመሌካች ከውርስ እስከተነቀለ ዴረስ የስጦታ ውለ ፇራሽ
ሉሆን ይገባሌ በማሇት መቃወሚያ ሉያነሱ እንዯማይችለ በህጉ ክሌከሊ የተዯረገ መሆኑን ገሌጸው
የአመሌካች የመቃወሚያ አቤቱታ ውዴቅ ሉሆንሌኝ ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም
የግራ ቀኙ ምስክሮችን በመስማትና ፉርማው በፍረንሲክ ፕሉስ እንዱመረመር አዴርጎ ጉዲዩን
መርምሮ የሮረንሲክ ምርመራ ውጤቱን በተመሇከተ ፉርማውን መሇየት አሌተቻሇም፣ ፉርማውን
ማጣራት አሌተቻሇም የሚለ ሏረጎች በአንዴ ሊይ የያዘ በመሆኑ ውጤቱ ፉርማው የሟች
አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ ባሇመሆኑ ማሇፈን ገሌፆ የፉርማውን ክርክር በዚሁ ያሇፇው
ሲሆን ዋናውን ክርክር በተመሇከተ የኑዛዜ ሰነደ በስጦታ ውለ መተካቱን፣ ይህ ሆኖ እያሇ
ተጠሪ የኑዛዜ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይሰጠኝ ጥያቄ ሇፌርዴ ቤት ማቅረባቸው
አግባብ እንዲሌነበር፣ የአመሌካች ከውርስ መነቀሌ ያሇመነቀሌ በኑዛዜ ሰነደ በፀዯቀበት ሳይሆን
ከስጦታ ውለ ጋር ተያይዞ በሚነሳው ክርክር ሉታይ የሚገባው መሆኑን በምክንያትነት ይዞ
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ሇተጠሪ የተሰጠውን የኑዛዜ ወራሽነት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 360(2) መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ
ውሳኔ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በኋሊ ሟች የውርስ ንብረታቸውን ሇአሁኗ ተጠሪ በኑዛዜ መስከረም 23 ቀን 1999
ዓ/ም ከሰጡ በኋሊ መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም. በተዯረገ የስጦታ ውሌ ዯግሞ ሇተጠሪ
መሌሰው ማፅዯቃቸው ንብረቱ የተሊሇፇሇት ሰው አንዴ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑና ይህም
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 900(1) መሰረት ተገቢ መሆኑን ገሌጾ የኑዛዜ ሰነደ በስጦታ አሌተሻረም በማሇት
የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት አቤቱታቸውን ሇከተማው
ሰበር ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ችልቱ ጉዲዩን መርምሮ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት
ያሇው ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 900(1) ሳይሆን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 898(2) መሆኑን ገሌጾ ሟች
ያዯረጉት ኑዛዜ በስጦታ ውለ በከፉሌ ተሽሯሌ በሚሌ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ
ከአሻሻሇ በኋሊ የስር ፌ/ቤት ያሌተሻረውን የኑዛዜ ክፌሌ በሚመሇከት በኑዛዜው ሊይ የቀረበውን
ክርክር ተመሌክቶ ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ
መሰረታዊ ይዘትም የከተማው ሰበር ሇጉዲዩ አወሳሰን መሰረት አዴርገውት የነበረው ኑዛዜ
በ24/07/2001 ዓ.ም. በተዯረገ የስጦታ ውሌ በከፉሌ ተሸሯሌ ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆን
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ከግራ
ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝቦ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ
ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የሟች እናታቸውን ንብረት ሇመውረስ ሲፇሌጉ
ተጠሪ በሔጉ አግባብ ባሌተዯረገ የኑዛዜ ሰነዴና የስጦታ ውሌ መሰረት የውርስ ንብረቱን ይዘው
እንዯሚገኙ ገሌፀው ክስ ሉመሰርቱ የቻለ መሆኑና የስር ፌ/ቤት ክሱን ውዴቅ ያዯረገው ዯግሞ
የኑዛዜ ሰነደ በስጦታ ውለ ተተክቷሌ፣ ላልች መከራከሪያ ነጥቦችን ዯግሞ የስጦታ ውሌ
ይፌረስሌኝ ጥያቄ ሲቀርብ የሚታዩ ናቸው በማሇት የኑዛዜ ወራሽነትን ብቻ ሰርዞ ሲወስን
የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት የኑዛዜ ሰነደ ሙለ በሙለ ሉሰረዝ አይገባም በማሇት መወሰኑን
ነው፡፡ ተጠሪ ስጦታ በሟች የሺ ይሌማ ተዯርጎሌኛሌ የሚለት መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ/ም
ሲሆን ሟች ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩት ህዲር 10 ቀን 2002 ዓ.ም. መሆኑን እንዱሁም
መስከረም 21 ቀን 1999 ዓ.ም. ሟች ኑዛዜ ማዴረጋቸውን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡
በመሆኑም ሟች አዯረጉ የተባለት የስጦታ ውሌ ከሟቹ ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ተፇፃሚ
የሚሆን ነው፡፡ እንዯዚህ አይነት የስጦታ ውሌ ሊይ ስሇኑዛዜ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚነት
እንዯሚኖራቸው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ዴንጋጌ በሏይሇ ቃሌ ያስቀምጣሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
2443 ስር ዯግሞ በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የሚዯረግ ስጦታ በግሌፅ በሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር
አይነት ካሌተዯረገ ፇራሽ ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ በግሌፅ የሚዯረግ ኑዛዜ አሰራር በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
881 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ የሟች ሔጋዊ እና የኑዛዜ ወራሾች የስጦታው አሰራር
በሔጉ የተቀመጠውን አሰራር የተከተሇ መሆን ያሇመሆኑን መሰረት አዴርገው ስጦታው
ኑዛዜውን ተክቷሌ የሚሌ ክርክር ቢያቀርቡ የሚከሇከለበት ሔጋዊ አግባብ የላሇ መሆኑን ከሊይ
የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826(2)፣ 842 እስከ 856 ዴረስ የተዯነገጉት
ዴንጋጌዎች እንዱሁም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 33(2) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ያስገነዝባሌ፡፡
ከሁለም በሊይ ሟች ሲሞት ተፇፃሚነት ያሇው ስጦታ ከሆነ ስጦታው መሻር ያሇመሻሩን
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ሉረጋገጥ የሚችሇው በውርስ ሔጉ ስሇኑዛዜ መሻር በሚዯነግጉት ዴንጋጌዎች መሰረት ይሆናሌ፡፡
በመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 898 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ሇዚህ አይነት ስጦታም ተፇፃሚነት
ይኖረዋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በግሌጽ የተዯረገ ኑዛዜ በግሌጽ አኳኋን በተናዛዡ ሉሻር
እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የኑዛዜ አንደ አይነተኛ ባህሪይ ተናዛዡ በፇሇገው ጊዜ የሚሽረው
አይነት መሆኑ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም በሔጉ አግባብ የመሻሩ ተግባር እስከተከናወነ
ዴረስ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ኑዛዜ ተናዛዡ በፇሇገው ጊዜ
የሚሽረው ስሇመሆኑ ሔጉ የሚያስገነዝበን ከሆነ በዚህ ረገዴ የሚሰጠው ትርጉምም የተናዛዡ
ኑዛዜውን የመሻር ስሌጣን በሚያጣብብ መሌኩ ሉሆን አይገባም፡፡ በመሆኑም የከተማው ሰበር
ሰሚ ችልት ሇጉዲዩ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 898 ዴንጋጌን መሰረት አዴርጎ ጉዲዩን በማየት ሟች
መስከረም 23 ቀን 1999 ዓ.ም. አዯረጉ በተባለት ኑዛዜ ስር የተዘረዘሩትን ንብረቶችን አይነት
ብዛት ሟች መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም. አዯረጉ በተባሇው የስጦታ ሰነዴ ስር ከተጠቀሱት
ንብረቶች አይነት እና ብዛት እንዱሁም ከሰነድች ፍርማሉቲ አንፃር ተመሌክቶ የኑዛዜ ሰነደ
በከፉሌ የተሻረ ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 15894 ሰኔ 24 ቀን
2004 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. የስጦታው አይነት ስጦታ ሰጪው ከሞቱ በኋሊ ተፇፃሚነት እንዱኖረው የተዯረገ በመሆኑ
ተጠሪ ስጦታው ኑዛዜውን የተካ ነው በማሇትና የሥጦታ ውለ በሔጉ የተቀመጠውን ስርዓት
ያሟሊ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ተቀባይነት አግኝቶ
የ23/01/1999 ዓ.ም. የኑዛዜ ሰነዴ በ24/07/2001 ዓ.ም. የስጦታ ውሌ በከፉሌ ተሽሯሌ
ተብል መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርከር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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