የሰ/መ/ቁ. 32817
ሰኔ 11 ቀን 2001 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌማዝ ዘውዳ ወኪሌ ጌታቸው ታዯሰ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ እቴቱ ዘውዳ
2. ወ/ሮ መሰረት አዴማሱ

ቀረቡ

3. አቶ ዯረሰ ዘውዳ አሌቀረበም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ሕግ ዴንጋጌዎችን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ አመሌካች መጋቢት 25
ቀን 1992 ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት ማመሌከቻ ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ ዯምሴ መስከረም 26 ቀን 1984 ዒ.ም ያዯረጉት
ኑዛዜ መኖሩን ገሌፀው ይኸው ኑዛዜ በፌ/ቤት ፀዴቆሊቸው የኑዛዜ ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ሲሆን፣ የአሁኑ ተጠሪዎችም በተቃዋሚነት ቀርበው
አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ጥር 22 ቀን 1993 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ሟች መስከረም 26 ቀን 1984 ዒ.ም እና
ግንቦት 05 ቀን 1988 ዒ.ም ያዯረጓቸው ኑዛዜዎች ሟች የካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ የተሻሩና የተተኩ
በመሆኑ ኑዛዜው ሉፀዴቅ አይገባም በማሇት የተከራከሩ ሲሆን፣ የአሁኑ ሦስተኛ ተጠሪ ግን መጋቢት 08 ቀን 1996 ዒ.ም
በተፃፇ ማመሌከቻ አመሌካች እንዱፀዴቅሊቸው የጠየቁት ኑዛዜ ቢፀዴቅ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን በመግሇጽ
ተከራክረዋሌ፡፡
የስር ፌ/ቤትም ሟች ከመስከረም 26 ቀን 1984 ዒ.ም በኋሊ ሁሇት የተሇያዩ ኑዛዜዎች ማዴረጋቸውን፤አንዯኛና
ሁሇተኛ ተጠሪዎች ዯግሞ ሟች የካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ እንዱፀዴቅሊቸው ጥያቄ አቅርበው የአሁኗ
አመሌካች እና የአሁኑ ሦስተኛ ተጠሪ በተቃዋሚነት ቀርበው ይኸው ኑዛዜ በመ/ቁ. 1169 የካቲት 10 ቀን 1997 ዒ.ም
በፌ/ቤቱ መጽዯቁን፣ መስከረም 26 ቀን 1984 ዒ.ም በተዯረገው ኑዛዜ ሟች በወረዲ 3 ቀበላ 44 የቤት ቁጥር 220
የሆነውን ቤታቸውን ሇወ/ሮ የውብዲር እና ሇወ/ሮ አሌማዝ ዘውዳ መስጠታቸውን፣ በሙከጡሪ ከተማ ያሇውንም ቤት
ወ/ሮ አሌማዝ ዘውዳ በራሷ ገንዘብ የገዛችው መሆኑን ገሌፀው ማንም እንዲይጠይቃት የተናዘዙ መሆኑን፣ ሆኖም
እነዚህን ንብረቶች ወ/ሮ እቴቱ ዘውዳ እንዱወስደ የካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ መናዘዛቸውን ዘርዝሮ
መስከረም 26 ቀን 1984 ዒ.ም ተዯረገ የተባሇው ኑዛዜ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 859/2/ መሰረት በሟች ተሇውጧሌ፤ የሚሌ
ምክንያት በመያዝ የአመሌካችን የኑዛዜ ይጽዯቅሌኝ ጥያቄ ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኗ አመሌካች ቅር
በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበውም ይኸው ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌ/ቤትን
ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ
ነው፡፡
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የአመሌካች ወኪሌ ጥር 04 ቀን 2000 ዒ.ም አሻሽሇው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ
መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ሟች የካቲት 12 ቀን
1989 ዒ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ በግሌጽ ቀኑን ጭምር ጠቅሰው የሻሩት ግንቦት 05 ቀን 1988 ዒ.ም ያዯረጉትን ብቻ እንጂ
አስቀዴሞ በ26/1/1984 ዒ.ም የተፃፇውን ኑዛዜ አሇመሆኑን፤ የካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም ሟች ኑዛዜ ሲያዯርጉ የእዴሜ
ባሇጠጋ እንዯነበሩና ኑዛዜ ያዯረጉበት ንብረትም የግሊቸው ባሌሆነው መሆኑ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 865/2/ መሰረት ኑዛዜው
ሉፇፀም
የማይችሌ መሆኑን እንዯሚያሣይ፤ አመሌካች ከሟች ውርስ ያሊግባብ መነቀሊቸውን በመዘርዘር የበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ
ተሽሮ ሟች በ26/1/84 ዒ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ፀዴቆ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች
የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪዎች ቀርበው መሌሣቸውን በጽሐፌ
አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ጥቅምት 03 ቀን 2001 ዒ.ም በፃፈት የመሌስ ማመሌከቻ ሟች አመሌካችን
ከውርስ በምክንያት የነቀሎቸው መሆኑን፤ ሟች ኑዛዜ ባዯረጉበት ወቅት አእምሯቸው ጤነኛ እንዯነበርና የአመሌካች
ቅሬታ በማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን፤ ቤቱም በሟች የግሌ ገንዘብ የተገዛ መሆኑን፤ የካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም
የተዯረገውን ኑዛዜ የተቀበለት መሆኑን በኮ/መ/ቁ. 463 የተዯረገው ክርክር እንዯሚያሣይና ይኸው ኑዛዜ
በፌ/ብ/ሕ/ቁ.895/3/ መሰረት ተቀባይነት ያሇው መሆኑን በመዘርዘር የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ሆኖ የበታች
ፌ/ቤቶች ውሣኔ ከበቂ ወጪና ኪሣራ ጋር ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ሦስተኛ ተጠሪ በበኩሊቸው ሟች
አመሌካችን ከውርስ የሚነቅለበት አንዲችም ምክንያት ሣይኖር መንቀሊቸውና በአመሌካች ስም የሚታወቀውን ቤታቸውን
የሟች አስመስሇው በኑዛዜ ሇላሊ አሣሌፇው መስጠታቸው ያሊግባብ መሆኑን በመዘርዘር የመስከረም 26 ቀን 1984 ዒ.ም
ኑዛዜ ቢፀዴቅ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ገሇፀው ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ኀዲር 05 ቀን 2001 ዒ.ም በተፃፇ
ማመሌከቻ የአንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎችን መሌስ በመንቀፌ፣የሦስተኛ ተጠሪን መሌስ ዯግሞ ተቀባይነት ያሇው መሆኑን
በመዘርዘር የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
እንዯመረመረውም ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ ዯምሴ በሙከጡሪ ከተማ 01 ቀበላ ይገኛሌ በተባሇው ቁጥሩ 139 በሆነው
ቤት አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ነው፡፡
ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ ዯምሴ መስከረም 26 ቀን 1984፣ ግንቦት 05 ቀን 1988 እና የካቲት 12 ቀን 1989
ዒ.ም ኑዛዜ ማዴረጋቸውን፤ በኑዛዜዎቹም የንብረቶችን ምንጭ ከዒይነታቸውና ብዛታቸው ጋር መግሇፃቸውን፤ የውርስ
ንብረቶቹ ሉተሊሇፈሇት የሚገባውን ወራሽ፣ ሇአሁኗ አመሌካች ከውርስ ዴርሻ ሣይሰጡ ያሇፈበትን ምክንያት እንዱሁም
በኋሊኛው ኑዛዜ የትኛውን ኑዛዜ እንዯሻሩ መጥቀሣቸውን፤ የካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም ተዯረገ የተባሇው ኑዛዜ በፌ/ቤት
መጽዯቁንና ከዚህ በኋሊም የአሁኗ አመሌካች በ26/01/1984 ዒ.ም ተዯረገ የተባሇው ኑዛዜ እንዱጸዴቅሊቸው ሇፌ/ቤት
ጥያቄ ማቅረባቸውን ተገንዝበናሌ፡፡
ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ ዯምሴ የካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ የመጨረሻው ሲሆን በዚህ ኑዛዜ
ሇአመሌካች የሰጡት የውርስ ዴርሻ ካሇመኖሩም በሊይ ግንቦት 05 ቀን 1988 ዒ.ም ያዯረጉትን ኑዛዜ በዚሁ በየካቲት 12
ቀን 1989 የሻሩት መሆኑን፤ ሇአመሌካች በሙከጡሪ ከተማ 01 ቀበላ ውስጥ የሚገኘውን ቤት የተናዘዙሊት ቢሆንም
አመሌካቿ ሌትንከባከባቸውና ሌትጦራቸው ባሇመቻሎና
ከኑዛዜው በኋሊ በቤቱ ውስጥ እንዲይኖሩ ያባረረቻቸው
ከመሆኑም በሊይ በቤት ውስጥ የነበራቸውን ሏብትና ንብረት ሁለ የእሇት ሌብስ ሣይቀራቸው ቀምታ በችግር ሊይ እንዲለ
በመግሇጽ ያሇፈ ስሇመሆኑ የኑዛዜ መሻሪያ ሰነደ ያሣያሌ፡፡ እንግዱህ የየካቲት 12 ቀን 1989 ዒ.ም ኑዛዜ አመሌካች
የክርክሩ ተካፊይ በሆኑበት ሂዯት በፌ/ቤት የፀዯቀ ከመሆኑም በሊይ በሕግ ረገዴ ፍርማሉቲውን ያሌጠበቀ ነው ሉባሌ
የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ኑዛዜው ሕጋዊ ፍርማሉቲውን የጠበቀ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ሕጋዊ ፍርማሉቲው
አጠያየቂ ካሌሆነ መታየት ያሇበት የኑዛዜው ይዘት ነው፡፡ አመሌካች የኑዛዜውን ይዘት

267

በተመሇከተ ያቀረቡት ክርክር ከውርስ የሚነቅሊቸው መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ በእርግጥ ሟቹ ሇአመሌካች በኑዛዜው
የሰጧቸው የውርስ ዴርሻ የሇም፡፡ ይህንኑ ሉያዯርጉ የቻለበትን ምክንያት በኑዛዜው መሻሪያ በግሌጽ አስፌረዋሌ፡፡
በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 838/1/ እና /2/ ዴንጋጌዎች ስር እንዯተመሇከተው ተናዛዡ ሌጆቹን ወይም ወዯታች የሚቆጠሩ ተወሊጆቹን
ሲነቅሌ ከውርስ የነቀሇበትን ምክንያት በግሌጽ ማስፇር እንዯሚገባውና ዲኞች የምክንያቱን እውነትነት በመያዝ ተናዛዡ
ተወሊጆቹን ሇመንቀሌ የሰጠው ምክንያት ከውርስ ሇመንቀሌ የሚያበቃ ነው ወይስ አይዯሇም በማሇት ሇመመርመር
እንዯሚችለ ተገሌጿሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ ዯምሴ አመሌካችን ከውርስ ሏብት ዴርሻ እንዲያገኙ
ያዯረጉበት ምክንያት በኑዛዜው መሻሪያ ሊይ በግሌጽ የተቀመጠና ተወሊጅን ሇመንቀሌም የሚያበቃ ምክንያት ሆኖ ስሇተገኘ
በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡት ጥያቄ ሕጋዊ መሰረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ ዯምሴ ባዯረጉት ኑዛዜ በሙከጡሪ ከተማ 01 ቀበላ ውስጥ ይገኛሌ የተባሇውንና ቁጥሩ
139 የሆነው ቤት ከአመሌካች ውጪ ሊለት ወራሾች እንዯሚገባ ዘርዝረው የማከፊፇሊቸውን ሕጋዊነት ከፌ/ብ/ሕ/ቁ.
865/2/ እና ተዛማጅነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
በመሰረቱ ኑዛዜ በባህርይው ተራ የሏሣብ መግሇጫ ቢሆንም በተናዛዡ በግለ ብቻ ሉፇፀም የሚገባው ተግባር
ነው፡፡ ኑዛዜ በይዘቱ ንብረትን ከማስተሊሇፌ ተግባር ጋር የተያያዘ ሲሆን ህጋዊ ጥበቃ የሚዯረገውም ተናዛዡ የራሱ
የሆነውን ህጋዊ ንብረት ሇማስተሊሇፌ ህጋዊ ኑዛዜ አዴርጏ ሲገኝ ስሇመሆኑ የውርስ ሕግ ዴንጋጌዎች ያሣያለ፡፡ ተናዛዡ
ህጋዊ ንብረቱ ባሌሆነው ሊይ ኑዛዜ ቢያዯርግና ይኸው ኑዛዜ በፌ/ቤት ቢፀጽቅ የኑዛዜ ሰነደ ዋጋ የሚያገኝበት ህጋዊ
ምክንያት የሇም፡፡
እጃችን ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች ባዯረጓቸው የተሇያዩ ኑዛዜዎች ሙከጡሪ ከተማ ውስጥ ይገኛሌ
የተባሇውን ቤት በተመሇከተ በማን ገንዘብና ሇማን
እንዯተገዛ የተሇያየ ሏሣብ እንዯነበራቸው የኑዛዜ ሰነድቹ ያሣያለ፡፡ በ26/01/84 ዒ.ም ተዯረገ በተባሇው ኑዛዜ ቤቱ
በአመሌካች ገንዘብ መገዛቱን ጠቅሰዋሌ፡፡ በላልች የኑዛዜ ሰነድች ግን ቤቱ የተገዛው በሟች ገንዘብ ስሇመሆኑ ገሌጸዋሌ፡፡
ይህ እንዯተጠበቀ ሁኖ በ02/01/84 ዒ.ም ተዯረገ የተባሇው የቤት ሽያጭ ውሌ በውጫላ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ.
G/F/4028/89 በቀን 07/04/90 ዒ.ም ተረጋግጧሌ፡፡ ቤቱን የገዙትም አመሌካች ስሇመሆናቸው ይኸው የፌ/ቤቱ ሰነዴ
ያሣያሌ፡፡ ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው በሙከጡሪ ከተማ ውስጥ ይገኛሌ የተባሇው አከራካሪው ቤት ህጋዊ ባሇቤት
አመሌካች እንጂ ተናዛዡ አሇመሆናቸውን ነው፡፡ አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪዎች ቤቱ የሟች ነው የሚለበት ምክንያት
አመሌካች በወቅቱ የነበራቸውን እዴሜ መሰረት በማዴረግ ገቢ ስሊሌነበራቸው ቤቱን ሉገዙ አይችለም በሚሌ ነው፡፡
ሆኖም ምክንያታቸው ህጋዊ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ በመሆኑም አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ
ዯምሴ ያዯረጉት የኑዛዜ ሰነዴ ዋጋ ሉሰጠው የሚገባው ሆኖ ስሊሌተገኘ በዚህ ረገዴ ኑዛዜው የፀዯቀበት አግባብ ሉታረም
የሚገባው መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 01183 የካቲት 03 ቀን 1997 ዒ.ም ተሰጠቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
በመ/ቁ. 38849 ግንቦት 09 ቀን 1999 ዒ.ም የፀናውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት
አሻሽሇናሌ፡፡
2. ሟች ባሊምባራስ ዘውዳ ዯምሴ በሙከጡሪ ከተማ 01 ቀበላ ውስጥ በሚገኘው ቁጥሩ 139 በሆነው ቤት ሊይ
ያዯረጉት ኑዛዜ ፇራሽ ነው፤ቤቱን አመሌካች የገዙት በመሆኑ የግሌ ንብረታቸው ነው ብሇናሌ፡፡
3. አመሌካች ከሟች ውርስ ያሊግባብ ተነቅያሇሁ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
4. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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