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የሰ/መ/ቁ. 35946 

ጥቅምት 27 ቀን 2001 ዒ.ም 

     ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

       ታፇሰ ይርጋ 

       አሌማው ወላ 

       ፀጋዬ አስማማው 

       ዒሉ መሏመዴ 

 

አመሌካቾች፡- 1. አቶ ማሙሽ ወሌዯስሊሴ                      

       2. ወ/ሮ አፀዯ ወሌዯስሊሴ 

 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሰብሇ ወንዴይራዴ - ቀረቡ 

      2. ወ/ሮ የሺ ሙሊት - አሌቀረቡም 

መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ የተጀመረው በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር የከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን 
ተጠሪዎች ባቀረቡት አቤቱታ ወ/ሮ ውዳ ወሌዯስሊሴ ባዯረባቸው ሕመም ምክንያት ነሏሴ 21 ቀን 1989 ዒ.ም ከዚህ 
ዒሇም በሞት ተሇይተዋሌ፤ ሟች በሕይወት እያለ ነሏሴ 9 ቀን 1989 ዒ.ም እማኞች ባለበት ባዯረጉት ኑዛዜ በዴሬዲዋ 
ከተማ ከፌተኛ 1 ቀበላ 06 በአሁኑ አጠራር በቀበላ 04 የሚገኘውን የቤት ቁጥር 839 ሇእኛ ሇአመሌካቾች 
አውርሰውናሌ፤ ሁሇተኛ አመሌካችም አካሇመጠን ሊሌዯረሰችው ተማሪ ኮከብ እሱባሇው ሞግዚት አዴርገው ሾመውኛሌ፤ 
ስሇዚህ በምናቀርበው ማስረጃ ተረጋግጦ የወራሽነት ማረጋገጫና አካሇመጠን ሊሌዯረሰችው ተማሪ ኮከብ እሱባሇው 
የሞግዚትነት ማስረጃ ይሰጠን በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም የአመሌካቾችን ምስክሮች ከሰማ በኋሊ ተቃዋሚ ካሇ እንዱቀርብ ትእዛዝ በሰጠው መሰረት የአሁን 
አመሌካቾች በተቃዋሚነት ቀርበው ቀዯም ሲሌ አመሌካቾች ተመሳሳይ አቤቱታ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
አቅርበው ጥያቄያቸው ውዴቅ የተዯረገ ሲሆን በይግባኝም ጸንቷሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካቾች ውሳኔ የተሰጠበትን ጉዲይ 
በዴጋሜ ያቀረቡ ስሇሆነ ፌ/ቤቱ ውዴቅ ሉያዯርገው ይገባሌ በማሇት የተከራከሩ ሲሆን በአማራጭም ሟች ውዳ ወ/ስሊሴ 
አዴረገውታሌ የተባሇው ኑዛዜ በእዴሜም ሆነ በጤንነት ረገዴ እራሳቸውን በማያውቁበት ጊዜ የአሁን አመሌካቾች 
እራሳቸው ፇጥረው ያዘጋጁትና በሕግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት ያሌተዯረገ ከመሆኑም በሊይ አመሌካቾች የወ/ሮ 
ውዳ ሌጅነትም ሆነ የሩቅ ዝምዴና ስሇላሊቸው የኑዛዜ ወራሽነት ጥያቄው ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የዴሬዲዋ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ጉዲዩን መርምሮ 
አቤቱታው አስቀዴሞ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ውሳኔ አግኝቷሌ የተባሇውን በተመሇከተ ፌ/ቤቱ አቤቱታውን ሳይቀበሇው 
የቀረው አንዴ ኑዛዜ ከተዯረገ በኋሊ በዚሁ ኑዛዜ መሰረት ወራሾች የንብረት ክፌፌሌ ከሚያዯርጉ በስተቀር ኑዛዜ በፌ/ቤት 
እንዱጸዴቅ ሕግ ስሇማያስገዴዴ ኑዛዜ ይጽዯቅሌን በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውሳኔ 

ጠበቃ ውብሸት ሥነ ጊዮርጊስ 
ቀረቡ 
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ከመስጠቱ በስተቀር የኑዛዜ ወራሾች ናችሁ ወይንም አይዯሊችሁም የሚሌ የመጨረሻ ውሳኔ ስሊሌሰጠ ጉዲዩ አስቀዴሞ 
እሌባት አግኝቷሌ ተብል የቀረበው ክርክር አግባብነት የሇውም በማሇት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 የኑዛዜውን ሕጋዊነት አስመሌክቶ የተነሳውን ክርክር በተመሇከተም ሟች በጤነኛ አእምሮና በነጻ ፇቃዲቸው 
ኑዛዜውን ስሇማዴረጋቸው በአመሌካቾች ምስክሮች የተረጋገጠ ስሇሆነና ሟችም ንብረታቸውን ሇፇሇጉት ሰው በኑዛዜ 
የማስተሊሇፌ መብት ስሊሊቸው ተጠሪዎች የአመሌካቾችን የኑዛዜ ወራሽነት በመቃወም ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት 
የሇውም ካሇ በኋሊ በላሊ በኩሌም ሟች ኑዛዜ ያዯረጉበት ቤት ባሇሏብትነቱ በከፉሌ የእራሳቸው በከፉሌ ዯግሞ የሟች 
ባቤታቸው የነበረ ስሇሆነ ከእራሳቸው ዴርሻ አሌፍ የሟች ባቤታቸውንም ዴርሻ ጨምሮ ያዯረጉት ኑዛዜ ሕገ ወጥ ስሇሆነ 
በዴርሻቸው ሌክ የተዯረገው ኑዛዜ ብቻ ትክክሌ ነው ብል በዚሁ ሌክ አመሌካቾች ወራሾች ናቸው በማሇት ውሳኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇዴሬዲዋ ከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 
ቢያቀርቡም የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት ይግባኙን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ ሇሰበር ቀርቦ 
ሉወሰን እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የዚህን ችልት ምሊሽ የሚሻው ነጥብ የተጠሪዎች 
የኑዛዜ ወራሽነት በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠው አግባብነት ባሇው ሁኔታ ነው ወይንስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ 

 ከዚህም አኳያ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪዎች የኑዛዜ ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው 
አቤቱታቸውን  ሇዴሬዲዋ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው የቀረበሇትም ይሄው ፌ/ቤት 
በቅዴሚያ የአመሌካቾችን/የአሁን ተጠሪዎችን/ ምስክር ከሰማ በኋሊ ተቃዋሚ ካሇ ይቅረብ በማሇት የጋዜጣ ጥሪ 
አዴርጓሌ፡፡ እዚህ ሊይ ተቃዋሚ ቢኖር ይቅረብ ተብል የተሰጠው ትእዛዝ አግባብነት ነበረውን የሚሇው ነጥብ እንዯተጠበቀ 
ሆኖ ነገር ግን ተቃዋሚ እንዱቀርብ ትእዛዝ መስጠት የነበረበት አመሌካቾች አቤቱታቸውን እንዲቀረቡ ማስረጃ ከመስማቱ 
በፉት መሆን ይገባው ነበር፡፡ ተቃዋሚ የሚጠራበት አሊማ የቀረበውን አቤቱታ ከማስረጃውና በአጠቃሊይም ከሚቀርበው 
ክርክር አኳያ የበኩለን ማስረጃና ክርክር እንዱያቀርብ እዴሌ ሇመስጠት ነው፡፡ ነገር ግን በተያዘው ጉዲይ ምስክሮች 
ከተሰሙ በኋሊ ተቃዋሚ እንዱቀርብ ትእዛዝ መስጠቱ ተቃዋሚው በምስክሮች አመሰካከር ሊይ የሚያነሳውን ክርክር/The 
right to confront witnesses/ የሚያጠብና ጉሌህ የሆነ የሥነ- ሥርአት ጉዴሇት መፇጸሙን የሚያመሇክት ነው፡፡ 

 ስሇሆነም የዴሬዲዋ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካቾችን /የአሁን ተጠሪዎችን/ ምስክሮች ከሰማ 
በኋሊ ተቃዋሚዎችን መጥራቱ እንዯዚሁም ይ/ሰሚው ፌ/ቤት ይህንኑ ጉዴሇት ሳያርም መቅረቱ የሕግ ስህተት 
የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የዴሬዲዋ ከተማ ነክ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 00409/99 በሰኔ 15 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ 
እንዱዚሁም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ. 0134/99 ኀዲር 25 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ 
መሰረታዊ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሽረነዋሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. የዴሬዲዋ ከተማ ነክ ፌ/ቤት የተጠሪ ምስክሮችን በዴጋሜ በመጥራት ግራ ቀኙ ባለበት በመስማት ክርክሩን 
በዴጋሜ ተመሌክቶ እንዱወስን ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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