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የሰ/መ/ቁ.42546 

ሀምላ 28 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ተስፊሌዯት ኪዲኔ - ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ዘሀቡ ይመር 

      2. አቶ ፀጋዬ ኪዲኔ የሶስቱም    ጠበቃ አቶ ዘመነ ፌቅሬ - ቀረቡ 

      3. አቶ ገብረህይወት ኪዲኔ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ 
የአመሌካችና የተጠሪዎች የክርክር መነሻ አቶ ኪዲኔ ንዎቱ በህይወት በነበሩበት ጊዜ አዴርገውታሌ የተባሇውን 
ኑዛዜ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ተጠሪዎች ሟች ኪዲኔ 
ንዎቱ ጥር 30 ቀን 1984 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ አሇ በማሇት ሇቀዴሞው ሌዯታ አውራጃ ፌርዴ ቤት በማቅረብ 
ሚያዝያ 24 ቀን 1984 ዓ.ም አስወስነዋሌ፡፡ 

 የአሁን አመሌካች ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሟች አዴርገውታሌ የተባሇው ኑዛዜ ስሇ 
ግሌፅ ኑዛዜ አዯራረግ የተዯነገገውን መሥፇርት የማያሟሊ ሟች ካሎቸው ወራሾች ሌጁና ወራሹ የሆንኩትን እኔን 
አመሌካችን የረሣና የእኔን መብትና ጥቅም የሚጎዲና በዝምታ የሚነቅሌ ትክክሇኛ የሟች ኑዛዜ ሣይሆን የሀሰት 
ሰነዴ በመሆኑ ከዚህ በፉት የሌዯታ አውራጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 631/84 ሚያዝያ 24 ቀን 1984 ዓ.ም 
ኑዛዜው ህጋዊ መሆኑን በማረጋገጥ የሰጠው ውሣኔ ይሰርዝሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሟች ጥር 30 ቀን 1984 ዓ.ም አዯረጉት የተባሇው ኑዛዜ 
ራሳቸው የፃፈት ወይም እርሳቸው እየተናገሩ ላሊ ሰው የፃፇው መሆኑን አይገሌፅም፡፡ ኑዛዜው የፌትሏብሓር ሔግ 
ቁጥር 881 ንዐስ አንቀፅ 2 ፍርማሉቲ የማያሟሊ ስሇሆነ ፇራሽ ነው በማሇት የአውራጃው ፌርዴ ቤት የሰጠውን 
ውሳኔ ሰርዟሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ኑዛዜው “እኛም ከሊይ በስም የተገሇፅነው አቶ ኪዳኔ ንዎቱ ክፌላ ሀብትና 
ንብረታቸውን ሇ…. በኑዛዜ ሲሰጡ አይተንና ሰምተን ፇርመናሌ” የሚሌ ሀረግ ያሇው መሆኑን በመግሇፅ ኑዛዜ 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 881 የተዯነገገውን መሥፇርት ያሟሊሌ በማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት አቅርበው ይግባኝ ሰሚው 
ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ የህግ ወይም የፌሬ ጉዲይ ስህተት የላሇበት መሆኑን በመግሇፅ ይግባኙን 
በፌትሏብሓር ሥነ- ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ 

 አመሌካች ጥር 5 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች የኑዛዜ ተጠቃሚና ወራሽ 
መሆናቸውን ሇማስረዲት ያቀረቡት ኑዛዜ ትክክሇኛ ሰነዴ አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች በኑዛዜው ሊይ በምስክርነት 
የተገሇፁትን ሰዎች በፌርዴ ቤት በማስረጃነት ያሊቀረቡት ኑዛዜው በሀሰት የተዘጋጀ መሆኑን ያሣያሌ፡፡ ኑዛዜው 
ህጋዊ ነው ቢባሌ እንኳን ሟች ያሇምንም ምክንያት እኔን ከውርሱ የሚነቅሌ ኑዛዜ በማዴረግና በፌትሏብሓር ህግ 
ቁጥር 938 መሠረት ከውርስ የነቀሇበትን ምክንያት ስሊሌገሇፀና ኑዛዜው የሟች ወራሽ የሆንኩት የረሣና ጉዲት 
ያዯረሰብኝ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1123 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ በማሇት 
ያቀረብነው ክርክር አሊግባብ የታሇፇብኝ በመሆኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት 
የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በበኩሊቸው 1984 ዓ.ም 
በፌርዴ ቤት ታይቶ ህጋዊነቱ የተረጋገጠውን ኑዛዜ አመሌካች ኗሪነታቸው በውጭ አገር ነው በማሇት ኑዛዜውን 
በላሇንበት ሇማስፇረስ ያዯረጉትን ጥረት ዘርዝረን ያቀረብነውን ይግባኝ የከፌተኛው ፌረዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ ኑዛዜው የህጉን ፍርም ያሟሊ ነው አመሌካች የሚያቀርቡት ክርክር የህግ 
መሠረት የሇውም የሚሌ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1123 በመጥቀስ የሰበር 
አቤቱታቸውን በማጠናከር የፅሐፌ የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው 
ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ሟች አቶ ኪዲኔ ንዎቱ ጥር 
30 ቀን 1984 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ በተጠሪዎች የሚያስገኘውን መብትና በአመሌካች የወራሽነት መብት ሊይ 
የሚኖረው ውጤት ምንዴን ነው? የሚሇውን ጭብጥ አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር ማገናዘብ አስፇሊጊ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. አመሌካች ሟች አቶ ኪዲኔ ንዎቱ ያዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ በሀሰት የተዘጋጀ ነው፡፡ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 881 
ፍርማሉቲ አያሟሊም በማሇት ያቀረቡት ክርክር ማስረጃ የመመዘንና ፌሬ ጉዲይ የማጣራት ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ 
ቤቶች የአመሌካችንና የተጠሪን ማስረጃዎችና የኑዛዜ ሰነደን በመመርመር ኑዛዜው ህጋዊ ፍርማሉቲዎችን 
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የሚለና የሟች ያዯረጉት ትክክሇኛ ኑዛዜ መሆኑን በማረጋገጥ ውሣኔ ሰጥተውበታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበውም 
የኑዛዜውን ትክክሇኛነትና ህጋዊ መስፇርት ያሟሊ መሆኑን በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ሣይሆን ኑዛዜው 
የሚያስከትሇውን ውጤት አግባብነት ካሊቸው የፌትሏብሓር ህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ውሣኔ ሇመስጠት 
ነው፡፡ ስሇሆነም በማሇት በሰበር የሚያቀርበው ክርክር ህጋዊ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. ሟች ጥር 30 ቀን 1984 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ትክክሇኛና የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 881 ዴንጋጌዎች 
መስፇርት የሚያሟሊ ሰነዴ ነው፡፡ ሆኖም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በባህሪው የተሇያዩ የህግ ጥያቄዎችን የሚያስነሣ 
ይዘት ያሇውና የሟች ኑዛዜ በህግ ረገዴ የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴን ነው? የሟች ኑዛዜ ተፇፃሚነትስ በምን 
መንገዴ መሆን አሇበት የሚለትን ጥያቄዎች የሚያስነሣ ነው፡፡ 

 ሟች ጥር 30 ቀን 1984 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ መሠረታዊ ይዘት ሲታይ “እኔ አቶ ኪዲኔ ንዋቱ ክፌሌ 
በአዱስ አበባ ከፌተኛ 24 ቀበላ 13 የቤት ቁጥር 1370 ነዋሪ የሆንኩ በሰው ሌጅ ሊይ በመኖር መሞትም ስሊሇ 
ሏብትና ንብረቴን በሙለ ሇግሌ ቤቴ ወ/ሮ ዘሀቡ ይመር ቸኮሌና ሌጆች 1/ አቶ ፀጋይ ኪዲኔ ንዎቱ 2/ አቶ 
ገብረህይወት ኪዲኔ ንዎቱ በእኔ ስም ያሇውን ሀብትና ንብረቴን በሙለ ሇሌጆችና ሇባሇቤቴ የሰጠኋቸው በመሆኔ 
በትክክሌ አእምሮዬ አስቤ የተናዘዝኩ ስሇሆነ ከእነዚህ ላሊ በእኔ ንብረት ተጠቃሚ እንዯሆኑ ያሌፇቀዴኩና ሏብትና 
ንብረቴም ወራሾች መሆናቸውን አረጋግጨ ተናዝዣሇሁ የሚሌ ነው፡፡ 

 ይኸ የሟች ኑዛዜ መሠረታዊ ዓሊማው የሟች ንብረት ወራሾች በኑዛዜው ውስጥ ስማቸው የተጠቀሰው 
ተጠሪዎች ብቻ መሆናቸውን ማረጋገጥ መሆኑን በኑዛዜው ውስጥ “ከእነዚህ ላሊ በእኔ ንብረት ተጠቃሚ እንዯሆኑ 
ያሌፇቀዴኩና የሏብትና ንብረቴ ወራሾች መሆናቸውን አረጋግጬ ተናዝዣሇሁ፡፡ በማሇት ካዯረጉት የኑዛዜው 
ማዯማዯሚያ ሀረግ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሟች በኑዛዜው የንብረታቸው ጠቅሊሊ ወራሾች ተጠሪዎች ብቻ እንዯሆኑ 
ሀሳብና ፌሊጎት የነበራቸው መሆኑንና በኑዛዜው ውስጥ ስማቸው ያሌተገሇፁ ላልች የሟች የህግ ወራሾች 
በውርሣቸው ተካፊይ እንዲይሆኑ እንዯሚፇሌጉ ከእነዚህ ላሊ በእኔ ንብረት ተጠቃሚ እንዯሆኑ ያሌፇቀደ መሆኑን 
በመግሇፅ ኑዛዜ ትተው አሌፇዋሌ፡፡ 

 አመሌካች የሟች አቶ ኪዲኔ ንዎቱ ሌጅና ወራሽ መሆናቸውን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
መጋቢት 26 ቀን 1996 ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ በማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪዎች ይኸንን የአመሌካች በፌርዴ 
የተረጋገጠ ወራሽነት የሚያስቀርና ፌርደ የተሰረዘ ወይም የተሻረ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ ያሊቀረቡ መሆኑን 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ከሰጡት ውሣኔ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይኸም ሟች ጥር 30 ቀን 1984 ዓ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ 
በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 842 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የሟች ሌጅና አንዯኛ ዯረጃ ወራሽ መሆናቸው በፌርዴ 
በተረጋገጠው በአመሌካች የወራሽነት መብትና ከሟች ውርስ ንብረት ዴርሻቸው እንዱሰጣቸው በሚያቀርቡት ጥያቄ 
ሊይ ምን ህጋዊ ውጤት ያስከትሊሌ? የሚሇውን ጥያቄ የሚያስነሳ ነው፡፡ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሟች በኑዛዜው 
ስማቸው ከተጠቀሱት ውጭ ያለ ወራሾች በውርሳቸው እንዱካፇለ ያሌፇቀደ መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ይኸም ሟች 
በስም ሣይጠቅሱ ከተጠሪዎች ውጭ ያለ ያሇ ኑዛዜ ወራሾች በሙለ በውርሳቸው እንዲይካተት ግሌፅ በሆነ ቃሌ 
በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 937 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ መሠረት ሇመንቀሌ ኑዛዜ ያዯረጉ መሆናቸውን ያስረዲሌ፡፡ 
ሟች ከተጠሪዎቹ ውጭ ያሇ ኑዛዜ ወራሽ ነኝ ብል በውርሱ ተካፊይ ሇመሆን የሚመጣ ማንኛውም ወራሽ 
ከውርሣቸው እንዱሣተፌ ፇቃዴ የላሊቸው መሆኑን በመግሇፅ አመሌካችን በቀጥታ ስማቸውን በመጥቀስ ሣይሆን 
በተዘዋዋሪ መንገዴ ከውርስ ሇመንቀሌ ኑዛዜ አዴርገዋሌ፡፡ ሆኖም ሟች አመሌካችና ላሊ ያሇ ኑዛዜ ወራሽ ነኝ ብል 
የሚመጣ ሰው በውርሣቸው ተካፊይ እንዲይሆን በመግሇፅ ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካች በሟች ውርስ በወራሽነት 
እንዲይሣተፈ የማዴረግ ህጋዊ ውጤት የሇውም፡፡ ምክንያቱም አመሌካች የሟች ሌጅና የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ 
ናቸው፡፡ ማንኛውም ሰው ከውርስ ሇመንቀሌ የዯረሰበትን ምክንያት በኑዛዜው ውስጥ ካሌገሇፀ በቀር ሌጁን ወይም 
ወዯታች የሚቆጠር ተወሊጁን ከውርስ ሇመንቀሌ ያዯረገው ኑዛዜ የማይፀናና ህጋዊ ውጤት እንዯማይኖር 
የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 938 ንዐስ አንቀፅ 1 በግሌፅ የሚዯነግግ በመሆኑ ነው፡፡ 

 ሟች ጥር 30 ቀን 1984 ዓ.ም ባዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ ውስጥ ስሙ ያሌተገሇፀ ወራሻቸው በውርሳቸው 
እንዱሳተፈ ፇቃዴ የላሊቸው መሆኑን የገሇፁ ቢሆንም በኑዛዜው ስማቸው ከተገሇፁት ሁሇት ሌጆቻቸው ሁሇተኛና 
ሶስተኛ ተጠሪ ውጭ ያለ ወራሾቻቸውን ሇምን በውርሳቸው ተካፊይ እንዯሆኑ እንዲሌፇሇጉና ከውርስ በኑዛዜ 
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እንዱነቀለ በኑዛዜው ውስጥ የሰጡት ምክንያት የሇም፡፡ አመሌካች የሟች ሌጅና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 842 
ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የሟች የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ በመሆኑ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ሟች 
ምክንያቱን ሣይገሌፅ ከውርስ ሇመንቀሌ ያዯረጉት ኑዛዜ የማይፀና መሆኑ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 938 ንዐስ 
አንቀፅ 1 በግሌፅ የተዯነገገ በመሆኑ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካች በሟች ውርስ በመሣተፌ ዴርሻውን ከመጠየቅ 
የሚገዴበው አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ያዯረጉት ኑዛዜ አመሌካች በሟች ውርስ በወራሽነት እንዲይሣተፌ 
የማዴረግና ከውርሱ የመነቀሌ ውጤት የሚያስከትሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ የአመሌካችን ከውርስ መነቀሌ ህጋዊ ውጤት ካሊስከተሇ ያሟች ሚስትና የኑዛዜ 
ተጠቃሚ ሇሆኑት አንዯኛ አመሌካች የሚያስገኘው መብት ምንዴን ነው? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ ሉሰጠው 
የሚገባው ነው፡፡ ሟች አንዯኛ ተጠሪ ከሌጆቻቸው ከሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች ጋር በመሆኑ የጠቅሊሊ ሀብትና 
ንብረት ወራሽ መሆናቸውን በኑዛዜአቸው ገሌፀው ሟች አንዯኛ ተጠሪ ካሊቸው ሀብት ውስጥ አንዴ የተሇየ ንብረት 
እንዯወሰደ ሣይሆን ከሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች ጋር በመሆኑ ያሊቸው ሀብት በጠቅሊሊ ወራሽ እንዯሆኑ 
የተናዘዙ በመሆኑ አንዯኛ ተጠሪ የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 912 ንዐስ አንቀፅ 1 በሚዯነግገው መሠረት የሟች 
ጠቅሊሊ የኑዛዜ ወራሽ ናቸው፡፡ 

 የሟች ጠቅሊሊ የኑዛዜ ወራሽ የሆነ ሰው በኑዛዜው ውስጥ ሟች ተቃራኒ ውጤት ያሇው መሆኑን ካሌገሇፀ 
በስተቀር የሟች ያሇኑዛዜ ወራሽ እንዯሆነ እንዯሚቆጠር በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 915 ንዐስ አንቀፅ 1 
ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ሟች አንዯኛ ተጠሪ በሁሇተኛ እና ሶስተኛ ተጠሪዎች ጋር የጠቅሊሊ የንብረታቸው 
ወራሽ መሆናቸውን ከመግሇፅ ውጭ ላሊ የገሇፁት ሁኔታ የላሇ በመሆኑ አንዯኛ ተጠሪ እንዯ ሟች ያሇኑዛዜ 
ወራሽ (አንዴ ሌጅ) ተቆጥረው በውርሱ የመካፇሌ መብት ይኖራቸዋሌ፡፡ ስሇሆነም ሟች ጥር 30 ቀን 1984 ዓ.ም 
ያዯረጉት ኑዛዜ ሚስታቸው የሆኑት አንዯኛ ተጠሪ እንዯሟች አንዴ ወራሽ ተቆጥረው በውርሱ የመሣተፌ ህጋዊ 
ውጤት የሚያስከትሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

4. የመጨረሻውና እሌባት ሉያገኝ የሚገባው ሟች ሇሁሇተኛ እና ሶስተኛ ተጠሪ ያዯረጉት ኑዛዜ ህጋዊ ውጤት 
ምንዴን ነው የሚሇው ነው፡፡ ሟች በኑዛዜአቸው ሁሇተኛ ተጠሪና ሶስተኛ ተጠሪ ሌጆቻቸው መሆናቸውን 
ገሌፀዋሌ፡፡ ሟች ያዯረገው ኑዛዜ ከአሇው የውርስ ንብረት አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ የትኛውን መውሰዴ 
እንዲሇባቸው የሚዘረዝር አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር በመሆን 
የጠቅሊሊ ሀብትና ንብረቱ ወራሽ መሆናቸውን የሚገሌፅ ነው፡፡ ስሇሆነም የሟችን ሁሇተኛ እና ሶስተኛ ተጠሪ 
ያዯረገው ኑዛዜ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 913 በሚዯነግገው መሠረት የተዯረገ የክፌያ ዯንብ ነው ብል ሇመዯምዯም 
አይቻሌም፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ኑዛዜው ሁሇተኛ ተጠሪና ሶስተኛ ተጠሪ ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር በመሆን የሟች ጠቅሊሊ የኑዛዜ 
ወራሽ መሆናቸውን ከሚገሌፅ በስተቀር እያንዲንዲቸው ከውርሱ ንብረት ስሇሚዯርሳቸው ዴርሻ የማይዘረዝር 
በመሆኑ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2017 መሠረት የተዯረገ የሀብት ክፌፌሌ ነው ብል ሇመዯምዯም አይቻሌም፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ በኑዛዜው ሟች ሌጃቸውና አንዯኛ ዯረጃ ወራሻቸው የሆነውን አመሌካች በውርሱ እንዲይካፇሌ 
ሇመንቀሌ አስበው ያዯረጉትና አመሌካችን ሇመንቀሌ የተናገሩት ቃሌ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 938 ንዐስ አንቀጽ 
1 የተገሇፀውን መስፇርት የማያሟሊ በመሆኑ ህጋዊ ውጤት የላሇው በመሆኑ ሟች ሇሁሇተኛ እና ሶስተኛ 
ተጠሪዎች ያዯረጉት ኑዛዜ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች ሌጆቻቸውና ወራሾቻቸው መሆናቸውን ከማረጋገጥ ውጭ 
የተሇየ ህጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

 በአጠቃሊይ ሟች ጥር 30 ቀን 1984 ያዯረጉት ኑዛዜ ህጋዊ ውጤት ስንመረምረው ኑዛዜው አመሌካች 
ከውርስ የሚነቀሌ የሚያስከትሌ አይዯሇም፡፡ አንዯኛ ተጠሪ እንዯ ሟች አንዴ ወራሽ ተቆጥረው በሟች ውርስ 
እንዱሳተፈ የሚያስችሌና ሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች የሟች ሌጆችና ወራሾች መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ህጋዊና ፍርሙን ያሟሊ መሆኑን ብቻ ሳይሆን ኑዛዜው አመሌካችና 
በተጠሪዎች መብት ሊይ የሚያስከትሇው ህጋዊ ውጤት ምን እንዯሆነ ሣይዘረዝሩ ማሇፊቸው ተገቢ ሆኖ 
ባሇማግኘታችን ውሣኔአቸውን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት አሻሽሇናሌ፡፡ በዚህ 
መሠረት አንዯኛ ተጠሪና የሟች ሚስት እንዯ አንዴ የሟች ሌጅና ወራሽ ተቆጥረው የሟችን ውርስ ከሌጆቻቸው 
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ጋር የመካፇሌ መብት ይኖራቸዋሌ፡፡ በመሆኑም የሟችን የውርስ ሀብት አመሌካች ሁሇተኛ ተጠሪ ሶስተኛ ተጠሪና 
አንዯኛ ተጠሪ እኩሌ ዴርሻ የማግኘት መብት አሊቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. የሟች ኑዛዜ በከፉሌ ህጋዊ ውጤት የላሇው በመሆኑ የሟች የውርስ ንብረት አመሌካች ሁሇተኛ ተጠሪ 

ሶስተኛ ተጠሪና አንዯኛ ተጠሪ በወራሽነት ተሣትፇው በእኩሌ ዴርሻ ያገኛለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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