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የሰ/መ/ቁ 47487 

ታህሳስ 27 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሀይሇራጉኤሌ ዯበሊ - ጠበቃ ገመቹ ሮሮ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሪት አሇምፀሀይ ፇሇገ 

 2. አቶ አቦነህ ፇሇገ                           

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቤት ይሇቀቅሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት የአሁኑ አመሌካች ጥር 13 ቀን 1999 ዓ.ም በተጠሪዎች ሊይ በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም 
ባጭሩ የአመሌካች አባት የነበሩት ሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ ከወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ ጋር ጋብቻ ከማዴረጋቸው በፉት 
የነበሯቸውንና ቁጥራቸው 1056/1057 የሆኑት የግሌ ቤቶች መስከረም 19 ቀን 1956 ዓ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ ወ/ሮ 
ክብነሽ በሔይወት እስከአለ ዴረስ እንዱኖሩ እና እንዱጠቀሙበት ከሞቱ በኋሊ ወዯ ወራሾች እንዱተሊሇፌ በማሇት 
መናዘዛቸውን፣ ኑዛዜውም በፌ/ቤት መፅዯቁም፣ ኑዛዜው ወ/ሮ ክብነሽ ቤቱን ከፇሇጉ እንዱሸጡ፣ እንዱሇውጡ 
የሚሌ ቢሆንም በውርስ እንዱያስተሊሌፈ የሚያዝ ሆኖ እያሇ ሇዘመድቻቸው ማውረሳቸውን ገሌፀው ተጠሪዎች 
ያሊግባብ የያዙትን ቤት ሇቀው እንዱያስረክቧቸው፣ ተጠሪዎች ሇተጠቀሙበት የቤት ኪራይ አመሌካች የመጠየቅ 
መብታቸው ተጠብቆ እንዱወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

 የአሁኑ ተጠሪዎችም በተከሳሽነት ቀርበው በሠጡት መሌስ ሟች ወ/ሮ ክብነሽ በሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ 
ኑዛዜ መሰረት ንብረቱን ወዯራሳቸው በማዞር የግሌ ንብረት በማዴረግ ሲጠቀሙበት የቆዩ በመሆኑና ክሱም 
ኑዛዜው ከተፇፀመ በኋሊ የቀረበ በመሆኑ እንዱሁም ኑዛዜውን ሇመቃወም የሚቀርብ ክስን ስርዓት ተከትል 
ያሌቀረበ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም የሚለ ነጥቦችን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስተው የተከራከሩ 
ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም ሟች አቶ ዯበሊ ባዯረጉት ኑዛዜ ወ/ሮ ክብነሽ ቤቱን ሇመሸጥ፣ ሇመሇወጥ እንዱችለ 
ስሌጣን የሚሠጥ በመሆኑ ወ/ሮ ክብነሽ ንብረቱን ሇላሊ የማስተሊሇፌ መብት አሊቸው ንብረቱንም በስማቸው 
አዙረው ሲጠቀሙበት ቆይተው ግንቦት 27 ቀን 1996 ዓ.ም በውሌና ማስረጃ በተዯረገ ኑዛዜ ሇተጠሪዎች 
የሰጧቸው በመሆኑ የአመሌካች ክስ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጀ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የተጠሪዎችን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ መስከረም 19 ቀን 1956 
ዓ.ም አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ ሟች ወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ በኑዛዜ ንብረቱን ሇማስተሊሇፌ ሥሌጣን የሚሠጥ 
አይዯሇም፣ የሟች ዯበሊ ሌቡ ኑዛዜ ከወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ ሞት በኋሊ ተፇፃሚነት አሇው በሚሌ ምክንያት 
ተጠሪዎች አከራካሪውን ቤት ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ የቤት ኪራይ በተመሇከተ ከቤቱ ጋር ክስ መቅረብ 
የነበረበት ስሇሆነ የአመሌካች ወዯፉት የመክሰስ መብት ሉጠበቅ አይገባም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪዎች 
ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱም 
ጉዲዩን ከአከራካሪው ኑዛዜ ይዘት ጋር በማገናዘብ መርምሮ በኑዛዜው ሊይ ሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ ወ/ሮ ክብነሽ 
ሔይወቷ እስካሇ ዴረስ በከፉሌ ወይም በሙለ ሇመሸጥ በፇሇገች ጊዜ ሌትሸጥና ሌትሇውጥ ትችሊሇች፣ ሇመሸጥ 

ጠበቃ ባርናባስ ዯስታ ቀረቡ 
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በፇሇገች ጊዜ ወራሾቿ ወይም ወራሾቼ እርሷ ፇቅዲ ካሌሰጠቻቸው ሉቃወሟት አይችለም በሚሌ ያስቀመጡ 
ስሇሆነና ይህ የተናዛዡ ሀሳብ የሚያስገነዝበው ዯግሞ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ንብረት ሟች ወ/ሮ ክብነሽ 
ካሌፇቀደ በቀር ቤቱን ሇፇሇጉት ሰው ቢሰጡ ከኑዛዜው መሌዕክት ውጪ እንዲዯረጉ የሚያስቆጥር አይዯሇም 
በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን 
ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 አመሌካች ሏምላ 13 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሠጠው ውሳኔ 
ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ሟች 
አቶ ዯበሊ ሌቡ ባዯረጉት ኑዛዜ ሟች ወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ ንብረቱን ሇመሸጥ፣ ሇመሇወጥ ትችሊሇች ተብል 
የተቀመጠው ሏረግ በኑዛዜ ሇላሊ ሰው መሥጠትን ያጠቃሌሊሌ ተብል የተተረጎመው ሟች ወ/ሮ ክብነሽ ንብረቱን 
ሇራሳቸው ጥቅም ብቻ ሇመሸጥ፣ ሇመሇወጥ ይችሊለ የሚሌ ግሌፅ የሆነ ቃሌ እንጂ ሇላሊ ሰው ጥቅም ንብረቱን 
እንዱሇውጡ ወይም እንዱሸጡ የሚሌ መሌዕክት የላሇው ግሌፅ ቃሌ ሆኖ እያሇ ይህንኑ ግሌፅ ቃሌ በሚጻረር 
መሌኩ መተርጎሙ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም ሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ ያዯረጉት ኑዛዜ ወ/ሮ ክብነሽ ንብረቱን ሉሸጡ፣ ሉሇውጡ እንጂ እርሳቸው 
በኑዛዜ እንዱያስተሊሌፈ የሚያስችሊቸው እንዯሆነ ተዯርጎ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር መስከረም 26 ቀን 2002 
ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሉቀርብ 
ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አከራካሪው ንብረት የሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ የግሌ ንብረት መሆኑን 
ተጠሪዎች አሇመካዲቸውን፣ ሟች ወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ የሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ ሚስት የነበሩ መሆኑን፣ አቶ ዯበሊ 
ሌቡ ሇወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ መስከረም 19 ቀን 1956 ዓ.ም የተዯረገ ኑዛዜ የተውሊቸው መሆኑን፣ ይህንኑ ኑዛዜም 
በከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 1553/59፣ በጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ዯግሞ በመ/ቁጥር 70/62 ማስፀዯቃቸውን፣ 
ሟች ወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ ግንቦት 27 ቀን 1996 ዓ.ም ውሌ እና ማስረጃ ክፌሌ ባዯረጉት ኑዛዜ ዯግሞ ሇክርክሩ 
ምክንያት የሆነውን ንብረት ሇሁሇተኛ ተጠሪ፣ ሇወ/ት ትዕግስት ፇሇገ፣ ሇወ/ት ኩሊገር ፇሇገ፣ ሇወ/ት ወሇሊ ፇሇገ፣ 
ሇወ/ት ሙሊቷ ፇሇገ እና ሇሔፃን ዮሴፌ እንዲሳ ፇሇገ የተናዘዙሊቸው መሆኑን ነው፡፡ አከራካሪው ነጥብ ሟች አቶ 
ዯበሊ ሌቡ በተውት ኑዛዜ ሟች ወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ ንብረቱን ከፌጻሜ ሔይወታቸው በኋሊ በኑዛዜ ሇላሊ ሰው 
የማስተሊሇፌ መብት/ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ ወይስ አሌተሰጣቸውም? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ ሇጉዲዩ እሌባት 
መስጠት ይቻሌ ዘንዴም ሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ መስከረም 19 ቀን 1956 ዓ.ም ባዯረጉት ኑዛዜ ቃሌ አግባብነት 
ያሇውን ክፌሌ ተመሌክተናሌ፡፡ ይኸው የኑዛዜ ክፌሌ “የሰጠኋትን ቤት ከነቦታው ሔይወቷ እስካሇ ዴረስ በከፉሌ 
ወይም በሙለ ሇመሸጥ በፇሇገች ጊዜ ሌትሸጥ ሌትሇውጥ ትችሊሇች፣ ሇመሸጥ በፇሇገች ጊዜ ወራሾቿ ወይም 
ወራሾቼ እርሷ ፇቅዲ ካሌሰጠቻቸው ሉቃወሟት አይችለም፣ ….. ከዚህ በሊይ እንዯተጻፇው ቃሌ የሰጠኋትን 
ሀብትና ንብረት ሇውጣ እራሷ የምትጦርበት ሲሆን ከርሷ የተረፇ ቢኖር ግን ውርሱ ሇሌጇ አርያና ሇሌጅ ሌጇ 
ሇኃይሇራጉኤሌ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከቀሪው ሀብቴ ጋር አንዴ ሊይ ተዯባሌቆ ከኔ በተወሇደት ማሇት ከሙለነሽ 
ሊይ ሇወሇዴኳቸው ሌጆች ብቻ ከክብነሽ የማዯጎ ሌጆቿ ጋር እንዯየዴርሻቸው ሉከፊፇለ ይችሊለ …..” በሚሌ 
የተቀመጠ ነው፡፡ 

 በመሰረቱ ኑዛዜ ሉተረጎም የሚገባው ቃሊቶቹ እና መሌእክቱ ግሌፅ ሳይሆን ሲቀር ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ 
ኑዛዜው ግሌፅ ቃሊቶችንና መሌዕክትን የያዘ ከሆነ ትርጓሜ መስጠት አያስፇሌግም፡፡ ይህንን መሰረታዊ መርህን 
መከተሌ ያሇብን መሆኑን ዯግሞ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 910(2) ዴንጋጌ በግሌፅ ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም የኑዛዜው ቃሌ 
መተርጎም ያሇበት ስሇኑዛዜው መሌእክት ጥርጣሬ በሚፇጥርበት ጊዜ አሻሚ ወይም ግሌፅ ያሌሆነ እንዯሆነ ብቻ 
ነው፡፡ ይህን ዯንብ ተፇጻሚ የሚሆንበትን መንገዴም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 910(1)፣ 911፣ 925 እና ላልች 
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ዴንጋጌዎች ያሳዩናሌ፡፡ ስሇሆነም የኑዛዜው ቃሊት ግሌፅ የሆኑ እንዯሆነ የተናዛዡ እውነተኛ፣ ትክክሇኛ ፇቃዴ 
የትኛው ነው ብል ትርጓሜ መስጠትና ከኑዛዜው ቃሌ መራቅ የማይፇቀዴ ስሇመሆኑ ከሊይ የተጠቀሱት የውርስ 
ሔግ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የሟች አቶ ዯበሊ ሌቡ ኑዛዜ ሟች ወ/ሮ ክብነሽ ጎንደሌ በሔይወት 
እስካለ ዴረስ ሇመሸጥ፣ ሇመሇወጥ የሚያስችሊቸው እንጂ ከራሳቸው ጥቅም ውጪ ሇላሊ ሰው በኑዛዜ 
እንዱያስተሊሌፈ የሚያስችሊቸው አሇመሆኑን ከሊይ የተገሇፀው የኑዛዜ ክፌሌ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም ይኸው የኑዛዜ 
ክፌሌ የሟች ፌሊጎትና መሌዕክት ግሌፅ የሚያዯርገው ሆኖ እያሇ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኑዛዜውን አንዴን ክፌሌ 
ብቻ ነጥል ትርጉም የሠጠው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 910(1) እና (2) ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተውን የኑዛዜ 
አተረጓጎም መርህን ባሊገናዘበ መሌኩ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 60988 ጥር 29 ቀን 2001 ዓ.ም ተሠጥቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 44232 ሚያዚያ 21 ቀን 2001 ዓ.ም በትዕዛዝ የጸናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 15647 ጥቅምት 22 ቀን 2000 ዓ.ም የተሠጠው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
  መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

ራ/ታ  
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