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የሰበር መ/ቁ. 3571ዏ 

ታህሣሥ 16 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡-  ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

        ሂሩት መሇሠ 

        ፀጋዬ አስማማው 

        አሌማው ወላ 

        ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ እፀገነት እሸቱ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሰሊማዊት ንጉሴ - ጠበቃ ይሌማ ቻኔ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 መዝገቡ ሇሰበር ችልቱ ሉቀርብ የቻሇው የአሁኗ አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤት የሰበር ሠሚ 
ችልት በሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት የሠበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

 የአሁኗ ተጠሪ ግንቦት 15 ቀን 1997 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ሟች ዘነበ ንጉሴ ታህሣሥ 23 ቀን 1996 ዒ.ም 
ንብረታቸውንና የሕፃን ናትናዓሌ ዘነበን አሣዲጊነትና  ሞግዚትነት በተመሇከተ ያዯረጉት ኑዛዜ እንዱፀዴቅሊቸው ሇአዱስ 
አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ዲኝነት ጠይቀው ይኸው ፌ/ቤትም የተጠሪን አቤቱታ በመቀበሌ ኑዛዜው የፀዯቀ 
መሆኑን በመግሇጽ ሏምላ ዏ7 ቀን 1997 ዒ.ም ወስኗሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም የአሁኗ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 
መሠረት ባቀረቡት የተቃውሞ አቤቱታ ሟች ኑዛዜውን ያዯረጉት በጋብቻ የጋራ ዴርሻ ባሇበት ንብረት መሆኑን፣ 
የሞግዚትነት ስሌጣን ከእናት ሇመውሰዴም ሕጋዊ ክሌከሊ ያሇ ስሇመሆኑ፣ ኑዛዜው ግሌጽነት የጎዯሊቸውን ቃሊት የያዘ 
መሆኑን በመዘርዘር ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ የፀዯቀው ያሊግባብ በመሆኑ ሉሠረዝ ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት ጠይቀው 
ተቃውሞ የቀረበሇት ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ኑዛዜው ከንብረት ክፌፌለ በፉት በጋብቻ የጋራ ንብረት 
መዯረጉን፣ የእናት ሞግዚትነትም ከሕግ የሚመነጭ ሆኖ እያሇ አባት በኑዛዜ ሇሕፃን አክስት እንዱሆን ማዴረጋቸው 
ተገቢነት የላሇው መሆኑን፣ ኑዛዜው ግሌጽ ያሌሆነ አሻሚ ቃሌ ይዞ መገኘቱም ፇራሽ የሚያዯርገው ስሇመሆኑ የሚለትን 
ነጥቦችን በምክንያትነት ጠቅሶ የአመሌካችን ተቃውሞ በመቀበሌ ቀዯም ሲሌ ኑዛዜውን በማጽዯቅ የሰጠውን ውሣኔ 
ሠርዞታሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ ዯረጃ የተመሇከተው የከተማው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር 
ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ ጉዲዩ በሠበር የቀረበሇት የከተማው አስተዲዯር ፌ/ቤት ሠበር ሰሚ ችልትም ግራ ቀኙን 
ከአከራከረ በኋሊ መዝገቡን በመመርመር በርካታ ምክንያቶችን በፌርደ ሊይ በማስፇር የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ ከሻረ 
በኋሊ ሟች ታኀሣሥ 23 ቀን 1996 ዒ.ም ባዯረጉት ግሌጽ ኑዛዜ የአሁኗን ተጠሪንና ሕፃን ናትናኤሌ ዘነበን ጠቅሊሊ 
የኑዛዜ ወራሽ በማዴረግ የተውት በመሆኑ ኑዛዜው ፇራሽ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች የካቲት 13 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በፃፈት የሰበር አቤቱታ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት በሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት አሇበት የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረዋሌ፡፡ የአመሌካች 
የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም ተጠሪን ያስቀርባሌ ተብል ሠኔ 24 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን 
ሲያቀርቡ አመሌካች በበኩሊቸው ሏምላ 21 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 
ከዚህም በኋሊ ግራ ቀኙ በችልት የቃሌ ጥያቄ ተዯርጎሊቸው መሌስ ከሰጡ በኋሊ ሕፃን ናትናኤሌ ዘነበ በችልት ቀርቦ 
ሏሣቡንና ፌሊጎቱን እንዱሰጥ ተዯርጎ ቃለ ተመዝግቧሌ፡፡ 
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 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር፣ 
የሕፃን ናትናዓሌ ዘነበን አስተያየት የሠበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ ሟች አቶ ዘነበ 
ንጉሴ ታህሣሥ 23 ቀን 1996 ዒ.ም ባዯረጉት ግሌጽ ኑዛዜ የተጠሪና የሕፃን ናትናኤሌ ዘነበን ጠቅሊሊ የኑዛዜ ወራሽ 
በማዴረግ የተውት ኑዛዜ ፇራሽ አይዯሇም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች አቶ ዘነበ ንጉሴ እና የአሁኗ አመሌካች በጋብቻ ተሣስረው ሲኖሩ 
ቆይተው ጋብቻው በፌቺ ውሣኔ ታኀሣሥ 22 ቀን 1995 ዒ.ም ጀምሮ መፌረሱን፣ በዚህ ወቅትም ፌቺው በሌጆች 
አስተዲዯግና በንብረት ሊይ የሚያስከትሇውን ውጤት በተመሇከተ ስምምነት እንዱያቀርቡ፣ መስማማት ካሌተቻሇ አንዲቸው 
አቤቱታ እንዱያቀርቡ ትእዛዝ ተሰጥቶ መብት ከተጠበቀ በኋሊ የፌቺ ጥያቄ የተስተናገዯበት መዝገብ መዘጋቱን ነው፡፡ 
ከዚህም በኋሊ የንብረት ክርክር ተዯርጎ የጋራ መሆናቸው የተረጋገጡን ዔቃዎች ግራ ቀኙ እንዱካፇለ፣ በመኖሪያ ቤቱ ሊይ 
የአሁኗ አመሌካች ያሊቸው ዴርሻ 1ዏ,171.78/ አስር ሺህ አንዴ መቶ ሰባ አንዴ ብር ከሰባ ስምንት ሣንቲም/ መሆኑ 
ተረጋግጦ ሟች አቶ ዘነበ ንጉሴ እንዱከፌለ ተብል መጋቢት 21 ቀን 1997 ዒ.ም በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ7941 
ተወስኗሌ፡፡ ላሊው ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች ኑዛዜ ያዯረጉት ታኀሣሥ 23 ቀን 1996 ዒ.ም ሆኖ ከዚህ 
ዒሇም በሞት የተሇዩት ሚያዝያ 3ዏ ቀን 1997 ዒ.ም መሆኑን፣ የአሁኗ አመሌካች የሕፃን ናትናኤሌ ሞግዚትና አስተዲዲሪ 
እንዱሆኑ በፌ/ቤት የተወሰነው ግንቦት 27 ቀን 1997 መሆኑን የአሁኗ ተጠሪ ሟች ያዯረጉትን ኑዛዜ በፌ/ቤት እንዱፀዴቅ  
ግንቦት 15 ቀን 1997 ዒ.ም የተፃፇ አቤቱታ አቅርበው ሏምላ ዏ7 ቀን 1997 ዒ.ም በፌ/ቤት ፀዴቆ መወሰኑን፣ ይኸው 
ውሣኔ እንዱሠረዝ በአሁኗ አመሌካች በኩሌ የተቃውሞ አቤቱታ የቀረበው ጥቅምት ዏ4 ቀን 1998 ዒ.ም እና የአሁኗ 
አመሌካች በመኖሪያ ቤቱ ሊይ ያሊቸው ዴርሻ በውሣኔው መሠረት ያሌተከፇሊቸው መሆኑን ጭምር ነው፡፡ 

 በላሊ በኩሌ የአዱስ አበባ ከተማነክ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ ኑዛዜ በሕፃኑ ሞግዚትነትና 
አሣዲሪነት ሊይ የተዯረገ መሆኑ እየተገሇፀሇት የአሁኗን ተጠሪንና ሕፃን ናትናኤሌ ዘነበን የሟቹ ጠቅሊሊ ወራሾች 
የሚያዯርገው ኑዛዜ ፇራሽ አይዯሇም በማሇት የሞግዚትነትን ጉዲይ በተመሇከተ ግሌጽ ውሣኔ አሇማስፇሩን ከውሣኔ 
አሰጣጡ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ 

 እንግዱህ በሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ ኑዛዜ የተገሇፀው የሕፃኑ ሞግዚትነትና ኑዛዜው በጠቅሊሊው የሟች ንብረት ሊይ 
ያሇውን ዋጋ ከሕጉ ጋር አገናዝቦ መመሌከትን የግዴ ይሎሌ፡፡ በቅዴሚያ ሉመረመር የሚገባው ነጥብ ሇሕፃን ናትናኤሌ 
ዘነበ አክስቱ የሆነችው የአሁኗ ተጠሪ ሞግዚት እንዱሆኑ ሟች ዘነበ ንጉሴ በኑዛዜ መወሰናቸው ተቀባይነት አሇው ወይስ 
የሇውም? የሚሇው ነው፡፡ 

እንዯሚታወቀው ሕፃናት የተሇየ ዴጋፌና እንክብካቤ የሚያስፇሌጋቸው የህብረተሰብ አካሌ ናቸው፡፡ የዚህም መነሻ 
ሀሣብ ሕፃናቱ ከእዴሜያቸው ሇጋነት በተያያዘ ሇአዯጋ የተጋሇጡ የሕብረተሰብ አካሊት /vulnerable groups/ የመሆናቸው 
ጉዲይ ነው፡፡ ይህንኑ አዯጋ ሇመከሊከሌ እና የተሇየ ዴጋፌና እንክብካቤ የማዴረጉ ሥራ የተሣካ ይሆን ዘንዴም የእነዚህን 
የህብረተሰብ ክፌልች መብትና ዯህንነት በሚመሇከት የተሇዩ ስምምነቶች በአሇምና በአህጉር አቀፌ ዯረጃ ተፇርሞ 
እየተገበሩ ይገኛለ፡፡ ከስምምነቶቹ ውስጥም የሕፃናት መብቶች ኮንቬንሽን እና የአፌሪካ ሕፃናት መብቶችና ዯህንነት 
ቻርተር ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ሏገራችን ኢትዮጵያ የሕፃናት መብቶች ኮንቬሽንን ህዲር 29 ቀን 1984 ዒ.ም፣ የአፌሪካ 
ሕፃናት መብቶችና ዯህንነት ቻርተር ዯግሞ እ.ኤ.አ  ኦክቶበር ዏ2 ቀን 2ዏዏ2 ዒ.ም አጽዴቃሇች፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
የሕፃናትን መብትንና ዯህንነት በሚመሇከት  የፋዳራለ ሕገ-መንግሥት፣ የክሌሌ ሕግጋተ- መንግሥታት እና ላልች 
ሕጎች አለ፡፡ በዒሇም አቀፌ በአህጉርና በአገር ዯረጃ ሕፃናትን አስመሌክቶ በስራ ሊይ ያለ እነዚህ ሕጎች ዯግሞ መሠረታዊ 
መርሆዎችን የያዙ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በሕፃናት መብቶች ኮንቬንሽን መሠረታዊ ከሆኑት መርሆዎች ውስጥ 
አንደ ሕፃናትን በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሇሕፃናት ጥቅምና ዯህንነነት /the best interest of the child/ ቅዴሚያ መስጠት 
የሚሇው ስሇመሆኑ የአንቀጽ 3.1 ዴንጋጌ ሲያሣይ የአፌሪካ የሕፃናት መብቶችና ዯህንነት ቻርተርም በአንቀጽ 4.1 ዴንጋጌ 
ስር ይህንኑ አካትቶ ይዟሌ፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሕገ-መንግሥትም ኢትዮጵያ ያፀዯቀቻቸውን የዒሇም አቀፌ ስምምነቶችን 
የአገሪቱ የሕግ አካሌ መሆናቸውን በአንቀጽ 9/4/ ስር ከመዯንገጉና በሕገ-መንግሥቱ በስፊት ሽፊን የተሰጣቸው መሠረታዊ 
የመብቶችና የነፃነቶች ዴንጋጌዎች ሀገሪቱ ከተቀበሇቻቸውና ዒሇም አቀፌ የሠብአዊ መብቶች ሕግጋት፣ ስምምነቶች ወይም 
ሰነድች መርሆዎች ጋር በተጣጣመ መንገዴ መተርጎም የግዴ ስሇመሆኑ በአንቀጽ 13/2/ ከማስቀመጡም በተጨማሪ 
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የሕፃናትን ሌዩ ችግር ከግምት ያስገቡ የተሇያዩ ንዐስ ዴንጋጌዎችን የያዘ ዴንጋጌ በአንቀጽ 36 አስፌሯሌ፡፡ በተሇይም 
የአንቀፁ ንዐስ አንቀጽ ሁሇት ሕፃናትን የሚመሇከቱ እርምጃዎች በሚወሰደበት ጊዜ ሁለ የመንግሥታዊ ወይም የበጎ 
አዴራጎት ተቋማት እንዱሁም ፌ/ቤቶችና የአስተዲዯር ባሇስሌጣናት ወይም የሕግ አውጪው አካሊት የሕፃናትን ዯህንነት 
በቀዴሞ ትጋት ሉያስቡበት የሚገባ ስሇመሆኑ አጽንኦት ባሇው መንፇስ፤ በአስገዲጅነት ዯንግጓሌ፡፡ ሕገ-መንግሥቱንም 
ተከትሇው የወጡ ፖሉሲዎችና ሕጎዎች አቀራረጽ ይዘትና መንፇስ ሲታይም የሕፃናትን መብትና ዯህንነት የማስከበር 
ዒሊማ ግንዛቤ ውስጥ ያስገቡ መሆኑን ሇመገንዘብ አያዲግትም፡፡ 

የሕፃናትን ጥቅምንና ዯህንነት ቀዯምትነት ከሚሇው መርህ በተጨማሪ በዒሇም አቀፌና በአህጉራዊ ሠነድችና 
ስምምነቶች ውስጥ ሌዩ ትኩረት የተሰጠው ላሊው መሠረታዊ መርህ የሕፃናት ተሣትፍ መርህ ነው፡፡ የዚህ መርህ 
ዒይነተኛ ይዘት በዒሇም አቀፌ የሕፃናት መብቶች ኮንቬንሽን በአንቀጽ 12 የተመሇከተ ሲሆን የአፌሪካ የሕፃናት መብቶችና 
ዯህንነት ቻርተርም በአንቀጽ 4.2 ስር በግሌጽ ሠፌሯሌ፡፡ አጠቃሊይ የዚህ መብት አዴማስ ሲታይም ሕፃናት 
ህይወታቸውን በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ በውሣኔ አሰጣጥ ሂዯት ውስጥ ተሣትፍ ማዴረግ እንዯሚችለ፣ በተጨማሪም 
ጥቅማቸውን በሚመሇከቱ ውሣኔዎች ሊይ የራሣቸውን ተጽእኖ የማሣረፌ መብት ያሊቸው መሆኑ፣ይህም ስፊት ባሊቸው 
የፌርዴ ጉዲዮች እንዱሁም መዯበኛ የውሣኔ አሰጣጥ በሚመሇከቱ በጤና፣ በትምህርትና በአከባቢ ጉዲዮች ሁለ ሉካተት 
የሚገባ ስሇመሆኑ ተጠቃሽ ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ዴንጋጌዎቹ ሕፃናት በጉዱፌቻ ወቅት፣ በወሊጆች መሇያየትና ፌቺን 
ተከትል የትኛው ወሊጅ ጋር ማዯግ እንዯአሇባቸው ውሣኔ ሲሰጥ እና በመሣሠለት ጉዲዮች ሊይ አስተያየት መስጠትና 
ሉዯመጡ እንዯሚገባ እንዱሁም አስተያየታቸው ከመዯመጡ ባሻገር ተገቢው አፅንኦት ሉሰጠው የሚገባ መሆኑን 
ያስረዲለ፡፡ የሕፃናቱ ሀሣብና አስተያየት ተገቢውን አፅንኦት የሚያገኘውም የሕፃኑን እዴሜንና የአስተሣሠቡን የብስሇት 
ዯረጃ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መሆኑንም የሚያጠያይቅ አይሆንም፡፡ 

 እንግዱህ ሕፃንን የሚመሇከት አንዴ ጉዲይ ሲወሰን ሉታሰብባቸው የሚገባቸውን የተወሰኑ መሠረታዊ 
መርሆዎችን የሕግ ማቀፊቸውንና የዴንጋጌዎችን ዝርዝር ይዘትና መንፇስ ምን እንዯሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ እጃችን 
ወዲሇው ጉዲይ ስንመሇስም የተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሰብ ሕግ አካሇ መጠን ያሌዯረሰን ሌጅ የሚጠብቁትን ተቋሟትንና 
ቅዯም ተከተለን ከአንቀጽ 219-238 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች አስቀምጧሌ፡፡ በዴንጋጌዎቹ መሠረት ወሊጆች ከላሊው ሰው 
በቅዴሚያ የአስተዲዲሪነትና የሞግዚትነት ሥሌጣን ያሊቸው መሆኑ፣ አሣዲሪ ወይም ሞግዚት በሌጁ ወሊጅ በኑዛዜ ቃሌ 
የሚመረጥ መሆኑ፣ ይህም በፌ/ቤት ሉሻር ወይም ሉሻሻሌ የሚችሌ መሆኑ፣ ወሊጆች ወይም የወሊጅ ኑዛዜ ከላሇ 
ሦስተኛው መንገዴ ከዘመድቹ መካከሌ በዝምዴና ቅዯም ተከተሌ የአሣዲሪነትና የሞግዚትነት ሥሌጣን ሉሰጥ እንዯሚገባ፣ 
በመጨረሻም በሕግ የሚመረጡ ዘመድች ከላለ ይኸው ሥሌጣን በፌ/ቤቱ በሚመረጥ ሰው ሉሰጥ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
ተገሌጿሌ፡፡ ሆኖም የእነዚህ ዴንጋጌዎች ቅዯም ተከተሌ ተግባራዊ ሲዯረግ ሁሌጊዜ ግንዛቤ ውስጥ መግባት ያሇበት ቁሌፈ 
ነጥብ በሕገ-መንግሥቱ የተመሇከተው የሕፃኑ ዯህንነት መብት ቀዯምትነት ስሇመሆኑ ሉረሣ የማይገባው ነው፡፡ በተሻሻሇው 
የቤተሰብ ሕግ የተመሇከቱት ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎችም ሆነ በአንቀጽ 113/2/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ አቀራረፅ፣ 
ይዘትና መንፇስ ሲታይ ፌ/ቤቶች አካሇመጠን ያሌዯረሰን ሌጅ አሣዲሪነትና ሞግዚትነት በተመሇከተ ውሣኔ ሲሰጡ በሕጉ 
የተሰጣቸውን ሠፉ ሥሌጣን መጠቀም ያሇባቸው መሆኑንና የሕፃናትን መብትና ጥቅም የማስከበር ኃሊፉነታቸውን 
መወጣት ግዳታ ያሇባቸው መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 13/1/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌም 
ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡ የሕፃናትን ዯህንነትና ጥቅም ሇማስጠበቅ የሚችሌ ውሣኔ ይሰጥ ዘንዴ ዯግሞ የሕፃናቱ ሀሣብ 
ሉዯመጥና ተገቢው ክብዯት ሉሰጠው የሚገባ ነው ይህንኑ የሚቃረኑ ሌማዲዊ አሠራሮችን ተቀባይነት የላሊቸው 
ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 9/1/ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ 

 በዚህም መሠረት የዚህ መዝገብ ጉዲይ ሲታይ ሕፃን ናትናኤሌ ዘነበ አስተዲዲሪነትና ሞግዚትነትን በተመሇከተ 
የሟቹ ኑዛዜ የሕፃኑን ዯህንነትና ጥቅም ቀዯምትነት መርህ ሇማስከበር እና ተግባራዊ ሇማዴግ በሚያስችሌ መሌክ 
የተከናወነ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ሕፃን ናትናኤሌ ዘነበ በዚህ ችልት ሲዯመጥም ከአክስቱ ጋር የመኖር ፌሊጎት የላሇው 
መሆኑንና ከወሊጅ እናቱ ተገቢው እንክብካቤ እየተዯረገሇት በማዯግ ሊይ ያሇ ስሇመሆኑ አስተያየት ሰጥቷሌ፡፡ ሕፃኑ ከአባቱ 
ሞት በኋሊ በአክስቱ በኩሌ ተገቢው ክትትሌና እንክብካቤ ያሌተዯረገሇት ስሇመሆኑም አረጋግጧሌ፡፡ የሕፃኑ እዴሜ 
ሲታይም አስር መሆኑንና አስተሣሰቡም የበሰሇ ሉባሌ የሚችሌ መሆኑ ይህ ችልት የተገነዘበው ሲሆን ይህም ሇአስተያየቱ 
ተገቢው ክብዯት መስጠት አስፇሊጊ መሆኑን የሚያሣይ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ከሊይ በተመሇከቱት ሕጋዊ 
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ምክንያቶች መሠረት ሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ ስሇሕፃን ናትናኤሌ ሞግዚትነት የተውት ኑዛዜ ፇራሽ የማይሆንበት ሕጋዊ 
ምክንያት ስሇላሇ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

 ላሊው በሟቹ ኑዛዜ የተገሇፀው ነገር የሟቹን ንብረት ክፌፌሌን የሚመሇከት ሲሆን በዚህ ረገዴ የተሰጠውን 
ውሣኔ አግባብነትን ከሕጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ በዚህ እረገዴ የሟቹ ኑዛዜ ሠነዴ ይዘት ሲታይ ፡- 

 "… በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 19 ቀበላ 55 የቤት ቁጥር 1654 የሆነውን መኖሪያ ቤቴን ግቢ ውስጥ 
ያለትን ቤቶችንና መኖሪያ ቤት ውስጥ ያሇውን ንብረቴን በስሜ በባንክ ያሇውን ገንዘብ ሁሇት እጁን ሇእህቴ 
ሇወ/ሮ ሠሊማዊት ንጉሤ ኪዲኔ በራሤ ፇቃዴ ተናዝዣሇሁ፣አንዴ እጁን ሇሌጄ ሇአምስት ዒመቱ ሇናትናኤሌ 
ዘነበ ንጉሤ አውርሻሇሁ፣ የኑዛዜ ተቀባይዋ እህቴ ወ/ሮ ሰሊማዊት ንጉሤ ኪዲኔ ከሊይ ስሙ የተጠቀሰውን 
ሌጄን አቅመ አዲም እስኪዯርስና እራሱን እስኪችሌ ዴረስ በኑዛዜ የተናዘዝኩትን ንብረቴን አንዴ እጁን 
ተንከባክባ እየጠበቀች የቤቱንም ኪራይ እየተቀበሇች አስቀምጣ እራሱን ሲችሌ እንዴታስረክበው የእሷን ዴርሻ 
ሁሇት እጁን ሇራሷ እንዴትጠቀምበት ሊዯረገችሌኝ ውሇታ መክፇያ መናዘዜንና ሌጄን ተንከባክባ 
እንዴታሣዴግሌኝ ይህንን ኑዛዜ አዴርጌአሇሁ …" 

የሚሌ እና በአራት ምስክሮች ፉት የተዯረገ ግሌጽ ኑዛዜ ነው፡፡ 

ሟች ሇተጠሪ ያዯረጉት ኑዛዜ ተጠሪን የሟች ንብረቶች ተጠቃሚ እንዱሆኑ ያዯረገው በአንዴ በኩሌ ሇሕፃኑ 
ሇሚያበረክቱት መሌካም አስተዲዯግ፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇሕፃኑ ከሚያዯርጉት መሌካም አስተዲዯግ በተጨማሪ ሇሟቹ 
ሊዯረጉት ውሇታ ስሇመሆኑ የሚጠቅስ ይመስሊሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የሕፃኑ ሞግዚትነትና አስተዲዲሪነት በኑዛዜው 
መሠረት አይገባሽም ከተባሌኩ ንብረቱን በተመሇከተ ሟች 2/3ኛው ይሠጣት በማሇት የተናዘዙት የሚፇርስበት የሕግ 
ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የሟች ኑዛዜ አጠቃሊይ ይዘቱና መንፇሱ በውሌ ሲታይ ተጠሪ 
የሟች ንብረት የኑዛዜ ተጠቃሚ የሚሆኑት ሕፃን ናትናኤሌን ተንከባክበው ሲያሣዴጉ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ተጠሪ 
ሕፃኑን ሲያሣዴጉ አስፇሊጊውን ወጪ የሚያዯርጉበት ሇራሣቸው ዴርሻ ይሆናሌ ከተባሇው ስሇመሆኑም የኑዛዜው ይዘት 
ያሣያሌ፡፡ ምክንያቱም ሟች ሇሕፃኑ ከተውት1/3ኛ ዴርሻ ተጠሪ ተንከባክበው እንዱጠብቁ፣ የቤት ኪራዩን እየተቀበለ 
እንዱያስቀምጡና ሇአካሇመጠን ሲዯርስና ራሱን ሲችሌ እንዱያስረክቡ በኑዛዜው ሊይ በግሌጽ መቀመጡ ሇሕፃኑ 
እንክብካቤና አስተዲዯግ ወጪ የሚዯረገው ከተጠሪ ዴርሻ መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ ሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ 
ታህሣሥ 23 ቀን 1996 ዒ.ም ያዯረጉት ኑዛዜ ገዯብ ያሇበት ኑዛዜ /Conditional legacy/ ስሇመሆኑ መገንዘብ 
አያዲግትም፡፡ የኑዛዜ ስጦታ ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ሉሆን እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 912 ስር የተመሇከተ ሲሆን እንዯዚህ 
ዒይነት የኑዛዜ ስጦታዎች አንዴ ሁኔታ ሲዯርስ የሚፀኑ ወይም የሚቀሩ ሆነው ሉዯረጉ የሚችለ ስሇመሆኑም 
የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 916 ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ሕፃን ናትናኤሌን ተንከባክበው ያሣዯጉት ሁኔታ የሇም፡፡ 
ተጠሪ ሕፃኑን ከራሣቸው የኑዛዜ ዴርሻ ወጪ በማዴረግ ተንከባክበው የማሣዯግ ሁኔታ ካሌተረጋገጠ ዯግሞ ተጠሪ 
የንብረቱ በኑዛዜ ተጠቃሚነት የፀና ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የኑዛዜው ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሕጋዊ ምክን                                                                                                                                                                                                                                                         
ያት ሣይኖር የኑዛዜ ጠቅሊሊ ወራሽ ናቸው ተብል መወሰኑ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 
በዚህም ምክንያት የሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ ማንኛውም  የሚንቀሣቀስም ሆነ የማይንቀሣቀስ ንብረት ሕጋዊ መብት 
የሚተሊሇፇው ሇሕፃን ናትናኤሌ ዘነበ ሆኖ የሕፃኑ ሞግዚትና አስተዲዲሪ አመሌካች ሆነው ሉያስተዲዴሩት የሚገባ ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ አመሌካች  የሕፃኑን የማይንቀሣቀስ ሀብት መሌካም አስተዲዯር በሚመሇከት የሞግዚትነት ሥሌጣን 
እንዱኖራቸውም መወሰን አሇበት ብንሌም ሕፃኑ ከሟቹ አባቱ የሚተሊሇፌሇትን ሀብት አጠቃሊይ ሁኔታ፣ የአመሌካችን 
ችልታ፣የክርክሩን አጠቃሊይ ይዘትንና የሌጁን ጥቅም በማመዛዘን ስሇሀብቱ አስተዲዯር አመሌካች የሚኖራቸውን ሥሌጣን 
ከወዱህ መግሇጽ ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በተመሇከቱት ሕጋዊ ምክንያቶች የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1/ አዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ከተማ ነክ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ዏ4273 ጥር ዏ2 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2/ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ከተማ ነክ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ/ 1120/98 ሚያዝያ 24 ቀን 1998 ዒ.ም፣ 
በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ዯግሞ በመ/ቁ/ ዏ3383 መጋቢት 27 ቀን 1999 ዒ.ም የተሰጡት ውሣኔዎች 
በውጤት ዯረጃ ተቀባይነት ያሊቸው በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3/ ሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ ታኀሣሥ 23 ቀን 1996 ዒ.ም ያአዯረጉት ኑዛዜ ፇራሽ ነው ብሇናሌ፡፡ 

4/ ተጠሪ ከሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ ንብረት በኑዛዜው ተጠቃሚ የሚሆኑበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

5/ የሟች አቶ ዘነበ ንጉሤ ሕጋዊ ወራሽ ሕፃን ናትናኤሌ ዘነበ ነው ብሇናሌ፡፡ 

6/ የሕፃን ናትናኤሌ ዘነበ አስተዲዲሪና ሞግዚት አመሌካች ናቸው ብሇናሌ፡፡ 

7/ አመሌካች በሞግዚትነት ሥሌጣናቸው ሕፃኑ ከአባቱ በውርስ ሉያገኝ የሚገባውን የማይንቀሣቀስ ንብረት 
የሕፃኑ እዴሜ አካሇመጠን /18 ዒመት/ እስከሚዯርስ ዴረስ በማናቸውም መንገዴ ሇ3ኛ ወገን የማስተሊሇፌ 
መብት የተገዯበ ሆኖ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ግን በፌ/ቤት ፇቃዴ ተገቢውን መፇፀም ይችሊለ ብሇናሌ፡፡ 

8/ በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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