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2. አከራካሪው የኮንዯሚኒየም ቤት የባሌና ሚስቱ የጋራ ንብረት ነው ተብል እንዱካፇለ መወሰኑ ተገቢ 
ቢሆንም ቤቱን ሇመግዛት አመሌካች የወሰደት ብዴር እና እንዱሁም ከቤቱ ሇሚፇሇገው ቀሪ እዲ 
አመሌካችና ተጠሪ በጋራ ባሇእዲ ናቸው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑንም የሚፇሇገውን እዲ ግማሽ ተጠሪ ሉከፌለ 
ይገባሌ ብሇናሌ፣፣  

3. ወጨና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

 

       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ም.አ 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ 50836 

ሏምላ 13 ቀን 2002 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ  

   ሂሩት መሇሰ   

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   አሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ቅዴስት ተካ - ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ የኔነሽ ተካ - ቀረቡ  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የወራሽነት ማስረጃን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ በሟች ወ/ሮ መሠረት በሪ መጋቢት 7 ቀን 1995 ዓ.ም ኑዛዜ 
መሠረት የኑዛዜ ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ኑዛዜውን በማጽዯቅ 
አመሌካች የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን በማረጋገጥ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ ተጠሪ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት አመሌካች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል የተሰጠው ውሳኔ እንዱሰረዝ መቃወሚያ 
አቅርበዋሌ፡፡ በመቃወሚያቸውም ኑዛዜው በህጉ የተመሇከተውን መስፇርት አያሟሊም ሟች ኑዛዜው ያዯረጉበት 
የራሳቸው ባሌሆነ ንብረት ሊይ ነው የሟች ኑዛዜ ተጠሪን ነቅሎሌ ንብረቱም በተጠሪ የተሰራ ነው የሚለ 
ክርክሮችን አንስተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ የተጠሪን መከራከሪያዎች በሙለ ውዴቅ በማዴረግ ቀዯም ሲሌ 
የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው 
ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞባቸዋሌ፡፡ በመቀጠሌም ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ 
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አቅርበው ችልቱ ጉዲዩን መርምሮ የወራሽነት ምስክር ወረቀት እንዱሰጥ ማመሌከቻ ሲቀርብ ፌ/ቤቱ ወራሽነትንና 
የውርስ ሃብቱን ዴርሻ በማረጋገጥ ማስረጃ መስጠት ስሊሇበት በቅዴሚያ የውርስ ሃብት ሉጣራ ይገባሌ፡፡ 
በመሆኑም የስር ፌ/ቤት የውርስ ሃብት ተጣርቶ ባሌቀረበበት ሁኔታ የሰጠው ውሳኔ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት 
ወራሾች የውርስ ሃብት አጣርተው  ሲቀርቡ መሆኑን የማንቀሳቀስ መብታቸው ተጠብቆ ውሳኔውን ሽሮታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ዋነኛ ቅሬታ በግራ ቀኙ መሃከሌ 
ያሇው ክርክር ሟች ወ/ሮ መሠረት በሪ ያዯጉት ኑዛዜ ሉፀና ይገባሌ አይገባም? የሚሌ ሆኖ ሳሇ ተከራካሪዎቹ 
ያሊነሱትን ክርክር መሠረት አዴርጏ ውሳኔ መስጠቱ የህግ ስህተት ስሇሆነ መታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ ይህ 
ችልትም የግራ ቀኙ ክርክር ኑዛዜው ይሰረዝሌኝ የሚሌ ሆኖ ሳሇ በቅዴሚያ የውርስ ሃብት እንዱጣራ የተሰጠው 
ውሳኔ አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪም ቀርበው በፁሁፌ በሰጡት 
መሌስ ፌ/ቤት የሚሰጠው ማስረጃ ወራሽነትን የማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የሚዯርሰው የውርስ ሃብት ዴርሻም 
የሚያረጋግጥ መሆን ስሊሇበት ህጉ በአግባቡ ተተርጉሟሌ በማሇት ውሳኔው እንዱፀናሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ችልቱም 
መዝገቡን መርምሯሌ፡፡  

 በስር ፌ/ቤት አመሌካች የኑዛዜ ወራሽነታቸው ተረጋግጦ የወራሽነት ምስክር ወረቀት እንዱሰጣቸው 
አመሌክተው ፌ/ቤቱ በዚሁ መሠረት አመሌካች ኑዛዜ ወራሽ መሆናቸው ተገሌጾ ማስረጃ ሰጠቷቸዋሌ፡፡ ተጠሪ 
ኑዛዜው በህጉ የተመሇከተውን የአፃፃፌ መስፇርት ስሊሊሟሊ ሟች ኑዛዜውን ያዯረጉት የራሳቸው ሃብት ባሌሆነ 
ንብረት ስሇሆነና እንዱሁም ኑዛዜው ተጠሪን የነቀሇ በመሆኑ አመሌካች የኑዛዜው ወራሽ ሉባለ አይችለም በሚሌ 
መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት ፌ/ቤት መቃወሚያውን መርምሮ ተጠሪ ያቀረቡት 
መከራከሪያዎች ተቀባይነት የሊቸውም ሲሌ የቀዴሞውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ 
ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግን የወራሽነት ምስክር ወረቀት የሚሰጠው ወራሽነትን በማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን 
የወራሹን የውርስ ሃብት ዴርሻም በማረጋገጥ ስሇሆነ በቅዴሚያ የውርስ ሃብት ሉጣራ ይገባሌ በማሇት አመሌካች 
የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል የተሰጠውን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡  

 የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41(1)(ሸ) መሠረት የወራሽነት ምስክር 
ወረቀት የመስጠት ስሌጣን  ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇአመሌካች የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ወይም 
ምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ የተሰጠው የወራሽነት ምስክር ወረቀት እንዱሰረዝ ጥያቄ ሲቀርብም ፌ/ቤቶች በቂ 
ምክንያት ሲኖር የሰጡትን ምስክር ወረቀት ሉሰርዙ እንዯሚችለ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 998(1) ስር የተመሇከተ ጉዲይ ነው፡፡ 
በተያዘው ጉዲይ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ ተቃውሞ ያቀረቡት አመሌካች የውርስ ተጠቃሚ የሆኑበት 
ኑዛዜ ህጋዊነት ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቶቹ ሉመረምሩ የሚገባው የአመሌካችን የውርሱ ተጠቃሚ ያዯረጋቸው 
ኑዛዜ በህግ ፉት ተቀባይነት ያሇው መሆን አሇመሆኑን ነው፡፡ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግን 
ኑዛዜው በህግ ፉት ተቀባይነት አሇው የሇውም የሚሇውን መመርመር ሲገባው በግራ ቀኙ ክርክር ያሌተነሳበትን 
ነጥብ መሠረት አዴርጏ በቅዴሚያ የውርስ ማጣራት ሳይዯረግ የወራሽነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ሉሰጥ 
አይገባም ብሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ ተጠሪ በኑዛዜ ሇአመሌካች የተሰጠውን ንብረት አመሌካች ሉወስደ አይገባም የሚለ 
ሲሆን በንብረት ክፌፌሌ ጊዜ ተቃውሞ ከሚያቀርቡ በቀር የውርስ ሃብቱ ባሇመጣራቱ ብቻ የአመሌካች የኑዛዜ 
ወራሽነት ሉሰረዝ የሚችሌበት ምክንያት አይኖርም፡፡ የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልትም 
ኑዛዜው ፇራሽ ሉሆን የሚችሌበት ህጋዊ ምክንያት መኖር አሇመኖሩን በመመርመር ተገቢውን ውሳኔ መስጠት 
ሲገባው በግራ ቀኙ ክርክር ያሌተነሳውን የውርስ ሃብት ማጣራት ጉዲይ አንስቶ ውሳኔውን መሻሩ መሠረታዊ 
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 08219 መስከረም 22 ቀን 2002 
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡  
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