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ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ 1. ወ/ሮ ጸሏይ ተሰማ

ጠበቃ ታዯሠ ወ/ጊዮርጊስ ቀረበ

2. ወ/ሮ አሇምነሽ ተሰማ

ተጠሪ፣

ህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን ሞግዚት ወ/ሮ ብርሃኔ ባየህ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በጋብቻ ውሌ አንደ ተጋቢ ሇላሊው ተጋቢ የማይንቀሳቀስ ንብረት አጠቃቀምን
የሚመሇከት መብት በሔይወት ሇሚቀረው ተጋቢ እስከ እሇተሞት ዴረስ እንዱጠቀምበት በማሇትና
በሔግ አግባብ ተወሊጅ ያሌሆነውን ሰው የዴርሻ ንብረቱ ተጠቃሚ በማዴረግ ውሌ ገብቶ ሲገኝ
ስሇሚኖረው ውጤት የሚመሇከተውን ክርክር መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ
ተጠሪ ሞግዚት በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም አቶ
ታፇሰ ተፇራ ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየታቸውን የአቶ ታፇሰ ተፇራ ሌጅና የህፃን አማኑኤሌ እናት
የሆኑት ወ/ሮ ትዕግስት ታፇሰም ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸውን ህፃኑ የወሊጅ እናቱ ወራሽ
መሆኑና ሞግዚትም የተሾመሇት መሆኑን ህፃኑ ወሊጅ እናቱን በመተካት አያቱን መውረስ
እንዯሚገባው አቶ ታፇሰ ተፇራ በሔይወት እያለም በአዱስ አበባ ከተማ በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ
06 ውስጥ ቁጥሩ 1011 የሆነና በስማቸው የተመዘገበ መኖሪያ ቤት ያፇሩ መሆኑን ይህን ቤት
የአሁኑ አመሌካቾች ይዘው በማከራየት እየተጠቀሙ እንዯሚገኙና ሇማካፇሌም ፇቃዯኛ
አሇመሆናቸውን ገሌፀው የቤቱን ግምት ግማሽ 50‚000.00 /ሃምሳ ሺህ ብር/ እንዱያካፌሊቸው
ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስም
አከራካሪው ቤት የ1ኛ አመሌካችና የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ መሆኑን ሳይክደ ሟች አቶ ታፇሰ
ተፇራ እና 1ኛ አመሌካች የጋብቻ ውሊቸውን ሲያዴሱ ቤቱን 1ኛ አመሌካች በሔይወት እስካለ ዴረስ
እንዱጠቀሙና ከሣሽ ሞግዚት አዴራጊ እናትና 2ኛ አመሌካች ከ1ኛ አመሌካች ሔይወት ፌጻሜ
በኋሊ የሟች ዴርሻን እንዱተሊሇፌሊቸው መስማማታቸውን ይህንኑ በመገንዘብና የጋብቻ ውለን
በማክበርም የሔጻኑ እናት በሔይወት እያለ ጥያቄ ሳያቀርቡ የቆዩ መሆኑን 2ኛ አመሌካችም በቤቱ
ውስጥ ያለት በቤተሰብነት መሆኑንና ቤቱ የሚከራየውም በብር 550.00 ሳይሆን በብር 350
መሆኑን በመግሇፅ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
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የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ክርክር በመመርመር የጋብቻ ውለ በሶስተኛ ወገን ሊይ
ግዳታ ሉጥሌ የሚችሌ ሉሆን አይገባም በሚሌ ምክንያት የ1ኛ አመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገ
ሲሆን 2ኛ አመሌካችን በተመሇከተ ዯግሞ ሌጅ ስሊሌሆኑ ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራን ሉወርሱ
አይገባም፣ ተጠሪ ሟችን እናታቸውን ተክተው መውረስ የሚችለ ናቸው በማሇት አከራካሪውን ቤት
በተመሇከተ ግማሹ የተጠሪ በመሆኑ ከተቻሇ በአይነት ሇሁሇት ተከፌል ግማሹ ሇተጠሪ ግማሹ
ዯግሞ ሇ1ኛ አመሌካች ይኸው ካሌተቻሇ ግን ቤቱ በሏራጅ ተሽጦ የሽያጭ ገንዘቡን እኩሌ
እንዱካፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራቀኙ ከተከራከሩ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በመለ
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካቾች ግንቦት 13 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ የስር ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ የተሻሻሇውን የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር
213/1992 አንቀጽ 46ን የተረጎመው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ ጋር አዛምድ ባሇመመሌከት በመሆኑ
ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም
በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል በመታዘዙ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎ ቀርበው የበታች ፌርዴ
ቤቶችን ውሣኔ ሔጋዊነት በመግሇፅ ሉፀና ይገባሌ ሲለ ሔዲር 08 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ
ማመሌከቻ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሣሥ 08 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሰበር
አቤተታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ 1ኛ አመሌካች ከሟች ታፇሰ ተፇራ ጋር በጋብቻ
ተሳስረው ሲኖሩ አከራካሪ የሆነውን ቤት በጋራ ያፇሩ መሆኑን ሟች አቶ ተፇራ ታፇሰ በህይወት
በነበሩበት ጊዜ ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም ከ1ኛ አመሌካች ጋር ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ እዴሳት
ስምምነት በሚሌ ሰነዴ 1ኛ አመሌካች ዋናውን ሶስት ክፌሌ ቤትም ሆነ ሰርቪሶቹን ከአቶ ታፇሰ
ተፇራ ሞት በሁዋሊ እዴሜዋ እስከፇቀዯሊት ዴረስ የግሌዋ ሆኖ ሇመሸጥም ሆነ ሇመሇወጥ ከፇሇገች
ግን የአሁኑ ተጠሪ እናት የሆኑት ሟች ትዕግስት ታፇሰና የአሁኗ 2ኛ አመሌካችን በመያዝ
መሇወጥም ሆነ መሸጥ ትችሊሇች ሌጆቹም እናታቸው እስካለ ዴረስ ንብረቱን በሙለ የእናታቸው
የግሌዋ መሆኑን አውቀው መቀመጥ አሇባቸው በማሇት መግሇፃቸውን ነው ይህ ሰነዴ ስሇመኖሩም
የተካዯ ነገር አይዯሇም ተጠሪም ሟች አያቱን በተተኪነት መውረስ የሚችሌ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ
ጉዲይ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የሰነደን መኖርና በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ
መዯረጉን በመቀበሌ ሔጋዊ ውጤት የሇውም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የተሻሻሇውን የቤተሰብ
ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 46/1/ን በዋቢነት በመጥቀስ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታ
ሉጥሌ አይችሌም በሚሌ ምክንያት ስሇመሆኑም ከውሣኔው ግሌባጭ ተመሌክተናሌ፡፡ ይህንኑ
ግንዛቤ በመውሰዴም የሰነደን ይዘት ከሔጉ ጋር በማገናዘብ ሉኖረው የሚገባውን ውጤት
መርምረናሌ፡፡
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የጋብቻ ውሌ ሔጋዊ ዴርጊትና ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ መሆኑን የተሻሻሇው የቤተሰብ
ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 40 እና ተከታዩቹ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያስገነዝባለ
የጋብቻ ውሌ ከሚያስከትሊቸው ሔጋዊ ውጤቶች መካከሌ አንደ በተጋቢዎች የንብረት ግንኙነት ሊይ
ስሇመሆኑ የተጠቀሰው አዋጅ በአንቀጽ 42/1/ ዴንጋጌ በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡ በጋብቻ ውሌ የተቋቋሙ
አንዲንዴ ውጤቶችም በውሌ ሉቀሩ ወይም ሉሻሻለ እንዯሚችለ ተጠቃሹ ሔግ በአንቀጽ 40
ያስቀመጠው ጉዲይ ሲሆን ይህ ተግባር በሔግ ፉት ውጤት የሚኖረው በአንቀጽ 73 አግባብ ሲዯረግ
ነው እንዱሁም የአዋጁ አንቀጽ 46/1/ ዴንጋጌ ሲታይም ተጋቢዎች በጋብቻቸው ውሌ ውስጥ
በላልች ሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታን የሚያስከትለ ስምምነቶችን ማዴረግ አይችለም በሚሌ
ተቀምጧሌ የስር ፌ/ቤት የጋብቻ ውሌ አፇፃፀሙንና ውጤቱን በተመሇከተ ሉኖረው ስሇሚገባ
ሥርዓት ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ ከተገነዘበው በሁዋሊ በአሁኗ 1ኛ አመሌካችና በሟች አቶ
ታፇሰ ተፇራ መካከሌ ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም የተዯረገ የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት
ውጤት ሉኖረው አይገባም በማሇት ውዴቅ ያዯረገው በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታ በሚያስከትሌ
መሌኩ ስምምነቱ ተፇጽሟሌ በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሶስተኛ ወገን የተባሇው በጉዲዩ ሊይ ክርክር
ያቀረበው የአሁኑ ተጠሪ የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ተተኪ ወራሽ ሲሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/
መሠረት ተተኪ ወራሽ ሉተሊሇፌሇት የሚችሇው አውራሽ የነበረው ግዳታና መብት ሆኖ አውራሽ
በመሞቱ ምክንያት ሉቋረጡ የማይችለ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ወራሽ ሉሰራበት የሚችሇው
መብትና ግዳታ አውራሽ በሚኖረው መብትና ግዳታ መጠን ነው ይህም የሚያሳየው ወራሽ
አውራሹ በሚያዯርጋቸው ሔጋዊ ዴርጊቶች ውስጥ አውራሹን ተክቶ የሚሰራ ከአውራሹ ጋር
ተመሳሳይ አቋም ያሇው መሆኑን እንጂ አውራሹ ሇፇጸማቸው ዴርጊቶች ሶስተኛ ወገን ሉባሌ
የሚገባ አሇመሆኑን ነው በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት የተሻሻሇውን የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር
213/1992 አንቀጽ 46/1/ ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ እና 842 ጋር በማዛመዴ ሳይመሇከተው
ተጠሪን እንዯሶስተኛ ወገን መቁጠሩ ያሊግባብ ሆኖ ተገኝቷሌ ይህ ሰነደ የጋብቻ ውሌ አይዯሇም
እንጂ ነው እንኳ ቢባሌ ሉዯርስበት የሚችሇው ዴምዲሜ ነበር፡፡
ከሁለም በሊይ በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና በአሁኗ 1ኛ አመሌካች መካከሌ ግንቦት 05
ቀን 1986 ዓ.ም የተዯረገው የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት“ የሚሌ ርዕስ የተሰጠው ሰነዴ ይዘቱ
መታየት ያሇበት እና የውለ አይነት ተሇይቶ በየትኛው የሔግ ክፌሌ መገዛት አሇበት? የሚሇው
ጥያቄ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተው የጋብቻ ውሌ ሔጋዊ ዴርጊትና
ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ ሲሆን ውጤቱ በተጋቢዎች የግሌ ወይም የንብረት ግንኙነት ሊይ
መሆኑን በዚህ ረገዴ የተዯነገጉት የቤተሰብ ሔግ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ የጋብቻ ውሌ ውጤት
የሚኖረውም ተጋቢዎች በጋብቻ ሊይ ፀንተው ባለበትና ጋብቻም ከፇረሰ በኋሊ ሉሆን እንዯሚችሌ
በስምምነቱ ሉወሰን የሚችሌ መሆኑ ይታመናሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ግን ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ከአሁኗ 1ኛ አመሌካች ጋር
የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት የሚሌ ሰነዴ ያዯረጉት የጋራቸውን የሆነውን ቤት ከራሳቸው
ሔሌፇተ ሔይወት በኃሊ 1ኛ አመሌካች በግሊቸው እንዱጠቀሙበት ነው፡፡ በስምምነቱ መሠረት 1ኛ
አመሌካች ሊይ ወይም በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይ ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ስሇቤቱ አጠቃቀም
1ኛ አመሌካች ያገኙት ሌዩ መብት የሇም በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይም የተጣሇ ገዯብ የሇም፡፡ አቶ
ታፇሰ ተፇራ በቤቱ ካሊቸው ሰፉው የባሇቤትነት መብት ሇ1ኛ አመሌካች ከራሳቸው ፌፃሜ ሔይወት
በኃሊ የሰጡት የመጠቀም መብታቸውን ብቻ ነው፡፡ በስምምነት ሰነደ ሊይ 1ኛ አመሌካች ቤቱን
ሇመሸጥ ወይም ሇመሇወጥ ከፇሇጉ የአሁኗን 2ኛ አመሌካችንና የህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን እናት

56

የሆኑትን ሟች ትዕግስት ታፇሰን በመያዝ ስሇመሆኑ መጠቀሱ 1ኛ አመሌካች የተሰጣቸው በቤቱ
የመጠቀም መብት ብቻ ስሇመሆኑ አስረጂ ነው በመሆኑም የስምምቱ ይዘት ሲታይ በሟች አቶ
ታፇሰ ተፇራ ሊይ በሔይወት እያለ የሚጥሇው ግዳታ የላሇ መሆኑና 1ኛ አመሌካችም በቤቱ ሊይ
የመጠቀም መብታቸው የሚኖረው አቶ ታፇሰ ተፇራ ከሞቱ በኃሊ መሆኑን የሚያስገነዝብ ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ስምምነቱን የሚገዛው የትኛው የህግ ክፌሌ ነው? የሚሇው ጥያቄ ተያይዞ
የሚነሳ ነው፡፡ በዚህም መሠረት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2427 ዴንጋጌ ሲታይ ስጦታ ማሇት አንዴ ወገን
ተዋዋይ ማሇትም ሰጪው ተቀባይ ተብል ሇሚጠራው ሇላሊ ሰው ችሮታ በማዴረግ አሳብ
ከንብረቶቹ አንደን የሚሇቅበት ወይም ግዳታ የሚገባበት ውሌ ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ስጦታ
ዯግሞ ሰጪው ሲሞት ይፇፀማሌ ተብል ሉዯረግ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ስር
የተመሇከተው ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ያስገነዝባሌ ይህንኑ መሠረት አዴርገን ሟች አቶ ታፇሰ
ተፇራ እና 1ኛ አመሌካች ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም ያዯረጉትን ስምምነት ይዘት ስንመሇከተው
በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይ በሔይወት እያለ ምንም ግዳታ የማይጥሌ ከሔሌፇተ ሔይወታቸው
በኃሊም ቢሆን 1ኛ አመሌካች ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ካሊቸው ንብረቱን የማውዯም የመጠቀምና
የማስተሊሇፌ ሰፉ የባሇቤትነት መብታቸው ውስጥ ቤቱን የመጠቀም መብታቸውን ብቻ ተግባራዊ
ሲያዯርጉ በ1ኛ አመሌካች ሊይ ግዳታ የማይጥሌ ችሮታ ሊይ የተመሠረተ እንዱሁም 1ኛ አመሌካች
የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራን ዴርሻ የመጠቀም መብት ተግባራዊ የሚያዯርጉት ከአቶ ታፇሰ ተፇራ
ሔሌፇተ ሔይወት በኃሊ መሆኑ የተጠቀሰበት በመሆኑ ሰነደ የስጦታ ሰነዴ ሉባሌ የሚገባ እና
ስሇስጦታ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት የሚገዛ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት
የሰነደን ይዘት በአግባቡ ሳያገናዝብ የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት በሚሌ በአርእስትነት
በመቀመጡ ብቻ ሰነደ የጋብቻ ውሌ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ መዯረሱም ተገቢ ሆኖ አሇገኘነውም፡፡
እንግዱህ ስምምነቱ ሲታይ የስጦታ ውሌ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ያዯረሰን ሲሆን ውለ የሚኖረው
ውጤት በዚህ ረገዴ የተዯገጉትን ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ መሌስ የሚያገኝ ነው፡፡ በዚህም
መሠረት ሰጪው ሲሞት ይፇፀማለ ተብሇው በተወሰኑት ስጦታዎች ሊይ ስሇኑዛዜ የተነገሩት
ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች እንዯሚሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ስር በግሌፅ ተዯንጓሌ፡፡ በመሠረቱ
ኑዛዜ የሟቹ ጥብቅ የሆነ ራሱ የሚፇፅመው ስራ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 857/1/ ስር
የተመሇከተ ሲሆን ኑዛዜው የሚሻርበትንና በሔግ ፉት ውዴቅ የሚሆንበትን ምክንያት ሔግ
አውጪው አስቀምጧሌ፡፡ ኑዛዜ ሰጪ ኑዛዜ ሉያዯርግ የሚችሌበት ሥርዓትም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
881፣ 882 እና 884 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ኑዛዜ አዴራጊ በሔጉ በተመሇከቱት መንገድች መሠረት
ንብረቱን ሇስጋ ዘመደ ወይም የስጋ ዘመዴ ሊሌሆነው ሉያስተሊሌፌ የሚችሌበት አግባብም በሔጉ
ጥበቃ የተዯረገሇት ተግባር ነው፡፡ ከዚህም በሊይ ኑዛዜ ገዯብ ያሇበት ሆኖ ሉዯረግ እንዯሚችሌም
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 916 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና
1ኛ አመሌካች ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም ያዯረጉት ስምምነት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 መሠረት
በኑዛዜ ዴንጋጌዎች የሚገዛ ሆኖ በአፃፃፌ ሥርዓቱም ሆነ በውጤቱ ሔጋዊ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባ
ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም 1ኛ አመሌካች እስከ እሇተሞታቸው ዴረስ ቤቱን የመጠቀም መብታቸው
የሚያጡበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ ከሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ የማትወሇዴ
ቢሆንም ሟች ከዴርሻቸው እንዱሰጣት ሔጋዊ ስጦታ እስካአዯረጉሊት ዴረስ ከተጠሪ ጋር
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 እና 915 ዴንጋጌዎች መሠረት እንዯአንዴ ወራሽ ተቆጥረው እኩሌ ተጠቃሚ
የማይሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት
ምክንያቶች መሠረት የ1ኛ አመሌካችን የመጠቀም መብት የ2ኛ አመሌካችን ዯግሞ በስጦታ
የተሰጣቸውን የሟች ዴርሻ ግማሽ የማግኘት መብታቸውን ማሣጣቱ የስምምነት ሰነደን ይዘት
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ከሔጉ ጋር ባሊገናዘበና ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ በመሆኑ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 63108 ሰኔ 03 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 82805 ሚያዚያ 21 ቀን 2002 ዓ.ም የጸናው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ከ1ኛ አመሌካች ጋር ግንቦት 06 ቀን 1986 ዓ.ም ባዯረጉት የስጦታ
ውሌ መሠረት 1ኛ አመሌካች ወ/ሮ ፀሏይ ተሰማ በአከራካሪው ቤት የሟች ዴርሻ ሊይ
እስከእሇተሞታቸው ዴረስ የመጠቀም መብት አሊቸው 1ኛ አመሌካች ከዚህ አሇም በሞት ከተሇዩ
በሁዋሊ ዯግሞ 2ኛ አመሌካች /ወ/ሮ አሇምነሽ ታፇሰ/ ከተጠሪ /ህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን/ ጋር
የሟች አቶ ታፇሰ ዴርሻን የመውሰዴ መብት አሊቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ም.አ
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