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የሰ/መ/ቁ. 118105 

መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች ፡- ዒሉ መሏመዴ 

      ተኽሉት ይመሰሌ 

  ቀነዒ ቂጣታ 

     ሰናይት አዴነው 

     ጳዉልስ አርሺሶ 

 

  አመሌካች፡-   አቶ ተስፊዬ በቀሇ …….ቀርበዋሌ    

     ተጠሪዎ ፡-  1. ወ/ሮ እሸቷ ጎሽዬ……..ቀርበዋሌ 

                2. አቶ ሀብታሙ በቀሇ…….ቀርበዋሌ 

             3. ወ/ሮ መብራት በቀሇ……ቀርበዋሌ   

 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ ኑዛዜን መነሻ ያዯረገ የዉርስ ክርክርን የሚመሇከት ነዉ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ 

ሲታይ፡- በሥር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች /የሥር ተጠሪ/፣ የአሁን ተጠሪዎች /የሥር 

አመሌካቾች/ ሁኖው ሲከራከሩ እንዯነበር መዝገቡ ያመሇክታሌ፡፡ የሥር አመሌካቾች 

በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ሟች ሻምበሌ በቀሇ ዯምሴ ጥር 13 

ቀን 1988 ዒ.ም የሞተ ሲሆን፣ ሟች በሔይወት በነበረ ጊዜ በ22/11/1982 ዒ.ም የተጻፇ 

ኑዛዜ ያዯረገ ስሇሆነ የዉርስ አጣሪ ተሹሞ እንዱያጣራሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የሥር 

ተጠሪ ባቀረበዉ መሌስ አመሌካቾች የዉርስ ንብረቱን ሙለ ሇሙለ ይዘዉ እያለ ተጠሪን 

ተከሳሽ ማዴረጋቸዉ አግባብነት የሇዉም፣ እኔም ወራሽ ስሇሆንኩኝ የዉርስ ንብረቱ ቢጣራ 

አሌቃወምም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የዉርስ አጣሪ በማሾም የዉርስ አጣሪዉ የዉርስ ሀብቱን በማጣራት 

በ28/02/2006 ዒ.ም የተጻፇ ሪፖርት ያቀረበ ሲሆን ግራ ቀኙ በሪፖርቱ ሊይ አስተያየት 

አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የቀረበዉን ሪፖርት እና አስተያየት በማየት በሰጠዉ ዉሳኔ ግራ ቀኙ 

ሟች ያዯረገዉን ኑዛዜ በጋራ ፌ/ቤት አቅርበዉ የፀዯቁ በመሆኑ የዉርስ ማጣራት ሥራዉ 

እና ክፌፌለም መካሄዴ ያሇበት በዚህ አግባብ ነዉ፡፡ ይህ ኑዛዜ ገዯብ ያሇበት በመሆኑ 1ኛ 
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አመሌካች ወ/ሮ እሸቷ ጎሽዬ በሔይወት እስካለ ዴረስ በዚህ ቤት የመጠቀም መብት ስሊሊቸዉ 

ወራሾች የመኖሪያ ቤት፣ የቤት ኪራይ እንዱሁም የቤት ዉስጥ ቁሳቁስ ሇመጠየቅ መብት 

አይኖራቸዉም ፡፡ ነገር ግን ከ1ኛ አመሌካች ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ከጠቅሊሊ ንብረት 50% 

የ2ኛ አመሌካች አቶ ሀብታሙ በቀሇ በመሆኑ፣ ቀሪዉ 50% የተጠሪ አቶ ተስፊዬ በቀሇ እና 

3ኛ አመሌካች ወ/ሮ መብራት በቀሇ ዴርሻ እያንዲንዲቸዉ 25% ዴርሻ ይኖራቸዋሌ፣ ስሇዚህ 

በኑዛዜዉ መሰረት ሪፖርቱ በዚህ አግባብ ተሻሽሎሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የሥር ተጠሪ ይህን 

ዉሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን 

ባሇመቀበሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.337 መሰረት ዉዴቅ በማዴረግ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔን 

በማጽናት ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 

ነዉ፡፡ 

የአሁን አመሌካች መስከረም 6 ቀን 2008 ዒ.ም በተጻፇ ሁሇት ገጽ አቤቱታ ሟች አባታችን 

በ22/11/1982 ዒ.ም ያዯረገዉ ኑዛዜ በግሌ ሀብት ሊይ ሳይሆን በአጠቃሊይ በዉርስ ሀብት ሊይ 

የተዯረገ ኑዛዜ በመሆኑ ኑዛዜዉ ተሽሮ የዉርስ ሀብት ሳይናዘዝ እንዯሞተ ሰዉ ተቆጥሮ 

የዉርስን ሀብት በሔግ አግባብ እንዴንካፇሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ኑዛዜዉን ወዯጎን በመተዉ የዉርስ 

ሀብት እንዱጣራሊቸዉ በሥር ፌ/ቤት ባመሇከቱት መሰረት ኑዛዜዉ የማይሰራ በመሆኑ 

የዉርስ ሀብቱን ዴርሻዬን 25% እንዲገኝ እንዱወሰንሌኝ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች 1ኛ ተጠሪ 

በሔይወት እስካለ ዴረስ ምንም ዒይነት የዉርስ ዴርሻ መጠየቅ አትችሌም በማሇት የሰጡት 

ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱሻርሌኝ እንዱሁም ኑዛዜዉ 

ተሽሮ የዉርስ ሀብቱን ሳይናዘዝ እንዯሞተ ሰዉ የዉርስ ሀብት ዴርሻ በሔግ አግባብ 

እንዱካፇሌ እንዱወሰንሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በመመርመር ፣የዉርስ ይጣራ ጥያቄ የቀረበዉ በኑዛዜዉ 

ተጠቃሚዎች ከመሆኑ አንጻር የግራ ቀኙ የዉርስ ዴርሻ ጭምር እንዱጣራ ያሇመዯረጉን 

አግባብነት፣ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ 

እንዱያቀርቡ በታዘዘዉ መሰረት የካቲት 17 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ ሁሇት ገጽ መሌስ 

አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱም ይዘት፡-የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ዉሳኔዎች መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት በመሆኑ እንዱጸናሌን፣ አመሌካች ያቀረበዉ አቤቱታ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን፣ 

በዚህ ምክንያት የዯረሰዉን ወጪና የጠበቃ አበሌ እንዱወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት 

የግራ ቀኙን ክርክር ሇአቤቱታዉ መነሻ ከሆነዉ ዉሳኔ እና አግባብነት ካሊቸዉ የሔግ 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር 

እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነዉ ሟች ሻምበሌ በቀሇ ዯምሴ 
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በሔይወት በነበሩ ጊዜ በ22/11/1982 ዒ.ም የተጻፇ ኑዛዜ ማዴረጋቸዉ ግራ ቀኙ የሚካካደት 

ጉዲይ አይዯሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ እንዯሚያመሇክተው የአሁን አመሌካች እና 2ኛ 

ተጠሪ የሟች አባታቸዉ ወራሽ፣ 1ኛ ተጠሪ ዯግሞ የሟች ሚስት እንዯሆኑ እና 3ኛ ተጠሪ 

የኑዛዜ ወራሽ እንዯሆነች ተመሌክቷሌ፡፡ ከግራ ቀኙ ክርክር እና ከሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ 

መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ሟች ይህን ኑዛዜ ያዯረገዉ ጠቅሊሊዉን ንብረት በሚመሇከት ሲሆን 

የአሁን 1ኛ ተጠሪ በሔይወት እስካለ ዴረስ ሀብቱን የመጠቀም መብት እንዲሊቸዉ እና 

ማንም ተወሊጅ የአባቴ ዉርስ ይገባኛሌ በማሇት መጠየቅ እንዯማይችሌ እና ከ1ኛ ተጠሪ 

ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ ከጠቅሊሊ ሀብቱ 2ኛ ተጠሪ 50% እንዱካፇሌ፣ አመሌካች እና 3ኛ 

ተጠሪ ቀሪዉን ሀብት 50% ሇሁሇት እንዱካፇለ (እያንዲንዲቸዉ 25%) እንዱካፇለ በማሇት 

የተናዘዘ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ግራ ቀኙ ይህን ኑዛዜ በመቀበሌ እንዱጸዴቅሊቸዉ በጋራ 

ሇፌ/ቤት አቤቱታ አቅርበዉ በፌ/ቤት ዉሳኔ የጸዯቀ መሆኑን ተማምነዋሌ፡፡ የአሁን አመሌካች 

በሥር ፌ/ቤት ያቀረበዉ ክርክር ሲታይ ሟች ያዯረገዉ ኑዛዜ በፌ/ቤት ቀርቦ ሲጸዴቅ 

ያሌተቃወመ መሆኑን፣ የዉርስ ማጣራትም ሆነ ክፌፌለ መሆን ያሇበት በኑዛዜዉ አግባብ 

መሆን እንዲሇበት ተከራክሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሁን ተጠሪዎች ባቀረቡት ክርክር የኑዛዜዉ 

ይዘት ሊይ የተሇያየ ክርክር ቢያቀርቡም የዉርስ ማጣራት ሂዯትም ሆነ ክፌፌለ በዚሁ 

አግባብ መሆን እንዲሇበት ገሌጸዉ ተከራክረዋሌ፡፡ እንዱሁም የሥር ፌ/ቤት የዉርስ አጣሪዉን 

ሪፖርት በማሻሻሌ ክፌፌለ በኑዛዜዉ አግባብ መሆን እንዲሇበት ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን የአሁን 

ተጠሪዎች ይህን ዉሳኔ በመቃወም ሇይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ያቀረቡት ቅሬታ የሇም፡፡ የሥር 

ፌ/ቤት ኑዛዜዉ ገዯብ ያሇበት መሆኑን በመገንዘብ 1ኛ ተጠሪ በሔይወት እስካለ ዴረስ 

ተጠሪዎች የዉርስ ሀብት መጠየቅ እንዯማይችለ እና ከ1ኛ ተጠሪ ህሌፇተ ሔይወት በኋሊ 

ከጠቅሊሊ ሀብቱ 2ኛ ተጠሪ 50% እንዱካፇሌ፣ አመሌካች እና 3ኛ ተጠሪ ቀሪዉን ሀብት 

50% ሇሁሇት እንዱካፇለ እያንዲንዲቸዉ 25% እንዱካፇለ በማሇት የወሰነ መሆኑን መዝገቡ 

ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ፌ/ቤት የኑዛዜዉን ይዘት በማየት 

ተርጉሞ የሰጠዉን ዉሳኔ በተመሇከተ ሟች ኑዛዜዉን የሰጠዉ በአጠቃሊይ ሀብት ሊይ 

ሳይሆን በንብረቱ ግማሽ የግሌ ሀብታቸዉ ሊይ ነዉ ተብል እንዱወሰን ያቀረቡት ክርክር 

የሥነ ሥርዒት ሔጉን ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ የአሁን አመሌካች ሟች 

በሰጠዉ ኑዛዜ መሰረት ዉርስ ቢጣራ እና ክፌፌሌ ቢዯረግ እንዯማይቃወም እንዱሁም 

ኑዛዜዉ መጀመሪያ በፌ/ቤት ሲጸዴቅ እንዲሌተቃወመ በመግሇጽ ሲከራከር እንዯነበር የሥር 

ፌ/ቤት ዉሳኔ ያሳያሌ፡፡ እነዚህ ሁለ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች መሆናቸዉ 

ግሌጽ ነዉ፡፡ እነዚህ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮችን ከሔጉ ጋር በማገናዘብ 

እንዯሚከተሇዉ ተመርምሯሌ፡፡  
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የአሁን አመሌካች በኑዛዜዉ አግባብ የዉርስ መጣራት ሂዯቱም ሆነ ክፌፌሌ ቢዯረግ 

እንዯማይቃወም እየገሇጸ፣ ይህ ኑዛዜ በፌ/ቤት እንዱጸዴቅ ከተጠሪዎች ጋር ሇፌ/ቤት አቤቱታ 

አቅርበዉ ኑዛዜዉ በማጽዯቅ ከጨረሰ በኋሊ አሁን በኑዛዜዉ አግባብ የተሰጠዉን የሥር ፌ/ቤት 

ዉሳኔ እና ኑዛዜዉን እንዱሻርሌኝ በማሇት ያቀረበዉ ክርክር በሥር ፌ/ቤት ያሌቀረበ አዱስ 

ክርክር በመሆኑ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረበዉ ቅሬታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.329 /1/ መሰረት 

ተቀባይነት የሇዉም ፡፡ ላሊዉ የአሁን አመሌካች የሀብቱ 25% ዴርሻ እንዱሰጠኝ በማሇት 

ያቀረበዉ ክርክር ሲታይ የአሁን አመሌካች ከጠቅሊሊ ሀብት 25% እንዯሚገባዉ የሥር ፌ/ቤት 

በዉሳኔዉ ያረጋገጠ ሲሆን የአሁን አመሌካች ኑዛዜዉ ገዯብ ያሇበት ነዉ በማሇት እየተከራከረ 

እያሇ አሁን ዯግሞ ዴርሻዬ አሁን እንዱሰጠኝ በማሇት ያቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት የሇዉም፡፡ 

ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤት ሟች የሰጠዉን ኑዛዜ እና በግራ ቀኙ ተቀባይነት ያገኘዉን ኑዛዜ 

መሰረት በማዴረግ ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት አሁን እንዯቅሬታ ያቀረባቸዉን 

ነጥቦች ያሊቀረበ በመሆኑ የሥር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዎች በሔጉ አግባብ የተሰጡ ናቸዉ ከሚባሌ 

በስተቀር መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመባቸዉ ነዉ ሇማሇት ስሇማይቻሌ የሚከተሇዉ 

ተወስኗሌ፡፡ 

ዉ ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ.42390 በ17/06/2007 ዒ.ም የሰጠዉ ዉሳኔ እና 

ይህን ዉሳኔ በማጽናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.167257 ሰኔ 19 ቀን 2007 

ዒ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ያሌተፇጸመበት በመሆኑ ጸንቷሌ፡፡ 

2. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ በዚህ ችልት ሇዯረሰባቸዉ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

 

 

 

  

 

 


	118105

