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                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ   

 

  የሰ/መ/ቁ. 49851 

ሚያዝያ 4 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው  

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ታሪኳ አበበ የህፃን ሮቤሌ ንጉሤ ሞግዚት  

ተጠሪ፡- የሇም 

 መዝገቡን መርምርን የሚከተሇውን ፌርዴ ስጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣ይግባኝ ሰሚ ችልትና 
ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ጥቅምት 16 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡ 

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት 
አመሌካች የህፃን ሮቤሌ ንጉሤ ሞሊ አያት የነበሩት ወ/ሮ ተስፊነሽ አምባነሽ ዯስታ መስከረም 27 ቀን 2001 ዓ.ም 
ውሌና ማስረጃ ቀርበው ሁሇት ምስክሮች ባለበትና በውሌና ማስረጃ አግባብ ባሇው ባሇሥሌጣን ፉት በአዱስ ከተማ 
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 01 የቤት ቁጥር 872 የሆነውን መኖሪያ ቤትና ላልች ንብረቶች በሙለ በኑዛዜ 
መስጠታቸውን በመናዘዝ ህፃን ሮቤሌ ንጉሤ የኑዛዜ ወራሻቸው መሆኑን በማረጋገጥ ፇርመውበት ምስክሮችም 
ፇርመውበትና ባሇሥሌጣኑም ይህንን አረጋግጦ ኑዛዜውን መዝግቦ አንዴ ኮፒ አስቀምጧሌ፡፡ አንዴ ኮፒ በኑዛዜ 
ተጠቃሚ ተሰጥቷሌ ስሇዚህ ህፃን ሮቤሌ ንጉሤ የሟች ወ/ሮ ተስፊነሽ አምባዬ ወራሽ መሆኑ ተረጋግጦ ማስረጃ 
ይሰጠኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ሁሇት ምስክሮች በማስቅረብ ሰምቷሌ፡፡ ሟች ውሌና ማስረጃ 
ኑዛዜ ማዴረጋቸውን መስክሯሌ፡፡ 

 የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የኑዛዜ ሰነደንና የምስክር ቃሌ ከመረመረ በኋሊ 
ኑዛዜው በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 881 የተዯነገገውን ፍርም አሊሟሊም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የውሌና ማስረጃ 
ባሇሥሌጣን በምስክርነት ስሙ ያሌተጠቀሰና ያሌተፇረመ በመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 882 የተዯነገገውን 
መስፇርት አያሟሊም፡፡ አመሌካች ሟች ወ/ሮ ተስፊነሽ አምባዬ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትህ ሚኒስትር የሰነድች ማረጋገጫና 
ምዝገባ ጽ/ቤት አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቅርንጫፌ መስከረም 27 ቀን 2001 ዓ.ም በቁጥር 044/7/2001 ኑዛዜ 
ያዯረጉ መሆናቸው በክፌለ ባሇሥሌጣን ተረጋግጦና ተፇርሞ የተሰጠን ማስረጃ አሇ፡፡ ኑዛዜው ውሌ ክፌሌ ውስጥ 
በሥራ ቀን ሁሇት ምስክሮች ባለበት የተዯረገና ሟችና ምስክሮች የፇረሙበትና በውሌ ክፌሌ የሚመሇከተው 
ባሇሥሌጣን ባሇበት የተዯረገ መሆኑ የተረጋገጠ ሆኖ እያሇ ሇፌትሏሓር ሔግ ቁጥር 882 የተዛባ የሔግ ትርጉም 
በመስጠት ኑዛዜው ዋጋ የሇውም ተብል መወሰኑ የሟችን የኑዛዜ ቃሌ ዋጋ የሚያሣጣና የህፃኑን መብት ሚጏዲ 
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በመሆኑ የሔግ ትርጉም ስህተቱ በሰበር ታርሞ ኑዛዜው ዋጋ አሇው ተብል ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ 
በሥርም ሆነ በሰበር ዯረጃ ተከራካሪ የሆነ ተጠሪ የሇም፡፡ 

 አመሌካች ሇሥር ፌርዴ ቤት ያቀረቡት አቤቱታ ፌርዴ ቤቶቹ የሰጡት ውሣኔና አመሌካች ያቀረበችው 
የሰበር አቤቱታ ይዘት ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ሟች ወ/ሮ 
ተስፊነሽ አምባነሽ መስከረም 27 ቀን 2001 ውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት ቀርበው ያዯረጉት ኑዛዜ በሁሇት ምስክሮች እና 
በውሌና ማስረጃ ሰራተኛ ፉት የተዯረገና ወዱያውኑ ሟችና ምስክሮች የፇረሙበትና የውሌና ማስረጃ አግባብ ባሇው 
ባሇሥሌጣን ትክክሇኛነትን በማረጋገጥ በጽ/ቤቱ ማህተም በማተምና በፉርማው በማረጋገጥ ያዯረጉት መሆኑን 
በሥር ከቀረበው ክርክር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህንን ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 882 ዴንጋጌ አንፃር መመዘን 
ያስፇሌጋሌ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 882 “በግሌጽ የሚዯረገው ኑዛዜ ከምስክሮቹ መካከሌ አንደ ዲኛ ወይም 
ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን የተሰጠው ሰው ሆኖ ኑዛዜውም የተዯረገው  ይህ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 
የተሰጠው ሰው ሥራቸውን በሚያካሄዴበት ክፌሌ ውስጥ የሆነ እንዯሆነ ሇኑዛዜው ዋጋ ሇማግኘት ሁሇት 
ምስክሮች ብቻ በቂ ናቸው” 

 የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት ይህ ዴንጋጌ ውሌ አዋዋይ ባሇሥሌጣኑ ስሙ በምስክርነት መገሇጽ 
ያሇበት መሆኑን እንዯሚያስገዴዴ ኑዛዜው የተዯረገው በውሌ አዋዋይ ባሇሥሌጣን ፉት ቢሆንም ባሇሥሌጣኑ 
በምስክሮች ስም ዝርዝር ስሙ ካሌተገሇፀ የሔጉን ፍርም ኑዛዜው አያሟሊም ኑዛዜው ህጋዊ ውጤት አይኖረውም 
የሚሌ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ይህ አተረጓጏም የህጉን መንስፇና አሊማ የሚያሣካ ውጤታማ አተረጓጏም አይዯሇም፡፡ 
በቀረበው የኑዛዜ ማስረጃ ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ያሇው ባሇሥሌጣን ፉት የተዯረገ፣ኑዛዜው ከተነበበ በኋሊ 
ሁሇቱ ምስክሮችና ሟች እንዯፇረሙበት ይህ ሁለ ተግባር በፉቱ ሲከናወን ጠቅሊሊ ሂዯቱን የተከታተሇው ውሌ 
ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ያሇው ባሇሥሌጣን ሂዯቱ በአግባቡ የተፇፀመ መሆኑን በፉርማው በማረጋገጥና ማህተም 
በመምታትና ቁጥር በመስጠት አንዴ ኮፒ ውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት በማስቀረት ቀሪውን ሇሟች እንዯሰጠ 
የሚያረጋግጥ ማስረጃ ቀርቧሌ፡፡ ይህ መስፇርት በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 882 የተዯነገገውን ፍርም የሚያሟሊና 
ህጉ ኑዛዜው የሟች እርግጠኛ የመጨረሻ ቃሌ መሆኑን ሇማረጋገጥ የዯነገገውን መስፇርት የሚያሟሊ ነው፡፡ 
ስሇዚህ አጠቃሊይ ኑዛዜው የተዯረገው  ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው ባሇሥሌጣን ፉት መዯረጉን በማረጋገጥ 
በመሥሪያ ቤቱ ማህተምና ፉርማ የተረጋገጠ ከሆነ የባሇሥሌጣኑ ስም በምስክሮች ፉት ስም ዝርዝር ውስጥ 
መጠቀሱ የግዴ አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡ የባሇሥሌጣኑ ስም መገሇጽ የሚያስፇሌገው ከእሱ ውጭ ላሊ አንዴ ምስክር 
ብቻ ከኖረ ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ውሌ አዋዋይ ባሇሥሌጣኑ ውጭ ላልች ሁሇት ምስክሮች ያለ በመሆኑ የሥር 
ፌርዴ ቤት ሇፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 882 የሰጠው ትርጉም የሔጉን መንፇስና አጠቃሊይ ግብ መሰረት ያሊዯረገና 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት፣ ይግባኝ ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. ሟች ወ/ሮ ተስፊነሽ አምባዬ ዯስታ መስከረም 27 ቀን 2001 ዓ.ም በህፃን ሮቤሌ ንጉሤ ሞሊ 
ያዯረጉት ኑዛዜ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 882 የተዯነገገውን መስፇርት የሚያሟሊና ሔጋዊ ውጤት 
ያሇው ኑዛዜ ነው ብሇናሌ፡፡ 

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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