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የሰ/መ/ቁ 54013 

ጥር 12 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ዲኜ መሊኩ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሀመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አስመረት ነጋሲ በይን አቶ ግርማቸው ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ጽጌረዲ ስዩም ከነጠበቃቸው ቀረቡ 

      መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ ሇሰበር ሇቀረበው ጉዲይ መነሻ ሆኖ የተገኘው ሟች አቶ ወሌዯማርያም 
ወሌዯጋብር ሏምላ 29 ቀን 1996 ዓ.ም በፌታብሄር ሔግ ቁጥር 881 መሠረት አዴርገዋሌ 
የተባሇው ግሌጽ ኑዛዜ እንዱፀዴቅ ተዯርጏ በዚሁ በፌትሏብሄር ሔጉ ቁጥር 996(1) መሠረት 
የኑዛዜ ወራሽነት ማስረጃ ይሰጠኝ በሚሌ ቀርቦ የነበረ ጥያቄ ነው፡፡ 

 ሟች ኑዛዜውን አዴርገዋሌ የተባሇው ሇአሁኗ አመሌካች ሲሆን የአሁኗ አመሌካችም የኑዛዜ 
ይጽዯቅሌኝ ጥያቄውን ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ 
በኑዛዜው ሰነዴ በምስክርነት ፇርመዋሌ የተባለት ምስክሮች ቀርበው እንዱሰሙ ካዯረገ በኋሊ 
ምስክሮቹ በአቤቱታው መሠረት አስረዴተዋሌ የኑዛዜው የሰነዴ ማስረጃም ቀርቧሌ፡፡ ስሇዚህ ኑዛዜው 
ፀዴቋሌ አመሌካችም የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸው ተረጋግጧሌ የሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊ የአሁኗ ተጠሪ ወ/ሮ ጽጌረዲ ስዩም በዝምዴና የዘር ሏረግ የሟች ወራሽ እኔ 
ነኝ፤ አመሌካች ሟች ኑዛዜ አዴርገውሌኛሌ ያለት ሀሰት ነው የቀረበው የሟች ኑዛዜ አይዯሇም 
በኑዛዜው ሊይ የሰፇረው ፉርማ የሟች አይዯሇም በሚሌ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት መቃወሚያ 
በማቅረባቸው የኑዛዜው ጉዲይ እንዯገና እንዱንቀሳቀስ ተዯርጓሌ፡፡ ፌ/ቤቱ በኑዛዜው ጉዲይ ሊይ 
ሁሇቱን ወገኖች ካከራከረ በኋሊ በመቃወሚያ አቅራቢ በኩሌ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው ፉርማ 
የሟች አይዯሇም ተብል ስሇተካዯ በሰነደ ሊይ በጣት አሻራ የተፇረመው የሟች መሆን አሇመሆኑ 
በፍረንሲክ ምርመራ ተጣርቶ ውጤቱ ይቅረብ ብል አዞ የቴክኒክ ባሇሙያው ፉርማውን ከላልች 
ፉርማዎች ጋር ሇማመሳከር አሌተቻሇም የሚሌ መሌስ በመስጠቱ ላሊ የሰማው ማስረጃ ሣይኖር 
ወዯ ውሣኔ መስጠት አምርቷሌ፡፡ በሰጠው ውሣኔም መቃወሚያ አቅራቢዋ በኑዛዜው ሊይ ያሇው 
ፉርማ የሟች አይዯሇም ቢለም የሟች ፉርማ ስሊሇመሆኑ ሇማስረዲት አሌቻለም በሚሌ ምክንያት 
አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 360(2) መሠረት አጽዴቆታሌ፡፡ በዚሁ ውሣኔው 
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መቃወሚያ አቅራቢዋ የአሁኗ ተጠሪም የሟች ህጋዊ ወራሽ መሆኔ ይረጋገጥሌኝ ብሇው ያቀረቡትን 
ጥያቄም አብሮ በማየት የሟች ወራሽ ናቸው ብሎሌ፡፡ 

 በአሁኗ ተጠሪ የይግባኝ አቤቱታ መነሻ ጉዲዩ ቀርቦሇት የተመሇከተው የከተማ ነክ ይግባኝ 
ሰሚ ፌ/ቤትም መርምሮ ይግባኙ አያስቀርብም ብልታሌ፡፡ 

 በእነዚህ ውሣኔዎች መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ተብል አቤቱታ የቀረበሇት የአዱስ 
አበባ ከተማ ነክ ሰበር ችልት ዯግሞ በጉዲዩ ሊይ ግራቀኙን አከራክሮ በመጨረሻም መርምሮ ኑዛዜው 
ይጽዯቅሌኝ ብሇው ያቀረቡት የአሁኗ አመሌካች በኑዛዜው ሊይ ያሇው የሟች ፉርማ ስሇተካዯ የሟች 
ፉርማ ስሇመሆኑ በሔጉ የማስረዲት ሸክም አሇባቸው፡፡ ነገር ግን አመሌካች የሟች ፉርማ ስሇመሆኑ 
ሇማስረዲት ያሰሙት ማስረጃም ሆነ ሇማሰማት ያዘጋጁት ምስክር የሇም፣ ስሇዚህ የሟች ፉርማ 
ስሇመሆኑ ስሊሊስረደ የሟች የኑዛዜ ወራሽ መሆን አሇብኝ በሚሌ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት 
የሇውም፡፡ ይኼው ሣይረጋገጥ ወ/ሮ አስመረት ነጋሲ የሟች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል በሥር 
ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348(1) 
መሠረት ተሽሯሌ የሚሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታም በከተማ ነክ ሰበር ችልት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው በሚሌ ምክንያት በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 80(3/ሀ) መሠረት የቀረበ ነው፡፡ 

 አቤቱታው ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ይታይ በመባለ ማመሌከቻው ሇአሁኗ 
ተጠሪ ተሌኮሊቸው እንዱቀርቡ ተዯርጏ የግራ ቀኙ ጠበቆች በተገኙበት ክርክሩ ተሰምቷሌ፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ አመሌካች በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት አሻራ ፉርማ የሟች 
ስሇመሆኑ አስቀዴመው ምስክሮች አቅርበው በማረጋገጥ ውሣኔ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪ 
መቃወሚያ ካቀረቡ በኋሊም ቢሆን በሰነደ ሊይ ያሇው የጣት አሻራ የሟች ስሇመሆኑ በምርመራ 
ይጣራ ተብል ሲሊክ ቀሇም የበዛበት ስሇሆነ ከላልች ፉርማዎች ጋር ማመሳከር አይቻሌም ተብል 
ተመሇሰ እንጂ የሟች ፉርማ አይዯሇም አሌተባሇም፣ ስሇዚህ ተጠሪዋ የሟች ፉርማ አይዯሇም ካለ 
የማስረዲት ሸክሙ የተጠሪዋ እንጅ የአመሌካች ሉሆን አይችሌም የሚሌ ክርክር ያቀረቡ ሲሆን 
የተጠሪዋ ጠበቃ ዯግሞ በቀረበው መቃወሚያ መነሻ በሰነደ ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች መሆን 
አሇመሆኑ በፍረንሲክ ምርመራ ተጣርቶ እንዱቀርብ ታዞ ተሌኮ ቀሇም የበዛበት በመሆኑ የሟች 
ፉርማ ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ አይቻሌም ተብል ስሇተመሇሰ በተጠሪዋ በኩሌ የሟች ፉርማ 
ስሊሇመሆኑ አስረዴተናሌ የሚሌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

 ይህ ችልትም ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡ 

 በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት ምሌክት ፉርማ የሟች ስሇመሆኑ ወይም ስሊሇመሆኑ 
የማስረዲት ሸክም ያሇበት የትኛው ተከራካሪ ወገን ነው በሚሌ የተነሣውን ክርክር በተመሇከተ 
በኑዛዜው የሰፇረውን ቃሌና ኑዛዜው መኖሩን ማስረዲት ያሇበት በዚሁ ኑዛዜ ተጠቃሚ ነኝ የሚሇው 
ሰው መሆኑን የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 896 ያስረዲሌ፡፡ 

 የአስረጂውን አይነት በሚመሇከት በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 897(1) ሊይ እንዯተመሇከተው 
በግሌጽ ወይም በተናዛዡ ጽሐፌ የተዯረገ ኑዛዜ ስሇመኖሩ የሚረጋገጠው የኑዛዜውን ጽሐፌ 
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ዋናውን በማቅረብ ወይም ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው ሰው ዘንዴ ወይም በፌርዴ ቤት መዝገብ 
ቤት ሹም ትክክሇኛ ሆኖ በተመሰከረ አንዴ ግሌባጭ በማቅረብ ነው፡፡ 

 እንዱህ አይነቱን ኑዛዜ አዴርጓሌ የተባሇው ሰው ህጋዊ ወራሽ መሆኑ የታወቀ ሰው 
በኑዛዜው ሊይ የሚያቀርበውን የተቃውሞ ክርክር በተመሇከተም በፌትሏብሄር ሔግ አንቀጽ 1677(1) 
ሊይ ግዳታዎቹ ከውሌ የተገኙ ባይሆኑም ስሇውልች በጠቅሊሊው የተመሇከቱት ዯንቦች በማሟያነት 
ይፇፀሙባቸዋሌ ተብል በተዯነገገው መሠረት ስሇውሌ ጉዲይ ማስረጃዎች በሚመሇከተው ምዕራፌ 
ሥር የሚገኘው የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2007(2) ሇኑዛዜም ጉዲይ ስሇሚያገሇግሌ ወራሹ 
በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ ወይም ጽሐፌ የአውራሹ ስሇመሆኑ አሊውቅም ማሇቱ ብቻ ይበቃሌ፡፡ 
ፉርማው ወይም ጽሔፇቱ የሱ ነው የተባሇው ሰው ስሇመሆን አሇመሆኑ ሇማረጋገጥ ዯግሞ ዲኞች 
እንዱመረመር ሉያዙ እንዯሚችለ የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 208 ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ 

 በዚህም ጉዲይ የአሁኗ አመሌካች ሟቹ አቶ ወሌዯማርያም ወሌዯጋብር ሏምላ 29 ቀን 
1996 ዓ.ም ያዯረጉሌኝ ግሌጽ ኑዛዜ አሇ ብሇው የኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን እንዱረጋገጥ የኑዛዜውን 
ጽሐፌ በማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኗ አመሌካች በመጀመሪያ የኑዛዜውን ጽሁፌ ብቻ ሣይሆን 
ኑዛዜው ሲዯረግ በምስክርነት ተገኝተው በኑዛዜው ሊይ ፇርመዋሌ የተባለትን አራት ምስክሮች 
ጭምር ፌ/ቤት በማቅረብ አስመስክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ማስረጃውን መርምሮ ኑዛዜው በሔጉ መሠረት 
የተዯረገ ነው በማሇት በጥያቄአቸው መሠረት በማጽዯቅ የአሁኗ አመሌካች የሟች የኑዛዜ ወራሽ 
መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 ከዚህ ውሳኔ በኋሊ የአሁኗ ተጠሪ በዝምዴና የዘር ሏረግ የሟች ህጋዊ ወራሽ እኔ ነኝ፣ 
አመሌካች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ተብል የተወሰነው የወራሽነት መብቴን የሚያሳጣ ነው፣ ሟች 
አዴርገዋሌ የተባሇው ኑዛዜ ሀሰት ነው፣ ፉርማው የሟች አይዯሇም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 
መሠረት መቃወሚያ በማቅረብ እንዯገና በኑዛዜው ጉዲይ ሊይ ክርክሩ በሚሰማበት ጊዜ የአሁኗ 
ተጠሪ የሟችን ኑዛዜ የመቃወም መብት የሊቸውም ህጋዊ ወራሽ አይዯለም በሚሌ የተነሣ ክርክር 
የላሇና ህጋዊ ወራሽ ነኝ ብሇው ባቀረቡት መሠረት እንዱቀጥሌ የተዯረገ ስሇሆነ ከፌሲሌ 
እንዯተገሇፀው በመቃወም አመሌካችዋ የአሁኗ ተጠሪ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው የጣት ምሌክት 
ፉርማ የአውራሼ የሟች ስሇመሆኑ አሊውቅም ማሇታቸው ብቻ በሔጉ በቂ ይሆናሌ፡፡ ተጠሪዋ ግን 
ከዚህ አሌፇው በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች አይዯሇም በማሇት በግሌጽ በመካዴ 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

 የአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ የሰፇረው የጣት 
ምሌክት ፉርማ የሟች መሆን አሇመሆኑን አረጋግጦ ሇመወሰን እንዱቻሌ በፍረንሲክ ምርመራ 
እንዱጣራ ያዘዘ ቢሆንም የተሊከሇት የቴክኒክ ምርመራ ክፌሌ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት 
ምሌክት ፉርማ ቀሇም የበዛበት ስሇሆነ ከላልች ማመሳከሪያዎች ጋር በማመሳከር ሇመመርመር 
አይቻሌም ብል መሌሶታሌ፡፡ 

 በኑዛዜው ጽሐፌ ሊይ ያሇው ፉርማ ቀሇም የበዛበት በመሆኑ ምክንያት የሟች ፉርማ ነው 
አይዯሇም የሚሇው በፍረንሲክ ምርመራ ሉረጋገጥ ባሌቻሇበት ሁኔታ የኑዛዜው ተጠቃሚ ነኝ 
የሚለት የአሁኗ አመሌካች የተጣሇባቸውን የማስረዲት ሸክም አሌተወጡም የሚሌ መዯምዯሚያ 
ሊይ ሇመዴረስ አይቻሌም፡፡ አመሌካች የአሁኗ ተጠሪ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት መቃወሚያ 
በማንሣት ከመቅረባቸው በፉት በኑዛዜው ሊይ ተገኝተው ፇርመዋሌ የተባለትን አራት ምስክሮች 
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ጭምር በማስረጃነት ቆጥረው ቀርበው እንዱሰሙ አዴርገው የነበረ ሲሆን ተጠሪዋ መቃወሚያውን 
ካቀረቡ በኋሊ ግን ምስክሮቹ እንዯገና ቀርበው እንዱመሰክሩ ሣይዯረግ ታሌፎሌ፡፡ የከተማ ነክ ሰበር 
ሰሚ ችልት በቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ ሊይ ያሇው የጣት ምሌክት ፉርማ የሟች አይዯሇም ተብል 
የተረጋገጠበት መንገዴ ሣይኖር እና በኑዛዜው ሊይ ያለት አራት ምስክሮች መቃወሚያው ከቀረበ 
በኋሊ እንዯገና ቀርበው እንዱመሰክሩ ሣይዯረግ የአሁኗ አመሌካች የማስረዲት ግዳታቸውን 
አሌተወጡም ያሇው ተቀባይነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ 
ያሇው የሟች ፉርማ ነው የተባሇው ቀሇም ስሇበዛበት በፍረንሲክ ምርመራ ሇማጣራት አይቻሌም 
ተብል ሲመሇስ ፉርማው የሟች ስሊሇመሆኑ ማስረዲት ያሇባቸው የሟች ወራሽ ነኝ ብሇው 
መቃወሚያ ያቀረቡት የአሁኗ ተጠሪ ናቸው ያሇውም ትክክሌ አይዯሇም፡፡ 

 በፌትሏብሄር ህግ ቁጥር 881 መሠረት ግሌጽ ኑዛዜ ተዯርጓሌ ተብል በቀረበው የኑዛዜው 
ጽሐፌ ሊይ ተናዛዡ በጣት ምሌክት ፇርመዋሌ የተባሇው በቀሇም መብዛትም ሆነ ቆይቶ በመዯብዘዙ 
ምክንያት በፍረንሲክ ተመርምሮ ሉረጋገጥ የሚችሌ አይዯሇም የሚባሌ ሆኖ ከተገኘ ምን ሉዯረግ 
ይችሊሌ? ሟች ኑዛዜውን ሲያዯርጉ በምስክርነት ተገኝተው በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ፇርመዋሌ የተባለት 
አራት ምስክሮች በማስረጃነት በቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ መሠረት ስሇኑዛዜው መዯረግ እና ሟች 
በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ በጣት ምሌክት ፇርመዋሌ ተብል በቀረበው መሠረት ስሇመፇረማቸው 
ሇማስረዲት ይችሊለ አይችለም? የሚሇው ሲመረመር በሔጉ በኩሌ የሚከሇክሌ ነገር የሇም፡፡ የአዱስ 
አበባ ከተማ አስተዲዯር ሰበር ችልት በውሣኔው ሊይ የአሁኗ አመሌካች ስሇኑዛዜው ጉዲይ 
ሇማስረዲት ያሰሙትና ሇማሰማትም ያዘጋጁት ምስክር እንዯላሇ አዴርጏ ይግሇጽ እንጂ አመሌካች 
ከመጀመሪያው የኑዛዜ ይጽዯቅሌኝ ጥያቄውን ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲያቀርቡ በኑዛዜው ሰነዴ 
ሊይ ፇርመዋሌ የተባለትን አራት ምስክሮች ቆጥረው ቀርበው እንዱሰሙ ማዴረጋቸውን 
የመጀመሪያው የፌ/ቤቱ ውሣኔ ያስረዲሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት 
መቃወሚያ አቅርበው የኑዛዜው ጉዲይ እንዯገና ተንቀሳቅሶ ክርክሩ በሚዯረግበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ 
ነበሩ የተባለት ምስክሮች ቀርበው እንዱሰሙ መዯረግ ሲገባው ፌ/ቤቱ አሌፍታሌ፡፡ የተቆጠሩት 
ምስክሮች በመጀመሪያ ያሌነበሩት የአሁኗ ተጠሪ ባለበት እንዯገና ቀርበው እንዱሰሙ ማዴረጉ 
የፌ/ቤቱ የሥራ ዴርሻ ስሇሆነ የተከራካሪዋ የአሁኗ አመሌካች ጉዴሇት ተዯርጏ የሚታይ አይዯሇም፡፡ 
ሰበር ችልቱ ይህንን ከመዝገቡ ተመሌክቶ በመቃወሚያው የክርክር ሂዯት ሣይሰሙ የታሇፈትን 
የአሁኗን አመሌካች አራት ምስክሮች የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዯገና 
ምስክሮቹን ሰምቶ በኑዛዜው ጉዲይ ሊይ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት መመሇስ ሲገባው አመሌካች 
ያሰሙትና ሇማሰማት ያዘጋጁት ምስክር ስሇላሇ ክርክራቸው ተቀባይነት የሇውም በማሇት የወሰነው 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሰበር ችልት በመ/ቁ 07902 የካቲት 2 ቀን 2002 ዓ.ም 

የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሮ በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ ፇርመዋሌ 

የተባለት አራት ምስክሮች ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች ባለበት ቀርበው በጽሐፌ ማስረጃነት 

በቀረበው የኑዛዜ ሰነዴ ሊይ በተገሇፀው መሠረት ስሇኑዛዜው መዯረግ እና በኑዛዜው ሰነዴ ሊይ 
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ሟች በጣት ምሌክት ፇርመዋሌ ስሇተባሇው ተጠይቀው የሚሰጡት ምስክርነት ከተሰማ በኋሊ 

በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን እንዱወሰን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343(1) መሠረት ተመሌሷሌ፡፡ 

2. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ፌ/ቤት በዚህ ውሣኔ መሠረት እንዱፇጽም 

ታዟሌ፡፡ ይተሊሇፌ፡፡ 

3. በዚህ መዝገብ በተዯረገው ክርክር የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡ 
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