የሰ/መ/ቁ. 49831
ጥቅምት 2 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ሮማን ግዛው - ጠበቃ አቶ ግርማ
ተጠሪ፡- አቶ ግርማ አብርሃም - ጠበቃ አቶ አምዳ አበበ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ችልትና የከተማው ሰበር ሰሚ
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
አመሌካች ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የጉዲዩ መነሻ ሟች ወ/ሮ አስካሇ ወሌዯየስ መስከረም 1ዏ ቀን 1993
ዓ.ም. አመሌካችን ኑዛዜ ወራሽና ተጠቃሚ የሚያዯርግ ኑዛዜ አዴርገዋሌ፡፡ የሟች የኑዛዜ ወራሽ
መሆኔ ይታወቅሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረቡትን አቤቱታ በመመርመር አመሌካች የሟች ወ/ሮ
አስካሌ ወሌዯየስ የኑዛዜ ወራሽ መሆኗን በማረጋገጥ የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የካቲት
21 ቀን 1997 ዓ.ም. ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ይህንን ፌርዴ በመቃወም የሟች የወንዴም ሌጅ
የሆንኩት እኔ እያሇሁ አመሌካች የኑዛዜ ወራሽ ነኝ በማሇት በፌርዴ ያስወሰነችው አሊግባብ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ሟች በአመሌካች ያዯረጉትን ኑዛዜ ጥቅምት 9 ቀን 1997 ዓ.ም. ባዯረጉት ኑዛዜ
ተክተውታሌ በማሇት የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ አቅርቧሌ፡፡ በተጨማሪም ኑዛዜውን ሟች
ያሊዯረጉት ነው የሚሌ መከራከሪያም አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካች በበኩሊቸው ተጠሪ ሟች ያዯረጉትን ኑዛዜ ያውቃለ በኑዛዜው መሠረት ሇላልች
ሰዎች ሲፇፀም በምስክርነት ተገኝተዋሌ፡፡ ፉርማው የሟች ነው፡፡ ዋናው የሚገኘው በላሊ ሰው እጅ
በአዯራ ተቀምጦ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የኑዛዜ ዋና ቅጂ ፌርዴ ቤቱ
በመጀመሪያ የአመሌካች የኑዛዜ ወራሽነት ማመሌከቻ ተቀብል በሚያጣራበት ሰዓት ቀርቦ ከኮፑው
ጋር የተገናዘበ መሆኑን ኮፑው ሊይ ዲኛ አረጋግጦ የፇረመበት መሆኑን በመተቸትና በአሁኑ ወቅት
ዋናው አሇመቅረቡ የፕሉስ ምርመራ ባይዯረግም ማስረጃ ተዓማኒነት ያሇውና ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ
ነው፡፡ ሟች ጥቅምት 9 ቀን 1997 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ በፉት ካዯረጉት ኑዛዜ የተሇየና ሟች
ሇአመሌካች ያዯረጉትን ኑዛዜ ጋር የማይቃረንና የማይተካ ነው በማሇት የተጠሪን የፌርዴ
መቃወሚያ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
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ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት
አቅርቧሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ
ኑዛዜውን በመቃወም የሟች ፉርማ እንዲሌሆነ ገሌፆ ሲከራከር ፉርማውን ሇማስመርመር ዋናው
ኮፑ ሲፇሇግ አመሌካች ሉያቀርቡ አሌቻለም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ዋናውን ኑዛዜ በማቅረብ
ትክክሇኛነቱን ማስረዲት ስሊሌቻለ ኑዛዜው ሔጋዊ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇአዱስ
አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው የሰበር ችልቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የአዱስ
አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች እኔ የሟች የኑዛዜ ወራሽ መሆኔን ባመሇከትኩበት መዝገብ የኑዛዜው ዋና ኮፑ
ከቀረበው ፍቶ ኮፑ ጋር ተገናዝቦ ትክክሇኛነቱ ምሌክት ተዯርጎበት ምስክሮችን አስመስክሬ ውሣኔ
ተሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ ያቀረቡት ይህ ሁለ ሂዯት ሲከናወን እያወቁ ቆይተው ነው፡፡
ዋናው ኮፑ አንዴ ጊዜ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ ከታየ ከተረጋገጠ በኋሊ መጥፊቱ ኑዛዜውን ሇማስረዲት
የሚችሌ ማስረጃ የሇሽም የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው የሟች ኑዛዜ መሆኑ በሰው ምስክሮች
ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇሔጉ የተዛባ ትርጉም በመስጠት የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካች ያቀረቡት ፍቶ ኮፑ በሬጅስትራር ቀርቦ መረጋገጡን
አያመሇክትም፡፡ ዋናውን ሰነዴ ሇማስቀረብ የተሰጠውን ተዯጋጋሚ ትዕዛዝ አመሌካች ሉፇጽሙ
አሌቻለም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች በሔግ በተዯነገገው መሠረት የኑዛዜውን ዋና ኮፑ በማቅረብ
ሇማስረዲት ስሊሌቻለ የበታች ፌርዴ ቤቶች ኑዛዜው በሔግ ፉት ውጤት የሇውም በማሇት የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌሰ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ
አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የአዱስ
አበባ ከተማ የሰበር ችልት አመሌካች የኑዛዜ ወራሽና ተጠቃሚ መሆኗን የኑዛዜውን ዋናውን ሰነዴ
አቅርባ ባሇማስረዲቷ ኑዛዜው ፇራሽ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም
የሚሇውን ጭብጥ ይዘናሌ፡፡
ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ኑዛዜውን የማስረዲት ሸክም ስሊሇበት ወገንና ኑዛዜውን
ሇማስረዲት ሉቀርቡ ስሇሚገቡ ማስረጃዎች በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 896 እና በፌትሏብሓር ሔግ
ቁጥር 897 የተዯነገገውን ማገናዘብ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ኑዛዜ መኖሩንና በኑዛዜው
የሰፇረውን ቃሌ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት የኑዛዜ ተጠቃሚ ነኝ የሚሇው ሰው መሆን እንዲሇበት
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 896 ይዯነግጋሌ፡፡ የኑዛዜ ተጠቃሚው መብቱን ያገኘው በግሌጽ ወይም
በተናዛዥ ጽሁፌ በተዯረገ ኑዛዜ በሆነ ጊዜ የኑዛዜውን መኖር ሇማረጋገጥ የኑዛዜውን ጽሁፌ
ዋናውን ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው ሰው ዘንዴ ወይም በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም
ትክክሇኛ ሆኖ የተመሳከረ ግሌባጭ በማቅረብ እንዯሆነ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ
1 የሚዯነግግ ሲሆን ኑዛዜዎቹን ሇማስፇፀም በማናቸውም ላሊ መንገዴ ማስረዲት እንዯማይቻሌ
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡
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አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሟች ወ/ሮ አስካሇ ወሌዯየስ
መስከረም 1ዏ ቀን 1993 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ ተጠቃሚና ወራሽ መሆኗን አረጋግጦ እንዱወስንሊት
ስታመሇክት የኑዛዜው ዋና ሰነዴ በወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ እጅ መሆኑን ገሌፀው ፌርዴ ቤቱ
ዋናውን በማስቀረብ እንዱመሇከተው በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 223 መሠረት
የካቲት 7 ቀን 1997 ዓ.ም. ባቀረቡት የማስረጃ ዝርዝር መግሇጫ ጠይቀዋሌ፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ
ፌርዴ ቤትም የኑዛዜው ዋና ሰነዴ ሇየካቲት 15 ቀን 1997 ዓ.ም. እንዱቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ የካቲት
15 ቀን 1997 ዓ.ም. የኑዛዜው ዋና ሰነዴ ቀርቦ የታየና የተረጋገጠ መሆኑን በኮፑው ጀርባ የዲኛ
ፉርማ የተፇረመበት ሲሆን ዋናው የኑዛዜ ሰነዴ የቀረበውም ፌርዴ ቤቱ የኑዛዜውን ዋና ሰነዴ
እንዱቀርብ ትዕዛዝ በሰጠበት የካቲት 15 ቀን 1997 ዓ.ም. መሆኑን ይህ የሰበር ችልት በትዕዛዝ
ካስቀረበው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የመ/ቁ. 1185/97 ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የኑዛዜው ዋና ሰነዴ በእጃቸው የነበረው ወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ ሇፌርዴ
ቤት በምስክርነት ቀርበው ሟች ኑዛዜ ያዯረጉ መሆኑን የመሰከሩ መሆኑን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡
ተጠሪ የፌርዴ መቃወሚያ ባቀረበበት ጊዜ ወ/ሮ ትዕግሥት የኑዛዜውን ዋና ሰነዴ ሇፌርዴ ቤት
ያቀረቡ መሆኑና ዋናው ሰነዴ እንዲሌተመሇሰሊቸው የገሇጹ መሆኑን የአዱስ አበባ ይግባኝ ሰሚ
ችልት በውሣኔው ገሌፆታሌ፡፡
ከዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ አመሌካች የኑዛዜ ተጠቃሚና ወራሽ መሆኗን ሇማስረዲት
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት ዋናውን የኑዛዜ ሰነዴ
ወይም በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም የተረጋጠውን በማቅረብ አስረዴታሇች ወይስ አሊስረዲችም
የሚሇው ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ አስካሇ ወሌዯየስ ኑዛዜ ያዯረጉት በሁሇት ኮፑ እንዯሆነና አንዯኛው ኮፑ
በወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ ሁሇተኛው በአባ ማሞ አርጋው እጅ መቀመጥ እንዲሇበት በኑዛዜው
የገሇጹ መሆኑን ሰነደ ያሣያሌ፡፡ የኑዛዜው ዋና ሰነዴ ወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ እጅ የነበረና በላሊ
ሰው እጅ የካርቦን ኮፑው የነበረ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የኑዛዜ
ወራሽነቷን የሚያረጋግጥሊት ሰነዴ በወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ እጅ እንዯሚገኝ በማስረጃ ዝርዝር
መግሇጫ ሊይ በመግሇጽ ወ/ሮ ንግሥት መታፇሪያ ዋናውን ሰነዴ ሇፌርዴ ቤት የካቲት 15 ቀን
1997 ዓ.ም. እንዴታቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ የካቲት 17 ቀን 1997 ዓ.ም. ዋናው ሰነዴ ቀርቦ ከዋናው
ጋር የተረጋገጠ መሆኑ በኮፑው ጀርባ ዲኛ ጽፍ የፇረመበት በመሆኑ አመሌካች የፌትሏብሓር ሔግ
ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1 በሚዯነግገው መሠረት የኑዛዜውን ዋና ሰነዴ በማቅረብ አሊስረዲችም
በማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልት የሰጡት የሔግ ትርጉም ተገቢ
ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ አመሌካች ዋናው የኑዛዜ ሰነዴ በአዯራ ይዘውት በነበሩት ሴት በኩሌ ቀርቦ
ትክክሇኛነቱ በዲኛ ከታየና ከተረጋገጠ በኋሊ ተጠሪ ተቃውሞ ሲያቀርብ ይህ ሰነዴ አሇመቅረቡና
መጥፊቱ አመሌካች ኑዛዜ መኖሩን በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት
አሊስረዲችም ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ ተጠሪ ፉርማውን የካዯ ቢሆንም
በግሌጽ ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩ ምስክሮች ኑዛዜው ሊይ የሟች መሆኑን ገሌፀው የመሰከሩና የኑዛዜ
ሰነደም በአመሌካች እጅ ሣይሆን በላሊ ሰው እጅ በአዯራ ተቀምጦ የቆየ መሆኑን በማገናዘብ
ኑዛዜው የሟች ኑዛዜ ነው በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የዯረሰበትን መዯምዯሚያ የአዱስ አበባ
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 897 ንዐስ አንቀጽ 1
የተዛባ ትርጉም በመስጠት መሻራቸው መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1.
2.
3.
4.
5.

የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ችልትና የአዱስ አበባ ከተማ የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ
ተሽሯሌ፡፡
የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ
አመሌካች ሟች መስከረም 1ዏ ቀን 1993 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ ተጠቃሚና ወራሽ ናት
ብሇናሌ፡፡
በትውስት የመጣው መዝገብ ይመሇስ፡፡
በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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