የሰ/መ/ቁ. 59268
ግንቦት 03 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች ፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ዝባዴ ታዬ ጠበቃ አማረ ጋሻው ቀረቡ፡፡
ተጠሪ ፡-1. ብፁአን ታዬ ሞግዚት አሰሇፇች ሇገሠ ቀረቡ፡፡
2. ዲኛቸው ታዬ
3. አቶ አቤሌ ታዬ

ጠበቃ ዘሇቀ ዯሬሣ ቀረቡ፡፡

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የኑዛዜ ተጠቃሚነት ይሰረዝሌኝ ጥያቄን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኑ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ
ነው፡፡ የአቤቱታው ይዘትም ባጭሩ ፡- ተጠሪዎች የሟች አቶ ታዬ ዴንቅነህ ኑዛዜ ወራሾች ነን
በማሇት ያቀረቡት ሰነዴ በሟች ያሌተዯረገና ፉርማውም የሟች ባሇመሆኑ ፉርማው ሉመረመር
ይገባሌ በማሇት ዘርዝረው ፌርዴ ቤቱ ተጠሪዎች የሟች ታዬ ዴንቅነህ የኑዛዜ ወራሾች ናቸው ሲሌ
የሰጠውን ማስረጃ ሉሰርዝ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
ተጠሪዎችም በፌርዴ ቤቱ በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት ቀርበው ኑዛዜው የሟች ነው፣ ፉርማውም
የሟች ነው፣ ኑዛዜው የተዯረገውም ምስክሮች ባለበት ነው በማሇት ገሌፀው በፌርዴ ቤቱ
የተሰጣቸው የኑዛዜ ወራሽነት ሉሰረዝ እንዯማይገባ ጠቅሰው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም
በኑዛዜው ሊይ አሇ የተባሇውን ፉርማ በፍረንሲክ እንዱመረመር አዴርጎ በኑዛዜው ሊይ ነበሩ ተብል
ስማቸው የጠቀሰውን ሰዎች
በምስክርነት ሰምቶና ፉርማውን
በተመሇከተ ፍረንሲክ ምርመራ
ውጤቱ የሟች ነው ወይም አይዯሇም ብል ሇመሇየት መቸገሩን የሚመሇከተው አካሌ ከገሇፀሇት
በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ሇጉዲዩ በምስክርነት የቀረቡት ሰዎች ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩበት ሁኔታ እርስ
በራሱ ሉጣረስ በሚችሌ ሁኔታ የመሰከሩ ስሇሆነ ቃሊቸው ታዓማኒነት የሇውም የሚሌ ምክንያት
በመያዝ የአመሌካቾችን የኑዛዜ ወራሽነት በማረጋገጥ የተሰጠውን ማስረጃ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/
360/2/ መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪዎች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇአዱስ አበባ
ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ
የአመሌካች ዲኝነት
ጥያቄ በኑዛዜው ሊይ ያሇው ፉርማ የሟች አይዯሇም የሚሌ ሆኖ እያሇ
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የምስክሮችን ቃሌ በመመርመር ስሇኑዛዜው መነበብ መሠረት ተዯርጎ ኑዛዜው ሔጋዊ አይዯሇም
ተብል መወሰኑ በመቃወሚያነት ከተጠቀሱት ነጥቦች ውጪ የተሰጠ ውሳኔ ነው የሚሌ ምክንያት
በመያዝ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመሻር የተጠሪዎችን የኑዛዜ ወራሽነት ሔጋዊ
ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን
ሇከተማው ሰበር ሰሚ
ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ነሏሴ 05 ቀን 2002 ዓ/ም በተጻፇ ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ
በተሠጠው ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የስር የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ የሻረው በቂና ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖረውና
በፌ/ብ/ሔ/ቁ/881 - 883
ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎችን ባግባቡ
ባሊገናዘበ ሁኔታ በመሆኑ
ውሳኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ስህተቱ እንዱታረምሊቸው ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔግ
ከቁጥር 881 እስከ 883 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር
ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ ግራ ቀኙ በፁሐፌ ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ብቻ በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሟች ታዬ ዴንቅነህ ሰኔ 1ዏ ቀን 1999 ዓ/ም አዯረጉ
የተባሇው ኑዛዜ አይነቱ በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ ዓይነት
መሆኑን ነው፡፡ ከመዝገቡ መረዲት
እንዯሚቻሇው ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትና ይህም ችልት አቤቱታው ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱጣራ
ያዯረገበት ነጥብ ሟች አቶ ታዬ ዴንቅነህ ያዯረጉት ኑዛዜ በሔጉ ሊይ የተመሇከተውን መስፇርት
ያሟሊሌ? አያሟሊም ? የሚሇው ነው፡፡ ከሊይ እንዯተጠቀሰው ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ግሌጽ ኑዛዜ
መሆኑ ያሊከራከረ ጉዲይ ነው፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ ሉያሟሊ የሚገባው ስርዓቶች በፌ/ሔ/ቁ/881 ሥር
ተዘርዝረዋሌ፣፡ ይኸውም 1ኛው ኑዛዜው በአራት ምስክሮች ፉት መነበብ ያሇበት መሆኑ፣ ይህም
ስርዓት መፇፀሙና በተፃፇበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ መመሌከቱ ፣ተናዛዥና ምስክሮቹ በኑዛዜው ሊይ
ወዱያውኑ ፉርማቸውን ወይም ያውራ ጣት ምሌክታቸውን ማዴረጋቸው መረጋገጡ
አስፇሊጊ
መሆኑ ነው፡፡ በሟች ተሰጠ የተባሇው ኑዛዜም ሰነደ ሲታይ አራት ምስክሮች የፇረሙበት ፣
ኑዛዜው በምስክሮች ፉት ስሇመነበቡ የሚገሌጽ እና ተናዛዡ የጣት አሻራቸውን ፣ምስክሮቹ ዯግሞ
ፇርማቸውን ያኖሩበት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ሔ/ቁ/ 881
ሥር የተመሇከቱትን ስርዓቶች የሟሊ ነው፡፡ የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ኑዛዜው
ፇራሽ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የሔጉን ሥርዓት አሌተከተሇም በሚሌ ግሌጽ ምክንያት
ሳይሆን በኑዛዜው ሊይ የተጠቀሱት ምስክሮች ኑዛዜው ሲዯረግ የነበሩትን ምስክሮችንና ተጠሪዎችን
እንዱሁም ኑዛዜውን ያነበበውን ሰው ማንነት በሚጣረስ መሌኩ መስክረዋሌ በሚሌ ምክንያት ሲሆን
ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገው በአመሌካች በኩሌ
ከቀረበው መቃወሚያ ይዘት ውጪ ነው በሚሌ ነው፡፡ በመሠረቱ የምስክሮች ዋና አስፇሊጊነት
ኑዛዜ አዴራጊው ኑዛዜውን በነፃ ፌሊጎቱ እና በትክክሇኛ አእምሮው የሰጠ መሆኑንና የኑዛዜ ቃለም
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የእርሱ መሆኑን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የሔግ ጥያቄ ነው፡፡ አመሌካች ኑዛዜው ፇራሽ ነው
ብሇው እስከተከራከሩ ዴረስ የሔጉን ሥርዓት ያሟሊ መሆን ያሇመሆኑን መርምሮ ተገቢውን
መወሰን የፌርዴ ቤት የስራ ዴርሻ ከሚሆን በስተቀር በየትኛው ሔጋዊ ምክንያት ኑዛዜው ፇራሽ
እንዯሆነ ተከራካሪ ወገን ሇይቶ ሉከራከር ይገባሌ የሚባሌበት ሔጋዊ አካሄዴ የሇም፡፡ በመሆኑም
ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ የሔጉን መስፇርት ያሟሊ አሇመሆኑን፣ አመሌካች ተጠሪዎች የሟች
ታዬ ዴንቅነህ የኑዛዜ ወራሽ አይዯለም፣ ኑዛዜው ፇራሽ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤት የሰጠው
ውሳኔ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት መሻሩ በፌ/ብ/ሔግ ከቁጥር 881– 883 የተዯነገጉትን
ዴንጋጌዎችን ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሳኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 11876 መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ/ም
ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13442 ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም
በፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ/938/2001 በ19/02/2001 ዓ.ም
የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፣ሟች አዯረጉት የተባሇው
ኑዛዜ የሔጉን መስፇርት ያሊሟሊ በመሆኑ ተጠሪዎች የሟች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው ሉባለ
አይገባም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉረማ አሇበት፡፡
እ/ብ
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