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የሰ/መ/ቁ. 70057 
ሔዲር 06 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

 
አመሌካች፡- እነ ወ/ሮ አበበች ቡሌቻ    
ተጠሪ፡- የሇም፡፡ 
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
                             ፌ  ር  ዴ 
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የኑዛዜ አፃፃፌ ሥርዓትን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇሰበር አቤቱታ 
መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን የአሁኑ 
አመሌካች ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሟች አቶ በቀሇ በዲኔ ህዲር 28 ቀን 
2003 ዓ/ም የተውት ኑዛዜ እንዱፀዴቅሊቸው ሇፌርዴ ቤቱ አመሌክተው ሚስትነታቸውና የህጻን 
ግርማ በቀሇና አይናሇም በቀሇ የሟቹ የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ 
ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ የኑዛዜውን ሰነዴ በተመሇከተ ግን በተናዛዡና በአራት ምስክሮች ፉት ያሌተነበበ 
ነው በሚሌ ምክንያት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2)"ን" በመጥቀስ ውዴቅ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ 
ውሳኔ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትም ሆነ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ተቀባይነት 
አግኝቷሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ሟች ያዯረጉት ግሌፅ ኑዛዜ በውሌ አዋዋይ 
ፉት የተዯረገ ሁኖ እያሇ ኑዛዜው ስሇመነበቡ አይገሌጽም ተብል ውዴቅ መዯረጉ ያሊግባብ ነው፣ 
ፍርማሉቲውን ፌርዴ ቤቱ በራሱ ማንሳት አይችሌም ነበር በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ አቤቱታውም ተመርምሮ በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን በጉዲዩ ሊይ ተጠሪም 
የላሇበት በመሆኑ የአመሌካቾችን የቅሬታ ነጥብ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  
 
ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው አመሌካቾች የሚከራከሩት ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በውሌ አዋዋይ 
ፉት የተዯረገ ሁኖ እያሇ በተናዛዡና በአራት ምስክሮች ፉት አሌተነበበም ተብል ውዴቅ መዯረጉ 
ያሊግባብ ነው በሚሌ ነው፡፡ ስሇሆነም ሟች አቶ በቀሇ በዲኔ ያዯረጉት ኑዛዜ በሔጉ ሊይ 
የተመሇከተውን መስፇርት ያሟሊሌ? ወይስ አያሟሊም? የሚሇው ነጥብ ምሊሽ የሚያስፇሌገው 
ነው፡፡ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ግሌፅ ኑዛዜ ነው፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ ሉያሟሊ የሚገባቸው ስርዓቶች 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 881 እስከ 883 ዴረስ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 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 ነው፡፡ 
እንዱሁም በውሌ አዋዋይ ወይም በዲኛ ፉት የሚዯረግ ከሆነ የምስክሮች ብዛት ሁሇት በቂ 
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መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 883 
ስር የተመሇከቱት የምስክሮችን ችልታ የሚመሇከቱ  ሔጋዊያን ሁኔታዎች ሉሟለ ይገባሌ፡፡ 
 
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም በሟች ተሰጠ የተባሇው ኑዛዜም ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ፉት የተዯረገ፣ ሶስት ምስክሮች የፇረሙበት፣ ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን 
የተሰጠው ሰው ኑዛዜውን አረጋግጦ የፇረመበት፣ ኑዛዜው በምስክሮችና በተናዛዡ ፉት 
ስሇመነበቡ በሰነደ ሊይ ስሇመገሇፁ የማያሳይ እና ተናዛዡ የፇረሙት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 
በመሆኑም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 881(2) ሥር ከተመሇከቱት ስርዓቶች ውስጥ 
ኑዛዜው በተናዛዡና በምስክሮች ፉት የመነበቡን ሥርዓት ያሊሟሊ ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
ኑዛዜው የህጉን ሥርዓት አሌተከተሇም ያለትም ኑዛዜው ስሇመነበቡ አይገሌጽም በማሇት ነው፡፡ 
በእርግጥ ኑዛዜው በተናዛዡና በምስክሮች ፉት ስሇመነበቡ የሚያመሊክት ነገር የሇውም፡፡ 
አመሌካች የሚከራከሩት ዯግሞ ኑዛዜው የተዯረገው ሶስቱ ምስክሮች ባለበት ጊዜና ቦታ 
ከመሆኑም በተጨማሪ ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ሰው ፉት፣ ስራውን በሚያካሂዴበት 
ክፌሌ ስሇሆነ በኑዛዜው ሊይ ስሇመነበቡ ያሇመገሇፁ ኑዛዜውን ፇራሽ አያዯርገውም በማሇት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ ሲታይ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ተከታይ ሁኖ ከኑዛዜ 
አይነቶች አንደ ስሇሆነው የግሌፅ ኑዛዜን ፍርማሉቲነት የሚያወሳ ዴንጋጌ መሆኑን ከዴንጋጌዎቹ 
ርዕስ፣ ይዘትና ቅርፅ የምንገነዘበው ጉዲይ ሲሆን ይህ ዴንጋጌ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ስር 
ከተመሇከቱት የኑዛዜ ፍርማሉቲዎች መካከሌ ሇይቶ ያወጣው የምስክሮችን ቁጥር ብቻ ሁኖ 
ሁሇት ምስክሮች በቂ የሚሆኑበትን አግባብ የሚያሳይ እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2) ስር 
ኑዛዜው በምስክሮችና በተናዛዡ ፉት ስሇመነበቡ የሚሇው ስርዓት ስሇመፇጸሙ በኑዛዜው ሊይ 
ያሇመገሇፅ ውሌ አዋዋይ ወይም ዲኛ ፉት ሇሚዯረግ ግሌጽ ኑዛዜ በፍርማሉቲ የማይፇሇግ 
መሆኑን የሚገሌፅ አይዯሇም፡፡ ምንም እንኳን ውሌ አዋዋዩ ሰው ምስክር ተብሇው ባይገሇፁም 
የምስክሩን ቁጥር በተመሇከተ ኑዛዜው በሔጉ የተመሇከተውን ፍርማሉቲ ያሟሊ ነው ሉባሌ 
ከሚችሌ በስተቀር በሔጉ የሚፇሇገውን የኑዛዜውን መነበብ ሥርዓት ግን ይኸው ይተካሌ ሉባሌ 
የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ውሌ አዋዋይ ሟች ኑዛዜውን በነፃ ፇቃዲቸው ሲሰጡና ኑዛዜውም 
የተናዛዡን መሆኑን አይተውና አረጋግጠው በኑዛዜው ሊይ ፇርመዋሌ፣ የምስክሮች ዋና 
አስፇሊጊነትም ኑዛዜ አዴራጊው ኑዛዜውን በነፃ ፌሊጎቱ እና በትክክሇኛ አእምሮው የሰጠ 
መሆኑንና የኑዛዜው ቃሌም የእርሱ መሆኑን ማረጋገጥ ነው የሚሇው ምክንያት ሲታይም በሔጉ 
በግሌጽ የተመሇከተውን ፍርማሉቲ ወይም የኑዛዜው መነበብ ስርዓት ያሇመፇፀምን አስፇሊጊ 
አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ አይሆንም፡፡  
 
በመሆኑም ኑዛዜው ሇተናዛዡና ሇምስክሮች ስሇመነበቡ በሰነደ ሊይ ያሇመገሇፁ ብቻ የኑዛዜ ሰነደ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2) እና 882 ስር የተመሇከተውን ፍርማሉቲ አያሟሊም ተብል ፇራሽ  
እንዱሆን የግዴ የሚሌ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከውሌ አዋዋይ በተጨማሪ ላልች ሶሰት ምስክሮች 
በኑዛዜ ሰነደ ሊይ ያለ ከመሆኑም በሊይ በውሌ አዋዋይ ፉት ቃሇ መሏሊ የተፇጸመበትና የሰነደ 
ይዘት የተረጋገጠ ስሇመሆኑ ሰነደ የሚገሌጽ ቢሆንም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 882 ዴንጋጌ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 ተከታይ በመሆኑና ስሇኑዛዜው መነበብ ስርዓት መፇፀም በኑዛዜ ሰነደ ሊይ 
መገሇጽ የግዴ የሚሌ ሔጋዊ ፍርማሉቲ ሁኖ ስሇአገኘነው ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ የሔጉን 
መስፇርት ያሊሟሊ ነው፡፡ የኑዛዜ ፍርማሉቲ ጥያቄ ዯግሞ ሰነደ ሇማስረጃነት እስከተጠየቀ 
ዴረስና ከጉዲዩ የክርክር አመራር ሥርዓት አንፃር ሲታይ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ሇማንሳት የሚችሇው 
እንጂ የግዴ ከተከራካሪ ወገን ሉነሳ የሚገባው ነው ሉባሌ የሚችሌ ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ 
አመሌካቾች ያነሱት ክርክርም ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም የሟች አቶ በቀሇ 
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በዲኔ ሔዲር 28 ቀን 2003 ዓ/ም ያዯረጉት ኑዛዜ ፇራሽ ነው ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች 
መወሰኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2)፣ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 857 እና 882 ዴንጋጌዎችን ያገናዘበ በመሆኑ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
 

1. በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 3412/03 ግንቦት 22 ቀን 
2003 ዓ.ም. ተሰጥቶ በከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 16084 ሰኔ 13 ቀን 
2003 ዓ.ም. በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 16126 ሰኔ 15 ቀን 2003 ዓ.ም. 
በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ሟች አቶ በቀሇ በዲኔ ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም. ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881(2) 
እና 882 መሰረት ፍርማሉቲውን ያሊሟሊ በመሆኑ ፇራሽ ነው ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 
ቤ/መ 
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