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የሰ/መ/ቁ. 36777 

ጥቅምት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- አቶ ወንዴምአገኝ ዘውደ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- እነ 1/ አቶ ታፇሠ ወንዴአፌራሽ   

      2/ ወ/ሮ በሇጤ አምዯመስቀ ሌ ሁለም        ቀርበዋሌ 

      3/ ወ/ሮ ቆንጅት ምንዲሁን 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የኑዛዜ አፃፃፌ ሥርዒትን የሚመሇከት ነው፡፡ 

 ሇሠበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሟች ውብዬ 
ምንዲሁን የተውት ኑዛዜ እንዱፀዴቅሊቸው ሇፌ/ቤቱ አመሌክተው ኑዛዜው ተረጋግጦ ማስረጃ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ 
የአሁኖቹ ተጠሪዎች ኑዛዜው ሃሰተኛ ነው፤ ተናዛዥዋ ራሣቸውን በሣቱበት ጊዜ የተዯረገ ነው፤ ሟች መፃፌ የሚችለ 
ሆነው ሣሇ በአሻራቸው መፇረማቸው ኑዛዜውን እንዲሊዯረጉ ያሣያሌ፤ በኑዛዜው በግሌጽ አሌተነቀሌንም በማሇት ኑዛዜው 
ውዴቅ እንዱዯረግ አቤቱታቸውን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሠረት አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም ቀርበው ኑዛዜው ውሌ 
አዋዋይ ፉት የተዯረገ ነው፤ ሟች በአሻራ ቢፇርሙም በውሌ አዋዋይ እና በምስክሮቹ ፉት ስሇተዯረገ ተገቢ ነው፤ 
ተጠሪዎች ተወሊጆች ስሊሌሆኑ ከውርስ የተነቀለበት ምክንያት ሉገሇፅ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ኑዛዜው በታይþ ተጽፍ በምስክሮች ፉት ተነቦ ምስክሮችም 
ወዱያው መፇረማቸውን፣ ምስክሮቹ ችልታ ያሊቸውና አማርኛ ቋንቋም እንዯሚችለ፣ ሟችም ፉርማቸውን እንዲኖሩበት 
ተረጋግጧሌ፤ የምስክሮቹም ብዛት በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 መሠረት በቂ ነው፤ የሟች የአእምሮ ሁኔታ ዯህንነትን በተመሇከተ 
ኑዛዜውን ያስፇፀሙት ኃሊፉ በምስክርነት ተጠርተው አረጋግጠዋሌ፤ ስሇዚህ ኑዛዜው የሚነቀፌበት ምክንያት ስሇላሇ 
የቀዴሞው ውሣኔ አይሻርም በማሇት የተጠሪዎችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

 ይህንን ውሣኔ በመቃወም ተጠሪዎች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ 
ካከራከረ በኋሊ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 መሠረት ግሌጽ ኑዛዜ በ2 ምስክሮች መፇረሙ በቂ የሚሆነው ከምስክሮቹ አንደ 
ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ በኑዛዜው ሊይ ከፇረሙት ሁሇት ምስክሮች ውስጥ አንዲቸውም 
የውሌና ምዝገባ ጽ/ቤት ሠራተኛ ስሊሌሆኑ ኑዛዜው በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 የተቀመጠውን መስፇርት አያሟሊም ስሇሆነም 
አመሌካች የሟች ውብዬ ምንዲሁን የኑዛዜ ወራሽነት መብት የሊቸውም ሲሌ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡ 

 አመሌካችም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡ 
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 የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሣኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታም ኑዛዜው የተዯረገው 
ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ሰው ስራውን በሚያካሂዴበት በአ/አበባ ውሌና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት በመሆኑ በበቂ 
ምስክር ተረጋግጧሌ፤ ሟች ኑዛዜውን ያዯረጉትም በነፃ ፌሊጎታቸው ነው የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪዎችም ቀርበው ኑዛዜው 
በሕግ የተመሇከተውን ስርዒት አሌተከተሇም፤ ሟች ኑዛዜውን የሰጡት ጤነኛ በነበሩበት ሰዒት አሌነበረም ሟች የተማሩ 
ስሇነበሩ በጣት መፇረማቸው በጠና መታመማቸውን ያሣያሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ መረዲት እንዯሚቻሇው ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትና ይህም ችልት አቤቱታው ሇሰበር ችልት ቀርቦ 
እንዱጣራ ያዯረገበት ነጥብ ሟች ውብዬ ያዯረጉት ኑዛዜ በሕጉ ሊይ የተመሇከተውን መስፇርት ያሟሊሌ አያሟሊም 
የሚሇው ነው፡፡ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ ግሌፅ ኑዛዜ መሆኑ ያሊከራከረ ጉዲይ ነው፡፡ ግሌጽ ኑዛዜ ሉያሟሊ የሚገባው 
ስርዒቶች በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 881 ሥር ተዘርዝረዋሌ፡፡ ይኸውም 1ኛው ኑዛዜው በ4 ምስክሮች ፉት መነበብ ያሇበት መሆኑ፣ 
ይህም ስርዒት መፇፀሙና የተፃፇበት ጊዜ በኑዛዜው ሊይ መመሌከቱ፣ ተናዛዥና ምስክሮቹ በኑዛዜው ሊይ ወዱያውኑ 
ፉርማቸውን ወይም ያውራ ጣት ምሌክታቸውን ማዴረጋቸው መረጋገጡ አስፇሊጊ ነው፡፡ በሟች ተሰጠ የተባሇው ኑዛዜም 
ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት የተዯረገ፣ ሁሇት ምስክሮች የፇረሙበት፣ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 
የተሰጠው ሰው ኑዛዜውን አረጋግጦ የፇረመበት፣ ኑዛዜው በምስክሮች ፉት ስሇመነበቡ የሚገሌጽ እና ተናዛዥዋ የጣት 
አሻራቸውን ምስክሮቹ ዯግሞ ፉርማቸውን ያኖሩበት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 
881 ሥር የተመሇከቱትን ስርዒቶች ያሟሊ ነው፡፡ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ኑዛዜው የህጉን ሥርዒት አሌተከተሇም ያሇው 
በኑዛዜው ሊይ የተመሇከቱት ሁሇት ምስክሮች ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጣቸው ሠዎች አይዯለም በማሇት 
ነው፡፡ በእርግጥ ምስክሮች ተብሇው የተፃፈት ሁሇት ሠዎች ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጣቸው ሇመሆኑ 
የሚያመሇክት ነገር የሇም፡፡ ነገር ግን ኑዛዜው የተዯረገው ከሁሇቱ ምስክሮች በተጨማሪ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 
የተሰጠው ሰው ፉት፣ ስራውን በሚያካሂዴበት ክፌሌ ነው፡፡ ምንም እንኳን እኚህ ሰው ምስክር ተብሇው ባይገሇፁም ሟች 
ኑዛዜውን በነፃ ፇቃዲቸው ሲሰጡና ኑዛዜውም ሲነበብ አይተው በኑዛዜው ሊይ ፇርመዋሌ፡፡ የምስክሮች ዋና አስፇሊጊነትም 
ኑዛዜ አዴራጊው ኑዛዜውን በነፃ ፌሊጎቱ እና በትክክሇኛ አእምሮው የሰጠ መሆኑንና የኑዛዜ ቃለም የእርሱ መሆኑን 
ሇማረጋገጥ ነው፡፡ ይህንን ዯግሞ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ሰው አረጋግጠው ፉርማቸውን ያኖሩ በመሆኑ 
ምስክር ተብሇው ስማቸው ባሇመገሇፁ ብቻ ምስክር አሌነበሩም የሚባሌበት ሕጋዊ ምክንያት አሊገኘንም፡፡ ከምስክሮቹ አንደ 
ዯግሞ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን የተሰጠው ከሆነና ኑዛዜው ይኸው ሰው ስራውን በሚያካሂዴበት ክፌሌ ከሆነ 
ሁሇት ምስክሮች ብቻ በቂ መሆናቸው በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 882 ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ሟች አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ 
የሕጉን መስፇርት ያሟሊ በመሆኑ አመሌካች የሟች ውብዬ ምንዲሁን የኑዛዜ ወራሽ አይዯለም በማሇት የተሰጠው ውሣኔ 
ስህተት ነው፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 473ዏ7 በዏ1/ዏ9/99 የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 31ዏ22 
በ28/ዏ6/2ዏዏዏ የሰጠው ውሣኔ ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ8ዏ63 በ4/ዏ8/98 የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፤ ሟች አዯረጉት የተባሇው ኑዛዜ 
የሕጉን መስፇርት ያሟሊ በመሆኑ አመሌካች የሟች የኑዛዜ ወራሽ ናቸው፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ  
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