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የሰ/መ/ቁ. 45806 

ሀምላ 8 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ብርሀኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ፌፁም በርታ - አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሶፉያ ደሊ 

      2. ወ/ሪት መሪማ በርታ 

      3. አቶ ሚፌታ በርታ - ጠበቃ አቶ ታየ ቀረቡ 

      4. አቶ ማርዬ በርታ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና 
ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
አመሌካች የሰበር አቤቱታ ስሊቀረበ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ አባቴ አቶ በርታ ሰይዴ ሀምላ 24 ቀን 1995 ዓ.ም 
ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ ሟች አባቴ በውሌና ማስረጃ መጋቢት 5 ቀን 1985 ዓ.ም ኑዛዜ ያዯረጉ ስሇሆነ 
ኑዛዜው ፀዴቆ የኑዛዜ ወራሽነቴ ተረጋግጦ ማስረጃ ይሰጠኝ በማሇት ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ያቀረበው ማመሌከቻ ነው፡፡ ተጠሪዎች በክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት አመሌክተው በክርክሩ ጣሌቃ 
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እንዱገቡ ከተፇቀዯሊቸው በኋሊ ተጠሪዎች በሸሪዓ ፌርዴ ቤት የሟች ወራሽ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ አቤቱታ 
አቅርበው አመሌካቹ በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ እየተከራከረ ስሇሆነ ጉዲዩ በአንዴ ጊዜ በሁሇት ፌርዴ ቤቶች መታየት 
የሇበትም የሚሌ መቃወሚያና በአማራጭ ላልች መከራከሪያዎችን አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪዎች በዚህ 
መዝገብ በተያዘው ጉዲይ ሊይ በመከራከር እያለ የአሁን ተጠሪዎች አመሌካች የአሁን አመሌካች ጣሌቃገብ 
ተከራካሪ የሆኑበት በሸሪዓ ፌርዴ ቤት የተያዘው መዝገብ መስከረም 25 ቀን 1997 ዓ.ም ውሣኔ አግኝቷሌ፡፡ 
የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት የተወሰነ መሆኑን በመግሇፅና አመሌካች 
ያቀረበው አቤቱታ ሊይ ማከራከር የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 8(1)”ን” የሚጥስ መሆኑን በመግሇፅ የአመሌካችን አቤቱታ 
ውዴቅ አዴርጎበታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 
ቤት ያቀረበ ቢሆንም ይግባኙን አሌተቀበሇውም፡፡ አመሌካች ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር የሰበር ችልት የሰበር አቤቱታ 
አቅርቦ የሰበር አቤቱታው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ 

 አመሌካች ሇዚህ ችልት ግንቦት 6 ቀን 2001 ዓ.ም ፅፍ ባቀረበው የሰበር አቤቱታ እኔ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ ሆኜ የገባሁት ወሊጅ አባቴ በፌትሏብሓር ህጉ መሠረት ያዯረገው ኑዛዜ ስሊሇ ውርሱ 
መታየት የሚገባው በመዯበኛው ፌርዴ ቤትና በፌትሏብሓር ህጉ መሠረት መሆን አሇበት የሚሇውን መቃወሚያ 
ሇማቅረብ ነው፡፡ እኔ በአዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 3 መሠረት መጥሪያ ተሌኮሌኝ በሸሪዓ ፌርዴ 
ቤት ሇመዲኘት ፇቃዯኛ መሆኔን በመግሇፅ ፍርም ሞሌቼ ያሊቀረብኩ በመሆኑ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ሙለ 
ፇቃዴን አሌሰጠሁትም፡፡ መቃወሚያ ሇማቅረብ ጣሌቃ መግባቴ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፇቃዴ ሰጥቷሌ 
ተብል የተሰጠው የህግ ትርጉም አባቴን የመውረስ መብቴን የሚያሣጣና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች በበኩሊቸው እኛ የአንዯኛ ተጠሪ የሟች ሚስትና ወራሽ ከሁሇተኛ ተራ ቁጥር እስከ አራተኛው 
ተራ ቁጥር ስማችን የተገሇፀው ተጠሪዎች የሟች ሌጆችና ወራሾች መሆናችንን በሸሪዓ ፌርዴ ቤት በሸሪዓ ህግ 
መሠረት ሇማረጋገጥ ባቀረብነው ማመሌከቻ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመታየት ሊይ እያሇ 
አመሌካች ነሏሴ 27 ቀን 1995 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ በክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች ወዯ 
ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ከተፇቀዯሇት በኋሊ አንዯኛ ተጠሪ የሟች ሚስት አይዯሇችም ሟች በህይወት በነበሩበት 
ጊዜ ያዯረጉት ኑዛዜ ስሊሇ ኑዛዜው ይፅዯቅሌኝ የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ስሇጉዲዩ በሽማግላዎች እንዱጣራ በማዴረግ 
የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎበታሌ፡፡ አመሌካች በሙለ ፇቃደ በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ ኑዛዜው 
እንዱፀዴቅሇትና አንዯኛ ተጠሪ የሟች ሚስት አይዯለም ተብል እንዱወሰንሇት ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት አመሌክቶ ውዴቅ ከተዯረገበት በኋሊ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ስምምነት አሌሰጠሁም በማሇት 
ያቀረበው አቤቱታ ተገቢ አይዯሇም በማሇት በፅሐፌ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች ሟች አባቴ ኑዛዜ ያዯረጉ 
በመሆኑ በሸሪዓ ህግ መሠረት የሟች ውርስ መታየት የሇበትም የሚሌ መቃወሚያ ሇማቅረብ በክርክሩ ጣሌቃ 
መግባቴ በሸሪዓ ህግ መሠረት በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፇቃዴ እንዯሰጠሁ ሉቆጠር አይገባውም፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ ኑዛዜው በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ታይቶ ውሣኔ አሌተሰጠበትም የሚሌ ይዘት ያሇው የመሌስ መሌስ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ በፅሐፌ ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች በሸሪዓ ህግ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፇቃደን 
ሰጥቷሌ ወይስ አሌሰጠም? የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሟች አዴርገውታሌ የተባሇውን ኑዛዜ አይቶ ውሣኔ ሰጥቶበታሌ 
ወይስ አሌሰጠበትም? የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን ማመሌከቻ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚለት ጭብጦች መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ 

1. አመሌካች በሸሪዓ ሔግ መሠረት በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፇቃዴ አሌሰጠሁም በማሇት ሰፉ ክርክር 
አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በሸሪዓ ህግ ሇመዲኘት ፇቃደን ሰጥቷሌ ወይስ አሌሰጠም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመፌታት 
አመሌካች ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት ተከራካሪ ሆኖ የገባበትን ሁኔታና አመሌካች በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ተከራካሪ ሆኖ ከገባ 
በኋሊ ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት ያቀረበውን ጥያቄና ክርክር ይዘት መመርመር አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ 
የሟች አቶ በርታ ሠይዴ ሚስትና ወራሽ፣ ሁሇተኛ፣ ሦስተኛ እና አራተኛ ተጠሪዎች የሟች ሌጆችና ወራሾች 
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መሆናቸው በሸሪዓ ህግ መሠረት ተረጋግጦ እንዱወሰንሊቸው ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
በመዝገብ ቁጥር 7/96 ባስከፇቱት ክርክር ጣሌቃ ሇመግባት የሸሪዓ ፌርዴ ቤቱ እንዱፇቅዴሇት አመሌክቷሌ፡፡ 
አመሌካች በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 41 መሠረት ተጠሪዎችን ወራሽነት ጥያቄና ክርክር ጣሌቃ 
ገብቶ ሇመከራከር ሲጠይቅ በክርክሩ ሑዯት በአዋጅ ቁጥር 188/1992 አንቀፅ 6(1) መሠረት የሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች 
ሇውሣኔአቸው መሠረት ሉያዯርጉት በሚገባው በሸሪዓ ህግ መሠረት ሇመዲኘት ፌሊጎትና ፇቃዴ ያሇው መሆኑን 
የሚያመሇክት ነው፡፡ ምክንያቱም የክርክሩን የአመራር ሥርዓት ካሌሆነ በስተቀር የሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች በሥረ-ነገር 
ሥሌጣናቸው ሥር የሆኑ ጉዲዮች የሚቀርብሊቸውን አቤቱታና ክርክር የሚወስኑት የሸሪዓ ህግን መሠረት 
በማዴረግ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 188/92 በአንቀፅ 6(1) በግሌፅ የተዯነገገ በመሆኑ አንዴ ሰው ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
ክስ ወይም አቤቱታ ሲያቀርብ ሥነ ሥርዓታዊ ከሆነው ጭብጥና ጥያቄ ውጭ የሆኑት ጉዲዮች በሸሪዓ ህግ 
ሇመዲኘትና ፇቃዴ የሰጠ መሆኑን የሚያሣይ በመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካች በሸሪዓ ህግ መሠረት 
በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፇቃደን የሰጠ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ከፇቀዯሇት በኋሊ ያቀረበውን ክርክር ይዘትና የሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
ዲኝነት በማየት እንዱወሰንሇት ያቀረበውን ጭብጥ በመመርመር ውሣኔ መስጠት ግዴ ይሊሌ፡፡ 

 አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ከፇቀዯሇት በኋሊ 
ሁሇት መሠረታዊ ጭብጦች ፌርዴ ቤቱ አይቶ ውሣኔ እንዱሰጥሇት ጠይቋሌ፡፡ የመጀመሪያው አንዯኛ ተጠሪ 
የሟች አባቴ አቶ በርታ ሠይዴ ሚስት አይዯለም፡፡ ስሇሆነም አንዯኛ ተጠሪ የሟች ሚስትና ወራሽ ነኝ በማሇት 
ያቀረቡት አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግሌኝ የሚሌ ሲሆን ሁሇተኛው ሟች አባቴ በህይወት እያሇ ያዯረገው የኑዛዜ ሰነዴ 
ስሊሇ የሸሪዓ ፌርዴ ቤቱ ያፅዴቅሌኝ የሚሌ መሆኑን በመዝገብ ቁጥር 7/96 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት ከሰጠው ውሳኔ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ጣሌቃገብ ተከራካሪ 
እንዱሆን የጠየቅሁት ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን በሸሪዓ ህግ መሠረት ጉዲዩን እንዲይወስን ተቃውሞ ሇማቅረብ ነው 
በማሇት በሰበር አቤቱታው ያቀረበው መከራከሪያ ተገቢነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች ሇፋዳራሌ 
የሸሪዓ ፌርዴ ቤት በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ ክርክሩን እንዱያሰማ ያቀረበው ማመሌከቻና አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ 
እንዱገባ ከተፇቀዯሇት በኋሊ የሸሪዓ ፌርዴ ቤቱ የጠየቀው ዲኝነትና ያቀረበው ክርክር በአንዴነት ሲታዩ አመሌካች 
በሸሪዓ ህግ መሠረት በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ሙለ ፇቃዴን የሰጠ መሆኑን የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ 

 አመሌካች በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፇቃዯኛ መሆኔን በአዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀፅ 5(1) እና ከአዋጁ 
ጋር በተያያዘው አባሪ(ፍርም) በመሙሊት አሌሰጠሁም በማሇት ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ሆኖም ከአዋጁ ጋር 
የተያያዘውን ፍርም በመሙሊት በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፇቃዯኛ መሆናቸውን ወይም አሇመሆናቸውን 
ከቀጠሮ ቀን በፉት ሇሬጅስትራር እንዱገሌፅ የሚገዯደት በጉዲዩ ተከሳሽ ወይም በተጠሪነት ቀርበው መሌስ 
የመስጠት ግዳታ ያሇባቸው ሰዎች መሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀፅ 5(1) በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ አስፇሊጊ 
የሆነ ሥነ ሥርዓቶችና ፍርማሉቲዎች በማሟሊት ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት ክስ ወይም አቤቱታ ያቀረበ ከሳሽ ወይም 
አቤቱታ አቅራቢ ክሱን ወይም አቤቱታውን ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት አንዱታይ ፇቃዯኛ መሆኑን ፍርም በመሙሊት 
መግሇፅ አያስፇሌገውም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የሸሪዓ ፌርዴ ቤት አቤቱታውን አይቶና በአቤቱታው ዲኝነት 
የጠየቀባቸውን ጉዲዮች አጣርቶ እንዱወሰንሇት ግሌፅ ጥያቄ አቅርቦና ተከራክሮ ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ በሸሪዓ ፌርዴ 
ቤት ሇመዲኘትና ጉዲዩ በሸሪዓ ህግ መሠረት እንዱወሰን ፇቃደን አሌሰጠሁም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር 
የአዋጁን አንቀፅ 5(1) ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበና የህግ መሠረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሟች አቶ በርታ ሠይዴ መጋቢት 5 ቀን 1985 ዓ.ም አዴርገውታሌ የተባሇው ኑዛዜ በሸሪዓ 
ህግ መሠረት ህጋዊ ውጤት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝና አግባብነት ያሊቸውን 
የሀዱስ ዴንጋጌዎች (በሸሪዓ) ስሇ ኑዛዜ ዋጋ መኖር ከተዯነገጉ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ 
በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ያሌፀዯቀ በመሆኑ በሸሪዓ መሠረት ህጋዊ ውጤትና ተፇፃሚነት ያሇው አይዯሇም በማሇት 
እንዯወሰነ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት መስከረም 25 ቀን 1997 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ በግሌፅ 
ተመሌክቷሌ፡፡ የሸሪዓ ፌርዴ ቤቱ በፉቱ የቀረበሇትን የኑዛዜ ወይም ያሇኑዛዜ ወራሽነት ጥያቄ የሚወስነው የሸሪዓ 
ህግን መሠረት በማዴረግ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀፅ 6(2) የተዯነገገ በመሆኑ አመሌካች የሟች ኑዛዜ 
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ይፅዯቅሌኝ በማሇት ያቀረበውን ጥያቄ አግባብነት ያሊቸውን የሸሪዓ ህግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ መርምሮ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሟች አቶ በርታ ሠይዴ ያዯረጉት ኑዛዜ የሸሪዓ 
ህግ የሚጠይቀውን መሥፇርት ያሟሊና ህጋዊ ውጤት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሲወስን 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት አግባብነት ያሊቸውን የሸሪዓ ህግ ዴንጋጌዎች አሌጠቀሰም ወይም 
የሸሪዓ ህግ ዴንጋጌ ሲተረጉም ሥህተት ሠርቷሌ የሚሌ ሀሳብ ካሊቸው አመሌካች ጉዲዩን በይግባኝ አይቶ የማረም 
ሥሌጣን ሊሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማቅረብ ነበረባቸው፡፡ አመሌካች ይህንን በማዴረግ 
ፊንታ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በጭብጥነት በመያዝ ግሌፅ ውሣኔ የሰጠበት የሟች ኑዛዜ 
እንዯተጠቃሚ መሆናቸውን እንዱረጋገጥሊቸው ሇአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ጥያቄ የህግ 
መሠረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. አመሌካች በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች ያቀረቡት ክርክር በሚሰማበት መዝገብ 
ጣሌቃ እንዱገቡ ተፇቅድሊቸውና የሸሪዓ ፌርዴ ቤቱ የሟች ያዯረገው ኑዛዜ ስሊሇ በኑዛዜ ተጠቃሚ መሆናቸው 
እንዱወሰን ጥያቄ አቅርበው ጉዲዩ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመታየት ሊይ እያሇ የሟች ኑዛዜ ወራሽ መሆናቸውን 
በማረጋገጥ ውሣኔ እንዱሰጥሊቸው ሇአዱስ አበባ ከተማ ነክ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ይኸ 
የአመሌካች የክርክር ስሌት በአገሪቱ ሰዎች በፇቃዲቸው በሀይማኖት ወይም በባህሌ ህግ መሠረት የመዲኘት 
መብት እንዲሊቸው በህገ-መንግስቱ አንቀፅ 34 ንዐስ አንቀፅ 5 የተረጋገጠውን መብት ተገቢ ባሌሆነ መንገዴ 
ተግባራዊ ሇማዴረግ የሞከሩ መሆናቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ ምክንያቱም ህገ-መንግስቱ ሰዎች የግሌና የቤተሰብ 
ጉዲይ በተመሇከተ በፇቃዯኝነት በሀይማኖት ወይም በባህሌ ህግ መሠረት የመዲኘት መብት ያሊቸው መሆኑን 
የዯነገገው ተከራካሪዎቹ ጉዲያቸውን የሚያቀርቡበትን ፌርዴ ቤትና ጉዲያቸው በየትኛው ህግ መሠረት መታየት 
እንዲሇበት በሙለ ፇቃዴና ፌሊጎታቸው እንዱመርጡ እዴሌ ሇመስጠት እንጅ በአንዴ ጊዜ አንዴ ጉዲይ በሀይማኖት 
ህግ መሠረት እንዱታይ ሇሀይማኖት የዲኝነት ተቋማትና በላልች ህጎች መሠረት እንዱታይ ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት 
አቅርበው እንዱከራከሩ ሇመፌቀዴ አይዯሇም፡፡ አመሌካች የፋዳራሌ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ያቀረበውንና የሸሪዓ ፌርዴ ቤት መሠረታዊ ጭብጥ አዴርጎ ይዞ በማጣራት ሊይ የነበረውን ጉዲይ 
በተመሣሣይ ጊዜ ውስጥ ሇአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ታይቶ እንዱወሰን ያቀረበው ጥያቄ 
የህገ መንግስቱን አንቀፅ 34 ንዐስ አንቀፅ 5 እና የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 8 ንዐስ አንቀፅ 1 
የሚጥስ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሁሇቱም ፌርዴ ቤቶች የሟች ኑዛዜ በጭብጥነት ይዘው በማጣራት ሊይ እያለ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ ቀዴሞ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ቀዴሞ በፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ የሸሪዓ ፌርዴ ቤት በፌርዴ የተቋጨ ጉዲይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
መታየቱ እንዱቀጥሌ ማዴረጉ የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 5 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ የሚጥስና 
አስቀዴሞ በፌርዴ የተቋጨ ጉዲይ በዴጋሚ በላሊ ፌርዴ ቤት እንዱወሰን የቀረበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ ከሊይ በተዘረዘሩት ምክንያቶች የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣ የአዱስ 
አበባ ከተማ ነክ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የሰበር ችልት አመሌካች ሟች አባቴ ያዯረጉት ኑዛዜ ተጠቃሚ መሆኔ 
ተረጋግጦ ማስረጃ ይሰጠኝ በማሇት ያቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢና የህግ ስህተት የላሇበት 
በመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት አፅንተነዋሌ፡፡ 
 

ው ሣ ኔ 
 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት፣ የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤትና የከተማ ነክ 
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 
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