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የሰ/መ/ቁ 57607 

ግንቦት 30 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጏስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ነጋ ደፌሣ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ኤርሚያስ ኬስታንትኖስ ግሉፔትስ -ወኪሌ ጸሏይ መሇሰ  - ቀረበር 

ተጠሪ፡- ሰሇሞን ከስታንቲኖስ ግሉፔትስ - ቀረበ  

           መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወቀረቀት ይሰጠኘ በሚሌ በቀረበው ጥያቄ መነሻነት 
የተካሄዯውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ 
አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን መዝገቡ የተከፇተው አሁኑ አመሌካች ባቀረበው 
የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጠን ጥያቄ መሠረት ነው፡፡ ፌ/ቤትም ጥያቄውን 
በመቀበሌ የምስክር ወረቀቱን ሰጥቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአሁኑ ተጠሪ የምስክር ወረቀቱ 
የሚሰጥበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፤ ኤርሚያስ የሟች ኬስታንቲኖስ ግሉፔትስ ሌጅ አይዯሇም 
በማሇት መቃወሚያ በማቅረቡ መዝገቡ እንዯገና ተንቀሣቅሶ ሁሇቱ ወገኖች እንዱከራከሩ 
ተዯርጏአሌ፡፡ በመጨረሻም የአሁኑ አመሌካች የሟች ኪስታንቲኖስ ግሉፔትስ ሌጅ ስሇመሆኑ 
ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት /የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት/ አረጋግጦ ማስረጃ አሌመጣም በማሇት 
ፌ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ ሰጥቶት የነበረውን ማስረጃ ሰርዞአሌ፡፡ በየዯረጃው ይግባኝ እና የሰበር አቤቱታ 
የቀረበሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እና የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሰር 
ችልትም በመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን  ውሣኔ አጽንተዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው 
በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ሇአመሌካች ተሰጥቶ 
የነበረው የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የተሰረዘው በአግባቡ ነው ወይ በሚሇው ጭብጥ 
ሊይ ነው፡፡ 

በዚህ መሠረትም ግራ ቀኝ ወገኖች ጭብጡን በማስመሌከት ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 
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ከስር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እና የተሰጡትን ውሣኔዎች ይዘት በዝርዝር 
ተመሌክተናሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ የሰማው ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ መገንዘብ እንዯቻሌነው 
ሇአመሌካች ተሰጥቶ የነበረው የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት 
ተጠሪ ባቀረበው መቃወሚያ ሊይ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት አመሌካች በሚመሇከተው /ስሌጣን ባሇው/ 
ፌ/ቤት ሌጅነቱን አረጋግጦ ይቅረብ የሚሌ ትዕዛዝ ተሰጥቶ ነበር፡፡ ውጤቱን ሇመጠበቅ በሚሌም 
ቀጠሮ ተይዞ ነበር፡፡ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የሌጅነት ይረጋገጥ ጥያቄ የቀረበሇት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የአመሌካችን ሌጅነት አረጋግጦ የሰጠው ውሣኔ የሇም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ፌ/ቤቱ የተጠሪን 
መቃወሚያ በመቀበሌ ውሣኔ እንዯሰጠ ተመሌክተናሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትም ሆነ የይግባኝ ሰሚው ሰበር ችልትም ይህን መስመር ተከትሇው 
ነው የወሰኑት፡፡ 

በበኩሊችን እንዲየነው የሌጅነት ይረጋገጥሌኝ ጥያቄ /አቤቱታ/ የቀረበሇት የፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ በእርግጥ አመሌካች 
የሟች አቶ ኬስታንቲኖስ ግሉፔስ ሌጅ ነው፡፡ ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ የሰጠው 
ውሣኔ የሇም፡፡ ፌ/ቤቱ ከአመሌካች ካቀረበው አቤቱታ /ማመሌከቻ/ ይዘት በመነሣት ብቻ መዝገቡን 
እንዯዘጋው እና የሰጠው ምክንያትም በጋብቻ ውስጥ ተወሌጃሇሁ ካሌክ በህጉ ሌጅ መሆንህ 
ስሇሚገመት ጥያቄህ በፌ/ቤት የሚረጋገጥ አይዯሇም የሚሌ እንዯሆነ በመዝገቡ ተያይዞ ከቀረበው 
ውሣኔ ሇማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡ 

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የአመሌካችን የይግባኝ ክርክር 
ያሌተቀበሇው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ ከምትጠይቅ ውጪ 
በዚህ በኩሌ የሚዯረግ የሇም በማሇት እንዯሆነም ተመሌክተናሌ፡፡ 

እንዯምናየው አመሌካች የሟች ሌጅ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ አከራካሪ 
ሆኖአሌ፡፡ ተጠሪ ቀዯም ሲሌ የተሰጠው የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሉሰረዝ ይገባሌ 
በማሇት የሚከራከረው አመሌካች ሟች እና እናቴ በጋብቻ ተሳስረው ይኖሩ በነበሩበት ጊዜ 
የተወሇዴኩ ሌጅነኝ የሚሌ መከራከሪያ ይዞ ነው የምስክር ወቀረቱን እንዱሰጠው የጠየቀው በእርግጥ 
አመሌካች በጋብቻ ውስጥ ስሇመወሇደ ከመግሇጽ አሌፍ ይህ ሁኔታ በፌሬ ነገር ረገዴ ተረጋግጦ 
ስሌጣን ባሇው ፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ የሇም፡፡ በዚህ ምክንያትም ነው አመሌካች አቤቱታውን 
ሇፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበው፡፡ በመሆኑም የወራሽነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 
እንዱሰጥ የተጠየቀው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤት አመሌካች የሟች ሌጅ ነኝ የሚሇውን 
ክርክር አሇመቀበለ ትክክሌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ግን የሌጅነት ማረጋገጫ ውሣኔ መስጠት ያሇበት 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን አቤቱታ በአግባቡ ሣያስተናግዴ በመቅረቱ ብቻ 
አመሌካች ፌትህ የሚያገኝበትን መዴረክ እንዱያጣ ማዴረጉ አግባብ አይሆንም፡፡ 

በፌርዴ ሉወሰን የሚገባው ጉዲይ ያሇው ማንኛውም ሰው ጉዲዩን ሇፌ/ቤት ወይም ሇላሊ 
በህግ የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብ እና ውሣኔ የማግኘት መብት ያሇው ስሇመሆኑ 
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገመንግስት አንቀጽ 37 /1/ ተዯንግጏአሌ፡፡ 
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በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው አመሌካች በጋብቻ ውስጥም ይወሇዴ ከጋብቻ ውጪ ሌጅነቱን 
ይረጋገጥሊት ዘንዴ ሇፌርዴ ቤት አቤቱታ /ጥያቄ/ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ ጥያቄው በፌርዴ 
ሉወሰኑ ከሚገባቸው ጉዲዮች አንደ ነው፡፡ ስሇዚህም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የአመሌካችን አቤቱታ በመዯበኛው የክርክር አመራር ስርዓት መሠረት አሇማስተናገደ ወይም 
ከወዱሁ መዝጋቱ ትክክሌ አይዯሇም፡፡ በጋብቻ ውስጥ ተወሌጃሇሁ የሚሌ ሰው ሌጅ መሆኑን የህግ 
ግምት መውሰዴ የሚቻሇው ሰውየው በእርግጥም በጋብቻ ውስጥ ስሇመወሇደ በቅዴሚያ በፌሬ ነገር 
ረገዴ ሲረጋገጥ እንዯሆነም ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በእኛ ግንዛቤ እና እምነት በአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተያዘው ጉዲይ እሌባት ከማግኘቱ /ከመወሰኑ/ በፉት 
አመሌካች ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረበው የሌጅነት ይረጋገጥሌኝ ጥያቄ /አቤቱታ/ 
ውሣኔ ማግኘት አሇበት፡፡ አመሌካች ፌትህ እንዱያገኝ ማዴረግ የሚችሇውም በዚህ አግባብ ጉዲዩ 
ሲሰራ ነው ስሇዚህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በመ/ቁ. 1803/96 ሚያዝያ 18 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ፣ 
የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13497 ሰኔ 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 
የሰጠው ውሣኔ እና የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ. 13689 ሰኔ 16 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው 
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በአመሌካች አቤቱታ /ጥያቄ/ አቅራቢነት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተከፇተው ቁጥር 
43257 የሆነው መዝገብ እንዱንቀሣቀስ እና ፌ/ቤቱም የአመሌካችን ጥያቄ መሠረት በማዴረግ 
እንዯዚሁም ሇጉዲዩ አወሣሰን ተገቢ የሆነውን ጭብጥ በመያዝ ውስጥ ይስጥ ብሇናሌ፡፡ 

3. ተጠሪም የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሚሰጠው ውሣኔ መሠረት ተጠቃሚ ነኝ የሚሌ 
ከሆነ ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርቦት የነበረውን መቃወሚያ 
መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሉቀጥሌ ይችሊሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. በዚህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

  እ.ከ  
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