የሰ/መ/ቁ. 52530
ኀዲር 14 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- እነ አቶ ሰናይ ሌዐሌሰገዴ(ሁሇት ሰዎች) - ጠበቃ መኮንን ሰሙ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ትእግስት ኃይላ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ይጣራሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር አመሌካች የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች ሲሆኑ
የአቤቱታቸው ይዘትም ባጭሩ፡- ወሊጅ አባት የሆኑት አቶ ሌዐሌ ሰገዴ መዘምር ከዚህ አሇም በሞት
መሇየታቸውንና የሟቹን ንብረት የአሁኑ ተጠሪዎች ይዘው እንዯሚገኙ ገሌፀው ተጠሪዎች
ተጠርተው ቀርበው የውርስ አጣሪ እንዱሾምና ውርሱ ተጣርቶ ሲቀርብ አስፇሊጊው ውሳኔ
እንዱሰጣቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም
የአመሌካቾችን አቤቱታ መርምሮ ውርስ አጣሪ የመሾም ሥሌጣን የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች
ስሌጣን ነው በማሇት መዝገቡን በትእዛዝ ዘግቶታሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ
ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤትን ትእዛዝ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች ጠበቃ የካቲት 04 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የውርስ ማጣራት ጉዲይ በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች
የዲኝነት ሥረ ነገር ሥሌጣን ነው ተብል መወሰኑ ይህ ሰበር ችልት በመ/ቁጥር 35657 ከሰጠው
የሔግ ትርጉም አኳያ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ
ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው ቀርበው ሚያዝያ 22 ቀን 2002 ዓ.ም
በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሳቸው ሊይም የሰበር ችልቱ በመ/ቁጥር 35657
የሰጠው ትርጉም በመ/ቁጥር 36205 የተሇወጠና መሇወጡም ባግባቡ መሆኑን ገሌጸው የስር ፌርዴ
ቤቶች ውሳኔ እንዱፀና ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ይህ ችልት አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41 እና ስሇውርስ አጣሪ በ1952 ዓ.ም በወጣው
በፌትሏብሓር ሔጉ ውስጥ የተካተቱትን ዴንጋጌዎችን በመመርመር ውርስ አጣሪን የመሾም
ሥሌጣን የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ መሆኑን በመግሇጽ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/
መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኘውን ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁ. 35657
ጥቅምት 13 ቀን 2001 ዓ.ም፣በሰ/መ/ቁ. 42015 ኀዲር 29 ቀን 2002 ዓ.ም፣በሰ/መ/ቁ. 51329
ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም እና በላልች በርካታ መዛግብት ሰጥቷሌ፡፡ ይህንኑ የሔግ ትርጉም
አሇመሇወጡንም ይህ ችልት በሰ/መ/ቁ. 51329 ግንቦት 10 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ በግሌጽ
አረጋግጧሌ፣ በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ችልቱ በላሊ ጊዜ
በተመሳሳይ ጭብጥ የተሇየ ትርጉም ሉሰጥ እንዯሚችሌ የዯነገገ ቢሆንም በዚሁ አግባብ ቀዴሞ
የተሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁ. 36205 አሌተሇወጠም፡፡ በተያዘው ጉዲይም የስር ፌርዴ
ቤቶች ይህ ሰበር ችልት ከሊይ በተጠቀሱት መዛግብት የሰጠው አስገዲጅ ውሳኔ በሔጉ አግባብ
ባሌተሇወጠበት ሁኔታ ጉዲዩን የማየት የስረ ነገር ዲኝነት ሥሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ
ፌርዴ ቤቶች ናቸው በማሇት የአመሌካቾችን አቤቱታ ሳይቀበለ መቅረታቸው ተገቢ ሁኖ
አሌተገኘም፡፡ ማንኛውም ፌርዴ ቤት አንዴ ጉዲይ ሲቀርብሇት ጉዲዩን የማየት ሔጋዊ ስሌጣን ያሇው
መሆኑን በቅዴሚያ ሉያረጋግጥ ይገባሌ፡፡ ስሌጣኑ የሆነውን ጉዲይ ዯግሞ ከሔጉ አግባብ ውጪ በሆነ
ምክንያት አሌተመሇከትም ሉሌ አይችሌም፡፡ በመሆኑም የአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41/ሇ/ሸ/ እና አዋጅ ቁጥር 408/96 መሰረት የወራሽነት የምስክር
ወረቀት ከመስጠት በስተቀር ውርስ እንዱጣራ አጣሪውን የመሾም የስረ ነገር ሥሌጣን የላሇው
ስሇመሆኑ ተገሌፆ በዚህ ሰበር ችልት የተሰጠው የሔግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/
መሰረት ባሌተሇወጠበት ሁኔታ የከተማው ፌርዴ ቤት ውርስ አጣሪ የመሾም ሥሌጣን አሇው ተብል
በበታች ፌርዴ ቤቶች መወሰኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.
2.
3.

4.

የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. በ21/11/2001 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ እንዯዚሁም የፋ/ከ/ፌ/ቤት
በመ/ቁ. 83998 ታህሳስ 28 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ በዴምጽ ብሌጫ ተሽሯሌ፡፡
የውርስ አጣሪ የመሾም የስረ ነገር ዲኝነት ሥሌጣን የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ነው ብሇናሌ፡፡
የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታ የሚቀርበውና ውርስ አጣሪውንም መሾም በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የሥረነገር ሥሌጣን ሥር ስሇሚወዴቅ የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ጉዲዩን ተቀብል እንዱመሇከት
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 341 መሰረት ተመሌሶሇታሌ፡፡
ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሌዩነት ሏሳብ
እኔ በአምስተኛው ተራ ቁጥር ስሜ የተጠቀሰው ዲኛ አብሊጫው ዴምጽ በሰጠው የሔግ
ትርጉምና ውሣኔ የማሌሰማማ በመሆኑ የምሇይበትን ሏሳብ እንዯሚከተሇው አሰፌራሇሁ፡፡
በእኔ እምነት የአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች ውርስ አጣሪ የመሾም ሥሌጣን
አሊቸው፡፡ የተሻሻሇው የአዱስ አበባ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 ንኡስ አንቀጽ 1/ሸ/
ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታን
በመመርመር ውሣኔ የመስጠት ስሌጣን እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡ የወራሽነት የምስክር ወረቀት ወራሽ
የሆነው ሰው የሟች የኑዛዜ ወይም የሔግ ወራሽ መሆኑንና ከውርስ የሚዯርሰውን ዴርሻ የሚይዝ
እንዯሆነ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 996 ተመሌክቷሌ፡፡ ይህንን ሇማወቅ የግዳታ የውርስ አጣሪ
መሾምና በሟች መሞት ምክንያት የማይቋረጡ መብትና ግዳታዎቹን ማወቅ አስፇሊጊ ነው፡፡ ሔግ
አውጭ ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር ፌርዴ ቤቶች የወራሽነት የምስክር ወረቀት እንዱሰጡ ሥሌጣን
ሲሰጥ ሇወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇመስጠት አስፇሊጊ የሆኑ ተግባራትን ሁለ የመፇፀም ሥሌጣን
እንዱሰጣቸው ተዯርጏ ሉወሰዴ የሚገባው ነው ስሇሆነም በዚህና ከዚህ በፉት በሰበር መዝገብ ቁጥር
35654 በገሇጽኳቸው ምክንያቶች አብሊጫው ዴምጽ ከሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ ተሇይቻሇሁ፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት
ቤ/ኃ
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