የሰ/መ/ቁ. 66727
ሏምላ 29 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሪት ዝናሽ ዘውደ - ጠበቃ ሙለጌታ ወንዴምአገኘሁ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- የወ/ሮ መዴኃኒት ካሳ ወራሽ - እነ ወ/ሮ ዯብሪቱ ስዩም አሌቀረቡም፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የውርስ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ሲሆን የአመሌካች አባት አቶ ዘውደ አበበና
የተጠሪዎች ሌጅ እህት የሆኑት ወ/ሮ ሰናይት ስዩም በጋብቻ አብረው ሲኖሩ ወ/ሮ ሰናይት ስዩም
ታህሳስ 25 ቀን 1995 ዓ/ም ከዚህ አሇም በመሇየታቸው ምክንያት ጋብቻው በሞት መፇረሱን
ገሌጸው ውርሱ ተጣርቶ እንዱቀርብሊቸው ተጠሪ ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አቅርበው
ፌርዴ ቤቱም አመሌካችን አስቀርቦ አመሌካች የይርጋ ክርክር ቢያነሱም ይኸው ታሌፍ የውርስ
ንብረቱ ተጣርቶ እንዱቀርብ የውርስ አጣሪ ሹሞ የውርስ አጣሪውም ሀብቱን አጣርቶ ሇፌርዴ ቤቱ
ሪፕርቱን ሲያቀርብ ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡበት ተዯርጎ ፌርዴ ቤቱ የውርስ አጣሪው በጉሇላ
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 08/16 የቤት ቁጥር 497 ግቢ ውስጥ ከዋናው ቤት ትይዩ የሚገኝ ሁሇት ክፌሌ
ቤቶችና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት በአጠቃሊይ ሶስት ክፌሌ ቤት የአመሌካች የግሌ ቤት ነው በማሇት
የውርስ አጣሪ የዯረሰበት መዯምዯሚያ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 መሰረት የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት
ባሌቀረበበት ሁኔታ ነው በማሇት ውዴቅ አዴርጎ ዋናው ቤትና ሰርቪስ ቤቶች በሙለ የውርስ ሀብት
ናቸው በማሇት የውርስ አጣሪውን ሪፕርት አሻሽል አፅዴቆታሌ፡፡ አመሌካች የሰሩት ቤት ካሇ
ግምቱን ጠቅሰው ዲኝነት ከፌሇው የመጠየቅ መብታቸው የተጠበቀ ነው በማሇትም ትእዛዝ
ሰጥቶበታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
መሰረታዊ ይዘትም የውርስ አጣሪው በ23/04/2002 ዓ.ም ያቀረቡት ሪፕርት በአግባቡ የቀረበ
ሁኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ አከራካሪው ቤት የግሌ አይዯሇም ማሇቱ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
አቤቱታቸው ተመርምሮም የውርስ አጣሪው ከሟች ሞት በኋሊ የተሰራውን ሶስት ክፌሌ የአመሌካች
የግሊቸው ነው በማሇት ያቀረበው ሪፕርት በፌርዴ ቤቶቹ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇማጣራት
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሁፌ
ተከራክረዋሌ፡፡
በበኩሊችን ዯግሞ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የውርስ ንብረት አጣሪውን ሪፕርት በሰርቪስ ቤቶችና በእቃ ቤት
ሊይ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዯቅ ያዯረገው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ
በመያዝ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን አንዯመረመርነውም የውርስ አጣሪው ሇፌ/ቤቱ ባቀረቡት
ሪፕርት ቁጥሩ 497 በሆነው ዋና ቤት ከወ/ሮ ሰናይት ስዩም ሞት በሁዋሊና ሁሇት ክፌሌ ሰርቪስ
ቤቶችና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት መሰራቱን በምስክሮች ቃሌ መረጋገጡን የገሇፁ ሲሆን ይህ ዴምዲሜ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ቤቶቹን የአመሌካች የግሌ አያዯርጋቸውም ተብል ውሳኔ የተሰጠው
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 1195 መሰረት ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጠ የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት አሌቀረበም፣ ባሇሀብትነቱ በሰው ማስረጃ ሉረጋገጥ የሚችሌ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት
ነው፡፡
በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 956 እንዯተዯነገገው የአጣሪው ሥራ ሟቹ አንዴ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ
መፇሇግና በመጨረሻም ውርሱ የሚዯርሳቸው ሰዎች እነማን እንዯሆኑ ማረጋገጥ፣ የውርሱን ሃብት
ማስተዲዯር፣ መክፇያቸው የዯረሰውን የውርስ እዲዎች መክፇሌ እና ሟቹ ኑዛዜ ያዯረገባቸውን
ስጦታዎች መክፇሌና የኑዛዜውን ቃሌ ሇመፇፀም ማንኛቸውም ላልች አስፇሊጊ ጥንቃቄዎች ማዴረግ
ነው፡፡ እነዚህ ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩትን ተግባራት በሚያከናውንበት ጊዜ ዯግሞ በኑዛዜው የውርስ ንብረት
መሆናቸውን ጠቅሶ የክፌፌሌ ስርዓትም የተቀመጠሊቸውና
ወራሾች በሙለ የተስማሙባቸው
ንብረቶችና መክፇያቸው የዯረሰው የውርስ እዲዎች ሲኖሩ በወራሾቹ ስምምነት መሰረት ንብረቶቹን
ሉያከፊፌሌና እዲዎችንም ሉከፌሌ ይችሊሌ፡፡ በኑዛዜው ሊይ በተጠቀሱትና ባሌተጠቀሱት ንብረቶች
የውርስ ሃብት መሆን ያሇመሆን ሊይ ወራሾቹ ያሌተስማሙና ክርክር ያነሱ ከሆነ የአጣሪውሥራና
ኃሊፉነት ወራሾች የተስማሙባቸውን ንብረቶች የውርስ ሃብት መሆናቸውን መመዝገብ፣ ወራሾች
ያሌተስማሙባቸው ንብረቶችና እዲዎች ካለ ዯግሞ ማስረጃ በመስማት ማስረጃው ምን እንዯሚያስረዲ
ሪፕርቱ ሊይ በማስፇር እንዱያጣራ ሊዘዘው ፌ/ቤት ማቅረብ እንጂ ንብረት አጣሪው ይህ ንብረት የውርስ
ሏብት አይዯሇም የሚለ ወራሾች ቢኖሩም ማስረጃ በመስማት የውርስ ሃብት መሆኑን ስሇተገነዘብኩኝ
ንብረቱ የውርስ ሃብት ነው በማሇት ወስኛሇሁ ወይም ዯግሞ ማስረጃውን እንዯተመሇከትኩት ንብረቱ
የውርስ ሏብት ያሇመሆኑን ስሊረጋገጥኩኝ የውርስ ሏብት አይዯሇም ወይም የእገላ የግሌ ንብረት ነው
በማሇት ወስኛሇሁ ሇማሇት የሚያስችሇው ሥሌጣን የሇውም፡፡
በዚህ ጉዲይ የውርስ አጣሪው ያዯረጉትን የማጣራት ሥራ ስንመሇከተው ወራሾቹ የውርስ ሏብት
ናቸው በሚለዋቸው ዋና ቤት እና በሰርቪስ ቤቶች ሊይ ገና ከጅምሩ አንስቶ ያሌተስማሙና ክርክር
ያነሱ በመሆኑ አጣሪው ማስረጃ መስማታቸው በአግባቡ ነው፡፡ ሆኖም አጣሪው በወራሾች መካከሌ
የተዯረገው ክርክር እንዯነበረ፣ የኑዛዜ ወራሾችና የሔግ ወራሾች እነማን እንዯሆኑ፣ የግራ ቀኙ ማስረጃ
ምን እንዯሚመስሌ፣ እንዱሁም ወራሾች የተማመኑባቸውና ያሌተማመኑባቸው የውርስ ንብረቶችና
እዲዎቹ ምን ምን እንዯሆኑ በመዘርዘር ሪፕርት ማዘጋጀት ሲኖርባቸው ከዚህ አሌፇው ወራሾችን
አከራከረው ማስረጃ ከሰሙ በኋሊ ክርክሩንና ማስረጃውን ከሔግ ጋር በማገናዘብ ይህ ንብረት የአመሌካች
እንጂ የሟች የወ/ሮ ሰናይት ስዩምና የሟች ዘውደ አበባ የጋራ ንብረት አይዯሇም በማሇት
መወሰናቸው ከተሰጣቸው የውርስ አጣሪነት ሥሌጣን በሊይ በመሄዴ መዯበኛ ፌ/ቤት በሚያከናውነው
የዲኝነት ሥራ ውስጥ መግባት መሆኑንና ይህም ተገቢ ያሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ውርስ አጣሪው
አዘጋጅተው ያቀረቡት ሪፕርት ውሳኔም ጭምር ያዘሇ በመሆኑ ሪፕርቱ በቀረበሇት ፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ
በተመሇከተው ሁኔታ በውርስ አጣሪ ውሳኔ መሰጠት እንዯማይገባ ሉገሇፅና ሂዯቱ ሔጋዊ አይዯሇም
ተብል ውዴቅ መዯረግ ሲገባው መታሇፈ ያሊግባብ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የባሇቤነት ክርክር በውርስ
ማጣራት ሂዯት ከተነሳ ጉዲዩ መታየት ያሇበትና እሌባት ሉያገኝ የሚገባው በመዯበኛው ፌርዴ ቤት
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መሰረት ተገቢው ጭብጥ ተይዞ የግራ ቀኙ ማስረጃዎች ተሰምተው ሉሆን
ይገባሌ፡፡ ፌርዴ ቤት የባሇሀብትነት ክርክር ሲቀርብ ሉያረጋግጥ የሚገባው ዯግሞ ሇጉዲዩ አግባብነት
ያሊቸውን ማስረጃዎችን ሁለ ሰምቶና ተገቢውን የማስረጃ ምዘና መርህ ተከትል ነው፡፡
በመሰረቱ የማይንቀሳቀስ ንብረት የባሇቤትነት ምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው የዚሁ ንብረት
ባሇሃብት ሁኖ እንዯሚቆጠር የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195(1) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ ይዘትና
መንፇስ የሚያሳየው የማይንቀሳቀስ ንብረት የባሇሃብትነት የምስክር ወረቀት የተሰጠው ሰው
የንብረቱ ባሇሃብት እንዯሆነ ሔጉ ግምት የሚወስዴ መሆኑን ነው፡፡ ይህ የሔጉ ግምት ሉስተባበሌ
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የሚችሌ ስሇመሆኑም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1196 ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195
ስር የተመሇከተው የሔጉ ግምት ባሇሃብትነት በላሊ መንገዴ የማይረጋገጥ አይዯሇም በሚሌ
የተቀመጠ አይዯሇም፡፡ በዚህ መሰረትም አንዴ ንብረት በአንዴ ሰው ስም ስሇመመዝገቡ በአስተዲዯር
መስሪያ ቤት ታውቆሇት የባሇሃብትነት የምስክር ወረቀት ከተሠጠውና ይኸው ምስክር ወረቀት
የተገኘበትን መንገዴ ሔጋዊ አሇመሆኑን ክርክር ከቀረበ ፌርዴ ቤቱ ንብረቱ በማን እንዯተፇራ፣
የምስክር ወረቀት በተሰጠው ሰው ስም እንዳት ሉመዘገብ እንዯቻሇ ከተገቢው አካሌ የቤቱ ማህዯር
ቀርቦ ወይም ላልች ማስረጃዎች ቀርበው እንዱታዩ የቀረበውን ክርክር በመመሌከትና ጉዲዩን
በማስረጃ በማንጠር ወዯ እውነት የሚዯርስበት ይሆናሌ እንጂ ስመ ሀብቱ የተመዘገበው ሰው
የንብረቱ ባሇሃብት ነው ወይም ስመ ሀብቱ ካሌተመዘገበ አንዴ ሰው የንብረት ባሇቤት ሉሆን
አይችሌም፣ ወይም በሰው ማስረጃ ሉያስረዲ አይችሌም በሚሌ ዯምዴሞ ከወዱሁ ክርክሩን ወይም
ክሱን ውዴቅ የሚያዴርግበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ቤቱን ራሳቸው ያፇሩት ስሇመሆኑና
በግራ ቀኙ ማስረጃዎቻቸው ሳይነጥርና ተገቢውን የማስረጃ ምዘና መርህ በመከተሌ ሳይመዘኑ
ከአስተዲዯር አካሌ የተሰጠ የምስክር ወረቀት የሇም ተብል የሰው ምስክሮች ቃሌ ከወዱሁ ውዴቅ
የተዯረገው የአመሌካችን የክርክር ይዘት ባሇገናዘበና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195 እና 1196 እንዱሁም
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 40(1) እና (2) ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ውጪ ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት አከራካሪውን ቤት የሰራው ማን ነው? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ በዚህ
ረገዴ የሚቀርቡት የግራ ቀኙ ማስረጃዎች በፌርዴ ቤት ፉት ቀርበው ተሰምተው ምስክሮቹ
የሚሠጡት ቃሌ ከንብረት ባሇቤትነት መብት ሔግጋት ጋር ተዛምድ ውሳኔ መሰጠት ሲገባው
የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ባሇሀብትነት ሉረጋገጥ የሚገባው በአስተዲዯር አካሌ
በሚሰጥ የምስክር ወረቀት ነው በሚሇው ነጥብ ሊይ ብቻ በማተኮር የሠጠው ውሳኔ አመሌካች
ንብረቱን ያፇሩት ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ ከፌ ብሇን ከጠቀስናቸው
የፌትሏብሓር ዴንጋጌዎችና የህገ መንግስት ዴንጋጌዎች ጋር ያሊገናዘበ ነው፡፡ አመሌካች የቤቶችን
ግምት ጠቅሰው ዲኝነት ከፌሇው በላሊ መዝገብ ይጠይቁ ተብል መወሰኑም የፌትሏ ብሓር ስነ
ሥርዓት ሔግ መሰረታዊ አሊማ ጋር አብሮ የማይሄዴ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ እንዱሁም ይህ ሰበር
ሰሚ ችልት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1195(1) ዴንጋጌ የማይንቀሳቀስ ንብረት የባሇሀብትነት የምስክር
ወረቀት የተሰጠው ሰው የንብረቱ ባሇሀብት እንዯሆነ ሔጉ ግምት ይወሰዲሌ ከማሇት ውጪ
ማንኛውም የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት በላሊ መንገዴ አይረጋገጥም የማይሌ ስሇመሆኑ
በሰ/መ/ቁጥር 36322 ጥቅምት 18 ቀን 2001 ዓ/ም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2(1) መሰረት
በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ በአጠቃሊይ
በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው
1.

ሣ

ኔ

በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 66774 የካቲት 26 ቀን 2002 ዓ/ም
በጉሇላ ክፌሇ ከተማ በቀበላ 08/16 ክሌሌ ውስጥ በሚገኝ የቤት ቁጥር 497 ግቢ ውስጥ
ከዋናው ቤት ትይዩ የሚገኝ ሁሇት ክፌሌ ሰርቪስ ቤቶች እና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት
በአጠቃሊይ ሶስት ክፌሌ ቤቶች የውርስ ሀብት ናቸው ተብል ተወስኖ በፋዳራለ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 91243 መጋቢት 05 ቀን 2003 ዓ/ም የጸናው የውሳኔ ክፌሌ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሽሯሌ፡፡
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2.

በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 08/16 የቤት ቁጥር 497 ግቢ ውስጥ ከዋናው ቤት ትይዩ የሚገኝ
ሁሇት ክፌሌ ሰርቪስ ቤቶች እና አንዴ ክፌሌ እቃ ቤት በአጠቃሊይ ሶስት ክፌሌ ቤቶች በማን
እንዯተሰሩና ሔጋዊ ባሇሀብት ማን እንዯሆነ የግራ ቀኙን ማስረጃዎችን የፋዳራለ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 66774 በሆነው ቀጥል ተገቢውን ውሳኔ ሉሰጥበት ይገባሌ
በማሇት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ ይጻፌ፡፡

3.

በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/መ
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