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ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ፀጋዬ አስማማው
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፡- እነ ወ/ሮ እመቤት መክብብ - ጠበቃ አስቴር አርአያ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ በዴለ መክብብ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የተጀመረው በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ አመሌካች፣የአሁኑ
አመሌካቾችና ወ/ሮ አሌታየወርቅ መክብብ ዯግሞ ተጠሪዎች ነበሩ፡፡
የስር አመሌካች አቤቱታ ይዘት ሲታይም የሟች ወንዴማቸው የአቶ መለጌታ መክብብ ተተኪ ወራሽ
መሆናቸውን፣ ከስር ተጠሪዎች ጋር በመሆን የውርስ ሏብቱን ሇማጣራት ቢፇሌጉም ተጠሪዎች ፇቃዯኛ ሆነው ውርሱን
ሇማጣራት ያሌቻለ መሆናቸውን በመግሇጽ ውርሱ ይጣራ ዘንዴ ፌ/ቤቱ የውርስ አጣሪ እንዱሾምሊቸው ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚገሌጽ ነው፡፡ የስር ተጠሪዎችም በፌ/ቤቱ ጥሪ መሰረት ቀርበው ፌ/ቤቱ የውርስ አጣሪ ሇመሾም በሔግ
የተሰጠ ስሌጣን የላሇው መሆኑን፤ የውርስ አጣሪን መሾም የማያስፇሌግ መሆኑን የሚያሣዩ ምክንያቶች መኖራቸውን
በመዘርዘር የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ ሉሆን እንዯሚገባ ተከራክረዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የስር ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር
በማዴመጥ እና አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን ጭብጦች በመመስረት ፌ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41(1)(ሸ)
መሰረት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን እንዲሇው በመዘርዘር የተጠሪዎችን ተቃውሞ ካሇፇ በኋሊ የውርስ አጣሪ በመሾም የውርስ
ሏብቱ ተጣርቶ ሪፕርቱ ሉቀርብ ይገባሌ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች በዚህ የስር ፌ/ቤት ትእዛዝ ቅር
በመሰኘት ይግባኛቸውን እና የሰበር አቤቱታቸውን እንዯየቅዯም ተከተለ ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚና ሰበር ሰሚ
ችልቶች ቢያቀርቡም ተቀባይነት ሣያገኙ ቀርተዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ የበታች ፌ/ቤቶች ትእዛዝ
ቅር በመሰኘት ነው፡፡
አመሌካቾች የካቲት 12 ቀን
ያሎቸውን የህግ ስህተቶችን ዘርዝረው
በአዋጁ የተሰጠው ስሌጣን የወራሽነት
የውርስ አጣሪ መሾም ሇጉዲዩ አስፇሊጊ
አሇበት ተብል በሰበር ችልቱ ተሽሮ በቂ

2000 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ የቅሬታ ነጥቦችንና በበታች ፌ/ቤቶች ተፇፀሙ
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
የምስክር ወረቀት ሇመስጠት እንጂ ውርስ አጣሪ ሇመሾም አይዯሇም፤ የሚሌና
አሇመሆኑን በመዘርዘር የበታች ፌ/ቤቶች ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ወጪና ኪሣራ እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡

የአመሌካቾች አቤቱታ ተመርምሮም የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌ/ቤቶች የውርስ ክርክርን አስመሌክቶ በቀረበ
ጉዲይ ሊይ የውርስ አጣሪ የመሾም ስሌጣን አሊቸው ወይስ የሊቸውም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር
ችልቱ ይቅረብ ተብል ተጠሪ እንዱቀርቡና መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ተጠሪ ሚያዝያ 28 ቀን
2000 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት በሔግ ስሌጣን
የተሰጠው መሆኑን በመዘርዘር የአመሌካቾች አቤቱታ ውዴቅ ሆኖ የበታች ፌ/ቤቶች ትእዛዝ ሉፀና ይገባሌ በማሇት
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መከራከራቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካቾች የተጠሪ መሌስ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን በመጥቀስና
አቤቱታቸውን በማጠናከር ግንቦት 28 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡

የሰበር

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ያስቀርባሌ
ከተባሇበት ነጥብ አኳያ ከሔጉ ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም በተሻሻሇው የአዱስ
አበባ ከተማ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 39 ስር የከተማው አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶችና የቀበላ
ማህበራዊ ፌ/ቤቶች የሚኖሩት ስሇመሆኑ፤ በአዋጁ አንቀጽ 41 መሰረትም የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን
መዘርዘሩን ተገንዝበናሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 41(1)(ሸ) ዴንጋጌም የወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታን
የማየት የዲኝነት ስሌጣን የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን መሆኑን በማያሻማና ግሌጽ በሆነ ቋንቋ
ይገሌፃሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የውርስ አጣሪን የመሾም ስሌጣን አሇኝ ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው ከሊይ የተጠቀሰውን
አዋጅና የፌ/ብ/ሔ/ቁ.996/1/ ዴንጋጌን መሰረት በማዴረግ የውርስ ሏብቱ ሣይጣራ የወራሽነት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት
ሊይ የወራሽ ዴርሻ ሉገሇጽ አይችሌም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡
ይሁን እንጂ ይህ ትርጓሜ አዋጁ ሊይ የተመሇከተው ዴንጋጌ ግሌጽ ከመሆኑ እና የወራሽነት የምስክር ወረቀት
ከውርስ ማጣራት ሂዯት ጋር ተያያዥነት ያሇው ቢሆንም ሉያስነሣ ከሚችሊቸው ሔጋዊ ክርክሮች አኳያ ሲታይ ከውርስ
ማጣራት ሂዯት ያነሰ የውስብስብነት ባሔርይ ያሇው መሆኑን ያሊገናዘበ ነው፡፡
በመሰረቱ የተፃፇ ሔግ የሚተረጏመው ግሌጽነት ሲጏዴሇው ነው፡፡ ህጉ ግሌጽ በሆነበት ሁኔታ ግን ትርጉም
አሊስፇሊጊ ስሇመሆኑ የሔግ አተረጓጏም መርሆዎች ያስገነዝቡናሌ፡፡ ግሌጽ ህግን መተርጏም ፌ/ቤት በትርጉም ሰበብ የሔግ
አውጪውን ስሌጣን ተክቶ እንዯሰራ የሚያስቆጥር ነው፡፡ ስሇሆነም የወራሽነት የምስክር ወረቀት የማግኘትና የውርስ
ማጣራት ሂዯት ሁሇት የተሇያዩ ሂዯቶች መሆናቸው እየታወቀ፣ ህግ አውጪውም የምስክር ወረቀት የማግኘት አቤቱታን
በሚመሇከት ብቻ ሇአስተዲዯሩ ፌ/ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን በግሌጽ ሇይቶ ሰጥቶ እያሇ፣ የወራሽነት የምስክር ወረቀት
ማግኘትና የውርስ ማጣራት ተያያዥነት አሊቸው በሚሌ ምክንያት ብቻ የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን ማየቱ የሔግ አተረጓጏም
መርህን በተከተሇ መንገዴ ሣይሆን ይህንኑ ባሊገናዘበ መሌኩ በመሆኑ ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሰረት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 678/99 የካቲት 08 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት
ተሰጥቶ በአስተዲዯሩ ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 04083 ሏምላ 12 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው
ችልት፣እንዱሁም በአስተዲዯሩ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 04951 ጥር 16 ቀን 2000 ዓ.ም በዋሇው ችልት
በትእዛዝ የፀናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት በአብሊጫ ዴምጽ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
2. በአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41(1(ሸ)) መሰረት የተሰጠው የዲኝነት
ስሌጣን የወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታን በተመሇከተ እንጂ የውርስ አጣሪ
የመሾም የዲኝነት ስሌጣን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በአዱስ አበባ መስተዲዴር ውስጥ የውርስ አጣሪ ይሾምሌኝ ጥያቄ የማየት የዲኝነት ሥሌጣን የፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው ብሇናሌ፡፡
4. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሌዩነት ውሣኔ
እኔ ስሜ በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተሰየምኩት ዲኛ አብሊጫው ዴምጽ በሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ
ባሇመስማማት በሚከተሇውን በሌዩነት ወስኛሇሁ፡፡
1. በተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41 ንኡስ አንቀጽ 1(ሸ) የወራሽነት
የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታን መርምሮ የመወሰን ስሌጣን የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ
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ቤቶች መሆኑ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በፌርዴ ቤት የሚሰጥ የወራሽነት የምስክር ወረቀት ወይም ማረጋገጫ
ወራሽ የሆነው ሰው ሇሟች ወራሽ መሆኑንና ከውርሱ ሊይ የሚያገኘውን ዴርሻ የሚያመሇክት እንዯሚሆን
በፌትሀብሓር ሔግ ቁጥር 996/1/ ዴንጋጌ ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ
ቤቶች የወራሽነት የምስክር ወረቀት ወይም ማረጋገጫ ሇመስጠት ሁሇት መሰረታዊ ነገሮችን ማጣራት
አሇባቸው፡፡ የመጀመሪያው አቤቱታ አቅራቢው የሟች የኑዛዜ ወይም ያሇኑዛዜ ወራሽ መሆኑን ማጣራት ሲሆን
2ኛው የሟች የውርስ ንብረት ምን እንዯሆነና ወራሽ ዴርሻ ያሇው መሆኑን የዴርሻውንም መጠን ማጣራት
አሇባቸው፡፡ ይህንን ሇማዴረግ የውርስ አጣሪ መሾም የግዴ አስፇሊጊ ነው፡፡ ስሇሆነም የአዱስ አበባ ከተማ ነክ
የውርስ አጣሪ የመሾም ስሌጣን ያሊቸው መሆኑን አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41/1/ሸ ከፌታብሓር ህግ
ቁጥር 996 ንኡስ አንቀጽ 1 ጋር አጣምሮ በመተርጏም ሇመረዲት ስሇሚቻሌ የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ
ቤቶች ውርስ አጣሪ የመሾም ስሌጣን የሊቸውም መባለ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡
2. ውርስ አጣሪ የመሾም ጉዲይ በራሱ እንዯ ትሌቅ ነገር የሚታይና የሥረ ነገር ስሌጣኑ የከተማ ነክ ፌርዴ
ቤቶች ነው ወይም የፋዯራሌ ፌርዴ ቤቶች የሚሇውን ክርክር የሚያስነሣ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የፌትሀብሓር
ህጉ የሟች ውርስ የማጣራት ስሌጣን ያሊቸውን ግሇሰቦች በቅዯም ተከተሌ የሚዘረዝር ሲሆን እነርሱም፡- ሟች በኑዛዜ የውርስ አጣሪ ሆኖ ውርሱን እንዱያጣራ የሾመው ሰው ካሇ በመጀመሪያ የውርስ አጣሪ
እንዯሆነ የፌትሀብሓር ህጉ 948/1/ የሚዯነግግ ሲሆን፣
- ሟች በውርስ አጣሪነት በኑዛዜ የሾመው ሰው ከላሇ ጠቅሊሊ የኑዛዜ ተቀባይ የሆነው ሰው የሟችን ውርስ
የማጣራት ስሌጣን እንዲሇው የፌትሀብሓር ሔግ ቁጥር አንቀጽ 948 ንኡስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡
- ሟች በኑዛዜ የመረጠው የውርስ አጣሪ ወይም ጠቅሊሊ የኑዛዜ ተቀባይ የላሇ በሆነ ጊዜ ሁለ የሟች ያሇ
ኑዛዜ ወራሾች ያሊንዲች ፍርማሉቲ የውርስ አጣሪነት ስሌጣን እንዲሊቸው በፌትሀብሓር ህግ ቁጥር 947
ተዯንግጓሌ፡፡
በፌርዴ ቤት የውርስ አጣሪ የሚሾመው የሟች ወራሾች የማይታወቁ ሲሆን ወይም የሟች ወራሾች ውርሱን
ሇማጣራት ፇቃዯኛ በማይሆኑበት ጊዜ እንዯሆነ ከፌትሀብሓር ሔግ ቁጥር 850 ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም
ይህንን ሔጉ በቅዯም ተከተሌ ያስቀመጣቸውን ነገሮች የሚፇጽም የውርስ አጣሪ የመሰየም ስሌጣን የወራሽነት አቤቱታን
ተቀብል የማስተናገዴ ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች የሚፇጽሙት እንጂ የተሇየ አቤቱታና ክስ
ቀርቦበት ውሣኔ የሚሰጥበት ራሱን የቻሇ የዲኝነትና የሥረ ነገር ስሌጣን የሚጠይቅ ጉዲይ ተዯርጏ መታየት የሇበትም፡፡
ውርስ ማጣራትና የውርስ ንብረት መካፇሌ የተሇያዩ ሑዯቶች እንዯሆኑ በጥሌቀት ሉታይ ይገባዋሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡
3. ሔግ አውጭው የወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት የሚቀርብ አቤቱታን መርምሮ የመወሰን ስሌጣን
ሇከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ሲሰጥ ሰዎች የወራሽነት የምስክር ወረቀት ሇማግኘት ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት፣
የውርሱ ንብረት እንዱጣራሊቸው ሇፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አንዴ ሊይ ሉታይና ሉፇፀም
የሚችሇውን ጉዲይ ከተሇያዩ ሁሇት ፌርዴ ቤቶች እንዱጠይቁና አገሌግልት እንዱያገኙ በማሰብ ነው ብል
ሇመዯምዯም አስቸጋሪ ነው፡፡ ምክንያቱም አዋጅ ቁጥር 361/1995 በሚወጣበት ጊዜ መንግስት በፕሉሲ ዯረጃና
የተሇያዩ የማሻሻያ ፔሮንራሞችን በመንዯፌ ሰዎች አንዴን ጉዲይ የሚመሇከት ማናቸውም አገሇግልት ከአንዴ
መስሪያ ቤት በተቀሊጠፇ መንገዴ የሚያገኙበትን ሁኔታ ተግባራዊ ሇማዴረግ በሚንቀሣቀስበት ወቅት ነው፡፡
ስሇሆነም ከዚህ የመንግስት ፕሉሲና የማሻሻያ ፔሮግራም አንጻር የአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 41/1/ሸ/
ዴንጋጌ መታየትና መተርጏም ይገባዋሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ አብሊጫው ዴምጽ የሰጠው ትርጓሜ ተገሌጋዩ
ሔብረተሰብ አንዴ እና ተያያዥነት ያሇውን ጉዲይ ሇማስወሰን ሁሇት ቦታ ማሇትም የውርስ ሰርተፌኬት
ሇማግኘት አዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤት፣ ውርሱ እንዱጣራ ሇማመሌከት ሇፋዯራሌ መጀመሪያ ፌርዴ ቤት
አቤቱታ አቅርበው ጊዜውን፣ ገንዘቡንና ጉሌበቱን እንዱያባክን የሚያዯርግ ነው፡፡ ስሇሆነም ከሊይ በዘረዘርኳቸው
ምክንያቶች አብሊጫው ዴምጽ በሰጠው ውሣኔ ባሇመስማማቴ የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች ውርስ
አጣሪ የመሾም ስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 41/1/ሸ እና በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 996/1/ መሰረት
አሊቸው በማሇት በሌዩነት ወስኛሇሁ፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/ኃ

82

