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የሰ/መ/ቁ. 3646ዏ 

መጋቢት 24 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡-መሏመዴ ሰዒዲይ ረጃ - ጠበቃ አበራ ጣሰው ቀርበዋሌ 

ተጠሪዎች፡- 1/ አቶ ዒብደሌቃዴር መሏመዴ ፇረጅ - ቀርበዋሌ 

      2/ የህፃን ፉሌሚያጀሊኒ ሞግዚት ሻ/ሸዋነሽ አሰጋኸኝ - አሌቀረቡም 

      3/ አቶ ሙክታር መሏመዴ ፇረጅ - አሌቀረቡም 

      4/ የአቶ ማሕሙዴ መሏመዴ ፇረጅ ወራሾች - አሌቀረቡም 

      5/ ወ/ሮ ጀሚሊ ጁሃር መሏመዴ - አሌቀረቡም 

      6/ ወ/ሮ ዘምዘም መሏመዴ ፇረጅ - አሌቀረቡም 

      7/ ወ/ሮ አሇማ መሏመዴ ፇረጅ - አሌቀረቡም 

ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ክርክር ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው የትግራይ 
ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁ. 22ዏ79፣ ጥር 27 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ይሻርሌኝ በማሇታቸው ነው፡፡ 

 ክርክሩ የተጀመረው በመቀላ ከተማ፣ የዯቡብ ወረዲ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚሁ ፌ/ቤት በተካሄዯው ክርክር የአሁኑ 
ተጠሪዎች ከሣሾች የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ የነበሩ ሲሆን ስር ከሣሾቹ ጥቅምት 28 ቀን 1999 ዒ.ም የተፃፇ ክስ 
ያቀረቡ ሲሆን አጭር ይዘቱም  ሰኔ 15 ቀን 1998 ዒ.ም የተዯረገው ውሌ ሕጋዊ ስሊሌሆነ እንዱፇርስና በተከሣሾቹ እጅ 
በዚሁ ምክንያት የገቡትን ቤቶች ይመሇሱሌን የሚሌ ነው፡፡ 

 ተከሣሹም ባቀረቡት ተቃውሞ እርሣቸውም ሆነ ከሣሾቹ በኢትዮጵያ በተሇያዩ ክሌልች እንዱሁም በውጭ አገር 
የምንኖር ስሇሆነ በአዋጅ 25/88 ዒንቀፅ 5/2/ መሠረት ክርክሩን የመዲኘት ስሌጣን ያሇው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት እንጂ የከተማው ወረዲ ፌ/ቤት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇውም ብሇዋሌ፡፡ 

 ከሣሾችም በጠበቃቸው በኩሌ ከሊይ ሇሰፇረው ተቃውሞ ታህሣሥ 23 ቀን 1999 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ የሰጡበት 
ሲሆን ይዘቱም ምንም እንኳ ከሣሾች በተሇያዩ ክሌልች የሚኖሩ ቢሆንም ውለ የተፇፀመው እና አከራካሪው 
የማይንቀሣቀስ ንብረት የሚገኘው በመቀላ ከተማ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን አሇው፤ አዋጅ ቁ. 25/1988 
ዒንቀፅ 5/2/ በውሌ ሊይ በተመሠረተ ክርክር አይዯሇም፤ ተቃውሞው ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 
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 የሥር ወረዲ ፌርዴ ቤቱም የቀረበው ተቃውሞና መሌስ ከሊይ ከተመሇከተው የአዋጁ ይዘት በማገናዘብ ጉዲዩ 
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሌጣን ስሇሆነ ክርክሩን የማካሄዴ ስሌጣን የሇኝም በማሇት ጥር 14 ቀን 1999 ዒ.ም በዋሇው ችልት 
ብይን ሰጥቷሌ፡፡ 

 ስር ከሣሾቹ ከሊይ በሰፇረው ብይን ቅሬታ በማሣዯር ወዯ መቀላ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ክርክር 
ከተካሄዯ በኋሊ ፌ/ቤቱ ሚያዚያ ዏ5 ቀን 1999 ዒ.ም በሰጠው ብይን ክርክር የተነሣበት ቤት በመቀላ ከተማ የሚገኝ 
በመሆኑ እንዱሁም ውለ የተፇፀመው በዚሁ ከተማ በመሆኑ የስር ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 24/1/ እና 25/1/ሀ/ 
መሠረት ስሌጣን አሇው በማሇት የስር ፌ/ቤት ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ሽሮታሌ፡፡ 

 ጉዲዩ በስር ተከሣሹ ይግባኝ አቅራቢነት በትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የታየ ሲሆን ይህ 
ፌ/ቤትም በፌ/ይ/መ/ቁ. 2ዏ127፣ ጥቅምት 15 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ የወረዲ ፌ/ቤቱ ስሌጣን የሇኝም የሚሌ 
ብይን ከሰጠ በኋሊ ስር ከሣሾቹ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 245/3/ መሠረት ክሣቸውን አሻሽሇው ወዯ ወሰነው ፌ/ቤት ወይም 
ወዯላሊ ፌ/ቤት ማቅረብ የሚፇቅዴ ሆኖ እያሇ ከፌተኛ ፌ/ቤቱ የወረዲውን ብይን መሻሩ ተገቢነት የሇውም በማሇት የወረዲ 
ፌ/ቤቱ የሰጠውን ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ሽሮታሌ፡፡ 

 በዚህ የጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ ቅሬታ በማሣዯርም ስር ከሣሾቹ ጉዲዩን ወዯ ትግራይ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ያቀረቡት ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን ወገኖች ካከራከረ በኋሊ በመ.ቁ. 22ዏ79፣ጥር 27 ቀን 
2ዏዏዏ ዒ.ም በሰጠው ፌርዴ ይግባኝ ሰሚው ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የከፌተኛ ፌ/ቤቱን ብይን ሇመሻር የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 245/3/ 
አጣቅሶ ከሣሾቹ ክሣቸውን አስተካክሇው ሇሚመሇከተው ፌ/ቤት ያቀርባለ እንጂ ይግባኝ ማሇት አሌነበረባቸውም ማሇቱ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት እንዯሆነና ስር ከሣሾቹ ይግባኝ ከማቅረብ በሕግ አይከሇከለም በማሇት የጠቅሊይ ፌ/ቤቱን ውሣኔ 
ሙለ በሙለ በመሻር የከፌተኛ ፌ/ቤቱን ብይን አጽንቷሌ፡፡ 

 የአሁኑ አመሌካችም ከሊይ የሰፇረውን የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ 
የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ይታረምሌን በማሇት መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የተፃፇ አቤቱታ አቅርበዋሌ፤ 
መሠረታዊ ይዘቱም የቀረበው ክስና ተቃውሞ በአዋጅ ቁ. 25/1988፣ ዒንቀጽ 5/2/ መሠረት በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የሚታይ 
እንጂ በክሌሌ ፌ/ቤት አይዯሇም፤ የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 245 አተረጓጎም ረገዴ 
የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይግባኝ ችልት ስህተት ፇጽሟሌ ብል ማረም ቢችሌም ሇመሠረታዊ የክርክራችን ነጥብ የሰጠው መሌስ 
የሇም፤ ስሇሆነም መሠረታዊ የሕግ ስህተት ፇጽሟሌ የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪዎችም ሏምላ 29 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፤ ይዘቱ ሲታይም እየተከራከሩበት ከመጡት 
ክርክር ያሌተሇየ በመሆኑ ዯግሞ መዘርዘር ሣያስፇሌግ ታሌፎሌ፡፡ 

 ይህ ፌርዴ ቤትም የግራና ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ እየተዘረዘረ በመጣው መሌኩ በመገንዘብ ፣ 

 በክሱ የተመሇከተውን ጭብጥ የመዲኘት ስሌጣን ያሇው የትኛው ፌርዴ ቤት ነው? የክሌለ ፌርዴ ቤት ወይስ 
የፋዳራሌ ፌ/ቤት? የሚሇውን መሠረታዊ ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

     ከክርክሩ መረዲት እንዯተቻሇው ተከራካሪ ወገኖች በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በተሇያዩ ክሌልች እንዱሁም ከኢትዮጵያ 
ውጭ እንዯሚኖሩ ነው፤ ግራ ቀኙ ወገኖችም በዚህ ነጥብ የሚካካደ አይዯለም፡፡ አመሌካቹ እያቀረቡት ያሇው ክርክር 
ነዋሪነታቸው በተሇያዩ የኢትዮጵያ ክሌልች በሆኑ ሰዎች መካከሌ የሚዯረግ ክርክር በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ማቋቋሚያ 
አዋጅ ቁጥር 25/1988 ዒንቀጽ 5/2/ መሠረት ጉዲዩን የመዲኘት ስሌጣን ያሊቸው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ናቸው የሚሌ 
ሲሆን ተጠሪዎቹ ዯግሞ አከራካሪው ጉዲይ በመቀላ ከተማ ውስጥ በሚገኝ ቤት የሚካሄዴ ስሇሆነና ውለም የተፇፀመው 
በዚሁ ከተማ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 24/1/ እና 25/1/ሀ/ መሠረት ክርክሩን የመዲኘት ስሌጣን ያሇው አራካሪው 
ቤት ባሇበት የተቋቋመው የመቀላ ዯቡብ ወረዲ ፌርዴ ቤት እንጂ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት አይዯሇም ባይ ናቸው፡፡ አዋጅ 
ቁጥር 25/1988 የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችን በማቋቋም ብቻ ሚናው የታጠረ አይመስሌም፤ከዚህም አሌፍ በፋዳራሌ ፌርዴ 
ቤቶችና በክሌለ ፌርዴ ቤቶች መካከሌ ስሌጣን የሚዯሇዴሌ መሠረታዊ ሕግ ነው፡፡ በዚህ አዋጅ ዒንቀጽ 5/2/ መሠረት 
ነዋሪነታቸው በተሇያዩ የክሌሌ መስተዲዴሮች በሆኑ ሰዎች መካከሌ የሚካሄዴ ክርክር የሚስተናገዴው በፋዳራሌ ፌርዴ 
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ቤቶች ነው በማሇት በግሌጽ ያስቀምጣሌ፡፡ ይህ መሠረታዊ ይዘት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕጉ ውስጥ በዒንቀጽ 24/1/ እና 25/1/ሀ/ 
እንዯተመሇከተው አከራካሪው የማይንቀሣቀስ ንብረት በአንዴ ክሌሌ ስሇተገኘ ብቻ ወይም ውለ የተፇፀመው በአንዴ ክሌሌ 
በመሆኑ ብቻ ጉዲዩ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶች ተፇጥሯዊ ስሌጣን እንዱኖራቸው የሚያዯርጋቸው አይዯሇም፤ ስሇሆነም 
በመጀመሪያ ከስረ -ነገር ስሌጣን አኳያ አከራካሪው ጉዲይ ሲታይ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ስሌጣን መሆኑ አጠያያቂ 
አይዯሇም፤ ፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችም ስሌጣናቸው በሆኑ ጉዲዮች በእያንዲንደ ክሌሌ በቀጥታ መዋቅራቸውን ዘርግተው 
ወይም ዯግሞ ሇሚመሇከተው የክሌሌ ፌ/ቤት ውክሌና በመስጠት ዲኝነት እንዯሚሰጡ ነው፡፡ ስሇሆነም የመቀላ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት እንዱሁም የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት አከራካሪው ቤት በመቀላ ከተማ በዯቡብ ወረዲ 
በመገኘቱ ብቻ ወይም ውለ በዚሁ አካባቢ በመዯረጉ ወይም የሚፇፀም መሆኑን ብቻ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በአዋጅ 
ቁጥር 25/88 ዒንቀጽ 5/2/ የተመሇከተውን ዴንጋጌ ተፇፃሚ እንዲይሆን ስሇሚያዯርግ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆነው ተገኝተዋሌ፤ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.  ዏ4156፣ ሚያዝያ ዏ5 ቀን 1999 የሰጠው ብይን እንዱሁም 
የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 22ዏ79 ጥር 27 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

2. በመቀላ ከተማ፣ የዯቡብ ወረዲ ፌ/ቤት ጥር 14 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ፀንቷሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወገኖች እየተከራከሩበት ያሇው ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/2/ መሠረት የፋዳራሌ 
ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን ነው፤ ስሇሆነም ተጠሪዎቹ ክሣቸውን ከፋዳራሌ ፌርዴ ቤት ውክሌና በተሰጠው 
የሚመሇከተው የክሌለ ፌ/ቤት አቅርበው ይከራከሩ ብሇናሌ፡፡ 

4. ግራ ቀኙ ወገኖች በዚህ ፌርዴ ቤት ሊካሄደት ክርክር ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፤ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት 
ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ተ.ወ 
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