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የሰ/መ/ቁ. 36677 

ሚያዝያ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

     ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሻምሺ ዩኑስ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ኑሪያ ማሚ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 16/99 የካቲት 27 ቀን 2ዏዏዏ 
ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት መጋቢት 19 ቀን 
2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡  

 ክርክሩ የተጀመረው በዴሬዲዋ ናኢባ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በዴሬዯዋ ናኢባ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በከሳሽነት ቀርባ ሟች 
አባቴ በዴሬዯዋ ከተማ ቀበላ ዏ8 በአምስት መቶ ካሬ ሜትር ባሇው ቦታ ሊይ አመሌካች ቦታውን እንዴትሇቅ ስትጠየቅ 
ሇመሌቀቅ ተስማምታ ትንሽ ቤት ሠርታ ትኖር ነበር፤ ቦታውን የያዘችው የዛሬ ሰባት ዓመት ሲሆን ወሊጅ አባቴ ከሞተ 
በኋሊ በቦታው ሊይ ግንባታ ሇማካሄዴ ቦታውን እንዴትሇቅሌኝ ስጠይቃት እንቢ ስሊሇችኝ ቦታውን እንዴትሇቅ 
እንዱወሰንሌኝ በማሇት ክስ ያቀረበች ሲሆን፣ የአሁን አመሌካች በተጠሪነት ቀርባ፣ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን የማየት ስሌጣን 
የሇውም በአዋጅ ቁጥር 25/1988 መሠረት የመዯበኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ነው በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ የይግባኝ 
መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በፌሬ ጉዲይ እረገዴ ቦታው በአዋጅ ቁጥር 47/1967 የተወረሰ ነው የሚለና ላልች 
ክርክሮችን አቅርበዋሌ፡፡  

       የናኢባ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማሇፌ የፌሬ ጉዲይ ክርክርና ማስረጃ 
ከሰማ በኋሊ አመሌካች ይዞታውን ሇተጠሪ እንዴትሇቅ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇዴሬዲዋ 
ፋዳራሌ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው ከተከራከሩ በኋሊ የከፌተኛ ሸሪዓ ፌ/ቤቱ የሥረ ነገር ሥሌጣንን 
በተመሇከተ የቀረበውን የይግባኝ ቅሬታ በማሇፌ በፌሬ ጉዲይ በኩሌ አጣርቶ እንዱወስን ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343 መሠረት መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡ ሆኖም በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት አቅርባ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤቱ የናኢባ ፌርዴ ቤት ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የማያንስ ስሌጣን አሇው ካሇ በኋሊ በፌሬ ጉዲይ ረገዴ፣ የዴሬዯዋ ፋዳራሌ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
በመሻር የናኢባ ወረዲ ፌርዴ ቤትን ውሣኔ በማጽዯቅ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

 አመሌካች ይህ የጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፤ ተጠሪ ያቀረባቸው 
ክስ የወሊጅ አባቴን ይዞታ ታስረክበኝ የሚሌ ሲሆን እኔ ዯግሞ 1982 ዓ.ም. ጀምሮ በቦታው ሊይ ቤት ሰርቼ እየኖርኩ 
ያሇሁ መሆኔን ገሌጬ የናኢባ ፌርዴ ቤት ይዞታን አስመሌክቶ የሚነሳ ክርክርን የማየት ሥሌጣን የሇውም በማሇት 
ያቀረብኩትን መቃወሚያ አሊግባብ አሌፍና በይዞታ ጉዲይ አከራክሮ ወስኗሌ፤ ስሇዚህ ያሇበቂ ማስረጃ አከራክሮ ውሣኔ 
የሰጠ በመሆኑ፣ የጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤትም የተፇፀመውን የሔግ ስህተት ያሊረመ በመሆኑ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡  
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ተጠሪ በበኩሎ ክርክሩ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት የተዯረገው በአመሌካች ፇቃዯኝነት ነው፤ ስሇዚህ የሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሣኔ የሚነቀፌበት መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በጽሁፌ የመሌስ 
መሌስ በማቅረብ የሰበር አቤቱታዋን የሚያጠናክር ክርክር አቅርባሇች፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥ ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን፣ እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን 
እንዯመረመርነው የሸሪዓ ፌርዴ ቤት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተፇጠረውን የይዞታ መብት ጥያቄ አይቶ የመወሰን 
የሥረ ነገር ስሌጣን አሇው? ወይስ የሇውም? የሚሇው ጭብጥ መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

       ከዴሬዯዋ ናኢባ ፌርዴ ቤት፣ ከከፌተኛ ሸረዓ ፌርዴ ቤትና ከጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት የውሣኔ ግሌባጭ 
ሇመረዲት እንዯቻሌነው ጉዲዩ ይዞታ ክርክር ነው፡፡ ተጠሪ ቤቱ የሟች ወሊጅ አባቷ መሆኑንና አመሌካች ቤት የሰራችው 
በአባቷ ፇቃዴ ሌቀቂ ስትባሌ ሇመሌቀቅ ተስማምታ መሆኑን በመግሇጽ የምትከራከር ሲሆን፣ አመሌካች በበኩሎ ከ1982 
ዓ.ም. ጀምሮ ይዞታው የእሷ መሆኑን በመግሌጽ የይዞታ ክርክርን የናኢባ ፌርዴ ቤት ማየት የሇበትም የሚሌ የመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያ አቅርባሇች፡፡  

        የፋዳራሌ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት የወሌ የዲኝነት ስሌጣን በምን ጉዲዮች ሊይ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 188/1992 
በአንቀጽ 4 ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ የሔግ ዴንጋጌ መሠረት በፋዳራሌ በማናቸውም ዯረጃ የሚገኙ የሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን 
አይተው የመወሰን የዲኝነት ሥሌጣን የሚኖራቸው፡- 

-በማንናቸውም የጋብቻና የፌች፣ የቀሇብ አወሳሰን፣ አካሇ መጠን ያሌዯረሱ ሔፃናት ሞግዚትነት እና የቤተሰብ 
ተዛምድ ሊይ የሚነሱ ጉዲዮችን አስመሌክቶ ጥያቄ ያስከተሇው ጋብቻ በእስሌምና ሀይማኖት ሥርዓት መሠረት 
የተፇፀመ የሆነ እንዯሆነ ወይም ባሇጉዲዮቹ በእስሌምና ሀይማኖት ሥርዓት ሇመዲኘት አቅዯው እንዯሆነ፤  

- የእውቅና ስጦታ /ሂባ/፣ ውርስ ወይም ኑዛዜ ጉዲዮችን በተመሇከተ አውራሹ ወይም ስጦታ አዴራጊ ወይም 
ተናዛዥ ሙስሉም የሆነ እንዯሆነ ወይም ሟች በሞተበት ሰዓት ሙስሉም ሆኖ የሞተ እንዯሆነ፤  

- ከሊይ በተገሇጹት ጉዲዮች ሊይ የሚቀርቡ ክሶችን ኪሣራ የሚመሇከት ሲሆን እንዯሆነ ከአዋጅ ቁጥር 188/1992 
አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ሇመረዲት እንችሊሇን፡፡  
ከዚህ ውጪ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ የናኢባ ፌርዴ ቤት፣ የከፌተኛው ሸሪዓ ፌርዴ ቤትም ሆነ የጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ 

ቤት ክርክር የመስማትና ውሣኔ የመስጠት ሥሌጣን የሊቸውም፡፡ የያዝነው ጉዲይ የይዞታ ክርክር ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካችና 
ተጠሪ የአንዴ ሰው ወራሾች በመሆናቸው ምክንያት የቀረበ የውርስ ንብረት ክፌያ ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም ቦታው 
የማን ይዞታ ነው የሚሇውን ጉዲይ አከራክረው የመወሰን የዲኝነት ሥሌጣን ያሊቸው በአዋጅ ቁጥር 25/1988 መሠረት 
መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ናቸው፡፡ ከዚህ አንፃር ስናየው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት የዴሬዯዋ ናኢባ ፌርዴ ቤት 
ቦታውን አስመሌክቶ ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያሊነሰ ሥሌጣን አሇው በማሇት መወሰኑ የፋዳራሌ ሸሪዓ 
ፌርዴ ቤቶችን አቋም ሇማጠናከር የወጣው አዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀጽ 4 ንዐስ አንቀጽ 1 ሊይ የተመሇከቱትን 
መሠረታዊ ዴንጋጌዎች ባሇማገናዘብ የተሰጠ ሆኖ ስሊገኘነው መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት፣ የፋዳራሌ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት እና የዴሬዲዋ ናኢባ ፌርዴ ቤት የይዞታ 
ጉዲይ አከራክረው የመወሰን የዲኝነት ስሌጣን የላሊቸው በመሆኑ ውሣኔያቸው ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡  

2. ይህ ውሣኔ ተጠሪ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ አቅርባ ከመጠየቅ የሚገዴባት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ሚያዝያ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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