የሰ.መ/ቁ. 59045
ግንቦት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የስሌጤ ዞን ምርመራና ክስ ዏቃቤ ህግ ቃሲም ባዳ -

ቀረቡ

ተጠሪዎች፡-1. አቶ ጌታቸው አስራት - ቀረቡ
2. አቶ አመነ ዴሪባ - ቀረቡ
3. አቶ ሰንበቶ ጃራ - አሌቀረቡም
4. አቶ ፊንታሁን ዘውዳ - አሌቀረቡም
5. አቶ አዴነው ያዕቆብ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ የተጀመረው በዲልቻ ወረዲ
ፌ/ቤት ነው፡፡ ሇወረዲው ፌ/ቤት የወረዲው መርማሪ ከሣሽ ዏቃቤ ህግ ተጠሪዎች በወንጀሌ ህግ
አንቀጽ 32/1/ሀ እና በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 686 ንኡስ አንቀጽ 2 የተመሇከተውን በመተሊሇፌ
በዲልቻ ከተማ ዏ1 ቀበላ ሌዩ ስሙ
ሰሉም ሰፇር ከሚባሇው አንዯኛ ተከሣሽ ሇመኖሪያ ቤት
የተፇቀዯሇትንና የሰራውን ቤት አሊግባብ ሇመሰረተ ክርስቶስ አማኞች በመጸሇያነት እንዱጠቀሙበት
በመስጠቱ በርካታ የእምነት ተከታዩች ተሰባስበው ከግንቦት 22 ቀን 2001 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ግንቦት
3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ከቀኑ ሁሇት ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ሶስት ሰዓት ከፌተኛ ጩኸት
በማሰማትና በዴምጽ ማጉሉያ መሣሪያ በመጠቀም የሁከት ማዴረስ ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት ክስ
አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪዎች ክሱን ክዯው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ዏቃቤ ህግን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ
ተጠሪዎች መከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርቡ ብይን ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪዎች የመከሊከያ ምስክሮቻቸውን
አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ዏቃቤ ህግ
በክሱ የተጠቀሰውን የወንጀሌ ህግ ዴንጋጌ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 113 ንኡስ
አንቀጽ 2 መሠረት በመሇወጥ ተጠሪዎች በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 815 ንኡስ አንቀጽ 1
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የተመሇከተውን የዯንብ መተሊሇፌ ጥፊት የፇጸሙ ጥፊተኞች ናቸው በማሇት ተጠሪዎች
እያንዲንዲቸው በብር 8ዏ /ሰማኒያ ብር/ መቀጮ እንዱቀጡ ወስኗሌ፡፡ ተጠሪዎቹ በዚህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ሇስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የወረዲው ፌ/ቤት
የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡
ተጠሪዎች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የክሌለ መርማሪ ከሣሽ የሰጠው
አስተያየትና የቀረበውን ክርክር ተቀብል ከመዘነ በኋሊ የክሌለ መርማሪ ከሣሽ የተጠሪዎችን የሰበር
አቤቱታ በመዯገፌ የተከራከረ መሆኑን በውሣኔው በገጽ 9 ካሰፇረ በኋሊ የወረዲው ፌ/ቤትና የዞኑ
ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር በወረዲው ፌ/ቤት በትዕዛዝ የተዘጋው የጸልት ቤት
እንዱከፇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች ሏምላ 26 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ በዲልቻ ወረዲ ፌ/ቤት
የወረዲው መርማሪ ከሣሽ ያቀረበው የወንጀሌ ክስ በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 02395 ቀርቦና ክርክር
ተዯርጏበት ፌ/ቤቱ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በተጠሪዎች ሊይ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ያቀረቡትን የወንጀሌ ይግባኝ የስሌጤ ዞን በመዝገብ ቁጥር 05761 በማየት
የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡
ተጠሪዎች የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት በማሇት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡት የወንጀሌ ሰበር
አቤቱታ በሰበር መዝገብ ቁጥር 36352 ሲታይና ክርክርና አስተያየት የተዯረገበት እንዯሆነ
በየዯረጃው የተከፇቱትን መዛግብትና አመሌካች ያቀረበውን ክርክር ይዘት በማየት ሇመረዲት
ይቻሊሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ከአንዯኛው ተጠሪና ከአምስተኛው ተጠሪ ጋር
የከተማዋን ፔሊን መከበር ማዕከሌ ያዯረገ ክስ የፌታብሓር ክርክር ሇዲልቻ ወረዲ ፌ/ቤት አቅርቦ
ጉዲዩ ከወረዲው ፌ/ቤት የመዝገብ ቁጥር 02428 ክርክር ከተዯረገበት በኋሊ አንዯኛና አምስተኛ
ተጠሪ የመኖሪያ ቤት እንዱገነቡ በተሰጣቸውና በሰሩት ቤት ከመኖሪያነት ውጭ ሇሆነ አገሌግልት
ማዋሌ የላሇባቸዉ መሆኑ ተወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት አንዯኛና አምስተኛ ተጠሪ
የፌታብሓር ይግባኝ ሇስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የአንዯኛና
የአምስተኛ ተጠሪን የፌታብሓር ይግባኝ በመዝገብ ቁጥር 05607 በማየት የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠው
ውሣኔ የሚነቀፌበት የህግም ወይም የፌሬ ጉዲይ ስህተት የላሇ መሆኑን ገሌጾ ይግባኙን
በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ አንዯኛና አምስተኛ ተጠሪ
የወረዲው ፌ/ቤት በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር ዏ2428 የሰጠውን ወሣኔ የዞኑ ከፌተኛው ፌ/ቤት
በፌታብሓር ይግባኝ መዝገብ ቁጥር ዏ56ዏ7 ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑን
በመግሇጽ ራሱን የቻሇ የሰበር አቤቱታ አቅርበው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መዝገብ ቁጥር
35808 ሲመረምር ከቆየ በኋሊ የፌታብሓሩን ጉዲይ የወንጀለ ጉዲይ ከሚታይበት የሰበር መዝገብ
ቁጥር 36352 ጋር በማጣመር ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ከህግ ውጭ ሁሇቱን
መዛግብት በማጣመርና አግባብነት የላሊቸዉን የህግ ዴንጋጌዎች በመጥቀስ የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
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ተጠሪዎች በበኩሊቸው ጥር 9 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ በወንጀለ መዝገብም ሆነ
በፌታብሓር መዝገብ የሚነሣው ክርክርና የሚያዘው ጭብጥ ተመሣሣይ በመሆኑ የክሌለ ሰበር
ችልት ሁሇቱን መዛግብት በማጣመር መርምሮ ውሣኔ መስጠቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የሇበትም፡፡ አመሌካች የመኖሪያ ቤት በመስራት እንዴትገሇገለበት በተፇቀዯ ቦታ ሊይ ሇአምሌኮ
አገሌግልት አውሇዋሌ በማሇት ያቀረበው ክስ በህገመንግስቱ የተረጋገጠሌንን የሀይማኖትና የእምነት
ነጻነት የሚጋፊ ነው፡፡ አገሪቱ ኋሊ ቀር አገር በመሆኑ የመኖሪያ ሰፇር የኢንደስትሪ ሰፇር የሚባሌ
የላሊት ሲሆን ቤተክርስቲያንና መስጊድችን በመኖሪያ ቤት ውስጥ ማግኘት የተሇመዯ ነው፡፡ ስሇዚህ
በመኖሪያ ሰፇር ሇጸልትና የአምሌኮት ማከናወን አይቻሌም በማሇት አመሌካች ያቀረበውን ክርክር
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ጥር 2ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ
አቅርቧሌ፡፡ በመሌስ መሌሱ ከተማዋ እዴገቷን የምትመራበት ፔሊን አሇ፡፡ በከተማዋ ፔሊን መሠረት
መስጊድች ፣ ቤተክርስቲያንና የጸልት ቤቶች መገንባት ሲያስፇሌግ የሚገነቡበት ቦታ ተሇይቷሌ፡፡
በፔሊኑ መሠረትም የጸልት ቤት መገንቢያ ቦታ ተሰጥቷቸው እያሇ የመኖሪያ ቤታችን ተቀይሮ
የጸልት ቤት ሉሆን ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም
ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የወንጀሌ
መዝገብ ቁጥር 36352 እና የፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 35808 ጋር በማጣመር ተጠሪዎች
የፇጸሙት የሁከት ተግባር የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን
ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
1. ጉዲዩን እንዯመረመርነው በወረዲው ፌ/ቤት በወንጀሌ ተከሣሽ የነበሩት ሶስቱም
ተጠሪዎች የነበሩ መሆኑንና ተጠሪዎች በወረዲው ፌ/ቤት የወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 02395 በዞን
ከፌተኛ ፌ/ቤት የወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁ. 05761 ይግባኝ ባይ በመሆን የይግባኝ ቅሬታ ያቀረቡ
በመሆኑና የወረዲውና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሊይ ቁጥራቸው በተገሇጸው ሁሇት መዛግብት የሰጡትን
የወንጀሌ ፌርዴ በመቃወም የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መዝገብ ቁጥር 36352
ማቅረባቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇዚህ የወረዲው ፌ/ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡትን የወንጀሌ
ፌርዴ በመቃወም በክርክሩ ተሣታፉ የሆኑት አምስቱም ተጠሪዎች ናቸው፡፡
በላሊ በኩሌ የመኖሪያ ቤት ሇመስራት የተፇቀዯሊቸውን ቦታና ሇመኖሪያነት የሰሩትን ቤት
ሇአምሌኮት አገሌግልት ሇዘሊቂነት እንዱውለ ማዴረጋቸው ተገቢ አይዯሇም፡፡ ከዚህ ዴርጊታቸው
እንዱታቀቡ ውሣኔ ይሰጥሌን በማሇት የፌታብሓር ክስ የመሠረተው የዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ ቤት
ነው፡፡ የዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ክስ ያቀረበው በአምስቱ ተጠሪዎች ሊይ ሣይሆን በአንዯኛ
ተጠሪና በአምስተኛው ተጠሪ ሊይ ብቻ ነው፡፡ የወረዲው ፌ/ቤት በማዘጋጃ ቤቱ የቀረበውን
የፌታብሓር ክርክር በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 02428 በማየት ውሣኔ የሰጠ ሲሆን አንዯኛና
አምስተኛ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ያቀረቡትን ይግባኝ የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 05607 በማየት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አንዯኛና አምስተኛ ተጠሪዎች
የወረዲውና የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት አቅርበው የሰበር አቤቱታቸው በሰበር መዝገብ ቁጥር 35808
ሲመሇከት የቆየ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡
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የፌታብሓር ክርክር ከወንጀሌ ክርክር ጋር ሉጣመር የሚችሌበት መሠረታዊ ሁኔታ
በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 101 የተዯነገገ ሲሆን የፌታብሓር ክርክሩ የወንጀሌ ሰሇባ የሆነ ሰው
የሚያቀርበው የካሣ ጥያቄ በሆነ ጊዜ ከወንጀሌ ክስ ጋር ተጣምሮ እንዱወሰንሇት ማመሌከት
እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የፌታብሓር ክርክር በወንጀለ ጉዲት ዯርሶብናሌ የሚለ
ሰዎች ካሣ እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በወንጀሌ የሚዯረገው
ክርክርና በፌታብሓር በሚዯረገው ክርክር የሚያዘው ጭብጥና የሚቀርቡ ማስረጃዎች እንዯዚሁም
የማስረጃ አመዛዘን ሥርዓቱ የተሇያየ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በወንጀሌ መዝገብና በፌታብሓሩ
መዝገብ ተከራካሪ የሆኑት ሰዎች የተሇያዩ ናቸው፡፡
በፌታብሓር መዝገብ ተከራካሪ የሆነው የዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ
የሚከራከረው የዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ ቤትን በመወከሌ ነው፡፡ የዲልቻ
የሚከራከረው ከአምስቱ ተጠሪዎች ጋር ሣይሆን ከአንዯኛውና ከአምስተኛው
በወንጀለ መዝገብ ከስር ጀምሮ የመርማሪ ከሣሽና በአምስቱ ተጠሪዎች
መዝገቡ ያሣያሌ፡፡

ቤት ሲሆን አመሌካች
ከተማ ማዘጋጃ ቤት
ተጠሪ ጋር ብቻ ነው፡፡
ተከራካሪ መሆናቸውን

ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ ቤት እና አንዯኛና
አምስተኛ ተጠሪ በፌታብሓር የሚከራከሩበትን የሰበር መዝገብ ቁጥር 35808 አመሌካችና
ተጠሪዎች ከሚከራከሩበት የወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 36352 ጋር በማጣመር ማየቱ የወንጀሌ ህግ
አንቀጽ 101 መሠረታዊ የህግ ዴንጋጌ የሚጥስና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
2.
ተጠሪዎች ከግንቦት 22 ቀን 2001 ዓ.ም እስከ 30 ቀን 2001 ዓ.ም ጸልት
እንዱዯረግ ሁኔታዎችን በማመቻቸት በአካባቢው ህብረተሰብ ሊይ የዴምጽ ሁከት የመፌጠር የዯንብ
መተሊሇፌ ጥፊት ፇጽመዋሌ በማሇት የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ የሰጠው ውሣኔ
ተገቢነት የላሇው መሆኑን ገሌጾ አመሌካች አስተያየትና ክርክር ያቀረበ መሆኑን የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 36352 በሰጠው ውሣኔ በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡
አመሌካች ተጠሪዎች የዯንብ መተሊሇፌ ጥፊት እንዲሌፇጸሙ የክሌለ ሰበር ችልት በሰጠው
አስተያየትና ባቀረበው ክርክር የተከራከረ በመሆኑ ተጠሪዎች በወንጀለ ጥፊተኛ ተብሇው
የተወሰነባቸውን ቅጣት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት የሻረው አግባብ ነው በማሇት
የቀረበው የሰበር አቤቱታ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ችልት የወረዲው ፌርዴ
ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ የሻረው የአመሌካችን
ክርክርና አስተያየት መሠረት በማዴረግ በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት
የወንጀለን ጉዲይ በተመሇከተ በሰበር መዝገብ ቁጥር 36352 የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇበትም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወረዲው ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የሰጡትን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ በመሻር የሰጠውን ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ
ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 195 ንኡስ አንቀጽ 2/ሇ/1 መሠረት አጽንተናሌ፡፡
በአጠቃሊይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ክርክር የያዘውን የሰበር መዝገብ
ቁጥር 35808 ከወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 36352 ጋር በማጣመር አይቶ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የወንጀለን ጉዲይ በተመሇከተ በመዝገብ ቁጥር 36352 የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት በዲልቻ
ወረዲ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 02395 የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት
ውሣኔና የስሌጤ ዞን በወንጀሌ
ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 05761 የሰጠውን ውሣኔ
በመሻር ተጠሪዎች ከቀረበባቸው የወንጀሌ ክስ በነጻ እንዱሰናበቱ በሰበር መዝገብ ቁጥር
36352 የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
2. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አንዯኛ ተጠሪና አምስተኛ ተጠሪ የዲልቻ
ወረዲ ፌርዴ ቤት ከዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ጋር የነበራቸውን የፌታብሓር ክርክር
በማየት በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 02428 የሰጠው ውሣኔ የስሌጤ ዞን ከፌተኛ
ፌርዴ በፌታብሓር መዝገብ ቁጥር 05607 ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት
በማሇት በሰበር መዝገብ ቁጥር 35808 ያቀረቡትን ክርክር የወንጀለ ጉዲይ ከሚታይበት
የሰበር መዝገብ ቁጥር 36352 አጣምሮ መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት
ስሇሆነ ተሽሯሌ፡፡
3. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪና አምስተኛ ተጠሪ በሰበር መዝገብ ቁጥር
35808 ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አመሌካች የዲልቻ ከተማ ማዘጋጃ ቤትን በመወከሌ
ያቀረበውን ክርክር የወረዲ ፌርዴ ቤትና የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌታብሓሩን ጉዲይ
በተመሇከተ የሰጡትን ውሣኔና ሇውሣኔያቸው መሠረት ያዯረጓቸውን የህግ ዴንጋጌዎች
በመመርመር ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 391/1/
መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
4. በዚህ ፌርዴ የወጡትን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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