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የሰ.መ.ቁ 63627  

ሏምላ 14 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

       ነጋ ደፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ሼህ አሽራቅ ሰይዴ  -  ጠበቃ ዝኑር አብደሌወሀብ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡- የቡታጅራ ከተማ ቀበላ 02 አስተዲዯር  - አበበ ነጋሽ ቀረቡ፡፡ 

            መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች ክሌሌ የጉራጌ ዞን የቡታጅራ አካባቢ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት  የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ 
ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ 
ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፔራይቬታይዜሸንና የመንግስት ሌማት ዴርጅት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ 
የቡታጅራ አካባቢ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔውን እንዱያስፇፅምሇት የሰጠው ውክሌና ነው፡፡ ኤጀንሲው 
ሔዲር 17 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇና ቁጥር 05/1506/88/8402/2002 በሆነ ዯብዲቤ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 371 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች አማካኝነት እንዱፇፀም ስሇመጠየቅ የሚሌ 
ርዕስ ያሇውና በይዘቱም በዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሊዊ መንግስት በጉራጌ ዞን 
ቡታጅራ ከተማ ሌዩ ከፌተኛ ቀበላ 02 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥሩ 112 የሆነ መኖሪያ ቤት ከሼህ 
አሽራቅ ሰይዴ ከአዋጅ ውጭ የተወሰዯባቸው በመሆኑ እንዱመሇስሊቸው መስከረም 7 ቀን 2002 
ዓ.ም በቁጥር 05/1506/339/2000 የተሰጠውን ውሣኔ ሇሚመሇከታቸው አካሊት አሳውቀናሌ፡፡ 
ሆኖም በኤጀንሲው ውሣኔ መሠረት ያሌተፇፀመሊቸው መሆኑን ባሇጉዲዩ ካቀረቡት ማመሌከቻ 
ስሇተረዲን በአዋጅ ቁጥር 146/9/ እና አዋጅ ቁጥር 110/87 መሠረት ውሣኔያችንን ፌ/ቤቱ 
እንዱያስፇፅምሌን የሚሌ መሆኑን የሥር ፌ/ቤቱ በውሣኔው አስፌሮታሌ፡፡ ከዚህ ዯብዲቤ ጋር 
ኤጀንሲው ቤቱ እንዱመሇስ የሰጠውን የውሣኔ ግሌባጭ እንዯሊከ ከገሇፀ በኋሊ ተጠሪ በመቃወሙ 
ኤጀንሲው በቡታጅራ አካባቢ ፌ/ቤት ውሣኔውን እንዱያስፇፅምሇት የሰጠው ውክሌና ተገቢ ነው 
ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ሇጉዲዩ አግባብነት አሊቸው የሚሊቸውን የሔግ 
ዴንጋጌዎች ከዘረዘሩና ከተረጏሙ በኋሊ የኤጀንሲውን ውሣኔ የማስፇፀም ሥሌጣን ያሇው 
የሚኒስቴሮች ምክር ቤትና ጠቅሊይ ሚኒስትሩ እንጂ ፌርዴ ቤት የኤጀንሲውን ውሣኔ የማስፇፀም 
ሥሌጣን የሇውም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የቡታጅራ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
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የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ እንዱያይሊቸው አመሌካች አመሌክተው ይግባኛቸው 
ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ አመሌካች ሇክሌለ ሰበር ችልት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ 

 አመሌካች የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፔራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ 
በፌትሏብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 371 በሰጣቸው ውክሌና መሠረት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ተጠሪ በውሣኔው መሠረት የማይፇፀምበትን ምክንያት በመጠየቅ ውሣኔውን ማስፇፀም ወይም ላሊ 
ተገቢ ነው የሚሇውን የአፇፃፀም ትዕዛዝ መስጠት ሲገባው በአዋጅ ቁጥር 146/9 እና በአዋጅ ቁጥር 
110/87 ዴንጋጌዎች የተዛባ ትርጉም በመስጠት ሥሌጣኑ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ እንጂ የፌርዴ ቤት 
አይዯሇም በማሇት የሰጠውን ትዕዛዝ የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ችልት ማፅናቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ፌርዴ ቤት ግሇሰቦችን እንጂ የአስተዲዯር አካሊትን 
በአፇፃፀም የማስገዯዴ እና የኤጀንሲውን ውሣኔ እንዱያስፇፅም እንዱያዯርግ ኤጀንሲውን መወከሌ 
አይችሌም፡፡ ስሇዚህ የክሌለ ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ሥሌጣን የሇንም በማሇት የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም በማሇት መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ 
አቅርቧሌ፡፡  

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በሰጠው የአፇፃፀም 
ውክሌና  መሠረት የኤጀንሲውን ውሣኔ የማስፇፀም ሥሌጣን ፌርዴ ቤቱ የሇውም በማሇት 
የተሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡  

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ከአዋጅ ውጭ የተወሰደ ንብረቶችን አስመሌክቶ የኢትዮጵያ 
ፔራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በሔግ የተሰጠውን 
ሥሌጣንና ኃሊፉነት መሠረታዊ ባህርይ መመሌከት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የኤጀንሲው 
ሥሌጣንና ኃሊፉነት በተሇያዩ የሔግ ማዕቀፍች የተዘረዘረ ሲሆን በያዝነው ጉዲይ አግባብነት 
ባሇው አዋጅ ቁጥር 110/87 አንቀፅ 4/ሏ/ ከአዋጅ ውጭ የተወሰዯን ንብረት ባሇቤትነት 
በተመሇከተ ከቀረቡት ጥያቄዎች መረጃዎችን እያጣራ ተገቢውን ውሣኔ እንዯሚሰጥና 
ውሣኔውም እንዱፇፀም አስፇሊጊውን እርምጃ እንዯሚወስዴ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ አዋጅና የሔግ 
ዴንጋጌ መገንዘብ እንዯሚቻሇው አንዴ ንብረት ከአዋጅ ውጭ የተወሰዯ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጉዲይ የማጣራት ማስረጃ የማሰባሰብና የመመዘን ንብረቱ ከአዋጅ ውጭ የተወሰዯ 
ነው ብል ሲያምን ሇባሇቤቱ እንዱመሇስ የመወሰን ሥሌጣን በአዋጅ ቁጥር 110/87 ሇኤጀንሲው 
የተሰጠው መሆኑን ነው፡፡ ይህ በሔግ ሇኤጀንሲው የተሰጠው ሥሌጣን ተራ ሔግ የማስፇፀም 
ሥሌጣን አይዯሇም፡፡ ሇኤንጀሲው በዚህ አዋጅ የተሰጠው ሥሌጣን ይህን ሌዩ ጉዲይ በማየትና 
በማስረጃ በማጣራት ውሣኔ የመስጠት ወይም የዲኝነት ሥሌጣን ነው፡፡ በሔገ መንግስቱ አንዴ 
ሰው በፌርዴ የሚያሌቅ ጉዲይ በፌ/ቤቱ ወይም በላሊ የዲኝነት ሥሌጣን በሔግ ሇተሰጠው አካሌ 
አቅርቦ የማስወሰን እና ፌትሔ የማግኘት መብት እንዲሇው አንቀጽ 37 በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡ 
ኤጀንሲው ከአዋጅ ውጭ የተወሰደ ንብረቶችን በተመሇከተ አከራክሮና አጣርቶ የመወሰን 
ሥሌጣን በሔግ ተሰጥቶቷሌ፡፡ ስሇሆነም ኤጀንሲው በሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ዴንጋጌ አገሊሇፅ 
ከፌ/ቤት ውጭ ከአዋጅ ውጭ የተወሰደ ንብረቶችን በተመሇከተ አከራክሮ የመወሰን የዲኝነት 
ሥሌጣን በሔግ የተሰጠው የመንግስት አካሌ ነው፡፡ 
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 የኢትዮጵያ ፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ከአዋጅ ውጭ የተወሰዯ ንብረት ሇባሇቤቱ እንዱመሇስ 
የመወሰን ብቻ ሳይሆን ውሣኔውንም ሇማስፇፀም አስፇሊጊውን እርምጃ የመውሰዴ ሥሌጣን በአዋጅ 
ቁጥር 110/87 አንቀፅ 74/ሏ/ ተሰጥቶታሌ፡፡ በፌርዴ ቤት ወይም በሔግ ዲኝነት ሥሌጣን በተሰጠው 
ላሊ አካሌ የተሰጠው ውሣኔ የሚፇፀመው ፌርደን በሰጠው ፌርዴ ቤት /ወይም/ በሔግ የዲኝነት 
ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ወይም እንዯ ፌርደ እንዱያስፇፅም በታዘዘው ፌርዴ ቤት እንዯሆነ 
ከፌትሏብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ቁጥር 371 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ማናቸውም የመንግስት ተቋም ኤጀንሲው በአዋጅ ቁጥር 
110/87 የተሰጠውን ሥሌጣንና ኃሊፉነት ሇመወጣት እንዱችሌ ተገቢውን ትብብር የማዴረግ ግዳታ 
ያሇበት መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 110/87 አንቀፅ 7 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱሁም በአዋጅ ቁጥር 
146/1991 አንቀፅ 26 /2/ ፌርዴ ቤቶች ከአዋጅ ውጭ የተወሰደ ንብረቶችን ሇባሇቤታቸው 
እንዱመሇሱ ኤጀንሲው የሰጠውን ውሣኔ የማስፇፀምና በንብረቱ ሊይ ያሇውን ባሇይዞታ እንዱሇቅ 
ሇመወሰን እንዯሚችለ ነገር ግን ይዞታው ወይም ንብረቱ የእኔ ነው ወይም በህግ መሰረት የተወሰዯ 
ነው የሚሌ መቃወሚያ ቢቀርብሊቸው ሉያስተናግደ እና አከራክረው ሉወስኑ እንዯማይችለ 
ይዯነግጋሌ፡፡ በላሊ አነጋገር የሔገ መንግስቱ አንቀፅ  87 ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሊማን በሚያሳካ 
መንገዴ የአዋጅ ቁጥር 110/87 እና የአዋጅ ቁጥር 146/91 አንቀፅ 28 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎች 
መተርጎምና ስራ ሊይ መዋሌ ያሇባቸው ሲሆን ፌርዴን ስሇማስፇፀምና ፌርዴ እንዱፇፀም ውክሌና 
ስሇመስጠት ከፌትሏብሓር ስነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 371 ጀምሮ ያለት አግባብነት ያሊቸው 
ዴንጋጌዎች የሔገ መንግስቱ አንቀፅ 37 እና የሥነ ሥርዓት ሔጉ ከታወጁ በኋሊ የወጡ ሌዩ የህግ 
ማዕቀፍች አዋጅ ቁጥር 110/87 እና 146/91 ሇማስፇፀም በሚያግዝ መሌኩ መተርጎምና ሥራ ሊይ 
መዋሌ ይገባቸዋሌ፡፡ 

2. ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው የኢትዮጵያ ፔራይቬታይቬሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች 
ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ አከራካሪው ቤት አመሌካች ከአዋጅ ውጪ የተወሰዯባቸው መሆኑን 
በማጣራት ቤቱ ሇአመሌካች እንዱመሇስ የወሰነበትን የውሳኔ ግሌባጭ በማያያዝ፣ ውሳኔውን 
እንዱያስፇፅምሇት ሇቡታጅራ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ህዲር 17 ቀን 2002 በተፃፇ ዯብዲቤ 
ውክሌና ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ በስህተት ነው ቤቱ የተመሇሰው የሚሌ 
መቃወሚያ ማቅረቡንና የመንግስት አካሊት የኤጀንሲው ውሳኔ ከዯረሳቸው በኋሊ 
አሇመፇፀማቸውን መነሻ በማዴረግ የኤጀንሲውን ውሳኔ የማስፇፀም ሥሌጣን የሇኝም ከሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 

     በመሰረቱ ተጠሪ የኤጀንሲው ውሳኔ የተሳሳተ ነው ወይም በተሳሳተ ማስረጃ መሠረት የተሰጠ 
ነው ካሇ የፌትሏብሓር ሥነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 6 በሚዯነግገው መሠረት አቤቱታውን ውሳኔውን 
ሇሰጠው ኤጀንሲ አቅርቦ ከሚያሳርም በስተቀር አፇፃፀሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት መቃወሚያ መቅረብ 
የማይችሌ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 146/91 አንቀፅ 28(2) ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 
መንግስት በህግ በኩሌ እንዯ አንዴ ሰው የሚቆጠር መሆኑና በክሌሌ በዞንና በወረዲና በከተማ 
አስተዲዲሮችና በገጠር ቀበላዎች ያለ የመንግስት አካሊት ከተፇጥሯዊ ባህሪያቸው ጋር የሚስማሙ 
መብቶች ያሎቸውን ግዳታዎች ያለባቸው መሆኑ ከፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 394 እና 395 
ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የቡታጅራ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪም ሆነ ላሊ 
በዞኑ የሚገኝ የመንግስት አካሌ በኤጀንሲው ውሳኔ መሠረት የማይፇፅመበትን ህጋዊ ምክንያት 
በመስማት ተገቢውን ትዕዛዝ የመስጠት ስሌጣን እያሇው በሔገ መንግስቱ አንቀፅ 37 የተዯነገገውን 
ፌትህ የማግኘት መብት፣ ከአዋጅ ቁጥር 146/9/ አንቀፅ 28/2 እና ከአዋጅ ቁጥር 110/87 
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እንዯዚሁም አግባብነት ያሊቸው የስነ ሥርዓት ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ሇማስፇፀም 
የሚያስችሌ ሥሌጣን እንዯላሇው አዴርጎ የሰጠው ትርጉምና ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤትን ውሳኔ ማፅናታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ህዝቦች የጉራጌ ዞን ቡታጅራ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የጉራጌ ዞን የቡታጅራ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኢትዮጵያ ፔራይቬታዜሽንና የሌማት 
ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲን ውሳኔ የማስፇፀም የዲኝነት ሥሌጣን አሇው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. የጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር በማሰማት ውሳኔ እንዱሰጥበት 
ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 341(1) መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

          መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/መ 
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