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የሰ/መ/ቁ. 43875 

ሏምላ 16 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋዬ አስማማው  

  አሌማው ወላ  

  ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- በወሊይታ ዞን የቦዱቲ ከተማ ማዘጋጃ ቤት - ነ/ፇጅ አረታ ቶሩ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ ወንዴሙ ኃይላ - ጠበቃ ዲንኤሌ ገ/ጊዮርጊስ ቀርበዋሌ፡፡  

 ጉዲዩን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቹ የካቲት 24 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. በተፃፇ አቤቱታው የዯቡብ ብ/ብ/ሔዝቦች ክሌሊዊ 
መንግሥት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፌ/ር ሰበር መ/ቁ. 22624፣ ታህሣሥ 17 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት እንዱታረምሇት በመጠየቁ ነው፡፡  

 ክርክሩ የተጀመረው በወሊይታ ዞን በቦዱቲ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁኑ ተጠሪ በአፇፃፀም 
ከሳሽነት እንዱሁም የአሁኑ አመሌካች በአፇፃፀም ተከሣሽነት ተከራክረዋሌ፤ የአሁኑ ተጠሪ በሥር ፌ/ቤቱ ያቀረቡት ክስ 
አጭር ይዘቱ በቦዱቲ ከተማ ምዕራብ ክፌሌ በ6ዏዏ ሜ.ካ ያረፇውን ቤትና ቦታ ከወሊጅ አባታቸው አቶ ኃይላ መርሻ እና 
ከአክስቶቼ ወ/ሮ የሺ መርሻና ወ/ሮ ተዋበች መርሻ በስጦታ አግኝቼ ስጦታው በቦዱቲ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የፀዯቀሌኝ ሲሆን በዚሁ ውሣኔ መሠረት የቦዱቲ ማዘጋጃ ቤት ወዯ ስሜ እንዱያዞርሌኝ ብጠይቀውም ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ 
በፌርዴ ቤቱ ተገዴድ ይፇጽምሌኝ የሚሌ ሲሆን፣ ሥር ተከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ወዯ ሥር ፌ/ቤቱ ቀርቦ 
በአከራካሪው ቦታ የመንግሥት ቤት ስሊሇና ጉዲዩ በቤቶች ኤጄንሲ መታየት ያሇበት ነው ብል መሌስ ሰጥቷሌ፤ ክርክሩ 
በመጀመሪያ የቀረበሇት የቦዱቲ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ. ዏዏ446 ጥቅምት 14/2ዏዏዏ ዓ.ም. በዋሇው 
ችልት በሰጠው ውሣኔ ጉዲዩ በቤቶች አጀንሲ መታየት ያሇበት እንጂ በቀጥታ ማስፇፀም አይቻሌም ያሇውን የወሊይታ ዞን 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 8618፣ ሰኔ 18 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ጉዲዩን በይግባኝ አከራክሮ የሥር ፌ/ቤቱን ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንቶታሌ፡፡  

 ከሊይ የሰፇረውን የሥር ፌርዴ ቤቶቹ ውሣኔ በመቃወም የአሁኑ ተጠሪ ጉዲዩን ወዯ ዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት እንዲቀረቡትና ፌ/ቤቱም የመንግሥትና የግሇሰቡ ይዞታዎች ሇይቶ መፇፀም ሲገባ 
የግሇሰቡ /የአሁን ተጠሪ/ መብት በዯፇናው መዝጋት አግባብነቱ ሇመመርመር ብል ጉዲዩን ካቀረበው በኋሊ ተከሣሹ ተቋም 
መሌስ እንዱሰጥ ባዘዘው መሠረት ውክሌናቸው በተከሣሹ መስሪያ ቤት በሚገባ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ የተቋሙ 
የፔሮቶኮሌ ቁጥርና ፉርማ በላሇበት ኀዲር 12/2ዏዏ1 ዓ.ም. በተፃፇ ነገረ ፇጁ የተባለት በሰጡት መሌስ የግሇሰቡ ቤት 
ከመንግሥት የውርስ ቤቶችና ቦታ ነጥሇን ሇማስረከብ ዝግጁ ነን ብሇዋሌ በማሇትና መሌሱ የተቋሙ የፔሮቶኮሌ ቁጥርና 
ፉርማ ባይኖረውም የሚታመን ነው በማሇት በዚሁ መሠረት እንዱፇፀም በመወሰን የሥር ፌ/ቤቶቹ የሰጡትን ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ሽሮታሌ፡፡  

 ከሊይ የሰፇረውን የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፌ/ር ሰ/መ/ቁ. 22624 ታህሣሥ 
17/2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት የአሁኑ አመሌካች የካቲት 
24/2ዏዏ1 ዓ.ም. በተፃፇ አቤቱታቸው ውሣኔው እንዱሻርሇት ጠይቋሌ፤ ያቀረበው ምክንያትም ተገቢው ውክሌና 
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ባሌተሰጠው ነገረ ፇጅ የቀረበው የፔሮቶኮሌ ቁጥርና ፉርማ የላሇበትን መሌስ መሠረት አዴርጎ ውሣኔ መስጠቱ ተገቢነት 
የሇውም የቀረበው መሌስ የአመሌካች አይዯሇም፤ ከአዋጅ ውጭ የተወረሱትን ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 11ዏ/87 መሠረት 
አጣርቶ የመወሰን ስሌጣን የቤቶች ኤጀንሲ እንጂ የፌ/ቤቱ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ይህ ሰበር ችልትም የአመሌካች ስምና 
ፉርማ እንዱሁም የፔሮቶኮሌ ቁጥር የላሇውን ዯብዲቤ መሠረት በማዴረግ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት 
የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡትን ውሣኔ መሻሩ አግባብነቱን ሇመመርመር ብል ጉዲዩን በማቅረብ ተጠሪው መሌሱን እንዱሰጥ 
አዟሌ፤ ተጠሪውም መጋቢት 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 የተፃፇ መሌስ ሰጥተዋሌ፤ አጭር ይዘቱም የአመሌካች ነገረ ፇጅ 
ሇመሆናቸው ማረጋገጫ የሊቸውም የተባለት አቶ መሠሇ ማሞ በትክክሌ የተቋሙ ነገረ ፇጅ ናቸው፤ እኚህ ነ/ፇጅ 
ባቀረቡት መሌስ ሇምን የፔሮቶኮሌ ቁጥርና ፉርማ የሇውም ተብሇው ሲጠየቁ ከቦታው ርቀት አኳያ ትራንስፕርት 
እንዲያመሌጠኝ ብዬ በመቸኮላ እንጂ የጽሁፈ /የመሌሱ/ ይዘት በትክክሌ የአመሌካቹ መሆኑ ስሊስረደና የዯቡብ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልትም በዚህ አባባሊቸው እምነት በማሳዯሩና ይህን ማዴረጉም ተገቢነት ያሇው ነው፤ አመሌካቹ 
ቤቶቹ የተወረሱ ናቸው ይበሌ እንጂ የተወረሱ ስሇመሆናቸው የሚያረጋግጥሇት ማስረጃ አሊቀረበም፤ ስሇሆነም የዯቡብ 
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት የሰጠው ፌርዴ ይጽናሌኝ የሚሌ ነው፡፡  

 የግራ ቀኙ ወገኖች የክርክር አመጣጥ ከሊይ እየተገሇፀ እንዯመጣው በመገንዘብ ይህ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሇግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር የመጨረሻ እሌባት የሰጠው ከአመሌካች ተገቢውን 
ፍርማሉቲ የጠበቀ መሌስ ከቀረበሇት በኋሊ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌ መሠረታዊ ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 
እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡  

 በዚህ ክርክር ሇመገንዘብ እንዯተቻሇው የአመሌካቹ ቁሌፌ ቅሬታ የሚያተኩረው በዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ሰበር ሰሚ ችልት የተሊሇፇብኝ ፌርዴ በተገቢው ነገረ ፇጅ ሳሌወክሌና ነገረ ፇጅ የተባለት ግሇሰብ የሰጡት መሌስም 
የአመሌካች የፔሮቶኮሌ ቁጥርና ፉርማ በተገቢው መንገዴ ያሊሟሊና በዚህ መሌስ መሠረት ተዯርጎ የተሰጠ ውሳኔም 
የአመሌካች ክርክር በአግባቡ ያካተተ ስሊሌሆነ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ ሲሌ ተጠሪው ዯግሞ ይህንን 
አይቀበሌም፡፡ አመሌካች መንግስታዊ ተቋም ሲሆን የመንግስት ተቋም በሚከስበትም ሆነ በሚከሰስበት ክርክር ወክል 
የሚከራከር ነገረ ፇጅ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 59 መሠረት በሚመሇከተው የመንግስት ተወካይ መወከሌ አሇበት፡፡ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 
ዓንቀፅ 80፣92 እና 93 እንዯሚገሌፁትም ማንኛውም አቤቱታ በዋናው ባሇጉዲይ ወይም በጠበቃው መፇረም እንዲሇበት 
ነው፤ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92(3) በተሇይ እንዲሰፇረው ዯግሞ መንግስት በሚከስበትም ሆነ በሚከሰስበት ጊዜ አቤቱታውን 
የሚፇርመው ስሇዚህ ጉዲይ በተሇይ የተወከሇ ወይም ስሌጣን ያሇው ሰው ነው፤ የፅሁፈ ትክክሇኛነት የሚያረጋግጠው 
ዯግሞ ጉዲዩን በተሇይ የሚያውቀውና ሇዚህም የተሇየ ስሌጣን የተሰጠው ክፌሌ ሃሊፉ እንዯሆነ ነው፡፡ በእጃችን ወዲሇው 
ክርክር  ስንመጣ የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እንዯ የአመሌካች መሌስ በመቁጠር ሇውሳኔው ግብአት ያዯረገው የፅሁፌ 
መሌስ  የፔሮቶኮሌ ቁጥር የላሇውና በሚመሇከተው የአመሌካች ወኪሌ ያሌተፇረመ ሆኖ እያሇ ነገረ ፇጅ ነኝ ብሇው 
የቀረቡት ሰው ትራንስፕርት እንዲያመሌጠኝ በመቸኮላ በሚመሇከተው ኃሊፉ አሊስፇረምኩም ያለትን ሃሣብ በማመን ብቻ 
ተመስርቶ የቀረበው መሌስ የአመሌካቹ ነው ብል መውሰደ ከሊይ ከተጠቀሱት ህጎች አኳያ ተገናዝቦ ሲታይ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት ፇፅሟሌ፤ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የዯቡብ ብ/ብ/ህዝቦች ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ር ሰበር መ.ቁ 22624 ታህሳስ 17 ቀን 2001 ዓ.ም 
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

2. የዯቡብ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልቱ የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔን የሻረው የአሁኑ አመሌካች መሌስ መሆኑ 
በተገቢው መንገዴ ባሊረጋገጠው ፅሁፌ ተመስርቶ ስሇሆነ ተገቢውን ፍርማሉቲ ያሟሊ የአመሌካች መሌስ 
ተቀብል ሇጉዲዩ የመሰሇውን ውሳኔ እንዱሰጥ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 343(1) መሰረት ተመሌሶሇታሌ፤ ይፃፌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወገኖች በዚህ ፌ/ቤት ሊካሄደት ክርክር ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. የካቲት 24 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሊሇፇው እግዴ ተነስቷሌ፤ ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡ 

ጉዲዩ ያሇቀ በመሆኑ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ነ/ዓ 
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