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መጋቢት 29 ቀን 2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብረሃ መሰሇ

አመሌካች፡- አቶ አዯን ዩሱፌ ታኒ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አህመዴ አብደሊሂ ተረቢ - ጠበቃ ሽፇራው በሊይ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የይዞታ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክሱ በቀረበበት የድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተከሳሽ
የነበሩት የአሁኑ አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የተጠሪው አባት መሆኑ
በተረጋገጠው ይዞታ ሊይ ሇገነቡት ቤት የቤቱን የዋጋ ግምት ብር 346,292 (ሶስት መቶ አርባ
ስዴስት ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና ሁሇት) ወስዯው ቤቱን ከነይዞታው ከሳሽ ሇነበሩት የአሁኑ ተጠሪ
ሇቀው እንዱያስረክቡ በድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር M/13/06 በ06/05/2006
ዒ.ም. ተሰጥቶ በሶማላ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር
ችልቶች እንዯቅዯም ተከተለ በመዝገብ ቁጥር 05-33/06 በ03/08/2006 ዒ.ም እና በመዝገብ
ቁጥር 05-1-91/06 በ14/09/2006 ዒ.ም. የፀናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት
በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡
ተጠሪ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ክስ አመሌካች የተጠሪ አባት ይዞታ በሆነው ቦታ ሊይ
አሊግባብ ቤት መስራታቸውን የሚገሌጽ ሆኖ ይህንኑ ይዞታና ቤት ሇቀው እንዱያሰረክቡ ዲኝነት
የተጠየቀበት ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ይዘቱ ከሊይ የተገሇፀውን ውሳኔ የሰጠው የአመሌካቹን መሌስ
የመስጠት መብት አሌፍ የተጠሪውን ምስክሮች በመስማት እና ቀጥልም ክሱን ከሰማ እና
አመሌካቹ በይዞታው ሊይ የገነቡት ቤት በባሇሙያዎች ተገምቶ እንዱቀርብ ካዯረገ በኃሊ መሆኑን
የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡
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አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ተጠሪው ባድ መሬት በብር
100,000

ገምተው

ክስ

ማቅረባቸውን፣የአመሌካች

ተወካይ

ከክርክሩ

እንዱሰናበቱ

ተዯርጎ

አመሌካች መሌስ ሇማቅረብ በቂ ጊዜ ሳይሰጣቸው መሌስ አሊቀረቡም በሚሌ መሌስ የመስጠት
መብታቸው የመታሇፈን፣በኋሊም ቀርበው

የቃሌ ክርክር

አዴርገዋሌ ተብል ማስረጃ የማቅረብ

ዕዴሌ ሳይሰጣቸው የተጠሪ ምስክሮች ብቻ ተሰምተው አመሌካች ከ35 ዒመት በሊይ ሰርተው
የሚኖሩበትን ቤት ሇተጠሪው እንዱሇቁ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመወሰኑን እና ውሳኔው
በክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶች የመፅናቱን አግባብነት ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ
ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም በክርክሩ እሌባት ማግኘት
የሚገባው ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካቹን
መሌስ የመስጠት መብት አሌፍ የተጠሪውን ክርክር እና ማስረጃ ብቻ መሰረት አዴርጎ ውሳኔ
መስጠቱ በስነ ስርዒት ሔጉ የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ መሆኑን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከዚሁ ነጥብ አንፃር መርምረናሌ፡፡
በዚህም መሰረት ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ በተመሇከተው የድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
አመሌካች ሇቀረበባቸው ክስ መሌስ ይዘው እንዱቀርቡ በተሰጣቸው የ19/03/2006 ዒ.ም. ቀጠሮ
አሌቀረቡም በሚሌ በ30/03/2006 ዒ.ም. በተጻፇ መጥሪያ መሌሳቸውን ይዘው እንዱቀርቡ
ሇ02/04/2006 ዒ.ም. ተሇዋጭ ቀጠሮ የተሰጣቸው መሆኑን፣በዚህ ቀነ ቀጠሮ የአመሌካቿ ሌጅ
እና ተወካይ የጽሁፌ መሌሳቸውን ይዘው የቀረቡ መሆኑን፣ይሁን እንጂ መሌሱ ስህተት አሇበት
በሚሌ አስተካክሇው እንዱያቀርቡ በተነገራቸው መሰረት ሇመፇጸም ተወካይዋ ፇቃዯኛ ስሊሌሆኑ
እና ችልቱንም ስሇሰዯቡ በአመሌካች የተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ተሰርዟሌ በሚሌ አመሌካች
ራሳቸው መሌሳቸውን ይዘው እንዱቀርቡ ሇ04/04/2006 ዒ.ም. ተሇዋጭ ቀጠሮ የተሰጣቸው
መሆኑን፣የአመሌካቹ የጽሁፌ መሌስ የመስጠት መብት የታሇፇውም አመሌካች በዚህ ቀነ ቀጠሮ
ሳይቀርቡ

በመቅረታቸው

መሆኑን፣ከዚህ

በኃሊ

ፌርዴ

ቤቱ

በ05/04/2006

ዒ.ም.

ክርክር

ያስነሳውን ቤት እና ይዞታ በአካሌ ሄድ የተመሇከተ መሆኑን፣በ07/04/2006 ዒ.ም. የተጠሪውን
ምስክሮች የሰማ መሆኑን እና በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዒት ሔግ ቁጥር 241 ዴንጋጌ መሰረት
የግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ተሰምቷሌ የተባሇውም ከሊይ የተመሇከተው ሂዯት ሁለ ከተከናወነ በኃሊ
በመጨረሻ ሊይ በ15/04/2006 ዒ.ም. መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡
በመሰረቱ

ተገቢው

የውክሌና

ስሌጣን

የተሰጣቸው

እስከሆነ

ዴረስ

የዋናው

ባሇጉዲይ

ባሇቤት፣ወንዴም፣እህት፣ሌጅ፣አባት፣አያት ስሇዋናው ባሇጉዲይ ሆነው በወኪሌነት ሇመከራከር፣
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ሇመሟጋትና ነገሩን ሇመከታተሌ የሚችለ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዒት ሔግ ቁጥር
58 (ሀ) ስር የተመሇከተ ሲሆን የአመሌካች ሌጅም በዚሁ ስርዒት መሰረት ከአባታቸው
በተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን መሰረት በ02/04/2006 ዒ.ም. ቀነ ቀጠሮ የጽሁፌ መሌስ ይዘው
ቀርበው እንዯነበረ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ ገሌጿሌ፡፡መሌሱ ስህተት አሇበት ከመባለ
በቀር ስህተቱ

ምን እንዯሆነ እና ስርዒቱን ጠብቆ የተሰጠ የመሌስ ይሻሻሌ ትዕዛዝ ስሇመኖሩ

የመዝገቡ ግሌባጭ አያመሇክትም፡፡የአመሌካች ሌጅ ከክርክሩ እንዴትሰናበት የተዯረገው አባቷን
ወክሊ ሇመከራከር የሚያስችሌ ተገቢ የውክሌና ስሌጣን ስሊሌነበራት ነው በማሇት ተጠሪው በሰበር
መሌሳቸው ያቀረቡት ክርክር የመዘገቡን ግሌባጭ መሰረት ያዯረገ አይዯሇም፡፡ከሊይ እንዯተገሇጸው
ፌርዴ ቤቱ ከክርክሩ ያሰናበታትም

ሇችልቱ ያሌተገባ ሥነ ምግባር አሳይታሇች በሚሌ እንጂ

ይዛው የቀረበችው የውክሌና ስሌጣን ማስረጃ ጉዴሇት አሇበት በማሇት አይዯሇም፡፡
በመሰረቱ የአመሌካቹ ተወካይ ሇችልቱ ተገቢ ያሌሆነ ስነ ምግባር አሳይተዋሌ የሚባሌ ከሆነ
የችልቱን ክብር ሇማስጠበቅ ፌርዴ ቤቱ በሔግ አግባብ ተገቢውን እርምጃ መውሰዴ ይችሌ የነበረ
ከመሆኑ ውጪ አመሌካች ሇሌጃቸው የሰጡትን የውክሌና ስሌጣን ሇመሰረዝ ወይም ሇመሻር
የሚያስችሌ ስሌጣን የሇውም፡፡በላሊ በኩሌ ፌርዴ ቤቱ ተገቢ ምክንያቶች ሲያጋጥሙት ምክንያቱን
በማስፇር ዋናው ባሇጉዲይ እራሱ እንዱቀርብ ትዕዛዝ መስጠት የሚችሌ ስሇመሆኑ በስነ ስርዒት
ሔጉ

የተመሇከተ

ቢሆንም

በተያዘው

ጉዲይ

አመሌካች

ራሳቸው

መሌሳቸውን

አዘጋጅተው

እንዱቀርቡ የተሰጣቸው የሁሇት ቀናት ጊዜ ብቻ ነው፡፡ይህ ጊዜ ዯግሞ ከተሇያዩ ሁኔታዎች
አንጻር ሲታይ በቂ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም የአመሌካች ወኪሌ ያቀረቡት
የጽሁፌ መሌስ ተቀባይነት ያጣበት በቂ እና ሔጋዊ ምክንያት

መኖሩ ባሌተገሇጸበት እና ስርዒቱን

ጠብቆ የተሰጠ የመሌስ ይሻሻሌ ትዕዛዝ በላሇበት ሁኔታ፣ እንዱሁም አመሌካች እራሳቸው
መሌሳቸውን አዘጋጅተው ማቅረብ እንዱችለ በቂ የሆነ ጊዜ እንዱሰጣቸው ባሌተዯረገበት ሁኔታ
የአመሌካቹ የጽሁፌ መሌስ የመስጠት እና ማስረጃ የማሰማት መብት ታሌፍ የተጠሪውን ክርክር
እና ማስረጃ ብቻ መሰረት አዴርጎ አመሌካቹን ሇክሱ ኃሊፉ የሚያዯርግ ውሳኔ መሰጠቱ በሥነ
ሥርዒት ሔጉ የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ
ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ከሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች መሰረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. በድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር M/13/06 በ06/05/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ
በሶማላ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ እና ሰበር ችልቶች
እንዯቅዯም ተከተለ በመዝገብ ቁጥር 05-33/06 በ03/08/2006 ዒ.ም እና በመዝገብ ቁጥር
05-1-91/06 በ14/09/2006 ዒ.ም. የፀናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ
ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካቹ ሇዯረሳቸው ክስ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 334 (1) ዴንጋጌ
መሰረት ተገቢ ነው የሚለትን የጽሁፌ መሌስ እንዱያቀርቡ ካዯረገ በኃሊ በስነ ስርዒት
ሔጉ የተመሇከተውን የክርክር አመራር ስርዒት መሰረት አዴርጎ የግራ ቀኙን አጠቃሊይ
ክርክር

እና

ማስረጃ

ጭምር

መርምሮ

ተገቢውን

ውሳኔ

ይሰጥበት

ዘንዴ

ጉዲዩ

በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 343 (1) መሰረት ሇድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት እንዱመሇስ ወስነናሌ፡፡
3. የውሳኔው ግሌባጭ ተገቢውን መፇጸም ያስችሇው ዘንዴ ሇድል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት፣እንዱያውቀው ዯግሞ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡
4. በሶማላ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 05-1-91/06
የተሰጠው ፌርዴ አፇጻጸም ታግድ እንዱቆይ በዚህ መዝገብ በ04/13/2006 ዒ.ም. ተሰጥቶ
የነበረው ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡
5. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
6. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሃ/ወ
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