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የሰ/መ/ቁጥር---146457 

    ቀን-ግንቦት 16 ቀን 2010 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

በዔዉቀት በሊይ 

እንዲሻዉ አዲነ 

ኃይለ ነጋሽ 

እትመት አሰፊ 

አመሌካች:- ወ/ሮ ዘቢባ ሙሳ 

 ተጠሪ፡- አቶ አማን በሪሶ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው የከተማ ቦታ ይዞታ ጉዲይ ሲሆን የተጀመረው 

በኦሮሚያ ክሌሌ በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በዚሁ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች 

በተጠሪ ሊይ ያቀረቡት ክስ ይዘት፡- በአዲማ ከተማ 01 ቀበላ ዉስጥ የሚገኘዉን የካርታ 

ቁጥሩ 10690/06 የሆነዉ 180 ካ.ሜ የመኖሪያ ቤት ቦታ በአዲማ ከተማ መስተዲዴር 

ተሰጥቶ በስሜ ተመዝግቦ የሚገኘዉን ተጠሪ ምንም መብት ሳይኖረዉ ቦታዉ ሊይ ቤት 

መስራቱን አይቼ ግንባታዉን እንዱያቆም ብጠይቀዉም ፇቃዯኛ ስሊሌሆነ ግንባታዉን 

በራሱ ወጪ አፌርሶ ይዞታዉን ይሌቀቅሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡  

 ተጠሪ በበኩሊቸዉ በሰጡት መሌስ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ መሬት አስመሌክቶ 

አመሌካች መንግስት አካሌ ጋር በመቅረብ በዉክሌና ቁጥር 052125 በቀን 01/02/2008 

ዒ.ም ሇአቶ ፊአዴ ጀማሌ ሙሳ ይዞታዉንና ንብረቷን እንዱሸጥ፣ እንዱሇዉጥ፣ ሇ3ኛ 

ወገን በማንኛዉም ሁኔታ እንዱያስተሊሌፌ ዉክሌና ሰጥታዉ፤ እሱም ዉክሌና አቶ 
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አህመዴ ሇሚባሌ አሳሌፍ ሰጥቶ ዉክሌናዉ ሔጋዊ መሆኑን አረጋግጬ በቀን 

05/07/2008 ዒ.ም በተጻፇ የግዥ እና ሽያጭ ዉሌ በብር 250,000 ተስማምቼ ገዝቼ 

ዉለም ስሌጣን ባሇዉ አካሌ ጸዴቆ የሉዝ ዉለ ወዯ ስሜ ተዛዉሮ የይዞታ ማረጋገጫ 

ተሰጥቶኝ ባሇይዞታ የሆንኩበትና አመሌካች ሳይቃወሙ የገነባሁት ቤት ስሇሆነ ክሱ 

ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የወረዲዉ ፌ/ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ መርምሮ ተጠሪ ክርክር  

ያስነሳዉን ይዞታ አመሌካች ስሌጣን ባሇዉ አካሌ ፉት ሇመሸጥ ዉክሌና ከተሰጠዉ ሰዉ 

ጋር ተዋዉል የገዛና በአመሌካች ስም የነበረዉ ወዯ ተጠሪ ተዘዋዉሮና ተመዝግቦ 

የሚታወቅ በመሆኑ እንዱሁም አመሌካች ከኢሜግሬሽን እና የዜግነት ጉዲዮች ጽ/ቤት 

ያቀረቡት ማስረጃም ቢሆን ከአመሌካች ጋር ሳይሆን ከአመሌካች ተወካይ ጋር ዉለ 

የተዯረገ በመሆኑና ተጠሪ አመሌካች ከአገር መኖር አሇመኖሯን የማወቅ ግዳታ የላሇዉ 

በመሆኑ አመሌካች ተጠሪ ይዞታዬን በሔገ-ወጥ መንገዴ ይዟሌ በማሇት ያቀረቡት ክስ 

ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ አመሌካች ባቀረቡት 

ይግባኝ መነሻ ጉዲዩን የተመሇከተዉ የአዲማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ 

የስር ፌ/ቤትን ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ በመቀጠሌ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ 

ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም አቤቱታዉ ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ ይህ የሰበር አቤቱታ 

የቀረበው በዚሁ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ቅር በመሰኘታቸዉ ዉሳኔዉን ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- ሇክርክሩ ምክንያት የሆነዉ 

የመኖሪያ ቤት ቦታዬ እንዱሸጥም ሆነ እንዱሇወጥ የሰጠሁት ሔጋዊ ዉክሌና እንዯላሇ 

እየተከራከርኩ እና ዉክሌናዉ ተሰጥቶኛሌ በተባሇበት ወቅትም ሀገር ዉስጥ ያሌነበርኩ 

መሆኔን በመግሇጽ የኢሚግሬሽን እና የዜግነት ጉዲዮች ቢሮ በቀን 22/03/09 ዒ.ም 

ሇአዲማ ወረዲ ፌ/ቤት በመግሇጽ ተጽፍ እያሇ ጉዲዩ በሚገባ ሳይጣራ ሀሰተኛ በሆነ 

ዉክሌና ስሙ ከአመሌካች ጋር የሚመሳሰሌ በመሆኑ ብቻ ተጠሪ በዚህ ዉክሌና 

መሠረት በግዢ ዉሌ የያዘዉ ነዉ በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነዉ፡፡ የምስራቅ ሸዋ ዞን ፌትህ ቢሮ በቀን 15/02/2009 ዒ.ም ሇወረዲዉ 

ፌ/ቤት በጻፇዉ ዯብዲቤ አመሌካች በአካሌ ቀርባ የዉክሌና ቁጥሩ 052125 የሆነ በቀን 

01/02/2008 ዒ.ም ዉክሌና ሰጥታሇች በማሇት ስሇገሇጸ ብቻ የወረዲዉ ፌ/ቤት ዉሳኔ 

መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ዉክሌና ሰጥታሇች በተባሇበት ቀን በአገር 
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ያሌነበርኩ መሆኔን ስሌጣን ከተሰጠዉ አካሌ በተጻፇ ዯብዲቤ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም 

ዉሳኔዉ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ይሻርሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች ዉክሌናዉ ተሰጠ በተባሇበት ጊዜ 

በሀገር ዉስጥ አሌነበርኩም በማሇት ከኢሚግሬሽን የተጻፇ መግሇጫ ያቀረበችዉና 

በዉክሌናዉ ሊይ ያሇዉ ፉርማ በፍረንሲክ እንዱመረመር የጠየቀችዉ በስር ፌ/ቤት 

የታሇፇበትና ዉዴቅ የተዯረገበትን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ 

የተባሇ ሲሆን ግራቀኙ መሌስ እና የመሌስ መሌስ በጽሁፌ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ከኢሚግሬሽን የመጣ ዯብዲቤ እና የፍረንሲክ 

ምርመራን ከፌትሔ ቢሮ ከመጣዉ ዯብዲቤ ጋር አመዛዝኖ ዉሳኔ መስጠት የስር ፌ/ቤት 

ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን እንጂ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ስሊሌሆነ አቤቱታዉ 

ዉዴቅ ይዯረግሌኝ፡፡ አመሌካች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ በሔገ-ወጥ መንገዴ ያሇእኔ 

ፇቃዴ የተዯረገ የሽያጭ ዉሌ ይፌረስሌኝ የሚሌ እስካሌሆነ ዴረስ የሚያዘዉ ጭብጥ 

ከቀረበዉ ክስ አንጻር ተጠሪ ንብረቱን የያዘዉ በሔገ-ወጥ መንገዴ ነዉ ወይስ በሔጋዊ 

መንገዴ የሚሇዉ ነዉ፡፡ ሇዚህ በማስረጃነት ያቀረብኩት አመሌካች እራሷ ሇወንዴሟ 

የሰጠችዉን ዉክሌና፣ ወንዴሟ ሇአቶ አህመዴ የሰጠዉን ዉክሌና፣ በእኔና በ2ኛ ተወካይ 

መካከሌ የተዯረገ ሔጋዊ የሽያጭ ዉሌ እንዱሁም የሉዝ ዉሌ፣ በስሜ የተሰጠኝ ካርታና 

ፕሊን እና የግንባታ ፇቃዴ ነዉ፡፡ ዉክሌናዉ ሔጋዊ ስሇመሆኑ የፌትህ ቢሮ እና ማዘጋጃ 

ቤቱ ተጠይቆ በስር ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ መሠረት ተዯርጎ ማስረጃ ተመዝኖ 

የተሰጠ ዉሳኔ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህትት ተፇጽሞበታሌ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ 

ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት በ01/03/2009 ዒ.ም በጻፇዉ ዯብዲቤ ሊይ በግሌጽ 

እንዲመሇከተዉ አመሌካች በአካሌ ቀርባ አገር ዉስጥ ስሇመኖሯ አረጋግጦ ሳይሆን 

ካሊቸዉ ዲታ ዉስጥ ባዯረገዉ ማጣራት መሆኑን ገሌጽዋሌ፡፡ ይህ ማስረጃ በአካሌ ቀርባ 

ከሰጠችዉ ዉክሌና ጋር ተመዝኖ የተሰጠዉ ዉሳኔ ተገቢ ነዉ፡፡ በ01/03/2009 ዒ.ም 

በተጻፇዉ ዯብዲቤ አመሌካች በ5/03/2014 ወዯ ሮም መሄዶን የገሇጸ ሲሆን 

በ22/03/2009 ዒ.ም በጻፇዉ ዯብዲቤ ሊይ ዯግሞ አመሌካቿ በ09/02/2014 ወዯ አገር 

ዉስጥ ገብታ በ05/06/2014 ከአገር መዉጣቷን ወይም ካናዲ መሄዶንና አገር ዉስጥ 

ተመሌሳ ያሌገባች መሆኑን ይገሌጻሌ፡፡ ይህም እርስ በርሱ የሚጋጭ ነዉ፡፡ በፍረንሲክ 

ፉርማዉ መጣራት ነበረበት የሚሇዉም ቢሆን ዉክሌናዉ የመንዯር ዉሌ ሳይሆን 
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ስሌጣን ከተሰጠዉ የመንግስት አካሌ ተረጋግጦ የቀረበ በመሆኑ ክርክሩ ተገቢነት 

የሇዉም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤቶች ዉሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት 

ባሇመሆኑ ይጽናሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች በሰጡት የመሌስ መሌስ የሰበር 

አቤቱታቸዉን በሚያጠናክር መሌኩ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን ከስር 

ፌ/ቤት ዉሳኔ እና ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘዉ ጭብጥ ጋር በማገናዘብ 

መርምረናሌ፡፡ መርምረን እንዯተረዲነዉ በስር ፌ/ቤት አመሌካች ክስ ያቀረቡት ተጠሪ 

በሔገ-ወጥ መንገዴ ይዞታዬን በመያዝ የገነባዉን ግንባታ በራሱ ወጪ እንዱያፇርስ 

የሚጠይቅ ሲሆን ተጠሪ በበኩለ ይዞታዉ አስቀዴሞ የአመሌካች የነበረ ቢሆንም በሔጋዊ 

መንገዴ የዉክሌና ስሌጣን ካሇዉ ሰዉ ጋር ተዋዉል መግዛቱንና ሔጋዊ ባሇይዞታ 

መሆኑን በመግሇጽ ክሱ ዉዴቅ እንዱዯረግሇት በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም 

አመሌካች ስሌጣን ባሇዉ የመንግስት አካሌ ጋር ቀርባ የዉክሌና ቁጥሩ 052125 በሆነ 

ጥቅምት 01 ቀን 2008 ዒ.ም ሇአቶ ፈአዴ ጀማሌ ሙሳ ይዞታዉንና ንብረቱን 

እንዱሸጥ፣ እንዱሇዉጥና ሇ3ኛ ወገን በማንኛዉም መንገዴ እንዱያስተሊሌፌ ዉክሌና 

መስጠቷን፤ ተወካይዋ ዯግሞ በተሰጠዉ ዉክሌና መሠረት ሇአቶ አህመዴ በሪሶ ቁጥሩ 

152845 በቀን 06/03/2008 ዒ.ም ምስራቅ ሸዋ ፌትሔ መምሪያ ቀርቦ ዉክሌና 

መስጠቱን እንዱሁም አቶ አህመዴ በሪሶ ዯግሞ መጋቢት 05 ቀን 2009 ዒ.ም ከተጠሪ 

ጋር ባዯረገዉ የሽያጭ ዉሌ ይዞታዉን ሇተጠሪ ሸጦሇት ቅዴመ ሁኔታዎቹ ተሟሌቶ 

የሉዝ ዉለ ወዯ ተጠሪ ስም መዛወሩንና የይዞታ ማረጋገጫና የግንባታ ፇቃዴ የተሰጠዉ 

መሆኑ አረጋግጧሌ፡፡  ዉክሌናዎቹ ትክክሇኛ መሆናቸዉ እና በአግባቡ ሽያጭና የስም 

ዝዉዉር ተዯርጎ ይዞታዉ ሇተጠሪ መተሊሇፈን የምስራቅ ሸዋ ፌትሔ መምሪያና በአዲማ 

ከተማ መሬት ሌማትና ማኔጅመንት ጽ/ቤት ተጠይቀዉ አረጋግጠዋሌ፡፡ 

አመሌካች አጥብቃ የምትከራከረዉ ዉክሌና ሰጥታሇች በተባሇችበት ወቅት አገር 

ዉስጥ ያሌነበረች መሆኑን ኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዲዮች መስሪያ ቤት አረጋግጦሌኛሌ 

እንዱሁም በዉክሌናዉ ሊይ ያሇዉ ፉርማ የእኔ አይዯሇም፤ በፍረንሲክ ይመርመርሌኝ 

በሚሌ ነዉ፡፡  

በመሠረቱ አንዴ የዉክሌና ሰነዴ ሰነድችን ሇማረጋገጥና ሇመመዝገብ ስሌጣን 

በተሰጠዉ አካሌ ፉት እንዱሰጥና እንዱመዘገብ ያስፇሇገበት ዋናዉ ምክንያት ዉክሌናዉ 
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ትክክሇኛ እና በወካዩ አማካይነት የተሰጠ መሆኑን በማረጋገጥ ዉክሌናን መሠረት 

ተዯርገዉ የሚፇጸሙ ሔጋዊ ተግባራት የተሳሇጡ እንዱሆኑ ሇማስቻሌና ዉክሌናዉ 

በወካይ አሌተሰጠም የሚሌ አሊስፇሊጊ ክርክርና ጥርጣሬዎችን ሇማስወገዴ ነዉ፡፡ በዚህ 

ረገዴ በአዋጅ ቁ/922/08 አንቀጽ  23/1/ ሊይ እንዯተዯነገገዉ በሰነዴ መዝጋቢዉ አካሌ 

የተረጋገጠዉ ሰነዴ ሙለ እምነት የሚጣሌበት ማስረጃ ሆኖ ቅቡሌነት ያሇዉ ነዉ፡፡ 

ይህንን ሰነዴ ቅቡሌነት መቃወም የሚቻሇዉም በበቂ ምክንያት ፌርዴ ቤት ሲፇቅዴ ብቻ 

እንዯሆነ በዚሁ አንቀጽ ንኡስ ሁሇት ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሰነደን 

የሚቃወሙበት በቂና ህጋዊ ምክንያት ካሊቸዉ ሰነደ እንዱሰረዝ በህግ አግባብ 

ከሚጠይቁ በስተቀር በሚመሇከተዉ አካሌ የተረጋገጠ የዉክሌና ሰነዴ ቅቡሌነት ሉኖረዉ 

አይገባም የሚሇዉ ክርክር ስሇሰነድች ምዝገባ የወጣዉን አዋጅ ይዘትና ዒሊማ ያሊገናዘበ 

እንዯሆነ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ከተወካይ ጋር ዉሌ የሚገባ ሰዉ ዉክሌናዉ 

በተወካይ የተሰጠና ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን ከማረጋገጥ ባሇፇ ወካይ ውክሌናዉ 

በተሰጠበት ወቅት በአገር ዉስጥ መኖር አሇመኖራቸዉንና ፉርማዉ የወካይ መሆን 

አሇመሆኑን የሚያጣራበት አግባብ የሇም፡፡   

በተያዘዉ ጉዲይ አመሌካች ተጠሪ ይዞታዉ በሽያጭ ዉሌ ተሊሌፍሌኛሌ ያሇበት 

ዉክሌና በአመሌካች ያሌተሰጠና የሀሰት ነዉ በማሇት የሚከራከሩት የኢሚግሬሽንና 

የዜግነት ጉዲዩች መስሪያ ቤት አመሌካች ከአገር የወጣችበትና ወዯ አገር የገባችበትን ቀን 

የገሇጸ በመሆኑ ዉክሌና በተሰጠበት ጊዜ በአገር ያሌነበርኩ በመሆኔ ዉክሌናዉን ሌሰጥ 

አሌችሌም ፉርማዉ የእኔ ባሇመሆኑ በፍረንሲክ ይመርመርሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ ዉክሌናዉ 

ሰነድችን ሇማረጋገጥና ሇመመዝገብ ስሌጣን በተሰጠዉ አካሌ ፉት ተሰጥቶ ተመዝግቦ 

የሚገኝ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ አመሌካች ከአገር የወጡበትና ወዯ አገር የገቡበትን 

ጊዜ በማረጋገጥ እንዱሁም በዉክሌናዉ ሊይ ያሇዉ ፉርማ በፍረንሲክ ቢመረመርና 

ሌዩነት አሇዉ ቢባሌ እንኳ ዉክሌናዉ በአመሌካች አሌተሰጠም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ 

የሚያዯርስ አይሆንም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ከአገር የወጡበትን እና ወዯ አገር የገቡበትን 

ጊዜ በማስረዲት እንዱሁም በዉክሌና ሰነደ ሊይ ያሇዉ ፉርማ ከአመሌካች ከተሇመዯዉ 

ፉርማ ጋር ሌዩነት ያሇዉ መሆን ያሇመሆኑን በማስመርመር ዉክሌናዉ በአመሌካች 

አሌተሰጠም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ መዴረስ የሚቻሌ ባሇመሆኑ፤ የስር ፌ/ቤት ዉክሌናዉ 

በአመሌካች የተሰጠና ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑን ሰነድችን ሇመመዝገብና ሇማረጋገጥ 
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ስሌጣን ተሰጥቶት ዉክሌናዉን የመዘገበዉን አካሌ በመጠየቅና በማረጋገጥ እንዱሁም 

በዉክሌናዉ መሠረት የሽያጭ ዉሌ ተፇጽሞ ይዞታዉ ወዯ ተጠሪ ስም በሔግ አግባብ 

ተሊሌፍ ተጠሪ ባሇይዞታ የሆነበት መሆኑን በማረጋገጥ የአመሌካችን ክስ ዉዴቅ 

ማዴረጉ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡   

ሲጠቃሇሌ ተጠሪ ክርክር ያስነሳዉ ይዞታ በሔግ አግባብ ተሊሌፍሇት 

የባሇይዞታነት መብት መፌጠሩን በማረጋገጥ፤ አመሌካች ተጠሪ በሔገ-ወጥ መንገዴ 

የያዘብኝን ይዞታ ይሌቀቅሌኝ በማሇት ያቀረቡትን ክስ ዉዴቅ በማዴረግ የወረዲዉ ፌ/ቤት 

የሰጠዉም ዉሳኔ ሆነ በየዯረጃዉ ጉዲዩን የተመሇከቱት የስር ፌ/ቤቶች ዉሳኔዉን 

ማጽናታቸዉ የሚነቀፌበት በቂ ምክንያት ባሇመኖሩ ዉሳኔዉ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

ተፇጽሞበታሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በመሆኑም የሚከተሇዉ ዉሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ዉሳኔ 

1. በአዲማ ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 98982 ታሔሳስ 18 ቀን 2009 ዒ.ም 

ተሰጥቶ፤ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 25546 የካቲት 16 ቀን 

2009 ዒ.ም በተሰጠ ዉሳኔ እና በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 263062 

ግንቦት 22 ቀን 2009 ዒ.ም በተሰጠ ትዔዛዝ የጸናዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 

348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ዉሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሰ/ጌ  
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