የሰ/መ/ቁ. 114888
ህዲር 20 ቀን 2008 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ዒሉ

መሏመዴ

ተኽሉት ይመሰሌ
እንዲሻው አዲነ
ቀነዒ ቂጣታ
አመሌካች፡-

አቶ አትሁነኝ አሌማው

ቀረቡ

ተጠሪ፡- የአማራ ብሓራዊ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ ዏ/ህግ አባይነህ ከበዯ

ቀረቡ

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩ በክሌለ የተሰጠ የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰረዝ የተሰጠን የዱሲፕሉን ውሳኔ ህጋዊነት
የሚመሇከት ነው፡፡ የዴስፒሉን ክሱ የቀረበው አቶ ጓዙሁን አዘዘው የተባሇ የዴስፒሉን
አቤቱታ አቅራቢ ነው፡፡ አቤቱታ አቅርበው በባህር ዲር ዙርያ ወረዲ ይነሳ 3ቱ ቀበላ በሟች
አቶ ወንዳ ተገኘ የገጠር መሬት ይዞታ ምክንያት ከአቶ በሪሁን ወንዳ ጋር እየተከራከሩኩ
እገኛሇሁ፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ የባህር ዲር ዙርያ ወረዲ የይነሳ 3ቱ ቀበላም ሆነ በኢትዮጲያ
ውስጥ ኗሪ አይዯሇም፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ ሊሇፈት ሰሊሳ አንዴ አመታት በእስራኤሌ
የሚኖር

አገር

ሰው ነው፡፡ ሆኖም የዱስፒሉን ተከሳሹ ከቀበላው ስራ አስኪያጅ ጋር በመመሳጠር

በአገር ውስጥ ከላሇ ሰው በይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ በማስመሰሌ የሀሰት መታወቂያ በማውጣት
ከጠበቆች ስነ ምግባር ውጭ ተገቢነት የላሇው ስራ በመምራትና ማስረጃ በማቅረብ ፌትህ
የሚያጓዴሌ

ስራ

እያሰራ

ስሇሆነ

ፌትህ

ቢሮ

ክትትሌ

አዴርጎ

የእርምት

እርምጃ

እንዱወስዴበት በማሇት በጽሁፌ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡
2. አመሌካች የአቶ በሪሁን ወንዳ ጠበቃ ሆነው በተሇያዩ ፌ/ቤቶች የተሇያየ ክርክር እያቀረበ
መሆኑን ገሌፆ፣ የጥብቅና አገሌግልት በዯንበኛዋ እየሰጠሁ ያሇሁት በክሌለ ፌትህ ቢሮ
የሰነድችና ጠበቆች ማረጋገጫና ምዝገባዎች የስራ ሂዯት ተገኝተው ዯንበኛዬ ታህሳስ 22 ቀን
2005 ዒ/ም በህጋዊ መንገዴ በሰጡኝ የውክሌና ሰነዴ መሰረት ነው፡፡ ሇአቶ በሪሁን ወንዳ
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የቀበላ መታወቂያ አሊወጣሁም የውክሌና ሰነዴም በህገ ወጥ መንገዴ አሊወጣሁም፡፡ ዯንበኛዬ
በእስራኤሌ አገር የሚኖር ቢሆንም ትውሌዲቸው ባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የይነሳ 3ቱ ቀበላ
ነው፡፡

ሇዱስፒሉን ምክንያት የሆነው ጉዲይ በወረዲ ፌርዴ ቤትና በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት

እየታየ ይገኛሌ፡፡ ፌትህ ቢሮ ህጋዊነቱን አረጋግጦ በሰጠኝ የውክሌና ማስረጃ ምክንያት
ሌከስስ አይገባኝም በማሇት መሌስ የሰጠ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡
3. የክሌለ ፌትህ ቢሮ የጠበቆች ዱስፒሉን ጉባኤ በአመሌካች ሊይ የቀረበው የዱስፒሉን አቤቱታ
እውነትነት ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚመሇከታቸውን የባህር ዲር ወረዲ አስተዲዯር
አካሊትና የይነሳ 3ቱ ቀበላ አስተዲዯር እንዯዚሁም

የኢሜግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ

አግባብነት ያሇው ማስረጃ እንዱሰጡት ጠይቋሌ፡፡ ከሚመሇከታቸው የአስተዲዯሩ አካሊት ጋር
በመሆን ተገቢውን ማጣሪያ ያዯረገ መሆኑንና በማጣራቱ ሂዯት በ2005 ዒ/ም አቶ በሪሁን
ወንዳ ወዯ አገር ውስጥ ስሇመግባቱም ሆነ ከአገር ስሇመውጣቱ መረጃ ያሊገኘ መሆኑን
የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ በጽሁፈ የገሇጹሇት መሆኑን አቶ በሪሁን ወንዳ
የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ አሇመሆኑን የቀበላው አስተዲዯር በፅሁፌ
የገሇጽ መሆኑን፣ አቶ በሪሁን ወንዳ በአንዴ ወቅት ከእስራኤሌ አገር በመጣበት ጌዜ የይነሳ
3ቱ ቀበላ ኗሪ

ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ የቀበላ መታወቂያ እንዱሰጠው ጠይቆ የነበረ

መሆኑና የቀበላው ነዋሪ መሆኑን የሚያረጋግጥ መታወቂያ ማይሰጠው መሆኑን የባይነሳ
ሶስቱ ቀበላ አስተዲዯር ተነገረው መሆኑ፣አቶ በሪሁን ወንዳ የባይነሳ ሶስቱ ቀበላ ነዋሪ
መሆኑን

ሚያረጋግጥ

መታወቂያ

ያሇው

መሆኑን

በመግሇፅ

ሇባህርዲር

ዙሪያ

ወረዲ

የመሬት አስተዲዯርና የአካባቢው ጽ/ቤት መታወቂያ ይዞ የአቀረበው አመሌካች መሆኑን
እንዲረጋገጠ በመግሇጽና አመሌካች ከዚህ በፉት የጥብቅና ፇቃዴ ሇማውጣት የሀሰት ማስረጃ
/የስራ ሌምዴ ተጠቅሟሌ የሚሌ ክስ ቀርቦበትና ይህም ተረጋግጦ በቢሮ ኃሊፉ ውሳኔ ሳይቀጣ
የታሇፇ መሆኑን ገሌፆ የአመሌካች የሀሰት መታወቂያ በመጠቀም የተሟጋችነት ውክሌና
ማስረጃ የወሰዯና አርሶ አዯሮችን

በመከሊከሌ በከፌተኛ እንግሌት በመዲረግ ከባዴ የዴስፒሉን

ጥፊት ፇጽሟሌ በማሇት የአመሌካች የጥብቅና ፌቃዴ እንዱሰረዙና ስሙ ከጠበቆች መዝገብ
እንዱሰረዝ የሚሌ የውሳኔ ሀሳብ አቅርቦ የዴስፒሉን ጉባኤውን የውሳኔ ሀሳብ የቢሮ ኃሊፉ
ተቀብል አጽዴቆታሌ፡፡ ውሳኔ በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይገባኝ

ሰሚ ችልት ሰበር ችልት ጸንቷሌ፡፡

4. አመሌካች ሰኔ 18 ቀን 2007 ዒ/ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በ2005 ዒ/ም አቶ በሪሁን ወንዳ
ወዯ አገር ውስጥ መጥቶ የነበረ መሆኑን አቤቱታ አቅርበው ክድ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡
የኢምግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ አመሌካች አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 አ/ም ወዯ አገር
ውስጥ የገባም ሆነ የወጣ ስሇመሆኑ መረጃ አሊገኘንም ከማሇት ውጭ ወዯ አገር ውስጥ
ያሌገባ ስሇመሆኑ የሰጠው ማስረጃ የሇም፡፡ ከዚህ አንፃር አመሌካች በዱስፒሉን የተከሰሱበትን
ጥፊት ስሇመፇጸሜ በበቂ ሁኔታ ሳይረጋገጥብኝ በከባዴ የዴስፒሉን ጥፊት ጥፊተኛ መባለ
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መሰረታዊ

የህግ

ስህተት

ያሇበት

ነው፡፡

የዱስፒሉን

ጉባኤው

አመሌካች

በዴስፒሉን

ባሌተከሰስኩበትና ያሌተከራከርኩበትን ጉዲይ ማሇትም ከዚህ በፉት ከጥብቅና ፇቃዴ አወጣጥ
ሊይ የሀሰት ማስረጃ ተጠቅሟሌ ተብዬ የተከሰሰኩበትንና በቢሮ ኃሊፉው ውሳኔ ያሇምንም
ቅጣት በነፃ የተሰናበትኩበትን ጉዲይ በመጥቀስ የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ የሰጠብኝ
በመሆኑ ውሳኔው የመከራከር መብቴን ያጣበበና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የጥብቅና ፇቃዳን እንዱሰርዝ የተሰጠው ውሳኔ ከህግ አግባብ ውጭ
የተሰጠና የዴስፒሉን ጥፊት ስሇመፇጸሜ በበቂ ሁኔታ ሳይረጋገጥብኝ የተሰጠ ስሇሆነ በሰበር
ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት

አመሌክቷሌ፡፡

5. የክሌሌ ፌትህ ቢሮ በሀምላ 15 ቀን 2007 ዒ/ም በተፃፇ መሌስ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ
ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌበትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ ቢሮው
በአማራጭ ባቀረበው ክርክር አመሌካች የውጭ አገር ኗሪ ሇሆነ ሰው የክሌለ የገጠር መሬት
አስተዲዯርና

አጠቃቀም አዋጅና አዋጅን ሇማስፇጸም የወጣው ዯንብ ከሚዯነገገው የገጠር

መሬት ይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት በማሰራት በውጭ አገር ኗሪ የሆነ ሰው የባህር
ዲር ዙሪያ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ የኗሪነት መታወቂያ በማውጣትና

በ2005 ዒ/ም ዯንበኛው አቶ

በሪሁን ወንዳ ወዯ ሀገር ውስጥ ሳይገባ የሀሰት የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ በመውሰዴ
እየተከራከረ በአርሶ አዯሮች ሊይ ከፌተኛ እንግሌት ያዯረሰ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች ዯንበኛውን በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ውስጥ የገባ መሆኑን የማያስረዲ ማስረጃ
እንዱያቀርብ በጉባኤው ብቻ ሳይሆን በክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እዴሌ
ተሰጥቶት አሊቀረበም፡፡ አመሌካች የጥብቅና ፇቃዴ ሲያወጣ ፇጽሟሌ ተብል ተከሶበት
የነበረው የዴስፒሉን ጥፊትና ጉባኤው አጣርቶ የዯረሰበት እውነት በጉባኤው ውሳኔ ከመገሇጹ
ውጭ ውሳኔው የጥፊተኝነትንም ሆነ የቅጣት ውሳኔ ሇመወሰን ጥቅም ሊይ አሌዋሇም
ስሇሆነም

አመሌካች

ከባዴ

የዴስፒሉን

ጥፊት

መፇጸሙ

ተረጋግጦ

የተሰጠው

ውሳኔ

መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ስሇሆነ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
6. ከስር የክርክሩ አመጣጥና በግራ ቀኙ የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸውን እኛም የክሌለ
ፌትህ ቢሮ አመሌካች የጥብቅና ፇቃዴ እንዱሰረዝ በማሇት የሰጠው ውሳኔ በህግ አግባብ
የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
7. ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የተሟጋችነት ውክሌና ወስድ የእርሻ መሬት ይዞታን
በተመሇከተ የተሇያየ ክርክር የሚከራከርሇትና አመሌካች የጥብቅና አገሌግልት የሚሰጠው
አቶ በሪሁን ወንዳ በባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ ባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ እንዲሌሆነ አቶ በሪሁን
ወንዳ

ከሰሊሳ

አንዴ

ዒመት

በሊይ

በቋሚነት

የሚኖረው

በእስራኤሌ

አገር

እንዯሆነ

ተረጋግጧሌ፡፡ በእስራኤሌ አገር የሚኖረው አቶ በሪሁን ወንዳ መተዲዯሪያው የእርሻ ስራ
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ሳይሆንና የቀበላው ኗሪ ባሌሆነበት ሁኔታ አቤቱታ አቅራቢው ከሰሊሳ አመት በሊይ በይዞታው
አዴርጎ ሲጠቀምበት በኖረው የእርሻ መሬት ባሇይዞታ የመሆኑን የሚያረጋግጥ የይዞታ
ማረጋገጫ ዯብተር አቤቱታ አቅርባው ሳያውቅ ያወጣ መሆኑን ገሌጾ

በሀሰት ሇአቶ በሪሁን

ወንዳ የተሰጠው የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፌኬት እንዱሰረዝሇት አቤቱታ አቅርበው ሇባህር
ዲር ዙሪያ የመሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጽ/ቤት ማመሌከቱንና አቶ በሪሁን ወንዳ የባህር ዲር
ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ ሶስቱ ቀበላ ኗሪ መሆኑን የሚያረጋግጥ የቀበላ መታወቂያ እንዱያቀርብ
ሲጠይቅ አመሌካች አቶ በሪሁን ወንዳ የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ
መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ ሇወረዲው መሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት ይዞ
በመቅረብ የሰጠ መሆኑ የወረዲው የመሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጥበቃ ጽ/ቤት በሰጠው
ማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን የዴስፒሉን ጉባኤው ከሰጠው ውሳኔ ተረዴተናሌ፡፡
8. ከሊይ በዝርዝር የተገሇጸው ፌሬ ጉዲይ አመሌካች

ዯንበኛው አቶ በሪሁን ወንዳ በእስራኤሌ

አገር የሚኖርና የባህር ዲር ዙሪያ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ እንዲሌሆነ እያወቀ አቶ በሪሁን
ወንዳ የባህር ዲር ዙሪያ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ እንዯሆነ የሚገሌጸውን ሀሰተኛ መታወቂያ
ስሇ እርሻ መሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሇሚሰጠውና ውሳኔ ሇሚሰጠው ክፌሌ ወስዯው ያስረከቡ
መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አቤቱታ አቅርበው አመሌካች ከቀበላው ስራ
አስኪያጅ ጋር በመመሳጠር ሀሰተኛ መታወቂያ በበሪሁን ወንዳ ስም በማውጣት ሀሰተኛ
ማስረጃ በመጠቀም ከጠበቆች ስነ ምግባር ውጭ እየተከራከረው መሆኑን ገሌፆ እውነታው
እንዱጣራሇት ስሇጠየቀ ጉባኤው አመሌካች ታህሳስ 22 ቀን 2005 ዒ/ም ከአቶ በሪሁን ወንዳ
ተሰጥቶኛሌ የሚሇው የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ ትክክሇኛነት የማጣራት ስራ የስራ
መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ በተዯረገው የማጣራት ስራ በ2005 ዒ/ም አቶ በሪሁን ወንዳ
አመሌካች

ወዯ

አገር

ውስጥ የገባም ሆነ የወጣ ስሇመሆኑ

መረጃ ያሌተገኘ

መሆኑ

የኢምግሬሽንና ዜግነት ጉዲይ መምሪያ በጽሁፌ አረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ይህ ማስረጃ
ዯንበኛው አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ውስጥ ያሌገባ መሆኑን የሚያረጋግጥ
በቂ ማስረጃ አይዯሇም በማሇት የሚከራከር መሆኑን አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ካቀረበው
የሰበር ክርክርና የሰበር ማጣሪያ ችልት ከያዘው ጭብጥ ተረዴተናሌ፡፡
9. የአመሌካች ዯንበኛ አቶ በሪሁን ወንዳ ቋሚ የመኖሪያ ቦታው እስራኤሌ አገር መሆኑን
አመሌካች ክድ ያሌተከራከረ ከመሆኑም በሊይ አቶ በሪሁን ወንዳ እስራኤሌ አገር ኗሪ
ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች የዱስፒሉን አቤቱታ አቅርበው አቶ በሪሁ
ወንዳ በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ቤት የመጣ መሆኑን ክድ አሌተከራከረም የሚሌ መከራከሪያ
ከማቅረቡ ውጭ ዯንበኛው በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ውስጥ የገባ ወይም ከአገር የወጣ
መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ሇጉባኤውና ሇይ/ባይ ሰሚ ችልት ያሊቀረበ መሆኑን የክሌለ
ፌትህ ቢሮ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡትን ውሳኔ በማገናዘብ
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ተረዴተናሌ፡፡

በመሰረቱ አመሌካች የዱስፒሉን አቤቱታ አቅራቢው አቶ

ጓዴይሁን አዘዘው

የአመሌካች ዯንበኛ በ2005 ዒ/ም ወዯ አገር ቤት የመጣ መሆኑን ባቀረበው አቤቱታ ሊይ
እንዲሌካዯ በመግሇጽ ያቀረበው ክርክር አቤቱታ አቅርበው የካቲት 3 ቀን 2006 ዒ/ም ጽፍ
ያቀረበውን ፌሬ ጉዲይና የገሇጸውን እምነት የሚሳይ ክርክር ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
10. የዱስፒሉን አቤቱታ አቅራቢው አቶ በሪሁን ወንዳ ወዯ አገር ቤት የመጣ ስሇመሆኑ
በአቤቱታው

አሌገሇጸም፡፡

አቤቱታ

አቅራቢው

አቶ

እንዯሚኖርና አንዴ ወቅት ወዯ አገር ቤት መጥቶ

በሪሁን

ወንዳ

በእስራኤሌ

አገር

እንዯነበር ወዯ አገር ቤት በመጣበትም

ጊዜ ከህግ ውጭ እሱ በማያውቀው ሁኔታ ከሰሊሳ አምስት ዒመት በሊይ በእጅ አዴርጎ
የሚጠቀምበትን
ማረጋገጫ

የእርሻ

የምስክር

መሬት
ወረቀት

የአቶ

በሪሁን

ያስመጣበት

ወንዳ

መሆኑን

መሆኑን
የይዞታ

የማያረጋግጥ
ዯብተሩ

የይዞታ

እንዱሰረዝሇት

ሇሚመሇከተው አካሌ ሲያመሇክት አመሌካች በእስራኤሌ አገር የሚኖረው በሪሁን ወንዳ
የባህር

ዲር

ዙሪያ

የባይነሳ

3ቱ

ቀበላ

ኗሪ

መሆኑን

የሚገሇጽ

ሀሰተኛ

መታወቂያ

በማስወጣትና ሀሰተኛ ማስረጃ በመጠቀም እየተከራከረው በመሆኑን በዱስፒሉን

ጉዲይ

እንዱታይ የሚገሌጽ ነው፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ አመሌካች ሀሰተኛ መታወቂያና ሀሰተኛ
የተሟጋችነት ውክሌና አምጥቷሌ ከተባሇበት ጊዜ በፉት በአንዴ ወቅት ወዯ አገር ቤት
መጥቶ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ እንዱሰጠው የቀበላውን
አስተዲዲሪ ጠይቆ የነበረ መሆኑንና የቀበላው አስተዲዯርም መታወቂያው አይሰጥህም የሚሌ
ምሊሽ እንዯሰጠው የዱስፒሉን ጉባኤው ከቀበላው አስተዲዯር ጋር ባዯረገው ማጣራት
እንዲረጋገጠ በውሣኔው በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ አቤቱታ አቅራቢው አቶ በሪሁን ወንዳ በአንዴ
ወቅት ወዯ አገር ቤት መጥቶ የነበረ መሆኑን ባቀረበው አቤቱታ መግሇፁ አቶ በሪሁን ወንዳ
በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ቤት የመጣ መሆኑን በአቤቱታው ያመነና የገሇፀ መሆኑን
የሚያረጋግጥ

አይዯሇም፡፡

ከዚህ

በተጨማሪ

አቤቱታ

አቅራቢው

አቶ

በሪሁን

ወንዳ

ሇዱስፒሉን ክስ መነሻ የሆኑት ዴርጊቶች ከመፇፀማቸው በፉት ወዯ አገር ቤት መጥቶ የነበረ
መሆኑ በአቤቱታው ሊይ የገሇፀው ፌሬ ጉዲይ ዕውነትነት ያሇው መሆኑን በቀበላው
አስተዲዯርም የተረጋገጠ መሆኑ ሲታይ አቤቱታ አቅራቢው በአቤቱታው ሊይ ትክክሇኛውን
ፌሬ ጉዲይ ያሰፇረ መሆኑን ከሚያረጋግጥ ውጭ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር
ቤት የመጣ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ መከራከሪያና ሰነዴ አይዯሇም፡፡
11. የዱስፒሉን አቤቱታ አቅራቢው የዱስፒሉን ክስ ዋና ይዘት አመሌካች በባህር ዲር ዙሪያ
የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ ሊሌሆነው አቶ በሪሁን ወንዳ የቀበላው ነዋሪ መሆኑን የሚያረግጥ
መታወቂያ በማውጣት ሀሰተኛ የውክሌና ሰነዴ በመጠቀም እየተሟገተኝ ነው የሚሌ ነው፡፡
አመሌካች ከአቶ በሪሁን ወንዳ የተሟጋችነት የውክሌና ሥሌጣን ተሰጥቶኛሌ የሚሇው
ታህሣሥ 22 ቀን 2005 ዒ.ም ነው፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካች የተሟጋችነት ውክሌና ሰጥቶኛሌ
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የሚሇው በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ውስጥ የገባ መሆኑን በጭብጥነት ይዞ
ጉባኤው ማጣራቱ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር
ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑ አከራካሪ ጭብጥ ከሆነ ስሇ ጉዲዩ መረጃ የመያዝና መረጃ
የመስጠት ሥሌጣን ያሇው አካሌ መጠየቁ የግዴ አስፇሊጊ ነው፡፡
12. አንዴ

ሰው

ወዯ

አገር

ውስጥ

ስሇመግባቱና

ከአገር

ስሇመውጣቱ

ቁጥጥርና

ክትትሌ

የሚያዯርገውና ወዯ አገር ውስጥ የሚገባም ሆነ ከአገር የሚወጣ ሰው ማሟሊት የሚገባውን
ሥርዒት ያሟሊና የጉዞ ሰነድችን የያዘ መሆኑን የማረጋገጥ ሥሌጣን ያሇው የዯህንነት
የኢሚግሬሽንና የስዯተኞች ጉዲይ ባሇሥሌጣን መሆኑን በኢሚግሬሽን አዋጅ ቁጥር 354/95
ተዯንግጓሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 354/95 አንቀፅ 16 ባሇሥሌጣኑ የኢሚግሬሽን ኦፉሰሮችን
በመመዯብ ወዯ አገር ውስጥ የሚገቡትንም ሆነ ከአገር የሚወጡ ሰዎች መንገዯኞች
የሚከታተሌና መረጃ የሚይዝ ስሇመሆኑ በውጭ አገር የሚኖር ሰው ወዯ አገር ውስጥ
ሲገባም ሆነ ሲወጣ አስፇሊጊ የጉዞ ሰነድች የያዘ መሆኑንና ከአገር ሲወጣ ሉይዘው
የሚገባውን ማናቸውንም መረጃ እንዯሚይዝ ከዴንጋጌው ይዘት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ ከውጭ አገር ወዯ አገር ቤት አንዴ ሰው ተጓጉዞ ሲመጣና ሲወጣ ወዯ ኢትዮጵያ
የሚገቡ

ወይም

ከኢትዮጵያ

የሚወጡ

መንገዯኞችን

ያሣፇረ

ማናቸውም

ማጓጓዣ

የመንገዯኖችን ስም ዝርዝር የያዘ ሰነዴ ሇሚመሇከተው የኢሚግሬሽን ኦፉሰር የመስጠት
ግዳታ ያሇበት መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 354/95 አንቀጽ 17 ተዯንግጓሌ፡፡
13. ከዚህ አንፃር ሲታይ የአመሌካች ዯንበኛ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 አ.ም ወዯ አገር ውስጥ
ስሇመግባቱም ሆነ ስሇመውጣቱ የተገኘ መረጃ የላሇ መሆኑን ገሌፆ የኢሚግሬሽንና ዜግነት
ጉዲይ መምሪያ ሇዱስፒሉን ጉባኤው የሰጠው መግሇጫ በአዋጅ ቁጥር 354/95 በሚዯነግገው
መሠረት የአመሌካች ዯንበኛ በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ውስጥ በህጋዊ መንገዴ የገባ ስሇመሆኑ
ማስረጃ የላሇ መሆኑን የሚሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ዯንበኛ በአዋጅ የተዯነገጉትን መስፇርቶች
በማሟሊት በ2005 ዒ.ም ወዯ አገር ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ
አሇመኖሩ በራሱ የአመሌካች ዯንበኛ ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሇመኖሩ
በራሱ የአመሌካች ዯንበኛ በ2005 ዒ.ም በህጋዊ መንገዴ ወዯ አገር ውስጥ አሌገባም ብል
ሇመዯምዯም የሚያስችሌ ማስረጃ ነው፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካች ዯንበኛው በ2005 ዒ.ም በህጋዊ
መንገዴ ወዯ አገር ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን
በማቅረብ ወይም አመሌካች ዯንበኛው ህጋዊ መስፇርቶችን ሣያሟሊ በህገ ወጥ መንገዴ ወዯ
አገር ውስጥ የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚሳይ ማስረጃ በማቅረብ ያቀረበበትን ማስረጃ
ካሊስተባበሇ አቶ በሪሁን ወንዳ በ2005 ዒ.ም አገር ውስጥ አሌነበረም፡፡ አመሌካች ታህሣሥ
22 ቀን 2005 ዒ.ም ከፌትህ ቢሮ የወሰዯው የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ አመሌካች አቶ
በሪሁን ወንዳ የባህርዲር ከተማ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ ስሇመሆኑ የሚገሌፀውን ሀሰተኛ
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መታወቂያ በመጠቀምና ላሊውን ሰው በሪሁን ወንዳ አስመስል በማቅረብ የወሰዯው ሀሰተኛ
የውክሌና ማስረጃ ነው በማሇት የዱስፒሉን ጉባኤው የዯረሰበትን የማስረጃና የፌሬ ጉዲይ
መዯምዯሚያ ሇመቃወም የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የላሇው መሆኑን የሚሳይ
ነው፡፡
14. አመሌካች ዯንበኛው በ2005 ዒ.ም ህጋዊ መስፇርቶችን በማሟሊት ወይም ከህግ አግባብ
ውጭ ዴንበር ጥሶ ወዯ አገር ቤት መጥቶ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ዯንበኛው በ2005 ዒ.ም ወዯ
አገር የገባና ከአገር የወጣ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ ካሇው ማስረጃውን እንዱያቀርብ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 345 መሠረት እዴሌ ሰጥቶት አመሌካች ማስረጃውን ሉያቀርብ
ያሌቻሇ መሆኑን በውሣኔው በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ የክሌለ ፌትህ ቢሮ
አመሌካች ዯንበኛው በሪሁን ወንዳ በእስራኤሌ አገር

ኗሪ መሆኑን እያወቀ በሪሁን ወንዳ

የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ኗሪ መሆኑን የሚገሌፀውን የሀሰት መታወቂያ
መጠቀሙንና የሀሰት የተሟጋችነት የውክሌና ሰነዴ በመያዝ ክርክር እያቀረበ መሆኑን ገሌፆ
አመሌካች በክሌለ የጥብቅና ሥራ ፇቃዴ አሰጣጥ ምዝገባና የጠበቆችን ሥነ ምግባር
ሇመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 75/1994 የሚጥስ ከባዴ የዱስፒሉን ጥፊት ፇፅሟሌ
በማሇት የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰበር ችልት
በማፅናታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
15. አመሌካች

የዱስፒሉን

ጉባኤው

ከዚህ

በፉት

ተከሳሽ

በቢሮ

ኃሊፉው

ውሣኔ

በነፃ

የተሰናበተበትን ጉዲይ በውሣኔ ውስጥ መግሇፁን ምክንያት በማዴረግ ባሌተከሰሰኩበት ጉዲይ
ጥፊተኛ ተብዬ ተቀጥቻሇሁ የሚሌ የሰበር መከራከሪያ አቅርቧሌ፡፡ በእርግጥ ጉባኤው
በአብሊጫ ዴምፅ በሰጠው ውሣኔ አመሌካች የክሌለ 2ኛ ና 1ኛ ዯረጃ የጥብቅና ፇቃዴ
ሲያወጣ አግባብነት የላሇው የሥራ ሌምዴ ተጠቅሟሌ የሚሌ የዱስፒሉን ክስ ቀርቦበትና
ሁኔታው ተጣርቶ አመሌካች የጥብቅና ፇቅዴ የወሰዯው አግባብነት የላሇው የሥራ ሌምዴ
መሆኑን ተረጋግጦበት እንዯነበርና የቢሮ ኃሊፉው ቀዯም ብሇው በነበሩት የቢሮው አመራሮች
ተምኖበት የተሰጠው መሆኑንና ፇቃደ ቢሰርዝ ሇአመሌካች ሊይ የሚዯርሰው ማህበራዊ እና
ቤተሠባዊ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ቅጣት ሣይወሰንበት የቀረ መሆኑን በውሣኔው
ገሌፆሌ፡፡ የሌዩነት ሀሳብ ይኸ ሀሳብ በዱስፒሉን ውሳኔ ሊይ መፃፈ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ
ምክንያት የተፃፇ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡
16. የዱስፒሉን ጉባኤው የአመሌካች ማህዯር ሲመረምር ከማህዯሩ ጋር ተያይዞ ያገኘውን ፌሬ
ጉዲይ በውሣኔው ውስጥ መግሇፅ በክሌለ አዋጅ ቁጥር 75/1994 የተከሇከሇ ተግባር ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡ በአንፃሩ የዱስፒሉን ጉባኤው አመሌካች ማህበር ጋር ተያይዞ የሚገኘውን
የሥነ ምግባር ሁኔታ መግሇፁ በአዋጅ አንቀጽ 21 ንዐስ አንቀጽ 5 ጉባኤው አስፇሊጊ ሆኖ
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ሲገኝ በጠበቃው ሊይ የሚጣሇውን ቅጣት በመወሰን የወንጀሌ ሪከርዴ የጠበቃውን የግሌ
ማህዯር ወይም ላሊ ተመሣሣይ ማስረጃ የማስቀረብ የማሰማትና የመመርመር ሥሌጣን
የተጠቀመ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ጉባኤው በአመሌካች ማህዯር ተያይዞ
ያገኘውን ፌሬ ጉዲይ በውሣኔው ከመግሇፁ ውጭ ይህን ፌሬ ጉዲይ ቅጣቱን አቅሌልም ሆነ
አክብድ ሇመወሰን ያሌተጠቀመበት መሆኑን ከውሣኔው ተረዴተናሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ
አመሌካች ጉባኤው ማህዯሩን ሲመረምር ያገኘውን ግኝት በውሣኔው ውስጥ መግሇፁ
መሠረታዊ የህግ ስህተት እንዯሆነ በመግሇፅ ያቀረበው አቤቱታ የአዋጅ ቁጥር 75/94 አንቀጽ
21 ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
17. አመሌካች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 4፣ የፋዳራሌ የህዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት ባወጣው አዋጅ ቁጥር 456/97 በክሌለ መሬት አስተዲዯር አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር
133/98 እና በዯንብ ቁጥር 51/99 መሠረት የገጠር የእርሻ መሬት ይዞታ በስጦታም ሆነ
በውርስ የማግኘት መብት የላሇው በእስራኤሌ አገር ነዋሪ የሆነውን አቶ በሪሁን ወንዳ
የባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የባይነሳ 3ቱ ቀበላ ነዋሪ እንዯሆነ ተዯርጎ በሀሰት ተዘጋጅቶ
የተሰጠውን መታወቂያ እያወቀ ሇባህር ዲር ዙሪያ ወረዲ የመሬት አስተዲዯርና አካባቢ ጥበቃ
ጽ/ቤት ያቀረበና ይህንኑ መታወቂያ በመጠቀም አቶ በሪሁን ወንዳ ወዯ አገር ውስጥ
ባሌገባበት በአገር ውስጥ በላሇበት ታህሣሥ 22 ቀን 2005 ዒ.ም የሀሰት የተሟጋችነት
ውክሌና

በማውጣት

አቤቱታ አቅራቢውንና

ላልች

እንግሌት ያስከተሇና ዕውነት እንዲይወጣና ፌትህ

አርሶ

አዯሮችን

በመክሰስ

ከፌተኛ

እንዱዛባ የሚዯርግ ጥፊት የፇፀመ መሆኑ

ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የክሌለ ፌትህ ቢሮ የጠበቆች
የዱስፒሉን ጉባኤና በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተረጋግጧሌ፡፡
18. አመሌካች የፇፀመው የዱስፒሉን ጥፊት እጅግ ከባዴና በአዋጅ

ቁጥር 75/1994 አንቀጽ 13

ንዐስ አንቀጽ 2(መ) እና በላልች አግባብነት ያሊቸውን የአዋጁን ዴንጋጌዎች የጣሰ አመሌካች
ሔግን የማስከበር ፌትህን የማስገኘትና ሇፌትህ አስተዲዯሩ የማገዝ ኃሊፉነቱን ወዯ ጎን
በመተው ተቃራኒ የሆነ ተግባር የፇፀመ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይኸም በመሆኑ
አመሌካች ሊጠፊው ከባዴ የዱስፒሉን ጥፊት የጥብቅና ፇቃደ እንዱሰረዝ በማሇት የክሌለ
ፌትህ ቢሮ የሰጠውን ውሳኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር
ችልት ማፅናታቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የአማራ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ የጠበቆች የዱስፒሉን ጉባኤና የቢሮ ኃሊፉ የሰጠው ውሣኔ የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 38431 የሰጠው ውሣኔና የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 49403 የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ተ
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