የሰ/መ/ቁ. 57938
ሏምላ 14/2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- 1- አቶ አዯም አብደ

የቀረበ የሇም

2- አቶ ጀማሌ አሉ
ተጠሪ፡- የፋዯራሌ ሥነ - ምግባርና ፀረ - ሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ ሔግ
ዋሌተንጉስ ፌቅሬ ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አመሌካቶች በተከሠሡበት የሙስና ወንጀሌ የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በግራ ቀኙ
መካከሌ የነበረውን የቅዴመ ክስ ክርክር ሂዯት ከሠማ በኋሊ ወዯ ዋና ክስ እንዱገባና የዏቃቤ ሔግ
ምስክሮች እንዱሠሙ የመወሰኑን እና ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም
ይሄንኑ ትዕዛዝ የማፅናቱን አግባብነት ሇመመርመር የቀረበ ነው፡፡
አመሌካቾች ቅሬታቸውን ከላልች 3ኛ እና 4ኛ አመሌካቾች ከነበሩት እና ጉዲያቸው
አያስቀርብም ከተባለት ጋር ያቀረቡ ሲሆን ሰኔ 23 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በ3 ገፅ በተፃፇ አቤቱታ የአሁን
አመሌካቾችን የሚመሇከተው ክፌሌ ፌሬ ሃሣብ ከሣሽ የአሁን አመሌካቾችን ከገቢያቸው በሊይ
ንብረት አፌርተዋሌ በማሇት ስሇተከሣሾቹ የያዘው የሀብት ማስረጃ ሣይኖር በወ/መ/ሔግ ቁ 419/ሇ/
መሠረት ክስ ማቅረቡ ያሇአግባብ ነው በሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በቀን
21/4/2003 ዓ.ም በሁሇት ገፅ የሠጠው የመሌስ ፌሬ ሃሣብ አመሌካቾች የለሲ አንጅነሪንግ
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር አባሌ ብቻ ሣይሆኑ በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የሥራና ከተማ ሌማት
ቢሮ ውስጥ ባሊቸው ኃሊፉነት በመጠቀም ማህበሩ ያሇአግባብ ጨረታዎቹን እንዱያሸንፌ አዴርገዋሌ፡፡
ከገቢያቸው ጋር ያሌተመጣጠነ ንብረት አፌርተዋሌ በማሇት የከሰሰ ሲሆን ወዯ ክሱ ሲገባ በማስረጃ
ነጥሮ የሚወጣ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ወዯ ዋና ክስ እንዴንገባ መወሰኑ በአግባቡ በመሆኑ የቀረበው
ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
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መርምሮታሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የወንጀሌ ጉዲዩን እየተመሇከተ ያሇው ፌርዴ ቤት የቅዴመ ክሱን
ክርክር በመስማት ወዯ ዋናው ክስ ተገብቶ ምስክር እንዱሠማ መወሰኑ በአግባቡ ነው? ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ ተይዞ የተያዘው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚህ መሠረት በሙስና ወንጀልች ሊይ የቅዴመ ክስ ዝግጅት የሚመራበት አግባብ በአዋጅ
ቁ 434/97 አንቀጽ 35 እስከ 41 ዴረስ የተዘረዘሩ ሲሆን ሂዯቱ ውስጥ ማሇፌ አስገዲጅ ያሌሆነና
እንዯ ክሱ ዓይነት ታይቶ የክሱ ጭብጦችና ማስረጃው ዝርዝር ውስብስብ በመሆኑ የፌርዴ ሂዯቱን
ሉያራዝምና ሉያወሣስብ ይቻሊሌ ብል ፌርዴ ቤቱ ሲገምት ሉያዝ የሚችሌ ስሇመሆኑ የዚሁ አዋጅ
አንቀጽ 35 በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡
የቅዴመ ክስ ዝግጅት ዓሊማ ሇክሱ አወሣሠን ሉረደ የሚችለ ጭብጦችን ሇመሇየት ፣
ባሇጉዲዮች
ጭብጦችን እንዱረደ ማዴረግ ፣ የክሱን ሂዯት ሇማፊጠንና ችልቱ አካሄደን
ሇመምራት እንዱችሌ ሇማስቻሌ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁ 434/97 አንቀጽ 36/1/ ሥር የተዘረዘረ
ሲሆን የማስረጃዎች ተቀባይነት ሊይ እና መዯበኛው ክስ ከመጀመሩ በፉት ውሣኔ ሉያገኙ
በሚገባቸው የህግ ጥያቄዎች ሊይ ውሣኔ የሚሠጥ ስሇመሆኑ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 36/2/ ሥር
ተዯንግጓሌ፡፡
ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካቾች ከገቢያቸው በሊይ ንብረት አፌርተዋሌ በማሇት
የተከሠሡ በመሆኑ ጉዲዩን የያዘው ፌርዴ ቤት የቅዴመ ክሱን ሂዯት ካዲመጠ በኋሊ ወዯ ዋና
ጉዲዩ ተገብቶ ምስክሮች ይሠሙ በማሇት ትዕዛዝ መስጠቱ በአመሌካቾች ሊይ ከቀረበው ክስ አኳያ
ሲታይ የተከሠሱበት ጉዲይ በማስረጃ የሚጣራ ከመሆኑ አኳያ ተፇፀመ ሉባሌ የሚችሌ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት የሇም፡፡ በተጨማሪም በዚህ ቅዴመ
ክስ ዝግጅት ሂዯት ውስጥ መታሇፌ ራሱ
አስገዲጅ በሆነ ሁኔታ የተቀመጠ ባሇመሆኑና
ፌርዴ ቤቱ የጉዲዩን ውስብስብነት እየተመሇከተ
የሚወሰነው ጉዲይ በመሆኑ የቀረበው የወንጀሌ ክስ በማስረጃ እንዱጣራ መታዘዙ ቅሬታ
የሚቀርብበት ሉሆን አይገባም ብሇናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ወዯ ዋና ክስ
ተገብቶ ምስክሮች ይሠሙ በማሇት የሠጠው ብይን እና ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው
የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም
ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሠጥተናሌ፡፡
ው
1.

ሣ

ኔ

የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 54774 ሰኔ 11 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት
እና የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ 85874 መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው
ችልት የሠጡት ውሣኔ በተሻሻሇው የፀረ ሙስና ሌዩ የሥነ ሥርዓትና ማስረጃ ህግ
አዋጅ ቁ 434/97 አንቀጽ 40 መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. የቅዴመ ክስ ዝግጅት ሂዯት እንዯተጠናቀቀ በወንጀሌ ክሱ የተመሇከቱት ነጥቦች ሊይ
ምስክሮች እንዱሠሙ መታዘዙ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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