የሰ/መ/ቁ. 62504
ታህሣስ 06 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ታዯሰ ናማጋ ሀያቱ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ፕሉስ ወ/ምርመራ መምሪያ ዋና ሣጅን ዯምሴ ሰጠኝ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
የአሁኑ ሰበር አመሌካች በስር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረ ሲሆን ተጠሪው ዯግሞ
ተከሣሽ ነበር፡፡ ክሱም እነዲዊት ጸጋዬ የተባለት 23 ተከሣሾች ህዲር 27 ቀን 1992 ዓ.ም ከከሣሽ
ብር 250,000 ዘርፇው ከተሰወሩ በኋሊ በፕሉስ ታዴነው በከፉሌ ተይዘው ክስ የቀረበባቸው
ሲሆን በጊዜው ከከሣሸ ዘርፇው ከወሰደት ገንዘብ ውስጥ ብር 94,000 በኢግዚቢትነት ተከሣሽ
ሲይዝ በተረፇው ገንዘብ እነዚህ በወንጀሌ የተከሰሱ ግሇሰቦች ዓይነታቸውን ባሊውቅም የተሇያዩ
የገዙአቸውንም ቁሳቁሶች ጭምር ተከሣሽ በኢግዚቢትነት ይዟሌ፡፡ ሆኖም በኢግዚቢትነት
የተያዙትን ቁሳቁሶች እና ገንዘብ ተከሣሽ እንዱያስረክበኝ ብጠይቅም ሇማስረከብ ፌቃዯኛ ስሊሌሆነ
ተገድ እንዱያስረክበኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሽም በሰጠው መሌስ በጊዜው የውንብዴና ወንጀሌ በፇጸሙ 23 ተከሣሾች ሊይ 14 ክሶች
የቀረቡባቸው ሲሆን በ2ኛ ክስ ከከሣሽ ብር 250,000 ስሇመዝረፊቸው በክሱ ተጠቅሷሌ፡፡ ሆኖም
በክሱ ኢግዚቢቶቹ ከ1-8 ተራ ቁጥር ከመዘርዘራቸው በቀር የከሣሽ በኢግዚቢትነት የተያዘው
ገንዘብም ሆነ ንብረት ተሇይቶ አሌተቀመጠም፡፡ በላሊ በኩሌ በኢግዚቢትነት የተያዙ ንብረቶችን
ፕሉስ የመጠበቅ እንጂ የመመሇስ ስሌጣን የፕሉስ ሳይሆን የፌ/ቤት በመሆኑ ክሱ ተቀባይነት
የሇውም በሚሌ ተከራክሯሌ፡፡
የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤትም በሰጠው ፌርዴ ገንዘቡም ሆነ ላልች ቁሳቁሶች የከሣሸ ስሇመሆናቸው
ከሣሸ ያቀረበው ማስረጃ ካሇመኖሩም በሊይ ላልች ንብረትና ገንዘብ የተወሰዯባቸው ሰዎችም ስሊለ
ክሱ ተቀባይነት የሇውም ብሎሌ፡፡
ከፌተኛው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ወገኖች በማከራከር በሰጠው ፌርዴ የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት
የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንቷሌ፡፡
አመሌካችም በስር ፌ/ቤቶች ፌርዴ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ ሲሌ
አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት ያቀረበው የቅሬታ ነጥብም፡-
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ተጠሪው በስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ቀርቦ ከአመሌካች ወንበዳዎች የወሰደትን ብር 94,000 እና
በገንዘቡ የተገዙትን ቁሳቁሶች በኢግዚቢትነት መያዙን አምኖ መሌስ ሰጥቶ እያሇ በማስረጃ
አመሌካች አሊስረዲም መባለና ክሱ ውዴቅ መዯረጉ ያሇ አግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪው ሇሰበር አቤቱታ መሌሱን ያቀረበ ሲሆን በመሌሱ ግን በስር ፌ/ቤት ከሰጠው መሌስ
የተሇየ ነገር አሊቀረበም፡፡
የግራ ቀኙ ክርክርና በስር ፌ/ቤት የተሰጠው ፌርዴ ከዚህ በሊይ የተገሇጸ ሲሆን እኛም የስር
ፌ/ቤቶች በኢግዚቢትነት የተያዘ ገንዘብና ንብረቶች የብዙ የግሌ ተበዲዮች ስሇመሆኑና ከሣሽ
የራሱ ገንዘብና ንብረት ነው የሚሇውን ሇይቶ በማስረጃ ስሊሊስረዲ ክሱ ውዴቅ ነው ያለት
በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው
መርምረናሌ፡፡
የፋዳራሌ ዏ/ሔግ በ12-7-1993 ዓ.ም በተጻፇ ክስ 14 የወንጀሌ ክሶችን የውንብዴና ወንጀሌ
ፇጽመዋሌ በተባለ ተጠሪዎች ሊይ አቅርቦ የነበረ ሲሆን የወንጀሌ ዴርጊት ተፇጽሞባቸዋሌ
ከተባለት የግሌ ተበዲዮችም አንደ በ2ኛ ክስ ስሙ የተጠቀሰው ያሁኑ አመሌካች ነው፡፡ በክሱም
ወንበዳዎቹ ከአሁኑ አመሌካች ብር 250,000 ዘርፇው መውሰዲቸው ተገጿሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ከክሱ ጋር በተያያዘው የኢግዚቢት ዝርዝር በተራ ቁጥር 3 በወንጀሌ ክሱ ሶስተኛ ተከሣሸ በ2ኛ
እና በ5ኛ ክስ በፇጸመው ዘረፊና የማታሇሌ ወንጀሌ የገዛው ጃኬት ጫማ ሸሚዝ እና ዯብቆ
የተገኘው ገንዘብ ብር 48,740 እንዱሁም ስዴስተኛ ተከሣሽ በ2ኛ እና በ5ኛ ክስ ሊይ በፇጸመው
የማታሇሌ እና የዘረፊ ወንጀሌ ካገኘው ገንዘብ ውስጥ ብር 40,610 እና ከዘረፊው ባገኘው ገንዘብ
የተገዛ ሙለ ሶፊ ፣ ፌሪጅ ፣ ፓርሙስ የመሳሰለት ንብረት መያዛቸውን ተጠሪው ገሌጿሌ፡፡
ከዚህ በሊይ የተጠቀሰው የገንዘብ መጠንና ንብረቶች የተያዙት በ2ኛ ክስ በግሌ ተበዲይነት
ከተጠቀሰው ከአሁኑ አመሌካች እና በ5ኛ ክስ ከተጠቀሰው የግሌ ተበዲይ አቶ ገብረማርያም አሰፊ
ከተባሇ ግሇሰብ ነው፡፡ ይህ እስከሆነ ዴረስ ዯግሞ በኢግዚቢት በተራ ቁጥር 3 እና 4 የተጠቀሰው
ገንዘብና ንብረቶች ከሁሇቱ የግሌ ተበዲዮች መካከሌ በሚዯርሳቸውን የገንዘብ መጠንና የንብረት
ዓይነት በማጣራት ከመወሰን በቀር በክሱ ውስጥ ያለ የግሌ ተበዲዮች ሁለ ንብረት እና ገንዘብ
ነው በማሇትና አመሌካች ክሱን በማስረጃ አሊስረዲም በሚሌ ውዴቅ ማዴረግ ስሇማይገባ የስር
ፌ/ቤቶች ፌርዴ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በመሆኑም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁጥር 75346 በቀን 06-7-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የሰጠው ፌርዴ እና የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት በመዝ.ቁጥር 92547 በቀን 26-12-2002 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰጠው ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. የስር የመ/ዯ/ፌ/ቤት በ5ኛ ክስ የግሌ ተበዲይ የሆነውን አቶ ገብረማርያም አሰፊ የተባሇውን
ግሇሰብ ወዯ ክሱ እንዱገባ በማዴረግ እንዱሁም በጊዜው በወንበዳዎቹ ሊይ የተጣራውን
የፕሉስ ምርመራ መዝገብ አስቀርቦ በመመሌከት ማስረጃዎችን በመመዘን የበኩለን ፌርዴ
በጉዲዩ ሊይ እንዱሰጥበት ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት እንዯገና መሌሰናሌ፡፡
3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ
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