የሰ/መ/ቁ.102982
መስከረም 26 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ተፇሪ ገብሩ
አብርሃ መሰሇ
አብዬ ካሳሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ ዒ/ህግ -- አሌቀረቡም
ተጠሪ፡- አቶ ቡሽራ ያህያ

አሌቀረቡም

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይ/ሠ/ችልት በመዝገብ ቁጥር 99191 ሰኔ 20 ቀን 2006 ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ሉታረምሌኝ ይገባሌ በማሇት
አመሌካች በቁጥር 1043/45/06 ሏምላ 10 ቀን 2006 ዒ.ም የተጻፇ 03 ገጽ የሰበር አቤቱታ
በማቅረባቸው ነው፡፡
ክርክሩ የወንጀሌ ጉዲይን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ በጀመረበት በትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ሇጉዲዩ
መነሻ ምክንያት የሆነው አመሌካች በቁጥር 18162/05 ህዲር 06 ቀን 2005 ዒ.ም የተፃፇ
የወንጀሌ ክስ በአሁኑ ተጠሪና በላልች ሁሇት ግሇሰቦች ሊይ በማቅረባቸው ሲሆን በ1ኛ ክስ
የተጠቀሰውና ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው ክስ ይዘት በአጭሩ ሲታይ ተጠሪው የፀረ
ሽብር አዋጅ ቁጥር 652/2001 በአንቀጽ 8 ሥር የተዯነገገውን በመተሊሇፌ ሏምላ 16 ቀን 2004
ዒ.ም ከቀኑ 5፡00 ሰዒት ሲሆን ውቅሮ ከተማ በሚገኝ መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ሇሽብር ተግባር
ሇማዋሌ በማሰብ የኢህአዳግ መንግስት የአሜሪካንና የአይሁድች መንግስታት ጥቅም ሇማስጠበቅ
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ፀረ እስሊም እንቅስቃሴ የሚያዯርግና የእስሊም አንዴነት ሇማጥፊት የሚሠራ መንግስት መሆኑን
የሚገሌፁ፤ አህባሽ የሳውዱና የምዕራባዊን ተሌዕኮ የሚያስፇፅም በእስሌምና ሏይማኖት ሊይም
ክህዯት የሚፇፅም ቡዴን በመሆኑ ሇመንግስትና ሇመጅሉስ እውቅና መስጠት የሇብንም የሚሌና
ሁለም የእስሌምና ሏይማኖት ተከታይ በኢህአዳግ መንግስት በፀልት ተቃውሞውን ያቅርብ
የሚሌ ይዘት ያሊቸው ሇሽብር ተግባር የሚያነሳሱ ሲዱዎችን ይዞ የተገኘ በመሆኑ ሇሽብርተኝነት
ዴርጊት መፇፀሚያነት ንብረት መያዝ ወይም መጠቀም ወንጀሌ ፇፅሟሌ የሚሌ ነበር፡፡
ተጠሪም ፌርዴ ቤት ቀርበው ክሱን ክዯው የተከራከሩ ሲሆን አመሌካች የሰው ምስክሮችንና
ላልች ጠቃሚ ናቸው ያሎቸውን ማስረጃዎች አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክስና ማስረጃ
በመመርመር ተጠሪ እንዱከሊከሌ ትዕዛዝ ሰጥቶ መከሊከያ ምስክሮችን ሰምቷሌ፡፡ በመጨረሻም
ተጠሪ በአመሌካች ማስረጃ የፀረ ሽብርተኝነት አዋጁን አንቀፅ 8 ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ሇሽብር
ተግባር የሚያገሇግለ ንብረቶችን ይዞ የመገኘት ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ የተነገረባቸውን በመከሊከያ
ማስረጃቸው ማስተባበሌ አሌቻለም በማሇት በተከሰሱበት ዴንጋጌ የጥፊተኝነት ፌርዴ ሰጥቶ
ቅጣቱን በመመሪያው መሠረት በማስሊት ተጠሪው በስዴስት ዒመት ከስዴስት ወር ፅኑ እስራት
እንዱቀጣ ወስኖበታሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ በማቅረባቸው
ፌርዴ ቤቱ ቅሬታው መሌስ ሰጭን ያስቀርባሌ በማሇት ግራ ቀኙን አከራከሮ ሲያበቃ ከተጠሪ ቤት
ውስጥ የተገኙት ሲዱዎች የያዙት ንግግር በቴፕ ተዯርጎ ሲዯመጥ የኢህአዳግ መንግስት
ሙስሉሞችን እንዯሚጨቁን፤አሌሀባሽ የሚባሇው የመንግስት ካዴሬ እንዲሌሆነ፤ነባሩ የእስሌምና
ሏይማኖት

ፇርሶ

በአዱስ

እንዱተካ

እንዯሚጠይቅ፤

ውሃብያ

ሏይማኖት

እንዱስፊፊ

እንዯሚፇሌግ፤መንግስት በሀይማኖት ጣሌቃ እንዯሚገባ እና የመጅሉስ ነባር አባሊት የመንግስት
ፇፃሚዎች ስሇመሆናቸው የሚገሌፅ መሌዕክት የያዘ ሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ
መሆኑን ገሌፆ የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች የሚያቋቁሙት ሇሽብርተኝነት ዴርጊት መፇጸሚያ
እንዱውለ ተጠሪው ንብረት መያዝን ሳይሆን በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 486(ሇ) ስር የሚሸፇን
የሏይማኖት ሁከት የመቀስቀስ ወንጀሌን ነው በማሇት በዚሁ አግባብ የጥፊተኛነት ፌርዴ
በመስጠት ቅጣቱን አስሌቶ ተጠሪ በአንዴ ዒመት ከስዴስት ወር ፅኑ እስራት እንዱቀጣ ወስኗሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንን ዲኝነት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይ/ሠ/ችልት ዲኝነት
መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ በሚሌ ሲሆን አቤቱታው በአጭሩ ተጠሪ የፇጸመው
ዴርጊት አመሌካች ጠቅሶ ያቀረበውን የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር 652/2001 አንቀጽ 8 ሥር
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የተመሇከተውን ወንጀሌ የሚያቋቁም ሆኖ እያሇ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያሊግባብ ህጉንና
ዴንጋጌውን በመሇወጥ ወስኗሌ የሚሌ ነው።
ሰበር አጣሪው ችልትም መዝገቡን መርምሮ ተጠሪው ጥፊተኛ መባሌ ያሇበት በፀረ ሽብር አዋጅ
ቁጥር 652/2001 አንቀጽ 8 ነው ወይስ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 486(ሇ) ነው? የሚሇውን ነጥብ
ሇማጣራት አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን አመሌካች የመሌስ
መሌሳቸውን ሉያቀርቡ ባሇመቻሊቸው መብታቸው መታሇፈን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡
ክርክሩ በዚህ ዒይነት ሁኔታ ተጠናቋሌ፡፡ እኛም አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ
አንጻር ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ከተጠሪው ቤት የተገኙት
ሲዱዎች ሇሽብርተኝነት ዴርጊት መፇፀሚያነት እንዱውለ ታስበው የተያዙ ሇመሆናቸው በፌሬ
ነገር ዯረጃ አመሌካች አረጋግጧሌ ወይ? የሚሇው ጭብጥ ምሊሽ ማግኘት ያሇበት መሆኑን
ተገንዝበናሌ፡፡
ኢትዮጵያ በ2001 ዒ.ም ያወጀችው የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ ሇሽብር ዴርጊት በቂ የህግ ማዕቀፌ
ሇመስጠት ታስቦ ከመዯበኛው የወንጀሌ ህግ በተሻሇ ሁኔታ ከሽብር ጋር የሚገናኙ ዴርጊቶች
ወንጀሌ በማዴረግ የሽብር ወንጀሌን መከሊከሌና መቆጣጠር ሇማስቻሌ ታስቦ የወጣ አዋጅ ነው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች ሇክርክራቸው መሠረት ያዯረጉት የፀረ ሽብርተኝት አዋጅ አንቀጽ 8 ዴንጋጌ
ሇሽብርተኝነት ዴርጊት መፇፀሚያነት እንዱውሌ ንብረት መያዝ ወይም መጠቀምን ወንጀሌ
አዴርጎ ዯንግጎታሌ፡፡ የዴንጋጌውን ሙለ ይዘት ስንመሇከት ማንኛውም ሰው የሽብርተኝነት
ዴርጊት ሇመፇፀም ወይም እንዱፇፀም ሇማመቻቸት እንዯሚውሌ እያወቀ ወይም እንዱውሌ
በማሰብ ማናቸውንም ንብረት የያዘ ወይም የተጠቀመ እንዯሆነ የንብረቱ መወረስ እንዯተጠበቀ
ሆኖ ከአምስት እስከ ሃያ ዒመት በሚዯርስ ፅኑ እስራት ይቀጣሌ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡
አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ማስረጃ አቅርቦ ያረጋገጣቸው ፌሬ ነገሮች የተጠሪው ቤት
ተዯርጎ ሲዱዎች መገኘታቸው፤ እነዚህ ሲዱዎች የያዙት መሌዕክትም ሲዯመጥ

ብርበራ

የኢህአዳግ

መንግስት ሙስሉሞችን እንዯሚጨቁን፤አሌሀባሽ የሚባሇው የመንግስት ካዴሬ እንዯሆነ፣ ነባሩ
የእስሌምና ሏይማኖት ፇርሶ በአዱስ እንዱተካ እንዯሚጠይቅ፤ ውሃብያ ሏይማኖት እንዱስፊፊ
እንዯሚፇሌግ፤መንግስት በሀይማኖት ጣሌቃ እንዯሚገባ እና የመጅሉስ ነባር አባሊት የመንግስት
ተሌዕኮ ፇፃሚዎች ስሇመሆናቸው የሚገሌፅ መሌዕክት የያዙ ሇመሆናቸው የሚያስረደ ሲሆኑ
ተጠሪው

እነዚህን

ሲዱዎች

የያዟቸውን

መሌዕክቶችና

ሲዱዎችን

የሽብርተኝነት

ተግባር

እንዱፇፀም ሇማመቻቸት አስቦ የያዘ ሇመሆኑ የሚያረጋግጡ ፌሬ ነገሮች ሇመኖራቸው አመሌካች
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ማስረጃ የመስማትና የማጣራት ሥሌጣን ሊሊቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች ባቀረቡት ማስረጃ
አሊረጋገጡም፡፡
ወንጀሌና አፇፃጸሙን በተመሇከተ በሚዯነግገው የኢፋዱሪ የወንጀሌ ህግ በአንቀጽ 23(2) ሥር
እንዯተዯነገገው የሚያስቀጣ

ወንጀሌ ተፇፅሟሌ ሇማሇት ወንጀለን የሚያቋቁሙት ሔጋዊ፤

ግዙፊዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተሟሌተው መገኘት አሇባቸው፡፡ በሌዩ ሁኔታ በህግ
የማስረዲት ሸክም ወዯ ተከሳሽ ከዞረባቸው ጥቂት ወንጀልች ውጭ በወንጀሌ የክርክር ሂዯት
በበቂና አሳማኝ ሁኔታ ፌሬ ነገርን የማስረዲት ሽክም በዏ/ህጉ ሊይ የተጣሇ ኃሊፉነት ሇመሆኑ
ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዒት ህጉ አንቀጽ 141 ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡
ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሇው የፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ አንቀጽ 8 ሥር የሚገኙ ፌሬ ነገሮች
የማስረዲት ሸክም በሌዩ ሁኔታ ወዯ ተከሳሹ የዞረ አይዯሇም፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ አመሌካች
ወንጀለን የሚያቋቁሙት ሔጋዊ፤ግዙፊዊና ሞራሊዊ ፌሬ ነገሮች የማስረዲት ሸክሙን የመወጣት
ግዳታ እንዲሇበት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች በተጠሪው እጅ ከሊይ የተገሇፀውን መሌዕክት የያዙ ሲዱዎች መገኘታቸውንና
በሲዱዎች ያሇው መሌዕክት ሲዯመጥ ከሊይ የተገሇፀው መሆኑን በማስረዲቱ ብቻ አመሌካች
የያዛቸው ሲዱዎችም ሆኑ በውስጣቸው የነበሩት መሌዕክቶች ሇሽብረተኝነት ተግባር ሇማመቻቸት
የታሰቡ ነበሩ ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የትግራይ ብሓራዊ ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ተጠሪው ስሇመፇጸሙ የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች በፀረ ሽብርተኝነት አዋጅ ቁጥር
652/2001

አንቀጽ

8

ሥር

የሚሸፇን

ወንጀሌን

ያቋቁማለ

በማሇት

መወሰኑ

አመሌካች

የማስረዲት ሸክሙን ባሌተወጣበት ሁኔታ የተወሰነ ስሇነበር የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ጉዲዩን በይግባኝ ተመሌክቶ የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ተጠሪው የሽብርተኝነት ዴርጊት ሇመፇፀም
ወይም እንዱፇፀም ሇማመቻቸት እንዯሚውሌ እያወቀ ወይም እንዱውሌ በማሰብ ማናቸውንም
ንብረት የያዘ ወይም የተጠቀመ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ
የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት በመሆኑ በውጤት ዯረጃ የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ ይግባኝ በመዝገብ ቁጥር 99191 ሰኔ 20 ቀን 2006
ዒ.ም

በዋሇው

ችልት

የሰጠው

ውሳኔ

በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.

195(2)(ሇ)(2)

በውጤት

ዯረጃ

ፀንቷሌ፡፡መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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