
                                                                                    

የሰ/መ/ቁ. 35611 

 ሰኔ 19 ቀን 2AAA ዓ.ም. 

ዳኞች፡- ዓብዱልቃድር መሐመድ  

ታፈሰ ይርጋ  

ብርሃኑ Aመነው 

ዓሊ መሐመድ  

ሱልጣን Aባተማም  

Aመልካች፡- ሻለቃ ታደሰ ካሕሳይ - Aልቀረቡም፡፡  

ተጠሪ፡- የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ - Aልቀረቡም፡፡   

    መዝገቡ የተቀጠረው ለምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን 

የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡፡  

ፍ ር ድ 

 ጉዳዩ ለሰበር የቀረበው Aመልካች የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 27428 ጥር 23 ቀን 2AAA ዓ.ም. የሰጠው ትEዛዝ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት ስላለበት በሰበር ታይቶ ይታረምልኝ በማለት 

በማመልከቱ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የፌዴራል ዓቃቤ ሕግ Aመልካች በሰው 

Aካል ላይ ጉዳት Aድርሷል በማለት የወንጀል ክስ Aቅርቦበት፣ ፍርድ ቤቱ 

የAመልካችንና የዓቃቤ ሕግን ማስረጃ ከሰማ በኋላ Aመልካች በተከሰሰበት 

ወንጀል ጥፋተኛ ነው በማለት የጥፋተኝነት ውሣኔ ሰጥቶ፣ በዘጠኝ ወር 

Eስራት Eንዲቀጣ ወስኗል፡፡ Aመልካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ 

ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት Aቅርቧል፡፡ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤትም 

ይግባኙን ለመስማት ለጥር 23 ቀን 2AAA ዓ.ም. የቀጠረ ሲሆን Aመልካች 

በEለቱ ሣይቀርብ ቀርቷል፡፡ Aመልካች በቀጠሮው ቀን ያልቀረበው የAየር 

ኃይል መሥሪያ ቤት በግዳጅ ላይ በመሆኑ ምክንያት መሆኑን ገልፆ ትብብር 

Eንዲደረግለት የጠየቀ መሆኑን የከፍተኛው ፍርድ ቤት በመዝገብ ካሰፈረ 

በኋላ፣ ይግባኝ ባይ ስላልቀረቡ ይግባኙ Eንዲሰረዝ Eና ይግባኝ ባይ በዋስትና 

ያስያዙት ገንዘብ ገቢ Eንዲሆን ትEዛዝ ሰጥቷል፡፡ Aመልካች ከAቅም በላይ 

በሆነ የሥራ ጉዳይ ያልቀረብኩ መሆኔ፣ ፍርድ ቤቱ ማስረጃ ቀርቦለትና 

ማስረጃውም ደርሶት Eያለ፣ በቸልተኝነት ቀጠሮ Eንዳሣለፍኩ በመቁጠር 

ይግባኙን መሰረዙ ተገቢ Aይደለም ያለ ሲሆን ዓቃቤ ሕግ በበኩሉ 

የከፍተኛው ፍርድ ቤት ጉዳዩን የወሰነው Aመልካች ባለመቅረቡ ሣይሆን 

የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰጠው 

ውሣኔ ትክክል ሆኖ ስላገኘው ነው የሚል መልስ Aቅርቧል፡፡ Aመልካች 

የመልስ መልስ Aቅርቧል፡፡  

 ከሥር የክርክሩ Aመጣጥ ከላይ የተገለፀው ሲሆን፣ የከፍተኛ ፍርድ 

ቤት ይግባኙን የሰረዘው Aመልካች በቀጠሮ ቀን ባለመቅረቡ ምክንያት 

መሆኑን በሰጠው ትEዛዝ በግለጽ ያሰፈረው በመሆኑ ዓቃቤ ሕግ ይግባኙ 

የተሰረዘው በAመልች Aለመቅረብ ምክንያት ነው በማለት በሰበር ያቀረበው 

መከራከሪያ ተገቢ Aይደለም፡፡ ወደ ዋናው ነገር ስንመለስ ይግባኙ የሚሰማበት 

ቀን ይግባኝ ባዩ ወይም ጠበቃው ካልቀረቡ ፍርድ ቤቱ ይግባኙን 

Eንደሚሰርዘው የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 193/1/ 

የሚደነግገው፣ ይግባኝ ባይ ጉዳዩን በትጋት ካልተከታተለ Eና በቸልተኝነት 

የተወው Eንደሆነ ፍርድ ቤቱ የሚሰጠውን ትEዛዝ ግልጽ በማድረግ ነው፡፡ 

በያዝነው ጉዳይ Aመልካች በሥራው ባሕሪ ምክንያት ወታደራዊ ግዳጅ ላይ 

Eንደሆነ የIትዮጵያ Aየር ኃይል Aሣውቋል፡፡ ይህ ከሆነ ፍርድ ቤቱ 

በሚቀጥለው ቀጠሮ Aመልካች ራሱ ወይም ወኪል ጠበቃው Eንዲቀርብ 

ለመጠባበቅ ቀጠሮ መስጠት Eየቻለ ይህንን Aሳማኝ ምክንያት ወደ ጎን 

በመተው ይግባኙን መሠረዙ የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 

193/1/ን መሠረታዊ ግብና ዓላማ የተከተለ ሆኖ Aላገኘነውም፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪ Aመልካች በቀጠሮው ቀን የቀረው በቂ በሆነ ምክንያት መሆኑን 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ ቀርቦለት Eያለ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ከወንጀለኛ 

መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 79 ድንጋጌ ውጪ Aመልካች በዋስትና 

300 301 



                                                                                    

ያስያዘው ገንዘብ፣ ለመንግሥት ገቢ Eንዲሆን በማለት የሰጠው ትEዛዝ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት Aለበት በማለት ፍርድ ሰጥተናል፡፡  

ፍ ር ድ 

1. የከፍተኛው ፍርድ ቤት፣ በመዝገብ ቁጥር 27428 ጥር 23 ቀን 

2AAA ዓ.ም. የAመልካች ይግባኝ Eንዲሰረዝና የዋስትናው ገንዘብ 

ለመንግሥት ገቢ Eንዲሆን የሰጠው ትEዛዝ ተሽሯል፡፡  

2. የከፍተኛው ፍ/ቤት የAመልካችንና የመልስ ሰጭን ክርክር መርምሮ 

የመሰለውን ውሣኔ Eንዲሰጥ፣ ጉዳዩን በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ 

ሥርዓት ሕግ ቁጥር 195 ንUስ ቁጥር 2 መሠረት መልሰን 

ልከንለታል፡፡ ይፃፍ፡፡  

ይህ ፍርድ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ሰኔ 

19 ቀን 2AAA ዓ.ም. በሙሉ ድምጽ ተሰጠ፡፡  

የማይነበብ የAምስት ዳኞች ፊርማ Aለበት፡፡  
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