
375 
 

ሰ/መ/ቁ 134834 

  ሠኔ 29 ቀን 2009 ዒ.ም 

                            ዲኞች፡- ዲኜ መሊኩ 

 ብርሃኑ አመነው 

ሸምሱ ሲርጋጋ 

                                  ሃይለ ነጋሽ 

  እትመት አሠፊ 

አመሌካች፡- የፋዳራሌ ጠቅሊይ ዒቃቤሔግ - ዏ/ሔግ ውብሸት ይመኑ ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 1. ሸዋነሽ መንግሥቱ ቀረቡ  

          2. ወንዴአፌራሽ ፌቅሩ - ቀረቡ         

       መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የይግባኝ ማስፇቀጃን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ በፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌ/ቤት አቅርቦት የነበረውን ክስ በሚመሇከት ፌ/ቤቱ 1ኛ ተጠሪን ከ2ኛ ክስ፤ 2ኛ ተጠሪን ከ2ኛ 

እና ከ6ኛ ክስ በወ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 141 መሠረት በነጻ እንዱሰናበቱ በማሇት ሏምላ 14 ቀን 2006 

ዒ.ም ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በመዝገቡ ሊይ የቀረቡትን ላልች ክሶች በተመሇከተ ክርክሩ 

ቀጥል ታሔሳስ 13 ቀን 2007 ዒ.ም ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የሥር ፌ/ቤት ሏምላ 14 ቀን 

2006 ዒ.ም በሰጠው ብይን እና በዋናው ጉዲይ ሊይ በሰጠው ፌርዴ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ጥር 19 ቀን 2007 ዒ.ም ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት 

የሥር ፌ/ቤት ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም ብይን ከሰጠ በኋሊ አመሌካች ይግባኝ ሇማቅረብ 

እንዱችሌ ሏምላ 25 ቀን 2006 ዒ.ም በተጻፇ አቤቱታ ግሌባጭ እንዱሰጠው የጠየቀ ሲሆን 

ሇተጠሪዎች የብይኑ ግሌባጭ የተሰጣቸው ሏምላ 17 ቀን  2006 ዒ.ም በመሆኑ አመሌካች 

የመዝገብ ግሌባጭ የተሰጠን ታሔሳስ 22 ቀን 2007 ዒ.ም ነው በማሇት ያቀረበው ምክንያት 

የሚታመን አይዯሇም፤ አመሌካች ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም በተሰጠው ብይን ሊይ ጊዜው 

ሳያሌፌ የይግባኝ ቅሬታ ማቅረብ ሲገባው ያሇበቂ ምክንያት  ዘግይቶ ጥር 19 ቀን 2007 ዒ.ም 
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ይግባኙን ያቀረበ በመሆኑ አመሌካች በተጠሪዎች ሊይ ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም በተሰጠው 

ብይን ሊይ ያቀረበው ይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት ነው በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የሰበር 

አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- የሥር ፌ/ቤት ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም 

የሰጠው ብይን እና በመዝገቡ የተዯረገው ሙለ ክርክር ግሌባጭ የተሰጠን ታሔሳስ 22 ቀን 2006 

ዒ.ም ነው፤ በዚሁ መሠረት የይግባኝ ቅሬታችንን አዘጋጅተን ጥር 15 ቀን 2007 ዒ.ም 

ባቀረብንበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የብይኑ ግሌባጭ ሇተጠሪዎች የዯረሰው ሏምላ 17 

ቀን 2006 ዒ.ም በመሆኑ አመሌካች ያቀረበው ምክንያት የሚታመን አይዯሇም በማሇት አመሌካች 

ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም በተሰጠው ብይን ሊይ ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ጊዜ ያሇፇበት ነው 

በማሇት የሰጠው ብይን መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ 

የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ችልት መታየት ያሇበት ሆኖ ስሇተገኘ 

ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎ ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከረከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ እኛም የግራቀኙን ክርክር ሇጉዲዩ  አግባብነት 

ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡ 

የወንጀሌ ሥነ-ሥርዒት ሔግ ቁጥር 187/1 ዴንጋጌ ይግባኝ ማሇቱን ሇማስታወቅ የሚጽፇውን 

ማመሌከቻ ይግባኝ ባዩ ወይም ጠበቃው ይግባኝ የሚሌበት ፌርዴ በተሰጠ በአሥራ አምሥት ቀን 

ውስጥ ማቅረብ አሇበት፤ ይግባኝ ማሇቱን ሇማስታወቅ የጻፇው ማመሌከቻ ሇፌርዴ ቤት መዝገብ 

ሹም ሲዯርሰው ይግባኝ የተባሇበትን ፌርዴ አስገሌብጦ ሇይግባኝ ባዩ ወይም ሇጠበቃው ይሰጣሌ፤ 

ይግባኝ ባዩ በእሥር ቤት ያሇ እንዯሆነ ይግባኝ የተባሇበትን ፌርዴ ግሌባጭ የፌርዴ ቤት መዝገብ 

ሹም ሇይግባኝ ባይ እንዱሰጥ ሇወህኒ ቤቱ ሹም ይሌካሌ፤ ፌርደ ተገሌብጦ ያሇቀበትን ቀን እና 

ኋሊም ሇይግባኝ ባዩ ወይም ሇጠበቃው ወይም ሇወህኒ ቤቱ ሹም የዯረሰበትን ቀን የፌርዴ ቤት 

መዝገብ ሹም በፉርማው ያረጋግጣሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የዚሁ ሔግ ንኡስ ቁጥር 2 ዴንጋጌ 

ይግባኝ ማሇት የሚፇሌገው ወገን ይግባኙን የፌርደ ግሌባጭ በዯረሰው በ30 ቀን ውስጥ ፌርደን 

ሇሰጠው ፌ/ቤት መዝገብ ቤት ማቅረብ እንዲሇበት ይዯረግጋሌ፡፡ ከዴንጋጌዎቹ ይዘት መገንዘብ 

የሚቻሇው ይግባኝ መጠየቅ የሚፇሌገው ወገን ይግባኝ የሚሌበት ፌርዴ በተሰጠ በአሥራ 

አምሥት ቀን ውስጥ ይግባኝ የሚጠይቅ መሆኑን በመግሇጽ ማመሌከቻ ማቅረብ ያሇበት 

መሆኑን፤ የፌርዴ ቤቱ መዝገብ ሹም ይግባኝ መጠየቅ የሚፇሌገው ወገን ያቀረበው ማመሌከቻ 

ሲዯርሰው ይግባኝ የተባሇበትን ፌርዴ አስገሌብጦ ይግባኝ መጠየቅ ሇሚፇሌገው ወገን ማዴረስ 

ያሇበት መሆኑን፤ ይግባኝ ማሇት የሚፇሌገው ወገን የፌርደ ግሌባጭ በዯረሰው በ30 ቀን ውስጥ 

ይግባኙን ማቅረብ ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ 
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በተያዘው ጉዲይ አመሌካች የሥር ፌ/ቤት ሏምላ  14 ቀን 2006 ዒ.ም በተሰጠው ብይን ሊይ 

ይግባኝ ማቅረብ እንዯሚፇሌግ በመግሇጽ በሔጉ የተገሇጸው የአሥራ አምሥት ቀን ጊዜ ሳያሌፌ 

ሏምላ 25 ቀን 2006 ዒ.ም ይግባኝ መጠየቅ እንዯሚፇሌግ ገሌጾ ግሌባጭ የጠየቀ ሇመሆኑ 

በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ፌሬነገር ነው፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሬጅስትራር ጽ/ቤት መጋቢት 

26 ቀን 2008 ዒ.ም በተጻፇ ዯብዲቤ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሏምላ  14 ቀን 2006 ዒ.ም 

የተሰጠው ብይን ሇአመሌካች የዯረሰው በመዝገቡ ሊይ ጠቅሊሊ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ ታሔሳስ 22 

ቀን 2007 ዒ.ም መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ሏምላ  14 ቀን 2006 ዒ.ም 

በተሰጠው ብይን ሊይ ያቀረበው  የይግባኝ አቤቱታ ጊዜው ያሇፇበት ነው ከሚሌ መዯሚዯሚያ 

ሊይ ሉዯርስ የቻሇው ተጠሪዎች የብይን ግሌባጭ የዯረሳቸው ሏምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም 

በመሆኑ አመሌካች የብይኑ ግሌባጭ የተሰጠኝ ታሔሳስ 22 ቀን 2007 ዒ.ም  ነው በማሇት 

ያቀረበው ክርክር የሚታመን አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ አመሌካች በሔጉ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ 

ውስጥ ይግባኝ መጠየቅ እንዯሚፇሌግ በመግሇጽ ግሌባጭ እንዱሰጠው በጠየቀበት ሁኔታ 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሬጅስትራር ጽ/ቤት ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም የተሰጠው ብይን 

ሇአመሌካች የዯረሰው በመዝገቡ ሊይ ጠቅሊሊ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ ታሔሳስ 22 ቀን 2007 ዒ.ም 

ነው በማሇት ባረጋገጠበት ሁኔታ፤ አመሌካች የክርክሩን ሙለ ይዘት የሚያሳይ የመዝገብ 

ግሌባጭ ሳይዯርሰው ይግባኝ መጠየቅ በማይችሌበት ሁኔታ፤ አመሌካች ግሌባጭ እንዱሰጠው 

በጠየቀበት ቀን እና የመዝገቡ ግሌባጭ ሇአመሌካች በዯረሰበት ቀን መካከሌ ያለት የባከኑ ቀናት 

በአመሌካች ጥፊት ምክንያት ባሌባከኑበት ሁኔታ፤ አመሌካች የመዝገቡ ግሌባጭ ታሔሳስ 22 ቀን 

2007 ዒ.ም ዯርሶት በሔጉ የተቀመጠው የሠሊሳ ቀን የጊዜ ገዯብ ሳያሌፌ ጥር 19 ቀን 2007 

ዒ.ም ይግባኙን አዘጋጅቶ ባቀረበበት  ሁኔታ የሥር ፌ/ቤት የብይኑ ግሌባጭ ሇተጠሪዎች 

የዯረሰው ሏምላ 17 ቀን 2006 ዒ.ም ነው በሚሌ ምክንያት አመሌካች ሏምላ 14 ቀን 2006 

ዒ.ም በተሰጠው ብይን ሊይ ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ጊዜው ያሇፇበት ነው በማሇት የሰጠው 

ብይን በወንጀሌ ሥነ-ሥርዒት ሔጉ የይግባኝ አቀራረብን አስመሌክቶ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች 

ያሊገናዘበ እና መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡‛በዚህም 

ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 109183 ሔዲር 05 ቀን 2009 

ዒ.ም አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም በተጠሪዎች ሊይ 

በሰጠው ብይን ሊይ ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ጊዜው ያሇፇበት ነው በማሇት የሰጠው 

ብይን ተሽሯሌ፡፡ 
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2. አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሏምላ 14 ቀን 2006 ዒ.ም በተጠሪዎች ሊይ 

በሰጠው ብይን ሊይ ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ጊዜው ያሊሊፇበት ነው በማሇት በወንጀሌ 

ሥነ-ሥርዒት 191/4 መሠረት ወስነናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ያቀረበው የይግባኝ አቤቱታ ጊዜው ያሊሊፇበት በመሆኑ ይህ ውሳኔ ከዯረሰው 

ቀን ጀምሮ በሚቆጠር አሥር ቀናት ውስጥ ይግባኙን ሇሚመሇከተው ፌ/ቤት ያቅርብ 

ብሇናሌ፡፡ 

መዝገበ  ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

    ብ/ይ 
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