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                                  የሰ.መ.ቁ 152845                                                        

 መስከረም 21 ቀን 2011 ዒ.ም  

                                                                   

ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

በዔዉቀት በሊይ 

እንዲሻዉ አዲነ 

ሃይለ ነጋሽ 

እትመት አሠፊ 

 አመሌካች:- አቶ መሀመዴ በሀዱን-አሌቀረበም፡፡ 

 ተጠሪ፡- ዘምዘም አሉ-አሌቀረበም፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

      ጉዲዩ የይግባኝ ጊዜን የሚመሇከት ነው፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ሸሪዒ ፌ/ቤት የአሁን 

አመሌካች ያቀረበው ታሔሳስ 16 ቀን 2010 ዒ.ም ሊቀረበው የይግባኝ ቅሬታ የይግባኝ 

ማስፇቀጃ ምክንያት ያቀረበ ቢሆንም የይግባኝ ማስፇቀጃ ምክንያቱ በቂ አይዯሇም 

በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 326 መሠረት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 

የቀረበው ይህንኑ ትዔዛዝ በመቃወም ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- የፋዳራለ ከፌተኛ ሸሪዒ ፌ/ቤት 

በመ.ቁ 00079 በቀን 15/02/2010 ዒ.ም የሰጠውን  ውሳኔ በመቃወም አመሌካች 

የይግባኝ ማመሌከቻ አቅርቤ ግሌባጩ የተሰጠኝ   በቀን 13/04/2010 ዒ.ም በእሇተ 

አርብ ነው፤አመሌካች ቅዲሜ እና  እሁዴ የመንግሥት  ሥራ ዝግ ስሇሆነ ታሔሣሥ 

16 ቀን 2010 ዒ.ም የይግባኝ ቅሬታዬን ሇፌ/ቤቱ ያቀረብኩ ቢሆንም ፌ/ቤቱ የይግባኝ  

ጊዜው አሌፎሌ  በማሇት የሰጠው ትዔዛዝ  መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት 
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የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 

ተመርምሮ የጠቅሊይ ሸሪዒ ፌ/ቤቱ አመሌካች ይግባኙን በቀን 16/04/10 ዒ.ም ማቅረቡን 

በገሇጸበት ሁኔታ የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜው አሌፎሌ በማሇት  የሰጠውን ትዔዛዝ 

አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ 

ተዯርጎም ግራቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት በአጭሩ፡- ይግባኝ የተጠየቀበት  ውሳኔ የተሰጠው በቀን  

15/02/10 ዒ.ም ሲሆን አመሌካች ይግባኙን ያቀረበው  በቀን 16/04/10 ዒ.ም በመሆኑ 

በራሱ ቸሌተኝነት የይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት መሆኑን የሚያሳይ ነው፤የይግባኝ ማቅረቢያ 

ጊዜ የሚቆጠረው  ቀኖቹን በተከታታይ በመቁጠር እንጂ ቅዲሜ እና እሁዴን በመተው 

አይዯሇም፤አመሌካች በበቂ ምክንያት የተዯገፇ የይግባኝ ማስፇቀጃ ያሊቀረበ በመሆኑ 

አቤቱታው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ  በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ ይህ ችልትም እንዱጣራ የተያዘውን 

ነጥብ ከግራቀኙ ክርክር፤ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና ሇጉዲዩ አግባብነት 

ካሊቸው ሔጎች  ጋር በማገናዘብ እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

ይግባኝ የተጠየቀበት ውሳኔ የፋዳራለ ከፌተኛ ሸሪዒ ፌ/ቤት በመ.ቁ 00079 በቀን 

15/02/2010 ዒ.ም የሰጠው  ውሳኔ መሆኑ፤አመሌካች ግሌባጭ እንዱሰጠው የጠየቀው 

በቀን 12/04/10 ዒ.ም መሆኑን፤አመሌካች የመዝገብ  ግሌባጭ የተሰጠው በቀን 

13/04/2010 ዒ.ም በእሇተ አርብ መሆኑ እና ይግባኙን ያቀረበው በቀን 16/04/2010 

ዒ.ም መሆኑን የዴሬዲዋ ፋዳራሌ ከፌተኛ ሸሪዒ ፌ/ቤት በቀን 13/04/10 ዒ.ም የጻፇው 

መሸኛ ዯብዲቤ ያሳያሌ፡፡ ከዯብዲቤው ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው ታሔሣሥ 12 ቀን 

2010 ዒ.ም እና ታሔሣሥ 13 ቀን 2010 ዒ.ም የሆኑን ሁሇቱ ቀናት በአመሌካች 

ጥፊት ያሌባከኑ መሆኑን ነው፡፡  

በመሠረቱ የይግባኝ አቤቱታ አቀራረብ የሚመራው በሥነ-ሥርአት ሔጉ በተዘረጋው 

ሥርአት መሠረት ነው፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 323/2 ዴንጋጌ የመጀመሪያ ዯረጃው ፌርዴ 

ቤት በሰጠው ውሳኔ፤ብይን ወይም ትእዛዝ ቅር የተሰኘ ተከራካሪ ወገን የይግባኙን 

አቤቱታ ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ማቅረብ ያሇበት  ይግባኝ በሚባሌበት ጉዲይ ሊይ 
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በተፇረዯ በ60 ቀን ውስጥ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ ይግባኙን ያሊቀረበ 

ተከራካሪ ወገን ይግባኙ እንዱከፇት ይግባኝ ማስፇቀጃ  ማቅረብ እንዲሇበት  የዚሁ ሔግ 

ቁጥር 324 ያስገነዝበናሌ፡፡ የይግባኝ ማስፇቀጃ የቀረበሇት ፌ/ቤትም በዚሁ ሔግ ቁጥር 

326 መሠረት ይግባኝ ጠያቂው ይግባኙን በጊዜው ሇማቅረብ ያሌቻሇበትን ምክንያት በቂ 

መሆን አሇመሆኑን መርምሮ ይግባኙ እንዱከፇት ሉፇቅዴ ወይም ሉከሇክሌ እንዯሚችሌ 

ከዴንጋጌው ይዘት መገንዘብ  ይቻሊሌ፡፡ 

በያዝነው ጉዲይ ይግባኝ አመሌካች የፋዳራለ ከፌተኛ ሸሪዒ ፌ/ቤት በመ.ቁ 00079 

በቀን 15/02/2010 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ መጠየቅ ይችሌ ዘንዴ 

ግሌባጭ እንዱሰጠው የጠየቀው የ60 ቀኑ የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ሳያሌፌ በቀን 

12/04/10 ዒ.ም ሲሆን የመዝገብ ግሌባጭ የተሰጠው ዯግሞ በቀን 13/04/2010 ዒ.ም 

በእሇተ አርብ በመሆኑ ይግባኙ የሚቀርብበት የመጨረሻው ቀን የመንግስት ሥራ ዝግ 

በሆነበት ቀን ሊይ አርፎሌ፡፡አመሌካችም በቀጣዩ ቀን ታሔሳስ 16 ቀን 2010 ዒ.ም 

ይግባኙን አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት አመሌካች ያቀረበው ምክንያት በቂ አይዯሇም 

በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 326 መሠረት መዝገቡን የዘጋው ቢሆንም የይግባኝ አቤቱታ 

ማቅረቢያ ጊዜ ከሆኑት ስሌሳ ቀናት ውስጥ ሁሇቱ ቀናት በአመሌካች ችግር የባከኑ 

ካሇመሆናቸው ባሻገር ይግባኝ የማቅረቢያው የመጨረሻ ቀን የመንግስት ስራ ዝግ 

በሆነበት ቀን ሊይ ያረፇ በመሆኑ፤የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1862 ግዳታው የሚፇጸምበት ቀን 

ከአንዴ የበአሌ ቀን  ጋር ከገጠመ በዒሌ ባሌሆነበት በማግስቱ ባሇው የሥራ ቀን 

እንዯሚተሊሇፌ በሚዯነግገው አግባብ በተመሣሣይ ሁኔታ አመሌካችም ጊዜ ሳያባክን 

በቀጣዩ የሥራ ቀን ይግባኙን አዘጋጅቶ ያቀረበ ከመሆኑ እና ይግባኝ ሔገ መንግስታዊ 

ዋስትና ያሇው መብት ከመሆኑ አኳያ አመሌካች ይግባኙ እንዱከፇት ያቀረበው ምክንያት 

በቂ ነው ተብል ይግባኙ እንዱከፇት መፌቀዴ ሥነ-ሥርዒታዊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የስር 

ፌ/ቤትም ጉዲዩን በዚህ አግባብ በማየት ይግባኙ እንዱከፇት መፌቀዴ ሲገባው አመሌካች 

ይግባኙ እንዱከፇት ያቀረበው ምክንያት በቂ አይዯሇም በማሇት መዝገቡን መዝጋቱ 

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ  ሸሪዒ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 00039 ታሔሳስ 30 ቀን 2010 

ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝ ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁ 348/1 መሠረት ተሸሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ይግባኙ እንዱከፇት ያቀረበው ምክንያት በቂ ምክንያት ስሇሆነ  

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 326/1 መሠረት ይግባኙን እንዱያቀርብ ተፇቅድሇታሌ፡፡  

3. አመሌካች የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ከዯረሰው ቀን ጀምሮ በሚቆጠር በአሥር ቀን 

ጊዜ ውስጥ ይግባኙን ያቅርብ ብሇናሌ፡፡  

4. በዚህ ችልት  ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሣቸውን 

ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት  ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ፊ/ዘ  
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