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  ዳኞች፡- 1. Aቶ መንበረፀሐይ ታደሰ 

   2. Aቶ Aብዱልቃድር መሐመድ 

                   3. Aቶ ሐጐስ ወልዱ 

                     4. Aቶ ዳኜ መላኩ 

                     5. Aቶ መስፍን Eቁበዮናስ 

 
Aመልካች፡- ወ/ት Eጅጋየሁ ተሾመ 

መልስ ሰጭ፡- የEቴነሽ በቀለ ሞግዚት ወ/ሮ Eታገኝ ዘነበ 

 
ዳኝነት Eንደገና Eንዲታይ ፍርድ ወይም ውሳኔ ወይም ትEዛዝ ለሰጠው ፍርድ ቤት 

ስለሚቀርብ Aቤቱታ - የፍትሐብሔር ስነ-ሥርዓት ህግ ቁጥር 6/1/ 

 

     ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ Aይቶ ውሳኔ የሰጠው ፍ/ቤት ውሳኔውን የሰጠው 

ሀሰተኛ የኑዛዜ ሰነድን መሰረት Aድርጎ በመሆኑ ዳኝነት Eንደገና Eንዲታይ Aመልካች 

ያቀረበችውን ጥያቄ ፍ/ቤቱ ጥያቄው የቀረበው Aመልካች ይግባኝ ካቀረበች በኋላ 

በመሆኑ ተቀባይነት የለውም በማለት ውሳኔ በመስጠቱ የቀረበ Aቤቱታ፡፡ 

 

 

 

 

ውሳኔ፡- የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ጸንቷል፡፡ 

1. በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.6/1/ መሠረት ዳኝነት Eንደገና Eንዲታይ ጥያቄው 

የሚቀርበው ይግባኝ ከመቅረቡ በፊት መሆን Aለበት፡፡ 

2. በውሳኔው ላይ ይግባኝ ከቀረበ የይግባኙ መዝገብ ቢዘጋም ዳኝነት 

Eንደገና Eንዲታይ የሚቀርብ Aቤቱታ ተቀባይነት የለውም፡፡ 
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ዳኞች፡- መንበረፀሐይ ታደሰ 

  Aብዱልቃድር መሐመድ 

  ሐጐስ ወልዱ  

  ዳኜ መላኩ 

  መስፍን Eቁበዮናስ 

 

Aመልካች፡- ወ/ት  Eጅጋየሁ ተሾመ ጠበቃው ቀርቧል፡፡ 

    ተጠሪ፡- የEቴነሽ በቀለ ሞግዚት ወ/ሮ Eታገኝ ዘነበ ቀርባለች፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ውሣኔ ሰጥተናል፡፡ 

ው ሣ ኔ 
  

ይህ መዝገብ ተከፍቶ ለሰበር ችሎት ሊቀርብ የቻለው የAሁኗ Aመልካች 

ጉዳዩን በመጀመሪያ ደረጃ ያየው ፍ/ቤት በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6 መሠረት Eንደገና ዳኝነት 

Eንዲታይ የቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት የለውም በሚል የሰጠው ብይን መሠረታዊ 

የሕግ ስህተት Aለበት በማለት ሐምሌ 19 ቀን 1996 ዓ.ም. ተጽፎ Eንዲቀርብ 

ባደረገችው ማመልከቻ መነሻ ነው፡፡ 

  

 

 

 

ከመዝገቡ ለመመልከት Eንደተቻለው ክርክሩን በመጀመሪያ ያየው የፌደራል 

የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሟቹ ወታደር በቀለ መኩሪያ ሚያዝያ 8 ቀን 1989 

ዓ.ም. Aድርጓል በተባለው ኑዛዜ ላይ ግራ ቀኙን Aከራክሮ ታህሣስ 17 ቀን 1994 

ዓ.ም. ባቀረበው የኑዛዜ ሰነድ ላይ የተመለከተው ፊርማ ተመርመሮ የተናዛዡ 

Aለመሆኑ ተረጋግጧል በሚል ውድቅ በማድረግ ወስኖ ከቆየ በኋላ የኑዛዜው 

ተጠቃሚ ነኝ የምትለው የAሁኗ Aመልካች ግንቦት 30 ቀን 1995 ዓ.ም. በተፃፈ 

ማመልከቻ ፍ/ቤቱ ለሰጠው ውሣኔ መሠረት የሆነው ለፖሊስ ቴክኒክ ምርመራ 

ተልኮ Eንዲመረመር የተደረገው የኑዛዜ ሰነድ ከፍ/ቤቱ መዝገብ ጋር የተያያዘው 

ትክክለኛው ሰነድ ሣይሆን በሀሰት ተዘጋጅቶ የቀረበ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል 

በሚል በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.6/1/ መሠረት  Eንደገና  ዳኝነት  Eንዲታይ  ባቀረበችው 

Aቤቱታ ላይ የAሁኗ ተጠሪ መልስ Eንድትሰጥበት  ካደረገ  በኋላ ሰኔ 29 ቀን 

1996 ዓ.ም.  በሰጠው ብይን በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.6/1/ መሠረት  Eንደገና  ዳኝነት 

Eንዲታይ Aቤቱታ ሊቀርብ የሚችለው የይግባኝ ቅሬታ ከመቅረቡ በፊት ነው፡፡  

በቀረበው  ጉዳይ  ግን  Aመልካች  ቀድሞ  በተሰጠው  ውሣኔ  ላይ  ለይግባኝ  
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ሰሚ ፍ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ Aቅርባለች፡፡ የይግባኝ ቅሬታ Aቅርባ ከቆየች 

በኋላ ይግባኙን በማቋረጥ በፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.6 መሠረት ዳኝነት ይታይልኝ የሚል ጥያቄ 

ልታቀርብ Aትችልም በሚል ምክንያት ሣይቀበላት ቀርቷል፡፡ 

 

Aመልካች የፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.6/4/ ዳኝነት Eንደገና ሊታይ ይገባል Aይገባም 

በሚል ፍ/ቤት በሚሰጠው ውሣኔ ላይ ይግባኝ ለማለት Aይቻልም ስለሚል ፍ/ቤቱ 

የሰጠው ብይን መሠረታዊ የሕግ ስህተት Aለበት የሚለውን በቀጥታ ለሰበር ችሎት 

ልታቀርብ ችላለች፡፡ 

 

በAመልካች በኩል የቀረበው Aቤቱታ ከተመረመረ በኋላ Eንደገና ዳኝነት 

ይታይልኝ ጥያቄ ተቀባይነት ያጣው በሕጉ Aግባብ መሆን Aለመሆኑ ተጣርቶ 

መወሰን ያስፈልገዋል ተብሎ ለሰበር ችሎት Eንዲቀርብ የተደረገ ሲሆን 

ማመለከቻውም ለAሁኗ ተጠሪ ተልኮ ደርሷት ቀርባ በጽሁፍ መልስ ሰጥታበት 

ተከራክራለች፡፡ 

 

 ይህ  ችሎት  በበኩሉ  ዳኝነቱ  Eንደገና  ሊታይ  Aይገባም   የተባለው 

በAግባቡ  መሆን  Aለመሆኑን  ከሕጉ  ጋር  በማገናዘብ  መርምሯል፡፡  

የፍ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6/1/  ማናቸውም   ሰው  ፍርዱን  ወይም  ውሣኔውን  

ለሰጠው ፍ/ቤት Eንደገና ዳኝነት Eንዲታይ Aቤቱታ ሊያቀርብ የሚችለው በተሰጠው 

ፍርድ ወይም ውሣኔ ወይም ትEዛዝ ላይ ለይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ 

Aቅርቦ ከማሰማቱ በፊት Eንደሆነ ያስረዳል፡፡ በቀረበው ጉዳይ የAሁኗ Aመልካች ፍ/ቤቱ 

Aስቀድሞ በሰጠው ውሣኔ ላይ ለከፍተኛው ፍ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ Aቅርባ በፍ/ቤቱ 

ለምርመራ Eያለ ሲቀጥር መቆየቱ ተረጋግጧል፡፡ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት 

የይግባኙን መዝገብ Aስቀርቦ በተመለከተበት ጊዜ ሁሉ ይግባኙ በEንጥልጥል ላይ ነበር፡፡ 

Aመልካች ይግባኙን Aዘግቻለሁ የምትለው ፍ/ቤቱ የይግባኙን መዝገብ በማስቀረብ 

ለምርመራ ተበሎ መቀጠሩን በማረጋገጥ ከመለሰው በኋላ ነው፡፡  Aመልካች ፍ/ቤቱ 

በሰጠው ውሣኔ ላይ የይግባኝ ቅሬታ Aቅርባለች Aላቀረበችም የሚለው ጥያቄ ተነስቶ 

ማቅረቧ ከተረጋገጠ በኋላ ይግባኙን ለሚሰማው ፍ/ቤት መዝገቡ Eንዲዘጋላት ጠይቃ 

Aዘግታ  መቅረቧ  የይግባኝ  ቅሬታ  Aላቀረበችም  ለማለት  የሚያስችል Aይደለም፡፡ 

Aመልካች  ይግባኝ  ማቅረቧ  ከተረጋገጠ  ከላይ  በተጠቀሰው  የሥነ  ሥርዓት  ሕግ 

መሠረት Eንደገና  ዳኝነት  ይታይልኝ  በሚል  የምታቀርበው  Aቤቱታ ተቀባይነት  
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