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የሰ/መ/ቁ. 59085 

መጋቢት 05 ቀን 2003 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

   ዲኜ መሊኩ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ብርሃኔ አደሊ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ግርማ አብዱሣ - አሌቀረቡም 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇመመርመር ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜን አስመሌክቶ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 323(2) 
የተዯነገገውን ዴንጋጌ አፇፃፀም ከግራ ቀኙ ክርክር አንፃር ተመሌክቶ ተገቢውን ትርጉም ሇመስጠት 
በሚሌ ነው፡፡ 

የአሁን አመሌካች ባቀረበቺው የአፇፃፀም ክስ መነሻ የጋምቤሊ ከተማ ዙሪያ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በፌ/መ/ቁ 01161 መጋቢት 27 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ዲኝነቱን በትዕዛዝ መሌክ 
ሰጥቷሌ፡፡ 

በዚህ ትዕዛዝ ሊይ የአሁን አመሌካች ቅር ተሰኝተው ሚያዝያ 18 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ 
ትዕዛዝ የተሰጠበት የመዝገብ ግሌባጭ እንዱሰጣቸው ስሇመጠየቃቸውና በጥያቄው መሠረት ግንቦት 
11 ቀን 2002 ዓ.ም ግሌባጩ እንዯተሰጣቸው ትዕዛዙን በሰጠው ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ 01161 ግንቦት 
11 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ሸኚ ሊይ ከተዘረዘረው መረዲት ችሇናሌ፡፡ 

እንዱሁም ይህ ግሌባጭ ከዯረሳቸው በኋሊ ሰኔ 02 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ ዝርዝር 
የይግባኝ አቤቱታ አዘጋጅተው ይግባኙን እንዲቀረቡ ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
በአፇ/ይ/መ/ቁ 00978 ሰኔ 03 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ከሰጠው ዲኝነት ተገንዝበናሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተመሇከተው ሇይግባኙ ምክንያት የሆነው ዲኝነት መቼ ተሰጠ፤ ይግባኝ ባይ 
ቅሬታ እንዲሊቸው ገሌፀው ግሌባጭ እንዱሰጣቸው መቼ ጠየቁ፤ በጥያቄው መሠረት የመዝገቡን 
ግሌባጭ ፌ/ቤቱ መቼ ሰጣቸው፤ ግሌባጩ ከተሰጣቸው በኋሊ የይግባኝ ቅሬታ አዘጋጅተው ሇይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤት መቼ አቀረቡ፤ የሚሇውን አስመሌክቶ ሇማረጋገጥ ማስረጃ ሆነው የቀረቡት 
በፌ/ቤቶች የተሰጡት ማረጋገጫዎች ከመሆናቸውም በሊይ ተጠሪ ይህንን ሇማስተባበሌ የሚያስችሌ 
የተሇየ ክርክር አሊቀረበም፡፡ 
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ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም የአመሌካች የይግባኝ መዝገብ እንዯቀረበሇት ሇይግባኙ ምክንያት 
የሆነው ዲኝነት የተሰጠበትን መጋቢት 27 ቀን 2002 ዓ.ም እና የይግባኝ ቅሬታ የቀረበበትን ሰኔ 02 
ቀን 2002 ዓ.ም በፌሬ ነገር ረገዴ የቀረቡትን ጊዜዎች መነሻ በማዴረግ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 323(2) 
የተመሇከተው የሁሇት ወር የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ የቀረበ የይግባኝ መዝገብ ስሇሆነ 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት መዝገቡን ዘግቶ አሰናብቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልትም ይህ የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው ዲኝነት የይግባኝ አቤቱታን አቀራረብ ጊዜን 
አስመሌክቶ ከተቀመጠው ዴንጋጌ ጋር ተገናዝቦ ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 
አይዯሇም ሲሌ የበኩለን ዲኝነት ሰጥቶበታሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን፤ እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ 

ሇጉዲዩ አግባብነት ባሇው ዴንጋጌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 323(2) ሊይ የይግባኝ አቤቱታ 
ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መቅረብ የሚገባው ይግባኝ የሚባሌበት ጉዲይ በተፇረዯ በ60 ቀን ውስጥ 
ነው በማሇት ተዯንግጓሌ፡፡ የዚህን ዴንጋጌ አነጋገር በቀጥታ ከወሰዴን በማናቸውም ሁኔታ ቢሆን 
የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ይግባኝ የሚባሌበት ፌርዴ በተፇረዯ በ60 ቀን ጊዜ ውስጥ መሆን 
ይኖርበታሌ ወዯሚሇው መዯምዯሚያ የሚያዯርሰን በመሆኑ ተከራካሪው ወገን ግሌባጭ በመጠየቅና 
በማግኘት ረገዴ ያሳየው ጉዴሇት ሳይኖር ፌ/ቤቶች ባሊቸው አሠራር ምክንያት የባከነውን ጊዜ ሁለ 
በስላት ውስጥ የሚያስገባ ሆኖ ስሇሚገኝ ዴንጋጌው ትርጉም የሚያስፇሌገው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ዴንጋጌው ሥነ ሥርዓታዊ እንዯመሆኑ መጠን ሥነ ሥርዓታዊ ዴንጋጌዎችን ሥራ ሊይ 
በምናውሌበት ጊዜ ትርጉም ካስፇሇገ በተሇይ የሥነ ሥርዓት ህግ ግብን መሠረት በማዴረግ 
ውጤታማ እና ትርጉም ባሇው አኳኋን ተግባራዊ ፊይዲውን በማየት ላልች መሠረታዊ ህጎችን 
ከምንተረጉምበት መዯበኛ የአተረጓጎም ዘዳ በተሇየ ሁኔታ ሌንተረጉም ስሇሚገባ ይህ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 323(2) ዴንጋጌ በግሌፅ የተቀመጠ ስሇሆነ ትርጉም ሳያስፇሌገው እንዲሇ በሥራ 
ሊይ ሉውሌ ይገባሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም ፌርዴ እንዯተፇረዯበት ይግባኝ እንዯሚጠይቅ ገሌፆ የይግባኝ መጠየቂያ ከቀረበበት 
ጊዜ ጀምሮ የመዝገብ ግሌባጭ እስኪሰጠው ዴረስ ያሇው ጊዜ ሇይግባኝ ማቅረቢያ ተብል ከተሰጠው 
60 ቀን ስላት ውስጥ ሉካተት አይገባውም፡፡ 

ይህ በፌ/ቤት አሠራር ምክንያት የባከነው ጊዜ ከይግባኝ ጥያቄው አቅም ውጭ የሆነና 
እንዯበቂ ምክንያት ስሇሚቆጠር የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ እንዲሇፇበት በይግባኝ ማስፇቀጃ አቤቱታ 
አማካኝነት ይግባኙ እንዱቀርብ ያዴርግ የሚሇውን መስመር መከተሌ ይኖርብናሌ እንዲይባሌ ከሊይ 
እንዯተጠቀሰው አስቀዴሞ ውጤቱ ሇሚታወቅ ጉዲይ ትርጉም አሌባ የሆነ ሥርዓት እንዱፇፀም 
ሇማዴረግ ብቻ ከሚሆን በቀር ተግባራዊ ውጤት የሚያስከትሌ ሆኖ አይገኝም፡፡ 

ስሇሆነም ይህ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 323(2) የተመሇከተው የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ ይሰሊ ከተባሇ 
ፌርደ በተፇረዯበት ቀን እና ይግባኝ ጠያቂው የይግባኝ አቤቱታ ሉያቀርብ እንዯሚፇሌግ ገሌፆ 
የመዝገብ ግሌባጭ በጠየቀበት ጊዜ መካከሌ የባከነውን ጊዜ፣ የመዝገብ ግሌባጭ ከዯረሰበት ጊዜ 
ጀምሮ የይግባኝ አቤቱታውን አዘጋጅቶ ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እስካቀረበበት ዴረስ የባከነውን ጊዜ 
በማስሊትና በመዯመር 60 ቀን ማሇፈ እና አሇማሇፈ እንዱሇይ በማዴረግ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
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ከዚህም አንፃር አሁን በእጅ ያሇውን ጉዲይ ስንመሇከት ፌርደ  ከተፇረዯበት ከመጋቢት 27 
ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ የይግባኝ መጠየቂያ ሇፌ/ቤቱ እስከቀረበበት እስከ ሚያዝያ 18/2002 ዴረስ 
ያሇው ጊዜ ሲታሰብ 21 ቀናት ያሇፈ እንዱሁም ግሌባጩ በአመሌካች እጅ ከዯረሰበት ከግንቦት 11 
ቀን ጀምሮ የይግባኝ ቅሬታ ተዘጋጅቶ ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እስከቀረበበት እስከ ሰኔ 02 ቀን 
2002 ዓ.ም ዴረስ ያሇው ጊዜ 21 ቀናት ብቻ በዴምሩ 42 ቀናት ብቻ ያሇፈ እንጂ በህጉ 
የተቀመጠውን የ60 ቀን ጊዜ የተሊሇፇ ሆኖ ባሇማግኘታችን የአመሌካች የይግባኝ ጉዲይ የይግባኝ 
ማቅረቢያ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ የቀረበ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም በሚሌ የጋምቤሊ ይግባኝ ሰሚው 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ሰበር ሰሚው ችልት የሰጡት ዲኝነት ዴንጋጌውን በመተርጎም 
ረገዴ ትክክሇኛውን የትርጉም መስመር የተከተሇ ሆኖ ስሊሊገኘነው የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የጋምቤሊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በአፇ/ሰ/መ/ቁ 00005 ሏምላ 
01 ቀን 2002 ዓ.ም እና ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ በአፇ/ይ/መ/ቁ 00978 በ03/10/2002 ዓ.ም የሰጡትን 
ትዕዛዞች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ሽረናሌ፡፡ 

2. የአመሌካች የይግባኝ አቤቱታ የማሰማት መብታቸው የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜውን ያሇፇ ሆኖ 
አሌተገኘም፡፡ 

3. የአመሌካችን የይግባኝ ጉዲይ ተቀብል እንዯ ሥርዓቱ ማየት ይቀጥሌ ዘንዴ ጉዲዩን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሠረት ወዯ ጋምቤሊ ከተማ ዙሪያ ከፌተኛ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ 

4. ይህ የሰበር ክርክር ሊስከተሇው ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡን 
ዘግተናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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