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የሰ/መ/ቁ. 74785 
ሏምላ 03 ቀን 2004 ዓ.ም 

 
ዲኞች፡-  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፉሣ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አፌሪካ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ/ማ-ነ/ፇጅ ብርሃኑ ታዯሠ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ አብደሌከሪም ዲውዴ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የማቅረቢያው ጊዜ ያሇፇበት ይግባኝ ይከፇት ዘንዴ እንዱፇቀዴ የቀረበውን ጥያቄ አንዴ 
ፌርዴ ቤት ተቀብል በበሊይ ፌርዴ ቤት ክርክር ሲዯረግ በቆየበት ጊዜ የበታች ፌርዴ ቤት 
በዋናው ጉዲይ ሊይ የሚመራው ክርክር ሳይታገዴ ቆይቶ የበሊይ ፌርዴ ቤቱ የይግባኝ ማስፇቀጃው 
ተቀባይነት ያገኘው ያሊግባብ ነው በማሇት በስነ ስርዓቱ ሊይ ውሳኔ ቀዴሞ ከሰጠ እና የበታች 
ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ የበሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ማስፇቀጃው ሊይ የሰጠውን ውሳኔ ሳይመሇከት 
በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ቢሰጥ ይኸው የበታች ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተፇፃሚነት ያሇው መሆን 
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡የማስፇቀጃ ጥያቄው የቀረበው ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልት ሲሆን፣ ጥያቄ አቅራቢው የአሁኑ ተጠሪ ነበር፡፡ የይግባኝ ማቅረቢያው ጊዜ ሉያሌፌበት 
የቻሇው ወይም ይግባኙን በሥነ ሥርዓት ሔጉ በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ሉያቀርብ ያሌቻሇው 
ጉዲዩን ይዞ ሲከታተሌ በነበረው ነገረ ፇጁ ስህተት /ጥፊት/ እንዯሆነም በማመሌከቻው ሊይ 
ገሌጾአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ይህን መነሻ በማዴረግ የአሁን አመሌካችን በመሌስ ሰጪነን አስቀርቦ 
ክርክሩን ከሰማ በኋሊ ጊዜው ያሇፇው በነገረ ፇጁ ጥፊት ነው፡፡ ነገረ ፇጁም በዚህ ምክንያት 
የዱሲፔሉን እርምጃ ተወስድበታሌ የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት የተጠሪን ጥያቄ 
ተቀብልአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ሇዚህ ችልት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ ይህ ችልት ጊዜ ካሇፇ በኋሊ ይግባኝ እንዱከፇት ጥያቄ የሚቀርበው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 325 በተዯነገገው መሠረት ሁኖ ጥያቄው ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆን 
አሇመሆኑ የሚመረመረው /የሚመዘነው/ ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 326 መሠረት መሆኑን፣ 
ጥያቄው ተቀባይነት አሇው ወይንስ የሇውም? የሚሇው ነጥብ ሉወሰን የሚገባው እንዯየአግባቡ 
በንኡስ ቁ/1/ ወይም /2/ መሠረት እንዯሆነም ግሌፅ ስሇመሆኑ፣ በንዐስ ቁጥር 1 
እንዯተመሇከተው አመሌካቹ ወይም የፇቃዴ ጥያቄ አቅራቢው ይግባኙን በጊዜው ሇማቅረብ 
ያሌቻሇው በበቂ ምክንያት መሆኑ ፌ/ቤቱን ማሣመን ከቻሇ ይግባኙን በአሥር ቀናት ውስጥ 
እንዱያቀርብ እንዯሚፇቅዴሇት፣ በዚህ ረገዴ ምክንያቱ በቂ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ፌሬ 
ነገር በፌ/ቤቱ የሚመዘን ከመሆን አሌፍ በሔጉ የተቀመጠ የታወቀ /የተሇየ/ መስፇርት 
እንዯላሇው፣በንዐስ ቁ./2/ የተቀመጠው ዴንጋጌ ግን አመሌካቹ ያቀረበው ምክንያት በንኡስ ቁ./1/ 
አባባሌ ሉስተናገዴ የማይገባ ወይም ተቀባይነት የላሇው ነው የሚባሌበትን አግባብ የሚያመሇክት 
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ዴንንጋጌ መቀመጡን፣ይኸውም በፇቃዴ መጠየቂያው ማመሌከቻ ሊይ የተገሇፀው ምክንያት 
ይግባኙን በጊዜው ማቅረብ ያሌቻሇው በአመሌካቹ ጠበቃ ወይም ነገረ ፇጁ ወይም በወኪለ 
ያሇመቅረብ እና በእነዚሁ ጉዴሇቶች መሆኑን የሚያመሇክት ከሆነ ምክንያቱ በንኡስ ቁ./1/ 
እንዯተነገረው በቂ ነው ሉባሌ እንዯማይገባ በግሌጽ መዯንገጉን፣ በዚህ ምክንያትም የይግባኝ 
ይከፇትሌኝ ጥያቄው ተቀባይነት ሇማግኘት አይችሌም በማሇት ግሌጽ ዴንጋጌ ሔጉ ማስፇሩን 
በምክንያትነት ይዞ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙን መፌቀደ 
ግሌፁን ሔግ በሚጻረር አኳኋን ነው በማሇት በዚህ ረገዴ የተሰጠውን ውሳኔ ሏምላ 15 ቀን 
2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሻረው መሆኑን የሰ/መ/ቁጥር 57360 ያሳያሌ፡፡ 

ከዚህ በሁዋሊም የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረውን ዋናውን 
ጉዲይ ሲያከራክር ቆይቶ ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ 
አመሌካች ሊይ ያቀረበው ክስ በይርጋ የታገዯ አይዯሇም፣በግራ ቀኙ መካከሌ የተፇረመው የገንዘብ 
ዋስትና ቦንዴ ሔጋዊ ውጤት አሇው በማሇት በፌሬ ነገር ዯረጃ የቀረበውን ክርክር አጣርቶ 
ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመሇሰ ሲሆን ይኸው ውሳኔ 
የተሰጠው ከሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ውጪ ነው በሚሌ የአሁኑ አመሌካች ውሳኔው 
እንዱታረም ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጥቅምት 20 ቀን 2004 ዓ/ም 
አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን ይኸው ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ የሰበር ሰሚው ችልት 
ውሳኔ መኖሩን እንዱያውቅ ያሇመዯረጉንና ክርክሩም እንዲይካሄዴ ያሇመታገደን በምክንያትነት 
ይዞ የራሱን ውሳኔ መሌሶ የሚሽርበት አግባብ ያሇመኖሩን ጠቅሶ የአመሌካችን አቤቱታ ሔዲር 
07 ቀን 2004 ዓ.ም. በዋሇው ችልት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዋናው ጉዲይ ሊይ የሠጠው ውሳኔ የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔን ውጤት አሌባ የሚያዯርግ ነው በማሇት በጊዜውም የሰበር 
ሰሚ ችልቱን ውሳኔ ግሌባጭ ሇይግባኝ ሰሚው ችልት እንዱዯረሰው ሇማዴረግ ተገቢውን ሁለ 
በሚመሇከተው አካሌ በኩሌ አቅርቦ የይግባኝ ሰሚው ችልት በክረምት ጊዜ በነበረው ስራ ዋናውን 
መዝገብ መርምሮ ውሳኔ በመስጠቱ ችግሩ መከሰቱን ገሌፆ በዋናው ጉዲይ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ 
እንዱሻርሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ 
የሚገባው መሆኑ ታምኖበት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ 
ተዯርጎሇት ቀርቦ በሰጠው መሌስ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ አቀራረብ ሔጋዊ ስርዓቱን ተከትል 
ያሇመቅረቡንና በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ የቻሇውም በአመሌካች ነገረ ፇጅ ችግር 
ስሇመሆኑ ዘርዝሮ የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
አመሌካችም የሰበር  አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማናገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ጥቅምት 
08 ቀን 2004 ዓ/ም በዋሇው ችልት በመ/ቁጥር 60886 በሆነው የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ውጤት 
ሉኖረው ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇው ጭብጥ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በዋናው 
ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ የቻሇው በተጠሪ በኩሌ የቀረበውን የይግባኝ ማስፇቀጃ አቤቱታውን 
በመመርመር ተቀባይነት አሇው ወዯሚሇው ዴምዲሜ ከዯረሰ በኋሊ መሆኑን፣የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው የይግባኝ ማቅረቢያ ፇቃጅ ውሳኔ ግን በፋዳራለ 
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ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሻረ 
ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ችልት በዋናው ጉዲይ ሊይ ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
ውሳኔ መስጠቱን፣ይህ ውሳኔ የተሰጠውም ይግባኙ የማቅረቢያ ጊዜውን ጠብቆ ያሌቀረበ፣ጊዜው 
አሌፍም ይግባኙን ሇማቅረብ በቂና ሔጋዊ ምክንያት የሇም ተብል በሰበር ሰሚው ችልት ውሳኔ 
ከተሰጠ በኋሊ ነው፡፡የሰበር ሰሚው ችልት ስሇማስፇቀጃው በሰጠው ውሳኔ ሊይም 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 325 እና 326 ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ የተረጎመ ሲሆን በዚህ 
ችልት ሔግ በመተርጎም የሚሰጠው ውሳኔም በየትኛውም እርከን በሚገኝ ፌርዴ ቤት አስገዲጅ 
መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የምንረዲው ጉዲይ 
መሆኑንም ተገንዝበናሌ፡፡ 

የተጠሪ ነገረ ፇጅ የአመሌካች ነገረ ፇጅ የሰበር አቤቱታ አቀራረብ ሔጋዊ ስርዓቱን ተከትል 
ያሌቀረበ ነው በማሇት መቃወሚያ አቅርበዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአመሌካች ነገረ ፇጅ የሰበር 
አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 60886 
ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. የሠጠው ውሳኔ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 
ችልት በመ/ቁጥር 57360 ከሰጠው ውሳኔ አንፃር ተፇፃሚነት ሉኖረው አይገባም በማሇት ሲሆን 
ይግባኝ ሰሚው ችልት ሔዲር 07 ቀን 2004 ዓ.ም. በሰጠው ትእዛዝ ያሇመሆኑን የሚያሳይ 
ከመሆኑም በሊይ በዋናው ጉዲይ ሊይ ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. ውሳኔ ከተሰጠና ይህ ውሳኔ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ የሚሌ ቅሬታ ካሇው አመሌካች የሰበር አቤቱታውን 
ውሳኔ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ በሚታሰብ ዘጠና ቀናት ውስጥ ሇሰበር ሰሚው ችልት ማቅረብ 
የሚችሌ መሆኑን የአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 እና 22 ዴንጋጌዎች የሚያሳዩት ጉዲይ 
ነው፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ያቀረበው ህዲር 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 
በመሆኑና በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሳኔ የተሰጠው ጥቅምት 08 ቀን 2004 ዓ.ም. እንዯመሆኑ 
መጠን በሔጉ የተመሇከተው የዘጠና ቀናት የሰበር አቤቱታ ማቅራቢ ጊዜ ሳያሌፌ አቤቱታውን 
ያቀረበ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተጠሪ ነገረ ፇጅ ያቀረቡት መቃወሚያ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ 
አሌተገኘም፡፡ 
 
ወዯዋናው ጉዲይ ስንመሇስ በአንዴ ፌርዴ ቤት የተሠጠ ውሳኔ ስህተት አሇበት የሚሌ ወገን 
በሔጉ አግባብ ቅሬታውን ሇበሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ወገኖች ከተራከሩ በኋሊ በጉዲዩ 
ሊይ የበታች ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ በበሊይ ፌርዴ ቤት ከተሻረ በተሻረው ውሳኔ መሰረት 
የሚፇጸም ነገር ሉኖር አይችሌም፡፡የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስም 
ይህንኑ ዴምዲሜ የሚያጠናክር ነው፡፡ በበታች ፌርዴ ቤት የሚዯረገውን ክርክር ሳያሳግዴ በበሊይ 
ፌርዴ ቤት ክርክር አዴርጎ የበሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እስከሚታወቅ ዴረስ መቆየትና የበሊይ 
ፌርዴ ቤቱን ውሳኔ ተከራካሪ ወገን ከአወቀው በኋሊ ሇበታች ፌርዴ ቤት የበሊይ ፌርዴ ቤቱን 
ውሳኔ ሳያስታውቅ በመቆየቱ ወይም በመቅረቱ ብቻ የበሊዩን ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚቃረን የበታች 
ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሔጋዊ ውጤት እንዱኖር የሚዯረግበት የስነ ሥርዓት ሔግ አግባብም 
የሇም፡፡በመሆኑም ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 349 ዴንጋጌ መንፇስም ሆነ ከአዋጅ ቁጥር 454/1997 
አንቀፅ 2(1) ዴንጋጌ አንፃር የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 
60886 ጥቅምት የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ውጤት የላሇው በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሥነ 
ሥርዓት ሔግ ግዴፇት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 60886 ጥቅምት 08 ቀን 2ዏዏ4 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 60886 ጥቅምት 08 ቀን 2ዏዏ4 
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ይግባኙ እንዲይቀርብ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
በሰ/መ/ቁጥር 57360 ሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ/ም ውሳኔ ከሠጠ በሁዋሊ የተሰጠ በመሆኑ 
ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚችሌበት የሔግ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡ ተዘግቶአሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአመስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ት/ዘ 
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