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የሰ/መ/ቁ. 38181 

ግንቦት 4 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- የኢት/መንገድች ባሇሥሌጣን - ነ/ፇጅ ጌታቸው አካሣ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ትዔግሥት ወንዴይፌራው - ጠ/ሊቀ ቀረቡ፡፡  

      2. አቶ ባህሩ አህመዴ - በላለበት  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የተያዘው ጉዲይ ክስ በሚሠማበት ቀጠሮ የከሣሽ /የይግባኝ ባይ/ አሇመቅረብ የሚያስከትሇውን 
ውጤት የሚመሇከት ነው፡፡  

 ጉዲዩ የተጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች ከሣሽ ሲሆን ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሣሾች ነበሩ፡፡ 
በክሱም የአንዯኛ ተጠሪ ንብረት የሆነውን መኪና ሁሇተኛ ተጠሪ ሲያሽከረክሩ በግሌገሌ ግቤ ወንዝ ሊይ የተሠራው 
ዴሌዴይ ሊይ ጉዲት በማዴረሣቸው ተጠሪዎች ሇዯረሰው ጉዲት ካሣ እንዱከፌለ ጠይቋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ 
የከሣሽን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ሊይ አመሌካች በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የይግባኝ ቅሬታውን ያቀረበ 
ሲሆን የይግባኝ ቅሬታው መሌስ ሰጪዎች ባለበት የሚጣራ ነጥብ በማግኘቱ ይግባኙን ሇመስማት ቀጠሮ ሠጥቷሌ፡፡  

 ይግባኙ በሚሠማበት ዔሇትም አመሌካች ባሇመቅረቡና የአንዯኛ ተጠሪ ጠበቃም መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው ስሇጠየቁ 
ፌ/ቤት መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 73 መሠረት  ዘግቷሌ፡፡ አመሌካች የተዘጋው መዝገብ እንዱንቀሳቀስ እንዱፇቀዴ 
አመሌክቶ ፌ/ቤቱ በቂ ምክንያት አሌቀረበም በሚሌ ጥያቄውን ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

 የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ በቅሬታውም አንዯኛ ተጠሪ የተከሠሠበትን ነገር 
ሣይክዴ መዝገቡ እንዱዘጋ በመጠየቁ ብቻ መዘጋቱ ስህተት ነው፤ ሇሁሇተኛ ተጠሪ መጥሪያ መስጠት እንዲሌተቻሇ 
ሇፌ/ቤቱ ተገሌፆ የርሣቸው ጥሪ ጉዲይ በእንጥሌጥሌ ሊይ እያሇ ጉዲዩን ሇመስማት የሚያስችሌ ሁኔታ ሣይኖርና ሁሇተኛ 
ተጠሪ በምትክ መጥሪያ ሣይጠሩ መዝገቡ መዘጋቱ ስህተት ነው፤ በቀጠሮው እሇት ያሌቀረብንበት በቂ ምክንያት እያሇ 
መታሇፈ ስህተት ነው፤ በማሇት የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ተሽሮ መዝገቡ ተከፌቶ እንዱታይ አመሌክቷሌ፡፡  

 ይህ ችልትም መዝገቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 73 መሠረት የመዘጋቱን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር 
ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ተጠሪዎች እንዱቀርቡ ታዘው ሁሇተኛ ተጠሪ አሌቀረቡም፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ቀርበው የግራ ቀኙ 
የቃሌ ክርክር ተሠምቷሌ፡፡ ከፌ ሲሌ የተገሇፀው የግራ ቀኙ ክርክር ሲሆን ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው 
መርምሯሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ ሉመሇስ የሚገባው የይግባኝ ቅሬታው በሚሰማበት ቀን ይግባኝ ባይ /የአሁን አመሌካች/ 
ያሌቀረበ ቢሆንም አንዯኛ ተጠሪ የይግባኝ ቅሬታውን ክዯው ሣይከራከሩ መዝገቡ መዘጋቱ በአግባቡ ነው አይዯሇም? 
የሚሇው ነጥብ ነው፡፡  

 ስሇ ባሇጉዲዮች ፌ/ቤት መቅረብና ሣይቀርቡ መቅረት በሚናገረው ምዔራፌ ውስጥ የሚገኘው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕጉ 
ቁጥር 73 ባንዴ ነገር ክስ ያቀረበ ሰው ክርክሩ እንዱሰማ በተወሰነው ቀነ ቀጠሮ ሣይቀርብ የቀረ እንዯሆነ ተከሣሹ ቀርቦ 
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የተከሠሠበትን ነገር በሙለ ወይም በከፉሌ ያመነ እንዯሆነ ከሣሹ በላሇበትም ቢሆን ፌ/ቤቱ ተከሣሽ ሊመነው ጉዲይ 
ውሣኔ መስጠት እንዯሚችሌ ተከሳሹ የካዯ እንዯሆነ ግን መዝገቡን እንዯሚዘጋውና ተከሣሹን እንዯሚያሠናብት 
ይዯነግጋሌ፡፡ በእርግጥ ይህ ዴንጋጌ ከሣሽና ተከሣሽ እያሇ የሚናገር ይሁን እንጂ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕጉ በይግባኝ 
የሚቀርቡትንም ክርክሮች አጠቃል ስሇሚይዝ እንዯነገሩ አግባብ ከሣሽ የሚሇው ቃሌ ይግባኝ ባይን ተከሣሽ የሚሇው 
ዯግሞ መ/ሰጪን የሚተካ ስሇመሆኑ በዚሁ ሕግ ቁጥር 32/2/ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም የይግባኝ ቅሬታው 
በሚሠማበት ቀነ ቀጠሮ ይግባኝ ባይ ካሌቀረበ ተፇፃሚነት ያሇው ይኸው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 73 ነው፡፡ በዚህ የሥነ 
ሥርዒቱ ዴንጋጌ ዯግሞ ይግባኙ በሚሠማበት ቀነ ቀጠሮ ይግባኝ ባይ ያሌቀረበ ከሆነ መ/ሰጪው ይግባኝ የቀረበበትን 
ነጥብ በከፉሌ ወይም በሙለ ካመነ በእምነቱ መሠረት ፌ/ቤቱ ውሣኔ የሚሠጥ መሆኑን ነገር ግን ይግባኙን ክድ 
የተከራከረ ከሆነ መዝገቡን መዝጋት እንዲሇበት ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የይግባኙ መዝገብ መዘጋት የሚወሰነው 
መ/ሰጪው ሇቀረበበት የይግባኝ ቅሬታ ከሚሠጠው መሌስ አኳያ ታይቶ ነው ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም መ/ሰጪ 
የቀረበውን የይግባኝ ቅሬታ መካዴ ማመኑ ሣይረጋገጥ መዝገቡ እንዱዘጋ በመጠየቁ ብቻ መዝገቡ ሉዘጋ የሚችሌበትን 
ሁኔታ ዴንጌጋው አያመሇክትም፡፡ በመሆኑም የይግባኝ ሠሚው ፌ/ቤት የአንዯኛ መሌስ ሰጪን መሌስ ሣይመሇከት 
መዝገቡን መዝጋቱ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 በላሊ በኩሌ ከአመሌካች አቤቱታ እንዯተመሇከትነው ሁሇተኛ ተጠሪ በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እንዱቀርቡ 
የተሊከሊቸውን መጥሪያ መ/ሰጪውን አግኝቶ መስጠት አሇመቻለ ሇፌ/ቤቱ ተገሌፆሇት ሁሇተኛ ተጠሪ እንዱቀርቡ ምትክ 
መጥሪያ ሳይሊክ በእንጥሌጥሌ ሊይ የነበረ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ በዚህ ፌ/ቤትም ተጠርተው ያሌቀረቡ 
በመሆኑ በዚህ ነጥብ ሊይ የቀረበ ማስተባበያ የሇም፡፡ በመሆኑም ሁሇተኛ ተጠሪ በምትክ መጥሪያ እንዱጠሩ ፌ/ቤት 
ትዔዛዝ ሣይሠጥ አመሌካች ይግባኝ በሚሠማበት ቀን አሌቀረበም በማሇት በሁሇተኛ ተጠሪ ሊይ የቀረበውን ይግባኝም 
አብሮ መዘጋቱ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

 በአጠቃሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 73 መሠረት መዝገብ የሚዘጋው ይግባኝ ባዩ የይግባኝ ቅሬታውን ክድ ከተከራከረ 
በመሆኑ የአንዯኛ ይግባኝ ባይ መሌስ ተጠይቆ ሳይረጋገጥ መዝገቡ መዘጋቱም ሆነ ሇሁሇተኛ ተጠሪ መዴረስ አሇመቻለ 
ተገሌፆ ሳሇ በምትክ መጥሪያ እንዱቀርብ ሣይታዘዝ መዝገቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 73 መሠረት መዘጋቱ መሠረታዊ የሕግ 
ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 33199 ግንቦት 5/2ዏዏዏ ዒ.ም. እንዱሁም በዚህ መዝገብ ግንቦት 14/2ዏዏዏ ዒ.ም. 
የሰጠው ትዔዛዝ ተሽሯሌ፡፡  

2. የተዘጋው መዝገብ ተከፌቶ ነገሩ እንዱቀጥሌ ብሇናሌ፡፡  
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

 

ነ/ዒ 
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