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የሰ/መ/ቁ. 5736ዏ 

ሏምላ 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

 ነጋ ደፌሣ 

 አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አፌሪካ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ/ማ - ሜሮን ሰልሞን ቀረበች 

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ዮናስ ሇሜሳ ቀረበ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የማቅረቢያው ጊዜ ያሇፇበት ይግባኝ ይከፇት ዘንዴ እንዱፇቀዴ የቀረበውን ጥያቄ 
መነሻ ያዯረገውን ክርክር 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 አመሌካች መሌስ ሰጪን አስቀርቦ ክርክሩን 
ከሰማ በኋሊ ጊዜው ያሇፇው በነገረ ፇጁ ጥፊት ነው፡፡ ነገረ ፇጁም በዚህ ምክንያት የዱሲፔሉን 
እርምጃ ተወስድበታሌ የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት የተጠሪን ጥያቄ ተቀብልአሌ፡፡ የሰበር 
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

በበኩሊችንም አመሌካች ሰኔ 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ 
የተዯረገው የይግባኝ ማስፇቀጃው ጥያቄ በበቂ ምክንያት የተዯገፇ ነው በሚሌ በሥር ፌ/ቤት 
የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 326/2/ ከተቀመጠው ዴንጋጌ ጋር ተገናዝቦ ሉመረመር 
ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ 

በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ 
እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

ተጠሪ የይግባኝ ማስፇቀጃ አቤቱታ ሇፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ያቀረበው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 
323/2/ በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ይግባኙን ባሇማቅረቡ ከፌ/ቤቱ ፇቃዴ ሇማግኘት ነው፡፡ ጊዜ ካሇፇ 
በኋሊ ይግባኝ እንዱከፇት ጥያቄ የሚቀርበው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 325 በተዯነገገው መሠረት 
ሲሆን፣ ጥያቄው ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆን አሇመሆኑ የሚመረመረው /የሚመዘነው/ ዯግሞ 
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በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 326 መሠረት ነው፡፡ ጥያቄው ተቀባይነት አሇው ወይንስ የሇውም? የሚሇው 
ነጥብ ሉወሰን የሚገባው እንዯየአግባቡ በንኡስ ቁ/1/ ወይም /2/ መሠረት እንዯሆነም ግሌፅ ነው 
በንዐስ ቁ /1/ እንዯተመሇከተው አመሌካቹ ወይም የፇቃዴ ጥያቄ አቅራቢው ይግባኙን በጊዜው 
ሇማቅረብ ያሌቻሇው በበቂ ምክንያት መሆኑ ፌ/ቤቱን ማሣመን ከቻሇ ይግባኙን በአሥር ቀናት 
ውስጥ እንዱያቀርብ ይፇቀዴሇታሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ምክንያቱ በቂ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ፌሬ 
ነገር በፌ/ቤቱ የሚመዘን ከመሆን አሌፍ በሔጉ የተቀመጠ የታወቀ /የተሇየ/ መስፇርት የሇም፡፡ 
በንዐስ ቁ./2/ የተቀመጠው ዴንጋጌ ግን አመሌካቹ ያቀረበው ምክንያት በንኡስ ቁ./1/ አባባሌ 
ሉስተናገዴ የማይገባ ወይም ተቀባይነት የላሇው ነው የሚባሌበትን አግባብ የሚያመሇክት ነው፡፡ 
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 ዴንጋጌው 
በግሌጽ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ ምክንያትም የይግባኝ ይከፇትሌኝ ጥያቄው ተቀባይነት ሇማግኘት 
አይችሌም በማሇት ግሌጽ ዴንጋጌ ሔጉ አስቀምጦአሌ፡፡ 

ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ ይግባኙን በጊዜው ያሊቀረበው በነገረፇጅ ጉዴሇት 
ምክንያት እንዯሆነ በፇቃዴ መጠየቂያ ማመሌከቻው አረጋግጦአሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኙ 
እንዱከፇት የፇቀዯው ነገረ - ፇጁ ሥራውን በታማኝነት እና በተገቢ የሥራና የሙያ ሥነ ምግባር 
አሌፇፀሙም የሚሌ ምክንያት በመስጠት እንዯሆነ ከውሣኔው ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በእኛ እምነት 
ሔጉ ግሌጽ ነው፡፡ የነገረፇጁን ወይም የጠበቃውን ወይም የወኪለን በታማኝነት ሥራውን 
አሇመሥራት ወይም አሇመሥራት እንዯመስፇርት ተወስድ በሔጉ አሌተቀመጠም፡፡ ሇምዘና 
የሚቀርብ ፌሬ ነገርም አይዯሇም፡፡ ይህ ሁኔታ በአመሌካቹ /የይግባኝ ማስፇቀጃ ጥያቄ አቅራቢው/ 
እና በነገረፇጁ በጠበቃው ወይም በወኪለ መካከሌ ሇሚነሣ የኃሊፉነት ክርክር አወሳሰን አግባብነት 
ይኖረው እንዯሆነ ነው እንጂ ይግባኙ ይከፇትሌን በሚሇው ወገን እና በተቃራኒው ይግባኙ ሉከፇት 
አይገባም በሚሇው ተከራካሪ ወገን መካከሌ የሚነሣ አይዯሇም፡፡ 

ፌ/ቤቶችም የቀረበሊቸውን ጉዲይ መወሰን ያሇባቸው በሔጉ መሠረት እንዯሆነ የሚያከራክር 
አይዯሇም፡፡ ግሌጽ የሆነውን ሔግ በመተሊሇፌ የሚሰጠው ውሣኔ የሔግ መሠረት የላሇው በመሆኑ 
ተቀባይነት የሇውም፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ ውሣኔው ከሔጉ አተረጓጎም /አተገባበር/ አንፃር ሲታይ 
መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው የሚሆነው፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 54164 ግንቦት 11 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ያቀረበው የይግባኝ ይከፇት ጥያቄ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 326/2/ እንዯተዯነገገው 
ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 

3.  ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
  መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ዱ 
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