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  የሰ/መ/ቁ. 63454 

                                                     የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

         ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       አሌማው ወላ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-ዲት ኢንተርናሽናሌ ትሬዱንግ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ባሇቤት ድ/ር ጤናዬ አብተው 
         አሌቀረቡም  

 ተጠሪ፡-1.የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ፅ/ቤት- ነ/ፇጅ ታምሬ ሀይላ ቀረበ  

       2. ሲቫ ሳንቴ አሉማሉ ኤስአ/በፇንሳይ አገር የተመዘገበ- ጠበቃ ጥሊሁን ዯስታ ቀረቡ  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ በአመሌካች መስሪያ ቤት በአዋጅ ቁጥር 501/98 መሰረት በሚሰጡት ውሳኔዎች ቅሬታ 
ያሇበት ወገን አቤቱታውን ሇፌርዴ ቤት ሉያቀርብ የሚገባበትን ሥርዓት የሚመሇከት 
ነው፡፡ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ 
አመሌካች ናቸው፡፡የአሁኑ አመሌካች በ1ኛ ተጠሪ መሰሪያ ቤት ሊይ የመሰረቱት የክስ ይዘት 
ባጭሩ፡-አመሌካች በሔንዴ  ሀገር ከሚገኝ አሺሽ ሊይፌ ሳይንስ ከተባሇ ዴርጅት "VEREVIN" 
የተባሇ የእንስሳት መዴኃኒት እያስመጣ በኢትዩጵያ ሇማከፊፇሌ ሙለ እውቅና ያሇው መሆኑን፣ 
ይህን "VEREVIN" የሚሇውን ስምና ተጨማሪ ALS የሚሌ በቀይ ሳጥን ያሇመስቀሌ የሰራን 
ምስሌ በንግዴ ምሌክትነት እንዯሚዘገብሌን በማሇት ሇተከሳሽ አመሌክተው ፇቃዯኛ ሳይሆን 
መቅረቱን ገሌጾ ይኸው የንግዴ ምሌክት እንዱመዘገብሊቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስም አመሌካች የንግዴ ምሌክት 
ምዝገባ እንዱዯረግሇት ከማመሌከቱ በፉት "VEREVIN" ተመሳሳይነት ያሇው የንግዴ ምሌክት 
ሇእንስሳት መዴሃኒትነት ምርት ተጠሪ በመመዝገቡ ምክንያት የአመሌካችን ጥያቄ አሳካሪ የንግዴ 
ምሌክት በሚሌ መነሻነት አሇመመዝገቡን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡የአሁኑ ሁሇተኛ ተጠሪም ወዯ ክርክሩ በጣሌቃ ገብነት ተካፊይ ሁኖ በሠጠው 
መከሊከያ መሌስ አመሌካች እንዱመዘገብሇት የጠየቀው የንግዴ ምሌክት ጣሌቃ ገቡ ካስመዘገበና 
"VEREBIN" ተብል ከሚታወቀው ጋር ተመሳሳይነት ያሇው በመሆኑ ሉመዘገብሇት አይገባም 
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ እና ተገቢ ነው 
ባሇው መንገዴ ከአጣራ በሁዋሊ አመሌካች እንዱመዘገብሊቸው የጠየቁት ምሌክት በአጻጻፈና 
በአጠራሩ ከጣሌቃ ገቡ ምሌክት ጋር ተቀራራቢ እንዯሆነና ተጠቃሚውን ሉያሳክር እንዯሚችሌ 
መረጋገጡን ገሌፆ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡፡በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት 
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ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ 
ቤት ውሳኔ ተሸሮ የአመሌካች የንግዴ ምሌክት እንዱመዘገብሊቸው ተብል ተወስኗሌ፡፡ከዚህም 
በኋሊ ተጠሪዎች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ 
በሁዋሊ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ተሽሮ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም የአመሌካች የንግዴ ምሌክት 
ሉመዘገብ አይገባም ተብል መወሰኑ የአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀጽ 2(4)፣3 እና 8(4) 
ዴንጋጌዎችን የሚጥስ ነው በማሇት ውሳኔው እንዱሻርሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች ወዯ ኢትዬጵያ እያስመጣ የሚያከፊፌሇው ምርት 
"VEREVIN" የሚባሇው በሔንዴ ሀገር ተመዝግቦና ተመርቶ የሚሠራጭ ሲሆን 2ኛ ተጠሪም  
ወዯ ኢትዮጵያ እያስመጣ የሚያከፊፌሇው ምርት  "VEREBIN" የሚባሇው በፇረንሳይ ሀገር 
ተመዝግቦና ተመርቶ የሚሰራጭ ከመሆኑ አኳያ የአመሌካች ምርት በኢትዬጵያ ውስጥ 
አይመዘገብም ተብል በ1ኛ  ተጠሪ መከሌከለን ከ2ኛ ተጠሪ ምርት ጋር ተቀራራቢ በመሆኑ 
ተጠቃሚውን ያሳክራሌ ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች የመወሰን አግባብነት ከአዋጅ ቁጥር 
501/1998 አንጸር ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን 
ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ 
የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ  ጉዲዩ በቀጥታ ክስ መቅረቡና በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት መታየቱ ባግባቡ መሆን ያመሆኑ ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት 
ክስ ቀጥታ ክስ መሆኑንና ጥያቄአቸውም 1ኛ ተጠሪ አሇመዘግብም ያሇው የንግዴ ምሌክት 
እንዱመዘገብ እንዱወሰንሊቸው መሆኑን ነው፡፡ 

በመሰረቱ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 320/1995 አንቀጽ 6(1) መሰረት የንግዴ ምሌክት ምዝገባ 
ምስክር ወረቀት ማመሌከቻዎችን በመቀበሌ አግባብ ባሇው የአእምሯዊ ንብረት ሔግ መሰረት 
ምርመራ በማካሄዴ ውሳኔ የመስጠትና በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀጽ 36 መሰረት በተመዘገበ የንግዴ ምሌክት ሊይ የሚነሱ ክርክሮችን በማየት ፇራሽ 
የማዴረግ ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች በግሌፅ ያስገነዝባለ፡፡አዋጅ ቁጥር 
501/98 አንቀጽ 17(1) ዴንጋጌ ሲታይም አመሌካች መስሪያ ቤት ስሇንግዴ ምሌክቱ ምዝገባ 
በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ 
ቤት ማቅረብ እንዯሚችሌ አስቀምጧሌ፡፡የአዋጁ አንቀጽ 49 ሲታይ ዯግሞ ስሌጣን ያሇው ፌርዴ 
ቤትን ያሳያሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ መሰረት በአዋጁና አዋጁን ሇማስፇጸም በአዋጁ አንቀጽ 47 መሰረት 
በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ዯንብ በተመሇከቱት ጉዲዩችን በሚመሇከት የሚነሱ 
ክርክሮችንና ተዛማጅ ጉዲዮችን የማየት ስሌጣን የሚኖራቸው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ናቸው 
በሚሌ የሚዯነግግ ነው፡፡እንግዱህ በሔጉ ረገዴ ያሇው የውሳኔ አሰጣጥና የይግባኝ አቀራረብ 
ሥርዓት ከሊይ የተጠቀሰው ሲሆን ሔጉ አመሌካች መስሪያ ቤት በሚሰጠው የመጨረሻ ውሰኔ 
ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት(The Right to 
Appeal) እንዲሇው በግሌፅ ከማስቀመጡ ውጪ ጉዲዩ በቀጥታ ክስ የሚቀርብበት ጉዲይ 
ስሇመሆኑ የሚያመሊክተው ሁኔታ የሇም፡፡በላሊ በኩሌ አግባብነት ያሊቸው የአእምሯዊ ንብረት 
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ሔጎች ሲታዩ 1ኛ ተጠሪ መስሪያ ቤት በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት በሚሰጣቸው 
አስተዲዯራዊ ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው ወገን ቅሬታውን ሇፌርዴ ቤቱ ማቅረብ የሚችሇው 
በይግባኝ ስርዓት ስሇመሆኑ እና ይህን ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት ዯግሞ የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 25/1988 ከአእምሯዊ ንብረት ሔጎች ጋር ተጣምሮ ሲታይ 
የሚያስገነዝበን ጉዲይ መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 59025 ሊይ በአዋጅ ቁጥር 
454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝን ፌርዴ ቤት የሚያስገዯዴ የሔግ 
ትርጉም የሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡   

የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 17(1) ዴንጋጌ ርእሱ  ሲታይ አማርኛው "ይግባኝ የማቅረብ 
መብት" በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የእንግሉዝኛው ቅጂ ዯግሞ "The Right to Appeal" በሚሌ 
የተቀመጠ ነው፡፡እንግዱህ ሔጉ በይዘቱና በቅርጹ ይህን የሚመስሌ ከሆነ ይግባኝ የሚሇው የሔጉ 
አገሊሇፅ ሇየትኛው ፌርዴ ቤት ነው ጉዲዩ መቅረብ ያሇበት የሚሇውን ጥያቄ ይፇታ ዘንዴ 
የይግባኝ ትርጉሙንና የአቀራርብ ሥርዓቱን በአጠቃሊይ ማየቱን፣የአመሌካች መስሪያ ቤትን 
ሇማቋቋም የወጣውን ሔግና ሇመስሪያ ቤቱ ስሌጣን የሚሰጡ ላልች ተዛምጅነት ያሊቸው ሔጎች 
የሚያስቀምጡትን የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት መመሌከቱና ግንዛቤ መውሰደ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

ታዋቂው የ" Black's Law Dictionary" ይግባኝ የሚሇውን ቃሌ ሲተርጎም "A proceeding 
undertaken to have a decision reconsidered by bringing it to a higher authority, 
especially; the submission of a lower court’s or agency’s decision to a higher 
court for review and possible reversal. በሚሌ ያስቀምጣሌ፡፡ከዚሁ መገንዘብ የሚቻሇው 
ይግባኝ በበታች አካሌ የተሰጠ የአንዴ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በመቃወም ሇበሊይ ፌርዴ ቤት 
አቤቱታ በማቅረብ የስር  ፌርደ/ውሳኔ እንዯገና የሚታይበትን ወይም እንዱጣራ የሚዯርግበትን 
ወይም ሉሇወጥ የሚችሌበትን ሥርአት የሚያመሊክት መሆኑን ነው፡፡በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
320(1) የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲታይም በፌትሒ ብሓር ወይም በላልች ሔጎች ውስጥ በላሊ 
ሁኔታ እንዱፇጸም የሚያዝ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር ከሳሽ ወይም ተከሳሽ በፌትሒ ብሓር ፌርዴ ቤት 
በተወሰነበት የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ሇማሇት የሚችለ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡በዚህ ዴንጋጌ 
መሰረት የይግባኝ ትርጉም በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪ የነበረና በተሰጠው ፌርዴ ቅር 
የተሰኘ ወገን ይህንኑ ቅሬታውን ሇበሊይ ወይም ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የበታች ፌርዴ 
ቤት የሰጠውን ፌርዴ እንዱሻሻሌ፣እንዱሇውጥ ወይም በጠቅሊሊው ውዴቅ እንዱሆንና ዲኝነቱ 
ሇእሱ እንዱሰጠው ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፡፡ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 
25/1988 ዯግሞ የይግባኝ ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተመሌክተዋሌ፡፡በላሊ በኩሌ አዋጅ 
ቁጥር 501/98 አንቀጽ 17(1) ዴንጋጌ ስሇንግዴ ምሌክት ምዝገባ ፅ/ቤቱ በሰጠው የመጨረሻ 
ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ 
ብል ሲያስቀምጥ "የመጨረሻ ውሳኔ" የሚሇው ሏረግ አቀራረፁና ይዘቱ የሚያሳየው በጉዲዩ ሊይ 
ይግባኝ የሚቀርብበት መሆኑን እንጂ ቀጥታ ክስ የሚቀርብበት አሇመሆኑን መገንዘብ የሚቻሌ 
መሆኑን ነው፡፡እንዱሁም አመሌካች የተቋቋመው አእምሯዊ ንብረትን የሚገዙ ብሓራዊ ሔጎችን 
የሚያስፇፅም ወይም ተፇጻሚነታቸውን የሚከታተሌ እንዱሁም አስፇሊጊውን አቅም በመገንባት 
ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት የሚሰጥ መንግስታዊ አካሌ ማቋቋም በማስፇሇጉ መሆኑን 
አዋጅ ቁጥር 320/95 በመግቢያው ያስቀመጠው ጉዲይ ሲሆን የዚሁ አዋጅ አንቀፅ 2 ዯግሞ 
"አእምሯዊ ንብረት" እና "ፒተንት" የሚለትን ቃሊት ትርጉም አስቀምጧሌ፡፡በዚህም መሰረት 
አእምሯዊ ንብረት ማሇት የሰው ሌጅ አእምሮ ውጤት በሆኑ የፇጠራ ሥራዎች ሊይ ያሇ ሔጋዊ 
መብት ሲሆን ፒተንትን፣የንግዴ ምሌክትን፣የምስክር ወረቀትንና ኮፑ ራይትን እንዯሚጨምር 
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በአዋጁ አንቀፅ 2(1)ዴንጋጌ የተቀመጠ ሲሆን ፒተንት ማሇት ዯግሞ የፇጠራ ስራን ሇማስጠበቅ 
የሚሰጥ መብት ሲሆን በፇጠራ፣በአነስተኛ ፇጠራና በኢንዱስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 
123/187 መሰረት በፇጠራ፣በአነስተኛ ፇጠራና በኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የሚሰጠውን የአስገቢ 
ፒተንት፣የግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀትና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ የምዝገባ የምስክር 
ወረቀትን እንዯሚጨምር በአንቀጽ 2(2) ስር በግሌፅ ሰፌሮ እናገኛሌ፡፡ይህ መስሪያ ቤት 
ከሚያስፇጽማቸው ሔጎች መካከሌ አዋጅ ቁጥር 410/1996 አንደ ሲሆን በዚህ አዋጅ አንቀፅ 2(9 
እና 15) ዴንጋጌዎች ሲታዩም በአዋጁ በሚገዙ ጉዲዮች ሊይ የሚነሱ ቅሬታዎችን የመመሌከት 
ስሌጣን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስሇመሆኑ በግሌፅ ያሳያለ፡፡በላሊ በኩሌ 
የፇጠራ፤የአሰነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያዊ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 123/1987 ስር የይግባኝ 
ሰሌጣኑ የማዕከሊዊ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስሇመሆኑ አንቀፅ 2(1) እና  54 ዴንጋጌዎች 
በአንዴ ሊይ ሲነበቡ የሚያሳዩት ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ የሚቻሌ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡እነዚህ 
ሔጎች በአመሌካች መስሪያ ቤት ይፇጸማለ ተብሇው ከተጠቀሱት ሔጎች መካከሌ ውስጥ ሲሆን 
አመሌካች መስሪያ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ይግባኙ የሚቀርበው በግሌፅ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት መሆኑን ያሳያለ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካች መስሪያ ቤትን ያቋቋመው አዋጅ ቁጥር 
320/1995 መስሪያ ቤቱን ሇማቋቋም ያስፇሇገበትን አእምሯዊ ንብረትን የሚገዙ ብሓራዊ 
ሔጎችን የሚያስፇፅም ወይም ተፇጻሚነታቸውን የሚከታተሌ አካሌ ማቋቋም በማስፇሇጉ መሆኑን 
በግሌጽ ያስፇረ ሲሆን ይህ ምክንያት አመሌካች መስሪያ ቤት ተመሳሳይ የአእምሯዊ ንብረት 
ጉዲዮችን ሇማስተናገዴ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ከመሆኑ ተዲምሮ ሲታይ ጽ/ቤቱ የሚሰጣቸው 
ውሳኔዎች በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች ይታያለ፣ወይም በተወሰኑት ይግባኝ፣በተወሰኑት ዯግሞ ቀጥታ 
ክስ ይቀርብባቸዋሌ ብል መዯምዯም የአመሌካች መስሪያ ቤትን ሥሌጣንና ተግባር ውጤት  
ያሇው ማዴረግ ያስችሊሌ ተብል የማይታሰብ መሆኑን አመሌካች መስሪያ ቤት የሚያስፇጽማቸው 
ሔጎች አውዯ ንባብ (Contextual interpretation) የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡በመሆኑም 
አመሌካች መስሪያ ቤት በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው 
ወገን በሔግ የተሰጠው መብት ይግባኝ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ መመስረት አይዯሇም፡፡በሔጉ 
የተዘረጋው ሥርዓት ይግባኝ ከሆነ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 እና 
አግባብነት ባሇቸው የፌትሒ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች መሰረት በጉዲዩ ሊይ የይግባኝ  
ሥሌጣን ያሇው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ሲጠቃሇሌም የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀፅ 
6፣17፣36 እና 49 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ  ከይግባኝ ትርጉምና አመሌካች መስሪያ ቤት 
ከተቋቋመበት አሊማና አመሌካች መስሪያ ቤት የሚያስፇፅማቸው ከአዋጅ ቁጥር 501/98 ውጪ 
ያለት ላልች ተዛማጅነት ያሊቸው ሔጎች ከዘረጉት የይግባኝ አቀራረብ ሥርኣት አንጻር ሲታይ 
በንግዴ ምሌክት ምዝገባ ጉዲይ ሊይ አመሌካች መስሪያ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇው 
ወገን ያሇው መብት በይግባኝ ሥርዓት የሚከበር እንጂ በቀጥታ ክስ የሚስተናገዴ 
አሇመሆኑን፣ይግባኙ መቅረብ ያሇበት ዯግሞ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ከሊይ 
የተመሇከተው የሔግ ትንታኔ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 59025 በቀረበው ተመሳሳይ የሔግ ጥያቄ 
ሊይ የተሰጠ ሲሆን ይህ የሔግ ትርጉም ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት 
በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ ነው፡፡በመሆኑም በሔጉ አግባብ 
እስካሌተሇወጠ ዴረስ ሇዚህ ጉዲይም ተፇፃሚነት ያሇው ሁኖ አግኝናሌ፡፡በዚህም መሰረት የፌርዴ 
ቤት የስረ ነገር ሥሌጣን በተከራካሪ ወገኖች ባይቀርብም በፌርዴ ቤቱ አነሳሽነትም መነሳትና 
ቀዴሞ እሌባት ማግኘት ያሇበት ነጥብ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 9 እና 231(1ሇ)) 
ዴንጋጌዎች ይዘት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ጉዲዩን በቀጥታ ክስ በማየት ማስተናገደም ሆነ ይህንኑ ስህተት ሳያርሙ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 
ቤቶችም በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የበኩሊቸውን ውሳኔ መስጠታቸው ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 59025 
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ከሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም አንፃር ሲታይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሳ   ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 113848 ሏምላ 29 ቀን 2000 
ዓ.ም.፣የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 50700 ጥቅምት 19 ቀን 
2003 ዓ.ም.  እንዱሁም በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 76501 ነሏሴ 11 ቀን 
2001 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ተሸረዋሌ፡፡ 

2. የንግዴ ምሌክት ምዝገባ አቤቱታ ሊይ አመሌካች በሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ቅሬታ ያሇው 
ወገን ያሇው መብት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ በፋዳራሌ መጀመሪያ 
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ማቅረብ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

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

 
                         የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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