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የሰ/መ/ቁ. 36412 

ጥቅምት 13 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም  

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሠ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ተስፊሁን ዋኘው - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- በጅያክ አግሮ ኮሜርሻያሌ ኢንተርþራይዝ - ተወካይ ሙሊት ታግል ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ 
አመሌካችና በላሊ ግሇሰብ ሊይ መጋቢት 27 ቀን 1999 ዒ.ም በሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመሠረተው 
የንብረት ጉዲት ካሣ ክስ ነው፡፡ የክሱ ሂዯት ቀጥልም አመሌካች የፌ/ቤቱ መጥሪያ ዯርሷቸው መሌስ ይዘው 
አሇመቅረባቸውና ክሱ በሚሠማበት ቀነ ቀጠሮም አሇመቅረባቸው ተረጋግጧሌ ተብል ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ብይን 
ከተሰጠ በኋሊ አመሌካች በላለበት ክርክሩ እንዱታይ የተሰጠው ብይን ተነስቶ ወዯ ክርክሩ ገብተው ሇመከራከር 
እንዱፇቀዴሊቸው አሇኝ ያለትን ምክንያት ገሌፀው ጥያቄ ቢያቀርቡም የስር ፌ/ቤት ሣይቀበሊቸው ቀርቶ በመጨረሻም 
በአሁኑ ተጠሪ የቀረበሇትን ክስ እና ማስረጃ መርምሮና ተገቢ ነው ያሇውን ማስረጃ ሁለ በማስቀረብና በመመሌከት 
የአሁኑን አመሌካችና አንዴ ሊይ ተከሦ የነበረውን ግሇሰብ ሇንብረት ጉዲቱ አሊፉ በማዴረግ የብር 7ዏ,500.00 /ሠባ ሺህ 
አምስት መቶ/ ካሣ በአንዴነትና በነጠሊ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኑ አመሌካች ይግባኛቸውን 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ውሣኔ ባሇመስማማት 
ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

 አመሌካች መጋቢት 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት የሠበር አቤቱታ በክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሕግ  ስህተት ተፇጽሟሌ ያለበትን ምክንያት ዘርዝረዋሌ፡፡ ይዘቱም በአጭሩ የፌ/ቤቱ መጥሪያ ዯርሶ 
ያሌቀረቡት በውሃ ሙሊት ምክንያት መሆኑን፣ በብይኑም ሆነ በዋናው ውሣኔ ሊይ በአንዴነት ይግባኝ የመጠየቅ መብት 
በሥነ-ሥርዒት ሕጉ የተጠበቀሊቸው ሆኖ እያሇ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ በዋናው ውሣኔ ሊይ ብቻ ይግባኝ እንዯቀረበ በመቁጠር 
መወሰኑ ከጭብጡ ውጭ መሆኑን በመዘርዘር የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን 
የሚያሣይ ነው፡፡ ይህ ችልትም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካችን በብይኑ ሊይ በይግባኝ ሣትመጣ በፌሬ ነገሩ ሊይ 
ይግባኝ ማሇት አትችሌም ሲሌ ይግባኙን አሇመቀበለ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪን ያስቀርባሌ 
ብል ተጠሪ ሏምላ 22 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሱን አቅርቧሌ፡፡ የመሌሱ ይዘትም በአጭሩ የሚሞሊ ውሃ 
የተባሇው ሏሰት መሆኑንና ይሌቁንም የመኪና መንገዴ ያሇ መሆኑን ይግባኙ የቀረበውም በዋናው ጉዲይ ሊይ መሆኑንና 
መጥሪያውም በጊዜው የዯረሰ መሆኑን በመግሇጽ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት መከራከሩን 
የሚያሣይ ነው፡፡ አመሌካች ጥቅምት ዏ7 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ይህንኑ የሠበር አቤቱታ 
ከቀረበበት ትእዛዝ፣ ከግራ ቀኙ የጽሐፌ ክርክር እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ የቀረበውን የአመሌካችን ይግባኝ 
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ያሇመመርመሩ አግባብነት የፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕጉን የተከተሇ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው 
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

    እንዯሚታወቀው የፌትሏብሔር ክርክሮች የሚመሩት በፌትሏብሔር ሥነ-ሥርዒት ሕግ መሠረት ነው፡፡ ይኸው 
የሥነ-ሥርዒት ሕግ አካቶ ከያዛቸው ጉዲዮች ውስጥ አንደ የተከራካሪ ወገኖች በክርክሩ ወቅት ያሇመቅረብና ውጤቱ ነው፡፡ 
በዚህም መሠረት መጥሪያ ተሌኮሇት በተገቢው መንገዴ የዯረሰው መሆኑ በተረጋገጠበት ተከሣሽ ሊይ ፌ/ቤቱ ሉከተሇው 
የሚገባው ሥርዒት ጉዲዩ ተከሣሹ በላሇበት የሚሰማበት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 7ዏ/ሀ/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ የዚህ 
የሥነ-ሥርዒት ዴንጋጌ መንፇስ የሚያሣየውም በፌ/ቤቱ መጥሪያ መሠረት ያሌቀረበ ተከሣሽ በክርክሩ ሂዯት ሇማንሣት 
የሚችሊቸውን የህግም ሆነ የፌሬ ነገር ክርክሮች እንዱሁም በማስረጃ አሰማም ሂዯት የመስቀሇኛ ጥያቄ የማንሣት መብቱን 
ሣይጠቀም የሚቀር መሆኑን ነው፡፡ ሇተከሣሽ እነዚህ መብቶች የሚቀሩ ሆነው በከሣሽ በኩሌ የቀረበው ክስ ተያይዘው 
ከቀረቡት ማስረጃዎች ጋር ተመርምሮ እና በጉዲዩ ሊይ መፇፀም ያሇበት ላሊ አስፇሊጊ ሥርዒት ሁለ ከተፇፀመ በኋሊ 
ተገቢ ውሣኔ መስጠቱ ፌ/ቤቱ ሉያከናውነው የሚገባው ተከታዩ ሂዯት ነው፡፡ ላሊው በሥነ-ሥርዒት ሕጉ የተመሇከተው 
ሥርዒት ተከሣሹ ሉከተሇው የሚገባው መፌትሔ ነው፡፡ ክርክሩ በላሇበት እንዱቀጥሌ የተዯረገበት ተከሣሽ  በተከታዩ ቀነ 
ቀጠሮ ቀርቦ በቂ ሆኖ በሚገመት እክሌ ምክንያት በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ያሇመቅረቡን ካስረዲ መከሊከያውን አቅርቦ 
የመከራከር መብት ያሇው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.72 ያስገነዝባሌ፡፡ እንዱሁም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 78/1/ አንዴ 
ተከሣሽ በክርክሩ ሊይ ቀርቦ መሌስ ሣይሰጥ ወይም ተገቢውን መከራከሪያ ሣያቀርብ በመቅረቱ በላሇበት አንዴ ውሣኔ 
ወይም ትእዛዝ የተሰጠ ከሆነ ውሣኔው ወይም ትእዛዙ መሰጠቱን በተረዲው በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ቀርቦ ትእዛዙ ወይም 
ውሣኔው እንዱነሣሇት የማመሌከት መብት እንዲሇው ተዯንግጓሌ፡፡ 

 ይሁን እንጂ በእነዚህ የሥነ-ሥርዒት ዴንጋጌዎች መሠረት አቤቱታ አቅርቦ ተቀባይነት ያጣ ተከሣሽ በተከታዩ 
ያሇው የሥነ-ሥርዒት መፌትሔ ምንዴነው ነው? ወዯክርክሩ ሌግባ ወይም በላሇሁበት የተሰጠው ውሣኔ ይነሣሌኝ 
የሚሇው ጥያቄ ውዴቅ ሲሆንበት በዚሁ ይግባኝ ማቅረብ ወይስ በዋናው ጉዲይ ውሣኔ እስኪሰጥ ዴረስ በመጠበቅ በሁለም 
ሇበሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ማቅረብ? የሚለት ጥያቄዎች የሥነ-ሥርዒት ሕጉን በመመሌከት ግሌጽ ዴንጋጌ ማግኘትና ምሊሽ 
ሇመስጠት የሚቻሌባቸው ባይሆኑም የውሣኔ አሰጣጥና የይግባኝ አቀራረብ ሥርዒትን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን በመፇተሽ 
ግን ምሊሹን ሇማግኘት አስቸጋሪ የሚሆን አይዯሇም፡፡ 

 በዚህም መሠረት ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ትእዛዝ ወይም ውሣኔ የተሰጠበት ተከሣሽ ከሊይ በተገሇፁት የሥነ-
ሥርዒት ዴንጋጌዎች አቤቱታውን አቅርቦ በፌ/ቤቱ ተቀባይነት ካሊገኘ በዚሁ ብይን ሊይ ቅሬታውን ሇበሊይ ፌ/ቤት አቅርቦ 
ከማሣየት የሚከሇክሇው የሥነ-ሥርዒት ዴንጋጌ አሇመኖሩን የይግባኝ አቀራረብን በተመሇከተ የሚዯነግጉት ዴንጋጌዎች 
ያሣያለ፡፡ በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ እስከሚሰጥ ዴረስ ተከሣሹ ጠብቆ በዋናው ጉዲይ ሊይ ከተሰጠው ውሣኔ ጋር 
አጠቃሌል ይግባኝ ሉያቀርብ ይገባሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ከይግባኝ አቀራረብ የጊዜ ገዯብ ሥርዒት ጋር 
ሉጣጣም የማይችሌበት ሁኔታ ከመኖሩም በሊይ በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ እስኪሰጥ ተጠብቀው በዋናው ጉዲይ ሊይ 
ከተሰጠው ውሣኔ ጋር ተጠቃሌሇው ይግባኝ ሉቀርብባቸው ይችሊሌ ተብሇው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 32ዏ ንዐስ ቁጥሮች ስር 
የተመሇከቱት ምክንያቶች በባህርያቸው ጊዜያዊ አገሌግልት ያሊቸው ሆነው መሠረታዊውን መብት ሉያጣብቡ የማይችለ 
ከመሆናቸው ጋር ተዲምሮ ሲታይ የይግባኝ መብት የሚከሇክሌ ሥርዒት የሇም፡፡ አንዴ ተከራካሪ ወዯ ክርክሩ ገብቶ 
እንዱሣተፌ እዴሌ መስጠት የሕግ ሥርዒት የግዴ የሚሇው ሲሆን ይህንን ዔዴሌ መንፇግ መሠረታዊውን መብት ማጣበብ 
በመሆኑ ቅሬታ ያሇው ወገን በይግባኝ ሥርዒት ጥያቄውን አቅርቦ ጉዲዩ እንዱታይሇት ማዴረግ መብቱ ነው፡፡ 

 ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ትእዛዝ ተሰጥቶ ይኸው ትእዛዝ 
እንዱነሣሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት ሲያጣ በዚሁ ነጥብ ብቻ ቀዯም ብሇው ይግባኛቸውን ሇበሊይ ፌ/ቤት ሣያቀርቡ 
በዋናው ጉዲይ ውሣኔ ሲሰጥ ግን ይግባኛቸውን አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም አመሌካች ጉዲዩ ባሇሁበት 
ይታይሌኝ በሚሌ ጥያቄ ሲያቀርቡ ወዯ ክርክሩ ሉገቡ አይገባም ተብል ብይን ሲሰጥ በዚሁ ብይን ሊይ ይግባኝ ብሇው 
መምጣት ሲገባቸው ውሣኔ ሲሰጥ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ይግባኝ ብሇው መምጣታቸው ሥነ-ሥርዒታዊ አይዯሇም በሚሌ 
ምክንያት ፌሬ ጉዲዩን ሣይመረምር መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ የሠበር ችልት የሚከራከሩት ወዯ ክርክሩ 
ሉገቡ አይገባም የተባሇው ያሊግባብ መሆኑንና በይግባኝም በዚሁ ነጥብና በዋናው ጉዲይ ወዯ በሊይ ፌ/ቤት ከመሄዴ 
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የሚከሇክሌ ሥርዒት የሇም በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ አመሌካች ወዯ ክርክሩ አይገቡም የተባሇው ባግባቡ መሆኑንና 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡትም በዋናው ጉዲይ ሊይ ብቻ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ 

 የአመሌካች ወዯ ክርክሩ ሌግባ ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገው በቂ ምክንያት እያሇኝ ነው በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ 
በሥነ-ሥርዒት ሕጉ መመዘኛው ምን እንዯሆነ በግሌጽ ያሌተመሇከተ ሲሆን ባሇው አሠራርም ፌ/ቤት የሚቀርብሇትን 
ማስረጃ በመመርመርና የራሱን የህሉና ሚዛን መሠረት በማዴረግ ሉያስተናግዯው የሚችሇው በመሆኑ በዚህ ረገዴ 
የሚዯርሰው ዴምዲሜ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ተብል በሠበር ችልት ሉታረም የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 
በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበውን የአመሌካችን ክርክር የምንቀበሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 በዚህ ችልት ሉታይና ምሊሽ ሉያገኝ የሚገባው ነጥብ አመሌካች በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ይግባኝ ማቅረብ የሚችለ 
መሆን ያሇመሆኑ ነው፡፡ 

 አመሌካች ወዯ ክርክሩ ሇመግባት ጥያቄ አቅርበው ተቀባይነት ካጡ በኋሊ ጉዲዩ በላለበት ታይቶ ውሣኔ 
ተሰጥቷሌ፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት ሉኖረው የሚችሇው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 78/1/ ነው፡፡ የዚህ የሥነ ሥርዒት ዴንጋጌ 
የአማርኛና የእንግሉዝኛው ትርጓሜ ሙለ ይዘቱ ቀጥል የሠፇረው ነው፡፡ ይኸውም  

«ቁ.78 ተከሣሽ በላሇበት የተሰጠውን ውሣኔ ስሇማንሣት 

 1/ አንዴ ተከሣሽ በክርክሩ ሊይ ቀርቦ መሌስ ሣይሰጥ ወይም ተገቢውን መከራከሪያ ሣያቀርብ በመቅረቱ በላሇበት 
አንዴ ውሣኔ ወይም ትእዛዝ የተሰጠ ሲሆን ውሣኔው ወይም ትእዛዙ መሰጠቱን በተረዲው በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ቀርቦ 
ትእዛዙ ወይም ውሣኔው እንዱነሣሇት ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡» 

 «Art. 78- Setting aside decree ex-parte against defendant 

 1. Any defendant against whom a decree is passed or order made ex-parte or in default of pleading 

may, within one month of the day when he became aware of such decree or order, apply to the 

court by which the decree was passed or order made for an order to set it aside.» 

 ከእነዚህ ትርጓሜዎች መረዲት የሚቻሇው በዴንጋጌው መሠረት ጥያቄ  የማቅረብ ምርጫ የተከሣሹ ሆኖ 
አስገዲጅነት የላሇው ሥርዒት መሆኑን ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 72 መሠረት ጥያቄ አቅርቦ ተቀባይነት ያጣ ተከሣሽም 
በዚሁ ነጥብ ብቻ ይግባኝ ማቅረብ ያሇማቅረቡ ምርጫው ነው፡፡ 

 በላሊ አገሊሇጽ ተከሣሹ ወዯ ክርክሩ ሌግባ በማሇት ወይም በላሇሁበት የተሰጠው ትእዛዝ ወይም ውሣኔ ይነሣሌኝ 
ብል ጥያቄ ማቅረብ ወይም ይህንኑ በመተው ሇበሊይ ፌ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ የማቅረብ ምርጫው በሥነ-ሥርዒቱ 
የተተወሇት መብት መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሇበሊይ ፌ/ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ በተሰጠው ውሣኔ ይግባኝ 
ሲያቀርብ የይግባኝ አቀራረብ አዴማሱ በተወሰኑት ነጥቦች ሊይ ብቻ መሆን አንዲሇበት የይግባኝ አቀራረብን በተመሇከተ 
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መንፇስ ያስረዲሌ፡፡ እንዯሚታወቀው የፌትሏብሔር ሙግት አካሄዴ ሥርዒታችን በተከራካሪ 
ወገኖች መነሣት ያሇባቸው የክርክር ነጥቦች እንዲለ ያሣያሌ፡፡ በክርክሩ ሂዯት ተነስተው በፌ/ቤቱ ተገቢ ያሌሆነ ውሣኔ 
ተሰጠብኝ የሚሇው ወገንም ነጥቡን ሇይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ የይግባኝ ቅሬታ ነጥብ መሆን ያሇበት ግን 
በበታች ፌ/ቤት የተነሣ ነጥብ እንጂ አዱስ ሉሆን እንዯማይገባ ፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 329/1/ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ 
በላሇበት ታይቶ የተወሰነበት ተከሣሽ ሇበሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሲያቀርብ ሉኖር የሚችሇው በስር ፌ/ቤት በተከራካሪነት ቀርቦ 
ያሊነሣውን ነጥብ እንዲያነሣ ነው ከሚባሌ በስተቀር ሙለ በሙለ ይግባኝ ሉያቀርብ አይችሌም የሚባሌበት ሥርዒት 
የሇም፡፡ እንዯዚህ ዒይነት ተከራካሪ በፌ/ቤቱ የውሣኔ አሰጣጥ ሂዯት ውስጥ ክሱን፣ የማስረጃዎችን አግባብነት፣ ተቀባይነት 
እና ጥንካሬ ባግባቡ ያሊገናዘበ ሁኔታ አሇ የሚሌ ከሆነ ይግባኝ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የከሣሽ ክስ ተከሣሽ በላሇበት 
ስሇታየ ብቻ የተጠየቀው ዲኝነት ይሰጣሌ ተብል የማይጠበቅ ስሇመሆኑ የዲኝነት አሰጣጥ ሥርዒት ያስገነዝባሌ፡፡ ፌ/ቤት 
ከሣሹ ያቀረበውን ክስ አባሪ ሆነው ከቀረቡት ማስረጃዎች አግባብነት፣ ተቀባይነትና ጥንካሬ አኳያ በመመርመር ተገቢውን 
ዲኝነት መስጠት የእሇት ተዔሇት የሥራ ዴርሻው ነው፡፡ በዚህ አኳኋን ታይቶ የተሰጠ ውሣኔ አይዯሇም የሚሌ ተከሣሽ 
በክርክሩ ሂዯት ተሣታፉ ያሌነበረ ቢሆን አዱስ ክርክር ከማንሣት በመሇስ የይግባኝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ 
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 ሲጠቃሇሌም አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ ያቀረቡት ይግባኝ ሣይመረመር የተዘጋው 
ጥያቄያቸውን የሚከሇክሌ ግሌጽ ሥርዒት በላሇበት ሁኔታ በመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው ትእዛዝ መሠረታዊ 
የሆነ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 16249 መጋቢት ዏ3 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው 
ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2/ አመሌካች ወዯ ክርክሩ ሉገቡ ጥያቄ አቅርበው ተቀባይነት ካጡ በኋሊ በላለበት ጉዲዩ ታይቶ በተሰጠው ውሣኔ 
ፌ/ቤቱ በሕጉ መሠረት ውሣኔ አሌሰጠም በሚለ ነጥቦች ተወስነው በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ይግባኝ ሇበሊይ ፌ/ቤት 
ከማቅረብ የሚከሇክሊቸው የሥነ-ሥርዒት ሕግ ዴንጋጌ የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3/ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች ይግባኝ ማቅረብ የሚችለ መሆኑን ተገንዝቦ ፌሬ ጉዲዩን በመመርመር 
በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 
ይፃፌ፡፡ 

4/ በዚህ ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

5/ መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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