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የሰ/መ/ቁ. 38145 

ሰኔ 30 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አያሌነሽ ዘገየ- ጠ/ሙለጌታ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ተስፊዬ ዯምሴ- ጠ/ጌታቸው ሞሊ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ የአመሌካችና የተጠሪ ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ 
በኋሊ የንብረት ክፌፌለን በተመሇከተ ባሇሙያ አጣርቶ ሇፌ/ቤቱ ውጤቱን የገሇጸ ሲሆን ፌ/ቤቱም የቀረበውን ውጤት 
በአብዛኛው ተቀብል በተወሰኑ ጉዲዮች ራሱ መርምሮ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ራሱ መርምሮ ውሣኔ ከሰጠባቸው ነጥቦች 
ውስጥ አንዯኛው የእቁብ ገንዘብን የሚመሇከት ነው፡፡ ንብረት አጣሪው በአቶ ታዯሰ ተክላ የሚሰበሰብ እቁብ መኖሩን 
አረጋግጠው ሁሇቱም የእቁብ ገንዘቡን እኩሌ መካፇሌ ስሊሇባቸው ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 247,500(ሁሇት መቶ አርባ 
ሰባት ሺህ አምስት መቶ ብር) እንዱከፌለ ሲወስኑ በተጠሪ የሚሰበሰበውን እቁብ ግን ፌ/ቤቱ እንዱያጣራው አሣስበዋሌ፡፡ 
በዚህ መሰረት ፌ/ቤቱ ጉዲዩን አጣርቶ የዚህን ገንዘብ ግማሽ ተጠሪ ሇአመሌካች እንዱከፌለ ሲወስን በአቶ ታዯሰ ተክላ 
የሚሰበሰበውን እቁብ በተመሇከተ ስሇማጽዯቁ በውሣኔው ሣይጠቅስ አሌፎሌ፡፡ 

 አመሌካችም ሇችልቱ በአቶ ታዯሰ ተክላ ዲኝነት ይሰበሰብ የነበረውን እቁብ በተመሇከተ በንብረት አጣሪው 
የቀረበውን ውሣኔ ፌ/ቤት ሣያጸዴቅ ስሊሇፇው ይታረምሌኝ በማሇት አመሌከተው ፌ/ቤቱም ይህንኑ ማጽዯቁን በውሳኔው 
ሳያሰፌር ያሇፇው በዝንጋታ በመሆኑ ይህንንም እቁብ ግራ ቀኙ እንዱካፇለት የሚሇው ዒረፌተ ነገር ቀዯም ሲሌ በሰጠው 
ውሣኔ ውስጥ እንዱካተት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 መሰረት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ ተጠሪ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ በአመሌካች የቀረበው ጥያቄ በይግባኝ 
የሚስተካከሌ እንጅ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 መሰረት የሚስተካከሌ አይዯሇም በማሇት የፌ/ቤቱን ትእዛዝ ሽሯሌ፡፡ በዚህ 
ሊይ አመሌካች ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ጠይቀው ይግባኛቸው ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊ አመሌካች የስር ፌ/ቤት በአቶ ታዯሰ ተክላ ሲሰበሰብ የነበረውን እቁብ አስመሌክቶ አጣሪው የሰጠውን 
ውሣኔ ሣያጸዴቅ ማሇፈ ስህተት ነው በማሇት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም ይግባኝ የቀረበበት 
ጉዲይ የይግባኝ ማቅረቢያው ጊዜ ያሇፇ በመሆኑና የይግባኙ ማቅረቢያ ጊዜ ያሇፇውም በበቂ ምክንያት ስሊሌሆነ ይግባኙ 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇዚህ የሰበር ችልት አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ 
ችልቱም አመሌካች ያቀረቡት ይግባኝ ጊዜው ያሇፇበት ነው ተብል ውዴቅ የመዯረጉን አግብብነት ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጏ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በቃሌ አሰምተዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን 
እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው የንብረት አጣሪው በአቶ ታዯሰ ተክላ ከሚሰበሰበው እቁብ ተጠሪ የወሰደት 495,000 
(አራት መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ብር) ግማሽ ሇአመሌካች እንዱከፇሊቸው ወስነዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱ የንብረት አጣሪውን ውሣኔ 
ሲያጸዴቅ ግን ይህን የእቁብ ገንዘብ በተመሇከተ የተሰጠውን ውሣኔ ሣያጸዴቅ አሌፍታሌ፡፡ አመሌካች ይህ የታሇፇው ነጥብ 
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እንዱታረምሊቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 መሰረት ሇፌ/ቤቱ ጥያቄ ሲያቀርቡ ፌ/ቤቱ ይህን ነጥብ ሣያጸዴቅ ያሇፇው 
በዝንጋታ መሆኑን በማጤን አጣሪው የሰጡትን ውሣኔ አጽዴቋሌ፡፡ ተጠሪ ግን ይህን ትእዛዝ ተቃውመው ይግባኝ 
ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው የአመሌካችዋ ጥያቄ ሉስተናገዴ የሚገባው በይግባኝ  እንጂ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 
አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ ውሣኔም በፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ፀዴቋሌ፡፡ እንግዱህ ከክርክሩ ሂዯት አመሌካችዋ ይህን 
ክርክር ያስነሣውን የእቁብ ገንዘብ በተመሇከተ በዲተኝነት ትተውት የተቀመጡ ሣይሆን ሇፌ/ቤት ጥያቄ አቅርበው በክርክር 
ሂዯት ሊይ ነበሩ፡፡ ሣይፀዴቅ የታሇፇው የእቁብ ገንዘብ እንዱታረም ተገቢ ነው ባለበት የሥነ-ሥርአት መንገዴ ጥያቄ 
አቅረበው የነበረ ቢሆንም ጥያቄው የቀረበበት ሰርአት የሥነ-ሥርአት ሕጉን የተከተሇ ነው አይዯሇም በሚሌ በተነሣ ክርክር 
የተወሰነ ጊዜ ማሇፈን ተገንዝበናሌ፡፡ የመጨረሻ ፌ/ቤቱም ጥያቄው ሉስተናገዴ የሚገባው በይግባኝ ነው በማሇት ከወሰነ 
በኋሊ አመሌካችዋ ሣይዘገዩ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ በእርግጥ አመሌካችዋ ይግባኙን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡበት ወቅት 
ይግባኝ የተጠየቀበት ውሣኔ ከተሰጠ የ60 ቀናት ጊዜ አሌፎሌ፡፡ አመሌካችዋ ያቀረቡት ይግባኝ ጊዜው ያሇፇ መሆኑን 
ፌ/ቤቱ የተረዲው ዋናው ይግባኝ በሚታይበት ጊዜ በመሆኑ አመሌካችዋ ጊዜው ያሇፇበት ይግባኝ ማቅረቢያ ማስፇቀጃ 
አሊቀረቡም፡፡ ፌ/ቤቱም ጊዜው ማሇፈን እንዯተረዲ የማስፇቀጃ ማመሌከቻ እንዱቀርብ ማዴረግ ሲገባው ይህንን ባያዯርግም 
አመሌካችዋ ይግባኝ ሣያቀርቡ ጊዜው ያሇፇበትን ምክንያት ግን ተመሌክቶ በቂ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 አንዴ ፌ/ቤት ይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜው ያሇፇበት ምክንያት በቂ መሆኑን ሲረዲ ይግባኙ እንዱቀርብ ሉፇቅዴ 
እንዯሚገባ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 326/1/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቱ የቀረበሇት ምክንያት በቂ መሆን 
አሇመሆኑን በአግባቡ ሉመረምረው ይገባሌ፡፡ በእርግጥ በቂ ምክንያት የሚባለትን ነገሮች ሕጉ ዘርዝሮ ያሊስቀመጣቸው 
በመሆኑ ሇመወሰን አስቸጋሪ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም የምክንያቱ በቂ መሆን አሇመሆን በእያንዲንደ ጉዲይ 
ከሚቀርቡ ፌሬ ነገሮች ጋር ተገናዝበው ሉመዘኑ ይገባሌ፡፡  

በተያዘው ጉዲይ አመሌካችዋ ተጠሪው ከወሰደት የእቁብ ገንዘብ ግማሹ የሚገባቸው ሇመሆኑ በአጣሪው 
ተወስኖሊቸው ይህንን ነጥብ ፌ/ቤቱ ሣያጸዴቅ አሌፍታሌ፡፡ ይህ ጉዲይ ሉታረም የሚገባው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 208 ነው 
ወይስ በይግባኝ ነው የሚሇው ጉዲይ ክርክር እየተዯረገበት ስሇነበር እንጂ ጊዜው ያሇፇው አመሌካች መብታቸውን 
ሣይጠይቁ ዲተኝነት አሣይተው አሇመሆኑን በመዝገቡ ከቀረቡት ፌሬ ነገሮች መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜው ያሇፇው በበቂ ምክንያት አይዯሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ የተጠቀሰውን የሥነ- 
ሥርአት ሕግ በአግባቡ ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 59015 መጋቢት 4 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. አሌካች ይግባኝ ሣያቀርቡ ጊዜው ያሇፇባቸው በበቂ ምክንያት ነው ብሇናሌ፡፡ 
3. አመሌካች ያቀረቡትን ይግባኝ ተቀብል ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343/1/ መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ የስር ፌ/ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ 
5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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