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የሰ/መ/ቁ 43731 

ታህሳስ 8 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሠ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ሲ.ጂ.ሲ.ኦቨርሲስ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ሉሚትዴ - እላኒ አስራት ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሰሇሞን እንዲሇ - አሌቀረበም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በላሇሁበት ክርክሩ እንዱሰማ የተሰጠው ትዕዛዝ ተነስቶ ወዯክርክሩ 
እንዴገባ ይፇቀዴሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረበውን አቤቱታ የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው አመሌካች 
ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተከሣሽ የነበረ ሲሆን፣ መሌስ እንዱሰጥ በተጠራበት ቀነቀጠሮ 
ባሇመቅረቡ ክርክሩ እሱ በላሇበት እንዱሰማ ታዟሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ትዕዛዙ እንዱነሳሇት እና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.72 
መሠረት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ እንዱፇቀዴሇት ጠይቆአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጥያቄውን ከተመሇከተ በኋሊ፣ አቤቱታው ትዕዛዙ 
በተሰጠ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ያሌቀረበ በመሆኑና የአንዴ ወር ጊዜው ያሇፇው በበቂ ምክንያት ሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ 
ስሇላሇ ትዕዛዙ ሉነሳ አይችሌም በማሇት ብይን ሰጥቶአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም 
ትዕዛዙን አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 እኛም አመሌካች የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ 
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክርም አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና 
ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ 13262 ጥቅምት 7 ቀን 2001 ዓ.ም በሰጠው ብይን እንዯተመሇከተው 
አመሌካች ቀዯም ሲሌ ተሰጥቶ የነበረው ትዕዛዝ ተነስቶሇት ወዯ ክርክሩ እንዱገባ ባመሇከተበት ጊዜ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ 
አሌተሰጠም ነበር፡፡ ከመዝገቡ አጠቃሊይ ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው አመሌካች ተከሣሽ የነበረ ሲሆን፣ በቀረበበት ክስ 
በጽሐፌ መሌስ ሰጥቶ ነበር፡፡ ጉዲዩ ሇቃሌ ክርክር በተቀጠረበት ዕሇትም የአመሌካቹ ሠራተኛ የሆነ ቀርቦ የነበረ ሲሆን፣ 
ፌ/ቤቱ ግን ክርክር ሇማቅረብ የሚያስችሌ የውክሌና ሥሌጣን የሇህም በማሇት ክርክሩ አመሌካቹ በላሇበት እንዱታይ 
አዞአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊም ነው አመሌካች ክርክሩ በላሇበት ይሰማሌ የሚሇው ትዕዛዝ ተነስቶሇት ወዯክርክሩ እንዱገባ 
የጠየቀው፡፡ ፌ/ቤቱ በዚህ መሌክ የቀረበውን አቤቱታ ውዴቅ ያዯረገው ጥያቄው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.78(1) መሠረት 
በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ አሌቀረበም፡፡ በህጉ ከተመሇከተው የአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ሇማቅረብ ያሌቻሇበት በቂ ምክንያት 
ያሇው ሇመሆኑም አሊስረዲም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ነው፡፡ 

 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ መሠረት የሚመራው የፌትሏብሓር ክስ በቀረበ ጊዜ ክርክሩን ሇመስማት ፌ/ቤቱ በያዘው 
ቀነቀጠሮ ተከራካሪ ወገኖች ይቀርባለ ተብል እንዯሚጠበቅ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 69(1) ከተቀመጠው ዴንጋጌ መገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሁሇቱም ተከራካሪ ወገኖች ወይም አንዲቸው ሳይቀርቡ ቢቀሩ ሉወሰደ ስሇሚገባቸው የሥነ-
ሥርዓት እርምጃዎች በሚመሇከት ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.69 እስከ 78 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች በዝርዝር ተቀምጦአሌ፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ ክርክሩ እንዱሰማ ቀነ ቀጠሮ በተያዘበት ዕሇት ሳይቀርብ የቀረው አመሌካች (ተከሣሽ የነበረው) ነው፡፡ በዚህ 
ቀነ ቀጠሮ የአመሌካች ወኪሌ ነኝ በማሇት የቀረበው ሠራተኛ የተሟሊ የውክሌና ሥሌጣን የሇውም በሚሌ አመሌካች 
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እንዲሌቀረበ ተቆጥሮ ክርክሩ አመሌካች በላሇበት እንዱታይ የመታዘዙን አግባብነት ወዯኋሊ የምንመሇከተው ይሆናሌ፡፡ 
ፌ/ቤቱ ይህን እምነት በመያዙና ክርክሩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 70(ሀ) መሠረት አመሌካች በላሇበት እንዱሰማ ትዕዛዝ 
በመስጠቱ የተነሣ አመሌካች ሇጉዲዩ የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት ያቀረበው አቤቱታ የሚስተናገዯው በምን አግባብ 
ነው? የሚሇውን ነጥብ በቅዴሚያ እንመሇከታሇን፡፡ 

 በመጀመሪያው ቀነቀጠሮ ባሇመቅረቡ ምክንያት ክርክሩ በላሇበት እንዱሰማ ትዕዛዝ የተሰጠበት ተከሣሽ 
በሚቀጥሇው ቀነቀጠሮ ቀርቦ በቀዲሚው ቀነቀጠሮ ሇመቅረብ ያሌቻሇው በቂ ሆኖ በሚገመት እክሌ ምክንያት መሆኑን 
ያስረዲ እንዯሆነና ፌ/ቤቱም ምክንያቱን በቂ አዴርጎ የተቀበሇው እንዯሆነ በቀረበበት ቀን መከሊከያውን አቅርቦ እንዱከራከር 
እንዯሚፇቅዴሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 72 ተዯንግጎአሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ የተቀመጡት ዋነኞቹ ነጥቦች አቤቱታው 
የሚቀርበው በሚቀጥሇው ቀጠሮ ማሇትም ጉዲዩ በውሳኔ ከመቋጨቱ በፉት መሆኑን እና በቀዲሚው ቀነ ቀጠሮ 
ሊሇመቅረብ በቂ ሆኖ የሚገመት ምክንያት (እክሌ) መኖር ናቸው፡፡ ከዚህ ውጪ ዴንጋጌው አቤቱታው የሚቀርብበትን 
ግሌጽ የሆነ የጊዜ ገዯብ አሊስቀመጠም፡፡ በዚህ ይዘቱም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 78(1) ከተዯነገገው የሚሇይ ነው፡፡ የኋሇኛው 
“ተከሣሽ በላሇበት የተሰጠውን ውሳኔ ስሇማንሳት” የሚሌ ርእስ ያሇው ሲሆን፣ የመጀመሪያው ግን “በሚቀጥሇው ቀነቀጠሮ 
ስሇመቅረብ” በሚሌ የተዯነገገ ነው፡፡ ከዚህም በሁሇቱ ዴንጋጌዎች መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ጉዲዩን በያዘው ፌ/ቤት 
የመጨረሻ ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት እና ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ በሚሌ ሉሇይ እንዯሚችሌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 72 እና 78 መካከሌ ያሇው ሌዩነት ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ዯግሞ በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ የቀረ 
ነገር ግን በሚቀጥሇው ቀነ ቀጠሮ የቀረበው ተከሣሽ ጥያቄው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 78(1) አኳያ የሚታይበት አግባብ 
የሇም፡፡ በመሆኑም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ቁ. 78(1)“ን” መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን ያየው በአግባቡ 
አይዯሇም፡፡ 

 በመቀጠሌ ያየነው አመሌካች በአንዴ ወር ውስጥ ቀርቦ ያሊመሇከተበትን ምክንያት አሊስረዲም የሚሇውን የፌ/ቤቱ 
ትችት ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ እንዯገሇጽነው አመሌካች አቤቱታውን ሇማቅረብ የቀናትም ይሁን የወራት ገዯብ 
አሌተቀመጠሇትም፡፡ በመሆኑም እንዱያስረዲ የሚጠበቀው ክርክሩ ሉሰማ በተያዘው ቀነ ቀጠሮ ያሌቀረበበትን ምክንያት 
ነው፡፡ ሇክሱ መሌስ በተሰጠበት ጊዜ በኋሊ በቃሌ የመከራከር የተሟሊ ውክሌና የሇህም የተባሇው ሠራተኛው ከመቅረቡም 
በሊይ፤ መሌሱን እራሱ ፇርሞ እንዲቀረበው በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡ ጉዲዩን ሇመስማት (በቃሌ) ቀጠሮ በተያዘበት ዕሇትም 
ይኸው ሇመከራከር ይችሊሌ ተብል ከአመሌካች ውክሌና የተሰጠው ሠራተኛ የቀረበ በመሆኑ ቢያንስ በኋሊ ትዕዛዙ 
እንዱነሳሇት ሊቀረበው አቤቱታ አወሳሰን እንዯበቂ ምክንያት ተዯርጎ ሉወሰዴሇት ይገባ ነበር፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ 
አመሌካች ያቀረበው በጽሐፌ የተዘጋጀው መሌስ ከመዝገቡ የተያያዘ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ከዚህ በመነሳት ወዯፉት ያሇውን 
ክርክሩ መሰማት ሲገባው ወዯ ውሳኔ ማምራቱ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስናጠቃሌሇው ፌ/ቤቱ ክርክሩን የመራው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 72 የተቀመጠውን ዴንጋጌ በአግባቡ ሳይጠቀም በመሆኑ አፇጻጸሙ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ  ፌ/ቤት በመ.ቁ 13262 ጥቅምት 7 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ብይን እና የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 72956 የካቲት 2 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348(1) 
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ወዯ ክርክሩ እንዱገባ በማዴረግ ከገባበት ቀን ጀምሮ ወዯፉት 
ያሇውን ክርክሩን ከሰማ በኋሊ ተገቢውን ይወስን ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ሰበር ችልት በተዯረገው ክርክር ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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