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በ2005 ዓ.ም. የመጀመሪያ መንፈቀ ዓመት የሰበር ችልት አስገዲጅ የህግ ትርጉም የሰጠባቸው 
ውሣኔዎች ዝርዝር ማውጫ ሰንጠረዥ 

 

 

ተ.ቁ 

 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 

 

ተከራካሪ ወገኖች 

ውሣኔው 

የተሰጠበት ቀን 

 

ገጽ 

አሠሪና ሠራተኛ 

1.  በአሰሪ ከተዯረገ የሥራ ቦታ ዝውውር ጋር በተያያዘ ሠራተኛው 

ወዯነበረበት ሥራ ቦታና መዯብ እንዱመሇስ በፍ/ቤት ሲወሰን 

አሰሪው ሠራተኛው የሥራ ዝውውሩ ከመከናወኑ በፊት 

ይሰራበት ወዯነበረበት ቦታና የሥራ መዯብ በትክክሌ መመሇስ 

ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

78536 

 

በዯላ ቢራ አክሲዮን ማህበር  

         እና 

አቶ አሌማው ቤዛ  

ታህሳስ  5/2005  

2.  ሠራተኛ ተቀጥሮ የሚሰራበትን አሰሪ ተቋም መሌካም ስምና 

ዝና እንዱሁም ጥቅምና ህሌውና አዯጋ ሊይ በሚጥለ ተግባራት 

የሚፈጽመው ጥፋት መጠንና ዯረጃ እና የሚወሰዴበትን እርምጃ 

ሇመወሰን ሠራተኛው ከሚሰራው የሥራ አይነትና ባህሪ 

እንዱሁም ከአሰሪና ሠራተኛ ህጉ መንፈስና ዓሊማ አንፃር 

መታየት ያሇበት ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1)(ሸ)(ረ) 

77134 ወሰኔ የህክምና አገሌግልት 

ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ 

ማህበር 

       እና  

ድ/ር ክብረወሰን አሇማየሁ  

ጥቅምት 8/2005   

3.   የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ የሆነ ሰው በላሊ የመንግስት ሥራ 

ተቀጥሮ ያሇአግባብ የወሰዯው የጡረታ አበሌ እንዱመሇስ በሚሌ 

72341 የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ  

       እና  

ህዲር 21/2005   
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የሚቀርብ ጥያቄ በአሥር አመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑና 

የይርጋ ጊዜውም ግሇሰቡ በላሊ የመንግስት ሥራ ከተቀጠረበት 

ጊዜ ጀምሮ የሚቆጠር ስሇመሆኑ፣  

 አንዴ የመንግስት ሠራተኛ ጡረታ ከወጣ በኋሊ መሌሶ 

ዯመወዝ በሚያስገኝ የመንግስት ስራ ከተቀጠረ የቅጥሩ ሁኔታ 

በቋሚነትም ይሁን በጊዜያዊነት እንዱሁም ዯመወዙ ከጡረታ 

አበለ ያነሰ ሆነም አሌሆነ ከዯመወዙና ከጡረታ አበለ አንደን 

መምረጥ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 46(1) (2) 

አዋጅ ቁ.209/55 አንቀጽ 30(2) 

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1677(1) 

አቶ ታዬ አበራ  

4.  የሥራ ክርክር ችልት አንዴን ሠራተኛ ያሇአግባብ የተሰናበተ 

ነው በሚሌ ውሣኔ ከተሰጠበት ቀን ወዯኋሊ ቀዯም ብል ካሇ ጊዜ 

ጀምሮ አሰሪው ወዯ ሥራ እንዱመሌስ በሚሌ ውሣኔ የሰጠ 

እንዯሆነ ሠራተኛው ከተጠቀሰው ጊዜ ጀምሮ ውዝፍ ዯመወዝ 

ሇማግኘት መብት የሚኖረው ስሇመሆኑ፣ 

83012 ዝዋይ ሮዝ ዴርጅት  
      እና  
ወ/ሮ ፋንቱ  ያሲን     

ጥር 14/2005  
 

 

5.  የጥብቅና ሙያ አገሌግልት ሇመስጠት ፈቃዴ ያሇው የህግ 

ባሇሙያ በሙያው አገሌግልት ሇመስጠት ከ3ኛ ወገን ጋር 

በሚያዯርገው ውሌ የሚፈጠረው ግንኙነት በእውቀት ሥራ 

ውሌ ሊይ የተመሠረተ እንጂ ሠራተኛውን እንዯ የስራ መሪ 

ወይም ተቀጣሪ የማያስቆጥረው ስሇመሆኑ፡  

 በአዋጅ ቁ.377/96 የማይገዛ ስሇመሆኑ፣ 

81405 አቶ አህመዴ ሲራጅ  

        እና  

የአወሉያ ዋና ማስተባበሪያ 

ጽ/ቤት  

ጥር 29/2005  

6.  አንዴ ሠራተኛ መብቱን ሇማስከበር በአሰሪው ሊይ በፍ/ቤት ክስ 82336 የአብጃታ ሶዲ አሽ አክሲዮን ጥር 02/2005  
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መመስረቱ ብቻ ከአሠሪው ጋር ሇወዯፊት የሻከረ ግንኙነት 

ይፈጥራሌ የማያስብሌና የስራ ውለ እንዲይቀጥሌ ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ ምክንያት ስሊሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43(3) 

ማህበር  

       እና  

ማርታ አበበ  

7.  ቀዯም ሲሌ ስናገኘው የነበረው የዯመወዝ መጠን የተቀነሠ 

ስሇሆነ እንዱስተካከሌሌን በማሇት በሠራተኞች የሚቀርብ ክስ 

የወሌ የሥራ ክርክር ነው ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ 

78865 የኢትዮጵያ የእህሌ ንግዴ 

ዴርጅት  

        እና  

እነ አቶ ገ/ስሊሴ ኃ/ማርያም 

(ስምንት ሰዎች)  

ጥር 28/2005  

8.   ከሥራ ቅጥር ግንኙነት ጋር በተገናኘ አንዴ ሥራ "ቀጣይነት 

ያሇው" ነው ሇማሇት ስሇሚቻሌበት አግባብ፣  

 አንዴ ሥራ በባህሪው "ቀጣይነት ያሇው" ነው ሇማሇት ስራው 

ረዘም ሊሇ ጊዜ መስራቱን ብቻ ሣይሆን የሥራው ባህሪ 

ከአሠሪው ዴርጅት (ተቋም) አይነተኛ ሥራ ጋር የሚሄዴና 

በመዯበኛነት የሚከናወን መሆኑን ጭምር ማረጋገጥ 

የሚያስፈሌግ ስሇመሆኑ፣ 

80350 ሸራተን አዱስ  

     እና  

እነ አቶ ገናናው ከበዯ (ሃምሳ 

አንዴ ሰዎች) 

ጥቅምት 20/2005   

9.  የጡረታ መውጫ እዴሜ ወሰንን በተመሇከተ አሰሪው ከሠራተኛ 

ማህበር ጋር የሚያዯርገው ስምምነት ተፈፃሚ ሉሆን የሚገባው 

በተመሣሣይ ጉዲይ ሇሠራተኛ በህግ ከተዯነገገው ይሌቅ የህብረት 

ስምምነቱ የተሻሇ (የበሇጠ) ጥቅም የሚያስገኝ እንዯሆነ 

ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 134(2),24(3) 

አዋጅ ቁ. 715/2003 አንቀጽ 17(1) 

80079 የመቶ አሇቃ ጥሊሁን ታችበላ 

        እና  

ግልባሌ ሆቴሌ ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበር  

ህዲር 19/2005  
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10.  አንዴ ሠራተኛ በባህሪው ቀጣይነት ባሇው ሥራ ሊይ መቀጠሩ 

መረጋገጡ ብቻ ሠራተኛው ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተቀጠረ 

የሚያስቆጥረው ስሊሇመሆኑ፡ 

 አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24(1) 

79853 የአዱስ አበባ ከተማ መንገድች 

ባሇሥሌጣን  

         እና 

እነ አቶ ጌታቸው ዯበበ (14 

ሰዎች) 

ህዲር 04/2005  

11.  ሥራና ሰራተኛን ከመምራት እና ከመቆጣጠር ባሇፈ በሠራተኛ 

ሊይ የዱሲፕሉን እርምጃ ሇመውሰዴም ሆነ ከሥራ ሇማሠናበት 

ስሌጣን በላሇው የቅርብ አሇቃ ሠራተኛው ሥራ እንዱሇቅ 

የተነገረ መሆኑ የሥራ ውሌ ተቋርጧሌ ወዯሚሌ ዴምዲሜ 

የሚያዯርስ ስሊሇመሆኑ፣   

አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 3(2)(ሏ) 

79212 ሮያሌ ከረሜሊ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

         እና  

ወ/ሪት ፀሏይ ብርሀኑ  

ጥቅምት 19/2005  

12.  የሥራ ውሌ ወይም በላሊ ሠነዴ ሠራተኛው ስምምነቱን 

ባሌሰጠበት ሁኔታ አሰሪ የሆነው አካሌ እህት ዴርጅት ወዯ ሆነ 

ተቋም (ዴርጅት) ሰራተኛውን አዛውሮ ሇማሰራት አሠሪ መብት 

የላሇው ስሇመሆኑ፣ 

83068 ዱ.ኤች.ገዲ ብርዴሌብስ ፋብሪካ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

      እና  

ወ/ሪት ቅዴስት ጌታቸው  

ታህሳስ 30/2005  

13.  አንዴ ሠራተኛ በሥራው አፈፃፀም ምዘና ዯካማ ነው በማሇት 

የሥራ ውለን ሇማቋረጥ የሚቻሇው ምዘናውን ሠራተኛው 

በተቀጠረበትና በተመዯበበት የሥራ አይነት (መስክ) ሊይ 

በማዴረግ ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 42, 43(1) 

82335 ሆሉ ኤንጀሌስ ት/ቤት 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

      እና  

መ/ር መሌካም አሇማየሁ  

ጥር 01/2005  

ውሌ 

14.   በተዋዋይ ወገኖች በተዯረገ የጽሁፍ ሰነዴ ሊይ የሚገኝ 78398 እነ አቶ ሽፈራው ዯጀኔ (ሁሇት ጥቅምት 19/2005   



5 
 

የስምምነት ቃሌ እንዱሁም በሰነዴ ሊይ ስሇተመሇከተው 

(ስሇተፃፈው) ቀን በተፈራራሚዎቹ መካከሌ ውለ እምነት 

የሚጣሌበት በቂ ማስረጃ ነው በሚሌ ሇመዯምዯም የሚቻሇው 

እንዯ ውሇታው አይነት የጽሁፉ ውሌ አዯራረግን በተመሇከተ 

የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በተሟሊ ሁኔታ 

የተዘጋጀና የያዘ እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣  

 የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ ጋር በተገናኘ ውለ 

በውሌ አዋዋይ ፊት በህጉ አግባብ ባሌተዯረገበት ሁኔታ በውለ 

ሊይ የሠፈሩት ማናቸውም የውሌ ቃልች ያሇ ቅዴመ ሁኔታ 

እንዲለ የሚታመኑና በማናቸውም የሰው ምስክርነት ቃሌ 

ማስተካከሌ አይቻሌም ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

 አንዴ ውሌ በህግ ፊት የፀና ነው እንዱባሌ በህግ ውለ 

የሚዯረግበትን አግባብ በተመሇከተ የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን 

በተመሇከተ የተዯረገ ካሌሆነ በቀር ውለን መሠረት በማዴረግ 

እንዯውለ ይፈፀምሌኝ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት 

የላሇው ስሇመሆኑ፣   

የፍ/ብ/ህ/ቁ2005(1),1678(ሏ),1719(2,1723) 

ሰዎች)  

       እና  

አቶ ሲሳይ አበቡ   

15.   የአሊቂ ነገር ብዴር ውሌ ጋር በተገናኘ፣ የመመሇሻ ጊዜው 

በግሌጽ ተሇይቶ የተሰጠን የገንዘብ ብዴር በተመሇከተ አበዲሪው 

በውለ የተመሇከተው ጊዜ ካሇፈ በኋሊ ተበዲሪው የብዴሩን 

ገንዘብ እንዱመሇስ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዳታ የላሇበት 

ስሇመሆኑ፣  

 የብዴሩ ገንዘብ መክፈያ ጊዜው በተወሰነ የብዴር ውሌ 

74950 ወ/ሮ ዙብዲ ኑረ ኬርሰማ   

         እና  

ወ/ሮ ሚሉዮን ዲግም ሙሴ 

(አራት  ሰዎች) 

ህዲር 5/2005  
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ስምምነት ገንዘብ የተበዯረ ወገን የመክፈያ ጊዜው ካሇፈበት 

(ካበቃበት) ጊዜ ጀምሮ ወሇዴ ሇመክፈሌ ስምምነት ያሌተዯረገ 

ቢሆንም፣ በዴሩን ከነ ህጋዊ ወሇደ ሇመክፈሌ የሚገዯዴ 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.2482(2)(3),2483, 2489(1),1676, 2478 

16.   ከውሌ አመስራረትና መቋቋም ጋር በተገናኘ ዝምታ በመርህ 

ዯረጃ ውሌን እንዯመቀበሌ ሉቆጠር የማይችሌ ስሇመሆኑና 

አንዴ ውሌ፣ ተሻሽሎሌ ሇማሇት የሚቻሇው ማሻሻያው 

አስቀዴሞ በተዯረገው የአፃፃፍ ስርዓት አይነት የተከናወነ 

እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣  

 የግሌግሌ ጉባኤ አንዴን ጉዲይ በማየት የዲኝነት መፍትሔ 

ሉሰጥ የሚችሇው ተከራካሪ ወገኖች ከተስማሙበትና የሚፀና 

ወይም ዋጋ ያሇው ግዳታ መኖሩን መሠረት በማዴረግ 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1682,1683,1684,1722,2001 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 356(ሀ) 

63063 ኢትዮ ቴላኮም  

     እና  

ፒቲኢ ኢንተርናሽናሌ 

ኢንኮፖሬትዴ  

ህዲር 03/2005  

17.   ከውርስ ሽያጭና ከስጦታ ውሌ የመነጨን የባሇቤትነት 

መብት አስመሌክቶ በሚነሣ የንብረት ክርክር የይርጋ ጉዲይ 

በተነሣ ጊዜ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው 

ነጥብ ሇጉዲዬቹ አግባብነትና ተፈፃሚነት ባሇው የህግ ክፍሌ እና 

የህግ ይዘት ታይቶ ሉወሰን የሚገባ ስሇመሆኑ  

71537 እነ ወ/ሮ የሻረግ ከበዯ (ሁሇት 

ሰዎች) 

       እና  

ወ/ሮ የሺወርቅ መኮንን  

ታህሳስ 02/2005  

18.  የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ አመዘጋገብ ጋር በተያየዘ 

በተፈፀመ ስህተት ንብረቱን በመያዣ የያዘው ወገን 

75743 የዲንግሊ ማዘጋጃ ቤት ፍትህ 

ቢሮ፣ ዏ/ህግ  

ህዲር 17/2005   
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የሚዯርስበትን ጉዲትና ኪሣራ ኃሊፊነቱን በአግባቡና በጥንቃቄ 

ባሇመወጣት ስህተቱን የፈፀመው የሚመሇከተው የአስተዲዯር 

አካሌ ጉዲትና ኪሣራውን በመያዣ በተያዘው ንብረት ዋጋ 

መጠን ሇመክፈሌ ኃሊፊነት ያሇበት ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1640(2), 3052, 3053(1),3081 

      እና  

እነ የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ 

ባንክ (ሁሇት ሰዎች) 

19.  ከዋስትና ውሌ ጋር በተገናኘ ዋስ የሆነ ወገን በውለ ሊይ 

የተመሇከተውን ፊርማ የእርሱ አሇመሆኑን ወይም የውለን ቃሌ 

በተመሇከተ በመካዴ በግሌጽ ባሌተከራከረበት ሁኔታ ውለ 

በሁሇት ምስክር ፊት የተዯረገ አይዯሇም በሚሌ የሚቀርብ 

ክርክር የዋሱን ግዳታ ተፈፀሚነት የሚያስቀር ስሊሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1727(2) 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.83,235 

79907 ሌዩ  የገንዘብ እገዛ ተቋም  

       እና   

እነ ወ/ሮ የወይንሏረግ ትዕዛዙ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ጥር 02/2005   

20.  ገቢ ሇማስገኘት በተዘጋጀ ሌዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ቴላቶን በተዯረገ 

ጨረታ ተሣታፊ በመሆን የጨረታውን ገንዘብ በመክፈሌ መሬት 

ተረክቦ ሇሌማት ሇማዋሌ በሚሌ ጨረታው ተወዲዴሮ 

የጨረታው አሸናፊ የሆነ ወገን ጨረታውን ካዘጋጀው አካሌ ጋር 

የውሌ ስምምነት እንዲዯረገ የሚቆጠር በመሆኑ በጨረታ 

ያሸነፈበትን የገንዘብ መጠን ሇአዘጋጁ ሇመክፈሌ የሚገዯዴ 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ፤ህ/ቁ.1771(1),1688(2),1757 

76825 ጭሊል ኢንተርፕራይዝ 

ኃ/የተ/የግሌ ማህበር   

      እና  

የአዲማ ከተማ የባኩ ሸነን 

ቀበላ አስተዲዯር ጽ/ቤት  

ጥር 14/2005  

21.   በብዴር የሚሰጥ ገንዘብ ሊይ ተዋዋይ ወገኖች ሉያቋቁሙት 

ስሇሚችለት የወሇዴ ምጣኔ (መጠን)፣  

 የውሌ ግዳታውን ያሌፈፀመ ወይም ያዘገየ ወገን ሇላሊኛው 

81857 አቶ አብደሌቃዴር ጁሏር  

       እና 

አምባሰሌ የንግዴ ስራዎች 

ጥር 13/2005  
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ተዋዋይ ስሇሚከፍሇው የኪሣራ መጠን፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1803(2),1790(2),1800,2479(3),2488,2489 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

22.  ተዋዋይ የሆኑ ወገኖች በመካከሊቸው የሚነሣን አሇመግባባት 

(ክርክር) በግሌግሌ ዲኝነት እንዱያይ በሚሌ በውለ የተሰየመ 

አካሌ በከሰመ ጊዜ ተዋዋዮች በጋራ ስምምነት ጉዲያቸውን 

በግሌግሌ ዲኝነት የሚያይ አዱስ አካሌ ሇመሰየም ከሚችለ በቀር 

አስቀዴሞ የተሰየመው አካሌ በመክሰሙ ምክንያት ፍ/ቤት 

ጉዲዩን በግሌግሌ ሇማየት የሚችሌ አካሌ ሇመሰየም ስሌጣን 

የላሇው ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.3336(1),3328(2),3337,3331,3325-3344,3329 

80722 የኢትዮጵያ የባህር 

ትራንስፓርትና ልጅስቲክ 

አገሌግልት ዴርጅት   

      እና  

ዱ ኤም ሲ ኮንስትራክሽን 

ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  

ጥር 01/2005  

23.   ከግንባታ ሥራ ውሌ ጋር በተገናኘ የሚከፈሌ ክፍያ የሥራው 

ባሇቤት የሆነው አካሌ በግንባታው ሂዯት የሥራ ትዕዛዞችን 

እየሰጠ የሥራውን አካሄዴ የመወሰንና ሥራውን በሚፈቅዯው 

አይነት እንዱፈፀም የሥራ ተቋራጩን የማዘዝ ስሌጣን ያሇው 

ስሇመሆኑ፣ 

 የሥራ ተቋራጩ ከሥራው ባሇቤት ጋር የተዯረገውን 

የግንባታ ሥራ ውሌ፣ በሥራው ባሇቤት በተሰጡት ፕሊኖች፣ 

ግንባታ ዱዛይን አይነቶችና የዋጋና የሥራ ማስታወቂያ 

መሠረት ግንባታውን የማካሄዴ ግዳታ ያሇበት በመሆኑ 

የሥራው ባሇቤት በግንባታው ሥራ ውሌ ሰነደ ሊይ 

ከተመሇከተው ክፍያ ውጪ በተጨማሪነት በባሇቤቱ ፈቃዴና 

ትዕዛዞች መሠረት ሇተሠሩ ሥራዎች ክፍያ ሇመክፈሌ 

አሌገዯዴም በሚሌ የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው 

71972 አቶ ካሣሁን አያላው  

      እና  

የምስራቅ ጎጃም ጎዛምን ወረዲ 

ጤና ጽ/ቤት  

ጥር 1/2005  



9 
 

ስሇመሆኑና በህጉ አግባብ በባሇቤቱ የተሰጡ ተጨማሪ የሥራ 

ትዕዛዞች የሥራ ውለ አካሌ ተዯረገው የሚወሰደ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.3244,3225,(1)(2),3152(1),3266(1),3263,3265(3) 

24.   በአዱስ አበባ ከተማ የሚገኙ የመንግስት  ቤቶች ጋር በተያያዘ 

የተፈጠሩ ችግሮችን ሇመፍታት ከወጣው መመሪያ ቁ.3/2004 

አፈፃፀምጋር በተገናኘ የንግዴ ቤቱን በማከራየት ከሚያገኙት ገቢ 

ውጪ ላሊ ገቢ የላሇውና በእዴሜ አዛውንት የሆነ ተከራይ 

የኪራይ ውሌ ሉቋረጥ የማይገባ ስሇመሆኑ፣  

መመሪያ ቁ.3/2004 አንቀጽ 6(1) 

83448 እነ ወ/ሮ ሙለወርቅ 

ኃ/ገብርኤሌ (ሁሇት ሰዎች)  

     እና  

ወ/ሪት ጽጌ መብራቴ  

ጥር 30/2005  

25.   በአንዴ ውሌ የተመሇከተን እዲ ሇማረጋገጥ ሲባሌ አዱስ ሰነዴ 

በተዋዋይ ወገኖች የማዯራጀት ተግባር የውሌ መተካት 

አዴራጏት ነው  ሇማሇት የሚቻሇው በሁሇተኛው ውሌ በግሌጽ 

የተመሇከተ እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣  

 በባህር ሊይ የሚዯረግ የማጓጓዣ ውሌን አስመሌክቶ አጓዡ 

ሇውለ ምክንያት የሆነው እቃ (ንብረት) ጋር በተያያዘ 

የሚያቀርበው አቤቱታ ዕቃውን ከተረከበበት ቀን አንስቶ በአንዴ 

ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በስተቀር በይርጋ የሚታገዴ 

ስሇመሆኑ፣ 

የባህር ህግ ቁ.146,203 

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1826,1828,1829(ሀ) 

80642 የኢትዮጵያ የባህር 

ትራንስፖርት ልጅስቲክ 

አገሌግልት ዴርጅት  

         እና  

ባርጉባ ትሬዱንግ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር  

ታህሳስ 02/2005   

26.  አንዴ ውሌ የአስተዲዲር ውሌ ነው ሇማሇት በህግ ወይም 

በተዋዋይ ወገኖች ግሌጽ በሆነ ቃሌ የአስተዲዯር መ/ቤት ውሌ 

ነው የተባሇ እንዯሆነ ወይም ዯግሞ ተዋዋዮቹ ውሌ ያዯረጉበት 

80464 ወይራ እንጨትና ብረት ሥራ 

ኃ/የተ/የሕብረት ሥራ ማህበር 

       እና  

ታህሳስ 16/2005  
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ጉዲይ  ከህዝብ አገሌግልት ሥራ ጋር ተያያዥና ሇሥራ ውለ 

አፈፃፀም የአስተዲዲር አካሌን (ፍ/ቤትን) ተካፋይነት ያሇማቋረጥ 

የሚጠይቅ መሆኑን እንዱሁም በአጠቃሊይ የውለን አይነትና 

ባህሪ፣  የውሇታውን አይነተኛ ጉዲይ ብልም የተዋዋዮችን 

ማንነት መመሌከት የሚያስፈሌግ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.3132 

አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(መ) 

የአዱስ አበባ ከተማ መስተዲዯር 

የንግዴና ኢንዱስትሪ ሌማት 

ቢሮ  

27.    የማይንቀሳቀስ ንብረት የመያዣ መብት ውጤት የሚኖረው 

ከተፃፈበት ቀን አንስቶ እስከ አስር ዓመት ዴረስ ነው በሚሌ 

የተዯነገገው ዴንጋጌ የይርጋ የጊዜ ገዯብን የሚዯነግግ ሣይሆን 

የመያዣ ውለ ቀሪ የሚሆንበት ወይም በህግ ውዴቅ 

የሚዯረግበት (Lapse of Mortgage Right) ስሇመሆኑ፣  

 የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇሰጠው ብዴር በመያዣ የያዘ ባንክ 

በመያዣው ሊይ ያሇው መብቱ  በይርጋ ቀሪ የሚሆነው 

የመያዣ ውለ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ አስር ዓመት ከማሇፉ 

በፊት በመያዣ መብቱ መገሌገሌ ያሌጀመረ እንዯሆነ 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3058 (1)(3) 

78444 የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ  

       እና  

አቶ ጥጋቡ ተፈራ 

ጥቅምት 22/2005  

28.   በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ውሌ ባሇመፈፀሙ ምክንያት 

የጉዲት ኪሣራ  እንዱከፈሌ በሚሌ ጥያቄ በቀረበ ጊዜ በውለ 

ሇዚሁ ዓሊማ ተዋዋዮቹ ካመሇከቱት የገንዘብ መጠን በሊይ  

እንዱከፍሌ ሇማስገዯዴ የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

 የመሌካም ሥራ አፈፃፀም ቦንዴ መሰረታዊ ዓሊማ በውሌ 

69797 ወ/ሮ ሂሊሊ ሱላማን  

      እና  

ጎንዯር ዩኒቨርስቲ  

ታህሳስ 04/2005  



11 
 

የተመሇከተው ጉዲይ እንዯውለ ስሇመፈፀሙ (የሚፈፀም 

ስሇመሆኑ) ሇማረጋገጥ ስሇመሆኑ፣  

 አንዴን ዕቃ ማቅረብ ጋር በተያያዘ የተዯረገ ውሌን 

አስመሌክቶ በአቅራቢው በኩሌ ከእቃው ዋጋ ጋር በተገናኘ 

በመንግስት የታወቀ የዋጋ ግሽበት መከሰቱ አቅራቢው ውለን 

ሙለ ሇሙለ ሇማቋረጥ የሚያስችሇው በቂ ምክንያት ነው 

ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 3183(2),3188(1),1731,1734,1732,1889 

የፍትሏብሔር ሥነ-ሥርዓት 

29.  አንዴ ሇእዲ መክፈያነት በአፈፃፀም በጨረታ እንዱሸጥ በተዯረገ 

ንብረት ጨረታ ሊይ በመካፈሌ የጨረታው አሸናፊ ከሆነ በኋሊ 

የጨረታ ሽያጬን ሇመፈፀም ያሌቻሇ ወገን ንብረቱ በቀጣይ 

በወጣ ጨረታ ቀርቦ ሲሸጥ የተገኘው የሽያጭ ዋጋ ዝቅተኛ 

የሆነ እንዯሆነ የመጀመሪያው ጨረታ አሸናፊ ሇተከሰተው የዋጋ 

ሌዩነት ሇፍርዴ ባሇዕዲው በካሣ መሌክ እንዱከፈሌ የሚገዯዴ 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 429 

72017 አቶ ጏታ ኤጀታ  

     እና  

አቶ ሙዯሲር ረዱ  

ጥቅምት 20/2005  

30.   በህግ የሰውነት መብት የተሰጣቸው ተቋማት (ወገኖች) በዴሀ 

ዯንብ ዲኝነት ሳይከፍሌ  በፍ/ቤት ሇመስተናገዴ የሚያቀርቡት 

ጥያቄ ተቋሙ ከሚገኝበት የገንዘብ አቋም አኳያ ተገናዝቦ 

መታየት ያሇበት ስሇመሆኑና ተቋሙ የሚገኝበትን የገንዘብ 

አቋም (Financial status) ሇመሇየት ተቀባይነት ስሇሚኖረው 

79555 ቤተሌሄም ፋርማሲ ቲዩካሌ 

ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  

      እና  

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ  

ታህሳስ 02/2005  
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የማስረጃ አይነት፣  

 ሇዲኝነት የሚከፈሇውን ገንዘብ ሇመክፈሌ አሌችሌም በሚሌ 

በዴሀ ዯንብ ሇመስተናገዴ የህግ ሰውነት የተሰጠው ተቋም 

የሚያቀርበው አቤቱታ ሉስተናገዴ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 467 

የንግዴ ህግ  

31.   በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.43 መሠረት ወዯ ክርክር እንዱገባ የተዯረገ 

3ኛ ወገን በክርክሩ ሂዯት ሉያነሣ ስሇሚችሇው የክርክር አይነትና 

አዴማስ፣ 

 3ኛው ወገን ሉያነሣ የሚችሊቸው የክርክር ፈርጆች በአንዴ 

በኩሌ ከተከሣሽ ጋር ሆኖ ዴርሻ ክፍያ ወይም ስሇተከሣሽ ሆኖ 

የካሣ ክፍያ የመክፈሌ ግዳታ ያሇበት መሆኑን ተቀብል 

በተከሣሽ እግር ተተክቶ ተከሣሽ ሇከሣሽ ኃሊፊነት የማይኖርበት 

መሆኑን፣ ኃሊፊነት አሇበት የሚባሌ ቢሆን እንኳን ሉከፈሌ 

የሚገባው የካሣ ክፍያ መጠን ሊይ ከከሣሽ ጋር ንጽጽር 

በማዴረግ መሟገት ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዴርሻ ወይም ካሣ 

ሇመክፈሌ ሇተከሣሽ ከህግ ወይም ከውሌ የመነጨ ግዳታ 

የሇብኝም በማሇት መከራከር ስሇመሆናቸው፡፡  

 3ኛ ወገን ጣሌቃ ገብ በክርክር ሂዯቱ መሟገት የሚችሇው 

ከተከሣሽ ጋር ብቻ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

 የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 አስፈሊጊነት ተከታታይ ክስ ሳይኖር 

ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮች በአንዴነት እንዱታዩ በማዴረግ 

የኃሊፊነት መጠኑን እንዱሁም ከፋዩን ወገን በመሇየት 

79465 ናይሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ አ/ማ 

      እና  

እነ አቶ አገኘው ገረመው 

(ሁሇት ሰዎች)  

ጥር 14/2005  
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የመጨረሻ እሌባት ሇመስጠት ስሇመሆኑ፣  

 በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 መሠረት ጣሌቃ የሚገባ ወገን 

ከመነሻውም ከተከሳሹ ጋር የህግ ወይም የውሌ ግንኙነት የሇኝም 

በማሇት ክርክር ያቀረበ እንዯሆነ በመካሄዴ ሊይ ባሇው ክርክር 

ተሣታፊ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ የማይኖር ስሇመሆኑና 

ይህን መሰሌ ክርክር ራሱን በቻሇ ላሊ መዝገብ ታይቶ ሉወስን 

የሚገባ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43(1),76 

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1896,1897,1908,1909 

የንግዴ ህግ ቁ.687,688,683 

32.   የወጪና ኪሣራ ክፍያ ጉዲይ  ሉስተናገዴ ሉወሰን የሚገባው 

በዋናው ጉዲይ ፍርዴ (ውሣኔ) በተሰጠበት መዝገብ ስሇመሆኑ፣ 

 ወጪና ኪሣራ ክፍያን በተመሇከተ ማን መክፈሌ እንዲሇበት 

በዋናው ጉዲይ ሊይ ተሇይቶ ከተወሰነ በኋሊ ምን ያህሌ መከፈሌ 

እንዲሇበት በተመሇከተ ዯግሞ ዋናው ፍርዴ ባረፈበት መዝገብ 

የወጪና ኪሣራ ዝርዝር ቀርቦ ላሊኛው ተከራካሪ ወገን 

ስሇቀረበው የወጪና ኪሣራ አስፈሊጊነት ስሇመጠኑ እና 

በእርግጥም ወጪና ኪሣራ ስሇመውጣቱ በተመሇከተ የበኩለን 

ክርክር ካቀረበ በኋሊ የወጪና ኪሣራ ሌኩ ሉወሰን የሚገባ 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 183, 378, 462-464 

83701 የገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇሥሌጣን ዴሬዲዋ ቅ/ጽ/ቤት 

        እና 

ወ/ሮ ህንዯያ እንዴሪስ ወኪሌ 

አብዱ ዓሉ  

ጥር 27/2005  

33.  አንዴን ክርክር ሇማስረዲት የቀረበን ማስረጃ ህጋዊነት 

አስመሌክቶ የሚቀርብ ክርክር ሉቀርብና ታይቶ ሉወሰን 

74890 ወ/ሮ ሚስጢር ሰሇሞን  

       እና  

ጥር 30/2005  
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የሚገባው በዚያው ዋናው ጉዲይ በቀረበበት ፍ/ቤት ስሇመሆኑ፣  እነ አቶ ፍቃደ ካሣሁን 

(አምስት ሰዎች) 

34.   አንዴ መዝገብ ሊይ የተከሰሱ ሰዎች የኃሊፊነት ምንጩ 

ከተሇያየ የህግ ማዕቀፍ (ክፍሌ) በሆነ ጊዜ አንዯኛው ወገን 

የተነሣው የይርጋ ክርክር በላሊኛው ወገን እንዯተነሣ 

የማይቆጠር ስሇመሆኑ፣  

 በአንዴ ክስ (መዝገብ) ተጣምረው በአንዴነት እና በነጠሊ 

ኃሊፊነት አሇባችሁ ተብሇው ከተከሰሱ ወገኖች መካከሌ አንዯኛው 

ወገን የሚያነሣው የይርጋ መቃወሚያ ያሇቅዴመ ሁኔታ 

በላሊኛው ተጣምሮ የተከሰሰው ወገን ሊይ ተፈፃሚነት አሇው 

ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

 በፍ/ብሔር ጉዲይ የአንዴነትና የነጣሊ ኃሊፊነት ከተሇያዩ የህግ 

ክፍልች እና ከተሇያዩ ምክንያቶች ሉመነጭ የሚችሌ 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1852 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.244(3),36 

80723 አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ 

አ/ማህበር  

       እና  

እነ ዋቅቶለ አብዯሳ (ሁሇት 

ሰዎች) 

ጥር 29/2005  

35.   ሇተሰጠ የብዴር ገንዘብ አመሊሇስ በመያዣ የተያዘ በኪሣራ 

የፈረሰ ማህበር (ዴርጅት) ንብረት በሀራጁ ጨረታ የተሸጠ 

በመሆኑ ሽያጩ ሉፈርስ ይገባሌ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ 

ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ እና ፍ/ቤቶችም ጉዲዩን ሇማየት 

ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ፣  

 በመያዣ የተያዘውን ንብረት በባንኩ በሀራጅ የተሸጠ በመሆኑ 

በባሇዕዲው በኩሌ ቢሸጥ የተሻሇ ዋጋ ያስገኝ ስሇነበረ ሽያጩ 

84353 ጥቁር ዓባይ ኮንስትራክሽን 

አ/ማህበር ሒሣብ አጣሪ 

የመንግስት የሌማት ዴርጅቶች 

        እና  

ወጋገን ባንክ አ/ማህበር  

ጥር 02/2005  
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ሉፈርስ ይገባሌ በማሇት የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው 

ስሇመሆኑ፣ 

 already case ሰ/መ/ቁ. 70824 (በህግ የተቋቋመ ባንክ 

በብዴር የሰጠው ገንዘብ በአዋጅ ቁ.97/90 እና 216/92 መሠረት 

አስቀዴሞ ሇብዴሩ አመሊሇስ ዋስትና ይሆን ዘንዴ ከያዛቸው 

መያዣዎች መካከሌ አንደን በመምረጥ በሏራጅ ሉሸጥ ይገባሌ፣ 

ሇመሸጥ የተንቀሳቀሰበትን የመያዣ ንብረት ከመሸጥ ዴርጊት 

ይታቀብ ይህም በፍ/ቤት ትዕዛዝ ይሰጥሌን በሚሌ የሚቀርብ 

ክስ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑና በአሻሻጡ ሂዯት ባንኩ ህግን 

ባሇመከተሌ የፈፀመው ስህተት ቢኖርና በባሇዕዲው ሊይ ጉዲት 

ቢዯርስ ግን ሇዚህ ጉዲት ባንኩ ሇባሇዕዲው ካሣ የመክፈሌ 

ኃሊፊነት የሚኖርበት ስሇመሆኑ እና ፍ/ቤቶችም ሀራጁን 

ሇማስቆም ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ፣  

 የሰበር ችልት የሚሰጠው አስገዲጅነት ያሇው የህግ ትርጉም 

አንዴ ክርክር የቀረበበት ጉዲይ (ዴርጊት) ከተፈፀመ በኋሊ 

ስሇሆነ የተሰጠው የህግ ትርጉም በጉዲዩ ሊይ ተፈፀሚነት 

የሇውም በሚሌ የሚቀርብ ክርክር ተቀባይነት የላሇው 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 394-449,224 

አዋጅ ቁ.97/90 አንቀጽ 3,4  

አዋጅ ቁ.216/92 

አዋጅ ቁ.98/90 

አዋጅ ቁ.2584 



16 
 

36.   አንዴ ተከሳሽ በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ ብይን መስጠቱ 

ፍርደ ሇከሣሽ በሚጠቅም መሌኩ (መንገዴ) የመወሰኑን ሁኔታ 

በአስገዲጅነት የሚያስከትሌ ነው ሇማሇት የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ 

 የማህበር ሉቀመንበርን ከስሌጣን ሇማንሳት ስሇሚቻሌበት 

አግባብ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 70(ሀ) 

82427 ዩኒስ ቡራላ ሲጋሌ የራይስ 

ጫት ሊኪዎች ማህበር   

       እና  

አቶ አብዱ አሌሚ መሏመዴ  

ጥር 27/2005   

የንግዴ ሕግ 

37.   የእሽሙር ማህበር ህጋዊ ሰውነት የላሇው እንዱሁም በጽሁፍ 

መረጋገጥና ላልች የንግዴ ማህበሮችን በተመሇከተ የተዯነገጉት 

የማስታወቅና የማስመዝገብ ሥርዓቶች የማይፈፀምበት ነው 

በሚሌ ምክንያት ብቻ የእሽሙር ማህበርን አስመሌክቶ ማህበሩ 

እንዱፈረስ በሚሌና ላልች ተያያዥ ጉዲዬችን አስመሌክቶ 

የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ውዴቅ በማዴረግ የሚሰጥ ውሣኔ 

ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ፣  

 የእሽሙር ማህበር የንግዴ ሥራ እንቅስቃሴ የሚያዯርገው 

በሸሪኮቹ ስም ስሇመሆኑና ሸሪኮቹም እንዯተራ ተዋዋይ ወገኖች 

የሚታዩ ስሇመሆናቸው 

የንግዴ ህግ ቁ. 212(1),272 

76394 አቶ ወርቁ ወ/ፃዱቅ  

     እና  

እነ የአቶ ተስፋዬ ወ/ሥሊሴ 

ወራሾች (ሰባት ሰዎች) 

ህዲር 18/2005   

38.   አንዴ የንግዴ ማህበር (ዴርጅት) የሚጨበጥና የማይጨበጥ 

እንዱሁም የሚንቀሣቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት መብቶች ምን 

ምን እንዯሆኑ በማህበሩ የመመስረቻ ጽሁፍና መተዲዯሪያ ዯንብ 

የሚወሰን ስሇመሆኑ  

80599 ጀሽዋ ኢነዴ ካላቤ ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበር  

     እና  

ወ/ሮ እንቁጣጣሽ አሰፋ  

ጥር 15/2005  
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 አንዴ የንግዴ ማህበር (ዴርጅት) ሥራውን የሚያከናውንበት 

የንግዴ ቦታ ኪራይ መብት የማህበሩ ህሌውና ጋር የሚያያዝ 

ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

 የንግዴ ዴርጅቱ የፈረሰ ቢሆንም የንግዴ ሥራውን 

ሲያከናውንበት የነበረውን ቦታ በላሊ ጉዲይ በፍርዴ እንዱሇቅ 

በተወሰነ ጊዜ የማህበሩ ሒሳብ ተጣርቶ አሇመጠናቀቅ ቦታውን 

ሊሇማስሇቀቅ ምክንያት ሉሆን የማይችሌ ስሇመሆኑ፣  

ቤተሠብ 

39.  በላሊ ቦታ ከተዯረገ በኋሊ በላሊ ጊዜ ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን 

ባሇው አካሌ ፊት ቀርቦ እንዱረጋገጥና ማህተም እንዱዯረግበት 

የተዯረገ የኑዛዜ ሰነዴ በህጉ ዲኛ ወይም ውሌ ሇማዋዋሌ 

ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ፊት እንዯተዯረገ ኑዛዜ የማይቆጠር 

ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.881,882 

74734 ወ/ሮ ትዕግስት ሽባባው  

      እና  

እነ እህት አሇማው ወርቁ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ህዲር 20/20085  

40.   የኮንድሚኒየም ቤትን በጋብቻ ወቅት እያለ የዯረሳቸው ባሌና 

ሚስት የቤቱ ቅዴመ ክፍያ በጋብቻ ወቅት ከተፈራ የጋራ ሀብት 

የተከፈሇ እንዯሆነና ቤቱን ሇማሳመርና ሇላልች ተያያዥ 

ወጪዎች ከጋራ ሀብቱ ወጪ በማዴረግ ጥቅም ሊይ በዋሇበት 

ሁኔታ ጋብቻው በፍቺ የፈረሰ እንዯሆነ ቤቱ ሇተጋቢዎቹ፣ 

ሉከፋፈሌ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  

 በህገ መንግስቱ የተረጋገጠሊቸውን ቤተሰብ የመመስረት 

መብት በመጠቀም ጋብቻ የፈፀሙ ወንድች እና ሴቶች 

74451 አቶ ዯረጀ ማዘንጊያ  

      እና  

ወ/ሮ ፍሬህይወት ጴጥሮስ  

ጥቅምት 20/2005   
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በጋብቻው አፈፃፀም፣ በጋብቻው ዘመን እንዱሁም በፍቺ ጊዜ 

እኩሌ መብት የሚኖራቸው ስሇመሆኑ፣  

የኢፌዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 35(1) 

41.   የኑዛዜን ፎርማሉቲና የይዘቱን ህጋዊነት አስመሌከቶ ስሌጣን 

ባሇው ፍ/ቤት ተቃውሞውን አቅርቦ ውዴቅ የተዯረገበት ወገን 

በላሊ ጊዜ በዴጋሚ የኑዛዜው ይዘት ጋር በተገናኘ ተናዛዡ 

ከውርስ ነቅልናሌ፣ እንዱሁም ሉዯርሰን ከሚገባው ዴርሻ 

ከ1/4ኛ በሊይ ጉዲት ዯርሶብናሌ በሚሌ ኑዛዜው እንዱሻር 

የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ፣   

 ኑዛዜ የህጉን ፎርማሉቲ የጠበቀ ነው በሚሌ በፍ/ቤት 

መጽዯቅ ኑዛዜው መብታችንን ይነካሌ በማሇት ክርክር 

የሚያቀርቡ ወገኖች ክርክራቸውን ሇዲኝነት አካሌ ከማቅረብ 

የማይከሇክሌ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.51, 216, 217 

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1123 

77169 እነ አቶ ተሾመ ገበየሁ  

     እና  

ወ/ሮ ሉሻንወርቅ ገበየሁ  

ጥር 17/2005  

42.   የመጥፋት ውሣኔ የተሰጠበት ሰው ቀዯም ሲሌ ጋብቻ 

የነበረው እንዯሆነ የጠፋው ሰው መመሇስ በመጥፋት ውሣኔው 

የፈረሰውን ጋብቻ እንዯገና ተመሌሶ ህይወት እንዱዘራ 

(እንዱፀና) የማዴረግ ውጤት አሇው ሇማሇት የማይቻሌ 

ስሇመሆኑ፣  

 በፍ/ቤት የተሰጠ የመጥፋት ውሣኔ መሻር በመጥፋት 

ውሣኔው መሠረት የፈረሰን ጋብቻ ከፈረሰበት ቀን ጀምሮ 

(ግሇሰቡ ከተመሇሰበት ቀን ጀምሮ) መሌሶ እንዱቋቋም (እንዱፀና) 

74791 ወ/ሮ ውቢት ሕሩይ 

      እና  

የሀዋሣ ከተማ ፋይናንስ እና 

ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት  

ጥር 17/2005  
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ሇማዴረግ የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.170,171 

43.  አንዴ ወራሽ የወራሽነት መብት በላሇው ንብረት ሊይ ከህግ 

ውጪ የወራሽነት ሠርተፍኬት መያዙ በተረጋገጠ ጊዜ ይኸው 

ማስረጃ እንዱሰረዝ አቤቱታ ሉቀርብ ስሇመቻለ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.998(1) 

73247 አቶ ሌዐሌ ኪዲነማርያም  

         እና  

እነ ሰብሇ ኪዲነማርያም (ሶስት  

ሰዎች) 

ጥር 14/2005  

ጉምሩክ/ግብር/ ታክስ 

44.   በብሌጫ የተከፈሇ ቀረጥና ታክስ ተመሊሽ እንዱሆን የሚቀርብ 

ጥያቄ ተቀባይነት የሚኖረው ዕቃው የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት 

አጠናቅቆ ወዯ አገር ውስጥ ከገባበት ወይም ወዯ ውጪ አገር 

ከተሊከበት ቀን ጀምሮ በስዴስት ወር ውስጥ የቀረበ እንዯሆነ 

ብቻ ስሇመሆኑ፣  

 "የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ተጠናቀቀ" ማሇት ስሇሚቻሌበት 

አግባብ  

አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀጽ 66(1), 2(17),66(29),66(2) 

71070 ተሸአብ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

     እና  

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇሥሌጣን  

መስከረም 21/2005  

45.  የተሽከርካሪ ባሇቤት የሆነ ሰው በተሽከርካሪው የተፈፀመ 

የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት ህግን የመጣስ ወንጀሌ ከራሱ እውቀት 

ወይም ፈቃዴ ወጪ መሆኑን ማስረዲት የቻሇ እንዯሆነ 

የተፈፀመው ወንጀሌ ክብዯት እየታየ የገንዘብ መቀጮ ከፍል 

ተሽከርካሪው ሉሇቀቅሇት (ሊይወረስ) የሚችሌ ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀጽ 109(1) 

የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን መመሪያ ቁ.50/2003 አንቀጽ 

76976 የጅጅጋ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ቅርንጫፍ ጽ/ቤት  

    እና  

አቶ ሉሻን ከተማ ገብሬ  

መስከረም 22/2005  



20 
 

6(2) 

46.   የውጭ ምንዛሬ ከአገር ውስጥ ወዯ ውጭ አገር ያሇህጋዊ 

እውቅናና ፈቃዴ ማስወጣት የወንጀሌ ኃሊፊነትን የሚያስከትሌ 

ስሇመሆኑ፣ 

 የወንጀሌ ዴርጊትን የፈፀምኩት ባሇማወቅ ነው በሚሌ 

የሚቀርብ ክርክር ተቀባይነት የላሇውና ህግን አሇማወቅ 

ይቅርታ የማያሰጥ ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 99 

አዋጅ ቁ. 591/2000 አንቀጽ 20(3) 

የኢፌዳሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 22(1) 

የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 2(2),25,23(2),81(1)(3) 

 

80296 

አቶ ሳምሶን መንግስቱ  

      እና  

የፌዳራሌ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን  

ጥር 30/2005  

ንብረት 

47.  የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት 

ህጋዊነትና ተቀባይነት ጋር በተናኘ የምስክር ወረቀቱ ሉሰጥ 

የቻሇው የንብረት ባሇሀብትነት መብትን ከአንደ ወገን ወዯ 

ላሊው እንዳት መተሊሇፍ እንዲሇበት በህጉ የተመሇከተውን 

ዯንብና ሥርዓት ሳይከተሌ ስሇሆነ የንብረቱ ባሇሀብት ስሇመሆን 

የህግ ግምት መውሰጃ የሆነው የባሇቤትነት የምስክር ወረቀት 

ቀሪ ነው፣ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት የሚቀርብ አቤቱታ በፍ/ቤት 

ሉረጋገጥ የሚችሌ የዲኝነት ጥያቄ እንጂ ጉዲዩ በፍርዴ ሉያሌቅ 

የሚችሌ አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1195,1196 

75414 ወ/ሮ ዋሪቴ ቡቡሳ  

እና  

እነ የጎሌጆታ ከተማ አስተዲዯር 

(ሁሇት ሰዎች) 

ጥቅምት 22/2005  
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48.   በአንዴ ወቅት የነበረን የተገነባ የመንገዴ ዯረጃ መነሻ 

(መሠረት) በማዴረግ በመንገደ ግራ ቀኝ አዋሣኝ በሆነ ይዞታ 

ሊይ ተገቢውን ርቀት በመጠበቅ ንብረትን ያፈራ ሰው በላሊ ጊዜ 

የመንገደ ዯረጃ ከፍ እንዱሌ በመዯረጉ የተነሣ በአዋሣኝ 

ይዞታው ሊይ ግሇሰቡ ያፈራቸው ንብረቶች ሊይ ጉዲት የዯረሰ 

እንዯሆነ፣ ጉዲት ያዯረሰው ወገን ካሣ የመክፈሌ ኃሊፊነት ያሇበት 

(የሚኖርበት) ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 65/1936 አንቀጽ 2(ሀ)  

አዋጅ ቁ. 66/1936 አንቀጽ 1(ሇ)  

አዋጅ ቁ. 455/1997,የኤ.ፌዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40(8) 

75343 የኢትዮጵያ መንገድች 

ባሇስሌጣን  

     እና  

አቶ በሊይ ሀሰን  

ህዲር 17/2005  

49.   አንዴ ሰው የላሊ ሰው ንብረት ይዞ ሲጠቀም ከቆየና ንብረቱን 

በሚጠቀምበት ጊዜ ንብረቱን ከጥፋት ወይም ከብሌሽት ሇማዲን 

ሲሌ ተገቢውን ወጪ ያወጣ እንዯሆነ ይኸው ወጪ በህጋዊ 

ባሇሀብቱ እንዱተካሇት ሇመጠየቅ የሚችሇው ወጪው የግዴ 

አስፈሊጊ ከሆነና በቅን ሌቦና የተዯረገ መሆኑ የተረጋገጠ 

እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣ 

 ወጪው በክፉ ሌቦና የተዯረገ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ እንዯሆነ 

ግን እቃውን (ንብረቱን) እንዱመሌሰ የተዯረገው ሰው 

እንዱተካሇት የጠየቀውን ወጪ መጠን ዲኞች ሉቀንሱት ወይም 

ጭራሹንም ሉያስቀሩት የሚችለ ስሇመሆኑ፣   

 በንብረቱ (እቃው)  ሊይ የተዯረገው ወጪ «በክፉ ሌቦና 

የተዯረገ ነው» የሚባሇው ወጪው በተዯረገበት ጊዜ (ወቅት) 

ወጪው እንዱተካሇት የሚጠይቀው ሰው ንብረቱን (እቃውን) 

81081 ወ/ሮ ፍሬህይወት መብራህቱ 

ገ/መዴህን  

      እና  

እነ አቶ መብራህቱ ገ/መዴህን 

/ሁሇት ሰዎች/  

ጥር 13/2005  
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ሇባሇቤቱ ሇመመሇስ ግዳታ ያሇበት መሆኑን ያወቅ እንዯነበር 

ወይም ማወቅ ይገባው የነበረና ርትዕም ሲያስገዴዴ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ 2172(1),2171(1),2168,2169  

50.   የመኪና ሽያጭ ውሌ መዯረጉን (መኖሩን) ሇማስረዲት 

ሉቀርብ ስሇሚገባው የማስረጃ አይነት፣ 

 የመኪና /ተሽከርካሪ/ ባሇሀብትነት (ስመ ሀብት) 

እንዱተሊሇፍሇት የሚጠይቅ ሰው ሉያቀርባቸው ስሇሚገቡና 

ተቀባይነት ስሊሊቸው ማስረጃዎች  

 አንዴ ግዳታ እንዱፈፀምሇት የሚጠይቅ ሰው የግዳታውን 

መኖር የማስረዲት ሸክም ያሇበት ስሇመሆኑ፣  

 አከራካሪ ሆኖ የቀረበን አንዴ ፍሬ ነገር ማስረዲት 

ስሇሚቻሌበት የማስረጃ አይነት አግባብነት ባሇው ህግ በተሇይ 

የተቀመጠ ግሇጽ ዴንጋጌ እስከላሇ ዴረስ ማናቸውንም ዓይነት 

ማስረጃ አቅርቦ ጉዲዩን ሇማስረዲት ስሇመቻለ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ.1186(1),(2),2001(1) 

ስሇ ተሽከርካሪ መሇያ መመርመሪያና መመዝገቢያ አዋጅ 

ቁ.681/2002 አንቀጽ 6(3)(4) 

81406 እነ አቶ አህመዴ ኢብራሀም 

(ሁሇት ሰዎች)  

         እና  

አቶ አመሀ ተ/ወይኒ  

ጥር 13/2005  

51.   የመሬት ባሇ ይዞታ የሆነ አርሶ አዯር ይዞታውን ሊሇበት እዲ 

ሇ3ኛ ወገን በመያዣነት ሇመስጠት ወይም በስጦታ የቤተሰብ 

አባሌ ሊሌሆነ ሰው ሇማስተሊሇፍ መብት የላሇው ስሇመሆኑ፣  

 በህግ እንዱዯረግ ያሌተፈቀዯ እና/ወይም  የህግ ክሌከሊ ባሇበት 

ጉዲይ ሊይ የተዯረገ ውሌ ህገ ወጥ ውሌ በመሆኑ ከመነሻው 

ውጤት የላሇውና ፈራሽ ስሇመሆኑ፣  

79394 አቶ አብዯሊ ኢብራሒም  

        እና  

አቶ ኡሶ አብዱ  

ጥቅምት 06/2005  
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 የውለ መሠረታዊ ዓሊማ በህግ ያሌተፈቀዯና የተከሇከሇ ሆኖ 

ሲገኝ ዲኞች ህገ ወጥ የሆነው ውሌ በቀረበሊቸው ማንኛውም 

ጊዜ ህጋዊ ውጤትና ተፈፃሚነት የሇውም በማሇት ሇመወሰን 

የሚችለና ህገ ወጥ የሆነውን ውሌ ውዴቅ ሇማዴረግ በህጉ 

የተዯነገገው የይርጋ ጊዜ ገዯብ መቃወሚያ ሉሆን የማይችሌ 

ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 130/99  

አዋጅ ቁ.89/89 አንቀጽ 2(3)  

አዋጅ ቁ. 456./97 አንቀጽ 8(2),1) 

ከውሌ ውጭ ኃሊፊነት 

52.   የፌዳራሌና የክሌሌ ከተማ አስተዲዲር አካሊት የግንባታ 

ፈቃዴ ከመስጠታቸው በፊት የቴላኮሚኒኬሽን ወይም 

የኤላክትሪክ ሀይሌ አውታር ስሇመኖሩ እንዱሁም ፈቃዴ 

ጠያቂው አካሌም ግንባታን ከማካሄደ በፊት በቴላኮሚኒኬሽንና 

በኤላክትሪክ ሀይሌ አውታር ሊይ ጉዲት የማያዯርስ መሆኑን 

በቅዴሚያ የማረጋገጥ ግዳታ ያሇባቸው ስሇመሆኑና በዚህም 

የተነሳ በቸሌተኝነት ግንባታ በማከናወን ጉዲት ያዯረሰ ወገን 

በኃሊፊነት የሚጠየቅ ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ.464/97 አንቀጽ 3(3) 

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2027(1),2035(1),2028(1),2091 

አዋጅ ቁ.49/89 አንቀጽ 23(1) 

 

77238 ኢትዮ ቴላኮም  

     እና  

አቶ ንጉሴ ተፈራ  

ህዲር 03/2005  
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የዲኝነት ሥሌጣን 

53.   አንዴ ሰው በፍ/ቤት ክስ አቅርቦ ሇማስወሰን የሚችሇው ከህግ 

የመነጨ መብት ያሇው መሆኑን በክሱ ውስጥ በዝርዝር በፍሬ 

ነገር ዯረጃ ማመሌከት የቻሇ እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ፣  

 ሀይማኖታዊ (መንፈሣዊ) ትምህርት ሇመስጠትና ሇማሰሌጠን  

በሚሌ ከሚቋቁሙ ተቋማት ጋር በተገናኘ በተማሪነት ማን 

እንዯሚመሇመሌ፣ ምን ምን መስፈርቶች ሉሟለ እንዯሚገባ፣ 

የመሰፈርቶቹ መሟሊትና አሇመሟሊት እንዱሁም በተቋሙ 

ትምህርት የሚከታተለ ተማሪዎች ከትምህርት አቀባበሌ ሂዯት 

ወቅት ሉገሌጿቸው ስሇሚገቡ የዱሲፕሉን ጉዲዬች ወዘተ 

በሀይማኖት ተቋማቱ የሚወሰን ስሇመሆኑና ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የሚቀርቡ ክርክሮችን መዯበኛ ፍ/ቤቶች አይቶ ሇመወሰን 

ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ፣  

 የግሇሰብ ፍትህ የማግኘት መብት በፍ/ቤቶች ተግባራዊ 

ሉዯረግ የሚችሇው በፍርዴ ሉያሌቁ የሚባቸው ጉዲዬችን 

በተመሇከተ ብቻ ስሇመሆኑ፣  

የኢፌዱሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37  

77479 የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ቅዴስት 

ሥሊሴ መንፈሣዊ ኮላጅ  

      እና  

አቶ አሰግዴ ሣህለ 

ጥቅምት 06/2005  

54.   የፌዳሬሽን ምክር ቤት የኢፌዳሪ ህገ መንግስትን 

ሇመተርጏም ባሇው ስሌጣን ተጠቅሞ የሚሰጠው ውሣኔ 

የመጨረሻና ጉዲዩ በሚመሇከተታቸው አካሊት መከበርና 

መፈፀም ያሇበት ስሇመሆኑ፣  

 የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ቦርዴ የሚቀርብሇትን አቤቱታ 

43511 እነ የአቶ ዋሲሁን መኮንን 

ሚስትና ወራሾች /8 ሰዎች/  

      እና  

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ   

ጥቅምት 23/2005  
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ህጋዊነት መርምሮ በመወሰን ሂዯት ከፊሌ የዲኝነት ስሌጣን 

ያሇው አካሌ (quasi judicial body) እንዯመሆኑ መጠን በህገ 

መንግስቱ የተጠበቁትን ፍትህ የማግኘት፣ የመሰማትና በእኩሌ 

ሚዛን የመታየት (የመዲኘት) መብት በሚያስከበር መሌኩ 

ክርክሮችን ሉያስተናግዴና ሉወስን የሚገባ ስሇመሆኑ፣  

የኢፌዳሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 62(1),37 

አዋጅ ቁ. 251/93 አንቀጽ 3(1),56(1) 

አዋጅ ቁ. 87/86 አንቀጽ 8,9  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 337, 336, 339 

55.  የአቃቤ ህግ ሙያን በሹመት የሚያከናውኑ ሰዎች ጋር በተገናኘ 

ቅጥር፣ ዝውውርና የዯረጃ እዴገትን አስመሌክቶ የሚቀርብ 

አቤቱታን አይቶ ሇመወሰን ስሌጣን የተሰጠው አካሌ   

የአቃቤያነ ህግ አስተዲዯር ጉባኤ ስሇመሆኑና መዯበኛ ፍ/ቤቶች 

ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ፣  

ዯንብ ቁ.24/99 አንቀጽ 46(3), 41, 44, 2 (4)  

አዋጅ 568/2000 አንቀጽ 2(7),3,10(1),4,5 

የአ/አ ከተማ አስተዲዯር የመንግስት ሠራተኞች አዋጅ 

ቁ.6/2000  አንቀጽ 2(5)(ሏ) 

75034 አዱስ አበባ ከተማ ፍትህ ቢሮ  

       እና 

 አቶ መኮንን ተክለ  

ህዲር 03/2005  

56.   የፍ/ቤቶች የግዛት ስሌጣን በዋነኛነት መሠረት የሚያዯርገው 

ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ጉዲይ የተፈጠረበት ቦታ ሇተከራካሪ 

ወገኖች የሚኖረውን አመቺነት ሲሆን የሥረ ነገር ስሌጣን 

መሠረት የሚያዯርገው ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ጉዲይ 

ይዘት፣ የተከራካሪ ወገኖችን መብትና ጥቅም ክብዯትና መጠን 

75788 እነ አቶ በረከት ኃ/ኪሮስ (ሶስት 

ሰዎች)  

      እና  

አቶ ጎይቶም ኃ/ኪሮስ 

ህዲር 05/2005  
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እንዱሁም የጉዲዩን የውስብስብነት ዯረጃ ስሇመሆኑ፣ 

 ፍርዴን የማስፈፀም ጉዲይ በስረ ነገር ክርክር ተረጋግጠው 

የፍርዴ ሀይሌ ያገኙትን የተከራካሪ ወገኖች መብቶችና 

ግዳታዎች በሥነ ሥርዓት ህጉ የተዯነገገውን የአፈፃፀም 

ስርዓት ተከትሇው እንዱፈፀሙ ከማዴረግ ውጪ አዱስ መብትና 

ግዳታ የሚቋቋምበት ሂዯት ስሊሇመሆኑና የማስፈፀም   

ስሌጣን በመርህ ዯረጃ የፍ/ቤቶች የሥረ ነገር ስሌጣንን 

የሚከተሌ ስሇመሆኑ፣  

 አስፈሊጊ እና ተገቢ በሆኑ ሁኔታዎች ሥረ ነገሩን የወሰነ 

ፍ/ቤት በአፈፃፀም ጉዲዮችን በውክሌና የሥረ ነገር ስሌጣን 

ሇላሇው ፍ/ቤት ሉያስተሊሌፍ ስሇመቻለ፡  

አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(2)   

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371, 372, 9, 10  

57.  የፌዳራሌ መንግስት ጊዜያዊ (የኮንትራት) ሠራተኞች ቅጥር 

ጋር በተገናኘ በሠራተኛ እና በቀጣሪው መካከሌ የሚነሱ 

ክርክሮችን በተመሇከተ የመዯበኛ ፍ/ቤቶች ጉዲዩን በቀጥታ 

ክስም ሆነ በይግባኝ ሇማስተናገዴ ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ.515/99 አንቀጽ 22(3) ,2(1) 

የፌዳራሌ መንግስት ጊዜያዊ የኮንትራት ሰራተኞች ቅጥር 

አፈፃፀም መመሪያ  

81963 አቶ አስፋው ጉዯታ  

      እና  

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ  

ታህሳስ 03/2005  

58.  በአዋጅ ቁ. 515/1999 መሠረት የተቋቋመና የሚተዲዯር 

የፌዳራሌ መንግስት መስሪያ ቤት ሠራተኞች የሚያቀርቡትን 

ክርክር በተመሇከተ ተቋሙ በራሱ ገቢ የሚተዲዯር በመሆኑ 

80005 የመዴሃኒት ፈንዴና አቅርቦት 

ኤጀንሲ  

        እና 

ጥቅምት 09/2005  
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ምክንያት አዋጅ ቁ. 377/96 ን መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን 

የመዯበኛ ፍ/ቤቶች ሇማየት ስሌጣን አሊቸው ሇማሇት የማይቻሌ 

ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 377/96  

አዋጁ ቁ. 515/99 

አዋጅ ቁ. 553/99 አንቀጽ 6(1), 14(2)(ሇ)  

አዋጅ ቁ. 545/99 

 አቶ ቦጋሇ ደንፋ  

59.   የግሌ ዴርጅት ሠራተኞች የጡረታ መብት ጥያቄ ጋር 

በተያያዘ የሚቀርብ ክርክርን ሇማየት ስሌጣን ያሇው አካሌ የግሌ 

ዴርጅት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ስሇመሆኑ፣ 

 የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ችልት በህግ የዲኝነት 

ስሌጣን የተሰጣቸው አካሊት የቀረበሊቸውን ጉዲይ በህጉ አግባብ  

ያስተናገደና ውሣኔ የሰጡ መሆኑን የማረጋገጥና የመቆጣጣር 

ኃሊፊነትና ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.9,231 

አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10(22) 

አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2(1) 

የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 142, 147 

አዋጅ ቁ. 345/95 

አዋጅ ቁ. 209/55 

አዋጅ ቁ. 715/2003 

ዯንብቁጥር202/2003 

83425 አብጀታ ሻሊ ሶዲ አክሲዮን 

ማህበር  

     እና  

አብጃታ ሶዲ አሽ መሠረታዊ 

ሠራተኛ ማህበር  

ጥር 02/2005  



28 
 

 

ወንጀሌ 

60.  በወንጀሌ ጉዲይ የወንጀሌ ክስ ማቅረቢያ የይርጋ ዘመን 

አቆጣጠር ጋር በተገናኘ ፖሉስ የወንጀሌ ዴርጊቱን ፈጽሟሌ 

በሚሌ የተጠረጠረ ሰው ሊይ የሚያዯርገው ምርመራ የይርጋ 

ጊዜውን የሚያቋርጠው ስሇመሆኑ፣  

የወ/ህ/አ.221 106(1), 420(2), 271 (1) (ሠ) 219 (2)  

77097 እነ አቶ ሀይሊይ ተክለ (ሁሇት 

ሰዎች) 

          እና  

የመቀላ ከተማ ሰሜን ምዴብ 

ዏ/ህግ  

ጥቅምት 20/2005  

61.   አንዴ ተከሳሽ የተከሰሰበትን የወንጀሌ ክስ ይዘት በሚገባ 

ተረዴቶና አዴራጏቱን በተመሇከተም እንዯቀረበበት የወንጀሌ ክስ 

በዝርዝር መፈፀሙን ገሌፆ በማመን የእምነት ቃለን ሰጥቷሌ 

በሚሌ መነሻ በተከሣሹ ሊይ የጥፋተኝነት ውሣኔ በአግባቡ 

ተሰጥቷሌ ሇማሇት ስሇሚቻሌበት አግባብ፣  

 ፍ/ቤቶች ተከሣሹ የቀረበበትን ክስ በተመሇከተ በዴርጊቱ 

አፈፃፀም  ረገዴ የገሇፀውን  ዝርዝር የአፈፃፀም ሁኔታ በመዝገብ 

ሊይ ባሇማስፈር በዯፈናው ክሱን አምኗሌ በማሇት የሚሰጡት 

የጥፋተኛነት ውሣኔ ተገቢ ስሊሇመሆኑ፣  

የወ/መ/ሥ/ሥ/ቁ.134(1)  

የወ/ህ/አ.23 

77842 አቶ ሳሚ ሁሴን  

     እና  

የፌዳራሌ ዏቃቤ ህግ  

ታህሳስ 03/2005  

62.   ተከሳሽ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ በተመሇከተ በመጀመሪያ 

ዯረጃ የክስ መቃወሚያነት ሉያቀርባቸው ስሇሚችሊቸው 

መከራከሪያዎች 

 ተከሳሽ በመጀመሪያ ዯረጃ የክስ መቃወሚያነት 

73514 ተስፋዬ ጡምሮ  

      እና 

የፌዳራሌ የሥነ ምግባርና 

የፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏ/ህግ  

ህዲር 06/2005  
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የሚያቀርባቸው  መቃወሚያዎች በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130 ሊይ 

የተመሇከተቱት ጉዲዬች ጋር  ብቻ በተገናኘ ነው ሇማሇት 

የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  

 ማንኛውም ሰው የወንጀሌ ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት 

የወንጀሌ  ዴርጊት በተፈፀመበት ጊዜ ዴርጊቱን መፈፀሙ 

ወይም አሇመፈፀሙ ወንጀሌ መሆኑ ካሌተዯነገገ  በስተቀር 

ሉቀጣ የማይችሌና ወንጀለ በተፈፀመበት ጊዜ ተፈፃሚ በነበረው 

ህግ ከተመሇከተው የቅጣት ጣሪያ በሊይ ሉቀጣ የማይችሌ 

ስሇመሆኑ፣  

 የወንጀሌ ህግ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ የማይሰራ ስሇመሆኑና ዲኞች 

ወንጀለ በተፈፀመበት ጊዜ ክስ የቀረበበት  ዴርጊት ወንጀሌ 

ስሇመሆኑ የሚዯነግገው ህግ ፀንቶ በሥራ ሊይ ከመዋለ በፊት 

መሆኑን ከተረደ በማናቸውም ጊዜ አንስተው ውሣኔ ሇመስጠት 

የሚችለ ስሇመሆኑ፣ 

 ፍ/ቤቶች በዏ/ህግ የቀረበ የወንጀሌ ክስ በህገ-መንግስቱና 

በወንጀሌ ህጉ የሰብዓዊ መብቶችን ሇማስከበር የተቀመጡ 

መርሆዎችና ዴንጋጌዎችን የሚያሟለ መሆን አሇመሆኑን 

በመመርመር የመወሰን ግዳታ ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣  

የኢፌዳሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 5(2) ,13(1), 22(1 )  

የወ/ህ/አ. (414/96)3,402,419,5(2) 

የወ/ህ/ቁ.(214/74) 

አሇም አቀፍ የሲቪሌና የፖሇቲካ መብቶች ቃሌ ኪዲን ስምምነት 

(ICCPR) አንቀጽ 15(1) 
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የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130(2)(1) 

63.   አንዴ የንግዴ ዴርጅት (ማህበር) የተጨማሪ እሴት ታክስ 

ህግንና ማሻሻያውን ተሊሌፏሌ በሚሌ በወንጀሌ ጥፋተኛ ሉሰኝና 

ሉቀጣ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  

 የህግ ሰውነት የተሰጠው (legal personality) ዴርጅት 

የወንጀሌ ተካፋይ ሉሆን የሚችሌበት አግባብ፣  

 የህግ ሰውነት የተሰጠው ዴርጅት ወንጀሌ እንዲዯረገ ተቆጥሮ 

የሚቀጣው ኃሊፊዎቹ ወይም ከሰራተኞቹ አንደ ከዴርጅቱ ሥራ 

ጋር በተያያዘ ሁኔታ የዴርጅቱን ጥቅም በህገ ወጥ መንገዴ 

ሇማራመዴ በማሰብ ወይም ህጋዊ ግዳታን በመጣስ ወይም 

ዴርጅቱን በመሳሪያነት ያሇአግባብ በመጠቀም በዋና ወንጀሌ 

አዴራጊነት፣ በአነሳሽነት ወይም በአባሪነት ወንጀሌ ሲያዯርግ 

ስሇመሆኑና የዴርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በወንጀሌ ተከስሶ 

የጥፋተኛነትና የቅጣት ወሣኔ እስከተሰጠበት ዴርስ ዴርጅቱ 

የወንጀለ ተካፋይ እንዯሆነ የሚቆጠር ስሇሆነ ጥፋተኛ መሆን 

ያሇበት ስሇመሆኑ፣  

የወ/ህ/አ. 34(1),(2) 

አዋጅ ቁ. 285/95 አንቀጽ 56(1) 

74237 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን  

     እና 

አብካሇ እንዯሻው ጠቅሊሊ 

የንግዴ ኃ/የተወሰነ የግሌ 

ማህበር  

ጥቅምት 19/2005  

64.   ፍ/ቤቶች በወንጀሌ ረገዴ የሚሰጧቸው ማናቸውም ውሣኔ 

በወ/ህ/አ. 2 የተዯነገገውን የህጋዊነት መርህ መሠረት በማዴረግ 

መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣  

 ፍ/ቤቶች በወንጀሌ ጉዲይ ንብረት ወይም ሀብት እንዱወረስ 

ወይም ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን በሚሌ ውሣኔ ሇመስጠት 

75387 እነ አቶ ወርቁ ፍቃደ (ሁሇት 

ሰዎች) 

         እና  

የቤ/ጉ/ብ/ክ/መንግስት ዏ/ህግ  

ጥር 17/2005  
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የሚችለት በወንጀሌ ህግ በግሌጽ የተዯነገገ ዴንጋጌ የተመሇከተ 

እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ፣ 

 በወንጀሌ ጉዲይ አንዴ ንብረት (ሀብት) እንዱወረስ ወይም 

ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ሉወሠን የሚችሇው ንብረቱ (ሀብቱ) 

አንዴን ሰው ሇወንጀሌ ሥራ እንዱያነሳሳ ወይም ወንጀለን 

ሇመስራት እንዱረዲው ወይም ዯግሞ ወንጀለን ሇፈፀመበት ዋጋ 

እንዱሆነው የተሰጠው ወይም ሉሠጠው የታቀዯን ማንኛውም 

ጥቅም የተመሇከተ ንብረት (ሀብት) ስሇመሆኑ የተረጋገጠ 

እንዯሆነ ስሇመሆኑ ወይም ንብረቱ (ሀብቱ) የወንጀሌ ዴርጊቱን 

ሇመፈፀም ያገሇገሇ ወይም ሉያገሇግለ የሚችለ ወይም የወንጀሌ 

ተግባር ፍሬ የሆኑ ማናቸውም ነገሮች ጋር የተያያዘ ወይም 

የተመሇከተ እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣  

የወ/ህ/አ. 98,100,140, 2(1) (2) 

65.   በወንጀሌ ጉዲይ ተከስሶ ጥፋተኛ የተባሇ ሰው ሊይ የሚወሰነው 

ቅጣት በቅጣት አወሣሠን መመሪያው የተሸፈነ እንዯሆነ ቅጣቱ 

በመመሪያው አግባብ ሉወሰን የሚገባ ስሇመሆኑ፣ 

 በወ/ህ/አ 539(1)(ሀ) ዴንጋጌ ክስ ቀርቦበት ጥፋተኛ የተባሇ 

ሰው ሇእያንዲንደ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት ሶስት እርከን 

ሉቀነስሇት የሚገባ ስሇመሆኑ፣  

የወ/ህ/አ. 539(1)(ሀ) 

የፌ/ጠ/ፍ/ቤት የቅጣት አወሣሠን መመሪያ ቁ. 1/2002 አንቀጽ 

16(7) 

82572 መሪጌታ ፍቅረማርያም ካሴ  

       እና 

የቤንች ማጂ ዞን  
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ባንክና ኢንሹራንስ 

66.  መዴን ሰጪ የሆነ አካሌ በመዴን ውለ ሇተመሇከተው አዯጋ 

ብቻ ሇመዴን ገቢው የመዴን ሽፋን ሇመስጠት የሚገዯዴ 

ስሇመሆኑ፣  

የንግዴ ህግ ቁ. 663(1),665(1) 

76977 ኒያሊ ኢንሹራንስ (አ.ማ)  

      እና  

እነ አዋሽ ኢንሹራንስ (አ.ማ) 

(ሁሇት ሰዎች) 

ህዲር 07/2005  

አፈፃፀም 

67.   በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰው ሰው ጥፋተኛነቱ ተረጋግጦ 

ንብረቱ በቅጣት ሇመንግስት እንዱወረስ በተወሰነ ጊዜ በአፈፃፀም 

ዯረጃ ከአጥፊው (ወንጀሇኛው) ንብረት ውስጥ ሇቤተሰቡ 

ህይወትና መተዲዯሪያ ሉውሌ የሚገባውን ዴርሻ ሇመወሰን 

ስሇሚቻሌበት አግባብ፣  

 በውርስ ሇመንግስት ገቢ እንዱሆን ከተወሰነው የአጥፊው 

(የወንጀሇኛው) ሀብትና ንብረት ውስጥ ሇቤተሰቡ ህይወት 

መተዲዯሪያ ሉውሌ የሚገባው ዴርሻ ሉሸፍናቸው የሚገባው 

የወጪ አይነቶችና መጠናቸው፣  

 የአጥፊው (ወንጀሇኛው) ጋር ጋብቻ የመሠረተ ሰው 

እንዱወረስ ከተወሰነው ንብረት ግማሽ ዴርሻ የነበረው መሆኑን 

መሠረት በማዴረግ በአፈፃፀም የሚያነሣው የቅዴሚያ ግዢ 

መብት ጥያቄ የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ ጥያቄው እንዯ 

መብት አቤቱታ ሉቀርብበት የማይችሌ ስሇመሆኑ፣  

የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 98(ሇ)(መ), 98(3) (ሇ) 

79860 ወ/ሮ ራኬብ መሇሰ 
      እና  
የፌዳራሌ ዏቃቤ ሕግ 
 

ህዲር 06/2005  

68.   ከፍርዴ አፈፃፀም ጋር በተገናኘ በአንዴ በቀረበ የዋና ጉዲይ 81616 ወጋገን ባንክ አ.ማ.  ጥር 15/2005  
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ክርክር ሒዯት የእግዴ ትዕዛዝ የተሰጠበት ንብረት በተመሳሳይ 

ተከራካሪ ወገኖች ጥያቄ በአፈፃፀም ዯረጃ በተጠቃሹ ንብረት ሊይ 

አፈፃፀም እንዱቀጥሌ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት 

የላሇው ስሇመሆኑ፣  

 ቀዯም ሲሌ በዋና ጉዲይ ክርክር በፍ/ቤት ትእዛዝ እንዱታገዴ 

የተዯረገ መሆኑ የታወቀ ንብረት ሊይ በዴጋሚ በተመሳሳይ 

ንብረት ሊይ መብትን ሇማስከበር በሚሌ በላሊ ጊዜ በአፈፃፀም 

ዯረጃ የሚቀርብ ጥያቄ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ፣  

       እና  

እነ ወ/ሮ ሠሊማዊት ጥሊሁን 

/ሁሇት ሰዎች/  

አእምሯዊ ንብረት 

69.  ባሇ ሶስት አውታር (three dimention) ቅርጽ ሥራ  ከባሇቤቱ 

ፈቃዴና ፍሊጏት ውጪ በወረቀት ሊይ እንዱታተሙና 

እንዱሰራጩ ማዴረግ የቅጂ መብት ጥሰት የሚያስከትሌ 

ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቁ. 410/96 አንቀጽ 34(4)  

78856 የቀይ ሽብር ሰማዕታት 

ወዲጆችና ቤተሰቦች ማህበር  

     እና  

አቶ ኤሉያስ አሰጋኸኝ  

ታህሳስ 15/2005  

                                                ሌዩ ሌዩ 

70.    ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር በተገናኘ በወንጀሌ ጥፋተኛነቱ 

ተረጋግጦ የተጣሇበትን ቅጣት ፈጽሞ ያጠናቀቀ ሰው  በፍርዴ 

ቤት መሰየም በግሇሠቡ የጡረታ መብት ሊይ ስሇሚኖረው 

ውጤት  

 በመሰየም ሉገኝ የሚችሇው መብት ግሇሰቡ ከመሰየሙ 

አስቀዴሞ በቅጣት ቀሪ ሆኖበት የነበረውን መብት ሳይሆን 

ግሇሰቡ ከተሰየመበት ጊዜ ጀምሮ ወዯ ፊት ሉጠበቅሇት 

61221 አቶ አከሇ ምህረቱ  

      እና  

የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ  

መስከረም 22/2005  
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የሚገባውን መብት በተመሇከተ ብቻ ስሇመሆኑ፣  

 የመንግስት ሰራተኛ የነበረና የጡረታ መብት ተጠቃሚ 

የሆነ ሠው በወንጀሌ ጉዲይ ተከስሶና ጥፋተኛነቱ ተረጋግጦ 

በፍ/ቤት ቢያንስ የ3 ዓመት ጽኑ  እስራት ቅጣት የተወሰነበት 

በመሆኑ የጡረታ መብቱን እንዱያጣ የተዯረገ ሠው ከቅጣቱ 

በኋሊ በፍ/ቤት መሰየሙ አስቀዴሞ በቅጣት ቀሪ ሆኖበት 

የነበረውን የጡረታ መብቱን መሌሶ ሇማግኘት የማያስችሌ 

ስሇመሆኑ፣  

የወ/ህ/አ. 231,235(1),232 

አዋጅ ቁ. 209/55 

አዋጅ ቁ. 5/67 

አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 52/1/  

71.   ከጡረታ መብት ጋር በተገናኘ በሠራተኞች የሚቀርቡ 

አቤቱታዎችን ሇማየት ስሌጣን ያሇው አካሌ የማህበራዊ ዋስትና 

ኤጀንሲ ተቋም ስሇመሆኑና በኤጀንሲው ውሣኔ ቅር የተሰኘ 

ሠራተኛ ቅሬታውን ሇማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ይግባኝ ሰሚ 

ጉባኤ የማቅረብ መብት ያሇው ስሇመሆኑ፣  

 የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚሰጠው 

ውሣኔ በፍሬ ነገር ረገዴ የመጨረሻ ስሇመሆኑና በውሣኔው  

መሠረታዊ የህግ ስህተት  ተፈጽሟሌ በሚሌ ቅሬታ ያሇው 

ሠራተኛ አቤቱታውን ሇፌ/ጠ/ፍ/ቤት በይግባኝ የማቅረብ መብት 

ያሇው ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ ቀ. 714/2003 አንቀጽ 56(1) (4),  57  

72928 አቶ አበራ ኪዲኔ 

       እና 

የጋሞ ጎፋ ዞን አርባ ምንጭ 

ማህበራዊ ዋስትና  ኤጀንሲ 

ቅ/ጽ/ቤት  

ጥቅምት 09/2005  
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72.   ከጡረታ መብት አበሌ ተጠቃሚነት ጋር በተገናኘ የእዴሜ 

አቆጣጠርና ውጤቱን በተመሇከተ የሚቀርብ አቤቱታን አይቶ 

ሇመወሰን ስሌጣን ያሇው የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ተቋም 

ስሇመሆኑና በውሣኔው ቅሬታ ያሇው ወገን ሇኤጀንሲው ይግባኝ 

ሰሚ ጉባኤ  የይግባኝ አቤቱታ ሇማቅረብ መብት ያሇው 

ስሇመሆኑ፣  

 በኤጀንሲው ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የሚሰጥ ውሣኔ በፍሬ ነገር 

ዯረጃ የመጨረሻ ስሇመሆኑና በውሣኔው ሊይ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት አሇው በማሇት አቤቱታ ያሇው ሠራተኛ ቅሬታውን 

ሇፌ/ጠ/ፍ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የማቅረብ መብት ያሇው 

ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁ. 714/2003 አንቀጽ 4(1),54(3),56(4) 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 343, 9, 231  

80964 የመንግስት ሠራተኞች 

ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ  

       እና  

እነ አቶ አበረ ቦከን (ሶስት 

ሠዎች)  

ጥቅምት 23/2005  

73.  የመንግስት ዩኒቨርስቲ መምህራንን በተመሇከተ ከዱሲፕሉን 

ግዴፈት ጋር በተገናኘ የሚሰጥ ውሣኔ በአስተዲዯር ፍ/ቤት 

በይግባኝ ሉስተናገዴ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  

አዋጅ ቁ. 515 /99 አንቀጽ 2(8),22(3),32(3) 

አዋጅ ቁ. 650/2001 አፀከት 44(ኀ) 

78945 ዯብረብርሃን ዩኒቨርስቲ 

       እና  

መምህር ባዬ ዋናያ የዲ  

መስከረም 22/2005  

74.   በባንክ በመያዣነት የተያዘ ተሽከርካሪ በላሊ በኩሌ የጉምሩክ 

ዯንብ በመተሊሇፍ ወንጀሌ ባሇቤቱ ጥፋተኛነቱ ተረጋግጦበት 

ተሽከርካሪውም በመንግስት እንዱወረስ ውሣኔ የተሰጠበት 

እንዯሆነ በህግ ፊት ቅዴሚያ ተሰጥቶት ሉፈፀም ስሇሚገባው 

ጉዲይ  

81215 ወጋገን ባንክ (አ.ማ.) 

        እና  

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇሥሌጣን  

ጥር 03/2005  
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 በባንክ በመያዣነት የተያዘ ተሽከርካሪ ከመያዣው በኋሊ 

በኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ምክንያት ሇመንግስት ውርስ እንዱሆን 

በፍ/ቤት የመጨረሻ ፍርዴ ባረፈበት ጊዜ ባሇመያዣው 

በተሽከርካሪው ሊይ ያሇው የቀዲሚነት መብት እንዱሁም 

የውርስ ትዕዛዙ (ውሣኔው) ተፈፃሚ ሉዯረጉ ስሇሚችሌበት 

አግባብ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ 2828, 2857(1), 3059 

አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 3 

የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 98(1) 

አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 91(2) 

75.   የሥራ ግዳታን ካሇመወጣት ጋር በተገናኘ ሠራተኛ የሆነ 

ሰው ከአሰሪው የተረከበው ንብረት ሊይ ጉዲት እንዱከሰት 

በማዴረጉ ወይም ንብረቱ እንዱጏዴሌ (እንዱጠፋ) በማዴረጉ 

ምክንያት በወንጀሌ ጉዲይ ክስ ቀርቦበት ጥፋተኛነቱ የተረጋገጠ 

እንዯሆነ በተመሣሣይ ጉዲይ ሠራተኛው በአሰሪው ንብረት ሊይ 

ባዯረሰው ጉዲት መጠን በፍትሏብሔር ሉጠየቅ ስሇመቻለ፣  

 ከአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ጋር በተያያዘ ሠራተኛው በአሰሪው 

ንብረት ሊይ የዯረሰ ጉዲትን በተመሇከተ በወንጀሌ ጉዲይ ተከስሶ 

ጥፋተኛ የተባሇ እንዯሆነ ጉዲት የዯረሰበትን ንብረት በተመሇከተ 

በፍትሏብሔር ተጠያቂ ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁ. 515 

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2149  

78414 የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖልጂ 

       እና  

እነ አቶ ቶሊ መገርሣ (ሁሇት 

ሰዎች) 

ጥቅምት 07/2005  
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