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ማውጫ            
መግቢያ 

ክፍሌ አንዴ 

የጉዲዮች አመራር በጠቅሊሊው 

በፍትሃብሄር ስነስርአት አካሄዴና አመራር መሰረታዊ መርሆች 

በፍትሃብሄር ጉዲዮች ቀዯም ብል የመግባት ዘዳ 

ጉዲዮችን ሇያይቶ የመምራት ዘዳ 

ውጤታማ የሆነ የቀጠሮ አሰጣጥ ዘዳ 

ክፍሌ ሁሇት 

የቅዴመ ሙግት አመራር 

ክስ ሇመስማት መዯረግ ስሊሇባቸው ቅዴመ ዝግጅቶች 

ክስን የመስማት ዘዳ 

ጭብጥ የመመስረት ዘዳ 

ክፍሌ ሶስት 

ሙግት አመራር 

ሰብሰብ ያሇ የፍትሃብሄር ሙግት አሰማም ዘዳ 

የሙግት ቀጠሮ አሰጣጥ ዘዳዎች 

የራሳቸውን ጉዲይ ይዘው የሚከራከሩ ተሟጋቾች ጉዲይን መምራት 

የውስብስብ ጉዲዮች ሙግት አሰማም ዘዳ 

 



ክፍሌ አራት 

ይግባኝ አመራር ዘዳ 

የይግባኝ ቀጠሮ አሰጣጥ ዘዳ 

ይግባኝን ሇመስማት መዯረግ ስሊሇባቸው ዝግጅቶች 

የይግባኝ አሰማም ዘዳ 

አባሪዎች 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

መግቢያ            

አንዴ ዲኛ የቀረበሇትን ጉዲይ ፍሬነገሩን ከህጉ ጋር በማገናዘብ የመወሰን ስራ (adjudication) ብቻ 

ወይስ ጉዲዩን የመምራት (case management) ሃሊፊነት አሇበት የሚሇው ጥያቄ ከቅርብ ጊዜ 

በተሇይ ሊሇፉት አስርተ አመታት ከፍርዴ ቤት ማሻሻያ ፕሮግራሞች ጋር ተያይዞ በአገራችን በመነሳት 

ሊይ ያሇ ጉዲይ ነው፡፡ የጉዲዮች ጫና በየጊዜው እየጨመረ መምጣት፣ ፍርዴ ቤቶች በማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ እንቅስቃሴ ሊይ የሚያሳዴሩት ተፅእኖ እየጎሊ መምጣት፣ ፍርዴ ቤቶች 

በተሇያዩ ምክንያቶች የህብረተሰቡን ትኩረት በማግኘታቸውና የመሳሰለት ምክንያቶች ፍርዴ ቤቶች 

የሚሰጡት አገሌግልት ቀሌጣፋ፣ ውጤታማና ፍትሃዊ እንዱሆን አስገዴዯዋሌ፡፡  

የቀረቡ ጉዲዮችን የመወሰንና የጉዲዮችን አካሄዴ በአግባቡ የመመራት ተግባራት እርስ በርሳቸው 

የተያያዙ የዲኝነቱ ስራ ገፅታዎች መሆናቸው እየታመነበት መጥቷሌ፡፡ አንዴ የፍትሃብሄር ጉዲይ 

ቀሌጣፋና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ካሌተመራ በመጨረሻ ሊይ የሚገኘው ውጤት ኢ-ፍትሃዊ 

የመሆን አዝማሚያው ከፍተኛ ነው፡፡ በፍትህ ስርአታችውን እንዱሁም በላልች በርካታ አገሮች 

የመጨረሻ ውጤት ብቻ ሳይሆን ውጤቱን ሇማግኘት የምንሄዴበት መንገዴና ስሌት የውጤቱ አካሌ 

ተዯርገው ይቆጠራለ፡፡ በመሆኑም ጉዲዮች በአግባቡ ሉመሩ ይገባሌ፡፡ ዲኞችም ቀሌጣፋ፣ ውጤታማና 

ፍትሃዊ የሆኑ የጉዲዮች አመራር ስሌቶችን በመሇየት ተግባራዊ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 

ጉዲዮችን የመምራት ስርአት በውሱን ዯረጃ በፍትሃብሄር ስነስርአት ህጋችን ውስጥ ቀዯም ሲሌ 

ተቀርጸ እንዱካተት የተዯረገ ሆኖም በሌማዲዊ አሰራር ተግባራዊ ሳይዯረግ የቀረ ነው፡፡ ባሇፉት ጥቂት 

አመታት ሌምደን ወዯጎን በመተው የስነስርአት ሕጎቻችን በሚዯነግጉት መሰረት ሇመፈጸም 

በተዯረጉት ሙከራወች አበረታች ውጤት ሇማምጣት ተችሎሌ፡፡ 

 በፍትህ አሰተዲዯሩ ውስጥ የሚሳተፉት ሁለም ባሇዴ`hች ስነስርአት ህጎችን ሉያከበbቸውና 

ሉያስከብb†ው ይገባሌ፡፡ በተሇይም Çኞች ሕጉን ማ¡በር ብቻ ሳይሆን ተከራካሪ ወገኖች 

እንዱያከብbቸው የማዴረግ ኀሊፊነት አሇባቸው፡፡ የክርክሩን መሪ ሁለም ተከራካሪ ወገኖች እንዯፈሇጉ 

የሚÁሽከረክሩት ከሆነ ፍትህን በሚፈሇገው ፍጥነት መስጠት አይቻሌም፡፡ 

በፍትሃብሄር ስነስርአት ህጉ ሊይ የተቀመጡት ገዯቦች እንዯተጠበቁ ሆነው ፍርዴ ቤቶች በጉዲዮች 

አካሄዴ ሊይ ሰፊ ክትትሌና ቁጥጥር እንዱያዯርጉ ስሌጣኑ (express and inherent) አሊቸው፡፡ 



በተሇይ ውስብስብ ጉዲዮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ፍርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ እሌባት ሇመስጠት እንዯ ጉዲዩ 

ሁኔታ ከመዯበኛው የተሇየ የጉዲይ አሰማም ስሌትን ሉከተለ ይችሊለ፡፡ 

ፍርዴ ቤቶች ጉዲይ የሚሰማበትን ሁኔታ አቅዯው በሚያስፈፅሙበት ጊዜ ሇጉዲዩ ፈጣን፣ ወጭ 

ቆጣቢና ፍትሃዊ እሌባት ሇመስጠት መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አሇባቸው፡፡  

ዲኞች ጉዲዮች የሚመሩባቸውን ስሌቶች ከጉዲዮቹ አይነትና በፍርዴ ቤቶች ካሇው ሃብት ጋር 

አጣጥመው ሉወስኑ ይገባሌ፡፡ የዲኛ ጊዜ ከሁለም ሃብቶች በጣም ውደ እንዯመሆኑ መጠን ዲኞች 

ይህንን ጊዜ በብሌጠትና ቀሌጣፋና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሉጠቀሙበት ይገባሌ፡፡  

የጊዜ እጥረት ወይም የስራ ጫና ዲኞች ጊዜያቸውን በጉዲዮች አመራር ሊይ እንዲያውለ 

ሉያስገዴዲቸውና ሉያሳምናቸው ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ዲኛው ጉዲዩች በተጀመሩበት ወቅት ጊዜያቸውን 

ሇአመራር ስራ መስዋት ማዴረጋቸው ወዯፊት ጉዲዩ በቀሊለና ቀዯም ብል እንዱያሌቅ የሚያዯረገው፣ 

ጊዜ አባካኝ በሆኑ ስራዎች እንዲይጠመደ የሚያዯርግና በአመዛኙ አጭር ሙግት እንዱኖርና 

በጠቅሊሊው የዲኝነት ጊዜን ቁጠባ (economies of judicial time) የሚያሰፍን በመሆኑ ተመራጭ 

ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ሞጁለን በተመሇከተ         

ይህ የስሌጠና ሞጁሌ በተቻሇ መጠን ዲኞች በራሳቸው እየተጠቀሙት እንዱማሩበት ሆኖ ተዘጋጅቷሌ፡

፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ክፍሌ አንዴ 

የጉዲዮች አመራር በጠቅሊሊው 

የክፍለ ግቦች 

ይህ ክፍሌ ከተጠናቀቀ በኃሊ ሰሌጣኞች 

 የፍትሃብሄር ጉዲይ አመራር መርሆዎችን ይገሌፃለ፡፡ 

 የፍትሃብሄር ጉዲይ አመራር ቀሌጣፋና ፍትሃዊ ሇመሆን አስፈሊጊ መሆኑን ይገሇፃለ፡፡ 

 በጉዲይ ቀዯም ብል የመግባት ዘዳን ምንነት ይተነትናለ፡፡ 

 በጉዲይ ቀዯም ብል መግባትና መቆጣጠር ጠቀሚታውን ይዘረዝራለ፡፡ 

 በጉዲይ ቀዯም ብል ሇመግባት ተገቢ የሆኑ ክህልቶችን ይሇያለ፡፡ 

 ጉዲዮችን ሇያይቶ የመምረት ፅንሰ ኃሳብን ይገሌፃለ፡፡ 

 ጉዲዮችን ሇያይቶ የመምራት ዘዳን ይዘረዝረለ፡፡ 

 በፍትሃብሄር ስነስርአት ህጉ ሊይ የተቀመጡ የተሇያዩ ጉዲይ ማስተናገጃ መንገድችን 

ይዘረዝራለ፡፡ 

 የፍትሃብሄር ሙግት ሂዯቶችን ይሇያለ፡፡ 

 ቀጠሮ አሰጣጥን በተመሇከተ ውጤታማ የሆኑ ዘዳዎችን ይሇያለ፡፡ 

 ሇፍትሃብሄር ጉዲዮች አመራር ውጤታማነት አስፈሊጊ የሆኑ ሁኔታዎችን ይሇያለ፡፡ 

 

 

 

 



 

በፍትሃብሄር ጉዲይ አመራር መሰረታዊ መርሆች    

የፍትሃብሄር አካሄዴ አመራር በሚከተለት መርሆዎች ይመራሌ፡- 

 ፍትሃዊ የሆነ እሌባት ሇጉዲዮች መስጠት 

 ጉዲዮችን በተቀሊጠፈ መንገዴ ማስተናገዴ 

 የፍርዴ ቤትን ሃብቶችን ከፍ ያሇ ጥቅም ሉያስገኝ በሚችሌ ሁኔታ መጠቀም 

 ጉዲዮችን በዝቅተኛ ወጭና በአጭር ጊዜ ማስተናገዴ 

 ጉዲዮች ወዯ ሙግት ዯረጃ በሚያመሩበት ጊዜ አከራካሪ ጭብጦች በአግባቡ መሇየታቸውን 

ማረጋገጥ፣  

 ማስረጃዎች ውጤታማና ቀሌጣፋ በሆነ መንገዴ መቅረባቸውን ማረጋገጥና  

 ዲኛው ሇውሳኔ የሚረደት ሁኔታዎችን ሙለና የተዯራጀ (complete and orgnized) 

መሆናቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

እነዚህ መርሆዎች በመጨረሻ ግባቸው ትክክሇኛ የሆነ ፍትህን ማስፈን ነው፡፡ ማናቸውም አይነት 

የጉዲዮች አመራር መርህም ሆነ ዘዳ ይህንን የመጨረሻ ግብ በማናቸውም ላሊ ግብ ሇምሳላ 

በፍጥነት፣ ወዘተ መተካት የሇበትም፡፡ 

ውጤታማ ሇሆነ የጉዲዮች አመራር የሚከተለት አስፈሊጊ ናቸው፡- 

 ውጤታማ የሆነ የጉዲዮች አመራር በትብብር ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ አብዛኛው ከፍትህ 

መስጠት ጋር የተያያዙ ሁኔታዎች ከፍርዴ ቤቱ ቁጥጥር ውጭ ናቸው፡፡ በፍትሃብሄር ጉዲይ 

ቢያንስ ሁሇት ተከራካሪዎች ያለ  ሲሆን ፍርዴ ቤት ውጤታማ ስራ ሇመስራት የነዚህን 

ወገኖች ትብብር ይፈሌጋሌ፡፡ ፍርዴ ቤት ከሂዯቱ ተሳታፊዎች በህጉ በተቀመጠው መሰረት 

ስራቸውን እንዱሰሩ እንዱሁም ዝግጅት እንዱያዯርጉ ይጠብቃሌ፣  

 ውጤታማ የሆነ የጉዲይ አመራር የተጠቃሚውን ፋሊጎት ሉያሟሎ የሚችሌ መሆን አሇበት፡፡ 

የተጠቃሚው ፍሊጎት ጉዲዮች በጥራትና ፍጥነት እንዱወሰኑ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 



 የፍርዴ ቤት መሪዎች ቁርጠኝነትና ተነሳሽት 

 የዲኞች ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት 

 የተዯራጀ መረጃ 

ማሰቢያ ጥያቄ 1 

የፍትሃብሄር ጉዲይ አመራር ምን እንዯሆነና በፍትሃብሄር ሙግት ተሳታፊዎች (ከሳሽ፣ 

ተከሳሽ፣ ምስክሮች፣ ወዘተ) ከጉዲይ አመራር ምን እንዯሚጠብቁ በሳጥኑ ውስጥ ፃፍ፡፡ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

የማሰቢያ ጥያቄ 2 

ጥራት ያሇው የጉዲይ አመራር በውሳኔ ጥራት ሊይ ሉያመጣ የሚችሇውን ውጤት በዝርዝር 

በሳጥኑ ውስጥ አስቀምጥ፡ 

             

             

             

             



             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

የፍርዴ ቤት ጉዲይ አመራር ሚና 

ንቁ የሆነ የጉዲይ አመራር የሚከተለተን ይይዛሌ፡- 

 ግራ ቀኙን የሚያከራከርውን ጭብጥ ቀዯም ብል መሇየት 

 የምስክሮችን ፋሊጎት ቀዯም ብል መሇየት 

 የትኛው ተግባር፣ በማን፣ መቼና በምን አይነት ሁኔታ እንዯሚሰራ ማረጋገጥ 

 ሇጉዲይ ሂዯት የጊዜ ገዯብ ማስቀመጥ 

 ጉዲዮች በተቀመጠሊቸው አቅጣጫ እየሄደ ሇመሆናቸው መከታተሌ 

 ማስረጃዎች ግሌፅ በሆነ መንገዴና በአጭር ጊዜ ውስጥ መቅረባቸውን ማረጋገጥ 

 የጉዲዮችን መዘግየት አሇማበራታት 

 በተቻሇ መጠን ጎን ሇጎን ሉከናወኑ የሚችለ ተግባራትን ማከናወን 

 ተሳታፊዎች በጉዲዮች አካሄዴ ከፍርዴ ቤቱ ጋር እንዱተባበሩ ማዴረ 



 

በፍትሃብሄር ጉዲዮች ቀዯም ብል መግባትና ቁጥጥር ማዴረግ 

ከመጀመሪያውን በጉዲዮች ሊይ ቁጥጥር የማዴረግ የአመራር ዘዳን መዘርጋት 

የፍትሃብሄር ክስ በሚቀርብበት ጊዜ ቀዯም ብል ከሙግት በፊት ያሇውን ሂዯት መቆጣጠር ጉዲዮ 

በፍርዴ ቤት የሚያስቆጥረውን ጊዜ ሇማሳጣር፣ የሙግቱን ወጭ ሇመቆጠብና ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ 

ሊይ ሇመዯረስ ወሳኝ ነው፡፡ 

ቀዯም ብል በጉዲዮች ሊይ ቁጥጥር ማዴረግ ውጤታማ በሆነ መሌኩ በስነስርአት ህጉ ሊይ 

የተቀመጡትን ህጎች፣ ዴንጋጌዎችና አካሄድች እንዱሁም ሇዲኛው የተሰጡ የጥንቃቄ ስሌጣኖችን 

(discretionary powers) መጠቀምን ይጨምራሌ፡፡ 

በተሇይ አንዴ የፍትሃብሄር ጉዲይ ተከፍቶ ሇዲኛ በቀረበ ጊዜ ዲኛው በስነሰርአት ህጉ በተሰጠው 

ስሌጣን መሰረት የቀረበው አቤቱታ ሇክርክር ተገቢ በሆነ መሌኩ መቅረቡን ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

አንዱሁም ሇቀረበው ክስ መሌስ በቀረበ ጊዜ መሌሱ የጉዲዩን ጭብጥ ሳይስት ተገቢ በሆነ መንገዴ 

መቅረቡን ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ ዲኞች ቀዯም ብሇው ጉዲይ ውስጥ በመግባት ወዯፊት ሉያጋጥሙ 

የሚችለ ችግሮችን በመተበይ ክርክሮች ተስተካክሇው እንዱቀርቡ በማዴረግ ቀሌጣፋና ውጤታማ 

በሆነ መንገዴ ፍትሃዊ ውሳኔ እንዱሰጡ ሉያዯርጋቸው ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም ጉዲዮች እንዯቀረቡ 

ወዯፊት በሰፈው ይታያለ በሚሌ አስተሳሰብ ከማሳሇፍ የቀረበውን ጉዲይ ከማሇዲው በጥንቃቄ 

በመፈተሸ፣ ጉዴሇቶችን በማረም፣ ከባሇጉዲዮች ጋር በህጉ አግባብ በመነጋገርና በመግባባት ጉዲዮች 

በቀሊለ እሌባት እንዱያገኙ ትክክሇኛውን አቅጣጫ ማስያዝ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

በቡዴን የመወያያ ጥያቄዎች 

1. አንዴ የፍትሃብሄር ክስ ሲቀርብ መዝገቡ ተከፍቶ የቀረበሇት ዲኛ የክሱን አቤቱታ ሳያነብ 

ሇተከሰሰው ግሇሰብ እንዱዯርሰውና መሌስ እንዱሰጥበት የሚዯረግበት ተሇምድዋዊ 

አሰራር ነበር፡፡ አሁንም ቢሆን በመዝገቦች ብዛት ምክንያት ክሶች ሳይነበቡ ሇተከሳሽ 

የሚሊኩበት ሁኔታ አሇ፡፡ ይህ አሰራር ተገቢ ነውን ትሊሇህ? ሇምን? ችግሩን እንዳት 

መቅረፍ ይቻሊሌ? 



2. ከዚህ ሞጁሌ ጋር የተያያዙ ትክክሇኛ ሇፍርዴ ቤቱ የቀረቡ የክስ ማመሌከቻዎች 

ተያይዘዋሌ፡፡ ማመሌከቻዎችን ተመሌከትና ችግር ያሇባቸውን ሇይተህ አውጣ፡፡ ችግር 

አሇባቸው የተባለት ማመሌከቻዎችን በተመሇከተ ፍርዴ ቤቱ ቀዯም ብል ሇይቶ 

ሳያወጣቸው ወዯ ጉዲይ ውስጥ ቢገባ ኖሮ ምን የአካሄዴ ችግር ይፈጠር ነበር ብሇህ 

ትገምታሇህ? 

 

 

 

ዝርዝር ቴክኒኮች/ዘዳዎች 

o አንዴ ዲኛ አንዴ የፍትሃብሄር ጉዲይ በመዝገብ ቤትና በሬጅስተራሩ በኩሌ አሌፎ ሲቀርብሇት 

የቀረበውን ክስ በጥንቃቀና በጥሞና ማንበብ አሇበት፡፡ የቀረበው ክስ የፎርም፣ የግሌፅነት ወይም 

የመንዛዛት ችግር ካሇበት ተስተካክል እንዱቀርብ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ አብዛኛውን ግዜ ዲኞች 

እነዚህ ሁኔታዎችን ቀዯም ብሇው ባሇማጣራታቸው፣ ላሊኛው ተከራካሪ ወገን መሌስ ከሰጠና 

ወዯ ክርክሩ ከተገባ በኃሊ ይሰተዋለና ጉዲዮች ከወራቶችና አመት በኃሊ ወዯ ኃሊ የሚመሇሱበት 

ሁኔታ ያጋጥማሌ፡፡ ይህ የከራካሪዎቹን ግዜና ገንዘብ እንዱሁም የፍርዴ ቤቱን ሃብት 

የሚያባክን ይሆናሌ፡፡ 

o የቀረበው ክስ የክስ ምክንያት ያሇው መሆኑን ማጋገጥ አሇበት፡፡ የቀረበው ጉዲይ የክስ 

ምክንያቱን በአግባቡ የማይገሌፅ ከሆነ ተስተካክል እንዱቀርብ ማዴረግ አሇበት፡፡ አንዲንዴ 

የፍትሃብሄር ክሶች የክስ ምክንያት ሳይኖራቸው ወዯ ሙግት ይገባና ቀዴሞውን መብት የሇም 

በሚሌ ከወራትና ዓመታት በሃሊ ውሳኔ የሚሰጥበት ሁኔታዎች ያጋጥማለ፡፡ ይህ የፍርዴ 

ቤቱን ውዴ ጊዜ፣ የተከራካሪዎችን ጊዜና ገንዘብ የሚያባክን ይሆናሌ፡፡ 

o ጉዲዮን ሇማስተናገዴ የፍሬነገርና የግዛት ስሌጣን ያሇው መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ ጉዲዮን 

ሇማስተናገዴ ስሌጣኑ ከላሇው ጉዲዩን ቀዯም ብል ማሰናበት ይኖርበታሌ፡፡ 

o የቀረቡ አቤቱታዎችን (ክስና መሌስ) በማንበብ የጉዲዩን ቀሊሌነት ወይም ውስብስብነት 

አስቀዴሞ መተንበይ ይቻሊሌ፡፡ ውስብስብ ጉዲዮች የዲኛውን ከፍተኛ ጊዜና ጉሌበት የሚፈሌጉ 



በመሆኑ የፍርዴ ቤቱን ጊዜና ሀብት አስቀዴሞ በማቀዴ ውጤታማ ሇመሆን መንቀሳቀስ 

ይቻሊሌ፡፡ 

o የግራ ቀኙን አቤቱታ በቀረበ ጊዜ ወዱያውኑ በማንበብ ማስረጃዎች በአስቸኳይ እንዱሰበሰቡ 

ማዴረግ ይገባሌ፡፡ በተሇይ በተከራካሪ ወገኖች እጅ የማይገኙ ማስረጃዎች እንዱቀርቡ በተጠየቀ 

ጊዜ ወዯ ሙግቱ ከተገባ በኃሊ ማስረጃው እንዱቀርብ በሚዯረግ ጉዲይ እንዲይጓተት ቀዯም ብል 

ማስቀረብ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

o  ቀዯም ብል ጉዲዮችን መፈተሽ (early case screening) 

o ተከሳሽ ከፍርዴ ቤት ግዛት ውጭ መሆኑን አሇመሆኑን መሇየት፡፡ 

o ተከሳሹ የሚጠራበትን ወይም መጥሪያ ሉዯረሰው የሚችሌበትን መንገዴ መሇየት 

o የምስክሮችን ብዛት መሇየት  

o ምስክሮች የሚመጡበትን ቦታ መሇየት  

o የኤክስፐርት ምስክሮች መኖራቸውን መሇየት 

o ጉዲዩ በማስረጃ ሇማስረዲት ከባዴ መሆን አሇመሆኑን መሇየት (ሇምሳላ የጉዲት ካሳ 

ጉዲዮችን ማስረዲት ከባዴ ነው፡፡) 

o የሰነዴ ማስረጃዎች መኖራቸውንና ብዛታቸውን መሇየት 

o ላልች አይነት ማስረጃዎች ሇምሳላ ትይንተ ማስረጃዎች መኖራቸውን መሇየት 

የተከራካሪዎች ጠበቆች ወይም ተከራካሪዎቹ ሇጉዲዮች ቀዯም ብሇው ትኩረት እንዱሰጡት ማዴረግ 

የፍትሃብሄር ሙግት ያሇ ሁለም ተሳታፊዎች ትጋት ውጤታማ ሉሆን አይችሌም፡፡ የፍትሃብሄር 

ክርክሮችን ወዯ ፍርዴ ቤት የሚያመጡት ተሟጋቶች እንዯመሆናቸው መጠን በዋነኝነት ሇሂዯቱ 

ሃሊፊነቱን ሉወስደ ይገባሌ፡፡ የሆነ ሆኖ የፍትሃብሄር ጉዲይ ያሇ ተሟጋቾች ተሳትፎ ጉቡን 

ስሇማይመታ ፍርዴ ቤቶች ተከራካሪዎችን የማትጋት ተግባር መፈፀም አሇባቸው፡፡ 

በመሆኑም ፍርዴ ቤቱ ተከራካሪዎች፡- 

o አቤቱታቸውን ግሌፅና እጥር ምጥን ባሇ መሌኩ እንዱያቀርቡ ማዴረግ አሇበት 



o እንዱቀርቡሊቸው የጠየቋቸውም ማስረጃዎች ተከታትሇው ማስቀረባቸውን መከታተሌ አሇበት 

o በኢትዩጵያ ፍርዴ ቤቶች ባሇው የተሇመዯ አሰራር አቤቱታዎች ሇተቃራኒ ወገን ወይም ላሊ 

ፍርዴ ቤቱ ሇሚያዘው ወገን የሚያዯርሱት ተከራካሪዎች በመሆኑ እነዚህን አቤቱታዎች በቂ 

በሆነ ጊዜ ማዴረሳቸውን 

o ፍርዴ ቤቱ የሚሰጣቸውን ማናቸውም ትእዛዞች በጊዜ ገዯቡና አጥጋቢ በሆነ ሁኔታ 

መፈፃማቸውን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

o ዲተኛ የሆነ ተከራካሪ ወገን በስነስርአት ህጉ በተቀመጠው መሰረት የቅጣት እርምጃዎችን 

ተግባራዊ ማዯረግ (ሇምሳላ ኪሳ መቁረጥ) 

ቡዴን መወያያ ጥያቄዎች 

ከሊይ በጉዲይ ቀዯም ብል ሇመግባት ሌንጠቀምባቸው የምንችሊቸው ዘዳዎችና ስሌቶች 

ተዘርዝረዋሌ፡፡  

1. እነዚህን ስሌቶች አንዴ በአንዴ ከተመሇከትክ በኃሊ ጠቃሚታቸው ሊይ ተወያይ፡፡ 

2. ስሌቶቹ ከስነስርአት ህጉ ጋር የሚሄደ ናቸው ብሇህ ታምናሇህ? ሇምን? 

3. ፍርዴ ቤቶች አሁን ካለበት ነባራዊ ሁኔታ ስሌቶቹን ተግባራዊ ከማዴረግ የሚገዴቡ 

ሁኔታዎች አለን? 

 

Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ         

Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ ›”É õ`É u?ƒ ¾k[u<Kƒ” ¾}KÁ¿ Ñ<ÇÄ‹ ¾T>ÁeðMÒ†¨<” 

¾Ç•‹“ ¾Öuq‹ ƒŸ<[ƒ እ”Ç=G<U K=Õ²< ¾T>‹K<uƒ” um Ñ>²? Sc[ƒ uTÉ[Ó }KÁÃ}¨< 



K=ታÄuƒ ¾T>‹K<uƒ e`›ƒ ¾T>²[Òuƒ ’¨<:: ÃI ›c^` Ñ<Ç¿‹” uõ`É u?ƒ eM×” 

KÁÃ„ ŸT¾ƒ Ò` }SddÃ’ƒ ÁK¨< u=J”U Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ ŸeM×” ¡õõM 

uLÃ [kp ÁK ’¨<:: 

õ`É u?ƒ ¾T>SÖ< Ñ<ÇÄ‹” e”SKŸƒ G<K<U ›”É ›Ã’ƒ ›ÃÅK<U:: ›”Ç”Ê‡ kLM J’¨< 

¾Ç†¨<” Ñ>²? ¾TÃhS< ÃJ“K<:: uK?L uŸ<M ¾}¨c’< Ñ<ÇÄ‹ ¨<ewew ßwØ ¾T>Áe’c< 

w³ƒ ÁL†¨< Te[Í‹ ¾T>cTv†¨< ÃJ“K<:: እ”Å²=I ›Ã’ƒ Ñ<ÇÄ‹ ¾Ç†¨<” M¿ 

ƒŸ<[ƒ' lØØ`“ ¡ƒƒM  ¾T>g< ÃJ“K<:: uSJ’<U Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ ¾SU^ƒ î”c Hdw 

G<K<U Ñ<ÇÄ‹ u›”É ›Ã’ƒ ¾Ñ>²? ÑÅw“ SKŸ=Á እ”Ç=G<U H>Åƒ SÕ´ ¾Kv†¨<U ¾T>M 

’¨<:: ¾›”É õ`É u?ƒ ¾e^ þK=c= SËS]Á ¾S× Ñ<ÇÃ SËመ]Á Se}“ÑÉ“ Sc“uƒ 

›Kuƒ ¾T>M ŸJ’ ›c^\ ¨Å eI}ƒ ÁS^ªM:: Ñ<ÇÂ‹ u}SddÃ G<’@ታ ¾T>c}“ÑÆ ŸJ’ 

S²Ó¾ƒ ¾K?Kv†¨< Ñ<ÇÄ‹ እ”Ç=²Ñ¿ ÃJ“M:: 

Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ G<Kƒ ›LT‹ ›K<ƒ:: እ’c<U:- 

1. Ñ<ÇÄ‹ እ”Å vI]Á†¨< u}‰K SÖ” u›ß` Ñ>²? ¨<eØ“ õƒH© uJ’ S”ÑÉ 

እ”Ç=ð~  

2.  ¾õ`É u?ƒ” Ñ>²?“ Hwƒ (resource) እ”Å Ñ<ÇÄ‹ vI] ተግባራዊ TÉ[Ó “†¨<:: 

uSJ’<U Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ KSU^ƒ ¾T>Ÿ}K<ƒ” Sp[î ÃðMÒM:- 

1. Ñ<ÇÄ‹ እ”Å vI]Á†¨< u}KÁ¾ ¾Ñ>²? ÑÅw“ Y’ Y`›ƒ ›ŸH@É ¾T>S\v†¨< ¾}KÁ¿ 

¾Ñ<ÇÄ‹ SeSa‹ (multiple tracks or paths): 

2. Ñ<ÇÄ‹ õ`É u?ƒ እ”Åk[u< u¾ƒ†¨< SeS` SÓvƒ እ”ÇKv†¨< ¾T>¨e”uƒ 

e`›ƒ: 



3. }ŸታታÃ ¾J’ uÑ<ÇÄ‹ LÃ M¿ e’e`›~“ ¾Ñ>²? ÑÅu< ¾}TEL eKSJ’< ¾¡ƒƒM 

e`›ƒ: 

4. Ñ<ÇÄ‹ uH>Åƒ vI]Á†¨< K=K¨Ø eKT>‹M Ñ<ÇÄ‹” KSSKÁ¾ƒ ¾}ÖkU”uƒ 

SS²† c=K¨Ø ›eðLÑ>¨<” Te}ŸŸÁ ¾TÉ[Ñ>Á e`›ƒ:: 

Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ KSU^ƒ ª“¨< }Óv` Ñ<ÇÄ‹” KSKÁ¾ƒ ¾U”ÖkUv†¨<” SS²†‹ 

SU[Ø LÃ ’¨<:: K²=IU ¾}KÁ¿ S”ÑÊ‹” SÖkU Ã‰LM:: ›”Ç”É u›T@]"” ›Ñ` ÁK< 

õ`É u?„‹ ¾Ñ<ÇÄ‹” ŸvÉ’ƒ TKƒU KUdK? ŸvÉ ¨”ËM SJ’< ¨ÃU ›KSJ’<” ÓUƒ 

¨<eØ c=ÁeÑu< K?KA‹ ¾Ñ<ÇÄ” ¾Ñ”²w SÖ”' ¾}Ÿ^"]¨<” ¨Ñ” SŸLŸÁ' ¾Ñ<Ç¿” ¾Te[Í 

›Ã’ƒ እ”Å SS²† Ã¨eÇK<:: ›”Ç”É õ`É u?„‹ ¾Ñ<ÇÄ‡” ›Ã’ƒ uSSMŸƒ c=ŸóõK< 

K?KA‹ ÅÓV ¾Ñ<Ç¿‡” ›Ã’ƒ“ ŸLÃ ¾}²[²\ƒ” SS²†‹ ÓUƒ ¨<eØ uTeÑvƒ 

Ñ<ÇÄ‹” uSKÁ¾ƒ Áe}“ÓÇK<:: õ`É u?„‹ ¾T>ÖkS<v†¨< SS²†‹ w³ƒ ÁL†¨< 

c=J’< G<KAU SS²†‹ ÖnT>’ታ†¨< ›ÖÁÁm ›ÃÅKU:: ¾›=ƒÄåÁ ôÈ^M ¾SËS]Á 

õ`É u?ƒ Ñ<ÇÄ‹” u›Ã’ታ†¨<: u›e†"DÃ’ታ†¨<“ u¨<ewew’ታ†¨< KÁÃ„ ¾SU^ƒ 

›c^`” ÃŸ}LM:: u}KÃ እÁ”Ç”Ç†¨< Ñ<ÇÄ‹ ÃðÍK< }wKA ¾}kSÖL†¨< ¾Ñ>²? ÑÅw 

¾}KÁ¾ ’¨<:: 

Ñ<Ç¿‹” KÁÃ„ uSU^ƒ ¾T>Ÿ}K<ƒ ØpV‹ ÃÑ†K<:-  

1. Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ uSU^ƒ ¾õ`É u?ƒ” ¾c¨< HÃM (Ç•‹”“ ÉÒõ cß c^}•‹”) 

ÁK w¡’ƒ u›Óvu< SÖkU Áe‹LM:: Ñ<ÇÄ‹” kÅU wKA uSSMŸƒ u›Ã’ƒ SK¾ƒ 

¨<ewew ¾J’< Ñ<ÇÄ‹” kÉV KSK¾ƒ“ dÃ²Ñ¿ �Mvƒ KSeÖƒ KS²ÒËƒ 

Áe‹LM:: እ”Ç=G<U ¾Ç† Ñ>²? kLM uJ’< Ñ<ÇÄ‹ ›LÓw እ”ÇÃÖó Áe‹LM:: J„U 

እ²=IÒ ›”É Sታ¨p ÁKuƒ ’Øw Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ ¾õ`É u?ƒ” ¾c¨< HÃM 

SÚS`” Ÿ›T^ß’ƒ Áe¨ÖªM TKƒ ›ÃÅKU:: G<K~U ›T^à‹ Ô” KÔ” 

Se}“ÑÉ ÁKv†¨< “†¨<:: 



2. Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ Ñ<ÇÄ‹ u}óÖ’ G<’@ታ እMvƒ እ”Ç=Ñ‟< ÁÅ`ÓM:: Ñ<ÇÄ‹” 

uSKÁ¾ƒ e`›ƒ K}ሇÁ¿ƒ ¾Ñ<ÇÃ SeSa‹ ¾Ñ>²? ÑÅw ¾T>uÏL†¨< uSJ’< Ñ<ÇÄ‹ 

u}SÅuL†¨< ¾Ñ>²? ÑÅw ¾TKn†¨< እÉM Ÿõ}† ’¨<:: 

3. Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ ¾õ`Ê‹ Ø^ƒ እ”Ç=ÚU` ÁÅ`ÒM:: e`›~ Ñ<ÇÄ‹ kÅU 

wKA¨< እ”Ç=ታ¿ ¾T>ÁeÑÉÉ uSJ’< }Ÿ^Ÿ] ¨Ñ„‹U J’< Ç•‹ kÅU wK¨< ´ÓÏƒ 

ÁÅ`ÒK<:: }Ÿ^Ÿ] ¨Ñ•‹ kÅU wK¨< uS²ÒËƒ ¡`¡` እ”Ç=ÁÅ`Ñ< 

eKT>ÁeÑÉÇ†¨< ¾Ñ<Ç¿ ßwØ ’Øa እ”Ç=¨× ÁÅ`ÒM:: 

4. uõƒI e`›~ ¨d‡ T>“ "L†¨< ›"Lƒ KUdK? ŸÖuq‹ TIua‹ Ò` Ö”ካ^ Ó”‟<’ƒ 

KSõÖ` Ã[ÇM:: Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ õ`É u?~ u^c< w‰ }’e„ }Óv^© 

¾T>ÁÅ`Ñ¨< ›ÃÅKU:: K?KA‹ uõƒI e`›~ ukØታ }dታò ¾J’< ›ካLƒ uS<K< 

e`›~” ŸTkÉ ËUa እeŸ ›}Ñvu\ }dƒö K=ÁÅ`Ñ< ÃÑvM:: u}KÃ Ñ<ÇÄ‹” 

KSKÁ¾ƒ ¾T>ÖpS< SS²†‹ ¾SK¾ƒ e^ uÒ^ Sc^ƒ ÁKuƒ ’¨<:: 

5. Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ ¾¡`¡` ¨ß” Ãk”dM:: ¾¡`¡` ¨ß e”M ¾õ`É u?ƒ”U 

J’ ¾}Ÿ^Ÿ] ¨Ñ•‹”U ¨ß ¾T>ÚU` ’¨<:: u}KÃ ŸLÃ KSÓKî እ”Å}VŸ[¨< 

Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ ¾Ñ<ÇÄ‹” እÉT@ ÁdØ^M:: ¾Ñ<ÇÄ‹ እÉT@ vÖ[ lØ` 

¾}Ÿ^Ÿ] ¨Ñ•‹ ¾}KÁ¿ ¨ß‹ እ”Ç=G<U ¾õ`É u?ƒ ¨ß እ”ÅT>k”e ÓMî ’¨<:: 

6. Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ SU^ƒ ¾õ`É u?ƒ H>Å„‹ }ÑT‹’ƒ” ¾T>Ácõ” eKJ’ õ`É 

u?„‹ uIw[}cu< ²”É ÁL†¨<” }›T’>’ƒ Ÿõ ÁÅ`ÒM:: 

Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ ¾SU^ƒ ²È” uõ`É u?„‹ KTe}ª¨p ¾T>Ÿ}K<ƒ pÉS G<’@ታ‹ 

ÁeðMÒK<:- 

1. Ñ<ÇÄ‹” ¾SU^ƒ HLò’ƒ” ¨¨<cÉ ÁKuƒ õ`É u?ƒ w‰ እ”ÅJ’ SÑ”²w: 



2. ¾õ`É u?ƒ HLò‹ ¨Å õ`É u?ƒ ¾T>SÖ< Ñ<ÇÄ‹ uS<K< ›”É ›Ã’ƒ vQ] 

¾K?L†¨< SJ’<”“ u}KÁ¾ ›c^` K=S\ ¾T>Ñv†¨< SJ’<U SeTTƒ ›Kv†¨<: 

3. uõ`É e^ }dታò ¾J’ ¨Ñ•‹ Ñ<ÇÄ‹ u¾vI]Á†¨< }KÁÃ}¨< K=S\ ¾T>Ñv 

KSJ’< K=ÁU’<uƒ ÃÑvM: 

4. uÑ<ÇÃ ª“ Ç† ወይም ሰብሳቢ ዲኛ ¾T>vK¨< ¾Ñ<ÇÄ‹” H>Åƒ u}SKŸ} ¾SŸታተM 

HLò’ƒ” K=[Ÿw ÃÑvM 

5.  u›e}ÇÅ` e^ MUÉ ÁK¨< vKS<Á ¾Ñ<ÇÄ‹” ¾SKÁ¾ƒ e^” ´`´` }Óv` 

እ”Ç=Áe}vw` HLò’ƒ K=cÖ¨< ÃÑvM: 

6. e`›~” KSÅÑõ ¾S[Í ²È” u}KÃU ¾¢Uú¨<}` S[Í ²È” Te}ª¨p 

ÁeðMÒM:: 

ŸLÃ ¾}kSÖ<ƒ pÉS G<’@ታ‹ Ÿ}TEK< Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ ¾SU^ƒ e`›ƒ” KS²`Òƒ 

ýaÓ^U S”Åõ ÁeðMÒM:: uSJ’<U e`›~” KT²ÒËƒ ¾SËS]Á እ`UÍ e`›~” 

KTkÉ }dታò SJ” ÁKv†¨<” }ª“Ã SK¾ƒ ’¨<:: uSJ’<U ¾T>Ÿ}K<ƒ u°pÆ }Óv` 

LÃ }dታò K=J’< ÃÑvM:- 

 ¾õ`É u?ƒ ý_´Ç”„‹ 

 ¾µ” õ`É u?ƒ ý_´Ç’„‹ 

 cwdu= Ç•‹ 

 ª“ _Ïe}^a‹ 

 ¾õ`É u?ƒ ›e}ÇÇ]‹ (›e}ÇÅ`“ óÃ“”e HLò‹) 

Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ ¾SU^ƒ e^ እpÉ ŸS²ÒË~ uòƒ uÑ<ÇÄ‹ Ý““ ›c^` LÃ S[Í 

Scwcw ÃÑvM:: uSJ’<U:- 

 ¾p`w Ñ>²? ¾S´Ñx‹ w³ƒ“ ƒ”uÁ እ”Ç=G<U ¾Ñ<ÇÄ‹ ›Ã’ƒ: 

 uSታ¾ƒ LÃ ያለ S´Ñx‹ w³ƒ: ›Ã’ƒ“ እÉT@ 



 kÖa }ÅÒÓV ¾T>cØv†¨< U¡”Á„‹“ ¾Ñ<ÅÄ‹ ›Ã’ƒ 

 Ñ<ÇÄ‹ Ÿ}Ÿð~uƒ Ñ>²? ËUa ¾SÚ[h¨<” �Mvƒ እeŸ=ÁÑ‟< ¾T>ðË¨< Ñ>²? ¾›G<’<“ 

¾›Ueƒ ›Sƒ S[Í: 

 KÑ<ÇÄ‹ እMvƒ ¾T>cØuƒ ¾¡`¡` Å[Í:: 

እ’²=I S[Í‹ Ñ<ÇÄ‹ uU” SMŸ< �¾}e}“ÑÆ SJ’<”: ‹Ó\ ¾~Ò እ”ÅJ’ u}KÃ 

¾kÖa ›c×Ø H>Åƒ KU” K=ÅÒÑU እ”Å‰K ÖpLL eእM ¾T>cÖ< ÃJ“K<:: እ’²=I S[Í‹ 

u}Ö“Ÿ[ SMŸ< K=}’}’< ¾T>Ñv c=J” u}KÃ KÑ<ÇÄ‹ እMvƒ ¾T>cØuƒ” Ñ>²? ŸcLd k” 

uSËS` uÑ>²? `´Uƒ uS„† እ”Ç=G<U Ñ<ÇÄ‹ እMvƒ ÁÑ‟<uƒ” S”ÑÉ KUdK? በእU’ƒ: 

u›T^ß ¾S<Óƒ Sõ‰ ²È ¨ÃU u¡`¡` H>Åƒ SJ’<” TekSØ ÃÖpTM:: 

uSJ’<U uk×Ã’ƒ uT>Ÿ}K<ƒ ’Øx‹ LÃ ƒŸ<[ƒ TÉ[Ó ÃÑvM:- 

 ¡`¡` dÃÅ[Óv†¨< እMvƒ ÁÑ‟< Ñ<ÇÄ‹“ እMvƒ ÁÑ‟<uƒ” U¡”Áƒ 

 [ËU Ñ>²? ¾T>ðÌ“ ¾Ç•‹”“ ¾õ`É u?~” Ñ>²?“ ƒŸ<[ƒ ¾T>g< Ñ<ÇÄ‹ 

¾Ñ<ÇÄ‹ እÉሜ> S[Í Ñ<ÇÄ‹ uõ`É u?ƒ እMvƒ KTÓ‡ƒ U” ÁIM Ñ>²? እ”ÅT>q¿ ›SLካ‹ 

’¨<:: ›”Ç=G<U Ÿ²=I S[Í ¾Ñ<ÅÄ‹ እÉT@ TÖ` ¨ÃU S`²U Ÿ¾ƒ•‡ ¾õ`É u?ƒ 

}Óv^ƒ Ò` ¾}ÁÁ²< SJ’<U SSMŸƒ Ã‰LM:: kÖa‹ KU” ÁIM Ñ>²? u}ÅÒÒT> 

እ”ÅT>cÖ<: ¾T>cÖ<uƒ” U¡”Áƒ“ uU” ›Ã’ƒ Ñ<ÇÄ‹ LÃ እ”ÅT>cÖ< Sð}i ÁeðMÒM:: 

u}KÃ Ç•‹ }Úvß’ƒ ¾K?L†¨ É`Ñ>ƒ SðìT>Á kÖa‹” KUdK? u›”É k” ¨<eØ 

uu`ካታ S´Ñx‹ Ue¡a‹” KSeTƒ ¨ÃU K}Ÿdi ¾}ŸLŸÃ Öun dÃSÅwKƒ Ñ<ÇÃ 

KSeTƒ kÖa SeÖታ†¨< K=ð}i ÃÑvM:: 

ŸVL ÔÅM ŸLÃ ¾}²[²\ƒ” S[Í Sc[ƒ ›É`Ô Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ ¾SU^ƒ እpÉ }²ÒÏ„ 

}Óv^© K=Å[Ó ÃÑvªM:: 



uSJ’<U Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ KSU^ƒ upÉT>Á K=kSØ ¾T>Ñv¨< Ñ<ÇÄ‹” KSKÁ¾ƒ 

¾U”ÖkUv†¨<” SS²“‹ “†¨<:: u›T@]Ÿ” ›Ñ` ¾T>Ñ‟< ›w³†¨< õ`É u?„‹ ¾õØ’ƒ 

SS²†” Sc[ƒ uTÉ[Ó Ñ<ÇÄ‹” ufeƒ SeSa‹ ÁeŸ?ÇK<:: K?K<‹ õ`É u?„‹ 

õØ’ƒ”“ KAKA‹ M¿ ¾J’< Ñ<ÇÄ‹” ÓUƒ ¨<eØ uTeÑvƒ ›Ueƒ ¨ÃU eÉeƒ Ñ<ÇÃ 

Te}“ÑÍ SeSa‹” ÁekU×K<:: ¾J’ J„ ¾Ñ<ÇÄ‹ SeSa‹ w³ƒ Ÿõ`É u?„‹ Ñ<ÇÄ‹ 

›Ã’ƒ ¾T>¨c’< c=J” u}KÃ kÅU wK” u}SKŸƒ’¨< uS[Í ›cvcw“ ƒ”}“ ¨<Ö?ƒ LÃ 

¾T>Sc[ƒ ’¨<:: 

¾Ñ<ÇÄ‹ SeS`“ vI]Á†¨<” Kመ¨c” ¾T>Ÿ}K<ƒ” ØÁo‹ SÖ¾p ÁeðMÒM:- 

 ¾ƒ•‡ Ñ<ÇÄ‹ ŸK?KA‹ ðØ’¨< እMvƒ ÁÑ†K<; KUdK? በእU’ƒ ¾T>cÖ< ¨<d’@‹ 

ð×•‹ ŸJ’< እ’²=I Ñ<ÇÄ‹ ¡`¡` ካKv†¨< Ñ<ÇÄ‹ K=K¿“ ŸSÅu† Ñ<ÇÄ‹ ¾}K¾ 

¾›S^` e’ e`›ƒ“ ¾Ñ>²? ÑÅw K=uÏL¨< ÃÑvM:: 

 ¾ƒ•‡ Ñ<ÇÄ‹ “†¨< w²< ¾õ`É u?~”“ ¾Ç•‹” Ñ>²? ¾T>ðMÑ<ƒ; እ”Å²=I ›Ã’ƒ 

Ñ<ÇÄ‹ có ÁK Ñ>²? uT>cÖ¨< ¾Ñ<ÇÄ‹ SeS` እ”Ç=Ñu< ÃÅ[ÒM:: 

 M¿ ƒŸ<[ƒ“ ›S^`” ¾T>g< M¿ Ñ<ÇÄ‹ ›K<”;  KUdK? ¾¨<ß s”s w‰ ¾T>“Ñ`“ 

¾‹KAƒ H>Åƒ” KSŸታ}M ¾õ`É u?~” ¾ƒ`Ñ<U ›ÑMÓKAƒ ¾T>ðMÓ }Ÿdi ÁKuƒ 

¾¨”ËM Ñ<ÇÃ M¿ ƒŸ<[ƒ” ÃhM:: 

uSJ’<U ŸLÃ ¾}²[²\ƒ” ØÁo‹ Sc[ƒ uTÉ[Ó ¾እÁ”Ç”Æ” ¾Ñ<ÇÃ SeS` 

SS²† TekSØ ÃÑvM:: uSJ’<U KUdK? e”p ¾K?K¨< Š¡ ¾cÖ }Ÿdi Ñ<ÇÃ u}KÃ 

}Ÿdg< ¾T>k`wuƒ Te[Í ŸVL ÔÅM ŠŸ< w‰ ŸJ’ ¨ÃU ¾Ñ<Ç¿ ¾IÓ ØÁo ¨<ewew 

ÁMJ’“ ¾Te[Í¨< w³ƒ u×U ›’e}“ ¾J’ Ñ<ÇÃ u}óÖ’ ¾Ñ<ÇÃ SeS` (expedited 

track) እ”Ç=ታÃ TÉ[Ó ’¨<:: KUdK? እ”Å ኮንስትራክሽን ÁK< w²< ¡e“ ብ³ƒ ÁK¨< Te[Í 

ÁKuƒ Ñ<ÇÃ u¨<ewew ¾Ñ<ÇÃ SeS` (complex track) K=ታÃ ÃÑvªM:: ¾Te[Í¨< w³ƒ“ 

¾Ñ<Ç¿ ¨<ewew’ƒ SÖ’† ¾J’ Ñ<ÇÃ uSÅu† ¾Ñ<ÇÃ SeS` (standard track) እ”Ç=ታÃ 



TÉ[Ó ÁeðMÒM:: uSJ’<U Ñ<ÇÄ‹ uõ`É u?ƒ uT>ËS\uƒ Ñ>²? u}KÁ¿ SeSa‹ 

KTeÑvƒ ¾Ñ<ÇÄ‡” vI] KS¨c” S[Í Sewcw ÁeðMÒM:: ÃIU Ñ<ÇÄ‹ Kõ`É u?ƒ 

uT>k`u<uƒ Ñ>²? õ`É u?~ uT>Ák`u¨< ö`U LÃ }Ÿ^ካ] ¨Ñ„‹ S[Í እ”Ç=cÖ< 

ÃÅ[ÒM:: 

SS²†‹ Ÿ}K¿“ ¾Ñ<ÇÄ‹ SeSa‹ Ÿ}¨c’< uHL uእÁ”Ç”Æ SeS` }Óv^© 

SÅ[Ó ÁKv†¨< e’e`›„‹ K=¨c’< ÃÑvM:: uSJ’<U Ñ<ÇÄ‹” K=ÁóØ’< ¾T>‹K< 

›c^a‹ SkÖM ÁKv†¨< c=J” u²=Á¨< M¡ Ñ<ÇÄ‹” ¾T>ÁÕƒ~ ›c^a‹ K=¨ÑÆ 

ÃÑvM:: እ”Ç=G<U Ñ<ÇÄ” K=ÁóØ’< ¾T>‹K< K?KA‹ e’ e`›„‹ SÚS` ŸKv†¨< 

እ”Ç=ÚS\ SÅ[Ó ›Kuƒ:: 

vÖnLÃ Ñ<ÇÄ‹” KÁÃ„ ¾SU^ƒ ýaÓ^U }’Éö }Óv^© SJ’< w‰ dÃJ” u›Óvu< 

}Óv^© KSJ’< ¡ƒƒM ÃðMÒM:: u}KÃ ŸõƒI e`›~ }dታò‹ Ò` sT> ¾J’ 

Ó”‟<’ƒ“ ƒww` ÃðMÒM:: u}KÃ }Óv^© ¾}Å[Ñ¨< ýaÓ^U Ø\“ SØö Ô„‹ 

K=S[S\ ÃÑvM:: 

የቡዴን መወያያ ጥያቄዎች 

ጉዲዮችን ሇያይቶ የመምራት ዘዳን በፍርዴ ቤት ተግባራዊ ሇማዴረግ በፍርዴ ስራ የሚሰሩ 

በርካታ አካሊትን ተሳትፎ ይፈሌጋሌ፡፡ እንዱሁም ፕሮግራሙን ነዴፎ ተግባራዊ ሇማዴረግ ሰፊ 

የጥናት ግዜን ይጠይቃሌ፡፡ በተሇይ የፍርዴ ቤት መሪዎችን ቁርጠኝነትና ተነሳሽትን ይፈሌጋሌ፡

፡ ጉዲዮችን ሇያይቶ የመምራት ዘዳን ጠቀሜታ ከሊይ ሇመመሌከት ሞክረናሌ፡፡  

 በመሆኑም ፍርዴ ቤቱ የሚያዘጋጀው ስርአት ሳይኖር ዲኛው ወይም አንዴ ችልት 

የሚቀርቡሇትን ጉዲዮች ሇያይቶ ሇመምራት ይችሊሌ ብሇው ያምናለን? 



 በብዙ ፍርዴ ቤቶች ዲኞች አመታዊ እቅዴ እንዱያዘጋጁ ይጠየቃለ፡፡ በዚህ ሂዯት 

የሚቀርቡሊቸውን ጉዮች ሇያይተው መምራት የሚችለበትን እቅዴ ማዘጋጀት ይችሊለን?  

 

የፍትሃብሄር ስነስርአት ህጉና ጉዲዮችን ሇያይቶ መምራት 

ከሊይ የተመሇከትነው ጉዲዮችን ሇያይቶ የመምራት ዘዳ በፍርዴ ቤት ዯረጃ እቅዴ ተነዴፎ ተግባራዊ 

የሚዯረግበት ስርአት ነው፡፡ ይህ አሰራር ከፍርዴ ቤቱ ከፍተኛ አመራር ወዯ ታች የሚወርዴ በመሆኑ 

ምናሌባት በአፈፃፀም ረገዴ ጊዜን ሉፈጅ የሚችሌ በመሆኑ አሌያም ጭራሹኑ አሰራሩ ተግባራዊ 

ሊይዯረግ ስሇሚችሌ ዲኞች የራሳቸውን ጉዲዮችን ሇያይቶ የመምራት ዘዳ ነዴፈው ተግባራዊ ሉያዯርጉ 

ይገባሌ፡፡ 

ከሊይ ሇመመሌከት እንዯሞከርነው ጉዲዮች በአይነት፣ በውስብስብነት፣ በአስቸኳይነት ወዘተ ይሇያያለ፡፡ 

ይህንን ሌዩነት መሰረት በማዴረግ ጉዲዯችን መምራት ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇምሳላ 30 ምስክሮች ያለበት 

ጉዲይ እንዯ መዯበኛ ጉዲይ ታይቶ ከላልች መዝገቦች ጋር አብሮ ሉታይ አይገባውም፡፡ ዲኞች 

ምስክሮችን ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሰምተው ሉጨርሱ የሚችለበትን ስሌት ቀይሰው ተግባራዊ 

ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በተሇይ ከእንዱዚህ አይነት መዝገብ ጋር ላልች መዝገቦች ሉዯረቡ 

እንዯማይገባ ግሌፅ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ አንዴ የቼክ ጉዲይ ከውርስ ጉዲይ ጋር በእኩሌ አሰራር 

መስተናገዴ የሇበትም፡፡ ሇውርስ ጉዲይ የሚሰጠው ቀጠሮ ሉረዝም የሚችሌ ሲሆን ሇቼክ ጉዲይ 

የሚሰጥ ቀጠሮ ማጠር ይገባዋሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ የፍትሃብሄር ስነስርአት ህጉ በዋነኝነት ጉዲዮች በሶስት መንገድች ያስተናግዲሌ፡፡  

መዯበኛ ስነስርት  



ቅዴመ ሙግት መስማት (pre-trial stage) 

1. የክስ አቤቱታ (ከሰነዴና ከፅሐፍ ማስረጃ እንዱሁም ከማስረጃ ዝርዝር ጋር) ይቀርባሌ፡፡ 

2. ተከሳሹ የመከሊከያ  መሌሱን ይዞ እንዱቀርብ ይታዘዛሌ፡፡ 

3. የመከሊከያ መሌስ (ከሰነዴና ከፅሐፍ ማስረጃ እንዱሁም ከማስረጃ ዝርዝር ጋር) ይቀርባሌ፡፡ 

4. የመከሊከያ መሌሱ ከቀረበ በኃሊ የጽሐፍ ክርክሩ ያቆማሌ 

5. የፅሐፍ ክርክሩ ካቆመ በኃሊ ክሱን ሇመስማት ይቀጠራሌ፡፡ 

6. በተቀጠረው ቀን በሊጉዲዮች ራሳቸው ወይም ወኪልቻቻው ይቀርባለ፡፡ 

7. ባሇጉዲዮች ከፅሐፍ አቤቱታቸው ጋር ያሊቀረቡትን የፅሐፍ ማስረጃ ይዘው ይቀርባለ፡፡ 

8. የጽሐፍ ማስረጃ ሁለ በባሇጉዲዮች ወይም በፍርዴ ቤቱ ትፅዛዝ ተጠቃል ይገባሌ፡፡ 

9. ፍርዴ ቤቱ ባሇጉዲዮቹን ወይም ወኪልቻቸውን ይመረምራሌ፡፡  

10. የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ከቀረበ ውሳኔ ይሰጥበታሌ፡፡ 

11. በተዯረገው ምርመራ ተከሳሹ የቀረበበትን ክስ ካመነ ወዱያው ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡   

12. ተከሳሹ የቀረበበትን ክስ ካሊመነ  የክርክሩ ጭብጥ ይያዛሌ፡፡  

ሙግት መስማት (trial stage) 

13. ጭበጡ ከተመሠረተ በኃሊ ክርክሩን መስማትና ማስረጃ መመርመር ይቀጥሊሌ፡፡  

14. ሇሁሇቱም ወገን ምስክሮች መጥሪያ ይሊካሌ፡፡ 

15. የሁሇቱም ወገን ምስክሮች  ተሟሌተው ይቀርባለ፡፡ 

16. ከሳሹ  (በተወሰኑ ሁኔታዎች ተከሳሹ) ሙግቱን ይከፍታሌ፡፡ 

17. ሙግቱን የጀመረው ወገን ምስክሮቹ የሚመስክሩሇትን ነጥብ በአጭሩ ያስረዲሌ፡፡ 

18. ምስክሮች  እውነት ሇመናገር ይምሊለ ወይም እውነት እንዯሚናገሩ ያረጋግጣለ፡፡ 

19.  ሙግቱን የጀመረው ሰው ምስክሮቹን አንዴ በአንዴ  አቅርቦ ዋና ጥያቄ ይጠይቃሌ፡፡ 

ላሊው ወገን መስቀሇኛ ጥያቄ ያቀርባሌ፡፡ የጀመረው ወገን የማጣሪያ ጥያቄ ይጠይቃሌ፡፡ 

ፍርዴ ቤቱ በማንኛውም ሰዓት አስፈሊጊ የሆነ ጥያቄ ይጠይቃሌ፡፡ 

20. ሙግቱን የከፈተው ወገን ምስክሮቹን አሰምቶ ከጨረሰ በኃሊ ላሊኛው ወገን ምስክሮቹ 

የሚያስረደሇትን የመከሊከያ ነጥብ በአጭሩ አስረዴቶ በተመሳሳይ ሁኔታ ምስክሮቹን 

ያሰማሌ፡፡ 

21. ማስረጃ የመስማቱ ሂዯት ሲጠናቀቅ ግራ ቀኙ የመዝጊያ ቃሊቸውን ይሰጣለ፡፡ 

22. በመጨረሻም ፍርዴ ቤቱ የፍርዴ ውሳኔውን ይሰጣሌ፡፡ 



 

 

አጭር ስነስርአት (summary Procedures) 

 

1. ከፍ/ብ/ስ/ስ/ቁ/ 284 እስከ 292 በተዯነገገው መሠረት ይፈፀማሌ፡፡ 

2. በዚህ ሥርዓት መሠረት ክስ ሉቀርብ የሚችሇው በቁ. 284 ሥር በተዘረዘሩ ጉዲዮች ብቻ 

ነው፡፡ 

 ምንጩ ግሌፅ ውሌ፣ የሃዋሊ ሰነዴ፣ ቼክ፣ የተስፋ ሰነዴ ወይም ቀሊሌ ውሌ የሆነ 

ሌኩ የታወቀ ገንዘብን የሚመሇከት ክስ በሆነ ግዜ 

3. ማመሌከቻው በመኃሊ ቃሌ ተዯግፎ መቅረብ አሇበት (284(ሏ))፡፡ የመኃሊ ቃለ ተከሳሹ 

ሇነገሩ ምንም ዓይነት መከሊከያ እንዯላሇው ከሳሽ የሚያምን መሆኑን መግሇፅ አሇበት፡፡ 

4. ፍ/ቤቱ ማመሌከቻውን ከተቀበሇ በኃሊ ሇተከሳሹ መጥሪያ እንዱዯርሰው ያዛሌ (ቁ. 

285(1)) ፡፡ 

5. ተከሳሹ ቀርቦ ሇመከሊከሌ እንዱፈቀዴሇት ፍ/ቤቱን ጠይቆ ካሊስፈቀዯ በቀር መከሊከያ 

ሉያቀርብ አይችሌም (ቁ. 285(1))፡፡ 

6. ተከሳሹ ቀርቦ ሇመከሊከሌ እንዱፈቀዴሇት ሇፍ/ቤቱ ካሊመሇከተ ወዱያው ፍርዴ 

ይሰጣሌ(ቁ. 285(2))፡፡ 

7. ሇመከሊከሌ ፈቃዴ እንዱሰጥ የሚቀርበው ማመሌከቻ በቁ. 286 መሠረት በመኃሊ ቃሌ 

ተዯግፎ መቅረብ አሇበት፡፡ 

8. ተከሳሹ ሇመከሊከሌ እንዱፈቀዴሇት ያቀረበው ማመሌከቻ ተቀባይነት ካጣ ወዱያው 

ሇከሳሹ ይፈረዲሌ (ቁ. 287)፡፡ 

9. ማመሌከቻው ተቀባይነት ካገኘ ግን ተከሳሹ መከሊከያ እንዱያቀርብ ይፈቀዴሇታሌ፡፡ 

ክርክሩም የሚመራው ፍ/ቤቱ በሚሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ወይም እንዯመዯበኛው ክስ 

በቀጥታ ሉሆን ይችሊሌ(ቁ. 290 እና 291)፡፡ 

10. ፍርዴ ከተሰጠ በኃሊ ሇተከሳሹ የተሊከው መጥሪያ በአግባቡ ያሌዯረሰው ከሆነ ፍ/ቤቱ 

ፍርደ ከመፈፀም እንዱቆይ በማዴረግ ተከሳሹ ቀርቦ እንዱከሊከሌና ስሇ ጉዲዩም አፈፃፀም 

ተገቢ መስል የታየውን ትዕዛዝ ሇመስጠት ይችሊሌ(ቁ.292)፡፡ 

 



 

የተፈጠነ ሥነ ሥርዓት (Accelerated Procedure) 

 

1. ከፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 300 እስከ 314 በተዯነገገው መሠረት ይፈፀማሌ፡፡ 

2. በመሠረቱ ይህ ሥርዓት የሚፈቀዯው በቁ. 305 እና 307-314 በተዘረዘሩት ጉዲዮች ነው 

(ቁ. 300(11))፡፡ 

3. ሆኖም ግን ጉዲዩ በዚህ ሥርዓት መታየት የሇበትም ብል ፍ/ቤቱ መከሌከሌ የሚችሌ 

ሆኖ ከሊይ በተጠቀሱት ቁጥሮች ከተዯነገጉት ጉዲዮች ውጪም ቢሆኑ ላልች ጉዲዮች 

በዚህ ሥርዓት መታየት ይችሊለ (ቁ. 300 (1))፡፡ 

4. ማመሌከቻው የሚቀርበው በቁ. 301 የተዯነገገውን ሁኔታ አሟሌቶና በመኃሊ ቃሌ 

ተዯግፎ መሆን አሇበት፡፡ 

5. ማመሌከቻው በቁ. 302 ሥር በተዘረዘሩት ምክንያቶች ውዴቅ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

6. ማመሌከቻው ተቀባይነት ካገኘ ፍ/ቤቱ ውሳኔ የሚሰጠው በማመሌከቻው ሊይ በተገሇፀው 

እና አመሌካቹ ከማመሌከቻው ጋር ያቀረባቸውን ሰነድችና የፅሐፍ ማስረጃዎች መሠረት 

በማዴረግ ነው(ቁ. 303(2) እና 301(3))፡፡ ሆኖም ፍ/ቤቱ አስፈሊጊ የሆነ ማስረጃ 

እንዱቀርብ ማዘዝ ይችሊሌ (303 (3)) ፡፡ 

7. ሕጉ በላሊ አኳኃን እንዱፈፀም የሚያዝ ካሌሆነ በቀር በዚህ ሥርዓት በሚሰጠው ፍርዴ 

ሊይ ይግባኝ ሇማቅረብ አይቻሌም (ከቁ. 309-311 ከተመሇከተው በቀር) (ቁ. 306 (1))፡፡ 

8. ይግባኝ የሚፈቀዴ ከሆነ ይግባኙ ፈርዴ በተሰጠ በ15 ቀን ውስጥ መቅረብ አሇበት (ቁ. 

306 (2))፡፡ 

ከሊይ ሶስቱን መሰረታዊ የፍትሃብሄር አካሄድች የተመሇከትን ሲሆን ዲኞች እነዚህን የፍትሃብሄር 

አካሄድች በአግባቡ ሉጠቀሙባቸው ይገባሌ፡፡  

የቡዴን መወያያ ጥያቄዎች 

1. የፍትሃብሄር ህጉ የሚያስቀምጣቸውን የጉዲይ አመራር መንገድች (case tracks) አንዴ 

በአንዴ በማንሳት በመንገድቹ መካከሌ ያሇውን አንዴነትና ሌዩነት ተወያዩበት፡፡ 

2. ዲኞች ጉዲዮች በአንደ መንገዴ እንዱመጡ የማስገዯዴ ስሌጣን አሊቸውን? 



3. በተሇምድ አብዛኛው የፍትሃብሄር ጉዲዮች የሚቀርቡት በመዯበኛ ስነስርአት ሲሆን ሇዚህ 

ችግሩ ምንዴነው ብሇው ያምናለ? 

 

 

 

ውጤታማ የሆነ የቀጠሮ አሰጣጥ ዘዳ      

¾¡e SeTƒ: S<Óƒ ¨ÃU K?L T“†¨<U ÃðìTM  ¾}vK É`Ñ>ƒ ¨ÃU H>Åƒ ÃcTM 

¨ÃU ÃðìTM u}vKuƒ k” K=ËU` ¨ÃU K=ðìU ÃÑvM:: u}Ÿ^"] ¨Ñ„‹“ uõ`É 

H>Å~ }dታò ¾J’ ¨Ñ„‹ LÃ ›”É Ñ<ÇÃ ScTƒ ÃËS^M u}vKuƒ k” እ”ÅT>cT 

እ`ÓÖ† eT@ƒ SõÖ` u×U ›eðLÑ> ’¨<:: ¾õ`É u?ƒ e^“ ¨<Ö?ታT’ƒ uእÏÑ<” 

Ÿ}Ÿ^"] ¨Ñ„‹ ¾Ñ<ÇÄ‹ ´ÓÏƒ Ò` ¾}ÁÁ² ’¨<:: }Ÿ^"] ¨Ñ„‹ Ñ<Ç¿ ÃcTM u}vKuƒ 

k” Ñ<Ç¿ እ”ÅTÃcT እ`ÓÖ† eT@ƒ "L†¨< õ`É u?ƒ }²ÒÏ}¨< ›ÃSÖ<U:: 

Ue¡a‰†¨<” ¨ÃU K?KA‹ Te[Í‰†¨<” KTp[w ¨ß“ SÑ<LLƒ eLK¨< እ’²I”U 

›Ák[u<U:: uSJ’<U Ñ<ÇÄ‹ ÃÕ}ታK<:: 

u}KÃ Øwp“ ታT‡ ¾J’ kÖa Ñ<ÇÄ‹ upÉT>Á ueUU’ƒ እ”Ç=ÁMp ÁÅ`ÒM:: u›T@]"” 

›Ñ` u}Å[Ñ Ø“ƒ ¾õ`É u?„‹ Øwp“ ታT‡ kÖa ŸÑ<ÇÄ‹ u›ß` Ñ>²? ¨<eØ እMvƒ 

ŸTÓ‡ƒ Ò` kØታ ¾}Ñ“‡ SJ’<” ÁdÁK<:: 

¾Øwp“ ተ›T’’ƒ ÁK¨< kÖa KTU×ƒ SÅ[Ó ÁKv†¨<:- 

 ¾Ñ<ÇÃ SeT>Á k” ŸS¨c” uòƒ Ñ<ÇÄ‹ ueUU’ƒ እ”Ç=ÁMl Tu[ታታƒ 

 }ðíT> ¾T>J” ¾›Ë”Ç ›ÁÁ´ ²È” Te}ª¨p 



 ukÖa ›c×Ø LÃ Øwp ¾J’ þK=c= TekSØ 

 }Övvm Ç† SSÅw 

 Ñ<ÇÄ‹ ¨Å ¡e ScTƒ ŸSH@Ç†¨< uòƒ ueUU’ƒ እ”Ç=ÁMl TS‰†ƒ KÑ<ÇÃ SeT>Á 

um Ñ>²?” Ãc×M:: u}KÃ Ñ<ÇÄ‹ ¨Å õ`É u?ƒ እ”Åk[u< Ç•‹ Ñ<ÇÄ‹ ¨Å S<Óƒ SeTƒ 

Å[Í dÃÅ[c< ueUU’ƒ ¨ÃU uK?L ›T^ß ¾S<Óƒ Sõ‰ ²È እMvƒ እ”Ç=ÁÑ‟< Ÿõ}† 

Ø[ƒ ÁÅርÒK<:: uSJ’<U ›w³†¨< Ñ<ÇÄ‹ ŸSËS]Á¨<’< እMvƒ ÁÑ†K<:: u›T@]"” ›Ñ` 

96 uS„ ¾T>J’< ¾¨”ËM Ñ<Ç¿‹“ 97 uS„ ¾T>J’< ¾õ/uH@` Ñ<ÇÄ‹ ¨Å ¡e ScTƒ 

dÃH@Æ ueUU’ƒ ¨ÃU uK?L ¾S<Óƒ Sõ‰ ²È‹ ÁMnK<:: uSJ’<U õ`É u?„‹ 3-4 

uS„ uT>J’< Ñ<ÇÄ‹ LÃ w‰ ’¨< ¡`¡a‹”“ S<Ó„‹” ¾T>Áe}“ÓÆƒ:: ÃIU õ`É 

u?„‹ uÑ<ÇÄ‹ eK TÃÚ“’l •እÁ”Ç”Æ” ›Ÿ^"] Ñ<ÇÃ ²“ wK¨< KTe}“ÑÉ cò Ó²? 

Ã„^†ªM:: Ñ<ÇÄ‹ }Å^`u¨< eKTÃkÖ\ u›Ñ^‹” እ”Å}KSÅ¨< K?L }Kªß kÖa 

KSeÖƒ ›ÃÑÅÆU:: uSJ’<U Ñ<ÇÄ‹ ÃcTK< ¨ÃU Ue¡a‹ ÃcTK< ¨ÃU T“†¨<U 

ÃðìTK< ¾}vK< É`Ñ>„‹ u}SÅuL†¨< ¨ÃU u}Á²L†¨< Ó²? ÃðìTK<::  

}ðíT> ¾T>J” ¾›Ë”Ç ›ÁÁ´ ²È ›”É ‹K<ƒ u}¨c’ Ñ>²? (u›”É k”: u›”É dU’ƒ: 

¨²ተ) U” ÁIM Ñ<ÇÄ‹” K=kØ` •እ”ÅT>Ñv ¾T>ÑMî ’¨<:: ¾እKƒ' ¾dU”ƒ ¨ÃU ¾¨` 

›Ë”Ç um ¨ÃU SÖ’† K=J” ÃÑvªM:: ŸSÖ” uLÃ T’eU J’ Sw³ƒ ¾KuƒU:: ¾õ`É 

u?ƒ ›Ë”Ç ŸSÖ” uLÃ ŸJ’ õ`É u?~ G<K<”U Ñ<ÇÄ‹ SeTƒ eKTÃ‹M ¾}¨c’< Ñ<ÇÂ‹ 

KK?L Ñ>²? SpÖ` ÓÉ eKT>M ¾}Ÿ^"]¨‹” እ`ÓÖ† }eó ¾T>ÔÇ ÃJ“M:: u}SddÃ 

G<’@� ›Ï”Ç‹ u×U ›’e}† uJ’< Ñ>²? u}KÃ ¾›”É S´Ñw Ñ<ÇÃ KSeTƒ kÖa }Ãµ 

SeTƒ vM}‰K Ñ>²? ¾Ç•‹ Ñ>²? ¾T>v¡” ÃJ“M:: uSJ’<U õ`É u?„‹ u›Ë”Ç ›ÁÁ´ LÃ 

uG<K~U î”ö‹ ÁK¨<” ‹Ó` uT>Áe¨ÓÉ SMŸ< K=c\ ÃÑvM:: 

Øwp“ }›T’>’ƒ ÁK¨< kÖa KSõÖ` ukÖa ›c×Ø LÃ Øwp ¾J’ þK=c= SŸ}M 

ÁeðMÒM:: u×U MM ¾J’ ¾kÖa þK=e }Ÿ^"] ¨Ñ„‹ dÃ²ÒÌ እ”Ç=SÖ< Áu[ታታM:: 



}Övvm Ç† SSÅw Ñ<ÇÄ‹ KK?L Ñ>²? እ”ÇÃkÖ\ ¨ÃU እ”ÇÃ}LKñ ÁÅ`ÒM:: ¾õ`É 

u?ƒ e^ w²< እ`ÓÖ† KSJ” uTÃ‰K< ¡e}„‹ ¾}VL ’¨<:: Ç•‹ K=ታSS< ¨ÃU uK?L 

T“†¨<U U¡”Áƒ ¾kÖ\ƒ” S´Ñw KTe}“ÑÉ ¾TÃ‹K<uƒ G<’@ታ K=ðÖ` Ã‹LM:: 

ŸS´Ñx‹ w³ƒU G<K<”U Ñ<ÇÄ‹ Te}“ÑÉ ›Ã‰M ÃJ“M:: uእ”Å²=I G<’@ታ kÖa SeÖƒ 

Øwp uJ’ kÖa LÃ ›K<ታ© ¨<Ö?ƒ eLK¨< }Övvm Ç† ÃI”” ‹Ó` K=ðታ Ã‹LM:: 

ዲኛ እንዯማንኛውም መንግስት ሰራተኛ በቀን 8 ሰዓታት በሳምንት 5 ቀን ይሰራሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ 

የጉዲዮችና የባሇጉዲዮች ፍሰት የማያቋርጥ በመሆኑ ዲኛ ጊዜውን በአግባቡ መጠቀም መቻሌ አሇበት፡፡ 

ዲኞች ጉዲዮችን በችልት ከመዲኘነት በተጨማሪ  

 የአመራር፣  

 ባሇጉዲዮችን የማስተናገዴ፣  

 ውሳኔ የመፃፍ፣  

 ጉዲይ የማጣናት ወዘተ ተግባራት እንዱፈጽሙ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

በመሆኑም ግዜያቸውን በአግባቡ ከፋፍሇው ውጤታማ ስራ መስራት አሇባቸው፡፡ ዲኞች የሳምንቱን 

ቀናት በሙለ ችልት በማስቻሌ ማሳሇፍ የሇባቸውም፡፡ ዲኞች በሳምንት ከሶስት ቀን በሊይ ችልት 

ባያስችለ ይመረጣሌ፡፡ ከዚህ ውጭ ሇመዝገብ ጥናት፣ ውሳኔ ሇመፃፍ፣ አቤቱታዎችን ሇማስተናገዴ 

ጊዜ ሉመዴቡ ይገባሌ፡፡ በተሇይ በችልት ሊይ ክስ ብልም ክርክር ሇመስማት ከፍተኛ ዝግጅትን 

የሚፈሌግ በመሆኑ ጊዜ ሉመዯብ ይገባሌ፡፡ 

ከቀጠሮ ጋር በተያያዘ ፍርዴ ቤቱ ሇሚከተለት ተግባራት ትኩረት ሉሰጥ ይገባሌ፡- 

 በእያንዲንደ ቀጠሮ ፍርዴ ቤቱ አንዴ አሊማን ከግብ ሇማዴረስ ማሇም አሇበት 



 አሊስፈሊጊ ቀጠሮዎች መወገዴ አሇባቸው 

 ማናቸውም ቀጠሮ ግሌፅ የሆነ ግብና ግቡን ሇማሳካት የሚበቃ አጭር ጊዜ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

 ጉዲዩ የሚቀጠር ከሆነ የጉዲዮ መሰማት የሚቀጥሌበት ገሌፅ አቅጣጫ መቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

የቡዴን መወያያ ጥያቄዎች 

1. ዲኞች ቀጠሮዎችን በዘፈቀዯ ይሰጣለ በሚሌ ይወቀሳለ፡፡ ይህንን ይቀበለታሌን? ሇምን? 

2. ውጤታማ የሆነ የቀጠሮና አጀንዲ አያያዝ ዘዳ ምን አይነት ነው ብሇው ያስባለ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ክፍሌ ሁሇት 



ቅዴመ ሙግት 

የክፍለ ግቦች 

ይህ ክፍሌ ከተጠናቀቀ በኃሊ ሰሌጣኞች 

 የፍትሃብሄር ጉዲይ ቅዴመ ሙግት ምነነት ይገሌፃለ፡፡ 

 በመጀመሪያ ቀነ ቀጠሮ ክስ ሇመስማት መዯረግ ያሇበትን ዝግጅት ይገሌፃለ፡፡ 

 የክስ መስማትን ምንነት ይገሌፃለ፡፡ 

 በክስ መስማት ሂዯት መዯረግ ያሇባቸውን ስራዎች ይሇያለ፡፡ 

 ክስ ይሰማለ፡፡ 

 የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር ይሰማለ፡፡ 

 ሇመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ብይን ይሰጣለ፡፡ 

 ጭብጥ ሇመመስረት አስፈሊጊ የሆኑ ሁኔታዎችን ይሇያለ፡፡ 

 የጭብጥ አመሰራረት ዘዳን ይሇያለ፡፡ 

 ጭብጥ ይመሰርታለ፡፡ 

 

 

 

መግቢያ           



የቅዴመ ሙግት ሂዯት (pretrial stage) የመጀመሪያው የፍትሃብሄር ክርክር ሂዯት ነው ሉባሌ 

ይችሊሌ፡፡ በዚህ ግዜ ተከራካሪ ወገኖች አቤቱታና የሰነዴ ማስረጃዎቻቸውን ይሇዋወጣለ፡፡ እንዱሁም 

ክስ መስማት በሚባሇው ሂዯት ፍርዴ ቤቱ የተከራካሪዎች ምርመራ በማዴረግ አቤቱታዎችን 

ያጣራሌ፣ ሇመቃወሚያዎች መፍትሄ ይሰጣሌ እንዱሁም ጭብጥ ይመሰረታሌ፡፡ ግራ ቀኙ 

የሚከራከሩበት ነጥብ ከላሇም ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

ክስ ሇመስማት መዯረግ ስሊሇባቸው ቅዴመ ዝግጅቶች 

በፍትሃብሄር ክርክር ሂዯት ክስ መስማት የመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ነው፡፡ የጉዲዩ የክርክር አቅጣጫ 

የሚወሰንበት በመሆኑ ወሳኝ ሂዯት ነው፡፡ በመሆኑም ዲኞች በቀነ ቀጠሮ በቂ ዝግጅት አዴርገው 

ጉዲዮን እንዱያስተናግደ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 

የፅሐፍ ክርክር የማቀባበሌ ሥራን ማጠናቀቅ 

 

ሀ.  ፅሐፍ የማቀባበሌ ሥራ የሚጠናቀቀው ከሳሹ ባቀረበው የክስ አቤቱታና 

የፅሐፍ ማስረጃ ሊይ ተከሳሹ የመከሊከያ መሌሱንና የፅሐፍ ማስረጃውን 

ሲያቀርብ ነው፡፡ 

ሇ. ተከሳሹ ባቀረበው የመከሊከያ መሌስ ሊይ ከሳሹ የመሌስ መሌስ እንዱሰጥ 

ሉፈቀዴሇት አይገባምም፡፡ 

ሏ. ፅሐፍ የማቀባበለ ሥራ ከተጠናቀቀ  በኃሊ በቁ. 241 እና በተከታዮቹ  መሠረት 

ተከራካሪዎቹን መመርመርና የክርክሩን ጭብጥ የመያዝ ሂዯት ይቀጥሊሌ፡፡ 

ከፍትሃብሄር መርሃ ችልት  

 

ክስ ከመሰማቱ በፊት ዲኞች የሚከተሇውን ዝግጅት መፈፀም ይገባቸዋሌ፡- 



 የግራ ቀኙን አቤቱታዎች በጥንቃቄ ማንበብ 

 የሰነዴ ማስረጃዎቹን በአግባቡ መፈተሸ 

 አግባብነት ያሊቸውን አግባብነት ከላሊቸው የሰነዴ ማስረጃዎች መሇየት 

 ክሱም ሆነ መሌሱ ጉዴሇት የላሇበት መሆኑን በዴጋሚ ማረጋገጥ 

 ሉቀርቡ የሚገባቸው የሰነዴ ማስረጃዎች ተጠቃሇው መግባታቸውን ማረጋገጥ 

 ግራ ቀኙ የሚያከራክራቸውን ነጥብ መሇየት 

 በግራ ቀኙ አቤቱታ ውስጥ ገሌፅ ያሌሆነውን መሇየት፣ ሇግራ ቀኙ የሚቀርብ የማብራሪያ 

ጥያቄ ማዘጋጀት 

 ግራ ቀኙ ካቀረቧቸው የሰነዴ ማስረጃዎች በግራ ቀኙ ማብራሪያ የሚያስፈሌጋቸውን መሇየት 

 የግራ ቀኙን አቤቱታዎች በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ሇማብራራት ማስታወሻ መያዝ 

 ተከሳሽ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ አቅርቦ እንዯሆነ መሇየት፣ መቃወሚያዎቹ ተቀባይነት 

ያሊቸው እንዯሆነ መፈተሸ 

 

የፅሐፍ ማስረጃ ስሇሚቀርብበት ጊዜና ሁኔታ  

 

ሀ. የፅሐፍ ማስረጃዎች በሙለ ክርክሩን መስማትና ምስክሮችን መመርመር 

ከመጀመሩ በፊት ተጠቃሇው መግባት አሇባቸው፡፡ 

ሇ. በመጀመሪያ ዯረጃ ከሳሹ ከክስ ማመሌከቻው ጋር ተከሳሹ ዯግሞ ከመከሊከያ መሌሱ 

ጋር ይጠቅመናሌ የሚለትንና በእጃቸው የሚገኙትን ወይም ሉያቀርቡ የሚችለትን 

የጽሐፍ ማስረጃ በሙለ አያይዘው ማቅረብ አሇባቸው (ቁ. 223(1)) (ሇ)  እና 234 

(1)፡፡ 

ሏ. በሁሇተኛ ዯረጃ ተከራካሪ ወገኖች ሇማቅረብ የሚችለትንና ይጠቅማናሌ የሚለትን 



ወይም ፍርዴ ቤቱ እንዱቀርብ የጠየቀውንና አስቀዴመው ፍርዴ ቤት ያሊቀረቡትን 

የፅሐፍ ማስረጃ ሁለ በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ማቅረብ አሇባቸው (ቁ. 137 (1)) 

፡፡ 

መ. ማንኛውም አቤት ባይ ሰነድችን ከአቤቱታው ጋር በማያያዝ ወይም ከቀነ ቀጠሮው 

በፊት ወይም በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ካሊቀረበ በቀር ማስረጃዬ ከፍርዴ ቤቱ 

መዝገብ ጋር ይያያዝሌኝ ወይም ሇማቅረብ ይፈቀዴሌኝ በማሇት ሇማመሌከት 

አይችሌም (137(3)፡፡  

ሠ. መቅረብ የሚገባቸው ማስረጃዎች ከተከራካሪዎች ወገኖች ባንዲኛው ጉዴሇት ወይም 

በቂ ባሌሆነ ምክንያት ሳይቀርቡ የቀሩ እንዯሆነ ፍርዴ ቤቱ ወዱያው ፍርዴ 

ይሰጣሌ (ቁ. 256(1))፡፡  

ረ. ከሊይ በ “መ” እና “ሠ” ሥር የተጠቀሱት አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ 

ከአቤቱታ ጋር ወይም በመጀመሪያ ቀነ ቀጠሮ ያሌቀረበ የፅሁፍ ማስረጃ በላሊ ጊዜ 

ሉቀርብ የሚችሌበት ሌዩ ሁኔታዎች (exceptions) አለ፡፡ እነዚህም፡- 

1. ፍርዴ ቤቱ በራሱ አስተያየት ወይም በተከራካሪዎች ወገኖች አመሌካችነት 

በላሊ ፍ/ቤት ዘንዴ የሚገኝ መዝገብ ወይም የጽሐፍ ማስረጃ እንዱቀርብ 

ማዘዝ ይችሊሌ (ቁ.148 (11))፡፡ 

2. ማስረጃዎቹ ሳይቀርቡ የቀሩት ከባዴና በቂ በሆነ ምክንያት መሆኑን ፍርዴ 

ቤቱ ከተረዲ ስሇ ክርክሩ አወሳሰንና ማስረጃ ያሇመቅረቡ ስሊስከተሇው ኪሳራ 

ተገቢ መስል የታየውን ትፅዛዝ በመስጠት ነገሩ የሚሰማበትን ቀነ ቀጠሮ 

ይወስናሌ (ቁ. 256 (1)፡፡ (ማስረጃው እንዱቀርብ ማዘዝ ይችሊሌ፡፡) 

3. አስፈሊጊ መስል ከታየው ፍርዴ ቤቱ የክርክሩን ጭብጥ ከመያዙ በፊት 

በተከራካሪዎች ያሌቀረበን የፅሐፍ ማስረጃ በትዕዛዝ አስቀርቦ መመርመር 

ይችሊሌ (ቁ. 149 (1) )፡፡ 

4.  ክርክሩ በሚሰማበት በማናቸውም ግዜ ፍርዴ ቤቱ በተከራካሪዎቹ ያሌቀረበ 

ነገር ግን ሇክርክሩ ጠቃሚ የሆነ የፅሐፍ ማስረጃ እንዱቀርብ ሇማዘዝ ይችሊሌ 

(ቁ.164)፡፡ 

5. ምስክሮችን መስቀሇኛ ጥያቄ ሇመጠየቅ ወይም ምስክሩ ነገሩን ሇማስታወስ 



እንዱችሌ የሚቀርብ የጽሐፍ ማስረጃ በመጀመሪያ በይቀርብም ክርክሩ 

በሚስማበት ጊዜ መቅረብ ይችሊሌ (137 (4)) ፡፡ 

ከፍትሃብሄር መርሃ ችልት  

 

 

ክስን የመስማት ዘዳ        

የመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ክስ የሚሰማበት ቀን ነው፡፡ ዲኛው የግራ ቀኙን አቤቱታና ማስረጃዎች 

መርምሮ ጉዴሇት ያሇበት ከሆነ ክሱን ከመስማቱ በፊት ጉዴሇቱ እንዱሟሊ ማዴረግ አሇበት፡፡ ሇምሳላ 

በቀረበው ክስ ወይም መሌስ ሊይ መሰረታዊ ጉዴሇት ከተስተዋሇ ክስ ከመሰማቱ በፊት አቤቱታዎቹ 

እንዱሻሻለ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ እንዱሁም የሰነዴ ማስረጃዎች በዚህ ቀን ካሌቀረቡ ያሌቀረቡበትን 

ምክንያት በማጣራት በቂ ምክንያት ካሇ ክሱ ከመስማት ማስተሊሇፍ ይኖርበታሌ፡፡ 

በዚህ ቀጠሮ የዲኛው ሚና ጎሌቶ የሚወጣበት ነው፡፡ በተሇምድ የመጀመሪያው ቀን የቃሌ ክርክር ቀን 

ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡ ተከራካሪዎች ክርክርቸውን በአቤቱታቸው ሊይ ያቀረቡትን ዯግመው በማቅረብ 

የሚሟገቱበት ሁኔታ ያጋጥማሌ፡፡ የክስ መስማት ቀን ፍርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን የሚመረምርበት እንጂ 

የቃሌ ክርክር የሚዯረግበት አይዯሇም፡፡ 

ፍርዴ ቤቱ ግራ ቀኙ መቅረባቸውን ካረጋገጠ በኃሊ የግራ ቀኙን አቤቱታ በንባብ ማሰማት አሇበት፡፡ 

ሆኖም የግራ ቀኙ አቤቱታዎች የተንዛዙ ሉሆኑ የሚችለ በመሆናቸው በተሇቻሇ መጠን አጠር አዴርጎ 

ሇማብራራት ቢሞክር ይመረጣሌ፡፡ 

ፍርዴ ቤቱ ተከሳሹን መሰረታዊ የሆኑትን ፍሬነገሮች የሚያምን ወይም የሚክዴ መሆኑን መጠየቅ 

አሇበት፡፡ ከዚ ውጭ በግራ ቀኙ አቤቱታዎች ውስጥ ግሌፅ ያሌሆኑ፣ አሻሚ የሆኑና ላልች ነጥቦች 

ሊይ ማብራሪያ መጠየቅ አሇበት፡፡ እንዱሁም ግራ ቀኙ አንደ በላሊው አቤቱታ ሊይ ግሌፅ ያሆነ ነጥብ 

ወይም ላልች ማናቸውም እውነቱን ሉያወጡ የሚችለ ጥያቄዎችን በፍርዴ ቤቱ በኩሌ መጠየቅ 

ይችሊለ፡፡ ፍርዴ ቤቱም ጠያቄ መኖሩን ግራ ቀኙን በመጠየቅ ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ የክስ 

መስማቱ ሂዯት፣ የሚቀርቡ ጥያቄዎችና መሌሶች የአቤቱታው አካሌ ተዯርገው የሚወሰደ በመሆኑ 

በአግባቡ መመዝገብ አሇባቸው፡፡ 



በክስ መስማቱ ሂዯት ተከሳሹ የቀረበበትን ክስ ያመነ እንዯሆነ ፍርዴ ቤቱ ወዱያውኑ ፍርዴ መስጠት 

ይጠበቅበታሌ፡፡ ሆኖም ግራ ቀኙን የሚያከራክራቸው ነጥብ ካሇ ፍርዴ ቤቱ ወዯ ጭብጥ መመስረት 

መሄዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

ተከራካሪዎቹን ስሇመመርመር 

1. ባሇጉዲዮቹ ሲቀርቡ ፍርዴ ቤቱ ስሇክርክሩ መነሻ እና ከክርክሩ ጋር አግባብነት 

ያሊቸውን ጉዲዮች ከባሇጉዲዮቹ በመሰሇው ዘዳ የቃሌ ጥያቄ በማቅረብ 

ይመረምራቸዋሌ (ቁጥር 241) ፡፡ 

2. ከሳሹ ቀርቦ ተከሳሹ ቢቀርም ይህ ምርመራ በከሳሹ ሊይ ብቻ መካሄዴ አሇበት፡፡  

3. በዚህ ዯረጃ ባሇጉዲዮችን በመሰሇው የሚመረምረው ፍርዴ ቤቱ ነው እንጂ 

ባሇጉዲዮቹ ሙግት አይጀምሩም (ቁጥር 241(2)) ፡፡ የባሇጉዲዮች የቃሌ ሙግት 

የሚጀምረው በአንቀፅ 258 ነው፡፡ ሆኖም ክሱ በሚከፈትበት ጊዜም ቢሆን 

ከተከራካሪዎቹ ማንኛውም ወገን እንዱብራራሇት የሚፈሌገውን ጉዲይ ፍርዴ ቤቱ 

እንዱጠይቅሇት ሇማመሌከት ይችሊሌ (241(2) )፡፡ 

4.  ተከሳሹ በመከሊከያ መሌሱ ወይንም በምርመራው ወቅት በሚሰጠው ቃሌ 

የተከሰሰበትን ነገር ሙለ በሙለ ወይንም በከፊሌ ያመነ እንዯሆነ በታመነው መጠን 

ሇከሳሹ ይፈረዲሌ (ቁጥር 242)፡፡ ሆኖም ተከሳሹ ስሊመነ ብቻ ሇከሳሹ የሚወሰን 

ሳይሆን ተከሳሹ ቢያምንም ከሳሽ ያቀረበው ክስ ህጋዊ መሆኑንና ከሳሹ ያቀረበው 

ዲኝነት በሕግ የሚገባው መሆኑን ፍርዴ ቤቱ ማጣራት አሇበት፡፡ 

5. ክርክሩ በሚቀጥሌበት ሂዯት ውስጥ ተከሳሹ ያመነው ጉዲይ ካሇም ቁጥር 242 

ተፈፃሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በቁጥር 241 የተዯነገገው ምርመራም በክርክሩ ሂዯት 

ሁለ ሉቀጥሌ ይችሊሌ (ቁጥር 243) ፡፡ 

6. ፍርዴ ቤቱ ቅጣቱን ከመወሰኑ በፊት ባሇጉዲዮን መምከርና በቁጥር 480 መሠረት 

አስፈሊጊ የሆነውን እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡፡ የወንጀሌ ቅጣት የሚወሰነው 

በመጨረሻ ምርጫ መሆን አሇበት፡፡ 

7. ተከራካሪ ወገኖቹ ወይም አንደ ችልቱ የሚካሄዴበትን ቋንቋ የማያውቁ ከሆነ ፍርዴ 

ቤቱ አስተርጓሚ መመዯብ አሇበት፡፡ አስተርጓሚው የመተርጏም ስራውን ከመጀመሩ 

በፊት  የመሏሊ ወይም የማገጋገጫ ቃለን መስጠት አሇበት፡፡ የመኃሊ ቃለም 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕጉ የፎርም ሠንጠረዥ ሊይ በተገሇፀው መሠረት ‘’በዚህ ፍርዴ ቤት 



የቀረበውን ክርክር በእውነትና የችልታዬን ያህሌ ሌተረጉም እምሊሇሁ” የሚሌ 

መሆን አሇበት፡፡ አስተርጓሚው እምሊሇሁ ማሇትን ኃይማኖቱ የማይፈቅዴሇት ከሆነ 

እምሊሇሁ በማሇት ፋንታ አረጋግጣሇሁ ማሇት ይችሊሌ፡፡ መፅሏፍ ቅደስ ወይም 

ቁራን ይዞ እንዱምሌ ማስገዯዴ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

8. ክሱ የሚሰማው በግሌፅ ችልት መሆን አሇበት፡፡ ሆኖም  የተከራካሪዎቹን የግሌ 

ህይወት፣ የሕዝብን ሞራሌና የሀገሪቱን ዯህንነት ሇመጠበቅ ሲባሌ ብቻ ጉዲዩን በዝግ 

ችልት ማየት ይቻሊሌ፡፡  

ከፍትሃብሄር መርሃ ችልት  

 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

ፍርዴ ቤቱ ተከሳሹ በሰጠው መሌስ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ማቅረቡን ማጣራት 

ይኖርበታሌ፡፡ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ቀርቦ ከሆነ ከሳሽ መሌስ እንዱሰጥበት እዴሌ ይሰጠዋሌ፡፡ 

በተቻሇ መጠን ፍርዴ ቤቱ ሇቀረበው መቃወሚያ ወዱያውኑ ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ እሌባት 

ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ 

 

  በመጀመሪያ ዯረጃ ክርክር ሊይ የሚቀርቡ መቃወሚያዎች  

 

1. ማስረጃ ተቀብል ከመመረመሩ ወይም ምስክሮችን ከመስማቱ በፊት ፍርዴ ቤቱ 

አስቀዴሞ ማናቸውም ተከራካሪ ወገን ሊቀረበው መቃወሚያ ውሳኔ  መስጠት 

አሇበት (ቁጥር 244(1)) ፡፡ 

2. መቃወሚያዎቹ ከአንዴ በሊይ ከሆኑ ሁለም አንዴ ሊይ መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

ትክክሇኛ ፍርዴ ሇመስጠት የሚያሰናክለ ካሌሆኑ በቀር መጀመሪያ ያሌቀረቡ 

መቃወሚያዎች በኃሊ መቅረብ አይችለም፡፡ (ቁጥር 244(3)) 

3. መቃወሚያ መቅረብ ያሇበት ከመከሊከያ መሌስ ጋር ነው እንጂ  መጀመሪያ 



መቃወሚያ ብቻ ቀርቦ ሙለ መሌስ በኃሊ የሚቀርብበትን አሠራር ፍርዴ ቤቱ 

መፍቀዴ የሇበትም፡፡ ስሇዚህ ሙለ መሌስ ተሟሌቶ ሳይቀርብ መቃወሚያው ብቻ 

የቀረበሇት ፍርዴ ቤት በቁጥር 338  መሠረት የመከሊከያ መሌሱን ሲመረምር 

እንዱህ አይነቱን ያሌተሟሊ መሌስ አሇመቀበሌ ወይም ተሰተካክል እንዱቀርብ 

ማዘዝ አሇበት፡፡ 

4. ክሱ ትክክሇኛውን ፎርም አሌተከተሇም የሚሌ ክርክር እንዯመጀመሪያ ዯረጃ 

መቃወሚያ መቅረብ አይችሌም (ቁጥር 24(4))፡፡ (ክሱ ፎርሙን መከተለን 

የሚያጣራው ሪጅስትራር ስሇሆነ ነው፡፡) 

5. ፍርዴ ቤቱ የቀረበውን መቃወሚያ እንዱሁም የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ 

ከመረመረ በኃሊ በቁጥር 245 መሠረት ተገቢውን ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

6. የቀረበው መቃወሚያ ክሱ የተነሳበት ጉዲይ በይርጋ የታገዯ መሆኑን፣ ወይም 

አስቀዴም በፍርዴ  የተወሰነ መሆኑን፣ ወይም በሽምግሌና ታይቶ በስምምነት 

የተፈጸመ መሆኑን፣ ወይም ሇዕርቅ የተቀጠረ መሆኑን የሚገሌፅ ከሆነና ይህም 

በማስረጃ ከተረጋገጠ ፍርዴ ቤቱ ክሱን ዘግቶ ባሇጉዲዮቹን ያሰናብታሌ (ቁጥር 

245(2))፡፡ 

7. ከሊይ በቁጥር 6 ስር ከተገሇፀው ውጪ ያሇ መቃወሚያ ሲቀርብና በማስረጃ 

ሲረጋገጥ ግን ፍርዴ ቤቱ መዝገቡን ዘግቶ ተገቢ መስል የታየውን ትዕዛዝ 

ይሰጣሌ፡፡ 

8. ከሊይ በቁ. 7 ሥር በተጠቀሰው ሁኔታ መዝገቡ ሲዘጋ ካሳሽ ክሱን አሻሻል በዚያው 

ወይም በላሊ ፈርዴ ቤት ክሱን እንዯገና ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ከሊይ በቁጥር 6 ሥር 

በተጠቀሰው ሁኔታ ክሱ ሲዘጋ ግን ከሳሹ በዚያው ጉዲይ ላሊ ክስ ሇማቅረብ 

አይችሌም (ቁጥር 245 (3))፡፡ 

9. መዝገቡ የተዘጋው ፍርዴ ቤቱ ሥሌጣን በማጣቱ ከሆነ ከሳሹ ከከፈሇው የዲኝነት 

ገንዘብ ሊይ በዯንቡ መሠረት ከሚከፈሇው ሂሣብ የቀረው ይመሇስሇታሌ (ቁጥር 245 

(4)) ፡፡ 

የፍትሃብሄር መርሃ ችልት 

 



የሙከራ ሌምምዴ 

ከአባሪ 1-3 ያለ ጉዲዮችን መሰረት በማዴረግ የክስ መስማት ሌምምዴ አዴርጉ፡፡ 

የክስ መስማት ሌምምደ፡- 

 የተከራካሪዎችን ምርመራ 

 የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ካሇ ውሳኔን ይጨምራሌ፡፡ 

 

ጭብጥ የመመስረት ዘዳ      

በፍትሃብሄር ሙግት ሂዯት ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትን ጭብጥ መመሰረት ወሳኝ ሂዯት ነው፡፡ ጭብጥ 

ክርከሩ በምን መሌኩ መመራት እንዲሇበት እንዱሁም የትኞቹ ማስረጃዎች መቅረብ እንዲሇባቸው 

የመወሰን ሃይሌ አሇው፡፡ ሇጉዲዩ እሌባት ሇመስጠት ጥቅም የላሇው ጭብጥ ቢመሰረት በጉዲዩ አካሄዴ 

ሊይ ከፍተኛ ችግር ሉፈጥር ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ሂዯት ሊይ ዲኞች ትክክሇኛው ጭብጥ 

ሇመመስረት ጥንቃቄ ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ጭብጥ ግራ ቀኙን የሚያሇያያቸው ህግ ወይም 

ፍሬነገር ነው፡፡  

ጭብጥን ሇመመሰረት የግራ ቀኙን አቤቱታ፣ በመጀመሪያ ቀነ ቀጠሮ ክሱ በሚሰማት ጊዜ በፍርዴ 

ቤቱ ምርመራ ከተገኘው ውጤት እንዱሁም ከቀረቡት ማስረጃዎች በመነሳት ግራ ቀኙ የሚሇያዩበትን 

ፍሬነገር ወይም ህግ መሰረት በማዴረግ ሉመሰረት ይገባዋሌ፡፡ 

መሆኑም ጭብጥ ሇመመስረት የሚከተለትን ቴክኒኮች መከተሌ ያስፈሌጋሌ፡- 

1. ፌሬነገሩን ግሌፅ አዴርግ፡፡ ግራ የመጋባት ሁኔታን ሉፈጥሩ የሚችለ ፍሬነገሮችን አስወግዴ፡፡ 

 ግራ ቀኙ የሚስማሙባቸውን መሰረታዊ ፍሬነገሮች ሇይተህ አውጣ-- ማን፣ ምን፣ 

መቼ፣ የት፣ እንዳት. ሇምሳላ፡- 

 ግንቦት 1 ቀን 2002 ዓ/ም ውሌ ተፈርሟሌ፡፡ 

 ስራው ሰኔ 5 ቀን 2001 ዓ/ም ተጠናቅቋሌ፡፡ 



 አበበ የሂሳብ ምርመራውን ሏምላ 2 ቀን አጠናቋሌ፡፡ 

 አዯጋው የዯረሰው ጥቅምት 2 ቀን 1999 ዓ/ም ነው፡፡ 

 በአንዴ ቤት ውስጥ መኖር የማይቻሌ መሆኑን ሁሇታችሁም 

ትስማማሊችሁ 

 ግራ ቀኙ ያሌተስማሙበትን ነጥል ማውጣት፡፡ ግራ ቀኙ ያሌተስማሙበት ፍሬነገር፡- 

 ወዯፊት በማስረጃ የሚረጋገጥ ሉሆን ይችሊሌ 

 የአመሇካከት ሌዩነት ሉሆን ይችሊሌ (ሇምሳላ የቤት ዋጋ ግምት) 

2. ሇጉዲዩ እሌባት ሉያስገኝ በሚችሌ መሌኩ ጭብጡን መስርት፡፡ በአግባቡ የተመሰረተ ጭብጥ 

የተከራካሪዎችን ፍሊጎት ግምት ውስጥ ያስገባ ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ በመሆኑም ፍርዴ ቤቱ 

ተከራካሪዎች ፍርዴ ቤቱ በመሰረተው ጭብጥ የሚስማሙ መሆኑን ሉጠይቅ ይገባሌ፡፡ የሆነ 

ሆኖ የመጨረሻውን ጭብጥ የመወሰን ስሌጣን የፍርዴ ቤቱ መሆኑ መዘንጋት የሇበትም፡፡  

በተገቢው ሁኔታ የተቀረፀ ጭብጥ በርካታ አማራጮችን የሚያስቀምጥ መሆን አሇበት፡፡ ሇምሳላ፡- 

1. በግራ ቀኙ መካከሌ ውሌ አሇን? 

2. ውሌ አሇ ቢባሌ የተከሳሽ ሃሊፊነት በውለ ምንዴነው? 

3. ውሌ የሇም ቢባሌ በግራ ቀኙ ያሇው ግንኙነት ምንጩ ምንዴንነው?  

4. ግንኙነት የሚመነጨው ከውሌ ውጭ ሃሊፊነት ከሆነ የተከሳሹ ሃሊፊነት ምንዴነው? 

5. ወዘተ ተብል በአማራጭ ሉቀመጥ ይገባሌ፡፡ 

 

የክርክሩን ጭብጥ መያዝ  

 

1. በቁጥር 241 መሠረት ፍርዴ ቤቱ ተከራካሪዎቹን በቃሌ ከመረመረ በኃሊ 



የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ተነስቶ እንዯሆነም በመቃወሚያው ሊይ 

አስፈሊጊው ውሳኔ ከተሰጠ በኃሊ ባሇ ጉዲዮቹ የሚከራከሩበት ወይም 

የተሇያዩበት ጭብጥ ይመሰረታሌ፡፡ (በቀረበው መቃወሚያ መሰረት ክሱ 

ወይም መዝገቡ ካሌተዘጋ በቀር፡፡) 

2. ጭብጥ የሚመሰረተው አንዯኛው ወገን ያመነውን ወይም አሇ ብል 

የሚከራከረውንና ከክርክሩ ጋር አግባብነት ያሇውን የሕግ ወይም የፍሬ ነገር 

ጉዲይ ላሊኛው ወገን ሲክዴ ነው (ቁጥር 247(1) ፡፡ 

 

3. የሚመሠረተው ጭብጥ እንዯነገሩ ሁኔታ የሕግ ብቻ፣ የፍሬ ነገር በቻ ወይም 

የሁሇቱም ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

 

4. በአንዴ ክስ ሊይ ከአንዴ በሊይ የሆነ የፍሬ ነገር ወይም የህግ ወይም 

የሁሇቱንም ጭብጦችን መያዝ አስፈሊጊ ሉሆን ይችሊሌ (ቁጥር 247(3)(4)) ፡

፡ 

 

5. የሕግና የፍሬ ነገር ጭብጦች አንዴ ሊይ ከተያዙ መጀመሪያ የሕግ ጉዲይ ሊይ 

በተያዘው ጭብጥ ሊይ ውሳኔ መሰጠት አሇበት፡፡ ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ፍርዴ 

ቤቱ በሕግ ረገዴ የተያዙትን ጭብጦች እስኪወስን ዴረስ በፍሬ ነገር 

የተያዘውን ጭብጥ በቀጠሮ ሉያቆየው ይችሊሌ (ቁጥር 247 (4)) ፡፡ 

 

6. የተያዘው ጭበጥ የሕግ ጉዲይ ብቻ ከሆነ (የፍሬ ነገር ክርክር ወይም ጭብጥ 

ከላሇ) ወዱያው አስፈሊጊው ውሳኔ መሰጠት አሇበት፡፡ 

 

7. ጭብጥ የሚመሰረተው የግራ ቀኙ ማስረጃ ከመሰማቱ በፊት መሆን አሇበት፡፡ 

ሆኖም አስፈሊጊ ሆኖ ከታየው ፍርዴ ቤቱ የክርክሩን ጭብጥ ከመመስረቱ 

በፊት ምስክሮችንና የፅሁፍ ማስረጃዎችን አስቀርቦ መመርመር ይችሊሌ 



(ቁጥር 249)፡፡ በተጨማሪም ፍርዴ ቤቱ ፍርዴ ከመስጠቱ በፊት 

በማናቸውም ጊዜ መጀመሪያ ተይዘው የነበሩትን ጭብጦች ሇማሻሻሌ፣ 

ሇመቀየር ወይም ተሳስቶ ተቀብል የነበረውን ጭብጥ ሇመሰረዝ ይችሊሌ (ቁ. 

251) ፡፡ 

 

8. በመሰረቱ ጭብጥ የሚይዘው ፍርዴ ቤቱ ነው፡፡ ሆኖም ፍርዴ ቤቱ ጭብጡን 

ሲይዝ ጭብጡ ምን እንዯሆነ ሇባሇጉዲዮቹ መግሇፅና ሏሳባቸውን መስማት 

አሇበት፡፡ 

 

9. በላሊ በኩሌም ተከራካሪ ወገኖች እራሳቸው ጭብጡ ሊይ በመስማማት ፍርዴ 

ቤቱ ጭብጡን እንዱይዝሊቸው ሇማመሌከት ይችሊለ (ቁጥር 251)፡፡ ፍርዴ 

ቤቱም በቁጥር 253 መሠረት ጥያቄውን መርምሮ ጭብጡን በመቀበሌ 

በዚያው መሠረት ውሳኔ ሇመስጠት ይችሊሌ፡፡ 

10. ክሱ በሚሰማበት ቀን ተከሳሹ የመከሊከያ መሌሱን ሳያቀርብ ከቀረ ፍርዴ ቤቱ 

የነገሩን ጭብጥ ሇመያዝ አይገዯዴም (ቁጥር 246(2)) ፡፡ ሆኖም ግን ከሳሹ 

ካቀረበው ክስ አና የጽሐፍ ማስረጃ እንዱሁም በቁጥር 241 መሠረት 

በተዯረገው የቃሌ ምርመራ ከተገኘው መረጃ በመነሳት አሰፈሊጊ መስል 

ከታየው ፍረዴ ቤት መፍትሔ የሚሻውን ጭብጥ ሇመያዝ ይችሊሌ፡፡ 

 

11. የክርክሩ ጭበጥ የሚያዘው (ቁጥር 248)፤ 

 

ሀ. በክሱና በመከሊከያው መሌስ ውስጥ የተዘረዘሩትን ነገሮች፣ 

ሇ. ተከራካሪዎቹ ያቀረቡትን የፅሐፍ ማስረጃ፣ 

ሏ. በቁጥር 241 መሠረት በተዯረገው ምርመራ የተገኘውን መረጃ መሠረት 

በማዴረግ (እንዯሁኔታው ሦስቱንም ወይም ከሦስቱ ሁሇቱን ወይም 



አንደን መሠረት በማዴረግ) ነው፡፡ 

12.   ከሊይ በቁጥር “11” ከተዘረዘሩት ውጪ ላሊ ማስረጃ መቅረቡ አስፈሊጊ 

መስል ከታየው ፍርዴ ቤቱ የክርክሩን ጭብጥ ሇመመሥረት አስፈሊጊ የሆኑ 

ምስክሮችንና የፅሐፍ ማስረጃዎችን አስቀርቦ መመርመር ይችሊሌ (ቁጥር 

249) ፡፡ 

 

13. ክስ በቀረበበት ሀብት ግምት ሊይ ክርክር ከተነሳ ፍርዴ ቤቱ ጭብጥ 

ከመመሥረቱ በፊት የሀብቱን ግምት የሚያስታውቁ ምትክ ዲኞችን መሾም 

አሇበት (ቁጥር 250) ፡፡ 

 

14. ተከራካሪዎቹን የሚያከራክራቸው ነጥብ አሇመኖሩን ፍርዴ ቤቱ ከተረዲው 

ማስረጃ መስማት አስፈሊጊ ሳይሆን ወዱያው ተገቢውን ፍርዴ መስጠት 

አሇበት (ቁጥር 254)፡፡ 

 

15. ተከራካሪዎቹን የሚሇያያቸው ነጥብ መኖሩ ከታወቀ ግን ፍርዴ ቤቱ 

ጭብጡን ከመሠረተ በኃሊ ተከራካሪዎቹ ወገኖች በመጀመሪያ ክርክር ሊይ 

ያቀረቡት ማስረጃና (በተጨማሪም በቁጥር 249 መሠረት በፍረዴ ቤት 

ትዕዛዝ የቀረበው ማስረጃ) ክርክር በቻ ፍትሏዊ ፍርዴ ሇመስጠት በቂ ከሆነ 

ወዱያው ፍርዴ ይሰጣሌ (ቁጥር 255) ፡፡ 

ከፍትሃብሄር መርሃ ችልት 

 

የሙከራ ጥያቄ 

ከሳሽ ያቀረበው ክስ 

አቶ አዴማሱ ጀመረና ወ/ሮ ዘውዱቱ ንጉሴ በንፋስ ስሌክ ሊፍቶ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 

12/13 የቤት ቁጥሩ 157 በወ/ሮ ንጉሴ ዘውዱቱ ስም የተመዘገበ የጋራ ቤት ነበራቸው፡፡ 



አቶ አዴማሱና ወ/ሮ ዘውዱቱ ንጉሴ ከአገር ተሰዴዯው ሲኖሩ አንዯኛው ተከሳሽ አባት 

እናቴ ጠፍተዋሌ በማሇት የወራሽነት ማስረጃ በማውጣት ከአዋጅ ውጭ የተወረሰው ቤት 

እንዱመሇስሊቸው በማስወሰን ቤቱን ይረከባለ፡፡ ሆኖም የተሰጠው የወራሽነት ማስጃ 

ያሇአግባብ ነው በማሇት አቶ አዴማሱ ባቀረቡት መቃወሚያ መሰረት ፍርዴ ቤቱ 

የወራሽነት ማስረጃውን ሽሮታሌ፡፡ ሆኖም በመጀመሪያ ወ/ሮ ዘውዱቱ ንጉሴ 

በመቀጠሌም አቶ አዴማሱ ጀመረ ከዚህ አሇም በሞት በሇመየታቸው ከሳሽና 1ኛ ተከሳሽ 

የወ/ሮ ዘውዱቱ ንጉሴ ያሇኑዛዜ ወራሾች እንዱሁም የአቶ አዴማሱ ጀመረ ኑዛዜ 

ወራሾች ናቸው፡፡ በመሆኑም ንፋስ ስሌክ ሊፍቶ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 12/13 የቤት ቁጥሩ 

157 የሆነው ቤት የጋራ የውርስ ሀብት ነው፡፡ ይህን የውርስ ሀብት 1ኛ ተከሳሽ 

ከሁሇተኛ ተከሳሽ ጋር ሚያዚያ 3 ቀን 1999 ዓ/ም በተዯረገ የሽያጭ ውሌ አስተሊሌፏሌ፡

፡ የጋራ የውርስ ሃብት ሳይከፋፈሌ ባሇበት ሁኔታ የወራሾች ስምምነት ሙለ በሙለ 

ሳይገኝ ሉተሊሇፍ እንዯማይችሌ በፍትሃብሄር ህግ ቁጥር 1060/1266 ሊይ በግሌፅ 

ሰፍሯሌ፡፡ በመሆኑም የሽያጭ ውለ ሉፈርስ የሚገባው ስሇሆነ ውለ እንዱፈርስና ቤቱን 

ሇከሳሽ እንዱያስረክቡ እንዱወሰንሌኝ በአማራጭ ውለ የማይፈርስበት ምክንያት ካሇ 

ተከሳሽ በሽያጭ የወሰዯው ብር 2,500,000 (ሁሇት ሚሉዩን አምስት መቶ ሺህ) በውርስ 

ሀብትነት እንዯተሇየ የሚቆጠር ስሇሆነ በሞዳሌ 85 መሰረት እንዱያዝ ይወሰንሌኝ 

የሚሌ ነው፡፡ 

ከሳስ ከክስ ማመሌከቻቸው ጋር የወራሽነት ሰርቲፊኬት፣ የቤት ሽያጭ ውሌና ላልች 

ሰነድችን አያይዘው አቅርበዋሌ፡፡ 

1ኛ ተከሳሽ የሰጠው መሌስ 

1ኛ ተከሳሽ ሇቀረበባቸው ክስ ሰኔ 13 ቀን 2001 ዓ/ም በተፃፈ የሰጡት መሌስ ይዘት 

ባጭሩ፡- 

 ሟች አባቴ አቶ አዴማሱ ጀመረና ወ/ሮ ዘውዱቱ ንጉሴ የጋራ የሆነ ንብረት 

አሌነበራቸውም፣ ክርክር የቀረበበት ቤትም እናቴ ወ/ሮ ዘውዱቱ ንጉሴ ከጋብቻ 

በፊት ያፈሩት የግሌ ቤታቸው ነው፡፡ 

 ሟች አባቴ አቶ አዴማሱ ጀመረ ቤቱ የራሳቸው ስሊሌሆነ ቤቱን አውርሻሇሁ 

ብሇው ሉናዘዙ አይችለም፡፡ 



 ከሳሽ ካቀረቡት ክስ ሊይ አሇኝ የሚለት የወራሽነት መብት የወ/ሮ ዘውዱቱን 

የግሌ ንብረት ሉወርሱ እንዯማይችለ ተቃውሞ ቀርቦበት በፍርዴ ቤት የታገዯ 

በመሆኑ በንብረቱ ሊይ ያቀረቡት ጥያቄ በላሊቸውና ባሌተረጋገጠ መብት ሊይ 

ጥያቄ በመሆኑ ጥያቄያቸው ውዴቅ ነው፡፡ 

 ከሳሽ ክስ ያቀረቡበት ቤት የጋራ ነው የሚለ ስሇሆነ ሙለ በሙለ ሇሳቸው 

እንዱሰጥ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም 

 የወሊጅ እናቴ የሆነውን ቤት ሇማስሇቀቅ ከ1985 ዓ/ም ጀምሮ ሇ9 ዓመታት 

በራሴ ወጭና ከሰዎች ባገኝሁት ብዴርና ዴጋፍ በ1994 ዓ/ም ከመንግስት 

ተፈቅድሌኛሌ፡፡ በዚህ ጊዜ አንዴም ዴጋፍ ሳያዯርጉሌኝ ሇ6 ዓመታት በይዞታ ስር 

አቆይቼ በ1999 ዓ/ም በህጋዊ መንገዴ ሇ2ኛ ተከሳሽ የሸጥኩ ስሇሆነ ውለ 

ይፈረስ ተብል የቀረበው ክስ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

 ሇከሳሽ በአማራጭ የሽያጩ ገንዘብ ብር 2.5 ሚሉዩን የሚሰጥበት ምክንያት 

የሇም፣ በሞዳሌ 85 የሚያዝበት ምክንያትም የሇም፡፡ 

  ከሳሽ የንብረት አጣሪነት ስሌጣን በኑዛዜ ተሰጥቶኛሌ ሲለ ያቀረቡት ኑዛዜው 

ህገ-ወጥ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

 ከሳሽ የውርስ ዴርሻዩ ይሰጠኝ የሚለ ከሆነ ንብረቱን ሇመረከብ ወዯ ብር 

60,000 (ስዴሳ ሺህ) ያወጣሁ ስሇሆነ ይህ ሉታሰብሌኝ የሚገባ ነው የሚሌ ነው፡

፡ 

ተከሳሽ ከመሌሳቸው ጋር አያይዘው ያቀረቡት የሰነዴ ማስረጃ የሇም፡፡ 

2ኛ ተከሳሽ የሰጠው መሌስ 

2ኛ ተከሳሽ ሰኔ 13 ቀን 2001 ዓ/ም በተፃፈ የሰጠው መሌስ ይዘት ባጭሩ፡- ተከሳሹ 

1ኛው ተከሳሽ በስማቸው የተመዘገበውን ቤት ሇመሸጥ እንዯሚፈሌጉ በመግሇፃቸው ቤቱ 

በስማቸው የተመዘገበ መሆኑ፣ እዲና እገዲ የላሇበት መሆኑ ተጣርቶ በሰነድችና ማስረጃ 

ምዝገባ ፅ/ቤት ውለ ተፈርሞ የቤቱ ባሇቤትነት በስማችን የተመዘገበ በመሆኑ የቀረበብን 

ክስ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ 

2ኛ ተከሳሽ ከመሌሱ ጋር የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን አያይዞ አቅርቧሌ፡፡ 

 



የግራ ቀኙን የፁሁፍ ክርክር ካነበብክ በኃሊ ጭብጡን በዚህ ባድ ቦታ ሊይ አስፍርና ከዚህ 

በታች ጭብጥ ጋር የራስህን አነፃፅር፡፡ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጭብጥ 

ፍርዴ ቤቱ ሇጉዲዩ እሌባት ሇመስጠት የሚከተለትን ሁሇት ጭብጦች ይዟሌ፡- 

1. ከሳሽ ክርክር በተነሳበት ቤት ሊይ መብት አሊቸውን? 

2. ከሳሽ በቤቱ ሊይ መብት አሊቸው የሚባሌ ቢሆን 1ኛና 2ኛ ተከሳሾች ያዯረጉት የቤት 

ሽያጭ ውሌ ሉፈርስ ይገባዋሌን? 

3. ውለ ሉፈርስ አይገባውም የሚባሌ ቢሆን የሽያጩ ገንዘብ ብር 2,500,000 (ሁሇት 

ሚሉዩን አምስት መቶ ሺህ) ሇከሳሽ ሉሰጣቸው ይገባሌን? 

 

 

የሙከራ ሌምምዴ 



ከአባሪ 1-7 ሊይ የተዘረዘሩትን ጉዲዮች በመመሌከት ጭብጡን አውጡ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

ክፍሌ 3 

ሙግቱን መስማት 

የክፍለ ግቦች 

ይህ ክፍሌ ከተጠናቀቀ በኃሊ ሰሌጣኞች 

 ሰብሰብ ያሇ የሙግት አሰማም ዘዳን ይሇያለ፡፡ 

 የሙግት መስማት ሂዯትን ይገሌፃለ፡፡ 

 የመክፈቻና የመዝጊያ ንግግር አስፈሊጊነት ይረዲለ፡፡ 

 ሙግት ይመራለ፡፡ 

 በራሳቸው የሚሟመገቱ ተከራካሪዎችን ሌዩ ፍሊጎት ይሇያለ፡፤ 



 የውስብስብ ጉዲዮችን አመራር ዘዳ ይሇያለ፡፡ 

ሰብሰብ ያሇ የፍትሃብሄር ሙግት አሰማም ዘዳ  

¾õ/w/Y/Y/ IÑ< cwcw ÁK (concentrated) ¾Ñ<ÇÃ SeTƒ H>Åƒ” ÃÅ’ÓÒM:: u}KÃ Ue¡` 

ScTƒ ŸËS[ Ss[Ø እ”ÅK?Kuƒ“ Ue¡` ScT~ u›”É k” ¾TÁMp ŸJ’ u›Ç] 

እ¾kÖ\ SÚ[e እ”ÅT>Ñv Ÿl. 197(3) S[Çƒ Ã‰LM:: እ”Ç=G<U Ó^ k‟< ¾c’É Te[Í 

¾T>Ák`u< u=J” Ÿ›u?~ታ†¨< Ò` ¾õ/w/Y/Y/ IÓ l. 223 uT>Á²¨< Sc[ƒ SËS]Á¨<’< 

"Mk[u ¨ÃU Ñ<Ç¿ K¡e SeTƒ c=kÖ` "Mk[u uሃL LÃ K=k`w እ”ÅTÃ‹M Ÿl. 137 

É”ÒÑ@‹ S[Çƒ Ã‰LM:: uSJ’<U õ`É u?~ ¨Å ¡`¡` SeTƒ Å[Í c=Ñv Te[Í‹ 

G<K< }ÖnK¨< እ”ÅJ’ SÑ”²w Ã‰LM:: ÃIU u}Ÿ^"] ¨Ñ•‹ S"ŸM እ”ÓÇ Te[Í“ 

¡`¡` dÃðÖ` Ñ<ÇÃ” u›ß` Ñ>²? ¨<eØ እMvƒ KSeÖƒ Áe‹LM:: u›”É ¡`¡` LÃ 

¾T>k`u< TeረÍ‹ u¾Ñ>²?¨< �¾}K¨Ö<“ እ¾ÚS\ uSÖ< lØ` ª“¨<“ ¡`¡` ¾k[uuƒ 

ßwØ እ¾}²’Ò  Ñ<Ç¿ �¾}”³³፣ ¨<ewewና አቅጣጫ ¾Öó¨< እ¾J’ እ”ÅT>S× ÓMî ’¨<:: 

ÃI ሁኔታ Ñ<ÇÃ uÑ>²? እMvƒ እ”ÇÁÑ‡ ¾T>ÁÅ[Ó ’¨<:: 

K?L¨< ŸTe[Í SeTƒ Å[Í Ò` }ÁÃµ ¾T>’d¨< Te[Í¨<” SËS` ÁKuƒ Tን ’¨< 

uT>K¨< LÃ ’¨<:: u¨/S/Y/Y/ IÓ Sc[ƒ U”Ñ>²?U Te[Çƒ SËS` ÁKuƒ Ÿdg< ¯nu? 

IÓ c=J” ÃI ›"H@É uõ/Y/Y/ IÑ< G<MÑ>²? ¾T>c^ ›ÃJ”U:: KUdK? }Ÿdg< Ÿdg< 

Ák[u¨<” õ_ ’Ñ` ›U„ J„U Ÿdg< ÁL’d†¨<” ›Ç=e õ_ ’Ña‹” ›”e„ ¾T>Ÿ^Ÿ` u=J” 

Te[Í TcTƒ ÁKuƒ }Ÿdg< ÃJ“M (l. 259-261):: õ`É u?~ Te[Í ŸcT uሃL ፍ`É 

¨Ç=Á¨<’< ¨ÃU u›ß` Ñ>²? ¨<eØ SeÖƒ ›Kuƒ (l. 180)::  

 uK?L uŸ<M Ÿdi uTe[Í ›k^[w [ÑÉ G<M Ñ>²? ËT] እ”ÇMJ’ ¾e’ e`›ƒ IÑ< ÓMî 

ÁÅ`ÒM:: KUdK? ›”É Ÿdi u}Ÿdi SŸ=“ }ÑßŠ Ñ<Çƒ Å`fw†M“ "d ÃŸðK‡ wKA ¡e 



›p`x }Ÿdg< Ÿdg< uSŸ=¨< ¾}ÑÚ SJ’<” ›U„ ›ÅÒ¨< ¾Å[e¨< uŸdg< Øóƒ SJ’<” 

ÑMï Ÿ}Ÿ^Ÿ[ u²=I Ñ<ÇÃ Te[Í ›k^[w LÃ SËS` ÁKuƒ }Ÿdg< ’¨<:: Ÿdg< u}Ÿdg< 

SŸ=“ SÑÚ~” Te[Çƒ ’u[uƒ J„U }Ÿdg< ÁS’Kƒ uSJ’< ÃI”” ’Øw Te[Çƒ 

›ÃÖupuƒU:: J„U }Ÿdg< ¾Ÿdg<” Øóƒ "e[Ç uሃL Ÿdg< Øóƒ ¾K?Kuƒ SJ’<” 

Te[Çƒ ÃÖupuታM:: uSJ’<U ¾Te[Çƒ g¡U u²=I SMŸ< ¾T>kÁ¾` ÃJ“M:: Ñ<ÇÄ” 

¾TdS” g¡U Ó” U” Ó²?U u=J” ¾Ÿdg< ÃJ“M:: 

K?L¨< ŸS<Óƒ SeTƒ H>Åƒ Ò` }ÁÃµ S’dƒ ÁKuƒ U”U እ”"D” ¾e’ e`›ƒ IÒ‹” 

cwcw ÁK H>Åƒ” ÁekSÖ u=J”U u}Óv` ¾S<Ó~ H>Åƒ ¾}uታ}’ ’¨<:: Te[Í‹ 

¾T>k`u<ƒ እ¾}”ÖvÖu< u}KÁ¿ kÖa‹ ’¨<:: ¾õ/w/Y/Y/ IÑ< Øwp ¾J’ ¾kÖa 

þK=c=” ÃŸ}LM:: ÃI””U ŸlØa‹ 192-199 "K<ƒ SÑ”²”w Ã‰LM:: u}KÃ እ’²=I” 

É”ÒÑ@‹ Ç„‹“ Öuq‹ ÃSKŸ…†ªM KTKƒ Áe†Ó^M:: }Ÿ^"] ¨Ñ•‹ ¨ÃU Öuq‹ 

uSp[ታ†¨< kÖa‹ c=cÖ< ÃታÁK<:: J„U እ”Ç=²=I ›Ã’ƒ ›c^` uIÑ< uÓMî }ŸM¡KA  

ÃÑ†M (l. 197(4))::  

¾õ/w/Y/Y/ IÑ< l. 194 (2) ›”É }Óv` እ”Ç=ðìU Ñ>²? }cØ„ u³ Ñ>²? ¨<ስØ "M}ðìS 

ŸvÉ U¡”Áƒ "LÒÖS uk` K?L Ñ>²? K=cØ እ”ÅTÃ‹M ÃÅ’ÓÒM:: KUdK? }Ÿdg< SMc<” 

እ”Ç=Ák`w Ñ>²? }¨e„Kƒ u³ Ñ>²? ¨<eØ SMc<” "Lk[u ŸvÉ U¡”Áƒ "Lk[u uk` 

SMc<” እ”Ç=Ák`w K=ðkÉKƒ ›ÃÑvU:: J„U Ç•‹ w²< Ó²? ukÖa“ uÑ>²? ¨<d’@ LÃ LL 

wK¨< ÃታÁK<:: u}KÃ ¾õƒHwH@` Ñ<ÇÃ ›"H@É ¾T>¨c’¨< uÓ^ k‟< ¡`¡` eKJ’ Ó^ k‟< 

እeŸ}eTS< É[e õ`É u?~ ×Mn SÓvƒ ¾KuƒU u}KÃU Øó}†¨< ¨Ñ” KK?L†¨< 

}Ÿ^"] ¨Ñ” Ÿ=d^ እeŸq[Ö É[e ‹Ó` ¾KU ¾T>M ›SK"Ÿƒ uÇ•‹ ²”É Ã”ìv[nM:: 

ÃI ›c^` Ÿ²S“© ¾Ñ<ÇÄ‹ ›S^` ²È Ò` ¾T>Òß ’¨<:: u}KÁ¿ ›Ña‹ KÑ<ÇÄ‹ 

S”³³ƒ ›”Æ U¡”Áƒ }Å`Ô ¾T>¨cÅ¨< }Ÿ^"] ¨Ñ•‹ Ñ<ÇÄ‹” SU^ታ†¨< ’¨<:: ›G<” 



ÁK¨< ›e}dcw }Ÿ^"] ¨Ñ•‹” }q×Øa“ ›ƒÓ„ ›p×Ý TeÁ´ ÁKuƒ Ç†¨< ’¨<:: 

¾Ñ<ÇÃ S] SJ” ÁKuƒ Ç†¨< ’¨<:: u}KÃ }Ÿ^"] ¨Ñ•‹ u›”É Ñ<ÇÃ LÃ u}n^’>¨< 

¾T>c\ uSJ’< (TKƒU ›”Æ KS`ታƒ K?L†¨< LKS[ታƒ) ÁK Ç†¨< S]’ƒ Ñ<ÇÄ‹ 

u}ðKÑ¨< õØ’ƒ“ ¨Å}ðKÑ¨< Ów ÃH@ÇK< KTKƒ Áe†Ó^M:: 

የመክፈቻ ንግግር     

የፍትሃብሄር ስነስርአት ህጉ ክሱን የመክፈት መብት ያሇው ወገን የመክፈቻ ንግግር በማዴረግ 

ማስረጃዎችን ማሰማት እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ በተሇይ ህጉ ግራ ቀኙ በህግና በፍሬነገር ረገዴ 

የሚመተማኑባቸውን ነጥቦች በማንሳት ክርክር ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ሆኖም በተሇምድ ይህ 

እምብዛም ሲፈፀም አይታይም፡፡ 

በላልች አገሮች፡- 

 የመክፍቻ ንግግር በክርክሩ ሂዯት ወሳኝ ምዕራፍ ተዯርጎ ይቆጠራሌ፡፡ 

 የመክፈቻ ንግግር የማስረጃ አቀራረብን ሂዯት (road map) በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ 

 ምስክሮች ቀርበው ሲሰሙና ላልች ማስረጃዎች ሲመረመሩ ቀስ በቀስና እየተቆራረጠ በመሆኑ 

በአግባቡ የተዯረገ የመክፈቻ ንግግር የማስረጃዎችን ትሌቅ ስእሌ (bigger picture) ዲኛው 

እንዱመሇከት ያዯርገዋሌ፡፡ 

 በተዯረጉ ጥናቶች ዲኞች ሇማስረጃዎች ትርጉም የሚሰጡት የመክፈቻውን ንግግር መሰረት 

በማዴረግ ነው፡፡ 

 የመክፈቻ ንግግር የተቃራኒውን ወገን ክርክር ሉያሽመዯምዴ ይቻሊሌ፡፡ 

የመክፈቻ መያዝ ያሇበት 



1. ጉዲዩን ሇፍርዴ ቤቱና ሇዲኛው ማስተዋወቅ 

 መክፈቻ ንግግር እንዯ አንዴ ፊሌም ማስታወቂያ ወይም ፕሮቫ (preview) ሉቆጠር 

ይችሊሌ 

 የጉዲዩን ታሪክ በአጭሩ (birds eye view) ማሳየት 

 በጉዲዩ ትኩረት ሉሰጥበት የሚገባውን (theme of the case) ማሳየት  

2. ጠበቆች ከፍርዴ ቤቱ ጋር መግባቢያ መፍጠር 

 ፍርዴ ቤቱ ከጉዲዩ ጋር እንዱሇማመዴ፣ ራሱን እንዱያስተዋውቅ ማዴረግ 

 ታማኝነት፣ አሳቢነት፣ አዋቂነት፣ ቅን ሌቦናን ማሳየት፣ ወዘተ (ተንኮሇኛነት፣ 

ሇፍሊፊነት፣ ተሳዲቢነት፣ ወዘተ በዲኛው ሊይ አለታዊ ተፅዕኖን ሉያሳዴር ይችሊሌ 

 መክፈቻ ንግግር መግቢያ፣ ዋና ክፍሌና መዯመምዯሚያ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

በመክፈቻ ንግግር የዲኛው ሚና፡- 

 ከመክፈቻ ንግግር በቂ ጊዜ መመዯብ፣ ይህንን ሇተከራካሪዎች ቀዯም ብል ማሳወቅ 

 በተቻሇ መጠን በንግግሩ ጣሌቃ አሇመግባበት 

 የመክፈቻ ንግግሩ መመዘገቡን ማረጋገጥ 

የምስክሮች መሰማት 

በሙግት መስማት ሂዯት የምስክሮች ምርመራ ትሌቅ ቦታ የሚሰጠው ነው፡፡ በመሆኑም ዲኞችም 

ሆኑ ተከራከራካሪ ወገኖች አፈፃፀሙን በተመሇከተ ሌዩ ትኩረት ሉሰጡት ይገባሌ፡፡ በተቻሇ መጠን 

ዲኞች በሂዯቱ ጣሌቃ ሊሇመግባት መሞከር አሇባቸው፡፡ በተሇምድ የምስክሮች ምርመራ ሙለ በሙለ 



በዲኞች የሚፈፀም ሲሆን ይህ ከስነስርአቱ ህጉ የወጣ በመሆኑ ጥንቃቄ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ በተሇይ 

ተከራካሪ ወገኖች በጠበቃ በተወከለ ጊዜ የምስክሮችን ምርመራ ሃሊፊነት ሙለ በሙለ ሇባሇሙያዎች 

ማስተሊፍና ዲኛው በጣም ውስን በሆኑ ሁኔታዎች የማብራሪያ ጥያቄ ሉጠይቅ ይገባሌ፡፡ 

የዲኛው ሃሊፊነት፡- 

 ሇምስክሮች ስሇ ፍርዴ ሂዯት ማብራሪያ መስጠት 

 ምስክሮች ዘና እንዱለ ማዴረግ  

 ምስክሩን የሚያስቆጡ ወይም የሚያበሳጩና የሚዯጋገሙ ጥያቄዎችን ማስቆም 

 በዋና ጥያቄ ጊዜ መሪ ጥያቄዎች 

 ባሇሙያ ሊሌሆኑ ምስክሮች የሚቀርቡ የአስተያየት ጥያቄዎች 

 በዋናው ጥያቄ ጊዜ ባሌተነሱ ጉዲዮች የሚቀርቡ መስቀሇኛ ጥያቄዎች 

 ማጣሪያ ጥያቄዎችን የመጠየቅ 

የክርክር ማቆሚያ ንግግር 

የክርክር ማቆሚያ ንግግር የግራ ቀኙ ማስረጃዎች ከተሰሙ በሃሊ ተከራካሪዎች ስሇ ጉዲዩ በህግና 

በፍሬነገር ረገዴ ያሊቸውን አቋም በተመሇከተ ማጠቃሇያ ክርክር የሚያቀርቡበት ነው፡፡ ሰዎች 

በመጨረሻ የሰሙትን የማስታወስ ዝንባላ ስሊሊቸው ይህ ሂዯት ወሳኝ ነው፡፡ በክርክር ማቆሚያ 

ንግግር ሊይ በመክፈቻ ንግግር ሊይ የተቀመጡት መርሆችና ተግባራት ተግባራዊ መዯረግ አሇባቸው፡፡ 

ክርክሩን ስሇመስማት እና ምስክሮችን ስሇመመርመር 

 ይህ ዯረጃ ዋናው የክስ መሰማት ሂዯት የሚካሄዴበት ነው፡፡ በዚህ ዯረጃ የሚፈፀሙ ዋና 

ዋና ተግባራት፡- 

1. ተከራካሪዎቹ ሙግታቸውን ያሰማለ፡፡ ምስክሮቻ ቸውንም አቅርበው ያሰማለ፡፡ 

2. ተከራካሪዎቹ በዋናነት ፍ/ቤቱ ዯግሞ በሁሇተኛ ዯረጃ ምስክሮችን ይመረምራለ፡፡ 



   ፍ/ቤቱም የምስክሮችን ቃሌ ይመዘግባሌ፡፡ 

3. በቀረበው ክስና ማስረጃ ሊይ ተመስርቶ ፍ/ቤት ፍርዴ ይሰጣሌ፡፡ 

ስሇምስክሮች 

 

1. ተከራካሪዎቹ ያቀረቡት የፅሐፍ ወይም የቃሌ ክርክርና ከአቤቱታዎቻቸው ጋር ወይም 

በመጀመሪያው ቀነ ቀጠሮ ያቀረቡት የፅሐፍ ማስረጃ እንዱሁም ፍ/ቤቱ ጭብጡን 

ከመመስረቱ በፊት አስቀርቦ የመረመራቸው የሰውና የፅሐፍ ማስርጃዎች በክርክሩ ሊይ 

ውሳኔ ሇመስጠት በቂ ካሌሆኑ ፍ/ቤቱ በቁ. 223 መሠረት ተከራካሪዎቹ የዘረዘሯቸው 

ምስክሮች ቀረበው እንዱሰሙ ያዛሌ፡፡ 

2. ሁሇቱም ወገኖች የምስክሮች ዝርዝር አቅርበው ከሆነ የሁሇቱም ወገን ምስክሮች በአንዴ 

ቀን እንዱቀርቡ መታዘዝ አሇበት፡፡ 

3. መቅረብ ያሇባቸው ተከራካሪዎቹ በአቤቱታቸው ሊይ የገሇጿቸው ምስክሮች ሁለ ሳይሆን 

በፅሐፍ ማስርጃ ያሌተረጋገጡና በቁ. 241 መሠረት በተዯረገው ምርመራ ተከራካሪዎቹ 

ያሌተማመኑባቸውን የፍሬ ነገር ጭብጥ ሇማስረዲት የሚችለ ምስክሮች ብቻ ናቸው፡፡ 

 

4. አንዯኛው ወገን የላሊውን ወገን ምስክር መስቀሇኛ ጥያቄ በማቅረብ የመመርመር መብት 

ስሊሇው በመሠረቱ ምስክሮች በተቻሇ መጠን በአካሌ ፍ/ቤት ቀርበው ቃሊቸውን መስጠት 

አሇባቸው (ቁ. 261(3)) ፡፡ 

 

5. ከሊይ በቁ.4 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ በውስን ሁኔታዎች ፍ/ቤቱ ተገቢ መስል 

ሲታየው የፍርዴ ቤት እንዯራሴ ሆኖ በመወከሌ ማንኛውንም ማስረጃ የሚሰበሰብ ወይም 

ምስክር የሚመረምር ምትክ ዲኛ መሰየም ይችሊሌ (ቁ. 122-135)፡፡ እንዱሁም ሌዩ 

አዋቂ (ኤክስፐርት) አስፈሊጊውን ምርመራ አዴርጎ የምርመራውን ውጤት በተወሰነ ጊዜ 

ውስጥ እንዱያቀርብ ሇማዘዝ ይችሊሌ (ቁ. 136)፡፡ 

 

6. በተጨማሪም ውስን በሆኑ ሁኔታዎች ምስክሩ ፍ/ቤት ሳይቀርብ የመሏሊ ቃሌ 



እንዱሰጥና ቃለ በችልት በንባብ እንዱሰማ ማዴረግ ይችሊሌ (ቁ. 203-206)፡፡  

ሇምስክሮች መጥሪያ መሊክ 

 

1. ከሊይ በ(ሇ) (5) እና (6) ሥር ከተመሇከተው ውጪ ምስክር በአካሌ ፍ/ቤት ቀርቦ 

መመስከር አሇበት፡፡ 

2. የመቅረባቸው አስፈሊጊነት የታመነባቸው የሁሇቱም ወገን ምስክሮች በአንዴ ሊይ 

እንዱቀርቡ መጥሪያ ሉዯርሳቸው ይገባሌ፡፡ የመጥሪያው አሊሊክ ከቁ.111 እስከ 121 

በተዯነገገው መሠረት ይፈፀማሌ፡፡ 

3. አመሌካቹ ራሱ (መጥሪያ ሳይጠይቅ) ምስክሮቹን ሇማቅረብ ይችሊሌ (ቁ. 111)፡፡ 

4. መጥሪያ የሚጠይቀው ወገን መጥሪያውን ከመቀበለ በፊት ፍ/ቤቱ በወሰነው ሌክ 

ሇምስክሮች ማጓጓዣና ላሊ የቀን ወጪ ወይም አበሌ የሚሆን ገንዘብ እንዱያስቀምጥ 

ይገዯዲሌ፡፡ ይህን ግዳታ ካሌፈፀመ የመጥሪያ ትዕዛዝ ሉሰጠው አይገባም (ቁ. 212 እና 

213)፡፡ 

5. የምስክርነት ቃሌ እንዱሰጥ ወይም የፅሐፍ ማስረጃ እንዱያቀርብ ሇሚጠራ ሰው 

በሚፃፈው የመጥሪያ ትዕዛዝ ሊይ የተጠራበትን ምክንያት፣ የሚቀርብበትን ቀንና 

ሰዓት፣ ሥፍራው፣ የተጠራው ሇምስክርነት ወይም የፅሐፍ ማስርጃ ሇማቅረብ ወይም 

ስሇ ሁሇቱም ጉዲይ መሆኑ ተሇይቶ መገሇፅ አሇበት (114)፡፡ 

6. የምስክርነት ቃሌ ሇመስጠት ሳይሆን የፅሐፍ ማስረጃ እንዱያቀርብ ብቻ የታዘዘ ሰው 

ማስረጃው ሇፍ/ቤቱ እንዱዯርስ ካዯረገ ራሱ ሇመቅረብ አይገዯዴም (ቁ. 115)፡፡ 

7. ስሇተከሳሽ መጥሪያ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች (ከቁ. 103-105 ከተዯነገገው በቀር) 

ሇምስክር በሚሰጥ መጥሪያ ሊይ ተፈፃሚ ይሆናለ (ቁ. 116)፡፡ 

8. መጥሪያው ሲሊክ ተጠሪው በተወሰነው ቀነ ቀጠሮ ሇመዴረስ እንዱችሌ ሇመጓጓዣና 

አስፈሊጊውን መሰናዲት ሇማዴረግ በቂ ሆኖ በሚገመት ጊዜ ውስጥ ሉዯርሰው እንዱችሌ 

መዯረግ አሇበት፡፡  

9. መጥሪያው የተሊከሇት ሰው መጥሪያው ስሊሌዯረሰው ሳይቀርብ የቀረ ወይም የፅሐፍ 

ማስረጃውን ሳያቀርብ ከቀረና ምስክሩ ወይም የፅሐፍ ማስረጃው መቅረቡ ጠቃሚ ከሆነ 

ባሇ ጉዲዩ ተገቢውን ኪሣራ ከፍል ላሊ መጥሪያ እንዱዯርሰው ይታዘዝሇታሌ (118(2) 

(ሀ))፡፡  



10. የተጠራው ሰው መጥሪያው ዯርሶት ሳይቀርብ የቀረው በቂ ባሌሆነ ምክንያት ከሆነ 

ወይም እንዲይዯርሰው ሆነ ብል ከተሰወረ ተጠሪው ተገድ ወይም ታስሮ እንዱቀርብ 

ፍ/ቤቱ ያዛሌ (ቁ. 118 (2) (ሇ))፡፡ በተጨማሪም በወ/መ/ሕ/ቁ 442 መሠረት በወንጀሌ 

ሉቀጣው ይችሊሌ (ቁ. 118 (3) እና 481)፡፡  

11. ክርክሩን ሇመስማት በተቀጠረው ቀን የሁሇቱም ወገን ምስክሮች በአንዴ ሊይ 

ተሟሌተው መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

 

 

የምስክሮች ተሟሌተው አሇመቅረብ 

 

1. ከሁሇቱም ወገን ምንም ምስክር ካሌቀረበ ወይም ምስክሮች በከፊሌ ብቻ ከቀረቡ 

(መጥሪያውን እንዱያዯርስ የታዘዘው ቁ. 95 (1) በሚያዘው መሠረት መጥሪያ ሰጪ 

ሳይሆን ባሇጉዲዮቹ ራሳቸው እንዱያዯርሱ በታዘዙ ጊዜና ክርክሩን የመጀመርና ማስረጃ 

በቅዴሚያ የማሰማት መብት የከሳሹ  በሆነበት ሁኔታ)፡- 

 

1.1.  የሁሇቱም ወገን ምስክሮች ካሌቀረቡ፤ 

ሀ. በሁሇቱም ባሇጉዲዮች ጥፋት ከሆነ መዝገቡ ሊይ ባሇው ማስረጃ 

   አስፈሊጊውን ውሳኔ መስጠት ወይም ክሱን መዝጋት እንጂ ምስክሮቹ 

   እንዱቀርቡ ላሊ ቀጠሮ መሰጠት የሇበትም (ቁ. 196 እና 199)፡፡ 

ሇ. የከሳሽ የቀሩት በከሳሹ ጥፋት ሆኖ የተከሳሹ የቀሩት ግን በጥፋቱ 

   ሳይሆን ከዓቅም በሊይ በሆነ ችግር ከሆነ የከሳሹን ምስክር ሇመስማት 

   ላሊ ቀጠሮ አይሰጥም፡፡ ክሱን መዝጋት ወይም አስፈሊጊውን ውሳኔ 

   መስጠት ወይም የከሳሹ ምስክሮች ባይሰሙም በተከሳሽ 



   ምስክር መጣራት ያሇባቸው ነጥቦች ካለ የተከሳሽ ምስክሮችን ብቻ 

   ሰምቶ አስፈሊጊውን ውሳኔ መስጠት፡፡ 

ሏ. የከሳሹ ያሌቀረቡት ከዏቅም በሊይ በሆነ ችግር ሆኖ የተከሳሹ የቀሩት  

   በተከሳሹ ጥፋት ከሆነ የከሳሹን ምስክሮች ብቻ ሰምቶ አስፈሊጊውን  

   ትዕዛዝ ወይም ውሳኔ መስጠት፡፡ የተከሳሹ ምስክሮች እንዱቀርቡ ላሊ 

   ቀጠሮ አይሰጥም፡፡  

1.2.  የከሳሽ ምስክር ምንም ሳይቀርቡ የተከሳሽ የተወሰነ ወይም በሙለ ቢቀርቡ፤ 

ሀ. የከሳሽ ምስክር ያሌቀረቡት ከዓቅሙ በሊይ በሆነ ችግር ከሆነ ምስክሮቹ 

እንዱቀርቡ ላሊ ቀጠሮ መስጠትና እንዱሁም የተከሳሹን ምስክሮች መመሇስና 

በሚቀጥሇው ቀነ ቀጠሮ እንዱቀርቡ ማዘዝ፡፡ በተከሳሹና በምስክሮቹ ሊይ 

ሇዯረሰው መጉሊሊት በቂ ኪሣራ መወሰን፡፡ 

ሇ. በከሳሹ ጥፋት ከሆነ ላሊ ቀጠሮ አይሰጥም፡፡ ክሱን መዝጋት ወይም  

   አስፈሊጊውን ውሳኔ መስጠት፡፡ የከሳሹ ምስክር ባይሰሙም በተከሳሽ 

   ምስክር መጣራት ያሇባቸው ነጥቦች ካለ የተከሳሽ ምስክሮችን ብቻ 

   ሰምቶ አስፈሊጊውን ውሳኔ መስጠት፡፡ 

 

1.3.  የከሳሽ የተወሰኑ ብቻ ቀርበው የተከሳሽ በሙለ ወይም በከፊሌ ቢቀርቡ 

ሀ. ከአቅም በሊይ በሆነ ችግር ከሆነ የቀረቡትን የከሳሽ ምስክር መስማት፡፡ 

   ያሌቀረቡት መቅረባቸው የግዴ አስፈሊጊ ከሆነ እንዱቀርቡ ላሊ ቀጠሮ 

   መስጠት፡፡ የተከሳሽ ምስክሮች እንዱመሇሱና በሚቀጥሇው ቀነ-ቀጠሮ 

   እንዱቀርቡ ማዘዝ፡፡ በተከሳሽና በከሣሹ ምስክሮች ሊይ ሇዯረሰው 



   መጉሊሊት ተገቢውን ኪሣራ መወሰን፡፡ 

ሇ. በከሳሹ ጥፋት ከሆነ የቀረቡትን ምስክሮች ብቻ መስማት፡፡ የቀሩት  

   እንዱቀርቡ ላሊ ቀጠሮ አይሰጥም፡፡ የተሰሙት የከሳሽ ምስክሮች ብቻ  

   እንዯክሱ ካሊስረደ ክሱን መዝጋት ወይም አስፈሊጊውን ውሳኔ  

   መስጠት፡፡ የተሰሙት ብቻ ክሱን በማስረዲታቸው ወይም ባያስረደም 

   አንዲንዴ ነጥቦችን ሇማጣራት የተከሳሽን ምስክር መስማት አስፈሊጊ 

   ከሆነ መስማት፡፡   

1.4.  የከሳሽ በሙለ ቀርበው የተከሳሽ ምንም ካሌቀረቡ፡- 

ሀ) በተከሳሽ ጥፋት ከሆነ የከሳሽ ብቻ ተሰምተው አስፈሊጊው ውሳኔ ይሰጣሌ፡

፡ የተከሳሹን ምስክር ሇመስማት ላሊ ቀጠሮ አይሰጥም፡፡ 

ሇ) በተከሳሹ ጥፋት ሳይሆን ከዓቅም በሊይ በሆነ ችግር ከሆነ የከሳሹን ሰምቶ 

የተከሳሹ እንዱቀርቡ ላሊ ቀጠሮ መስጠት፡፡ በከሳሹ ሊይ ሇዯረሰው መጉሊሊት 

ተገቢውን ኪሣራ ተከሳሽ እንዱከፍሌ ማዘዝ፡፡ 

1.5.  የከሳሽ በሙለ ቀርበው የተከሳሽ በከፊሌ ብቻ ቢቀርቡ፡- 

ሀ)  በተከሳሹ ጥፋት ከሆነ የከሳሽ ከተሰሙ በኃሊ እንዯ ክሱ ካስረደ 

የቀረቡትን የተከሳሽ ምስክር ብቻ መስማት፡፡ የቀሩት እንዱቀርቡ ላሊ ቀነ 

ቀጠሮ አይሰጥም፡፡ 

ሇ)  ከአቅም በሊይ በሆነ ችግር ወይም ምክንያት ከሆነ የከሳሽ ምስክሮች 

ከተሰሙ በኃሊ እንዯ ክሱ አስረዴተው ከሆነ የቀረቡትን የተከሳሽ ምስክሮች 

መስማት፡፡ የቀሩት የተከሳሽ ምስክሮች መቅረብ ሇትክክሇኛ ፍትህ አሰጣጥ 

አስፈሊጊ መሆናቸው ከታመነበት የቀረቡትን ሰምቶ የቀሩት እንዱቀርቡ ላሊ 

ቀነ ቀጠሮ መስጠት፡፡ ቀጠሮ ከተሰጠ በከሳሹ ሊይ ሇዯረሰው መጉሊሊት ተከሳሽ 

በቂ የሆነ ኪሣራ እንዱከፍሌ ማዘዝ፡፡ 



 

2. ከሊይ በቁ. 1 የተመሇከተው ሁኔታ ፍ/ቤቱ ሇትክክሇኛ ፍትህ የግዴ አስፈሊጊ መስል ከታየው 

ያሌቀረበው ምስክር እንዯተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ ከማዘዝ አያግዯውም፡፡ 

3. ምስክሩ የቀረው በባሇጉዲዮች ጥፋት ሳይሆን መጥሪያ በትክክሌ ከዯረሰው በኃሊ 

በእምቢተኝነት የቀረ እንዯሆነ በቁ. 118 (2) (ሇ) የተዯነገገው ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

4. ምስክሮች ተሟሌተው ከቀረቡ ወይም በከፊሌ ቢቀርቡም የቀረቡት እንዱሰሙ ፍ/ቤት የወሰነ 

እንዯሆነ ምስክሮችን መመርመር ይቀጥሊሌ፡፡ 

5. የቀረቡትን ምስክሮች በአንዴ ቀን ሰምቶ መጨረስ ካሌቻሇ ፍ/ቤቱ ምስክሮቹን ሁለ ሰምቶ 

እስኪጨርስ ዴረስ በየዕሇቱ አዲሪ የሚሆን ቀጠሮ እየሰጠ ሥራውን ማከናወን አሇበት እንጂ 

ረጅም ቀጠሮ መስጠት የሇበትም (ቁ. 197 (3))፡፡ 

የተከራካሪዎቹ ሙግት መጀመርና ምስክሮችን መመርመር 

1. ስሇ ክሱ መከፈትና ሙግትን የመጀመር መብት 

 

1.1.  ክስን መክፈትና ሙግትን የመጀመር መብት የከሳሽ ነው፡፡ ነገር ግን ተከሳሹ ከሳሽ 

ያቀረበውን ክስ አምኖ ነገር ግን ሕግ ወይም ላሊ ፍሬ ነገር በመጥቀስ የቀረበብኝ ክስ 

ዋጋ የሇውም ብል የሚከራከር ከሆነ ሙግቱን የሚጀምረው ተከሳሹ ይሆናሌ (258(1)) 

፡፡ 

1.2.  ክሱን የሚጀምረው ወገን የመክፈቻ ቃለን ከሰጠና ምስክሮቹ የሚመሰክሩሇትን ነጥብ  

በአጭሩ ካስረዲ በኃሊ የሚዯግፈውን ማስርጃ አቅርቦ ያሰማሌ (259(1))፡፡  

1.3.  ክሱን የሚጀምረው ወገን ማስረጃውን አሰምቶ ከጨረሰ በኃሊ ላሊኛው ወገን የራሱን 

የመካሊከያ መክፈቻ ቃሌ ካሰማና የመከሊከያ ምስክሮቹ የሚመሰክሩሇትን ነጥብ በአጭሩ 

ካስረዲ  በኃሊ የመከሊከያ ምስክሩን አቅርቦ ያሰማሌ (ቁ. 259(2)) ፡፡ 

 

2. የማስረጃ አቀራረብ 

 

2.1.  ምስክር የምስክርነት ቃለን ከመስጠቱ በፊት የመኃሊ ቃሌ ወይም የሚሰጠው ቃሌ 



እውነተኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ቃሌ መስጠት አሇበት (261(1))፡፡ 

2.2.  የሚሰጠው የመኃሊ ቃሌ በፍ/ሥ/ሥ/ሕጉ የፎርም ሠንጠረዥ ሊይ በተገሇፀው መሠረት 

“በዚህ ፍርዴ ቤት ፊት የምሰጠው ቃሌ እውነት፣በሙለ እውነት፣ እውነት እንጂ ላሊ 

ምንም እንዯማይሆን እምሊሇሁ፡፡” የሚሌ መሆን አሇበት፡፡ ምስክሩ “እምሊሇሁ” ማሇትን 

ኃይማኖቱ የማይፈቅዴሇት ከሆነ “እምሊሇሁ” በማሇት ፋንታ  “አረጋግጣሇሁ” ማሇቱ 

በቂ ነው፡፡ ምስክሩ መጽሏፍ ቅደስ ወይም ቁራን ይዞ እንዱምሌ ማስገዯዴ አስፈሊጊ 

አይዯሇም፡፡ 

2.3.  ስሇራሱ ጉዲይ የምስክርነት ቃሌ መስጠት የሚፈሌግ ተከራካሪ ወገን መመስከር 

ይችሊሌ፡፡ የሚመሰክረውም እውነት እንዯሚናገር ከማሇ ወይም ካረጋገጠ በኃሊ መሆን 

አሇበት፡፡ 

2.4.  ምስክሩን ያቀረበው ወገን ሇራሱ ምስክሮች ዋና ጥያቄ (examination-in-chief) 

በማቅረብ ይመረምራቸዋሌ፡፡ በዋና ጥያቄ ወቅት መሪ ጥያቄ አይፈቅዴም፡፡ ሆኖም 

ፍ/ቤቱን በማስፈቀዴ መሪ ጥያቄ መጠየቅ ይቻሊሌ (ቁ. 263 (1)  (2))፡፡ 

2.5.  በዋና ጥያቄ ጊዜ የሚቀርበው ጥያቄ ጭብጡን የሚመሇከትና ምስክሩ በቀጥታ ወይም 

በላሊ መንገዴ በሚያውቀው ወይም ሉያውቀው በሚችሇው ነገር ሊይ ብቻ ነው 

(263(1)) ፡፡ 

2.6.  ምስክሩን ያቀረበው ወገን ዋና ጥያቄ አቅርቦ ከጨረሰ በኃሊ ተቃራኒው ወገን መስቀሌኛ 

ጥያቄ በማቅረብ ምስክሩን ይመረምረዋሌ፡፡ በመስቀሌኛ የሚቀርበው ጥያቄ ምስክሩ 

በዋና ጥያቄ የሰጠው የምስክርነት ቃሌ የተሳሳተበትን፣ ሀሰት ነው የሚባሌበትን ወይም 

አጠራጣሪ መስል የተገመተበትን ነጥብ ፍ/ቤቱ እንዱረዲ ሇማዴረግ የሚቀርብ ነው፡፡ 

ስሇዚህ በመስቀሇኛ ጥያቄ  ወቅት በዋና ጥያቄ ሊይ ከተነሳው ነጥብ ጋር የማይገናኝ 

ወይም ወዯዚያ የማያመራ አዱስ ጥያቄ መጠየቅ አይቻሌም፡፡ ሀኖም በመስቀሇኛ ጥያቄ  

ወቅት ምስክሩን መምራት ይቻሊሌ (ቁ. 263 (3)) ፡፡ 

2.7.  የመስቀሌኛ ጥያቄ ካሇቀ በኃሊ የመጀመሪያው ጠያቂ የማጣሪያ ጥያቄ ያቀርባሌ፡፡ 

በማጣሪያ ጥያቄ ወቅት በመስቀሌኛ ጥያቄ ሊይ  ከተነሳው ነጥብ ጋር የማይገናኝ ወይም 

ወዯዚያ የማያመራ አዱስ ጥያቄ መጠየቅ አይቻሌም፡፡ ጥያቄው የሚጠየቀው ምስክሩ 

በመስቀሌኛ ጥያቄ ወቅት የሰጠውን ቃሌ ሇማብራራት ብቻ ነው (ቁ. 263 (4))፡፡ 

2.8. ምስክርን የመመርመር ሥራ በዋናነት የባሇጉዲዮቹ ቢሆንም ስሇ ጉዲዩ መብራራትና 



ስሇክርክሩ አወሳሰን ጠቃሚ መስል የታየው እንዯሆነ ፍ/ቤቱ በማናቸውም ጊዜ 

ምስክሩን ሇመጠየቅ ይችሊሌ (ቁ. 261(4)) ፡፡ 

2.9.  በጥያቄ አቀራረብ ሊይ መቃወሚያ ሲነሳ ፍ/ቤቱ መቃወሚያውን ሳይቀበሌ ሇጥያቄው 

መሌስ እንዱሰጥበት ያዘዘ እንዯሆነ መቃወሚያው የቀረበበትን ጥያቄ፣ የተሰጠውን 

መሌስ፣ የተቃወመውን ሰው ስም፣ መቃወሚያው ውዴቅ የሆነበት ውሳኔ በመዝገቡ 

ሊይ ማስፈር አሇበት (ቁ. 270)፡፡  

2.10. አንዴ ባሇጉዲይ ያቀረበው ምስክር መሌሶ በባሇጉዲዩ ሊይ ቢመሰክር ባሇጉዲዩ ይህ 

ቃሌ እንዲይመዘገብ ምስክሩም ቃለን መስጠት እንዱያቆም ፍ/ቤቱን መጠየቅ 

አይችሌም፡፡ ጥያቄው ቢቀርብም ፍ/ቤቱ ጥያቄውን ሳይቀበሌ የምስክሩን ቃሌ መመዝገብ 

አሇበት፡፡ ባሇጉዲዩ ጥያቄውን ቢያቆምም ፍ/ቤቱ አስፈሊጊ መስል ከታየው ምስክሩን 

መመርመር መቀጠሌ ይችሊሌ፡፡ 

2.11. የምስክሩ ቃሌ የተሰጠው በችልቱ ቋንቋ ሳይሆን በላሊ ቋንቋ ከሆነ አስተርጓሚ 

ይመዯባሌ፡፡ አስተርጓሚውም የመተርጏም ሥራውን ከመጀመሩ በፊት የመኃሊ ቃሌ 

ወይም በትክክሌ እንዯሚተረጉም የሚያረጋግጥ ቃለን መስጠት አሇበት፡፡ የመኃሊ 

ቃለም በፍ/ሥ/ሥ/ሕጉ የፎርም ሠንጠረዥ ሊይ በተገሇፀው መሠረት  “በዚህ ፍ/ቤት 

የሚሰጠኝን ማስርጃ በእውነትና የችልታዬን ያህሌ ሌተረጉም እምሊሇሁ፡፡” የሚሌ 

መሆን አሇበት፡፡ አስተርጓሚው “እምሊሇሁ” ማሇትን ኃይማኖቱ የማይፈቅዴሇት ከሆነ 

“እምሊሇሁ” በማሇት ፋንታ “አረጋግጣሇሁ” ማሇት ይችሊሌ፡፡ መጽሏፍ ቅደስ ወይም 

ቁራን ይዞ እንዱምሌ ማስገዯዴ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

2.12. የተሰጠው የምስክርነት ቃሌ በቁ. 269 የተዯነገገውን ፎርምና ይዘት ተከትል 

መመዝገብ ሇሇበት፡፡ 

 

 

3. የፍ/ቤቱ ሥሌጣን 

 

3.1.  ምስክሮችን አቅርቦ ማሰማት በዋናነት የባሇጉዲዮቹ ቢሆንም ሇክርክሩ ጠቃሚ መስል 

ከታየው ተከራካሪዎቹ ካቀረቡት ምስክር በቀር ተጨማሪ ምስክር ጠርቶ መስማት 



ይችሊሌ (ቁ. 264)፡፡ ሆኖም ፍ/ቤቱ ተጨማሪ ምስክር መስማት ያሇበት ሇፍትህ 

አሰጣጥ የግዴ አስፈሊጊ ሲሆንና በውስን ሁኔታዎች ብቻ እንዱሁም  ÑKM}‡’~” 

uTÃነ" SMŸ<  መሆን አሇበት፡፡ 

3.2.  ሇፍትህ አሰጣጥ ተገቢ ሆኖ ሲገኝ ክርክሩ በማናቸውም ዯረጃ በሚገኝበት ጊዜ ቀዴሞ 

መስክረው የነበሩትን ምስክሮች ፍ/ቤቱ እንዯገና አስጠርቶ ማናቸውንም ተገቢ መስል 

የታየውን ጥያቄ ሉጠይቃቸው ይችሊሌ (ቁ. 266)፡፡  

3.3.  በቁ. 265 የተገሇፀው ሁኔታ ሲያጋጥም ፍ/ቤቱ የምስክሩን ቃሌ ባስቸኳይ መቀበሌ 

ይችሊሌ፡፡ 

3.4.  ክርክሩ በማናቸውም ዯረጃ በሚገኝበት ጊዜ ሁለ ፍ/ቤቱ ክርክር የተነሳበትን 

ማናቸውንም ንብረት ወይም ማናቸውንም ነገር ሥፍራው ዴረስ  ሄድ በማየት 

ሇመመርመር ይችሊሌ(ቁ. 272)፡፡ 

 

4. የምስክር ቃሌን ሇመስጠት ፈቃዯኛ ስሊሇመሆንና ሏሰተኛ የምስክርነት ቃሌ 

 

4.1.  ማንኛውም በፍ/ቤት ችልት የቀረበ ተከራካሪ ወገን ወይም ላሊ ሰው የምስክርነት 

ቃለን እንዱሰጥ ወይም በእጁ የሚገኘውን ወይም በሥሌጣኑ ሥር የሚገኘውን የፅሐፍ 

ማስረጃ እንዱያቀርብ ፍ/ቤቱ ሲያዘው በቂ ባሌሆነ ወይም በሕግ በማይዯገፍ ምክንያት 

ትዕዛዙን ሇመፈፀም ፈቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ ፍ/ቤቱ ወዱያውኑ ይፈርዴበታሌ፡፡ ወይም 

ሇክርክሩ አወሳሰን ተገቢ መስል የታየውን ላሊ ትዕዛዝ ይሰጣሌ፡፡ 

4.2.  በዚህም መሠረት ፍ/ቤቱ በቁ. 480 በተጠቀሰው መሠረት አስፈሊጊውን እርምጃ 

መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

4.3.  በተጨማሪም እምቢተኛውን በወ/መ/ሕ/ቁ. 442 መሠረት ወዱያው መቅጣት ይችሊሌ 

(ቁ. 481)፡፡ ሆኖም ይህን ቅጣት ከመወሰኑ በፊት ምስክሩ ቃለን ሇመስጠት 

ያሌፈሇገበትን ምክንያት (ሇምሣላ ጥያቄውን ቢመሌስ የወንጀሌ ክስ ሉያስከትሌብኝ 

ይችሊሌ ብል በመፍራት እንዯሆነ) ማጣራትና ምስክሩ ቃለን መስጠቱ አስፈሊጊ 

መሆኑን፣ ቃለን መስጠቱም ግዳታው መሆኑን፣ በእምቢተኝነቱ ከቀጠሇ ግን የወንጀሌ 

ቅጣት ሉወሰንበት እንዯሚችሌ ማስርዲትና አስፈሊጊውን ምክር ሁለ መስጠት አሇበት፡፡ 

ፍ/ቤቱ አስፈሊጊውን ማጣሪያ ካዯረገና ተገቢውን ምክር ከሰጠ በኃሊ ምስክሩ 



በእምቢተኘነቱ ከቀጠሇና ላሊ አማራጭ የላሇ መስል ከታየው የወንጀሌ ቅጣቱን 

መወሰን ይችሊሌ፡፡ 

4.4.  ምስክሩ ሏሳቡን ቀይሮ የምስክርነት ቃለን ሇመስጠት ፈቃዯኝነቱን ከገሇፀና ቃለን 

ከሰጠ ፍ/ቤቱ የወሰነበትን ቅጣት ሉያቀሌሇት ወይም ቅጣቱን ሙለ በሙለ አንስቶሇት 

በተግሳፅ ብቻ ሉያሌፈው ይችሊሌ፡፡ 

4.5.  ምስከሩ ግሌፅ የሆነ የሏሰተኛ ምስክርነት ቃሌ ከሰጠ ቃለን ያስተካክሌ እንዯሆነ 

ፍ/ቤቱ ተገቢውን ጥረት ካዯረገና አስፈሊጊውን ምክር ከሰጠው እንዱሁም በሏሰት 

መመስክር ወዱያው በወንጀሌ እንዯሚያስቀጣው ካስረዲው በኃሊ ምስክሩ በእምቢተኝነቱ 

ከቀጠሇ በወ/መ/ሕ/ቁ.447 መሠረት ምስከሩን ወዱያው መቅጣት ይችሊሌ (ቁ. 481)፡፡ 

4.6.  ከሊይ በቁ. (4.5.) በተገሇፀው መሠረት ቅጣት የተወሰነበት ምስክር በራሱ ፈቃዴ 

ቃለን ወዱያው ካነሳው ወይም ካስተካከሇ ፍ/ቤቱ ቅጣቱን ሲያቀሌሇት ወይም ቅጣቱን 

ሙለ በሙለ በማስቀረት በተግሳፅ ብቻ ሉያሌፈው ይችሊሌ (ወ/መ/ሕ/ቁ. 448)፡፡ 

4.7.  የሏሰት ቃሌ የሰጠው ተከራካሪ ወገን ከሆነ በወ/መ/ሕ/ቁ. 446 መሠረት ወዱያው 

ቅጣት ሉበይንበት ይችሊሌ፡፡ በዚህም ጊዜ ከሊይ በቁ. (4.5.) እና (4.6.) የተመሇከቱት 

ሁኔታዎች እና ጥንቃቄዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ተፈፃሚ መሆን አሇባቸው፡፡ 

ከፍትሃብሄር መርሃ ችልት  

 

 

የተግባር ሌምምዴ 

አባሪ 1-3 ያለ ጉዲዮችን መሰረት በማዴረግ የሙግት ሌምምዴ አዴርግ፡፡ የመክፈቻ ንግግር፣ 

የምስክሮችን ቃሌና አንዲንዴ አስፈሊጊ መስል የሚታያቸውን ሁኔታ ሰሌጣኞች በራሳቸው 

እንዱፈጥሩ ይመከራሌ፡፡ 

 

 

የሙግት ቀጠሮ አሰጣጥ ዘዳዎች     



ሙግቱን/ክርክሩን ሇመስማት የሚሰጥ ቀጠሮ ከላልች ቀጠሮዎች በተሇየ መታየት ያሇበት ተግባር 

ነው፡፡ ከሊይ ሇመመሌከት እንዯሞከርነው የክስ መስማቱ ሂዯት ከተጠናቀቀ በሃሊ ጭብጥ ተመስርቶ 

ሙግቱ ይሰማሌ፡፡ የሙግት መስማቱ ሂዯት ሰብሰብ ያሇና አንዳ ከተጀመረ ሳይበጣጠስ ተሰምቶ 

መጠናቀቅ እንዲሇበት የስነስርአት ህጉ በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡ በመሆኑም ሙግቱን ሇመስማት የሚሰጥ 

ቀጠሮ ይህንን ግብ ሉመታ የሚችሌ መሆን አሇበት፡፡ 

የቀጠሮ አሰጣጥ ዘዳ ከሳይንስ ይሌቅ አርት ነው ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ ዲኞች ቀጠሮ በሚዙበት ጊዜ 

በርካታና ሉገመቱ የማይችለ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት ውሳኔ ሊይ የሚዯርሱ በመሆኑ 

አንዴ ሙግት ይሰማሌ በተባሇ ቀን ሊይሰማ ስሇሚችሌ የፍርዴ ቤት ሃብት ሉባክን የሚችሌበት 

አጋጣሚ በርካታ ነው፡፡ 

ሇምሳላ በአንዴ ቀን ምን ያህሌ ጉዲይ ሇክስ መስማት፣ ፍርዴ ሇማንበብ፣ ሙግት ሇመስማት፣ ላልች 

ተግባራትን ሇማከናውን መቀጠር እንዲሇበት ዲኛው የፍርዴ ቤቱንና የችልቱን እውነታ ግምት ውስጥ 

በማስገባት መወሰን አሇበት፡፡ 

የራሳቸውን ጉዲይ ይዘው የሚከራከሩ ተሟጋቾች ጉዲይ መምራት 

የራሳቸውን ጉዲይ ፍርዴ ቤት ይዘው በመምጣት የሚከራከሩ ባሇጉዲዮች በፍትሃብሄር ክርክር በአንደ 

ሂዯት ያሇ ጠበቃ እገዛ ክርክር የሚያዴርጉ ናቸው፡፡ ተከራካሪዎቹ፡-  

 አቤቱታቸውን በራሳቸው ፅፈው ሇፍርዴ ቤት ሉያቀርቡ ይችሊለ፡፡ 

 አቤቱታውን በባሇሙያ አፅፈው የፍርዴ ሂዯቱን ግን በራሳቸው ሉከራከሩ ይችሊለ፡፡ 

 ወይም በፍርዴ ሂዯቱ በተወሰነ ዯረጃ ሊይ በባሇሙያ በላሊ ዯረጃ ዯግሞ በራሳቸው ሉከራከሩ 

ይቻሊለ፡፡ 

በኢትዩጵያ ፍርዴ ቤቶች ምን ያህለ ራሳቸውን ወክሇው ይከራከራለ በሚሇው ሊይ የተሰራ ጥናት 

ባይኖርም በአገሪቱ ውስጥ የሚቀርቡ አብዛኛው ጉዲዮች በተከራካሪው በራሱ የሚቀርቡ ናቸው፡፡ 

በመሆኑም የህግ እውቀትና ክህልታቸው ውስን የሆነ ተከራካሪዎች ፍርዴ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ 

ሇፍርዴ ቤቱ ከባዴ ፈተናን ይዯቅናለ፡፡ 

ተከራካሪዎች በባሇሙያ የማይታገዙባቸው በርካታ ምክንያቶች ያለ ሲሆን ጥቂቶቹ፡- 



 የጥብቅና ስራ አሇመስፋፋት 

 ሇጥብቅና የሚከፈሌ ገንዘብ ከተከራካሪው አቅም በሊይ መሆን 

 የህግ ዴጋፍ የሚያዴርጉ ዴርጅቶች አሇመኖር 

 የህግ ዴጋፍ ሇማግኘት ብቁ አሇመሆን 

 የባሇሙያ ዴጋፍ አስፈሊጊ መሆኑን አሇማወቅ 

 ወዘተ 

ባሇጉዲዮች የራሳቸውን ጉዲይ ይዘው ሲመጡ ዲኞች የሚገጥማቸው ፈተና፡- 

 የፍትሃብሄር ሙግት አካሄዴ ግራ ቀኙ በሚያቀርቡት ክርክር (adversarial) ሲሆን 

ተከራካሪዎቹ ክርክራቸውን በራሳው ስሇማያቀርቡ የፍርዴ ቤቱ በራስ ተነሳሽነት 

የሚፈፅማቸው ተግባራት ከህጉ ጋር መጋጨት 

 በአግባቡ አሇመከራከር (የመክፈቻ ንግግር፣ ዋና ጥያቄ፣ መስቀሇኛ ጥያቄ፣ ወዘተ) 

 ፍርዴ ቤቱ ሇሚያቀርባቸው ጥያቄዎች ተገቢነት ያሊቸውን መሌሶች አሇመስጠት  

 ቴክኒካሌ የሆኑ ሂዯቶችን ባሇመፈፀም ጉዲዮች በፍርዴ ቤት ረጅም ጊዜ ማስቆጠር 

 የክርክር አሇመመጣጠን (በተሇይ አንዯኛው ተከራካሪ በጠበቃ የሚዯገፍ ከሆነ) 

ከሊይ በተዘረዘሩት ምክንያቶች በባሇሙያ ያሌታገዙ ባሇጉዲዮች ሲቀርቡ ፍርዴ ቤቶች ሇእንዯዚህ 

አይነት ጉዲዮች ሌዩ ትኩረት ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ የተከራካሪ ወገኖች ባሕሪ የተሇያየ ቢሆንም የጉዲዮች 

ፍሬ ነገርና ህጉ ተገናዝቦ ተመሳሳይ የሆነ ውጤት መምጣት ይኖርበታሌ፡፡ ይህ አረፍተነገር በውስጡ 

የህግ የበሊይነትን ፅንሰ ሃሳብ ያዘሇ ነው፡፡ 

በራስ የሚከራከር ተከራካሪ ወገን ሲያጋጥም የሚከተለትን መርሆች ተግባራዊ ማዴረግ ይጠበቃሌ፡- 

 በራሱ የቀረበው ተከራካሪ የህግ ባሇሙያ መሆን አሇመሆኑን ማረጋገጥ፣ የህግ ባሇሙያ ይዞ 

መከራከር እንዯሚችሌ ማሳወቅ 



 ዝግጅት ማዴረግ፡፡ ዲኛው ከፍተኛ ሚና ስሇሚኖረው ጉዲዮን የሚሸፍነውን ህግ በስፋት 

በማጥናት ከፍተኛ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ ተከራካሪ ወገኖች በጠበቃ የሚታገዙ ቢሆን ህጉን 

በራሳቸው የክርክር መስመር ፈትሸው ተዘጋጅተው ስሇሚቀርቡ ዲኛውን ያግዛለ፡፡ 

 የፍርዴ ሂዯቱን በተመሇከተ ገሇፃ ማዴረግ ሇምሳላ “በዚህ ጉዲይ ሁሇቱንም ወገን መስማት 

እንዯሚገባ፣ መጀመሪያ ከሳሽ ቀጥል ተከሳሽ እንዯሚሰማ፣ በችልት የሚዯረግ ሂዯት በሙለ 

እንዯሚመዘገብ፣ ላሊኛው ተከራካሪ ወገን ማስረጃውን በሚያሰማበት ጊዜ ማቋረጥ 

እንዯማይገባ፣ ወዘተ” 

 በመሰረታዊ የህግ ፅንሰ ሃሳቦች ሊይ አጭር ገሇፃ መስጠት ሇምሳላ የማስረዲት ሸክም የማን 

እንዯሆነ፣ ወዘተ 

 ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ምን አይነት ማስረጃዎች ሉቀርቡ እንዯሚችለ ማብራሪያ መስጠት፣ ወዘተ  

 ሂዯቱን የህግ ባሇሙያ ያሌሆነ ሰው ሉገባው በሚችሌ መሌኩ መምራት 

 ተፈሊጊውን መረጃ ሇማግኘት ጥያቄዎችን መጠየቅ 

የውስብስብ ጉዲዮች ሙግት አሰማም ዘዳ 

በክፍሌ አንዴ ሇመመሌከት እንዯሞከርነው ሇፍርዴ ቤት የሚቀርቡ ጉዲዮች አንዴ አይነት ባሕሪ 

የሊቸውም፡፡ አብዛኛዎች ጉዲዮች ቀሊሌ ሲሆን ጥቂት ጉዲዮች ወስብስብ ሆነው እናገኛቸዋሇን፡፡ በተሇይ 

ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መስፋፋት ጋር ተያይዞ በርካታ የግንባታ፣ የኢንደስትሪና ላልች አገሌግልቶች 

መስፋፋት ውስብስብ የሆኑ ውዝግቦች እየፈጠረ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም ሇረጅም ጊዜ ከተሇመደ ጉዲዮች 

ወጣ ያለና ፈታኝ ጉዲዮች እያጋጠሙ ይገኛለ፡፡ 

የሚከተለትን ቀሊሌ ጉዲይን ከውስብስ ጉዲይ ሇመሇየት እንዯመመዘኛ ሌንጠቀምባቸው እንችሊሇን፡- 

1. የጉዲዮ አይነት (ሇምሳላ በፍርዴ ቤቶች ሌምዴ የኮንስትራክሽን ክርክሮች፣ ቴክኒካዊ 

እውቀት የሚፈሌጉ ክርክሮች፣ የአካባቢ ብክሇት ክርክሮች፣ ከህክምና ጋር ተያይዘው 

የሚነሱ የውሌ ውጭ ሃሊፊነት ክርክሮች፣ ከፍተኛ መጠን ያሇው የጉዲት ካሳ ክርክር፣ 

ወዘተ) 



2. የተከራካሪዎች ብዛት (በአንዴ ጉዲይ ከአምስት በሊይ ተከሳሾች ካለ መጥሪያ አዯራረስ፣ 

በዝግጅት፣ በሙግት መስማት ሂዯት ውስብስ የሆነ ሁኔታዎች ይፈጠራለ) 

3. የማስረጃ ብዛት (በሺዎች የሚቆጠሩ ሰነድች፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ምስክሮች) 

4. ውስብስብ የህግ ጥያቄ የሚያስነሱ ጉዲዮች (ሇምሳላ የህገ-መንግስት ትርጉም የሚያስነሳ 

ጉዲይ ስሌጣኑ ወዲሇው አካሌ መመራት ሉኖርበት ይችሊሌ) 

ውስብስብ ጉዲዮችን ሇመምራት መወሰዴ የሚገባቸው እርምጃዎች፡- 

 ውስብስብ ጉዲዮችን አስቀዴሞ መሇየት ሇምሳላ በአይነት 

 ከፍተኛ ዝግጅት፡፡ ዲኞች ጉዲዮ ውስጥ ቀዯም ብልው በመግባት ዝግጀት ሉያዯርጉ 

ይገባሌ፡፡ 

 አስቀዴሞ ማቀዴ፡፡ በተሇይ የፍርዴ ቤቱን ሃብት (የዲኛውን ጊዜ፣ ችልት አጠቃቀም፣ 

ቀጠሮ አሰጣጥ፣ ወዘተ) ጉዲዮን ሇመፍታት በሚያስችሌ መሌኩ ማዯራጀት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 ሉያጋጥሙ የሚችለ ፈተናዎችንና ችግሮችን አስቀዴሞ መተንበተይና ማስተካከያ 

ስሌቶችንና መንገድችን ማዘጋጀት 

 ተከራካሪዎችን ማትጋት 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ክፍሌ 4 

የይግባኝ ጉዲዮችን መምራት 

የክፍለ ግቦች 

ይህ ክፍሌ ከተጠናቀቀ በኃሊ ሰሌጣኞች 

 የፍትሃብሄር ይግባኝ ሙግት ሂቶቸን ይሇያለ፡፡ 

 የይግባኝ ክርክርን ሇመስማት መዯረግ ያሇበትን ዝግጅት ይሇያለ፡፡ 

 ይግባኝ ይሰማለ፡፡ 

 

የይግባኝ ሂዯቶች          

የይግባኝ ክርክር ሂዯት በሁሇት ዯረጃ ተከፍል ሉታይ ይችሊሌ፡- 

 ወዯ ዋናው ክርክር ሇመግባት ይግባኙን መቀበሌ 

 ይግባኙ ተቀባይነት ካገኘ ይግባኝ ባይና መሌስ ሰጭን ጠርቶ ማከራከር ናቸው፡፡ 

ÃÓvኙን eKSkuM 



  

G/ õ/u?~ ¾ÃÓv‡ TSMŸ‰¨<”“ ÃÓv‡ ባÃ ¨ÃU Öበቃ¨< unM ¾T>Ák`u<ƒ” ¡`¡` ŸcT 

u%EL የSËS]Á¨< Å[Í õ/u?ƒ ውሳኔ ¾cÖuƒ” ¾S´Ñw ÓMvß S`Ua õ`Æ Ñ<ÉKƒ 

¾K?Kuƒ SJ’<” Ÿ}[Ç¨< SMe cÜ¨<” dÃጠ^ ÃÓvኙ” ²Ó„ ›u?ƒ v¿” K=Áe“wƒ Ã‹LM 

(l 337 )፡፡ 

K/ ul 337 SW[ƒ ÃÓv‟<” KS´Òƒ ¾T>cÖ¨< ƒ°³´ ´`´` Ñ<Ç¿‹ ¨<eØ dÃÑv ÃÓv‟< 

¨<Ép SJ’<” w‰ u›ß\ ¾T>ÑMê SJ” ›Kuƒ:: 

N/ õ/u?~ ÃÓv‟<” ¨<Ép "LÅ[Ñ¨< (Ÿ}kuK¨< ) ÃÓv‟< ¾T>cTuƒ” k’ kÖa ¨e„ SMe 

cÜ¨< �”Ç=k`w SØ]Á¨<”“ ¾ÃÓv‡ TSMŸ‰¨<” ÃMክK•M:: 

ከፍትሃብሄር መርሃ ችልት 

 

የይግባኝ ሰሚው ፍርዴ ቤት አንዴ የይግባኝ አቤቱታ ሲቀርብሇት ይግባኙን በሁሇቱም ዯረጃዎች 

ሇመስማት ዝግጅት ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም ፍርዴ ቤቱ በስር ፍርዴ ቤት የቀረበውንና 

የተዯረገውን ክርክር በአግባቡ መመርመር አሇበት፡፡ የይግባኝ ቅሬታ ነጥብን ከስር ፍርዴ ቤት መዝገብ 

ጋር አገናዝቦ ዝግጅት ማዴረግ ይገባሌ፡፡ 

 

ÃÓv‟<” eKSeTƒ 

 

G/ ÃÓv‟< uT>cTuƒ Ñ>²? ÃÓv‡ v¿ ›ekÉV ¾nM ¡`¡\” ÃËU^M (l.339 (1))፡፡ ÃÓv‡ 

cT>¨< õ/u?ƒ u}KÃ "MðkÅ uk` ÃÓv‡ v¿ uÃÓv‡ TSMŸ‰¨< LÃ ²`´a ÁMÑKì¨<” 

›Ç=e ’Ñ` uT”dƒ ¾nM ¡`¡\” Tp[w ›Ã‹MU (l.328 (2 )፡፡ 

K/ ÃÓv‡ v¿ ¾nM ¡`¡\” "ሰT u%EL p_�¨< SW[ƒ ¾K?Kው መሆኑን ፍ/ቤቱ ከተረዲ  

¾SMe cÜ¨<” ¡`¡` SስTƒ dÁeðMÓ õ/u?~ ÃÓv‟<” ¨Ç=Á¨< K=c`²¨< Ã‹LM (l 339 

(2)፡፡ 

N/ ÃÓv‟< ¨Ç=Á¨< "M}W[² SMe cÜ¨< ¾SŸLŸÁ SMc<” unM ያሰማM:: kØKAU ÃÓv‡ 



v¿ ¾SMe SMc<” unM ¡`¡` Ák`vM(ቁ.339(3) ):: 

S/ uSW[~ SMe cÜ¨< SMc<” unM ¡`¡` Tp[w ›Kuƒ:: J„U õ/u?~ ›eðLÑ> SeKA 

Ÿ�¾¨< ¾SŸLŸÁ SMc< uîOõ �”Ç=k`w T²´ Ã‹Lሌ (l 339 (3) )፡፡ 

W/ ÃÓv‡ v¿ vk[u¨< ¾ÃÓv‡ S´Ñw LÃ SMe cÜ¨< ¾^c< ¾ÃÓv‡ p_• (Cross-appeal ) 

Tp[w Ã‹LM(340):: 

[/ ¾ÃÓv‡ ¡`¡\ "Kk u%EL õ/u?~ ¨<d’@ Ãc×M:: 

ከፍትሃብሄር መርሃ ችልት 

 

የተግባር ሌምምዴ 

ከዚህ ሞጁሌ ጋር 6 የሰበር መዝገቦች ተያይዘዋሌ፡፡ የሰበርና የይግባኝ አሰማም ሂዯት ሌዩነት 

የሊቸውም፡፡ በመሆኑም በስዴስት ቡዴን ተከፋፍሊችሁ እያንዲንደን መዝገብ በይግባኝ ሙግት 

አሰማም ሂዯት በሌምምዴ ሇክፍለ አሳዩ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

አባሪ 1        
 

       ሰኔ 20 ቀን 1999 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    ድ/ር አህመዴ አብዱ 
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                 በብዴር የተሰጠ ገንዘብ ሇማስመሇስ የቀረበ ክስ፡፡ 

1. ፍርዴ ቤቱ ይህንን ጉዲይ ተቀብል የማየት ሥሌጣን አሇው፡፡ 

2. ክስ የቀረበበት የገንዘብ መጠን ብር 1,500,000 ነው፡፡ 

3. ከሳሽ በጉዲዩ በጠበቃ አማካይነት ይከራከራሌ፡፡ 

4. ከሳሽም ሆነ ተከሳሽ በህግ ችልታ አሊቸው፡፡ 



5. የክሱ ፍሬ ነገር 

5.1.  ሰኔ 29 ቀን 1996 ዓ/ም በአዱስ አበባ ከተማ ከሳሽ እና ተከሳሽ ባዯረጉት ስምምነት/ውሌ 
ከሳሽ ሇተከሳሽ ብር 1,500,000 (አንዴ ሚሉዩን አምስት መቶ ሺህ) አበዴሮታሌ፡፡ 

5.2. ገንዘቡም እስከ ጥር 30 ቀን 1997 ዓ/ም ባሇው ጊዜ ውስጥ ተከሳሽ ገንዘቡን ሇመመሇስ 
የተስማማ መሆኑን ሰነደ ያሳያሌ፡፡ 

5.3. ተከሳሹ ብር 1,100,000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሺህ) በተሇያየ ጊዜ በባንክ በኩሌ 
የተረከበ ሲሆን ቀሪው ብር 400,000 (አራት መቶ ሺህ) በኮሚሽንነት የሚታሰብ ሆኖ ብር 
1,500,000 (አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ሺሕ) በብዴር ተረክቦ በውለ ሊይ በተጠቀሰው ጊዜ 
ውስጥ አሌመሇሰም፡፡ 

6. ስሇዚህ፡-  

  1.ተከሣሽ በውሌ በገባው ግዳታ መሠረት የሚፈሇግበትን ብር ባሇመክፈለ ከሰኔ 30 ቀን 1997 
ዓ.ም   ጀምሮ ከሚታሰብ 9 በመቶ ወሇዴ ጋር 

     2.ከሳሽ ይህንን ክርክር ሇማካሄዴ ያወጣቸውን ወጪዎች ተከሣሽ እንዱከፍሌ እንዱወሰንሌኝ 
ሇፍርዴ ቤቱ አመሇክታሇሁ፡፡ 

 

ከዚህ በሊይ የተገሇፀው ነገር ሁለ እኔ እስከማውቀው እውነት መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

 

          ከሣሽ 

 

 

  

               

             

              

 



 

 

         ሰኔ 20 ቀን 1998 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    ድ/ር አህመዴ አብዱ 
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በፍትሏብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 223 መሠረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር 

 

1. የሰው ማስረጃ 

1.1. በከሣሽ እና በተከሣሽ መካከሌ የብዴር ውሌ የተዯረገ ስሇመሆኑ የሚያስረደ 

1.1.1. አቶ ሏጎስ ገ/ሕይወት አዴራሻ፡ አዱስ አበባ፣ ቂርቆስ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 15 የቤት 
ቁጥር 456 

1.1.2. አቶ እንዲሇ መስፍን አዴራሻ፡ አዱስ አበባ፣ ቂርቆስ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 15 የቤት ቁጥር 
456 

1.2 . ሇተከሣሽ የጽሐፍ ማስጠንቀቂያ ከሣሽ ሲሰጥ/ሉሰጥ ሲሞክር የነበሩ ምስክሮች፡- 

1.2.1 ወ/ሮ አሌማዝ አሌማው አዴራሻ፡ አዱስ አበባ፣ ቦላ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 9 የቤት ቁጥር 232 

1.2.2 አቶ ገሰሰ ሀይለ  አዴራሻ፡ አዱስ አበባ፣ ቦላ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 9 የቤት ቁጥር 232 



2. የጽሐፍ ማስረጃ 

2.1. በከሳሽ እና በተከሳሽ መካከሌ ሰኔ 29 ቀን 1996 ዓ/ም  የተዯረገ የብዴር ውሌ 2 ገጽ ፎቶ 
ኮፒ (ዋናው እኔ ጋር ይገኛሌ)፣ 

2.2. የብዴር ገንዘቡ ሇከሳሽ የተሰጡበት የባንክ ዯረሰኞች 10 ገፅ ፎቶ ፎቶ ኮፒ (ዋናው እኔ ጋር 
ይገኛሌ)፣ 

2.3. ግንቦት 7 ቀን 1998 ዓ/ም ሇተከሣሽ የተሰጠ የተሞከረ የጽሐፍ ማስጠንቀቂያ 1 ገጽ ፎቶ 
ኮፒ (ዋናው ከተከሳሽ ጋር ይገኛሌ)፣ 

  . 

የክሱ ጭብጥ ካሌተሇወጠ በቀር ከዚህ በሊይ ከቀረበው ውጭ ላሊ አስረጅ ወይም ማስረጃ የላሇኝ 
መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

                ከሣሽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ሏምላ 20 ቀን 1999 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    ድ/ር አህመዴ አብዱ 

አዴራሻ፡-ክሌሌ አዱስ አበባ ክፍሇከተማ ቂርቆስ ቀበላ 12 የቤት ቁ. 312 

 

ተከሣሽ  አዴአ የእንስሳት መዴሃኒት ፋብሪካ 

አዴራሻ፡-ክሌሌ አዱስ አበባ ክፍሇከተማ ቂርቆስ ቀበላ 14/16 የቤት ቁ. 1009 

                   

                 ከሳሽ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ/ም ሊቀረበው ክስ የተሰጠ መሌስ፡፡ 

ከሳሽ ሰኔ 30 ቀን 1998 ዓ/ም በተፃፈ ሊቀረበው ክስ ተከሳሽ የሚከተሇውን መሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

1.1. ይህ ጉዲይ ከዚህ በፊት ሇሽምግሌና ቀርቦ የተወሰነ በመሆኑ ከሳሽ ክስ ሉያቀርብበት 
የማይችሌ ስሇሆነ በፍትሃብሄር ስነስርአት ህግ ቁጥር 244 (2) ረ መሰረት የቀረበው ክስ 
ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ 

1.2. ገንዘቡ መመሇስ ነበረበት ተብል በክሱ ሊይ የቀረበው ጥር 30 ቀን 1997 ዓ/ም ሲሆን ክሱ 
የቀረበው ሰኔ 20 ቀን 1999 ዓ/ም ሁሇት አመት ካፈሇው በኃሊ ነው፡፡ በፍትሃብሄር ህግ 
ቀጥር 2024 (ረ) ሊይ በብዴር የተሰጠ ገንዘብ በሁሇት አመት ጊዜ ውስጥ እንዱመሇስ 
ካሌተጠየቀ ወይም የዚህ ሁሇት አመት የጊዜ ገዯብ ካሇፈ ሉጠየቅ እንዯማይችሌ የሚዯነግግ 
በመሆኑ የቀረበው ክስ የፍተሃብሄር ስነስርአት ህግ ቁጥር 244(2) ሠ መሰረት ታግዶሌ፡፡ 

1.3. ተከሳሽ ገንዘብ ሇማበዯሩ በምስክሮች የተረጋገጠ ማስረጃ ያሊቀረበብኝ ስሇሆነ የቀረበው ክስ 
ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

1.4. ተከሳሹ ያቀረበው ክስ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንቶች ተቀባይነት የላሇው ስሇሆነ ፍርዴ 
ቤቱ መቃወሚያዎችን ተቀብል በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 245 መሰረት እንዱያሰናብተን 



እንጠይቃሇን፡፡ ፍርዴ ቤቱ መቃወሚያዎችንን የማይቀበሇን ቢሆን የሚከሇተውን የተሟሊ 
መሌስ እንሰጣሇን፡፡ 

2. መሌስ 

2.1. የተከሳሽ ፋብሪካ በሚቋቋምበት ጊዜ ከሳሽ ኢንቬስተር ነኝ ገንዘብ አሇኝ፣ ከተከሳሹ ዯርጅት 
ጋር እሰራሇሁ በሚሌ ግንኙነት ያዯርጉ ነበር፡፡ ሆኖም ከሳሹ በቃሊቸው ሳይፀኑ ተከሳሽ 
ዴርጅትን በአቋራጭ ሇመቆጣር የሞከሩ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ በተሇያዩ ፍርዴ ቤቶች 
ፋይልች አለን፡፡ አሁን ከሳሹ ያቀረቡት ክስ ከዚህ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ፍርዴ ቤቱ 
ይህንን ተገንዝቦ ውዴቅ እንዱያዯርግሌን እንጠይቃሇን፡፡ 

2.2. አንዴ በፁሁፍ የተዯረገ ውሌ የፍትሃብሄር ህጉ በሚያዘው መሰረት በምስክሮች 
ካሌቀረጋገጠ ዋጋ የሇውም፡፡  ከሳሽ በማስረጃነት ያቀረበው የብዴር ውለ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ/1727(2) በሚያዘው መሰረት በምስክሮች ያሌተረጋገጠ በመሆኑ ተቀባይነት 
የሇውም፣  

2.3. ከሳሽ ብር 1,100,000 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሺህ) ሇተከሳሽ ገቢ አሊዯረጉም፣ ገቢ 
ተዯርጎባቸዋሌ የተባለት ሰነድች ሇብዴሩ የተሰጡ መሆኑን አያሳዩም፣ 

2.4. በኮሚሲዮን ታስቦሌኛሌ የሚለት ብር 400,000 (አራት መቶ ሺህ) ባሇ አክሲዮኖች 
ያፀዯቁት አይዯሇም፣ አገሌግልት ሳይሰጥም ኮሚሽን ሉሰጥ ስሇማይችሌ ተቀባይነት 
የሇውም፣ 

2.5. የብዴር ውሌ በተባሇው ሊይ ወሇዴ እንዱከፈሌ ስምምነት ያሌተዯረገ በመሆኑ ውሇዴ 
እንዱከፈሌ የቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

 

ከዚህ በሊይ የተገሇፀው ነገር ሁለ እኔ እስከማውቀው እውነት መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

 

ተከሳሽ 

 

 

 

 



ሰኔ 20 ቀን 1999 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    ድ/ር አህመዴ አብዱ 

አዴራሻ፡-ክሌሌ አዱስ አበባ ክፍሇከተማ ቂርቆስ ቀበላ 12 የቤት ቁ. 312 
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በፍትሏብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 234 መሠረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር 

 

1. የሰው ማስረጃ 

1.1. በከሣሽ እና በተከሣሽ መካከሌ የብዴር ውሌ አሇመዯረጉን የሚያስረደ 

1.1.1. አቶ አበበ ይመኑ አዴራሻ፡ አዱስ አበባ፣ ቂርቆስ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 15 የቤት 
ቁጥር 456 

2. የጽሐፍ ማስረጃ 

2.1. የተከሳሽ ዴርጅት የመመስረቻ ጹሁፍ 12 ገጽ ፎቶ ኮፒ (ዋናው እኔ ጋር ይገኛሌ)፣ 

2.2. የተከሳሽ ፋብሪካ ግንባታ ሰነድች 10 ገፅ ፎቶ ፎቶ ኮፒ (ዋናው እኔ ጋር ይገኛሌ)፣ 

   

የክሱ ጭብጥ ካሌተሇወጠ በቀር ከዚህ በሊይ ከቀረበው ውጭ ላሊ አስረጅ ወይም ማስረጃ የላሇኝ 
መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 



የክሱ ጭብጥ ካሌተሇወጠ በቀር ከዚህ በሊይ ከቀረበው ውጭ ላሊ አስረጅ ወይም ማስረጃ የላሇኝ 
መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

 

                ተከሣሽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አባሪ 2        



 

ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    ሸዋ ቆዲ ፋብሪካ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

አዴራሻ፡-ኦሮሚያ ክሌሌ ሞጆ ከተማ 

ተከሣሽ  አቶ ሲሣይ ረታ አዯግህሌኝ 

አዴራሻ፡- አዱስ አበባ ከተማ፣ ቦላ ክፍሇ ከተማ፣ ቀበላ 12 

                   

                 በትርፍ የተከፈሇ ገንዘብ ሇማስመሇስ የቀረበ ክስ፡፡ 

1. ፍርዴ ቤቱ ይህንን ጉዲይ ተቀብል የማየት ሥሌጣን አሇው፡፡ 

2. ክስ የቀረበበት የገንዘብ መጠን ብር ብር 542,128.25 (አምስት መቶ አርባ ሁሇት ሺህ አንዴ 

መቶ ሃያ ስምነት ከሃያ አምስት ሳንቲም) ነው፡፡ 

3. ከሳሽ በጉዲዩ በጠበቃ አማካይነት ይከራከራሌ፡፡ 

4. ከሳሽም ሆነ ተከሳሽ በህግ ችልታ አሊቸው፡፡ 

5. የክሱ ፍሬ ነገር 

 በከሳሽና በተከሳሽ መካከሌ በነበረው የንግዴ ግንኙነት ተከሳሹ የተሇያዩ የፍየሌና የበግ ላጦ ሇከሳሽ 

ሲያስረክቡ የቆዩ ሲሆን በዚህ ግንኙነት ከሳሽ የፍየሌና የበግ ላጦ ዋጋ ሲከፍሌ ቆይቷሌ፡፡ ከዚህ 

ግንኙነታቸው በመነጨም ከሳሽ 65,521 የፍየሌና 47,449 የበግ ላጦ ሇከሳሽ ሇማስረከብና ከሳሽም 

በቀረቡሇት ላጦዎች ውጤት ዯረጃው ተሇይቶ የላጦውን ዋጋ ሇመክፈሌ በግንቦት ወር 1995 ዓ/ም 

ስምምነት አዴርገዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት የቀረቡት ላጦዎች ከ1ኛ-3ኛ ዯረጃ የተመዯቡ ሲሆን 1ኛና 

2ኛ የሆኑት ዯረጃቸውን የጠበቁ ሲሆን በ3ኛ የተመዯቡት ዯረጃቸውን ያሌጠበቁ ናቸው፡፡ ተከሳሽ 

ካስረከቧቸው ውስጥ፡- 



 48.07% የሚሆኑት ዯረጃውን የጠበቁ የበግ ላጦዎች 

 51.93% የሚሆኑት ዯረጃቸውን ያሌጠበቁ የበግ ላጦዎች 

 39.32% የሚሆኑት ዯረጃቸውን የጠበቁ የፍየሌ ላጦዎች 

 60.60% የሚሆኑት ዯረጃቸውን ያሌጠበቁ የፍየሌ ላጦዎች ሲሆኑ ከሳሽ ሇሁለም ላጦዎች 

ብር 2,265,000 (ሁሇት ሚሉዮን ሁሇት መቶ ስሌሳ አምስት ሺህ) ከፍሎሌ፡፡ 

 እንዱሁም ተከሳሹ በዚሁ ፍርዴ ቤት የላጦ ሽያጭ አሌተከፈሇኝም በሚሌ በመ/ቁ/ 48876 

ክስ አቅርበው ብር 542,128.25 (አምስት መቶ አርባ ሁሇት ሺህ አንዴ መቶ ሃያ ስምነት 

ከሃያ አምስት ሳንቲም) እንዱከፈሊቸው ተፈርዶሌ፡፡ 

ከተከፈሇውና ከተፈረዯው ጠቅሊሊ ገንዘብ ብር 2,807,128.25 (ሁሇት ሚሉዩን ስምንት መቶ ሰባት 

ሺህ አንዴ መቶ ሃያ ስምንት ከሃያ አምስት ሳንቲም) ውስጥ 51.93% የሚሆኑት ዯረጃቸውን 

ያሌጠበቁ የበግ ላጦዎችና  60.60% የሚሆኑት ዯረጃቸውን ያሌጠበቁ የፍየሌ ላጦዎች ዋጋ ብር 

542,128.25 (አምስት መቶ አርባ ሁሇት ሺህ አንዴ መቶ ሃያ ስምነት ከሃያ አምስት ሳንቲም) 

ሉመሌሱ ወይም ዯረጃውን የጠበቁ ላጦዎችን ሉያስረክቡ የሚገባ ስሇሆነ ተከሳሹ ይህንን እንዱፈፅሙ 

እንዱወሰንሌን እንዱሁም ወጭና ኪሳራችንን እንዱተኩሌን ይወሰንሌን፡፡ 

ከዚህ በሊይ የተገሇፀው ነገር ሁለ እኔ እስከማውቀው እውነት መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

 

          ከሣሽ 

 

    

         ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               



ከሣሽ    ሸዋ ቆዲ ፋብሪካ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

አዴራሻ፡-ኦሮሚያ ክሌሌ ሞጆ ከተማ 

ተከሣሽ  አቶ ሲሣይ ረታ አዯግህሌኝ 

አዴራሻ፡- አዱስ አበባ ከተማ፣ ቦላ ክፍሇ ከተማ፣ ቀበላ 12 

                   

በፍትሏብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 223 መሠረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር 

 

1. የሰው ማስረጃ 

1.1. የቆዲ ጥራትን በተመሇከተ የሚያስረደ እንዱሁም ከሳሽ የተረከበውን ቆዲ ጥራት የሚስረደ 

1.1.1. አቶ አስረሰ ማሞ አዴራሻ፡ አዱስ አበባ፣ ቂርቆስ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 15 የቤት ቁጥር 456 

2. የጽሐፍ ማስረጃ 

2.1. የከፍተኛው ፍርዴ ቤት የመዝገብ ቁጥር 48876 በፍትሃብሄር ስነስርአት ህግ ቁጥር 145 

መሰረት ቀርቦ እንዱታይሌኝ፡፡ 

የክሱ ጭብጥ ካሌተሇወጠ በቀር ከዚህ በሊይ ከቀረበው ውጭ ላሊ አስረጅ ወይም ማስረጃ የላሇኝ 
መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

     ከሣሽ 
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አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    ሸዋ ቆዲ ፋብሪካ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 



አዴራሻ፡-ኦሮሚያ ክሌሌ ሞጆ ከተማ 

ተከሣሽ  አቶ ሲሣይ ረታ አዯግህሌኝ 

አዴራሻ፡- አዱስ አበባ ከተማ፣ ቦላ ክፍሇ ከተማ፣ ቀበላ 12 

                   

                 ከሳሽ ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ/ም ሊቀረበው ክስ የተሰጠ መሌስ፡፡ 

ከሳሽ ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ/ም በተፃፈ ሊቀረበው ክስ ተከሳሽ የሚከተሇውን መሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

1.1. ከሳሽ ሇተከሳሽ ያቀረበው ቆዲ ዋጋ ባሇመክፈለ በዚሁ ፍርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር  48876 

ክስ ቀርቦ የተወሰነ በመሆኑ ከሳሽ ክስ ሉያቀርብበት የማይችሌ ስሇሆነ በፍትሃብሄር ስነስርአት 
ህግ ቁጥር 244 (2) ሇ መሰረት የቀረበው ክስ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ 

1.2. ከሳሽ ያቀረበው ክስ መሌስ ሇመስጠት ግሌፅ ስሊሌሆነ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባዋሌ፡፡ 

1.3. ተከሳሹ ያቀረበው ክስ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንቶች ተቀባይነት የላሇው ስሇሆነ ፍርዴ ቤቱ 
መቃወሚያዎችን ተቀብል በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 245 መሰረት እንዱያሰናብተን እንጠይቃሇን፡፡ 
ፍርዴ ቤቱ መቃወሚያዎችንን የማይቀበሇን ቢሆን የሚከሇተውን የተሟሊ መሌስ እንሰጣሇን፡፡ 

2. መሌስ 

2.1. በግራ ቀኛችን መካከሌ የበግና የላጦ በደቤ ሊይ የተመሰረተ የግብይት ውሌ መኖሩ የማይካዴ 

ሲሆን ከሳሹ የላጦዎቹን ብቁነት መርምሮ ቆዲዎቹን ተረክቧሌ፡፡ 

2.2. ከሳሹ በውለ መሰረት የላጦዎቹን ዋጋ ባሇመክፈለ በዚሁ ፍርዴ ቤት በመ/ቁ/ 48876 ተከሶ 

ገንዘቡን እንዱከፍሌ ተፈርድታሌ፡፡ 

2.3. ከሳሹ ቆዲውን ከአምስት አመት በፊት በ1995 ዓ/ም የተረከበ ሲሆን በወቅቱ ጉዴሇት አሇበት 

ሲሌ ያሊስታወቀ ስሇሆነ በፍ/ብ/ህ/ቁ/ 2291ና 2292 መሰረት ወዱያውኑ ያሊሳወቀ ስሇሆነ 

በፍ/ህ/ቁ 2293/1/ መሰረት ሻጭ ግዳታ የሇበትም 

2.4. ከሳሽ ሇቆዲዎቹ የቅዴሚያ ክፍያ ከፍል አያውቅም፡፡ ከሳሹ ሉከፈሇኝ ይገባሌ የሚሇውን 

ገንዘብም ተከሳሹ አሌተቀበሇም፡፡ 



2.5. ከሳሹ ክስ ያቀረበው በዚሁ ፍርዴ ቤት በመ/ቁ/ 48876 በተረታበትና እንዱከፍሌ 

በተወሰነበት ገንዘብ መጠን በመሆኑ ክሱ የቀረበው በክፉ ሌቦና 

ከዚህ በሊይ የተገሇፀው ነገር ሁለ እኔ እስከማውቀው እውነት መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

 

ተከሳሽ 
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ከሣሽ    ሸዋ ቆዲ ፋብሪካ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 



አዴራሻ፡-ኦሮሚያ ክሌሌ ሞጆ ከተማ 
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በፍትሏብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 234 መሠረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር 

 

1. የሰው ማስረጃ 

1.1. ከሳሽ ቆዲውን መርምሮ በአግባቡ መረከቡን የሚያስረደ 

1.1.1. አቶ ሏይለ ክፈላ አዴራሻ፡ አዱስ አበባ፣ አዱስ ከተማ ክፍሇ ከተማ 

1.1.2. አቶ ሙዯሲር ሰማን አዴራሻ፡- አዱስ አበባ አዱስ ከተማ ክፍሇ ከተማ 

1.1.3. አቶ ሻውሌ እንግዲ አዴራሻ፡- አዱስ አበባ፣ አዱስ ከተማ ክፍሇ ከተማ 

1.2.  የቆዲ ጥራት ዯረጃንና ዋጋውን በተመሇከተ የሚያስረደ ባሇሙያዎች 

1.2.1. ተመስገን ሃይለ አዴራሻ፡- አዱስ አበባ ቂርቆስ ክፍሇ ከተማ 

1.2.2. አቶ ገብረስሊሴ ወሌደ አዴራሻ፡- አዱስ አበባ ከተማ   

የክሱ ጭብጥ ካሌተሇወጠ በቀር ከዚህ በሊይ ከቀረበው ውጭ ላሊ አስረጅ ወይም ማስረጃ የላሇኝ 
መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

የክሱ ጭብጥ ካሌተሇወጠ በቀር ከዚህ በሊይ ከቀረበው ውጭ ላሊ አስረጅ ወይም ማስረጃ የላሇኝ 
መሆኑን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

 

 

                ተከሣሽ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አባሪ 3 
ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    አቶ ባዩ በሊይነህ ዘወሌዯማርያም አዴራሻ፡- አዱስ አበባ 



ተከሣሽ  አቶ ሰሇሞን ጥሊሁን አዴራሻ፡- አሜሪካን አገር፣ ሲያትሌ 

                   

                 የጋራ እዲን ሇማስቀነስ የቀረበ ክስ፡፡ 

2. ፍርዴ ቤቱ ይህንን ጉዲይ ተቀብል የማየት ሥሌጣን አሇው፡፡ 

3. ክስ የቀረበበት የገንዘብ መጠን ብር 575,000 (አምስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ)  ነው፡፡ 

4. ከሳሽ በጉዲዩ በጠበቃ አማካይነት ይከራከራሌ፡፡ 

5. ከሳሽም ሆነ ተከሳሽ በህግ ችልታ አሊቸው፡፡ 

6. የክሱ ፍሬነገር 

ከሳሽና ተከሳሽ መስከረም 21 ቀን 1985 ዓ/ም በተዯረገ የንግዴ ስራዎች የሽርክና ውሌ የአግሮ 

እንደስትሪ ሌዩ ሌዩ የንግዴ ስራዎችን ሇማካሄዴና በመቋቋም ሊይ ከሚገኘው ከትዌንቲ ትዌንቲ 

ዱቨልፐርስ አክሲዩን ማህበር አክስዩን ገዝተን ከማህበሩ የሚገኘውን ጥቅም እኩሌ በጋራ ሇመካፈሌ 

እዲም ቢኖር በጋራ ሇመክፈሌ ተስማምተናሌ፡፡ ተከሳሽ ከኢትዩጵያ ውጪ ነዋሪ በመሆናቸውና በአገር 

ውስጥ ያሇውን የስራ እንቅስቃሴ መቆጣጠር ስሇማይችለ መስከረም 21 ቀን 1985 ዓ/ም 

የተዯረገውን የሽርክና ውሌ ቁጥር 4ና 8ን ማሻሻሌ አስፈሊጊ ነበር፡፡ በዚህም መሰረት ተከሳሹ ውክሌና 

በሰጧቸው አቶ ተሰማ ዯምሴ በተባለ ግሇሰብ አማካይነት የትዌንቲ ትዌንቲ ዱቨልፐርስ አክሲዩን 

ማህር አክስዩን በተከሳሽ ስም እንዱሆን ጥቅምት 10 ቀን 1987 ዓ/ም ተዋውሇናሌ፡፡ በዚህም መሰረት 

በአክሲዩን ማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ ፈርሜያሇሁ እንዱሁም ቁጥር 002 የሆነ አክሲዩን 

ተሰጥቶኛሌ፡፡ ሇአክሲዩን ማህበሩም አክሲዩን ከተከሳሽ ጋር የጋራ መሆኑን አሳውቄያሇሁ፡፡ ትዌንቲ 

ትዌንቲ ዱቨልፐርስ አክሲዩን ማህበር ሇስራው ሇሚያስገሌገው ብዴር በብዴር ውለ ሊይ 

እንዴፈርምና ተከሳሽም ብዴሩ የሚያስከትሇውን ባሇዕዲነት በሙለ ሃሊፊነት እንዯሚቀበለት 

በመግሇፅ በፋክስ አሳውቀውኛሌ፡፡ በዚህም መሰረት ማህበሩ ከሌማት ባንክ ሇወሰዯው ብዴር 

ፈርሚያሇሁ፡፡ ትዌንቲ ትዌንቲ ዱቨልፐርስ አክሲዩን ማህበር ከባንኩ የወሰዯው ብዴር ብር 

15,144,543.26 (አስራ አምስት ሚሉዩን አንዴ መቶ አርባ አራት ሺህ አምስት መቶ አርባ ሶስት 

ከሃያ ስዴስት ሳንቲም) ሇመክፈሌ ባሇመቻለ በፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት በመ/ቁ/ 21924 

ተከሶ ከሚያዚያ 23 ቀን 1995 ዓ/ም ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር የፈርሚያሇሁ፡፡ ትዌንቲ ትዌንቲ 

ዱቨልፐርስ አክሲዩን ማህበር ባሇአክሲዩኖች እንዴንከፍሌ ተፈርድብናሌ፡፡ በፍርዴ ቤቱ ውሳኔ 

መሰረት የከሳሽና የተከሳሽ እዲ ብር 1,150,000.00 (አንዴ ሚሉዩን አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ) 

ሉዚህም ዕዲ በሊፍቶ ክ/ከተማ ቀበላ 04 የቤት ቁጥሩ 409 የሆነ ቤቴ በመያዣነት ተይዟሌ፡፡ ከዕዲው 



ሊይ የተከሳሹ ዴርሻ ብር 575,000 (አምስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ) ነው፡፡ በመሆኑም ተከሳሹ 

ዴርሻቸውን ከሚያዚያ 23 ቀን 1995 ዓ/ም ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፍለ ይወሰንሌኝ የሚሌ 

ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ታህሳስ 24 ቀን 2000 ዓ/ም 

ሇፌዳራሌ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት 

አዱስ አበባ     

               

ከሣሽ    አቶ ባዩ በሊይነህ ዘወሌዯማርያም አዴራሻ፡- አዱስ አበባ 

ተከሣሽ  አቶ ሰሇሞን ጥሊሁን አዴራሻ፡- አሜሪካን አገር፣ ሲያትሌ 



ከሳሽ ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ/ም ሊቀረበው ክስ የተሰጠ መሌስ፡፡ 

ከሳሽ ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ/ም በተፃፈ ሊቀረበው ክስ ተከሳሽ የሚከተሇውን መሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

1. ከከሳሽ የተዯረጉት ውልች በተንኮሌ የተዯረጉ ስሇሆነ ጉዴሇት ያሇባቸው ናቸው 

2. ተከሳሽ ሇከሳሽ መስከረም 18 ቀን 1985 ዓ/ም የሰጡት የውክሌና ስሌጣን እንዱሁም መስከረም 

21 ቀን 1985 ዓ/ም የተዯረገው የሽርክና ውሌ ከሳሽ በተከሳሹ ስም አክሲዩን እንዱገዙ፣ 

የአክሲዩን የምስክር ወረቀት በእያንዲንዲቸው ስም እንዱጻፍ፣ መብታቸው እኩሌ እንዱጠበቅ፣ 

በስማቸው የሚከፈሇው ገንዘብ ብር 30,000 (ሰሊሳ ሺህ) እንዱከፈሌ የነበረ ሲሆን ተከሳሹ ብር 

30,000 (ሰሊሳ ሺህ) ወዱያውኑ ከፍሇዋሌ ሆኖም ከሳሹ በተከሳሹ ስም አክሲዩን አሌገዙም፣ 

ስማቸውንም አሊስመዘገቡም፣ ማረጋገጫውም የተሰጠው በከሳሹ ስም ነው፡፡ በመሆኑም ውለ 

ተንኮሌ ያሇበት ነው፡ 

3. አቶ ተሰማ ዯምሴ ሇዚህ ጉዲይ ውክሌና ሳይኖራቸው አስፈርመዋቸዋሌ 

4. ተከሳሹ ስሇ ውለ መሻሻሌ የሚያውቁት የሇም፣ ስሇሆነም ውለ በተንኮሌ የተዘጋጀ ነው 

5. ተከሳሹ ስሇ እኔ ሆነህ ሇምትፈርመው ብዴር ሙለ ሃሊፊነቱን እወስዲሇሁ በማሇት መፃፋቸውን 

አይክደም ሆኖም በተከሳሽ ስም ብዴር አሌተወሰዯም 

6. ተከሳሹ የጋራ ባሇዕዲ ናቸው የሚባሌ ቢሆን ከሳሽ አያይዘው ያቀረቡት የፍርዴ ቤት ውሳኔ 

እንዯሚሳያው ሇብዴሩ ተጠያቂዎች 21 ሰዎች ሲሆኑ ተጠያቂነታቸው በአንዴነት ስሇሆነ የከሳሹ 

እዲ ብር 721,168 (ሰባት መቶ ሃያ አንዴ ሺህ አንዴ መቶ ስሌሳ ስምንት ሺህ) በመሆኑ የተከሳሹ 

ዴርሻ ብር 360,584 (ሶስት መቶ ስሌሳ ሺህ አምስት መቶ ሰማንያ አራት ሳንቲም)፡፡ በመሆኑም 

ፍርዴ ቤቱ ከቀረበብን ክስ በነፃ እንዱያስናብተን እንጠይቃሇን፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አባሪ 4 
ክስ 

ከሳሽ ሰኔ 5 ቀን 1999 ዓ/ም በተፃፈ ያቀረቡት ክስ ባጭሩ፡- ተከሳሹ ፒተር ወርቅ ዯስት የሚሌ 

ዴርጅትና ያሊቸውና የወርቅ ነጋዳ መሆናቸውን ገሌጸውሌኝ ከጥቅምት 18 ቀን 1999 ዓ/ም ጀምሮ 

በኢሚሌ ስሇ ወርቅ ሽያጭ ግንኙነት ያዯረግን ሲሆን እኔ እዚህ አዱስ አበባ ዴረስ በአካሌ መጥቼ 

እንዱሁም ሌጄ ኢንጂነር መሀመዴ ኢሌ ሁሴን አብዯሌ ጋዋዴ ወዯ አዱስ አበባ ሌኬው ግንኙነት 

እንዱያዯርግና ናሙና እንዱሌክ አዴርጌያሇሁ፡፡ ተከሳሹ የግዥ ስምምነትና ክፍያ በኤሉሲ ወይም በካሽ 

ሉዯረግ እንዯሚችሌ፣ የውጭ ምንዛሪም ከውጭ ይዤ መምጣት የምችሌ መሆኑን ገሌጾሌኝ 

በመጨረሻ፡- 



 ግንቦት 20 ቀን 1999 ዓ/ም አዱስ አበባ የገባሁ ሲሆን በማግስቱ ከተከሳሹና ምክትላ ነው 

ካለን ከአቶ መንገሻ ጋር የተገናኝን ሲሆን በማግስቱ የግዥ ስምምነቱን ሇመፈጸም 

የሚያስፈሌጉ ሰነድችን እንዱያዘጋጁ ስምምነት ሊይ የዯረሰን ሲሆን  

 ተከሳሹ ግንቦት 23 ቀን 1999 የኢትዩጵያ ንግዴ ባንክ ወስዯውኝ በማጠራቀሚያ ሳጥኖች 

ውስጥ የተቀመጡ ወርቆችን አሳይተውኛሌ፡፡ 

 ግንቦት 23 ቀን 1999 ዓ/ም ተከሳሹና ምክትላ የሚሎቸው 㗹አቶ መንገሻ ከምሽቱ 12፡30 

ሊይ ያረፍኩበት ኢማዴ ፈርኒሽዴ አፓርትመንት መጥተው ሰነድቹ የተዘጋጁ መሆኑንና 

ሰነድቹን የሚያሳዩኝ ክፍያ ስፈፅም ብቻ እንዯሆነ ገሌፀውሌኝ ሆኖም ቆይተው ከሇላቱ 6 

ሰዓት መጥተው ሰነደን እንዲሌያዙ ነግረውኝ በነጋታው ጠዋት እንዯሚያመጡ ነገሩኝ 

 ግንቦት 24 ቀን 1999 ዓ/ም ከጠዋቱ 1፡30 እኔጋ መጥተው ሰነደን ከመስጠታቸው በፊት 

ገንዘቡን መቁጠር እንዯሚፈሌጉ ነግረውኝ ኢማዴ ፈርኒሽዴ አፓርትመንት ዴረስ ሄዯን 

የአሜሪካን ድሊር 179,000 (አንዴ መቶ ሰባ ዘጠኝ ሺህ) ወስዯዋሌ፡፡ በወቅቱ ሁሇት ሰነዴ 

ብቻ ያቀረቡ ሲሆን ላልቹን ሰነድች ኤርፖርት 2፡30 ሊይ እንዯሚያመጡ ተስማምተው 

ተሇያየን፡፡ ተከሳሹ ኤርፖርት ሳይመጡ ቀሩ በረራውም ተሰረዘ፡፡ ሆኖም ተከሳሹ ስሌክ 

ዯውሇው ስህተቱ የሳቸው መሆኑን በማመን ሰነድቹን በበረራ ሰአት ከምሽቱ 4፡30 ሊይ 

እንዯሚያመጡ ነገሩን፡፡ ሆኖም ተከሳሹ ባሇመምጣታቸው ከኤርፖርት ወጣን፡፡ 

 የተከሳሹ ምክትሌ ናቸው የተባለት ግሇሰብ ግንቦት 25 ቀን 1999 ዓ/ም 4፡30 ሊይ ቀጠሮ 

የሰጡን ቢሆኑም ተከሳሹ ሉገኙ አሌቻለም፡፡ 

በመሆኑም ተከሳሹ የሚሸጥ ወርቅ አሇ በሚሌ አሊግባብ ሇመበሌጸግ የወሰደትን የአሜሪካን ድሊር 

179,000 (አንዴ መቶ ሰባ ዘጠኝ ሺህ) ወይም ክሱ በቀረበት ጊዜ በነበረው ምንዛሬ ብር 

1,598,470.00 (አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ዘጠና ስምንት ሺህ አራት መቶ ሰባ) ከግንቦት 24 ቀን 

1999 ዓ/ም ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፍለ ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ 

መሌስ 

ተከሳሽ ከክስ ማመሌከቻቸው ጋር የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን አያይዘው አቅርበዋሌ፡፡ 

ተከሳሹ ሰኔ 25 ቀን 1999 ዓ/ም በተፃፈ የሰጡት መሌስ ባጭሩ፡- 



 ተከሳሽ የወርቅ ኤክስፖርት ንግዴ ፈቃዴ ያሇኝ ቢሆንም ፒተር ወርቅ ዯስት የሚባሌ ኩባንያ 

የሇኝም 

 ከከሳሻ ጋር ወርቅ የመሸጥ ውሌ አሊዯረግኩም በኢሜሌም ግንኙነት አሊዯረግኩም፣ 

ናሙናዎችም አሊሳየሁም፣ ገንዘብ አሌተቀበሌኩም 

 ከሳሽ በክስ ማመሌከቻቸው ሊይ የጠቀሱት የወርቅ ግብይት ስርአት የኢትዩጵያ ብሔራዊ ባንክ 

መመሪያ የጣሱ ህገ ወጥ ዴርጊቶች ናቸው 

 የቀረበው ክስ በአሊግባብ መበሌጸግ ዴንጋጌ ውስጥ የሚወዴቅ አይዯሇም 

 ከሳሽ ያቀረቡት ክስ በሀሰት የቀረበ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

 

 

አባሪ 5 
ከሳሽ ሰኔ 28 ቀን 1999 ዓ/ም በተፃፈ ያቀረቡት ክስ ባጭሩ፡- ከሳሽና ወ/ሮ ሰሌማ ዴረስ ሳላም 

(ታረቀኝ ተክለ) በባሌና ሚስትነት ተጋብተን ሇረጅም ጊዜ አብረን የኖርን ሲሆን ቀዯም ሲሌ 

የጋብቻ ውሌ ስሊሌነበረን በኩዌት መንግስት በኢትዩጵያ አቆጣጠር ነሀሴ 24 ቀን 1984 ዓ/ም 

የተፃፈ ቁጥር 1333 የሆነ የጋብቻ ማስረጃ ተሰጥቶናሌ፡፡ እንዱሁም በሃይማኖታችን መሰረት ከሸሪዓ 

ፍርዴ ቤት ነሀሴ 29 ቀን 1983 ዓ/ም ባሌና ሚስት መሆናቸውን ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ 

በጋብቻ ሊይ እያሇን በአዱስ አበባ ከተማ ቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 04/06/07 የቤት ቁጥሩ 459 የሆነ 

መኖሪያ ቤት በጋር የሰራን ሲሆን ባሇቤቴ ባዯረባት ህመም ከዚህ አሇም በሞት የተሇየች ስሇሆነ ይህ 

ቤት በተከሳሹ አሊግባብ የተያዘ ስሇሆነና ሇማካፈሌም ፈቃዯኛ ስሊሌሆነ ቤቱን እንዱያካፍሇኝ ወይም 

የቤቱ ግምት ብር 6,000,000 (ስዴስት ሚሉዩን) ስሇሆነ ግማሹ ብር 3,000,000 (ሶስት ሚሉዩን) 

እንዱከፍሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

ከሳሽ ከክስ ማመሌከቻቸው ጋር የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን አያይዘው አቅርበዋሌ፡፡ እንዱሁም 

የምስክሮችን ዝርዝር አያይዞ አቅርቧሌ፡፡ 



ተከሳሽ ጥር 5 ቀን 2000 ዓ/ም በተፃፈ መሌስ የሰጡ ሲሆን የመሌሱ ይዘት ባጭሩ፡- 

 ወ/ሮ ሰሌማ ዴረስ ሳላም (ታረቀኝ ተክለ) የተከሳሽ ወሊጅ እናት ስትሆን ከሳሽ ከእናቴ ጋር 

ጋብቻ ነበረኝ ሲሌ ያቀረበው ሃሰት ነው 

 ከሳሽ ያቀረባቸው የሰነዴ ማስረጃዎች ሃሰተኛ ሰነድች ናቸው 

 በኩዌት መንግስት የተሰጠ ማስረጃ ነው የተባሇው ሀሰተኛ ነው፣ ፎቶግራፍም 

የሇበትም፣ በኤምባሲና በውጭ ጉዲይ ሚ/ር የተረጋገጠ ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም 

 በኢትዩጵያ ከአዱስ አበባ መስተዲዯር የናኢባው ወረዲ ፍርዴ ቤት ተሰጠ የተባሇው 

ማስረጃ ሀሰተኛ ነው፣ ፎቶግራፍ የሇበትም፣ ከኩዌት ተሰጠ ከተባሇው ማስረጃ ጋር 

የሚጋጭ ነው 

 ከሳሹ ከናቴ ጋር በባሌና ሚስትነት ክርክር በቀረበበት ቤት አሌኖረም 

 ማች እናቴ ውጭ አገር ተመሊሊሽ ነጋዳ ስሇነበረች ከሳሹ አንዲንዴ ጉዲዩችን እንዱፈፅምሊት 

ውክሌና ሰጠችው እንጁ በባሌና ሚስትነት አብረው አሌኖሩም 

 ከሳሹ በነበረው የውክሌና ዘመኑ የተሰጠውን እምነት በመተው ግምቱ ብር 150,000 (አንዴ 

መቶ ሺህ) የሆነ ወርቅ በመሸጡ ማች እናቴ በስርቆት ወንጅሌ በመክሰስ አሳስራዋሇች 

 ክስ የቀረበበት ቤት የእናቴ የግሌ ቤት እንጂ ከሳሹ በጋራ ያፈራው ንብረት አይዯሇም፣ ከሳሹ 

በቤቱም ኖሮ አያውቅም 

 የጋራ ሃብት ነው የተባሇው ቤት ግምት ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሹ ከመሌሳቸው ጋር የተሇያዩ የሰነዴ ማሰረጃዎችን አያይዘው አቅርበዋሌ፡፡ እንዱሁም 

የምስክሮችን ዝርዝር አቅርበዋሌ፡፡ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

አባሪ 6 
1. ክስ 

ከሳሽ ሰኔ 14 ቀን 2000 ዓ/ም በተፃፈ ያቀረበው ክስ ባጭሩ፡- ከሳሽ ተከሳሹ በቃሉቲ የሚያሰራውን 

የምግብ ፋብሪካ ህንፃ ሇመገንባት ጥቅምት 7 ቀን 1998 ዓ/ም በተፈረመ ውሌ ተስማምቷሌ፡፡ በዚህም 

መሰረት ሇሲቪሌ ስራ የፕሮጀክት ግንባታ በወጡት መዯበኛ የውሌ ዯንቦች መሰረት ውለን 

ሇማስፈፀም ሇተመዯበው አማካሪ መሀንዱስ በግንባታ ስራው የውሌ ስምምነት በተሰጠው ስሌጣን 

መሰረት በከሳሽ በቁጥር 1 እና 2 የተቀመጡ ክፍያዎችን ተከሳሽ ሇከሳሽ ብር 1,434,817.67 (አንዴ 

ሚሉዮን አራት መቶ ሰሊሳ አራት ሺህ ስምንት መቶ አስራ ሰባት ከስሌሳ ሰባት ሳንቲም) አንዱከፈሌ 

አፅዴቋሌ፡፡ ሰነደም ሇተከሳሹ ዯርሷሌ፡፡ ሆኖም ተከሳሹ ክፍያውን ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ ያሌሆነ ስሇሆነ 

ይህንን ገንዘብ ከነወሇደ እንዱከፍለ ይወሰንሌን የሚሌ ነው፡፡ 

ከሳሽ ከክስ ማመሌከቻው ጋር የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን አያይዞ አቅርቧሌ፡፡ 

2. መሌስ 

ተከሳሽ ህዲር 5 ቀን 2000 ዓ/ም በተፃፈ የሰጠው መሌስ ይዘት ባጭሩ፡- 



 ከሳሽ ብር 1,434,817.67 (አንዴ ሚሉዮን አራት መቶ ሰሊሳ አራት ሺህ ስምንት መቶ አስራ 

ሰባት ከስሌሳ ሰባት ሳንቲም) ሉከፈሇው የሚችሇው ውለ ሳይቋረጥ ቀጣይነት ሲኖረው ብቻ 

ሲሆን ውለ በአንዴ ወይም በላሊ ምክንያት ቢቋረጥ ሂሳብ ተሰርቶ መወራረዴ ያሇበት ነው 

 ተከሳሽ በግንባታ ውለ መሰረት በቅዴሚያ ብር 493,387.39 (አራት መቶ ዘጠና ሶስት ሺህ 

ሶስት መቶ ሰማንያ ሰባት ከሰሊሳ ዘጠኝ ሳንቲም) የከፈሇ ሲሆን ሂሳብ በሚታሰብበት ጊዜ ይህ 

ሉወራረዴ ይገባሌ 

 በስፍር የምስክር ወረቀት ቁጥር 1 ሊይ ከተመሇከተው ክፍያ ውሥጥ ብር 450,220.87 

(አራት መቶ ሃምሳ ሺህ ሁሇት መቶ ሃያ ከሰማንያ ሰባት ሳንቲም) ያህለ ሇግንባታ የቀረበ 

የአርማታ ብረት የተገዛበትን የሚመሇከት ሲሆን ኮንትራክተሩ ካስገባው ብረት ውስጥ ጥቅም 

ሊይ ያዋሇው የተወሰነ ሲሆን ቀሪውን ጭኖ የወሰዯ ስሇሆነ የምስክር ወረቀቱ የክፍያ ወረቀት 

ሉሆን የሚችሌ አይዯሇም 

 በስፍር የምስክር ወረቀት ቁጥር 1ና 2 ሊይ የቁፋሮ ስራን  እንዱሁም ተጓጓዘ የተባሇውን 

አፈር በተመሇከተ ተሰራ የተባሇውና በተግባር የተሰራው የተሇያየ በመሆኑ ወረቀቶቹ ሇክፍያ 

የሚበቁ አይዯሇም 

 አብሊጫ ክፍያ በተግባራዊ የስራ እንቅስቃሴ አሌፎ አሌፎ የሚያጋጥም ሲሆን የሚዯረገውም 

አማካሪ መሀንዱሱ ኮንትራክተሩ ያሇበትን የገንዘብ ችግር ያቃሌሌሇታሌ ብል ሲያምንና ስራው 

መሰራቱ አይቀርም በሚሌ በመሆኑ ሂሳብ መወራረደ የግዴ ነው 

 በዚህም መሰረት አጠቃሊይ የተሰራው ስር ብር 1,208,504.42 (አንዴ ሚሉዩን ሁሇት መቶ 

ስምንት ሺህ አምስት መቶ አራት ከአርባ ሁሇት ሳንቲም) ሲሆን ቅዴሚያ ክፍያ ብር 

493,387.39 (አራት መቶ ዘጠና ሶስት ሺህ ሶስት መቶ ሰማንያ ሰባት ከሰሊሳ ዘጠኝ ሳንቲም) 

ሲቀነስ ተከፋይ የሚሆነው ብር 715,117.03 (ሰባት መቶ አስራ አምስት ሺህ አንዴ መቶ 

አስራ ሰባት ከዜሮ ሶስት ሳንቲም) ሲሆን ወሇደም መታሰብ ያሇበት ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ 

ነው የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽ ከመሌሱ ጋር የተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችን አያይዞ ያቀረበ ሲሆን ምስክሮቹንም አቅርቦ 

አሰምቷሌ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

አባሪ 7 
1. ክስ 

ከሳሽ ሀምላ 9 ቀን 1999 ዓ/ም በተፃፈ ያቀረቡት ክስ ባጭሩ፡- በቀዴሞ ወረዲ 17 ቀበላ 23 የቤት 

ቁጥሩ 0188 የሆነ መኖሪያ ቤት ከባሇቤቶቹ ከአቶ ታዯሰ የሺጥሊና ከወ/ሮ ሰናይት ጥበበ በጊዜው 

በመንዯር  በተዯረገ ውሌ በብር 900,000 (ዘጠኝ መቶ ሺህ) የገዛሁት ሲሆን የሽያጩን ገንዘብ 

በቅዴሚያ ብር 700,000 (ሰባት መቶ ሺህ) ከፍዩ ቤቱን የተረከብኩ ሲሆን ቀጥል ብር 200,000 

(ሁሇት መቶ ሺህ) ሇሻጮች በወኪላ በአቶ ያሬዴ ማሞ አማካይነት ከፍያሇሁ፡፡ ከሳሽ ቤቱን በምገዛበት 

ወቅት የኤች አይ ቪ ታማሚ የነበርኩ ሲሆን ባሇቤቴም በዚህ በሽታ ሞቷሌ፡፡ ቤቱን ከገዛሁ በኃሊ 

ህመሙ ስሇፀናብኝ በአሌጋ ሊይ እንዲሇሁ ከአስታማሚዎች አንዶ ተከሳሽ እህቴ ስትሆን በተጨማሪም 

ሇእሷ እናት ሇእኔ የእንጀራ እናት ከሆነቸው ጋር በመሆን ሟች ባሇቤቴ ከላሊ የወሇዯው ሌጅ 

ወራሽነቱን አስረዴቶ የመጣ መሆኑንና በእኔ ሊይ ክስ በፍርዴ ቤት ያቀረበ ጠበቃ ነው በማሇት አንዴ 

ሰው አምጥተው በማሳየትና እሱም ክሱ የቀረበ መሆኑን በሃሰት በማረጋገጥ የቤቱ ውሌ በተከሳሽ 

ካሌሆነ በቤቱ ሊይ የሚኖረኝን መብት የማጣና ሌጄም ያሇቅርስ የሚቀር መሆኑን በመግሇፅ 

በማታሇሌና ተፅዕኖ በማዴረግ እሷ እኔን ወክሊ ውለን እንዴታዯረግ ቤቱን ሇሸጡሌኝ ሰዎች ነግሬ 

ከእነሱ ጋር ያዯረግሁት ውሌ እንዴቀዴ አዴርገውናሌ፡፡ ከህመሜ ትንሽ ተሸልኝ በማገገም ሊይ ሳሇሁ 

ተከሳሽ የቤቱን ሽያጭ ውሌ ከሻጮች ጋር ማዴረጓን፣ የባሇቤቴ ወራሽም በኔ ሊይ ክስ መስርቷሌ 



የተባሇውም እውነት አሇመሆኑን፣ ተከሳሽዋ የተጫነችኛና ያታሇሇችኝ መሆኑን ስሇተረዲሁ ውለ 

በስሜ እንዱዯረግ ስጠይቅ ተከሳሽ ፈቃዯኛ አሌሆነችም እንዱሁም የተሰወረችብኝ ስሇሆነ የቤቱ 

ባሇቤትነት በኔ ስም እንዱሆን ወይም በአማራጭ አሊግባብ የበሇፀገችበት ስሇሆነ በአሁኑ የገበያ ዋጋ 

ቤቱ ብር 2,000,000 (ሁሇት ሚሉዩን) እንዴትከፍሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ 

ከሳሽ ከክስ ማመሌከቻቸዋ ጋር አንዴ የሰነዴ ማስረጃ አያይዘው ያቀረቡ ሲሆን በክስ ማመሌከቻቸው 

ሊይ የዘረዘሯቸውን ምስክሮች አሰምተዋሌ፡፡ 

 

2. መሌስ 

ተከሳሽ ጥር 6 ቀን 2000 ዓ/ም በተፃፈ የሰጡት መሌስ ይዘት ባጭሩ፡- 

 ክስ የቀረበበትን ቤት በራሴ ገንዘብ የገዛሁት እኔ እንጂ ተከሳሽ አይዯሇችም 

 የባሇቤትሽ ወራሽ እንዲይመጣብሽ በስሜ ሌዋዋሌ በሚሌ የማታሇሌ ዴርጊት አሌፈፀምኩም 

 ቤቱን በተመሇከተ በስሟ እንዴዋዋሌ አሌተስማማንም፣ አሌወከሇችኝም፣ ማሰረጃም አሌቀረበም 

 የሽያጭ ውለን ከሳሽ የፍ/ብ/ህ/ቁ/ 2005 በሚያዘው መሰረት በሰው ማስረጃ ማስተባባሌ 

አትችሌም የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽ ከመሌሳቸው ጋር አንዴ የሰነዴ ማስረጃ አያይዘው ያቀረቡ ሲሆን በመሌሳቸው ሊይ 

የዘረዘሯቸውን ምስክሮች አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ 
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