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በ2010 ዓ.ም የሰበር ችልት የህግ ትርጉም 

 የሰጠባቸው ውሳኔዎች ማውጫ /ቅጽ 22/ 

 ውሌ 

1.  የአስተዲዯር መስሪያ ቤቶች ውሌን የሚመሇከቱ ጉዲዮች በግሌግሌ 

ዲኝነት(አርቢትሬተር) እንዲይዲኙ የተጣሇው ገዯብ ወይም ክሌከሊ 

ገሊጋይ ዲኛ (አዴጁዱኬተር)ጋር በተያያዘም ተፈጻሚነት ያሊቸው 

ስሇመሆኑ፡- 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 315/2/፣ የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1678/ሇ፣3131 እና 

3132/ሇ/ 

 

127459 ጣና የውሃ ጉዴጓዴ ቁፋሮ እና 

ኢንደስትሪ ሀ/የተ/የግ/ማህበር 

መስከረም 23 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

2.   በሉዝ አዋጅ ቁጥር 272/94  እና አዋጁን ሇማስፈጸም 

በወጣዉ የትግራይ ክሌሌ ዯንብ መሰረት የአምሌኮ ቦታዎች 

በመንግስት የሚሰጡ መሆናቸዉን ቢዯነግጉም ከግሇሰቦች 

እንዲይገዛ በግሌጽ ክሌከሊ የማያዯርግ ስሇመሆኑ፡- 

 ሉዝ አዋጅ ቁጥር 272/94 እና አዋጁን ሇማስፈጸም የወጣ የትግራይ 

ክሌሌ ዯንብ ቁጥር 62/2002 

 አንዴ ውሌ ህገወጥ ነው በሚሌ ምክንያት ፈራሽ ሉሆን 

የሚችሇው የውለ መሰረት የሆነው መብትና ግዳታ በህግ 

በተከሇከሇ ነገር ሊይ መዯረጉ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ፣ 

124725 የሽሬ እንዯስሊሴ አንዋር 

መስጊዴ እና እነ ወ/ሮ ትኑር 

ፍትዊ /6 ሰዎች/ 

ጥቅምት 29 ቀን 

2010 ዓ.ም 
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የፍትሐብሄር ህግ አንቀጽ 1716 

 

3.  ከቤት ሽያጭ ውሌ ጋር በተያያዘ የይርጋው ጊዜ ስሇሚታሰብበት 

አግባብ  

የፍ/ብ/ሕ/ቁ 1845  

131151 እነ አቶ ከፍያሇው አየሇ  

እና  

እነ ወ/ሮ ወርቅነሽ በሊይ  

ታህሳስ 25 

2010 ዓ.ም 

 

4.  አንዴ የመሬት ሽያጭ ውሌ ህገ ወጥ ውሌ መሆኑ በተረጋገጠበት 
ሁኔታ ገዥ ወገን በመሬቱ ሊይ የሰራው ቤት በሻጭ ፈቃዴ 
እንዯተሰራ ተዯርጎ የህግ ግምት የሚወሰዴበት አግባብ የማይኖር 
ስሇመሆኑ 
የኢፌዴሪ ህ/መ አንቀፅ 40 (3) እና የፍ/ብ/ህ ቁጥር 1678 (ሇ) እና 

1716 

141606 አቶ ማሞ ቱለ 
እና 

አቶ አበበ አበራ 
 

መስከረም 
25/2010 ዓ.ም 

 

 

5.  የዕቃ ማጓጓዝ ውሌ በማጓጓዣ ሰነዴ ወይም መሰሌ ሰነድች ሉረጋገጥ 

የሚችሌ  ስሇመሆኑ፣ 

በየብስ የዕቃ ማጓጓዝ ስራን ሇመዯንገግ ተሻሽል የወጣ አዋጅ ቁጥር 

547/99 አንቀጽ 4፤8 

130676 ጅቡቲ ዴንበር ተሻጋሪ ዯረጃ 

3-ሇ የዯ/ጭ/ማ/ባ/ማህበር እና 

አቶ ሞሊዯርጎ  

ጥቅምት 

27/2010 

 

6.  አንዴ ሥራን ሇመስራት የመተባበርና የመተጋገዝ ስምምነት ማዴረግ  

በፈቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ ስምምነት ነው ከሚባሌ በስተቀር 

አስገዲጅነት ያሇው በሕግ ፊት ግዳታን የሚፈጥር ውሌ አሇ ሇማሇት 

የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑ 

የፍ/ብ/ሕ/ቁ 1678፤1731፤1771 

120468 

 

አቶ ገ/እግዚአብሔር 

ገ/ክርስቶስ 

እና 

አቶ ሐረጎት ገ/እግዚአብሔር 

መስከረም 23 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

www.abyssinialaw.com



3 
 

7.   አንዴ የሽያጭ ውሌ ያዯረገ ወገን የተዯረገው የሽያጭ ውሌ 

ያሇመመዝገቡን የማይንቀሳቀስ ንብረት በእጁ ባስገባ 3ኛ ወገን 

ሊይ በመቃወሚያነት ሇማንሳት የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ 

 የሽያጭ ውሌ ያዯረገ ወገን በውለ መሰረት የማይንቀሳቀስ 

ንብረት ሇ3ኛ ወገን ሇማስተሊሇፍ የተከናወኑ ተግባራትን ሁለ 

ሇመቃወም የሚችሇው የተዯረገው የሽያጭ ውሌ የተመዘገበ 

ከሆነ ብቻ ስሇመሆኑ፣ 

የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2878 

123761 
ወ/ሮ እናኒ ተሰማ  

እና  

እነ ቄስ ገብረማርያም 

መስከረም 25 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

8.  አንዴ ውሌ ሳይፈጸም በቀረ ጊዜ እንዯውለ አሌተፈጸመሌኝም 

የሚሇው ተዋዋይ ወገን ሳይፈጸምሌህ ቀርቷሌ በማሇት ክርክር 

ሇማቅረብ በቅዴሚያ ውለን ያሌፈጸመው አካሌ ግዳታውን 

እንዱፈጸምሇት ሇማዴረግ አስቀዴሞ ማስጠንቀቂያ ሉሰጠው የሚገባ 

ስሇመሆኑና በዚህ መሰረት ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ወሇዴ 

የሚሰሊበትን ጊዜ በመወሰን ረገዴ ጠቀሜታ ያሇው ስሇመሆኑ፣ 

ፍ/ህ/ቁ. 1772 

133203  ኢትዮ ቴላኮም ጋምቤሊ ሪጅን 

እና አደራ ኮንስትራክሽን 

አነስተኛ እና ጥቃቅን 

ኢንተርፕራይዝ 

ጥቅምት 29 ቀን 

2010 ዓ.ም  

 

9.  አንዴ ንብረት የገዛ ሰው የገዛውን ንብረት በፈሇገው መሌኩ መጠቀም 

የማያስችሌ ሁኔታ መፈጠር ፤ ውለ ከመዯረጉ በፊት ችግሩ/ጉዴሇቱ 

እንዲሇ ቢያውቁ ኑሮ ውለን አይፈጽምም ነበር የሚያሰኝ በመሆኑ 

ጉዴሇት ያሇበት ውለ ነው ተብል ተዋዋይ ወገኖች ወዯ ነበሩበት 

መመሇስ ያሇባቸው ስሇመሆኑ፡-  

133398 አቶ ጉሌሊት ግዛው 

እና  

አቶ ጥሊሁን ኃይለ  

ታህሳስ 26 ቀን 

2010 ዓ.ም 
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ፍ/ብ/ሕ/ቁ 1815 

10.   በመርህ ዯረጃ አንዴ ዉሌ ሇአንዯኛው ወገን የበሇጠ ጥቅም 

ይሰጣሌ በሚሌ እንዯማይፈርስ ነገር ግን ፈቃዴ የተገኘዉ 

በዕዴሜ መግፋት ወይም የንግዴ ሌምዴ ዕዉቀቱ ማነስ ካሇና 

በሕሉና ግፍ መስል ከታየ ዉለ የሚሰርዝበት ሁኔታ 

ስሇመኖሩ፡- 

 አንዴ ተዋዋይ የዉሌ ይሰረዝሌኝ ክስ ዉለ የማይረጋበት 

ምክንያት ከቀረበት ጊዜ ጀምሮ በሁሇት ዓመት ዉስጥ ማቅረብ 

ያሇበት ስሇመሆኑ ፡- 

የፍ/ሕ/ቁ. 1710(1)እና(2) ፤ የፍ/ሕ/ቁ.1810(1) 

138591 

 

ሼህ አዯም ፋረስ 

እና 

 ሼህ ሙስጠፋ ፍሉ  

 

የካቲት 

27/2010ዓ.ም 

 

 

11.  ዉሌ እንዱፈርስ ጥያቄ የሚያቀርብ ወገን ዉለ ሉፈርስ የሚችሌበት 

በህግ ተቀባይነት ያሇዉ ምክንያት ስሇመኖሩ የማስረዲት ግዳታ 

ያሇበት ሲሆን የዉሌ ይፍረስሌኝ ጥያቄ የሚቀርብሇት ፍርዴ ቤትም 

ሇዉለ መፍረስ በምክንያትነት የተጠቀሰዉ ሁኔታ ዉለ እንዱፈርስ 

ሇማዴረግ በህግ ተቀባይነት ያሇዉ እና በቂ ምክንያት መሆን 

አሇመሆኑን ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ የህጉ ዴንጋጌዎች ዴንጋጌዎች 

ጋር አገናዝቦ የማጣራት ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ፡- 

የፍ/ብ ህግ አንቀጽ 347(1)፣ 347(2) እና ፍትሐብሔር ህጉ አንቀጽ 

1710(2) 

138386 እነ አቶ ረጋሣ ጉርሙ (2 

ሰዎች) 

እና 

እነ አቶ ተሾመ አፈወርቅ (2 

ሰዎች) 

 

የካቲት 26 ቀን 

2010 ዓ.ም 

 

12.  የማይፀናና ህገ ወጥ የሆነ የቤት ሽያጭ ውሌ ፈራሽ ሆኖ ግራ ቀኙ 128650 ወ/ሮእቴናትአዴማሱ መስከረም 26  
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ወገኖች ወዯ ነበሩበት እንዱመሇሱ ውሳኔ ሲሰጥ በህገ ወጥ በመንገዴ 

በተገኘው ባድ ቦታ ሊይ ቤት የገነባው ወገን ቤቱን በራሱ ወጪ 

በማፍረስ ሇባሇይዞታው እንዱያስረክብ ከማዴረግ ባሇፈ ሇግንባታው 

ያወጣውን ወጪ ባሇይዞታ የሆነው ወገን እንዱከፍሇው ሉዯረግ 

የማይገባ ስሇመሆኑ፡- 

የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ሕ/መ አንቀፅ 40(3) እና የፍ/ብ/ህ ቁ 1815 

እና 

አቶዯመቀይዘንጋዉ 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

13.  አንዴ ዉክሌና በሊዩ ተዘርዝረዉ የተመሇከቱትን ጉዲዮችና የነዚሁ 

ተከታታይ እና ተመሳሳይ የሆነዉን እንዯ ጉዲዩ አይነትና እንዯ 

ሌማዴ አሰራር አስፈሊጊ የሆነዉን ማከናወን የሚያስችሌ ሲሆን ወካዩ 

የፈጸመዉ ተግባር የወካይና ተወካይ ጥቅሞችን ግጭት የሚያስከትሌ 

በሆነ ጊዜ 3ኛዉ ወገን ይህን ሁኔታ ያወቀና ሉያዉቅ የሚገባ መሆኑ 

ካሌተረጋገጠ በቀር ኃሊፊነት የማይኖርበት ስሇመሆኑ 

ፍ/ሕ/ቁ 2206፤2187 እና ተያያዥ ዴንጋጌዎች 

 

 

134663 

ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

እና 

ቢሉሱማ ሚአ የዕፀዋት ዘር 

አቅራቢ ዴርጅት     

ጥር 21 ቀን 

2010 

 

 ፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት 

14.   ከሳሽ መብቱን ማግኘት የሚገባው ከየትኛው ተከሳሽ ሊይ 

እንዯሆነ ሇይቶ ሇማወቅ የሚያጠራጥር ሁኔታ ያጋጠመው 

ሲሆን አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን ሰዎች 

በህብረት በመክሰስ ሀሊፊነቱ የሚመሇከተው የትኛው እንዯሆነ 

ተሇይቶ እንዱወሰንሇት ማመሌከት ስሇመቻለ፡- 

 ፍርዴ ቤቶች በክሱ ሊይ ስማቸው ከመጠቀሱ ውጪ በግሌፅ 

139313 የኢትዮጵያ አየር መንገዴ 

እና 

እነ ወ/ሮ መሰረት ፍቃደ (2 

ሰዎች) 

መጋቢት 14 ቀን 

2010 ዓ.ም 
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ዲኝነት አሌቀረበም በሚሌ በተከሳሽነት ከቀረቡት መካከሌ 

አንደን ወይም የተወሰኑትን ሀሊፊነት የሇባቸውም በማሇት 

የሚዯርሱበት መዯምዯሚያ ስነ ስርዓታዊና ተገቢነት የላሇው 

ስሇመሆኑ፡-  

የፍ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 36(5) 

 

15.  ሇቀጠሮ ምክንያት የሆነ ጉዲይ ሳይፈፀም የቀረው ከተከራካሪዎቹ 

ወገኖች በአንዯኛው ጉዴሇት የሆነ እንዯሆነ መፈፀም ይገባው የነበረው 

ጉዲይ ያሌተፈፀመ ቢሆንም እንኳ ፍርዴ ቤቱ የጉዲዩን መፈፀም 

ሳይጠብቅ የመሰሇውን ውሳኔ መስጠት ስሇመቻለ፡- 

የፍ/ብ/ስ/ሥ/ህ/ቁ 199(1) 

138479    ወ/ሮ ሸዋዬ ገ/እግዚአብሔር 

እና 

ተጠሪ - ወ/ሮ ብርሃኔ ፀአደ 

የካቲት 26 ቀን 
2010 ዓ.ም.                                                                                                 

 

16.  አንዴ ወራሽ በሟች የውርስ ንብረት ከላልች ወራሾች ጋር እንዱጣራ 

በግሌፅ ተስማምቶና ውክሌና ሰጥቶ በሚጣራው የውርስ ፋይሌ 

ተሳታፊ ሆኖ እያሇ ከሚጣራው ንብረት ሊይ የግሌ ንብረት ያሇ 

በመሆኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.41 መሰረት ጣሌቃ ገብቼ እንዴከራከር 

እንዱፈቀዴሌኝ በማሇት የሚያቀርበውን ጥያቄ ፍርዴ ቤቱ በውርስ 

አጣሪ ተጣርቶ የቀረበውን ሪፖርት ተቀብልና መርምሮ ተገቢውን 

ውሳኔ ከመስጠት ባሇፈ የጣሌቃ ገብ ክርክሩን ሉቀበሇው የማይገባ 

ስሇመሆኑ፡- ፍ/ሕ/ቁ. 947 

133708 እነ ወ/ሮ ጣይቱ ዯያሳ እና 

አቶ ጉዯታ ዯያሳ 

ጥቅምት 21 ቀን 

2010 ዓ.ም  

 

17.  አንዴ ተከራካሪ ወገን በመከሊከያ መሌስ ወይም በማናቸዉም ላሊ 138717 ወ/ሮ ብርክቲ ግዯይ  የካቲት 28 ቀን  
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መንገዴ የተከሰሰበትን ነገር በሙለ ወይም በከፊሌ ያመነ እንዯሆነ 

ላሊኛዉ ተከራካሪ ወገን በዚህ እምነት መሰረት ዉሳኔ እንዱሰጠዉ 

መጠየቅ እንዯሚችሌ እና ፍ/ቤትም ላሊ በማስረጃ የሚረጋገጥ ነገር 

ቢኖርም እንኳን በታመነዉና ዉሳኔ እንዱሰጥበት በተጠየቀዉ ጉዲይ 

ብቻ ፍርዴ መስጠት የሚገባው ስሇመሆኑ  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.242 

 እና 

እነ አቶ ሸምሱ ኑሪ(2 ሰዎች) 

2010 ዓ/ም 

 

18.  በትግራይክሌሌየጎጆመውጫይዞታናቤትየሚመሇከትንጉዲይየቀበላመሬ

ትዲኝነትኮሚቴ ጉዲዩን ተቀብልአይቶ ውሳኔከሰጠበኋሊበተሰጠዉ 

ዉሳኔ መብቴን ይነካሌ በማሇት የመቃወሚያ ማመሌከቻ ሲቀርብ 

የፍርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻውን ተከትል የቀዯመዉን ዉሳኔ 

የማጽዯቅ ወይም የማሻሻሌ ወይም የመሇወጥ ወይም የመሰረዝ 

ስሌጣን ጉዲዩን በመጀመሪያዯረጃያየውየቀበላመሬትዲኝነት ኮሚቴ 

ስሇመሆኑ፡-   

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.358 ፣ 360(2)  

131832 ወ/ሮ መረሳ አማረ 
እና 

እነ ቄስ ሃይሇ ገብረ ( 2 
ሰዎች) 

ታህሳስ 23 
2010 ዓ.ም 

 

19.  የይዞታ ክርክርን በተመሇከተ አንዴ ተከራካሪ ወገን ካርታዉ 

እንዯተሰረዘ እና በዚያ ካርታ ይዞታዉን ሇመጠየቅ መብት እንዯላሇዉ 

ዉሳኔ ተሰጥቶ እያሇ ተከራካሪ ወገን በመቀየርክስ ስሊቀረበ ብቻ 

የክርክሩ ጭብጥና ተከራካሪ ወገን ስሇሚሇያይ ከዚህ ቀዯም ዉሳኔ 

ተሰጥቷሌ የሚያስብሌ አይዯሇም በማሇት አዱስ ክስ ማቅረብ 

የማይችሌ ስሇመሆኑ፡- 

130410 አቶ ሱፍያን አቡበከር 
እና 

እነ አቶ ክፍለ ጋሼ (2 
ሰዎች) 

ታህሳስ 30 
2010 ዓ.ም 
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የፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 5(1)  

20.  •ይግባኝ ሰሚ ፍርዴ ቤት በተሇይ ካሌፈቀዯ በቀር ይግባኝ ባይ 

በይግባኝ ማመሌከቻ ሊይ ዘርዝሮ ያሌገሇጸውን አዱስ ነገር በማንሳት 

ወይም መሠረት በማዴረግ ሇመከራከር የማይችሌ ስሇመሆኑ፡- 

•ይግባኝ ሰሚ ፍርዴ ቤት በይግባኝ ማመሌከቻ ተዘርዝሮ ከተገሇጸ 

ወይም ክርክር ከተነሳበት ውጭ በሆነ ነገር ፍርዴ መስጠት 

የማይችሌ ስሇመሆኑ፡- 

የፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 328 /2/፤328 /3/ 

137831 

 

ወ/ሮ ሇተብርሃን ያይንሸት 

እና 

አቶ የማነ በየነ 

 

ህዲር 28 ቀን 

2010 ዓ/ም                                                      

 

 

21.  የተፋጠነ ሥነ-ሥርዓት የክርክር አመራር የሰዎችን የመከሊከሌ 

የመሰማት ሕገ መንግስታዊ መብትን በሚነካ መሌኩ መተርጎም እና 

ሥራ ሊይ መዋሌ የማይገባው ስሇመሆኑ፡- 

ፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.284-287 

131498 

 

 

አቶ መሳይ ቦጋሊ 

እና 

ወ/ሮ አይናሇም አሇሙ 

መስከረም 24 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

22.  የዕግዴ ትእዛዝ በባህሪው ጊዜያዊ በመሆኑ ሇዕግደ ምክንያት የሆነው 

ክርክር ዕሌባት ሲያገኝ የሚነሳ ስሇመሆኑ፣ 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁጥር 154  

135590 ፋንታሁን ተፈሪ እና አበባ 

ገ/ማርያም 

ጥቅምት 20 ቀን 

2010 ዓ.ም  

 

23.  አንዴ ጉዲይ በማንኛውም የክርክር ዯረጃ ሊይ በሚገኝበት ወቅት  

ተከራካሪ ወገኞች በእርቅ ወይም በግሌግሌ ስምምነት የመጨረስ 

መብት ያሊቸው ቢሆንም፤ ክሱን በእርቅ ሇመጨረስ ቀጠሮ ያስሇወጠ 

ወገን ቀጠሮ በተሰጠበት ቀን ፍ/ቤትን ቀርቦ የተዯረሰበትን ዯረጃ 

ያሇማሳወቅ እና ሇረጅም ጊዜ ጉዲዩን ያሇመከታተሌ ኪሳራ እንዱከፈሌ 

136901 እነ ሕጻን ቤተሌሄም ሰሇሞን 

(ሁሇት ሰዎች)  

እና እነ  

አቶ ጌታቸዉ ገ/መስቀሌ(3 

ሰዎች) 

መስከረም 23 

ቀን 2010 ዓ.ም 
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ሉወሰንበት ከመቻለ በሊይ አዱስ ክስ መመስረት የማይቻሌ 

ስሇመሆኑ፡-  

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 69 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች ፣ የፍ/ሥ/ሥ/ቁ. 275 

እና 79/1/ 

 

 

24.  በአንዴ ክርክር ውስጥ የከሳሾች ወይም የተከሳሾች ብዛት ከአንዴ 

በሊይ ሲሆንና ክርክሩም ከሳሾችን ወይም ተከሳሾችን በአንዴ ዓይነት 

መሌክ የሚመሇከታቸው ሲሆን ከሳሾቹ ወይም ከተከሳሾቹ አንደ 

በጠቅሊሊው ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ሲጠይቅና ይግባኙ የቀረበሇት ፍርዴ 

ቤት ፍርደን በመሇወጥ ያሻሻሇው ወይም የሇወጠው ወይም ያጸናው 

ፍርዴ ይግባኙን ባሊቀረቡት ከሳሾች ወይም ተከሳሾች ሊይም በይግባኝ 

ዯረጃም በቀረበው ጉዲዩ ከከሳሾቹ መካከሌ አንደ ይግባኝ ጠይቆ 

የሚሰጠው ውሳኔ ላልችንም የሚያካትት ስሇመሆኑ፡- 

የፍ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 35 እና 331 

139138 አቶ ኃይለ ሂንጌ 

እና 

አመርቲ ነሼ የፊንጫኣ ሀይሌ 

መመንጫ ፕሮጀክት 

ህዲር 20 ቀን 

2010 ዓ/ም 

 

 

 

25.  ሇአንዴ ክርክር መነሻ የሆነ ቤትና ይዞታ በክሌሌ የሚገኝ ሲሆንና 

የስረ ነገር ስሌጣኑ የፌዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፍርዴ ቤት ቢሆንም 

ጉዲዩ መታየት ያሇበት ንብረቱ በሚገኝበት ክሌሌ የዞን ከፍተኛ ፍርዴ 

ቤት  ስሇመሆኑ፡- 

139942 

 

ወ/ሮ ዘይባ ሳኒ 

እና 

ወ/ሮ ሇይሊ ዘይኑ  

ህዲር 27 ቀን 

2010 ዓ/ም 

 

 

26.  አንዴ ተከሳሽ በሕግ አግባብ መጥሪያ የዯረሰዉ እና እርሱ በላሇበት 

ዉሳኔ መሰጠቱን ማወቁን አግባብነት ባሇዉ ማስረጃ 

137704 

 

አቶመሀመዴከማሌ 

እና 

የካቲት 14 ቀን 

2010 ዓ.ም 
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ባሌተረጋገጠበት  ሁኔታ በላሇሁበት የተሰጠዉ ፍርዴ ተነስቶ 

የመከሊከያ መሌስ እንዲቀርብ በማሇት የቀረበን አቤቱታ ፍ/ቤቶች  

በህግ በተቀመጠው አንዴ ወር ጊዜ ዉስጥ አሌቀረበም በሚሌ 

ምክንያት የተከሳሽን መከሊከያ መሌስና ክርክር አቅርቦየመሰማትና 

ፍትሕ የማግኘት ሕገ መንግስታዊ መብትመንፈግ ያሌተገባና 

ህጋዊነት የላሇው ስሇመሆኑ፡- 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.95 /2/ እና የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.78 

አቶበቀሇወሌዳ 

 

 

27.  በአንዴ ክርክር ከሳሽ የሆነው ወገን ጣሌቃ በገባ ተከራካሪ ወገን ሊይ 

የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ክርክር ከማንሳት የሚከሇከሌበት የሕግ 

መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ 

የፍ/ብሥ/ሥ/ሕ/ቁ.39፤40፤41 

135254 

 

አቶ ይስሃቅ ተክሇ ፃዱቅ  

እና                           

እነ ወ/ሮ ሃረገወይን አሽኔ                 

 

የካቲት 29 ቀን 

2010 ዓ.ም                                                       

 

 

28.  ሰበር ችልቶች ሥነ ሥርዓታዊ የሆነ የህግ ጥያቄን ብቻ ሇማየት 

ስሌጣን እንዲሊቸው ግንዛቤ በመውሰዴ በአንዴ ጉዲይ ሊይ የተሰጠ 

ውሳኔ ስነ-ስርዓታዊ ሕጎችን መሰረት አዴርጎ የተሰጠ መሆን 

ያሇመሆኑን መመርመር አንጂ ከዚህ ውጪ መዯበኛ ሕጎችን መሰረት 

አዴርገው በሸሪዓ ፍርዴ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ሉመረምሩ 

የሚችለበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፡- 

በኢ.ፌ.ዱ.ሪፐብሉክ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ))፣ 80(3(ሇ)) እና 

አዋጅ ቁጥር 53/94 እና አዋጅ ቁጥር 188/1992 አንቀጽ 6 

138340 እነ ሶፍያን ከማል(6ሰዎች) 

እና 

ወ/ሮ ጀሚሊ ቃሲም 

ህዲር 19 

ቀን2010                                             

ዓ.ም 

 

29.  ሁከት ተወግድ ይዞታ እንዱሇቀቅ ክስ ቀርቦ ፍርዴ ከተሰጠ በኋሊ 138062 የሰቆጣ ከተማ ቤቶች ሌማት ህዲር 26 ቀን  

www.abyssinialaw.com



11 
 

በዴጋሚ ይዞታ ይሇቀቅሌኝ በሚሌ ክስ መመስረት ዲኝነት በተሰጠበት 

ጉዲይ ሊይ በዴጋሚ የቀረበ በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 5፣ 244(ሇ) 

ጽ/ቤት 

እና 

ወ/ሮ አዴና ምህረቱ 

2010 ዓ.ም. 

 

30.  አንዴ ሰው ቀዴሞ በቀረበ ክርክር ጣሌቃ ገብ በመሆን ክርክር ያቀረበ 

ወይም በጉዲዩ ተሳታፊ የነበረ መሆኑ በጣሌቃ ገብነት በቀረበበት 

ክርክር ግሌጽ ዲኝነት ባሌተጠየቀባቸው ጉዲዮች በላሊ ጊዜ ክስ 

ሇማቅረብ የሚችሌ ስሇመሆኑና በዚህ አግባብ የሚቀርብን ክስ 

በቀዴሞው ክርክር ተጠቃል መቅረብ የነበረበትና ተከፋፍል ዲኝነት 

ሉቀርብበት አይገባም በሚሌ አቤቱታን ዉዴቅ በማዴረግ የሚሰጥ 

ውሳኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ 

የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 41፣216 እና 218 

137401 

 

ወ/ሮጀምሊጆብር 

እና 

አቶሶፊያጅማ 

 

 

 

 

 

 

የካቲት 27 ቀን 

2010 ዓ.ም 

 

 

31.  አንዴ ውሌ በይዘቱ የአስተዲዯር ውሌ ሲሆን የአስተዲዯር አካሌ 

ወይም መንግስት ውለን ሇመሰረዝ መብት ያሇው ስሇመሆኑና 

ላሊኛው ወገን በውለ መፍረስ የዯረሰበት ጉዲት ካሇ ከመጠየቅ 

በስተቀር ውለ እንዱሻሻሌ ሆነ ሇስራ ማስኬጃ የተቀበሇውን ቅዴመ 

ክፍያ ሊሇመመሇስ የሚያቀርበው መከራከሪያ ተቀባይነት የላሇው 

ስሇመሆኑ፡- 

የፍ/ብ/ ህ/ቁጥር 1815፣3180 እና 3181 

129534 የሉቦከምከም ወረዲ ጤና 

ጥበቃ ጽ/ቤት 

እና 

እነ ወ/ሮ እናትነሽ ዘሇቀ  (2 

ሰዎች) 

 

መስከረም 24 

ቀን2010 ዓ.ም 
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32.  የኦዱት ሪፖርት የሚያሻማና ግሌጽነት የላሇው በሆነበትና   

በሪፖርቱ የቀረበውን ሀሳብ ይዘት እንዱያስረደ ሪፖርቱን ያዘጋጁ 

የሂሳብ ባሇሙያዎች ቀርበው እንዱያስረደ ባሌተዯረገበት ሁኔታ 

ፍርዴ ቤቶች የኦዱት ሪፖርቱን ራሳቸው በተረደት አግባብ 

ተርጉመው የሚሰጡት ውሳኔ ስነ ስርዓታዊ ነው ሉባሌ የማይችሌ 

ስሇመሆኑ 

የፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ቁጥር 133 (3) 

128746 ሻምበሌ መሐመዴ ብርሃን ረዲ 

እና 

ወ/ሮ ዘምዘም መኮንን 

 

መስከረም25 ቀን 

2010 ዓ.ም. 

 

 

33.  በቀዴሞ ክርክር ጊዜ በግሌጽ ዲኝነት ተጠይቆበት በዝምታ የታሇፈ 

ጉዲይ በላሊ ጊዜ የክስ እና የክርክር ምክንያት ሉሆን አይችሌም 

ማሇት እንጂ ፍ/ቤቶች በተከራካሪ ወገኖች በግሌጽ ዲኝነት 

የተጠየቀበትን ጉዲይ በዝምታ ማሇፍ የማይችለ ስሇመሆኑ 

ፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ሕግ ቁጥር 5 (3) ፤182 (1) 

131950 

 

ወ/ሮ የሺመቤት ገ/ፃዱቅ 

እና 

ወ/ሮ ፋንታዬ ሽጉሌቱ 

 

መስከረም 30 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

ወንጀሌ  

34.  በይግባኝ ፍ/ቤቶች አንዴ ማስረጃ እንዱቀርብ በማዴረግ ውሳኔ 

ሇመስጠት የሚችለ ቢሆንም የሚሰጠው ውሳኔ የግራ ቀኙን 

ተከራካሪዎች የይግባኝ መብት የሚያጣብብ ሆኖ ሲገኝ የቀረበው 

ማስረጃ ተገቢ በሆነ ምክንያት ዴጋሚ እንዱጣራ እና ውሳኔ 

እንዱሰጥ ጉዲዩን ወዯ ስር ፍ/ቤት ሇመመሇስ የሚችለ ስሇመሆኑ፣ 

የወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 143 እና 195/2/ሇ//2/ 

127484 አቶ ተስፋዬ በቀሇ 

እና 

የፌ/ዏ/ህግ 

መስከረም 23 

ቀን 2010 ዓ.ም  

 

35.   የሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር እና የመከሊከያ ሠራዊት ፋውንዳሽን 141663 ሻ/ቃ አሇማየሁ ወንጀለ እና መስከረም 25  
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የተሇያየ ህጋዊ ሰውነት ያሊቸው ስሇመሆኑና የሠራዊት አባሊት 
በፋውንዳሽኑ ንብረት ሊይ የሚፈጽሟቸው ማንኛውም ወንጀልች 
በሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር ሊይ እንዯተፈጸሙ ተዯርጎ የማይቆጠሩ 
ስሇመሆናቸው፡- 

 የሀገር መከሊከያ ሠራዊት አባሊት በመከሊከያ ሰራዊት ፋውንዳሽን 
ንብረት ሊይ የሚፈጽማቸው ወንጀልችን የማየት ስሌጣን የመዯበኛ 
ፍ/ቤቶች ሆኖ የፌ/ከ/ፍ/ቤትም ጉዲዩን የማስተናገዴ የመጀመሪያ 
ዯረጃ የፍርዴ ስሌጣን የሚኖረው ስሇመሆኑ፡- 

የአዋጅ ቁጥር. 434/1997 አንቀጽ 7/1/ 
የአዋጅ ቁጥር. 809/2006 አንቀጽ 28 እና 38 ዯንብ ቁ. 
179/2002 
 
 

የፌ.ጠ.ዏ/ህግ ቀን 2010 ዓ.ም  

36.   “…ማናቸውም የግሌ አቤቱታ በቀረበ ጊዜ ይቀጣሌ..” የሚሌ 

አገሊሇጽ በውስጣቸው የሚገኙ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፍ 

ወንጀሌ በተፈጸመ ጊዜ በግሌ አቤቱታ እንዱያቀርብ 

ከተፈቀዯሇት ሰው በቀር በላሊ በማንም ሰው የክስ ጉዲይ 

ሉንቀሳቀስ የማይችሌ ስሇመሆኑና የግሌ ከሳሽ የሆነው 

ሰውም የማመሌከቻውን አዘገጃጀት በወ/መ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 150-

153 መሰረት መምራት የሚኖርበት ስሇመሆኑ፣    

የወ/ህ/ስ/ስ/ህ/ቁ 150-153 

 የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 556/2/ እና 575/2/ሀ/ መሰረት ተዯርጎ 

የቀረበ የወንጀሌ ክስ በግሌ ተበዲይ ወይም ህጋዊ ወኪለ 

141978 የፌ.ጠ.ዓ/ህግ እና እዮኤሌ 

ተስፋዬ የሺጥሊ  

መስከረም 24 

ቀን 2010 ዓ.ም 
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አማካይነት የሚቀርብ እና በግሌ አቤት ባይ የቀረበ ክስ 

በሚመራበት ስነ-ስርዓት የሚመራ ሳይሆን በዓቃቤ ህግ 

ወይም በመንግስት የሚቀርቡ የወንጀሌ ክሶች በሚመሩበት 

ስርዓት የሚስተናገደ እና በግሌ ተበዲይ ፍሊጎት መሰረት 

ሉቋረጡ የማይችለ ወንጀልች ስሇመሆናቸው፣ 

የወ/ህ/ቁ. 559/2/ እና 575/2/ሀ/፣ በወ/ህ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 132-135፣ 

185፣196፣ 117 94.88 123-131 እና 186-149 

37.  በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የግሌ ተበዲይን በመከሊከያ ምስክርነት 

ያቀረበና የግሌ ተበዲይም ዴርጊቱ ያሇመፈፀሙን በመግሇጽ  

የምስክርነት ቃሌ የሰጠ ከሆነ ዓ/ህግ የግሌ ተበዲይ የምስክርነት 

ቃሌ በዴሇሊ ወይም በጥቅም የተገኘ መሆኑን ሇማረጋገጥ 

እስካሌቻሇ ዴረስ ተከሳሽ ክሱን አሊስተባበሇም ሉባሌ የማይገባ 

ስሇመሆኑ፡- 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ህግ/ ቁጥር 149 (2) 

137545 አቶ አሸብር መሇስ 

እና 

የፌዳራሌ ዓቃቤሕግ 

 

መስከረም 30 

ቀን  2010 

ዓ.ም 

 

 

38.  አንዴ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ጥፋተኛ 

ሉዯረግ የሚገባው የወንጀለ አፈፃፀም ጠቅሊሊ ሁኔታ እና በተበዲዩ 

ሊይ ከዯረሰው ጉዲት አንፃር እውነትም ወንጀለን ሇመፈፀም ሀሳብ 

የነበረው እና የተፈሇገው ውጤት ያሌተገኘው ሀሳቡን ሇማሳካት 

የማያስችሌ ሁኔታ በመፈጠሩ ምክንያት መሆኑን ሇማረጋገጥ 

በሚቻሌበት ሁኔታ ስሇመሆኑ  

127505 

 

አበራ ዋቅጅራ 

እና 

የቤ/ጉ/ክሌሌ ፍትህ ቢሮ 

መስከረም 

25/2010 
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የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 555 (1) እና 540፣ 27(1) 

39.   የወንጀሌ ተጠያቂነትን ሇማረጋገጥ ህጉ መሰረታዊ 

መስፈርቶች ናቸዉ ብል ያሰቀመጣቸዉን ሁኔታዎች 

መሟሊት አሇመሟሊት የማረጋገጥ ጉዲይ በየትኛዉም ዯረጃ 

ያሇ ፍ/ቤት ሃሊፊነትና ተግባር እንዯሆነ 

 ዓቃቤ ህግ እንዯክሱ አቀራረብ ክስ ያቀረበበትን የወንጀሌ 

ዴንጋጌ ማቋቋሚያ ፍሬ ነገሮችን መሟሊት ያሇማሟሊቱን 

በስር ፍ/ቤቶች የተረጋገጡትን ፍሬ ነገሮች አግባብነት 

ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማዛመዴ ተገቢነቱን 

የመመርመር ተግባር ፍሬ ነገር የማጣራት፣ የመመርመርና 

የመመዘን ተግባር ነው ሉባሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣ 

ኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 13/1/፣22/1/፣20/3/ እና 

ወንጀሌ ህግ አንቀጽ 2/1/፣23/4/ 

125722 የአ/ብ/መ የሥነ ምግባርና 

ፀ.ሙ ኮሚሽን እና እነ አቶነው 

አባተ ረታ /2ሰዎች/ 

ጥቅምት 29 ቀን 

2010ዓ.ም 

 

40.  በአንዴ የወንጀሌ የማዴረግ ሃሳብ ወይም ቸሌተኝነት የተፈጸመዉ 

የወንጀሌ ዴርጊት በሕግ በተጠበቀ አንዴ መብት ሊይ በሚሆንበት 

ጊዜ እና ዴርጊቶቹ በሙለ በአንዴ ዴንጋጌ ስር መሸፈን ከተቻሇ፤ 

ፈጻሚዉ የሚቀጣዉ ዴርጊቶቹ በሚሸፈኑበት በአንዴ ዴንጋጌ ስር 

እንጂ በሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ ተዯራራቢ ወንጀልች 

ስሊሇመሆኑ፡- 

በወንጀሌ ሕግ አንቀጽ 61(1) 

134549 

 

አቶ አበበ ተፈራ አሇሙ 

እና 

የፌዳራሌ ጠቅሊይ ዏ/ሕግ 

 

መስከረም 23 

ቀን 2010 ዓ.ም  
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41.  ተሻሽል የቀረበ አንዴ የወንጀሌ ክስ የተከሳሹ መሰረታዊ መብት ሊይ 

የሚኖረዉ አለታዊ ተጽእኖ ጋር ተመዛዝኖ በስነስርዓት ህጉ 

የተጠበቀሇት የመሰማት መብቱን በጥብቅ ተግባራዊ በማዴረግ ክሱ 

እንዯገና ተሰምቶ መወሰን ያሇበት ስሇመሆኑ  

በወ/መ/ስ/ስ/ህግ ቁ 118፤119/2/ ፤120 እና 121 

 

141677 

 

ያዕቆብ አብደ 

እና 

የዯቡብ ክሌሌ አቃቤ ህግ 

 

ህዲር 29 ቀን  

2010 ዓ.ም                                                                                                        

 

 

42.  የተከሰሰሰው 

የዓቃቤህግማስረጃሲሰማበመገኘትየዓቃቤህግናምስክሮችየመጠየቅናየመ

መርመርመብቱንበአግባቡከተጠቀመና መከሊከያ ማስረጃ በማቅረብ 

እንዱከሊከሌ ተፈቅድሇት ቀጠሮውን አክብሮ ያሌቀረበ በሆነበት 

አግባብ ፍ/ቤቶች ጉዲዩ በላሇበት የሚታይ አይዯሇም በማሇት 

የሚሰጡት ውሳኔ አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ፡- ፡- 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 161 እና 164 እና የህ/መ አንቀጽ 20/4/  

 

127313 የአ/ብ/ክ/መ/ፍ/ቢሮ እና አቶ 

አንደአሇም ገናናው  

መስከረም 22 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

43.  ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ በማከማቸት የሙስና ወንጀሌ 

ፈጽሟሌ ተብል ክስ የቀረበበት ተከሳሽ የማስረዲት ግዳታ ዏቃቤ 

ሕግ በክሱ ከገሇፀውና በማስረጃ ካረጋገጠው ውጭ ተከሳሽ ላሊ ገቢ 

የሚያገኝበት ስራ ወይም የገቢ ምንጭ ያሇው መሆኑን ብቻ ሇፍርዴ 

ቤቱ በማሳየት የሚወሰን ሳይሆን፣በዓቃቤ ሕግ ክስና ማስረጃ 

ከተረጋገጠው ገቢ ውጭ በእጁ እንዯተገኘ የተረጋገጠው ገንዘብና 

137672 

 

ብርሃነ ሀሇፎም ገ/መዴህን 

እና 

የፌዯራሌ የሥነ ምግባርና ፀረ-

ሙስና ኮሚሽን ዓቃቤ ህግ 

ህዲር 25 ቀን 

2010 ዓ.ም.     
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ሀብት ትክክሇኛ ምንጭ ምን አንዯሆነ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፊነት 

ያሇበት ስሇመሆኑ፡- 

የወንጀሌ ሕግ አንቀጽ 419 /1//ሀ/ እና /ሇ/ 

 

44.   ማንኛውም ሰው አግባብነት ካሇው አካሌ ፍቃዴ ባሊገኘበት 

ሁኔታ የተሸከርካሪውን የሞተር፣ የሻንሲ ቁጥር እና መሠሇ 

መረጃዎችን የመቀየር ተግባር የፈጸመ ከሆነ አዯራጎቱ 

የተከሇከሇና በወንጀሌ ህግ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ 

ስሇመሆኑ፣ 

 አንዴ ተሽከርካሪ የጉምሩክ ሕግን በመተሊሇፍ በህገወጥ 

መንገዴ ወዯ ሃገር ውስጥ መግባቱ  በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ 

ከሆነ  የጉምሩክ አዋጅ በሚዯነግገዉ አግባብ መኪናዉ 

በመንግስት ከመወረስ ሉዴን የሚችሌበት ሁኔታ ስሊሇመኖሩ 

የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 622/2001 104/3/ /ሀ/ ፤ 

ስሇተሽከርካሪዎች መሇያ፤መመርመሪያ እና መመዝገቢያ የወጣ 

አዋጅ ቁጥር 681/2002 አንቀጽ  42/5/ እና 48/2/ /ሐ/ 

122595 የገ/ጉ/ባሇስሌጣን ዓ/ህግ  

እና 

1ኛ አቶ ፋሲሌ ጥሊሁን 

2ኛ አቶ ካሉዴ ሳቢት  

 

መስከረም 30 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

45.  ወንጀሌ መፈጸሙን ሇማጣራትና ምርመራ ሇማጠናቀቅ ወሳኝ የሆኑ 

መረጃዎች በህግ ጥበቃ የሚዯረግሊቸው እና ያሇ ፍርዴ ቤት ትእዛዝ 

ሇማግኘት የማይቻሌ በሆነ ጊዜ ፍ/ቤቶች የሚቀርብሊቸውን ጥያቄ 

በአግባቡ በማጤን ተገቢውን ትእዛዝ መስጠት ያሇባቸው ስሇመሆኑ 

የአ.ቁ 592/2000 አንቀጽ 28/4/ /ሠ/ አ.ቁ 720/2004 አንቀጽ 6 

139107 የጉሇላ ክ/ከ ፖሉስ መምሪያ 

እና ተጠሪ የሇም 

መስከረም 22 

ቀን 2010 ዓ.ም  
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46.  ተከሳሽ በዋስትና ወረቀት እንዱሇቀቅ ጠይቆ የሥር ፍ/ቤት 

የተከሳሽን የዋስትና መብት ጠብቆ ዓቃቤ ሕግ ባቀረበው ይግባኝ 

መነሻነት ይግባኝ ሰሚው ፍ/ቤት የሥር ፍ/ቤት የተከሳሽን የዋስትና 

መብት በመጠበቅ የሰጠውን ውሳኔ በመሻር በሰጠው ውሳኔ ሊይ 

ተከሳሽ ይግባኝ ማቅረብ የሚችሌ ስሇመሆኑ፡- 

የወ/መ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 75/2 

146727 አመሌካች፡- አቶ አክሉለ 

አፈወርቅ  

ተጠሪ፡- የፌዳራሌ ጠቅሊይ 

ዓቃቤሕ 

ጥቅምት 20 ቀን 

2010 ዓ.ም 

 

47.  ሀሰተኛ የውርስ አጣሪ ሪፖርት ሇፍ/ቤት እንዱቀርብና በዚሁ 

መሰረት ውሳኔ እንዱሰጥ የማዴረግ ተግባር በሀሰት ሰነዴ የመገሌገሌ 

ወንጀሌ ዴንጋጌ የሚሸፈን ስሇመሆኑ፡- 

የወንጀሌ ህግ ቁጥር 378  

 

123042 ወ/ሮ ሰርካሇም ሙለጌታ እና 

የት/ብ/ክ/መ/ ዏ/ህ 

መስከረም 25 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

48.   ማንኛዉም ሰዉ እያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባዉ የጉምሩክ 

ሕጎችን በመተሊሇፍ የተከሇከለ የጉምሩክ ሥነ-ሥርኣት 

ያሌተፈጸመባቸዉ ዕቃዎችን በዴብቅ ወይም ከሕጋዊ 

መተሊሇፊያ መስመር ዉጪ ከሀገር ሇማስወጣት ሙከራ 

አዴርጓሌ በሚያስብሌ ዯረጃ ሊይ ባሌዯተዯረሰበትና ይህን 

የሚያረጋግጥ ነገር በላሇበት የኮንትሮባንዴ ወንጀሌ ፈፅሟሌ 

ብል መክሰስ ተገቢ ስሊሇመሆኑ 

የጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/06 አንቀጽ 2(8) ፤2(44)፤ 168(1 እና 

2) 

132676 

 

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን ዏ/ሕግ  እና 

እነአቶ ጌቱ ሰይፉ (8 ሰዎች)  

መስከረም 25 

ቀን 2010 ዓ.ም 
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49.  በትምህርት ዯረጃው ከፍተኛ የሆነና በባህሪው ሇህብረተሰብ አርአያ 

ሉሆን የሚገቡ ሰዎች ፍፁም ነውረኛ በሆነና ጨካኝነት በተሞሊበት 

ሁኔታ የፈፀሙት ከባዴ የወንጀሌ ዴርጊት የወንጀሌ አፈጻጸሙን 

ከባዴነት እና የወንጀሇኛውን አዯገኛነት የሚያሳይ በሆነ ጊዜ 

ወንጀሇኛው ሊይ የቀረበ የቀዯመ የወንጀሌ ሪከርዴ ያሇመኖር 

ወንጀሇኛው ጥሩ ፀባይ ወይም መሌካም ፀባይ ያሇው ነው የሚሌ 

ግምት ሇመውሰዴ የማያበቃ ስሇመሆኑ፣ 

-የወ/ህ/ቁ. 184/1/ሀ/ እና ሇ ቁ. 539 ቁ. 671/1/0/ 

የፌ/ጠ/ፍ/ቤት የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁ. 2/2006 

የኢ.ፌ.ዱ.ሪፐብሉክ ሕገ መንግስት በአንቀጽ 15እና የወ/ህ/ቁ. 117 

135787 አበባየሁ ሳሙኤሌ  

እና 

የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ ዏቃቤ 

ህግ   

 

መስከረም 24 

ቀን 2010 ዓ.ም  

 

 

50.   በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 620/3/ ስር የጥፋተኝነት ውሳኔ 

ሇመስጠት በግሌ ተበዲይ ሊይ ከባዴ የአካሌ ወይም የአይምሮ 

ጉዲት ወይም ሞት የዯረሰ መሆኑ ሉረጋገጥ የሚገባ 

ስሇመሆኑ እና አንዴ የወንጀሌ ክስ የወ/ህ/አንቀጽ ቁጥር 

620/2/መ/ መሰረት በማዴረግ በቀረበበት ሁኔታ ፍ/ቤቶች 

የጥፋተኝነት ውሳኔ ሲሰጡ የክስ መሰረት የሆነውን አንቀጽ 

ወዯ አንቀጽ ቁጥር 620/3 በመቀየር ውሳኔ ሇመስጠት 

የማይችለ ስሇመሆኑ፣ 

 የወ/ህ/ቁ. 620/2/ መ፣ 620/3/ እና የወ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 113/2/ 

የወንጀሌ አፈጻጸሙ አፀያፊነት ከወንጀሌ ፈጻሚው ዴርጊት 

137262 እነ ሀይሊይ ወ/ገብርኤሌ 

እና  የት/ብ/ክ/መ/ፍትህ ዏ/ህግ  

መስከረም 26 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

www.abyssinialaw.com



20 
 

ከተረጋገጠና በቅጣት አወሳሰን መመሪያው በወጣው ዯረጃ መሰረት 

ቅጣቱ ቢወሰን የወንጀሌ ህጉን የቅጣት አሊማና ግብ የሚያሳካ 

የማይሆንበት ሁኔታ ሲኖር ቅጣቱን ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ 

ውጪ መወሰን የሚቻሌ ስሇመሆኑ፣ 

 የወ/ህ/ቅ/አ/መ/ቁ.2/2006 27/1/ እና 4/9/ የወ/ህ/ቁ. 539/1/2//ሀ/፣ 

የወ/ህ ቁ. 82 

 

 

አሠሪና ሠራተኛ 

51.  አንዴ ዴርጅት በመክሰር ወይም በላሊ ምክንያት ሇዘሇቄታው 

መዘጋት ሠራተኞችን የሥራ ውሌን ያሇ ምንም ቅዴመ ሁኔታ 

ሇማቋረጥ የሚያስችሌ ሲሆን መረጋገጥ ያሇበት መሰረታዊው 

ነጥብ የአሰሪው ዴርጅት ሇዘሇቄታው መዘጋት ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀፅ 24(4) 

143334 

 

ዋኢሌ አብደጌት አብደሊዚዝ 

ፕሊስቲክ ፋብሪካ 

እና 

 

እነ አበራ አመዩ (8 ሰዎች) 

ጥቅምት 20 ቀን 

2010 ዓ.ም 

 

 

52.  የሙከራ ጊዜ ቅጥር ሲፈጸም ሰራተኛው በግሌጽ እንዱያውቀው 

ሳይዯረግና ስምምነት ሲዯረግም በጽሁፍ ተዯርጎ በሁሇት ምስክሮች 

ባሌተረጋገጠበት አሰሪው ሠራተኛው ሇተቀጠረበት የሥራ መዯብ 

ተስማሚ ሆኖ አሌተገኘም በሚሌ የቅጥር ውለን ያሇምንም 

ማስጠንቀቂያ ሇማቋረጥ በህጉ መብት ያሌተሰጠው ስሇመሆኑ፣ 

የአ/ቁ. 377/96 አንቀጽ 1/1/ /2/ እና /3/ 

126667 ኤሌያስ ባርና ሬስቶራንት  

 እና 

 እነ ወ/ሮ ምርትነሽ አጥናፉ 

መስከረም 26 
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53.   አንዴ ሠራተኛ የፕሮቪዯንት ፈንዴ ወይም የጡረታ መብት 
ተጠቃሚ ከሆነ አሰሪው የስራ ስንብት ክፍያ በተዯራቢነት 
የመክፈሌ ግዳታ የላሇበት ሲሆን በራሱ ፍሊጎት እና ፈቃዯኝነት 
የስራ ስንብት ክፍያን በተዯራቢነት እንዲይከፍሌ ክሌከሊ የሚያዯርግ 
ስሊሇመሆኑ፡- 
አዋጅ ቁጥር 494/1998 አንቀጽ 2 (ሰ) 

151474 ቦሰት የሕጻናትና ቤተሰብ በጎ 
አዴራጎት ዴርጅት 

እና 
ወ/ሮ ዓሇም ሽመሌስ ቀረቡ 

 
 

 

መጋቢት 14 ቀን 
2010ዓ.ም. 

 

 

54.  አንዴ ሠራተኛ መዯበኛ የጡረታ ዕዴሜው ዯርሶ የመብቱ ተጠቃሚ 

መሆኑ በተረጋገጠበት አግባብ ሇጡረታ መብት ሊሌተያዘሇት ጊዜ 

የሥራ ስንብት ካሳ ሉከፈሇኝ ይገባሌ በማሇት የሚያቀርበው ጥያቄ 

የህግ መሰረት የላሇው ስሇመሆኑ፡- 

የአሠሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 39፤ 

43 (4)ፈ 

አዋጅ ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/2/ሰ/ እና /ሸ/፤ 

132280 

 

እነ አቶ አስቻሇው አስማማው 

(2 ሰዎች )  

እና 

የዯቡብ ሥራዎች 

ኮንስትራክሽን ዴርጅት 

መስከረም 26 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

55.  ሠራተኛ በህይወቱ ሊይ አዯጋ ሉዯርስበት በሚችሌ አኳኋን እንዱሰራ 

ማዴረግ ህገወጥ ዴርጊት ስሇመሆኑና ሠራተኛው ያሇማስጠንቀቂያ 

ውሌ እንዱያቋርጥ በቂ ምክንያት ስሇመሆኑ፣ 

የአ/ቁ. 14/ሠ/ እና አንቀጽ 32/1/ሇ  

136571 እዴገት ተስፋ ሁሇገብ 

ሀ/የተ/የህ/ ስራ ማህበር እና 

እነ አቦዬ ሇሜሳ 

መስከረም 27 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

56.  ሇአንዴ ሠራተኛ ማስጠንቀቂያ መፃፍ ብቻውን “የስራ መሪ” 

የማያስብሌና ጉዲዩ በስራ ክርክር ችልት ሉታይ አይችሌም 

የሚባሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፡- 

140677 

 

 

አቶ ብርሃኑ ጌቱ 

እና 

ብሔራዊ ትምባሆ ዴርጅት 

ህዲር 22 ቀን 

2010 ዓ.ም                                                          
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አሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 3/2/ /ሐ/ ስ እና ማሻሻያ አዋጅ 

ቁጥር 494/98 አንቀጽ 2/1/ /ሐ/ 

አ/ማ ሰራተኛ ማሕበር 

57.  በአዋጅ ቁ 515/1999 መሰረት በህመም ምክንያት ሇ8 ወራት ፍቃዴ 

ሉሰጠው የሚገባ ሰራተኛ የ8 ወር ጊዜው ከመጠናቀቁ በፊት 

በህመም ምክንያት ወዯ ስራ ሇመመሇስ ያሌቻሇ እንዯሆነ የስራ ውለ 

ሉቋረጥ የሚገባ ስሇመሆኑ፣  

አዋጅ/ቁ 515/1999 አንቀጽ 79/1ሇ፤/አንቀጽ 42/2/፣/3/ እና/5/ 

 

140461 አቶ ንጉሴ ዘርይሁን እና 

የኢ/መን/ ባሇስሌጣን 

መስከረም 29 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

58.  ሠራተኞችበሙለእውቀታቸውናብቃታቸውሰርተውእኩሌየምርትጥራ

ትናመጠንያመርታለተብልየማይገመት ስሇመሆኑና 

የአንዯኛውሠራተኛያመረተውምርትመጠንናጥራት ብቻ ሇላሊው 

ሠራተኛከአቅምበታችሰርቷሌሇማሇትበቂመሰፈርትሆኖ ሉወሰዴ 

የማይገባ ስሇመሆኑ፡- 

 

150947 ሚሮና ኢንዲስትሪ 

ኃ/የተ/የግ/ማ 

እና 

እነ ጫሌቱ ዓሇሙ (4 ሰዎች) 

 

መጋቢት12 ቀን 

2010 ዓ/ም 

 

 

 

የንግዴ ሕግ 

59.  በአክሲዮን ዝውውር ማመሌከቻ ሰነዴ ሊይ የአክስዮን ማህበሩ 

ማህተም ማረፉ አሌያም ዝውውሩ ፀዴቋሌ ወይም ተመዝግቧሌ 

የሚሌ ምሌክት መዯረጉ ብቻውን በንግዴ ህግ ስር በአዛዥ ሁኔታ 

የተቀመጠውን በባሇአክሲዮኖች መዝገብ የመመዝገብ ግዳታን 

የማይተካ ወይም ቀሪ የማያዯርግ ስሇመሆኑ   

139385 ወ/ሮ መዋዕሌ ተኩዕ መርሻ 

እና 

አንበሳ ኢንተርናሽናሌ ባንክ 

መጋቢት 

12/2010 
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የንግዴ ህግ 331 (1) እና 341 (2) 

60.   .የአክሲዮን ማህበር ህሌውና ከተቀጣሪዎች እና በአጠቃሊይ 

ከሚኖሩ ተያያዥ እንቀውስቃሴዎች ጋር ጭምር በአንዴም ሆነ 

በላሊ አግባብ ግንኙነት የሚኖረው በመሆኑ የማህበር መፍረስ 

አሇመፍረስ አከራካሪ ሆኖ በቀረበ ጊዜ ማህበሩ እንዱፈርስ 

ሉወሰን የሚገባው ተከሰተ የተባሇው ችግር ማህበሩን እንዱፈርስ 

በመወሰን ካሌሆነ በሰተቀር በላሊ የህግ አግባብ መፍታት ወይም 

ማስወገዴ እንዯማይቻሌ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ፣ 

 .የማህበር የዲይሬክተሮች ቦርዴም .ሆነ የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

ስብሰባ አንዴ ማህብር ከተቋቋመ ጀምሮ ተዯርጎ አያውቅም 

በሚሌ ምክንያት ብቻ አንዴ ማህበር እንዱፈርስ ሉወሰን 

የማይገባ ስሇመሆኑና በንግዴ ህጉ መሠረት እንዯበቂ ምክንያት 

ሉወሰዴ የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ 

የንግዴ ህግ 217 እና 218፣ 495/1/ እና /3/ 

127352 እነ አቶ ታዯሰ አይችለህም /4 

ሰዎች/ እና አቶ ዘውዳ ታዯሰ 

መስከረም 22 

ቀን 2010  

ዓ.ም. 

 

61.  አንዴ ሰው የትራንስፖርት ክፍያ ከፍል በመኪና ሲጓዝ በነበረበት 

ወቅት የአካሌ ጉዲት ቢዯርስበት የንግዴ ህጉን መሠረት ያዯረገና 

በውሌ ሊይ የተመሰረተ ግንኙነት በተጎጂው እና በአጓዡ መካከሌ 

ተመስርቷሌ ማሇት ስሇሚቻሌበት ሁኔታና አጓዡ  ሇመንገዯኛው 

ኃሊፊነት ያሇበት በመሆኑ  ኃሊፊነቱ ሉታይ የሚገባው በንግዴ ህጉ 

ስሇ አጓዥ እና ተጓዥ በተዯነገገው ዴንጋጌ መሠረት መሰረት 

136030 ወ/ሮ ምስራ መሐመዴ 

እና  

እነ አቶ አብዯሊ አሜ ( 2 

ሰዎች) 

ህዲር 20 2010 

ዓ.ም 
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ስሇመሆኑ፡- 

የንግዴ ሕግ ቁጥር 561፣ 595 ፣596 ፣ 597 እና 599 

 

ከውሌ ውጪ ኃሊፊነት 

62.  ከህግ አግባብ ውጪ ገንዘብ እንዱከፈሌ መዯረጉን ተከትል የተሰጠ 

የወንጀሌ ጥፋተኝነት ውሳኔን መሰረት በማዴረግ ገንዘብ ያሇአግባብ 

እንዱከፈሌ ያዯረገውን አካሌ ከውሌ ውጪ ኃሊፊነት  የተዯነገገውን 

መሰረት በማዴረግ ያሊግባብ እንዱከፈሌ የተዯረገው ገንዘብ 

እንዱመሇስ ሇመጠየቅ የሚቻሌ ስሇመሆኑ፡- 

የፍ/ብ/ህ/ቁ 2035 

131804 የሰሜን ወል ዞን የቆቦ ጊራና 

ሸሇቆ  ሌማት ፕሮግራም 

እና 

እነ አቶ አዴነው አባተ (3 

ሰዎች) 

መጋቢት 

25/2010 

 

63.  በተጎጂ ሊይ ከዯረሰ የሞት አዯጋ የተነሳ በራሳቸው ስም ሆነው 

በመተዲዯሪያ ረገዴ ሇሚዯርስባቸው ጉዲት ካሳ ሇመጠየቅ 

የሚችለት፤ የተጎጂ ባሌ ወይም ሚስት፤ ወይም ወሊጆቹና ሌጆቹ 

ብቻ እንጂ ወንዴም ወይም እህት መጠየቅ ስሊሇመቻሊቸው፡- 

የፍ/ብ/ህ/ቁ.2095/1/ 

134240 

 

አቶ ፍቃደ በሇጠ  

እና 

 እነ ወ/ሮ አሇሚቱ አዴራሮ(4 

ሰዎች) 

 

መስከረም 25 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

 

64.  የባንኮችን መሌካም ስም፣ የአገሌግልት ብቃት፤ ታማኝነት እና 

የሥራ እንቅስቃሴን ላልች ሰዎች እንዱጠራጠሩ የሚያዯርግ 

ተግባር መፈጸም የፍትሐብሄር ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ 

ስሇመሆኑ፣ የፍ/ህ/ቁ. 2109 የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2102 

 

137918 የዴሬዯዋ አስተዲዯር ውሃና 

ፍሳሽ ባሇስሌጣን እና የዲሽን 

ባንክ አክሲዮን ማህበር 

መስከረም 30 

ቀን 2010 ዓ.ም 
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65.  የመንግስት ተቋማት ሠራተኞቻቸውን የመቆጣጠር እና የመከታተሌ 

ግዳታቸውን ሳይፈጽሙ ቀርተው በተገሌጋዮች ሊይ ጉዲት በዯረሰ 

ጊዜ ጉዲዩ አይመሇከተንም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት 

የላሇው ስሇመሆኑ፡- 

የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2126 (2) እና 2127 (1) 

137589 

 

በዯሴ ከተማ የአራዲ ክፍከተማ 
ገቢዎች ፅ/ቤት  

እና 

እነወ/ሮ ዘይነባ ሰይዴ(2ሰዎች) 

ህዲር 28 ቀን 

2010 ዓ.ም.                                                    

 

 

66.  በግጭት ምክንያት ጉዲት የዯረሰበት መኪና በወቅቱ ተጠግኖ ወዯ 

ስራ ቢመሇስ በአዯጋው ምክንያት የተቋረጠን የገቢ መጠን ሇመቀነስ 

ወይም ሇማቅሇሌ በቅን ሌቦናና በማስተዋሌ የተዯረገ እንቅስቃሴ 

ከላሇ በዯረሰ ጉዲት መጠን በሙለ ካሳ ሉጠየቅ ስሊሇመቻለ፡- 

በፍ/ብ/ህ/ቁ.2098 /1/፤2097(2) 

 

132017 

 

እነ አቶ ማቲያስ ወሌዯየስ (2 

ሰዎች)  

ተጠሪ፡- አቶ መሊኩ መኬ 

ማድ  

 

መስከረም 24 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

 

67.   አንዴ ሰው በራሱ በኩሌ ምንም የገባው ግዳታ ባይኖርም በራሱ 

ጥፋት በላሊው ሰው ሊይ ጉዲትን ካዯረሰ ኃሊፊነት ያሇበት 

ስሇመሆኑ እና ማንም ሰው ከራሱ ጥፋት የተነሳ በላሊ ሰው ሊይ 

ጉዲት ካዯረሰ ሊዯረገው ጉዲት ኪሳራ መክፈሌ ያሇበት ስሇመሆኑ 

 የፌዳራሌ ፖሉስ አባሊት አግባብነት ባሇው ሕግ እና ዯንብ መሰረት 

ተሽከርካሪዎችን የማስቆም እና የመፈተሽ ስሌጣን እና ኃሊፊነት 

ያሊቸው ቢሆንም ይህንን ኃሊፊነት በሚወጡበት ጊዜ 

በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2031 (1) ስር የተመሇከተውንና የሙያ 

ስራው የሚመራበትን ዯንብ ማክበር የሚጠበቅባቸው ስሇመሆኑ 

142630  እነ ሳጅን ግርማ መርጋ (3 

ሰዎች) 

እና 

ወ/ሮ ዯሀቦ መሐመዴ 

 

ሚያዚያ 11 ቀን 

2010 ዓ.ም. 
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ፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2031 (1)፣ 2027 (1) እና 2028 

ቤተሠብ 

68.  ኑዛዜ ጥብቅ የሆነ፣ የግሌ ጠባይ ያሇው እና በሟች ብቻ የሚፈፀም 

በመሆኑ ብዙ ሰዎችን አንዴ በሆነ ፅሁፍ በጋራ ማናዘዝ የማይቻሌ 

እና ኑዛዜውን ፈራሽ የሚያዯርግ ስሇመሆኑ፡- 

የፍ/ብ/ህ/ቁ 857፣858 እና 880 

134836 አቶ አባተ ሀይለ  

እና 

አቶ አስረስ ረታ (4 ሰዎች) 

 

መስከረም 25 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

 

69.   ባሌ እና ሚስት በጋራ ሲጠቀሙበት የነበረ መሬት ጋብቻው 

በአንዯኛው ተጋቢ ሞት የተቋረጠ ቢሆንም ላሊኛው ተጋቢ በላሊ 

ህጋዊ ምክንያት መብቱ እስካሌተቋረጠ ዴረስ ይዞታው በስሙ 

ተመዝግቦ ዯብተር ሇማግኘት እና በይዞታው ሇመጠቀም የሚችሌ 

ስሇመሆኑ፣ 

 ሴቶች መሬትን በመጠቀም፤በማስተሊሇፍ፤በማስተዲዯርና 
በመቆጣጠር ረገዴ ከወንድች ጋር እኩሌ መብት ያሊቸዉ 
ስሇመሆኑ  

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕ/መ አንቀጽ 35/7/፣ የኦሮሚያ የገጠር መሬት አዋጅ 
ቁ. 130/99 አንቀጽ 6/3/ እና ዯንብ ቁጥር 151/2005 አንቀጽ 15 
 

138286 እነ ጫለሜ ሙሇታ እና 
ጫሇሽ ቁሌበሻ  

መስከረም 23 
ቀን 2010 ዓ.ም  

 

70.  በነባር ይዞታ ሊይ ያረፈ ንብረት በውርስ የሚተሊሇፍ እንዯሆነ ወዯ 

ሉዝ ስሪት ማስገባት የማይችሌ እና ሇጉዲዩ የሉዝ አዋጅ ቁጥር 

721/2004 ተፈጻሚነት የላሇው ስሇመሆኑ፡- 

131677 አመሌካች፡-.ወ/ሮጌጤካሳ 

ወራሾች  

ተጠሪ፡-

.የኮሌፌቀራኒዮክ/ከተማመሬትና

ጥቅምት 28 ቀን 

2010 ዓ.ም 
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አስተዲዯርጽ/ቤት 

71.  በጋብቻ በተሳሰሩ ባሌና ሚስት መካከሌ ከአንደ ጋር የውሌ ግዳታ 

የገባ ሰው በዋናው ክርክር ሁሇቱን አጣምሮ ሉከስ የሚችሌበት 

አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ እንዱሁም ተዋዋይ በሆነው ተጋቢ ሊይ 

የተሰጠ ውሳኔ የተጋቢዎች የጋራ እዲ ነው ወይስ የተወሰነበት 

ተጋቢ የግሌ እዲ ነው የሚሇው ክርክር ሉነሳ የሚችሇው በአፈጻጸም 

ወቅት እንጂ ላሊኛው ተጋቢ ሉከሰስም ሆነ ሉፈረዴበት ስሊሇመቻለ፡- 

 

132518 እነ ተኽለ አስፍሃ(6 ሰዎች)                 

እና 

እነ አቶ ስብሃቱ ገ/መስቀሌ(2 

ሰዎች) 

 

መስከረም 22 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

72.  የባሌና ሚስት ንብረት ክፍፍሌን በተመሇከተ ሇአፈፃፀም የቀረበ  

አከራካሪ የሆነ ቤት ሉካፈሌም ሆነ ሉሸጥ የማይችሌ ሲሆን ሉካፈሌ 

የሚችሇው በፕሮፖርሽን / በተነጻጻሪ ካርታ / ነው በማሇት ባሇሙያ 

አስተያየት በተሰጠበት ሁኔታ በዚሁ አግባብ ክፍፍለ ሲዯረግ የበሇጠ 

ይዞታ የዯረሰው ወገን ሇላሊው ወገን ግምቱን እንዱከፍሌ በማዴረግ 

መፈፀም የሚገባው እንጂ በፍርደ በተቀመጠው ላሊ አማራጭ 

መሠረት ክፍፍለ እንዱፈጸም ማዴረግ የማይገባ ስሇመሆኑ፡- 

የተሻሻሇው የፌዳራሌ የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 91(1)እና(2) 

141527 አቶ እሇፋቸው ታምሩ 

እና 

ወ/ሮ እመቤት ተሾመ 

ሕዲር 28 ቀን 

2010 ዓ.ም                                            

 

 

 

73.  አንዴ የንግዴ ቤት በኪራይ የተሰጠው በትዲር ግንኙነት ወይም 

በጋብቻ ውስጥ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የንግዴ ፈቃዴ 

የተሰጠው ከትዲር ግንኙነት በፊት መሆኑ ብቻ የንግዴ ሱቅ ከጋብቻ 

በፊት የተገኘ የግሌ ንብረት ነው ሇማሇት የማያስችሌ ስሇመሆኑ፣ 

136872 ህንጻ እስጢፋኖስ ሀይለ  

እና  

ወ/ሮ ሽቱ ቦንገን 

መስከረም 21 

ቀን 2010 ዓ.ም 
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74.  ጋብቻ ሳይፈጸም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነትን 

ሇማስረዲት የቀረበ ማስረጃ ግንኙነቱን የማሳየት ብቃት ያሇው 

መሆኑ ከተረጋገጠ የግንኙነቱን ያሇመኖር በማንሳት የሚከራከረው 

ላሊኛው ወገን በህግ ጥበቃ ሉዯረግሇት የሚገባ ግንኙነት 

ስሊሇመኖሩና ንብረቶችም የግሌ ስሇመሆናቸው የማስረዲት ግዳታ 

ያሇበት ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁ. 75/1995 117/4/ እና 114 እና 97 

አንቀጽ 109፣110፣113 እና 117 

126411 አቶ ተስፋጊዮርጊስ አዲነ  

እና  

ወ/ሮ አሰፋ ግርማ 

መስከረም 25 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

75.  በፍርዴ ቤት ቀርቦ የፀዯቀ ወይም ተቀባይነት ያገኘ የጉዱፈቻ ውሌን 

መሰረት በማዴረግ ወራሽነትን ያረጋገጠ ወገን የውርስ ንብረት 

ዴርሻን ሇማግኘት ያቀረበው ጥያቄ ቀዴሞ በጉዱፈቻ ውሌ የፀዯቀበት 

ውሳኔ መብቴ ተነካ በሚሌ ወገን በቀረበ መቃወሚያ መሰረት 

እንዱፈርስ እንዱሻር ባሌተዯረገበት የውርስ ዴርሻ ክፍያ ጥያቄው 

ውዴቅ ማዴረግ ህግን መሰረት ያሊዯረገ ስሇመሆኑ 

የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ ቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 69/1995 በአዋጅ 

ቁጥር 83/96 እንዯተሻሻሇ አንቀጽ 202. የፍ/ብ/ስ/ስ/ቁ. 41፣358 

137853  በሇጠ ነጋሽ እና እጅጋየሁ 

ሊቀው 

መስከረም 25 

ቀን 2010 ዓ.ም  

 

76.  በውርስ የተሊሇፈን የመንግስት ንግዴ ቤት የማከራየት መብትን 

ከወራሾች መካከሌ አንደ ያሇ ከተማ አስተዲዯሩ እውቅና ያከራየ 

እንዯሆነ ፤ የተከራይነት መብት የሚቌረጠው ያከራየው ወራሽን 

በተመሇከተ ብቻ እንጂ ላልች እሱ በሞግዚትነት 

133736 እነ አቶ መዚዴ ተስፋዩ ( 2 

ሰዎች) 

እና  

ወ/ሮ ዘይነባ ሇካ  

ታህሳስ 26 

2010 ዓ.ም 
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የሚያስተዲዴራቸው ወራሾች የመከራየት መብታቸው የሚቀጥሌ 

ስሇመሆኑና ፤አከራዩ ሞግዚታቸው ባከራያቸው ወገኖች ሊይ በንግዴ 

ቤት የኪራይ ውሌ መነሻነት ክስ ሇማቅረብ የሚያበቃ መብትና 

ጥቅም ያሊቸው ስሇመሆኑ፡- 

77.  የውርስ ሰርተፊኬት አንዴ ሰው የራሱን ወራሽነት ሇማስረዲት 

የሚወስዯው ማስረጃ እንጂ ላልች ወራሾች አሇመኖራቸውን 

የሚያሳይ ሰነዴ ስሊሇመሆኑ፣ እና በግራ ቀኙ የሟች ወራሾች 

መሆናቸው በማረጋገጥ ፍርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ከማስረጃነት 

በዘሇሇ የፍ/ብ/ስ/ስ/ህግ በሚያዘው መሰረት ከላልች ሰዎች ክርክር 

ተዯርጎበት ውሳኔ ያገኘና በፍርዴ ያሇቀ መቃወሚያ የማይቀርብበት 

ተዯርጎ ሉወሰዴ የማይገባ ስሇመሆኑ፡- 

 ፍ/ህ/ቁ. 996/1/ እና ተከታዬቹ 

130284 እነ አቶ ክንፈ ሐጎስ /3ሰዎች/ 

እና ወ/ሮ ሃና ሐጎስ 

ጥቅምት 30 ቀን 

20010 ዓ.ም 

 

 

78.  በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ ጋብቻ በፍቺም ሆነ በሞት ምክንያት 

ሲፈርስ ንብረት የሚጣራበት አግባብ በውሌ ወይም በስምምነት 

ተሇይቶ ባሌተቀመጠበት ሁኔታ የባሌና ሚስት ሀብት የሚጣራው 

በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 113 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት 

ስሇመሆኑ፡-  

ኦሮሚያ  የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 69/95 በአዋጅ ቁጥር 

83/96 እንዯተሻሻሇው አንቀጽ 93 

137869 ወ/ሮ ቦንሲቱ ደፌራ - እና   

ወ/ሮ ታምሪ ረጋሳ 

ጥቅምት 22 ቀን 

2010 ዓ/ም 

 

 

79.  የጉዲት ካሳ ጥያቄ ከጋብቻ ፍቺ ጋር ተያይዞ የቀረበ በሆነበት እና 135902 ወ/ሮ መስከረም ጫካ- መስከረም 22  
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ጉዲቱም የዯረሰው ከፍቺው ጋር ተያያዞ መሆኑ በተረጋገጠበት 

ሁኔታ ጥያቄው የባሌና ሚስት ፍቺን ተከትል ከሚነሳ የንብረት 

ክፍፍሌ ጥያቄ ጋር በአንዴ ሊይ ሉስተናገዴ አይችሌም በሚሌ 

የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ፡-  

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 84 

እና 
አቶ አክሉለ ሽፈራው (2 

ሰዎች) 
 

ቀን 2ዏ10 ዓ.ም 
 

ግብር 

80.  ከቀረጥ ነጻ መብትን በመጠቀም ወዯ ሀገር የገባን እቃ ሇመሸጥ 

ወይም ወዯ ላሊ ሇማስተሊሇፍ ከተፈሇገ ቀዴሞ ቀረጡን በመክፈሌ 

ነጻ ማዴረግ የሚገባ ስሇመሆኑ፡- 

አዋጅ/ቁ 859/2006 አንቀጽ 30(1) 

138837 አመሌካች፡- እነ አቶ ብሩክ 

ገ/ሥሊሴ (2 ሰዎች)ቀረቡ 

ተጠሪ፡-አቶ ዲዊት ተሰማ ቡታ  

ጥር 23 ቀን 

2010 

 

81.  አንዴኩባንያበዯረሰበትችግርምክንያትከገበያእንዲይወጣእናተወዲዲሪመሆ

ንእንዱችሌተሰጥቶትየነበረውየኪሣራማሸጋገርመብት፤ በቀጥታ ወይም 

ቀጥተኛ ባሌሆነ መንገዴ የተሇወጠ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ኩባንያው 

አስቀዴሞ ከነበረበት ኪሣራ ወጥቶ በተጨባጭ ያዯገ መሆኑ 

የሚገመት ከሆነ በዚያው የግብር ዘመንም ሆነ ቀዯም ባለት የግብር 

ዓመታት የዯረሰበትን ኪሣራ በሚመሇከት አስቀዴሞ ተሰጥቶት 

የነበረው ኪሣራ የማካካስ መብት የሚቋረጥ ስሇመሆኑ፡-አዋጅ ቁጥር 

286/94 አንቀጽ 28(1)(2) 

131900 አመሌካች፡-  የኢትዮጲያ 
ገቢዎች እና ጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን እና 
ተጠሪ፡- የኢትዮጲያ 
ቅመማቅመም ፋብሪካ ሀሊፊነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማሕበር  
 

ጥቅምት 

22/2010 ዓ.ም 

 

82.  አንዴ ግብር ከፋይ ሇንግዴ ስራው ዋስትና ሇመስጠትና 

እንቅስቃሴውን ሇማስቀጠሌ የተዯረጉ ወጪዎች ተቀናሽ 

139334 

 

የኢ/ገ/ጉ/ባሇስሌጣን 

እና 

ህዲር 29 ቀን 

2010 ዓ.ም.                                                      
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እንዱዯረግሇት ሇንግዴ ስራው ያወጣውን ወጪ ማስረዲት የሚችሇው 

በሚያቀርበው በስሙ ወጪ በሆነ ህጋዊና ተቀባይነት ያሇው ዯረሰኝ 

ስሇመሆኑ፤- 

የገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 286/1994 አንቀፅ 20  

የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/1994 አንቀፅ 22(2) 

፤ዯረሰኝ አያያዝና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 28/2001 አንቀፅ 4(1) 

ሻንድንግ ሃይወይ ኢንጂነሪንግ 

 

 

 አፈፃፀም 

83.  በሀራጅ አካሄዴና ሽያጭ ስርዓት ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት፣ 

ማጭበርበር ወይም ማታሇሌ መኖሩ በማስረጃ ከተረጋገጠ 

ጨረታውን ሇማፍረስ በቂ ምክንያት ስሇመሆኑ፣ 

የፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 445 

136092 ሙለአሇም ግዛው ወሌዳ እና 

እነ ዙፋን ዘሇቀ /2ሰዎች /  

መስከረም 22 

ቀን 2010 ዓ.ም  

 

84.  በአፈፃፀም ሂዯት ንብረቴ አሊግባብ ተሸጠ ወይም መብቴ ተጎዲ 

የሚሌ ሰው ፤ አቤቱታውን አፈፃፀሙን ሇያዘው ፍርዴ ቤት ወይም 

አፈፃፀሙን የያዘው ፍርዴ ቤት ስህተት የፈፀመ ነው በማሇት 

በይግባኝ እንዱታረም ማዴረግ እንጂ የአፈፃፀሙ መዝገብ ከተዘጋ 

እና አመታት ካሇፉ በኃሊ መብቴ ይከበረሌኝ በማሇት አዱስ ክስ 

ማቅረብ የማይችሌ ስሇመሆኑ፤ 

በፍ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 404 እና 231(1) (ሀ) 

 

131084 አቶ ጌታቸው ይርገቡስ 

እና 

እነ በሊይ ናማጋ ( 3 ሰዎች) 

131084  

85.  ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር ተፈጽሟሌ የሚሌ ክስ ሇፌዯራሌ 128035 ምስኪ ኢንደስትሪዎች ጥቅምት 22 ቀን  
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የንግዴ ውዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ባሇስሌጣን የዲኝነት ችልት 

ማቅረብና አስተዲዯራዊ እርምጃና ቅጣት እንዱጣሌ የማዴረግ 

ስሌጣን ያሇው የባሇስሌጣኑ ዓቃቤ ህግ ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁ. 813/2006 አንቀጽ 37/1 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና ቤካስ 

ኬሚካሌስ ሀ/የተ/የግ/ማህበር 

2010 ዓ.ም  

ሌዩሌዩ 

86.  ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር ተፈጽሟሌ የሚሌ ክስ ሇፌዯራሌ 

የንግዴ ውዴዴርና የሸማቾች ጥበቃ ባሇስሌጣን የዲኝነት ችልት 

ማቅረብና አስተዲዯራዊ እርምጃና ቅጣት እንዱጣሌ የማዴረግ 

ስሌጣን ያሇው የባሇስሌጣኑ ዓቃቤ ህግ ስሇመሆኑ፣ 

አዋጅ ቁ. 813/2006 አንቀጽ 37/1 

128035 ምስኪ ኢንደስትሪዎች 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና ቤካስ 

ኬሚካሌስ ሀ/የተ/የግ/ማህበር 

ጥቅምት 22 ቀን 

2010 ዓ.ም  

 

87.  ገንዘብ የተከፈሇ መሆኑን የሚገሌጽ ሰነዴ ወይም ዯብዲቤ ሰነደን 

ባዘጋጀዉ ወይም ዯብዲቤዉን በፃፈዉ ሰዉ ሊይ ማስረጃ የሚሆን 

ስሇመሆኑ፡- 

ፍ/ሕ /ቁ 2018(1) 

 

 

 

136245 

አመሌካች፡- በዯላ ቢራ 

አ/ማህበር ነ/ፈጅ ወንዴወሰን 

ክፍለ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ገብረመዱህን 

ገ/ሕይወት አሌቀሩቡም 

 

ጥር 23 ቀን 

2010 

 

88.  የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዥያ በማናቸዉም አይነት ሰነዴ ሊይ 

የተመሰረተ ሲሆን ከተጻፈበት ቀን አንስቶ የማይንቀሳቀሰዉ ንብረት 

በሚገኝበት ሀገር ባሇዉ በማይንቀሳቀስ ርስት መዝገብ ካሌተፃፈ 

በቀር ማንኛውንም አይነት ውጤት የማያስገኝ ስሇመሆኑና ዕዲው  

135197 አመሌካች፡ - አቶ ዯሇሳ ላጅሳ 

- ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡-እነ  አቶ ፍቃደ 

ጫሊ -(2 ሰዎች) ቀረቡ 

ጥር 24 ቀን 

2010 ዓ.ም 
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እንዱከፈሌ በተወሰነበት  ጊዜ  ሳይከፈሌ  የቀረ  እንዯሆነ  ገንዘብ  

ጠያቂው  የመያዣ  መብት  ያገኘበትን የማይንቀሳቀስ  ንብረት  

ይወስዲሌ  የሚሌ  ስምምነት  ሁለ ተቀባይነት የማይኖረዉ 

ስሇመሆኑ፡- 

ፍ/ሕ/ቁ 3052 እና 3060 

 

89.   ወጣት ጥፋተኞችን የተመሇከቱ የጥንቃቄ እርምጃዎች 

አፈጻጸም በተቻሇ መጠን አጥፊውን በማረም መሌካም 

ውጤት ሉያስገኝ በሚያስችሌ አግባብ መሆን የሚገባው 

ስሇመሆኑ፣ 

 ሇወጣት ጥፋተኞች የሚያገሇግሌ የጠባይ ማረሚያ ተቋም 

በላሇበት ፣ በወሊጅ ቁጥጥር ስር ሆኖ የሚዯረግ የባህሪ 

ሁኔታ ክትትሌ የተሻሇ ውጤት እንዯማይመጣ እና 

የጥፋተኛው አዯገኛነት በተገቢው አግባብ ባሌተረጋገጠበት 

ሁኔታ ቅጣቱ በአዋቂዎች እስር ቤት እንዱፈፀም የሚሰጥ 

ውሳኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ፡- 

የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 168/2 

136262 የወ/ጉ/ክ/ ዏ/ህግ 

እና 

መሀሪ ታዯሰ 

መስከረም 24 

ቀን 2010 ዓ.ም  

 

90.  አንዴ ቀዴሞ በነበረ መመሪያ ዋጋ የወጣሇትን ንብረት የተረከበ ወገን 

የንብረቱን መጥፋት ተከትል ክስ ሲመሰረት የንብረቱ ዋጋ በላሊ 

አዱስ መመርያ የተሻሻሇበት ሁኔታ መኖሩ ከተረጋገጠ ንብረቱ 

የጠፋበት ወገን ተጠያቂ የሚሆነው አዱስ በወጣው መመርያ 

126529 የሰቆጣ ወረዲ ሚሉሻ ጽ/ቤት 

እና ቄስ ሙለጌታ ተፈራ  

ሚያዚያ 25 ቀን 

2009 ዓ.ም 
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መሠረት በወጣው የዋጋ ተመን አግባብ ስሇመሆኑ፣ 

91.  በሁሇት የህግ ሰውነት በተሰጣቸው አካሊት መካከሌ የኢንቨስትመንት 

መሬት ያሊግባብ ተይዞብኛሌ በሚሌ የሚነሳ ክርክርን በተመሇከተ  

ክርክር ባስነሳው መሬት ሊይ ግራ ቀኙ ያወጡት የኢንቨስትመንት 

ፈቃዴ የፌዳራሌ ከሆነ ጉዲያቸው ሉታይ የሚችሇው በፌዳራሌ 

ፍርዴ ቤቶች ሲሆን፣ ፈቃዴ ያገኙት ግን በክሌሌ ኢንቨስትመንት 

ቢሮ ከሆነ በክሌሌ ፍርዴ ቤቶች የሚታይ ስሇመሆኑ፤ እንዱሁም 

ከሁሇቱ አንደ ወገን የፌዳራሌ ተመዝጋቢ ከሆነ ዯግሞ ጉዲዩ 

ሉታይ የሚገባው በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/6 መሠረት 

በፌዳራሌ ፍርዴ ቤቶች ስሇመሆኑ 

የፌዯራሌ ኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 769/2004 ፣የኦሮሚያ 

ክሌሌ ኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 138/2000  

133667 ብዙአየሁ ሾኔ የቡና ተከሌ 

ሌማት ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

እና  

ቢ.ዱ.ኤፍ.ኤስ ኢትዩጵያ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

ታህሳስ 24 

2010 ዓ.ም 

 

92.  የዴሬዴዋ ከተማ ፍርዴ ቤት በአዋጅ ቁጥር 416/96 መሰረት 

የከተማውን መዋቅራዊ ፕሊን ሇማስፈፀም ሲባሌ ከይዞታ 

ባሇቤትነት፣ ከፈቃዴ አሰጣጥ እና ከቦታ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ 

የሚነሱ ክርክሮችን ከማየት ባሇፈ በእርሻ መሬት ባሇይዞታነት 

ይገባኛሌ ጥያቄን መሰረት ያዯረገ ክርክርን ሇማስተናገዴ የስረ ነገር 

ስሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ፡- 

 የአ/ቁ 416/1996 አንቀፅ 31(1) 

 

134681  ሳዱቅ አብደሪህማን (ሰዎች) 

እና 

የዴሬዲዋ አስተዲዯር ከንቲባ 

ጽ/ቤት 

 

ጥቅምት 21 ቀን 

2010 ዓ/ም 
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93.  በከተማ አስተዲዯር ወይም በቀበላ ያሊግባብ የተያዘን የምርጫ ቤት 

ሇማስመሇስ የሚቀርብን ክስ የማየት ስሌጣን በህግ ሇላሊ የመንግስት 

አካሌ ባሌተሰጠበት ሁኔታ መዯበኛ ፍርዴ ቤቶች የማየት ስሌጣን 

ያሊቸው ስሇመሆኑ፡-  

ኢ.ፊ.ዱ.ሪ. ህገ መንግስት አንቀጽ 37 

137353 ወ/ሮ አዛሇች አጎናፍር ተጠሪ፡- 

ገብርኤሌ አካባቢ ቀበላ ጽ/ቤት   

ጥር 22 ቀን 

2010 

 

94.  አንዴ የመንግስት ቤት ተከራይ የራሱ ቤት ካገኘ የመንግስት ቤትን 

በተከራይነት ይዞ መቀጠሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ፡- 

መመሪያ ቁጥር 10/2006 አንቀፅ 15(2) 

 

133309 

 

 

 

አቶ ሇማ ማሙዬ 

 

እና 

በአዲማ ከተማ አስተዲዯር 

ቀበላ 12 ጽ/ቤት 

ጥር 24 ቀን 

2010 

 

95.  በኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀም ሇረጅም ጊዜ በላሊ ሰው 

የተያዘና ጥቅም ሊይ ሲውሌ የነበረን የገጠር መሬት የተያዘው 

ሕገወጥ ውሌን መሰረት በማዴረግ መሆኑ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ 

መሬቱ እንዱሇቀቅ የሚቀርብ ክስ በአስራ ሁሇት ዓመት ይርጋ 

የሚታገዴ ስሇመሆኑ፣ 

የኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀም እና አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 

151/2005 አንቀጽ 32 

140538 አቶ ወርቁ ታዯሰ እና አቶ 

ጅራተ አፈሌታ 

መስከረም 22 

ቀን 2010 ዓ.ም 

 

96.  የአ/ብ//ክ/መ የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ሠራተኞች 

መተዲዯሪያ ዯንብ “በይግባኝ በቀረበሇት ጉዲይ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ 

የመጨረሻ ይሆናሌ” በሚሌ ተገሌጸው የሚገኙት ዴንጋጌዎች 

149962 አቶ ስሇሽ ዋሇሌኝ 

እና 

የአማራ ብ/ክ/መ. ሥነ 

መጋቢት 25 ቀን 

2010 ዓ/ም 
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በይግባኝ ዯረጃ ቀርበው ሇመታዬት የማይችለ የመጨረሻ ውሳኔዎች 

መሆናቸውን የሚገሌጽ እንጂ በሰበር ሰሚው ችልት መሰረታዊ 

የህግ ስህተት ያሇባቸውን ጉዲዮች ሇማረም የሚቀርቡ ጉዲዮችን 

የሚጨምር ስሊሇመሆኑ፡- 

የአ/ብ//ክ/መ የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ሠራተኞች 

መተዲዯሪያ ዯንብ ቁጥር104/2004 አንቀጽ 75(3) 

ምግባርና ፀረ ሙስና ኮምሽን 

ዏ/ህግ 

 

 

97.   የኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት በህጉ አግባብ በሁሇት 

ኢንደስትሪዊ ንዴፎች መካከሌ ተመሣሣይነት አሇ ወይስ 

የሇም የሚሇውን ሇመሇየት የአከራካሪውን ንዴፍ አዱስነት 

ሇመወሰን የኢንደስትሪያዊ ንዴፉ ዋና ዋና ባህሪያት 

በመሇየት በኢትዮጵያ ወይም በውጪ ከታወቁ ተመሳሳይ 

ንዴፎች የተሇየ ወይም ተመሳሳይነት ያሇው ስሇመሆኑ 

በዘርፉ ያሇውን የዲበረ እውቀት እና ሌምዴ መሰረት 

በማዴረግ ማጣራት አዴርጎ ውሳኔ መስጠት ያሇበት 

ስሇመሆኑ 

የአነስተኛ ፈጠራና ኢንደስትሪ ንዴፍ አዋጅ ቁጥር 123/1987 

አንቀጽ 46(1)፤ 48(1) ፤ የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤትን 

ሇማቋቋም የወጣውን አዋጅ ቁጥር 320/1995 

137939 አመሌካች - ፍፁም 

ኢንተርናሽናሌ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

ተጠሪ - የኢትዮጵያ አእምሯዊ 

ንብረት ጽ/ቤት   

ጥቅምት 

20/2010 

 

98.  የአገሌግልት ዴርጅት ያከራየ ወገን ያከራየው ዴርጅት ተገቢውን 

አገሌግልት እንዲይሰጥና ታሽጎ እንዱቆይ ሇፍርዴ ቤት ጥያቄ 

136024 አቶ ቢሌሌኝ ጌታነህ 

እና 

ጥቅምት ቀን 21 

2010 ዓ.ም 
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ማቅረቡን ተከትል እግዴ የተሰጠ በሆነበት እና ተከራዩም ከዴርጅቱ 

ገቢ ባሊገኘበት ሁኔታ ዴርጅቱ ታሽጎ ሇቆየበት ጊዜ ተከራይ የኪራይ 

ክፍያ እንዱከፍሌ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ፡-  

 

አቶ ገብራይ ተከስተ 
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