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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “የሕገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ የጉዲዮች አቀራረብና አወሳሰን መመሪያ 

ቁጥር 1/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

2. ትርጉም 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

1) “ሕገ መንግስት” ማሇት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሕገ መንግስት ማሇት ነው፡፡ 

2) “አዋጅ“ ማሇት የሕገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ አዋጅ ቁጥር 798/2005 ማሇት 

ነው፡፡ 

3)  “ጉባኤ” ማሇት በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 82/1/ የተቋቋመው የሕገ 

መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ ነው፡፡ 

4) “ንኡስ አጣሪ ኮሚቴ” ማሇት ከሕገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ አባሊት መካከሌ 

የሚመረጡ ከሶስት ያሊነሰ አባሊትን ያካተተ ኮሚቴ ነው፡፡  

5) “ጽህፇት ቤት“ ማሇት በአዋጅ ቁጥር 798/2005 አንቀጽ 27/1/ መሰረት የተቋቋመው 

የሕገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ  ጽ/ቤት ነው፡፡   

6) “ፌርዴ ቤት” ማሇት የፋዳራሌ፣ የክሌሌ ወይም የከተማ አስተዲዯር በማናቸውም 

ዯረጃ ያሇ ፌርዴ ቤት ማሇት ሲሆን ሇዚህ መመሪያ አፇጻጸም ሲባሌ ላልች በሕግ 

የዲኝነት ስሌጣን የተሰጣቸውን የፋዯራሌ፣ የክሌሌ ወይም የከተማ አስተዲዯር 

አካሊትንም ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

7) “የመንግስት አካሌ” ማሇት የፋዳራሌ፣ የክሌሌ ወይም የከተማ አስተዲዯር ሕግ 

አውጪ፣ ሕግ አስፇጻሚ እና ሕግ ተርጓሚ ነው፡፡ 

8) “ሕግ አስፇጻሚ” ማሇት በሕገ መንግስቱ መሰረት ሕግ የማስፇጸም ስሌጣን 

የተሰጣቸውን ማንቸውንም የመንግስት ተቋማት የሚያካትት ነው፡፡ 

9) “የሕገ መንግስት አቤቱታ” ማሇት የአንዴ የመንግስት አካሌ ወይም ባሇስሌጣን 

የመጨረሻ ውሳኔ በሕገ መንግስቱ የተረጋገጠን መብት ወይም ነጻነት ጥሷሌ በሚሌ 

ሇጉባኤው የሚቀርብ አቤቱታ ነው፡፡   
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10) “የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ” ማሇት በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 9 

ከተመሇከቱት የሕገ መንግስት ትርጉም ጉዲዮች ውጪ ባለ በማናቸውም ሕገ 

መንግስታዊ ጉዲዮች ሊይ የሚቀርብ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ነው፡፡ 

11)  “የመጨረሻ ውሳኔ” ማሇት በየዯረጃው ስሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ወይም ላሊ 

የመንግስት አካሌ ቀርቦ የተወሰነና ሂዯቱን ያጠናቀቀ ማሇት ነው፡፡  

12)  “ክሌሌ“ ማሇት በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 47(1) መሰረት የተጠቀሱትን እና በሕገ 

መንግስቱ መሰረት የተቋቋሙትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

13)  “የከተማ አስተዲዯር” ማሇት የአዱስ አበባ እና የዴሬዲዋ ከተሞች አስተዲዯር ማሇት 

ነው፡፡    

14)  “ሰው” ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ 

ነው፡፡ 

3. የጾታ አገሊሇጽ  

ማንኛውም በወንዴ ፆታ የተገሇጸው የሴትንም ያካትታሌ፡፡  

4. የጉባኤው አርማና ማሕተም 

ጉባኤው በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሕገ መንግስት የተሰጡትን ተግባራትና ኃሊፉነቶች የሚያንጸባርቁ 

አርማና ማህተም ይኖሩታሌ፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 

የጉባኤው አወቃቀር 

5. የጉባኤው አወቃቀር 

ጉባኤው የሚከተሇው መዋቅራዊ አዯረጃጀት ይኖረዋሌ፡-  

ሀ) ዋና ጉባኤ፣ 

ሇ) ንኡስ አጣሪ ኮሚቴ፣ እና 

ሐ) የጉባኤው ጽህፇት ቤት፡፡  

6. የንኡስ አጣሪ ኮሚቴ አሰያየም 

1) ጉባኤው ከሶስት ያሊነሰ አባሊት ያሇው ንኡስ አጣሪ ኮሚቴ ይኖረዋሌ፡፡ 
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2) የንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት በጉባኤው በምርጫ የሚሰየሙ ይሆናሌ፡፡ ጉባኤው 

ከንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት መካከሌ አንደን በኮሚቴው ሰብሳቢነት ይሰይማሌ፡፡  

3) የንኡስ አጣሪ ኮሚቴ ብዛትና የስራ ዘመን ጉባኤው ይወስናሌ፡፡  

ክፌሌ ሶስት 

የጉባኤው፣ የጉባኤው ሰብሳቢ፣ የንኡስ አጣሪ ኮሚቴና የጽ/ቤቱ ዝርዝር ተግባራት 

 
ጉባኤው፣ የጉባኤው ሰብሳቢ፣ የንኡስ አጣሪ ኮሚቴውና ጽ/ቤቱ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሕገ 

መንግስትና በአዋጅ ቁ. 798/2005 የተሰጣቸው ስሌጣንና ተግባራት እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በዚህ ክፌሌ የተዘረዘሩትን ተግባራት ያከናውናለ፡፡ 

7. የጉባኤው ተግባራት  

ጉባኤው የሚከተለትን ተግባራት ያከናውናሌ፡-  

1) የንኡስ አጣሪ ኮሚቴ አባሊትን በአዋጁ መሰረት ከአባሊቱ መካከሌ መርጦ ይሰይማሌ፣ 

የተሰየሙት የንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት በተሇያየ ምክንያት ሲጓዯለ ወይም 

ከኮሚቴው ስራ ሲነሱ እንዱተኩ ያዯርጋሌ፣ 

2) በንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ተሇይተው የሚቀርቡሇትን የተሇያዩ ሪፖርቶችን፣ 

ውሳኔዎችንና የውሳኔ ኃሳቦችን ተገቢ ውይይት አዴርጎ ያጸዴቃሌ፣ እንዯአስፇሊጊነቱ 

ያሻሽሊሌ፣ ተጨማሪ ጥናትና ማጣራት የሚፇሌጉ ከሆነ የጥናትና የማጣራት ስራ 

እንዱዯረግ ያዛሌ፣ 

3) አንዴ የንኡስ አጣሪ ኮሚቴ አባሌ ከኮሚቴ አባሌነት ሇመነሳት አሳማኝ ምክንያት 

በማቅረብ ሲጠይቅ እና ጥያቄው በጉባኤው ተቀባይነት ሲያገኝ ወይም ጉባኤው በራሱ 

ተነሳሽነት የኮሚቴ አባለ እንዱነሳ ሲወስን የአገሌግልት ዘመኑ ከማሇቁ በፉት 

ሉያነሳው ይችሊሌ፡፡  

4) ሇአንዴ ሇተወሰነ የማጣራት ተግባር ኃሊፉነት የሚሰጠው ጊዜያዊ ኮሚቴ ማቋቋም 

አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ያቋቁማሌ፡፡  

8. የጉባኤው ሰብሳቢ ስሌጣንና ተግባር  

የጉባኤው ሰብሳቢ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

ሀ) የጉባኤውን ስብሳባ አጀንዲዎች ያዘጋጃሌ ወይም ተዘጋጅቶ እንዱቀርብ ያዛሌ፣ 

ይተገብራሌ፡፡ 
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ሇ) የጉባኤውን ስብሰባዎችና ውይይቶች በዚህ መመርያ መሰረት ይመራሌ፣ 

ይከታተሊሌ፡፡ 

ሐ) የጉባኤውን እና የንኡስ አጣሪ ኮሚቴውን የስራ ሁኔታና አፇጻጸም እንዱሁም 

የስብሰባ አከባበር ስርዓት  ይከታተሊሌ፣ ያረጋግጣሌ፡፡ 

መ) የጉባኤው አባሊት፣ የጽ/ቤቱ ሃሊፉዎችና ሰራተኞች የሚያዯርጓቸውን ኦፉሴሊዊ 

ጉዞዎች ያጸዴቃሌ፡፡ 

ሠ) ጉባኤው የሚያስተሊሌፊቸው ውሳኔዎች እና ትእዛዞች መፇጸማቸውን 

ይከታተሊሌ፡፡  

ረ) ጉባኤው አስተዲዯራዊ ኃሊፉነቶቹን ሇመወጣት እንዯአስፇሊጊነቱ የጉባኤውን 

አባሊት እና የጽ/ቤቱን ሃሊፉዎችና ሰራተኞች ያካተተ አስተዲዯራዊ ኮሚቴዎችን 

ሉያቋቁም ይችሊሌ፡፡ የየኮሚቴዎቹን ተግባርና ኃሊፉነት እና ላልች ተያያዥነት 

ያሊቸውን ጉዲዮች ጉባኤው ኮሚቴዎቹን በሚያቋቁምበት ጊዜ አብሮ ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡  

ሰ) የጉባኤውን፣ የንኡስ አጣሪ ኮሚቴን፣ የጽ/ቤቱን እና በጉባኤው የተቋቋሙ ጊዜያዊ 

ኮሚቴዎችን ስራ በበሊይነት ይከታተሊሌ፣ ይመራሌ፡፡  

9. የምክትሌ ሰብሳቢው ተግባር 

1. የጉባኤው ሰብሳቢ በላለ ጊዜ የጉባኤውን ሰብሳቢ ስራ ተክቶ ይሰራሌ፡፡  

2. በጉባኤው ሰብሳቢ ወይም በጉባኤው ተሇይተው የተሰጡትን ዝርዝር ተግባራት 

ያከናውናሌ፡፡  

10.  የንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ተግባራት 

ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው የሚከተለት ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1) የሕገ መንግስት አቤቱታዎች ወይም ጥያቄዎች ሊይ ቅዴመ ማጣራት በማዴረግ 

ጉዲዩ ሕገ መንግስታዊ ጉዲይ መሆኑንና አሇመሆኑን ይሇያሌ፡፡    

2) የሕገ መንግስት ትርጉም የሚያስፇሌጋቸውና የማያስፇሌጋቸው ጉዲዮችን አጣርቶ 

ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ ሇጉባኤ ያቀርባሌ፡፡ 
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3) ሇጉባኤው በሚቀርቡ ጉዲዮች ሊይ ሇውሳኔ የሚረደ ጭብጦችን፣ አግባብነት ያሊቸው 

ህጎችን፣ ውሳኔዎችንና አስፇሊጊ ሲሆን አግባብነት ያሊቸው ተሞክሮዎችን በሚያሳይ 

መሌኩ ተዘጋጅቶ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡  

4) አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ባሇጉዲዮችን፣ አግባብነት አሊቸው ብል የሚያምንባቸውን 

ተቋማት ወይም ባሇሙያዎች አስቀርቦ ይሰማሌ፡፡ 

5) ጉዲዮችን ሇማጣራት አስፇሊጊ ነው ብል ያመነበትን ማንኛውም አይነት ማስረጃ 

አስቀርቦ ይመረምራሌ፡፡ 

6) በጽ/ቤቱ ተዘጋጅተው የሚቀርቡ ጥናቶችና የሙያ አስተያየቶች ሊይ ውይይት 

ያዯርጋሌ፣ ግብአት ይሰጣሌ፣ አስፇሊጊ ሲሆንም ተጨማሪ ጥናት እንዱዯረግ ሉያዝ 

ይችሊሌ፡፡  

7) ጉዲዮችን ከተመዯቡሇት የጽ/ቤቱ ጥናትና ምርምር ባሇሙያዎች ጋር በመሆን 

ያጣራሌ፤ እንዯአስፇሊጊነቱም በአካሌ የመስክ ጉብኝት በማዴረግ የማጣራት ስራውን 

ይከውናሌ፡፡ 

8) ጥናት እንዱዯረግባቸው በንኡስ አጣሪ ኮሚቴው የተሇዩ ጉዲዮች እንዱጠኑ ሇጽ/ቤቱ 

አቅጣጫ ይሰጣሌ፣ ተግባራዊነታቸውንም ይከታተሊሌ፡፡  

11. የንኡስ አጣሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ተግባርና ሃሊፉነት 

1) የንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ሰብሳቢ ከጽ/ቤቱ ጋር በመነጋገር የውይይት አጀንዲ 

ያዘጋጃሌ፣ እንዯአስፇሊጊነቱ ከስብሰባው በፉት ሇአባሊቱ እንዱሰራጭ ያዯረጋሌ፣  

2) የኮሚቴውን ስብሰባ ይመራሌ፣ በስብሰባው የተሰጡ የኮሚቴው ውሳኔዎችና ትእዛዞች 

መፇጸማቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

3) ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ስራዎቹን በብቃት እንዱፇጽም የሚያስችለ ሁኔታዎችን 

ያመቻቻሌ፡፡ 

4) ላልች በጉባኤው የሚሰጡትን ስራዎች ያከናውናሌ፡፡  

 

12.  የጽህፇት ቤቱ ተግባራት  

1) የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ ሇማቅረብ የሚመጡ ባሇጉዲዮችን 

ተቀብል ያስተናግዲሌ፤ 
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2) በባሇጉዲይ የቀረበው የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ ተሟሌቶ 

መቅረቡን ያረጋግጣሌ፤ ተሟሌቶ ሲቀርብ ፊይሌ ቁጥር በመስጠት መዝገብ 

ይከፌታሌ፡፡ 

3) ተሟሌቶ ያሌቀረበ ጥያቄ ወይም አቤቱታ ተሟሌቶ አንዱቀርብ ሇባሇጉዲዩ 

ያሳውቃሌ፡፡  

4) የጽ/ቤቱ የህግ ባሇሞያዎችን በተመጣጣነ ሁኔታ ሇንኡስ አጣሪ ኮሚቴው 

ይመዴባሌ፡፡ 

5) ከጉባኤው ሰብሳቢ በሚሰጠው የስራ ውክሌና መሰረት የተከፇቱ መዝገቦችን 

ማጣራት እና ምርመራ እንዱዯረግባቸው እንዯአግባብነቱ ሇጽ/ቤቱ የህግ 

ባሇሙያዎች ወይም ሇንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ይዯሇዴሊሌ፡፡ 

6) ሇጽ/ቤቱ የህግ ባሇሙያዎች ወይም ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው የተመሩ መዝገቦችን 

የውሳኔና የውሳኔ ሀሳብ እንዱዘጋጅ ያዯርጋሌ፡፡ 

7) ከባሇጉዲይ የሚቀርቡ ወይም በጉባኤው እና በንኡስ አጣሪ ኮሚቴው እንዱቀርቡ 

የሚጠየቁ ተጨማሪ መረጃዎች እንዱሰበሰብ ያዯርጋሌ፡፡ 

8) የጉባኤውን ውሳኔ፣ የውሳኔ ሃሳብ፣ ትዕዛዝ፣ ወይም ላልች አቅጣጫዎች 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያዯርሳሌ፣ መዴረሳቸውን ያረጋግጣሌ፣  

9) በጉባኤው ወይም በንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ሇጉባኤ አባሊት እንዱዯርሱ የተወሰኑ 

ሰነድችንና አጀንዲዎችን ያዯርሳሌ፣ መዴረሳቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ 

10) ከጉባኤው ሰብሳቢ፣ ም/ሰብሳቢ አና ከንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ሰብሳቢዎች የስራ 

መመሪያ ይቀበሊሌ፣  

11) ጉባኤው፣ ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አና የጉባኤው አባሊት የተሰጣቸውን ተግባርና 

ሀሊፉነት በብቃት እንዱያከናውኑ አጠቃሊይ ዴጋፌ ይሰጣሌ፣ 

12) ከጉባኤው ሰብሳቢ ጋር በመመካከር ሇጉባኤው የሚዯርሱ ጥሪዎችና ግብዣዎች ሊይ 

ጉባኤውን ወክሇው የሚገኙትን አንዱሁም ጉባኤውን ሇመጎብኘት የሚመጡት 

እንግድች የሚስተናገደበትን ስርዓት ይወስናሌ፡፡ 

13) የጉባኤውን አባሊት እና የጽ/ቤቱ ሃሊፉዎችና ሰራተኞች የውጭ ጉዞዎች ሇጉባኤው 

ሰብሳቢ አቅርቦ ያስፇቅዲሌ፡፡  
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ክፌሌ አራት 

የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎችና አቤቱታዎች አቀራረብና የማጣራት ሂዯት 

13. ሇጉባኤው የሚቀርብ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ ይዘት 

1)  በፌ/ቤት በመታየት ሊይ የሚገኝ ጉዲይን አስመሌክቶ የሚቀርብ የሕገ መንግስት 

ትርጉም ጥያቄ፤ 

ሀ) በፌርዴ ቤቱ የቀረበ ከሆነ የፌ/ቤቱን ወይም የችልቱን ስምና አዴራሻ፣ 

የዲኛውን ወይም የዲኞቹን ስም፣ የተከራካሪዎቹን ስም፣ የመዝገብ ቁጥሩን፣ 

በፌ/ቤቱ የተያዘው ጉዲይ ምንነት በአጭሩ፣ ፌ/ቤቱ የሕገ መንግስት ትርጉም 

ያስፇሌገዋሌ ያሇውን የሕግ ነጥብ ማብራሪያ እና የሕገ መንግስት ትርጉም 

ያስፇሌጋሌ ያሇበትን ምክንያት በአጭሩ፤  

ሇ) ከባሇጉዲዮቹ በአንደ የቀረበ ከሆነ የፌ/ቤቱን ወይም የችልቱን ስምና አዴራሻ፣ 

የተከራካሪዎቹን ስምና አዴራሻ፣ የመዝገብ ቁጥሩን፣ በፌ/ቤቱ የተያዘው ጉዲይ 

ምንነት በአጭሩ፣ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄው በፌርዴ ቤቱ በኩሌ 

እንዱቀርብሇት ጠይቆ ተቀባይነት ያሊገኘ መሆኑን፣ ጥያቄው በፌርዴ ቤቱ 

ውዴቅ የሆነበትን ቀን እና የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፇሌጋሌ ያሇበትን 

የሕግ ነጥብ ማብራሪያ እና የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፇሌጋሌ ያሇበትን 

ምክንያት በአጭሩ መቅረብ አሇበት፡፡ 

2)  በመንግስት አካሊት ወይም ባሇስሌጣን የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ጉዲይ ህገ 

መንግስታዊነትን አስመሌክቶ የሚቀርብ አቤቱታ ከሆነ የአመሌካችና ተጠሪ ስምና 

አዴራሻ፣ አቤቱታ የቀረበበት ቀን፣የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፇሌጋሌ ያሇበትን 

ምክንያት በአጭሩ፣ በየዯረጃው የተሰጡ ውሳኔዎችን በቅዯም ተከተሌ አባሪ ተዯርጎ 

መቅረብ አሇበት፡፡   

3) በፋዳራሌ፣ በክሌሌ ወይም በከተማ አስተዲዯር ህግ አውጪ አካሊት የወጣ ህግን 

ወይም የክሌሌ ሕገ መንግስት ሕገ መንግስታዊነት ጥያቄ ሊይ የቀረበ ከሆነ የሕገ 

መንግስት ጥያቄ የቀረበበት ህግ ወይም ሕገ መንግስት አጭር ርዕስ፣ ህጉ 

የወጣበትን ቀን፣ የአመሌካችን ስምና አዴራሻ፣ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ 

የቀረበበት ዴንጋጌ፣ የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፇሌጋሌ የተባሇበትን ምክንያት 

በአጭሩ እና ትርጉም የተጠየቀበት ሕግ አባሪ ተዯርጎ መቅረብ አሇበት፡፡  

4) በመንግስት አካሊት የሚቀርብ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ ከሆነ 

የአቅራቢውን የመንግስት አካሌ ስም፣ ሕጋዊ ማሕተምና አዴራሻ፣ የመንግስት አካለ 
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የበሊይ ሃሊፉ ወይም ወኪሌ ስምና ኃሊፉነት፣ በጉዲዩ ተጠሪ ካሇ የተጠሪውን ስምና 

አዴራሻ፣ የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፇሌገዋሌ የተባሇበትን ምክንያት በአጭሩ 

መያዝ አሇበት፡፡ 

5) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1(ሇ) ሇአጣሪ ጉባኤው የቀረበ የህገ መንግስት ትርጉም 

ጥያቄ ውሳኔ እስኪያገኝ ዴረስ በፌርዴ ቤት ያሇው ጉዲይ በእንጥሌጥሌ እንዱቆይ 

ጉባኤው ሉያዝ ይችሊሌ፡፡   

14.  የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ አቀራረብ፣  

1) የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ የሚቀርበው በጽሁፌ ሲሆን 

በፋዳራሌ መንግስት የስራ ቋንቋ ይሆናሌ፡፡ ከሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄው 

ወይም አቤቱታው አባሪ ተዯርገው የሚቀርቡ ሰነድች በፋዳራሌ መንግስት የስራ 

ቋንቋ ተተርጉመው መቅረብ አሇባቸው፡፡  

2) ሇጉባኤው የሚቀርብ የህገ መንግስት ትርጉም አቤቱታ ወይም ጥያቄ የጉባኤው 

ስምና አዴራሻ፣ የአቤቱታውን ርዕስና የአመሌካቹን ፉርማ መያዝ አሇበት፡፡  

3) በዚህ አንቀጽ መሰረት የሚቀርብ የህገ መንግስት ትርጉም አቤቱታ ወይም ጥያቄ 

በባሇ ጉዲዩ ወይም በወኪለ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ በወኪሌ የሚቀርብ ከሆነ 

በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ የተሰጠ የውክሌና ማስረጃ ተያይዞ መቅረብ 

አሇበት፡፡   

4) አቤቱታውን ወይም ጥያቄውን ያቀረበው ሰው አቤቱታው ወይም ጥያቄው በእውነት 

የቀረበ ስሇመሆኑና ጉዲዩ ከዚህ በፉት ሇጉባኤው ያሌቀረበ ስሇመሆኑ ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡  

5) አቤቱታው ወይም ጥያቄው አስጽያፉና ሇሕዝብ ሞራሌ ተቃራኒ የሆነ አገሊሇጽ 

ወይም አሊስፇሊጊ ዝርዝር ነገሮች ወይም ከጉዲዩ ጋር ተዛማጅነት የላሊቸው ነገሮች 

መያዝ የሇበትም፡፡  

6) ጉባኤው በቀረበው የሕገ መንግስት ትርጉም አቤቱታ ወይም ጥያቄ ሊይ በጽሁፌ 

መሌስ ወይም አስተያየት እንዱሰጥ የወሰነ እንዯሆነ የሚቀርበው መሌስ ወይም 

አስተያየት በዚህ አንቀጽ እና በአንቀጽ 13 የተዘረዘሩ መስፇርቶችን እንዯአግባብነቱ 

አሟሌቶ መያዝ አሇበት፡፡  
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15. ተቀባይነት ስሇላሊቸው የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎች እና አቤቱታዎች አወሳሰን  

1) የጉባኤው ሬጅስትራር የሚቀርብሇትን የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ፣ አቤቱታ 

ወይም መሌስ ወይም አስተያየት በአንቀጽ 13 እና 14 መሰረት የተቀመጡ 

መስፇርቶችና ሁኔታዎችን አሟሌቶ ያሌቀረበ ከሆነ ሊይቀበሌ ይችሊሌ፡-  

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ አንዴ መሰረት ውዴቅ የተዯረገ አቤቱታ፣ ጥያቄ፣ መሌስ 

ወይም አስተያየት ተሟሌቶ ሲቀርብ እንዯገና ሇጉባኤው መቅረብ ይችሊሌ፡፡  

3) ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው በሚከተለት ምክንያቶች የቀረበሇትን የሕገ መንግስት ትርጉም 

ጥያቄ ወይም አቤቱታ ሊይቀበሌ ይችሊሌ፡-     

ሀ) የቀረበው ጉዲይ የመጨረሻ ውሳኔ አሊገኘም ብል ያመነ ከሆነ፣ 

ሇ) ጉባኤው በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ ተሰጥቶበት የነበረ ከሆነና 

በአዱሱ አቤቱታ የቀረበው ጉዲይ ምንም ተጨማሪ አዱስ ነገር ያሌያዘ ከሆነ፣ 

ሐ) የቀረበው አቤቱታ ወይም ጥያቄ ይዘት ሕገ መንግስታዊ ጉዲይ ካሌሆነ፣ 

4) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 3 መሰረት ተቀባይነት ያሊገኘ አቤቱታ ወይም ጥያቄ 

ሇጉባኤው ቀርቦ መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

16. የሕገ መንግስት አቤቱታዎች ወይም ጥያቄዎች ስሇሚወሰኑበት ሁኔታ፣ 

1) በመንግስት አካሊት ወይም ባሇስሌጣናት የመጨረሻ ውሳኔ ሕገ መንግስታዊ 

መብቴ ወይም ነጻነቴ ተጥሷሌ የሚሌ ማንኛውም ሰው የሕገ መንግስት አቤቱታ 

ወይም ጥያቄ ሇጉባኤው ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ መሰረት የቀረበው አቤቱታ ወይም ጥያቄ ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው 

መርምሮ የሕገ መንግስት ጉዲይ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም ሲሌ 

በሙለ ዴምጽ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ከንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት መካከሌ 

አንደ የቀረበው ጉዲይ ተቀባይነት ሉኖረው ይገባሌ የሚሌ የሌዩነት ሃሳብ ያሇው 

ከሆነ አቤቱታው ተጨማሪ ምርመራ ተዯርጎበት የአብሊጫውና የሌዩነት ሃሳቦች 

ቀርበው ጉዲዩ በጉባኤው የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

3) የቀረበው የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ የፋዯራሌ፣ የክሌሌ፣ የከተማ አስተዲዯር 

ህግን እንዱሁም የክሌሌ ሕገ መንግስት ሕገ መንግስታዊነት ወይም ላልች የሕገ 

መንግስት ትርጉም ጥያቄዎችን የሚመሇከት ከሆነ ጉዲዩ በንኡስ አጣሪ ኮሚቴው 
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ተጣርቶ በተዘጋጀው አስተያየት ሊይ በመመስረት ውሳኔ የሚሰጠው በጉባኤው 

ነው፡፡  

4) በዚህ አንቀጽ መሰረት ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አቤቱታውን በመመርመር ትርጉም 

አያስፇሌገውም በማሇት በሙለ ዴምፅ ውሳኔ የሰጠበት ጉዲይ ሇጉባኤው ቀርቦ 

ከጸዯቀ በኋሊ መዝገቡ ይዘጋሌ፡፡  

17. ከፌ/ቤት የሚሊኩ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎች እና አቤቱታዎች 
ስሇሚወሰኑበት ሁኔታ 
 
1) የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ  ወይም አቤቱታ በፌ/ቤት ወይም በባሇ ጉዲዩ 

ሇጉባኤው ሲቀርብ ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ጥያቄው የሕገ መንግስት ጉዲይ 

ባሇመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት በሙለ ዴምጽ ሉወስን 

ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ከንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት አንደ የቀረበው ጉዲይ 

ተቀባይነት ሉኖረው ይገባሌ የሚሌ የሌዩነት ሃሳብ ያሇው ከሆነ ጥያቄው ወይም 

አቤቱታው ተጨማሪ ምርመራ ተዯርጎበት የአብሊጫውና የሌዩነት ሃሳቦቹ በጽሁፌ 

ቀርበው ጉዲዩ በጉባኤው የሚወሰን ይሆናሌ፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም የሕገ መንግሰት ትርጉም 

ጥያቄው የቀረበው በፋዯራሌ ጠ/ፌ/ቤት፣ በክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ወይም በአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ከሆነ አጣሪ ኮሚቴው ጉዲዩን 

በመመርመር ሇጉባኤው በዝርዝር አስተያየት እንዱቀርብ በማዴረግ ጉባኤው 

እንዱወስን ያዯርጋሌ፡፡  

3) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አቤቱታውን 

መርምሮ ትርጉም አያስፇሌገውም ሲሌ በሙለ ዴምፅ የተስማማበት ውሳኔ 

ሇጉባኤው ቀርቦ መዝገቡ ይዘጋሌ፡፡ 

18. የሕገ መንግስት ትርጉም አቤቱታ ወይም ጥያቄ ስሇሚቋረጥበት ሁኔታ 

1) ማንኛውም የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ ጉባኤው በጉዲዩ ሊይ 

ውሳኔ ከመስጠቱ በፉት በሚከተለት ምክንያቶች በጉባኤው ሉቋረጥ ይችሊሌ፡- 

ሀ) ሇጉዲዩ መቅረብ ምክንያት የሆነው ሕግ፣ ውሳኔ ወይም ዴርጊት ቀሪ ከሆነ፣ 

ከተሇወጠ ወይም ከተስተካከሇ፣ 

ሇ) አመሌካች አቤቱታውን ወይም ጥያቄውን እንዯተወ በጽሑፌ ከገሇጸ፣ ወይም  
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ሐ) ሕጉ፣ ውሳኔው ወይም ዴርጊቱ የሚመሇከተው አካሌ በሚያቀርበው ጥያቄ 

መሰረት ሕጉ፣ ውሳኔው ወይም ዴርጊቱ ከተስተካከሇ እና መስተካከለ 

በጉባኤው ሲረጋገጥ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1(ሀ) መሰረት ጉባኤው ምርመራውን ያቋረጠው ዴርጊቱ 

በሚመሇከተው አካሌ ጥያቄ አቅራቢነት የሆነ እንዯሆነ ጉባኤው ጉዲዩን ማጣራቱን 

የሚያቋርጠው ጠያቂው ተቋም ማስተካከያ ሇማዴረግ ሇሚያስችሇው ጊዜ ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም ጠያቂው ተቋም በተሰጠው ጊዜ ማስተካከያ የማያዯርግ ከሆነ 

ጉባኤው ጉዲዩን ማጣራቱን ካቆመበት ይቀጥሊሌ፡፡  

3) ጉባኤው በንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት ሇጉዲዩ መቅረብ ምክንያት የሆነው ሕግ፣ ውሳኔ 

ወይም ዴርጊት የሚመሇከተው አካሌ ጠርቶ እንዱያስተካክሌ ሉጠይቀው ይቻሊሌ፡፡   

4) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ወይም 

ጉባኤው ተገቢ ነው ብል ካመነ አቤቱታው ወይም ጥያቄው እንዲይቋረጥ ወይም 

የተቋረጠው የማጣራት እና ውሳኔ አሰጣጥ ሂዯቱ እንዱቀጥሌ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

5) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1(ሇ) መሰረት የተቋረጠ የሕገ መንግስት ትርጉም 

አቤቱታ ወይም ጥያቄ አሳማኝ በሆነ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር በዴጋሜ ሇጉባኤው 

ቀርቦ ሉታይ አይችሌም፡፡   

ክፌሌ አምስት 

የንኡስ አጣሪ ኮሚቴውና የጉባኤው የውይይትና የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት 

19.  ስሇ ንኡስ አጣሪ ኮሚቴ ስብሰባ፣ 

1) ከግማሽ በሊይ የንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት ከተገኙ ምሌዓተ ጉባኤ ይሆናሌ፡፡  

2) የንኡስ አጣሪ ኮሚቴው አባሊት በያዟቸው ጉዲዮች ሊይ በቋሚነት በመገናኘት 

የሚወያዩባቸውን የሳምንቱን ቀናት ይወስናለ፡፡ ሆኖም አጣዲፉ ጉዲዮች ሲኖሩ 

በኮሚቴው ሰብሳቢ አስቸኳይ ስብሰባ ሉጠራ ይችሊሌ፡፡  

20. የንኡስ አጣሪ ኮሚቴው የውይይትና ውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት፣ 

1) ኮሚቴው በተመራሇት የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ ሊይ 

አስተያየት ተዘጋጅቶ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡ 

2) ኮሚቴው በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት በቀረበው አስተያየት ሊይ ውይይት 

ካዯረገ በኋሊ በተጨማሪነት መታየት ያሇባቸው ጉዲዮች ካለ በመሇየት አስተያየቱ 

ተሻሽል እንዱቀርብ መመሪያ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የቀረበው አስተያየት በቂ 
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ሆኖ ካገኘው እንዯአግባብነቱ ተገቢውን ውሳኔ ይሰጣሌ ወይም ሇጉባኤው አስተያየት 

ተዘጋጅቶ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፡፡  

3) ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ውሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ይሰጣሌ፡፡ እኩሌ ዴምጽ ከሆነ 

ሰብሳቢው ያሇበት ወገን አብሊጫ ዴምጽ እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡  

4) ኮሚቴው ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ የሕገ መንግስት ትርጉም አቤቱታዎች 

ወይም ጥያቄዎች አንዴ አይነት ወይም ተመሳሳይ የትርጉም ጥያቄን የሚያስነሱ 

ሆነው ካገኘው ተጣምረው እንዱጣሩ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

5) ኮሚቴው የቀረበሇትን የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም የሕገ መንግስት 

አቤቱታ በዚህ መመሪያ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ያሌተቀበሇው ከሆነ የውሳኔውን 

ምክንያት በአጭሩ በጽሁፌ መግሇጽ አሇበት፡፡  

6) ኮሚቴው በአንዴ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ሊይ መወያየት ከጀመረ በኋሊ 

የኮሚቴ አባሌ ከተቀሊቀሇ አባለ መሳተፌ ከመጀመሩ በፉት በተዯረጉት ውይይቶች 

ሊይ በኮሚቴው ሰብሳቢ በቂ ገሇጻ ይዯረግሇታሌ፡፡ 

7) የኮሚቴው ሰብሳቢ የኮሚቴው አባሊት በቀረበው ጉዲይ ሊይ ከተወያዩ በኋሊ አባሊቱ 

አንዴ በአንዴ ዴምጽ አንዱሰጡ በማዴረግ በመጨረሻ ራሱ ዴምጽ ይሰጣሌ፡፡  

8) ኮሚቴው ሇጉባኤው የሚያቀርበው አስተያየት በተቻሇ መጠን በጉዲዩ ውስጥ ባለት 

በእያንዲንደ ጭብጦች ሊይ የሚያተኩር መሆን አሇበት፡፡  

21. የእግዴ ጥያቄ አወሳሰን 

1) ንኡስ አጣሪ ኮሚቴ የእግዴ ጥያቄ ሲቀርብሇት ጉዲዩን መርምሮ የህገ መንግስት 

ነጥብ ሉኖረው ይችሊሌ ብል ካመነና በአመሌካቹ ሊይ የሚዯርስን ሉተካ የማይችሌ 

ከፌተኛ ጉዲት ሇማስቆም፣ በቅርብ ሉከሰት የሚችሌን ሁከት ሇማስቀረት ወይም 

በላሊ ሇህዝብ ጥቅም አስፇሊጊ በሆነ ምክንያት አንዴ የሕገ መንግስት ጥያቄ 

የቀረበበት ሕግ፣ ሌማዲዊ አሰራር፣ የመንግስት አካሌ ወይም ባሇስሌጣን ውሳኔ 

አፇጻጸም ጉዲዩን መርምሮ ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ እስኪሰጥ ዴረስ ታግድ 

እንዱቆይ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

2) ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው በላሊ አኳኋን ካሌወሰነ በስተቀር በተሰጠ እግዴ ሊይ እግደ 

እንዱነሳ የሚቀርብ አቤቱታ የእግደን አፇጻጸም እንዱቋረጥ አያዯርግም፡፡  
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22. የጉባኤው የውይይት እና የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት፣ 

1) አንዴ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ በጉባኤው ውይይት 

የሚዯረግበት ጉዲዩ አስቀዴሞ በንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ከታየ በኋሊ ነው፡፡ ሆኖም 

አስፇሇጊ ሆኖ ሲገኝ ጉዲዮች በቀጥታ ሇጉባኤው ቀርበው ሉታዩ ይችሊለ  

2) ጉባኤው በቀረቡሇት አስተያየቶች ሊይ ውይይት የሚያዯርገው በጉዲዮቹ የአቀራረብ 

ቅዯም ተከተሌ ሊይ በመመስረት ነው፡፡ ሆኖም፡-  

ሀ) አቤቱታው የአገርና የሕዝብን ጥቅም የሚመሇከትና ሇአጠቃሊይ ሕገ 

መንግስታዊ ስርአት መጎሌበት ጠቀሜታ ያሇው ከሆነ፣ 

ሇ) ጉዲዩ የህጻናትን፣ የሴቶችን፣ ተከሰው በእስር ሊይ ያለ ሰዎችን፣ የአካሌና 

የዓእምሮ ጉዲተኞችን፣ የአረጋውያን መብት በቀጥታ የሚመሇከት ከሆነ፣  

ሐ) በጉዲዩ ሊይ እግዴ የተሰጠበት ከሆነ ወይም በላሊ አሳማኝ ምክንያት፣  

      የጉባኤው ሰብሳቢ በሚወስነው መሰረት ጉዲዮች ቅዴሚያ ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡   

3) ጉባኤው በአንዴ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ወይም አቤቱታ ሊይ መወያየት 

ከጀመረ በኋሊ የጉባኤ አባሌ ከተቀሊቀሇ አዱስ የተቀሊቀሇው አባሌ መሳተፌ ከመጀመሩ 

በፉት በተዯረጉት ውይይቶች ሊይ በጉባኤው ሰብሳቢ በቂ ገሇጻ ይዯረግሇታሌ፡፡ 

23.  የጉባኤው ዴምጽ አሰጣጥ ስርአት  

1) ጉባኤው የቀረበው ጉዲይ በቂ ማጣራት የተዯረገበትና አባሊቱም በቂ ውይይት 

ተዯርጎበታሌ ብሇው ካመኑ በቀረበው ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሃሳብ ሊይ የጉባኤው 

ሰብሳቢ አንዴ በአንዴ ዴምጽ አንዱሰጥበት ያዯርጋሌ፡፡ በመጨረሻ የጉባኤው ሰብሳቢ 

ዴምጽ ይሰጣሌ፡፡  

2) ጉባኤው የሕገ መንግስት ትርጉም ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ ዴምጽ የሚሰጠው 

አባሊቱ ብቻ በተገኙበት በዝግ ስብሰባ ነው፡፡ 

3) ጉባኤው ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ የሚሰጠው በአብሊጫ ዴምጽ ነው፡፡ የተሰጠው 

ዴምጽ እኩሌ የተከፇሇ ከሆነ ሰብሳቢው ያሇበት ወገን የጉባኤው ውሳኔ ይሆናሌ፡፡  

24. መሌስ ወይም አስተያየት ስሇመጠየቅ፣ 

1) ጉባኤው በአንዴ ጉዲይ ሊይ የሕገ መንግስት ትርጉም ያስፇሌገዋሌ የሚሌ እምነት 

ካሳዯረ የተጠሪን መሌስ ወይም አስተያየት መቀበሌ ይችሊሌ፡፡  
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2) በዚህ አንቀጽ መሰረት መሌስ ወይም አስተያየት አንዱሰጥ የተጋበዘ ሰው ወይም 

የመንግስት አካሌ በተፇቀዯሇት ጊዜ ውስጥ መሌስ ወይም አስተያየት ያሊቀረበ ከሆነ 

ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ወይም ጉባኤው በቀረበሇት ሰነዴ ሊይ ተመስርቶ ተገቢውን 

የማጣራት ተግባር ያከናውናሌ፡፡ 

25.  ባሇጉዲዮችን ስሇመስማት  

1) ጉባኤው ወይም ንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ሇሚያካሄዯው ማጣራት አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው 

ባሇጉዲዮችን አስቀርቦ ሉሰማ ይችሊሌ፡፡ 

2) ጉባኤው በመሰማት ሂዯቱ የአሰማሙን አካሄዴና  የሚሰሙ ጭብጦች ወይም 

የአትኩሮት ጉዲዮች በተመሇከተ ሇባሇጉዲዮች ሉያሳውቅ ይችሊሌ፡፡ የመስማቱ ሂዯት 

በዴምጽ ተቀርጾ ሇጉባኤው አገሌግልት እንዱውሌ ሉዯረግ ይችሊሌ፤ ይህም 

እንዯሚዯረግ ሇባሇጉዲዮች መሰማቱ ከመጀመሩ በፉት ይገሇጽሊቸዋሌ፡፡ 

3) ጉባኤው ጉዲዩን ሇማጣራት አስፇሊጊ የመሰሇውን የማጣሪያ ጥያቄዎች ማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

26.  የሙያ አስተያየት ስሇመሰብሰብ  

1) ጉባኤው የቀረበሇትን ጉዲይ ሇመወሰን አስፇሊጊ ነው ብል ሲያምን ከጉዲዩ ጋር 

ተዛማጅነት ባሊቸው የሙያ ዘርፌ የሚሰሩ ባሇሞያዎች፣ የሕግ ምሁራን፤ 

የመንግስት ተቋማት ወይም የሲቪሌ ማህበረሰብ ዴርጅቶች በጽሁፌ እና/ወይም 

በቃሌ የአሚከስ ኩሪ (Amicus Currie) አስተያየት እንዱያቀርቡ ሉጋብዝ ወይም 

በራሳቸው አነሳሽነት ከጠየቁ አስተያየታቸውን እንዱያቀርቡ ሉፇቅዴሊቸው ይችሊሌ፡፡ 

2) ጉባኤው ሇውሳኔ ወይም ውሳኔ ሀሳብ ሇመስጠት አስፇሊጊ ነው ብል ያመነበትን 

ማንኛውንም አይነት ማስረጃ አስቀርቦ ሉመረምር ይችሊሌ፡፡ 

27. የሌዩነት ሃሳብ 

1) በጉባኤው ውሳኔ የሃሳብ ሌዩነት ያሇው የጉባኤ አባሌ ሌዩነቱን በጽሁፌ ያሰፌራሌ፤ 

ጽሑፈም ሇጉባኤው በንባብ ከቀረበ በኋሊ የውሳኔ ሀሳቡ አካሌ ይሆናሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው የሃሳብ ሌዩነት ያሇው አባሌ ጉባኤው 

በጉዲዩ ሊይ ከውሳኔ በዯረሰ በአንዴ ሳምንት ጊዜ ውስጥ አዘጋጅቶ ሇጉባኤው ሰብሳቢ 

መስጠት አሇበት፡፡ ይህ ጊዜ አስፇሊጊ ከሆነ በአንዴ ተጨማሪ ሳምንት ሉራዘም 

ይችሊሌ፡፡  
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28. የውሳኔ እና ውሳኔ ሀሳብ አዘገጃጀትና ይዘት 

1) ጉባኤው በቀረበሇት የሕገ መንግስት ትርጉም አቤቱታ ወይም ጥያቄ ሊይ በሚሰጠው 

የውሳኔ ሀሳብ  የተጣሰውን የሕገ መንግስት ዴንጋጌ እና ዴንጋጌውን የጣሰውን 

ዴርጊት ወይም የዴርጊት አሇመፇጸም በግሌጽ ማመሌከት አሇበት፡፡ 

2) የሕገ መንግስት ትርጉም አቤቱታው መነሻ የፌርዴ ቤት ውሳኔ ከሆነ ጉባኤው 

አቤቱታውን ካጣራ በኋሊ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ ካገኘው ውሳኔውን በመሻር ጉዲዩ 

ስሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ተመሌሶ በአግባቡ እንዱወሰን አንዱዯረግ ሇፋዯሬሽን ም/ቤት 

የውሳኔ ሃሳብ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡   

3) የአንዴን ሕግ ሕገ መንግስታዊነት የሚመሇከት የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ 

ተቀባይነት ካገኘ ጉባኤው ሕጉ ወይም የሕጉ ክፌሌ እንዱሰረዝ የውሳኔ ሃሳብ 

ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (2) መሰረት አንዱሻር አስተያየት የቀረበበት የፌ/ቤት 

ውሳኔ ሕገ መንግስቱን በሚጻረር ሕግ ሊይ ተመስርቶ የተሰጠ ውሳኔ ከሆነ ሕጉ 

ወይም የሕጉ ክፌሌ እንዱሰረዝ ጉባኤው ሇፋዯሬሽን ምክር ቤት አስተያየት 

ያቀርባሌ፡፡ 

5) በጉባኤው የሚሰጠው ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሃሳብ መግቢያ፣ ዋና ክፌሌ አና የውሳኔ 

ወይም የውሳኔ ሃሳቡ ዝርዝር የአፇጻጸም ወይም የአተገባበር አስተያየት ትንታኔ 

የያዙ ክፌልች ይኖሩታሌ፡፡ ጉዲዩ ከአንዴ በሊይ ጭብጦች ያለት ከሆነ በውሳኔው 

ወይም በውሳኔ ሃሳቡ ዋና ክፌሌ እያንዲንደ ጭብጥ ተተንትኖ መወሰን ይኖርበታሌ፡፡  

6) በጉባኤው ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ ሊይ ከሰብሳቢውና ምክትሌ ሰብሳቢው ቀጥል 

ያለት የጉባኤው አባሊት በጉባኤው የአገሌግልት ዘመናቸው ቅዯም ተከተሌ ስማቸው 

ይጻፊሌ፡፡ እኩሌ የአገሌግልት ዘመን ያሊቸው አባሇት በስማቸው ፉዯሌ ተራ ቅዯም 

ተከተሌ ስማቸው ተጽፍ በእያንዲንደ ገጽ ሊይ ይፇርማለ፡፡ 

7) ጉባኤው በአንዴ ጉዲይ ሊይ የውሳኔ ሀሳብ ከሰጠ በኋሊ ውሳኔውንና መዝገቡን 

ሇፋዯሬሽን ም/ቤት መሊክ አሇበት፡፡   

ክፌሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

29. የጉባኤ አባሌ ከማጣራት ተግባር ስሇሚነሳበት ሁኔታ 

1) አንዴ የጉባኤ አባሌ ከዚህ ቀጥል ከተመሇከቱት ምክንያቶች በአንደ ከሕገ 

መንግስታዊ ጉዲዮች ማጣራት ሉነሳ ይችሊሌ፡- 
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ሀ) ከባሇጉዲዮቹ ከአንዯኛው ወገን፣ ከጠበቃው ወይም ከወኪለ ጋር የስጋ ወይም 

የጋብቻ ዝምዴና ያሇው ከሆነ፣ 

ሇ) ከባሇጉዲዮቹ የአንዯኛው ወገን ሞግዚት፣ ነገረ ፇጅ ወይም ጠበቃ በሆነበት ጉዲይ 

ሊይ የተነሳ አቤቱታ ወይም ጥያቄ የሆነ እንዯሆነ፣  

ሐ) አቤቱታ ወይም ጥያቄ የተነሳበትን ጉዲይ አስቀዴሞ በዲኝነት ወይም በዕርቅ 

መንገዴ ያየው ወይም የሚያውቀው ከሆነ፣   

መ) ከባሇጉዲዮቹ ከአንዯኛው ወይም ከጠበቃው ጋር በፌርዴ ቤት የተያዘ ክርክር 

ወይም ሙግት ያሇው እንዯሆነ፣ 

ሠ) በዚህ ንኡስ አንቀጽ ከተመሇከቱት ምክንያቶች ውጭ ትክክሇኛ ፌትሕ አይሰጥም 

የሚያሰኝ ላሊ በቂ ምክንያት ሲኖር ነው፡፡  

2) አንዴ የጉባኤ አባሌ በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) መሰረት የተቀመጡ ሁኔታዎች 

መኖራቸውን ሲያውቅ ከማጣራት ሂዯት እንዱነሳ ጉባኤውን መጠየቅ አሇበት፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ በንኡስ አንቀጽ 2 የቀረበሇትን ጥያቄ መሰረት ጉባኤው በሕገ መንግስቱ 

የተሰጠውን ተግባርና ኃሊፉነት እና የአቤቱታውን ይዘት ከግምት ውስጥ በማስገባት 

አባለ አንዱነሳ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ የቀረበው ጥያቄ በንኡስ አጣሪ ኮሚቴ አባሌ ሲሆን 

ውሳኔው የሚሰጠው በንኡስ አጣሪ ኮሚቴው ነው፡፡  

4) በዚህ አንቀጽ መሰረት አንዴ የጉባኤ አባሌ ገሇሌተኛ አይዯሇም የሚሌ አቤቱታ 

በባሇጉዲይ የቀረበበት ሲሆን ጉባኤው በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀፅ (1) የተጠቀሱት 

ሁኔታዎች መኖራቸውን በማረጋገጥ የጉባኤውን አባሌ በዚያ ጉዲይ የማጣራት ስራ 

ውስጥ እንዲይሳተፌ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

5) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 4 በባሇጉዲይ የሚቀርበው ማመሌከቻ ማጣራቱ 

ከመጀመሩ በፉት ወይም ማመሌከቻ ሇማቅረብ ምክንያት መኖሩን አመሌካቹ 

እንዲወቀ ወዱያውኑ መሆን አሇበት፡፡  

30. የጉባኤው አባሊት ሃሊፉነት  

ማንኛውም የጉባኤ አባሌ፣ 

ሀ) በበቂ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር በማንኛውም የጉባኤ ስብሰባ በሰዓቱ መገኘት፣ 

ሇ) በበቂ ምክንያት ስብሰባ የማይገኝ ከሆነ ይህንኑ ሇጉባኤው ሰብሳቢ ወይም ሇጽ/ቤቱ 

ሃሊፉ አስቀዴሞ ማሳወቅ፣ 
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ሇ) በጉባኤው ስብሰባ በአጀንዲነት በተያዘ ጉዲይ ሊይ በቂ ዝግጅት አዴርጎ መገኘት እና 

መሳተፌ፣ 

ሐ) ሕገ መንግስቱን ማክበርና ማስከበር፣ በገሇሌተኛነት እና በነጻ ህሉና ሀሊፉነቱን 

መወጣት፣  

መ) የጉባኤውን መሌካም ስምና ክብር የመጠበቅና የማስጠበቅ፣   

ሠ) ይህንን መመርያ የማክበር እና የማስከበር ግዳታ አሇበት፡፡ 

31. የጉዲዮችን ሚስጥራዊነት ስሇመጠበቅ 

የጉባኤው አባሊትና ሰራተኞች ውሳኔ ያሊገኙና በሂዯት ሊይ ያለ ጉዲዮችን በሚመሇከት 

ሇሶስተኛ ወገን መረጃ መስጠት፣ ትምህርታዊ ሇሆኑ ጉዲዮች መጠቀም፣ እንዱሁም 

ከጉዲዩ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ሰነድች ከጉባኤው አባሊትና ባሇሞያዎች ውጪ ሇላሊ 

ሰው መስጠት የሇባቸውም፡፡ 

32.  የጉዲዮች ፊይሌ አያያዝ 

የአንዴን ጉዲይ የማጣራት ሂዯት የሚመሇከቱ ሰነድች በጉዲዩ ፊይሌ ውስጥ 

ተመዝግበው መያዝ አሇባቸው፡፡ ሆኖም ውሳኔ፣ የውሳኔ ሀሳብ፣ የዝግጅት ሰነድችና 

የዴምጽ አሰጣጥ ሂዯትን የሚያሳዩ ሰነድች በጉዲዩ ፊይሌ ውስጥ አይቀመጡም፤ ሇብቻ 

በተሸፇነ መያዣ ውስጥ ተዯርገው ይቀመጣለ፡፡   

33. ስሇ ክፌያ 

የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎች ከክፌያ ነጻ ናቸው፡፡ ነገር ግን የሕገ መንግስት 

ትርጉም አቤቱታን ወይም ጥያቄን ከቅን ሌቦና ወጪ የሚጠቀም አመሌካች ወይም 

ማናቸውም ላሊ ሰው በአጣሪ ኮሚቴው አቅራቢነት በጉባኤው የገንዘብ ቅጣት 

ሉጣሌበት ይችሊሌ፡፡ 

34. የጉባኤው የውይይትና የስብሰባ ጊዜ  

የጉባኤው የውይይትና የስብሰባ ጊዜ ከአገሪቱ መዯበኛ ፌ/ቤቶች የስራ ጊዜ ጋር   

ተመሳሳይ ነው፡፡ ሆኖም ጉባኤው በጽ/ቤቱ ያሇው የስራ ጫና ግምት ውስጥ በማስገባት 

በእረፌት ጊዜው ተጨማሪ ስብሰባዎችን ሉጠራ ይችሊሌ፡፡  

35. ስሇ ላልች ሕጎች ተፇጻሚነት 

1)  የኢትዮጵያ የፌትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ህግ በዚህ መመሪያ ውስጥ ያሌተሸፇኑ 

ጉዲዮችን በሚመሇከት እንዯአግባብነቱ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
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2) ይህን መመሪያ የሚቃረን ማናቸውም ሕግ እና የአሰራር ሌምዴ መመሪያው 

በተዯነገገባቸው ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 
 

36. መመሪያውን ስሇማሻሻሌ  

1) ማንኛውም የጉባኤው አባሌ ይህ መመሪያ እንዱሻሻሌ ሃሳብ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው የማሻሻያ ሃሳብ መቅረብ ያሇበት በጽሁፌ 

ሆኖ የሚሻሻሇውን የመመሪያው ክፌሌ ከነምክንያቱ እና በተተኪነት የቀረበውን 

የማሻሻያ ሃሳብ የያዘ መሆን አሇበት፡፡ 

3) የቀረበው የማሻሻያ ሃሳብ ሇጉባኤው ቀርቦ በአብሊጫ ዴምፅ ተቀባይነት ካገኘ ተግባር 

ሊይ ይውሊሌ፡፡  

37. የመመሪያው ተፇጻሚነት 

ይህ መመሪያ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ. ሕገ መንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ አዋጅ ቁ. 798/2005 
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