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የሰ/መ/ቁ. 4ዏ173 

ጥቅምት 5 ቀን 2ዏዏ3 

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

  አብደራሂም አህመዴ 

  ብርሃኑ አመነው 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች ፡- አምባሰሌ የንግዴ ሥራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር የቀረበ የሇም 

ተጠሪ ፡- አቶ አብደሌቃዴር ጁሀር የቀረበ የሇም 

       መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር ያሇአግባብ መበሌፀግ በሚሌ መነሻ አመሌካች ያቀረበው ክስ 
በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በሚሌ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት አቤቱታ 
ስሇቀረበበት ነው፡፡ 

 የክርክሩ አጀማመር ሲታይ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በተዯረገ የሰሉጥ ሽያጭ ውሌ 
መነሻ ተጠሪ ሇአመሌካች የገንዘብ ክፌያ የሰጠው ቼክ ከፊይ ባንክ ዘንዴ ቀርቦ በቂ ስንቅ የላሇው 
መሆኑ ተረጋግጦ በቼኩ መሠረት በአመሌካች በኩሌ ቀርቦ የነበረው ክስ በንግዴ ሔግ ቁጥር 881 
መሠረት በይርጋ ጊዜ ገዯብ ቀሪ በመባለ በንግዴ ሔግ ቁጥር 799 መሠረት ተጠሪ በአመሌካች 
ሀብት ያሇአግባብ በሌጽጓሌ በሚሌ መነሻ ብር 2,448,25ዏ ከጥር 1ዏ ቀን 1989 ዓ.ም ጀምሮ 
ከሚታሰብ 14% ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ እንዱወስን ሲሌ አመሌካች ክስ መመሥረቱን መዝገቡ 
ያስረዲሌ፡፡ 

 ክሱን በመጀመሪያ የዲኝነት ሥሌጣን የተመሇከተው የአማራ ብ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት ክሱን በብይን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ሇብይኑ የሰጠው ምክንያትም በአንዴ በኩሌ አመሌካች 
ቀዯም ሲሌ በቼክ መነሻ ያቀረበው ክስ በይርጋ ታግዶሌ ከተባሇ በኋሊ ይህንኑ ቼክ መሠረት አዴርጎ 
ያሇአግባብ መበሌፀግ በሚሌ የክስ ምክንያት በንግዴ ሔግ ቁጥር 799 መሠረት ክስ ማቅረቡ ቀዴሞ 
ከቀረበው ክስ ጋር ተመሣሣይ በመሆኑ ፌ/ቤት በይርጋ ቀሪ ነው ባሇው ጉዲይ እንዯገና ክስ ማቅረቡ 
ተገቢነት እንዯላሇው፣ በላሊ በኩሌ ክስ የቀረበበት ገንዘብ መክፇያ ጊዜ ጥር 1ዏ ቀን 1989 ዓ.ም 
ሆኖ ክስ የቀረበው ጥር 25 ቀን 1999 ዓ.ም መሆኑን በመጥቀስ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1845 መሠረት 
1ዏ /አሥር ዓመት/ ጊዜ አሌፍበታሌ የሚለ ናቸው፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ቅር ተሰኝቶ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌ/ቤቱም ግራ 
ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡ 
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 የሰበር አመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘት ባጭሩ የሥር ፌ/ቤት ሇንግዴ ሔግ አንቀጽ 799 
የተሣሣተ ትርጉም እንዯሰጠ፣ የክሱ አቀራረብ ጊዜን በተመሇከተ በመ/ቁ. 5ዏ554 ፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ቀርቦ ፌ/ቤቱም በጉዲዩ ሊይ ሥሌጣኑ በውክሌና ሇአማራ ብ/ክ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠ 
መሆኑን ጠቅሶ ጥር 23 ቀን 1999 ዓ.ም በብይን መዝገቡን የዘጋ ስሇሆነ የይርጋ ጊዜው አቆጣጠር 
በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1851/2/ መሠረት ተቋርጧሌ፤ ከዚህም በተጨማሪ የቼኩ መክፇያ ቀን የካቲት 
2ዏ ቀን 1989 ዓ.ም ቢሆንም ቼክ ቆርጦ ከሰጠ በኋሊ ተጠሪው ከዚሁ በቼክ ከተሰጠው ገንዘብ 
ውስጥ ሚያዝያ 21 ቀን 1989 ዓ.ም ብር 7ዏ,ዏዏዏ /ሰባ ሺህ ብር/ እና ሰኔ 1ዏ ቀን 1989 ዓ.ም ብር 
6ዏ,ዏዏዏ /ስሌሣ ሺህ/ ሇአመሌካች የከፇሇ መሆኑን በመጥቀስ ይርጋ ጊዜው መታሰብ ያሇበት ከዚህ 
ጊዜ ጀምሮ መሆን እንዲሇበት በመዘርዘር የሥር ፌ/ቤት ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጠው 
ብይን እንዱሻር አመሌክቷሌ፡፡ 

 ይህ ሰበር ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ አመሌካች አሇአግባብ መበሌፀግን 
መሠረት በማዴረግ ያቀረበው ክስ በንግዴ ሔግ ቁጥር 799 መሠረት በዴጋሚ የቀረበ ነው ሲሌ 
የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ትርጉም እና ብያኔ ተገቢነትን ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ 
ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የተጠሪ ጠበቃ ሏምላ 16 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ ይ/ባይም በቼክ ክስ 
ቀርቦ በይርጋ ከታገዯ በኋሊ በንግዴ ሔግ ቁጥር 799 ላሊ ክስ እንዱቀርብ መፌቀዴ 
ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 አኳያ የተከሇከሇ ስሇመሆኑ የክፌያ ጊዜንም በሚመሇከት ክፌያ የሚፇፀመው 
ጥር 1ዏ ቀን 1989 ዓ.ም ሆኖ ክስ የቀረበው ጥር 24 ቀን 1999 ዓ.ም በመሆኑ የአሥር /1ዏ/ 
ዓመት ጊዜ ያሇፇ ስሇመሆኑና በመ/ቁ. 5ዏ554 የቀረበውን ክስ ፌ/ቤቱ ሥሌጠን የሇኝም በሚሌ 
የተዘጋ ስሇሆነ በሰበር መ/ቁ. 16648 በተሰጠው ውሣኔ መሠረት ይርጋ ማቋረጫ ምክንያት ሉሆን 
አይችሌም የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

 የአመሌካች ጠበቃ አቤቱታውን አጠናክሮ የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተ ነው፡፡ ችልቱም የተያዘውን 
ጭብጥ መሠረት በማዴረግ ከሔጉ አገናዝቦ መርምሮታሌ፡፡ 

 እንዯመረመርነውም በዚህ ችልት ውሣኔ እንዱሰጥበት የተያዙት ጭብጦች ሁሇት ናቸው፡፡ 
እነዚሁኑ በየተራ እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡ 

 የመጀመሪያው ጭብጥ የሥር ፌ/ቤት የንግዴ ሔግ ቁጥር 799 አፇፃፀምን አስመሌክቶ 
የሰጠው ትርጉም አግባብ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን በተመሇከተ ነው፡፡ 

 በዚህ ረገዴ ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው ተጠሪ ሇአመሌካች ቆርጦ የሰጠው ቼክ ሇባንክ 
ቀርቦ በቂ ስንቅ የሇውም ከተባሇ በኋሊ ይህንኑ ገንዘብ ተጠሪ እንዱከፌሌ እንዱወስን አመሌካች 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ መሥርቶ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን አከራክሮ የቼኩ የክፌያ ቀን የካቲት 2ዏ 
ቀን 1989 ዓ.ም ሆኖ በቼኩ ክስ የቀረበው ነሏሴ 21 ቀን 1989 ዓ.ም በመሆኑ ክሱ በንግዴ ሔግ 
ቁጥር 881 መሠረት የስዴስት /6/ ወር የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ የቀረበ ነው በሚሌ በመ/ቁ. 11774 
በ4/1ዏ/96 ውሣኔ መሰጠቱን ከዚያም በኋሊ ያሇአግባብ መበሌፀግ በሚሌ የክስ ምክንያት ሇቼኩ 
መሰጠት ምክንያት የሆነውን ውሌ እና ያሌተከፇሇ ቼክ ማስረጃ በማዴረግ አመሌካች በመ/ቁ. 
5ዏ554 በ19/3/99 ዓ.ም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክስ ማቅረቡን እና ፌ/ቤቱም የተጠሪን መሌስና 
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መቃወሚያ ከተቀበሇ በኋሊ በ23/5/99 ዓ.ም ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ ጠቅሶ 
በብይን መዝገቡን መዝጋቱን ነው፡፡ 

 ከዚህ በኋሊ ነው እንግዱህ አመሌካች በአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ክስ የመሠረተው 
የክሱ ምክንያትና ይዘትም ከፌ ሲሌ ከተጠቀሰው ከመ/ቁ. 5ዏ554 ጋር ተመሣሣይና አንዴ ነው፡፡ 

 በዚህ መሌክ የቀረበውን ክስ የተመሇከተው የአማራ ብ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
የአመሌካችን ክስ ሊሇመቀበሌ የሰጠው ምክንያት በቼክ ክስ ቀርቦ በይርጋ ቀሪ ነው ከተባሇ በኋሊ 
ይህንኑ የክስ ምክንያትና የገንዘብ መጠን መሠረት በማዴረግ ያሇአግባብ መበሌፀግ የሚሌ ክስ 
ማቅረብ እንዱቻሌ የንግዴ ሔግ ቁጥር 799 ዴንጋጌ የሚፇቅዴ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ 

 የዚህ ዓይነት ዴምዲሜ የሔጉን ይዘትና ግሊማ ያገናዘበ መሆን ወይም አሇመሆኑን 
ሇመረዲት የዴንጋጌውን ይዘት እንመሇከታሇን፡፡ 

 የአንቀጽ 799ን ይዘት ከማየታችን በፉት ግን አጠቃሊይ ስሇቼክ የተመሇከቱ ጉዲዮችን 
በአጭሩ እንዲስሣሇን፡፡ 

 በመሠረቱ ቼክ የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ ሏተታ የላሇበት ትእዛዝ የያዘና ቼኩም 
እንዯቀረበ የሚከፇሌ ስሇመሆኑ በንግዴ ሔግ ቁጥር 827/ሀ/ እና 854 ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ 

 እንዱሁም ቼኩ የወጣበት ቀን ከግምት ሣይገባ ቼኩ ከተፃፇበት ቀን አንስቶ በሚከተለት 
ስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሇክፌያ መቅረብ እንዲሇበት አሌፍም በቼኩ አውጭውና ላልች ተገዲጆች 
ሊይ አምጪው ክስ ሇመመሥረት የሚችሇው ቼኩን ሇማቅረብ ከተወሰነው ጊዜ ባለት ቀጣይ ስዴስት 
ወራት ጊዜ ስሇመሆኑ የንግዴ ሔጉ ዴንጋጌ ቁጥር  854 እና 881/1/ ይዘት ያስገነዝባለ፡፡ እነዚህ 
ጥያቄዎች የሚቀርቡት በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 64ዏ እና 868/ሏ/ በተመሇከተው መሠረት የቼኩ 
አውጪና ላልች የጀርባ ፉርሚና እሺ ባይ በቼኩ ሇተመሇከተው ገንዘብ አከፊፇሌ ኃሊፉ መሆናቸው 
የተዯነገገውን ተከትል ስሇመሆኑ መረዲት ይቻሊሇ፡፡ 

 እነዚህን የሔጉ ዴንጋጌዎች ተከትል ክፌያ ያሌተፇፀመ እንዯሆነ የአምጪው መብት ምን 
ሉሆን ይገባሌ የሚሇውን ጥያቄ በተመሇከተ ምሊሽ የሚሰጠን የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 799 ነው፡፡ ይህ 
ዴንጋጌ ስሇሏዋሊ ወረቀት በተመሇከተ የተዯነገገው ክፌሌ ውስጥ የሚገኝ ቢሆንም በቼክ ሊይም 
ተፇፃሚነት እንዲሇው የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 886 በግሌጽ ያመሇክታሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 799ን ይዘት ሇመረዲት ይቻሌ ዘንዴ እንጠቅሣሇን፡፡ 

 799፡ ያሊግባብ ስሇመበሌፀግ የሚቀርብ ክስ፡- 799/1/ በሏዋሊ ወረቀት ሊይ የተመሠረቱት 
ግዳታዎቸቸው ጊዜያቸው በማሇፈ ወይም በይርጋ ምክንያት የቀሩ ቢሆኑም እንኳ አውጪውና እሺ 
ባዩ ሔግ በማይፇቅዯው አኳኋን ያሇአግባብ በመበሌፀግ ባገኙት ጥቅም መጠን ሇአምጪው ኃሊፉዎች 
ናቸው“ ይሊሌ፡፡ 

 ዴንጋጌው ንዐስ ቁጥሮች ቢኖሩትም ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሇው ይኸው ነው፡፡ 
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 ከዚህ ዴንጋጌ በግሌፅ መረዲት የሚቻሇው በቼኩ የተመሇከተው ክፌያ ሣይፇፀም ጊዜ 
ያሇፇበት እንዯሆነ ወይም በይርጋ ቀሪ ነው የተባሇ እንዯሆነ የቼኩ አምጪ የቼኩ አውጪ ወይም 
እሺ ባይ ያሇአግባብ በበሇፀጉበት መጠን ኃሊፉ ስሇመሆናቸው ነው፡፡ 

 ይህ ዴንጋጌ ግሌጽ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤት ይህንኑ ግሌጽ የሆነውን የሔጉ ዴንጋጌ ከንግዴ 
ሔግ ቁጥር 881/ረ/ በማጣቀስ የሰጠው ትርጓሜ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 አንዴ የሔግ ዴንጋጌ ግሌጽ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ትርጓሜ እንዯማያሻው የሔግ አተረጓጎም 
መርህ ያስረዲሌ፡፡ ስሇሆነም ቼኩን መሠረት አዴርጎ በሔጉ በተቀመጠው ጊዜ ክፌያ ያሌተጠየቀበት 
ወይም በይዞታ የታገዯ የሆነ እንዯሆነ ይህንኑ ቼክ እንዯተራ ሰነዴ በማስረጃነት በማቅረብ ያሇአግባብ 
መበሌፀግ በሚሌ የክስ ምክንያት መክሰስ የሚቻሌ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ አመሌካችም የዚህን የንግዴ 
ሔግ ቁጥር 799 መሠረት በማዴረግ ክስ የመሠረተ ስሇመሆኑ ከመዝገቡ ይዘት መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

 ስሇዚህም ክሱን በመጀመሪያ የተመሇከተው የሥር ፌ/ቤት የንግዴ ሔግ ቁጥር 799ን 
አስመሌክቶ የተሣሣተ ትርጉም የሰጡ መሆኑን መገንዘብ ተችሎሌ፡፡ 

 ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች በመ/ቁ. 5ዏ554 በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ያቀረበው ክስ የይርጋ ጊዜ ያቋርጣሌ ወይንስ አያቋርጥም? የሚሇው ነው፡፡ 

በዚህ ረገዴ የአማራ ብ/ክ/ጠ/ፌ/ቤት ሇውሣኔው የሰጠው ምክንያት የፋዳራለ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት መ/ቁ.5ዏ554ን የዘጋው ጉዲዩን ሇመዲኘት ሥሌጣን የሇኝ በሚሌም ምክንያት መሆኑን 
በመጥቀስ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት የቀረበው ክስ የይርጋ ጊዜን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ አይዯሇም 
በሚሌ ስሇመሆኑ ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡   

አመሌካች የይርጋ ጊዜው በከፌተኛው ፌ/ቤት በቀረበ ክስ ምክንያት ስሇመቋረጡ እና 
የጊዜውም ስላት ቼኩ ሉከፇሌ ከሚገባበት የካቲት 2ዏ ቀን 1989 ዓ.ም ጀምሮ መታሰብ እንዲሇበት 
አጥብቆ ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ የተጠሪ ጠበቃ በሰጡት መሌስ የይርጋ ጊዜ መታሰብ ያሇበት 
ከጥር  1ዏ ቀን 1989 ጀምሮ ስሇመሆኑ ጠቅሰው ይህ ዯግሞ ክስ እስከቀረበበት ጥር 24 ቀን 1999 
ዓ.ም የአሥር ዓመት ጊዜ ያሇፇው መሆኑና ሥሌጣን በላሇው ፌ/ቤት የቀረበው ክስ ይርጋ ጊዜ 
አቆጣጠር ማቋረጫ ምክንያት ሉሆን እንዯማይገባ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መ/ቁ. 16648 
ታህሣሥ 2ዏ ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠውን ፌርዴ በመጥቀስ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ በአግባቡ ነው ሲሌ 
ተከራክሯሌ፡፡ 

እኛም ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር ከሔጉ አገናዝበናሌ፡፡ በመሠረቱ የክፌያው ጊዜ ጥር 1ዏ 
ቀን 1989 ዓ.ም ስሇመሆኑ የሥር ፌቤት በውሣኔው አረጋግጧሌ፡፡ ይህ ከሆነ አመሌካች በመ/ቁ. 
5ዏ554 በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የመሠረተው ክስ ፌ/ቤቱ ሥሌጣን የሇውም ሲሌ ክሱን መዝጋቱ 
የይርጋ ጊዜ ያቋርጣሌ ወይንስ አያቋርጥም የሚሇውን ጭብጥ በተመሇከተ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት 
በመ/ቁ. 3673ዏ የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ማገናዘብ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቀዯም ሲሌ በመ/ቁ. 16648 የሰጠውን 
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት 
በመሇወጥ በመ/ቁ. 3673ዏ አስገዲጅ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በይዘቱም ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት ሥሌጣን 
የሇኝም በሚሌ ክሱን ቢዘጋውም የይርጋ ጊዜ ማቋረጫ ሉሆን እንዯሚባ ሇዚህም የሔግ መሠረቱ 
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የሥሌጣን ጉዲይ መሇየት በዋነኛነት የፌ/ቤቱ ኃሊፉነት ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር አንቀጽ 
9፣ 23/1/ሇ እና 231/1/ሇ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ሔገ መንግሥታዊ መብት የሆነውን ፌትህ 
የማግኘት መብት መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ 

ስሇሆነም የዚህ ሰበር ችልት ውሣኔ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሇዚህ ጉዲይም ተፇፃሚነት 
ያሇው ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/4/ን ይዘት መሠረት በማዴረግ ስንመሇከተው 
የሥር ፌ/ቤት የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1851/ሇ/ ጠቅሶ የሰጠው ውሣኔ አግባብነት የሇውም፡፡ 

በመሆኑም አመሌካች በመ/ቁ. 5ዏ554 ያቀረበው ክስ ህዲር 19 ቀን 1999 ዓ.ም ሲሆን 
ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ በብይን የዘጋው ጥር 23 ቀን 1999 ዓ.ም 
ስሇመሆኑ ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

ከዚህ መረዲት እንዯሚቻሇው ክሱ የ1ዏ ዓመት ጊዜ ገዯብ ጥር 1ዏ ቀን 1999 ዓ.ም 
ቢሆንም አመሌካች አስቀዴሞ ህዲር 19 ቀን 1999 ዓ.ም በመ/ቁ. 5ዏ554 የመሠረተው ክስ የይርጋ 
ጊዜውን አቋርጧሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች በአማራ ብ/ክ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ጥር 24 ቀን 1999 ዓ.ም የመሠረተው 
ክስ በይርጋ ጊዜ ያሌታገዯ መሆኑን ከፌ ሲሌ ከተመሇከቱት መዛግብትና የሰበር ችልቱ ውሣኔ ይዘት 
በማገናዘብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ሲጠቃሇሌ አመሌካች ያቀረበው ያሇአግባብ መበሌፀግ የክስ ምክንያት 
ቀዯም ሲሌ በቼክ ክስ ቀርቦበት በይርጋ የታገዯ ነው በሚሌ እና ክሱም የአሥር ዓመት የይርጋ ጊዜ 
አሌፍበታሌ ሲሌ የአማራ ብ/ክመ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠው ብይን እና የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት ይህንኑ ማጽናቱ ከፌ ሲሌ በዝርዝር በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሣኔ 
ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 113ዏዏጥቅምት 27 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ብይን 
እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 34738 ግንቦት 22 ቀን 2ዏዏዏ 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካችን ክስ ተቀብል በፌሬ ነገር ረገዴ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ተገቢውን 
ውሣኔ እንዱሰጥበት ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሏግ ቁጥር 341/1/ መሠረት መዝገቡን ሇአማራ 
ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት መዝገብ 
ይመሇስ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ  
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የሰ/መ/ቁ. 48242 

ጥቅምት 4 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴህን ዴርጅት - ጽጌረዲ ተሻገር ቀረበች 

ተጠሪዎች፡- 1. ቦጋሇ መስቀላ           ጠበቃ ብሥራት መኯንን ቀረበ 

      2. ሚሉዮን ቦጋሇ 

          መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 የሰበር አቤቱታው የቀረበው የፌዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ በማጽናት በመ.ቁ. 65456 ግንቦት 17 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ 
ጉዲዩ 1ኛ ተጠሪ ያሇበትን የብር 1ዏ7,44ዏ ዕዲ ሇመክፇሌ እንዱያስችሇው በ2ኛ ተጠሪ አማካይነት 
የቃሌ ኪዲን ሰነዴ ፇርሞ ቢሰጠኝም በገባው ቃሌ መሠረት አሌከፇሇኝም በማሇት አመሌካች 
የመሠረተውን ክስ መነሻ ያዯረገውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 2ቱም ተጠሪዎች ባሌተነጣጠሇ 
ኃሊፉነት ዕዲውን እንዱከፌለ ወይም ፌ/ቤቱ ኃሊፉነቱ የማን እንዯሆነ ሇይቶ ገንዘቡ እንዱከፇሇው 
እንዱወስንሇት ሰሇመጠየቁም ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪዎችም ሇክሱ በሰጡት መሌስ ክሱ 
በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ፡፡ በውክሌና ሰነደ ሊይ ያሇው ፉርማ የ2ኛ ተጠሪ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ በቀረበው 
ክስ በኋሊፉነት ሌንጠየቅ አይገባም በማሇት በጋራ ሲከራከሩ፤ 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ በተሇይ ባቀረበው 
ክርክር በውክሌና ሠርተሃሌ እየተባሌኩ ሇገንዘቡ አከፊፇሌ ተጠያቂ የምሆንበት ምክንያት የሇም 
ብልአሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ፌ/ቤቱ 2ኛ ተከሣሽ ፉርማውን በመካደ ፉርማው እንዱመረመር ቢታዘዝም፤ 
ከሣሽ ዋናውን ሰነዴ ሉያቀርብ አሌቻሇም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ክሱን ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ 
ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን የሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም 
ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ነሏሴ 4 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን አቅርቦአሌ፡፡ 
በበኩሊችንም ይህን አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ 
አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተዯረገው አመሌካች ዋናውን የውክሌና ሰነዴ አሊቀረበም 
በማሇት ክሱ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በላሊም በኩሌ ተጠሪዎች ክሱ 
በይርጋ ቀሪ ሆኖ እያሇ መቃወሚያችን ውዴቅ በመዯረጉ በሔጉ አተረጓጏም መሠረታዊ ስህተት 
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ተፇጽሞአሌ በማሇት መስቀሌኛ አቤቱታ በማቅረባቸው በዚህ ረገዴም የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክር 
ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም ክርክሩን አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ በማሇት አቅርበውት የነበረው መቃወሚያ የሥር 
ፌ/ቤቶች ያሌተቀበለት ቢሆንም፤ተጠሪዎች ግን መቃወሚያው ውዴቅ የተዯረገው ከሔጉ ውጪ ነው 
በማሇት እየተከራከሩ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የንግዴ ሔግ ዴንጋጌ 
መሠረት አዴርገው ወስነዋሌ የሚሌ የመከራከሪያ ነጥብም አንስተዋሌ፡፡ አመሌካች ዯግሞ ሇጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ የንግዴ ሔግ ቁ. 817/1/ ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ የተወሰነው የክስ ማቅረቢያ 
ጊዜ ሦስት ዓመት ሲሆን ክሱ የቀረበው ዯግሞ ይህ ጊዜ ከማሇፈ በፉት በመሆኑ የተጠሪዎች 
የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ 

 ሇክሱ መነሻ የሆነው የቃሌ ኪዲን ሰነዴ ተፇርሞ በተሰጠበት ጊዜ እና ክሱ በቀረበበት ጊዜ 
መሏሌ ያሇው ጊዜ ሲታይ የሦስት ዓመት ጊዜ አሇማሇፈ እርግጥ ነው፡፡ አከራካሪ የሆነው የይርጋው 
መቃወሚያ ሇመወሰን ተገቢ የሆነው ዴንጋጌ የትኛው ነው? የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ የተስፊ 
/ሇመክፇሌ ቃሌ የሚሰጥበት/ ወረቀትን ወይም ሰነዴን በሚመሇከት በንግዴ ሔጉ አራተኛ መጽሏፌ 
በአንቀጽ 2 ሥር ያለት ዴንጋጌዎች አግባብነት እንዯሚኖራቸው በንግዴ ሔግ ቁ. 825 በመመሌከቱ 
ተጠሪዎች ወዯ ቁ. 817 በመሄዴ እና አግባብነት ያሇው ዴንጋጌ ንዐስ ቁ. /2/ እንዯሆነ በመግሇጽ 
ተከራክረዋሌ፡፡ ሇዚህ ክርክራቸው ምክንያት ያዯረጉት የሰነደ አውጪ ነን፤ በሰነደ አውጪ ሊይ 
የሚቀርበውን ክስ በሚመሇከት ግሌጽ ዴንጋጌ ያሇው በንዐስ ቁ. /2/ ሊይ ነው የሚሌ ነው፡፡ 

ሇተያዘው የይርጋ ክርክር አወሳሰን ተገቢነት አሇው በማሇት በግራ ቀኝ ወገኖች የተጠቀሰው 
የንግዴ ሔግ ቁ. 817 የሃዋሊ ወረቀትን መሠረት በማዴረግ የሚቀርበው ክስ በይርጋ ቀሪ 
ስሇሚሆንበት ሁኔታ የሚዯነግግ ነው፡፡ ንዐስ ቁ. /1/ ክሱ በሦስት ዓመት ይርጋ ቀሪ እንዯሚሆን 
ሲያመሇክት፤ ንኡስ ቁ. /2/ ዯግሞ ክሱ በአንዴ ዓመት ይርጋ ቀሪ እንዯሚሆን ያመሇክታሌ፡፡ እዚህ 
ሊይ በጥንቃቄ መታየት ያሇበት የጊዜዎቹ መርዘም ወይም ማጠር ሣይሆን፣ በሁሇቱ ዴንጋጌዎች 
/ንኡስ ቁጥሮች/ መካከሌ ያሇው ሌዩነት ምንዴነው? የሚሇው ነው፡፡ የመጀመሪያው ክሱ በእሺ ባዩ 
ሊይ የሚቀርብ እንዯሆነ ገሌጾ መቅረብ ያሇበት ከመክፇያው ቀን አንሰቶ በሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ 
እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ ሁሇተኛው ማሇትም ንኡስ ቁ. /2/ ዯግሞ ክሱ የሚቀርበው በጀርባ በፇረሙ 
ሰዎችና በአውጪ ሊይ መሆኑን በአንዴ በኩሌ ሲገሇጽ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የሏዋሊ ወረቀቱ / ሰነደ/ 
በሚገባው ጊዜ እንቢታ ማስታወቂያ የተዯረገበት ወይም ‛ያሇኪሣራ የሚመሇስ“ የሚሌ ቃሌ ያሇበት 
እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ እነዚህ  በንኡስ ቁ./2/ የተጨመሩ ሁኔታዎች በንኡስ ቁ./1/ የለም፡፡ 

ወዯያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪዎች የተከሰሱት የሰነደ አውጪ በመሆናቸው እንዯሆነ 
ግሌጽ ነው፡፡ በዚህ ሰነዴ መሠረት ግንኙነት የተፇጠረው በተጠሪዎች እና በአመሌካች መካከሌ ብቻ 
እንዯሆነ ግን ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በሰነደ የተመሇከተውን ገንዘብ ሇመክፇሌ“እሺ“ ባዮች ተጠሪዎች 
እንዯሆኑም መታወቅ አሇበት፡፡ በሰነደ ሊይ በንግዴ ሔግ ቁ. 817/2/ የተመሇከቱት ሁኔታዎች 
አለበት አሌተባሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች ከእነሱ ውጪ ላሊ ሰው ያሇ ይመስሌ የይርጋ 
መቃወሚያችን መታየት ያሇበት በንኡስ ቁ./2/ መሠረት ነው በማሇት መከራከራቸው አግባብ 
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ክሱ የቀረበው በይርጋ ቀሪ ከሆነ በኋሊ ነው በማሇት ያቀረቡት መቃወሚያ 
በሥር ፌ/ቤቶች ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 
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በመቀጠሌ የተመሇከትነው አመሌካች ባቀረበው አቤቱታ መነሻነት የተያዘውን ጭብጥ ነው፡፡ 
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው በ2ኛ ተጠሪ የተካዯው 
በውክሌና ማስረጃ ሊይ ያሇውን ፉርማ ሇማስመርመር አመሌካች ዋናውን የውክሌና ሰነዴ ሇማቅረብ 
አሌቻሇም በማሇት ነው፡፡ እንዯሚታወቀው የውክሌና ማረጋገጫ ሰነዴ የሚመሇከተው ወካዩንና 
ተወካይን ብቻ ነው፡፡ አመሌካች በዚህ ጉዲይ ወካይም ተወካይም አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የውክሌናው 
ሰነዴ ዋናውን አቅርብ ሉባሌ የሚገባው ወካይ ወይም ተወካይ እንጂ ሦስተኛ ወገን የሆነውን 
አመሌካችን አይዯሇም፡፡ በሥር ፌ/ቤት ከተዯረገው ክርክር ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ፌ/ቤቱ 
የውክሌናውን ዋና ሰነዴ አመሌካች ማቅረብ አሌቻሇም ከማሇት አሌፍ ውክሌናውን አረጋግጦ ሰነደን 
ከሰጠው የመንግሥት መሥሪያ ቤት በተጠሪዎች መካከሌ የውክሌና ግንኙነት የሇም የሚሌ 
ማረጋገጫ አሊገኘም፡፡ ይሌቁንም ዋናው የውክሌና ሰነደ የሚገኘው በተጠሪዎች ዘንዴ እንዯሆነ 
የሚመሇከተው መንግሥታዊ አካሌ እንዯገሇፀሇት በአመሌካች ክርክር ተመሌክቶ እያሇ ይህንኑ 
በዝምታ ማሇፈን ነው የተገነዘብነው ከሁለ በሊይ ዯገሞ ተጠሪዎች ዋናውን ሰነዴ በማቅረብ 
የማስረዲት ሸክማቸውን ሣይወጡ የማስረዲት ሸክሙን ወዯአመሌካች  በማዞር ወዯብይን በማምራቱ 
በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት መፇፀሙን ነው መገንዘብ የቻሌነው፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 7593ዏ ታህሣሥ 22 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው 
ውሣኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 65456 ግንቦት 17 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2/ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪዎች የውክሌና 
ስሌጣኑን በተመሇከተ የማስረዲት ሸክማቸውን ባሌተወጡበት ሁኔታ መሆኑን ተገንዝቦ ወዯ ክሱ 
ሥረ- ነገር በመግባት ተጠሪዎች ክስ የቀረበበትን ገንዘብ የማይከፌለበት አግባብ አሇ ወይስ 
የሇም በሚሇው ጭብጥ ሊይ ግራ ቀኝ ወገኖች ካከራከረ በኋሊ ተገቢውን ይወሰን ዘንዴ ጉዲዩ 
ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸው ይቻቻለ፡፡ 

     መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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የሰ/መ/ቁ. 52269 

ጥቅምት 17 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- 1. አቶ ከዴር ሀጅ ሁሴን አሌቀረቡም 

      2. ሉስ ኮላጅ አክሲዮን ማህበር አሌቀረቡም 

ተጠሪ ፡- አቶ ጁሀር አሌይ አሌቀረቡም 

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ የአክሲዮን ዴርሻን የሚመሇከት ነው፡፡ተጠሪ 148,ዏዏዏ /አንዴ መቶ አርባ 
ስምንት ሺህ ብር/ ዋጋ ያሇው አክሲዮን ባሇቤት እንዲሌሆንኩ የወሰኑበት ውሣኔ ተሰርዞ የአክሲዮን 
ባሇመብት መሆኔ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ይህንን ገንዘብ ተጠሪ በአይነት 
ወይም በገንዘብ ገቢ አሊዯረገም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ, 
የከፇለ መሆኑ በመመሥረቻ ጽሐፌ የተገሇፀ ሲሆን ብር 95,ዏዏዏ የከፇለ ስሇመሆኑ ዯግሞ ለሲ 
ኮላጅ አክስዮን ማህበር የሰጣቸው ማስረጃ ቀርቧሌ፡፡ ይህንን ዴርሻ በቃሇ ጉባዔ እንዲሌተከፇሇ 
ሇመቀየር መሞከራቸው ሔጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ 
ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ የአክሲዮን ማህበሩ ሲቋቋም ከጠቅሊሊ 
ካፑታሌ ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ ከዚያ በኋሊ ብር 95,ዏዏዏ መክፇሊቸው ተረጋግጧሌ፡፡ ይህንን መብት 
ሇማሻሻሌ የተሰጠው ውሣኔ የሔግ መሠረት የሇውም በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
አጽንቶታሌ፡፡ 

አመሌካች ተጠሪ ክስ ያቀረበው ውሣኔ ከተሊሇፇ በኋሊ አንዴ ዓመት አሣሌፍ ነው፡፡ እኛ 
ያነሣነውን የይርጋ መቃወሚያ አሊግባብ ውዴቅ ተዯርጎብናሌ፡፡ ስሇዚህ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ እንዱሻርሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 
ተጠሪ በበኩለ የአክሲዮን ማህበር ቃሇ ጉባዔ ጉዲዩን በአጀንዲነት ይዞ ያስተሊሇፇው ውሣኔ የሇም፡፡ 
የእኔን አክሲዮን ዴርሻ ዝቅ አዴርጎ በቃሇ ጉባዔው መመዝገቡ የሚያስከትሇው ሔጋዊ ውጤት የሇም 
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የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 
የአመሌካችን የይርጋ መቃወሚያ በተመሇከተም የራሱን የመከራከሪያ ነጥብ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች 
የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የግራ ቀኙ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው አመሌካች ሇመመሥረቻ ጽሐፌና 
በአክሲዮን ሼር ሰርቲፉኬት የተገኘውን መብት በማስመሌከት ዝቅ ሇማዴረግ የአክሲዮን ማህበሩ 
ጠቅሊሊ ጉባዔ የተሰጠው ውሣኔ በአንዴ ዓመት ይርጋ ይገዯባሌ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር የበታች 
ፌርዴ ቤቶች ያሇፈት በመዝገቡ ዋና የመከራከሪያ ጭብጥ የሆነውን ነጥብ አጠቃሊይ ባህሪና የንግዴ 
ሔግ ቁጥር 359/1/ ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዓሇማ በማገናዘብ መሆኑን ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚህ መዝገብ ያቀረቡት ክስ የባሇአክስዮኖች ጉባዔ የሰጠው ቃሇ ጉባዔ እንዱሻሻሌን 
ወይም ቀሪ እንዱሆን ሣይሆን በመሠረታዊነት የአክሲዮን ማህበሩ መሥራችነታቸውና ሇአክሲዮን 
ማህበሩ በተረጋገጠ ማስረጃ ክፌያ የፇፀሙባቸው የአክሲዮን ዴርሻ የሚጎዲ ተግባር ባአክሲዮን 
ማህበሩ እየተፇፀመ ስሇሆነ ይህንን መብታቸውን ሇማስከበር ነው፡፡ በዚህ መንገዴ የሚቀርብ ክስ 
በንግዴ ሔግ ቁጥር 416/2/ የሚሸፇንና ቀሪ የሚሆን አይዯሇም በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የሰጠው የሔግ ትርጉምና ውሣኔ ተገቢ ሆኖ ስሊገኘነው በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት 
አጽንተነዋሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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የሰ/መ/ቁ. 55ዏ77 

ኀዲር 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. 

  ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ  

   ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

    ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች ፡- ወ/ሮ ጥሩወርቅ ዘገኑ - ጠበቃ አቶ በጋሻው ኃ/ገብርኤሌ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ ፡- አቶ ግዯይ አብርሃ - ጠበቃ አቶ ተስፊዬ ወረዯ - ቀረቡ፡፡  

        መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፣ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ጉዲይ በቼክ ምክንያት የተነሣን ክርክር የሚመሇከት ሆኖ ሇክርክሩ መነሻ 
የሆነው ቼክ ቼኩን ሇመስጠት ምክንያት ከሆነውና ግራ ቀኙ የካቲት ዏ9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ካዯረጉት 
ውሌ አንፃር ተገናዝቦ ሉታይ የሚገባው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ በመሇየት 
የሥር ፌ/ቤት የሰጡትን ዲኝነት አግባብነት ሇማየት ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡  

 ምንም እንኳ የአሁን አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው ሊይ ሇመጀመሪያ ጊዜ በዋስትና 
በተሰጠውና ፉርማው የእኔ ባሌሆነ ቼክ በሚሌ እንዯ አዱስ የፌሬ ነገር ክርክር ያቅረቡ እንጂ ይኸው 
ቼክ በእርሳቸው ሇተጠሪ የተሰጠ ስሇመሆኑ ከሥር ፌ/ቤት ጀምሮ የተዯረገው ክርክርና የሥር 
ፌ/ቤቶች ውሣኔ አስረጅ ናቸው፡፡  

 ሆኖም ሇቼኩ ምክንያት የሆነው ግራ ቀኙ የካቲት ዏ9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. ከግንባታ ሥራ 
ጋር በተያያዘ ያዯረጉት ስምምነት ስሇመሆኑ በግራ ቀኙ የተካዯ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 

 አከራካሪ የሆነውና የሥር ፌ/ቤቶችን ዲኝነት አግባብነት ሇማየት ያስፇሇገው ቼኩ በክፌያ 
ሰነዴነቱ ብቻ ተሇይቶ የሚታይ ነው ወይስ ሇቼኩ መሰጠት መነሻ ከሆነው የግራ ቀኙ ስምምነት 
ጋር የሚሇውን ከንግዴ ሔግ ቁጥር 717 አንፃር ሇማየት በሚሌ ነው፡፡  

 ይህንን ጉዲይ በሚመሇከት የሥር ፌ/ቤት መመርመር ሳያስፇሌገው ቼኩ በሊዩ ሊይ 
የያዘውን የገንዘብ መጠን እና ከቼኩ መስጠት በኋሊ አመሌካች በተሇያየ ጊዜ የፇፀሙትን ክፌያ 
አቀናንሶ ቀሪውን ብር 18ዏ,ዏዏዏ.00 /አንዴ መቶ ሰማንያ ሺህ/ ብር ከህጋዊ ወሇዴ ጋር አመሌካች 
ይክፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

 ሆኖም ሇዚህ ቼክ ምክንያት የሆነው የግራ ቀኙ ያዯረጉት ውሌ መሆኑን የአሁን አመሌካች 
በመከሊከያነት ያቀረቡት ሲሆን ተጠሪ ይህንኑ የካደት አይዯሇም ይህም ከሆነ ከቼኩ በስተጀርባ 
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ያሇው የስምምነት ጉዲይ ከቼኩ ጋር ተገናዝቦ ሉታይ የሚገባው ሆኖ ሳሇ የሥር ፌ/ቤት በቼኩ ሊይ 
ብቻ ተወስኖ የሰጠው ዲኝነት በንግዴ ሔግ ቁጥር 717 የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሠረት ያዯረገ 
አሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

 በዚሁ መሠረት የተሰጠው ዲኝነት አግባብ አሇመሆኑን ጠቅሰው ቼኩ ከውለ ጋር ተጣቅሶ 
ሉታይ ይገባዋሌ የሚሇውን ክርክር በሚመሇከት አመሌካች ቼኩ የተሰጠው ተጠሪ እንዯውለ 
ግዳታውን የሚፇጽሙ መሆኑን ታሳቢ በማዴረግ ነው፡፡ ነገር ግን ተጠሪ በውለ መሠረት 
ግዳታቸውን አሌተወጡም፣ ሥራው ግዴፇት አሇበት ይህንኑ ከግንባታ ፇቃዴ ውጭ የሚሇውን 
አሊስተካከሇም በማሇት ያቀረብኩት ሳይታይሌኝ ታሌፎሌ በማሇት ሊቀረቡት ክርክር ተጠሪ በተራው 
በውለ መሠረት የግንባታ ሥራው ተፇጽሞ የአማካሪ መሏንዱሱ ባሇበት በ22/6/2ዏዏ2 አመሌካች 
ፇርመው ተረክበዋሌ፡፡ ሇዚህም በማስረጃነት ሰነደ ቀርቧሌ በማሇት መሌስ ሲሰጥ አመሌካች ሇዚሁ 
ማስተባበያ የሚሆን የፌሬ ነገር ክርክር ኀዲር 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ የመሌስ ሌስ ያቀረቡ 
ሲሆን የክርክሩ ይዘት ቼኩ ዋጋ እንዲይኖረው የሚያዯርግ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ እንዯ አባባሊቸው 
ከሆነም እንዯውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት እራሱን የቻሇ አቤቱታ እንዱያቀርቡ ከሚረዲ በቀር ክርክር 
ያስነሳውን የቼክ ጉዲይ ከንግዴ ሔግ ቁጥር 717 አንፃር እንዱታይ በማዴረግ በዚህ ነጥብ ሊይ በሥር 
ፌ/ቤት ታይቶ ውሣኔ እንዱሰጥበት ሇማዴረግ የሚያበቃ ክርክር አይዯሇም፡፡ ይኸው ጉዲይ ተጣርቶ 
እንዱወሰን ወዯ ሥር ፌ/ቤት ሇመመሇስ የሚቻሌበት ምክንያት ካሌተገኘ ዯግሞ የሥር ፌ/ቤት 
ይህንኑ ማጣራት ሳያስፇሌገው በቼኩ ሊይ ተመርኩዞ ውሣኔ መስጠቱ ከውጤት አንፃር የሔግ 
ስህተት ፇጽሟሌ ሇማሇት የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ ይህንን ሁለ በማየት የሚከተሇውን ውሣኔ 
ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና የከፌተኛው ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በኮ/መ/ቁ. 144516 
በ28/9/2ዏዏ1 ዓ.ም. እና በመ/ቁ. 85254 የካቲት 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. የሰጡትን ፌርዴ እና 
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንተናሌ፡፡  

2. የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው ነው ብሇናሌ፡፡  
3. የዚህ ክርክር ሁኔታ እስከሚታወቅ ዴረስ የሰበር መ/ቁ. 55ዏ77 አፇፃፀሙ ታግድ እንዱቆይ 

በሚሌ ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፤ ይፃፌ፡፡  
ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
 

ነ/ዓ 
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የሰ/መ/ቁ. 52667 

ታህሳስ 12 ቀን 2003ዓ.ም 

  ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

   ሒጎስ ወሌደ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡-  ኒያሊ ኢንሹራንስ አ.ማ ነ/ፇጅ ፅዮን በሊይ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ መርከብ አሌቀረቡም  

         መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የከፌተኛው ፌ/ቤት 
የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት 
ስሊመሇከቱ ነው፡፡ የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ በባህር ሊይ እቃ ሲጓጓዝ ሇዯረሰ ጉዲት የካሳ አከፊፇሌን 
የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ተጠሪ የዯንበኛቸው ንብረት የሆነና የመዴን ሽፊን የሰጠባቸውን ሀምሳ 
ሳጥን መስታወት ከቻይና በመጫን ጅቡቲ ወዯብ ሇማዴረስ በተዋዋሇው ውሌ መሠረት ጅቡቲ ወዯብ 
ካዯረሳቸው አምሳ ሳጥን መስታወት ውስጥ አስር ሳጥን መታወት ሊይ  በአኗኗር ችግር ምክንያት 
ጉዲት ዯርሶበታሌ፡፡ እኔ ሇዯንበኛያ የመስታወቱን ዋጋ ብር 101,465 /አንዴ መቶ አንዴ ሺህ አራት 
መቶ ስሌሳ አምስት ብር/ የከፇሌኩ በመሆኑ ይህንን ገንዘብ ተከሳሽ /የአሁን ተጠሪ/ እንዱተካ ውሳኔ 
ይሰጥሌኝ ሇማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪ የእቃዋቹን ዯህንነት በማረጋገጥ ያሌጫንኩ በመሆኑ 
ሏሊፉነት የሇብኝም፡፡ ሇእቃዎቹ ጉዲት ሏሊፉ ነህ የምባሌ ከሆነ የእቃዎቹ ዋጋ ስሇማይታወቅ 
በጥቅሌ ብር 500 /አምስት መቶ ብር/ ብቻ ታስቦ እንዱከፇሇው ይወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በእቃው ሊይ ጉዲት የዯረሰው በኮንቴነሩ ሊይ በተዯረገው ዯካማ 
አያያዝ በመሆኑን በሰርቬይ ሪፕርት የተረጋገጠ በመሆኑ ተከሳሽ /ተጠሪ/ በእቃዎቹ ሊይ ሇዯረሰው 
ጉዲት ሏሊፉነት አሇበት በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የካሳውን መጠን በተመሇከተ የእቃው ዋጋ 
ያሌታወቀ በመሆኑ በባህር ህግ አንቀጽ 198 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ሇአንዴ ሳጥን ብር 500 
/አምስት መቶ ብር ሑሳብ ሇአስሩ ብር 5000 /አምስት ሺህ ብር/ ተጠሪ ሇአመሌካች ይክፇሌ 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው 
ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ አመሌካች 
የካቲት 8 ቀን 2002ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የአመሌካች ዯንበኛ ሇተጠሪ የጭነት ትዕዛዝ 
የሰጠው የእቃውን ትክክሇኛ ዋጋ፣ ከባንክ "በላትር ኦፌ ክሬዱት" ክፌያ የተፇፀሙትን ሰነዴ 
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በመግሇጽና ሰነዴን በማያያዝ ነው፡፡ ሇመስተዋቱ 21,499.94 የአሜሪካን ድሊር የተከፇሇ መሆኑን 
ተጠሪ ያውቃሌ፡፡ ተጠሪም በሰጡት ቢሌ ኦፌ ላዱንግ የኤሌ ሲ ቁጥር /L/C No.NIB /HGB/ 
044/2007/ ክፌያ የተፇፀመበት እቃ መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ እቃውን ሲጭኑ በባንክ 
በኩሌ በተከፇተ "ኤሌ ሲ" ሇእያንዲንደ መስተዋት ምን ያህሌ የውጭ ምንዛሬ እንዯተከፇሇት ያውቅ 
ስሇነበር ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የባህር ህግ 198 ንዐስ አንቀጽ 3 ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የባህር ህግ ቁጥር 198 ንዐስ አንቀጽ 2ን በመጥቀስ የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው የአመሌካች 
ዯንበኛና የእኛ ግንኙነት በባህር ሊይ እቃ ማጓጓዥን የሚመሇከት ነው፡፡ የበታች ፌ/ቤቶች የባህር 
ህጉን መሠረት በማዴረግ የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ 
ሰጥቷሌ፡፡  

 ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን 
መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የአመሌካች ዯንበኛ ሇተጠሪ የሚጭነው እቃ በውጭ 
ምንዛሬ በባንክ በኩሌ ክፌያ የተፇፀመበትን የኤሌ.ሲ ድክመንት የሰጠውና ተጠሪም ሇአመሌካች 
ዯንበኛ በሰጠው የባህር እቃ መጫኛ ሰነዴ /ቢሌ ኦፌ ላዱንግ/ ሇእቃዎቹ በባንክ በኩሌ ክፌያ 
የተፇፀመበትን የኤሌ. ሲ ቁጥር ማሇትም /L/C No.NIB /HGB/ 044/2007/ የጠቀሰ መሆኑን 
አመሌካች በሰበር አቤቱታው የገሇፀ ሲሆን ተጠሪ ሇአመሌካች የሰጠሁት /ቢሌ ኦፌ ሉዱንግ/ ሇእቃው 
የአመሌካች ዯንበኛ በንብ ባንክ በኩሌ የውጭ ምንዛሬ የከፇሇበትን "ላተር ኦፌ ክሬዱት" ቁጥር 
አይጠቅስም፣ የባንክ ላተር ኦፍ ክሬዱት ሰነዴ ከጭነት ማዘዣው ጋር አሌተሰጠንም የሚሌ መሌስ 
አሊቀረበም፡፡ ይህም የአመሌካች ዯንበኛ በንብ ባንክ በኩሌ ሇእቃዎቹ በውጭ ምንዛሬ የከፇሌኩትን 
የላተር ኦፌ ክሬዱት ሇተጠሪ የቀረበሇት መሆኑን እንዲመነ የሚያስቆጥረው መሆኑ በፌታብሓር 
ሥነ ሥርዓት 234 ንዐስ አንቀጽ 1 /ሠ/ የተዯነገገ በመሆኑ ተጠሪ የአመሌካች ዯንበኛ የሆነውን 
አምሳ ሳጥን መስታዎት ስጭን የእያንዲንደ ሳጥን መስታወት ዋጋ በነጠሊና የእቃው ዋጋ በጥቅሌ 
ስሇማሊውቀው ሇእቃው መክፇሌ የሚገባኝ ካሳ በጥቅሌ ብር 500 /አምስት መቶ ብር/ መሆን 
ይገባዋሌ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  

 የአመሌካች ዯንበኛ በተጠሪ የጭነት ትዕዛዝ ሇሰጠበት እቃ የተከፇሇው ዋጋ በውጭ 
ምንዛሬና በንብ ባንክ በኩሌ በተከፇተ ላተር ኦፇ ክሬዱት እንዯሆነ ይህንንም ተጠሪ በቢሌ ኦፌ 
ላዱንግ ሊይ የገሇፀ መሆኑ ያሌተስተባበሇና ያሌተካዯ ፌሬ ጉዲይ ነው፡፡ ሇእቃው በባንክ በኩሌ 
በውጭ ምንዛሬ ክፌያ የተፇፀመበትን ሰነዴ ተጠሪ የማያውቀውና በባህር ማጓጓዥያ ሰነዴ ሊይ 
የባንኩን "ላተር ኦፌ ክሬዱት ቁጥር" የተገሇፀው ከሆነ የባህር ህግ አንቀጽ 198 ንዐስ አንቀጽ 1 
ሇጉዲዩ አግባብነትና ተፇፃሚነት ያሇው ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ሇዚህ ጉዲይ አግባብነትና ተፇፃሚነት 
ያሇው ዴንጋጌ በባህር ህግ አንቀጽ 198 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ነው፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት 
ተጠሪ ሇእቃዎቹ በንብ ባንክ በኩሌ በተከፇተ "ላተር ኦፌ ክሬዱት" የተከፇሇውን የውጭ ምንዛሬ 
ክፌያ አውቆና "የላተር ኦፌ ክሬዱቱን" ቁጥር ሇአመሌካች ዯንበኛ በሰጠው "ቢሌ ኦፌ ሉዱንግ" የእቃ 
መጫኛ ሰነዴ ገሌጾ እያሇ የባህር ህግ ቁጥር 198 ንዐስ አንቀጽ 1ን በመጥቀስ የእቃው ዋጋ 
ስሇማይታወቅ የአንዴ ሳጥን መስታዎት ዋጋ ብር 500 /አምስት መቶ ብር/ ሑሳብ ተጠሪ 
ሇአመሌካች ብር 5000 /አምስት ሺህ ብር/ ይክፇሌ በማሇት የሰጠውን ውሳኔና ከፌተኛው ፌ/ቤት 
ሳያርም ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የከፌተኛው ፌ/ቤት ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአመሌካች ዯንበኛ በንብ ባንክ በኩሌ በከፇቱት "ላተር 

ኦፌ ክሬዱት" በእቃዎቹ የከፇለትን ዋጋ በማጣራትና ላልች አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎች 
አስቀርቦ በመመርመር ተጠሪ ሇአመሌካች ሉከፇሇው የሚገባውን የካሳ መጠን እንዱወስን ጉዲዩን 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌ/ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሶ/በ 
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የሰ/መ/ቁ. 57288 

መጋቢት 19 ቀን 2003 ዓ/ም 

ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ  

       ሒጎስ ወሌደ 

       ዲኜ  መሊኩ 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ ሰሇሞን ፌቅሬ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- 1. አቶ አሸበር ታዯሰ    ቀረቡ 

        2. ሽብሩ አራርሶ 

        3. ጌታቸው ገሌቹ        ጠበቃ አዱስ ወሌዳ ቀረቡ 

        4. ጥሩነሽ ዱያሶ 

        5. ወርቁ ፌንጢ 

           መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                ፌ ር ዴ 

    ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 418 መሰረት በተያዘ ወይም በተከበረ ንብረት ሊይ መብት 
አሇን ባዮች አቤቱታ የሚያቀርቡበትንና አቤቱታው የሚመረመርበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች የፌርዴ ባሇመብት በመሆን ባሁኑ 1ኛ ተጠሪ ሊይ በፌርዴ 
ባሇእዲነታቸው የአፇፃጸም ማመሌከቻ በጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከአስከፇተ በሁዋሊ ነው፡፡የአሁኑ 
አመሌካች በአሁኑ 1ኛ ተጠሪ በፌርዴ ያገኘው ገንዘብ እንዱፇፅምሇት አቤቱታ አቅርቦና የፌርዴ 
ባሇእዲውም ፌርደ የማይፇጸምበትን ምክንያት ያሊስረደ በመሆኑ የፌርዴ ባሇመብት የሆነው 
አመሌካች ከአክሲዮን ማህበሩ ንብረት ንብረቱ ተገምቶ የባሇእዲው ዴርሻ በጨረታ ተሽጦ ሇእዲው 
ገቢ እንዱሆን አፇፃጸሙን ሇያዘው ፌርዴ ቤት አመሌክቶ አፇፃጸሙ በቀጠሇበት ሁኔታ የአሁኑ ከ2ኛ 
እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች አፇፃጸሙ በአክሲዮን ማህበሩ ሉቀጥሌ የማይገባበት ምክንያት 
ዘርዝረው አፇጻጸሙ እንዱቆም ከሊይ በተጠቀሰው ስነ ስርዓት መሰረት አቤቱታቸውን 
አቅርበዋሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤት በእነዚህ ተጠሪዎች የቀረበውን ተቃውም ሇአመሌካችና ሇፌርዴ 
ባሇእዲ(የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ) እንዱዯርስ አዴርጎአሌ፡፡አመሌካችና የፌርዴ ባሇእዲም የተቃውሞ አቤቱታ 
አቅራቢዎች ተቃውሞ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብት ወይም ጥቅም የላሊቸው መሆኑንና የተቃውሞ 
አቤቱታውም የቀረበው የአፇጻጸም ሂዯቱን ሇማስናከሌ ስሇመሆኑ ጠቅሰው አቤቱታው ውዴቅ ሉሆን 
ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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       ጉዲዩ በመጀመሪያ ዯረጃ የቀረበሇት የጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የተቃውሞ አቤቱታ 
አቅራቢ የሆኑት የአሁኑ ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች የአክሲዮን ማህበሩ አባሌ 
መሆናቸውን መስከረም 18 ቀን 1999 ዓ/ም የማህበሩ አባሊት ከአካሄደት ስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ሊይ 
መረዲት ይቻሊሌ በሚሌ ምክንያት አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 
አሌፍ በዋናው ጉዲይ ሊይ ብይን ሰጥቷሌ፡፡ በዋናው ጉዲይ ሊይ የሠጠው ብይንም ሰሊም እሸት 
የተባሇ ፊብሪካ በአንዴ አባሌ ዴርሻ ምክንያት ሉሸጥ ይችሊሌ ወይስ አይችሌም? የሚሌ ጭብጥ 
ተይዞ ፊብሪካው የጋራ ንብረት ነው፣የ1ኛ ተጠሪ እዲ የግለ ሁኖ በግለ የሚጠየቅበት እንጂ 
የማህበሩ አባሇት ሁለ የሚጠየቁበት ጉዲይ አይዯሇም፣ሇግሇሰብ እዲ ዯግሞ መያዝ የሚቻሇው 
የባሇእዲውን ዴርሻ ብቻ ስሇመሆኑ በንግዴ ሔጉ ተመሇክቷሌ የሚለትን ምክንያቶችን በመዘርዘር 
ንብረቱ በጨረታ ሉሸጥ የሚገባው ሁኖ አሌተገኘም፣ሆኖም የቀረበው የፊብሪካ ግምት ብር 
582,637.20 (አምስት መቶ ሰማኒያ ሁሇት ሺህ ስዴስት መቶ ሰሊሳ ሰባት ብር ከሃያ ሳንቲም) 
መነሻ ሁኖ ሇማህበሩ አባሊት ተከፊፌል የፌርዴ ባሇእዲው በፊብሪካው ያሊቸውን ዴርሻ የማህበሩ 
አባሊት ሇፌርዴ ባሇመብት ሰጥተው ፊብሪካውን ሉያስቀሩት ይገባሌ በማሇት የጨረታ ሂዯቱ 
እንዱቆም ወስኗሌ፡፡በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ይግባኙ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት 
ተሰርዞበታሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪዎች ሔጋዊ  የማህበሩ አባሊት ናቸው 
ተብል የተወሰነው ተቀባይነት ባሇው ማስረጃ አይዯሇም፣የማህበሩ አባሊት ቁጥርም አራት እንጂ 
አምስት አይዯሇም፣የፊብሪካው የመሃንዱስ ግምት መነሻ ተዯርጎ የፌርዴ ባሇእዲ ዴርሻን የማህበሩ 
አባሊት ሇአመሌካች ከፌሇው ፊብሪካውን ያስቀሩ ተብል መወሰኑንም የወቅቱን የገበያ ዋጋ ባሊገናዘበ 
መሌኩ ከመሆኑም በሊይ የአመሌካችን ፌርዴ ይፇጸምሌኝ መብቱን የሚያጣብብ ነው በማሇት 
መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 418 መሰረት በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ ገብተው ሇመከራከር የሚያስችሊቸው 
መብት አሊቸው ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውንና ተያያዥ ነጥቦችን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው መሌሳቸውን በጹሐፌ ሰጥተዋሌ፡፡ 

      የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም  የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

     በቅዴሚያ ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች ጠበቃ የአመሌካች ክርክር በፌሬ 
ነገር ሊይ የተመሰረተ እንጂ በሔግ ስህተት ሊይ ያሌተመሰረተ በመሆኑ በሰበር ችልቱ ሉታይ 
የሚገባው አይዯሇም በማሇት ያቀረቡትን ተቃውሞ ተመሌክተናሌ፡፡ይህ ሰበር ችልት 
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 
መሰረት የተሰጠው ሥሌጣን በማናቸውም የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
መፇፀሙ ሲረጋገጥ ማረም መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መገንዘብ 
የሚቻሇውም ሰበር ችልቱ የፌሬ ነገርና የማስረጃ ምዘና ክርክርን መሰረት ያዯረገ ጉዲይ መመሌከትና 
ማረም የማይችሌ መሆኑን ነው፡፡ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት ክርክር እያቀረበ ያሇው ሇጉዲዩ የቀረበው ማስረጃ ተቀባይነት የላሇው 
ነው፣የአከራካሪው ንብረት የጋራ ባሇሃብቶች እነማን እንዯሆኑ በሔጉ አግባብ ሉቀርብ የሚችሌ 
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ማስረጃ አይዯሇም በሚሌ እንጂ ማስረጃው ታዓሚነነት የላሇው ነው በሚሌ አይዯሇም፡፡እንዱህ ከሆነ 
ሇጉዲዩ በሔጉ ተሇይቶ የተቀመጠ ማስረጃ መቅረብ ያሇመቅረቡና የንብረቱ የጋራ ባሇሃብቶች እነማን 
ናቸው? የሚሇው ጥያቄ የማስረጃ ምዘና ሳይሆን በሔገ መንግስቱ ፣በንብረትና በንግዴ ሔጎች 
እንዱሁም ላልች አግባብነት ባሊቸው አዋጆች መሰረት ታይቶ ምሊሽ የሚያገኝ የሔግ ጥያቄ በመሆኑ 
በሰበር ችልት የሚታይ ስሇሆነ በዚህ ረገዴ የቀረበው ተቃውሞ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

     ወዯዋናው ጉዲይ ስንመሇስም ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ በቀዲሚነት የተያዘው ጭብጥ 
ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 418 መሰረት በጉዲዩ ጣሌቃ 
ገብተው ሇመከራከር የሚያስችሊቸው መብት አሊቸው ሲሌ የስር የጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የወሰነው ተቀባይነት ያሇውን ማስረጃ መሰረት በማዴረግ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው 
ነው፡፡የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያን ውዴቅ ያዯረገው ተጠሪዎች የማህበሩ አባሌ ስሇመሆናቸው ማህበሩ መስከረም 18 ቀን 
1999 ዓ/ም ከአዯረገው ስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ተገንዝቤአሇሁ በሚሌ ምክንያት መሆኑን በውሳኔው ሊይ 
በግሌፅ አስፌሯሌ፡፡አከራካሪው ፊብሪካ በአክሲዮን የተቋቋመ ኃሊ.የተ.የግሌ ማህበር መሆኑ በክርክሩ 
ሂዯት የተረጋገጠ ነው፡፡አክሲዮን ማህበሩ ሲቋቋም ከ1ኛ እስከ 3ኛ ተራ ከተጠቀሱት ተጠሪዎች ጋር 
በመሆን አባሌ የነበሩት አቶ ጸጋዬ ሏጎስ የተባለ ሰው መሆናቸው ያሊከራከረ ሲሆን ግራ ቀኙ 
እየተከራከሩ ያለት የማህበሩ የጋራ ባሇሃብቶች ቁጥር፣አቶ ጸጋዬ በማህበሩ ያሊቸው የአክሲዮን 
መጠንና ሇ4ኛ እና ሇ5ኛ ተጠሪዎች አክሲዮናቸውን ማስተሊሇፌ አሇማስተሊሇፊቸው እንዱሁም 
እነዚህ ተጠሪዎች እያንዲንዲቸው ከአቶ ጸጋዬ የገዙት የአክሲዮን መጠን፣ይኸው የአክሲዮን 
ማስተሊሇፌ ሁኔታ በሔጉና በማህበሩ መመስረቻ ፁሐፌና መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት የተከናወነ 
መሆን ያሇመሆኑን ጉዲይ ነው፡፡ 

   በመሰረቱ የአክሲዮን ዴርሻ አንዴ የተፇጥሮ ወይም ሔግ ወሇዴ ሰው ካፑታለ አስቀዴሞ 
በታወቀ በአክሲዮን በተከፌፇሇና ሇዕዲውም ንብረቱ ብቻ ዋስትና በሆነ የአክሲዮን ማህበር ውስጥ 
ያለትንና በባሇቤትነት የያዛቸውን አክሲዮኖች ብዛትና ዋጋ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ አንዴ ባሇአክሲዮን 
በአክሲዮን ማህበሩ ውስጥ በባሇቤትነት የያዛቸው አክሲዮኖች የራሣቸው ሌዩ ባህሪና ውጤት 
ያሊቸው ግዙፌ ያሌሆኑ ሃብቶች ናቸው፡፡ በአገራችን ዕውቅና እና ጥበቃ የተሰጣቸው ሁሇት አይነት 
አክሲዮኖች የራሣቸው ሌዩ ባህሪና ውጤት ያሊቸው እንዲለ የንግዴ ሔግ ቁጥር 325 (1) 
ይዯነግጋሌ፡፡ 

 የመጀመሪያው አይነት አክሲዮኖች ‛ሇአምጭው ተብል የተፃፇባቸው አክሲዮኖች ናቸው፡፡ 
ሇአምጭው ተብል የተፃፇበት አክሲዮን እንዯማንኛውም ተሊሊፉ የንግዴ ሰነድች ናቸው፡፡ ሇአምጭው 
ተብል የተፃፇባቸውን አክሲዮኖች ሇላሊ ሰው ሇማስተሊሇፌ እንዯማንኛውም ተሊሊፉ የንግዴ ሰነዴ 
የአክሲዮን ዴርሻ ማረጋገጫ ሰነደን /ሼር ሰርተፉኬቱን/ አሳሌፍ በመስጠት ያሇአንዲች አይነት 
አሰራር /ፍርማሉቲ/ ማከናወን እንዯሚቻሌ ከንግዴ ሔግ ቁጥር 340(1) ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 ሁሇተኛዎቹ አይነት አክሲዮኖች የባሇአክሲዮኑ ስም የተፃፇባቸው አክሲዮኖች ናቸው፡፡ 
የባሇአክሲዮኑ ስም የተፃፇበቸው አክሲዮኖች እንዯማንኛውም ተሊሊፉ የንግዴ ሰነዴ የአክሲዮን ዴርሻ 
ማረጋገጫ ሰነደን /ሼር ሰርተፉኬቱን/ አሳሌፍ በመስጠት ብቻ ሇላሊ ሰው ሇማስተሊሇፌ አይቻሌም፡፡ 
ስም የተፃፇባቸውን አክሲዮኖች ሇማስተሊሇፌ አክሲዮኖቹ ሇላሊ ሰው የተሊሇፈ መሆኑን በአክሲዮን 
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ማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት በሚገኘው የአክሲዮን መዝገብ ማስመዝገብ አስፇሊጊ እንዯሆነ ከንግዴ 
ሔግ ቁጥር 341 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

     ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ክርክር የቀረበበት የንግዴ ዴርጅት አይነቱ ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር ሲሆን የዚህ አይነት ማህበር አክሲዮኖች ሇላሊ ሰው የሚተሊሇፈበት አግባብ በንግዴ 
ሔጉ ከቁጥር 522 እስከ 524 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች ተመሌክቷሌ፡፡የን/ሔ/ቁጥር 522 በተሇይ 
ሲታይም የአክሲዮኖቹ መተሊሇፌ በጹሐፌ የተረጋገጠ መሆን እንዲሇበት፣መተሊሇፈም በአክሲዮኖቹ 
መዝገብ ሊይ ካሌተጻፇ በቀር ሇማህበሩና ሇሶስተኛ ወገኖችን መቃወሚያ ሉሆን እንዯማይችሌ በሔጉ 
በአስገዲጅነት ተዯንግጓሌ፡፡የን/ሔ/ቁጥር 523  በመተዲዯሪያ ዯንቡ ተቃራኒ ቃሌ ከላሇ በቀር 
አክሲዮኖች በማህበተኞቹ መካከሌ ያሇገዯብ ሉተሊሊፈ የሚችለ መሆኑን፣አክሲዮን ሇባእዴ ሰው 
የሚተሊሇፌበትን አግባብም የተወሰነ ስሇመሆኑ ያሳያሌ፡፡የዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር ሶስት ዯግሞ 
ማህበርተኞቹ አክሲዮኑ እንዱተሊሇፌ የተስማሙበት ውሳኔ በንግዴ መዝገብ ሊይ እንዱመዘገብ 
የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ ኃይሇ ቃሌ ባሇው አገሊሇፅ አስቀምጧሌ፡፡እንግዱህ በህጉ ረገዴ ኃሊ.የተ.የግሌ 
ማህበር የአክሲዮን ዴርሻ የሚተሊሇፌበት አግባብ በግሌፅ ከተቀመጠ የአንዴ የማህበሩ አባሌ 
የአክሲዮን ዴርሻ ሇላሊ መተሊሇፌ አሇመተሊሇፈ መረጋገጥ ያሇበት በሔጉ የተመሇከቱት ሁኔታዎች 
መሟሊታቸውን በሚያሳይ ማስረጃ ነው፡፡በተያዘው ጉዲይ የአቶ ጸጋዬ የአክሲዮን ዴርሻ ሇ4ኛ እና 
ሇ5ኛ ተጠሪዎች መተሊሇፈን ያሳያሌ የተባሇው መስከረም 18 ቀን 1999 ዓ/ም የማህበሩ አባሊት 
ያዯረጉት ቃሇ ጉባኤ ነው፡፡ሆኖም ይኸው ማህበረተኞቹ የተሰማሙበት ውሳኔ በንግዴ ሔግ ቁጥር 
523(3) አግባብ በንግዴ መዝገብ ሊይ እንዱመዘገብ የተዯረገ መሆን ያሇመሆኑን የስር ፌርዴ ቤት 
በተገቢው መንገዴ አሊረጋገጠም፡፡ከ2ኛ እስከ 5ኛ ተራ የተጠቀሱት ተጠሪዎች የአክሲዮኑ መተሊሇፌ 
የማህበሩን መመስረቻ ጹሁፌና መተዲዯሪያ ዯንብ ባገናዘበ መሌኩ የተከናወነ መሆኑን ገሌጸው 
ቢከራከሩም የመስከረም 18 ቀን 1999 ዓ/ም ቃሇ ጉባኤ ግን በሔጉ አግባብ እንዱመዘገብ የተዯረገ 
ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ የሚሌ ክርክር በዚህ ሰበር ችልት በሰጡት መሌስ ሊይ ያነሱ ሲሆን 
አመሌካች ዯግሞ ይህ እውነትነት የላሇው መሆኑን ጠቅሶ የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡እንዱህ ከሆነ 
የስር ፌርዴ ቤት ቃሇ ጉባኤውን በሔጉ አግባብ የተመዘገ መሆኑን ሳያጣራ ማስረጃነቱን ዋጋ ሰጥቶ 
ውሳኔ መስጠቱ የፌርዴ አካሄደን የተሟሊ ባዯረገ መሌኩ አይዯሇም፡፡በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ 
የሚገሇጸው እንዯተጠበቀ ሁኖ ቃሇ ጉባኤው በማስረጃነቱ ሔጋዊ ዋጋ ሉሰጠው የሚችሇው 
በማህበርተኞቹ ስምምነት የተዯረሰበት በመሆኑ ብቻ ሳይሆን በንግዴ መዝገብ መመዝገቡም በሚገባ 
ሲረጋገጥ ነው፡፡አንዴ ፌርዴ ቤት በተከራካሪ ወገኖች የሚቀርበውንና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን 
ማስረጃ በመቀበሌ ፌትሒዊ ዲኝነት መስጠት ያሇበት መሆኑን በፌትሒ ብሓር ሥነ ሥርዓት ሔጉ 
ሊይ ስሇማስረጃ አቀራረብና አቀባብሌ እንዱሁም ስሇፌርዴ አሰጣጥ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ይዘትና 
መንፇስ የሚያስገነዘቡን ሏቅ ሲሆን አግባብነት ያሇው ማስረጃ ሳይቀርብና ጉዲዩ በአግባቡ ሳይጣራ 
የሚሰጠው ውሳኔ የፌርዴ አካሄደን የተሟሊ የማያዯርግና በዲኝነት አሰጣጥ ሥርዓት ተቀባይነት 
የላሇው አካሄዴ ነው፡፡በመሆኑም ማስረጃ የማቅረብ ግዳታ የተከራካሪ ወገኖች ሲሆን ሇጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው ማስረጃ መቅረብን ማረጋገጥና ወዯ እውነት መዴረስ ዯግሞ ፌርዴ ቤቱ ራሱ 
በማስረጃ አቀራረብ ረገዴ ተካራካሪ ወገኖችን ማገዝና ተገቢውን ማጣራት ማዴረግ ያሇበት መሆኑ 
የዲኝነት አሰጣጥ ስርዓቱ የግዴ የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ስሇሆነም  መስከረም 18 ቀን 1999 ዓ/ም 
የማህበሩ አባሇት አዯረጉ የተባሇው ቃሇ ጉባኤ የተመዘገበ መሆን ያሇመሆኑ በተገቢው መንገዴ 
ሳይጣራ ቃሇ ጉባኤው መኖሩ ብቻ በመረጋገጡ ይኸው የሰነዴ ማስረጃ እንዲሇ የማስረጃነት ዋጋ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች መሰጠቱ በማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ ረገዴ የተፇፀመ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ሁኖ አግኝነተናሌ፡፡በዚህም ምክንያት ይህ ሰነዴ ሔጋዊ መሆን ያሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት 
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እንዯገና ተጣርቶ በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረበው መቃወሚያ እንዱታይ ማዴረጉ ተገቢ ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ 

    በዚህ ረገዴ የስር ፌርዴ ቤት አጣርቶ የሚዯርሰው ውጤት ከዚህ በፉት የዯረሰበትን 
ዴምዲሜ የማያስሇውጠው ከሆነ የስር ፌርዴ ቤት የፊብሪካውን የመሃንዱስ ግምት መነሻ ተዴርጎ 
በማህበሩ አባሊት እንዱከፊፇሌና የፌርዴ ባሇእዲውን ዴርሻ የሥር ተቃውሞ አቅራቢ የሆኑ የማህበሩ 
አባሊት ሇአመሌካች ከፌሇው ፊብሪካውን እንዱያስቀሩ ተብል የጨረታው ሂዯት እንዱቆም የመዯረጉን 
አግባብነትም ከወዱሁ መመሌከቱ አስፇሊጊ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡የስር ፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇእዲው 
አክሲዮን ዴርሻ በማህበሩ አባሊት ሇአመሌካች እንዱከፊፇሌና ፊብሪካውን እንዱያስቀሩ ብል መወሰኑ 
ማህበሩ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር እንዯመሆኑ መጠን ሉቋቋም የሚችሇው የመቀራረብና 
የመተማመን ሁኔታዎች ባሊቸው ሰዎች መካከሌ ነው የሚሇው እሳቤ ሲያዝ ከዚሁ የማህበሩ ሌዩ 
ባሔርይ አንፃር ሲታይ ተገቢ ነው ቢባሌ እንኳ የፊብሪካ ዋጋ ሉሆን የሚችሇው ግን የመሏንዱሱ 
ግምት ሳይሆን የወቅቱ የገበያ ዋጋ ነው፡፡በመሆኑም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አባሌ የሆነ 
የአንዴ የማህበር አባሌ የግሌ እዲ ከአሇበት አክሲዩኑ ሇእዲው እንዲይሸጥ የሚከሇክሌ ሔግ የላሇ 
መሆኑ ከን/ሔ/ቁጥር 522፣523 እና 524 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ነው፡፡እነዚህ 
ዴንጋጌዎች ከማህበሩ ሌዩ ባሔርይ አንፃር የአንዴ የማህበሩ አባሌ አክሲዮን ሲሸጥ ቅዴሚያ መብት 
ሇማህበሩ አባሊት እንዱሰጥ ከሚያሳዩ በቀር የማህበሩ አባሊት አክሲዩኑን ወይም የማህበሩ ንብረት 
በመሏንዱስ ግምት መሰረት እንዱያስቀሩት መብት የሚሰጡ አይዯለም፡፡የአንዴ ንብረት ሔጋዊ 
ባሇቤት መሆኑ የተረጋገጠ ሰው ንብረቱ በእዲ ምክንያት ሲሸጥ የወቅቱን የገበያ ዋጋ እንዲያገኝ 
የሚዯረግበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡የፌርዴ ባሇእዲ ንብረት በጨረታ የሚሸጥበት አግባብ በፌትሒ 
ብሓር ሥነ ሥርኣት ሔጋችን የመዯንገጉ አንደ ዓሊማም የንብረቱን የገበያ ዋጋን በማረጋገጥ 
የፌርዴ ባሇመብትና የፌርዴ ባሇእዲን መብት ሇመጠበቅ ነው፡፡የአንዴን ንብረት የመሏንዱስ ግምት 
እንዯትክክሇኛ የገበያ ዋጋ መውሰዴ የማይቻሌ ሲሆን በመሏንዱሱ ግምት ብቻ ንብረቱ እንዱሸጥ 
ማዴረግ የንብረቱ ባሇቤትን መብት ከማጣበቡም በሊይ የንብረቱ ግምት ከፌርዴ ባሇእዲው 
ከሚፇሇገው ገንዘብ ያነሰ ከሆነ የፌርዴ ባሇመብትን መብት ጭምር የሚያጣብበት አጋጣሚ ሰፉ 
እንዯሚሆን ይታመናሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት የፊብሪካውን ግምት መነሻ በአዯረገ መሌኩ 
ፊብሪካው ሇማህበርተኞቹ እንዱከፊፇሌና የፌርዴ ባሇእዲውን ዴርሻ ተጠሪዎች ከፌሇው ፊብሪካውን 
ያስቀሩ በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜም ሔጋዊ መሰረት የላሇው ነው፡፡በአጠቃሊይ ከሊይ በተመሇከቱት 
ዝርዝር ምክንያቶች በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

                               ው ሣ ኔ 

1. በጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 03309 የካቲት 26 ቀን 2002 ዓ/ም ተሰጥቶ 
በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 77893 መጋቢት 21 ቀን 2002 ዓ/ም 
በትእዛዝ የፀናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ክርክር ያስነሳው ማህበር አባሊቱ ስንት እንዯሆኑ፣እንያንዲንደ አባሌ ያሇውን የአክሲዮን 
ብዛት፣4ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች የማህበሩ አባሌ መሆን ያሇመሆናቸውን፣በሔጉ አግባብ ተቀባይነት 
ያሇው ቃሇ ጉባኤ መኖር ያሇመኖሩን(የመስከረም 18 ቀን 1999 ዓ/ም ቃሇ ጉባኤ በሔጉ አግባብ 
መመዝገብ አሇመመዝገቡን)፣እነዚህ ተጠሪዎች አባሌ ሁነው ከሆነም እያንዲንዲቸው የገዙት 
የአክሲዮን ብዛት ስንት እንዯሆነ እና ላልች ሇጉዲዩ ፌትሒዊ አወሳሰን አግባብነት አሊቸው 
የሚሊቸውን ጭብጦችን በመያዝና ማጣራቶችን በማዴረግ አመሌካች ተጠሪዎች ጣሌቃ 
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ሇመግባት የሚችለ አይዯለም በማሇት ያቀረበውን ተቃውሞ እንዱመረምርና ተገቢ ነው ያሇውን 
ብይን እንዱሰጥ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት ሇጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
መሇሰንሇታሌ፡፡ይጻፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ግራ ቀኙ ሇአዯረጉት ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 
 

         መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሃ/ዱ  
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የሰ/መ/ቁ. 56480 

ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም 

 ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

  ነጋ ደፌሳ 

  አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ መርከብ - አ.ማ ጠበቃ ማረን ወንዳ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ተመስገን ማሞ ቀረቡ 

           መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

 ጉዲዩ ባህር ሊይ በሚዯረግ የእቃ ጉዞ ሇሚዯርሰው ጉዲት ኃሊፉነት ያሇበትን  ወገን 
የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ 
ነው፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ መጋቢት 25 ቀን 1999 ዓ/ም የመሰረተው ክስ ይዘት ፤ ንብረትነቱ 
የዯንበኛው የቻይና የኤላክትሪክ ዋየርና ኬቬሌ አስመጪና ሊኪ ዴርጅት የሆነው ኤላክትሪክ ኃይሌ 
ማስተሊሇፉያ ከቻይና ሻንጋይ ወዯብ በጅቡቲ ይርጋሇም ዱሊ ሀገረ  ማርያም ፔሮጀክት ዴረስ ተጓጉዞ 
እስኪመጣ ዴረስ ሇሚያጋጥም አዯጋ በፕሉሲ ቁጥር ኤስ ኤን141 ኤም አር ኦኤ/10776102 የባህር 
ሊይ ጉዞ የመዴን ሽፊን መስጠቱን ፣ አመሌካች እቃውን ከቻይና ሻንጋይ ወዯብ አጓጉዞ ጅቡቲ 
ሇማዴስ ግዳታ መግባቱን ፣ አመሌካች እቃውን ሇተጠሪ ዯንበኛ ከማስረከቡ በፉት ጅቡቲ ወዯብ ሊይ 
በሚራገፌበት ወቅት የመዴን ሽፊን የተሰጠው የኤላክትሪክ ኃይሌ ማስሇተሊሇፉያ ጥፊት በሆነ 
ቸሌተኝነት ክሬኑ ተበጥሶ ከባህር ውስጥ መውዯቁንና ፣ አመሌካች እቃውን አዯጋ እንዯዯረሰ 
ወዱያውኑ ከባህር እንዱወጣ ማዴረግ ሲገባው ከባዴ በሆነ ቸሌተኝነት በባህር ውስጥ ሳይወጣ 
ሇስዴስት ሰዓታት በባህር ውስጥ መቆየቱን ፣ በዚህም ምክንያት ከፌተኛ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑ 
በባሇሙያዎች መረጋገጡን ፣ ተጠሪም ባሇበት የመዴን ግዳታ መሰረት ሇተጎዲው እቃ እና ጥገናውን 
ሇማከናወን አስፇሊጊ ከሆኑ ወጪዎች ጋር በዴምሩ ብር 253,827.04 (ሁሇት መቶ ሃምሳ ሶስት 
ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሰባት ብር ከዜሮ አራት ብር) ወጪ አዴርጎ ዯንበኛውን መካሱን ፣ 
አመሌካች ይህንኑ ገንዘብ እንዱከፌሌ ቢጠየቅም ኃሊፉነትን በማመን ከብር 500.00 (አምስት መቶ 
ብር) በሊይ እንዯማይከፌሌ ማሳወቁን ገሌፆ አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ተብል ሇክሱ መሰረት 
የሆነውን ገንዘብና ላልች ወጪዎችን እንዱተካ እንዱወሰንሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የተጠሪ ክስ በሁሇት አመት ይርጋ የታገዯ መሆኑን በመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴ ዯግሞ አመሌካች በውለ መሰረት ጅቡቲ ወዯብ 
እቃውን በማዴረስ የማጓጓዝ ግዳታውን የተወጣና ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን ፣ እቃውን ሇማራገፌ 
ጥቅም ሊይ የሚውሇውን ክሬን የአመሌካች በማስመሰሌ አመሌካችን ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ተጠሪ 
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ማቅረቡ አግባብነት የላሇው መሆኑን ፣ የክሬኑን ብቃት የማረጋገጥ ኃሊፉነት የባሇሃብቱ እንጂ 
የአመሌካች አሇመሆኑን ፣ አመሌካች የላሊ ሰው ንብረት ባዯረሰው ጉዲት ሉጠይቅ እንዯማይችሌና 
ሉጠየቁ የሚገባቸው የጅቡቲ ወዯብ አስተዲዯርና/ወይም ትራንዚት አገሌግልት አ.ማ እና ወይም 
ፓይዴ(PAID) የተባሇው ጫኝና አራጋፉ ዴርጅት መሆኑን ፣ አመሌካች ሉከሰስ አይገባውም እንጂ 
ኃሊፉነት አሇበት ቢባሌ እንኳን ተጠሪ የጠየቀውን ተመዛዛኝ ያሌሆነ(non-equivalent) ኪሳራ 
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም ፣ የቀረበው ገንዘብ መጠንና ማስረጃዎቹ ሔጋዊነት የጎዯሊቸውና 
ተቀባይነት የላሊቸው ሲሆን ተጠሪ ስራዎችን አጫርቶና አወዲዴሮ በአነስተኛ ዋጋ አሇማሰራቱ ተገቢ 
አሇመሆኑን ፣ አመሌካች ብር 500 ሇመክፇሌ የፃፇው ዯብዲቤ ግዳታውን እንዲመነ 
እንዲማያስቆጥረው መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ወዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን 
በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ አመሌካችን ሇክሱ ሃሊፉ 
በማዴረግ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንዘብ ብር 253,827.04 ክሱ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ 
9% (ዘጠኝ ከመቶ) ወሇዴ እና ሇክሱ ከወጡ የተሇያዩ ወጪዎች ጋር እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ 
ይዘትም ባጭሩ፡- ክሱ በሁሇት አመት ይርጋ የታገዯ ከመሆኑም በሊይ አመሌካች እቃውን ከቻይና 
ሻይንጋይ ወዯብ በማጓጓዝ ጅበቲ ወዯብ ማዴረሱ ተረጋግጦ እያሇና ይህም በውለ ያሇውን ግዳታውን 
መውጣቱን የሚያሳይ ሁኖ እያሇ በክሬን ችግር ዯረሰ ሇተባሇው አዯጋ ኃሊፉ ተብል ውሳኔ መሰጠቱ 
በባህር ሔግ ቁጥር 138፣196፣197 ስር የተመሇከተውን ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው 
በማሇት ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም አመሌካች ሇክሱ ኃሊፉነት  
አሇበት ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት  
እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በፅሐፌ በሰጠው መሌስ አመሌካች 
እቃውን ሇማስረከብ በውለ ግዳታ ገብቶ እንዯውለ ያሌፇፀመ መሆኑና በባህር ሔጉ ቁጥር 
138፣196 እና 197 ዴንጋጌዎች መሰረት ኃሊፉቱን ያሌተወጣና ኃሊፉነቱንም በጽሐፌ ያመነ 
በመሆኑ ሇክሱ ኃሊፉ ተብል መወሰኑ የሚነቀፌበት አግባብ የሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካችና ተጠሪ በጽሐፌ ያቀረቡት ክርክር በአጭሩ ከሊይ 
የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ 
አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የተጠሪ ዯንበኛ ንብረት የሆነውን 
የኤላክትሪክ ኃይሌ ማስተሊሇፉያ ከቻይና ሻንጋይ ወዯብ ጅቡቲ አጓጉዞ ሇማዴረስ ውሌ መግባቱንና 
ጅቡቲ ወዯብ ማዴረሱን ፣ እንዱሁም ይኸው እቃ ከመርከቡ በመውረዴ ሊይ እያሇ ክሬኑ ተበጥሶ 
ውሃ ውስጥ ወዴቆ የቆየና ጉዲትም የዯረሰበት መሆኑን ያሌካዯው ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች 
ከተጠሪ ዯንበኛ የማጓጓዣ ሰነዴ( Bill of lading) መረከቡም በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ጉዲይ 
መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች ሊይ ክስ ሉመሰርት የቻሇው ባሇበት የመዴን ውሌ 
ሇዯንበኛው በንብረቱ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ካሳ ከከፇሇ በኋሊ ገንዘቡ እንዱተካሇት ነው፡፡ አመሌካች 
አጥብቆ የሚከራከረው ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ሲሆን ሇዚህ በቅዴሚያ የሚያቀርበው ክርክር 
የይርጋ ጊዜ ነው፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ ረገዴ አመሌካች ያነሳው ክርክር አመሌካቹ ታህሳስ 07 ቀን 
1998 ዓ/ም ከፃፇው ዯብዲቤ ይዘትና በይርጋው ጊዜ አቆጣጠር ሊይ ሉያስከትሇው ከሚችሇው 



514 

 

ውጤት አንፃር ሉታይ የሚገባው ነው፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች ታህሳስ 07 ቀን 1998 ዓ/ም 
የጻፇው ዯብዲቤ ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በማመን የኃሊፉነት መጠኑ ግን ከብር 500.00(አምስት 
መቶ ብር ) በሊይ ሉሆን እንዯማይችሌና ይህንኑ የገንዘብ መጠን ተጠሪ ከአመሌካች የፊይናንስ 
መመሪያ እንዱወስዴ የገሇፀ መሆኑን እንዱሚያሳይ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን 
ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች እዲውን 
ማመኑ ተጠሪ ከዯንበኛው ካሇው ግንኙነት ፣ እንዱሁም አመሌካች ከተጠሪ ዯንበኛ ካሇው ግንኙነት 
አንፃር በሔጉ የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ ያሌተቋረጠ መሆኑን የባህር ሔግ ቁጥር 203 
ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1851 ጋር አዲምሮ በማንበብ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑን አመሌካች 
ይርጋን መሰረት በማዴረግ የሚያቀርብ የኃሊፉነት ክርክር ታህሳስ 07 ቀን 1998 ዓ/ም ከፃፇው 
ዯብዲቤ ይዘት አኳያ ሲታይ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

  ላሊው አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው የኤላክትሪክ ማስተሊሇፉያውን ከቻይና ሻንጋይ 
ወዯብ ጅቡቲ አጓጉዞ ሇማዴረስ ውሌ የገባና በውለ መሰረትም ጅቡቲ ወዯብ ያዯረሰ በመሆኑ እቃው 
ከመርከብ በክሬን ሲወርዴ ሇዯረሰበት የመውዴቅ አዯጋ ኃሊፉነት የሇብኝም በሚሌ ሲሆን ይህንም 
በምክንያት የሚያስዯግፇው ክሬኑ የራሱ ንብረት ያሇመሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ 

      በመሰረቱ በባህር ሊይ እቃ አመሊሇሽ ያሇበትን ኃሊፉነት በተመሇከተ የባህር ሔጉ በቁጥር 196 
ስር ያስቀመጠ ሲሆን በዚህ ዴንጋጌ መሰረት እቃ አመሊሊሽ ሁሇት ዋና ዋና ግዳታዎች አለት፡፡ 
የዚሁ አንቀጽ ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ አንዴን መርከብ በሙለ በመከራየት(ቻርተር ፒርቲ) እቃን 
የሚያጓጉዝ ባሇመርከብ ስሊሇበት ግዳታ የባህር ሔጉን ቁጥር 138 በማጣቀስ የሚዯነግግ ሲሆን 
የአንቀፁ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ዯግሞ በመርከቡ ሊይ የተጫኑትን እቃዎች በጥንቃቄና በሚገባ 
ሇመጫን ፣ ሇአጠባበቃቸው በሚገባ አቀማመጥ እንዱዯረዯሩ፣ ስሇጉዞዋቸው ፣ ስሇ ጥበቃቸው ፣ ስሇ 
መሌካም አያያዛቸውና ስሇ ማራገፈ መሌካም አፇፃፀም ግዳታ ያሇበት መሆኑን በአስገዲጅ ሁኔታ 
ይዯነግጋሌ፡፡ በመሆኑም አጓዡ በሔጉ የተጣለበትን እነዚህን ግዳታዎች ካሌተወጣ ሃሊፉነት ያሇበት 
መሆኑን የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ያስረዲሌ፡፡ በጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ ውስጥ አመሊሊሹ 
አሊፉነት የሇበትም ተብል የተዯረገው ውሌ የማይፀና ስሇመሆኑም የባህር ሔግ ቁጥር 205 በግሌፅ 
ይዯነግጋሌ፡፡ የአመሊሊሹ መከሊከያ ሉሆኑ የሚችለ ሔጋዊ ምክንያቶች በባህር ሔጉ ቁጥር 197 ስር 
የተመሇከቱት ምክንያቶች ናቸው፡፡ ከሊይ የተመሇከቱት የባህር ሔግ ዴንጋጌዎች የአመሊሊሽን 
አሊፉነት ሉያስከትለና ቀሪ ሉያዯርጉ የሚችለ ሔጋዊ ምክንያቶች የሚዯነግጉ ሲሆን አሊፉነትን 
በተመሇከተ ቀሪ ከሚያዯርጉ ምክንያቶች አንደ አመሊሊሽ እቃውን በአግባቡ ማስረከቡን መረጋገጡ 
ስሇመሆኑም ያስገነዝባለ፡፡ የእቃው እርክክብ ተፇጽሟሌ የሚባሇው ዯግሞ መቼና በምን ሁኔታ 
ሲፇጸም እንዯሆነም ዴንጋጌዎቹ በተሇይ ከባህር ሔጉ ቁጥር 180(3) ጋር ተዲምረው ሲነበቡ 
ያሳያለ፡፡ በዚህም መሰረት በጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ የተረጋገጠ የማመሊሇሻ ውሌን የሚመሇከቱ 
ሌዩ ዴንጋጌዎች የሚጸኑት በተሇይ በመርከብ ሊይ በተጫኑት የንግዴ እቃዎች የጭነት ማስታወቂያ 
ዯረሰኝ ወይም ይህን በመሰሇ ላሊ አይነት ሰነዴ በተረጋገጡ የጭነት ማመሊሇሻ ውልች ብቻ መሆኑ 
፣ የመርከብ መከራየት ውሌ ሰነዴ ባሇው ጉዲይ ሊይ ተፇጻሚ እንዯማይሆን ፣ ነገር ግን መርከቡ 
የተከራየው በኪራይ ሰነዴ(በቻርተር ፒርቲ) የሆነ እንዯሆነ የሚሰጠው የጭነት የማስታወቂያ ዯረሰኝ 
ወይም ይህን የመሳሰሇው ላሊ ሰነዴ በአመሊሊሹና በሰነዴ አምጪው መካከሌ ያሇው ግንኙነት 
ከሚመራበት ጊዜ አንስቶ በዚሁ በሚሰጠው የጭነት ማስታወቂያ ዯረሰኝ ሊይ ዴንጋጌዎቹ ተፇጻሚ 
እንዯሚሆኑ ፣ የሚፀኑትም እቃዎቹ ከመርከብ ሊይ ከተጫኑበት አንስቶ እስከሚራገፈበት ጊዜ ብቻ 
ስሇመሆኑ የተጠቀሰው ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ የዚህ አንቀፅ ንዐስ ቁጥር ሶስት በተሇይ ሲታይም 
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"…..ከመርከቡ ሊይ ከተጫኑበት አንስቶ እስከሚራገፈበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡" በሚሌ በኃይሌ ቃሌ 
ማስቀመጡ አመሊሊሹ በማራገፌ ሂዯት ሇሚከሰቱ ጉዲቶቹም ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን በግሌጽ 
የሚሳይ ነው፡፡ ከሁለም በሊይ በአመሌካችና በተጠሪ ዯንበኛ መካከሌ የተዯረገው የማጓጓዣ ውሌ 
አንቀፅ 4(1(i) እቃዎቹን ማጓጓዝ ፣ መጫን ፣ ማራገፌ ፣ ማከማቸትና መጋዝን ማስቀመጥ 
ስራዎች ሇላልች ወገኖች በውሌ አሳሌፍ የመስጠት መብት እንዲሇው በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጠ 
መሆኑ እነዚህ ግዳታዎች የአመሌካች ጭምር መሆናቸውን የሚያሳይ ሲሆን ይኸው ውሌ በአንቀጽ 
5(ሀ(i)) ሊይም የአጓጓዡን ሃሊፉነት ሲዘረዝር እቃዎቹ በባህር ሊይ በሚጓጓዙበት ወቅት የአጓጓዡ 
ኃሊፉነት የማራገፈ ስራ እስከተፇፀመ ዴረስ እንዯሚዘሌቅ በግሌፅ መዯንገጉን ተጠሪ አጥብቆ 
የሚከራከርበት ነጥብ ሲሆን በአመሌካች በኩሌ የማስተባበያ ክርክር ካሇመቅረቡ አንፃር ሲታይ 
የአመሌካች ኃሊፉት እቃውን በጥንቃቄ የማራገፌ ግዳታን ሁለ የሚያጠቃሌሌ መሆኑን 
የሚያስገነዝብ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች አጓጓዥነቱንና እቃው ከመርከብ ወዯ ውሃ 
በመውዯቅ ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ሳይክዴ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር በበቂ 
ማስረጃና ሔግ ያሌተዯገፇ መሆኑን በማረጋገጥ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠው መሆኑን 
የተገነዘበን በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

                               ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 85940 ሏምላ 18 ቀን 2000 ዓ/ም 
ተሰጥቶ በፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 71281 የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ/ም የጸናው 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ውጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

                
     መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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                                                        የሰ/መ/ቁ. 57932 

ሰኔ 3ዏ ቀን 2003 ዓ.ም 

                                ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

                                     አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

          ነጋ ደፌሳ 

          አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ተክለ ካሣ ገብረየስ - ጠበቃ ስንታየሁ ባህሩ - ቀረበ 

ተጠሪ ፡- ማርኮባርዚ - በላሇበት                        

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በመዝገቡ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ ቼክን መሠረት ያዯረገ ክርክር 
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረው የአሁኑ 
አመሌካች ሲሆን ፣ የአሁኑ ተጠሪ እና ማባ /maba/ ኋ/የተ/የግ/ማህበር የተባሇ ዴርጅት ዯግሞ 
ተከሣሾች ነበሩ፡፡ ክሱ በሁሇት ቼኮች የታዘዘውን ብር 219,000 አሌተከፇሇኝም እና ሁሇቱም 
ተከሣሾች ገንዘቡን ይከፌለኝ ዘንዴ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ 
እንዯሆነ የቼኩ አውጪ ማህበሩ መሆኑን ቼኮቹ ወዯ ታዘዘው ባንክ ሲወሰደ የማህበሩ /2ኛ ተከሣሽ/ 
ሂሣብ የተዘጋ መሆኑን መገሇጹም በክሱ ተመሌክቶአሌ፡፡ ተከሣሾች በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት 
ባሇመቅረባቸዉ ክርክሩ በላለበት ታይቶ መወሰኑንም የስር ፌ/ቤቶች ከሰጡት ውሣኔ ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት ጉዲዩን ካየ በኋሊ የአሁኑ ተጠሪን ከክሱ በነጻ በማሰናበት 2ኛ 
ተከሣሽ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ከእነወሇደ እንዱከፌሌ ወስኖአሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች የተጠሪን ከክሱ በነጻ መሰናበት በመቃወም ሇፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የነበረ ሲሆን ፣ ፌ/ቤቱም ይግባኝ የተባሇበት ውሣኔ ጉዴሇት 
የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

በበኩሊችንም አመሌካች ሏምላ 2 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ 
መሠረት በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ 

ተጠሪ በተዯረገሇት ጥሪ መሠረት ባሇመቅረቡ ክርክሩ የተሰማው በላሇበት ነው፡፡ አቤቱታው 
በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው ተጠሪ የኩባንያው /በስር 2ኛ ተከሣሽ/ ስራ አስኪያጅ ቢሆንም ፤ 
ፇርሞ ሇሰጠው ቼክ በኃሊፉነት አይጠየቅም የመባለን አግባብነት ከንግዴ ህግ ቁ. 530 አንጻር 
ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ 

በዚህ መሠረትም ከስር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከህጉ 
ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 



517 

 

አመሌካች ክስ የመሰረተው በቼኩ አውጪ ኩባንያ ሊይ ብቻ ሣይሆን ቼኩን ፇርሞ በሰጠው 
የኩባንያው ስራ አስኪያጅ /ተጠሪ/ ሊይ ጭምር ነው፡፡ በሰበር አቤቱታ ማመሌከቻው ሊይም 
እንዯገሇጸው ስራ አስኪያጁን አጣምሮ የከሰሰው በስራ አስኪያጅነቱ ብቻ ሣይሆን የኩባንያው የባንክ 
ሂሣብ መዘጋቱን እና ሇቼኮቹ ክፌያ የሚሆን ኩባንያው የሚያዝበት ገንዘብ እንዯላሇ እያወቀ ሆነ 
ብል ቼኮቹን ፇርሞ በመስጠት ጥፊት ፇጽሞአሌ በማሇት ጭምር ነው፡፡ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የሰማው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በውሣኔው እንዲመሇከተው ቼኮቹ ባንክ ቀርበው 
ሉከፇለ ያሌቻለት የኩባንያው የባንክ ሂሣብ በመዘጋቱ ምክንያት ነው፡፡ ፌ/ቤቱ ይህን ሇማሇት 
የቻሇው ባንኩ የሰጠው ማረጋገጫ በአስረጂነት ቀርቦሇት ከዚሁ በማረጋገጡ እንዯሆነም ከውሣኔው 
ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ፌ/ቤቱ ተጠሪ በስራ አስኪያጅነቱ ሇፇረመው ቼክ ሃሊፉ አይሆንም 
እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሱን ተመሌክተናሌ፡፡ 

እንዯምናየው የቼኮቹ ባሇቤት /አውጪ/ የሆነው ኩባንያ የባንክ ሂሣብ ስሇመዘጋቱ ባቀረበው 
ማስረጃ ተረጋግጦአሌ፡፡ ኩባንያው ራሱን የቻሇ ህጋዊ  ሰውነት ያሇው አካሌ ቢሆንም ስራውን 
የሚያንቀሣቅሰው በስራ አስኪያጅ እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ አመሌካች ቼኮቹ በስራ አስኪያጁ 
ተፇርመው በተሰጡበት ጊዜ ሁለ ኩባንያው የሚያዝበት ገንዘብ በባንክ ሂሣቡ እንዲሌነበረ 
አስረዴቻሇሁ በማሇት የተከራከረ ሲሆን ፣ ተከሣሾቹ በተዯረገሊቸው ጥሪ መሠረት ቀርበው 
አሌተከሊከለም፡፡ ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው ተጠሪ የኩባንያው ሂሣብ መዘጋቱን እያወቀ ነው 
ቼኮቹን ፇርሞ የሰጠው የሚሇው የአመሌካች ክርክር እውነት አይዯሇም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ 
የሚዯረስበት ምክንያት እንዯላሇ ነው የተረጋገጠው ይህ ከሆነ ዯግሞ ተጠሪ ጥፊተኛ ወይም ስህተት 
ፇጽሞአሌ ማሇት ነው፡፡ 

የኩባንያ ስራ አስኪያጅ በንግዴ ህጉ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ወይም የማህበሩን 
/ኩባንያውን/ የመተዲዯሪያ ዯንብ በመጣስም ቢሆን በስራ አስኪያጅነታቸው በሰሩዋቸው ጥፊቶችም ፣ 
ስህተቶችም ቢሆን በማህበሩ እና በሶስተኛ ወገኖች ፉት በየራሣቸው ወይም በአንዴነት ሣይከፊፇሌ 
እንዯነገሩ ሁኔታ ሀሊፉዎች እንዯሚሆኑ በንግዴ ህግ ቁጥር 530 ተዯንግጓአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ 
የኩባንያ /ማህበር/ ስራ አስኪያጅ የሆነው ተጠሪ ኩባንያውን ሇመምራት ስሌጣን ያሇው /የነበረው/ 
ሰው እንዯሆነ በመረጋገጡ እና ጥፊትም በመፇጸሙ ሇፇረማቸው ቼኮች በሃሊፉነት የማይጠየቅበት 
የህግ ምክንያት የሇም፡፡ ይሌቁንም በተጠቀሰው የንግዴ ህጉ ዴንጋጌ እንዯተመሇከተው እሱም በግለ 
ሃሊፉ ነው የሚሆነው፡፡ የስር ፌ/ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ ያረጋገጡትን እውነታ ከህጉ ጋር 
አገናዝበው ባሇማየታቸው ተጠሪን ነጻ በማዴረግ የዯረሱበት መዯምዯሚያ የተሣሣተ ሉሆን 
ችልአሌ፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው 
ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 16058 ታህሣስ 27 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው 

ውሣኔ እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 89973 ሚያዝያ 5 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. ተጠሪም ክስ የቀረበበትን ገንዘብ የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇበት በመሆኑም ተጠሪ እና ማባ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዱከፇሌ የወሰነውን 
ገንዘብ በአንዴነት እና በነጠሊ ይክፇለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

እ.ከ  
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                                                    የሰ/መ/ቁ. 58931 

                                                      ሏምላ 15 ቀን 2003 ዓ/ም 

                            ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

                                  አሌማው ወላ 

                                  ዓሉ መሏመዴ 

                                  ነጋ ደፌሳ 

                                  አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- የንግዴ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር - ነ/ፇጅ ዮናስ ከበዯ ቀረበ   

 ተጠሪ ፡- ታይገር ልጂስቲክ እና የንብረት ጥበቃ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር - የቀረበ የሇም 

          መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ   ር  ዴ 

     ጉዲዩ በአመሌካች መስሪያ ቤት በአዋጅ ቁጥር 67/89 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ በወጣው 
አዋጅ ቁጥር 376/96 መሰረት የሚሰጣቸው የንግዴ ስራ ፇቃዴ ጉዲዮች ውዴቅ የሚዯረጉበትን 
አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ 
የነበረው የአሁኑ ተጠሪ ነው፡፡ ክሱ የተመሰረተውም ባሁኑ አመሌካችና ታይገር ሴኩሪቲ 
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር በተባሇ ዴርጅት ሊይ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በአመሌካች መስሪያ ቤት ሊይ 
የመሰረተው የክስ ይዘት ባጭሩ፡- ዴርጅቱ ታይገር ልጅስቲክና የንብረት ጥበቃ( Tiger Logistic 
and property Protection) በሚሌ የንግዴ ስያሜ ከአመሌካች መስሪያ ቤት የንግዴ ስራ ፇቃዴ 
ቁጥር ኢ.አይኤ(ኦኤሌ) 2047/08 በቀን 02/05/2000 ዓ/ም በሔጋዊ መንገዴ ተሰጥቶት እየተንቀሳቀሰ 
ባሇበት ሁኔታ በዚሁ ተመሳሳይ ስም ታይገር ሴኩሪቲ በሚሌ አሊማ ሊይ የተሰማራ ዴርጅት ፇቃዴ 
ወስድ በአዋሳ ከተማ ከ2000 ዓ/ም ጀምሮ ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር(Unfair trade 
Competition) በማዴረግ በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 14(4(ሀ)) ስር ከተመሇከተው መንፇስ ውጪ 
የተጠሪን ዴርጅቶችን ዯንበኞች በማዯናገር የዴርጅቱን  ገቢ እየቀነሰ እንዯሚገኝ ፣ አመሌካች 
መስሪያ ቤትም ሁኔታውን እንዱያርም ተጠይቆ ተገቢውን ምሊሽ ያሌሰጠና ተመሳሳይ የንግዴ ስያሜ 
የተሰጠው የሥር ሁሇተኛ ተከሳሽም ጉዲዩን በዴርዴር ሉፇታው የማይችሌ መሆኑንና በአመሌካች 
መስሪያ ቤት ጉዲዩ እሌባት እንዱያገኝ ፌሊጎት ያሇው መሆኑን ገሌጾ ሁኔታው እንዱታረምና 
እንዱሰረዝ እንዱወሰን እንዱሁም ኪሳራው በቁርጥ እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 
የአሁኑ አመሌካች በተከሳሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስም የንግዴ ስራ ፇቃዴ የተሰጠበትን አሰራር 
በአዋጅ ቁጥር 67/89 እንዱሁም ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 376/96 የተከተሇ 
መሆኑን ፣ ሇተጠሪ ዴርጅትና ሇስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የተሰጠው የንግዴ ስራ ፇቃዴ ተመሳሳይ 
ሊሌሆኑ ስራዎች የተሰጠ መሆኑን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር 
ሁሇተኛ ተከሳሽም ቀዴሞ የንግዴ ስራ ፇቃዴ የወሰዯው ራሱ መሆኑና ተጠሪ ከተሰጠው የንግዴ ስራ 
ፇቃዴ ውጪ እየሰራ የሚገኝ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ክሱ 
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የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን መከራከሪያ ነጥቦችን ሔጋዊ አይዯለም በማሇት ውዴቅ 
አዴርጎ የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የንግዴ ዴርጅቱን ስያሜ እንዱቀይር ፣ የአሁኑ አመሌካችም የስር 
ሁሇተኛ ተከሳሽን የንግዴ ዴርጅት ስያሜ እንዱሰርዝ ፣ ሁሇተኛ ተከሳሽም ታይገር የምትሇዋን 
ስያሜ እንዲይጠቀም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ 
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር 
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች መስሪያ ቤት በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ የመስጠት ስሌጣኑ በአዋጅ 
ቁጥር 67/89 አንቀጽ 16(2) ስር የተዯነገገ ሁኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ከዚሁ ዴንጋጌ ውጪ 
በሆነ መንገዴ የንግዴ ዴርጅቱ ስያሜ እንዱሰረዝ መወሰናቸው ያሊግባብ ነው በማሇት መከራከሩን 
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇጉዲዩ መነሻ የሆነው የንግዴ ስያሜ ተመሳሳይ ስሇሆነ 
እና ያሌተገባ የውዴዴር ስሜት እየፇጠረ ስሇሆነ ይቀየር መባለ ከአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 
16(2) ዴንጋጌ አንጻር ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ 
በተዯረገሇት ጥሪ ቀርቦ አመሌካች የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የሆነው ዴርጅት የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ 
ተቀብል በተቀመጠበት ሁኔታ የሰበር አቤቱታውን ማቅረቡ ተገቢ ያሇመሆኑንና በጉዲዩ ሊይ 
የተሰጠው ውሳኔም ምንም የሔግ ስህተት የላሇበት መሆኑን በመዘርዘር መሌሱን የሠጠ ሲሆን 
አመሌካች ዯግሞ በሔጉ አግባብ የተሰጠውን ስሌጣን በመጠቀም ሇፇፀመው ዴርጊት የስር ፌርዴ 
ቤት የሠጠውን የሔግ ስህተት በሔግ አግባብ ማሳረም መብቱ መሆኑን ዘርዝሮና የሰበር አቤቱታውን 
በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

     የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

በመሰረቱ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 20 መሰረት የንግዴ ስራ ፇቃዴ የመስጠት 
ስሌጣን ያሇው ሲሆን ይህንኑ ስሌጣን ተግባራዊ ሲያዯርግ የሚያስፇሌጉትንና ሉከተሊቸው 
የሚገባቸው ስርዓቶች በአዋጅ ቁጥር 67/89 እና ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 
376/96  ስር ተዯንግገው እናገኛሇን፡፡ አዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 14 የንግዴ ስም ሇማስመዝገብ  
መሟሊት ስሊሇባቸው ነገሮችና ሇምዝገባ የቀረበው የንግዴ ስም ቀዯም ሲሌ ከተመዘገበበት የንግዴ 
ስሞች ጋር አንዴ አይነት ወይም ተመሳሳይና አሳሳች አሇመሆኑን ወይም ሇመሌካም ጠባይ ወይም 
ሥነ ምግባር ተቃራኒ አሇመሆኑን በአዋጁ አግባብ አሇው በተባሇው ባሇስሌጣን ከተረጋገጠ በሁዋሊ 
የንግዴ ስሙ የሚመዘገብ ስሇመሆኑ በአመሌካቹ ወጪ ማስታወቂያ በጋዜጣ ታትሞ እንዱወጣ 
በማዴረግ ሉመዘግብ የሚችሌበትን አግባብ አዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 14(4) ዴንጋጌ ዯንግጎ ያሇው 
ጉዲይ ሲሆን ይህንኑ አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 376/96 ዯግሞ የንግዴ ስም ከዲታ ቤዝ 
ተጣርቶ የጋዜጣ ማስታወቂያ ሳያስፇሌገው እንዯሚመዘገብ ያስገነዝባሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካች አጥብቆ 
የሚከራከረውም የአሁኑ ተጠሪ ታይገር ልጂስቲክስ እና ንብረት ጥበቃ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር የሥራ 
መስክ በሊቀ ዯረጃ የልጂስቲክ ፣ የንብረት ጥበቃ ስሌጠና እና የምክር አገሌግልት የሆነው እና 
የውጪ ኢንቬስቴር 70% ዴርሻ የያዘ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ዋና ምዝገባ እና 
የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የተሰጠው መሆኑን ፣ የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የተሰማራበት የንግዴ ስራ 
መስክ በዯቡብ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጥቃቅንና አነስተኛ ንግዴና ኢንዱስትሪ ቢሮ የተሰጠው 
የንግዴ ስራ ፇቃዴ ሇሀገር ውስጥ ባሇሀብት በተፇቀዯ ‛ የጥበቃ ሥሌጠና “ እና ‛የጥበቃ 
አገሌግልት“ በመሆኑ አመሌካች ሁሇቱን የንግዴ ማህበራት የተሰማሩበት የንግዴ ስራ ጠባይ ፇጽሞ 
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አሇመመሳሰለንና በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 16(2) የንግዴ ስም መዝገብ የመግባት ውጤት 
ተገቢውን ማጣራት ከአዯረገ በሁዋሊ ምዝገባውን መፇፀሙን ነው፡፡ እንግዱህ በሔጉ የተዘረጋው 
ስርዓት ከሊይ የተመሇከተው ከሆነ እና አመሌካች ተግባሩን ሔጋዊ ነው የሚሌባቸው ምክንያቶች 
እነዚህ ከሆኑ በሔግ ረገዴ ሉነሳ የሚችሇው ጥያቄ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 16(2) 
ስር የተዯነገገውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ምዝገባውን መፇጸም አሇመፇፀሙን ነው፡፡ የዚህ 
ዴንጋጌ ይዘት ሲታይ በንግዴ ሔጉ ቁጥር 137 እና 138 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አንዴ 
የንግዴ ስም ቀዴሞ የተመዘገበ መሆኑ ብቻውን በንግዴ ስራ ጠባዩ ፇፅሞ ሇማይመሳሰሌ የንግዴ ስራ 
እንዲይመዘገብ ሉከሇክሌ አይችሌም በማሇት በአስገዲጅ ሁኔታ የተዯነገገ  መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ 
አመሌካች እንዯተገሇፀው ተጠሪ የንግዴ ስራ የወሰዯበት ስራ እና የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የንግዴ ስራ 
የማይመሳሰለ መሆናቸውን በሔጉ መሰረት በተሰጠው ስሌጣን ማጣራቱን ገሌፆ የተከራከረ ሲሆን 
የበታች ፌርዴ ቤቶች የአሁኑ ተጠሪ እና የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የንግዴ ዴርጅት ስም ይመሳሰሊሌ 
ወዯሚሇው ዴምዲሜ ከመዴረሳቸው ውጪ ስራው አይመሳሰሌም በማሇት በአመሌካች በኩሌ 
የቀረበውን ክርክር ተቀባይነት የላሇበት መሆኑን የሚያሳይ ሔጋዊ ምክንያት በውሳኔአቸው ሊይ 
አሌገሇፁም፡፡ በመሆኑም አንዴ የአስተዲዯር አካሌ ዴርጊት ውዴቅ ሉዯረግ የሚገባው ከሔግ ውጪ 
መሰራቱ ተረጋግጦ እንጂ ያሇሔጋዊ ምክንያት ሉሆን አይገባም፡፡ ያሇሔጋዊ ምክንያት ተግባሩን ተገቢ 
አይዯሇም ብል እንዱስተካከሌ በማሇት መወሰን በሔግ የተሰጠውን ኃሊፉነትና ተግባር ባግባቡ 
እንዲይተገበር የሚያዯርግ ጭምር ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ በጉዲዩ ሊይ ስርዓቱን 
ጠብቆ ይግባኝ ያሇማቅረብ የአመሌካችን አቤቱታ አቀራረብ ሔጋዊ አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ 
አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም አመሌካች በሔጉ ተሇይቶ የተሰጠውን ሥሌጣን ባግባቡ ማከናወኑን እና 
አንዴ ወጥ አሰራር ያሇ መሆኑን ማረጋገጥ የራሱ  ኃሊፉነት ነውና፡፡ በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሳኔ በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 16(2) ስር የተመሇከተውን መመዘኛ መሰረት ማዴረግ 
ሲገባው የውሌ ስም የሆነውን ታይገር የሚሇውን ቃሌ ብቻ በመመሌከት የተጠሪ የንግዴ ስያሜና  
የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ ስያሜ የሚመሳሰሌና ያሌተገባ ውዴዴር የሚፇጥር ነው በማሇት የሰጡት 
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 141884 ሚያዚያ 08 ቀን 2001 ዓ/ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 81997 ግንቦት 04 ቀን 2002 ዓ/ም 
የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች እርምጃ በአዋጅ ቁጥር 67/89 አንቀጽ 16(2)  እና አዋጅ ቁጥር 376/96 መሰረት 
ሲታይ ሔጋዊ ነው ብሇናሌ፡፡ አመሌካች የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የንግዴ ዴርጅት ስያሜን 
እንዱሰርዝ የሚገዯዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
                 
     መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 24435 

የካቲት ዏ4 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. 

   ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ  

     አብደሌቃዴር መሏመዴ  

     ሏጎስ ወሌደ  

     ሑሩት መሇሠ 

     ታፇሰ ይርጋ  

አመሌካች ፡- ሀጂ መሏመዴ አዯም 

ተከሣሽ ፡- አቶ ፌፁም ግርማ  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የሚተሊሇፌ ሠነዴ ሊይ የግሌ ግንኙነትን መሠረት በማዴረግ የሚቀርብን መቃወሚያ 
ይመሇከታሌ፡፡ ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት የቀረበው አቤቱታ ነው፡፡  

የአሁኑ ተጠሪ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች ሇተጠሪ ዏ57442ዏ የሆነ 
ብር 55,000 ሺህ የያዘ ቼክ የሰጡ ቢሆንም ሇክፌያ ሇባንክ ሲቀርብ በቂ ገንዘብ የሇም ተብል 
ተመሌሶሊቸዋሌ፡፡ አመሌካች ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ብር 25‚ዏዏዏ ከፌሇው ብር 3ዏ‚ዏዏዏ ይቀርባቸዋሌ፡፡ 
በመሆኑም ይህንኑ ገንዘብ ከወሇደ ጋር ይክፇለኝ ሲለ ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም ቀርበው ቼኩ 
የተሰጠው በተጠሪና በአቶ ሙሣ መሏመዴ መካከሌ ሇነበረው አሇመግባባት የሽምግሌና ጉባኤ 
ባቀረበው ሃሣብ መሠረት ሇሁሇቱ ተከራካሪዎች መተማመኛ እንዱሆን በመሆኑ ክሱን ሇመከሊከሌ 
እንዱፇቀዴሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ቼክ ግሌጽ የሆነ የክፌያ ትዕዛዝ ብቻ የሚይዝ በዚህ ትዕዛዝ 
እንዯቀረበ ክፌያ የሚፇፀምበትና ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በአውጪው ሊይ የክፌያ ሃሊፉነት የሚፇጥር 
የገንዘብ ሰነዴ እንጂ የዋስትና ሰነዴ ስሊሌሆነ ሇመከሊከሌ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት ገንዘቡን ከወሇዴ ጋር እንዱከፌለ ወስኖባቸዋሌ፡፡  

 አመሌካች ይህንን ውሣኔ በመቃወም ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡት የይግባኝ ቅሬታም 
ተቀባይነት ሣያገኝ ቀርቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ሲሆን ይህ ችልትም ክሱ 
በይርጋ ሉታገዴ የሚገባው መሆን አሇመሆኑን እንዱሁም አመሌካች ክሱን ሉከሊከለ የሚገባቸው 
መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ይግባኙ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ያዯረገ ሲሆን ግራ ቀኙ በነዚህ 
ነጥቦች ሊይ ክርክራቸውን አሰምተዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡  

 ክሱ በይርጋ ይታገዲሌ ወይስ አይታገዴም የሚሇውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካች ቼኩን 
ሇተጠሪ የሰጡት ጥር 3ዏ ቀን 1997 ዓ.ም. መሆኑን ከመዝገቡና ከግራ ቀኙ የቃሌ ክርክር ጭምር 
መረዲት ተችሎሌ፡፡ ቼክ የወጣበት ቀን ከግምት ሳይገባ በቼክ ሊይ ከተፃፇው ቀን አንስቶ በሚከተለት 
6 ወራት ውስጥ እንዱከፇሌ መቅረብ እንዲሇበት በንግዴ ሔግ ቁጥር 855 ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ 
በዚሁ ሔግ ቁጥር 881/1/ ሥር ዯግሞ በቼክ የሚገዯደ ሰዎች ሊይ አምጪው ክስ ማቅረብ 



522 

 

የሚችሇው ቼኩን ሇማቅረብ የተወሰነው ጊዜ ካሇፇ ጀምሮ እስከ ስዴስት ወር ዴረስ መሆኑ 
ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም አምጪው ክስ ማቅረብ የሚችሇው ቼክ ከተፃፇበት ቀን አንስቶ በአንዴ 
አመት ጊዜ ውስጥ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ቼክ የተፃፇው ጥር 3ዏ/1997 
መሆኑ በግራ ቀኙ ያሌተካዯ ሲሆን ክስ የቀረበው ዯግሞ ታህሣሥ 1ዏ/1998 መሆኑን ከመዝገቡ 
መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም ቼኩ ተጽፍ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ክስ እስከቀረበበት ቀን 1 ዓመት 
አያሌፌም፡፡ ቼኩ ተጽፍ ከተሰጠ ጀምሮ ሇባንክ እንዱከፇሌ እስከቀረበበት ዴረስ 6 ወር አሌፎሌ 
እንዲይባሌ ዯግሞ ቼኩ የተሰጠው ጥር 3ዏ/1997 መሆኑና ሇክፌያ የቀረበው ሏምላ 29/1997 
መሆኑን ግራ ቀኙ ተማምነዋሌ፡፡ በመሆኑም ከጥር 3ዏ/1997 እስከ ሏምላ 29/1997 ዓ.ም. 6 ወር 
ስሇማያሌፌ በንግዴ ሔጉ ቁጥር 855 ሥር የተመሇከተው የይርጋ ጊዜም ቢሆን ስሇማያሌፌ 
አመሌካች ይርጋን አስመሌክቶ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡  

 በመቀጠሌ አመሌካች ክሱን ሉከሊከለ ይገባሌ አይገባም የሚሇውን ነጥብ እንመሇከታሌ፡፡  

 በመሠረቱ ቼክ የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ ሏተታ የላሇበት ትዕዛዝ የያዘና ቼኩም 
እንዯቀረበ የሚከፇሌ መሆኑ በን/ሔ/ቁ. 827/ሀ/ እና 854 ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም ቼኩ 
የታዘዘሇት ሰው /አምጪው/ ቼኩን ይዞ እንዯቀረበ ቼኩ ሉከፇሌ ይገባዋሌ፡፡ አውጪውም ሆነ የጀርባ 
ፇራሚዎቹ ሇቼኩ አከፊፇሌ ኃሊፉዎች በመሆናቸው /የን/ሔ/ቁ. 640 እና 868 /ሏ/ ይመሇከቷሌ/ 
ቼክ ባሌተከፇሇ ጊዜ ተጠያቂዎች ይሆናለ፡፡ ቼክ እንዯ ገንዘብ ወዯተሇያዩ ሰዎች በቀሊለ ሉተሊሇፌ 
የሚችሌ ባህሪ ስሊሇው የቼክ አከፊፇሌ ሊይ ማንኛውም መቃወሚያ ሉቀርብ አይችሌም፡፡ ሔጉ ሇይቶ 
ባስቀመጣቸው ጉዲዮች ካሌሆነ የቼክ ክፌያ በማንኛውም ምክንያት ሉቆምና ሉታገዴ አይችሌም፡፡ 
ነገር ግን የተወሰኑ ሁኔታዎች ባጋጠሙ ጊዜ አውጪው ወይም ፇራሚዎቹ ቼክ ሉከፇሌ 
የማይገባበትን መቃወሚያ ሉያነሱ ይችሊለ፡፡ በመሆኑም አግባብነት ያሊቸው የንግዴ ሔግ 
ዴንጋጌዎች በመቃወሚያነት እንዱቀርቡ የፇቀዴዋቸውንና የከሇከለዋቸውን ጉዲዮች ሇመሇየት 
የሔጉን ዴንጋጌዎች እንዲሇ መመሌከቱ ጠቃሚ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ሇዚሁ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት 
ያሊቸው ዴንጋጌዎች የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 717 እና 85ዏ ሲሆኑ የአንቀጽ 717 ይዘት የሚከተሇው 
ነው፡፡  

717 መቃወሚያ  

1. ዕዲ ከፊዩ ሰነደን በያዘው ሰው በሁሇቱ የግሌ ግንኙነቶች ሊይ በተመሠረቱት፣ በሰነደ አፃፃፌ 
ፍርምና እንዱሁም በሰነደ ሊይ በተፃፈት ቃልች ካሌሆነ ላሊ መቃወሚያ ሉያቀርብበት 
አይችሌም፡፡  

2. እንዱሁም ፉርማን በማስመሰሌ የተሰራ፣ ችልታ ወይም ሰነደ ሲወጣ የውክሌና ሥሌጣን 
ባሇመኖሩ ወይም ክስ ሇማቅረብ አስፇሊጊ የሆኑት ሁኔታዎች ባሇመሟሊታቸው የተነሱትን 
መቃወሚያዎች ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

3. አምጪው ይህን ሰነዴ ባገኘበት ጊዜ ዕዲ ከፊዩን ሇመጉዲት እያወቀ ያዯረገው ካሌሆነ በቀር ከዚህ 
በፉት ሰነደን ይዘው ከነበሩት ሰዎች ጋራ በግሌ ግንኙቶች ሊይ በተመሠረቱ ክርክሮች ዕዲ ከፊዩ 
ሰነደን የያዘውን ሰው ሉቃወመው አይችሌም፡፡  

717 Defenses 
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1/ The debtor may only set up against the holder of the instrument defenses based 
on their personal relations. Defenses of form and those based on the text of the 
instrument.  

2/ He may set up defenses based on falsification of signature, lack of capacity or 
power of representation at the time of issue of the instrument or on the absence 
of the necessary conditions for bringing the proceeding.  

3/ The debtor may not set up against the holder of the instrument defenses based 
on his personal relations with previous holders unless the holder in acquiring the 
instrument has knowingly acted to the detriment of the holder.  

ከዚህ ሔግ ዴንጋጌ ይዘት ሔጉ ሇሚተሊሇፈ ሰነድች የሚሰጠው ጥበቃ እንዯተጠበቀ ሆኖ 
ተዘርዝረው በተገሇፁ ሁኔታዎች በነዚህ ሰነድች የተከሰሰ ሰው አንዲንዴ መቃወሚያዎችን በማቅረብ 
ከእዲው ራሱን ነፃ ማዴረግ እንዯሚፇቅዴ መገንዘብ ይችሊሌ፡፡ የግሌ ግንኙነት መቃወሚያ ሉሆኑ 
ከሚችለ ጉዲዮች አንደ ሲሆን ከዚሁ ዴንጋጌ ንኡስ ቁጥር አንዴና ሶስት መገንዘብ እንዯሚቻሇው 
ሔጉ የግለ ግንኙነት መቃወሚያ ሉሆኑ የሚችሌበትንና የማይችሌበትን ሁኔታ ሇይቶ አስቀምጧሌ፡፡ 
በዚሁ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ አንዴ ሊይ በዕዲ ከፊዩና ሰነደን በያዘው ሰው መካከሌ ያሇው የግሌ 
ግንኙነት በመቃወሚያነት ሉቀርብ የሚችሌ ሲሆን በዕዲ ከፊዩና /በተከሣሹ/ ቀዴመው ሰነደን ይዘው 
በነበሩ ሰዎች መካከሌ ያሇ የግሌ ግንኙነት ግን በመርህ ዯረጃ መቃወሚያ ሆኖ ሉቀርብ አይችሌም፡፡ 
በመሆኑም የግሌ ግንኙነት ምን ማሇት ነው? የሚሇው ጥያቄ እንዯተጠበቀ ሆኖ የግሌ ግንኙነት 
እንዯመቃወሚያ መቅረብ የሚችሇው ይኸው የግሌ ግንኙነት በከሣሹና በተከሣሹ መካከሌ ያሇ 
እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡ ከሊይ እንዯተጠቀሰው ቼክም ሆነ ላልች የሚተሊሇፈ የገንዘብ ሰነድች በንግዴ 
ሌውውጥ ሂዯት የመተሊሇፌ ባሔርይ ያሊቸው በመሆኑ ከከሣሹና ከተከሣሹ በተጨማሪ ላልች 
ሰዎች በሂዯት በፉርማ አስተሊሌፇዋቸው ወይም ተቀብሇዋቸው ሉሆን እንዯሚችሌ መገንዘብ ጠቃሚ 
ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ሂዯት የሚኖረው የግሌ ግንኙነት አንዴ ብቻ ሳይሆን በእያንዲንደ ቼኩን 
ፇርሞ ባስተሊሇፇና በተቀበሇ ሰው መካከሌ በርካታ የግሌ ግንኙነቶች ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ ከነዚህ በርካታ 
የግሌ ግንኙነቶች /Personal relations/ መካከሌ ሔጉ በመቃወሚያነት እንዱቀርብ የሚፇቅዯው 
በተከሣሹና ሰነደን ይዞ በመጣው ሰው መካከሌ ያሇውን የግሌ ግንኙነት ብቻ ነው፡፡ ተከሣሹ ሰነደን 
ይዞ ከመጣው ሰው ሣይሆን ቀዴመው ሰነደን ይዘው ከነበሩ ሰዎች ጋር የነበረውን የግሌ ግንኙነት 
እንዯመቃወሚያ በማቅረብ ክፌያውን አሌፇጽምም እንዱሌ ሔጉ አይፇቅዴሇትም፡፡ ይህ መሠረታዊ 
መርህ በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 717 /1 እና 3/ ሊይ ብቻ ሳይሆን በንግዴ ሔጉ አንቀጽ 752 እንዱሁም 
አንቀጽ 85ዏ የተካተተ ነው፡፡ ቼክን የሚመሇከተው አንቀጽ 85ዏ በተሇይ ‛አምጪው ቼኩን ሲያገኝ 
ያውም ባሇዕዲውን ሇመጉዲት ካሊዯረገ በቀር በቼኩ መሠረት የተከሰሱት ሰዎች ከአውጪው ጋራ 
ወይም በፉት አምጪ ከሆኑት ጋራ በግሌ ግንኙነታቸው ሊይ በተመሠረቱት ሌዩነቶች አምጪውን 
ሉቃወሙት አይችለም“ በማሇት በቼክ የተከሰሰ ሰው መቃወሚያ ሉሆነው የሚችሇው ከአምጪው 
/holder/ ወይም ቼኩን ከያዘው ሰው ጋር ያሇው የግሌ ግንኙነት እንጂ ከቼኩ አውጪ /drawer/ 
ወይም ቼኩን ቀዴመው ይዘው ከነበሩ ሰዎች /previous holders/ ጋር ያሇውን የግሌ ግንኙነት 
እንዲሌሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ የንግዴ ሔግ አንቀጽ 85ዏ የእንግሉዝኛው ትርጉም ‛ Persons sued on a 
cheque cannot set up against the holder defenses founded on their  personal 
relations with the drawer or with previous holder. unless the holder in acquiring the 
cheque has knowingly acted to the detriment of debtor“ በሚሌ ነው፡፡  
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 ሔጉ የግሌ ግንኙነት በመቃወሚያነት የሚቀርብበት ሁኔታ ላልች መቃወሚያዎች 
ከሚቀርቡበት ሁኔታ ሌዩነት አበጅቷሌ፡፡ ይህን ሌዩነት የንግዴ ሔጉን አንቀጽ 717 ሌዩ ሌዩ 
ዴንጋጌዎች በመመሌከት መገንዘብ የሚቻሌ ነው፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ እንዯሚቻሇው ሔጉ በግሌ 
ግንኙነት ያስቀመጠው ዓይነት ገዯብ በላልች መቃወሚያዎች ሊይ አሊስቀመጠም፡፡ አንቀጽ 717 
በመቃወሚያነት የሚቀበሊቸው ላልች ጉዲዮች /የሰነደ አፃፃፌ፣ በሰነደ የተፃፈ ቃልች ምክንያት 
የሚነሱ መቃወሚያዎች /717/1/ ወይም በማስመሰሌ የተሰራ ፉርማ፣ ችልታ ወይም ሥሌጣን 
አሇመኖር፣ ክስ ሇማቅረብ አስፇሊጊ ሁኔታዎች አሇመሟሊት /717/2// የግዴ በአምጪውና በተከሰሰው 
ሰው መካከሌ ብቻ የሚነሱ መሆናቸውን የሚገሌጽ ዴንጋጌ የሇውም ይሌቁንም እነዚህ ጉዲዮች 
መኖራቸውን ባረጋገጠ በማንኛውም ተከሣሽ ሉነሱ የሚችለ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በመሆኑም በ717 
ከተገሇጹት መቃወሚያዎች መካከሌ የግሌ ግንኙነት /Personal relation/ ከሣሹንና ተከሣሹን ብቻ 
የሚመሇከት ሆኖ ሲገኝ ላልች መቃወሚዎች ግን ላልችን በሂዯቱ ሊይ የነበሩትን ሰዎች 
የሚመሇከት እንኳን ቢሆን በቃወሚያነት ማንሳት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ አነጋገር ላልቹ መቃወሚያዎች 
ቼኩን ተከትሇው የሚሄደ ሲሆን፣ የግሌ ግንኙነት ግን በሁሇቱ /ከሣሽና ተከሣሽ/ ብቻ ተወስኖ 
የሚቀር ነው፡፡ በመሆኑም በአንቀጽ 717 የሚታዩት መቃወሚያዎች ሁሇት ገጽታ ያሊቸው ናቸው፡፡ 
በአንዴ በኩሌ ማንኛውም በቼክ የተከሰሰ ሰው ሉያነሳቸው የሚችሌ፣ አምጪውም ቢሆን እነዚህ  
መቃወሚያዎች አንተን የሚመሇከቱ አይዯለም ሉሌ የማይችሌባቸው በመሆናቸው ሰነደ እስካሇ 
ዴረስ እሱን ተከትሇው የሚሄደ በላልች የሔግ ሥርዓቶችና በሔግ ጽንሰ ሃሣብ real defense 
በመባሌ የሚታወቁ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሰነደ ይመሇከታቸዋሌ ከሚባለ ሰዎች መካከሌ 
የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ካሌሆኑ በቀር ላልቹ እንዱያነሱዋቸው የማይፇቀደ በሔግ ሳይንስና በላልች 
የሔግ ሥርዓቶች Personal defense /in personal defense/ በመባሌ የሚታወቁ መቃወሚያዎች 
ናቸው፡፡ መቃወሚያዎችን /defense/ ብቻ ሳይሆን መብቶችን Personal እና Real ወይም rights 
in personal  እና rights in rem/ ብል መከፊፇሌ በሁለም የሔግ ሥርዓቶች ያሇ በኛም የሔግ 
ሥርዓት በተሇያዩ ሁኔታዎች የተካተተ ነው፡፡ 

 በመሆኑም በንግዴ ሔጉ የተሇያዩ አንቀጾች በተሇይም በአንቀጽ 717፣ 752 እንዯሁም 85ዏ 
የተገሇፀውና የግሌ ግንኙነትን የሚመሇከተው መቃወሚያ ሉታይ የሚገባው ከዚህ አንፃር ነው፡፡ ቼክ 
ሇአምጪው የሚከፇሌ የንግዴ ሌውውጥን ሇማቀሊጠፌ ተብል የተዘጋጀ ሰነዴ መሆኑ እሙን ነው፡፡ 
የአፇፃፀሙ ሂዯት የንግዴ ሂዯትን እንዲያውክና እንዲያስተጓጉሌ መዯረግ እንዲሇበትም እሙን ነው፡፡ 
በላሊ በኩሌ ግን ቼክ የሚሰጠው በአመዛኙ በንግዴ ሌውውጥና በግብይት ሂዯት በመሆኑ ይህን 
ታሳቢ በማዴረግ ሔጉ ያስቀመጣቸውን መቃወሚያዎች በአግባቡ ማስተናገዴ ተገቢ ነው፡፡  

 በቼክ የተከሰሰ ሰው ከላልች በቼኩ ከተጠቀሙ ወይም ካስተሊሇፈ ሰዎች ጋር ያሇውን የግሌ 
ግንኙነት ማንሣት ባይፇቀዴሇትም ከአምጪው ጋር ያሇውን የግሌ ግንኙነት ግን ማንሳት 
ይፇቀዴሇታሌ፡፡ የግሌ ግንኙነት ምንዴነው የሚሇው ዯግሞ ሉተረጎም የሚገባው ከሊይ 
ከተመሇከትነው፣ የንግዴ ሔግን ዓሊማ የሚያሳካና ከተሇመዯው አተረጓጎም አንፃር እንጂ ከዚህ 
ባፇነገጠ መንገዴ ሉሆን አይገባውም፡፡ በመሆኑም የግሌ ግንኙነት ማሇት ከሚመሇከታቸው ሁሇት 
ሰዎች ውጪ በላልች ሰዎች ሉነሳ የማይችሌ ግንኙነትን ሇማመሌከት እንጂ ከንግዴና ከግብይት 
ውጪ የሚከሰቱ ግሊዊ ግንኙነቶች ሇማመሌከት የተቀመጠ ነው ተብል ሉተረጎም አይገባውም፡፡ 
የግሌ ግንኙነት /Personal relation/  በተሇምድ in personal በመባሌ የሚታወቀውን ከሔግ 
ወይም ከውሌ የሚመነጭ በሁሇት ሰዎች መካከሌ የተፇጠረ ግንኙነት ማሇት ነው፡፡  
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 የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 85ዏ በቼክ የተከሰሱ ሰዎች ቼኩን ካዘጋጀው /አምጪው/ ወይም ቼኩን 
ቀዴመው ይዘው ከነበሩት ሰዎች /Personal holder/ ጋር የነበረውን የግሌ ግንኙነት ቼኩን ይዞ 
በመጣ ሰው /holder/ ሊይ እንዲያነሳ ከሚከሊከሌ በቀር ተከሣሹ ቼኩን ካመጣው ሰው ጋር ያሇውን 
የግሌ ግንኙነት እንዲያነሳ የሚከሇክሌ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም ሇሁለም ሰነድች ተፇፃሚነት ያሇውና 
ከሊይ የተመሇከትነው አንቀጽ 717/1/ በሁሇቱም መካከሌ ያሇ የግሌ ግንኙነት መቃወሚያ ሉሆን 
እንዯሚችሌ በግሌጽ ያስቀመጠው ነው፡፡ ይህ የሔግ ይዘት በቼክ የተከሰሰ ሰው በቼኩ ሊይ 
የተገሇፀውን ገንዘብ በሙለ ወይም በከፉሌ ሊሇመክፇሌ መብት የሚሰጠውን ከውሌ የመነጨ 
ግንኙነት እንዯመከሊከያ እንዱያቀርብ የሚፇቅዴሇት ነው፡፡ ቼክ አብዛኛውን ጊዜ የሚሰጠው ከውሌ 
ወይም ከሔግ የመነጨ ግዳታን ሇመፇፀም /in consideration/ እንዯመሆኑ ሇግዳታው መነሻ የሆኑ 
ጉዲዮችን በማስመሌከት መከሊከያ እንዱሆኑ መፌቀዴ ተገቢም ነው፡፡ ይህ አሠራር የሁሇቱም ወገን 
ማስረጃን ሇመመዘን ዕዴሌ በመስጠት እውነት እንዱወጣ ከማገዙም ባሻገር የተሇያዩ ክሶች 
እንዲያቀርቡ ስሇሚያዯርግ ወጪ ቆጣቢም ነው፡፡  

 የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረቡትን መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 
827/84ዏ እንዱሁም 854 ቼክ እንዯቀረበ ክፌያ የሚፇፀምበትና ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በአውጪው 
ሊይ የክፌያ ኃሊፉነት የሚፇጥር የገንዘብ ሰነዴ እንጂ የዋስትና ሰነዴ አሇመሆኑን ይዯነግጋሌ በማሇት 
ነው፡፡ በመሠረቱ እነዚህ የተጠቀሱት የንግዴ ሔጉ ዴንጋጌዎች ቼክ በዋስትና ሉሰጥ የማይችሌ 
መሆኑን አይዯነግጉም፡፡ ቼኩ የሚሰጥበት ምክንያት በሰጪውና በተቀባዩ የሚወሰን እንጂ በሔጉ 
የተዘረዘረ አይዯሇም፡፡ ሔጉ ቼክ ሊምጪው ወዱያው የሚከፇሌ መሆኑን መግሇፁ ዯግሞ መከሊከያና 
መቃወሚያ የማይቀርብበት ሰነዴ ነው ማሇት አይዯሇም፡፡ የሔጉ ዓሊማ ይህ ቢሆን በማያሻማ ሁኔታ 
በ717 በተዘዋዋሪ መንገዴ ዯግሞ በአንቀጽ 85ዏ መቃወሚያ የሚቀርብባቸውን ሁኔታዎች 
አይዯነግግም ነበር፡፡  

 በመሆኑም ፌርዴ ቤቱ ተከሣሽ ያቀረቡትን መቃወሚያ አሌቀበሌም ያሇው ከሔጉ ዴንጋጌ 
ውጪ በመሆኑ ሉሻር የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ቼኩ በዋስትና የተሰጠ መሆኑን በመገሇፁ 
የአሁን አመሌካች ከከሳሽ ጋር የዋስትና ውሌ ግንኙነት ያሊቸው መሆኑን የሚያመሇክት ነው፡፡ ይህ 
ውሌ ዯግሞ በመካከሊቸው የግሌ ግንኙነት መኖሩን ስሇሚያሳይ በመቃወሚያነት መቅረብ የሚችሌ 
ነው፡፡ የቀረበው መቃወሚያ የተጠየቀውን ገንዘብ ሊሇመክፇሌ በቂ ምክንያት መሆን አሇመሆኑ 
የሚታወቀው ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን በአግባቡ ካከራከረ በኋሊ ነው፡፡ በመሆኑም ክሱ የቀረበሇት 
ፌርዴ ቤት መቃወሚያውን ተቀብል ክርክሩን ሉያስተናግዴ የሚገባ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 62ዏ28 የካቲት 28/98 የሰጠው ውሣኔ እንዱሁም 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 454ዏ9 በ22/7/98 የሰጠው ትዕዛዝ በዴምጽ ብሌጫ ተሽሯሌ፡፡  

2. አመሌካች መከሊከያቸውን አቅርበው ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ የመሰሇውን 
እንዱወስን ጉዲዩ ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

3. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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የሁሇተኛው ዲኛ የሏሣብ ሌዩነት 

በዚህ ጉዲይ በሰበር መ/ቁጥር 24435 እና በሰበር መ/ቁጥር 26438 አከራካሪ የሆኑት ጭብጦች፣  

1ኛ/ በንግዴ ሔግ ቁጥር 717/1/ የተዯነገገው በዕዲ ከፊዩና ሰነደን በያዘው ሰው መካከሌ ያሇውና 
በሔጉ መሠረት መቃወሚያ እንዱቀርብበት የሚፇቀዯው ግንኙነት የዋስትና ግንኙነትንም 
ይጨምራሌ? ወይንስ አይጨምርም?  

2ኛ/ ይኸው በቁጥር 717/1/ የተፇቀዯው የግሌ ግንኙነት /Personal relations/ መቃወሚያ ገዯብ 
ሉኖረው ይገባሌ? ወይንስ አይገባም? የሚለት ናቸው፡፡  

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተም፣ 

 በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 192ዏ መሠረት የዋስትና ግዳታ ማሇት ዋሱን ባሇዕዲውንና ባሇገንዘቡን 
የሚያካትት ግዳታ ነው፡፡  

 በንግዴ ሔግ ቁጥር 717/1/ መሠረት መቃወሚያ እንዱቀርብበት የሚፇቀዯው ግንኙነት ግን 
በዕዲ ከፊዩና ሰነደን በያዘው ሰው በሁሇቱ መካከሌ ባሇው የግሌ ግንኙነት ሊይ ብቻ የሚመሠረት 
ነው፡፡  

 ስሇሆነም፣ በዋሱ፣ በባሇዕዲውና በባሇገንዘቡ የሦስትዮሽ የጋራ ግንኙነት ሊይ የሚመሠረተው 
የዋስትና ግንኙነት በተቃጠሹ ሔግ ውስጥ የሚካተት አይዯሇም፡፡  

 የዚህን ምክንያት ከያዝነው ጉዲይና ከሔጉ አንፃር እንመሌከት፡፡  

 በያዝነው ጉዲይ አመሌካቹ በቼክ የቀረበባቸውን ክስ ሇመከሊከሌ በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት 
የኮ/መ/ቁጥር 62ዏ28 የሰጡት ምክንያት የሚከተሇው ነው፡፡ ይኸውም፣ ተጠቃሹን ቼክ ሇከሳሹ 
/ሇአሁን መሌስ ሰጭ/ የሰጠሁት መክፇሌ ያሇብኝ ዕዲ ኖሮ ሣይሆን በከሣሽና በአቶ ሙሣ መሏመዴ 
/ሌጃቸው መሆኑ ነው/ መካከሌ ሇነበረው አሇመግባባት የሽምግሌና ጉባኤ ባቀረበው ሃሣብ መሠረት 
ሇሁሇቱ ተከራካሪዎች መተማመኛ እንዱሆን እንጂ ሇክፌያ የተሰጠ ቼክ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡  

 አመሌካቹ በማስፇቀጃ ማመሌከቻው በገሇጹት መሠረት በተፊጠነ ሥነ ሥርዓት 
የቀረበባቸውን የቼክ ክስ ሇመከሊከሌ የሚፇሌጉት በራሣቸውና በመሌስ ሰጭው በሁሇቱ መካከሌ 
ባሇው የግሌ ግንኙነት ሊይ ተመሥርተው ሣይሆን በሣቸው፣ በሌጃቸውና በመ/ሰጪው መካከሌ 
ባሇው የሦስቱ የጋራ ግንኙነት ውስጥ ሇመተማመኛ የተሰጠ ቼክ መሆኑን በማስረዲት ነው፡፡ 
በአመሌካቹና በመሌስ ሰጪው መካከሌ ባሇው የሁሇቱን የግሌ ግንኙነት በተመሇከተ ግን ቼኩን ዕዲ 
ኖሮብኝ ሇክፌያ የሰጠሁት አይዯሇም ብሇዋሌ፡፡  

የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤቱ ቼክ በአውጪው ሊይ የክፌያ ኃሊፉነትን የሚፇጥር የክፌያ ሰነዴ እንጂ 
የዋስትና ሰነዴ ባሇመሆኑ ተከሣሹ ክሱን ሇመከሊከሌ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 
የተከሰሱበትን የገንዘብ መጠን ይከፌሊለ ብል ወስኗሌ፡፡  

 ሔጉን በተመሇከተም፣ በተጠቃሹ የንግዴ ሔግ ቁጥር 717/1/ መሠረት መከሊከያ 
እንዱቀርብበት የሚፇቀዯው በሁሇቱ፣ በዕዲ ከፊዩና ሰነደን በያዘው ሰው የግሌ ግንኙነት ሊይ 
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የተወሰነ መሆን ስሇሚገባው፣ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 192ዏ በተዯነገገው መሠረት ዋስትና ከዋስትና 
ሰጪውና ከዋስትና ተቀባዩ የግሌ ግንኙነት ሰፊ ብል ባሇዕዲውንም የሚጨምር የሦስት ወገኖች 
ግንኙነት በመሆኑ፣ በንግዴ ሔግ ቁጥር 84ዏ መሠረት አውጪው ዋስ የሚሆነው ሇቼኩ አከፊፇሌ 
በመሆኑ፣ /The drawer guarantees payment/ ከዚህ የዋስትና ኃሊፉነት ሇመዲን የሚፃፇው ቃሌ 
ሁለ እንዲሌተፃፇ የሚቆጠር በመሆኑ፣ /any provision by which the drawer releases 
himself from this guarantee shall be of no effect/ ተብል የተዯነገገ በመሆኑ የአመሌካቹ 
/አውጪው/ ዋስትና ሇአምጪው /ሇመሌስ ሰጪው/ መሆን ሲገባውና አውጪው ሦስተኛ ወገን 
ሇሆነው ሌጃቸው ሰጥቻሇሁ የሚለት ዋስትና መተማመኛ ወዘተ እንዲሌተፃፇ መቆጠር ሲገባው፣ 
በዴምጽ ብሌጫው ተቀባይነት ማግኘቱ ተገቢ ባሇመሆኑ ተሇይቻሇሁ፡፡  

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- 

 በዚህ ጭብጥ ሊይ ተከራካሪዎቹ ወገኖች ዕዲ ከፊዩና ሰነደን የያዘው ሰው መሆናቸው 
አከራካሪ አሌሆነም ሌዩነቱ ያሇው በንግዴ ሔግ ቁጥር 717/1/ በተዯነገገው መሠረት በዕዲ ከፊዩና 
ሰነደን በያዘው ሰው መካከሌ ያሇው የግሌ ግንኙነት /personal relation/ ምን ያሔሌ ሰፊ ብል 
መተርጎም አሇበት? የሚሇው ሊይ ነው፡፡  

 ሇዚህ ክርክር መነሻ የሆነው የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁጥር 399ዏ2 ኀዲር 8/97 
የሰጠው ውሣኔ ነው፡፡ የፌሬ ነገር ክርክሩ ዯግሞ፣ በአመሌካቹ በአቶ ሰሇሞን ታዯሰና በመሌስ 
ሰጭው በአቶ ሽኩር ብርሃን መካከሌ ያሇው የሴቶች ቦርሣን የንግዴ ንግኙነት የሚመሇከት ነው፡፡ 
አመሌካቹ አከራካሪ በሆነው ቼክ ሊይ የተፃፇው 83‚76ዏ ብር እንዱከፇሊቸው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት 
ክስ ሲያቀርቡ መ/ሰጪው ሇመከሊከሌ እንዱፇቀዴሊቸው የጠየቀው፣ በሁሇቱ መካከሌ የሴቶች ቦርሣ 
ንግዴ የነበረ መሆኑን በመግሇጽ ሲሆን እነዚህ አመሌካቹ የሸጡሊቸው ቦርሣዎች ወዯሀገር ውስጥ 
በኮንትሮባንዴ የገቡ ናቸው ተብል ከመ/ሰጪው ጋር ከሚሠሩት ከአቶ ሥራጅ ኢብራሂም እጅ 
የተወረሱና አቶ ሥራጅም ኮንትሮባንዴ ይዘህ ተገኝተሃሌ ተብል በዯንብ መተሊሇፌ ተከሰው በዋስትና 
ስሇተሇቀቁ ሇተወረሰ ዕቃ ገንዘቡን ሌከፌሌ አይገባኝም የሚሌ ነው፡፡ መ/ሰጭው እንዱከሊከለ 
ከተፇቀዯሊቸው በኋሊ አቶ ሥራጅ ኢብራሂምንና ላልች በሽምግሌናው ሊይ ነበሩ የተባለ ግሇሰቦችን 
ቃሌ በምስክርነት እንዱያሰሙ ተዯርጎ መ/ሰጪው ዕዲውን ሉከፌለ አይገባም ተብል ተወስኗሌ፡፡  

 የአመሌካቹ ጠበቃ በሰበር አቤቱታ ማመሌከቻ ቼኩን ከዕቃ ሽያጩ ጋር ተጠቅሶ መስጠቱን 
የሚመሇከት የሽያጭ ውሌ በላሇበት ሁኔታ የቼክ ክስ በምስክር የሚስተባበሌ ከሆነ በተፊጠነ ሥነ 
ሥርዓት የሚመራ መሆኑ ቀርቶ ከመዯበኛው የብዴርና አዯራ ግንኙነት ዯረጃ በታች መሆኑን 
/የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 2472ትን ይመሇከቷሌ፡፡/ ስሇሚያሳይ ሉታይም የሚገባው ነው ብሇዋሌ፡፡  

 ሔጉን በተመሇከተም፣ የአብዛኛው ዴምጽ አስተያየት፣ ቼክ አብዛኛውን ጊዜ የሚሰጠው 
ከውሌ ወይም ከሔግ የመነጨ ግዳታን ሇመፇጸም /in consideration/ የሚሰጥ በመሆኑ ሇግዳታው 
መነሻ የሆኑ ጉዲዮችን በማስመሌከት መከሊከያ እንዱሆኑ መፌቀዴ ተገቢ ነው የሚሌ ነው፡፡  

 በአነስተኛው ዴምጽ አስተያየት ግን፣ በንግዴ ሔግ ቁጥር 717/1/ መሠረት በግራ ቀኙ 
መካከሌ ያሇው የግሌ ግንኙነት ሇመከሊከያነት ሉፇቀዴ ይገባሌ ቢባሌም የግሌ ግንኙነቱ በጣም ሰፊ 
ተዯርጎ መተርጎም የሇበትም የሚሌ ነው፡፡ ቼኩን ባመጣው ባሇገንዘብና ቼኩን ባወጣው ባሇዕዲ 
መካከሌ ያሇው የግሌ ግንኙነት /ቤተሰባዊ፣ የንግዴና ላልችም ተመሣሣይ ግንኙነቶች/ በጠባቡ 
መታየት አሇበት፡፡ አመሌካቹ በቼኩ እንዱከፇሊቸው ክስ ሲያቀርቡ መ/ሰጪው የሸጠሌኝ ዕቃ ሦስተኛ 
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ሰው እጅ ከገባ በኋሊ ኮንትሮባንዴ ነው ተብል ስሇተያዘ በቼኩ መክፇሌ የሇብኝም የሚሇውን ክርክሩን 
መቀበሌ የግሌ ግንኙነታቸውን በጣም ሰፊ አዴርጎ መተርጎም ነው፡፡ ይህን የግሌ ግንኙነት መከሊከያ 
በጣም ሰፊ አዴርጎ መተርጎም ዯግሞ፣ በንግዴ ሔግ ቁጥር 84ዏ የቼኩ አውጪ ሇአከፊፇለ ዋስ 
ነው፡፡ አውጪውን ከዚህ ዋስትና ኃሊፉነቱ ሇመዲን የሚፃፇው ቃሌ ሁለ እንዲሌተፃፇ ይቆጠራሌ 
ተብል ከተዯነገገው ጋር የሚጋጭ ነው፡፡  

 የግሌ ግንኙነት ትርጉሙ በጣም የሚጠብ ከሆነም በንግዴ ሔግ ቁጥር 717/1/ ሊይ 
የተሰጠውን የመከሊከሌ ፇቃዴ የሚነሣ እንዲይሆን በሁሇቱ ወገኖች መካከሌ ባሇው የጠበቀ ግንኙነት 
ሊይ ብቻ መፇቀደ ባግባቡ ይመስሇኛሌ፡፡  

 ስሇዚህ የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁጥር 62ዏ28 የካቲት 28/98 የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ሳይኖርበት በመሻሩ፣ በኮ/መ/ቁጥር 399ዏ2 ኀዲር 8/97 በዚሁ ፌ/ቤት 
የተሰጠው ውሣኔ ከመሠረታዊ የሔግ ስህተቱ ጋር እንዱፀና በመዯረጉ ስሊሌተስማማሁ በሃሣብ 
ተሇይቻሇሁ፡፡  

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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የሰ/መ/ቁ. 50537 

ግንቦት 02 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

አሌማው ወላ 

አሉ መሀመዴ 

ነጋ ደፌሣ 

አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ሲ/ር መዓዛ ዮሴፌ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ድ/ር ዮሴፌ ዯነቀው ጠበቃቸው አቶ ሙለቀን ሉበን ቀረቡ  

          መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

የአሁኑ የሰበር ተጠሪ ሇሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ፌሬ ቃለ ከተከሣሽ /ያሁኗ 
የሰበር አመሌካች / ጋር ጏፊ ገብርኤሌ ከፌተኛ ክሉኒክ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር አቋቁመን በዴርጅቱ 
መመስረቻ ጽሁፌ ከተገሇፀው ካፑታሌ በተጨማሪ የህክምና መሳሪያዎችን በመግዛት በሁሇት 
ቦታዎች የክሉኒክ ሥራ እየሠራን ቆይተን ከጊዜ በኋሊ ከተከሣሽ ጋር ተግባብተን መሥራት 
ያሌቻሌንና ተከሣሽ ከሣሽን ከማህበር በማግሇሌ ዴርጅቱን ይዘው ሇብቻቸው እየተጠቀሙ ስሇሆነ 
ማህበሩ በፌ/ቤት ውሣኔ ፇርሶ የንብረት አጣሪ ተሹሞ የሚገባኝ ዴርሻ እንዱከፇሇኝ አመሇክታሇሁ 
የሚሌ ነው፡፡ 

የሥር ተከሣሽም የክስ መቃወሚያና በፌሬ ነገር ሊይ በአማራጭ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 
ያቀረቡት የክስ መቃወሚያም ከሣሽ ከማህበሩ ሇመውጣት ባቀረቡት ተዯጋጋሚ ጥያቄ መሠረት 
ጉዲዩ በሽማግላዎች ሲታይ ቆይቶ ሰኔ 24 ቀን 1998 ዓ/ም በተዯረገው ስምምነት ከሣሽ በዓይነት 
ያዋጡትን ንብረትና ብር 6ዏ,ዏዏዏ /ስዴሣ ሺህ ብር/ ወስዯው ጉዲዩ በሽምግሌና ያሇቀ በመሆኑ 
ከማህበሩ ከወጡ በኋሊ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብትና ጥቅም ስሇላሊቸው ክሱ ውዴቅ ሉሆን 
ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡ 

ተከሣሽ በፌሬ ነገሩ ሊይ በአማራጭ በሰጡት መሌስ ከከሣሽ ጋር ማህበሩን አቋቁመናሌ 
የማህበሩም ካፑታሌ ማህበሩ ሲቋቋም ብር 4ዏ,ዏዏዏ/አርባ ሺህ ብር/ ሲሆን ከሣሽና ተከሣሽ 
እያንዲንዲችን ብር 20,000 ማምጣት የሚጠበቅብን ቢሆንም ከሣሽ ገንዘብ አሌያዝኩም በማሇታቸው 
ላሊ ጊዜ ይከፌሊለ በማሇት በእምነት የከሣሽ ዴርሻ ብር 2ዏ,ዏዏዏ እንዯተከፇሇ ተዯርጏ በመመስረቻ 
ጽሁፌ ተሞሌቷሌ፡፡ ሆኖም ገንዘቡን ሳይከፌለ ቀርተዋሌ፡፡ በከሣሽ ተዯጋጋሚ ጥያቄ ምክንያት 
ሽማግላዎች ተመርጠው ጉዲዩን ሲያዩ ከቆዩ በኋሊ በ24/10/98 ዓ/ም በተዯረገው ስምምነት መሠረት 
6ዏ,ዏዏዏ ብር እና በአይነት ንብረት ወስዯው ከወጡ በኋሊ ጉዲዩን በግሌግሌ ሇመጨረስ ተከሣሽ 
እንቢተኛ በመሆን ዴርጅቱን በግሊቸው እየተጠቀሙ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር ሏሰተኛ ነው፡፡ 
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በመተዲዲሪያ ዯንባችን የአንደ ማህበርተኛ ከማህበሩ መውጣት ማህበሩን አያፇርሰውም በሚሌ 
የተስማማን ስሇሆነና ከሣሽም ዴርሻቸውን ወስዯው ከማህበሩ የወጡ በመሆናቸው ማህበሩ ፇርሶ 
ሂሣብ አጣሪ ተሹሞና ሂሣቡ ተጣርቶ ዴርሻዬ ይከፇሇኝ ያለትም የሚቻሌ አይዯሇም በማህበሩም 
ምንም አይነት ዴርሻ የሊቸውም፡፡ ማህበሩ በከሣሽ ጥያቄ እንዱፇረስ ውሣኔ የሚሰጥ ከሆነ ዯግሞ 
ከሣሽ ከማህበሩ እወጣሇሁ ብሇው የወሰደትን ብር 6ዏ,ዏዏዏ እና ላልች በዓይነት የወሰደአቸውን 
ንብረቶች እንዱመሌሱና ሇማህበሩ ጽ/ቤት ኪራይ ብር 114,000 እንዱሁም ከሣሽ የፇረሙበት 
የማህበሩ ዕዲ ብር 2ዏ7,536.85 በዴምሩ ብር 321,536.85 ከግሌ ገንዘቤ እየከፇሌኩ ስሇምገኝ 
እንዯማህበሩ ዕዲ እንዱቆጠር፣ የማህበሩ አባሌ ተከሣሽ ብቻ ስሇሆንኩኝ በንግዴ ህግ  ቁጥር 511/1/ 
መሠረት የማህበሩ አባሊት ቁጥር ከ2 በታች ስሇሆነ ማህበሩ በፌ/ቤት ውሣኔ እንዱፇርስ እጠይቃሇሁ 
ብሇዋሌ፡፡ 

የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤትም አጣሪ በመሾም የማህበሩ ንብረት እንዱጣራ  ካዯረገ በኋሊ 
የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር ከሣሽ ሇማህበሩ ባዋጡት የገንዘብ መጠን ዴርሻቸው ሲሰሊ 36.63 
ከመቶ ስሇሚሆን በጠቅሊሊው 83,081.04 ብር ተከሣሽ ሇከሣሽ እንዱከፌለና ማህበሩም በንግዴ ህግ 
አንቀጽ 511/1/ መሠረት እንዱፇርስ ወስኗሌ፡፡ 

ይህ የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔ በአሁኗ የሰበር አመሌካች ይግባኝ ጠያቂነት ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት 
ቀርቦ ክርክር ከተካሄዯበት በኋሊ ከፌተኛው ፌ/ቤትም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሠረት የሥር 
የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡ 

በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ቅር የተሰኙት የሰበር አመሌካችም ባቀረቡአቸው የቅሬታ ነጥቦች፡-  

 ጉዲዩ በሽምግሌና ታይቶ ውሣኔ አግኝቷሌ በሚሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 244/2/ረ/ መሠረት 
ያቀረብኩትን መቃወሚያ የሥር ፌ/ቤት ውዴቅ ማዴረጉ ያሇአግባብ ነው፣ 

 ማህበሩ ይፇርሣሌ ከተባሇም ወዯ ነበርንበት ሌንመሇስ ሲገባ ተጠሪው ብር 6ዏ,ዏዏዏ እና የህክምና 
መገሌገያዎች እንዱሁም የጽ/ቤት ዕቃዎችን ከማህበሩ ወስዯው ወጥተው ባለበት በተጨማሪ ብር 
83,ዏ81.04 አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ መወሰኑ ያሇአግባብና የሽምግሌና ስምምነቱን 
ያሊገናዘበ ነው፣ 

 በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 17/2/ መሠረት አንዴ ማህበርተኛ ከማህበሩ በመውጣቱ 
ምክንያት ማህበሩ እንዯማይፇርስ ተገሌጾ እያሇ ከስምምነታችን ውጪ የተሰጠው ውሣኔ ተገቢነት 
የሇውም፣ 

 ማህበሩ ከፇረሰ ተጠሪውና አመሌካች ሇማህበሩ ዕዲ ብር 321,536.85 በጋራ ተጠያቂዎች መሆን 
ሲገባንና ተጠሪውም ዕዲውን ባሊስተባበለበት የሥር ፌ/ቤቶች በምን ምክንያት ዕዲውን እንዲሇፈ 
በውሣኔያቸው አሌጠቀሱም ከዚህ ላሊ ማህበሩ ሲፇርስ ትርፌና ኪሣራ ሳይሇይ ሇተጠሪው ብር 
83,081.04 አመሌካች እንዱከፌሌ ሲወሰን የአመሌካች ዴርሻ ምን እንዯሆነ ሳይወሰን ታሌፎሌ፣ 
ሂሣቡን ያጣሩት ሰዎች ቀዯም ሲሌ ጉዲዩን በሽምግሌና ከማየታቸው ውጪ በሂሣብ አጣሪነት 
እንዱሠሩ አመሌካች ሳሌፇቅዴ ፌ/ቤቱ እንዱያጣሩ ያዯረገ ሲሆን ምንም አይነት የሂሣብ ሞያ 
የላሊቸው ናቸው በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች የፇፀሙት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት በዚህ 
ችልት እንዱታረምሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

የሰበር ተጠሪ በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ፡- አመሌካች ሇአጣሪዎች ያሊቀረቡአቸውን ክርክሮች 
ሪፕርቱ ሇሥር ፌ/ቤት ከቀረበሇት በኋሊ ያቀረቡ በመሆናቸው ተጠሪ አግባብነት ያሊቸውን 
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የማስተባበያ ማስረጃዎች በማቅረብ እንዲሌከሊከሌ ያዯረገ ከመሆኑም ላሊ አዱስ ክርክር በመሆኑ 
በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 329 መሠረት ተቀባይነት የሇውም፣ የሂሣብ አጣሪዎች የሂሣብ ዕውቀት የሊቸውም 
በሚሌ የቀረበው ክርክርም ቢሆን ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ምክንያቱም አጣሪዎች የተሇየ ሞያ 
ክህልት እንዱኖራቸው የሚያስገዴዴ ህግ የሇም፡፡ አጣሪዎቹ የተሾሙትም አመሌካች ተጠሪ 
በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ቀርበን ባመሇከትነው መሠረት ነው፡፡ ጉዲዬ በሽምግሌና የተጠናቀቀ ነው ሊለትም 
ስምምነቱ የማህበሩን መፌረስ የሚመሇከት ካሇመሆኑም በሊይ አንዴ የማህበር አባሌ በሀገሪቱ ህግና 
በማህበሩ ዯንብ መሠረት ማህበሩ እንዱፇርስና ከንብረቱ ዴርሻው እንዱከፇሇው የመጠየቅ መብቱን 
የሚያስቀር ወይም የሚያሣጣ አይዯሇም፡፡ ተጠሪው በማህበሩ ባሇኝ 5ዏ% ዴርሻ ታስቦ ሉከፇሇኝ 
የሚገባውን ገንዘብ በህግ የመጠየቅ መብት ቢኖረኝም  ሇሰሊም ሲባሌ አነስተኛ ቀመር ተቀብያሇሁ፡፡ 
የማህበሩ ካፑታሌ ብር 4ዏ,ዏዏዏ ሲሆን እኔም ዴርሻዬን በሙለ ከፌያሇሁ፣ የከፇሌኩ ስሇመሆኔም 
አጣሪው አረጋግጧሌ፡፡ 

የማህበሩ ሀብት እና ዕዲ ተጣርቶ ቀዯም ሲሌ ከተቀበሌኩት የካሣ ክፌያ በተጨማሪ ብር 
83,081.04 የሚገባኝ መሆኑን አጣሪዎች በማረጋገጣቸው ፌ/ቤቱም ተቀብል አጽዴቆታሌ፡፡ ይህም 
ሉሆን የቻሇው ማህበሩ ያሇበት ዕዲ ፣ ሀብት እና ሁሇቱም የማህበሩ አባሊት ከማህበሩ ካፑታሌ 
በተጨማሪ ገቢ ያዯረግነው ገንዘብ ተመዛዝኖ ነው፡፡ 

አጣሪዎች ሂሣቡንም የሠሩት እስከ 24/10/1998 ባሇው ጊዜ ብቻ ሲሆን ከዚህ ከተጠቀሰው 
በኋሊ የተገኘው ሀብትም ሆነ የመጣው ዕዲ በ24/10/98 አመሌካችና ተጠሪ ባዯረግነው ስምምነት 
መሠረት እንዱሰሊ በፌ/ቤትም ሆነ በአጣሪዎች ዘንዴ የተስማማን በመሆኑ በዚህ ነጥብ ሊይ ተጠሪን 
የሚጠቅም ወይም በሀሊፉነት የሚያስጠይቅ ነገር የሇም ሲለ በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሇመኖሩን በመጥቀስ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው የቀረበ ሲሆን እኛም የሚከተሇውን 
ጭብጦች ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

 የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በፉት በሽምግሌና ተጠናቅቋሌ ወይስ አሌተጠናቀቀም? 
 አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌለ የተወሰነባቸውን ገንዘብ ሉከፌለ ይገባሌ ወይስ አይገባም? 

የመጀመሪያውን ጭብጥ በሚመሇከተ፡- አመሌካች የሚከራከሩት ጉዲዩ በሽምግሌና ሲታይ 
ቆይቶ ሰኔ 24 ቀን 1998 ዓ/ም ስምምነት የተዯረሰ በመሆኑና ተጠሪዉም በዚሁ ስምምነት መሠረት 
ብር 60,000 ፣ የህክምና መሣሪያዎች እና ላልች የጽ/ቤት ቁሳቁሶችን ወስዯው ከማህበሩ የወጡ 
በመሆናቸው በተጠናቀቀ ጉዲይ ክስ ማቅረብ አይችለም በማሇት ሇክርክራቸውም የጠቀሱት 
የፌትሃብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁ 244/12/ረ/ ነው፡፡ 

በእርግጥ የተጠቀሰው የፌብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 244/2/ረ/ ክስ የተነሣበት ነገር በሽምግሌና ታይቶ 
በስምምነት የተፇፀመ ከሆነ ወይም ሇዕርቅ የተቀጠረ ከሆነ ክሱን መቃወም እንዯሚቻሌ የሚዯነግግ 
ነው፡፡ ይህ ችልትም አመሌካች እንዯሚለት በእርግጥ የግራ ቀኙ ክርክር በሽምግሌና ታይቶ 
በስምምነት ተፇጽሟሌ ወይስ አሌተፇፀመም የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ሇመወሰን ሰኔ 24 ቀን 1998 
በግራ  ቀኙ ተከራካሪዎች የተፇረመ ቃሇ ጉባኤና ብር 60,000 ሇተጠሪ የተከፇሇበትን ሠነዴ ይዘት 
ተመሌክቷሌ፡፡ 
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ቃሇ ጉባኤውም አመሌካችም ሆነ ተጠሪ ሇማህበሩ የተሇያዩ ወጪዎችን ማውጣታቸውን የሚገሌጽ 
ሲሆን የሰበር አመሌካች ግን ከተጠሪው የበሇጠ ወጪ ማውጣታቸውን ይገሌጻሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ቃሇጉባኤ ዴርጅቱ ከተቋቋመ በኋሊ፣ በሥራ ሂዯት ወይም በመጀመሪያ አካባቢ በዴርጅቱ የተፇሩ 
ወይም የተገዙ ቋሚ ዕቃዎችን በሚመሇከት እስከ 24/10/98 ዴረስ ተከፌል ያሌተጠናቀቀ ዕዲ እና 
የተከፇሇው ተሰሌቶ ሇተጠሪ የሚገባ ክፌያ ያዋጡት መጠን በመቶኛ ተሠሌቶ እንዱሰጣቸው 
ያሌተከፇሇ የተጠሪ ዯመወዝ እንዱከፇሊቸው በቅዴመ ክፌያ የተከፇሇው የቤት ኪራይ ገንዘብ ቅዴመ 
ክፌያ የተፇፀመበት ወራት ተሇይቶ የተጠሪ ዴርሻ እንዱመሇስሊቸው እና ተጠሪው ዴርሻቸውን 
በማስተሊሇፌ ከማህበሩ ስሇሚወጡ ካሣ ብር 60,000 አመሌካች እንዱከፌለ ማህበሩ ከተቋቋመበት 
ጊዜ ጀምሮ እስከ 24/10/1998 በማህበሩ ሊይ ያሇውን ዕዲ በተመሇከተ ዴርጅቱን በማስቀረት ይዘው 
የሚያዙት አመሌካች በሚያቀርቡት እና በተጠሪው ምትክ በሚገባ ግሇሰብ ይሸፇናሌ የሚለትንና 
ባጠቃሊይ ከተራ ቁጥር 1-9 የተጠቀሱትን ነጥቦች ያካተተ ነው፡፡ 

አመሌካች ግን ሇተጠሪው ብር 60,000 /ስሌሳ ሺህ ብር/ የተከፇሊቸው በመሆኑንና በአይነት 
የህክምና መሣሪያዎችን ወስዯዋሌ በሚሌ ነው አጥብቀው እየተከራከሩ ያለት ብር 6ዏ,ዏዏዏ ሇተጠሪ 
የተከፇሇበት ሠነዴም ቢሆን ላልች ክፌያዎች በቃሇጉባኤው በተገሇፀው መሠረት የሚከናወኑ 
መሆናቸውን በግሌጽ ይናገራሌ፡፡ ይህ ሆኖ ሣሇ አመሌካች ቃሇጉባኤው ተጠሪው ከማህበሩ 
የሚዯርሣቸውን አጠቃሊይ ዴርሻ ያሊስቀመጠና ገና ሂሣብ ተጣርቶ የሚፇፀም መሆኑን እየገሇፀ 
ባሇበት ብር 6ዏ,ዏዏዏ /ስሌሳ ሺህ ብር/ እና የህክምና መሣሪያዎችን በአይነት ተጠሪው ወስዯው 
በስምምነት ተጠናቅቋሌ ሲለ ያቀረቡት መቃወሚያ ከፌትሃብሄር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 
244/2/ረ/ መንፇስ ውጪ በመሆኑ ያሇአግባብ የቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የሥር 
ፌ/ቤቶች ውዴቅ በማዴረጋቸው የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ 

2ኛን ጭብጥ በሚመሇከት፡- አጣሪው ጥቅምት 21 ቀን 2001 ዓ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ ሸኚነት 
በ24/10/2000 ዓ/ም የተዘጋጀ ቃሇጉባኤ /ሪፕርት / ሇሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ሪፕርቱም 
መሠረት ያዯረገው ቀዯም ሲሌ ፌ/ቤቱ በሰጠው ትዕዛዝ የማጣራቱ ሥራ ሰኔ 24 ቀን 1998 ዓ.ም 
የተዯረገውን የሽምግሌና ስምምነት መሠረት ያዯረገ መሆን እንዲሇበት በገሇፀው መሠረት ነው 
ብሎሌ፡፡ 

ይህ ችልትም እንዯተረዲው በ24/10/98 ዓ/ም በተዯረገው የሽምግሌና ስምምነት መሠረት 
አጣሪው የማጣራቱን ሥራ አከናውኗሌ፡፡ የማጣራቱ ሥራም የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች 
ያቀረቡአቸውን ማስረጃዎች ጭምር በመመዘን የተሰራ ስሇመሆኑ ሪፕርቱ ያመሇክታሌ፡፡ 

ሇዴርጅቱ ሥራ በብዴር የተገዙና ዕዲቸው ተከፌል ያሌተጠናቀቁ ቋሚ ዕቃዎችን 
በሚመሇከትም እስከ ሽምግሌና ስምምነት ዴረስ መከፇለ በማስረጃ የተረጋገጠ ተጠሪው ባዋጡት 
ዴርሻ መጠን ተሰሌቶ ገንዘብ እንዱሠጣቸው በብዴር ተገዝቶ ክፌያው የተጠናቀቀው ፍቶ ሜትር 
የተባሇው የህክምና መሣሪያ ክፌያው የተጠናቀቀው የሽምግሌና ስምምነት ከተዯረገበት ቀን በፉት 
መሆኑ በመረጋገጡ ሇተጠሪው ባዋጡት መጠን ዴርሻቸው እንዱሰጥ የተወሰነ ሲሆን ላልች 
ዕቃዎችን በሚመሇከት የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች በ1ዏ/6/99 ዓ.ም የተፇራረሙበት ዯረሰኝ ከተጠሪው 
በኩሌ በመቅረቡ ተጠሪው ባዋጡት የገንዘብ መጠን ተሰሌቶ ዴርሻቸው እንዱከፇሌ ተወስኗሌ፡፡ 
ያሁን አመሌካችም እነዚህን በ1ዏ/6/99 ዓ/ም በተዯረገው ውሌ የተዘረዘሩትን ንብረቶች እንዱያስቀሩ 
ተዯርጓሌ፡፡ 
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የቤት ኪራይም ቢሆን የአጣሪው ሪፕርት እንዯሚያመሇክተው ኪራይ ከ23/4/98 እስከ 
23/4/99 ዴረስ ብር 39,000 የተከፇሇ ሲሆን ተጠሪው ከሰኔ 24 ቀን 1998 ጀምረው ከዴርጅቱ 
ስሇተሠናበቱ ከሏምላ 1998 - ታህሣሥ 99 ዓ.ም ያሇው የ6 ወራት ታስቦ ባዋጡት መጠን 
ዴርሻቸውን አመሌካች እንዱከፇለ ሲዯረግ ይህም ክሉኒክ ቁጥር 1 የተባሇውን የሚመሇከት ነው፡፡ 
ቁጥር 2 የተባሇውን ክሉኒክ በሚመሇከት ዯግሞ ከመስከረም 19 ቀን 1998 ዓ/ም እስከ መስከረም 
19 ቀን 1999 ዴረስ የ12 ወር ብር 24,ዏዏዏ የቤት ኪራይ የተከፇሇ ሲሆን ከአመሌካች ጋር 
የተገሇገለበት እስከ 24/10/1998 ዓ/ም በመሆኑ ሏምላና ነሏሴ 1998 የ2 ወር በቅዴሚያ የተከፇሇ 
በወር በብር 2ዏዏዏ ሂሣብ ተጠሪው ባዋጡት የገንዘብ መጠን ተሰሌቶ ዴርሻቸውን አመሌካች 
እንዱከፇለ መወሰኑን ሪፕርቱ ያመሇክታሌ፡፡ ሇዚሁ ሇቁጥር 2 ክሉኒክ ተጨማሪ ግንባታ ቅዴመ 
ክፌያ ብር 3ዏ,ዏዏዏ እንዯተከፇሇ ተቆጥሮ ከመስረከም 19 ቀን 1998 -  ሰኔ 24 ቀን 1999 ዴረስ 
ሇ9 ወራት አመሌካችና ተጠሪ በጋራ የተጠቀሙበት ስሇሆነ የ51 ወራት በወር በብር 5ዏዏ ሂሣብ 
ተጠሪው ባዋጡት መጠን ዴርሻቸውን እንዱያገኙ ተብሎሌ፡፡ 

ዯመወዝን በሚመሇከት አጣሪው ከመቼ ጀምሮ መከፇሌ እንዲሇበት በግሌጽ የተቀመጠ ነገር 
የግራ ቀኙ አከራካሪዎች ባሇማቅረባቸው የተነሣ አመሌካች ዴርጅቱ ሥራውን ከጀመረበት ቀን 
አንስቶ ከ2 ወር በኋሊ መሆን አሇበት ያለትን አጣሪው በመቀበሌና ዴርጅቱ ሥራ የጀመረው 
17/4/1999 በመሆኑ ከየካቲት 18 ቀን 1997 – 24/10/98 ዴረስ የ16 ወራት ዯመወዝ ማናቸውም 
የመንግስት ግብር ተቀንሶና ቀዯም ሲሌ ተጠሪው በብዴር የወሰደት ብር 37,000 ተቀናሽ ተዯርጏ 
የሚዯርሣቸውን ዴርሻ አመሌካች እንዱከፌለ በሚሌ በሪፕርቱ ገሌጿሌ፡፡ 

እንግዱህ እነዚህ ከዚህ በሊይ የተጠቀሱት ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ናቸው ተጠቃሌሇው ብር 
83,ዏ81.04 ሳንቲም የሆኑት አጣሪው በዚህ ዓይነት በጥሌቀት የቀረቡሇትን ማስረጃዎች 
በመመርመር አግባብነት ያሊቸውን በመቀበሌና አግባብነት የላሊቸውን በመጣሌ የተጠቀሰውን ገንዘብ 
የሰበር አመሌካች እንዱከፌለ በሪፕርት የገሇፀውና የሥር ፌ/ቤቶች በየዯረጃው የቀረበሊቸውን ጉዲይ 
በመመርመር ገንዘቡን አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የወሰኑት፡፡ 

አመሌካች ብር 6ዏ,ዏዏዏ በ24/10/98 ዓ/ም በተዯረገ ስምምነት መክፇሊቸውን በመግሇጽ 
ያቀረቡት የመከራከሪያ ሀሣብም ቢሆን  ብር 6ዏ,ዏዏዏ / ስሌሳ ሺህ / የተከፇሇው ካሣ በሚሌ 
ስሇሆነና በዚሁ ስምምነት ላልች ሂሣቦች ሇወዯፉት ተሰሌቶ የሚቀርቡና ክፌያ የሚፇፀምባቸው 
መሆኑ የተገሇፀ በመሆኑ በስላቱ መሠረት እንዱከፌለ የተጠየቁትን ገንዘብ መክፇሌ አይገባኝም 
ማሇታቸው ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡  

በላሊ በኩሌ የማህበሩን ዕዲ በሚመሇከት ምንም ሳይባሌ ታሌፎሌ ያለትም ቢሆን የግራ 
ቀኙ ተከራካሪዎች ሰኔ 24 ቀን 1998 ዓ/ም በተፇራረሙት ቃሇ ጉባኤ ገጽ 6 በቁጥር ‛7 ዴርጅቱ 
ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ይህ ውሌ እስከ ተዯረገበት እሇት ዴረስ በዴርጅቱ ሊይ ያሇውን ዕዲ 
በተመሇከተ ዴርጅቱን በማስቀረት ይዘው የሚጓዙት  አመሌካች በሚያቀርቡትና በተጠሪው ‛ሼር“ 
ምትክ በሚገባው ግሇሰብ የሚሸፇን ይሆናሌ“ ተብሎሌ፡፡ በዚህ መሌክ ስምምነት ሊይ የተዯረሰ ከሆነ 
ዯግሞ እንዯገና አመሌካች ተጠሪው ሇማህበሩ ዕዲ ተጠያቂ ሉሆኑ ይገባሌ ያለት ከተፇረመው 
ስምምነት ጋር የሚጋጭ ይሆናሌ፡፡ 

የማህበሩን መፌረስ በሚመሇከት አመሌካች ባቀረቡት  ክርክር ተጠሪ ዴርሻቸውን ይዘው 
ከማህበሩ የወጡ በመሆናቸው በተጠሪው ጥያቄ መነሻ ማህበሩ ሉፇርስ አይገባም ካለ በኋሊ 
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የማህበሩ አባሊት ከሁሇት በታች በመሆኑ እንዱፇርስ ጠይቀዋሌ የሥር ፌ/ቤትም ማህበሩ እንዱፇርስ 
የወሰነው ከዚህ በሊይ በተጠቀሰው የክርክር ሃሣብ መነሻ ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ የመሠረቱት 
ማህበር ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሲሆን ማህበሩ ሉመሠረት የሚችሇው ዯግሞ በንግዴ ህግ 
አንቀጽ 510/2/ እንዯተጠቀሰው ማህበርተኛው ከሁሇት ያሊነሠና ከአምሣ ያሌበሇጠ ከሆነ ነው፡፡  

በዚህ በተጠቀሰው ማህበር ዯግሞ አባሊቱ አመሌካችና ተጠሪ ብቻ ሲሆኑ ተጠሪው ከማህበሩ 
ከተሠናበቱ አመሌካች ብቻ ይቀራለ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ በህጉ ከተጠቀሰው አነስተኛ ቁጥር በታች 
በመሆኑ መፌረሱ የግዴ ነው፡፡ 

በመሆኑም የሂሣብ አጣሪ ያቀረበውን ሪፕርት መነሻ በማዴረግ የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤት 
ከውሣኔው በፉት ተጠሪ የተቀበለትን ብር 6ዏ,ዏዏዏ/ስዴሳ ሺህ/ እና በሂሣብ አጣሪ ተሠሌቶ 
የቀረበውን ብር 83,081.04 /ሰማንያ ሶስት ሺህ ሰማንያ አንዴ ከዜሮ አራት ሳንቲም/ አመሌካች 
ሇተጠሪ እንዱከፌለና የንግዴ ማህበሩም እንዱፇርስ የሰጠውን ውሣኔ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ያፀናው 
በአግባቡ ስሇሆነ በሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

1. የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በኮ/ቁ 26095 በቀን 01/7/2001 ዓ/ም በዋሇው ችልት እንዱሁም 
የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 78493 በቀን 10/03/2003 በዋሇው ችልት የሰጡት ፌርድች ፀንተዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇተጠሪ ቀዯም ሲሌ ከከፇለት ብር 6ዏ,ዏዏዏ/ስዴሳ ሺህ/ በተጨማሪ ብር 
83,081.04/ሰማንያ ሶስት ሺህ ሰማንያ አንዴ ከዜሮ አራት ሳንቲም/ እንዱከፌለ የተወሰነባቸው 
በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ አመሌካችና ተጠሪ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡  
4. መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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የሰ/መ/ቁ. 49295 

መጋቢት 22 ቀን 2003 ዓ.ም  

 ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

ሏጎስ ወሌደ 

ዲኜ መሊኩ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   በሊቸው አንሺሶ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ነ/ፇጅ ናሆም ሸዋንግዛው ቀረቡ  

ተጠሪ ፡- 1- የቻይና ዋንቦ ኢንጂሪንግ ኮርፕሬሽን ጠበቃ ደቺ ፇሇቀ ቀረቡ  

        2- ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ጠበቃ መኮንን ሽፇራው ቀረቡ 

የሰ/መ/ቁጥር 49321 የሆነ መዝገብ ከዚህ መዝገብ ጋር ተጣምሮ ተመርምሮ ተከታዩ 
ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የመዴን ውሌን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ 
በሰ/መ/ቁጥር 49295 በአመሌካች በ2ኛ ተጠሪና በአቶ ዮናስ ተስፊዬ ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በአሁኑ አመሌካች የመዴን ዋስትና 
የተሰጠው የ1ኛ ተጠሪ ኤላክትሪክ ትራንስፍርመር ንብረትነቱ የአቶ ዮናስ ተስፊዬ በሆነ ተሽከርካሪ 
በአሁኑ 2ኛ ተጠሪ አስጫኝነት ከጅቡቲ ወዯብ ተጭኖ ወዯ ዯብረ ብርሃን ሲሄዴ መኪናው 
የመገሌበጥ አዯጋ  ዯርሶበት በትራንስፍርመሩ ሊይ ከባዴ ጉዲት መዯረሱን ገሌፆ የአሁኑ አመሌካች 
በመዴን ውለ መሠረት የአሁኑ ሁሇተኛ ተጠሪ ዯግሞ ወኪሌ ሁኖ በማስጫኑ የስር ሶስተኛ ተከሣሽ 
የነበሩት ግሇሰብ /አቶ ዮናስ ተስፊዬ/ ዯግሞ አጓዥ በመሆኑ ኃሊፉነት እንዯአሇባቸው ጠቅሶ ሇዯረሰው 
ጉዲት ብር 2,223,293.80 /ሁሇት ሚሉዮን ሁሇት መቶ ሃያ ሶስት ሺህ ሁሇት መቶ ዘጠና ሶስት 
ብር ከሰማኒያ ሳንቲም/ በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን 
የሚያሳይ ነው፡፡ የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት በስር ከሣሽ በኩሌ ሇቀረበበት ክስ በሰጠው መከሊከያ 
መሌስ ፡- ከከሣሹ ጋር የመሰረተው የመዴን ዋስትና ውሌ የባህር መዴን ዋስትና ውሌ በመሆኑ 
ጉዲዩ የሚገዛው በባሔር ሔጉ እንጂ በንግዴ ሔጉ አሇመሆኑን በትራንስፍርመሩ ሊይ ጉዲት የዯረሰው 
ተሽከርካሪው መጫን ከሚችሇው አቅም በሊይ በመጫኑ ይህም የተዯረገው በከሣሹ ወኪሌ በሆነው 
ታብትራ ኃ/የተ/የግ/ማህበር በመሆኑና ወኪሌ ያዯረገው ወካዩ እንዲዯረገው ስሇሚቆጠር እንዱሁም 
በመዴን ውለ ሊይ በግሌፅ መዴን ሰጭውን ከኃሊፉነት ነፃ የሚያዯርገው እንዯሆነ ገሌጾ ኃሊፉነት 
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የሇብኝም በንግዴ ሔጉ መሠረትም የእምቢታ ማስታወቂያ በሰባት ቀናት ውስጥ ሇመዴን ሰጪው 
ያሇመገሇፁ የመዲረግ መብቱን ያሳጣው በመሆኑም መዴን ሰጪው ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን 
እንዱያሳይ እንዱሁም የኃሊፉነት መጠኑም ቢሆን የተጋነነ እና በተገቢው ማስረጃ ያሌተዯገፇ 
መጠኑን ጠቀሶ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተከሣሽ 
የነበረው ታብትራ ኃሊ.የተ.የግሌ ማህበር በበኩለ ከተከሣሾች ጋር ተጣምሮ መከሰስ የላሇበት 
መሆኑን በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አንስቶ የተከራከረ ሲሆን በኃሊፉነት ረገዴ ዯግሞ 
በተሰጠው የውክሌና ስሌጣን መሠረት በውለና በሔጉ አግባብ ግዳታውን የተወጣ መሆኑን ገሌጾ 
ክሱ ውዯቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ የስር ሶስተኛ ተከሣሽ የነበሩት ግሇሰብ /አቶ ዮናስ 
ተስፊዬ / በበኩሊቸው ከአንዴ አጓዥ በሚጠበቅ መሌኩ ትራንስፍርመሩን ጭነው ሇስር ከሣሽ 
ያስረከቡ መሆኑንና በጊዜውም በሔጉ አግባብ መሠረት የእቢታ ማስታወቂያ /Protest/ ሳይፃፌሊቸው 
ከስምንት ወራት በሁዋሊ ጉዲቱ ዯርሷሌ በማሇት ጥያቄ መቅረቡ ሔጋዊ አሇመሆኑን ገሌፀው ክሱ 
ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም 
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በሁዋሊ ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የባሔር ሔጉ መሆኑን 
ጠቅሶ የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትንና አቶ ዮናስ ተስፊዬን ከኃሊፉነት ነጻ ሲያዯረጋቸው ታቭታራ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበርን ሇጉዲዩ ኃሊፉ በማዴረግ በከሣሽ የተጠየቀውን ገንዘብ ያህሌ እንዱከፌሌ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የስር ከሣሽ የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትና አቶ ዮናስ ተስፊዬ ከኃሊፉነት ነፃ 
መባሊቸው ያሇአግባብ ነው በማሇት ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ዯግሞ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት 
በየፉናቸው ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በሁዋሊ መዛግብቱ ተጣምረው ታይተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮም ሇጉዲዩ 
አግባብነት ያሇው ሔግ የንግዴ ሔጉ ሁኖ የስር ፌርዴ ቤት የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትን ከኃሊፉነት 
ነፃ መዯረጉ ያሊግባብ ነው ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ከመዴን ሰጪና ከአቶ ዮናስ ተስፊዬ ጋር 
ተጣምሮ መከሰሱም ያሊግባብ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሽሮ የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት ሇክሱ መሠረት የሆነውን ገንዘብ ሇከሣሽ /ቻይና ወንቦ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን 
/እንዱከፌሌ መዴን ሰጪው ገንዘቡን ሇከሣሽ ከፌል የስር ሁሇተኛ እና ሶስተኛ ተከሣሾችን የመክሰስ 
መብቱ የተጠበቀ መሆኑ ተገሌጾ ተወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሣኔ ሊይ 
ሲሆን የሰበር አቤቱታ የቀረበው በሁሇት መዛግብት ነው፡፡ በሰ/መ/ቁጥር 49295 አመሌካች የሆነው 
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ሲሆን የሰበር ተጠሪ የሆኑት የስር ከሣሽና የስር ሁሇተኛ ተከሣሸ 
ናቸው፡፡ በሰ/መ/ቁጥር 49321 አመሌካች የሆነው የስር ከሣሽ ሲሆን የሰበር ተጠሪ የሆነው ዯግሞ 
የስር ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበረው ታቭትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ነገረ ፇጅ መስከረም 11 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም በጻፊት ስምንት ገፅ 
የሰበር አቤቱታ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ ሊይ የተፇፀመ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ ፡- ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇው የባህር ሔግ ሁኖ እያሇ ከውለ መሠረታዊ ይዘት ውጪ የንግዴ 
ሔጉ ተፇፃሚነት አሇው መባለ ያሊግባብ ከመሆኑም በተጨማሪ መዴን ዴርጅቱ የስር ሁሇተኛና 
ሶስተኛ ተከሣሾችን በመክሰስ የመዲረግ መብቱን ሉያስከብር ይችሊሌ ተብል መወሰኑ ከስነ ሥርዓት 
ውጪ ከመሆኑም በሊይ በውጤት ዯረጃ የመዴን ዴርጅቱን መብት ሉያስጠብቅ የሚችሌበት ከሔግም 
ሆነ ከውሌ የመነጨ ምክንያት የላሇ መሆኑን ጠቅሰው ውሣኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  በዚህ ረገዴ የቀረበው የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት የሰበር አቤቱታ 
ተመርምሮም ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው የባህር ሔጉ ሳይሆን የንግዴ ሔጉ ነው ተብል መወሰኑ 
ባግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመረር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ 
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የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ የሆኑት የስር ከሣሽና የስር ሁሇተኛ ተከሣሽ ቀርበው የፅሐፌ መሌሳቸውን 
ሰጥተዋሌ፡፡ የስር ከሣሽ የሆነው ዴርጅት ያቀረበው የሰበር አቤቱታ መስረከረም 18 ቀን 2ዏዏ2 
የተፃፇ ሁኖ መሰረታዊ ይዘቱ የስር ሁሇተኛ ተከሣሽ የነበረው ዴርጅት /ታቭትራ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር / ከስር ተከሣሾች ጋር ተጣምሮ መከሰስ የሇበትም ተብል የተሰጠው ውሣኔ ያሇግባብ ነው 
የሚሌ ሲሆን ይኸው አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል 
በመታዘዙም ግራ ቀኙ የጽሐፌና የቃሌ ክርክር እንዱያዯርጉ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ 
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች 
እንዱሁም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 37799 ከሰጠው የሔግ ትርጉም ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

1. በኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትና በቻይና ዋንቦ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን መካከሌ ያሇውን 
የመዴን ዋስትና በተመሇከተ ተፇፃሚነት ስሊሇው ሔግ፡- 

መዴን ሰጪ የሆነው የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ከቻይና ዋንቦ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን 
ጋር የመዴን ውሌ ያሇው ስሇመሆኑ ሳይክዴ ጉዲዩ ሉገዛ የሚገባበትን ሔግ ሇይቶ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 
በመዴን ሰጪ በኩሌ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው ተብል የተጠቀሰው ሔግ የባህር ሔጉ ነው፡፡ መዴን 
ገቢ የሆነው የቻይና ዋንቦ ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ዯግሞ በንግዴ ሔጉ ጉዲዩ ሉገዛ የሚችሌ ነው 
በማሇት ምክንያቶችን ጠቅሷሌ፡፡ ይህ ችልትም ግራ ቀኙ ያዯረጉትን የመዴን ውሌ እንዯተመሇከተው 
የባህር ጉዞ ፕሉስ የሚባሌ መሆኑን ከሰነደ የተገነዘበ ሲሆን በኢንሹራንስ ውሌ ሊይ በተራ ቁጥር 
1.4 እስከ 7 ከተዘረዘሩት የአዯጋ መንስኤዎች በስተቀር የጉዞው ሽፊኑ እቃው ከሚመጣበት የቻይና 
ሀገር እስከ እቃው የሚዯርስበት የኢትዮጵያ ግዛት ዯብረ ብርሃን ዴረስ ሇሚዯርስ ማንኛውም ጉዲት 
ስሇመሆኑ በውለ አንቀጽ 1 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠው ጉዲይ ዯግሞ 
እቃው በሰላዲ ቁጥር 3-26454 ኢት  ተሳቢ ቁጥር 3-02979 ኢት የጭነት መኪና ከጅቡቲ ወዯብ 
ተጭኖ በመሬት ሲጓጓዝ በአፊር ብሓራዊ ክሌሌ ኤሉዲር ከተማ መኪናው ተገሌብጦ የመዴን 
ዋስትና በተገባሇት እቃ ሊይ ጉዲት መዴረሱ ሲሆን የመዴን ውለ በአንቀጽ 19 ስር ኢንሹራንሱ 
የሚገዛው በኢትዮጵያ ሔግና ሌማዴ ስሇመሆኑ ይዯነግጋሌ፡፡ የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት የመዴን 
ውለ ይዘት ከሊይ በተመሇከተው መሌኩ ስሇመሆኑ ግሌፅ ማስተባበያ ክርክር ሳያቀርብ የውለን 
ርዕስና የባህር ኢንሹራንስ መሰረታዊ ባህሪያትን እንዱሁም የዓሇም አቀፌ ሌምዴን መሠረት አዴርጎ 
ክርክር አቅርቧሌ፡፡ በእርግጥ የባህር ኢንሹራንስ መሠረታዊ ባህርይ ሲታይ ኢንሹራንሱ የሚገባው 
በባህር ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ ሊይ፡፡ የባህር ሔጉ አንቀፅ 292/1/ ሲታይም ግባቸው ሔጋዊ ሇሆነው 
የገንዘብ ግምት ዋጋ ሊሊቸውና ሉዯርስ የሚችሌ የባህር አዯጋ ሇሚያስፇራቸው ነገሮች ሁለ 
ኢንሹራንስ ሉዯረግሊቸው እንዯሚችሌ የተዯነገገ ሲሆን የዚሁ አንቀፅ ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ 
ዯግሞ በባህር አዯጋ በዯረሰበት ጉዲት ምክንያት ካሌሆነ በቀር ማንም ሰው በኢንሹራንስ የሚገኘውን 
ጥቅም ሇመጠየቅ አይችሌም በማሇት ይገሌፃሌ፡፡ የባህር ሔጉ ስሇኢንሹራንስ ውሌ የተዯነገጉትን 
ዴንጋጌዎች የሚያስቀምጠው አንቀጽ ሰባት ምዕራፌ አንዴ በቁጥር 288 ስር ዋናው ዓሊማ በባህር 
የሚዯርሰውን አዯጋ ወይም ከዚሁ ጋር ተጨማሪ የሆኑትን አዯጋዎችም ሇማረጋገጥ ቢሆን እንኳ 
ማንኛውም የኢንሹራንስ ውሌ በዚሁ ክፌሌ በተዯነገጉት ውሣኔዎች ይመራሌ በማሇት ዯንግጓሌ፡፡ 
ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የባህር ሔጉ ተፇፃሚነት የሚኖረው በባህር አዯጋ 
ሲዯርስ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የባህር አዯጋ የሚባሇው ዯግሞ በባህር ሊይ ዘረፊ እና የመሳሰለ ሁነው 
የባህር ክሌሌ ውስጥ የሚዯርሱ አዯጋዎች ናቸው፡፡ የባህር ሔጉ ከመግቢያው ጀምሮ ሲታይ የባህርን 
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ጉዲይ የሚመሇከቱ ጉዲዮችን የሚገዛ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በመሆኑም ከሊይ የተጠቀሱት የባህር 
ሔጉ ዴንጋጌዎችና የሔጉ መግቢያ ይዘትና መንፇስ ሲታይ የባህር ሔግ የተፇፃሚነት አዴማሱ 
የባህርን ጉዲይ ሇሚመሇከቱ ጉዲዮች ነው፡፡ ሇክርክሩ አግባብነት ያሊቸው የባህር ሔጉ ዴንጋጌዎች 
ይዘታቸውና መንፇሳቸው ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 655 ዴንጋጌ ይዘትና 
መንፇስ ሲታይም ሇጉዲዩ ጭብጥ አወሳሰን ምሊሽ የሚሠጥ ሁኖ ይገኛሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ 
ስሇኢንሹራንስ የተመሇከቱት የንግዴ ሔጉ ዴንጋጌዎች የተፇፃሚነት ወሰንን የሚያሳይ ሲሆን በንዐስ 
ቁጥር አንዴ በንግዴ ሔጉ ስሇኢንሹራንስ የሚዯነግገው አንቀጽ ሶስት ተፇፃሚ የሚሆነው በመሬት ፣ 
በወንዝና በአየር ሇሚዯርሱ አዯጋዎች መሆኑን ሲጠቅስ የዴንጋጌው ንዐስ ቁጥር ሁሇት ዯግሞ 
በንግዴ ሔጉ ስሇኢንሹራንስ የተመሇከተው አንቀጽ በባሔር ሔግ የሚተዲዯረውን የባህር ኢንሹራንስን 
የማይመሇከት ስሇመሆኑ አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው 
የውለ አርዕት የባህር ኢንሹራንስ ነው ተብል በተዋዋይ ወገኖች መገሇጹ ውለ በባህር ሔጉ እንዱገዛ 
ፌሊጎት ስሊሊቸው በዚሁ መሌኩ ውለ መገዛት ያሇበት ሳይሆን የውለ ይዘትና አዯጋው የዯረሰበት 
ቦታ በራሱ ውለ የሚገዛበትን የሔግ አግባብ ሇመሇየት የሚያስችሌ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም 
የተዋዋይ ወገኖች ፌሊጎት ከውለ አጠቃሊይ ይዘት ታይቶ ውሊቸው የሚገዛበት ሔግ መሇየቱ የውሌ 
አተረጓጎም ዯንቦች የግዴ የሚለት ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይም የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 
ሇቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን የሠጠው የመዴን ውሌ በአርስት ዯረጃ የባህር ጉዞ ፕሉሲ /Marine 
insurance / በሚሌ የተጠቀሰ ቢሆንም የውለ አንቀጽ  1 እና 19 ይዘት ሲታይ ግን በውለ በግሌፅ 
ከተገሇለት አዯጋዎች ውጪ በመሬት ሊይ ሇሚዯርሱ ላልች አዯጋዎች ሁለ መዴኑ የተገባ 
በመሆኑ በባህር ሔጉ ቁጥር 288 ፣ 292 እና በመግቢያው ሊይ እንዱሁም በን/ሔ/ቁጥር 655 
ዴንጋጌ መንፇስ እና ይዘት ሲታይ ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው ሔግ የኢትዮጵያ ንግዴ ሔግ ሁኖ 
ስሇአገኘነው በዚህ ረገዴ የቀረበው የኢትዮጽያ መዴን ዴርጅት ክርክር ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ 
የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የሰጠው የሔግ ትርጉም መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 

2. ኃሊፉነትን በተመሇከተ፡- የቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትን ሉከስ 
የቻሇው በመዴን ውለ መሠረት ሲሆን ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበርን ዯግሞ የእቃ ማጓጓዝ ውሌን 
መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽንና በታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር የተዯረገው 
ውሌ እቃውን በማጓጓዝ ዯብረ ብርሃን ከተማ ሇማዴረስ ሲሆን በውለ አንቀጽ 3.6 ሊይ እቃው 
ሲጓጓዝ በመንገዴ ሊይ ሇሚዯርስበት ማንኛውም ጉዲት ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ኃሊፉነት 
ሇመውሰዴ ስሇመሆኑ ቻይና ዋንቦ በዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው ክርክር ሊይ ጠቅሷሌ፡፡ ታብትራ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ባቀረበው ክርክርም ከቻይና ዋንቦ ጋር የመጓጓዣ ውሌ መፇራረሙን ሳይክዴ 
ስራውን በስር ፌርዴ ቤት ሶስተኛ ተከሣሽ ሇነበረው ሇአቶ ዮናስ ተስፊዬ የሰጠ መሆኑን ይህም 
ግሇሰብ በራሱ አሽከርካሪ እቃውን አስጭኖ ሲያመጣ ጉዲቱ የዯረሰ መሆኑን ጠቅሶ ተከራክሯሌ፡፡ 
እንግዱህ የቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን ከታብተራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ጋር ያዯረገው ስምምነት ሲታይ 
የትራንዚት አገሌግልትና የትራንስፕርት ስምምነት የሚሌ ስሇመሆኑ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት በውሣኔው ሊይ ያረጋገጠው ጉዲይ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ግንኙነቱ የሚገዛውም በዯንብ ቁጥር 
37/1990 ነው፡፡ በዚህ ዯንብ አንቀጽ 2/1/ ስር እቃ አስተሊሊፉ በአገር ውስጥ ወይም በአሇም አቀፌ 
ዯረጃ እቃ ተቀባይነት ወይም እቃ ሊኪነት በመወከሌ የጉምሩክ የወዯብ ወይም ላልች ስርዓቶች 
አስፇፅሞ ገቢ ወይም የወጪ እቃዎችን ወዯብ እንዱገቡ ወይም እንዱወጡ የሚያዯርግ ሲሆን እቃን 
የማጓጓዝና የማስረከብን ስራም እንዯሚጨምር ተቀምጧሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ ጠቅሊሊ ይዘት ሲታይም 
እቃ አስተሊሊፉው ስራውን የሚያከናውነው እቃ ሊኪዎችን ወይም ተቀባዮችን በመወከሌ ስሌጣን 
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መሆኑን የሚያስገነዝብ ቢሆንም በዯንቡ አንቀጽ 3/6/ እና 7 ዴንጋጌዎች ስር ያለት ሁኔታዎች 
ሲታዩ ዯግሞ የእቃ መጓጓዝ ተግባሩ እንዳት ሉከናወን እንዯሚገባ ያመሊክታለ፡፡ በዯንቡ አንቀጽ 
3/6/ ዴንጋጌ ስር እቃ አስተሊሊፉ የራሱን የትራንስፕርት አገሌግልት ካሇው የእቃ ማጓጓዙን ተግባር 
የሚያከናውነው እንዯ አጓጓዥ ሁኖ እንጂ በውሌክና አሇመሆኑን በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን 
የራሱ ትራንስፕርት ከላሇው ወይም ባሇእቃው የራሱን ማጓጓዣ ካሊቀረበ እቃ አስተሊሊፉው ማጓጓዣ 
ተከራይቶ እቃውን እንዯሚያጓጉዝ በዯንቡ አንቀጽ 3 ንዐስ ቁጥር ሰባት ዴንጋጌ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ 
ይህ ዴንጋጌ በአንቀጹ ንኡስ ቁጥር ስዴስት እንዯተመሇከተው የማጓጓዝ ስራውን እንዯ አጓጓዥ ሆኖ 
እንዯሚሰራ አያስቀምጥም፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው እቃ አስተሊሊፉ ስራውን ሁለ 
የሚያከናውነው በውክሌና ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር የማጓጓዝ ተግባሩን 
ያስፇጸመው በአቶ ዮናስ ተስፊዬ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ ሲሆን 
ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር የማጓጓዝ ተግባሩን ያከናወነው በውክሌና ተግባሩ እንጂ ራሱ በሰራው 
የማጓጓዝ ስራ አይዯሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ ታብትራ ኃሊፉነቱ የሚኖረው በዯንብ ቁጥር 37/1990 
አንቀጽ 12 ስር በተመሇከተው ሁኔታ ነው፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ ንዐስ አንቀጽ ሁሇት ስር እቃ አስተሊሇፉ 
ወይም የመርከብ ወኪሌ ተግባሩን ባሇማከናወኑ ጥፊት ቢፇጽም በተሇይም እቃው ቢጠፊበት 
ቢጎዴሌበት ወይም እቃውን በወቅቱ ባያስረክብ ተጠያቂ የሚሆን መሆኑ የተቀመጠ ሲሆን የዚሁ 
ዴንጋጌ የእንግሉዝኛው ቅጂም፡ ‛ the Frieght forwarder shall be liable for defaults in the 
performance of his duties, in particular he shall be liable for loss of or shortage of 
or damage to the goods or delay in delivery of the goods.“ የሚሌ ነው፡፡ የፋዳራለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅትን ሇጉዲቱ በመዴን ውለ መሠረት ኃሊፉ በማዴረግ 
ካሳውን ሇቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን ከፌል ታብትራን ኃ.የተ.ግሌ ማህበር ወይም አቶ ዮናስ ተስፊዬን 
በን/ሔ/ቁጥር 683/3/ መሠረት እንዱጠይቅ መብቱን የጠበቀሇት መሆኑን ውሣኔው ይገሌፃሌ፡፡ ይሁን 
እንጂ በቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽንና በታብትራ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር መካከሌ ያሇው የእቃ ማጓጓዝ 
ተግባር የሚፇጸመው  በውክሌና ግንኙነት /እቃ አስተሊሊፉነት ነወ፡፡/ በዚህ መሌኩ ሇሚፇፀም 
ተግባር እቃ አስተሊሊፉ የሚጠየቀው ዯግሞ በዯንቡ አንቀጽ 12/2/ ስር በተመሇከተው ሁኔታ ነው፡፡ 
በዚህ ዴንጋጌ መሠረት እቃ አስተሊሊፉ ተግባሩን በጥንቃቄ ማከናወን እንዯአሇበት የተቀመጠ ሲሆን 
የጥንቃቄው መሇኪያ ሲታይም እቃ አስተሊሊፉው በገባው ውሌ ግዳታ መሠረት እቃውን በማጓጓዝ 
ሇባሇንብረቱ የማስረከብ ኃሊፉነትን የሚሸፌን መሆኑ በዴንጋጌው ከሰፇሩት አመሊካች ነጥቦች 
የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ አንዴ እቃ አስተሊሊፉ እቃዎችን አጓጉዞ ሇባሇንብረቱ ካሊስረከበ በሔጉ 
አግባብ ኃሊፉነቱን የሚያስቀሩ ሁኔታዎችን እስካሊስረዲ ዴረስ ጥፊት እንዯፇፀመ የሚቆጠር መሆኑን 
የተጠቀሰው ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ በን/ሔ/ቁጥር 683/3/ ስር ወዯ ተመሇከተው ዴንጋጌ 
ስንመሇስ ዯግሞ፡- ላሊ ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ቢኖርም በክፊት ያዯረጉት ካሌሆነ በቀር ኢንሹራንስ 
ሰጪው በኢንሹራንስ ገቢው ወዯ ታች የሚቆጠሩ ተወሊጆች ወዯ ሊይ የሚቆጠሩ ወሊጆች ወኪልች 
፣ ሰራተኞች ወይም ከእርሱ ጋር ዘወትር አብረው በሚኖሩት ሰዎች ሊይ ኢንሹራንስ ሠጪው 
በምትክነት ክስ ሇማቅረብ እንዯማይችሌ ተቀምጧሌ፡፡ የዴጋጌው የእንግሉዝኛ ቅጂም 
‛Notwithstanding any provision to the contrary, the insurer may not claim against  
the ascendants, descendants, agents or employees of the insured person nor 
against persons living with him, unless such persons have acted maliciously..“ 
በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ 

የዚህ ዴንጋጌ አቀራራጽና ይዘት ሲታይ ኢንሹራንስ ሰጪ ክስ ሉያቀርብባቸው 
የማይቻሊቸው ወገኖች ከኢንሹራንስ ገቢው ጋር የጠበቀ ግንኙነት ያሊቸውና ሇራሳቸው ጥቅም 
ሳይሆን ሇኢንሹራንስ ገቢው ጥቅም በሚሰሩ ወገኖች ሊይ መሆኑን የሚስገነዝብ ነው፡፡ ስሇሆነም 
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እነዚህ ወገኖች ከወካዩ ጋር ካሊቸው የጠበቀ ግንኙነትና ስራቸውን የሚያከናውኑት ዯግሞ ሇወካዩ 
ጥቅም እስከሆነ ዴረስ በዯንብ ቁጥር 37/90 ስሇእቃ አስተሊሇፉ ከተሰጠው ትርጉም ጋር እኩሌ 
ተዯርገው ሉወሰደ የሚገባ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም የእቃ አስተሊሊፉነት ተግባር የሚከናወነው 
በውክሌና ስሌጣን መሠረት ቢሆንም እቃ አስተሊሊፉው ሇእራሱ ጥቅም የሚሰራ ነውና፡፡ በመሆኑም 
እቃ አስተሊሊፉነት በን/ሔ/ቁጥር 683/3/ ስር ‛ወኪልች“ በሚሌ ከተዘረዘሩት ወገኖች ስር ሉካተት 
የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በን/ሔቁጥር 683/3/ ስር የተመሇከቱት ወገኖች የሚፇፅሙት ተግባር የመዴን 
ሰጪውን በምትክነት እንዱገባና ሃሊፉነቱን እንዱወስደ የሚያዯርገው ተግባሩ በክፊት የተዯረገ/Have 
acted maliciously/ መሆኑ ከተረጋገጠ ይህም የጥፊቱ አፇፃፀም መሇኪያው በዯንብ ቁጥር 
37/1990 አንቀጽ 12 ስር ከተመሇከተው የወኪልች ተግባር ጥፊት ጋር ሲነጻጸር የጠበቀ መሆኑን 
የዴንጋጌው አቀራረፀ ያሳያሌ፡፡ ይኸውም አንዴ ዴርጊት በክፊት የተፇጸመ ነው የሚባሇው ምንም 
ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖር በአንዴ ሰው መብት እና ጥቅም ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ ሆነ ተብል ሲፇፀም 
መሆኑ ታዋቂው የሄኔሪ ብሊክስ የሔግ መዝገብ ቃሊት ‛Malicious Act is an intentional, 
wrongful act performed against another without legal justification .“ በማሇት ከሰጠው 
ትርጉም የምንገነዘበው ሲሆን ከዯንብ ቁጥር 37/90 አንቀጽ 12 ጋር ተያይዞ የሚነሳው ጥፊት 
ዯግሞ ከውሌ አፇጻጸም ጋር ተያይዞ ግዳታ ሳይፇጸም ሲቀር የሚነሳና ኃሊፉነት የሚያስከትሌ፣ 
ሔጉም ምክንያቶችን አመሌካችነት ባሇው ሁኔታ የጠቀሰ በመሆኑ ጥፊቱ የሚፇፀመው ሰፊ ባለ 
አጋጣሚዎች መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ከሊይ የተጠቀሰው መዝገበ ቃሊት ጥፊትን ሲተረጎም 
‛Default is the omission or failure to perform a legal or contractual duty.“ በማሇት 
ያስቀመጠው ሲሆን ይህም ትርጉም ጥፊቱ ከውሌ አፇጻጸም ጋር ተያይዞ መታየት ያሇበት ነው 
በማሇት የገሇፅነውን አባባሌ የሚያጠናክር ነው በመሆኑም የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት በን/ሔ/ቁጥር 683/3/ መሠረት ታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበርን 
ሇመጠየቅ ይችሊሌ ብል ሲወሰን መሰረት ያዯረገው ሔግ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው ሲሆን ይህ ሰበር 
ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 37799 ሊይ የእቃ አስተሊሊፉ በክፊት ሇፇጸመው ተግባር ካሌሆነ በስተቀር 
የሚጠየቅበት አግባብ የሇውም በማሇት የን/ሔ/ቁጥር 683/3/ ‛ን“ መሠረት በማዴረግ የሰጠው 
ትርጉምም ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ሔግ መሠረት በማዴረግ የተሰጠ ሁኖ ስሇአገኘነው በአዋጅ 
ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2/2/ መሠረት መሇወጥ ያሇበት ነው፡፡ 

ላሊው የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ካሣውን ከፌል ታብትራ ኃ/የተ/የግ ማህበርን 
እንዱጠይቅ ውሣኔ የተሠጠበትን የክርክር ሂዯት አግባብነቱን መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ ከሊይ 
እንዯተገሇፀው በእነዚህ ወገኖች መካከሌ የሚነሳው ክርክር የሚገዛው በአዋጅ ቁጥር 37/90 ሲሆን 
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ሇቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን በሰጠው የመዴን ውሌ መሠረት በእቃ 
አስተሊሊፉው ሊይ የሚያቀርበው ክርክር እቃው አቅም በላሇው መጓጓዣ ሊይ በመጫኑ ጉዲቱ 
መዴረሱን የሚያሳይ ሲሆን ታብትራ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ዯግሞ በክሱ ውስጥ ተሳታፉ 
የሚሆንበት ወይም በጣምራ የሚከሰስበት አግባብ የላሇ መሆኑን ጠቅሶ በመከራከሩ ይህንኑ የእቃ 
አስተሊሊፉ ክርክር የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት እንዲሇ ተቀብል በስር ፌርዴ ቤት የክሱ 
አመሰራረትም ሆነ የክርክሩ አመራር ስነ ሥርዓቱን የተከተሇ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ ታብትራ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባቀረበው መሌስም የመከራከር መብቱ መጣበቡን ይግባኝ 
ሰሚ ፌርዴ ቤት ተገንዝቦ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ መሆኑንና በጭብጥ አመሰራረትም ሆነ ሇጉዲዩ 
ተፇፃሚነት ካሇው ዴንጋጌ አንጻር አንዴ ተከሣሽ ላሊ ተከሣሽ ሇሰጠው መከራከሪያ መሌሱን 
የሚሰጥበት አግባብ በኢትዮጵያ የሙግት አመራር ሥርዓት ውስጥ የላሇ መሆኑን ዘርዝሮ 
ተከራክሯሌ፡፡ እኛም እንዯተመሇከትነው የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት በቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን ሊይ 
የሚያነሳው ክርክር የመዴን ውለንና የንግዴ ሔጉን መሠረት ያዯረገ ቢሆንም ቻይና ዋንቦ ከእቃ 
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አስተሊሊፉው ጋር የሚያቀርበውን ክርክር ዯግሞ መዴን ዴርጅቱ በውለ በሚያገኘው የመዲረግ 
መብት በእቃ አስተሊሊፉው ሊይ ከማቅረብ የሚከሇክሇው ሔግ የሇም፡፡ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልትም መዴን ዴርጅቱ እቃ አስተሊሊፉውንና አጓዡን የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀሇት 
ነው ያሇው በእነዚህ ወገኖች የቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን ሉያነሳ የሚችሇውን ክርክር ሁኖ እነዚህ 
ወገኖች ዯግሞ ሇመዴን ዴርጅቱ ጥያቄ ኃሊፉነት የላሇባቸው መሆኑን የሚያሳይ ክርክር ሉያቀርቡ 
የሚችለት በቻይና ዋንቦ ሊይ ወይም ታብትራ ከአቶ ዮናስ ተስፊዬ ሊይ ፣ ወይም ዮናስ ተስፊዬ 
ዯግሞ በታብትራ ሊይ ሉያነሱ የሚችለትን ክርክር ነው፡፡ ሇጉዲዩ አወሳሰን ዯግሞ ከመዴን ውለ 
ጀምሮ ሁለም ወገኖች በመካከሊቸው  ያዯረጉት ስምምነት አግባብነት የሚኖረው ይሆናሌ፡፡ የመዲረግ 
መብት አጠቃሊይ ፅንሰ ሀሣብ ሲታይም የመጨረሻ ኃሊፉነት ያሇውን ወገን በመሇየት ካሣውን 
የከፇሇው ወገን  ገንዘቡ እንዱተካሇት ማዴረግ ነው ፡፡ ፌርዴ ቤቶች በመዴን ውለ መሠረት 
ኃሊፉነት ያሇው ወገን ኃሊፉ የማሆንበትን ምክንያት ገሌፆ የሚከራከር ከሆነ ይህንኑ እንዱያስረዲ 
እዴሌ መስጠት አሇባቸው፡፡ እንዱሁም በክርክሩ ውስጥ የሚገባ ወገን ካሇና ኃሊፉነቱ የማን እንዯሆነ 
እንዱሇይ ከሣሽ ጥያቄ ከአቀረበም ይህንኑ በተገቢው መንገዴ በመመራት ተገቢውን ውሣኔ መስጠት 
ይገባቸዋሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥሔ/ቁጥር 36/5/ ፣ 39 ፣ 40 ፣ እና 43 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስም 
ይህንኑ የሚያሳይ ነው፡፡ ግሌፅ የሆነ ክርክር ቀርቦ ባሇበት ሁኔታ እነዚህ ዴንጋጌዎች በአግባቡ 
ሳይተገበሩ የሚሰጠው ውሣኔ በክርክር አመራር ስርዓት ተቀባይነት አሇው ሉባሌ የሚችሌ 
አይዯሇም፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተው የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት የመዴን ውለ መኖሩን ሳይክዴ 
ኃሇፉነት የላሇበት መሆኑን ጠቅሶ የሚከራከረው መዴን የተገባሇት እቃ ሊይ ጉዲት የዯረሰው አቅም 
በላሇው መኪና ሊይ በመጫኑ ምክንያት ነው የሚሌ ክርክር ሲሆን ይኸው ተግባር እቃ 
አስተሊሊፉውን በዯንብ ቁጥር 37/1990 አንቀፅ 12/2/ መሠረት ሉያስጠይቅ የሚችሌ መሆን 
ያሇመሆኑ ፣እቃ አስተሊሊፉው አጓዡ /አቶ ዮናስ/ ኃሊፉነት ያሇው መሆን ያሇመሆኑን ሉያስረዲ 
የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑ አጓዥ የተባለት አቶ ዮናስ ተስፊዬ ሇጉዲቱ የማይጠየቁበት የህግም ሆነ 
የፌሬ ነገር ክርክር ያሇ መሆን ያሇመሆኑ እና ላልች አግባብነት ያሊቸው ጭብጦች መሇየት 
ያሇባቸው የኢትየጵያ መዴን ዴርጅት ካሣውን ሇቻይና ዋንቦ ኮርፕሬሽን ከከፇሇ በኋሊ ሳይሆን አሁን 
በቀረበው ክርክር  መሆኑን የክርክሩ ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ የታብትራ ኃ/የተየግሌ ማህበር ጠበቃ አንዴ 
ተከሣሽ ሊቀረበው ክርክር ላሊው ተከሣሽ መሌስ እንዱሰጥበት የሚያስችሌ የክርክር ስርዓት 
በኢትዮጵያ የሙግት አመራር ሥርዓት የሇም፣ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሠጠው ውሣኔም 
ይህንኑ ያገናዘበ ነው በማሇት ሇሰበር ችልት በሰጡት መሌስ ሊይ ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ 
በኢትዮጵያ የፌትሒ ብሓር ክርክር ሊይ በክርክር አመራር እና እውነትን በማውጣት ረገዴ የፌርዴ 
ቤት ሚና ሲታይ እጅጉን ከፌተኛ መሆኑን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቀጥር 39 ፣ 40 ፣ 91 ፣ 136 ፣ 241 
፣ 246 ፣ 247 ፣ 248 ፣ 256 ፣ 265 ፣266፣  272 እና ላልች በርካታ በዋቢነት የሚጠቀሱ 
ዴንጋጌዎች ያለ በመሆኑ አንዴ ተከሣሽ በሚያቀርበው ክርክር ሊይ ላሊው ተከሣሽ መሌስ /ክርክር / 
እንዱያቀርብበት ማዴረግ ሥርዓቱ የሚዯግፇው አይዯሇም ሉባሌ የሚችሌ አይሆንም፡፡ ዋናውና 
ቁሌፈ ነገር የተከራከሪ ወገኖች የመከራከር መብት መጠበቅ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የታብትራ 
ጠበቃ ያቀረቡትን ክርክር የምንቀበሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የስር ፌርዴ ቤት የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ባቀረበው ክርክር ታብትራ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበርም ሆነ አቶ ዮናስ ተስፊዬ ክርክር እንዱያቀርቡ አዴርጎ ሙግቱን አሇመመራቱን 
በማረም ጉዲዩን እንዯገና እንዱመሇከተው ማዴረግ ሲገባው መዴን ዴርጅቱን ከወዱሁ ሇጉዲቱ ኃሊፉ 
በማዴረግ ላሊ ክስ አቅርቦ መብቱን ሉያስከብር ይችሊሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ የመዴን ዴርጅቱ 
የመዴን ውለንም ሆነ በዯንብ ቁጥር 37/1990 እንዱሁም አግባብነት ባሊቸው ላልች ሔጎች 
መሠረት የሚያቀርበውን ክርክር ከወዱሁ ዋጋ ሉያሳጣ የሚችሌበት ሁኔታ መኖሩን ከክርክሩ ይዘት 
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ተገዝበናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ኃሊፉነቱን በተመሇከተ የተሰጠው ውሣኔ የክርክር አመራር ስርዓቱ 
በአግባቡ ሳይከናወን የተሰጠ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ጉዲዩ ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተመሇከቱት ክርክር ምክንያቶች መሠረት በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ 
ተሽሮ ክርክሩ እንዯገና መመራት ያሇበት ሁኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 
ው ሣ ኔ 

 
1- በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 39888 ሰኔ 25 ቀን 2ዏዏ1 ዓ/ም የተሰጠው ውሣኔ  

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 
2- የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔም ተገቢነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ 
3- ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 37799 ሊይ በዯንብ ቁጥር 37/1990 መሠረት በራሱ 

ማጓጓዣ እቃ የማያስተሊሊፌ ሰው ሇመዴን ሰጪ ሉጠይቅ የሚችሇው በን/ሔ/ቁጥር 683/3/ 
መሠረት የክፊት ተግባር የፇፀመ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው በማሇት የሰጠው የህግ ትርጉም 
በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2/2/ መሠረት ተሇውጦ እንዯዚህ አይነት ግንኙነት ሉገዛ 
የሚገባው በዯንብ ቁጥር 37/1990 አንቀጽ 12/2/ በተመሇከተው ሁኔታ ነው ብሇናሌ፡፡ 

4- የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን እንዯገና ተመሌክቶ የስር 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች/ታብትራ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር እና አቶ ዮናስ ተስፊዬ /በኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት በቀረበው ክርክር ተገቢ 
ነው የሚለትን ክርክር እንዱያቀርቡ አዴርጎ እንዱሁም እነዚህ ተከሣሾች እርስ በራሳቸው 
የሚያቀርቡት ክርክር ካሇም በመቀበሌ እና ማስረጃ ካሊቸውም ከሰማ በሁዋሊ ጉዲዩን ከዯንብ 
ቁጥር 37/1990 አንቀጽ 12 እንዱሁም አቶ ዮናስ ተስፊዬ ከታብትራ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ጋር 
ያሊቸውን ግንኙነት የሚገዛውን ውሌና ሔግ በመሇየት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343/1/ መሠረት ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡ 

5- በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የሰባት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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አምሯዊ ንብረት 
  



544 

 

የሰ/መ/ቁ.  57179 

የካቲት 22 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.  

ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጎስ ወሌደ 

      ዲኜ መሊኩ 

          ተሻገር ገ/ስሊሴ  

         ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- ኢትዮ ሴራሚክ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር - አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች ፡- 1. የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ነገረ ፇጅ አቶ አጥናፊ ዯምሴ ቀረቡ  

      2. ኦቮርጊጋ ቴክኖልጅ ሉሚትዴ አሌቀረቡም  

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ያቀረቡትን ይግባኝ 
በማየት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

 የክርክሩ መነሻ አንዯኛ ተጠሪ ሁሇተኛ ተጠሪ ያቀረበውን የንግዴ ምሌክት ምዝገባ ጥያቄ 
በመቀበሌ ሁሇተኛ ተጠሪ በአራት ማዕዘን ውስጥ ዙሪያውን በአስር ኮከቦች የተከበበ “ ETHIO 
CEMENT “ የሚሇው የንግዴ ምሌክት ሇመመዝገብ የሰጠው ውሣኔ ነው፡፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ ዓሇም 
አቀፌ ምዴብ ያሇው የሲሚንቶ ምርት ግሌጋልቱ በአራት ማዕዘን ውስጥ ዙሪያውን በአስር ኮከቦች 
የተከበበና መካከለ “ ETHIO CEMENT “ የሚሌ ፅሐፌ ያሇበት የንግዴ ምሌክት በአንዯኛው ተጠሪ 
እንዱመዘገብሇት ቁጥሩ 1912 በሆነ ማመሌከቻ ጠይቋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የንግዴ ምሌክቱን 
ከመመዝገቡ በፉት መቃወሚያ የሚያቀርብ ወገን ካሇ መቃወሚያውን እንዱያቀርብ መጋቢት 15 ቀን 
2ዏዏዏ ዓ.ም. በወጣው አዱስ ዘመን ጋዜጣ ማስታወቂያ አውጥቷሌ፡፡ አመሌካች "ኢትዮ ሲሚንቶ" 
በሚሇው የንግዴ ሥም የኢንቨስትመንት ፇቃዴ በማውጣት የሲሚንቶ ፊብሪካ ሇማቋቋም ጥረት 
እያዯረገ መሆኑን በመግሇፅ ሁሇተኛ ተጠሪ እንዱመዘገብሇት ያቀረበው የንግዴ ምሌክት ከአመሌካች 
የንግዴ ስም ጋር አንዴ አይነት በመሆኑና ሁሇቱም ዴርጅቶች የሲሚንቶ ምርት ሇተገሌጋዩ 
የሚያቀርቡ በመሆናቸው ተጠቃሚውን የሚያዯናግር በመሆኑ የንግዴ ምሌክቱ ሉመዘገብ አይገባውም 
የሚሌ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ኢትዮ ሲሚንቶ /ETHIO CEMENT/ የሚሇው ሀረግ 
የአመሌካች የንግዴ ስም መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ያቀረበሇት መሆኑን ገሌፆ ሆኖም አመሌካች 
ይህንን ሀረግ በንግዴ ምሌክትነት ስሊሊስመዘገበ፣ የሁሇተኛ ተጠሪ የንግዴ ምሌክት ETHIO 
CEMENT የሚሇው ሀረግ ብቻ ሣይሆን ዙሪያውን ያለት ኮከቦች አካሌ ሆኖ ያቀረበ በመሆኑና 
አመሌካች “ ETHIO CEMENT “ የሚሇውን ሀረግ ከላሊ ሉመዘገብ ከሚችሌ ምሌክት ጋር 
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ማስመዝገብና መጠቀም ስሇሚችሌ የአመሌካች መቃወሚያ የህግ መሠረት የሇውም በማሇት፣ 
ሁሇተኛ ተጠሪ እንዱመዘገብሇት የጠየቀውን የግንዴ ምሌክት በመመዝገብ ዕውቅናና ጥበቃ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አንዯኛ ተጠሪ በተሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ይግባኝ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔው የይግባኝ ቅሬታ የቀረበበት አንዯኛ ተጠሪና 
ሁሇተኛ ተጠሪ ያቀረቡትን መሌስና የአመሌካችን የመሌስ መሌስ ከሰማ በኋሊ አንዯኛ ተጠሪ ውሣኔ 
ሲሰጥ ያቀረባቸውን ምክንያቶች በመቀበሌ አንዯኛ ተጠሪ በአራት ማዕዘን ውስጥ በአስር ኮከቦች 
የተከበበ “ ETHIO CEMENT “ የሚሌ ፅሐፌ ያሇበት የንግዴ ምሌክት የሁሇተኛ ተጠሪ ንብረትና 
የንግዴ ምሌክት መሆኑን በማረጋገጥ መመዝገቡ የአመሌካችን መብትና ጥቅም ስሇማይነካ የንግዴ 
ምሌክቱ አይሰረዝም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

 አመሌካች ሰኔ 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ሇሁሇተኛ ተጠሪ በንግዴ 
ምሌክትነት የተመዘገበው “ ETHIO CEMENT “ የሚሇው ሀረግ የአመሌካች የንግዴ ስምና መጠሪያ 
ሆኖ አግባብነት ባሊቸው አካሊት ተመዝግቧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የሁሇተኛው ተጠሪን የንግዴ ምሌክት 
ሲመዘግብ አመሌካች በንግዴ ስሙ አምርቶ ፅፍ ሇገበያ የሚያቀርበውን የሲሚንቶ ምርት ሁሇተኛ 
ተጠሪ የንግዴ ምሌክት አዴርጎ ሇተገሌጋዩ በሚያቀርበው የሲሚንቶ ምርት ሊይ በንግዴ ምሌክትነት 
እንዱጠቀምበት ፇቃዴ ሰጥቷሌ፡፡ ይህ ተጠቃሚውን ህብረተሰብ የሚያሣስትና የሚያዯናግር ሲሆን 
የአንዯኛ ተጠሪ ውሣኔ የንግዴ አሠራር አዋጅ 329/95 እና የንግዴ ምሌክት ጥበቃና አሠራር አዋጅ 
5ዏ1/1998 መሠረታዊ ግብና ዓሊማ በሚያሣካ መንገዴ ተጣጥመው ሥራ ሊይ እንዱውለ የሚያዯርግ 
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም እኔ በንግዴ ስምና መጠሪያነት የምገሇገሌበትን “ ETHIO CEMENT “ ሁሇተኛ 
ተጠሪ የንግዴ ምሌክት አዴርጎ እንዱጠቀም አንዯኛ ተጠሪ የሰጠው ዕውቅና የአዋጅ ቁጥር 329/1995 
ዴንጋጌዎች እና የአዋጅ ቁጥር 501/1998 አንቀፅ 5 እና ላልች ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡  

 አንዯኛ ተጠሪ የንግዴ ስም በአንዴ ዴርጅት መጠሪያነት የሚያገሇግሌ ሲሆን ዓሊማው 
አንዯኛውን የንግዴ ዴርጅት ከላሊው የንግዴ ዴርጅት ሇመሇየት ነው፡፡ የንግዴ ስም የሚመዘገበው 
በንግዴ ሚኒስትር ወይም በክሌሌ ንግዴ ቢሮዎች ነው፡፡ የንግዴ ምሌክት የአንዴን ሰው ምርት ወይም 
አገሌግልት ከላሊው ሰው ሇመሇየት የሚያገሇግሌ ነው፡፡ የንግዴ ምሌክት ጥበቃ የሚያዯርገውና 
የሚመዘገበው በአዋጅ ቁጥር 501/1998 ሲሆን ይህንን ተግባር አንዯኛ ተጠሪ እንዱያከናውን በአዋጅ 
ቁጥር 320/1995 ስሌጣን ተሰጥቶታሌ፡፡ የንግዴ ዴርጅቶች የንግዴ ስያሜያቸውን በንግዴ ምሌክትነት 
በማስመዝገብ ወይም በመጠቀም ባሇቤት መሆን እንዯሚቻሌ አዋጅ ቁጥር 501/98 በአንቀፅ 5/1/ እና 
በአንቀፅ 7/2/ በግሌፅ የተዯነገገ ቢሆንም አመሌካች የንግዴ ስማቸውን በንግዴ ምሌክትነት 
አሊስመዘገቡም፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ጥበቃ የሰጠውና የመዘገበው ሇኮከቦቹ እንጅ “ ETHIO CEMENT “ 
ሇሚሇው ሀረግ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ የሰበር አቤቱታው የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ ውዴቅ ሆኖ 
እንዴሰናበት በማሇት ታህሣሥ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. በፅሐፌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

 ሁሇተኛው ተጠሪ በበኩለ የንግዴ ስምና የንግዴ ምሌክት የተሇያዩ ናቸው፡፡ አመሌካች 
ሲሚንቶ አምርቶ መሸጥ ስሊሌጀመረ በሚያመርተው ሲሚንቶ ሊይ የሚያስቀምጠው የንግዴ ምሌክት 
ምን እንዯሆነ ገና አሌታወቀም፡፡ እኔ የአመሌካችን የንግዴ ስያሜ በንግዴ ምሌክትነት 
አሌተጠቀምኩም፡፡ አመሌካች ምርት ማከፊፇሌ አሌጀመረም ስሇዚህ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ 
በመሠረዝ እንዱያሰናብተን በማሇት ጥር 3ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም. የተፃፇ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ከሥር 
የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
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መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አንዯኛ ተጠሪና ይግባኝ ሰሚው የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ 
ተጠሪ እንዱመዘገብሇት ያቀረበው "የንግዴ ምሌክት" አመሌካች የንግዴ ስሙን በንግዴ ምሌክትነት 
ስሊሊስመዘገበ ወይም የንግዴ ስሙ የሚያመርተውን የሲሚንቶ ምርት ሇተጠቃሚው ማቅረብ 
ያሌጀመረ በመሆኑ መቃወሚያ ሉያቀርቡበት አይችሌም በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ 
አይዯሇም የሚሇው ጭብጥ መመርመር ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

 ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን አመሌካችና ተጠሪ ሇማምረትና ሇመስጠት የሚፇሌጉትን 
አገሌግልት አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች በተሇይም ከንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 
67/1989 በአዋጅ ቁጥር 328/1995 እንዯተሻሻሇ አግባብነት ያሊቸውን የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች 
የንግዴ አሠራር አዋጅ ቁጥር 329/1995 ከአንዯኛው ተጠሪ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 32ዏ/1995 እና 
ከአዋጅ ቁጥር 5ዏ1/1998 ዴንጋጌዎች ማገናዘብና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተከተሇውን የህግ 
አተረጓጎም ተገቢነት መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 67/1989 በአዋጅ ቁጥር 329/1995 እንዯተሻሻሇው በአንቀፅ 16 
ንዐስ አንቀፅ 1 በሚዯነግገው መሠረትና የንግዴ ህግ አንቀፅ 135 ንዐስ አንቀፅ 1 እና ንዐስ አንቀፅ 
2 በሚዯነግጉት መሠረት "ኢትዮ ሲሚንቶ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር" በሚሌ የንግዴ ስም 
ተመዝግቦ የሲሚንቶ ማምረቻ ፊብሪካ በማቋቋምና ሲሚንቶ በማምረት ሇአገር ውስጥ ገበያና 
በተሻሻሇው የንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አዋጅ ቁ. 328/1995 አንቀፅ 32 መሠረት ምርቱን ወዯ ወጭ 
አገር ሇመሊክ የሚችሌ የንግዴ ዴርጅት ስሇመሆኑ አመሌካች ሇአንዯኛ ተጠሪ ካቀረባቸው 
ማስረጃዎችና በይግባኝ እና በሰበር ካቀረበው ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አመሌካች ይህንን ተግባሩን 
ሲያከናውን በንግዴ ህጉና በንግዴ ሥራ አዋጅ 329/1995 መሠረት ተገቢው ጥበቃ የሚሰጠው ሲሆን 
በንግዴ ሥራ አዋጅ ቁ. 329/1995 እና በላልች ህጎች የተዯነገጉትን ግዳታና ሀሊፉነቶች በአግባቡ 
መወጣት ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህም በመሆኑ አመሌካች ፊብሪካውን በመገንባት ያመረተውን ሲሚንቶ 
ሇአገር ውስጥና ሇውጭ ገበያ ሲያቀርብ በንግዴ ሥራ አዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 21 በተዯነገገው 
መሠረት ስሇ አመረተው ምርት መግሇጫ የመሇጥፌ ግዳታ አሇበት፡፡ በምርቱ ሊይ የሚሇጥፇው 
መግሇጫ በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 21 ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገውን መያዝ እንዯሚገባውና 
በተሇይም አመሌካች የሲሚንቶ ምርቱን አሽጎ ሇገበያ ሲያቀርብ በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 21 
ንዐስ አንቀፅ /3/ በሚዯነግገው መሠረት የዕቃውን የተጣራ ክብዯት፣ የፊብሪካው ወይም የአሻጊው 
ስምና አዴራሻና ዕቃው አገሌግልት መስጠት የሚያበቃበትን ቀን እና ዕቃው የተመረተበትን ቀን 
በምርቱ ሊይ የመፃፌ ግዳታና ሀሊፉነት እንዲሇበት ከሊይ ከተጠቀሰው የህግ ዴንጋጌ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም የምንረዲው አመሌካች የፊብሪካውን ግንባታ አጠናቅቆ የሲማንቶ ምርት በማምረት 
ሇገበያ ሲያሠራጭ ሲሚንቶውን ያመረተው ‛ኢትዮ ሲሚንቶ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር‛ 
መሆኑን በመግሇፅ የመሇጠፌ ህጋዊ ግዳታና ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 
21 ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ በግሌፅ የተዯነገገ መሆኑ ነው፡፡ አመሌካች ከዚህ በፉት የሲሚንቶ ምርት 
በንግዴ ስሙ በመጠቀም ያሊሰራጨ ቢሆንም ምርት ሲጀምር የንግዴ ስሙንና አዴራሻውን አሽጎ 
በሚያቀርበው የሲሚንቶ ምርት ሊይ የመግሇፅ /የመፃፌ/ ህጋዊ ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ሁሇተኛው ተጠሪ የሚሠራው ሥራ የሲሚንቶ ምርት ስርጭት ጋር የተገናኘ 
መሆኑ ሁሇተኛው ተጠሪ ሇአንዯኛ ተጠሪ ባቀረበው አቤቱታ የተገሇፀ ሲሆን፣ ሁሇተኛው ተጠሪ 
በአራት ማዕዘን ውስጥ ሆኖ በአስር ኮከቦች የተከበበና /ETHIO CEMENT/ የሚሇው ሀረግ ያሇበት 
የንግዴ ምሌክት አንዯኛ ተጠሪ ብቸኛ ባሇሀብትና ተጠቃሚ መሆኑን በማረጋገጥ እንዱመዘግብሇት፣ 
ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ ይህ የሁሇተኛው ተጠሪ የንግዴ ምሌክት በአራት ማዕዘን ምስሌ ውስጥ በአስር 
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ኮከቦች መካከሌ የሚፃፌ ቢሆንም በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 21 ንዐስ አንቀፅ 3/ሇ/ መሠረት 
አመሌካች በሚያመርተውና አሽጎ በሚሸጠው የሲሚንቶ ምርት ሊይ መግሇፅ ህጋዊ ግዳታው ከሆነው 
የአመሌካች የንግዴ ስም / ኢትዮ ሲሚንቶ/ በእንግሉዝኛው “ ETHIO CEMENT “ PRIVATE 
LIMITED ጋር አንዴና ተመሣሣይ ነው፡፡ ተጠሪ በንግዴ ምሌክትነት በሚያመርተውና 
በሚያሰራጨው የሲሚንቶ ምርት ሊይ እንዱሇጥፌ በአንዯኛ ተጠሪ የተመዘገበሇት የንግዴ ምሌክት 
አመሌካች በህግ ተገዴድ በምርቱ ሊይ መግሇፅ ከሚገባው የንግዴ ስያሜ ጋር የሚመሳሰሌ ተመሣሣይ 
“ ETHIO CEMENT “ የሚሌ ሀረግ ያሇው ነው፡፡ 

 የንግዴ ሥራ አዋጅ መሠረታዊ ዓሊማ ሇነፃ ገበያ ውዴዴር እንቅፊት የሆኑ ዴርጊቶችና ተገቢ 
ያሌሆኑ የንግዴ ሥራዎች እንዲይፇፀሙ በመከሊከሌና በማስወገዴ ተገቢ የንግዴ ውዴዴር እንዱሰፌን 
ማዴረግ እንዯሆነ በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ አዋጅ 
መሠረት ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር ማሇት በንግዴ ሥራ ኦዱት ውስጥ በተሇያዩ መንገድች 
ተወዲዲሪን ሇማጥፊት ያሇመ ማንኛውም ዴርጊት ወይም ተግባር ሁለ ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ 
ውዴዴር እንዯሆነ እንዯሚቆጠር በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 10 ንዐስ አንቀፅ 1 በመርህ ዯረጃ 
የተዯነገገ ሲሆን፣ በላሊው የንግዴ ዴርጅት ወይም በንግዴ ዴርጅቱ ተግባሮች በተሇይም ዴርጅቱ 
ከሚያቀርበው ምርት ወይም አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሁኔታ ማዯናገርን ያስከተሇ ወይም ሉያስከትሌ 
የሚችሌ ማናቸውም ዴርጊትና የአንዴ ዴርጅት ወይም የዴርጅቱን ተግባሮች በተሇይም ዴርጅቱ 
ከሚያቀርበው ምርት ወይም አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሁኔታ የሔዝብ ግንዛቤን ያዛባ ወይም ሉያዛባ 
የሚችሌ ማናቸውም ዴርጊት ተገቢ ያሌሆኑ የንግዴ ውዴዴሮች እንዯሆኑ በአዋጅ አንቀፅ 1ዏ ንዐስ 
አንቀፅ 2/ሀ/ እና /ሏ/ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ 

 በተመሣሣይ ሁኔታ የንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ መሠረታዊ ግብ ዕቃ በማምረት 
እና በማከፊፇሌ ወይም አገሌግልት በመስጠት የንግዴ ሥራ ሊይ የተሠማሩ ሰዎችን መሌካም ስም 
እና ዝና መጠበቅና በተመሣሣይ ዕቃዎችና አገሌግልቶች መካከሌ መሣከርን ማስወገዴ መሆኑ በአዋጅ 
ቁጥር 501/1998 መግቢያ በመጀመሪያው ፒራግራፌ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አንዯኛ 
ተጠሪ የፕተንትና የንግዴ ምሌክት የምዝገባ ወረቀት ማመሌከቻዎችን ተቀብል ውሣኔ ከመስጠቱ 
በፉት የንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅን መሠረታዊ ግብና ዝርዝር ዴንጋጌዎች እንዯዚሁም 
ላልች አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች መመርመር ወይም እንዱመረመር የማዴረግ ግዳታና 
ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 320/95 አንቀፅ 6 ንዐስ አንቀፅ 1 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ 
ስሇሆነም አንዯኛ ተጠሪ “ ETHIO CEMENT “ የሚሌ ሀረግ ያሇበትን የንግዴ ምሌክት 
እንዱመዘግብሇት ሁሇተኛ ተጠሪ ሲጠይቀው ‛ኢትዮ ሲሚንቶ“ በእንግሉዝኛው “ ETHIO CEMENT 
“ በሚሌ የንግዴ ስም የሚጠራው አመሌካች በሚያመርተውና አሽጎ በሚሸጠው ሲሚንቶ ሊይ ይህንን 
የንግዴ ስሙን የመፃፌና የመግሇፅ ግዳታና ኃሊፉነት በአዋጅ ቁጥር 329 በአንቀፅ 21 ንዐስ አንቀፅ 
3/ሇ/ የተጣሇበት መሆኑንና ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ በአንዴ በኩሌ በአራት ማዕዘን ምስሌ ውስጥ 
ሆኖ በአስር ኮከቦች መካከሌ የተፃፇ “ ETHIO CEMENT “ የሚሌ ሀረግ ያሇው የንግዴ ምሌክት 
ያሇበት ሲሚንቶ በሁሇተኛው ተጠሪ የሚቀርብ መሆኑና በላሊ በኩሌ “ ETHIO CEMENT “ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የሚሇው የአመሌካች የንግዴ ስም የተፃፇበት የሲሚንቶ ምርት 
ሉቀርብሇት የሚችሌ መሆኑን የማገናዘብ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ 

 እነዚህ ሁሇት ምርቶች ሇተጠቃሚው በሚቀርቡበት ጊዜ የንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ 
አዋጅ የወጣበትን መሠረታዊ ዓሊማ በሚፃረር መንገዴ በሁሇተኛው ተጠሪና የአመሌካች ምርት 
መካከሌ መሣከርን የሚፇጥርና በአዋጅ ቁጥር 329/95 አንቀፅ 10 ንዐስ አንቀፅ 2/ሀ/ እና /ሏ/ 
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ክሌከሊ የተዯረገበት ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር ምክንያትና መንስኤ የሚሆኑ በመሆኑ አንዯኛ 
ተጠሪ በአዋጅ ቁጥር 320/95 አንቀፅ 6 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገውን አግባብነት ያሊቸውን ህጎች 
ሣይመረምር የአመሌካችን የንግዴ ስም በውስጡ የሚያካትተውን የሁሇተኛ ተጠሪ የንግዴ ምሌክት 
ተቀብል መመዝገቡ ህግ አውጭው በአዋጅ ቁጥር 329/95 እና በአዋጅ ቁጥር 501/98 በንግዴ ሥራ 
ሇተሰማራው ሰውም ሆነ ሇተገሌጋዩ ህብረተሰብ ሇመስጠት ያሰበውን ህጋዊ ጥበቃና ዋስትና በተሟሊ 
ሁኔታ ተፇፃሚ ሇማዴረግ የማያስችሌ የህግ አረዲዴና አተገባበር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ስሇሆነም አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛው ተጠሪ የአመሌካች የንግዴ ስም የተካተተበትን የንግዴ 
ምሌክት በመመዝገብ የሰጠው ዕውቅና ከሊይ በዝርዝር ይዘታቸው፣ መሠረታዊ ዓሊማና ግባቸው 
የዘረዘርናቸውን ተያያዥነት ያሊቸው የህግ ማዕቀፍችና ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና መሠረት ያሊዯረገ፣ 
እንዯዚሁም በአዋጅ ቁጥር 320/95 አንቀፅ 6 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት አግባብነት ያሊቸውን ላልች 
የህግ ማዕቀፍችና ዴንጋጌዎች ሣይመረምርና ሣያገናዝብ የሰጠው ውሣኔ በመሆኑ በይግባኝ ሉታረም 
የሚገባው ሆኖ እያሇ በይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌ/ቤት መፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. አንዯኛ ተጠሪና በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሁሇተኛ ተጠሪ ያቀረበውና የአመሌካችን የንግዴ ስም 
የሚያካትተውን የንግዴ ምሌክት እንዱመዘገብ የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ሁሇተኛ ተጠሪ የአመሌካችን የንግዴ ስም “ ETHIO CEMENT “ የሚሇውን ሀረግ ከንግዴ 
ምሌክቱ በማውጣትና በላሊ በመተካት የንግዴ ምሌክቱን ሠርቶ ካሊቀረበ በስተቀር የንግዴ 
ምሌክቱ ሉመዘገብና ህጋዊ ጥበቃ ሉሰጠው አይገባም በማሇት ወስነናሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
    መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ጽ/ሽ 
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የሰ/መ/ቁ. 59025 

ግንቦት 19 ቀን 2003 ዓ/ም 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታህ  

        ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ነጋ ደፌሣ 

        አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡-  የኢትዮጵያ  አእምሯዊ ንብረቶች ጽ/ቤት -ነ/ፇጅ አጥናፈ ዯምሴ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- አቶ ጥበበ አየሇ - ጠበቃ ታገሌ ጌታሁን ቀረቡ፡፡ 

         መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በአመሌካች መስሪያ ቤት በአዋጅ ቁጥር  501/98 መሠረት በሚሰጡት ውሰኔዎች 
ቅሬታ ያሇበት ወገን አቤቱታውን ሉያቀርብ የሚገባበትን ፌርዴ ቤት የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ  
የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሲሆን ከሳሽ የነበሩት ተጠሪ ናቸው፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪ በአመሌካች መስሪያ ቤት ሊይ የመሰረቱት የክስ ይዘት ባጭሩ፡- RISING  የሚሇውን የንግዴ 
ምሌክት እንዱመዘግብሌኝ አመሌክቼ ማመሌከቻዬን ያሊግባብ ያሌተቀበሇኝ ስሇሆነ የንግዴ ምሌክቱን 
እንዱመዘግብሌኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች 
በተከሣሽነቱ ቀርቦ በሰጠው መሌስም ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ሥሌጣኑ ማየት 
እንዯማይችሌ ገሌፆ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም 
የአመሌካችን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ነጥብን ውዴቅ አዴርጓሌ  በፌሬ ጉዲዩ ሊይም ተጠሪ 
የንግዴ ምሌክቱ እንዱመዘገብሊቸው  ሲሌ ወስኗሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያ ውዴቅ ያዯረገው አመሌካች  መስሪያ ቤት በፌርዴ ቤት ሉከሰስ እንዯሚችሌ አዋጅ ቁጥር 
501/98 ይዯነግጋሌ በሚሌ ምክንያት ነው ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን 
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርብም ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ 
ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ  በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም የአመሌካች መስሪያ ቤት በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ 
የመስጠት ስሌጣኑ በአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 17 ስር የተዯነገገ ሆኖ በውሳኔው ሊይ ቅሬታ 
ያሇው ወገን ዯግሞ ይግባኙን ማቅረብ ያሇበት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ የአዋጅ 
ቁጥር 501/98 አንቀጽ 49 ዴንጋጌ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ከተሰጠው የይግባኝ ስሌጣን ዴንጋጌዎች ጋር አጣምሮ በማንበብ መረዲት የሚቻሌና በጉዲዩ ሊይ በስራ 
ሊይ የነበሩትና ላልች ተዛማጅ ሔጎችም ሆነ ያሇው አሰራር አየመሌካች መስሪያ ቤት የሚሰጠው 
ውሳኔ በይግባኝ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይቀርብ የነበረ አሁንም እየቀረበ ያሇ መሆኑን በግሌጽ 
የሚያሳዩ ሁነው እያሇ ጉዲዩን የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣኑ 
ቀጥታ ክስ መመሌከቱ ተገቢነት የሇውም በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 



550 

 

ተመርምሮም በስር ፌርዴ ቤት የቀረበውን የንግዴ ምሌክት ምዝገባ ጥያቄ ተቀብል የተጠሪን የንግዴ 
ምሌክት እንዱመዘግብ የተሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራለ መጀመሪያ  ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን 
በቀጥታ ክስ አስተናግድ ፌርዴ የሰጠበትን አግባብ ከአዋጅ ቁጥር 320/1995 ፣ 501/98 እና 
25/1988 አንፃር  ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው የጽሁፌ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ተጠሪ በጽሁፌ  መሌሳቸው በተመሳሳይ 
ጉዲይ በመ/ቁጥር 56938 በሰበር ችልት የአመሌካች የሰበር ቅሬታ ሇሰበር ችልቱ አያስቀርብም 
ተብል  መዘጋቱን ፣በአዋጅ ቁጥር 501/98  አንቀጽ 17/2/ ስር ይግባኝ የሚሇው ቃሌ መቀመጡ 
በፌትሏብሓር ስነ ስርዓት ሔጉ  የተቀመጠውን የይግባኝ ቃሌ ትርጉም በመያዝ ሳይሆን ቅሬታ 
በሚሌ ቃሌ መንፇስ ነው የሚለትንና ላልች ነጥቦችን በማንሳትና በዋቢነትም አግባብነት አሊቸው 
ያሎቸውን ሔጎችና ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ የሔግ ስህተት የሇም 
በማሇት ተከራከረዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን 
አቅርቧሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ አንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያሰፇሌገው 
አቢይ ነጥብ የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት የሥረ ነገር ስሌጣን አሇው? 
ወይስ የሇውም የሚሇው ሆኖ አኝቶታሌ፡፡ 

 በመሠረቱ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 320/1995 አንቀጽ 6/1/ መሠረት የንግዴ ምሌክት 
ምዝገባ ምስክር ወረቀት ማመሌከቻዎችን በመቀበሌ አግባብ ባሇው የአእምሯዊ ንብረት ሔግ መሠረት 
ምርመራ በማካሄዴ ውሳኔ የመስጠትና በንግዴ ምሌክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀጽ 36 መሠረት በተመዘገበ የንግዴ ምሌክት ሊይ የሚነሱ ክርክሮችን በማየት ፇራሽ የማዴረግ 
ስሌጣን የተሰጠው መሆኑን የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች በግሌፅ ያስገነዝባለ፡፡ የአዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀጽ 17/1/ ዴንጋጌ ሲታይም የአመሌካች መስሪያ ቤት ስሇንግዴ  ምሌክቱ ምዝገባ በሰጠው 
የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ 
እንዯሚችሌ አስቀምጧሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 49 ሲታይ ዯግሞ ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤትን ያሳያሌ፡፡ 
በዚህ ዴንጋጌ መሠረት በአዋጁና አዋጁን ሇማስፇጸም በአዋጁ አንቀጽ 47 መሠረት በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት በሚወጣው ዯንብ የተመሇከቱ ጉዲዩችን በሚመሇከት የሚነሱ ክርክሮችንና ተዛማጅ 
ጉዲዮችን የማየት ስሌጣን የሚኖራቸው የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ናቸው በሚሌ የሚዯነግግ ነው፡፡ 
እንግዱህ በሔጉ ረገዴ ያሇው የውሳኔ አሰጣጥና የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት ከሊይ የተጠቀሰው ሲሆን 
ሔጉ አመሌካች  መስሪያ ቤት በሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገን ስሌጣን ሊሇው 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት (The right to Appeal) እንዲሇው በግሌፅ ከማስቀመጡ ውጪ 
ይግባኙ በፋዳራለ ፌርዴ ቤቶች በየትኛው እርከን ሇሚገኝ ፌርዴ ቤት እንዯሚቀርብ ግሌጽና 
አሻሚነት በላሇው አነጋገር አያስቀምጥም፡፡ እንዱህ በሆነ ጊዜ ሔጉን መተርጎም ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

 የአዋጅ ቁጥር 501/98 አንቀጽ 17/1/ ዴንጋጌ ርእሱ ሲታይ አማርኛው ‛ይግባኝ የማቅረብ 
መብት“ በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን የእንግሉዝኛው ቅጂ ዯግሞ ‛The right to Appeal“ በሚሌ 
የተቀመጠ ነው፡፡ እንግዱህ ሔጉ በይዘቱና በቅርጹ ይህን የሚመስሌ ከሆነ ይግባኝ  የሚሇው የሔጉ 
አገሊሇፅ ሇየትኛው ፌርዴ ቤት ነው ጉዲዩ መቅረብ ያሇበት የሚሇውን ጥያቄ ይፇታ ዘንዴ የይግባኝ 
ትርጉሙንና የአቀራረብ ሥርዓቱን በአጠቃሊይ ማየቱን፣ የአመሌካች መስሪያ ቤትን ሇማቋቋም 
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የወጣውን ሔግና ሇመስሪያ ቤቱ ስሌጣን የሚሰጡ ላልች ተዛማጅነት ያሊቸው ሔጎች 
የሚያስቀምጡትን የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት መመሌከቱና ግንዛቤ መውሰደ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

  ታዋቂው የ‛ Black’s Law Dictionary“ ይግባኝ የሚሇውን ቃሌ ሲተረጎም A proceeding 
undertaken to have a decision reconsidered by bringing it to a higher authority, 
especially, the submission of a lower court’s or agency’s decision to a higher court 
for review and possible reversal. በሚሌ ያስቀምጣሌ፡፡ ከዚሁ መገንዘብ የሚቻሇው ይግባኝ 
በበታች አካሌ የተሰጠ አንዴ ፌርዴን ወይም ውሳኔን በመቃወም ሇበሊይ ፌርዴ ቤት አቤቱታ 
በማቅረብ የስር ፌርደ /ውሳኔ/ እንዯገና የሚታይበትን ወይም እንዱጣራ የሚዯረግበትን ወይም 
ሉሇወጥ የሚችሌበትን ሥርዓት የሚያመሊክት መሆኑን ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 320/1/ 
የተመሇከተው ዴንጋጌ ሲታይም በፌትሒብሓር ወይም በላልች  ሔጎች ውስጥ በላሊ ሁኔታ 
እንዱፇጸም የሚያዝ ዴንጋጌ ከላሊ በቀር ከሳሽ ወይም ተከሳሽ በፌትሏ ብሓር ፌርዴ ቤት 
በተወሰነበት የመጨረሻ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ሇማሇት የሚችለ መሆኑን ይዯነግጋሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ 
መሠረት የይግባኝ ትርጉም በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከራካሪ የነበረና በተሰጠው ፌርዴ ቅር 
የተሰኘ ወገን ይህንኑ ቅሬታውን ሇበሊይ ወይም ሇይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርቦ የበታች ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ፌርዴ እንዱሻሻሌ ፣ እንዱሇውጥ ወይም በጠቅሊሊው ውዴቅ እንዱሆንና ዲኝነቱ ሇእሱ 
እንዱሰጠው ሇመጠየቅ የሚያስችሌ ሥርዓት ነው፡፡ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 
ዯግሞ የይግባኝ ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተመሌክተዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አዋጅ ቁጥር 501/98 
አንቀጽ 17/1/ ዴንጋጌ ስሇንግዴ ምሌክት ምዝገባ ፅ/ቤቱ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው  
ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ ብል ሲያስቀምጥ  
‛የመጨረሻ ውሣኔ“ የሚሇው ሏረግ አቀራረፁና ይዘቱ የሚያሳየው በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ የሚቀርብበት 
መሆኑን እንጂ ቀጥታ ክስ የሚቀርብበት አሇመሆኑን መገንዘብ የሚቻሌ መሆኑን ነው፡፡ እንዱሁም 
አመሌካች የተቋቋመው አእምሯዊ ንብረትን የሚገዙ ብሓራዊ ሔጎችን የሚያስፇፅም ወይም 
ተፇፃሚነታቸውን የሚከታተሌ እንዱሁም አስፇሊጊውን አቅም በመገንባት ቀሌጣፊና ውጤታማ 
አገሌግልት የሚሰጥ መንግስታዊ አካሌ ማቋቋሙ በማስፇሇጉ መሆኑን አዋጅ ቁጥር 320/95 
በመግቢያው ያስቀመጠው ጉዲይ ሲሆን የዚሁ አዋጅ አንቀፅ 2 ዯግሞ ‛አእምሮአዊ ንብረት“ እና 
‛ፒተንት“ የሚለትን ቃሊት ትርጉም አስቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሠረት አእምሯዊ ንብረት ማሇት 
የሰው ሌጅ አእምሮ ውጤት በሆኑ የፇጠራ ሥራዎች ሊይ ያሇ ሔጋዊ መብት ሲሆን ፕተንትን፣ 
የንግዴ ምሌክትን፣ የምስክር ወረቀትንና ኮፑ ራይትን እንዯሚጨምር በአዋጁ አንቀፅ 2/1/ ዴንጋጌ  
የተቀመጠ ሲሆን ፕተንት ማሇት ዯግሞ የፇጠራ ስራን ሇማስጠበቅ የሚሰጥ መብት ሲሆን በፇጠራ 
በአነስተኛ ፇጠራና በኢንደስትሪያዊ ንዴፌ  በአዋጅ ቁጥር 123/87 መሠረት በፇጠራ በአነስተኛ 
ፇጠራና በኢንዲስትሪያዊ ንዴፌ የሚሰጠውን የአስገቢ ፕተንት የግሌጋልት ሞዳሌ ምስክር ወረቀትና 
የኢንደስትራያዊ ንዴፌ የምዝገባ የምስክር ወረቀትን እንዯሚጨምር በአንቀጽ 2/2/ ስር በግሌፅ ሰፌሮ 
እናገኛሇን፡፡ ይህ መስሪያ ቤት ከሚያስፇጽማቸው ሔጎች መካከሌ አንደ አዋጅ ቁጥር 41ዏ/1996 
ሲሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ 2/9/ እና 15/ ዴንጋጌዎች ሲታዩም በአዋጁ በሚገዙ ጉዲዮች ሊይ የሚነሱ 
ቅሬታዎችን የመመሌከት ስሌጣን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስሇመሆኑ በግሌፅ 
ያሳያለ፡፡፡ በላሊ በኩሌ የፇጠራ፣ የአነስተኛ ፇጠራና የኢንደስትሪያሌ ንዴፌ አዋጅ ቁጥር 123/1987 
ስር የይግባኝ ስሌጣኑ የማዕከሊዊ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስሇመሆኑ አንቀፅ 2/1፣ እና 54 
ዴንጋጌዎች በአንዴ ሊይ ሲነበቡ የሚያሳዩት ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ የሚቻሌ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
እነዚህ ሔጎች በአመሌካች መስሪያ ቤት ይፇጸማለ ተብሇው ከተጠቀሱት ሔጎች መካከሌ ሲሆኑ 
አመሌካች መስሪያ ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ይግባኙ የሚቀርበው በግሌፅ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
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ቤት መሆኑን ያሳያለ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካች መስሪያ ቤትን ያቋቋመው አዋጅ ቁጥር 
32ዏ/1995 መስሪያ ቤቱን ሇማቋቋም ያስፇሇገበትን ሲገሌፅ አእምሯዊ ንብረትን የሚገዙ ብሓራዊ 
ሔጎችን የሚያስፇፅም ወይም ተፇፃሚነታቸውን የሚከታተሌ አካሌ ማቋቋም በማስፇሇጉ መሆኑን 
በግሌፅ ያስፇረ ሲሆን ይህ ምክንያት አመሌካች መስሪያ ቤት ተመሳሳይ የአእምሯዊ ንብረት ጉዲዮችን 
ሇማስተናገዴ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ከመሆኑ ተዲምሮ ሲታይ ጽ/ቤቱ የሚሰጣቸው ውሳኔዎች 
በተሇያዩ ፌርዴ ቤቶች ይታያለ፣ ወይም በተወሰኑት ይግባኝ በተወሰኑት ዯግሞ ቀጥታ ክስ 
ይቀርብባቸዋሌ ብል መዯምዯም የአመሌካች መስሪያ ቤትን ሥሌጣንና ተግባር ውጤት ያሇው 
ማዴረግ ያስችሊሌ ተብል የማይታሰብ መሆኑን አመሌካች መስሪያ ቤት የሚያስፇጽማቸው ሔጎች  
አውዯ ንባብ (contextual interpretation) የሚያስገነዝበን ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑ አመሌካች መስሪያ 
ቤት በሔጉ በተሰጠው ስሌጣን መሠረት በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ቅሬታ ያሇው ወገን በሔግ የተሰጠው 
መብት ይግባኝ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ መመስረት አይዯሇም፡፡ በሔጉ የተዘረጋው ሥርዓት ይግባኝ 
ከሆነ በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 25/1988 እና አግባብነት ባሊቸው የፌትሏብሓር ሥነ 
ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት በጉዲዩ ሊይ የይግባኝ ሥሌጣን  ያሇው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ የተጠሪ ጠበቃ በሰ/መ/ቁጥር 56938 በቀረበው ተመሳሳይ ጉዲይ በሰበር ችልቱ አጣሪ 
ችልት በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል 
መወሰኑን ገሌፀው ይህ ጉዲይም በተመሳሳይ መሌኩ ሉስተናገዴ እንዯሚገባው ያቀረቡትን ክርክር 
ስንመሇከተውም ሦስቱ ዲኞች የሚሰጡት የሰበር ትዕዛዝ /ውሳኔ/ አስገዲጅነት የላሇው መሆኑን አዋጅ 
ቁጥር 454/97 አንቀፅ 2/1/ ዴንጋጌ በግሌፅ የሚያሳይ በመሆኑ ይህ ችልት የሚቀበሇው አይሆንም፡፡ 
በመሆኑም በሰ/መ/ቁጥር 56938 የተሰጠው ትዕዛዝ ይህን ጉዲይ በተመሳሳይ መንገዴ ሇመወሰን 
የሚያስገዴዴ ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን የተጠሪ ጠበቃ ክርክርን አሌፇነዋሌ፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም የአዋጅ ቁጥር 5ዏ1/98 አንቀፅ 6፣17፣36፣እና 49 ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ 
ከይግባኝ ትርጉምና አመሌካች መስሪያ ቤት ከተቋቋመበት አሊማና አመሌካች መስሪያ ቤት 
የሚያስፇፅማቸው ከአዋጅ ቁጥር 5ዏ1/98 ውጪ ያለት ላልች ተዛማጅነት ያሊቸው ሔጎች  ከዘረጉት 
የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት አንጻር ሲታይ በንግዴ ምሌክት ምዝገባ ጉዲይ ሊይ አመሌካች መስሪያ 
ቤት በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ያሇው መብት በይግባኝ  ሥርዓት የማስከበር እንጂ 
በቀጥታ ክስ የሚስተናገዴ አሇመሆኑን ፣ ይግባኙ መቅረብ ያሇበት ዯግሞ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት መሆኑን የሚያስረዲ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ጉዲዩን በቀጥታ ክስ ሇማየት አይችሌም ተብል በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያ አዋጅ ቁጥር 5ዏ1/98 አመሌካች መስሪያ ቤት ሉከሰስ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ በሚሌ 
በዯፇናው ውዴቅ ማዴረጉና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይህንኑ ሳያርም ማሇፈ መሰረታዊ የሆነ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡  በዚህም መሠረት ተከታዩን ወሰነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 
 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 153240 በ13/4/2002 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 89864 በዏ3/1ዏ/2002 ዓ/ም የጸናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 
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2. የንግዴ ምሌክት ምዝገባ አቤቱታ ሊይ አመሌካች በሚሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን 
ያሇው መብት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ማቅረብ እንጂ ቀጥታ ክስ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ማቅረብ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

እ/ብ 
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ውክሌና 
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       የሰ/መ/ቁ. 38721 

         ህዲር 27 ቀን 2003 ዓ.ም  

                     ዲኞች፣  ተሻገር ገብረስሊሴ                  

                                    ብርሀኑ አመነው       

    ፀጋዬ አስማማው   

  ዓሉ መሏመዴ  

     ሱሌጣን አባተማም           

አመሌካች፡-  ካፔቴን ዩናስ ህለፌ - አሌቀረቡም   

ተጠሪዎች፡-  1. አቶ እስጢፊኖስ ኪዲኔ  - ቀረቡ  

           2. ወ/ሪት ሄሇን ኪዲኔ   

             3. ወ/ሮ አዜብ ኪዲኔ               አሌቀረቡም  

             4. ወ/ሪት አስቴር ኪዲኔ  
       

   መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 
     

  ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ 
ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ጉዲዩ በፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሁሇት ጊዜ ቀርቦ ታይቶ ውሣኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡  

በሥር ፌርዴ ቤት ክርክሩ የተጀመረው አንዯኛ ተጠሪ ጥር 21 ቀን 1995 ዓ.ም በተፃፇ የክስ 
ማመሌከቻ የአባትና የእናታቸው የጋራ ሀብት የሆነውንና በውርስ የተሊሇፇሊቸውን በቀዴሞው 
አጠራር በወረዲ 21 ቀበላ 10 የሚገኘውና ቁጥሩ 383 የሆነውን ቤት የአሁን አመሌካች /የሥር 
ተከሣሽ/ በመጀመሪያ ተከራይቶ ይኖርበት ነበር፡፡ ቤቱን እንዱሇቅሌኝ ብጠይቀው ገዠቸዋሇሁ በማሇት 
ሇመሌቀቅ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ ቤቱን እንዱያስረክበኝና የቤቱን ኪራይ ክስ ካቀረብኩበት ቀን ጀምሮ 
እንዱከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት የክስ ማመሌከቻ በማቅረቡ ነው፡፡ የሥር ተከሣሽ የአሁን 
አመሌካች ሟች አቶ ኪዲኔ ተስፊሏዋሪያት ላልች ሌጆች ስሊሎቸው በክርክሩ እንዱገቡ ትዕዛዝ 
ይሰጥሌኝ፡፡ ቤቱን የሟች ወኪሌ ከሆነችው የከሣሽ /የአንዯኛ ተጠሪ/ እህት በውሌ የገዛሁት ስሇሆነ 
ውለ እንዱፇርስ በፌርዴ ሣይወሰንብኝ ቤቱን ይሌቀቅሌኝ በማሇት ክስ ሉቀርብብኝ አይገባም ውለ 
መመዝገብ የሚያስፇሌገው ሇሶሰተኛ ወገን እንጂ ሇተዋዋይ ወገኖች አይዯሇም፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የእናቴ 
የጋራ ሀብት ነው የሚሇውን በተመሇከተ ውለ እንዱፇርስ መጠየቅ አይችሌም የሚሌ ክርክርና 
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ላልች የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን አቅርቧሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክርና 
ማስረጃ ከሰማ በኃሊ አመሌካች ከሟች ኪዲኔ ተስፊሀዋሪያት ወኪሌ ጋር መጋቢት 27 ቀን 1991 
ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ በፌታብሏር ህግ ቁጥር 1923/1/ መሠረት ያሌተፇፀመና እንዯረቂቅ 
የሚታይ በመሆኑ ተከሣሽ የአሁን አመሌካች ቤቱን ሇአንዯኛ ተጠሪ እንዱያስረክቡ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡  

ከዚህ በኋሊ ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአንዯኛ 
ተጠሪንና የአመሌካችን ክርክር ሰምቶ ጥር 4 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠውን ፌርዴ በመቃወም የካቲት 
15 ቀን 1997 ዓ.ም የተፃፇ የፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ ሁሇተኛና ሶስተኛ 
ተጠሪዎች ባቀረቡት የፌርዴ መቃወሚያ  የተጠሪዎች ወሊጅ እናት ጥቅምት 1 ቀን 1990 ዓ.ም 
ወሊጅ አባታቸው ሀምላ 1 ቀን 1991 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን ገሌፀው በአባታቸው 
ስም ተመዝግቦ የሚገኘውን  ቤት ከአባታቸው በተሰጠ የውክሌና ሰነዴ አራተኛ ተጠሪ መጋቢት 27 
ቀን 1991 ዓ.ም በተፃፇ ውሌ ሇአመሌካች ሽጠውሊቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ እኛ በክርክሩ ሳንሳተፌ የሽያጭ 
ውለ የእኛ መብት ያሇበትን ቤት አንዯኛ ተጠሪ እንዱረከብ የተሰጠው ውሣኔ እንዱሰርዝሌን በማሇት 
አመሌክተዋሌ፡፡ ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች በፌርዴ መቃወሚያ ማመሌከቻ መነሻ የይርጋና 
የውሌ ፍርም ክርክሮች ያቀረቡ ሲሆን የሥር ፌ/ቤት የይርጋው ክርክር በሥር ተከሣሽ /አመሌካች/ 
ያሌተነሣ በመሆኑ በፌርዴ መቃወም አመሌካቾች በኩሌ መነሳቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇትና ላልቹን 
የመከራከሪያ ነጥቦችን ውዴቅ በማዴረግ በተጠሪዎች አባት ወኪሌ አራተኛ ተጠሪና በአመሌካች 
መካከሌ የተዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ የህጉን ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ ጥር 4 ቀን 1997 ዓ.ም 
የሰጠሁትን ውሣኔ የምሠርዝበት ወይም የምሽርበት ምክንያት የሇም በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ 
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
አቅርበዋሌ፡፡  

የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን ይግባኝና ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች 
ያቀረቡትን ይግባኝ በመዝገብ ቁጥር 37810 በማጣመር በአንዯኛ ተጠሪ በአመሌካች እንዯዚሁም 
በሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎችና በአንዯኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገውን ክርክር መርምሮ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ቤቱን የተጠሪዎች ወሊጅ አባት ሇአራተኛ ተጠሪ 
በሰጡት ውክሌና መሠረት መጋቢት 21 ቀን 1991 ዓ.ም ሸጠው ሟች ሀምላ 1 ቀን 1991 ዓ.ም 
የሞቱ በመሆኑ የውለን ፍርም አንዯኛ ተጠሪ በመከራከሪያነት ሉያነሣው አይችሌም በማሇት 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡  

በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት አንዯኛ ተጠሪ ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችልት የመሌስ ሰጭዎችን ማሇትም የአመሌካችን የሁሇተኛ 
ተጠሪ የሶስተኛ ተጠሪና የአራተኛ ተጠሪን የቃሌ ክርክር ሇማሰማት ሇሀምላ 10 ቀን 2000 ዓ.ም 
ቀጠሮ ሰጥቶ የአመሌካች ጠበቃ በፅሐፌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ የሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎችን 
የቃሌ ክርክር መስማት ባሇመቻለ ክርክሩን ሇመስማት ሇታህሣሥ 3 ቀን 2000 ዓ.ም ቀጠሮ 
ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ቀን ይግባኝ ባዩ አንዯኛ ተጠሪ ባሇመቅረቡ አንዯኛ ሁሇተኛና ሶስተኛ ተጠሪዎች 
መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው በመጠየቃቸው ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎችን አሰናብቷሌ ከዚህ 
በኃሊ አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክር መርምሮ ውለ በህጉ የተዯነገገውን ፍርም 
አያሟሊም በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ በማፅናት ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡  
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አመሌካች ሰኔ 23 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ውለ በህጉ የተመሇከተውን 
ፍርም የማያሟሊ በመሆኑ አመሌካች ቤቱን ሇአንዯኛ ተጠሪ እንዱያስረክብ በማሇት የጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ የህግ ስህተት አሇበት በላሊ በኩሌ የጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
ሰሚ ችልት አንዯኛ ተጠሪ በሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች ሊይ ያቀረበው ይግባኝ በሚሰማበት 
ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረቡ የአንዯኛ ተጠሪን ይግባኝ በመሰረዝ ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪን 
አሰናብቷቸዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ መዝገቦችን በማጣመር የወሰነ በመሆኑ ሁሇተኛ 
ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች ባቀረቡት ይግባኝ መነሻ የሽያጭ ውለ የፀና ነው በማሇት የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ እንዱፀና የቀረበና የአንዯኛ ተጠሪ ይግባኝ ከተሰረዘ በኃሊ እኔ ያቀረብኩትን 
መሌስ መነሻ በማዴረግ ውለ ፍርሙን አሊሟሊም ብል መወሰኑ እርስበርሱ የሚቃረን ነው፡፡ 
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚ ችልቱ የሰጠው ውሣኔ የህግ ሥርዓቱን ያሌተከተሇ በመሆኑ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ በበኩለ ጥቅምት 4 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ 
መሌስ ይግባኝ ሰሚው ችልት ህግ በመተርጎም ረገዴ የፇፀመው የህግ ስህተት የሇም፡፡ ይግባኝ 
ሰሚው ችልት ይህ ሰበር ችልት የሰጠውን የህግ ትርጉም ተከትል ነው ውሣኔ የሰጠው ሁሇተኛ 
ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎችንም ያሰናበታቸው የእነርሱ በተከራካሪነት መቀጠሌ የሚያመጣው የፌርዴ 
መዛባት የላሇ በመሆኑ ነው፡፡ የአመሌካች የሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች ክርክር ተመሳሳይ 
በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ችልት በአመሌካች ሊይ የሰጠው ውሣኔ ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ 
ተጠሪዎችን ክርክር የሚቋጭ ነው በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡  

ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ጥቅምት 4 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ 
ይግባኝ ሰሚው ችልት የአንዯኛ ተጠሪን ይግባኝ በመሠረዝ እኛን አሰናብቶናሌ አንዯኛ ተጠሪ ይህ 
ትዕዝዝ እንዱነሣ ወይም እንዱሰርዝ የሰበር አቤቱታ ያሊቀረቡ በመሆኑ እኛን በተመሇከተ የከፌተኛው 
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የመጨረሻ ውሣኔ መሆኑን በማረጋገጥ ውሣኔ እንዱሰጥሌን በማሇት 
መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ በፅሐፌ አቅርበዋሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ሇሰበር በግራቀኙ የቀረበው የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ተጠሪዎች የሟች ወ/ሮ ሇተስሊሴ 
ኃይለና የሟች አቶ ኪዲኔ ተስፊሏዋሪያት ሌጆችና የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሾች ናቸው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ 
ሟች አቶ ኪዲኔ ተስፊሏዋሪያት በወኪሊቸው አራተኛ ተጠሪ በኩሌ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት የቤት 
ሽያጭ ውሌ እንዱፇርስና ቤቱን እንዴረከብ በማሇት ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ጀምሮ እስከ 
ሰበር ችልት ባቀረቡት ክርክር የሚከራከሩ ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ፣ ሶስተኛ ተጠሪና አራተኛ ተጠሪ 
በበኩሊቸው ሟች አባታችን በወኪለ አራተኛ ተጠሪ በኩሌ የፇፀመው የቤት ሽያጭ ውሌ 
የሚፇርሰበት ምክንያት የሇም፣ውለ አይፇርስም በማሇት የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ እኛን 
በተመሇከተ የመጨረሻና የፀና ነው በማሇት የተከራከሩ መሆኑን ከሥር ጀምሮ እስከ ሰበር ችልት 
ካቀረቡት ክርክር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች በመዝገብ 
ቁጥር 37810 የቤት ሽያጭ ውለ ሉፇርስ አይገባውም በማሇት ያቀረበውን የይግባኝ ቅሬታና ሁሇተኛ 
ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎሪች የሥር ፌርዴ ቤት ውለ ረቂቅ ነው በማሇት የሰጠውን ውሣኔ 
በመቃወም በመዝገብ ቁጥር 46139 ያቀረቡትን ይግባኝ በማጣመር በመዝገብ ቁጥር 37810 
መርምሮ ውለ ሉፇርስ አይገባም አመሌካችም ሇአንዯኛ ተጠሪ ቤቱን የማስረከብ ግዳታ የሇበትም 
በማሇት ውሣኔ መስጠቱን ይህንን ውሣኔ በመቃወም አንዯኛ ተጠሪ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
አመሌካችን አንዯኛ መሌስ ሰጭ ሁሇተኛ ተጠሪን ሁሇተኛ መሌስ ሰጭ ሶስተኛ ተጠሪ ሶስተኛ መሌስ 
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ሰጭ አራተኛ ተጠሪን አራተኛ መሌስ ሰጭ በማዴረግ የይግባኝ ቅሬታ አቅርበው የነበረ መሆኑን 
ተገንዝበናሌ፡፡  

በይግባኝ በተዯረገው ክርክር አንዯኛ መሌስ ሰጭ የነበሩት አመሌካች የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው የይግባኝ ባዩ አንዯኛ ተጠሪ የይግባኝ ቅሬታ የህግ መሠረት የሇውም 
የሚሌ የፅሐፌ መሌስ ሀምላ 10 ቀን 1999 ዓ.ም ሇይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ያቀረቡ መሆኑንና 
ይግባኝ ሰሚው ችልት የሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ መሌስ ሰጭ የነበሩትን ከተራ ቁ 2-4 ተጠሪዎች 
የቃሌ ክርክር ሇመስማት ቀነ ቀጠሮ በያዘበት ታህሣሥ 3 ቀን 2000 ዓ.ም አንዯኛ ተጠሪ /ይግባኝ 
ባዩ/ ባሇመቅረቡ መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው በመጠየቃቸው ይግባኝ ሰሚ ችልቱ ሁሇተኛ ሶስተኛና 
አራተኛ ተጠሪዎችን እንዲሰናበታቸው የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 28090ን 
በማስቀረብ ሇማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡  

በዚህ መዝገብ ከፌሬ ጉዲይ፣ ከተከራካሪዎቹ መሠረታዊ ባህሪና በክርክር የያዙት አቋምና 
አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበው ይግባኝ በሚሰማበት ቀነ ቀጠሮ ባሇመቅረቡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
የሰጠው ትዕዛዝና በሰበር አመሌካች አንዯኛ ተጠሪና ከሁሇተኛ እስከ አራተኛ ተራ ቁጥር ስማቸው 
የተጠቀሱ ተጠሪዎች ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሻሩ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን 
ጭብጥ በመያዝ ሇጉዲዩ እሌባት መስጠት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

1. ጉዲዩን እንዯመረመርነው የተጠሪዎች ወሊጅ አባት አቶ ኪዲኔ ተስፊሏዋሪያት ሇአራተኛ 
ተጠሪ በስማቸው የተመዘገበ የማይንቀሣቀስ ንብረት የመሸጥ የመሇወጥና ሇሶስተኛ ወገን 
ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ ሌዩ የውክሌና ሥሌጣን በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2205 ንዐስ 1 መሠረት 
ሰጥተው የነበረ ስሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም አራተኛ ተጠሪ ይህንን የውክሌና ስሌጣን በመጠቀም 
የክርክሩ መነሻ የሆነውን ቤት መጋቢት 21 ቀን 1991 ዓ.ም ሇአመሌካች የሸጡ መሆኑን ይህም አቶ 
ኪዲን ተስፊሏዋሪያት በህይወት እያለ የተፇፀመ መሆኑን ግራቀኙ ካቀረቡት ክርክር ሇመንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ አራተኛ ተጠሪ ሇአቶ ኪዲኔ ተስፊሏዋሪያት ከሰጧቸው የውክሌና ሥሌጣን ሣያሌፈ በሟች 
አቶ ኪዲኔ ተስፊሏዋሪያት ስም የፇፀሙት የቤት ሽያጭ ውሌ በፌ/ሔግ ቁጥር 2189 ንዐስ አንቀጽ 1 
መሠረት በሿሚው በሟች አቶ ኪዲኔ እንዯተፇፀመ የሚቆጠሩ ናቸው፡፡ አራተኛ ተጠሪ መጋቢት 21 
ቀን 1991 ዓ.ም ሇወኪሊቸው ሇአራተኛ ተጠሪ በሰጡት ሥሌጣን መሠረት የፇፀሙት የቤት ሽያጭ 
ውሌ የፇቃዴ ወይም የፍርም ጉዴሇት ቢኖርበት ይህንን ጉዴሇት ሇአራተኛ ተጠሪ የውክሌና 
ሥሌጣኑን የሰጡት አቶ ኪዲኔ መከራከሪያ ሉያዯርጓቸው የሚችለ ስሇመሆን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
2189/2/ ይዯነግጋሌ፡፡  

አራተኛ ተጠሪ ወኪሊቸው በመሆን የፇፀማቸውን ሽያጭ የፍርም ጉዴሇት ያሇበት ስሇሆነ 
ይፌረስሌኝ የሚሌ ጥያቄ ሣያቀርቡ ቆይተው አቶ ኪዲኔ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን በአንዯኛ 
ተጠሪ በአመሌካችና በላልች ተጠሪዎች ካዯረጉት ክርክርና ባቀረቧቸው ማስረጃዎች የተረጋገጠ 
መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ አንዴ ሰው ሇላሊ ሰው በሰጠው ፌፁም 
የውክሌና ሥሌጣን መሠረት የተከናወነውን ተግባር ሇማፌረስና መከራከሪያ ሉያዯርገው የሚችሇው 
ወካዩ ራሱ እንዯሆነ ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2189 ንዐስ አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2  ዴንጋጌ 
የጣምራ ንባብ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሟች አቶ ኪዲኔ ወኪሊቸው አራተኛ ተጠሪ በሰጡት የውክሌና 
ሥሌጣን መሠረት የፇፀማችው የቤት ሽያጭ ውሌ የህጉን ፍርም አያሟሊም ብሇው መከራከሪያ 
የማዴረግ መብት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2189/2/ የተሰጣቸው ቢሆንም በህይወት በነበሩበት ጊዜ 
ይህንን መብታቸውን አሌተጠቀሙበትም አንዴ ተወካይ ወካዩ ከሰጠው የሥሌጣን ወሰን ሣያሌፌ 
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የሠራው ሥራ ሊይ የሚታዩ የፌቃዴ ጉዴሇቶችን እንዯመከራከሪያ አዴርጎ ሇማንሣት የሚችሇው ወካዩ 
ብቻ እንዯሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2189/2/ የተዯነገገ በመሆኑ ወካዩ ይህንን መብት 
ሣይጠቀምበት ካሇፇ ወራሾቹ የሟች ወኪሌ የውክሌና ሥሌጣን ወሰኑን ሣያሌፌ የሰራውን ተግባር 
የሚቃወሙበት ህጋዊ መሠረት የሇም፡፡ በመሆኑም የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት በዚህ መዝገብ አራተኛ ተጠሪ የሟች አቶ ኪዲኔ ወኪሌ በመሆን ከተሰጣት የውክሌና ሥሌጣን 
ወሰን ሣታሌፌ የፇፀመችው የቤት ሽያጭ ውሌ አቶ ኪዲኔ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2189/2/ 
መሠረት መከራከሪያ ሣያዯርጉ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን ሣያገናዝቡ አንዯኛው ተጠሪ 
ያቀረበውን ክስ በመቀበሌ የቤት ሽያጭ ውለ እንዱፇርስና  አመሌካች ሇአንዯኛ ተጠሪ ቤቱን 
እንዱያስረክብ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

2. ይግባኝ ሰሚው ችልት አንዯኛ ተጠሪ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ቅር በመሰኘት ያቀረበውን 
ይግባኝ በሚሰማበት ወቅት አንዯኛ መሌስ ሰጭ የነበረው ተጠሪ ሀምላ 10 ቀን 1999 ዓ.ም  በፅሐፌ 
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት የቃሌ ክርክር ሇመስማት ቀነ ቀጠሮ በያዙበት ታህሣሥ 3 
ቀን 2000 ዓ.ም ይግባኝ ባይ የነበረው አንዯኛ ተጠሪ ባሇመቅረቡ በይግባኝ ክርክሩ ሁሇተኛ ሶስተኛና 
አራተኛ መሌስ ሰጭዎች የነበሩት ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች መዝገቡ እንዱዘጋሊቸው 
በማመሌከታቸው በእነርሱ በኩሌ የይግባኝ ክርክር ተቋርጦ የተሰናበቱ መሆኑን በመግሇፅ የጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

ሇይግባኝ በፅሐፌ መሌስ የሰጠውና አንዯኛ መሌስ ሰጭ የነበረው አመሌካች በይግባኝ ይግባኝ 
ባይ የነበረው አንዯኛ ተጠሪ ያቀረበውን ይግባኝ በመቃወም መሌስ የሰጠ መሆኑን ሇመገንዘብ 
ችሇናሌ፡፡ ይግባኙ በሚሰማበት ቀን ይግባኝ ባይ ካሌቀረበና መሌስ ሰጭዎች ቀርበው በፅሐፌም ሆነ 
በቃሌ የሰጡት መሌስ ይግባኝ ባይ ያቀረበውን ቅሬታ የሚዯግፌ ካሌሆነ ይግባኝ ሰሚው ችልት 
በፌታብሏር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 32/2/ እና በፌታብሏር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 73 
በሚዯነግገው መሠረት ይግባኙን ሙለ በሙለ በመሠረዝ ሁለንም መሌስ ሰጭዎች ማሰናበት 
ይገባዋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች አንዯኛ መሌስ ሰጭ በመሆን በፅሐፌ 
የሰጠው መሌስ የአንዯኛ ተጠሪን የይግባኝ ቅሬታ የሚነቅፌ ሆኖ እያሇ የአንዯኛው ተጠሪ በሁሇተኛ 
ሶስተኛና አራተኛ ተጠሪዎች ሊይ ያቀረበው የይግባኝ ክርክር እንዱቋረጥና ሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ 
ተጠሪዎች እንዱሰናበቱ ያዯረገ ሲሆን በላሊ በኩሌ የአመሌካችን መሌስ መነሻ በማዴረግ የከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ መሻሩ ይግባኝ ሰሚው ችልት በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 
32/2/ና የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 73 ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘት መንፇስና ዓሊማ 
ያሌተከተሇ ትዕዛዝና ውሣኔ የሰጠ መሆኑን ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ የዚህም ትዕዛዝና ውሣኔ ውጤት 
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአንዴና ተመሳሳይ ጭብጥ የሰጠውን ውሣኔ ሇአመሌካች ባዯረገው የይግባኝ 
ክርክር መነሻ የሚሽር ሇሁሇተኛ ሶስተኛ አራተኛ ተጠሪዎች የአንዯኛ ተጠሪ ይግባኝ የተሠረዘና 
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ የሚያፀና እርሱ በርሱ የሚቃረን ውጤት የሚያስከትሌና መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ከሊይ በዘረዘርናቸው የህግ ምክንያቶች የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
መጋቢት 25 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡  
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ው  ሣ  ኔ 
 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡  
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ምክንያቱ ተሇውጦ ፀንቷሌ፡፡  
3. አመሌካች ሇአንዯኛ ተጠሪ ክርክር የተነሳበትን ቤት የማስረከብ ግዳታና ሃሊፉነት የሇበትም 

በማሇት ወስነናሌ፡፡  
4. ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡              
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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የሰ/መ/ቁ. 59568 

ሚያዝያ 5 ቀን 2003ዓ.ም 

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

        ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- አቶ ቴዎዴሮሰ ተስፊዬ ጠበቃ ሰመረ አሰፊ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ሙለ አርጌ ቀረቡ 

          2. ህፃን ሏና ሙለ አሌቀረቡም 

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯቡብ ክሌሌ ወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዯቡብ ክሌሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ ህግ ስህተት 
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ የሚጣራ 
ነጥብ ያሇው መሆኑ ተገሌፆ ሇሰበር ስሇቀረበ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ በሰበር መዝገብ ቁጥር 58065 
ከተዘረዘሩት ንብረቶች ውስጥ የሰላዲ ቁጥሩ 3-33129 ኢት፣ የሆነው የፌስሽ ጭነት ማመሊሇሻ 
መኪናን የሚመሌከት ነው፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀርቦ ንብረቱ የሆነውን ከሊይ 
ቁጥሩ የተገሇፀውን መኪና አንዯኛ ተጠሪ እንዱሸጥ እንዱሇወጥ እና እንዱያስተዲዯር ውክሌና የሰጠው 
መሆኑንና ውክሌናውን ያሰረዘው መሆኑን ገሌፆ ንብረቱን እንዱመሌስሌኝና በመኪናው ተሠርቶ 
የተገኘውን ገንዘብ እንዱከፌሇኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች በሰጠው ውክሌና 
ሥሌጣን መሠረት መኪናውን ሇሁሇተኛ ተጠሪ በብር 1‚250‚000/አንዴ ሚሉዬን ሁሇት መቶ አምሳ 
ሺህ ብር/ የሸጠው መሆኑንና ገንዘቡንም የአመሌካች ወኪሌ ሇሆኑት አቶ ታፇሰ አርጌ ያስረከበ 
መሆኑን በመግሇፅ ተከራክራሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ በሥር ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ ሆነው በመቅረብ 
የመኪናውን ብር 1‚500‚000 /አንዴ ሚሉዬን አምስት መቶ ሺህ ብር/ ከፌሇው የተረከቡና 
የሚጠበቅባቸው ቀሪ ገንዘብ ብር 50‚000 /ሀምሣ ሺህ ብር/ መሆኑን በመጥቀስ ተከራክረዋሌ፡፡ አቶ 
ታፇሰ አርጌ በሥር ፌርዴ ቤት ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ ሆነው ቀርበው አመሌካች ገንዘብ ሇመቀበሌ 
የሚያስችሌ ውክሌና ያሊቸው መሆኑን ገሌፀው የመኪናውን ዋጋ ከአንዯኛ ተጠሪ በመቀበሌ የካቲት 
26 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ መተማመኛ 1‚200‚000 /አንዴ ሚሉዬን ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ 
ሇአመሌካች የሰጡት መሆኑን ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ ላሊኛው ጣሌቃ ገብ ወ/ሮ ገነት ዯምሴ 
መኪናው የጋራ ንብረት ሆኖ እያሇ ወዯ አመሌካች መዛወሩን በመቃወም ጣሌቃ ገብ ሆነው 
ተከራክረዋሌ፡፡ 
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የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇአንዯኛ ተጠሪ የውክሌና ሥሌጣን ሇመስጠት የውክሌና ውለ 
ረቂቅ የተፃፇው ሀምላ 11 ቀን 1999ዓ.ም መሆኑን የውክሌና ሥሌጣን የሚሰጠው ሰነዴ ሇውሌና 
ማስረጃ ቀርቦ የተረጋገጠው መስከረም 28 ቀን 2000ዓ.ም መሆኑን አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ 
የመኪና ሽያጭ ውሌ ያዯረገው ነሏሴ 12 ቀን 1999ዓ.ም መሆኑን በውሣኔው ካስፇረ በኃሊ አንዯኛ 
ተጠሪ አመሌካች ውክሌናው ሥሌጣን እንዯሚሰጠው በቅን ሌቦና በማሰብ የውክሌና ሰነዴ ረቂቅ 
ከተፃፇ ከሀምላ 11 ቀን 1999ዓ.ም በኃሊና የውክሌና ሰነዴ በውሌና ማስረጃ ቀርቦ ሣይመዘገብ በፉት 
ነሏሴ 11 ቀን 1999 ዓ.ም የፇፀመው የሽያጭ ውሌ በቅን ሌቦና የተዯረገ በመሆኑ የፀና ነው በማሇት 
በዴምፁ ብሌጫ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የይግባኝ ውሣኔውን በመቃወም ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበ ቢሆንም ይግባኙ ተሰርዞበታሌ፡፡ አመሌካች ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ሰበር ችልት የቀረበው የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ተዯርጎበታሌ፡፡ 

አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ ሇህፃን ሌጁ ሇሁሇተኛ ተጠሪ መኪናውን የሸጠው እኔ የውክሌና 
ሥሌጣን ከመሰጠቴ በፉት ነው፡፡ ስሇዚህ በመኪሌነት ሥሌጣን ይሰጠኛሌ በሚሌ በቅን ሌቦና 
የፇፀመው ህጋዊ ተግባር ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ያመሇከተ ሲሆን አንዯኛ ተጠሪ መኪናውን ሸጨ ገንዘቡን ሇአመሌካች ወኪሌ ሰጥቻሇሁ፡፡ አመሌካች 
ገንዘቡን ተቀብሎሌ ስሇዚህ ውለ እንዱፇርስ የሚያመሇክትበት ህጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት 
ተክራክሯሌ፡ ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩሊቸው በ1982 ዓ.ም የተወሇደና ህፃን እንዲሌሆኑ በመግሇፅ 
ንብረቱን በአግባቡ የገዛሁት በመሆኑ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 
አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅረበዋሌ፡፡ ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ 
የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አንዯኛ ተጠሪ ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን 
መኪና ሁሇተኛ ተጠሪ የሸጠው የውክሌና ስሌጣን የተሰጠበት ረቂቅ ሰነዴ ከተፃፇ በኃሊ በቅን ሌቦና 
በመሆኑ የሽያጭ ውለ የፀና ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም; የሚሇው 
ጭብጥ መመርመር ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ይህንን ጭብጥ ሇመወሰን አንዯኛ ተጠሪ የሰላዲ ቁጥሩ 3-3312927 የሆነውን መኪና 
የማስተዲዯር የመሸጥና የመሇወጥ ሥሌጣኑን ያገኘበትን መንገዴና መኪናውን የሸጠበትን ጊዜ 
እንዯዚሁም አመሌካች መኪናው ከተሸጠ በኃሊ ፇጽሟቸዋሌ ሇማሇት አንዯኛ ተጠሪ በሥር ፌርዴ 
ቤት አንዯኛ ጣሌቃገብ የነበሩት አቶ ታፇሰ አርጌ ያነሱትን ክርክና ፌርዴ ቤቶቹ የያዙትን ጭብጥና 
የሰጡትን ውሣኔ መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የላሊ ሰው እንዯራሴ በመሆን ሥራዎችን 
የመፇፀም ሥሌጣን የሚገኘው ከህግ ወይም ከውሌ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2179 
መሠረታዊ መርህ ሆኖ ተዯንግጓሌ፡፡ አንዯኛው ተጠሪ ከሊይ ቁጥሩ የተገሇፀውን የፇሳሽ ጭነት 
ማመሊሇሻ መኪና የማስተዲዯር የመሸጥና የመሇወጥ የውክሌና ሥሌጣን ያገኘው በህግ የተዯነገገን 
ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ ሣይሆን አመሌካች ወኪለ እንዱሆን ተስማምቶ በውሌና ማስረጃ 
አስመዝግቦና አረጋግጦ በሰጠው የውሌ ሰነዴ መሆኑን ግራቀኙ አሌተካካደም፡፡ ግራቀኙ የሚከራከሩት 
አመሌካች ሇተጠሪ የሰጠው የውክሌና ሰነዴ ህጋዊ ውጤት የሚኖረው ረቂቁ ከተፃፇበት ከሀምላ 11 
ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ ነው; ወይስ የውክሌና ሰነደ በአመሌካች ከተፇረመበትና በውሌና ማስረጃ 
ተመዝግቦና ተረጋግጦ ከተሰጠበት ከመስከረም 28 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ነው; በሚሇው ነጥብ ሊይ 
ነው፡፡ 
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ስሇ ውለ አፃፃፌ ህጉ አንዴ አይነት ፍርም እንዱዯርግ ያስገዯዯ እንዯሆነ ውለን 
የሚፇፀምበት ሥሌጣን በዚሁ አይነት ፍርም ሇወኪሌ ሥሌጣን መስጠት እንዲሇበት በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2080 የሚዯነግግ መሆኑንና ውክሌና በግሌፅ ወይም በዝምታ ሉሰጥ የሚችሌ መሆኑን 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2200 ንዐስ አንቀፅ 1 የሚዯነግግ መሆኑን በመመሌከት አንዯኛ ተጠሪን 
አመሌካች ረቂቁ ከተፅፇበት ሀምላ 11 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ እንዯወከሇውና አንዯኛ ተጠሪም 
መኪናውን በቅን ሌቦና የአመሌካች ወኪሌ ነኝ በሚሌ ውክሌና ሰነዴ በውሌና ማስረጃ ከመረጋገጡ 
በፉት ነሏሴ 12 ቀን 1999 ዓ.ም አንዯኛ ተጠሪ ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር ያዯረገው የመኪና ሽያጭ ውሌ 
በተሰጠው ውክሌና መሠረት እዯፇፀመው የሚቆጠር ነው በማሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና የሰበር ችልት አፅንተውታሌ፡፡ 

ሆኖም ይህ የበታች ፌርዴ ቤቱች የሰጡት ውሣኔ ስሇ ሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ 
የወጣውን አዋጅ ቁጥር 334/1995 በአንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 1 እና በአንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 5 ንዐስ 
አንቀፅ 1/ሇ/ የተዯነገገውን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 334/1995 
አንቀፅ 3 ንዐስ አንቀፅ 1 አዋጁ ይህንን አዋጅ ሇማስፇፀም ሥሌጣን በተሰጣቸው አካሊት ሊይ 
ተፇፃሚነት ያሇው መሆኑ "የተፇፃሚነት ወሰን"  በሚሇው ርዕስ ሥር በግሌፅ ዯንግጓሌ፡፡ ፌርዴ ቤት 
ማስረጃ የመመዘን የመመርመርና የመቀበሌ ህገ መንግስታዊ ሥሌጣን ያሊቸው አካሊት በመሆናቸው 
ይህንን አዋጅ የመተግበር ግዳታ ያሇባቸው መሆኑ የአዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀፅ 3/1/ ዴንጋጌ 
ይዘት መንፇስና ዓሊማ ከህገ መንግስቱ አንቀፅ 50 ንዐስ አንቀፅ 7 ጋር በጣምራ በማየት ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀፅ 5 በህግ መሠረት ካሌተረጋገጡና ካሌተመዘገቡ ህጋዊ 
ውጤት እንዯማይኖራቸው ከተዘረዘሩት ሰነድች አንዯኛው የውክሌና ሥሌጣን መስጫ ሰነዴ እንዯሆነ 
በአንቀፅ 5 ንዐስ አንቀፅ 1/ሇ/ በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የውክሌና ሰነደን ፇርሞና 
በውሌና ማስረጃ አስመዝግበ እና አረጋግጦ መስከረም 28 ቀን 2000ዓ.ም ሇአንዯኛ ተጠሪ የውክሌና 
ሥሌጣን ከመስጠቱ በፉት አንዯኛ ተጠሪ የውክሌና ሰነዴ ረቂቅ የተጻፇው ሀምላ 11 ቀን 1999 
ዓ.ም ነው በማሇት የፇፀመው ተግባር በወኪሌነት ሥሌጣኑ እንዯፇፀመው የማይቆጠርና 
ወካዩ/አመሌካች/ በግሌፅ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ ካሊፀዯቀው በስተቀር አመሌካችን የማያስገዴዴ 
በመሆኑ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው የህግ ትርጉምና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ሰሚና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ረቂቅ ሰነደን መሠረት በማዴረግ አንዯኛ ተጠሪ ነሏሴ 12 ቀን 1999ዓ.ም የአመሌካች 
መኪናን ሇመሸጥ ያዯረገው ስምምነት ህጋዊ ውጤት የሚኖው አመሌካች የመኪና ሽያጭ ውለን 
በግሌፅ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ ሲያፀዴቀው መሆኑን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 2090/1/ 
ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካች ወኪሌ የሆኑት 
አንዯኛ ተጠሪ መኪናውን የሸጡትና ገንዘቡን የአመሌካች ላሊው ወኪሌ ሇሆኑት አቶ ታፇሰ አርጌ 
የሰጡ መሆኑን በማንሣት ያቀረቡትን ክርክርና የአመሌካች ወኪሌ የነበሩት አቶ ታፇሰ አርጌ 
መኪናው ተሸጦ ገንዘቡን ተቀብሇው ሇአመሌካች የሰጡ መሆናቸውን በማመን ያቀረቡትን ክርክር 
በመመሌክት የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪ የውክሌና 
ሥሌጣን ሣይኖራቸው የፇፀሙትን የመኪና ሽያጭ ውሌ አመሌካች በግሌፅ ወይም በተዘዋዋሪ 
መንገዴ መኪናው መሸጡን የተቀበሇው መሆኑን የሚያሣይ ተግባራትን በመፇፀም አፅዴቆታሌ ወይም 
አሊፀዯቀውም; የሚሇውን ጭብጥ በመመሥረት በግራ ቀኙ በኩሌ ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ 
በመመዘን የሰጠው ውሣኔ የሇም፡፡ 
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አመሌካች የመኪናውን ሽያጭ በግሌፅ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ አፅዴቆታሌ ወይስ 
አሊፀዯቀውም; የሚሇውን ነጥብ ሇመወሰን በአንዯኛ ተጠሪና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገውን ክርክርና 
ማስረጃ መመርመሩና መመዘኑ ብቻውን በቂ አይዯሇም፡፡ አመሌካች መኪናውን አንዯኛው ተጠሪ 
እንዯሸጠው የሚያውቅና ከመኪናው ዋጋ ውስጥ 1‚200‚000 /አንዴ ሚሉዬን ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ 
ከአንዯኛው ተጠሪ ተቀብዬ ወስጄ ሇአመሌክች የካቲት 26 ቀን 2000 ዓ.ም በተፇረመ መተማመኛ 
ሰጥቸዋሇሁ በማሇት በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛ ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ የሆኑት አቶ ታፇሰ አርጌ 
ያቀረቡትን ክርክርና ማስረጃ በማጣራት በመመርመርና በመመዘን ውሣኔ መሰጠት አስፇሊጊ ነው፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች የመኪናው የሽያጭ ዋጋ ከሆነው ገንዘብ ውስጥ ብር 1‚200‚000 /አንዴ ሚሉዬን 
ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ የካቲት 26 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ መተማማኛ ተቀብሎሌ ወይስ 
አሌተቀበሇም; የሚሇው ነጥብ አመሌካች የመኪናውን መሸጥ የሚያውቅ የነበረና ዋጋውን ተቀብል 
ሲጠቀምበት የቆየ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ሇመወሰን አስፇሊጊ ሆኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
የፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 248 በሚዯነግገው መሠርት በክርክሩ ተካፊይ የሆኑት 
ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን የመከሊከያ መሌስና የፅሐፌ ማስረጃ በመመርመር መያዝ የሚገባውን 
ጭብጥ ሁለ በመያዝ ጉዲዩን አጣርተው ያሌወሰኑ በመሆኑ ውሣኔያቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የዯቡብ ክሌሌ የወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ 
ችልትና የሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የዯቡብ ክሌሌ የወሊይታ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሥር አንዯኛ ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ የነበሩት 
አቶ ታፇሰ አርጌን ወዯ ክርክሩ እንዱገቡ በማዴረግ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪ ከሸጠው የመኪና 
ዋጋ ገንዘብ ውስጥ ብር 1‚200‚000 /አንዴ ሚሉዬን ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ከአቶ ታፇሰ አርጌ 
ተቀብል ወስዶሌ ወይስ አሌወሰዯም; አመሌካች ገንዘቡን ተቀብል እንዯወሰዯ ቢረጋገጥ አመሌካች 
አንዯኛ ተጠሪ የውክሌና ሥሌጣን ሣይኖረው መኪናውን ነሀሴ 12 ቀን 1999 ዓ.ም ሇሁሇተኛ 
ተጠሪ ሇመሸጥ የተስማማውን ውሌ እንዲፀዯቀው ይቆጠራሌ; ወይስ አይቆጠርም; የሚሇውን 
ጭብጥ በማጣራትና የግራቀኙን ክርክር በመስማትና ማስረጃ በመመዘን ውሣኔ እንዱሰጥበት 
ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት መሌስን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡ መዝገቡ ወዯ 
መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቅ/መ 
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የሰበር ችልት የህግ ትርጉም የሰጠባቸው ውሣኔዎችን /ከቅጽ 8 - 10 / ዝርዝር 
የሚያሳይ ሰንጠረዥ 

ቅጽ - 8 

 

ተ.ቁ 
 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 
 

የሰ/መ/ቁ. 
 

ተከራካሪ ወገኖች 
ውሣኔው 
የተሰጠበ
ት ቀን 

Ñê 

 
የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት 

 

 

 
1 

1 ዲኝነት ባሌተጠየቀበት ጉዲይ የሚሰጥ ፌርዴ 
አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ                                                                   
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(2) 

 
33945 

አቶ ሣሌህ ሁሴን እና 
ዯግፋ ዯርቤ 

ጥቅምት 
20/2ዏዏ1 

 
2 

 
2 

 
ማንኛውም ክርክር ሉወሰን የሚገባው በቀረበው  
ማስረጃ እና በህጉ መሰረት ብቻ ስሇመሆኑ  

 
36848 

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን እና 

መኯንን ግርማይ (ሦስት 
ሰዎች) 

ጥቅምት 
11/2ዏዏ1 

 
5 

 
3 

በክርክር ሂዯት ተቃዋሚ ወገን መጠራት ያሇበት 
ምስክር ከመሰማቱ በፉት  ስሇመሆኑ 

 
35946 

እነ አቶ ማማሽ ወ/ስሊሴ 
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ 
ወ/ሮ ሰብሇ ወንዴይራዴ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ጥቅምት 
27/2ዏዏ1 

 
7 

 
4 

መጥሪያ ሇምስክር እንዱዯርስ በሚሌ ፌ/ቤቶች ሉሌኩ 
የሚችለበት አግባብ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 103 

 
36479 

ጉዯር አግሮ ኢንደስትሪ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር  እና 
አቶ ኃይለ ወሌደ 

ጥቅምት 
25/2ዏዏ1 

 
9 

 
5 

በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ የተወሰነበት ተከራካሪ 
ፌ/ቤት ህጉን አስመሌክቶ በሰጠው ውሳኔ ሊይ ይግባኝ 
ሇማሇት የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 

 
36412 

ተስፊሁን ዋኘው እና በጃክ 
አግሮ ኮሜርሻሌ 
ኢንተርኘራይዝ 

ጥቅምት 
13/2ዏዏ1 

 
12 

 
6 

የቃሌ ክርክር ሇመስማት እና የጽሁፌ መሌስ 
ሇመቀበሌ በሚሌ ፌ/ቤቶች በአንዴ ቀጠሮ ሁሇት 
ተግባራትን ሇማከናወን የሚሰጡት ትዕዛዝ ከሥነ-
ሥርዓት ውጪ ስሇመሆኑ 

 
36380 

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 
እና አቶ ታረቀኝ ገ/ፃዱቅ 

ጥቅምት 
18/2ዏዏ1 

 
16 

 
7 

የበሊይ ፌ/ቤቶች ውሣኔን ወዯጏን በመተው በሥር 
ፌ/ቤቶች የሚሰጥ ትዕዛዝ አግባብነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 

 
37725 

እነ በቀሇ ዴሪብሣ (ሁሇት 
ሰዎች) እና የምክር 

በሪሁን 

ጥቅምት  
6/2ዏዏ1 

 
18 

 
8 

በግሌፅ የቀረበን ክርክር በተቆጠረ ማስረጃ ወይም 
አግባብነት ባሇው መንገዴ እንዱጣራ/እንዱነጥር/ 
ሣይዯረግ የሚሰጥ ውሣኔ ተቀባይነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 

 
37105 

ሚዴሮክ ኮንስትራክሽን 
ኃ/የተ/የግ/ ማህበር እና 
ሰሇሞን አበበ ኮከብ 

ጥቅምት 
25/2ዏዏ1 

 
21 

 
9 

ተከራካሪ ወገኖች የይግባኝ መብታቸውን አስቀርተዋሌ 
/ትተዋሌ/ ሇማሇት የሚቻሇው የነገሩን አካባቢያዊ 
ሁኔታ ሙለ በሙለ በተረደበት ዯረጃ እርስ 
በርሳቸው ስምምነት ባዯረጉ ጊዜ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 35ዏ(1) እና (2)  

 
37678 

ዴራጋድስ ጄ ኤንዴ 
ፑ.ጆይንት ቬንቸር  እና 

ሳባ ኮንስትራክሽን 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

ህዲር 
18/2ዏዏ1 

 
23 
 

10 በሥር ፌ/ቤት ዲኝነት ያሌተጠየቀበት ጉዲይ በይግባኝ 
ሰሚ ፌ/ቤት ታይቶ ሉወሰን የማይችሌ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1)  182(2) 

 
37762 

ገወኔ ኢንተርኘራይዝ 
ኃ/ተ/የግ/ማህበር እና አቶ 
የሱፌ ይማም 

ታህሣሥ 
9/2ዏዏ1 

 
26 

11 
 

ከሥራ ውሌ ጋር በተያያዘ የሚጠየቁ ክፌያዎች 
ሳይነጣጠለ በአንዴ ሊይ መቅረብ ያሇባቸው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216(4)  5 

 
38601 
 

የኢትዮጵያ እህሌ ንግዴ 
ዴርጅት እና 

ወ/ሮ ከዴጃ ሳቢር 

ታህሣሥ 
14/2ዏዏ1 

 
30 

 
12 

 ክርክር ከሚካሄዴበት ጉዲይ ጋር በተያያዘ 
መብትና ጥቅም እንዲሇ የተረጋገጠ እንዯሆነ 
በክርክር ጣሌቃ ሇመግባት በቂ ምክንያት 
ስሇመሆኑ 

 በውርስ አጣሪ ሪፕርት ሊይ ጥያቄ (ተቃውሞ) 

 
37742 

 
ወ/ሮ አሌማዝ ጏንፋ 

ኦሪቲ 
እና 

ወ/ሮ ፀሏይ ሉበን 

 
ታህሣሥ 
7/2ዏዏ1 

 
 

32 



566 

 

አሇማቅረብ ሚስት/ባሌ የሆነን ወገን  የጋራ ነው 
በሚሇው ንብረት ሊይ ጣሌቃ ገብቶ ሇመከራከር 
የሚያግዴ ስሊሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 

 
13 

በአንዴ መንግስታዊ መዋቅር ሥር የሚገኙ ሁሇት 
ራሳቸውን የቻለና የህግ ሰውነት ያሊቸው ተቋሞች 
የመንግሥትን ጥቅም የሚያስጠብቁ አካሊት 
በመሆናቸው ብቻ እንዯ አንዴ መቆጠር የላሇባቸው 
ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358   
አዋጅ ቁጥር 1/1995,18/1997,2/1995,4/2000  

 
37502 

 
የአዱስ ከተማ አስተዲዯር 
ፌትህና ህግ ጉዲዬች ቢሮ 
እና እነ ወ/ሮ የኃሊሸት 

ገመዲ ቤኛ (ሁሇት ሰዎች) 

 
ታህሣሥ      
2/2ዏዏ1 

 
 

34 

 
14 

ፌ/ቤቶች ሇክርክር ፌትሏዊነት ተገቢ ነው ብሇው 
ሲያምኑ ማናቸውንም አይነት ማስረጃ አስቀርበው 
መመርመር ያሇባቸው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 145,345,327/3/ 

 
29861 

 
ወ/ሮ ህጽአት ፌስሏጽዬን 
እና እነ ወ/ሮ አሌማዝ 
ተረፇ (ሁሇት ሰዎች) 

 
ጥር 

14/2ዏዏ1 

 
37 

 
15 
 

የክርክር ዋነኛ ጭብጥ በሆነ ጉዲይ ሊይ አከራክሮ 
የሰጠውን ውሣኔ ፌ/ቤት በዴጋሚ ‛ስህተት ሇማረም“ 
በሚሌ ምክንያት ሉሇውጥ ወይም ሉያሻሽሌ 
ስሊሇመቻለ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 208 

 
37303 

ኤ.ሲ.ዱ አይ/ቮካ-ኢትዮጵያ 
እና እነ ሃይዯር አሉ 
(ስምንት ሰዎች) 

ጥር 
26/2ዏዏ1 

 
41 

16 ዲኝነት የሚጠየቅበት መብትና ጥቅም በግሌጽ 
ተሇይቶ ያሌተመሇከተበት አቤቱታ የክስ ምክንያት 
እንዯላሇው የሚቆጠር በመሆኑ ተቀባይነት የላሇው 
ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33  231 

38419 የአዱስ ከተማ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 19/2ዏ 

አስ/ጽ/ቤት እና አቶ ያሲን 
ጀማሌ 

የካቲት 
5/2ዏዏ1 

43 

17 
 

ፌ/ቤቶች የቀረበሊቸውን ክርክር መሠረት በማዴረግ 
አግባብነት ያሇውን ጭብጥ ሳይመሰርቱ የሚሰጡት 
ውሣኔ   ህጋዊ ነው  ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 
37391 

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ  
እና እነ ስዩም ማሞ 

(ሁሇት ሰዎች) 

 
የካቲት     
3/2ዏዏ1 

 
46 

18 በፌ/ቤት በመካሄዴ ሊይ ባሇ ክርክር የግዴ ተካፊይ 
መሆን የሚገባቸው ወገኖች በሚሰጠው ውሣኔ 
ጥቅማቸው /መብታቸው/ ሉነካ የሚችሌ የሆነ 
እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ 
 የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.4ዏ 

 
39540 

ናስ ፈዴስ  
የዴ/ዲ/ጨ/ጨ/ፊብሪካ 

ተከራይ እና 
እነ ስንደ ዯጀኔ (ዘጠና 
ሦስት ሰዎች) 

 
የካቲት  
26/2001 

 
48 

19 አንዴ ጉዲይ ከዚህ ቀዯም በፌርዴ ያሇቀ ነው ሇማሇት 
የሚቻሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.5 

 
36780 

ወ/ሮ አወጣሽ አብርሃ እና 
አቶ ገ/ኪዲን እንግዲ 

መጋቢት 
3/2ዏዏ1 

 
51 

20 
 

ነዋሪነታቸው በተሇያዩ የኢትዮጵያ ክሌልች በሆኑ 
ሰዎች መካከሌ የሚነሣ ክርክርን የክርክሩ ምክንያት 
የሆነው ንብረት የሚገኘው ወይም ውሌ የተዯረገው 
በአንዯኛው ክሌሌ እንኳን ቢሆን የመዲኘት ሥሌጣን 
ያሊቸው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇመሆናቸው  
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(2)  

 
36460 

መሏመዴ ሰዓዲይ ረጃ እና 
እነ አቶ ዓብደሌቃዴር 
መሏመዴ ፇረጀ (ሰባት 

ሰዎች) 

 
መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

 
59 

21 በተከራካሪ ወገኖች የተጠየቀን ዲኝነት አስመሌክቶ 
ግሌጽ ፌርዴ አሇመስጠት ስህተት ስሇመሆኑ 

 
39144 

አቶ ሌዐሌሰገዴ ቦኔ እና 
ኢትዮ ላዘር ኢንደስትሪ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

 
62 

22 
 

የቀረበበትን ክስ  ያመነ ተከሣሽ ባመነው  መሠረት 
ውሣኔ ሇመስጠት የሚከሇክሌ በቂ የህግ ምክንያት 
እስከላሇ ዴረስ ውሳኔ መስጠት የሚገባ ስሇመሆኑ  

 
38597 

እነ ጋሻው መንግስቴ ካሣ 
(ሁሇት ሰዎች) እና ናይሌ 
ትራንስፕርት ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበር 

ሚያዝያ 
6/2ዏዏ1 

 
65 

23 በአንዴ ዘንግ የሚመዯቡ ተከራካሪዎች እና አንዴ 
ጭብጥ ሊይ የሚቀርቡ ክርክሮች ተጣምረው 
እንዱታዩ ያሇማዴረግ መሠረታዊ የሥነ-ሥርዓት 
ግዴፇት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 11(5)  

 
40024 

 
ሸራተን አዱስ እና እነ  
አቶ እያሱ መገርሣ 

 
ሚያዝያ 
29/2ዏዏ1 

 

 
67 

 
24 

የሥር ፌ/ቤቶች የፇፀሙትን ሥህተት ሇማረም 
በሚሌ በሥር ፌ/ቤት ተከራካሪ ከነበሩ ወገኖች 
መካከሌ አንደ ወገን ያቀረበውን አቤቱታ መነሻ 
በማዴረግ ላሊኛው ወገን ሳይጠራና ሳያከራከር ውሣኔ 
መስጠት ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 348(1) 

 
34504 

 
አቶ አበባው የሺዴንበር 

እና 
አቶ ካሣ በቀሇ 

 
ሚያዝያ 
6/2ዏዏ1 

 
 

71 



567 

 

  
25 

በሥር ፌ/ቤት ያሌተነሣን ክርክር መሠረት በማዴረግ 
ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሚሰጠው ውሣኔ አግባብነት 
የላሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 329(1)  182(2)  

37761 ገብረመስቀሌ ንጉሴ እና 
አዱስ ሌብስ ስፋት አ.ማ 

ሚያዝያ 
2ዏ/2ዏዏዏ1 

 
73 

26 ክስ በሚሰማበት የቀጠሮ ዕሇት የይግባኝ ባይ 
አሇመቅረብ ጋር በተያያዘ መዝገብ ሉዘጋ የሚችሇው 
መሌስ ሰጪው ይግባኙን ሙለ በሙለ ክድ 
የተከራከረ እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ 

38181 የኢትዮጵያ መንግድች 
ባሇስሌጣን እና እነ ወ/ሮ 
ትዕግስት ወንዴይፌራው 

(ሁሇት ሰዎች) 

ግንቦት 
4/2001 

 
76 

27 ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገን ያቀረበው የሰነዴ ማስረጃ 
የሚጠቅም ያሌሆነ እንዯሆነና የሰው ምስክር 
በተጨማሪነት የቆጠረ እንዯሆነ ፌትሏዊ የሆነ 
ውሣኔን ሇመስጠት የምስክሮችን ቃሌ መስማት 
ያሇበት ስሇመሆኑ  

 
42706 

 
ሊየን ሴኩሪቲ ኩባንያ እና  

አቶ ጥሊሁን 
ገ/እግዚአብሓር 

 
ግንቦት 

25/2ዏዏ1 

 
78 

28 በአንዴ ፌ/ቤት የተሰጠን ፌርዴ በይግባኝ ሰሚ 
ፌ/ቤት መሇወጥ ወይም መሻሻሌ ተከትል 
ማናቸውም ተከራካሪ ወገኖች ፌርደ ከመሰጠቱ በፉት 
ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ የሚሰጥ ትዕዛዝ ያሇውን 
ነባራዊ ሁኔታ  በማገናዘብ እንጂ የግዴ የሚሰጥ 
ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349(1)  

 
37741 

 
አቶ መኮንን ዘውዳ እና 

እነ  
አቶ ተሾመ ሽፇራው 
(ሦስት ሰዎች) 

 
 

ሰኔ 
4/2ዏዏ1 

 
80 

29 ተከራካሪ ወገኖች ባያነሱትም ፌ/ቤቶች የቀረበሊቸውን 
ጉዲይ ሇማስተናገዴ ስሌጣን ያሊቸው ወይም 
የላሊቸው መሆኑን በመመርመር ተገቢውን ውሣኔ 
መስጠት ያሇባቸው ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9(2) 

 
38452 

የአ.አ ከተማ ቤቶች 
ኤጀንሲ 
እና 

አቶ አሇም ገብሩ 

 
ሰኔ 

11/2ዏዏ1 

 
82 

30 አንዴን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ በማንሣት 
ስሌጣን የሇኝም  ያሇ ፌ/ቤት ጉዲዩ በበሊይ ፌ/ቤት 
ታይቶ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ እንዱያከራክር ጉዲዩ 
የተመሇሰሇት እንዯሆነ ላሊ ተጨማሪ የመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያን መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን 
ሇማየት አሌችሌም ማሇት የማይገባው ስሇመሆኑ   

 
39014 

አሇሙ መግራ 
እና 

እምነቴ እንዲሻው ህንፃ 
ተቋራጭ 

 
ሰኔ 

23/2ዏዏ1 

 
84 

31 የይግባኝ ማመሌከቻ ማቅረቢያ ጊዜው ያሇፇበት 
ተከራካሪ ወገን የሚያቀርበው የማስፇቀጃ ማመሌከቻ 
በበቂ ምክንያት የተዯገፇ መሆን/አሇመሆኑን ፌ/ቤቶች 
በጥሞና መመርመር ያሇባቸው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 326(1) 

 
38145 

ወ/ሮ አያሌነሽ ዘገየ 
እና 

አቶ ተስፊዬ ዯምሴ 

 
ሰኔ 

3ዏ/2ዏዏ1 

 
86 
 

32 አንዴ ተከራካሪ ወገን በማስረጃነት የሚጠቅሳቸው 
ምስክሮች፣ ሰነድች ወይም ላሊ አስረጂዎች (የሙያ) 
ማስረጃው በፌ/ቤቱ በኩሌ በጭብጥነት ተይዞ 
ከሚፇታው ፌሬ ነገር ጋር አግባብነት ያሇው እና 
በህግ ተቀባይነት ያሇው እስከሆነ ዴረስ ቀርቦ 
መሰማት ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 111  249 እና 257 

 
38683 

የትምህርት መሣሪያዎች 
ማምረቻና ማከፊፇያ 

ዴርጅት 
እና 

አቶ ሣህለ ወ/ማርያም 

 
ሰኔ 

25/2ዏዏ1 

 
88 

33 ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቶች የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን 
ውሣኔ በአግባቡ ሳይመረምሩ እና ሇውሣኔያቸው በቂ 
ምክንያት ሣይሰጡ መሻር የማይችለ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 182(1)  

 
38844 

የአዱስ አበባ መንገድች 
ባሇሥሌጣን 

እና 
ጋዴ ቢዝነስ 

ኃ/የተ/የግ/ማህ 

 
ሰኔ 

25/2ዏዏ1 

 
90 

34 ተከራካሪ ወገኖች በፌ/ቤት ትዕዛዝ እንዱቀርብሊችው 
የሚጠይቁት ማስረጃ የተያዘውን ጉዲይ ፌትሏዊ 
በሆነ መንገዴ ዕሌባት ሇመስጠት የሚያስችሌ እስከ 
ሆነ ዴረስ ጥያቄውን ፌ/ቤቶች ሉቀበለት የሚገባ 
ስሇመሆኑ 

 
36979 

ቤዛ አማካሪ መሀንዱሶች 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር እና 

ሚስተር ሸሬሃሪ ብራማቫሪ 
ጏፒሌ 

 
ሏምላ 

23/2ዏዏ1 

 
94 

35 ሦስተኛ ወገኖች በፌ/ቤት በመካሄዴ ሊይ ባሇ ክርክር 
እንዱገቡ የሚያስፇሌግበት ሁኔታ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 
 
 

 
41544 

ሰሊም የህዝብ ማመሊሇሻ 
(አ.ማ) እና  
ኒያሊ ኢንሹራንስ አ.ማ 

ሏምላ 
8/2ዏዏ1 

 
96 



568 

 

 

አሰሪና ሰራተኛ 
 

 
98 

36 የኘሮቪዯንት ፇንዴ ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ 
የሥራ ስንብት ክፌያ የማግኘት መብት የላሇው 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀፅ 2/ሰ/ 

 
35197 

አዋሽ ኢንተርናሽናሌ ባንክ 
አ.ማ 

እና ኤፌሬም ንዋየማሪያም 

ጥቅምት 
13/2ዏዏ1 

 
99 
 

37 ሇኘሮጀክት ሥራ የተቀጠሩ ሠራተኞች 
የተቀጠሩበት የኘሮጀክት ሥራ ሲጠናቀቅ የሥራ 
ውሊቸው የሚቋረጥ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 1ዏ/1//ሠ//ሀ/ 

 
35621 

ሰንሻይን ኮንስትራክሽን እና 
እነ አቶ ፌቃደ ገቢሣ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ጥቅምት 
11/2ዏዏ1 

 
102 

38 በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁ.377/96 ባሌተሸፇነ 
ጉዲይ ሊይ በአሠሪና በሠራተኛ መካከሌ የተዯረገ 
የህብረት ስምምነት መፇፀም ያሇበት ስሇመሆኑ 

 
36692 

አንበሳ የከተማ አውቶቡስ 
አገሌግልት ዴርጅት እና 

ተስፊዬ መኯንን 

ጥቅምት 
25/2ዏዏ1 

 
104 

39 ሠራተኞች ሇሚፇፅሙት ጥፊት በህብረት 
ስምምነት የተሇያዩ የቅጣት ዯረጃዎች የተቀመጡ 
በሆነ ጊዜ አሰሪው በሠራተኛው የተፇፀመውን 
ጥፊት ክብዯት በመመዘን ይመጥናሌ የሚሇውን 
ቅጣት መወሰን የሚችሌ ስሇመሆኑ  

 
37027 

የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፕሬሽን 

እና ወ/ት አሰሇፇች ዯስታ 

ጥቅምት 
11/2ዏዏ1 

 
106 

40 አንዴ ዴርጅት እንዯስራው ፀባይ በህግ ከተዯነገገው 
ማዕቀፌ ሳይወጣ/ሳይጥስ/ የሥራ ሰዓቱን ማሻሻሌ 
ስሇመቻለ  
አዋጅ 377/96 አንቀፅ 61/1/ 

 
36518 

ሜታ አቦ ቢራ አ.ማ እና 
እነ ሳሙኤሌ ተፇራ (አራት 

ሰዎች) 

ጥቅምት 
4/2ዏዏ1 

 
108 

41 የአሰሪ ንብረት የሆነን ገንዘብ ማጉዯሌ 
ያሇማስጠንቀቂያ ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27/1/ተ/ 

 
35484 

የኢትዮጵያ አየር መንገዴ 
እና 

አቶ ዯረጀ ማሞ 

ህዲር 
25/2ዏዏ1 

 
110 

42 አሰሪ ሠራተኛውን በሣምንት ዕረፌቱ ሥራ 
እንዱሰራ ሇማዴረግ የሚችሌ ስሇመሆኑ 

37815 አሇማየሁ ጠቅሊሊ ሥራ 
ተቋራጭ 

እና አቶ አብዮት በፇቃደ 

ህዲር 
2/2ዏዏ1 

112 

43 በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ ውስጥ ‛የሥራ ቀናት“ 
የሚሇው ሃረግ ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(3) 

 
36377 

የኢትዮጵያና የጅቡቲ ምዴር 
ባቡር ዴርጅት  እና ተሾመ 

ኩማ 

ህዲር   
2/2ዏዏ1 

 
114 

44 የኘሮቪዯንት ፇንዴ ወይም/ እና የጡረታ አበሌ 
ተጠቃሚ የሆነ ሠራተኛ የሥራ ስንብት ክፌያ 
ሇማግኘት መብት የላሇው ስሇመሆኑ 

 
37048 

የሚዴሮክ ኮንስትራክሽን 
ኢትዮጵያ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

እና አቶ ሣህለ ምትኩ 

ህዲር  
2/2ዏዏ1 

 
116 

45 በወንጀሌ ጉዲይ ተከሶ ነፃ መውጣት በራሱ አንዴን 
ሠራተኛ ወዯ  ቀዴሞ ሥራ ሇመመሇስ መብት 
የሚሰጥ ስሊሇመሆኑ 

 
37256 

አዱስ አበባ የምግብ አዲራሽ 
አስተዲዯር  እና ወ/ሮ 
የውብዲር ጥሊሁን 

ህዲር     
4/2ዏዏ1 

 
119 

46 ሇአምስት ተከታታይ ቀናት በሥራ ገበታ ሊይ 
ያሇበቂ ምክንያት አሇመገኘት ያሇማስጠንቀቂያ 
ከሥራ ሉያሰናብት የሚችሌ ስሇመሆኑ 

37402 የንኮማዴ 
ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር 
እና አቶ ቡሽራ በቀሇ 

ህዲር 
11/2001 

 
122 

47 ከሥራ ጋር በተገናኘ በሚፇፀም ዴርጊት መነሻነት 
በሠራተኛው ሊይ በፕሉስ የሚዯረግ ምርመራ 
የይርጋ ጊዜን የማያቋርጥ ስሇመሆኑ 

 
37573 

የውሃ ሥራዎች 
ኮንስትራክሽን ዴርጅት  እና 

አቶ መሏመዴ አዯን 

ህዲር 
16/2ዏዏ1 

 
125 

48 የሥራ ውሌ በስምምነት ተቋረጠ ሇማሇት 
የሚቻሇው ስምምነቱ በፅሁፌ የተዯረገ እንዯሆነ 
ስሇመሆኑ 

 
37575 

ቃሉቲ ባላስትራ ማምረቻ 
እና ብርሃኑ ሌዯት ወሌዳ 

ህዲር  
2/2ዏዏ1 

 
127 

49 በአሰሪ በተዯረገ የሥራ ዝውውር ቅሬታ 
አዴሮብኛሌ በሚሌ ምክንያት ከሥራ መቅረት 
የህግ ዴጋፌ የላሇው ስሇመሆኑ 

 
37778 

አዱስ መሇዋወጫ ዕቃዎች 
አስመጪ አከፊፊይ አ.ማ 
እና አቶ ካሣሁን ከበዯ 

ህዲር  
4/2ዏዏ1 

 
129 

50 በአሰሪና በሠራተኛ መካከሌ የሥራ ውሌ ግንኙነት 
አሇ ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ 
 

03171 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ሃይሌ ኮርፒሬሽን  እና 
ወ/ት ትርሲት ዯገፊ 

ህዲር 
16/2001 

 

 
132 

51 አዱስ መዋቅርን ተግባራዊ ያዯረገ ተቋም/ዴርጅት/ 
ሠራተኞቹን ‛ራሱ ባወጣው መስፇርት’’ መሰረት 
ሉመዴብ ስሇመቻለ 
 

36210 አቃቂ መሇዋወጫ ዕቃዎችና  
መሣሪያዎች አ.ማ እና አቶ 

ኃይሇ ሳሌቫቶር 

ህዲር  
2/2ዏዏ1 

 
136 



569 

 

52  አንዴ ሠራተኛ በአሰሪው ንብረት ሊይ ጉዲት 
አዴርሷሌ በሚሌ ያሇማስጠንቀቂያ ሉሰናበት 
የሚችሌበት አግባብ 

 በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ ውስጥ ‛የአሰሪ ንብረት“ 
በሚሌ የተገሇፀው ሏረግ ሉተረጏም የሚችሌበት 
አግባብ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27/1//ሸ/ 

 
34669 

አዴማስ ኮላጅ እና ሠሇሞን 
ሙለአሇም 

 
ታህሣሥ 
2/2ዏዏ1 

 
138 

53 የተረከበው የአሠሪ ንብረት የጠፊበት ሰራተኛ 
ንብረቱን ሇግሌ ጥቅሙ ወይም ሇላሊ ሶስተኛ ወገን 
ጥቅም ያዋሇው ያሇመሆኑን ካሊስረዲ በቀር 
የንብረቱ መጥፊት ሠራተኛውን ያሇማስጠንቀቂያ 
ከሥራ ሇማሰናበት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት 
ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)(ቀ)  
14(2)(ሇ)(2)  

 
39118 

ዯሣሇኝና ቤተሰቡ 
ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር 

እና 
አቶ በፇቃደ በሊይ 

 
ታህሣሥ 
23/2ዏዏ1 

 
141 

54 በህብረት ስምምነት ወይም በላሊ አካኋን የተወሰነ 
የሥራ ውሌ የሚቋረጥበት ምክንያት ካሇ በአሰሪና 
ሠራተኛ አዋጅ ያሌተመሇከተ  ቢሆንም ተፇፃሚ 
ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 3787/96 አንቀፅ 27/1/  

 
36591 

 
 

ማታድር አዱስ ጎማ አ.ማ 
እና 

ዯረጀ ኡመታ 

 
ታህሳስ 
14/2ዏዏ1 

 
144 

55 የሥራ መሪ በሆነ የሥራ መዯብ ሊይ በጊዜያዊነት 
መስራት ግሇሰቡን የሥራ መሪ ከመሆን 
የሚያስቀረው ስሊሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 3/2/ /ሏ/ 

 
36894 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እና 
አቶ ሙሊት ታረቀኝ 

ታህሳስ 
3ዏ/2ዏዏ1 

 
146 

56 ሇተወሰነ ጊዜ በተዯረገ የሥራ ውሌ ግንኙነት 
ሇሠራተኛው የሚከፇሌ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ክፌያ 
ተዋዋይ ወገኖች በስምምነታቸው ባስቀመጡት 
መሌክ የሚፇፀም ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 35/2/ 

 
37201 

ማታድር አዯስ ጎማ 
አክሲዮን ማህበር እና እነ 

አቶ ኤሌያስ በቀሇ 
 (አስራ አራት ሰዎች) 

 
ታህሣሥ 
3ዏ/2ዏዏ1 

 
148 
 

57 የጥበቃ ሥራን የሚሠራ ሠራተኛን በተመሇከተ 
የሥራ ውለ ያሇአግባብ ተቋርጧሌ በሚሌ ሲወሰን 
በአሠሪውና ሠራተኛው መካከሌ ሉኖር የሚገባው 
ከፌተኛ መተማመን የሚሻክር በመሆኑ ሰራተኛው 
ወዯ ሥራ እንዱመሇስ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢ 
ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43 

 
37454 

 
ሰሊም የቴክኒክና የሙያ 
ማሰሌጠኛ ማዕከሌ እና 

ከበዯ ሰይፈ 

 
ታህሣሥ 
16/2ዏዏ1 

 
151 

58 ወዯ ሥራ እንዱመሇስ የተፇረዯሇት ሠራተኛ 
ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ሳይሆን ቀርቶ የሥራ 
ክርክሮችን የሚወስነው አካሌ ሠራተኛው 
አግባብነት ያሊቸውን ክፌያዎች ተከፌልት ከሥራ 
እንዱሰናበት ሉወሰን የሚችሇው በመጀመሪያው 
ፌርዴ መሠረት ያሌተፇፀመ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/ 

 
38255 

 
አበባ ትራንስፕርት 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

እና 
አሇምሰገዴ ኃይለ 

 
ታህሣሥ 
23/2ዏዏ1 

 
 

154 

59 የሥራ ውለን በፌቃደ ያቋረጠ ሠራተኛ የህብረት 
ስምምነት የሚፇቅዴሇት ከሆነ ኘሮቪዯንት ፇንዴና 
የሥራ ስንብት የማግኘት መብት የሚኖረው 
ስሇመሆኑ 

 
37551 

አቶ ዴካምየሇህ ጥበቡ እና 
አርሾ የህክምና ሊብራቶሪ 

ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር 

ታህሣስ 
9/2ዏዏ1 

 
157 

60 የስራ ውሌ የተቋረጠው ከህግ ውጪ ነው ተብል 
በተወሰነ ጊዜ የስራ ውለ የተቋረጠበት 
ወገን/ሠራተኛ/ ሉወሰኑሇት የሚገቡ ክፌያዎች 

 
34476 

ኩመሊ በጅሣ እና ብሓራዊ 
አስጏብኚና ጉዞ ወኪሌ 

ታህሳስ 
2/2ዏዏ1 

 
160 

61 አንዴ የሥራ ዘርፌ የአሠሪው ቋሚ ሥራ ቢሆንም 
በዚሁ ዘርፌ ሠራተኞችን ሇተወሰነ ጊዜ የሥራ 
ውሌ ቀጥሮ ሉያሰራ የሚችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 1ዏ(1)(ሏ) 

 
40305 

የኢትዮጵያ ፏሌኘና ወረቀት 
አ.ማ 
እና 

እነ አቶ ታመነ ጫሊ 

 
ታህሣሥ 
21/2ዏዏ1 

 
163 

62 አንዴ ሠራተኛ ይሰራው የነበረ የሥራ መዯብ 
መሰረዝ ወይም አሇመኖር ሇሥራ ውለ መቋረጥ 
በቂ ምክንያት ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(1) (መ) 

 
40804 

ዲንዱቦሩ ዩኒቨርስቲ ኮላጅ 
እና እነ ተክለ ኡርጌ ኢዯኤ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ጥር 
26/2ዏዏ1 

 
165 



570 

 

63 አንዴ ሠራተኛ ወዯ ሥራ ሲሄዴና ከሥራ ወጥቶ 
ወዯቤቱ ሲመሇስ አሰሪው በመዯበው የመጓጓዣ 
አገሌግልት ሲጠቀም አዯጋ የዯረሰበት መሆኑ 
ከተረጋገጠ ሦስተኛ ወገኖች ሇአዯጋው ያዯረጉት 
አስተዋፅኦ መኖር አሰሪው የጉዲት ካሣ ሊሇመክፇሌ 
እንዯመከሊከያ ሉሆነው ስሊሇመቻለ እና የጉዲት 
ካሣው በጉዲት የተነሣ ህይወቱን ሊጣው ሠራተኛ 
ጥገኞች የሚከፇሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 95/2/  96/1/  98/2/  
97/1/  1ዏ7/1//ሏ/  11ዏ/ 112 

 
36194 

 
ድ/ር ማንዯፌሮ እሸቴ 

እና 
ፌሬዴሪክ ኤቨርት 

ሲቲፌቱንግ 

 
ጥር 

28/2ዏዏ1 

 
167 

64 በዴርጅት ውስጥ በተዯረገ የመዋቅር ማሻሻያ 
የሥራ መዯብ የተሰረዘ እንዯሆነ የሥራ መዯብ 
የተሰረዘበትን ሠራተኛ በማስጠንቀቂያ ሇማሰናበት 
የሚቻሌበት አግባብ  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(1)(መ)  

 
38811 

 
 

 
ርሆቦት ሆሉ ሴቪየር 

ኃ/የተ/የግሌ ማህበር እና 
አቶ አማረ አዴማሱ 

 

 
የካቲት 
17/2001 

 

 
173 

65 በአንዴ ዴርጅት ውስጥ ያሇ የሥራ መዯብ በላሊ 
3ኛ ወገን እንዱከናወን አስተሊሌፍ  መስጠት (out 
sourcing) የስራ ውሌ ሇማቋረጥ ህጋዊ ምክንያት 
ስሇመሆኑ 
 አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28 

 
38435 

 
ኤስ.ኦ.ኤስ የህፃናት መንዯር 
እና እነ አቶ ከበዯ ኩምሣ 
(ስዴስት ሰዎች ) 

 
የካቲት 
17/2ዏዏ1 

 
175 

66 ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የሥራ ውሌ የሚቋረጠው 
ማስጠንቀቂያ በመሰጠት ስሇመሆኑ 

38023 የመንግስት ቤቶች ኤጅንሲ 
እና ብርሃኑ ዯስዬ 

የካቲት 
17/2ዏዏ1 

178 

67 በአሰሪያቸው ሊይ ክስ አቅርበው ያስፇረደ 
ሠራተኞች የአሰሪውን ንብረት በዋስትና ከያዙ 
ባሇገንዘቦች ይሌቅ የቅዴሚያ ክፌያ መብት 
ያሊቸው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 167 
አዋጅ ቁ. 97/9ዏ አንቀጽ  3 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. አንቀጽ 2857(1) 
አዋጅ ቁ. 186/94 አንቀጽ 8ዏ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ- መንግስት አንቀፅ 13(2)  

 
 

40921 

 
አቢሲንያ ባንክ (አ.ማ) 

እና 
አብደ አህመዴ  

(ሁሇት መቶ ስሌሣ ስዴስት 
ሰዎች) 

 

 
የካቲት 
26/2ዏዏ1 

 
180 

68 የአንዴ ሠራተኛን ዴርጊት ከባዴ ቸሌተኝነት ነው 
ሇማሇት የሥራውን ባህሪ ከግምት ውስጥ 
ማስገባት የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ  

41115 ሜዴሮክ ኮንስትራክሽን 
ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር  እና 

አቶ ሞገስ ሽፇራው 

የካቲት 
26/2001 

 
183 

69 አሠሪ የአንዴን ሠራተኛ ዯሞዝ እና ላልች 
ጥቅማጥቅም ሣይነካ በተመሳሳይ የሥራ መዯብ 
ሊይ አዛውሮ ሉያሠራ የሚችሌ.ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 13(2) እና (7)  

 
40938 

ሙገር ሲሚንቶ 
ኢንተርኘራይዝ 

እና 
አቶ ኃይለ መንግስቱ 

መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

 
186 

70 አንዴ ሠራተኛ የአሠሪው ንብረት የሆነን ገንዘብ 
ማጉዯለ የተረጋገጠ እንዯሆነ አሠሪው 
ሠራተኛውን በፌ/ብሓር ከሶ ገንዘቡን የማስመሇሱ 
ጉዲይ እንዯተጠበቀ ሆኖ የሥራ ውለን 
ያሇማስጠንቀቂያ ሉያቋርጥ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)  

 
42292 

 
የኢትዮጵያ መብራት ኃይሌ 
ኮርፕሬሽን እና አቶ ከበዯ 

አቡነቴ 

 
መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

 
188 

71 በአሠሪው ወዯላሊ ቦታ ተዛውሮ እንዱሠራ 
የተዯረገ ሠራተኛ ዝውውሩን በወቅቱ ሣይቃወም 
የተዛወረበት የሥራ ገበታ ሊይ ሇ5 ተከታታይ 
ቀናት የቀረ እንዯሆነ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ 
የሚያበቃ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27 (1)(ሇ)  

 
41623 

 
አበባ ትራንስፕርት 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

እና አቶ ሣሙኤሌ ኪዲኔ 

 
መጋቢት 
8/2ዏዏ1 

 
191 

72  ከ3ዏ ቀናት በሊይ ሠራተኛን ከሥራ የማገዴ 
ተግባር ሠራተኛን እንዯማሰናበት የማይቆጠር 
ስሇመሆኑ   

 አሠሪው ከ3ዏ ቀናት በሊይ ሠራተኛው 
ሇታገዯበት ጊዜ ዯሞዝ እንዱከፌሌ የሚዯረግበት 
አግባብ 

 ከሥራ ያሇአግባብ ታገዴኩኝ  በሚሌ የቀረበን 
ክስ በማስተናገዴ ሊይ ያሇ ፌ/ቤት  በክርክሩ 

 
41411 

 
ሙለሙሌ ዲቦ መጋገሪያ 

ዴርጅት 
እና 

አቶ በሇጠ ተገኝ 

 
ግንቦት 

11/2ዏዏ1 

 
193 



571 

 

ሂዯት ሠራተኛው ከሥራ የተሰናበተ መሆኑን 
ካወቀ የተያዘው ጭብጥ እንዱሻሻሌ እና 
ጭብጡ እንዱስተካከሌ በማዴረግ ጉዲዩን ማየት 
ያሇበት ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(4)  
73  አንዴ ሠራተኛ በሥራ ሊይ እያሇ ቋሚ የአካሌ 

ጉዲት የዯረሰበት እንዯሆነ ከጉዲቱ በኋሊ 
የቀዴሞ ስራውን መስራት መቀጠለ ብቻ 
አሰሪውን የጉዲት ካሣ ከመክፇሌ ነፃ 
የማያወጣው ስሇመሆኑ 

 በሥራ ሊይ ከሚዯርስ ጉዲት ጋር በተገናኘ 
በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ውስጥ የተመሇከተውና 
‛የመስራት ችልታ“ የሚሇው ሃረግ ሉተረጏም 
የሚችሌበት አግባብ እና የጉዲት ካሣ መጠንና 
ሉወሰን የሚችሌበት የህግ አግባብ 

አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 1ዏ9  (1) እና (3) , 
107  99(1), 102(3) 
አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 33   

 
 

43370 

 
የግብርና ምርት 

ማሣዯጊያዎች አቅራቢ 
ዴርጅት 
እና 

አቶ ጌታቸው ገዴላ 
 

 
 

ግንቦት 
12/2ዏዏ1 

 
 

196 

74  የዴርጅት ምርታማነትን ሇማሳዯግ፣ የአሰራር 
ዘዳዎችን ሇመሇወጥ ወይም በአዱስ ቴክኖልጂ 
ሇመጠቀም የሠራተኛ ቅነሣ የሚዯረግበት 
አግባብ 

 ቅነሣ የሚዯረግበትና ተፇፃሚ ሉሆን 
የሚችሌበት አግባብ 

አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 28(2)(ሏ)  29(3) 

 
42752 

እነ ወ/ት ማሜ አሠፊ 
(ሰሊሳ ስዴስት ሰዎች) 

እና 
ብሓራዊ አስጎብኚ የጉዞ 

ወኪሌ(NTO) 

 
ግንቦት 

12/2ዏዏ1 

 
 

199 

75 በሠራተኛ እጅ የሚገኙ የአሠሪ ንብረቶች መመሇስ 
ወይም  አሇመመሇስ ጉዲይ ሠራተኛው የሥራ 
ውለ በተቋረጠ ጊዜ የሚያነሣቸውን ሌዩ ሌዩ 
ክፌያዎችን ሇማስተናገዴ ግምት ውስጥ መግባት 
ያሇበት ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 36  38 

 
39464 

 
ሏረር ቢራ አክሲዮን 

ማህበር 
እና 

አቶ አብደሌቃዴር 
አብደረዛቅ 

 
ግንቦት 

25/2ዏዏ1 

 
202 

76 ቀዴሞ ይሰራበት የነበረን የሥራ መዯብ በመሰረዙ 
ምክንያት ሠራተኞችን በማሰናበት ፊንታ በክፌያ 
አነስተኛ ወዯሆነ ላሊ የሥራ መዯብ እንዱሰሩ 
ያዯረገ አሠሪ ሇሠራተኞቹ በቀዴሞው ዯመወዝ 
መሠረት እንዱከፌሌ የሚገዯዴበት የህግ አግባብ 
የላሇ ስሇመሆኑ 

 
41786 

 
የኢትዮጵያ አየር መንገዴ 
እና እነ አቶ አሰፊ አቤቦ 
(ሦስት ሰዎች) 

 
ግንቦት 
26/2001 

 
204 

77 በጥበቃ ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ እንዱጠብቅ 
የተሰጠው የአሰሪ ንብረት የጠፊ እንዯሆነ 
ሰራተኛው ሇንብረቱ መጥፊት አስተዋጽኦ 
ያሇማዴረጉን ማረጋገጥ ካሌተቻሇ በስተቀር 
በሃሊፉነት ሉያስጠይቀው  የሚችሌ ስሇመሆኑ  

 
39650 

 
የየረር በር ምስራቅ ፀሏይ 
ቅደስ ዐራኤሌ ቤ/ክ እና 
እነ ቄስ ሰፉነው ዯሣሇኝ 

 
ግንቦት 

27/2ዏዏ1 

 
207 

78 በተጭበረበረ ማስረጃ ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ 
በሥራ ሊይ እያሇ የማጭበርበር ዴርጊቱ 
የታወቀ/የተዯረሰበት/ ከሆነ ማጭበርበሩ 
የተከሰተው ሥራውን በማከናወን ሊይ እንዲሇ 
ተቆጥሮ ሉያስናብተው የሚችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1) (ሏ) 

 
39543 

 
የፌሌውሃ አገሌግልት 

ዴርጅት 
እና 

አቶ በረከት ተ/ማርያም 

 
ግንቦት 
4/2ዏዏ1 

 
209 

79 ሇኘሮጀክት ሥራ የተቀጠሩ ሠራተኞች ቅነሣ 
በሚካሄዴበት ወቅት አሰሪው በአዋጅ ቁ.377/96 
ሊይ የተመሇከተውን የሠራተኞች ቅነሣ ሥነ-
ሥርዓት መከተሌ የማይጠበቅበት ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3ዏ(1) 

 
39042 

 
ዮቴክ ኮንስትራክሽን 

ኃ/የተ/የግሌ ማህበር እና 
ጀማሌ መሏመዴ 

 
ግንቦት 

26/2ዏዏ1 

 
211 

80 የሥራ መዯብ ዝውውርን በመቃወም ቅሬታን 
በማሰማት ሊይ መሆን በስራ ቦታ ሊይ ሊሇመገኘት 
እንዯ በቂ ህጋዊ ምክንያት የሚወሰዴ ስሊሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ሇ)  
 

 
38189 

 
ሮፕክ ኢንተርናሽናሌ 

ኃሊ/የተ/የግሌ ማህበር እና 
ይዯርሳሌ አእምሮ 

 
ግንቦት 

27/2ዏዏ1 

 
213 



572 

 

81 አሠሪ የሥራ መሪ የሆነን ሠራተኛውን 
ያሰናበተው ያሇበቂ ምክንያት ቢሆንም እንኳን 
ተገቢ የሆነ ካሣ ሇመክፇሌ ከሚገዯዴ በስተቀር 
ሠራተኛውን ወዯ ሥራ እንዱመሌስ ሉገዯዴ 
የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 
37982 

የትምህርት መሣሪያዎች 
ማምረቻ እና ማከፊፇያ 
ዴርጅት እና አቶ ታዯሰ 

ዘነበ 

 
ሰኔ  

16/2001 

 
216 

82 ሇሥራ ማስኬጃነት የተቀበለትን የአሰሪ ገንዘብ 
አጉዴል መገኝት ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ 
ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(መ)  

41720 የእንጨት መሠንጠቂያና  
መገጣጠሚያ ዴርጅት እና  
ረዱ እንዲሇ  

ሰኔ  
9/2ዏዏ1 

 
219 

83 የሥራ ውሌ የተቋረጠው በህጉ አግባብ ነው 
ተብል የተወሰነ እንዯሆነ የሥራ ስንብትና የካሣ 
ክፌያ የማይከፇሌ ስሇመሆኑ  

 
39861 

የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፕሬሽን  እና አቶ 
ሣምሶን በሇጥካቸው  

ሰኔ  
18/2ዏዏ1 

 
221 

84 በቃሌ ከሥራ ተሰናበትኩ በሚሌ ክስ የሚያቀርብ 
ሠራተኛ አሰሪው ከሥራ ያሰናበተው ስሇመሆኑ 
የማስረዲት ሸክም ያሇበት ስሇመሆኑ 

43610 ናይኮ ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር 
እና አቶ ሰሇሞን ተሰማ 

ሏምላ 
21/2ዏዏ1 
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85 አሠሪ የሆነ ወገን የሥራ ቅሌጥፌናን፣ 
ውጤታማነትን፣ የኢንደስትሪ ሰሊምን ወይም 
ላልች ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት 
አንዴን ሠራተኛ የተቀጠረበትን ዯመወዝና ላልች 
ጥቅማጥቅሞች በጠበቀ ሁኔታ አዛውሮ ሇማሰራት 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 2 (1)  4 

 
44033 

 
መንበረ ፒትሪያሪክ ጠቅሊይ 

ጽ/ቤት 
እና አቶ ይበሌጣሌ አጥናፈ 

 
ሏምላ 

22/2ዏዏ1 
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86 በህግ ወይም በሔብረት ሥምምነት የተመሇከተው 
የጡረታ እዴሜ ሣይዯርስ በመንግሥት መመሪያ 
በጡረታ እንዱገሇለ የተዯረጉ ሠራተኞችን 
በተመሇከተ አሰሪ ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች ሇመክፇሌ 
የማይገዯዴ ስሇመሆኑ 

 
42906 

የኢትዮ-ጃፒን ጨርቃ 
ጨርቅ አ.ማ 

እና እነ ትዕግስት ማሞ 
(ሰማንያ አንዴ ሰዎች) 

ሏምላ 
21/2ዏዏ1 
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87 የኮንስትራክሽን ሥራ የሚሰራ ዴርጅት የሥራው 
መጠን በቀነሰ ጊዜ ሠራተኞችን ሇማሰናበት 
የማስጠንቀቂያና ላልች የቅነሳ ሥነ-ሥርዓቶችን 
ሳይከተሌ ቅነሳ ሇማካሄዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3ዏ  

 
42075 

 
አፌሪካዊት የህንፃ ስራ 
ተቋራጭ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር እና እነ አቶ 

እንዴሪስ ዓሉ 

 
ሏምላ 

16/2ዏዏ1 
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88 የሥራ ውሌ •ንዯተቋረጠ የጡረታ አበሌ 
ሇማግኘት መብት ያሇው ሠራተኛ የሥራ ስንብት 
የማይከፇሇው ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 39 
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(2) (ሰ)  

 
39808 

ናዝሬት ሣሙና ፊብሪካ 
እና 

ዘውዳ ኃ/ማርያም 

 
ሏምላ 

21/2ዏዏ1 
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89 የሥራ መሪ ከሠራተኛ ሉሇይ የሚችሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3, አዋጅ ቁ. 494/98 
አንቀጽ 2 

42901 የትምህርት መሣሪያዎች 
ማምረቻ እና ማከፊፇያ 

ዴርጅት እና ወ/ሮ ንግስት 
ሇጥይበለ 

ሏምላ 
21/2ዏዏ1 
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90 በአሰሪና ሠራተኛ መካከሌ በሚካሄዴ የሥራ 
ክርክር የሚያዘው ጭብጥ አሰሪው ገንዘብ 
ይከፇሇኝ በሚሌ  በሠራተኛው ሊይ ክስ ባቀረበ 
ጊዜ ከሚያዘው ጭብጥ ጋር አንዴ አይነት ነው 
ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 
 39471 

 
ኤርሚያስ ሙለጌታ አና  

በከሌቻ ትራንስፒርት አ/ማ 

 
ሏምላ 

29/2001 
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91 በሃይማኖት ተቋም ውስጥ መንፇሳዊ(ሃይማኖታዊ) 
አገሌግልት የሚሰጥ ሰራተኛ ከተቋሙ ጋር ያሇው 
የስራ ግንኙነት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጁ የሚሸፇን 
ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 

 
18419 

ሏመረወርቅ ቅ/ማሪያም 
ቤ/ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ 

ጽ/ቤት 
እና  

እነ ዱያቆን ምህረት ብርሃን 
(ስዴስት ሰዎች) 

 
ግንቦት 
4/1998 

 
239 

 

ቤተሰብ 
 

 
242 

92 የውርስ ሀብት ክፌፌሌን መነሻ ያዯረገ ክስ 
የግዳታ ውርስ ከተጣራ በኋሊ መቅረብ የላሇበት 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1ዏዏዏ(1)  

 
34703 

እንዲሻው ፌቃደ እና እነ 
ወንዴማገኝ ፌቃደ(ሰባት 

ሰዎች) 

ጥቅምት 
11/2ዏዏ1 

 
243 



573 

 

93 ኑዛዜ ሲነበብ የነበሩ ሰዎች ኑዛዜው አይፀናም 
በሚሌ የሚያቀርቡት የመቃወም አቤቱታ ኑዛዜው 
በተነበበ በአሥራ አምስት ቀን ውስጥ መቅረብ 
ያሇበት ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 973 

 
36604 

ወ/ሮ ፅጌ መንግስቱ እና 
እነ አቶ ወንዴይራዴ 

መንግስቱ(ሁሇት ሰዎች) 

 
ጥቅምት 
25/2ዏዏ1 
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94 ከጋብቻ በፉት የግሌ የነበረን ንብረት መነሻ 
በማዴረግ በጋብቻ ጊዜ በግብይት የተገኘ ንብረት 
የግሌ ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሇው በፌ/ቤት ቀርቦ 
የፀዯቀ እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 58(2)  57  
62(2) 

 
37275 

 
ሻ/ባሻ ገዛኸኝ ዴሌነሣው 

እና 
ወ/ሮ ተዋበች ዯመቀ 

 
ጥቅምት 
18/2ዏዏ1 
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95 ግሌፅ ኑዛዜ ህጋዊ እንዱሆን መሟሊት ያሇበት 
ፍርማሉቲ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 882 

36777 አቶ ወንዴም አገኝ ዘውደ 
እና እነ አቶ ታፇሰ 
ወንዴአፇራሽ(ሶስት ሰዎች) 

ጥቅምት 
25/2ዏዏ1 
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96 ህፃናትን ማዕከሌ ያዯረጉ ክርክሮች የሌጆችን 
ጥቅም ባስጠበቀ መሌኩ መስተናገዴ ያሇባቸው 
ስሇመሆኑ 

35710 ወ/ሮ እፀገነት እሸቱ  እና 
ወ/ሮ ሰሊሚዊት ንጉሴ 

ታህሣስ 
16/2ዏዏ1 

253 

97 የስጦታ ውሌ የተፇፀመው ውሌ ሇማዋዋሌ 
ስሌጣን በተሰጠው ሰው ፉት ከሆነ ይኼው ግሇሰብ 
እንዯ ምስክር ተዯርጏ ባይፃፌም ምስክር ተዯርጏ 
ሉቆጠር የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2443,881,882 

 
37562 

 
አቶ ሣሙኤሌ ፇረንጅ  
እና አቶ ግርማ ታፇሰ 

(ሁሇት ሰዎች) 

 
ጥር 

28/2ዏዏ1 

 
258 

98 ጋብቻ ህጋዊ ውጤት የሚኖረው በህግ አግባብ 
ተፇፅሟሌ ከተባሇበት ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 28(3)  

41896 ወ/ሮ ታዯሇች ዋሇሌኝ እና 
እነ ወ/ሮ አዱስዓሇም ፀጋ 

(ሦስት ሰዎች) 

የካቲት 
26/2ዏዏ1 
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99 የሟች እዲን ሇመክፇያ በአፇፃፀም ሉያዝ የሚገባው 
በውርስ የተገኘውን ሀብት እንጂ የወራሾች የግሌ 
ሃብት ስሊሇመሆኑ 

38691 አቶ ሇገሰ ቢራቱ እና አቶ 
ዯረጀ ጅማ ገርግሶ 

የካቲት 
24/2ዏዏ1 

263 

100 የአንዯኛው ተጋቢ ስምምነት ሣይኖር የጋራ የሆነ 
የማይንቀሣቀስ ንብረት በላሇኛው ተጋቢ የተሸጠ 
እንዯሆን ስምምነቱን ያሌሰጠው ተጋቢ ካወቀበት 
ቀን ጀምሮ በ 6 ወር ውስጥ እንዱሁም 
በማናቸውም ሁኔታ ዯግሞ በሁሇት ዓመት ጊዜ 
ውስጥ የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ ሇመጠየቅ 
ስሇመቻለ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 69(2)  

 
38126 

ዱያቆን ኃይሇጊዮርጊስ  
ወንዴምሲያምረኝ 

እና እነ ወ/ሮ የሺ ተፇሪ 
(ሁሇት ሰዎች) 

 
መጋቢት 
22/2ዏዏ1 
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101 በኑዛዜ የተገኘ ንብረት በ1ዏ (አሥር) ዓመት ጊዜ 
ውስጥ ካሌተጠየቀ በስተቀር በይርጋ የሚታገዴ 
ስሇመሆኑ  

 
38152 

የወ/ሮ ገነት ዲምጤ 
ወራሾች እና እነ አቶ 

ይሌማ አስፊው 

ሚያዝያ 
29/2ዏዏ1 
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102 የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በሥር ፌ/ቤት የተሰጠን 
ፌርዴ ከመረመረ በኋሊ የጉዲዩን ጭብጥ በመያዝ 
ወዯ ሥር ፌ/ቤት የመሇሰው እንዯሆነ አስቀዴሞ 
በሥር ፌ/ቤት የተሰጠውን ፌርዴ እንዯላሇ 
የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ 

 
37313 

እነ አቶ መሏሪ 
ተ/ማሪያም (ሁሇት ሰዎች) 
እ“ የወ/ሮ ገነት መኮንን 
ወራሾች (ሁሇት ሰዎች) 

ግንቦት 
18/2001 
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103 ወራሽ የሆኑ ወገኖች የሚያቀርቧቸውን ተገቢነት 
ያሊቸው ማስረጃ‹ በሙለ አሰባስቦ በመስማት 
ያሌተከናወነ የውርስ ማጣራት ሪþርት በህግ 
አግባብ የተከናወነ ነው ሇማሇት የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241  27ዏ እና 345  

 
42525 

 
እነ አቶ አብደሌዋሲቅ 
አርጋው እና  

ወ/ሮ አሌዋያ አባበሉስ 

ግንቦት 
27/2ዏዏ1 
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104 የተናዛዡ ህጋዊ ንብረት ባሌሆነ ነገር ሊይ የተዯረገ 
ኑዛዜ በፌ/ቤት ቢፀዴቅም እንኳን የኑዛዜ ሰነደ 
ዋጋ የማይኖረው ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 865 

 
32817 

ወ/ሮ አሌማዝ ዘውዳ እና 
እነ ወ/ሮ ቴቱ 

ዘውዳ(ሦስት ሰዎች) 

ሰኔ  
11/2ዏዏ1 

 
277 

105 የገበያ ዋጋን መሠረት ያሊዯረገና የግንባታ ዋጋ 
ግምት ሊይ ብቻ ተመርኩዞ የሚዯረግ የውርስ 
ሀብት ክፌፌሌ ፌትሏዊ ሉሆን የማይችሌ 
ስሇመሆኑ 

 
40510 

 
ቴዎዴሮስ መንበሩ እና 

ገ/ህይወት ታዯሰ 

ሰኔ  
23/2ዏዏ1 

 
281 



574 

 

106 ጋብቻ በሁሇት የተሇያዩ ሥርዓቶች የተፇፀመ 
ቢሆንም አንዴ ጊዜ በህግ አግባብ የተዯረገ ፌቺ 
በቂና ሙለ ህጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ 
ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 75(ሏ) 

 
40781 

 
ፌቅረስሊሴ ካህሣይ እና 
ወ/ሮ ሮማን ታዯሠ 

 
ሏምላ 

3ዏ/2ዏዏ1 

 
283 

107 በውርስ ሃብት ክፌፌሌ ሊይ ተወሊጅ የሆነ ሰው 
ከሩብ በሊይ ጉዲት የዯረሰበት እንዯሆነ ክፌፌለ 
እንዱቀር ሇመጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ሔ/ቁ. 11/22,913,1060,1037-1051,942 

 
18394 

ወ/ሮ ዝናሽ በቀሇ 
ማንዯፌሮ እና 

ወ/ሮ ሏረገወይን በቀሇ 

መጋቢት 
21/1999 

 
286 

 

ውሌ 
 

 
290 

108 የዯረሰው ወይም ይዯርሣሌ ተብል የሚጠበቀው 
ኪሣራ በጉዲት ኪሣራ ሉካስ የሚችሌ በሆነ ጊዜ 
ውለን አስገዴድ ሇማስፇፀም የማይቻሌ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1776 

 
35472 

አቶ መሏመዴ ካሣሁን 
እና 

አቶ ሰሇሏዱን ኑር 

 
ጥቅምት 
6/2ዏዏ1 

 
291 

109 የፌ/ብ/ህ/ቁ.1723“ን“ መስፇርት አሊሟሊም በሚሌ 
ውሌ እንዱፇርስ የተዯረገ እንዯሆነ ተዋዋይ 
ወገኖች ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ውሣኔ ሉሰጥ 
የሚገባ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 1815 

 
34803 

 
መ/ር መኳንንት ወረዯ 
እና እነ መስከረም 

ዲኛው (አራት ሰዎች) 

 
ጥቅምት 
11/2ዏዏ1 

 
294 

110 ከአጓዥነት ውሌ ጋር በተያያዘ ሇሚኖር የጉዲት 
ሃሊፉነት ካሣ ሉወሰን የሚችሌበት አግባብ  
የንግዴ ህግ ቁጥር 595  596  597 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 179ዏ  2ዏ9ዏ  2ዏ91  2ዏ92  2141  
21ዏ2 

 
32854 

ወ/ሪት ማርታ አዴማሱ 
እና 

እነ አቶ በረከት ሰብስቤ 
(ሁሇት ሰዎች) 

 
ጥቅምት 
2ዏ/2ዏዏ1 

 
307 

111 የተከራዩትን ቤት ሇላሊ ሰው አሳሌፍ መስጠት 
ሇውሌ ማፌረስ በቂ ምክንያት ስሇመሆኑ 

36520 የመንግሥት ቤቶች 
ኤጀንሲ እና አቶ 
ይብራህ ግርማይ 

ጥቅምት 
27/2ዏዏ1 

310 

112 መሏይምነትን ወይም ዓይነስውርነትን መሠረት 
በማዴረግ ውሌ እንዱፇርስ የሚቀርብ አቤቱታ 
በአሥር ዓመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1719 1845 

 
29363 

 
ወ/ሮ ወርቅነሽ አምዳ 
እና አቶ ጥሊሁን 

አርምዳ 

 
ህዲር 

18/2ዏዏ1 

 
313 
 

113 የማይንቀሣቀስ ንብረት የሽያጭ ውሌ ተዯረገ 
የሚባሇው በውሌ ውስጥ ያለ ወገኖች በውሌና 
ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው የሽያጭ ውለን 
ከተፇራረሙበት ቀን ጀምሮ እንጂ የአስተዲዯር 
ጉዲዩች ተጣርቶ የመስሪያ ቤቱ ማህተም ካረፇበት 
ቀን አንስቶ ስሊሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1723(1)  2ዏ15(ሀ) 

 
36740 

 
አቶ አብደሌዋሏብ 
ኢብራሂም እና 

እነ ወ/ት መሰሇች 
ከፌያሇች (ሁሇት 

ሰዎች) 

 
ህዲር 

23/2ዏዏ1 

 
316 

114 በማኀበር በመዯራጀት የተሠራ ቤትን ሇሶስተኛ 
ወገን ከማስተሊሇፌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የሚነሣ 
ክርክርን አስመሌክቶ የፌ/ብ/ህ/ቁ 1723 
ተፇፃሚነት የላሇው ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ.1723  

 
36294 

ወ/ሮ ሠናይት ገነሜ 
ገንታ 
እና 

እነ በቀሇ ገመዲ ዲኖ 
(ሁሇት ሰዎች) 

 
ህዲር  

9/2ዏዏ1 

 
319 

115 በአሰሪ ወይም በ3ኛ ወገን ወጪ ትምህርትን 
ተከታትል ሇማገሌገሌ በሚሌ የተገባን ውሌ 
(ስምምነት) የጣሰ ሰው ግዳታውን በአማራጭ 
ሉወጣ የሚችሌ ስሇመሆኑ 

 
33473 

ወ/ሮ ሃርሴማ ሰሇሞን 
እና የአርባ ምንጭ 

ዩኒቨርስቲ 

ህዲር 
16/2ዏዏ1 

 
322 

116 የዕቃ አስተሊሊፉነት ሃሊፉነትና ተግባር ዕቃን  
የማጓጓዝና የማስረከብ ሥራን የሚያካትት 
ስሇመሆኑ 

32571 አቶ ሚፌታህ ከዴር 
እና የባህር ትራንዚት 

አገሌግልት 

ታህሣሥ 
9/2ዏዏ1 

326 

117 ክርክር የሚካሄዴበት ጉዲይን አስመሌክቶ በህግ 
ተሇይቶ የተቀመጠ የይርጋ ጊዜ የላሇ እንዯሆነ ስሇ 
ውልች በጠቅሊሊ በሚሇው ክፌሌ የተመሇከተው 
የይርጋ ጊዜ ተፇፃሚነት የሚኖረው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1677፣1845 
 

 
34940 

ወ/ሮ ሏጅራ አብሮ 
እና 

አቶ ሏሺም ሏጂ አሉዬ 

 
ታህሣስ 
28/2ዏዏ1 

 
329 

118  ፌ/ቤት የቀረበሇትን የውሌ ይሰረዝሌኝ፣ ጥያቄ     



575 

 

ወዯጏን በመተው የውሌ የፍርማሉቲን 
የተመሇከተ ጭብጥ በማንሣትና ምክንያቱን 
በመሇወጥ ውሣኔ መስጠት የማይገባው 
ስሇመሆኑ 

 በፌ/ብሓር ሔግ ሥነ-ሥርዓት መሰረት 
ጭብጥ ሇመመስረት የሚቻሌበት አግባብ 

32299 እነ አቶ ሰሇሞን ከተማ 
(ሁሇት ሰዎች)  እና እነ 

ሴንትራሌ ቬኑ 
/የተ/የግሌ  ማህበር 

(አራት ሰዎች) 

ጥር  
7/2ዏዏ1 

331 

119 በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 1161 ሊይ ግዙፌነት 
ያሇው ተንቀሳቃሽ ነገር ጋር በተያያዘ በቅን ሌቦና 
ዋጋ ሰጥቶ ስሇመዋዋሌ የተመሇከተው ዴንጋጌ 
የንግዴ መዯብርን በተመሇከተ ተፇፃሚ ሉሆን 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1161 
የንግዴ ሔግ ቁ. 124 

 
 

34586 

 
አቶ አያላው ዴሌነሳው 

እና  
እነ ወ/ሮ ብርቅነሽ 

ሸዋረግ 
(አራት ሰዎች) 

ጥር  
28/2001 

 
 

336 

120 በውሌ ግንኙነት ውስጥ የራስን ግዳታ ሳይወጡ 
ላሊው ወገን ግዳታውን አሌተወጣም በሚሌ 
የሚቀርብ ክስ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1757 

39568  
አቶ ሸንቁጤ 

ተ/ማርያም እና አቶ 
ገብሬ ጏንጤ 

መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

 
339 

121 የማይንቀሳቀስ ንብረት ሻጭ በውለ መሠረት 
የመፇፀም ፌሊጏት የላሇው መሆኑን በማያሻማ 
ሁኔታ ሇገዥ ያሊሳወቀ እንዯሆነ ገዥ ውለ 
እንዱፇፀምሇት የመጠየቅ መብቱ በ1ዏ ዓመት 
ይርጋ የሚታገዴበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1731(1)  1732  1789 እና 1845 

 
38935 

 
እነ አቶ ወሌዯፃዱቅ 
ብርሃኑ  (ሁሇት 
ሰዎች) እና አቶ 
ስንታየሁ አያላው 

 
መጋቢት 
3/2ዏዏ1 

 

 
 

343 

122 በፌ/ብሓር ጉዲዮች የይርጋ ጊዜ መቆጠር 
የሚጀምረው ግዳታውን ሇመጠየቅ ተገቢ ከሆነው 
ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1846 

36756 አቶ ፀጋዬ ምትኩ እና 
እነ ወ/ሮ አበበች ምትኩ 
(ሁሇት ሰዎች) 

መጋቢት 
17/2001 

 
348 

123 ሇብዴር በዋስትና መሌክ የተሰጠን ንብረት 
ሇተበዲሪው መመሇስ ብዴሩ እንዯተከፇሇ 
የሚያስቆጥር ስሇመሆኑ 

41571 ማህዯር አእምሮ እና 
ሊእከ ገ/መዴህን 

ሰኔ  
2/2ዏዏ1 

351 

124 በህግ ፉት በማይፀና ውሌ አማካኝነት የተሣሠሩ 
ወገኖችን ወዯ ነበሩበት ይመሇሱ በሚሌ  ውሣኔ 
መስጠት የሚቻሇው መመሊሇሱ  አንዯኛውን ወገን  
በእጅጉ የሚጏዲ ወይም  Kላሊኛው ያሌተገባ 
ጥቅም ሉያስገኝ የሚችሌ አሇመሆኑ ሲረጋገጥ 
ስሇመሆኑ 

 
39336 

 
ኒያሊ ኢንሹራንስ አ/ማ 
እና እነ አደኛ እጅጉ 

(ሁሇት ሰዎች) 

 
ሏምላ 
7/2ዏዏ1 

 
354 

125 በፌ/ቤት በንብረት ሊይ የሚሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ 
ከፌርዴ የመነጨ የመያዣ መብት ተቋቁሟሌ 
ሇማሇት የሚያበቃ ስሇመሆኑ 

 
39170 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  
እና 

እነ አቶ ክንዳ አፌራሶ 
(ሁሇት ሰዎች) 

ሏምላ 
2/2ዏዏ1 

 
357 

126 የባሇዕዲውን ዕዲ ሇባሇገንዘብ የከፇሇ ወገን 
በባሇገንዘቡ መብቶች ሊይ በመዲረግ (subrogation) 
ባሇገንዘቡ የነበረውን መያዣን መሰረት ያዯረገ 
የቀዲሚነት መብት ሉሰራበት የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1968 - 1974 

 
39778 

ሔብረት ባንክ አ/ማ 
እና 

አቢሲኒያ ባንክ አ/ማ 

 
ሏምላ 

3ዏ/2ዏዏ1 

 
361 

127 ፇራሽ የሆነን የስጦታ ውሌ ተከትሇው የተሰሩ 
ስራዎችን ቀሪ ማዴረግና ተዋዋዬችን ወዯነበሩበት 
ቦታ መመሇስ የሚቻሇው በቅን ሌቦና የተዋዋሇ 3ኛ 
ወገን መብትን የማይጏዲ በሆነ ጊዜ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1815 1816 1817 

 
41116 

 
ፌላንስቶን ኢንጀነሪግ 
እና እነ ወ/ት ሏና 

ተስፊዬ (ስዴስት ሰዎች) 

 
ሏምላ 

30/2ዏዏ1 

 
368 

128 የአክስዮን ዴርሻ በመያዣነት እንዯተሰጠ ሉቆጠር 
የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2863 - 2874 

39256 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
እና እነ አቶ ሞሣ ነጋሽ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ሏምላ 
2/2ዏዏ1 

 
371 

129 በብዴር የተሰጠን ገንዘብ እጥፌ ሇመቀበሌ በሚሌ 
የሚዯረግ የብዴር ስምምነት የህግ መሰረት 
የላሇው ስሇመሆኑ 
 

43372 አቶ ዯረሱ አሇሙ  እና 
አቶ ሙሉሣ ወርቁ 

ሏምላ 
22/2ዏዏ1 

379 

130 ስሌጣን ያሇው የአስተዯዯር አካሌ የማይንቀሳቀስ     



576 

 

ንብረት ባሇሀብትነቱን አውቆሇት የባሇሀብትነት 
የምስክር ወረቀት ከሰጠው ሰው ጋር የተዯረገ  
የንብረቱ የመያዣ ውሌ የተሰጠው የምስክር 
ወረቀት የተሰረዘ ቢሆን እንኳን መያዣ ተቀባዩ 
በቅንሌቦና አሇመሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር የፀና 
ሆኖ የሚቀጥሌ ስሇመሆኑ 

41388 
 

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ 
እና እነ አቶ ከፌያሇው 
ሞሌቶት (ሁሇት 
ሰዎች) 

ሏምላ 
3ዏ/2ዏዏ1 

381 

131 የማይንቀሣቀስ ንብረት ገዥ ውሌ እንዱፇፀምሇት 
ሻጭን የመጠየቅ መብቱ በፌርዴ ከተረጋገጠበት 
ጊዜ ጀምሮ በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 384(ሀ) 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2892(3) 

 
39725 

 
እነ ወ/ሮ አሇምሸት 

ካሣሁን (ሦስት ሰዎች) 
እና አቶ ሽመሌስ 

እንዲሇ 

 
ሏምላ 

23/2ዏዏ1 

 
384 

132 የማይንቀሣቀስ ንብረትን በተመሇከተ የሚዯረግ 
የስጦታ ውሌ የማዋዋሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ 
ፉት ያሌተዯረገ ቢሆንም በህግ የፀና ውሌ ተዯርጏ 
ሉወሰዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2443  881  1723(1)  

 
39803 

 
አቶ አሇኸኝ ገ/ህይወት 

እና እነ እማሆይ 
አጢነሽ በቀሇ (ሦስት 

ሰዎች) 

 
ሏምላ 
2/2ዏዏ1 

 
387 

 

አፇፃፀም 
 

 
390 

133 በፌርዴ አፇፃፀም ምክንያት የማይንቀሣቀስ ንብረት  
በሏራጅ ጨረታ ተካሄድ ሽያጭ የተፇፀመ 
እንዯሆነ ሽያጩ ሉፇርስ የሚችሇው በአሻሻጥ 
ሥርዓቱ የተነሣ መብት ወይም ጥቅም ያሇው 
ሰው ሊይ ቀጥተኛ ጉዲት መዴረሱ የተረጋገጠ 
እንዯሆነ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 445 

 
31963 

 
አቶ አብደሌሏኪም 
ሁሴን እና እነ አቶ 
ቀነኒ ሁንዳ (ሁሇት 

ሰዎች) 
 

 
ጥቅምት 
2ዏ/2ዏዏ1 

 
391 

134 የፌርዴ ባሇመብት ባሇመቅረቡ የተዘጋ የአፇፃፀም 
መዝገብ ፌርዴ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ 
በ1ዏ(አሥር) ዓመት ይርጋ ካሌታገዴ በቀር 
ሉንቀሳቀስ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 384 

 
35018 

 
በዛብህ አበበ እና 
የመንግስት ቤቶች 

ኤጀንሲ 

 
ጥቅምት 
18/2ዏዏ1 

 
394 

135  የፌርዴ አፇፃፀም ክርክር የሚጀመረው የፌርዴ 
ባሇመብት የሆነ ወገን በፌርደ መሰረት 
እንዱፇፀምሇት የአፇፃፀም ማመሌከቻ ሲያቀርብ 
ስሇመሆኑ 
 የፌርዴ አፇፃፀም ማመሌከቻ መቅረብ ያሇበት 
ፌርደን ሇሰጠው ፌ/ቤት ወይም የአፇፃፀም 
የውክሌና ስሌጣን ሇተሰጠው ፌ/ቤት ስሇመሆኑ  

   የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371 372, 378/1/ 

 
21359 

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን 

እና 
እነ አቶ ተገኝ ማንዯፌሮ 

(ሁሇት ሰዎች) 

 
ጥቅምት 
28/2ዏዏ1 

 
396 

136 የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥሮች 358 እና 418 ተፇፃሚ 
የሚሆኑበት አግባብ 

32143 መሏመዴ አስማኤሌ 
ተርቢ እና መሏመዴ 

አህመዴ ኑር 

ጥቅምት 
18/2ዏዏ1 

400 

137 የአንዴ ንብረት ወቅታዊ ዋጋ ማሇት ንብረቱ 
ሇጨረታ ሽያጭ ቀርቦ የሚያወጣው ዋጋ 
ስሇመሆኑ 

37503 አቶ ወሌዯዮሏንስ 
ኃብተየስ እና ወ/ሮ 
ያምሮት ሸዋረጋ 

መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

402 

138 የማይንቀሣቀስ ንብረት በሏራጅ ጨረታ ሉሸጥ 
የሚችሌበት ሥነ- ሥርዓት  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 426 428(2) 

39175 ወ/ሮ በሇጡ ጋሼ እና 
እነ አንደአሇም ቴዴሮስ 

(ሦስት ሰዎች) 

መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

 
404 

139 በቀጥታ ክስ ወቅት የተገመተ የንብረት ግምት 
በአፇፃፀም ወቅት በአይነት ካሌተገኘ እና የንብረቱ 
ዋጋ በሌጦ ከተገኘ አፇፃፀሙ ሉሆን የሚገባው 
ንብረቱን በአይነት ሇመተካት በሚያስችሌ የወቅቱ 
ዋጋ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378  392 

39485 የህፃን ሠሊማዊት 
ቴዴሮስ ሞግዚት  
እና መምህር ሚካኤሌ 
ግዯይ 

መጋቢት 
17/2001 

 
407 

140 በህግ አግባብ በፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ በይግባኝ 
እስካሌተሻረ ዴረስ የሞራሌ ወይም የህሉና 
አስተሳሰብን መሠረት በማዴረግ ብቻ ዋጋ አሌባ 
ሉዯረግ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

38041 ታዯሠ ገ/መስቀሌ  
እና እነ ሙለጌታ 
ዘካርያስ (ሰባት ሰዎች) 

መጋቢት 
22/2ዏዏ1 

410 



577 

 

ቅጽ - 9 

 

ተ.ቁ 
 

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 
 

የሰ/መ/ቁ. 
 

ተከራካሪ ወገኖች 
ውሣኔው 
የተሰጠበ
ት ቀን 

 

Ñê 

 
ወንጀሌ 

 

1 

1 በወንጀሌ ጉዲይ የክስ ሂዯት የዏቃቤ ህግ 
ማስረጃ ከነሙለ ይዘቱ ሉመዘን የሚገባ 
ስሇመሆኑ 

 
35697 

የአማራ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ   
እና 

ከበዯ ወርቅነህ 

ጥቅምት 

2ዏ/2ዏዏ1 

 

2 

2  በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ የተሻሻለና 
የተሇወጡ ሁኔታዎች ከነባሩ 
የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ጋር በቀጥታ 
ተጣምረው ሥራ ሊይ    ሉውለ የሚገባ 
ስሇመሆኑ 

 በወ/ሔ/ አንቀጽ 543(3) የተከሰሰ ሰው 
የዋስ መብት የሚከሇከሌ ስሇመሆኑ 

የወ/ሔግ አንቀፅ 543 የወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
63 

 
35695 

 
የአማራ ክሌሌ ፌትህ ቢሮ 

እና 
አቶ ተመስገን አዱስ 

 
ህዲር  

11/2ዏዏ1 

 
5 

3 በተወሰነበት ፌርዴ ሊይ ይግባኝ እንዯሚሌ 
ፌሊጏቱን አሳውቆ እያሇ ፌርደን በሰጠው 
ፌርዴ ቤት በኩሌ በተከሰተ መጓተት የይግባኝ 
ጊዜው ያሇፇበት ፌርዯኛ የሚያቀርበው 
የማስፇቀጃ አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው  
ስሇመሆኑ  

39722 ግርማ ሃይላ 
እና 

ዏቃቤ ህግ 

ታህሣሥ 
23/2001 

 
7 

4 የዲኝነትን ሥራ በማከናወን ወቅት 
የሚፇፀሙ ስህተቶች እና ጥፊቶች ሁለ 
ዲኛን በሥሌጣን ያሇአግባብ መገሌገሌ ወንጀሌ 
ሉያስጠይቁ የማይችለ ስሇመሆናቸው  
አዋጅ ቁ. 214/74 

 
33075 

አቶ ብርቁ ገሊነው እና 
የአማራ ብ/ክ/መ/የስነ-
ምግባርና ፀረ-ሙስና 

ኮሚሽን 

ጥር  
19/2ዏዏ1 

 

 
9 

5 አንዴ ወንጀሌ ተዯረገ የሚባሇው ወንጀለ 
የሚቋቋምበት ህጋዊ፣ ግዙፌዊና፣ ሞራሊዊ 
ፌሬ ነገሮች በአንዴነት ተጣምረው ሲገኙ ብቻ 
ስሇመሆኑ  
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 23/2 

 
38161 

 

እነ ጀሚሊ መሏመዴ 
ሏጏስ እና  
የፋዳራሌ የመ/ዯ/ዏ/ህግ  

የካቲት  
19/2ዏዏ1 

 
11 
 

6 በወንጀሌ ዴርጊት ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው 
ንብረት የሆነ ንግዴ መዯብር ጋር በተገናኘ 
ፌ/ቤቶች የንግዴ መዯብሩን በውስጡ ከያዘው 
ሸቀጦች በመሇየት (በመነጠሌ) የሚሰጡት 
ትዕዛዝ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ 

44594 የፋ/ሥነ-ምግባር እና ፀረ-
ሙስና ኮሚሽን ዏቃቤ ህግ 
እና እነ ካፊ መሏመዴ 

(አራት ሰዎች) 

ሏምላ 
 15/2ዏዏ1 

13 

7 በወንጀሌ ጉዲይ በእስራት እንዱቀጣ 
የተወሰነበት ሰው  የእስራት ቅጣቱን  
ሳይፇፀም በገዯብ እንዱቆይ ወይም እንዱሇቀቅ 
ሉዯረግ የሚችሇበት አግባብ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 
82 192 194 

46382 እነ ዲንኤሌ ገ/ዮሏንስ 
(አራት ሰዎች) 

እና የፋዳራሌ ዏቃቤ ህግ 

ሏምላ  
28/2ዏዏ1 

16 

8 አንዴ ተከሣሽ በተፇፀመ ወንጀሌ ሊይ ተካፊይ 
ነበር ሇማሇት ተከሣሹ በሙለ ፇቃደና 
ዕውቀቱ በወንጀሌ ዴርጊቱ ተሣታፉ የነበረ 
መሆኑ መረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ  
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32  33  
63ዏ  25 

 
44031 

  ወ/ሮ ፇሇቀች 
ኃ/ገብርኤሌ እና 
የኦሮሚያ ክሌሌ ፌትህ 

ቢሮ 

ሏምላ  
30/2001 

 
19 

9 ከተሽከርካሪ ጋር በተያያዘ በዴንገተኛ አዯጋ  ፊሲሌ ብርሃኑ እና ዓቃቤ ሏምላ   



578 

 

ሇሚከሰት የሰው ህይወት መጥፊት 
አሽከሪካሪው በቸሌተኝነት ወንጀሌ በማዴረግ 
ሉጠየቅ የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 59(1)  543(2) እና 
(3)፣57 (2)  
 

42703 ሔግ/የኦሮሚያ ክሌሊዊ 
ብሓራዊ መንግስት/ 

22/2ዏዏ1 22 

 

ንብረት 
 

27 

10 የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት ካርታ 
በማቅረብ ብቻ የሚረጋገጥ ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1195 
 

 
36320 

ወ/ሮ ዘውዳ ገ/ስሊሴ እና 
ወ/ሮ ህይወት ባህታ 

ጥቅምት 
18/2ዏዏ1 

 
28 

11 የማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተገናኘ የንብረቱ 
ትክክሇኛ ዋጋ ተዯርጏ ሉወሰዴ የሚገባው 
ንብረቱን ሇመገንባት የወጣው ወጪ (BooK 
value) ብቻ ሣይሆን ንብረቱ በወቅቱ ሇገበያ 
ቀርቦ ሉያወጣ የሚችሇው ዋጋ    
( market value) ጭምር ስሇመሆኑ 

 
35003 

አቶ አሸናፉ አብደሌቃዴር 
እና እነ ወ/ሮ ሽቶ 
አብደራሂም (አራት 

ሰዎች) 

 
ህዲር 

 9/2ዏዏ1 

 
30 
 

12 አንዴ ተከራካሪ ተገቢነት ያሇው የሁከት 
ይወገዴሌኝ አቤቱታ አቅርቧሌ ሇማሇት 
ሇክርክር መንስኤ የሆነውን ንብረት በእጅ 
አዴርጎ መገኘትና በዚሁ ንብረት ሊይ 
በእውነት ሇማዘዝ እንዱችሌ የንብረቱ አያያዝ 
ያሌተጭበረበረና በማናቸውም መንገዴ ህገ-
ወጥ በሆነ ሁኔታ ያሌተገኘ መሆን ያሇበት 
ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 114ዏ  1149(1) 

 
36645 

 
ረዲት ሳጂን አያኖ አንጀል 

እና 
እነ ወ/ሮ አሇሚቱ ጫላቦ 

 
ህዲር 

 11/2ዏዏ1 

 
32 

13 የጋራ ንብረትን ሇመካፇሌ በሚዯረግ ሽያጭ 
የጋራ ባሇኃብት የሆነ ወገን የቅዴሚያ ግዥ 
መብት ያሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1261(2)  1386 – 1409 

 
37297 

 

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ 
እና ወ/ሮ እታሇም ተስፊ 

ታህሣሥ 
2/2ዏዏ1 

 

36 

14 የጋራ ሀብት የሆነ ንብረት በመያዣ የተያዘ 
በመሆኑ የቅዴሚያ መብት ያሇ ቢሆንም 
የጋራ ባሇሀብት የሆነ ወገን ንብረቱ በግሌፅ 
ጨረታ ቀርቦ የሚያወጣውን ትክክሇኛ የገበያ 
ዋጋ ግማሽ በመክፇሌ ማስቀረት የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 

 
37298 

 
የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ 

እና ወ/ሮ አሇምነሽ 
ዋቅጂራ 

 
ታህሣስ  
2/2ዏዏ1 

 
39 
 

 
15 

የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታን ሇማቅረብ 
አቤቱታ አቅራቢው ክርክር የቀረበበት ንብረት 
ባሇሀብትነቱን ሳይሆን ባሇይዞታነቱን ብቻ 
ማስረዲት ያሇበት ስሇመሆኑ 

38228 ሏጂ መሏመዴ አወሌ ረጃ  
እና እነ አቶ ዱኖ በሺር 

(ሁሇት ሰዎች) 

ታህሣስ  
7/2ዏዏ1 

 
41 

16 ባሇመሬቱ ሳይቃወም በላሊ ሰው መሬት ሊይ 
ህንፃ የሰራ ሰው የህንፃው ባሇሀብት ሉሆን 
የሚችሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1179 

36638 በሊይ አበበ እና እነ አበራሽ 
ዋቅጅራ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ታህሣሥ 
21/2ዏዏ1 

43 

17 በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመያዣ መብት 
ያሇው ባንክ በንብረቱ ሊይ ሉኖረው 
የሚችሇው የመብት አዴማስ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3059/1/, 3088/1/, 3110/ሏ/ 

 
36013 

ወ/ሮ ዘምዘም ኑሩ 
እና 

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ 

ታህሣሥ  
21/2001 

46 

18 የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ የሚያቀርብ 
ወገን የሁከት ተግባር ፇጽሟሌ ከሚባሇው 
ሰው የተሻሇ የይዞታ መብት ያሇው መሆኑን 
በቅዴሚያ ማረጋገጥ  ያሇበት ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 114ዏ  1149 

 
39940 

 
ወ/ሮ ነጂባ ነጋሽ እና ወ/ሮ 

ዚያዲ ዳታሞ 

 
ግንቦት 

 27/2ዏዏ1 

 
50 

19 ንብረትነታቸው የመንግስት የሆኑ ቤቶችን 
በተመሇከተ የኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ 
መንግስትን ወክል የመከራከር መብት ያሇው 

38169 የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ  
እና 

የወ/ሮ ንጋቷ ዘሇቀ ወራሽ 

ግንቦት 
 12/2ዏዏ1 

52 



579 

 

ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 33(2)  

አቶ እሸቱ ቦጋሇ 

20 የይዞታ መብት ፌፁም ስሊሇመሆኑ እና በህግ 
አግባብ ይዞታው የተወሰዯበት ሰው ተገቢ 
የሆነ ካሣ የመጠየቅ መብት ያሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 114ዏ  1149(1)  (2) 
አዋጅ ቁ. 7/1986 አንቀጽ 2(5)  21  22  
24  23 
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ- መንግሥት አንቀጽ 4ዏ (8)  
አዋጅ ቁ. 455/1997 

 
39539 

 
የአዱስ አበባ አስተዲዯር 

ግብርና ቢሮ 
እና 

እነ አቶ አበበ ዓባይ(ዘጠኝ 
ሰዎች) 

 
ሏምላ  

3ዏ/2ዏዏ1 

 
54 

21 ከህግ የሚመነጭ የማይንቀሣቀስ ንብረት 
ባሇሀብትነትን አስመሌክቶ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 
ተፇፃሚነት የማይኖረው ስሇመሆኑ 

38666 የኢትዮጰያ ሌማት ባንክ 
እና 

ባሊንባራስ ተስፊዬ 
ገ/እየሱስ 

ሏምላ 

9/2ዏዏ1 

 

57 

 

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት 
 

60 

22 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 2143 ሊይ የጉዲት ካሣን 
አስመሌክቶ የቀረበው የይርጋ ዴንጋጌ የሞት 
ጉዲትን የሚያካትት ስሇመሆኑ 

34544 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን  እና 
ወ/ሮ ፊጤ ዓሉ 

ጥቅምት 
11/2ዏዏ1 

61 

23 ማንም ሰው ሥራው በሚያዯርሰው ጉዲት 
ምክንያት ጥፊት ባይኖርበትም ከውሌ ውጭ 
ሃሊፉነት ሉከተሌበት የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ66- 2ዏ89(2069(1))  

 
33201 

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 
እና 

ሼሌ ኢትዮጵያ 

ጥቅምት 
27/2ዏዏ1 

63 
 

24 ሇአካሇ መጠን የዯረሰ ሰው (ሌጅ) ሃሊፉነትን 
የሚያስከትሌ ሥራ የሰራ እንዯሆነ ወሊጆች 
በፌ/ብሓር በሃሊፉነት ሉጠየቁ የማይችለ 
ስሇመሆናቸው  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2125  2124 
 

 
31721 

ወ/ሮ ብዙነሽ ኃ/ዮሏንስ 
እና 

ወ/ሮ ስንታየሁ እሸቱ 

 
ጥቅምት 
25/2ዏዏ1 
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25 የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ተግባር ህጋዊ ነው 
ሉባሌ የሚችሇው በህጉ መሠረት ሉሟለ 
የሚገቡትን ሁኔታዎች አሟሌቶ ሲገኝ እንጂ 
በማናቸውም ጥርጣሬ ምክንያት የግሇሰብን 
ንብረት በመያዝ ሉሆን የማይችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.6ዏ/89 አንቀጽ 6  58 
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 2(28) 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግሥት አንቀጽ 26(1) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1193(1) (2)  2027  2035  
2054  2118 

 
 

31171 

 
አብሌሃሚዴ የሱፌ እና 
የምስራቅ ቀጠና ጉምሩክ 

ጽ/ቤት 

 
ጥቅምት 
27/2ዏዏ1 

 
67 

26 ጉዲት መዴረሱ የተረጋገጠ ከሆነና ጉዲቱ 
በተጏጂው የወዯፉት ህይወት ሊይ አለታዊ 
ተፅእኖ ሉያሳዴር እንዯሚችሌ ምክንያታዊ 
እርግጠኝነት ያሇ እንዯሆነ ካሣ ርትዕን 
መሠረት በማዴረግ ሉወሰን የሚገባ 
ስሇመሆኑ  

35034 እነ ወ/ሮ ጥሩቀሇም ዯሴ 
እና እነ ወ/ሮ ጽጌ 
ከፌያሇው 

ጥቅምት  
6/2ዏዏ1 

70 

27 ከውሌ ውጭ በሆነ ግንኙነት የሰው ህይወት 
የጠፊ እንዯሆነና ሇጉዲቱ መንስኤ (ምክንያት) 
የሆነው ወገን ሃሊፉነት የተረጋገጠ ከሆነ 
በጠፊው የሰው ህይወት የተነሣ ጉዲት 
የዯረሰበት ሰው የሞተው ሰው ምን ያህሌ 
ጥቅም ያስገኝሇት እንዯነበር ወይም ምን 
ያህሌ ተጨማሪ ዕዴሜ ሉኖር እንዯሚችሌ 
ያሊስረዲ ቢሆንም እንኳን ፌ/ቤት የጉዲት 
ካሣውን በርትዕ ሉወስን የሚገባ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 21ዏ2 

 
34314 

 
ወ/ሮ ግምጃ ጎበና እና እነ 
አቶ ወንዴወሰን ወሌዳ 
(ስዴስት ሰዎች) 

 
ህዲር  

11/2ዏዏ1 

 
73 



580 

 

28 የጉምሩክ ባሇሥሌጣን ያሇአግባብ በቁጥጥሩ 
ሥር አዴርጏ ሇሚያቆየው ንብረት 
በባሇንብረቱ ሊይ ጉዲት የዯረሰ እንዯሆነ 
በኃሊፉነት ሉያስጠይቀው የሚችሌ ስሇመሆኑ 

 
31704 

አቶ አማረ መጃ እና 
የዴሬዲዋ ሇጋር ጉምሩክ 

ጥር 
 29/2ዏዏ1 

 
76 

29 በጥቅም ሊይ ባሌተመሰረተ ግንኙነት በመኪና 
ተሣፌሮ የሚሄዴ ተሣፊሪ ሊይ ሇሚዯርስ 
አዯጋ የመኪናው ባሇቤት ካሣ የመክፇሌ 
ሃሊፉነት የማይኖርበት ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2089 

38457 የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና  
ተመኘሁ እንዯሻው 

 
ሰኔ  

2/2ዏዏ1 

 
79 

 

                  የዲኝነት ስሌጣን 81 

30 የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌርዴ ቤቶች የውርስ 
አጣሪ የመሾም ሥሌጣን ያሌተሰጣቸው 
ስሇመሆኑ እና በአዱስ አበባ መስተዲዯር 
ውስጥ የውርስ አጣሪ ይሾምሌኝ ጥያቄን 
የማየት የዲኝነት ሥሌጣን የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1) (ሸ) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 996(1) 

 
35657 

 
እነ ወ/ሮ እመቤት መክብብ 
እና አቶ በዴለ መክብብ 

 
ጥቅምት 
 6/2ዏዏ1 

 
82 

31 የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች ሇክርክር መነሻ 
የሆነው ክስ በገንዘብ ሉተመን የማይችሌ 
የመብት ጥሰትን የተመሇከተ በሆነ ጊዜ 
የሥረ ነገር የዲኝነት ሥሌጣን የላሊቸው 
ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 5ዏ(1)  39 

36338 ገ/መስቀሌ ዯመወዝ 
እና 

ወ/ሮ አፀዯ መኯንን 

ጥቅምት 
25/2ዏዏ1 

 
86 

32 የቅኔ መምህርነት ቀጥተኛ የሆነ መንፇሣዊ 
ሥራ በመሆኑ በሥራ ክርክር ችልቶች 
ሉስተናገዴ የሚችሌ ስሊሇመሆኑ 

34440 መንበረፒትሪያክ ጠቅሊይ 
ጽ/ቤት እና 

መጋቢ ሚስጢር መዝገቡ 
በሊይነህ 

ጥቅምት  
6/2ዏዏ1 

 
88 

33 የከተማ ነክ ፌ/ቤቶች የቤት ባሇቤትነት 
ክርክር የቀረበበትን ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን 
የላሊቸው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ረ) 

33841 አቶ አስጨናቂ ረጋሣ እና 
እነ አቶ ገዛኸኝ ነጋሽ 

(ስዴስት ሰዎች) 

ጥቅምት  
6/2001 

 
91 

34 በመከሊከያ ሰራዊት ውስጥ በወታዯርነት 
በማገሌገሌ ሊይ የሚገኙ የሠራዊት አባሊት 
ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ የወንጀሌ 
አቤቱታዎችን ሇማስተናገዴ ወታዯራዊ 
ፌ/ቤቶች ስሌጣን ያሊቸው ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.27/88  አዋጅ ቁ. 343/94 አንቀፅ 
2(9) 26(1)  

 
33368 

ሻምበሌ አሰፊ በሊይ ዘገየ 
እና 

ወታዯራዊ አቃቤ ህግ 

ህዲር 
 9/2ዏዏ1 

 
93 

35 የአ.አ ከተማ ነክ ፌ/ቤቶች በከተማው 
አስተዲዴር ሥር ካለ ቤቶች ጋር በተያያዘ 
የሚነሱ ክርክሮችን ብቻ ሇማየት ስሌጣን 
ያሊቸው ስሇመሆኑ 

34788 የሟች አቶ ሰሇሞን 
ሳሙኤሌ ወራሾች እና 

ማርታ ሰሇሞን (2 ሰዎች) 

ህዲር  
2/2ዏዏ1 

96 

36 በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የይዞታ 
ማረጋገጫ  ይሰጠኝ በሚሌ የሚቀርብ 
አቤቱታ በፌርዴ ቤት ቀርቦ ዲኝነት ሉሰጥበት 
የሚችሌ ስሊሇመሆኑ 

31906 የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 
እና የአቶ መርስኤ መንበሩ 

ወራሾች 

ህዲር 
 4/2ዏዏ1 
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37 በአዋጅ ቁጥር 47/67 መሠረት ከተወረሱና 
በቀሊጤ ከተያዙ ቤቶች ውጭ ያለ ቤቶችን 
አስመሌክቶ የሚነሣ የቤት ክርክር ጉዲዮችን 
ፌርዴ ቤቶች ማየት የሚችለ ስሇመሆናቸው 
አዋጅ ቁ.47/67  
አዋጅ ቁ. 11ዏ/87  

37281 አቶ አበበ ዓሉ እና እነ 
የዏ8 ቀበላ ገ/ማህበር 

(ሦስት ሰዎች) 

ታህሣሥ 
16/2001 

 
103 

38 በውጭ አገር የሚገኝ ንብረትን አስመሌክቶ 
የሚቀርብ ክርክርን የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ማስተናገዴ ስሇመቻለ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 37  አዋጅ 

37339 ወ/ሮ ንግስት ኃይላ እና 
አቶ ሇገሠ ዓሇሙ 

ጥር 
28/2ዏዏ1 

 
106 



581 

 

ቁጥር 25/88  አንቀፅ(4)  
39 ወዯ ቀዴሞ የሥራ መዯብ እንዴመሇስና 

ሇመዯቡም የተሰጠው ሌዩ ጭማሪ 
እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ በሚሌ የሚቀርብ 
ጥያቄ የወሌ ሥራ ክርክር ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ142(1) (ሀ) 

37016 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  
እና  

አቶ ተስፊዬ ማሞ 

የካቲት 
3/2ዏዏ1 
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40 ከጉምሩክ ፕሉስ አባሊት ጋር በተያያዘ 
የሚነሱ የሥራ ክርክሮችን ሇማየት 
የሚያስችሌ ስሌጣን ሇመዯበኛ የሥራ ክርክር 
ችልቶች ያሌተሰጠ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 368/96  አዋጅ ቁ. 6ዏ/89 አንቀጽ 
8(2)  መመሪያ ቁ.4/1996 

39085 የኢትዮትያ ጉምሩክ 
ባሇስሌጣን 

እና እነ ወ/ር አስረሳች 
ወርቅነህ 

(ሰማንያ ሰባት የጉምሩክ 
ፒሉሶች) 

የካቲት 
3/2ዏዏ1 
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41 ቀዯም ብል የተሰጠን የፌች ውሣኔ ወዯጏን 
በመተው አዱስ የተዯረገን ጋብቻ ህገ ወጥ 
ነው ማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

38745 እነ ወ/ሮ ሣሉያ ኢብራሂም 
(ሁሇት ሰዎች) እና ሏጂ 

ሰማን ኢሣ 

መጋቢት 
1ዏ/2ዏዏ1 

113 

42 የሸሪዓ ፌ/ቤቶች የይዞታ ክርክርን ማስተናገዴ 
የማይችለ ስሇመሆናቸው 

36677 ወ/ሮ ሻምሺ የኑስ  እና 
ወ/ሮ ኑሪያ ማሚ 

ሚያዝያ  
3ዏ/2ዏዏ1 

116 

43 የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በመቀጮ እና 
ወሇዴ ሊይ የሚቀርብ ይግባኝን አይቶ 
የመወሰን ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 

37866 ሙለጌታ አባይ እና 
የፋዳራሌ አገር ውስጥ 
ገቢ ባሇስሌጣን 

ግንቦት 
19/2ዏዏ1 

119 

44 የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶችም ሆኑ የአዱስ 
አበባ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች የፌ/ብሓር 
ክርክር ጉዲዬችን ሇማየት የሚያስችሌ 
ስሌጣን በህግ ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ  

41608 እነ ሙሊቱ አንበርብር 
እና ወ/ት ታመነች ዮሴፌ 

መና  

ሏምላ  
22/2ዏዏ1 
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         ባንክና ኢንሹራንስ 
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45 ዕቃዎችን ሇሚያጓጉዝ የጭነት መኪና የተገባ 
የመዴን ዋስትና ጋር በተያያዘ በመኪናው 
ሊይ ተሣፌሮ ሲሄዴ ሇነበረና አዯጋ ሇዯረሰበት 
ሰው መዴን ሰጪው የጉዲት ካሣ የመክፇሌ 
ኃሊፉነት የላሇበት ስሇመሆኑ 

 
42139 

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 
እና ብያን ኡመር 

ሰኔ 
 3ዏ/2ዏዏ1 
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46 ኢንሹራንስ ሰጪ በውለ መሠረት ከፇፀመ 
በኋሊ በተሸሸገ ወይም በሀሰት ቃሌ የቀረበ 
ጉዲይ አጋጥሟሌ በሚሌ የሚያቀርበው 
አቤቱታ የተሸሸገውን ወይም በሏሰት 
የቀረበውን ቃሌ ካወቀበት ቀን ጀምሮ ባሇው 
ሁሇት  ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሊቀረበ በይርጋ 
የሚታገዴ ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ 674(1) (2)  

 
42309 

የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና 
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 

 
ሰኔ  

3ዏ/2ዏዏ1 
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ውክሌና 
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47 አዯራ ተቀባይ የሆነ ወገን በአዯራ 
የተቀበሇውን ዕቃ መመሇስ ያሇበት ሇአዯራ 
ሰጪው ወይም ይቀበሌሌኝ ብል ሊመሇከተው 
ሰው ስሇመሆኑ 

38289 ወ/ሮ ነጂሃ ዴዋላ ዋይስ 
እና አዋሸ ኢንተርናሽናሌ 

ባንክ አ/ማ 

ሰኔ  
23/2001 
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48 መንግስታዊ የሆነ ተቋም በሚከሰስበትም ሆነ 
በሚከስበት ክርክር የሚቀርብ ሰነዴ 
የኘሮቶኮሌ ቁጥር እንዱሁም ስሇአቤቱታው 
ጽሁፌ ትክክሇኛነት በሚመሇከተው ኃሊፉና 
በወኪለ መፇረም ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 8ዏ  92  93 እና 92(3)  

43875 በወሊይታ ዞን የቦዱቲ 
ከተማ ማዘጋጃ ቤት እና 
አቶ ወንዴሙ ኃይላ 

ሏምላ  
16/2001 

131 

49 የዕቃ አስተሊሊፉ አካሌ እንዯ አጓዥ ሆኖ 
የሚቆጠረው ከወዯብ የተረከበውን ዕቃ በራሱ 
ማጓጓዣ ካጓጓዘ ብቻ ስሇመሆኑ   
ዯንብ ቁ.37/9ዏ አንቀጽ 2(1)  3(6) (7) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2251 

37799 
 
 
 
 

የባህርና ትራንዚት 
አገሌግልት ዴርጅት 

እና 
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 
 

 
ሏምላ 

 29/2001 

134 
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የንግዴ ህግ .ቁ. 683(3) 
50 በወኪሌ በኩሌ የሚፇፀም የመኪና ጭነት 

ውሌ በአስጫኙ እና በመኪናው ባሇቤት 
መካከሌ እንዯተዯረገ የሚቆጠር ስሇመሆኑ  
የንግዴ ህግ ቁ. 566 እና የፌ/ብ/ሔ/ቁ 2251 

34621 ኒያሊ ኢንሽራንስ አ/ማ 
እና 

አቶ ሏጎስ ገ/መዴህን 

ሏምላ  
3ዏ/2ዏዏ1 

136 

 

   የንግዴ ሔግ  
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51 የንግዴ ዴርጅት በህግ አግባብ ሇባሇመብቶች 
ሉከፊፇሌ የሚችሌበት ሁኔታ 
የንግዴ ህግ ቁጥር 127 

33954 ወ/ሮ መሠረት ኃይለ እና 
አቶ ዘውደ ቢረዲ 

ጥቅምት 
2ዏ/2ዏዏ1 

141 

52 የእሽሙር ማህበር መፌረስ በንብረት ክፌፌሌ 
ረገዴ የሚያስከትሇው ውጤት  

33470 ወ/ሮ እጅጋየሁ ታዯሰ እና 
መገርሳ ጉዯታ 

ህዲር  
2/2ዏዏ1 

144 

53 የጋራ ሀብት የሆነ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበር እንዯላሊ ማናቸውም ንብረት ባሇበት 
ሁኔታ በዓይነት ሉከፊፇሌ ወይም ዯግሞ 
በሃራጅ ሉሸጥ የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ. 542 

 
34945 

ወ/ሮ መስታወት በሊቸው 
እና አቶ ሇገሠ ሣህለ 

ህዲር  
2/2ዏዏ1 
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54 የንግዴ መዯብርን የተከራየ ወገን ይህንኑ 
የንግዴ መዯብር ሇላሊ ሶስተኛ ወገን 
ያሇአከራዩ ፇቃዴ ማከራየት ስሇመቻለ  
የንግዴ ህግ ቁጥር 145  

 
31264 

ወ/ሮ እመቤት መኯንን 
እና 

ወረዲ 2ዏ ቀበላ 29 
አስ/ጽ/ቤት 

ጥር 
 5/2ዏዏ1 

148 

55 በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1161 ሊይ 
ግዙፌነት ያሇው ተንቀሳቃሽ ነገር ጋር 
በተያያዘ በቅን ሌቦና ዋጋ ሰጥቶ ስሇመዋዋሌ 
የተመሇከተው ዴንጋጌ የንግዴ መዯብርን 
በተመሇከተ ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1161 
የንግዴ ሔግ ቁ. 124 

 
34586 

አቶ ያሇው ዴሌነሳው 
እና  

እነ ወ/ሮ ብርቅነሽ ሸዋረግ 
(አራት ሰዎች) 

ጥር   
 28/2001 

151 

56 ቼክን አስመሌክቶ ክስ በቀረበ ጊዜ የተከሰሰው 
ወገን የቀረበበትን ክስ ሇመከሊከሌ 
እንዱፇቀዴሇት የሚያቀርበው ምክንያት 
ፇቃዴ ሉያሰጥ የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑን 
አግባብነት ካሊቸው ህግጋት አኳያ መታየት 
ያሇበት ስሇመሆኑ  
የንግዴ ህግ ቁ. 717  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 284  285 

43315 ብራንዴ ኒው የቴክኒክና 
ሙያ ማሠሌጠኛ ማዕከሌ 

እና 
አቶ መስፌን ታዯሰ 

ግንቦት  
18/2ዏዏ1 

154 

 

                   አእምሯዊ ንብረት 
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57 አንዴን የሥነ-ጥበብ(ኪነ-ጥበብ) ሥራ 
ያሇባሇቤቱ ፇቃዴ ኦርጅናለ ወይም ቅጅው 
ሇህዝብ እንዱታይ ማዴረግ የኮፑ ራይት ህግ 
ጥሰት የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1791  1771(1)  1790  2090-
2123 
አዋጅ ቁ. 41ዏ/96 አንቀፅ 7 

 
42253 

መምህር ሙለ 
ኃይሇሥሊሴ  

እና  
ዘመናዊ ማተሚያ ቤት 

ሏምላ  
8/2ዏዏ1 

 

157 

 

     ሌዩ ሌዩ 
 

160 

58 የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዋቅር 
ባሌተዘረጋባቸው ክሌልች የክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌ/ቤቶች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትን 
ወክሇው/ተክተው/ ክርክሮችን ማስተናገዴ 
ያሇባቸው ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 
139/1//ሇ/,154/1/ 153 14ዏ 

21214 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን እና እነ 

አቶ ሇማ ኩማ 
(ሦስት ሰዎች) 

ህዲር  
4/2ዏዏ1 
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59  የጡረታ መዋጮ በመዘግየቱ ምክንያት     
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በአዋጅ ቁ. 345/95 መሠረት ተጨማሪ 
ክፌያ ሉከፇሌ የሚችሌበት አግባብ 

 የጡረታ መዋጮ በ2 ዓመት ውስጥ 
እንዯተከፇሇ የህግ ግምት ሉወሰዴበት 
የሚችሌ የክፌያ ዓይነት ስሊሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ24(ሠ) 
አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 7(3)  52(1) 56 

35391 የማህበራዊ ዋስትና 
ኤጀንሲ 
እና 

አንበሣ ጫማ አ/ማ 

ህዲር  
25/2ዏዏ1 

163 

60 የጥብቅና ፇቃዴን ሇማግኘት በህጉ 
የተቀመጡት መስፇርቶች ራሣቸውን ችሇው 
መታየት ያሇባቸው ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 8(1) 

37375 አቶ ሸምሱ ከዴር አህመዴ 
እና 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የፌትህ 
ሚኒስቴር 

ህዲር  
11/2ዏዏ1 

166 

61 በከባዴ የወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሱ እና 
በራሣቸው ወጪ ጠበቃ ሇማቆም ያሌቻለ 
ግሇሰቦችን በተመሇከተ ጉዲዩን የሚያየው 
ፌ/ቤት የግሇሰቦችን በጠበቃ የመወከሌ ህገ-
መንግሥታዊ መብት መከበሩን በቅዴሚያ 
ማረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ 
 የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 13 (1) 

 
37050 

 
ሻምበሌ ሁሴን አሉ እና 
የሱማላ ክሌሌ ዏ/ሔግ 

 
ታህሣሥ 
3ዏ/2ዏዏ1 

 
168 

62 ከዘር የወረዯ ርስት ነው በሚሌ የመሬት 
ባሇቤት ሇመሆን የሚቀርብ ክስ ህገ-
መንግስታዊ ያሌሆነና ተቀባይነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 

38237 አቶ በርገና ሽፇራው እና 
እነ አቶ አብራሃም 
ሽፇራው(አራት ሰዎች) 

ታህሣሥ 
21/2ዏዏ1 

171 

63 በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ  ውሣኔ በተመሳሳይ 
ጉዲይ በፌ/ብሓር ሇቀረበው ክስ በማስረጃነት 
ሇመወሰዴ ብቃትና አግባብነት ያሇው 
ስሇመሆኑ 

37184 የሰሜን ቀጠና ጉምሩክ እና 
እነ ቄስ ብርሃን ንዋይ 

(ሁሇት ሰዎች) 

ታህሣሥ 
9/2001 

174 

64 የመንግሥት መሥሪያ ቤት በጨረታ 
አማካኝነት  የሽያጭ ውሌ አካሄዶሌ ተብል 
ሉገዯዴ የሚችሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1688(2)  3167(1)  1688(2)  
3168 

37163 የአዋሽ ተፊሰስ ባሇስሌጣን 
እና ህያብ ገ/መዴህን 
ብረታ ብረት ማቅሇጫ 

ፊብሪካ 

ታህሣሥ 
23/2ዏዏ1 

179 

65 አማራጭ የግጭት መፌቻ ዘዳዎች ምንነት፣ 
የሚዯረጉበት መንገዴና ሇአፇፃፀም 
የሚቀርቡበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3318  3324  3325  3346  
1731 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 315  319  35ዏ  357 

38794 አቶ ሙከሚሌ መሏመዴ 
እና አቶ ሚፌታህ ከዴር 

መጋቢት 
24/2ዏዏ1 

 
182 

66 አስተዲዯራዊ የሆኑ መስፇርቶች 
ባሌተሟለበት ሁኔታ ካርታ እንዱሰጥ 
የሚወሰን ውሣኔ ተገቢ ስሊሇመሆኑ  

39529 ቦላ ክ/ከተማ የመሬትና 
ሌማት አስተዲዯር እና እነ 
ወ/ሮ ግምጃ በዲኔ (ስዴስት 
ሰዎች) 

ግንቦት  
11/2ዏዏ1 

 
186 

67 ግምቱ ከብር 1ዏ ዏዏዏ ብር በሊይ ሇሆነ 
የአፇፃፀም ክስ ሉከፇሌ የሚገባው ዲኝነት 25 
ብር ብቻ ስሇመሆኑ  
የህግ ክፌሌ ማስታወቂያ ቁ. 177/1945 
አንቀጽ 2(ሠ) 

40752 እነ ወ/ሮ ኤክራም 
መሃመዴ (ሁሇት ሰዎች) 
እና አቶ ዘኪ መሏመዴ 

ሏምላ  
28/2001 

 
189 

68 ከፋዳራሌ መንግስት የሌማት ዴርጅት 
ሠራተኞች የሚሰበሰብ የሥራ ግብር ምንም 
እንኳን ሥራው የሚካሄዯው በክሌልች 
ቢሆንም ወይም ሠራተኞቹ የክሌሌ ነዋሪዎች 
ቢሆኑም ገቢ የሚዯረገው ሇፋዳራለ 
መንግስት ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 96(3) 
አዋጅ ቁ. 33/85 አንቀጽ5(2)(ሏ) 
ዯንብ ቁ. 109/96 

 
40133 

 
 
 

 
የውሃ ሥራዎች 

ኮንስትራክሽን  እና 
በሶማላ ብ/ክ/መ የፉዯሌቱ 
ወረዲ ፊይናንስና ኢኮኖሚ 
ሌማት ገቢዎች ጽ/ቤት 

 
ሏምላ  
2/2001 

 
191 

 

                  አሰሪና ሰራተኛ 
 

195 



584 

 

69 

 
የግንባታ ዕቃዎች እጥረት አጋጥሟሌ በሚሌ 
የሚዯረግ የሥራ ስንብት ህገ-ወጥ  ነው 
ሉባሌ የሚችሌ ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 26 28 3ዏ 

 
41385 

ጊጋ ኮንስትራክሽን 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር እና 
እነ ተረፇ ዘርጋው 
(ስዴስት ሰዎች) 

ጥቅምት 
3/2ዏዏ2 

 
196 

70 

የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅን መሠረት አዴርጏ 
ከሚቀርብ ክርክር ጋር በተገናኘ በግሌፅ 
ዲኝነት ተጠይቆበት ውሣኔ ሣይሰጥ 
ከተጠየቁት ዲኝነት መካከሌ ወዯ ሥራ 
የመመሇስ ጉዲይ ሊይ ብቻ ውሣኔ ከተሠጠና 
ሠራተኛው ወዯ ሥራ መመሇስ ሳይፇሌግ 
ቢቀር ቀዴሞ ዲኝነት በጠየቀባቸው ነገር ግን 
ውሣኔ ባሊረፇባቸው ነጥቦች ሊይ ዲኝነት 
ሉጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 43(3) 

 
42361 

 
ወ/ት ትዕግስት ንጉሴ 

እና  
       ኤስ.ኦ.ኤስ 
ኢንፊንት 
          ኢትዮጵያ 

 
ጥቅምት 
5/2ዏዏ2 

 
198 

71 

በትርፌ ሰዓት በላሊ መሥሪያ ቤት ሰርተሃሌ 
በሚሌ ሠራተኛን ያሇማስጠንቀቂያ ሇማሰናበት 
የሚያስችሌ የህግ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ 
አዋጅ 377/96 አንቀፅ 27 

42818 
 

አቢሲኒያ ባንክ አ.ማ እና 
ወ/ር ሙሇታ ገዲ ጥቅምት 

10/2ዏዏ2 
 

 
200 

72 

አሰሪ በግሌፅ ባሌፇቀዯበት ሁኔታ በሁሇት 
ቦታ በተመሳሳይ ጊዜ መስራት ሠራተኛውን 
የማታሇሌ ተግባር እንዯፇፀመ 
የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 27(1)(ሏ)  

41767 የአዱስ አበባ ውሃና ፌሳሽ 
ባሇስሌጣን እና 

አቶ አዴማስ ዯምሳቸው 
 

ህዲር 
8/2ዏዏ2 

202 

73 

አሰሪ የእዴገት አሰጣጥ ሥርዓት መዘርጋት 
እና መሇኪያ መስፇርቶችን አዘጋጅቶ 
በሠራተኞቹ መካከሌ በክፌያ ረገዴ ሌዩነት 
ማዴረግ ስሇመቻለ  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 14(1)(ረ) 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት 42(1)(መ) 

42923 የኢትዮጵያ 
ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፕሬሽን  

እና 
ወ/ሮ ነጃት አባስ 

ህዲር 
22/2ዏዏ2 

204 

74 

ሥራውን በገዛ ፇቃደ የሚሇቅ ሰራተኛ 
የስንብት ክፌያ ሇማግኘት የሚችሇው ቢያንስ 
የ5 ዓመት አገሌግልት ያሇው እንዯሆነ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2(ሸ) 

 
44410 

ወ/ሮ ሊይሊ ረዱ እና 
ዴሬ ኢንደስትሪዎች 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ኀዲር  

01/2002 

 
207 

75 

በአሠሪና ሠራተኛ ሔጉ ‛በሥራ ሊይ 
የሚዯርስ ጉዲት“ ወይም ‛በስራ ምክንያት 
የሚመጣ በሽታ“ በሚሌ የተቀመጠው ሏረግ 
ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95/2/,97,96 

 
47807 

የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት  
እና  

እነ ወ/ሮ ፀሏይነሽ 
ፇንታው  

          (ሁሇት ሰዎች) 

ታህሳስ 
06/2002 

 
210 

76 
አሰሪ ሠራተኞቹን በማስተዲዯር ረገዴ 
የሚፇፅማቸውን ስህተቶች በራሱ አነሣሽነት 
ሉያርም የሚችሌ ስሇመሆኑ 

45889 
 

የኢትዮጵያ 
ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፒሬሽን 
ዯቡብ ሪጅን እና ሳሙኤሌ 
ቄሇቦ 

ታህሣሥ 
2ዏ/2ዏዏ2 

 

213 

77 

በክርስትና ሃይማኖት ተቋም ውስጥ 
በዱያቆንነት ሥራ ከማገሌገሌ ጋር በተያያዘ 
የሚቀርቡ የሥራ ክርክር ጉዲዮች በአሰሪና 
ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ መሠረት ሉስተናገደ 
የማይችለ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 

47806 የሆህተሰማይ ቅዴስት 
ማሪያም ቤተክርስቲያን ሰበካ 
ጉባኤ ጽ/ቤት እና ዱያቆን 

አያላው አዱሱ 
ታህሣሥ 
2ዏ/2ዏዏ2 

215 

78 

በጡረታ የተገሇለና ሇተወሰነ ጊዜ የተቀጠሩ 
ሠራተኞች ቋሚ ሠራተኞች የሚያገኟቸውን 
ሌዩ ሌዩ ጥቅማጥቅሞችን የማግኘት መብት 
የላሊቸው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 1ዏ 

 
47469 

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን እና እነ 
አቶ ስዩም ገብረፃዱቅ(ሃያ 

ሁሇት ሰዎች) 

ታህሣሥ 
15/2ዏዏ2 

217 

79 
በሥራ ክርክር ጉዲይ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1853 ሊይ 
የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሉሆን 
የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

 
47784 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
እና 

አሇምፀሏይ አያና 

ታህሣሥ 
2ዏ/2ዏዏ2 

220 



585 

 

አዋጅ ቁ. 377/96 164(3) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1853 1852 

80 

በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ መሠረት የሥራ 
ግንኙነት በአንቀፅ 3ዏ መሠረት ሲቋረጥ 
አሰሪ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ግዳታ 
የላሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 3ዏ  28(2) 

49057 አስመሊሽ እና ሌጆቹ 
ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበር እና ዮሏንስ 
እሺበሌ 

ጥር 
5/2ዏዏ2 

223 

81 

የጡረታ መብት ያሇው እና መዯበኛ የጡረታ 
ዕዴሜው ዯርሶ የተሰናበት ሰራተኛ የስንብት 
ክፌያ ሇማግኘት መብት የላሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 2/2(ሰ) እና (ሸ) 

46276 ተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ 
ፔሮጀክት 

እናእነ ኃይላ ይማም 
(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 
 11/2002 

225 

82 

 አንዴ ዴርጅት በመክሰሩ ወይም በላሊ 
ምክንያት ሇዘሇቄታው በመዘጋቱ የሥራ 
ውሌ ሲቋረጥ ሠራተኞች የስንብት 
ክፌያ ሉከፇሊቸው የሚገባ ስሇመሆኑ 

 ዴርጅት ሇዘሇቄታው እንዱቆም 
የሚያዯርግ ሁኔታ ሲከሰት 
ማስጠንቀቂያ ሇሠራተኞች መሰጠት 
ያሇበት ስሇመሆኑ 

 
42985 

ውዴ መጣስ ኑሮ 
አስመጪና ሊኪ ዴርጅት 
እና እነ አቶ ሁነኛው ሰጠ 
(አስራ አንዴ ሰዎች) የካቲት 

25/2ዏዏ2 

 
227 

83 

የጠብ አጫሪነት ኃይሇ ቃሌና ዛቻ አዘሌ 
ንግግር በሥራ ቦታ ሊይ ማዴረግ 
ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ የሚያሰናብት ጥፊት 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(1)(ረ)  

 
49958 

ግዬን ትራቭሌና ቱርስ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

እና 
አቶ ዲንኤሌ አስፊው 

የካቲት 
12/2ዏዏ2 

 
229 

84 

በሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ 
ሇሠራተኛው ጥገኞች ስሇሚከፇሌ ካሣ፣ 
ካሣው የሚከፇሌበትና የሚሰሊበት ሁኔታ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 11ዏ 

 
40529 

የህፃን ዮናታን ነጋ ተሻገር 
ጠ/ጥጋቡ ጌጤ 

እና 
አቶ ሇገሠ አበራ 

የካቲት 
1ዏ/2ዏዏ2 

 
231 

85 

በአሰሪና ሰራተኛ በኩሌ በአጠቃሊይ 
ሇፔሮጀክት ሥራ በሚሌ የተዯረገ የሥራ 
ውሌ በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ አንቀጽ 10(1)(ሀ) 
መሰረት የተዯረገ እንዯሆነ ተዯርጏ የሚወሰዴ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 10(1)(ሀ) 

 
48648 

የፃሌቄ የትምህርትና 
የተቀናጀ የሌማት ማህበር 
እናእነ አቶ ታጠቅ ዯጀኔ 

(ሁሇት ሰዎች) 
የካቲት  
24/2002 

 
234 

86 

ሠራተኞችን ሇማበረታታት በሚሌ የሚዯረግ 
የዯመወዝ (ጥቅማጥቅም) ጭማሪን መሠረት 
በማዴረግ ጭማሪውን የሚፇቅዯው መመሪያ 
ከመውጣቱ በፉት የሥራ ውለ የተቋረጠ 
ሠራተኛ የሚጠይቀው መብት የላሇ 
ስሇመሆኑ 

47825 የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ 
ባንክ (አ.ማ) 

እና እነ አቶ ዘርዓየሁ ሰሜ  
(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 
25/2ዏዏ2 

 
236 

87 

አንዴ ሠራተኛ በሥራ ሊይ ከሚፇፅመው 
ጥፊት ጋር በተያያዘ ከሥራ ታግድ ሉቆይ 
ስሇሚችሌበት ሁኔታ በህብረት ስምምነት 
ሉወሰን የሚችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 

47535 የሸቀጦች ጅምሊ ንግዴና 
አስመጪ ዴርጅት  

እና አቶ እንማው ሊቀው 
መጋቢት 
2ዏ/2ዏዏ2 

 
238 

88 

 የአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ አሰሪና ሰራተኛ 
ስምምነት ሉያዯርጉባቸው የሚችለበት 
ጉዲዮች ጋር በተያያዘ ጥፊትንና ጥቅምን 
በተመሇከተ የተሇያየ አቋም የያዘ 
ስሇመሆኑ 

 አሰሪና ሠራተኛ በህብረት ስምምነታቸው 
ውስጥ ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ 
ሉያሰናብት የሚችሌ ጥፊት በሚሌ 
የተስማሙበት ዴንጋጌ ተፇፃሚ ሉሆን 
የሚገባ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 134(2)  27(1)(ሸ) 

 
49750 

በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 
ዏ2/ዏ1 የመዝናኛ ክበብ 

እና  
አቶ ማስረሻ ሁሴን 

መጋቢት 
3ዏ/2ዏዏ2 

 
 

240 

89 
አሠሪ የሠራተኛውን የሥራ ውሌ 
ያቋረጠበትን ምክንያት በፅሁፌ አሇመግሇፁ 

 
49797 

አሌሀበሽ ሹገር ሚሌስ 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

መጋቢት 
3ዏ/2ዏዏ2 

 
242 



586 

 

ብቻ ስንብቱ ህገ- ወጥ ነው ሇማሇት 
የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(2) 

እና 
ተገኔ ገ/ሃዋሪያት 

90 

በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ ውስጥ ‛እንዯ ጥፊቱ 
ክብዯት በሥራው ሊይ የማታሇሌ ወይም 
የማጭበርበር ተግባር መፇፀም“ በሚሌ 
የቀረበው አባባሌ (አነጋገር) ሉተረጏም 
የሚችሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(1)(ሏ) 

 
50009 

የአዱስ አበባ ሂሌተን 
ሆቴሌ 
እና 

አቶ ዮናስ ጥሊሁን 
መጋቢት  
6/2ዏዏ2 

 
244 

91 

አሠሪና ሠራተኛ የሥራ ውሌ መቋረጥ ጋር 
በተያያዘ በሥራ ውለ ሊይ የሚያመሇክቱት 
ሁኔታ የአሰሪና ሠራተኛ ህጉን እስካሌተፃረረ 
ዴረስ ተግባራዊ ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ 

 
50205 

የኢትዮጵያና ጅቡቲ ምዴር 
ባቡር ዴርጅት 

እና  
አቶ ምናሇ በሪሁን 

መጋቢት 
2ዏ/2ዏዏ2 

 
246 

92 

የሥራ ውሌ በተቋረጠ ጊዜ አሰሪው 
ከሠራተኛው በህግ አግባብ የሚፇሌገው/ 
የሚጠይቀው ዕዲ ያሇ እንዯሆነ ሇሠራተኛው 
የሥራ ሌምዴ ምስክር ወረቀት ከመስጠት 
ባሻገር የሥራ መሌቀቂያ (ክሉራንስ) 
ሇመስጠት የማይገዯዴ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀፅ 78 (1) 87 

 
48476 

 
የመንግስት ኮሙኒኬሽን 
ጉዲዮች ጽ/ቤት  እና አቶ 

ዯረጀ መኮንን ሚያዝያ  
12/2ዏዏ2 

 
248 

93 

ሠራተኛ በሥራ ሊይ እያሇ የሚዯርስበትን 
ጉዲት ዘሊቂ ሙለ የአካሌ ጉዲት ወይም ዘሊቂ 
ከፉሌ የአካሌ ጉዲት በማሇት ሇመሇየት 
የሚቻሌበት አግባብ 
 አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 1ዏ1 (2) 

49273 አቶ ዯረጀ ውሇታው  
እና  

ዋሉያ ላዘርና ላዘር 
ኘሮዲክትስ ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበር 

ሚያዝያ  
27/2ዏዏ2 

250 

94 

 አንዴ ሰው በአፇፃፀም ሉገዯዴ የሚችሇው 
በህግ አግባብ የተፇረዯ ፌርዴ ሲኖር ብቻ 
ስሇመሆኑ 

 በግሌፅ ፌርዴ ያሊረፇበት ጉዲይ ጋር 
በተያያዘ ሉፇፀም የሚችሌ ፌርዴ የላሇ 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378 

 
50148 

እነ አቶ ወርቁ ዯረጀ 
(ሁሇት ሰዎች) 

እና 
አቶ አባርኪሮ ሁመዴ 

ሚያዝያ  
4/2ዏዏ2 

 
252 

95 

ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ከሠራተኛው 
ጋር ያሇው ግንኙነት ሠራተኛው ወዯ ሥራ 
ቢመሇስ ችግር ውስጥ እንዯሚወዴቅ 
በአሠሪው ስሇተገሇፀ ብቻ ሠራተኛው ካሣ 
ተከፌልት እንዱሰናበት በሚሌ የሚሰጥ 
ውሣኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/ 

 
49931 

የጎሽና እርግብ መሇስተኛና 
አነስተኛ የሔዝብ 

ማመሊሇሸ ባሇንብረቶች 
ማህበር 
እና 

አቶ ተሰማ ኃይለ 

ሚያዝያ 
 21/2ዏዏ2 

 
254 

96 

የዴርጅት መዋቅራዊ ሇውጥ ያዯረገ ተቋም 
በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ መሠረት ሠራተኞቹን 
አዱስ በሚያወጣው የሥራ መዯብ ሊይ 
ተመርኩዞ የሥራ ምዯባ ሉያከናውን የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 28 

 
50838 

ተንዲሆ ስኳር ፊብሪካ 
ኘሮጀክት  

እና እነ አቶ አማረ አበራ 
(ሰባት ሰዎች) 

ሚያዝያ 
 12/2ዏዏ2 

 
256 

97 

ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪ 
ሠራተኛው የፇፀመውን ዴርጊት መሠረት 
አዴርጏ ሇማሰናበት የሚችሇው የሥራ ውለን 
ሇማቋረጥ ምክንያት የሆነው ነገር መከሰቱን 
ካወቀበት ጊዜ ጀምሮ በሚቆጠሩ ሰሊሳ ቀናት 
ውስጥ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(3) 

 
45746 

ጉዯር አግሮ ኢንደስትሪ 
ኃ/የተ/የግሌ/ማህበር 

እና 
አቶ በሇጠ ጫሊ 

ሚያዝያ  
6/2ዏዏ2 

 
258 

98 

ሠራተኛ የተረከባቸውን ንብረቶች አሊስረከበም 
ወይም አጉዴሎሌ በሚሌ የሥራ ውለ 
በተቋረጠ ጊዜ የሚጠይቃቸውን ተገቢ 
ክፌያዎች ሉጠይቅ አይችሌም በሚሌ 
በአሠሪው የሚቀርብ ክርክር ተገቢነት 
የላሇው ስሇመሆኑ 

 
44405 

ፉንፉኔ የቤትና የቢሮ 
ዕቃዎች ፊብሪካ 

ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 
እና አቶ ዯጃ ዯምሴ ጎበና 

ግንቦት  
19/2ዏዏ2 

 
260 



587 

 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 36 37 38 

99 

ወዯ ሥራ እንዱመሇስ ፌርዴ የተሰጠ 
እንዯሆነና በአሰሪው ችግርም ሆነ 
በሠራተኛው ፌሊጏት በፌርደ መሠረት ወዯ 
ሥራ ሇመመሇስ ሠራተኛው ያሌፇሇገ ከሆነ 
ሠራተኛው የአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ 
በምትክነት በሰጠው መብት መሠረት 
በመመሇሱ ፇንታ ካሣ እንዱከፇሇው 
አፇፃፀሙን ሇያዘው ችልት ጥያቄውን ባቀረበ 
ጊዜ ሉስተናገዴ የሚገባው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 43(3) 

 
53064 

አቶ ዯሬሳ ኮቱ 
እና 

የአምቦ ገበሬዎች የህብረት 
ሥራ ዩኒየን 

ግንቦት 
 17/2ዏዏ2 

 
 

263 
 

100 

በዴርጅት ውስጥ የተከሰተ ተጨባጭ ችግርን 
ሇመቅረፌና የዴርጅቱን ትርፊማነት 
ሇማስቀጠሌ በሚሌ በተመሳሳይ ሙያና ዯረጃ 
ሊይ ካለ ሠራተኞች መካከሌ ተሇይቼ ወዯ 
ላሊ የሥራ መዯብ ስሇተዛወርኩኝ እንዴመሇስ 
ይወሰንሌኝ በማሇት የሚቀርብ አቤቱታ የክስ 
ምክንያት የላሇው ስሇመሆኑ 

 
50182 

የአዱስ አበባ ቄራዎች 
ዴርጅት እና አቶ አበበ 

ተፇራ ይሌማ 
ግንቦት  

13/2ዏዏ2 

 
 

265 

101 

የሥራ ውሌ የተዯረገው ሇተወሰነ ጊዜ ወይም 
ሥራ ነው በሚሌ ክርክር በቀረበ ጊዜ ይህንኑ 
የማስረዲት ሸክም የሚኖር ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 9 

44218 የኢትዮጵያ ኤላትሪክ 
ሃይሌ ኮርፕሬሽን እና 

እነ አቶ ታጁ አባጋሮ (ሃያ 
አንዴ ሰዎች) 

ግንቦት  
13/2ዏዏ2 

   
267 

102 

አንዴ አሰሪ በሥራ ሊይ ጉዲት የዯረሰበትን 
ሰራተኛ ወዯ ውጭ አገር ሌኮ  
ስሇሚያሳክምበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 124,105 

46363 ሢሉኒ ኮንስትሩቶሪ 
ኤስ.ፑ.ኤ 

እና 
አቶ ትግለ ፌሬህይወት 

ግንቦት 
19/2002 

 
270 

103 

 ከአሰሪና ሠራተኛ ግንኙነት ጋር በተገናኘ 
ሁሇቱ ወገኖች አዋጅ ቁ. 377/96 ‛ን“ ወዯ 
ጏን በማዴረግ በላሊ አገር ህግ ሇመዲኘት 
ስምምነት ያዯረጉ በመሆኑ ብቻ ጉዲዩ 
የግሇሰብ አሇም አቀፌ ህግ ጥያቄን ያስነሳሌ 
በሚሌ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ሉስተናገዴ የማይገባ ስሇመሆኑ  

 አዋጅ ቁ. 377/96 የውጭ አገር ዴርጅት 
ሆኖ በኢትዮጵያ ተመዝግቦ በሚሰራ የበጏ 
አዴራጏት ዴርጅት ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው 
ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/3/ /ሇ/ 

 
50923 

 
ፊውንዳሽን አፌሪካ 

 እና  
አቶ አሇሙ ታዯሰ 

ግንቦት 
19/2002 

 
 

273 

104 

ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሚነሣው 
የይርጋ የጊዜ ገዯብ የሚሰሊው የሥራ ቀናትን 
ብቻ በማስሊት ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 163(2) 

51912 የኢትዮጵያ ኤርፕርቶች 
ዴርጅት እና 

ወ/ሮ ሶፊኒት አጥናፈ 
ሰኔ 

 7/2ዏዏ2 

 
276 

105 

 በአሰሪ የተፇፀመው የሥራ ስንብት ህገ- 
ወጥ ቢሆንም ከሥራ ግንኙነቱ ፀባይ 
የተነሣ ከፌተኛ ችግር የሚፇጠር በሆነ 
ጊዜ ሠራተኛውን ወዯ ሥራ ከመመሇስ 
ይሌቅ ካሣ ተከፌልት እንዱሰናበት 
ማዴረግ ተገቢ ስሇመሆኑ  

 የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ አንቀፅ 
43(3) በአንዴ በኩሌ የሠራተኛን የሥራ 
ዋስትና በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኢንደስትሪን 
ሰሊም በማመዛዘን ትርጉም ሉሰጠው 
የሚገባ ስሇመሆኑ 

 
55189 

 
አዱስ አበባ ሂሌተን ሆቴሌ 

እና 
አቶ ዘሊሇም መንግስቱ 

ሰኔ 
 3ዏ/2ዏዏ2 

 
 

279 

106 

በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ ‹‹… ውለ 
የሚቋረጥበት ምክንያት መከሰቱን 
ካወቀበት…›› በሚሌ የተመሇከተው ሃረግ 
ሉተረጏም የሚችሌበት አግባብ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 27(3)  

53358 የኢትዮጵያ ፕስታ 
አገሌግልት ዴርጅት እና 

አቶ ጥሊሁን ኩማ ሰኔ  
18/2ዏዏ2 

 
281 



588 

 

107 

አንዴ የሥራ ውሌ ሇተወሰነ ጊዜ ወይም 
ሇተወሰነ ሥራ የተዯረገ ነው ሉባሌ 
የሚችሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9,10 

43160 እነ እንዯገና ተሾመ  
(ሁሇት ሰዎች) 

እና  
ኒው ጄኔሬሸን ዩኒቨርስቲ 
ኮላጅ ነቀምቴ ቅርንጫፌ 

ሰኔ 
 22/2002 

 
283 

108 

በማናቸውም ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ 
ሠራተኛው ያሌወሰዯው የዓመት እረፌት 
ፇቃዴ በገንዘብ ተሇውጦ ሉከፇሌ የሚገባ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 77(5) 24(2) 

52459 እነ ወ/ሮ ሙለ ታዯሰ 
እና አሇሙ መራ 

ኮንስትራክሽን ጠቅሊሊ 
ብረታ ብረት ሥራ 

ዴርጅት 

ሏምላ 
 16/2ዏዏ2 

285 

109 

በክረምት ወቅት የማስተማር ሥራ እንዱሠራ 
የሚያዝ ግሌፅ ዯንብ ወይም መመሪያ የላሇ 
እንዯሆነ ወይም አስተማሪው በክረምት 
ወራት ሇማስተማር የገባው የውሌ ግዳታ 
(ስምምነት)  በላሇ ጊዜ በክረምት ወቅት 
ሥራን ሇመስራት ፇቃዯኛ አሌሆነም በሚሌ 
ከሥራ ሉሰናበት የማይችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 13(1) 
 

45170 የቅዴስት ማሪያም አፀዯ 
ህፃናት የመጀመሪያ ዯረጃ 

ት/ቤት 
እና 

መ/ት ሲሳይ ሙለጌታ 
ሏምላ 

 8/2ዏዏ2 

 
287 
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110 
በክርክር የግዴ ተካፊይ ሉሆኑ የሚገባቸው 
ወገኖች እና የፌ/ቤት ሚና  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 39 (1),40(2) 

43424 የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን እና እነ አቶ 
መስፌን /ስምንት ሰዎች/ 

ጥቅምት 
1ዏ/2ዏዏ2 

290 

111 

የቃሌ ክርክር እንዱሰማ በተቀጠረበት ዕሇት 
ግራ ቀኝ የሆኑ ወገኖች ያሌቀረቡ እንዯሆነ 
መዝገቡ መዘጋት ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 69(2) 

43410 የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ  
እና ሰሊም የቴክኒክና 

የሙያ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ 
ህዲር 

 30/2ዏዏ2 

 
293 

112 

አንዴን ፌሬ ነገር ሇማስረዲት ተሇይቶ 
የተመሇከተ ማስረጃ እንዱቀርብ ህጉ ካሊስገዯዯ 
በቀር ይህንን ፌሬ ነገር በማንኛውም 
የማስረጃ ዓይነት ማስረዲት የሚቻሌ 
ስሇመሆኑ 

 
47551 

ንግዴ ማተሚያ ዴርጅት 
እና አቶ ካሱ ሙሊት ታህሣሥ  

6/2ዏዏ2 

 
295 

113 

ጣሌቃ በመግባት በክርክር ተሳታፉ ሇመሆን 
ጠይቆ የተፇቀዯሇትና የጣሌቃ ገብነት 
አቤቱታውን ሇተከራካሪ ወገኖች ማዴረስ 
ሲገባው ይህን ባሇመፇፀሙ መብቱ 
ከተሰረዘበት በኋሊ ፌ/ቤቱ በሰጠው ውሣኔ 
ሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 መሠረት 
የሚቀርብ አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 358 

 
40229 

ወ/ሮ ኸይሮ መሏመዴ  
እና 

እነ ወ/ሮ መዱና በያን 
(ሁሇት ሰዎች) ታህሣሥ 

15/2ዏዏ2 

 
297 

114 

በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ ትዕዛዝ የተሰጠበት 
ተከራካሪ ወገን ፌ/ቤቱ ሇጉዲዩ የመጨረሻ 
ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት አቤቱታው 
ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 7ዏ(ሀ)  78 69 72 

 
43731 

ሲ.ጂ.ሲ.ኦቨርሲስ 
ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ 

ሉሚትዴ እና  
ሰሇሞን እንዲሇ 

ታህሣሥ  
8/2ዏዏ2 

 
299 

115 

 በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 28ዏ መሠረት 
መዝገብ ሉዘጋ የሚችሌበት አግባብ 

 ተከራካሪ ወገኖች በአቤቱታቸው ዲኝነት 
የሚጠይቁበትን ፌሬ ነገር በአግባቡ 
ከገሇፁ ትክክሇኛውን የህግ ዴንጋጌ 
አሇመጥቀሳቸው መብታቸውን የሚያስቀር 
ስሊሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280 69(2)  70(መ), 
71(2)  

 
39581 

አቶ ውብሸት ካሣዬ 
እና 

የኢትዮጵያ ማዕዴን ሃብት 
ኮርፕሬሽን 

ጥር  
25/2ዏዏ2 

 
302 

116 
ተከራካሪ ወገኖች በአቤቱታቸው ሊይ 
የጠቀሷቸውን የሰው ማስረጃዎች ሉሇውጡ 
(ሉቀይሩ) የሚችለበት አግባብ 

 
45984 

ኘሮፋሰር ረዲ ተ/ኃይማኖት 
እና አቶ ሌመንህ ተፇራ ጥር  

26/2ዏዏ2 

 
304 



589 

 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 223/2/,234 

117 

የክርክር ጭብጥ የሚመሰረተው ከሳሽ 
የሚያቀርበውን ክስና ማስረጃ በተከሳሽ 
የቀረበውን  የመከሊከያ መሌስና ማስረጃ 
እንዱሁም ፌ/ቤቱ የቃሌ ምርመራ ሲያዯርግ 
የሚያገኘውን ፌሬ ጉዲይ መሠረት በማዴረግ 
ስሇመሆኑ   
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241 248 

 
47252 

ወ/ሮ ፐሽፒሊት ጆሴፌ 
እና 

አቶ ሠይፇ ጎሣዬ 
የካቲት 
26/2ዏዏ2 

 
307 

118 

ዲኝነት እንዯገና እንዱታይ (Review of 
judgement) በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ 
አስቀዴሞ በተሰጠ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ 
የተባሇበት ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ ውዴቅ 
ሉዯረግ የማይገባ ስሇመሆኑ (ከዚህ ቀዯም 
በሰበር ችልት የተሰጠው የሔግ ትርጉም 
የተሇወጠ ስሇመሆኑ)  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6(1)(ሀ),(ሇ) 

43821  
ወ/ሮ ትርሃስ ፌስሀዬ እና 

ወ/ሮ ዘነበች በሪሁን 

ጥር 5/2002 

 
310 

119 

ዲኝነት በዴጋሚ እንዱታይ በሚሌ የሚቀርብ 
አቤቱታ ሊይ በተሰጠ ትእዛዝ/ብይን ሊይ 
የይግባኝ አቤቱታ ሇማቅረብ የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6(3)(4) 

42871 የቀዴሞ ወረዲ 07 ቀበላ 
32 አስተዲዯር ጽ/ቤት 
እና ወ/ሮ ጆሮ ዋቅጅራ 

ጥር 
12/2002 

315 

120 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 421 መሠረት ክስ 
ሇመመስረት የሚቻሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 421 

37214 አቶ ተስፊዬ አሇሙ  
እና እነ ሏጂ ይማም 
ሙዘይን(ሦስት ሰዎች) 

የካቲት 
 25/2ዏዏ2 

318 

121 

በፌ/ብሓር ክርክር አንዴ መብት ወይም 
ግዳታ አሇ ብል የሚከራከር ወገን መብቱ 
ወይም ግዳታው ስሇመኖሩ የማስረዲት ሸክም 
ያሇበት ስሇመሆኑ 

44634 አቶ ታዬ ሆሳዕና እና ወ/ሮ 
መሠረት ወሌዯየስ የካቲት 

 22/2ዏዏ2 

320 

122 

ፌ/ቤቶች ሇቀረበሊቸው ክስ ምክንያት የሆነው 
ነገር መቋረጡን ወይም ጨርሶ መቅረቱን 
በክሱ ሂዯት በማንኛውም ዯረጃ በቂ በሆነ 
ማስረጃ በተገነዘቡ ጊዜ ክሱን ሉዘጉት የሚገባ 
ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 280 

45371 የገነተ-ጽጌ ቅ/ጊዮርጊስ 
ማህበር በኩር ሰንበቴ  

እና 
እነ አቶ ማሞ ተሠማ 

(ሦስት ሰዎች) 

የካቲት 
8/2ዏዏ2 

322 

123 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 216 መሠረት በዴጋሚ 
ክስ እንዲይቀርብ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 216(3) 

36776 መብራቱ፣ተ/ማሪያም፣ገ/ማ
ሪያም የሽርክና ማህበር 

እና አቶ መብራቱ ዓንዲይ 

መጋቢት 
 7/2ዏዏ2 

324 

124 

ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ 
በመሻር በዋናው ጉዲይ ሊይ የራሱን ውሣኔ 
ካሣሇፇና የበሊይ የሆነ ፌ/ቤት ዯግሞ የይግባኝ 
ውሳኔውን  ባሇመቀበሌ የሥር ፌ/ቤትን 
ውሣኔ በዯፇናው በማፅናት የሚሰጠው ውሣኔ 
የተከራካሪ ወገን የይግባኝ መብት 
የሚያጣብብና የሥነ-ሥርዓት ህግ ዯንብን 
የሚጥስ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 341 342 343 

44545 ክፌለ መሒሪ 
እና 

በሊይ ከመሊ 

መጋቢት  
7/2ዏዏ2 

326 

125 

የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇሰጠው ብዴር 
በመያዣነት የያዘ ባሇገንዘብ ባንክ መብቱ 
በይርጋ እስካሌታገዯ ዴረስ የያዘውን ንብረት 
በጨረታ ሇመሸጥ የሚገዯዴበት ተሇይቶ በህግ 
የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ የላሇ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 97/9ዏ 
አዋጅ ቁ. 216/92 አንቀፅ 2 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሀ/ቁ. 394 - 449 

44883 አቶ ፇንታ ምህረቱ 
እና 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
መጋቢት  
8/2ዏዏ2 

328 

126 የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 43 ሉተረጏም 
የሚችሌበት አግባብ 

39799 የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 
እና ወ/ሮ ገነት ስዩም 

መጋቢት 
21/2ዏዏ2 

331 

127 
 በተከራካሪ ወገኖች የሚቆጠሩ ማስረጃዎች 
ሳይሰሙ የሚቀሩት ሇተያዘው ጉዲይ 

 
43845 

 
የገቢዎችና ጉምሩክ 

መጋቢት 
2ዏ/2ዏዏ2 

 
334 



590 

 

አግባብነት የላሊቸው መሆኑ ሲረጋገጥ 
ብቻ ስሇመሆኑ 

 ፌ/ቤቶች ተከራካሪ ወገኖች የቆጠሩትን 
ማስረጃ ሳይሰሙ ወዯ ጏን በመተው 
አቤቱታቸውን በበቂ ማስረጃ አሊስረደም 
በሚሌ የሚዯርሱበት መዯምዯሚያ 
አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ 

ባሇስሌጣን 
እና ጌታይዲ ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበር 

128 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 2ዏ8 መሠረት በሥር 
ፌ/ቤት የተዯረገ እርማትን መነሻ በማዴረግ 
የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት አስቀዴሞ የሰጠውን 
ውሣኔ ሇመሇወጥ የሚያስችሇው የህግ አግባብ 
የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 208 209 320 (1) ,348(1)  

44931 ወ/ሮ ሰዓዲ ኢዴሪስ 
እና 

አቶ ረሺዴ ቡባ መጋቢት 
2ዏ/2ዏዏ2 

337 

129 

የፌ/ቤትን ክብርንና የዲኝነት ሥርዓቱን 
መሌካም አመራር ሇማስጠበቅ ሲባሌ 
የማንኛውም ችልት ሰብሳቢ ዲኛ በችልት 
ውስጥ በሚገኝ ማንኛውም ሰው ሊይ ቅጣት 
ሉወሰን የሚችሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 480 

48237  
ወ/ሮ ሰኢዲ ሁሴን ይመር 

ተጠሪ፡የሇም መጋቢት  
6/2ዏዏ2 

339 

130 

ክስ የቀረበሇት ፌ/ቤት ወዯ ጉዲዩ ሥረ-ነገር 
ገብቶ ተከሳሽ የሆነን ወገን በላሇበት ባሇዕዲ 
የሚያዯርግ ውሣኔ ከመስጠቱ በፉት ተከሳሹ 
በአግባቡ ስሇመጠራቱ ማረጋገጥ ያሇበት 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 97  95(3) 

50022 5 ብራዘርስ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር 

እና ዓብዯሊ ኢብሮ ዩሴፌ መጋቢት 
29/2ዏዏ2 

341 

131 

የንብረት ክፌፌሌ እንዱዯረግ በፌርዴ ቤት 
ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ በውሳኔው ወቅት 
ንብረቱን በእጁ አዴርጏ የሚገኘው ወገን 
የንብረቱን ስመ ሏብት ወዯ ላሊ ሦስተኛ 
ወገን አዛውሮ ሲገኝ ፌርዴ ቤቶች ሉከተለት 
ስሇሚገባው አካሓዴ 

 
45038 

እነ ወ/ሮ አሇሚቱ ጓደ 
(ሁሇት ሰዎች) 

እና ወ/ሮ አስረስ አህመዴ መጋቢት 
23/2002 

 
343 

132 

 ሏሰተኛ ቃሌ ተሰጥቷሌ በሚሌ ፌ/ቤት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 481 መሠረት 
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ሉሰጥ 
የሚችሌበት አግባብ 

 በአንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ነፃ የተባሇ ሰው 
እንዯገና ላሊ ተጨማሪ ማስረጃ 
እንዱቀርብ ተዯርጏ የሚቀጣበት አግባብ 
የላሇ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 481 የወንጀሌ ህግ ቁ. 
452(1) 

 
43005 

እነ አቶ አውግቸው 
እርገጤ 

(ሦስት ሰዎች) 
ተጠሪ፡የሇም 

ሚያዝያ  
19/2ዏዏ2 

 
345 

133 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6 መሠረት ውሣኔ 
ወይም ትዕዛዝ ሇሰጠ ፌ/ቤት አቤቱታ 
ሉቀርብ የሚችሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 6 

 
45839 

ወ/ሮ ይርጋሇም ከበዯ እና 
እነ ወ/ሮ ፅጌ ሚካኤሌ 

(አምስት ሰዎች) 
ሚያዝያ 
 5/2ዏዏ2 

 
348 

134 

በፌ/ብሓር ሥነ-ሥርዓት ህግ መሠረት 
ተጨማሪ ማስረጃ ሉቀርብ የሚችሌበት 
አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 256  345  327 

 
39853 

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 
እና 

እነ የአፊር ነፃ አውጪ 
ግንባር (ሁሇት ሰዎች) 

ሚያዝያ  
21/2ዏዏ2 

 
350 

135 

አቤቱታ የቀረበበት ጉዲይ ከማስረጃ ምዘና 
ጋር የተያያዘና የፌሬ ነገር ክርክር ሊይ 
ያተኮረ እንዯሆነ በሰበር ችልት ሉስተናገዴ 
የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 8ዏ(3), 
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀፅ 1ዏ  

 
41526 

ትራንስ አፌሪካ 
ትራንስፕርት አ.ማ 

እና 
ሙለ ኤላክትሮኒክስ 

ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር 

ግንቦት  
2/2ዏዏ2 

 
353 

136 
ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን በእርቅ 
ሇመጨረስ የተሰማሙና ይሄንኑም ስምምነት 
ሇፌ/ቤት በማቅረብ ያስፀዯቁ በሆነ ጊዜ 

 
52752 

እነ ከዴር ሏጂ ሁሴን 
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ 
አቶ አሚን ዐስማን 

ሰኔ 
 16/2ዏዏ2 

 
355 



591 

 

ስምምነቱ እንዯ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተቆጥሮ 
መፇፀም ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277 

(ሁሇት ሰዎች) 

137 

ፌ/ቤቶች የቀረበሊቸው አቤቱታ የክስ 
ምክንያት አሇው ወይም የሇውም ብል 
ሇመወሰን በክስ ሊይ የተገሇፀው ነገር 
ቢረጋገጥ ከሳሽ የሆነው ወገን የጠየቀውን 
ዲኝነት ሇማግኘት ህግ ይፇቅዴሇታሌ ወይስ 
አይፇቅዴሇትም የሚሇውን ጥያቄ መመርመር 
ያሇባቸው ስሇመሆኑ 

 
45247 

 
አቶ ዯጀኔ በሊቸው እና 

አቶ ነስሩ አወሌ 
 

ሰኔ 
 17/2ዏዏ2 

 
 

 
358 

138 

ሁሇት ሰዎች ተጣምረው በተከሰሱ ጊዜ 
አንዯኛው ወገን ጉዲዩ በላሇበት ከታየ በኋሊ 
ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የተፇቀዯሇት እንዯሆነ 
ላሊኛው ተከሳሽ አስቀዴሞ ያነሳቸውን 
መቃወሚያዎች በዴጋሚ ሌታነሣና 
ሌትከራከር አትችሌም ሉባሌ የሚችሌበት 
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 

 
49857 

ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻ 
ፊንታ 
እና 

ወ/ሮ በሊይነሽ ወ/ኪዲን ሰኔ  
3ዏ/2ዏዏ2 

 
 

361 

139 

በግሌፅ ያሌተካዯ ፌሬ ነገር እንዯታመነ 
ይቆጠራሌ የሚሇው የሥነ- ሥርዓት ህግ 
ዴንጋጌ ተፇፃሚ የሚሆነው ተከሳሽ ቀርቦ 
ክርክሩን ባሰማ ጊዜ ስሇመሆኑና ዴንጋጌው 
የካሣ ጥያቄ ጋር በተያያዘ ተፇፃሚነት 
የላሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 235(2) 83 

 
48632 

አቶ ሙሌሳ በየቻ 
እና 

አቶ ዯበላ በየቻ ሰኔ  
14/2ዏዏ2 

 
363 

 
140 

ክስ የቀረበበት ወገን ክሱን ሇማስተባበሌ 
የሚቆጥራቸው ማስረጃዎችን ተቀብል 
አሇመስማት የመከሊከሌ ህጋዊ መብትን 
የሚያጣበብ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ5 223  234  137  249  
256 

 
49660 

እነ መንበረ መንግስት 
ቅደስ ገብርኤሌ ገዲም 
ት/ቤት (ሁሇት ሰዎች)  

እና መምህር ሲሳይ ዯጀኔ 
ሰኔ 

 22/2ዏዏ2 

 
365 

141 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(1) መሠረት በዴጋሚ 
ክስ ማቅረብ የማይቻሇው በቀዯመው ክርክር 
የተያዘው ጭብጥና የፌሬ ነገር ክርክር 
ተመሳሳይ መሆኑና የተከራካሪ ወገኖች 
አንዴነት በመኖሩ ብቻ ሣይሆን በፌሬ ጉዲዩ 
ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠ መሆኑ 
ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5 

 
52525 

 
ወ/ሮ የትምወርቅ ሰብስቤ 

እና  
አቶ ሸዋረጋ ዯመቀ ሰኔ 

 29/2ዏዏ2 

 
368 

142 

የሥር ፌ/ቤት በመቃወሚያ ሊይ የሰጠውን 
ውሣኔ የሚሇውጥ ውሣኔ በይግባኝ ሰሚው 
ፌ/ቤት የተሰጠ እንዯሆነ በግራ ቀኝ ወገኖችን 
በኩሌ የሚቀርቡ የፌሬ ነገር ክርክሮችንና 
ማስረጃ በአግባቡ ሇመስማት ብልም 
የተከራካሪዎችን ይግባኝ መብት ሊሇማጣበብ 
ሲባሌ ጉዲዩ ወዯ ሥር ፌ/ቤት መመሇስ 
ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 341(1) 

 
43331 

 
አቶ ገመቹ ቡቻሊ 

እና 
አቶ በቀሇ ኩማ (ቡቻሊ) 

ሏምላ 
 19/2ዏዏ2 

 
 

370 

143 

ስሌጣን ሇላሇው የዲኝነት አካሌ ክስ ማቅረብና 
ክርክር ማካሓዴ የይርጋ ጊዜን የሚያቋርጥ 
ስሇመሆኑ ( ከዚህ ቀዯም የሰበር ችልት 
በተቃራኒው የሰጠው የህግ ትርጉም 
የተሇወጠ ስሇመሆኑ፡፡) 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 138  147  
164(1) 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 9  23 (1) (ሇ) 
231 (1)(ሇ)  278(3) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851 (ሇ) 1852(1) 

 
36730 

 
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 

ኃይሌ ኮርፕሬሽን  
እና  

አቶ አማረ ገሊው ሏምላ 
 3ዏ/2ዏዏ2 

 
 

372 



592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀፅ 2(4) 

144 

 በፌ/ብሓር ጉዲይ ተከሣሽ ሇሆነ ወገን 
ከፌ/ቤት የሚሊከውን መጥሪያ ሇተከሳሹ 
ሉዯርስ የሚችሌበትን የተሻሇ አማራጭ 
መንገዴ በመሇየት ሉሊክ የሚገባ 
ስሇመሆኑ 

 የመኖሪያ አዴራሻው በግሌፅ ሇሚታወቅ 
ተከሳሽ ፌ/ቤቱ የሚሌከውን መጥሪያ 
በፌ/ቤቱ ቅጥር ግቢ ብቻ እንዱሇጠፌ 
በማዴረግ ተከሳሹ አሌቀረበም በሚሌ 
በላሇበት ጉዲዩ እንዱታይ የሚሰጥ ውሣኔ 
ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ 

 መጥሪያ በአግባቡ እንዱዯርሰው ያሌተዯረገ 
ተከሳሽ በላሇበት ታይቶ የተሰጠበት 
ውሣኔ እንዱነሣሇት የሚያቀርበው 
አቤቱታ ተገቢነት ያሇው ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 105(1)  78  

 
 

50376 

 
ወ/ሮ ኤሌሳቤጥ ገሰሰ 

እና 
በአራዲ ክ/ከተማ ቀበላ 

ዏ7/08 አስተዲዯር ጽ/ቤት 

ሏምላ 
 12/2ዏዏ2 

 
 

 

 
 

378 



593 

 

ቅጽ - 10 

ተ.ቁ የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ የሰ/መ/ቁ. ተከራካሪ ወገኖች ውሣኔው 
የተሰጠበት 

ቀን 

Ñê 

                                                 ቤተሰብ 1 
1 በጋብቻ ውሌ ሊይ ባሌና ሚስት 

‛መተዲዯሪያችን“ ነው በሚሌ ያመሇከቷቸው 
ንብረቶች የጋራ ንብረት ተዯርገው የሚቆጠሩ 
ስሇመሆናቸው  

38544 አቶ ብሩክ ኃ/እየሱስ እና 
ወ/ሮ ፊናዬ አበበ 

ጥቅምት  
5/2ዏዏ2 

 
2 

 
2 

 በጋብቻ ሊይ የተዯረገ ጋብቻ ከጅምሩ 
ውጤት አሌባ ነው (void ab initio) ሉባሌ  
የሚችሌ ስሊሇመሆኑ 

 የጋብቻ ውሌ ተጋቢዎች 
ንብረታቸውን በተመሇከተ ጋብቻው 
የሚያስከትሇውን ውጤት ስምምነት 
የሚያዯርጉበት ሰነዴ ስሇመሆኑ 
   የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 
42 44 33 11 

 
39408 

 
አርጋው አባቼ እና የወ/ሮ 
አስቴር አበጋዝ ወራሾች 

(ስዴስት ሰዎች) 

 
ጥቅምት 
 24/2ዏዏ2 

 
5 

3 የውርስ ሀብትዴርሻ ክፌፌሌ ጥያቄ በይርጋ 
የሚታገዴበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1080(3) 

40418 ተስፊዬ ሞሊ 
እና እነ እሸቱ ምነ (ሦስት 

ሰዎች) 

ጥቅምት  
1ዏ/2ዏዏ2 

7 

4 አባትነት በፌርዴ ውሣኔ ሉታወቅ የሚችሌበት 
አግባብ 
 

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 43 

42682 እነ ወ/ሮ ፊንታነሽ በሊይ   
(ሦስት ሰዎች) እና ሞሊ 

ዯምሴ 

ጥቅምት  
1ዏ/2ዏዏ2 

9 

5 ፀንቶ ባሇ ጋብቻ ውስጥ የተወሇዯ ሌጅ አባት 
በጋብቻ ውስጥ ባሌ የሆነው ወገን ስሇመሆኑና 
የዚህን ሰው አባትነት ሇመቃወም የሚቻሌበት 
አግባብ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 
144 126 167 168 173 

 
40624 

 
እነ ወ/ሮ መብራት ታዯሰ 
(አራት ሰዎች) እና አቶ 

ኤፌሬም ዘውዳ 

ጥቅምት  
12/2ዏዏ2 

 
11 

6 የጋራ የሆነን የውርስ ሀብት ከፌቃደ ውጪ 
እንዱሸጥ የተዯረገበት ወራሽ ከሽያጩ ዋጋ 
ዴርሻውን ሇማግኘት መብት ያሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1266 1ዏ6ዏ(1) 

 
41857 

አሔመዴ ሐሴን እና እነ 
ወ/ሮ የኔዓሇም ተመስገን 
(ሦስትሰዎች) 

ጥቅምት 
 24/2ዏዏ2 

 
14 

7 አባትነት በፌርዴ ውሣኔ ሉታወቅ የሚችሌበት 
አግባብ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 43 

42682 እነ ወ/ሮ ፊንታነሽ ሲሳይ   
(ሦስት ሰዎች) እና ሞሊ 

ዯምሴ 

ጥቅምት  
1ዏ/2ዏዏ2 

17 

8 ከጋብቻ በፉት የግሌ የነበረ ንብረት በተጋቢዎች 

የጋብቻ ውሌ መነሻነት የጋራ ሉሆን የሚችሌ 

ስሇመሆኑ 

 
42766 

እነ ወ/ት ሠናይት 
ኃ/ማሪያም እና  

ወ/ሮ አበበች ወርቁ 

ጥቅምት  
1ዏ/2ዏዏ2 

19 

9 ሌጅነትን በማረጋገጥ በፌ/ቤት የሚሰጥ ውሣኔ 
የህግ ግምት የሚፇጥር እንጂ አስገዲጅነት 
ያሇው እና የመጨረሻ ማስረጃ ተዯርጏ 
መወሰዴ የላሇበት ስሇመሆኑ  
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 
154 155 156 157 
 

       
      42648 

ወ/ሮ ዘነበች በያን 
እና ወ/ት ብርቅነሽ ከበዯ 

ታህሣሥ  
6/2ዏዏ2 

21 

10 አባትነት በህግ አግባብ ሉታወቅ የሚችሌባቸው 
ሁኔታዎች  
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 
126 1(1) (2),128(1) 130(2) 125 106(1), 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 35(2) 

 
44612 

 
ወ/ሮ ዘውዳ ወ/ጊዮርጊስ 

እና ወ/ት ኤሌሣቤጥ ኪዲኔ 

 
ጥቅምት  
1ዏ/2ዏዏ2 

 
23 

11  በውርስ ሔግ ውስጥ የተመሇከቱ የይርጋ 
ዴንጋጌዎች ሉተረጏሙ የሚችለበት 

 
38533 

 
እነ ወ/ሮ ጽጌ 

 
ህዲር 

 
27 



594 

 

አግባብ 
 የወራሽነት መብትን በሔግ በተመሇከተ 

ጊዜ ውስጥ ያረጋገጡ ወራሾች የውርስ 
ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን በማናቸውም 
ጊዜ ማቅረብ የሚችለ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
996,1000(1),1000(2),1060,1062 

ወሌዯመስቀሌ (ስዴስት 
ሰዎች) እና አቶ ስዩም 

ክፌላ 

 8/2002 

12 ሌጅነት ሉረጋገጥ የሚችሌበት አግባብ  
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 
156 168 158 169 

 
42569 

እነ የዲግማዊ ታዱዩስ 
ሞግዚትና አስተዲዲሪ 
(ሁሇት ሰዎች) እና 
የሃና ታዱዮስ ሞግዚትና 

አስተዲዲሪ 

 

ታህሣሥ  
212ዏዏ2 

 
30 

13 ኑዛዜ ሉተረጏም የሚገባው ቃሊቶቹና 
መሌዕክቱ ግሌፅ ሣይሆን ሲቀር ብቻ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 810(2) 

 
47487 

አቶ ሏይሇራጉኤሌ ዯበሊ 
እና 

እነ ወ/ሪት አሇምፀሏይ 
ፇሇገ (ሁሇት ሰዎች) 

ታህሣሥ  
27/2ዏዏ2 

 
33 

14 የስጦታ ውሌ ሉተረጏም የሚገባው በውለ 
ውስጥ የሚገኝን አንዴ ሃረግ ነጥል በማውጣት 
ሳይሆን የውለን አጠቃሊይ ይዘት በመመሌከት 
ስሇመሆኑ 
 

 
41893 

 
ወ/ሮ ዮዱት ኃይለ እና እነ 
ወ/ሪት ገነት አረጋይ (ሦስት 

ሰዎች) 
 

 
ታህሣሥ  
21/2ዏዏ2 

 
36 

15 የምትክ ወራሽነት ተጠቃሚዎችን ስሇመሇየት 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 842,843,844(3) 

 
47957 

እነ አቶ ተፇሪ ሏጏስ 
(ሦስት ሰዎች) 

እና  
አቶ ተስፊይ ገ/እግዚአብሓር 

 
ጥር  

5/2002 

 
39 

16  የስጦታ ውሌ ገዯብ ያሇበት ወይም ግዳታ 
የተጣሇበት እንዯሆነ በውለ ውስጥ 
የተመሇከተው ግዳታ አሌተፇፀመም በሚሌ 
ፇራሽ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ 

 በፌ/ብ/ህ/ቁ. 244(1) ሊይ የተመሇከተው 
የይርጋ ዴንጋጌ በስጦታ ውሌ ውስጥ 
የተመሇከተ ግዳታ አሌተፇፀመም በሚሌ 
ውለ እንዱፇርስ ሲጠየቅ ተፇፃሚነት 
የላሇው ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2452(1) 2464(1) 2441(1) 

 
42346 

 
እነ አቶ ፌስሏ መንግስቱ 

(ሁሇት ሰዎች) እና 
ወ/ሮ አሇምነሽ ፌስሏ 

 
የካቲት  
9/2ዏዏ2 

 
41 

17 የጉዱፇቻ ስምምነት የሔፃናትን ጥቅም 
ሇማስጠበቅ ሲባሌ ሉፇርስ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 195(2) 

 
44101 

ሚስስ ፌራንስዊስ ፕስተር  
እና 

እነ ሚ/ር ደክማን ቬኖ 
(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 

 24/2002 

 

44 

18 የውርስ ንብረት በሆነ ቤት ሊይ ዴርሻ አሇን 
የሚለ ወገኖች ንብረቱን ህጋዊ የሆነ 
የባሇቤትነት ማረጋገጫ ይዞ ከነበረ ሰው 
በመግዛት ስመ ሀብቱን ወዯራሱ ስም አዛውሮ 
የሚገኝን ሰው ሇመጠየቅ የማይችለ ስሇመሆኑ 

46527 ወ/ሮ ገነት በቀሇ እና  
ወ/ሮ ትዕግስት አሰፊ 

የካቲት 
24/2ዏዏ2 

48 

19 ከውርስ ጋር በተያያዘ በቤት ሊይ ህጋዊ መብት 
የላሇው ሰው ሽያጭ አከናውኖ ሲገኝ 
ትክክሇኛው ባሇሃብት መብቱን ሉጠይቅ 
የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ አዴርጏ የገዛውን 
ገዥ ሣይሆን ሻጩን ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 997 2882  2884 1ዏ6ዏ(1) 1266 

 
47378 

አቶ አሇማየሁ ከተማ እና 
እነ ወ/ሮ ሊቀች 
አይተንፌሱ 

(ሦስት ሰዎች) 

 
የካቲት  
24/2ዏዏ2 

 
50 

20 ኑዛዜ በፌ/ቤት መፅዯቁ በንብረት ሊይ ያሇ 
የባሇቤትነት መብትን የሚያረጋግጥ ስሊሇመሆኑ 

 
42482 

እነ አቶ ፌሬዘውዴ ተካ 
ጏጂ (ሁሇት ሰዎች) እና  
አቶ ሰሇሞን ኃ/ማሪያም 

የካቲት  
3/2ዏዏ2 

 
53 

21 የሌጆች ቀሇብ አከፊፇሌ ሁኔታ ጋር በተያያዘ 
ክፌያ ተግባራዊ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ 

45819 አቶ ካሣ ፊንታ እና ወ/ሮ 
እስካዲር ግጨው 

የካቲት  
12/2ዏዏ2 

55 

22 በትዲር ወቅት የተወሰዯ ብዴር የአንዯኛው 
ተጋቢ ፇቃዴ የላሇበት ቢሆንም ፇቃደን 
ያሌሰጠው ተጋቢ የብዴር ስምምነቱ እንዱፇርስ 

 
45202 

 
አቶ ዴንቁ ወርድፊ 

እና 

 
መጋቢት  
8/2ዏዏ2 

 
57 



595 

 

ያሊዯረገ እንዯሆነ ወይም ዯግሞ ሇትዲር ጥቅም 
አሇመዋለን ማስረዲት ያሌቻሇ ከሆነ ሇትዲር 
ጥቅም እንዯዋሇ የህግ ግምት የሚወሰዴ 
ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 68(መ) 

ወ/ሪት ኤዯን ዴንቁ 
ወርድፊ 

23 በተጭበረበረ መንገዴ ወራሽነትን አሳውጆ 
የውርስ ንብረት አካሌ የሆነን ቤት ስመ ሃብት 
ወዯ ራሱ አዙሮ የሚገኝ ሰው ጋር የሽያጭ 
ውሌ በተዯረገ ጊዜ የሸያጭ ውለ እንዱፇርስ 
በሚሌ ትክክሇኛ ወራሾች የሚያቀርቡት ጥያቄ 
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 
የፌብ/ህ/ቁ. 2882  2884  997 
 

 
45370 

 
እነ አቶ ዲንኤሌ አበበ 
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ 
ወ/ሮ ሙለ ወሌዯየስ 

(ሁሇት ሰዎች) 

 
መጋቢት  
21/2ዏዏ2 

 
61 

24 የስጦታ ውሌ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ 
በሚቆጠሩ 1ዏ (አስር) ዓመታት ውስጥ 
ሇአፇፃፀም ያሌቀረበ እንዯሆነ በይርጋ 
የሚታገዴ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1676(1) 1845  

 
42691 

 
አቶ አዯፌርስ በቀሇ እና 

 አቶ ይቁም በቀሇ 

 
መጋቢት  
22/2ዏዏ2 

 
64 

25  በውርስ ሔግ ውስጥ የተመሇከቱ የይርጋ 
ዴንጋጌዎች ሉተረጏሙ የሚችለበት 
አግባብ 

 የወራሽነት መብትን በሔግ በተመሇከተ 
ጊዜ ውስጥ ያረጋገጡ ወራሾች የውርስ 
ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን በማናቸውም 
ጊዜ ማቅረብ የሚችለ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
996,1000(1)1002,1060,1062 

 
44237 

 
እነ ወ/ሮ ሙለሸዋ ቦጋሇ 

(አራት ሰዎች) 
እና 

አቶ መስፌን ቦጋሇ 

 
መጋቢት  
2ዏ/2ዏዏ2 

 
66 

26 ሞግዚት የሆነ ሰው በሞግዚትነት 
የሚያስተዲዴራቸውን ሌጆች ሀብት የሆነን 
ንብረት ሇሌጆቹ መሌካም አስተዲዯግ ሲሌ 
ሉሸጠው የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የዯ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ ቤተሰብ ህግ አንቀፅ 292 

 
46490 

እነ ወ/ሮ ቦጋሇች ዯባሌቄ 
(አራት ሰዎች)  እና 
ወ/ሮ መሠረት በሇጠ 

 
መጋቢት  
21/2ዏዏ2 

 
69 

27 በባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ሊይ የተዯረገ 
የሽያጭ ውሌ በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ 
ውስጥ አሇመፌረሱ ስሇሚያስከትሇው ውጤት 

51295 አቶ ዮሏንስ ጡእማይ 
እና  

ወ/ሮ ምህረት ገብሩ 

መጋቢት 
 6/2002 

72 

28 ውሌ ሇማዋዋሌ ስሌጣን ባሇው ባሇስሌጣን ፉት 
የሚዯረግ ኑዛዜ በህግ የተቀመጠውን 
ፍርማሉቲ አሟሌቷሌ ሇማሇት የሚቻሌበት 
አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 882 

 
49851 

ወ/ሮ ታሪኳ አበበ የህፃን 
ሮቤሌ ንጉሤ ሞግዚት  

ተጠሪ፡የሇም 

 
ሚያዝያ  
4/2ዏዏ2 

 
75 

29 ጠቅሊሊ የኑዛዜ ወራሽ የሆነ ሰው እና ከህግ 
ውጪ ከውርስ የተነቀሇ ያሇኑዛዜ ወራሽ 
የውርስ ሃብትን ሉከፊፇለ የሚችለበት አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ 939(3) 850 911(1) 912(1) 

 
43069 

አቶ አማረ ረታ እና አቶ 
ሰሇሞን ካሣዬ 

ሚያዝያ  
6/2ዏዏ2 

 
78 

30 የጉዱፇቻ ውሌ እንዱፇርስ ሉዯረግ የሚችሌበት 
አግባብ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 195(1) (2)  

 
52691 

እነ ቤተ ዛታ ችሌዴረንስ 

ሆም አሶሴሽን (ሦስት 

ሰዎች)  

ተጠሪ፡የሇም 

 
ሚያዝያ 

 22/2ዏዏ2 

 
81 

31 ኑዛዜ መኖሩን የማስረዲት ሸክም (ግዳታ) 
የተጠቃሚዎች ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 896,897 

 
53279 

ወ/ሮ ትእግስት ግርማ 
የእነ አቤሌ ወርቁ ሞግዚት 

እና  
አቶ ኤፌሬም መንግስቱ 

ሰኔ 
8/2002 

 
84 

32 በኑዛዜ የውርስ ሀብት ክፌፌሌ መዯረግ ጋር 
በተያያዘ ወራሽ የሆነ ወገን ሉዯርሰው 
ከሚገባው የውርስ ሀብት መጠን ከአንዴ 
አራተኛ በታች እንዱዯርሰው የተዯረገ መሆኑ 

 
50901 

 
ወ/ሮ እሌፋ ኃይላ 

እና 
እነ ወ/ሮ ትዕግስት ዯበላ 

 
ሰኔ  

1ዏ/2ዏዏ2 

 
87 



596 

 

ካሌተረጋገጠ በስተቀር ኑዛዜውን እንዱፀና 
በማዴረግ የተናዛዡን ፌሊጏት ማክበርና 
መጠበቅ የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 910  913 1123(1) 

(ሦስት ሰዎች) 

33 በአንዴ ወንዴና በአንዱት ሴት መካከሌ እንዯ 
ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ ስሇመኖሩ 
ሇማስረዲት የሚችለት በግንኙነቱ ውስጥ 
ያለት ሰዎች ብቻ ናቸው ሇማሇት የሚያስችሌ 
የሔግ መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ  
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 98,99,106 

 
46613 

 
ወ/ሮ ኑኑ ሸህሞል  

እና 
ወ/ሮ አሰገዯች ጫኔ 

 
ሰኔ  

24/2002 

 
91 

34 በተከራካሪ ወገኖች ዲኝነት የተጠየቀበትን ጉዲይ 
ፌ/ቤቶች በግሌፅ በመቀበሌ ወይም ባሇመቀበሌ 
ወሣኔ ሉሰጡበት የሚገባ ስሇመሆኑ 

51866 ወ/ሮ ዯጅይጥኑ አሇማየሁ 
እና ወ/ሮ አዛሇች ዯበበ 

ሏምላ 
 2/2ዏዏ2 

94 

35 ከኮንድሚኒየም ቤት ባሇቤትነት ጋር በተያያዘ 
ከጋብቻ በፉት በአንዯኛው ተጋቢ በተዯረገ 
ምዝገባ የተነሣ የቤት ዕጣው የወጣው ብልም 
የቤት ሽያጭ ውሌ የተዯረገው በጋብቻ ወቅት 
መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ ሇቤቱ መገኘት 
ምክንያት የሆነው ተጋቢ ቤቱ የግሌ መሆን 
አሇበት በሚሌ የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት 
የላሇው ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 62(2) 

 
51893 

 
እንዲሌካቸው ዘሇቀ 

እና 
ወ/ሮ ብዙዓሇም መንግስቱ 

 
ሏምላ  
8/2002 

 
96 

36 በፌ/ቤት የተሰጠ የኑዛዜ ወራሽነት ማረጋገጫ 
የምስክር ወረቀት የውርስ ሃብት ማጣራት 
ሳይዯረግ የተሰጠ ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ 
ሉሰረዝ የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

 
50836 

ወ/ሮ ቅዴስት ተካ 
እና 

ወ/ሮ የኔነሽ ተካ 

ሏምላ 
 13/2ዏዏ2 

 
99 

37 ከውርስ ሃብት ክፌፌሌ ጋር በተያያዘ 
ተጠቃሚው በኢንሹራንስ ውሌ ሊይ 
ባሌተገሇፀበት ጊዜ የሟች ባሌ ወይም ሚስት 
የኢንሹራንስ ገንዘቡን ከወራሾች ጋር ሉካፇለ 
የሚችለበት አግባብ 
የንግዴ ህግ ቁጥር 705 701(1)(ሀ) 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 827 

 
44561 

 
ወ/ሮ ገነት በሊይ 

እና አቶ ያፋት ተክለ 

 
ሏምላ  

28/2ዏዏ2 

 
101 

38 ከውርስ ሃብት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የውርስ 
ሃብቱን በእጅ አዴርጏ በመገሌገሌ ሊይ ያሇ 
ተከራካሪ የሆነ ወራሽ ሇክርክሩ ምክንያት 
የሆነውን ንብረት በጋራ ይዞ የቆየ ሰው ሊይ 
የሚያነሳው የውርስ ጥያቄ በይርጋ ታግዶሌ 
ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

 
44025 

 
እነ ወ/ሪት ፀሏይ ሏይላ 
(አራት ሰዎች) እና ወ/ሮ 

ፇሌቃ ቤኛ 

 
ሏምላ 

 22/2ዏዏ2 

 
110 

39 ወራሽ የሆነ ወገን በውርስ ሃብት ክፌፌሌ 
ዴርሻው ሊይ ከሩብ የበሇጠ ጉዲት የዯረሰበት 
መሆኑን በመግሇፅ አውራሽ ባዯረገው ኑዛዜ 
መሠረት ክፌፌሌ እንዲይፇፀም መጠየቅ 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1123(1)  

 
47622 

ወ/ሮ ትዕግስት ነጋሽ እና 
እነ ወ/ሮ መንበረ ስሊሴ 

ተኸላ 
(አምስት ሰዎች) 

 
ሏምላ 

 3ዏ/2ዏዏ2 

 
112 

40 የምትክ ወራሽነት ተጠቃሚዎችን ስሇመሇየት 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 842,843,844(3) 

 
45587 

እነ ወ/ሮ አተረፇች ዘውዯ 
(ሁሇት ሰዎች) 

እና አቶ ዘውደ ወሰኔ 

ሏምላ  
29/2002 

 
115 

41 በተዘዋዋሪ መንገዴ ተወሊጅን ከውርስ ያሇ በቂ 
ምክንያት መንቀሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 938,842,915 

 
42546 

አቶ ተስፊሌዯት ኪዲኔ 
እና እነ ወ/ሮ ዘሀቡ ይመር 

(ሦስት ሰዎች) 

 
ሏምላ 

 28/2002 

 
118 

 ውሌ  123 

42 በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመያዣ መብት 
ውጤት የሚኖረው ከተፃፇበት ቀን ጀምሮ እስከ 
አሥር ዓመት ዴረስ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3058 

44800 አቶ አብደራዛቅ ሏሚዴ 
እና 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

ጥቅምት  
ዏ5/2ዏዏ2 

 
124 

43 ውሌ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ሉኖር 
የሚገባውን የቅንነትና የመተማመን ግንኙነት 

 
42897 

 
አቶ አየሇ ሏብተየስ እና 

 
ህዲር 

 
127 
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መሠረት በማዴረግና ጉዲዮቹ ውስጥ ያሇውን 
ሌማዲዊ ሥርዓት በመከተሌ በቅን ሌቦና 
ሉተረጏም የሚገባ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1732(1) 

እነ ሚ/ር ኖቼራ ጃካርል 
(ሁሇት ሰዎች) 

 10/2ዏዏ2 

44 ሇጨረታ ማስከበሪያ በሚሌ የሚያዝ ገንዘብ 
ጨረታውን ባዘጋጀው አካሌ ሉወሰዴ 
የሚችሇው ተወዲዲሪው ጨረታውን ባሸነፇው 
መጠን ሆኖ በጨረታው መሠረት ውሌ 
ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 

 
40947 

 
አቶ መዝገቡ መዴህኔ እና 

የአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር 

 
ህዲር  

15/2ዏዏ2 

 
131 

45 ተከራካሪ ወገኖች ባሊነሱበት ሁኔታ ፌ/ቤት 
የውሌ አፃፃፌ ሥርዓትን (ፍርማሉቲን) 
መሠረት በማዴረግ በግራ ቀኝ ወገኖች መካከሌ 
የተካሄዯን ውሌ ፇራሽ ነው በሚሌ የሚሰጠው 
ውሣኔ ተገቢነት የላሇው  ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 1808(2) 

 
43825 

 
የህፃን ኮከቤ ተረፇ 

ሞግዚትና አስተዲዲሪ እና 
እነ አቶ አያላው ካሳዬ 

(ሁሇት ሰዎች) 

 
ታህሣሥ 
 6/2ዏዏ2 

 
133 

46  የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ26(1) ሇባንኮችና 
ሇዯንበኞቻቸው መብት ሌዩ ጥበቃ 
የሚያዯርገው የፌ/ብ/ሀ/ቁ. 2473(2) 
ዴንጋጌን ዋጋ በሚያሳጣ መንገዴ ተፇፃሚ 
ሉሆን የማይገባ ስሇመሆኑ 

 የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ26(1) በባንኮችና በላልች 
አበዲሪ ተቋማት እና ዯንበኞቻቸው መካከሌ 
ያሇውን ግንኙነት በተመሇከተ ተፇፃሚነት 
የላሇው የህግ ዴንጋጌ ስሇመሆኑ 

 ባንኮች ሇዯንበኞቻቸው ያበዯሩትን የብዴር 
ወሇዴ ያሌተከፇሇ መሆኑን በሰው ምስክር፣ 
የሰነዴና ላሊ ማስረጃ በማቅረብ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 
2ዏ24(1) ስር የተዯነገገውን የህሉና ግምት 
ሇማስተባበሌ የሚችለ ስሇመሆኑ 

 
29181 

 
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

እና 
አቶ ሌየው ቸኮሌ 
(ሁሇት ሰዎች) 

 
ታህሣሥ  
20/2002 

 
 
 
 

 
135 

47 በፌ/ብሓር ሔግ ቁጥር 2024/ረ/ መሰረት 
እንዯተከፇሇ ሉቆጠር የሚችሇው በብዴር 
የተሰጠ ገንዘብ ሳይሆን የተሰጠ ገንዘብ ሊይ 
የሚታሰብ ወሇዴ ክፌያ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024 

 
35758 

እነ አቶ ገብረመዴኀን 
አየናቸው (ሁሇት ሰዎች) 
እና አቶ ሰብስቤ ኃይላ 

 
ታህሣሥ  
20/2002 

 
142 

48 የወሇዴ አግዴ ውሌ ህጋዊ ነው ሉባሌ 
የሚችሇው የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ 
መቋቋምን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን በመከተሌ 
የተዯረገ እንዯሆነ ስሇመሆኑና በዚህ መሰረት 
ያሌተዯረገ መሆኑ ውለን ፇራሽ ሉያዯርገው 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3118,3045,3052 

 
45422 

እነ አቶ ፇታኒ ባየህ 
(ሰባት ሰዎች) 

እና እነ ወ/ሮ አስራት ባየህ  
(ሦስት ሰዎች) 

 
ጥር  

13/2002 

 
147 

49 የስሌክ አገሌግልት ከማግኘት ጋር በተያያዘ 
በአገሌግልት የክፌያ መጠን ሊይ በአገሌግልት 
ሰጪውና በአገሌግልት ተቀባዩ መካከሌ 
አሇመግባባት በተፇጠረ ጊዜ የተጠየቀው 
የአገሌግልት ሑሳብ በእርግጥም ስሌኩን 
በይዞታው ስር አዴርጏ የሚጠቀምበት ወገን 
በተገሇገሇው መጠን የተመዘገበ ስሇመሆኑ 
በባሇሙያ እንዱጣራ በማዴረግ እሌባት 
መስጠት የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1732 

 
48967 

 
አቶ ሳዱቅ ሏሰን 

እና  
የኢትዮጵያ 

ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፕሬሽን 

 
ሰኔ 

30/2002 

 
151 

50 መዋዕሇ ነዋይን በማፌሰስ ግንባታን ሇማካሄዴ 
የከተማ ቦታን ከመንግስት ተረክቦ ግንባታን 
በተገቢው ጊዜ ሇማጠናቀቅ አሇመቻሌ 
ሉያስከትሌ የሚችሇው ውጤት  
የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ ዯንብ ቁ. 41/97 አንቀፅ 8(3) 
የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ አዋጅ ቁ. 51/94 

 
46052 

 
ድ/ር አሸብር ወ/ጊዩርጊስ 

እና  
የቦንጋ ማዘጋጃ ቤት ከፊ 

ዞን  

 
ጥር  

19/2ዏዏ2 

 
154 

51 ከቤት ኪራይ ውሌ ጋር በተያያዘ የኪራይ 46394 ወ/ሮ ስንቄ መስፌን እና የካቲት  
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ውሌን ሇማቋረጥ በቂ ናቸው ሉባለ የሚችለ 
ተከራይ የሚፇፅማቸው የግንባታ አይነቶች  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2953 2954 1732 

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ  11/2ዏዏ2 157 

52 ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገኖች ወሇዴን አስመሌክቶ 
በውሊቸው ካመሇከቱት ሃሳብ ውጪ የራሱን 
ስላት መሠረት በማዴረግ ውሣኔ መስጠት 
ስሊሇመቻለ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ/. 1731 2478 

 
45559 

የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ 
ባንክ (አ.ማ) እና እነ የአቶ 

ኃይለ ፇይሳ ወራሾች 
(ሁሇት ሰዎች) 

 
የካቲት  
25/2ዏዏ2 

 
160 

53 ከሽያጭ ጋር በተያያዘ ውሌ ሲመሰረት ጉዴሇት 
የነበረበት መሆኑ ቢረጋገጥም ከውለ 
መመስረት በኋሊ በተሸጠው ንብረት ሊይ 
ተዋዋይ ወገኖች ተጨማሪ ግንባታ ያካሄደና 
ወዯ ነበሩበት ሇመመሇስ አዲጋች ሁኔታ ያሇ 
መሆኑ ከታመነ ውለ ሉፀና የሚገባው 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1817(1) 

47800 ወ/ሮ እመቤት ዯርበው እና  
አቶ ታዯሰ ሰዲማ 

የካቲት 
25/2ዏዏ2 

162 

54 ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረገ የሚቆጠር የኪራይ 
ውሌ አከራይ የሆነ ወገን ሇተከራይ 
ማስታወቂያ በመስጠት ምክንያቱን መግሇፅ 
ሳያስፇሌገው የኪራይ ውለን ሉያቋርጥ 
ስሇመቻለ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2966(1) 

 
40336 

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 
እና 

የወ/ሮ አሰገዯች ካሣሁን 
ወራሽ ሄኖክ ሣሙኤሌ 

 
መጋቢት 
 22/2ዏዏ2 

 
164 

55 በላሊ ሰው ዴካም ወይም የላሊ ሰው ሃብት 
በሆነ ነገር በመገሌገሌ በቂ ባሌሆነ ምክንያት 
ጥቅም ያገኘ ሰው አሊግባብ ጥቅም ባገኘበት 
መጠንና ባዯረሰው ጉዲት መጠን ኪሣራ 
ሉከፌሌ የሚገባ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2162 

 
43381 

 
ወ/ሮ ፍዚያ ሁሴን እና 
አቶ ውብሸት ተ/ወሌዴ 

 
መጋቢት  
1ዏ/2ዏዏ2 

 
166 

56 ከሳሽ የሆነ ወገን ክስ ሇማቅረብ ምክንያት 
የሆኑትን ሁለ በአንዴ ሊይና በአንዴ ጊዜ 
አጠቃል ሇመክሰስ የሚችሌ (የሚገባው) የነበረ 
ቢሆንም ሉጠይቅ ይገባው ከነበረው ቀንሶ 
ያቀረበው በፌ/ቤት ፇቃዴ የሆነ እንዯሆነ 
የቀረው መብት ሊይ በዴጋሚ ክስ ሇመመስረት 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216(4) 

 
43992 

 
እነ አቶ ይሌማ አንበሴ 
(አራት ሰዎች) እና እነ 
ወ/ሮ እመቤት መንገሻ 

(አምስት ሰዎች) 

 
መጋቢት  
6/2ዏዏ2 

 
168 

57 ከሽያጭ ውሌ ጋር በተገናኘ ሻጭ የሚያቀርበው 
የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ ገዥ ውሌ 
እንዱፇፀምሌኝ በሚሌ ሉያቀርብ የሚችሇው 
አቤቱታ ሊይ የሚቆጠረውን የይርጋ ጊዜ 
የሚያቋርጥ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1845 1851 

 
43636 

ወ/ሮ አሌማዝ ተሰማ 
እና 

እነ አቶ በየነ ወ/ሚካኤሌ 
(ሁሇት ሰዎች) 

 
መጋቢት  
22/2ዏዏ2 

 
173 

58 የኪራይ ውሌን መሠረት በማዴረግ ቤትን የያዘ 
ወገን የኪራይ ውለን በቅዴሚያ ሣያስፇርስ 
የባሇቤትነት ጥያቄን መሠረት በማዴረግ 
በኪራይ ውለ አሌገዯዴም በሚሌ የሚያቀርበው 
አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 

 
46947 

አቶ ዘነበ ኃ/ማሪያም እና 
እነ ወ/ሮ አባይነሽ ዘሇቀ  

(ሦስት ሰዎች) 

 
መጋቢት 
 7/2ዏዏ2 

 
175 

59 ከእጅ በእጅ ሽያጭ ጋር በተያያዘ ገዢ 
የሸያጩን ዋጋ የከፇሇበትን ዯረሰኝ ይዞ መገኘቱ 
የገዛውን ንብረት እንዯተረከበ የሚያሳይ 
የመጨረሻ (conclusive) ማስረጃ ነው ሉባሌ 
የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2266 2278(1) እና (2) 
 

 
45545 

ወ/ሮ ሸዋዬ ኑርዬ 
እና 

ምን አዩ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር 

 
መጋቢት  
.22/2ዏዏ2 

 
178 

60 በፌ/ብሓር ጉዲይ ህጋዊ ጥበቃ ሉዯረግሇት 
የሚችሌ ዋስትና የሚዯረግበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1922 

47971 ወ/ሮ ጅቦኒ ቱና እና ወ/ሮ 
ብርቂ ኢርክታ 

ሚያዝያ  
5/2ዏዏ2 

 
181 

61 ከኪራይ ውሌ ጋር በተያያዘ ተከራይ የሆነ  አቶ ብርሃነ ገብረሏይለ   



599 

 

ወገን የተርን ኦቨር ታክስ የመክፇሌ ግዳታ 
በህግ የተጣሇበት እንዯሆነ አከራይ የሆነው 
ወገን ይህንኑ ክፌያ ሇመፇፀም ይቻሌ ዘንዴ 
ተከራዩን ሇመጠየቅ ስሇመቻለ 
አዋጅ ቁ. 308/95 አንቀፅ 2(3 5 7 8 9 12),6 

48358 እና 
አንሲዩን ኮንትር ሊፊም 

ሚያዝያ  
7/2ዏዏ2 

183 

62  አንዴ ሰው ብዴሩን አሇመክፇለን አምኖ 
በሚከራከርበት ሁኔታ የፌ/ብሓር ህግ 
ቁጥር 2024(ረ) ተፇፃሚነት የማይኖረው 
ስሇመሆኑ 

 2024(ረ) ዋና ብዴርን ሣይሆን ሇብዴር 
የሚከፇሌ ወሇዴን የሚመሇከት ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024(ረ) 

44691 አቶ ሽባባው ወላ  
እና 

አቶ ሙለጌታ ዓባይ 

ሚያዝያ 
8/2002 

186 

63 አንዴ ውሌ ህግን የሚፃረር /የሚቃረን/ ነው 
በሚሌ እንዱፇርስ የሚቀርብ ጥያቄ በአሥር 
ዓመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ የሚታገዴ 
ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1845 

48094 እነ ሙና እንዴሪስ 
እና 

የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ 

 
ግንቦት 

 1ዏ/2ዏዏ2 

 
188 

64 በአሰሪና ሠራተኛ መካከሌ በተዯረገ ስምምነት 
መሠረት አሰሪው ሠራተኛው በውጭ አገር 
ትምህርቱን እንዱከታተሌ ሇማስቻሌ 
የሚያስፇሌጉ ወጭዎችን ዯመወዝን ጨምሮ 
ሇመክፇሌ ሠራተኛው ዯግሞ ትምህርቱን 
ሲያጠናቅቅ አሠሪውን ሇማገሌገሌ ውሌ ገብቶ 
ሠራተኛው ግዳታውን ሇመፇፀም ያሌቻሇ በሆነ 
ጊዜ አሠሪው የጉዲት ኪሣራ የመጠየቅ / 
የመከፇሌ/ መብት ያሇው ስሇመሆኑ 

 
49453 

 
የኢትዮጵያ የግብርና 

ምርምር ኢንስቲቲዩት እና 
አቶ ተፇሪ ማሞ 

 
ግንቦት  
19/2ዏዏ2 

 
192 

65 የሽያጭ ውሌ በህግ የተቀመጠውን የአፃፃፌ 
ሥርዓት ባሇመከተለ ፇራሽ ሲሆን ንብረት 
የመመሇስ ግዳታ ያሇበት ወገን ንብረቱን 
ሇውጦ ወይም በንብረቱ ሊይ ወጪ አውጥቶ 
ከሆነ ባወጣው ወጪ መጠን ሉጠይቅ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1818 

 
49326 

 
ወ/ሮ እታፇራሁ 
ኃ/ማሪያም እና 

እነ መምህር በቀሇ ታችበላ  
(ሁሇት ሰዎች) 

 
ሰኔ  

28/2ዏዏ2 

 
195 

66 በፌ/ብሓር ጉዲይ (ክርክር) የይርጋ ጊዜ 
መቆጠር የሚጀምርበትን ጊዜ ሇመወሰን 
የሚቻሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ/. 1846 

42700 የባህርና ትራንዚት 
አገሌግልት ዴርጅት እና  

አዯጋ መከሊከሌና ዝግጁነት 
ኤጀንሲ 

ሏምላ  
12/2ዏዏ2 

 
198 

67 የእቁብ ገንዘብ ይከፇሇኝ ጥያቄ በይርጋ ዯንብ 
የሚገዛ እንጂ በፌ/ብ/ህ/ቁ 2024 ሥር 
በተመሇከተው የህሉና ግምት የሚሸፇን 
ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2024 

 
46019 

የአቶ ዯሣሇው ፊንታ 
ወራሾች  
እነ ሙለጌታ ዯሣሇው እና 

አየሇ ዯበሊ 

 
ሏምላ  

2ዏ/2ዏዏ2 

 
202 

68 አንዴ የስጦታ ውሌ በኃይሌ ወይም በተንኮሌ 
ተግባር ተዯርጓሌ በሚሌ ስሇሚፇርስበት 
አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2442(3),1698,1699,1704,1706 

49900 እነ ወ/ሮ ሏመሌማሌ 
ዓሇሙ(ሁሇት ሰዎች) 

እና ወ/ሮ ሀረገወይን ዘሇቀ 

ሏምላ  
19/2002 

206 

አፇፃፀም 210 

69 የውርስ ንብረት በጨረታ እንዱሸጥ ሇማዴረግ 
መነሻ ዋጋን ሇመወሰን የሚቻሌበት አግባብ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1083 1084 

43888 አቶ ፀሏይ ወንዴም እና 
እነ አቶ አያሇው መሇስ 

(ሁሇት ሰዎች) 

መጋቢት 
 23/2ዏዏ2 

 
211 

70 አንዴ ተጋቢ በግለ ያመጣው ዕዲ ከላሇኛው 
ተጋቢ የጋራ ንብረት እንዱከፇሌ የሚዯረገው 
ዕዲውን ያመጣው ተጋቢ ዕዲውን ሇመክፇሌ 
አሇመቻለ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ  
የዯቡ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ እና የፋዳራሌ መንግስት 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ 

 
39837 

 
አቶ ስመንጉስ አሰፊ 

እና 
መ/ት ምህረት ክበበው 

 
ግንቦት  
3/2ዏዏ2 

 
213 

71 አንዴ ንብረት በፌርዴ አፇፃፀም የተነሣ ሉያዝ 
የሚችሇው በተሰጠው ፌርዴ ባሇዕዲ የሆነው 

46143 ወ/ሮ ዴሌበጌ ራሔመቶ 
እና እነ የባህር ትራንዚት 

ሏምላ  
2/2ዏዏ2 

 
215 



600 

 

ወገን ሃብት መሆኑ ሲረጋገጥ ብቻ ስሇመሆኑ አገሌግልት ዴርጅት(ሁሇት 
ሰዎች) 

 

ወንጀሌ 217 

72 የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ አፇፃፀም ጋር 
በተያያዘ የንግዴ ዴርጅት ሠራተኛ፣ ሥራ 
አስኪያጅ እንዱሁም ዴርጅቱ በወንጀሌ ጉዲይ 
ክስ ቀርቦባቸው ኃሊፉ ሉሆኑ የሚችለበት 
አግባብ  
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀፅ 56(1)(3) 
አዋጅ ቁ. 6ዏ9/2ዏዏ1 አንቀፅ 5ዏ(ሇ)(1) 22(1) 
የወንጀሌ ህግ አንቀፅ 23(3) 34(1) 

 
48850 

እነ አቶ ታረቀኝ ገ/ጊዮርጊስ 
(ሦስት ሰዎች) 

እና  
የገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን 

 
ታህሣሥ 
 8/2ዏዏ2 

 
218 

73 በግዴያ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው የፇፀመው 
የግዴያ ዴርጊት በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539(1) 
(ሀ) ሥር የሚያስጠይቅ ነው ሉባሌ 
የሚችሌበት አግባብ  
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539(1)(ሀ),84,86 

 
45927 

የኦሮሚያ ክሌሌ ዓቃቤ 
ሔግ  
እና 

መሰረት መኮንን 

 
ጥር  

19/2002 

 
221 

74 በወንጀሌ ጉዲይ የቀረበ ክስ በዏቃቤ ህግ 
ምስክሮች ተሟሌቶ አሇመቅረብ የከሳሽ 
መዝገቡን የማንቀሳቀስ መብት ተጠብቆ 
መዘጋት በቀረበው ወንጀሌ ሊይ ተፇፃሚ 
የሚሆነውን የይርጋ ጊዜ ተግባራዊ ከመሆን 
የሚያግዯው ስሊሇመሆኑ 
 

 
45572 

ወ/ሮ ዘነበች ሽብሩ እና 
ፋ/ዏ/ህግ 

 
የካቲት  
26/2ዏዏ2 

 
224 

75 ህጋዊ መካሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ የተፇፀመ 
የሰው መግዯሌ ተግባር በወንጀሌ ህግ ቁጥር 
541(ሀ) የሚያስጠይቅ ስሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁ. 54ዏ  541 

43501 እነ ረዲት ሳጅን ሸጋ ተካ 
ሞሊ (ሦስት ሰዎች) እና 
የኦሮሚያ ክሌሌ ዓ/ሔግ 

መጋቢት  
15/2ዏዏ2 

 
225 

76 በወንጀሌ ሔግ ቁጥር 543 እና 567 መሰረት 
አንዴ ሰው በአንዴ ጊዜ ሉጠየቅ ስሇሚችሌበት 
አግባብ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 543,567 

44235 ቄስ ጌታቸው ተሾመ 
እና ዓቃቤ ሔግ 

መጋቢት  
28/2002 

 
229 

77 አንዴ ሰው የማታሇሌ ተግባር ፇፅሟሌ በሚሌ 
በወንጀሌ ሉጠየቅ የሚችሌበት አግባብ  
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 692(1) 

46189 ሏረገወይን ተፇራ እና 
ፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ 

ሚያዝያ 
 2ዏ/2ዏዏ2 

 
232 

78 ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ ጥፊተኛ የተባሇ 
ተከሳሽ የዘወትር ፀባይ መሌካም የነበረ መሆኑ 
በተናጠሌ (በራሱ) ቅጣትን ሇማቅሇሌ 
የሚያስችሌ ስሇመሆኑ  
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 82(1) (ሀ) 

 
53612 

እነ አቶ ፌስሏ 
ዓባይ(ሁሇት ሰዎች) እና 
የገቢዎችና ጉምሩክ ዓ/ህግ 

 
ሚያዝያ 

 25/2ዏዏ2 

 

234 

79 በወንጀሌ ጉዲይ ክስ ቀርቦ የጥፊተኝነትና 
የቅጣት ውሣኔ ከተሰጠ በኋሊ ወንጀሇኛው 
በይቅርታ የተሇቀቀ መሆኑ አስቀዴሞ 
የተሰጠውን የጥፊተኝነት ውሣኔ እንዲሌነበረ 
የሚያስቆጥር (በሪከርዴነት እንዲይያዝ 
የሚያዯረግ) ስሊሇመሆኑ 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 230 

 
41248 

ቡርቄሶ ዋቆ 
እና 

ዏቃቤ ሔግ 

 
ሰኔ 

 23/2ዏዏ2 

 
237 

80 በሥር ፌ/ቤት የተሰጠ የቅጣት ውሣኔ ሊይ 
አነሰ ወይም በዛ በሚሌ በግሌፅ ይግባኝ 
ባሌተጠየቀበት ሁኔታ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 
ቅጣትን ከፌ  ወይም ዝቅ በማዴረግ ውሣኔ 
ሉሰጥ የማይገባ ስሇመሆኑ 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ. 195(መ) 

48617 ተስፊዬ አዯሊ 
እና 

ዏቃቤ ሔግ 

ሰኔ 18/2ዏዏ2 239 

81  ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ ተከራካሪ 
ወገኖች የማስረዲት ሸክማቸውን 
ተወጥተዋሌ ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ 

 በፌ/ቤት ፉት ቃሇ- መሃሊ በመፇፀም 
የተሰጠ የምስክር ቃሌ እውነት ነው በሚሌ 
የሚወሰዯው ግምት ሉፇርስ የሚችሌ 

 
51706 

አቶ ግርማ ትኩ 
እና 

የፋዳራሌ የሥነ-ምግባርና 
የፀረ-ሙስና ኮሚሽን 

 
ሏምላ  

21/2ዏዏ2 

 
242 



601 

 

ስሇመሆኑ 
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 111 

ንብረት 251 

82 የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ ተሰጥቷሌ 
ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3041,3052 

 
38681 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
እና እማሆይ ፀሏይቱ 

አምበለ 

ጥቅምት 
 3/2ዏዏ1 

 

 
252 

83 ሇረጅም ጊዜ በመንግስት ቁጥጥር ሥር የነበረ 
ቤትን ይሇቀቅሌኝ በሚሌ አቤቱታ የሚያቀርብ 
ወገን ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 47/67 የተፇቀዯሇት 
ስሇመሆኑ ወይንም ከአዋጅ ውጪ 
ተወስድብኛሌ የሚሌ ከሆነም ሇሚመሇከተው 
አካሌ ጥያቄውን አቅርቦ ውሳኔ አግኝቶ 
ባሇመብትነቱን ሳያረጋግጥ የሚያቀርበው ክስ 
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁጥር 47/67 

 
45161 

 
እነ እናኑ ጀንበሬ  
(ሁሇት ሰዎች)  

እና የዯሴ ከተማ ቀበላ 03 
ጽ/ቤት 

 
ታህሣሥ  
24/2002 

 
255 

84 የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ የሚቀርብ 
የመፊሇም ክስ በይርጋ ቀሪ ነው (ቀሪ ሆኗሌ) 
ሉባሌ የሚችሌ ስሊሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ 1677 1845 1206 1188-1192 

 
43600 

ዲዊት መስፌን 
እና የመንግስት ቤቶች 

ኤጀንሲ 

ጥር 
 05/2ዏዏ2 

 
257 

85 የአዋጅ ቁጥር 47/67 በሥራ ሊይ ከመዋለ 
በፉት የተሰጠን ካርታ መሰረት በማዴረግ ክሥ 
ሇመመስረት የሚያስችሌ መብት ወይም ጥቅም 
የላሇ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 47/67 

 
48699 

 
አቶ አምሣሇ ጀመሪ  

እና አቶ ፌርደ ገበያሁ 

 
ሚያዝያ  
21/2002 

 
262 

86 በአንዴ ቤት ውስጥ ሲኖር ያሌነበረ ወይም 
ቤቱን በእጁ አዴርጏ ሲያዝበት ያሌነበረ ሰው 
የሚያነሣው የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ 
ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149 

43081 አቶ ሣሙኤሇ ጦኖሮ እና 
እነ ወ/ሮ አይሻ አርጌሳ 

(አራት ሰዎች) 

  
 ግንቦት 

 6/2ዏዏ2 

 
266 

87 በሃይሌ ቤቴ ተይዞብኛሌ እንዱሇቀቅሌኝ በሚሌ 
የሚቀርብ አቤቱታ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ 
ነው ሉባሌ የሚችሌ ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1206,1149 

42861 ወ/ሮ አጤነሽ አበበ 
እና 

አቶ ማንተጋፊቶት 
አጥሊው 

ሰኔ 28/2002 268 

88  አንዴን ንብረት በአዯራ ሇማስተዯዯር 
(ሇመጠበቅ) የተረከበ ወገን አዯራ ሰጪው 
ንብረቱ እንዱመሇስ በጠየቀው ጊዜ 
ወዱያውኑ መመሇስ ያሇበት ስሇመሆኑ 

 ንብረትን በአዯራ የሰጠ ወገን ንብረቱ 
እንዱመሇስሇት ከመጠየቅ ጋር በተያያዘ 
በህግ የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ (ይርጋ)የላሇ 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2781 (1)(2) 2779  2989(1)  

48048 ወ/ሮ ገብርኤሊ ኒካሊ ቶማስ 
ናክሶ 
እና 

የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 

ሏምላ  
22/2002 

270 

89 ከማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተያያዘ የጉዲት 
ኪሣራን ጉዲት ሇሚዯርስበት ወገን በመክፇሌ 
የመንገዴ መተሊሇፉያ ( servitude right) 
መብት ሉከበር የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1221  

48783 ወ/ሮ ሶፉያ ሁሴን እና እነ 
የአራዲ ክ/ከተማ መሬት 
አስተዲዯር (ሁሇት ሰዎች) 

ሏምላ 
27/2ዏዏ2 

273 

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት 276 
90 የጉዲት ኪሣራ የሚከፇሇው ጉዲት ስሇመዴረሱ 

ሲረጋገጥ ብቻ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ9ዏ 2ዏ91 

39601 የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ 
እና 

ገዛኸኝ መንግስቱ 

ጥቅምት 
5/2ዏዏ2 

277 

91 ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ጉዲት የዯረሰበት 
ሰው ጉዲቱ ከመዴረሱ በፉት ገቢ ያሌነበረው 
መሆኑ በርትዕ ሉከፇሇው የሚገባውን ካሣ 
የሚያስቀር ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 21ዏ2 

42962 አቶ አየሇ አዴማሱ 
እና 

አቶ አጀቡ ሹሜ 

ታህሣሥ 
28/2ዏዏ2 

279 

92 በወንጀሌ ጉዲይ ተከስሶ ጥፊት የላሇበት መሆን 43843 ድ/ር ተስፊነሽ በሊይ  መጋቢት 282 



602 

 

በራሱ በተመሳሳይ ጉዲይ በፌትሏብሓር ከቀረበ 
ክስ ነፃ ሇመውጣት እንዯ በቂና የመጨረሻ 
መስፇርት የሚወሰዴ ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2149 

እና 
አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ 

21/2ዏዏ2 

93 ሇተወሰነ ጊዜም ሆነ ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠረ 
ሠራተኛ ከውሌ ውጭ በሆነ ግንኙነት በሥራ 
ወቅት በላልች ሰዎች ሊይ ሇሚያዯርሰው 
ጉዲት አሠሪ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2130  2131  2132 

45735 አቶ ዯረጀ ቸርነት 
እና 

ወ/ሮ ሔይወት የኃሊሸት 

መጋቢት 
21/2ዏዏ2 

285 

94  
በአሰሪና ሠራተኛ ክርክር ችልት ሠራተኛው 
የፇፀመው ዴርጊት ከሥራ ሇማሰናበት በቂ 
አይዯሇም ተብል መወሰኑ አሰሪው በሠራተኛው 
ሊይ በፌ/ብሓር ጉዲይ ሉያቀርብ የሚችሇውን 
ክስ የሚያስቀር የመጨረሻ ፌርዴ /ውሣኔ/ 
ስሊሇመሆኑ 

 

 
44588 

የኢትዮጵያ እህሌ ንግዴ 
ዴርጅት እና እነ 
ኃይሇየሱስ ቱኪ  
(አራት ሰዎች) 

 

ሚያዝያ 
4/2ዏዏ2 

 
 
 
 

290 

95 ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ህይወቱ ካሇፇ 
ሰው ጋር በተገናኘ የሚከፇሇው የጉዲት ካሣ 
መብቱን የሚጠይቀው ሰው ዕዴሜ ከአስራ 
ስምንት ዓመት በሊይ በመሆኑ የተነሣ ብቻ 
ካሳው ሉከፇሇው አይገባም ሇማሇት የሚያስችሌ 
የሔግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2095/1/ 

50225 የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 
እና 

እነ ወ/ት ዝናሽ አሰፊ 
(ሁሇት ሰዎች) 

ሏምላ 
5/2002 

293 

 
የዲኝነት ስሌጣን 

295 

96 የአ.አ ከተማ መስተዲዴር ምክር ቤት የሥራና 
ከተማ ሌማት ቢሮ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ባሇቤትነት ዯብተርን ሇመሰረዝ የሚያስችሌ 
ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 

34665 
 
 

እነ አቶ ናትናኤሌ ዘውገ 
(ሁሇት ሰዎች)እና እነ 

ወ/ሮ  እግዜሩ 
ገ/ህይወት(ሁሇት ሰዎች)  

 
 

ጥቅምት 
12/2ዏዏ2 

296 

 

97 የከተማ ቦታ ያሇአግባብ ተወስድብኝ በሉዝ 
ሇላሊ ተሰጥቷሌ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ 
የቦታውን መውሰዴ ውሣኔ ሇሰጠው አካሌ 
በቅዴሚያ መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑና 
በሚሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ሇቦታ 
ማስሇቀቅ ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ማቅረብ 
ያሇበትና ይኼው አካሌ የሚሰጠው ውሣኔ 
የመጨረሻ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 272/1994 
 

46220 የዯቡብ ክሌሌ የሏዋሣ 
ከተማ ማዘጋጃ ቤት  
እና የሏዋሳ ዯብረ 
ምህረት ቅ/ገብርኤሌ 

ገዲም 

ጥር 
18/2002 

298 

98 በውጪ አገር ሔግ መሰረት የተቋቋመና 
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሌተመዘገበ የንግዴ 
ዴርጅት ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት 
በኢትዮጵያ ፌ/ቤት ቀርቦ ሉዲኝ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 27(1), አዋጅ 25/88 
አንቀጽ 11(2)(ሀ) 

42928 የኢትዮጵያ ኤላትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን  
እና ዴራጋድስ 
ኮንስትራክሽን 

ጥር 
12/2002 

300 

99 በብሌጫ የተከፇሇ የቀረጥ ገንዘብ ሇባሇገንዘቡ 
ሉመሇስ የሚችሌበት አግባብ  
አዋጅ ቁ. 6ዏ/89 አንቀፅ 53(1) 55 

42866 ብርሃነ ጥዐም እና 
የጉምሩክ ባሇስሌጣን 

መጋቢት 
2ዏ/2ዏዏ2 

302 

100 የሥራ መዯብ  ወይም እዴገት ይሰጠኝ በሚሌ 
የሚቀርብ አቤቱታ የወሌ የሥራ ክርክርን 
የሚመሇከት ስሇመሆኑ 

48111 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
እና አቶ ቂጤሳ ገብሬ 

ሚያዝያ 
13/2ዏዏ2 

305 

101 በውዴዴር አሸንፋ ያገኘሁትን የሥራ መዯብ 
እዴገት ይሰጠኝ በሚሌ የሚቀርብ የሥራ 

52600 የኢትዮጵያ ቆዲ አክሲዮን 
ማህበር  

ሚያዝያ 308 



603 

 

ክርክር የግሌ የሥራ ክርክር በመሆኑ በአሰሪና 
ሠራተኛ ጉዲይ ቦርዴ የሚታይ ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96   

እና  
አቶ ተስፊዬ ኃይላ 

12/2ዏዏ2 

102 የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ፌ/ቤቶች 
በከተማው የሚገኝ  ቤት ባሇቤትነቱ የማን 
ነው ከሚሌ ጉዲይ ጋር ተያይዞ የሚነሣ 
ክርክርን ሇማየት ስሌጣን የላሊቸው ስሇመሆኑ  
የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁ. 
416/19 አንቀፅ 33 

47134 የዴሬዲዋ አስተዲዯር 
ቀበላ ዏ6 አስተዲዯር 

ጽ/ቤት እና ወ/ሮ ፊንታዬ 
ምትኩ 

ግንቦት 
6/2ዏዏ2 

310 

103  የክርክሩ የገንዘብ መጠን ከ5000 ብር በታች 
የሆነ ጉዲይን በሙለ ተቀብል ሇማስተናገዴ 
የአዱስ አበባ ከተማ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች 
በሔግ ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ 

 የሥረ-ነገር ሥሌጣን በሔግ ባሌተሰጠው 
የዲኝነት አካሌ (ፌ/ቤት) የተሰጠ ፌርዴ 
የማይፀና ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 5(6),5(9) 
አዋጅ ቁ. 361/95 

52041 የእርሻ መሣሪዎችና 
የቴክ/አ/ማህበር  

እና 
የኢት/መዴን ዴርጅት 

ሰኔ 
29/2002 

 

313 

104 በፋዳራሌ መንግስት የተመዘገበ የንግዴ 
ማህበር (ዴርጅት) ጋር በተያያዘ የሚነሣ 
ክርክርን ሇማስተናገዴ ስሌጣን የተሰጠው 
ሇፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀፅ 5(6) 

43912 አፌሪካ ኢንሹራንስ 
ኩባንያ እና 

እነ የአቶ ኢብራሂም 
ሙሣ ወራሾች (ሁሇት 

ሰዎች) 

ሰኔ 
15/2ዏዏ2 

315 

105 በሰዎች ወይም በሚንቀሳቀስ ሀብት ሊይ 
ሇዯረሰ ጉዲት ካሣ ሇማግኘት የሚቀርብ ክስን 
ሇማስተናገዴ የግዛት ክሌሌ ሥሌጣን 
ስሇሚኖረው ፌ/ቤት  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 27 

48018 አቶ ተከተሌ ዘካሪያስ እና 
እነ ወ/ሮ አስቴር 

ታዯሰ(ሁሇት ሰዎች)  

ሏምላ 
7/2ዏዏ2 

317 

106 በሸሪአ ፌ/ቤት በሚካሄዴ ክርክር ሊይ ጣሌቃ 
ገብቶ መከራከር  በፌ/ቤቱ ሇመዲኘት 
ስምምነትን እንዯመስጠት የሚያስቆጥር 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 188(92) አንቀፅ 5(1)  

45806 አቶ ፌፁም በረታ እና እነ 
ወ/ሮ ሶፉያ ደሊ(አራት 

ሰዎች) 

ሏምላ 
8/2ዏዏ2 

319 

107  በአሰሪና ሰራተኛ ሔጉ እጅግ አስፇሊጊ 
የህዝብ አገሌግልት ዴርጅቶች ተብሇው 
ከተዘረዘሩት ተቋማት ጋር ተያይዞ 
የሚቀርብ የሠራተኞች ዯመወዝና 
ጥቅማጥቅም ጥያቄን የያዘ የውሌ የሥራ 
ክርክር ካሌሆነ በስተቀር የአሰሪና ሠራተኛ 
ጉዲይ ወሳኝ ቦርዴ ሇማስተናገዴ የሥረ- 
ነገር ስሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ 

 መሰሌ ጉዲዬችን ሇማየት በህግ ስሌጣን 
የተሰጠው በሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ 
ሚኒስቴር የሚሰየም ቦርዴ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 466/97 አንቀፅ 2(2) 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀፅ 
142(1)(ሀ),(2),(3),136(2) 

49152 የኮንስትራክሽን 
ሥራዎችና ቡና 

ቴክኖልጂ ማስፊፉያ 
ዴርጅት መሠረታዊ 
ሠራተኛ ማህበር  

እና  
የኮንስትራክሽን 
ሥራዎችና ቡና 

ቴክኖልጂ ማስፊፉያ 
ዴርጅት  

ሏምላ 
7/2ዏዏ2 

324 

ባንክና ኢንሹራንስ 328 

108 በብዴር ሇተሰጠ ገንዘብ በመያዣነት የተያዘ 
ንብረት መዴን የተገባሇት ሆኖ አዯጋ 
የዯረሰበት እንዯሆነ አበዲሪው ንብረቱን 
በመያዣ የያዘበት ብዴር ዋጋ ዋስትና 
ከተገባሇት የገንዘብ መጠን ያነሰ እንኳን ቢሆን 
መዴን ሰጪው እንዱከፌሇው ሉጠይቅ 
የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2858 

38572 የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት 
እና 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

 
ጥቅምት 
17/2ዏዏ2 

329 

109 ባንክ በመያዣ መሌክ የያዘውን የተበዲሪ 
ንብረት በአዋጅ ቁ. 97/9ዏ መሠረት በመሸጥ 

44164 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  
እና 

ታህሣሥ 
8/2ዏዏ2 

332 
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ሊይ እያሇ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በተበዲሪው ሊይ 
በፌ/ቤት ክስ መስርቶ ዕዲው እንዱከፇሇው 
ሇመጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ  

አቶ ሏሰን ኢብራሂም 

110 የኢንሹራንስ ውሌን መሠረት በማዴረግ 
የሚቀርብ ክስ በሁሇት ዓመት ይርጋ 
የሚታገዴ ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ. 674(1) 754(1) 

46778 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
እና  አዋሽ ኢንሹራንስ 

ኩባንያ 

የካቲት 
24/2ዏዏ2 

336 

111 የመዴን ሰጭ ኃሊፉነት በመዴን ውለ ሊይ 
ከተመሇከተው የገንዘብ መጠን ሉበሌጥ 
የማይችሌ  ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ. 665(2)  
 

46808 አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ 
አ.ማ እና ወ/ሮ ጫሌቱ 

ሚዯግሳ 

ሚያዝያ 
6/2ዏዏ2 

339 

112 ሇአንዴ ንብረት መዴን የገባ ሰው በንብረቱ 
ሊይ የዯረሰው ጉዲት ሙለ ውዴመት ሉባሌ 
የሚችሌ ቢሆንም ካሣ ሉከፇሇው የሚችሇው 
ጉዲት በዯረሰ ጊዜ ዕቃው ከሚያወጣው ዋጋ 
ሳይበሌጥ ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ. 678 

48698 አዋሽ ኢንሹራንስ ኩባንያ 
እና 

አቶ ሣሙኤሌ አሇሙ 

ግንቦት 
19/2ዏዏ2 

341 

113 መዴን ሰጪ የሆነ ወገን በመዴን ገቢው እግር 
በመተካት ባሇዕዲ የሆነ ወገን ሊይ ጥያቄ ባነሣ 
ጊዜ ባሇዕዲው ከመዴን ገቢው ጋር የሚፇጠር 
አሇመግባባትን ከፌርዴ ቤት ውጪ በሽምግሌና 
ሇመጨረስ የተስማማን በመሆኑ መዴን 
ሰጪው በፌርዴ ቤት ክስ መስርቶ ሉጠይቅ 
አይችሌም በሚሌ የሚያቀርበው አቤቱታ የህግ 
መሠረት የላሇው ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ. 683(1)  

39902 የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት  
እና 

ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ 

ሰኔ 
18/2ዏዏ2 

344 

114 አስቀዴሞ የተዯረገ ነገር ግን ባሇመታዯሱ 
ምክንያት የተቋረጠ (ያበቃ)ን የመዴን ውሌ 
መሠረት በማዴረግ ሉጠየቅ የሚችሌ የጉዲት 
ካሣ ስሊሇመኖሩ 
የንግዴ ህግ ቁ. 666(2) እና (3) 
 

52910 አቶ አንዲርጌ ታዯሰ 
እና 

የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት 

ሏምላ 
28/2ዏዏ2 

347 

 

ጉምሩክ(ግብር)ታክስ 349 

115  የንግዴ ቤቶችን የማከራየት እንቅስቃሴ 
ከታክስ ነፃ ከሆኑ ግብይቶች የማይመዯብ 
ስሇመሆኑ 

 የንግዴ ቤት ኪራይ የመክፇሌ ግዳታ 
ያሇበት ወገን የተጨማሪ እሴት ታክስ 
መክፇሌ ያሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀፅ 8 

39574 የመንግስት ቤቶች 
ኤጀንሲ 
እና 

እነ ወ/ሮ ምሌእተ ፀጋ 
ቢዘን 

(ሁሇት ሰዎች) 

ጥቅምት 
3/2ዏዏ2 

350 

116 የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን ያሌተከፇሇን 
ቀሪ ቀረጥ ሉያስከፌሌ የሚችሌበት  አግባብ  
አዋጅ ቁ.6ዏ/89 አንቀፅ 57(1) 48 53(1) 

45882 የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇስሌጣን እና እነ ወ/ሮ 

እጅጋየሁ አራምዳ 
(ሁሇት ሰዎች) 

ታህሣሥ 
6/2ዏዏ2 

352 

117 የጉምሩክ አዋጅን በመተሊሇፌ ከሚፇፀም 
የወንጀሌ ዴርጊት ጋር በተያያዘ የኮንትሮባንዴ 
ተግባር ሃይሌን በመጠቀም ወይም ከላልች 
ጋር በማበር የተፇፀመ እንዯሆነ አዋጅ ቁ. 
6ዏ/89 ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ 

44862 አሸናፉ አበበ እና 
የጉምሩክ ባሇስሌጣን 

ጥር 
5/2ዏዏ2 

355 

118 የጉምሩክ  ሔግን በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅሟሌ 
በሚሌ የተጠረጠረ ሰው ክስ ሉቀርብበት 
የሚገባውና ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአዱሱ 
የወንጀሌ ህግ ሣይሆን የጉምሩክ አዋጆችን 
መሠረት በማዴረግ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 60/89 

48693 ነኢማ አወሌ እና 
የገቢዎችና ጉምሩክ 

ባሇስሌጣን 

ጥር 
5/2ዏዏ2 

357 

119 የንግዴ ዴርጅት ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው 
የዴርጅቱን አስተዲዯራዊ ሥራ ሇላሊ ሰው 

54061 አቶ መስፌን ሽፇራው 
እና የኢትዮጵያ ገቢዎች 

   ሚያዝያ 359 
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የወከሇ መሆኑ ዴርጅቱ ያሇተጨማሪ እሴት 
ታክስ ግብይት በመፇፀም ወንጀሌ ጥፊተኛ 
በተባሇ ጊዜ ከሚቀርብበት የወንጀሌ 
ተጠያቂነት ነፃ የማያዯርገው ስሇመሆኑ  

ባሇስሌጣን 26/2ዏዏ2 

120  የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን 
በሔግ የተሰጠውን ስሌጣንና ተግባሩን 
በተገቢው ጊዜና ሁኔታ ባሇማከናወኑ በላሊ 
ሰው ንብረት ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት 
በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 

 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን 
በሔግ በተሰጠው ስሌጣንና ኃሊፉነት 
መሰረት ግዳታውን ሇመወጣት ሲንቀሳቀስ 
በቁጥጥሩ ሥር አዴርጏት ከሚቆየው 
ንብረት ጋር በተያያዘ የተቋረጠ ጥቅም 
ወይም የጉዲት ካሣ ሉከፌሌ የሚችሌበት 
የሔግ መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ 60/98 አንቀጽ 6(5), 58,74 
አዋጅ ቁ 368/95 አንቀጽ 78 

49889 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 
የሞያላ ቅርንጫፌ 

ጽ/ቤት  
እና  

አቶ ዛኪ ሰይዴ 

ሰኔ 
28/2002 

361 

121 የግብር ይግባኝ ጉባኤ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ 
ይግባኝ ሇማቅረብ የተፇቀዯው ጊዜና ስላቱ 
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 43(1) 
 

48621 አቶ አብዯሊ ሁሴን ከሇር  
ሊብራቶሪ 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
እና የፋዳራሌ አገር 

ውስጥ ገቢ ባሇሥሌጣን 

ሰኔ 
30/2002 

365 

ውክሌና 368 

122 ባንክ በሏዋሊ ሇማዴረስ የተቀበሇውን ገንዘብ 
ሇተገቢው ሰው አሌዯረሰም በሚሌ ኃሊፉነት 
አሇበት ሉባሌ የሚችሇው ተገቢውን ጥንቃቄ 
እና የተሇመዯውን አሰራር ሳይከተሌ የቀረ 
እንዯሆነ ወይም መጭበርበሩ የተረጋገጠ 
እንዯሆነ ስሇመሆኑ 

48269 አቶ ሸረፇዱን አብዯ እና 
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

የካቲት 
24/2ዏዏ2 

369 

123 ወኪሌ የሆነ ሰው የውክሌና ሥራውን 
በሚሰራበት ጊዜ የራሱን ወይም ከራሱ ጋር 
ቤተሰባዊ ወይም ላሊ ጥብቅ ግንኙነትና 
ትስስር ያሇው ሰውና የወካዩ ጥቅም ሉጋጭ 
የሚችሌበት አጋጣሚ እንዲይፇጠር መከሊከሌ 
ያሇበት ወይም በተፇጠረ ጊዜ አስቀዴሞ 
ሇወካዩ ማሳወቅ ያሇበት ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2187(1)2198 2208 2209 

50440 አቶ ሃብቱ ወሌደ 
እና  

እነ ወ/ሮ መሰለ ዯስታ 
(ሁሇት ሰዎች) 

ግንቦት 
16/2ዏዏ2 

371 

የንግዴ ሔግ 375 

124  የእሽሙር የሽርክና ማህበር ተመስርቷሌ 
ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ 

 በግሇሰቦች መካከሌ በውሌ የሚፇጠር 
የሽርክና ማህበር የንግዴ ሔግ በሚያዘው 
መሰረት አይነቱ ተሇይቶ ተመዝግቦ 
የማይገኝ በሆነ ጊዜ እንዯ የእሽሙር 
የሽርክና ማህበር ተዯርጏ ሉወሰዴ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ  

የንግዴ ሔግ ቁጥር 211,212,219 

46358 ወ/ሮ ብርሃን ፀጋዬ እና 
እነ አቶ ሚካኤሌ ፊስሏ 

(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 
25/2ዏዏ2 

376 

125 ኃሊፉነቱ የተወሰነ የንግዴ ማህበር ሥራ 
አስኪያጅ የሆኑ ሰዎች ማህበሩን ሲያስተዲዴሩ 
በሰሩት ያሌተገባ ስራ ምክንያት በኃሊፉነት 
ሉጠየቁ የሚችለበት አግባብ 
የንግዴ ሔግ ቁጥር 580 

39608 ወ/ሮ አስቴር አርአያ 
እና  

እነ ወ/ሮ አምሳሇ በሊይ  
(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 
11/2002 

378 

አእምሯዊ ንብረት 381 

126 አንዴን መፅሏፌ ከተፃፇበት ቋንቋ ወዯ ላሊ 
ቋንቋ የተረጏመ ሰው እንዯ ዴርሰት አመንጪ 
ተቆጥሮ የሞራሌና የቁሣዊ ጉዲት ሉወሰንሇት 

44520 አርቲስቲክ ማተሚያ 
ዴርጅት  
እና 

ጥቅምት 
10/2ዏዏ2 

382 
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ስሇመቻለ 
አዋጅ ቁ.41ዏ/96 አንቀፅ 2(2) 6(1) 

ድ/ር ጌታሁን ሽብሩ 

ሌዩ ሌዩ 385 

127 ሇዋስትና የተያዘ ገንዘብን የአስያዡን ማንነትን 
ማረጋገጥ እስከተቻሇ ዴረስ ገንዘቡን  
ያስያዘበት ዯረሰኝ ኮፑን ያቀረበ እንኳን ቢሆን 
የተያዘው ገንዘብ መመሇስ ያሇበት ስሇመሆኑ 

53459 አቶ ማሞ ገ/ማሪያም 
ተጠሪ፡የሇም 

ሚያዝያ 
12/2ዏዏ2 

386 

128  በአስፇፃሚ አካሊት የሚወጡ የተሇያዩ 
መመሪያዎች በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው 
የወጡ ወይም በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጁ 
አሇመሆናቸው  ህጋዊ ውጤት 
እንዲይኖራቸው የሚከሇክሌ ስሊሇመሆኑ 

 አዋጅን መሠረት በማዴረግ የወጡ 
መመሪያዎችን የሚፃረር ዴርጊት መፇፀም 
በኃሊፉነት ሉያስጠይቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 83/86 አንቀፅ 39(2) 1  2  
59(1)(ሸ) 
የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ መመሪያ ቁ. 
ሲቲጂ 001/97 

43781 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

እና 
አቶ ዲንኤሌ መኮንን 

ሏምላ 
14/2002 

388 

129  የሔግ ክርክሮችን በሰበር ማየት 
/ማስተናገዴ/ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት 
ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የተሰጠ ስሌጣን 
(power) ስሇመሆኑ  

 በግሌግሌ ዲኝነት (arbitration) የታየ 
ጉዲይ ጋር በተያያዘ ተዋዋይ ወገኖች 
የይግባኝ መብትን ሇማስቀረት 
የሚያዯርጉት ስምምነት ጉዲዩን በሰበር 
ችልት ከመታየት የማያግዴ ስሇመሆኑ 
(ከዚሀ ቀዯም በሰበር ችልት የተሰጠው 
የሔግ ትርጉም የተሇወጠ ስሇመሆኑ፡፡) 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80/3 
(ሀ), አዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 (4), 
አዋጅ ቁጥር 25/88, የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.  
350(2) 351 እና 356 

42239 ብሓራዊ ማዕዴን 
ኮርፕሬሽን ኃ/የተ/የግ/ 

ኩባንያ እና 
ዲን ትሬዱንግ 

ኃ/የተ/የግ/ኩባንያ 

ጥቅምት 
20/2003 

393 
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ቅጽ 11 

 
ተ.ቁ 

 
የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 
የሰ/መ/ቁ 

 
ተከራካሪ 

ወገኖች 

ውሣኔው 
የተሰጠበ
ት ቀን 

 
ገጽ 

ቤተሰብ 
1.   ባሌ ሁሇት ሚስቶችን በአንዴ ጊዜ አግብቶ የሚኖር በሆነ 

ጊዜ በመካከሊቸው የሚፇራ ንብረት ሇተጋቢዎቹ ሉከፊፇሌ 
የሚችሌበት አግባብ  

 ሚስቶች ጋብቻ እንዯተፇፀመ ከሚቆጠርበት ጊዜ ጀምሮ 
ከባሌ ጋር ያፇሩትን ሀብት ብቻ መካፇሌ ስሇመቻሊቸው 

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/96 አንቀጽ 62/1/ 

50489 ወ/ሮ ዘይነባ ከሌፊ 
እና 

ወ/ሮ ከዴጃ ሲራጅ 

መስከረም 
24/2003 

 

2.  የኮንድሚንየም ቤት ሇማግኘት የተዯረገ ምዝገባ ከጋብቻ በፉት 
ቢሆንም ዕጣ የወጣው ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ከሆነ 
ተጋቢዎቹ የመካፇሌ መብት የሚያገኙ ስሇመሆኑ 

46606 አቶ ገ/ሥሊሴ ጫኔ 
እና 

ወ/ሮ አብረኸት ተጫኔ 

ጥቅምት 
02/2003 

 

3.  ወራሽ የሆነ ሰው ወራሽ ባሌሆነ ሰው ሊይ ንብረቴ ይሇቀቅሌኝ 
በሚሌ የሚያቀርበው ክስ /አቤቱታ/ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆነው 
ይርጋ የሚቆጠረው ወራሽነት ከተረጋገጠበት ቀን አንስቶ 
ሳይሆን ንብረቱ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ስሇመሆኑ 

47201 እነ በሊቸው አስፊው  
እና 

ወ/ሮ መኪያ አወሌ 

ጥቅምት 
05/2003 

 

4.  የጋብቻ ውሌ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌን እስካሌተቃረነ ዴረስ 
በፌቺ ምክንያት የሚከተሇውን የተጋቢዎች የንብረት ክፌፌሌ 
እሌባት በመስጠት ረገዴ ተፇፃሚ ሉሆን የሚገባ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 42, 47, 
73, 44 

47889 እነ ወ/ሮ ሠሊማዊት 
አስራት /አምስት 

ሰዎች/ 
እና 

ወ/ሮ መሠረት ዘውዳ 

ጥቅምት 
04/2003 

 

5.  በሁሇት የተሇያዩ ከተሞች የሚገኙ ቤቶች የጋብቻ ፌቺን 
ተከትል ሇባሌና ሚስት ሉከፊፇለ የሚችለበት አግባብ 

49171 ድ/ር ዯስታ አቡኑ 
በሇጡ 

 እና     ሲ/ር አስቴር 
ካሣ ወሌዯየስ 

ጥቅምት 
16/2003 

 

6.  የውርስ ሀብትን አስመሌክቶ የሚቀርብ ክስ ሊይ ተፇፃሚ 
የሚሆነው የይርጋ ገዯብ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851/ሇ/ መሰረት 
ሉቋረጥ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች ስሇመኖራቸው 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851 

49359 ወ/ሮ ቀሇሟ ወርቅነህ  
እና 

ሻምበሌ ጌታሁን ገብሬ  

ጥቅምት 
04/2003 

 

7.   ከጋብቻ ውጭ እንዯባሌና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች 
ግንኙነታቸው በንብረት ረገዴ ያሇውን ውጤት በተመሇከተ 
በውሌ ሉወሰኑ ስሇመቻሊቸው 

 በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇ የአሊባ የመጠቀም መብት 
ጥቅም ተቀባዩ ሲሞት የሚቋረጥና ሇወራሾቹ የማይተሊሇፌ 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731, 1322/1/ 

53663 እነ አቶ ጊሊጋብር 
ገብረህይወት /ሦስት 

ሰዎች/ 
እና 

እነ ወ/ሮ አረጋሽ 
አብረሃ /ሁሇት ሰዎች/ 

ጥቅምት 
29/2003 

 

8.  የኑዛዜ መኖርን የማስረዲት ሸክም ስሊሇበት ወገንና ኑዛዜውን 
ሇማስረዲት ሉቀርቡ ስሇሚገቡ ማስረጃዎች 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 896, 897 

49831 ወ/ሪት ሮማን ግዛው  
እና 

አቶ ግርማ አብርሃም 

ጥቅምት 
02/2003 

 

9.  በኑዛዜ ሊይ ስሇሚቀርብ የመቃወም አቤቱታ እና ተፇፃሚነት 
ስሊሇው የይርጋ ዯንብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 973, 974 

53223 እነ አቶ ሏዱስ 
ዓሇመስሊሴ  

እና 
ወ/ሮ ብላን ዓሇመስሊሴ 

ጥቅምት 
15/2003 

 

10.   የጋብቻ መኖርን አስመሌክቶ ቀዲሚና ዋናው ማስረጃ የጋብቻ 
ምስክር ወረቀት ስሇመሆኑ 

 በማንኛውም ሥርዓት የተፇፀመ ጋብቻ በክብር መዝገብ ሹም 
ፉት ቀርበው ሉመዘገቡ የሚችለና በዚህ መሌኩ የሚገኘው 
ሰነዴ የጋብቻ መኖርን ሇማረጋገጥ ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ 

 በዚህ መሌኩ በክብር መዝገብ ሹም ፉት የተመዘገበ ጋብቻ 
ውጤት አሇው ሇማሇት የሚቻሇው ምዝገባው ከተከናወነበት 
ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን የጋብቻው ሥርዓት ከተፇፀመ ዕሇት 

54258 ወ/ሮ ዘነበች በቀሇ  
እና 

አቶ ዮናስ ፀጋዬ  

ህዲር 
02/2003 
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አንስቶ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 28/3/ 

11.   በትዲር ወቅት የተወሰዯ /በአንዯኛው ተጋቢ/ ብዴር ሇትዲር 
ጥቅም እንዯዋሇ የሚገመት ስሇመሆኑና ከዚህ ተቃራኒ 
የሚከራከር ተጋቢ ገንዘቡ ሇትዲር ጥቅም ያሌዋሇ መሆኑን 
የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 

 ዯመወዝ የተጋቢዎች የጋራ ሃብት ነው በሚሌ ሉወሰዴ 
የሚችሇው ተጋቢዎቹ በጋብቻ ባለበት ወቅት የትዲርን 
ወጪ ከመሸፇን አኳያ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 

 ተጋቢዎች ከህጋዊ ፌቺ  በፉት ተሇያይተው በቆዩባቸው 
ግዜያት በግሌ ያገኙት ዯመወዝ የጋራ ነው ሇማሇት 
የሚቻሌ ስሊሇመሆኑ 

 በጋብቻ ወቅት የተወሰዯና በፌቺ ወቅት ተከፌል ያሊሇቀ 
ዕዲ እንዯ የጋራ ዕዲ የሚወሰዴ ስሇመሆኑ 

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/92 አንቀጽ 62/1/ 

56184 ወ/ሮ ኑን ስንታየሁ 
ጏዝ 
እና 

አቶ ተስፊዬ 
ወ/ሚካኤሌ 

ህዲር 
02/2003 

 

12.  ባሌ/ሚስት በጡረታ መሌክ የሚያገኘውን ክፌያ ላሊ 
ባሌ/ሚስት ባገባ ጊዜ የሚቋረጥ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 209/55 አንቀጽ 21 
አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 35/2/ 

52569 ወ/ሮ ሙለወርቅ ዋቼ 
እና 

ማህበራዊ ዋስትና 
ባሇስሌጣን  

ህዲር 
13/2003 

 

13.   የውርስ ሃብት እንዱጣራ በሚሌ በንብረቱ ሊይ የተሰጠው 
ትዕዛዝ ከሟች ጋር ህጋዊ ግንኙነት ባሌነበረበት ሁኔታ 
ነው በሚሌ ክርክር በቀረበ ጊዜ ፌ/ቤቶች ይህንን እንዯ 
ጭብጥ በመያዝ እሌባት ሉሰጡበት የሚገባ ስሇመሆኑ 

 በዚህ ጉዲይ ሊይ ፌ/ቤት የሚሰጠው ብይን ጊዜያዊ 
አገሌግልት እንዲሇው ትዕዛዝ የሚወሰዴ ስሊሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 320/3/, 247/1/ 

46726 ነጋሲ አየሇ ኢትቻ 
እና 

እነ ሳሙኤሌ ዮሃንስ 
ገ/እግዚአብሓር /ሁሇት 

ሰዎች/ 

ታህሳስ 
13/2003 

 

14.   ጋብቻ ሳይኖር እንዯ ባሌና ሚስት መኖርን ማስረዲት 
የሚቻሌበት አግባብና ይሄው ግንኙነት በህግ ጥበቃ ያሇው 
ነው ሇማሇት የሚቻሌበት ሁኔታ 

 ጋብቻ ሳይኖር እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት 
በንብረት ረገዴ ውጤት ሉያስከትሌ የሚችሇው ግንኙነቱ፡ 
ሦስት ዓመት እና ከዚያ በሊይ ሇሆነ ጊዜ የፀና ከሆነና 
በዚሁ ጊዜም የተፇራ ንብረት ያሇ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 106/2/, 
95 

50580 ድ/ር አሇሌኝ መኮንን 
እና 

ወ/ሮ አስቴር አርአያ 
 

ታህሳስ 
14/2003 

 

15.   ሟች ካሇው ሀብት እጅግ አነስተኛ የሆነ መጠን ያሇው 
ንብረት ሇተወሊጁ እንዱሰጠው የተናዘዘ እንዯሆነ ተናዛዡ 
በተዘዋዋሪ መንገዴ ተወሊጁን እንዯነቀሇው የሚቆጠር 
ስሇመሆኑ 

 የሟች ኑዛዜ ጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ በሆነ ጊዜም የተነቀሇ 
ተወሊጅ ከኑዛዜ ተቀባዩ ጋር እኩሌ ሉካፇሌ የሚገባው 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 951, 938, 939, 937, 912 

54385 አቶ ፌቃደ ሽፇራው 
እና 

አቶ ግሩም ኤዴሚያስ 

ጥር 
27/2003 

 

16.   የጋብቻ ውሌ በአግባቡ ተዯርጓሌ ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ 
 የጋብቻ ውሌ በሚሌ በተጋቢዎች መካከሌ የሚዯረግ 
ስምምነት ከነሙለ ይዘቱ ሉታይና ተፇፃሚ ሉዯረግ የሚገባ 
ስሇመሆኑ 

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 40 እና 
ተከታታዮቹ 73, 46/1/ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 826/2/ 2427 2428 857 

56157 እነ ወ/ሮ ፀሏይ ተሰማ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

እና 
የህፃን አማኑኤሌ 
ወንዯሰን ሞግዚት 

ጥር 
09/2003 

 

17.  አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚችሌባቸው ሁኔታዎች ሊይ 
ሳይንሳዊ የዯም ምርመራ (DNA test) በማስተባበያ ማስረጃነት 
ሉቀርብ የሚችሌ ስሇመሆኑና ፌ/ቤቶች ተከራካሪ ወገኖች በዚህ 
ረገዴ የሚያቀርቧቸውን አቤቱታዎች በአግባቡ ሉያስተናግደ 
የሚገባ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92  
አንቀጽ 144, 143 /ሠ/, 145 

62041 ጥሩወርቅ ወርድፊ 
እና 

ጥሩነሽ ወርድፊ 

የካቲት 
11/2003 

 

18.  ማየት የተሳናቸው ሰዎች የሚያዯርጉት ኑዛዜ በውሌ አዋዋይ 50971 አቶ ሃይላ ስሙጋ የካቲት  



609 

 

ፉት ካሌሆነ በስተቀር አይፀናም ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ 
መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 881/3/, 1728/3/, 340, 343/2/ 

እና 
ሰሊማዊት ተኮሊ  

25/2003 

19.  ከውርስ ሃብት ጋር በተያያዘ ወራሽ የሆነና አካሇመጠን 
ያሌዯረሰ ሰው ሊይ የይርጋ ጊዜ ሉቆጠር የሚገባው አካሇመጠን 
ከዯረሰበት ወይም በመብቱ መጠቀም ከቻሇበት ጊዜ አንስቶ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1845 

57114 ወ/ሮ ሃና ፀጋዬ 
እና 

ወ/ት ጣዕሙ ዯስታ 
 

ግንቦት 
03/2003 

 

20.  በጋብቻ ውስጥ የተወሇዴኩ በመሆኔ ሌጅነቴ እንዱረጋገጥሌኝ 
በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ ህጋዊ መሰረት ያሇውና ፌ/ቤቶችም 
ተቀብሇው በፌሬ ነገር ረገዴ ሉጣሩ የሚገቡትን በማጣራት 
መወሰን ያሇባቸው ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37/1/ 

57607 ኤርምያስ ኬስታንትኖስ 
ግሉፔትስ 

እና 
ሰሇሞን ኬስታንቲኖስ 

ግሉፔትስ 

ግንቦት 
30/2003 

 

21.   ኑዛዜ አዴራጊ ‛ስታመም አሊስታመመኝም “ በሚሌ 
ምክንያት ተወሊጅን በኑዛዜ ሇመንቀሌ የሚያስችሇው ነው 
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

 ኑዛዜ በተዯረገበት ንብረት ሟች መብት የላሇው በሆነ ጊዜ 
ሉከተሌ ስሇሚችሇው ውጤት 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1047, 938, 939, 915, 912 

57836 ወ/ሮ  አስናቀች ዯሳሇኝ  
እና 

የዴርሏ አርያም ቅደስ 
ሩፊኤሌ ቤተክርስቲያን 

ግንቦት 
17/2003 

 

22.   ኑዛዜ ህጋዊ አይዯሇም እንዱሻር በሚሌ ተቃውሞ እስከቀረበ 
ዴረስ በየትኛውም ህጋዊ መስፇርት መሰረት ፌ/ቤት 
ኑዛዜውን ውዴቅ ሉያዯርገው ስሇመቻለ 

 በኑዛዜ ሊይ የነበሩ ምስክሮች የሚሰጡት የምስክርነት ቃሌ 
ስሇሚኖረው ዋጋ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 881-883 

59268 ወ/ሪት ዝባዴ ታዬ 
እና 

እነ ብፁአን ታዬ 
/ሦስት ሰዎች/ 

ግንቦት 
03/2003 

 

23.  ከውርስ ጋር በተገናኘ በህግ ወራሽ የሆኑ ሰዎች ሟችን 
ሇመውረስ ያሌተገቡ ናቸው ሉባሌ የሚችሌበት ሁኔታ ሟች 
በኑዛዜው ከውርስ ሉነቅሊቸው ከሚችሌበት ሁኔታ የተሇየ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 838, 937/1/, 938/2/, /3/ 

49713 እነ የጥሩነሽ አየሇ 
ወራሾች /አራት 

ሰዎች/ 
እና 

ወ/ሮ ወጋየሁ ሠሇሞን 

ሚያዝያ 
03/2003 

 

24.   ተናዛዥ የሆነ ሰው ተወሊጁ የሆነ ሰው በውርስ ሉዯርሰው 
ከሚገባው ዴርሻ ከሩብ በሊይ ጉዲት እንዱዯርስበት ሇማዴረግ 
የሰጠው ምክንያት በቂ መሆን ያሇመሆኑ በዲኞች ሉመረመር 
የሚገባው ስሇመሆኑ 

 ‛ስሊሌረደኝ ወይም ስሊሌጠየቁኝ“ የሚሌ ምክንያት 
በመስጠት ተወሊጅን ሉዯርሰው ከሚገባው የውርስ ዴርሻ 
ሩብ በሊይ ጉዲት እንዱዯርስበት ሇማዴረግ የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 913, 1123 

55648 እነ ወ/ሮ እቴቱ 
ሽፇራው /ሦስት 

ሰዎች/ 
እና 

እነ ወ/ሮ መንበረ 
ሽፇራው /ሦስት 

ሰዎች/ 

ሚያዝያ 
20/2003 

 

25.  የሌጅ አባት ነህ የተባሇ ሰውን በተመሇከተ የመካዴ ክስ 
ሉቀርብ የሚችሌበት አግባብ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 177/3/ 

61677 አቶ ፇቃዯ መክብብ  
እና 

አቶ ዲንኤሌ ብስራት 

ሚያዝያ 
18/2003 

 

26.  ከጋብቻ በሞት መፌረስ ጋር በተገናኘ የሚቀርብ የጋራ ንብረት 
ክፌፌሌ ጥያቄ ሊይ ተፇፃሚ የሚሆነው ይርጋ መቆጠር 
የሚጀምረው ጋብቻው ከፇረሰበት ዕሇት አንስቶ እንጂ ወራሽነት 
ከተረጋገጠበት ቀን ጀምሮ ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1846, 826/1/ 

59539 እነ አቶ ስዩም 
ወ/መስቀሌ /አራት 

ሰዎች/ 
እና 

ወ/ሪት አምሳሇ 
ሙለነህ 

ሰኔ 
29/2003 

 

27.  አስቀዴሞ የተዯረገን የጋብቻ ውሌ በማሻሻሌ የተዯረገ የጋብቻ 
ውሌ ህጋዊ ተቀባይነት እንዱኖረው ፌ/ቤት ቀርቦ መጽዯቅ 
ያሇበት ስሇመሆኑ  
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 47/1-3/ 

60725 አቶ አብርሃ የኋሊሸት 
እና 

ወ/ሮ አበባ ዘመን  

ሰኔ 
27/2003 

 

28.  ባሌና ሚስት በፌቺ ወቅት የጋራ ንብረታቸውን ሇመካፇሌ 
ስምምነት ሊይ ያሌዯረሱ ከሆነና ንብረቱ በአይነት ሉካፇሌ 
የማይችሌ እንዯሆነ ንብረቱ ተሸጦ የተገኘውን ዋጋ እኩሌ 
እንዱካፇለ መዯረግ ያሇበት እንጂ በእጣ እንዱካፇለ ሉወሰን 
የሚችሌበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 103/1/ 

61788 ወ/ሮ ጥሩወርቅ ሇማ 
እና 

ታፇሰ ተሰማ 

ሰኔ 
14/2003 
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29.  በሁሇት ሰዎች መካከሌ የጋብቻ ሁኔታ መኖሩን ሇማረጋገጥ 
የሚያዝ ጭብጥ በሁሇቱ ሰዎች መካከሌ ከጋብቻ ውጪ 
እንዯባሌና ሚስት የመኖር ሁኔታ ስሇመኖሩ ሇማረጋገጥ 
በሚሌ ከሚያዘው ጭብጥ የተሇየ ወይም አንዴ አይነት ነው 
ሉባሌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 

60691 ወ/ሮ ገዛችን ገብሩ 
እና 

ወ/ሮ ዓሇምነሽ በየነ 

ሏምላ 
12/2003 

 

30.  አባትነትን /ሌጅነትን/ ከማረጋገጥ ጋር በተያያዘ በሚቀርብ 
አቤቱታና ክርክር የዱኤን.ኤ (DNA) ምርመራ እንዱዯረግሇት 
በመጠየቅ ክርክር የሚያቀርብ ወገን ሇዚሁ የህክምና ማስረጃ 
የሚያስፇሌገውን ወጪ የመሸፇን ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 259/1/ 
 

63195 ገረመው ሙሜቻ 
እና 

ወ/ሮ አሰፊ ነበበ 

ሏምላ 
26/2003 

 

31.  ጋብቻ ሳይፇርስ የትዲር ግንኙነቱን ትቶ የሄዯ ተጋቢ 
ጋብቻውን ትቶ በሄዯበት ወቅት የተፇራን ንብረት የጋብቻ 
ውጤት ነው በማሇት የክፌያ ጥያቄ ሲያቀርብ በጋብቻ ወቅት 
የተፇራን ንብረት የጋራ ይሆናሌ በሚሇው የህግ ግምት 
ተጠቃሚ ሉሆን የማይገባ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/1/ 

43988 ወ/ሮ ሰኒያ ሼሳ 
ተማም  
እና 

እነ ወ/ሮ በሊይነሽ 
ማቴቦ /ሁሇት ሰዎች/ 

መስከረም 
24/2003 

 

32.  ወዯ ላሊ አገር ሇሥራ በሄዯበት ወቅት ህይወቱ ያሇፇ ሰው 
ጋር በተያያዘ የግሇሰቡ መዯበኛ መኖሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ 
መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ ውርሱ በኢትዮጵያ ውስጥ 
መከፇት ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/በ/ህ/ቁ. 826/1/ 

65621 እነ ወ/ሮ ታዯሇች 
መንግስቱ /አምስት 

ሰዎች/ 
እና 

ተጠሪ፡ የሇም 

ሰኔ 
27/2003 

 

33.    የውርስ ሀብት ይጣራሌኝ በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ 
በሦስት ዓመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ/ 

 ከውርስ ሀብት ክርክር ጋር በተገናኘ ተፇፃሚ የሚሆነው 
የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ንብረቱ በእጅ 
ከተዯረገበት ጊዜ እንጂ ስመሃብቱ ከተዛወረበት ጊዜ አንስቶ 
ስሊሇመሆኑ / 

52407 እነ ወ/ሮ ውሇታ ዯስታ 
ወ/ማርያም /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና 

ወ/ሮ እቴቴ ዯስታ  

ህዲር 
24/2003 

 

34.   የውርስ ሃብት አጣሪ ሪፕርት በፌ/ቤት መጽዯቅ ውጤት  
 በፌ/ቤት የፀዯቀ የውርስ ሃብት አጣሪ ሪፕርትን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 አግባብ ተቃውሞ ሉቀርብበት 
ይገባሌ ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 

45905 ሚስስ ሚሊን ፑሲጂ 
ማሌጂ  
እና 

እነ ሃንዴሬ ፑስ 
ማሌጂ /ሁሇት ሰዎች/ 

ጥቅምት 
03/2003 

 

35.  ከጋብቻ በፉት አንዯኛው ተጋቢ የግሌ መኖሪያ ቤት ኖሮት 
ከጋብቻ በኋሊ ላልች ተጨማሪ ቤቶችና ግንባታዎች 
ተካሂዯዋሌ በሚሌ ከጋብቻ በፉት በስሙ ተመዝግቦ 
የሚገኘው ቤት በጨረታ ተሸጦ ሇተጋቢዎቹ እንዱካፇሌ 
በሚሌ የሚሰጥ ውሣኔ አግባብነት የላሇው ስሇመሆኑ 

53814 እነ አቶ ነስሩ ሰማን 
/ሁሇት ሰዎች/ 

እና 
ወ/ሮ ሙህሉሳ ኒጋኒ 

ጥቅምት 
05/2003 

 

36.  በፌ/ብ/ህ/ቁ. 881 መሰረት የተዯረገ ግሌጽ ኑዛዜ ሊይ ያሇው 
የተናዛዡ የጣት አሻራ በተመሇከተ ክርክር በቀረበ ጊዜና 
በፍረንሲክ ምርመራ ሇማረጋገጥ ካሌተቻሇ በኑዛዜው የተገኙ 
ምስክሮች ቀርበው እንዱመሰክሩ ማዴረግ የሚገባ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 881, 1677/1/, 2007/2/, 897/1/, 896 

54013 ወ/ሮ አስመረት ነጋሲ 
እና 

ወ/ሮ ጽጌረዲ ስዩም 

ጥር 
12/2003 

 

37.   በጋብቻ ውስጥ የሚወሇዴ ሌጅ አባት ባሌ እንዯሆነ የህግ 
ግምት ሉወሰዴ የሚችሌበት አግባብ 

 የዚህ የህግ ግምት የሚቋቋምበት አግባብ እና እንዯ ማስረጃ 
ተወስድ በፌ/ቤት እውቅና ሉያገኝ የሚገባ ስሇመሆኑ 

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 126, 
143 

54024 አቶ ገ/ሉባኖስ ረዲ 
እና 

ወ/ሮ አዜብ አሰፊ 

ጥር 
10/2003 

 

38.  አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሰው ሞግዚት የሌጁ ሀብት የሆነን 
የማይንቀሳቀስ ንብረት ያሇ ፌርዴ ቤት ፇቃዴ ሇመሸጥ 
የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የኦ/ብ/ክ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 69/95 አዋጅ ቁ. 83/96 
አንቀጽ 294, 316 
የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 
277/1/, 292 

54827 እነ ሮም ወርቁ 
ተስፊዬ /አምስት 

ሰዎች/ 
እና 

አሰግዴ ሸነገሇኝ 

ሚያዝያ 
21/2003 

 

39.  አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ሞግዚት የሌጁ ንብረት የሆነን 54129 አቶ ከፌያሇው በቀሇ  ህዲር  
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የማይንቀሳቀስ ንብረት በሽያጭ ሇ3ኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ በህግ 
ስሌጣን ያሌተሰጠው ስሇመሆኑ 

እና 
ወጣት ሶፉያን 
አብደሌቃዴር   

01/2003 

40.   ከውርስ በዝምታ ወይም ያሇበቂና ህጋዊ ምክንያት የተነቀሇ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽ ከጠቅሊሊ የኑዛዜ ተጠቃሚ ጋር 
እኩሌ ወራሽ ሆኖ የሟችን የውርስ ሃብት ሉካፇሌ የሚገባ 
ስሇመሆኑ 

 ‛በህይወቴ ሊይ ከፌተኛ ችግር ፇጥረውብኛሌ“ የሚሌ 
ምክንያት በመስጠት ብቻ ተወሊጅን ሇመንቀሌ የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ 

 ሟች ካሇው ሃብት እጅግ አነስተኛ የሆነ ንብረት /ሀብት/ 
ሇተወሊጁ በኑዛዜ የሰጠ እንዯሆነ በውጤት ዯረጃ ተወሊጁ 
የተነቀሇ መሆኑን መገንዘብ የሚቻሌና ተወሊጁ ከላልች 
የጠቅሊሊ ኑዛዜ ተጠቃሚዎች ጋር እኩሌ መካፇሌ ያሇበት 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 912, 938, 939, 915, 1014, 1123 

58338 እነ አቶ ዲንኤሌ ጽጌ 
/ሁሇት ሰዎች/  

እና 
የህፃን አሳሇፇ ጽጌ 

ሞግዚት 

ሚያዝያ 
06/2003 

 

41.   የውርስ ሃብት አጣሪ የሆነ ሰው የሟችን ንብረት በማጣራት 
ረገዴ ሉኖረው የሚችሇው የስሌጣን አዴማስ 

 በወራሾች መካከሌ አንዴን ንብረት በተመሇከተ የውርሱ 
ሃብት አካሌ ስሇመሆኑ ክርክር በተነሳ ጊዜ አጣሪው ግራ 
ቀኙ ያቀረቡትን ማስረጃ በሪፕርቱ ሊይ በማስፇር ጉዲዩን 
ሇሚመሇከተው ፌ/ቤት ማቅረብ እንጂ ማስረጃዎቹን በራሱ 
መዝኖ አከራካሪው ንብረት የውርሱ ሃብት አካሌ ነው 
ወይም አይዯሇም በማሇት ውሣኔ ሇመስጠት ስሌጣን የላሇው 
ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 956 

66727 ወ/ሪት ዝናሽ ዘውደ 
እና 

የወ/ሮ መዴሏኒት ካሣ 
ወራሽ እነ ወ/ሮ 
ዯብሪቱ ስዩም 

ሏምላ 
29/2003 

 

42.  ከጋብቻ በፉት በአንዯኛው ተጋቢ የተፇራ ቤት በጋብቻ ወቅት 
እዴሳት የተካሄዯሇት መሆኑ ብቻ ንብረቱን የባሌና ሚስቱ 
የጋራ ሃብት የማያዯርገው ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 42/1/, 
57 

45207 ወ/ሮ አየሇች ከበዯ 
እና 

በሊቸው ዋሇ 

ሰኔ 
16/2002 

 

43.   ተወሊጅ የሆነ ሰው ከውርስ ተነቅሎሌ ሉባሌ የሚችሇው 
ተናዛዡ ንብረቱን በጠቅሊሊ የኑዛዜ ስጦታ ሇላልች 
ተወሊጆች ወይም ላልች ሰዎች የሰጠ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 

 ሟች ያሇው አንዴ የታወቀ ንብረት ብቻ ሆኖ ይህንኑ 
ከተወሊጆቹ መካከሌ አንደን ወይም ሁለንም ሳያካትት 
ሇላልች ሰዎች በኑዛዜ የሰጠ እንዯሆነ ተነቀሌኩ የሚሌ 
ወገን ኑዛዜው ሊይ ተቃውሞ ሉያነሳ የሚችሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 937-939, 842/2/, 915 

47917  እነ ወ/ሮ 
መሌካምሥራ አሇበሌ 

/አራት ሰዎች/ 
እና 

ወ/ሮ አንሇይ ሉበን 

ግንቦት 
ዏ5/2003 

 

አሠሪና ሠራተኛ 
44.   በህብረት ስምምነት ውስጥ በላሊ አኳኋን ካሌተገሇፀ 

በስተቀር የህብረት ስምምነት ከተፇረመበት ዕሇት አንስቶ 
የሚፀና ስሇመሆኑ 

 የህብረት ስምምነት በሚመሇከተው አካሌ ፉት ቀርቦ 
እንዱመዘገብ የሚዯረገው ዴርዴር ተዯርጏበት 
ከተፇረመበት በኋሊ ሇመሆኑ 

 በተዯራዲሪ ወገኖች በተሟሊና በአግባቡ ያሌተፇረመ 
የህብረት ስምምነት በፌርዴ ሃይሌ እንዱመዘገብ 
የሚዯረግበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 124-135 

54451 የፉንጫ ስኳር ፊብሪካ  
እና 

የፉንጫ ስኳር ፊብሪካ 
መ/ሰ/ማህበር 

መስከረም 
27/2003 

 

45.  አንዴ ሰራተኛ ሇሥራ ከሚጠቀምበት መሳሪያ ብሌሽት 
መከሰት ጋር በተገናኘ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሇው አሰሪው 
ግዳታና ኃሊፉነቱን በአግባቡ የተወጣ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 
የአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 12/1//ሀ/ 

48945 አቶ አየሇ አበበ 
እና 

የፉንፉኔ የዯን ዴርጅት 

ህዲር 
27/2003 

 

46.  የህብረት ስምምነት የላሇው አሰሪ ሰራተኛው የዱሲፔሉን 
ጉዴሇት ፇጽሟሌ የሚሌበትን ጉዲይ ሇማጣራትና 
ሇመመርመር ሰራተኛውን ከአንዴ ወር ሊሌበሇጠ ጊዜ ሇማገዴ 

53985 ዲሽን ባንክ አ.ማ 
እና 

አቶ ዘነበ ዴንቄሳ 

ህዲር 
13/2003 
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ስሇመቻለ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/4/ 

47.  በህብረት ስምምነት ሊይ ከተመሇከቱ ሁኔታዎች ውጪ 
ሰራተኛን ያሇአግባብ አዛውሮ የማሰራት ተግባር ህጋዊ ነው 
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ  

54326 አንበሳ ጫማ አ.ማ  
እና  ወ/ሮ እትሁን 

አያላው  

ህዲር 
03/2003 

 

48.  በስራ ሊይ ከሚዯርስ ጉዲት ጋር በተያያዘ የአሰሪው ኃሊፉነት 
በጥፊት ሊይ ያሌተመሰረተ (strict liability) ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 96, 97 

57068 የኢትዮጵያ መዴን 
ዴርጅት  
እና  

እነ ወ/ሮ ሰናይት 
መጫ /ሦስት ሰዎች/ 

ህዲር 
28/2003 

 

49.  ከስራ ተሰናበትኩ በማሇት አቤቱታ የሚያቀርብ ሠራተኛ 
በእርግጥም ስሇመሰናበቱ አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎች 
በማቅረብ የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 

57541 የቻይና መንገዴና 
ዴሌዴይ ሥራ 

ዴርጅት 
እና 

ግርማ ቡሽራ 

ህዲር 
14/2003 

 

50.  በአዋጅ በተቋቋመ የት/ት ተቋም ውስጥ በሚገኝና በራሱ 
ገቢና በጀት የሚተዲዯርና ሠራተኞችን ቀጥሮ በሚሠራ ክበብ 
ውስጥ የሚሠሩ ሠራተኞች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክርክሮች 
በአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ አዋጅ ሉስተናገደ የሚገባ ስሇመሆኑ 
እና ተቋሙን ሇማቋቋም የወጣው አዋጅ ተፇፃሚ ይሆናሌ 
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 
አዋጅ ቁ. 515/96 
አዋጅ ቁ. ዯንብ ቁጥር 61/96 

46075 አቶ ንጉስ ሃደሽ  
እና 

የመቀላ ዩኒቨርስቲ 
ተማሪዎች ዱን 

ታህሳስ 
25/2003 

 

51.  ከሥራ ክርክር ጋር በተገናኘ አሰሪና ሠራተኛው ያዯረጉት 
የሥራ ቅጥር ውሌን አስመሌክቶ ክርክር ቢነሳ ጉዲዩን 
የሚገዛው ከኢትዮጵያ ላሊ /ውጭ/ የሆነ አገር ህግ መሆኑንና 
የሥራ ቦታውም ቢሆን ከኢትዮጵያ ውጪ እንዱሆን 
የተስማሙ እንዯሆነ ጉዲዩ በአጠቃሊይ የአሇም አቀፌ የግሇሰብ 
ህግ (private international law) ጥያቄን የሚያስነሳ 
በመሆኑ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ያሇው ፌ/ቤት የትኛው 
ነው?፣ በየትኛው አገር ህግ መሰረት?፣ የመሳሰለትን 
ጥያቄዎች ሇመመሇስ ስሌጣን ያሇው የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 11/2/ 

60685 አቶ በዛብህ እሸቴ 
እና  

ሳሉኒ ኮንስትራክሽን  

የካቲት 
21/2003 

 

52.  አንዴ ሰራተኛ በአሰሪው ታግድ /የሥራ ውለ ተቋርጦ/ 
በነበረበትና ባሌሰራበት ዓመት አሰሪው ሇላልች ሠራተኞች 
የከፇሇውን የቦነስ ክፌያ ሇመክፇሌ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43, 45/5/, 53 

59320 ጊዮን ሆቴልች 
ዴርጅት  
እና 

አቶ ስሇሺ አምዳ 

ግንቦት 
15/2003 

 

53.  አሰሪ ሠራተኛው ጥፊት እንዯፇፀመ አውቆ በአንዴ ወር ጊዜ 
ውስጥ የማሰናበት እርምጃ አሇመውሰደ ስንብቱን ህገ ወጥ 
የሚያዯርገው ቢሆንም ሠራተኛውን ወዯ ሥራው እንዱመሌስ 
ሊይገዯዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 43/3/ 

64079 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን 

እና 
አቶ ጌትነት መኮንን 

ግንቦት 
17/2003 

 

54.  በሥራ ሊይ ከሚዯርስ ጉዲት ጋር በተያያዘ የጉዲቱን አይነትና 
መጠን መሇየት የሚቻሌበት አግባብ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 109/3/ /ሀ/ሇ/ 101/2/ 100 96/1/ 
99/1/  

60464 የኦሮሚያ መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና 
አቶ ግርማ ወዩሳ 

መጋቢት 
06/2003 

 

55.  ከአሰሪና ሠራተኛ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪው ሠራተኛው 
የሚጠይቀውን የገንዘብ ክፌያ በማመን የፃፇው ዯብዲቤ 
ሠራተኛው መብቱን ሇማስከበር በሚያቀርበው የክፌያ ጥያቄ 
ሊይ የሚቆጠረውን ይርጋ የሚያቋርጥ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 164/3/ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1852/1/ 

63635 አቶ ጉሌሊት ወሌዳ 
እና 

የሸቀጦች ጅምሊ 

ሰኔ 
27/2003 

 

56.   አንዴ ሠራተኛ ቦነስ ወይም ዴጏማ ሉያገኝ የሚችሇው 
ከአሰሪው ጋር በሚዯረግ /በሚኖር/ ስምምነት እንጂ በህጉ 
አሠሪ ሇሠራተኛው በቦነስ ዴጏማ እንዱከፌሌ በአስገዲጅነት 
የተመሇከተ ነገር የላሇ ስሇመሆኑ 

64758 እነ ተመስገን ገ/እየሱስ 
እና 

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

ሰኔ 
17/2003 
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 የቦነስና ዴጏማ አሰጣጥና አፇፃፀምን በተመሇከተ በህብረት 
ስምምነት የተመሇከተ ዯንብና መመሪያ ተግባራዊ ሉዯረግ 
የሚገባ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 4, 12, 13, 53 
57.   አንዴ ሠራተኛ አሰሪው በአሰሪና ሠራተኛ ህጉ መሰረት 

ሉከፌሇው የሚገባውና ያሌከፇሇው ክፌያ መኖሩን /እንዲሇ/ 
በተረዲ ጊዜ አሰሪውን የመጠየቅ መብት ያሇው ስሇመሆኑ 
 የአሰሪና ሠራተኛ ግንኙነት በቀጠሇበት ሁኔታ ሠራተኛው 
በአንዴ ወቅት ሉከፇሇኝ /ሉጠበቅሌኝ/ ይገባሌ በማሇት 
ያቀረበው የመብት ወይም የክፌያ ጥያቄ በፌርዴ ቤት 
ውዴቅ መዯረጉ በላሊ ጊዜ መብቱን ከመጠየቅ የሚያግዯው 
ስሊሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 12 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5, 216 

66242 ወ/ሮ ሙለ ዯምሴ 
እና 

ሸራተን አዱስ 

ሏምላ 
13/2003 

 

58.  በአዋጅ ቁ. 147/91 መሠረት በተቋቋመ ማህበር ውስጥ ሊለ 
ሰራተኞች አዋጅ ቁ. 377/96 ተፇፃሚ ስሇመሆኑ 

59579 ወ/ሮ አሞኘሽ ገብሬ 
እና 

የአቃቂ መሇዋወጫ 
ዕቃዎች የእጅ 

መሣሪያዎች አ/ማ 
ሠራተኞች የገንዘብና 

ቁጠባ ብዴር 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

ግንቦት 
16/2003 

 

59.  የጡረታ መብት ያሇው የመንግስት ሌማት ዴርጅት ሠራተኛ 
ሉያገኝ ስሇሚገባው ካሣ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 9/1/ 

65427 ሜታ አቦ ቢራ አ.ማ 
እና 

ወ/መዴህን ቢረዲ 

ግንቦት 
15/2003 

 

60.  ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ ሠራተኞች እየሠሩ የሚገኙትን 
ሥራ በተመሇከተ የሥራ ውሌ አሊዯሱም ወይም ሇማዯስ 
ፇቃዯኛ አይዯለም በሚሌ ሇማሰናበት የሚያስችሌ የህግ 
መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ 

62370 የኢትዮጵያ ኤላክትሪከ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን  

እና 
እነ አቶ እዮብ መሇሰ 

/አራት ሰዎች/ 

ታህሳስ 
26/2003 

 

61.   በአዋጅ ቁ. 377/96 መሰረት የሠራተኛ ማህበር ሇማቋቋም 
የሚቻሌበት አግባብ 

 የሰራተኛ ማህበር ሇማቋቋም መብት የተሰጣቸው በአዋጅ 
ቁ. 377/96 የሚተዲዯሩ ሰራተኞች ብቻ ስሇመሆናቸው 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 114, 115, 118, 2/4/, 113 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 42/1/ /ሀ/, 31 

55731 የኢትዮጵያ ብሓራዊ 
ባንክ ሰራተኛ ማህበር 

እና 
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ማህበራዊ 

ጉዲይ ሚንስቴር  

የካቲት 
22/2003 

 

62.   የሠራተኛ ዯመወዝ ሉቀነስ የሚችሇው በህግ፣ በህብረት 
ስምምነት፣ ወይም በሥራ ዯንብ በተወሰነው መሰረት 
ወይም በፌ/ቤት ትዕዛዝ ብቻ ስሇመሆኑ 

 አሰሪ የሠራተኛን ዯመወዝ በራሱ ውሣኔ ሉቀንስ፣ ሉይዝ 
ወይም የዕዲ ማቻቻያ ሉያዯርግ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 59/1/ 

59666 የኦሮሚያ መንገድች 
ባሇስሌጣን  

እና 
አቶ አቡ ጏበና 

ግንቦት 
04/2003 

 

63.   የዯረጃ እዴገት በዴርጅት ውስጥ በሥራ ሊይ ባሇ የእዴገት 
አሰጣጥ ስርዓት እና ዯንብ መሰረት የሚካሄዴ ስሇመሆኑ 

 የዯመወዝ ጭማሪ ሉገኝ የሚችሇው በእዴገት ወይም 
አሰሪው የዯመወዝ ጭማሪ ማዴረግ የሚችሌበት አግባብ 
ኖሮት ሲጨመር ስሇመሆኑ 

 በመሠረታዊ የስራ ሂዯት ሇውጥ (BPR) መሠረት የተዯረገ 
የሥራ ምዯባ የዯመወዝ ጭማሪ የማያስገኝ ስሇመሆኑ 

64821  የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃየሌ ኮርፕሬሽን 

 እና 
አያላው ሔብስት 

ግንቦት 
01/2003 

 

64.  ከአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ጋር በተያያዘ በፌ/ቤት የተሰጠ 
ፌርዴ እንዱፇፀም የሚቀርብ አቤቱታ ፌርዴ ከተሰጠበት ቀን 
አንስቶ በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ 
የሚታገዴ ስሇመሆኑ 

53527 የኢትዮጵያ ፕስታ 
አገሌግልት ዴርጅት 

እና 
አቶ በዲሶ መሌካቶ 

መስከረም 
27/2003 

 

65.  ሟች ከቀበላ ተከራይቶት የነበረን መኖሪያ ቤት ወራሽነትን 
በማረጋገጥ ብቻ በቤቱ ውስጥ የመኖር ህጋዊ መብት ሉገኝ 
የማይችሌ ስሇመሆኑና ተቀባይነት ያሇው የሁከት ይወገዴሌኝ 
አቤቱታ ሉቀርብ ስሊሇመቻለ 

57045 የሌዯታ ክ/ከተማ ቀበላ 
12 አስተዲዯር ጽ/ቤት 

እና 
አቶ ተስፊዬ አሰፊ 

ጥር 
25/2003 

 

66.  የመከሊከያ ሰራዊት አባሌ ያሌሆነ የመንግስት ሰራተኛ 61872 የኢትዮጵያ ፔሌፔና የካቲት  
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በፌቃደ ሥራ በሇቀቀ ጊዜ የስንብት ክፌያ ሉያገኝ 
የሚችሌበት አግባብ 
የመንግስት ሰራተኞች ጡረታ አዋጅ ቁ. 345/95 

ወረቀት አ/ማ 
እና 

አብደሌቃዴር አዯም 

10/2003 

67.  ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇውና በባሇሃብትነት ሉያዝ 
የሚችሌን የአሰሪ የሆነ ነገር ሊይ ሠራተኛው ሆን ብልም ሆነ 
በቸሌተኝነት በማናቸውም ሁኔታ ጉዲት ያዯረሰ መሆኑ 
በተረጋገጠ ጊዜ የሥራ ውለን ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/1/ሸ/ 

64988 ዲሽን ባንክ አ/ማ 
እና 

አቶ ሃይለ ሽመሌስ 

ግንቦት 
30/2003 

 

68.   የመንግስት ሰራተኞች አዋጅን መሰረት በማዴረግ የሚነሳ 
ክርክር የሚስተናገዴበት ህግና የይግባኝ ማቅረቢያ ጊዜ 

 ይግባኝ ሇማቅረብ ጊዜ ያሇፇበትን አቤቱታ ተቀብል 
ሇማስተናገዴ የሚቻሌበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 76/2/ 
አዋጅ ቁ. 6/2000 አንቀጽ 

61843 ሰይፈ ናስር  
እና 

የአ.አ ከተማ 
አስተዲዯር ፌትህና 

ህግ ጉዲዮች 

መጋቢት 
23/2003 

 

69.   ሇተወሰነ ጊዜና ሥራ የተቀጠረ ሠራተኛ ጊዜው ዯርሶ 
መሰናበቱ ምንም እንኳን ላልች ሠራተኞች በእሱ ምትክ 
የተቀጠሩ ቢሆንም ህገ ወጥ ነው ሇማሇት የማይችሌ 
ስሇመሆኑ 

57337 አዴቬንቲስት የሌማት 
ተራዴኦ ዴርጅት 

እና  
አቶ ገበየሁ 
ወ/ሚካኤሌ 

ሰኔ 
15/2003 

 

70.  በአሰሪና ሰራተኛ ስምምነት የሚዘጋጅ የህብረት ስምምነት 
ውስጥ የተካተቱ ሠራተኛን ያሇማስጠንቀቂያ ከሥራ 
ሇማሰናበት የሚያስችለ ምክንያቶች ጥፊትን መሰረት 
ማዴረግ ያሇባቸው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27/1//ተ/ 

64734 ካንትሪ ክሇብ ዳበልበር 
የረር ቪው የመኖሪያ 

ቤቶች ግንባታ 
ፔሮጀክት 

እና 
እነ አቶ በቀሇ ሇማ 
/ሦሰት ሰዎች/ 

ሰኔ 
16/2003 

 

71.  የግንባታ ሥራ ተቋራጭ ዴርጅት ከ3ኛ ወገን ጋር ባዯረገው 
የግንባታ ሥራ ውሌ መነሻነት የቀጠረውን ሰራተኛ የግንባታ 
ሥራው ውሌ በመቋረጡ ምክንያት ማሰናበቱ ህገ ወጥ ነው 
ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 24/4/, 4/1/, 10, 9 

66306 አምሳለ ወረዲ 
ኮንስትራክሽን አ/ማ 

እነ  
እነ አቶ መሏመዴ 

ሰይዴ /ስዴስት ሰዎች/ 

ሰኔ 
03/2003 

 

72.  የወንጀሌ ዴርጊት ፇጽሟሌ በሚሌ በመጠርጠሩ የተነሳ 
ከሥራ ታግድ የነበረና በኋሊም የተሰናበት ሠራተኛ በወንጀሌ 
ተከስሶ ጥፊተኛ መሆኑ ተረጋግጦ የተሰጠ የፌ/ቤት ውሣኔ 
ያሌቀረበ በመሆኑ ብቻ ስንብቱ ህገ ወጥ ነው ሇማሇት 
የማይቻሌ ስሇመሆኑና ጉዲዩን በማስተናገዴ ሊይ የሚገኝ 
ፌ/ቤት የሠራተኛውን ስንብት አግባብነት ሇመወሰን 
ማናቸውንም ማስረጃ አስቀርቦ በመመሌከት ሇጉዲዩ እሌባት 
መስጠት ያሇበት ስሇመሆኑ 

59906  የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር 
ዴርጅት 
እና 

ኃይሇማርያም ሻረው 

የካቲት 
09/2003 

 

73.  ከሥራ ጋር ባሌተገናኘ /ተፇጥሮአዊ/ ሞት ምክንያት የሥራ 
ውሌ ሲቋረጥ የሥራ ስንብት ክፌያ የማይከፇሌ ስሇመሆኑ 

18495 የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና 
ወ/ሮ አሚናት ገበየሁ 

መጋቢት 
18/1999 

 

74.   የቦነስ ክፌያ ሇሠራተኛ የሚከፇሇው በሥራ ሊይ ያሇ 
ሰራተኛ ወዯፉት በርትቶ እንዱሰራ ሇማበረታታት ብቻ 
ሳይሆን በሥራ ሊይ በነበረበት ወቅት የሰራው ሥራ 
ሇአሰሪው ትርፊማ ውጤት በማስገኘቱ የትርፈ ተጠቃሚ 
እንዱሆን ሇማስቻሌ ጭምር ስሇመሆኑ 

 የቦነስ ክፌያ ተጠቃሚ ሇመሆን ሠራተኛው ዴርጅቱ 
/ተቋሙ/ ትርፊማ ውጤት ባስገኘበት ዓመት በሥራ ሊይ 
የነበረና አስተዋጽኦ ያዯረገ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 

20869 አቶ አዱሱ አቦሴ 
እና 

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን 

ሰኔ 
30/1998 

 

ንብረት 
75.  ቤትና ቦታዬን ያሇአግባብ ተነጠቅሁ በሚሌ የሚቀርብ 

አቤቱታ በፌ/ቤት ታይቶ ፌርዴ ሉሰጥበት የማይችሌ 
አስተዲዯራዊ ጉዲይ ነው ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ  
ኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 37 

48217 ወ/ሮ አባዱት ሇምሇም  
እና  

እነ የዛሇአንበሳ ከተማ 
አስተዲዯር ጽ/ቤት 

ጥቅምት 
03/2003 
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የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 4 /ሁሇት ሰዎች/ 
76.  የመሬት ይዞታ ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ በተወሰዯ ጊዜ ካሣ 

የሚከፇሇው በተወሰዯው ይዞታ ሊይ ንብረት የነበረ መሆኑ 
እንዱሁም ንብረቱን ሇመተካት ከሚያስፇሌገው ወጪ ጋር 
ተመጣጣኝነት ያሇው መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 401/96 አንቀጽ 9/1/, 10 
አዋጅ ቁ. 455/97 

52496 የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን  

እና 
እነ አቶ ከዴር 

ኃላጅንሶ /አስራ ሁሇት 
ሰዎች/ 

ጥቅምት 
16/2003 

 

77.   አንዴ ሰው የንብረት ባሇቤት የሚሆነው በጉሌበቱ፣ 
በፇጠራ ችልታው ወይም በገንዘቡ ንብረትን ያፇራ 
እነዯሆነ ስሇመሆኑ  

 የፌርዴ ባሇዕዲ የሆነ ሰው ንብረቱ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያነት 
እንዲይውሌ አስቦ አካሇ መጠን ባሌዯረሰ ህፃን ሌጁ ስም 
ማዞሩ ብቻ ከኃሊፉነት ሉያዴነው የሚያስችሌ ስሊሇመሆኑና 
ይህ በመሆኑም ሉፇፀም የሚችሌ ፌርዴ የሇም ሉባሌ 
የማይችሌ ስሇመሆኑ  

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/2/ 

55081 ወ/ሪት ራሓሌ ሥነ 
ፀሏይ 
እና 

አቶ መስፌን ታምራት 

ጥቅምት 
18/2003 

 

78.   መንግስት አንዴን የግሌ ንብረት ሇህዝብ ጥቅም 
በሚወስዴበት ጊዜ ሉከተሇው ስሇሚገባው ሥነ ሥርዓት 

 ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ ንብረቱ የተወሰዯበት ሰው የተሰጠው 
ግምት ከንብረቱ ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ አይዯሇም በሚሌ 
ሇፌ/ቤት የሚቀርብ አቤቱታ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ መቅረብ 
ያሇበት ሰሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1460-1488 

50810 እነ አቶ ፀጋዬ 
መሠረት /ሰባ ዘጠኝ 

ሰዎች/ 
እና 

የመንገዴ 
ትራንስፕርት 
ባሇስሌጣን 

ጥቅምት 
30/2003 

 

79.  የማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር በተያያዘ ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ 
ስመ ሃብት ይዞ መገኘት የንብረቱ ባሇቤት አዴርጏ 
የማያስቆጥር ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196 

47139 አቶ የሱፌ ሁሴን 
እና 

አቶ አዯን አብዯሊ 

ህዲር 
30/2003 

 

80.  አዋጅ ቁ. 47/67 ከመውጣቱ በፉት የተዯረገ የመሬት ኪራይ 
ውሌ ህጋዊ አስገዲጅነት ሉኖረው የማይችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 47/67 

48086 እነ ወ/ሮ አሰሇፇች 
ወሌዯሚካኤሌ /ሁሇት 

ሰዎች/  
እና 

ቶታሌ ኢትዮጵያ 
አክሲዮን ማህበር 

ህዲር 
03/2003 

 

81.    ፌ/ቤቶች በሚቀርቡሊቸው አቤቱታዎች ሊይ ህግን ተፇፃሚ 
ሇማዴረግ የቀረበውን የክስ አርእስት ብቻ ሳይሆን ይዘት 
ጭምር መመሌከት የሚገባቸው ስሇመሆኑ 
  ከንብረት ባሇቤትነት ጋር በተያያዘ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149/1/ 
መሰረት ሁከት የተፇጠረበት ሰው እንዱወገዴሇት ይዞታው 
የተወሰዯበት ሰው ዯግሞ እንዱመሇስሇት በሚሌ ዲኝነት 
የሚጠየቀው አቤቱታ የቀረበበት ንብረት ተገምቶ ተገቢው 
ዲኝነት ከተከፇሇበት በኋሊ ስሇመሆኑና በጥቅለ የተፇጠረ 
ሁከት እንዱወገዴ (cessation of interference) እንዯሆነ 
ተቆጥሮ ሌክ አቤቱታቸው በገንዘብ የማይገመቱ አቤቱታዎች 
አይነት ሉስተናገዴ የማይገባ ስሇመሆኑና የይርጋ ዯንብ 
ተፇፃሚ የማይሆን ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1149/2/ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 16, 226/3/  

49985 ሻሇቃ አሰፊ አየሇ 
ዯምሴ  
እና 

ፌቃደ ሙለጌታ 

ህዲር 
28/2003 

 

82.  መሬት በፌ/ብሓር ግንኙነት የተፇጠረን ዕዲ ሇመክፇሌ 
ጥቅም ሊይ ሉውሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/3/ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1678/2/ 

49200 አቶ ጋሻው በጏሰው 
እና 

አቶ አሇበሌ መከተ 

ህዲር 
01/2003 

 

83.  የከተማ መሬት ይዞታን እንዱሇቅ የተዯረገ ባሇይዞታ 
በተወሰነሇት የካሣ መጠን ሊይ ካሌተስማማ አቤቱታውን 
ማቅረብ ያሇበት በከተማው አስተዲዯር ሥር ሇተቋቋመ 
የመሬት ነክ አቤቱታ ሰሚ አካሌ ስሇመሆኑ እና በመዯበኛ 
ፌ/ቤት ጉዲዩ ሉታይ የሚችሇው በይግባኝ ብቻ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁጥር 455/97 አንቀጽ 11/2/, /4/ 

57271 የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና         ጃዲ ብሩ 

ታህሳስ 
27/2003 
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84.   የማይንቀሳቀስ ንብረት /ህንፃ/ ግንባታ ሥራ ጋር በተገናኘ 
ተፇፃሚ ስሇሚሆኑ ዴንጋጌዎች  

 የሥራ ተቋራጭነት ውሌ ተፇጽሟሌ /አሇ/ ሇማሇት 
የሚቻሌበት አግባብ 

 የግንባታ ሥራ ውሌ በሌዩ ፍርም መዯረግ ያሇበት 
ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3019-3040 

47526 ዛፌኮ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር 
እና 

ብሓራዊ መሏንዱሶች 
ስራ ተቋራጭ ዴርጅት 

ግንቦት 
15/2003 

 

85.   የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ በቅን ሌቦና የተዯረገ 
ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ በህግ ጥበቃ ሉዯረግሇት 
የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 በህግ ፉት በማይፀና ሁኔታ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ባሇቤትነት የምስክር ወረቀት የያዘ ሰው ይህንኑ ንብረት 
ሇላሊ ሰው ሇማስተሊሇፌ በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት 
የሚያዯርገው የሽያጭ ውሌ ህጋዊ ነው ሉባሌ የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ 

 የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሽያጭ ሇ3ኛ ወገን ሇማስተሊሇፌ 
መብት ከላሇው ሰው እያወቀ የሽያጭ ውሌ የፇፀመ ገዢ 
በቅን ሌቦና የተዯረገ ነው በሚሌ የሔግ ጥበቃ የሚዯረግበት 
ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1195, 1196, 2882-2884 

60720 ወ/ሮ ሄርያ መሏመዴ 
ግርግቦ 
እና 

አቶ ሸምሱ የሱፌ 

ግንቦት 
15/2003 

 

86.  ተከራይ ሇሆነ ወገን በተከራየው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ 
የባሇቤትነት ወይም ላሊ መብት አሇን በማይለ 3ኛ ወገኖች 
አዴራጏት ሇሚነሳ ሁከት አከራይ ዋስትና እንዱሰጥ 
የማይገዯዴ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2914/1/, /2/, 2913/1/, /2/ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158 

63042 የመንግስት ቤቶች 
ኤጀንሲ 
እና 

አቶ ሰሇሞን ነጋሽ 

ግንቦት 
01/2003 

 

87.  ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ ይዞታውን እንዱሇቅ የተዯረገ ሰው 
በመሬቱ ሊይ የሰፇረውን ንብረት ሇመተካት ከሚከፇሇው ካሣ 
በተጨማሪ በይዞታው ሊይ የነበረው ንብረት በመፌረሱ የተነሳ 
የተቋረጠ ገቢ /የታጠ ጥቅም/ ካሣ ሉከፇሌ የሚችሌበት የህግ 
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 455/97 አንቀጽ 2/1//ሇ/, 7/1/2/ ዯንብ ቁ. 135/99 

63352 የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና 
አቶ ቱላ አብድ 

ሏምላ 
13/2003 

 

88.   ተከራይ በይዞታው ያሇውን የማይንቀሳቀስ ንብረት አከራይ 
ባሇበት ዕዲ ምክንያት ባሇገንዘብ የሆነ ወገን ንብረቱን 
መረከቡ በተከራዩ ሊይ የሁከት ተግባር ፇጽሟሌ 
የማያስብሌ ስሇመሆኑ 

 የተከራዩ  እና በንብረቱ ሊይ መብት ያሇው ባሇገንዘብ 
የሚኖራቸው ተነፃፃሪ መብት 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1140 1149 2933/1/ 2899 2931 
አዋጅ ቁ. 97/90 አንቀጽ 6  

62858 ፒዝ ፊይንዯር 
ኢንተርናሽናሇ 
ኢትዮጵያ  

እና 
እነ የኢትዮጵያ ንግዴ 
ባንክ /ሁሇት ሰዎች/ 

ግንቦት 
16/2003 

 

89.  ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ 
እንዱፇርስ መረጃ የዯረሰው በመሆኑ ቤቱን ያፇረሰ ሰው 
የአስተዲዯር አካለ የዱዛይን ሇውጥ አዴርጏ ቤቱ ከፇረሰ 
በኋሊ የግሇሰቡን ይዞታ /ንብረት/ መፌረስ የማያስፇሌግ 
መሆኑን መግሇፁ ካሣ የመክፇሌ ግዳታውን ቀሪ የማያዯርግ 
ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 322/97 
አዋጅ ቁ. 455/97 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት art. 40/2/ 

62293 የኢትዮጵያ መንገድች 
ባሇስሌጣን 

እና 
እነ አቶ መስፌን 
ጀንበሩ /ሁሇት ሰዎች/ 

ግንቦት 
15/2003 

 

90.   አንዴ ሰው የላሇውን ነገር ሸጦ በተገኘ ጊዜ ገዢው በህግ 
ሉያገኝ ስሇሚገባው መፌትሓ 

 በላሇ መብት መሥራት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2884/1/ /2/, 2282-2285, 1716 

51034  ታሪክ ጌታቸው 
እና 

እነ ወ/ሮ አሌጋነሽ 
ተጠምቀ /ሁሇት 

ሰዎች/ 

የካቲት 
22/2003 

 

91.   የኮንድሚንየም ቤትን ዋጋ አጠቃሊይ የከፇሇ የኮንድሚንየም 
ቤት ባሇቤት በፌርዴ የተወሰነበት የላሊ ሰው ዕዲ ያሇበት 
በሆነ ጊዜ ፌርዴ ቤቶች ቤቱ በአፇፃፀም ተሸጦ ሇዕዲው 
መክፇያነት እንዱሆን ሇማዘዝ የሚችለ ስሇመሆኑ 

 የኮንድሚንየም ቤት ባሇሀብት የሆነ ሰው በራሱ ፇቃዴ 

56011  አቶ ሳሙኤሌ ታዯሰ 
እና 

ወ/ሮ እጥፌወርቅ 
ኃይሇማርያም 

መጋቢት 
23/2003 
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ቤቱን ሇመሸጥ ሇመሇወጥ ወይም ሇ3ኛ ወገን ሇማስፇሊሇፌ 
የሚችሇው ያሇበትን የቤቱን ዋጋ አጠናቅቆ ከከፇሇበት ጊዜ 
ጀምሮ አምስት ዓመት ካሇፇ በኋሊ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 19/97 አንቀጽ 21, 14/2 
92.   በህጋዊ መንገዴ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በሽያጭ ውሌ 

ያገኘ ገዢ የሚመሇከተውን የአስተዲዯር አካሌ የስም 
ዝውውር እንዱፇጽምሇት በፌ/ቤት ሇመክሰስ  የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 

 የሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ በህግ የተሰጠውን 
ተግባርና ሃሊፉነት ካሌተወጣ ገዥ መብቱን ሇማስከበር ክስ 
ማቅረብ የሚገባው በዚሁ የአስተዲዯር አካሌ ሊይ ስሇመሆኑ 

የአማራ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ. 91/96 እና ዯንብ ቁጥር 12/2000 
 
 

49428  እነ ወ/ሮ ከበቡሽ 
ሌሳነወርቅ /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና 

እነ አቶ ፀዲለ አዲነ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

 

ህዲር 
28/2003 

 

ጉምሩክ /ቀረጥ/ ግብር 
93.  በስህተት ሇጉምሩክ የተከፇሇ ቀረጥ ተመሊሽ የሚዯረገው 

ስህተቱ መኖሩን ባሇስሌጣን መ/ቤቱ ያወቀና ዕቃውም 
የጉምሩክ ስነ ስርዓትን አጠናቅቆ ወዯ አገር ከገባበት ወይም 
ወዯ ውጭ አገር ከተሊከበት ቀን ጀምሮ ባሇው 6 ወር ውስጥ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 15 
አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 53, 55 

53749 የአዱስ አበባ ሊጋር 
ጉምሩክ  
እና 

አቶ አደኛ አበለ 

ጥቅምት 
18/2003 

 

94.  ከቀረጥ ነፃ በሆነ መሌኩ ሇግሌ አገሌግልት እንዱውሌ የገባ 
መኪናን ሇንግዴ ማዋሌ በወንጀሌ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/, 78 

54203 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

እና 
ወ/ሮ ሙለእመቤት 

ኃ/ሚካኤሌ 

ህዲር 
27/2003 

 

95.  ከውጭ አገር ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዕቃዎችን አስመሌክቶ 
ስሇሚካሄዴ የቅዴመ ጭነት ምርመራ ሥርዓት እና በዕቃው 
ሊይ ስሇሚከፇሌ ግብር /ታክስ/ 
አዋጅ ቁ. 173/91 አንቀጽ 6/1/, 4/1/ 

50375 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

እና 
እነ ወ/ሮ ሇተብርሀን 
አዴሀኖም /ሁሇት 

ሰዎች/ 

ህዲር 
13/2003 

 

96.  የተጨማሪ እሴት ታክስ ህግን ተሊሌፎሌ በሚሌ በወንጀሌ 
የተከሰሰ ስራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ዴርጊቱ ሲፇፀም በቦታው 
አሌነበረም ወይም አያውቅም በሚሌ ምክንያት ከወንጀሌ 
ኃሊፉነት ነፃ ሉሆን የማይችሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 56/1/ 55 
አዋጅ ቁ. 609/209 አንቀጽ 22/1/ 50/ሇ//1/ 

51090 እነ ዘ ቲዊንስ ባርና 
ሬስቶራንት 

ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
/ሁሇት ሰዎች/ 
እና የኢትዮጵያ  

ጉምሩክ ባሇስሌጣን  
 

ታህሳስ 
12/2003 

 

97.   የጉምሩክ ባሇስሌጣን ኮንትሮባንዴ እንዯተፇፀመበት በበቂ 
ሁኔታ የጠረጠረውን ተሽከርካሪ በቁጥጥሩ ሥር አዴርጏ 
ሇሚያዯርገው ማጣራት ሇባሇንብረቱ የተቋረጠ ጥቅም 
እንዱከፌሌ የማይጠየቅ ስሇመሆኑ 

 ባሇስሌጣኑ በቁጥጥሩ ሥር የሚያውሊቸው ተሽከርካሪዎች 
የተያዙበትን ጉዲይ ሇማጣራት ከሚያስፇሌገው ተገቢና 
ምክንያታዊ ጊዜ በሊይ የሆነ እንዯሆነ የሚያስጠይቀው 
ስሇመሆኑ 

 በባሇስሌጣኑ ቁጥጥር ሥር የቆዩ ተሽከርካሪዎችን 
በተመሇከተ የተቋረጠ ገቢ ይከፇሇን በሚሌ አቤቱታ በቀረበ 
ጊዜ ፌርዴ ቤት የተጠየቀውን ገቢ ህጋዊነት እና 
ትክክሇኛነት በማረጋገጥ መወሰን ያሇበት ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 6/5/ 58/1//1 
አዋጅ ቁ. 368/95 

43996 የሰሜን ምስራቅ 
ጉምሩክ ሚላ 

ቅርንጫፌ ጽ/ቤት 
እና 

በረከት አሰፊ 

ጥር 
10/2003 

 

98.   አንዴ ግብር ከፊይ ሇተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ግብር 
ከፊይነት ተመዘገበ የሚባሇው በባሇሥሌጣኑ ከተመዘገበበት 
ዕሇት ወይም ምዝገባው እንዯሚፀና ከተገሇፀበት ጊዜ ጀምሮ 

59851 አቶ አሇሙ ጋባ  
እና 

የፋዳራሌ ገቢዎችና 

የካቲት 
11/2003 
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ስሇመሆኑ 
 የተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ተመዝጋቢ የሆነ ሰው 
ከተመዘገበበት ዕሇት ጀምሮ ሇሚያዯርገው ግብይት 
የተጨማሪ እሴት ታክስ ዯረሰኝ ሇተጠቃሚው ወዱያውኑ 
ያሌሰጠ መሆኑ በወንጀሌ የሚያስጠይቀው ስሇመሆኑ  

 እውቅና ያሌተሰጠው የሽያጭ መመዝገቢያ መጠቀም 
በወንጀሌ የሚያስጠይቅ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 471/98 አንቀጽ 5 
አዋጅ ቀ. 285/94 አንቀጽ 64, 3/1/ና/2/, 22/1/ 
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 117 
ዯንብ ቁጥር 139/99 አንቀጽ 22 
መመሪያ ቁጥር 46/99 

ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

99.   በጉምሩክ አዋጅ ቁ. 368/95 /እንዯተሻሻሇ/ አንቀጽ 74 
ሥር ጥፊተኛ የተባሇ ተከሳሽ ሉጣሌበት ስሇሚችሇው 
የቅጣት አይነትና መጠን 

 በኮንትሮባንዴ ዕቃ ሲያጓጉዝ የተገኘ ተሽከርካሪ ሉወረስ 
የሚችሌበት አግባብ 

አዋጅ ቁ. 60/89 
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 64/4/, 74 

48628 የገቢዎችና  ጉምሩክ 
ባሇስሌጣን ዓ/ሔግ 

እና 
አቶ በርሄ ሏጏስ 

ግንቦት 
05/2003 

 

100.  የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን አስቀዴሞ በዋስትና 
ሇላሊ ሰው ያሌተሰጡ የግብር ከፊይ ንብረቶች ሊይ 
የቀዲሚነት መብት ያሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/, 78/1/ 

57100 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሇጣን 
በጅማ ቅ/ጽ/ቤት 

እና 
እነ አቶ አዲራ ሰይዴ 

/ሁሇት ሰዎች/ 

ግንቦት 
30/2003 

 

101.  የተሽከርካሪ ባሇንብረትና ሹፋር በመሆን የኮንትሮባንዴ 
ወንጀሌ በተሽከርካሪ በመታገዝ የተፇፀመ ስሇመሆኑ 
የተረጋገጠ እንዯሆነ የግሇሰቡን የወንጀሌ ጥፊተኝነት ውሣኔ 
ተከትል ተሽከርካሪው እንዱወረስ ትዕዛዝ መሰጠት ያሇበት 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 91/2/, 2/1/ 

64819 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን  

እና 
አቶ አንተነህ ካሣዬ  

ሰኔ 
30/2003 

 

102.  ከቀረጥ ነፃ፣ በቅናሽ ቀረጥ ወይም በጊዜያዊነት ከቀረጥ ነፃ 
የገባን ዕቃ ህግን በሚቃረን መሌኩ የቀረጥ ነፃ መብቱ 
ከተሰጠበት ምክንያት ውጪ መጠቀም  /ሇላሊ ሰው አሳሌፍ  
መስጠት/ የወንጀሌ ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 60/89 
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 73/1/ /ሀ/ /ሇ/ /2/ 

58266 ወ/ሮ አሌማዝ ዯሴ 
እና 

የጉምሩክ ዓ/ህግ 

ሰኔ 
03/2003 

 

103.   አንዴ ዕቃ /ንብረት/ ኮንትሮባንዴ ነው ወይም የጉምሩክ 
ስርዓት ያሌተፇፀመበት ነው በሚሌ በቁጥጥር ስር ሉውሌ 
የሚችሌበት አግባብ 

 የጉምሩክ ሥርዓት ያሌተፇፀመበትን ዕቃ ወዯ ጉምሩክ 
ክሌሌ ማስገባት ወይም ከጉምሩክ ክሌሌ ማስወጣት ዕቃው 
ኮንትሮባንዴ እንዱባሌ የሚያዯርግ ስሇመሆኑና 
የኮንትሮባንዴ ወንጀሌን የሚያቋቁም ስሇመሆኑ 

 ‛የጉምሩክ ክሌሌ“ በሚሌ የተጠቀሰው ሃረግ አጠቃሊይ 
የኢትዮጵያ የግዛት ክሌሌን የሚያመሊክት ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ 622/2001 አንቀጽ 2/17/, 12/4/, 13/1/, 91/1/, 
2/7/  

60400 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

እና 
ኤፌታታ እና ቢኤም 
ኤም ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

ሏምላ 
12/2003 

 

104.  በህግ አግባብ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት የተፇፀመበት 
ዕቃ/ንብረት/ የኮንትሮባንዴ ዕቃን ሇማሳሇፌ በሽፊንነትና 
በከሇሊነት ያገሇገሇ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ የጉምሩክ 
ባሇስሌጣን ይህን በሽፊንነትና በከሇሊነት ያገሇገሇውን ዕቃ 
ሇመውረስ ስሌጣን የተሰጠው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 60/89 አንቀጽ 6/5/ 58/1/ /ሇ/ 16-18 
አዋጅ ቁ. 368/95 አንቀጽ 22 

65656 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

የባህር ዲር ቅርንጫፌ 
ጽ/ቤት 
እና 

ወ/ሪት ትዕግስት 
ጥሊሁን 

ሏምላ 
26/2003 

 

105.  የጉምሩክ ሥነ ሥርዓት ያሌተፇፀመበት ዕቃን በማጓጓዝ 
የተያዘ ተሽከርካሪ እንዱወረስ ሊይታዘዝ የሚችሌበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 622/2001 አንቀጽ 104/3/ /ሀ/ አንቀጽ 91/1/ 

57243  የሚላ ገቢዎች እና 
ጉምሩክ  እና  

አቶ ዯረጀ ከፌያሇው 

መስከረም 
27/2003 
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ሲማ 
106.   ማንኛውም ሰው በመቀጠር ምክንያት በሚያገኘው 

ማናቸውም ገቢ ሊይ የገቢ ግብር የመክፇሌ ግዳታ 
ያሇበት ስሇመሆኑ 

 በዯረሰ የአካሌ ጉዲት ወይም በሞት አዯጋ ምክንያት 
ከሚሰጥ የካሣ ክፌያ  በስተቀር ላልች በማናቸውም 
ሁኔታ የሚከፇለ የካሣ ክፌያዎች ከግብር ነፃ ናቸው 
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

 ከሥራ መሰናበት ጋር በተገናኘ ሇሰራተኞች የሚሰጥ 
የመሌሶ ማቋቋሚያ የዴጋፌ ክፌያ የሥራ ግብር 
የሚከፇሌበት ገቢ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ 
መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 10/1/, 2/10/, 1/11/  

65330  የኢፋዳሪ ፌትህ 
ሚኒስቴር 

እና 
እነ አቶ ተክላ ጋረዯው 

/ስዴስት ሰዎች/ 

ሰኔ 
30/2003 

 

107.  በግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ ውሣኔ ቅሬታ ያሇው ግብር ከፊይ 
ይግባኙን ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ሇማቅረብ የሚችሇው 
በጉባኤው የተወሰነበትን ግብር ይግባኝ ሙለ በሙለ ሲከፌሌ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 112/4/ 
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 43/4/ 

59711 ሸበሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

እና 
የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

ዓ/ህግ 

ሰኔ 
14/2003 

 

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት 
108.  ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት በመኪና ሊይ ጉዲት በዯረሰ ጊዜ 

የመኪናው ባሇቤት በዯረሰው ጉዲት የተነሳ ሉከተሌ 
የሚችሇውን ኪሣራ ሇመቀነስ ተገቢውን ጥረት የማዴረግ 
ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2091, 2097/1/ /2/ 
 

54021 አቶ ደሊ ያሲን 
እና 

ወ/ሮ አበበች እሸቴ 

ህዲር 
03/2003 

 

109.  የህንፃ ተቋራጭ ሠራተኛ በመሆን በሚሠራው ህንፃ ሊይ 
ሥራውን በማከናወን ሊይ እያሇ ከህንፃው ወዴቆ ጉዲት 
የዯረሰበት ሰው የሚሰራውን ህንፃ ባሇቤት ከውሌ ውጭ የሆነ 
ግንኙነትን መሰረት በማዴረግ የጉዲት ካሣ ሉጠይቅ 
የሚችሌበት የህግ መሠረት የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2077 

52595 ብሓራዊ የመረጃና 
ዯህንነት አገሌግልት 

እና 
እነ ወ/ሮ ሻልም 

ተስፊዬ /አራት ሰዎች 

ታህሳስ 
15/2003 

 

110.  የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፕሬሽን የዘረጋቸው 
የኤላክትሪክ መስመር ገመድች ሇሚያዯርሱት ጉዲት 
ከኀሊፉነት ነፃ ሉሆን የሚችሇው ጉዲቱ የዯረሰው ሙለ 
በሙለ ወይም በከፉሌ በተጏጂው ጥፊት መሆኑን 
በማስረዲት ብቻ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2086/2/ 

57904 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን  

እና 
አቶ ወሌደ ገ/ስሊሴ 

ታህሳስ 
15/2003 

 

111.  ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ተፇፃሚ ከሚሆነው የይርጋ 
ጊዜ ጋር በተገናኘ ሇዯረሰው ጉዲት ምክንያት የሆነው ዴርጊት 
በወንጀሌ የሚያስቀጣና ጥፊት መሆኑ የተረጋገጠ እንዯሆነ 
አጥፉው በወንጀሌ ጉዲይ ክስ ያሌቀረበበትና ያሌተቀጣ እንኳን 
ቢሆን በወንጀሌ ህጉ የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ ተፇፃሚ 
ሉዯረግ የሚችሌ ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2143 /1/ እና /2/ 

58920 አሇምነው አበበ አካላ 
እና 

ህብረት ኢንሹራንስ 
አ.ማ 

የካቲት 
22/2003 

 

112.  ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ፌ/ቤቶች የጉዲት ካሣን 
አስመሌክቶ የሚሰጡት ውሣኔ በይግባኝ ሉሇወጥ የሚችሌበት 
አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2152, 2153 

53598 አቶ ይሌማ ዯጀኔ  
እና 

ወ/ሮ መዱና ዱታሞ 

ግንቦት 
19/2003 

 

113.  የባንክ ሥራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ጥፊት ፇጽሟሌ በሚሌ 
በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌበት ብልም ሊዯረሰው ጉዲት ካሣ 
እንዱከፌሌ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2524/2/, 1676/1/, 1790/2/, 2090 

44427 አቶ ሇገሰ ጥቀኔር 
እና 

ንብ ኢንተርናሽናሌ 
አ.ማ 

መጋቢት 
09/2003 

 

114.   አንዴ ሰው የላሊውን ሰው የሥራ ዴካም ወይም በላሊው 
ሰው ሀብት በመገሌገሌ በቂ ባሌሆነ ምክንያት ጥቅም ያገኘ 
እንዯሆነ አሊግባብ ባገኘው ጥቅም መጠን ሇባሇሁብቱ  
ወይም በጉሌበቱ ሇዯከመው ሰው የመካስ ግዳታ ያሇበት 

59698 አቶ ሚኪያስ ከበዯ  
እና 

እነ ወ/ሮ ምስራቅ 
ንጉሴ /ሁሇት ሰዎች/ 

መጋቢት 
06/2003 
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ስሇመሆኑ 
 

 አንዴ ሰው ባሇዕዲ መሆኑን ያመነ እንዯሆነ ዕዲው 
የታመነሇት ሰው ባሇዕዲው ዕዲውን ያመነበትን ምክንያት 
የማስረዲት /የማረጋገጥ/ ግዳታ የላሇበት ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2162 2164 2019 
115.   በህክምና ጉዴሇት ሀሊፉነት ሉከተሌ የሚችሌበትና ካሣ 

የሚከፇሌበት አግባብ 
 የጉዲት ካሣን ሇመወሰን የጉዲቱን ሌክ በማስረጃ ሇማረጋገጥ 
አዲጋች ሲሆን በርትዕ ሇመወሰን የሚቻሌ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2090, 2102 

64590  
 

ሜሪስቶፔስ 
ኢንተርናሽናሌ 
ኢትዮጵያ 

እና 
ወ/ት ሠናይት 
ዓሇማየሁ 

ሚያዝያ 
18/2003 

 

116.  የትራንስፕርት  አገሌግልት በሚሰጥ ተሽከርካሪ ተሳፊሪ 
በመሆን ሲጓዙ ሇሚዯርስ ጉዲት አጓዡ ከኃሊፉነት ነፃ ሉሆን 
የሚችሌባቸው ሌዩ ሁኔታዎች፣ ኃሊፉ በሆነ ጊዜ የኃሊፉነቱ 
መጠን እንዱሁም አጓዡ በህግ ከተዯነገገው የጉዲት ካሣ 
መጠን በሊይ በኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌባቸው ሁኔታዎች 
የንግዴ ህግ ቁ. 595, 596, 599, 588, 597 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2130, 2092, 2091 

67973 አቶ በቀሇ ወሌቻም 
እና 

አቶ ጥበቡ ጦራ 

ሏምላ 
25/2003 

 

117.   መኪና ወይም ባሇሞተር ተሽከርካሪ ሌዩ የምዝገባና 
የባሇሀብትነት ስም ዝውውር የሚያስፇሌገው ግዙፌነት 
ያሇው ተንቀሳቃሽ ንብረት ስሇመሆኑ 

 የባሇሞተር ተሽከርካሪ ባሇቤትነት /ባሇሃብትነት/ ወዯ ላሊ  
ሰው ተሊሌፎሌ ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ 

 መኪኖች እና ባሇሞተር ተሽከርካሪዎች ከውሌ ውጪ 
በሆነ ግንኙነት ሇሚያዯርሱት ጉዲት በኃሊፉነት 
ስሇሚጠየቀው ወገን 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1186/1/ /2/, 2081/1/, 2082/2/, 2083/1/, 
2267/2/, 2324/1/ 
አዋጅ  ቁ. 256/60 አንቀጽ 6 
አዋጅ ቁ. 468/97 አንቀጽ 21 
ዯንብ ቁ. 360/61 አንቀጽ 6 7/1/ /3/, 8, 11/1/ /2/, 42-45 

24643 ወ/ሮ አስናቀች 
ወ/ማርያም 

እና 
አቶ አሇማየሁ 

አህመዴ 
 

ሏምላ 
29/2000 

 

118.  ባሇሞተር ተሽከርካሪ ከሚያዯርሰው ጉዲት ጋር በተያያዘ 
የመጨረሻው ኃሊፉነት (ultimate liability) የሚወዴቀው 
መኪናው ሲሽከረከር የነበረው ባሇቤቱ በቀጠረው ሹፋር 
እንኳን ቢሆን በወቅቱ በመኪናው ሲገሇገሌ የነበረው ሰው ሊይ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2082/1/, 208/1/, 2083/1/ 

55228 አቶ አብራር ሳቢር 
እና 

እነ ወ/ሮ አሇምፀሏይ 
ወሰኔ /ሁሇት ሰዎች/ 

ጥር 
25/2003 

 

119.  ከውሌ ውጭ የላሊ ሰው ሃብት የሆነን ነገር በመያዝ 
ሇተገሇገሇበት ጊዜ ክፌያ እንዱከፇሌ በሚሌ የቀረበ አቤቱታ 
ጋር በተያየዘ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024 ተፇፃሚነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2024 

54518 የመንግስት ቤቶች 
ኤጀንሲ 
እና 

እነ ፀሏይ ዘሙይ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

የካቲት 
14/2003 

 

120.   ሇአካሇ መጠን ያሌዯረሱ ህፃናት ሊይ ከውሌ ውጪ በሆነ 
ግንኙነት ጉዲት ሲዯርስ የጉዲት ካሣ መከፇሌ የሚገባው 
ስሇመሆኑና የካሣ አወሳሰኑ ስላት 

 በገንዘብ ሇመተመን የሚያዲግት የአካሌ ጉዲት በዯረሰ ጊዜ 
ካሣ በርትዕ መወሰን ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2090, 2091, 2092/2/, 2095/2/ 

38117 አቶ ብርሃኑ ፇይሳ 
ቢፌቱ 
እና 

እነ ናይሌ ኢንሹራንስ 
/ሁሇት ሰዎች 

ሏምላ 
09/2001 

 

አፇፃፀም 
121.  በዕዲ ምክንያት በፌ/ቤት የተከበረ ንብረት እንዱሸጥ በተዯረገ 

ጊዜ ንብረቱን ያስከበረው ወገን የሚኖረው መብት ከሽያጭ 
ገንዘቡ ሊይ የቀዲሚነት መብት ያሊቸው ባሇገንዘቦች የሚተርፌ 
ካሇ መውሰዴ ነው እንጂ ንብረቱን በሽያጭ ውሌ የተነሳ 
ባሇቤት የሆነን ወገን መጠየቅ ወይም ንብረቱን የመከተሌ 
ስሊሇመሆኑ 

48042 ጉና ጠቅሊሊ ስራ 
ተቋራጭ 

እና 
እነ ቡሬ ባጉና 

የማዕዴን ውሃ ፊብሪካ 
/ሦስት ሰዎች/ 

ጥቅምት 
03/2003 

 

122.  የአፇፃፀም ክስና መጥሪያው ዯርሶት የፌርዴ ባሇዕዲ ሳይቀርብ 53943 እነ ወ/ሮ አስካሇ ህዲር  
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በሚቀርበት ጊዜ ፌርዴ ቤቶች የሚከተለት ሥርዓት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/‛ን“ ዴንጋጌ መሰረት ያዯረገ 
ስሊሇመሆኑ እና የተሰጠን ትዕዛዝም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 
መሠረት ሇማስነሳት የሚቻሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 70/ሀ/, 78 

ዯሣሇኝ /ሁሇት ሰዎች/ 
እና 

እነ ወ/ሮ የትምወርቅ 
ታዯሰ /ሁሇት ሰዎች/ 

16/2003 

123.  በአንዴ የፌርዴ ባሇዕዲ ሊይ ከአንዴ በሊይ የሆኑ ባሇገንዘቦች 
አፇፃፀም ሉቀጥሌ የሚችሌበት አግባብ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 403, 378 

40945 ኮሇኔሌ ግርማ 
ሃይሇስሊሴ  

እና 
አቶ አስማማው 

መንግስቱ 

ጥር 
13/2003 

 

124.  ፌርዴን የሚያስፇጽም የአፇፃፀም ችልት የተሰጠውን ፌርዴ 
በአግባቡ ሇማስፇፀም ተስማሚ ነው ብል የገመተውን ትዕዛዝ 
ሇመስጠት የሚያስችሌ ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 392/1/ 

62804 እነ አቶ ብርሃን 
ገ/እግዚአብሓር 

እና 
ወ/ሮ ሇታይ ገ/ጊዮርጊስ 

ሰኔ 
15/2003 

 

125.  በፌ/ብሓር ክርክር የተፇረዯበት ሰው የፌርደ አፇፃፀምን 
ሇማሰናከሌ የተንቀሳቀሰ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ እስከ ስዴስት 
ወር በሚዯርስ እስራት ሉቀጣ ስሇመቻለ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 389/1//ሀ//ሇ/ 

63754 አቶ ዓሇም ባህታ 
እና 

ወ/ሮ ኑኑሽ ሸህምል 

ሰኔ 
15/2003 

 

126.   ፌርዴን የሰጠ ፌርዴ ቤት ፌርደ በውክሌና እንዱፇፀም 
ሇላሊ ፌ/ቤት ትዕዛዝ ባስተሊሇፇ ጊዜ በውክሌና ፌርዴ 
ሇማስፇፀም ስሌጣን የተሰጠው ፌርዴ ቤት ፌርዴ ከሰጠው 
ፌርዴ ቤት ማረጋገጫ እንዱሊክሇት ሇመጠየቅ የሚችሇው 
የፌርደ ወይም ትዕዛዙ ግሌባጭ ትክክሇኛነት 
የሚያጠራጥር ስሇመሆኑ በቂ ምክንያት ካሇው ብቻ 
ስሇመሆኑ 

 ፌርዴን በውክሌና እንዱያስፇጽም ትዕዛዝ የዯረሰው ፌርዴ 
ቤት ስሇፌርደ ትክክሇኛነት ወይም በግሌባጮቹ ሊይ 
ስሇሰፇረው ነገር ላሊ መግሇጫና ማብራሪያ ሳይጠይቅ 
በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ማስፇፀም ያሇበት ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 373/2/ 371/1/ 

 66988  አቶ ቀዯመ ተሾመ  
እና 

አቶ ኢብራሂም 
ሏመደ 

ሏምላ 
25/2003 

 

127.  ፌርዴን የሰጠ ፌ/ቤት ፌርደ እንዱፇፀምሇት ሇላሊ ፌ/ቤት 
የውክሌና ስሌጣን ስሇሚሰጥበት አግባብና የፌርዴ አስፇፃሚ 
ፌ/ቤት የስሌጣን አዴማስ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 371-455 

64354  አዋሽ ኢንተርናሽናሌ 
ባንክ አ.ማ 

እና 
ወ/ሮ ኡሌባሬ ሰማን 

ሰኔ 
13/2003 

 

128.  ፌርዴ የማይፇፀመው ፌርደ በይግባኝ ስርዓት የተሇወጠ 
እንዯሆነ ወይም ፌርደን ሊሇመፇፀም ህጋዊ ምክንያቶች ያለ 
እንዯሆነ ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378, 386 

59301  መምህርት አታቱ 
ከበዯ  
እና 

ስቴፔስ 
አት.ኢዱኬሽናሇ 

ኃ.የተ.የግሌ ማህበር  

ግንቦት 
04/2003 

 

129.  በአፇፃፀም ዯረጃ የሚገኝ ጉዲይ ጋር በተገናኘ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78/1/ ያሇው አግባብነት  
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 /1/ 
 

52110  እነ ወ/ሮ ይህዯጋ 
ሳሙኤሌ /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና 

እነ ወ/ሮ አሰፈ 
ሳሙኤሌ  /አራት 

ሰዎች/ 

ታህሳስ 
26/2003 

 

130.   በክርክር ሂዯት ተሳታፉ ያሌነበረና ፌርዴ ያሌተሰጠበት 
ሰው ንብረት በፌርዴ አፇፃፀም ሲያዝበት /በሃራጅ 
ሲሸጥበት/ ሉከተሇው ስሇሚገባው አካሄዴ 

 በፌርዴ ሉያዝ ስሇሚችሌ ንብረት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 447/1/, 418, 234/1/ /ሠ/, 235/2/, 
414/2/, 423, 425, 443, 453/1/ /3/ 

58009  እነ አቶ ስሇሺ 
ወርቅነህ /ሦስት 

ሰዎች/ 
እና 

እነ አቶ ሁሪሳ ዯመሳ 
/ሁሇት ሰዎች/ 

ጥር 
262003 

 

131.  ከግብርና ተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር በተያያዘ በአፇፃፀም 
ዯረጃ የሚቀርብ የቀዲሚነት መብት ይከበርሌኝ ጥያቄ የህግ 
መሰረት ያሇውና ሉስተናገዴ የሚገባ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 285/94 አንቀጽ 32/1/ 
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 80/1/ 

48997  የቦላ ክ/ከ/ገቢዎች 
መምሪያ 

እና 
እነ አቶ መዓዛ 
ሽፇራው /ሁሇት 

ጥቅምት 
16/2003 

 



622 

 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 418 ሰዎች/ 

ሌዩ ሌዩ 
132.  በጤና ጥበቃ ሙያ ሊይ የተሰማሩ ሰዎች ከጤና ሥነ ምግባር 

ጉዴሇት ጋር በተያያዘ በጤና ባሇሙያዎች መማክርት ጉባኤ 
ክስ በቀረበባቸው ጊዜ በተገቢው መንገዴ መሌስ የመስጠትና 
የመሰማት መብታቸው ሉጠበቅ የሚገባ ስሇመሆኑ 
የኢትዮጵያ ጤና ባሇሙያዎችን መማክር ጉባኤ ማቋቋሚያ 
የሚንስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 76/94 አንቀጽ 16/1/ 
/2/ 

56934 እነ አሰገዯች የእናቶች 
እና የህፃናት 
ሆስፑታሌ 

እና 
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር 

መስከረም 
26/2003 

 

133.  በውጭ አገር የተዯረጉ ሰነድች (foreign documents) 
በኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ ተቀባይነት ሉያገኙ የሚችለበት 
አግባብ  
አዋጅ ቁጥር 334/95 አንቀጽ 26/1/ 

32282 ሚ/ር ካርል ካስቴሉ 
እና 

የወ/ሮ ዘውዳ ዯሚኒኮ 
ውርስ አጣሪ አቶ 
ታምራት ኪዲነ 

ማርያም 

መስከረም 
25/2003 

 

134.  የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ የተሻሻሇ አዱስ የባንክ ስራ 
ፇቃዴና የዲይሬክተሮች እና የዋና ሥራ አስፇፃሚ ሹመትን 
አስመሌክቶ የሚያወጣው መመሪያ ህጋዊ መሰረት ያሊቸውና 
በተግባር ሉውለ የሚገባ ስሇመሆኑ 
መመሪያ ቁጥር ኤስቢቢ/39/ 2006 አንቀጽ 5.1.4 አንቀጽ 
5.1.5 
አዋጅ ቁ. 83/89 
አዋጅ ቁ. 84/86 

44226 የኢትዮጵያ ብሓራዊ 
ባንክ 
እና 

እነ ህብረት ኢንሹራንስ 
ኩባንያ /ሦስት ሰዎች 

 

ታህሳስ 
15/2003 

 

135.  የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በህግ ከተጣሇበት የጡረታ አበሌ 
የመክፇሌ ግዳታው ጋር በተያያዘ የአንዴን ሰው ባሌነት 
/ሚስትነት/ በማረጋገጥ የተሰጠ ውሣኔን የመቃወም መብት 
ያሇው ስሇመሆኑ  
የፌ/ብ/ሥ/ህ/ቁ. 358 

53221 የማህበራዊ ዋስትና 
ኤጀንሲ 
እና 

ንጋት ወ/ሰንበት 

ታህሳስ 
27/2003 

 

136.  የጥብቅና ፇቃዴ ክሌከሊ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ 
አቤቱታ ሇሚመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በይግባኝ 
ቀርቦ ታይቶ የሚወሰን እንጂ በቀጥታ ክሌከሊ እንዱወገዴ 
በሚሌ ሇፌ/ቤት አቤቱታ የሚቀርብበት ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 199/92 አንቀጽ 29/1/ 

59261 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፌትህ 
ሚኒስቴር  

እና 
አቶ ታዬ በዛብህ ፉኖ 

ጥር 
24/2003 

 

137.  በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40/8/ መሰረት ሇተወሰዯ ንብረት 
የሚጠየቅ ካሣ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1143 እና 2143 በሁሇት ዓመት 
ይርጋ የማይታገዴ ስሇመሆኑ 

59979 የኦሮሚያ መንገድች 
ባሇስሌጣን  

 እና   አቶ ከበዯ 
ወዲጆ 

የካቲት 
09/2003 

 

138.  የቡና ሊኪነት ፇቃዴ አውጥቶ በግብይት ሥራ ሊይ የተሰማራ 
ሰው የቡና ጥራት ቁጥጥርና ግብይት አዋጅን ጥሷሌ በሚሌ 
በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 34/1/ መሰረት ሉጠየቅ የሚችሌበት 
አግባብ 
አዋጅ ቁ. 602/2000 አንቀጽ 14/3/, 15/3/ ዯንብ ቁ. 
159/2001 
የግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር መመሪያ 

58008 እነ ኤርሰዳ ንግዴ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
/ሁሇት ሰዎች/ 

እና 
የፋዳራሌ ዓቃቤ ሔግ  

ግንቦት 
16/2003 

 

139.  በጡረታ የተገሇሇ ሰው በላሊ ሥራ ሊይ በተቀጠረበት ጊዜ 
መንግስት ሇጡረተኞች ያዯረገውን የጡረታ ጭማሪ መሰረት 
በማዴረግ አሰሪው የዯመወዝ ጭማሪ እንዱያዯርግሇት 
የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 

60025 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፕሬሽን  

እና 
እነ አቶ ወሇዳ በየነ 

/አራት ሰዎች/ 

ግንቦት 
02/2003 

 

140.   ጠበቃ የዯንበኛውን ጉዲይ ‛እስከመጨረሻ ዴረስ በመያዝ 
ሇመከራከር“ በሚሌ የሚያዯርገው ስምምነት ጉዲዩ 
ሉያስኬዴ የሚችሌ እስከሆነ ዴረስ በአንዴ ፌ/ቤት ሳይወሰን 
በይግባኝና በሰበር ዯረጃ ሁለ አገሌግልት የመስጠት ግዳታ 
የሚኖርበት ስሇመሆኑ 

 ጠበቃ ከዯንበኛ ጋር ባሇው ግንኙነት ዯንበኛው ማዴረግ 
ያሇበትን ነገር ከህግ አንፃር የማስረዲትና ግሌጽ የማዴረግ 
ብልም የማማከር ኀሊፉነት ያሇበት ቢሆንም በአንፃሩ 

60353 አቶ ባሌቻ ወ/ፃጽቅ 
እና 

አቶ ግርማ ቀሇታ 

ግንቦት 
04/2003 

 



623 

 

አከራካሪ ጉዲይ በላሇበት ሁኔታ ክስና ክርክር ሇማቅረብ 
የማይገዯዴ ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1732 
ዯንብ ቁ. 57/92 አንቀጽ 28, 8/2/ 

141.  የፔራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በህግ የተሰጠውን ስሌጣን 
መሰረት በማዴረግ አስቀዴሞ የሰጠውን ውሣኔ በዴጋሚ 
በማየት የተሇየ ውሣኔ በሰጠ ጊዜ የተሇወጠውን /የተሻረውን/ 
ውሣኔ መሰረት በማዴረግ የተከናወኑ ተግባራትን 
ሇማስተካከሌ ወይም የተከራካሪ ወገኖችን  መብት 
ሇማስተካከሌ ተገቢ የሆነ ትዕዛዝ ሇመስጠት የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 349, 6 

60508 እነ ወ/ሮ ሮዛ አባተ 
/አራት ሰዎች/ 

እና 
የመንግስት ቤቶች 

ኤጀንሲ 

ግንቦት 
15/2003 

 

142.  በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች  በጥብቅና ሇመስራት የሙያ ፇቃዴ 
የሚሰጥበት አግባብ 
         

67280 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ፌትህ 
ሚ/ር 

እና እነ አቶ ተስፊዬ 
በርሄ /አምስት 

ሰዎች/ 

ግንቦት 
15/2003 

 

143.  የኢትዮጵያን ዜግነት በመተው የኤርትራን ዜግነት መርጦ 
የያዘ ሰው ‛የኢትዮጵያ ተወሊጅ የሆነ የውጭ ዜጋ“ ነው 
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 270/94 አንቀጽ 2/2/ 
ዯንብ ቁ. 101/96 አንቀጽ 2/1/ 

55238 እነ የየካ ክ/ከተማ 
አስተዲዯር /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና  

ወ/ሮ ህዲት ፌስሃ 
ጽዮን 

 

መጋቢት 
09/2003 

 

144.   ጠበቃ የሆነ ሰው ዯንበኛውን ወክል ሇፌ/ቤት የሚያቀርበው 
አቤቱታ እውነት ስሇመሆኑ በቅዴሚያ የማረጋገጥ ግዳታ 
ያሇበት ስሇመሆኑ 

 ማንኛውም ጠበቃ የህግ ሙያውን በሚያከናውንበት ጊዜ 
ሁለ ሇዯንበኛው፣ ሇላልች የህግ ባሇሙያዎች፣ ሇተከራካሪ 
ወገኖች፣ ሇፌርዴ ቤት፣ ሇሙያው ብልም በአጠቃሊይ 
ሇህብረተሰቡ ኃሊፉነቱን በቅንነት፣ በታማኝነት እና 
በእውነተኛነት የመወጣት ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 92/1/ 
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ጠበቆች የሥነ ምግባር ዯንብ ቁ. 57/92 
አንቀጽ 3 29/2/ 56/4/ /6/ 

67146 ሻምበሌ ተሾመ ዯምሴ 
እና  

የፌትህ ሚኒስቴር 
ዓ/ህግ 

ሏምላ 
01/2003 

 

145.  እጣው ከመዴረሱ በፉት አባሌነቱን ያቋረጠ የእቁብ አባሌ 
ሇእቁብ የከፇሇውን ገንዘብ ይመሇስሌኝ በሚሌ የኃሊፉነት 
ጥያቄ ሉያቀርብባቸው ስሇሚችለ አካሊት  

55794  አቶ ሇማ አበበ  
   እና       ወ/ሮ 
ሃና አሰፊ 

ጥር 
24/2003 

 

146.   በፌርዴ ቤት የተሰጠ የእግዴ ትዕዛዝ ፀንቶ ባሇበት ወቅት 
እግዴ የተሰጠበት ንብረት ተሸጦ በተገኘ ጊዜ የፌርዴ 
ባሇመብት የሆነ ወገን ሉኖረው ስሇሚችሇው መፌትሓ 

 የፌርዴ ቤትን የእግዴ ትዕዛዝ አሇማክበር /መጣስ/ 
ኃሊፉነትን የሚያስከትሌ ተግባር ስሇመሆኑ 

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2028, 2035, 2126 

54567  የባህር ዲር ከተማ 
አገሌግልት ጽ/ቤት 

እና 
እኀ የባህር ዲር 

ጨርቃጨርቅ ፊብሪካ 
/ሦስት ሰዎች/ 

የካቲት 
10/2003 

 

147.   በአንዴ በቀረበ ክርክር ሊይ የተሰጠው ውሣኔ የቀረቡትን 
ማስረጃዎች ይዘት ወይም በፌሬ ነገር ዯረጃ 
የተረጋገጠውን ነጥብ ከሔጉ ጋር በአግባቡ ተዛምድ 
አሌታየም በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ የሔግ ነጥብ 
/ክርክር/ እንጂ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ ተብል በሰበር 
ችልት ሉስተናገዴ የሚችሌ አይዯሇም ሇማሇት 
የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

 የሰበር ችልት በሥር ፌ/ቤቶች የቀረበን ማስረጃ 
ክብዯትና ተዓማኒነት ሇመመርመር በህግ ስሌጣን 
ያሌተሰጠው ስሇመሆኑ 

44804  ወ/ሮ ሰናይት 
ተመስገን  

እና 
ወ/ሮ እጥፌወርቅ በቀሇ 

ጥቅምት 
04/2003 

 

148.  በወንጀሌ ዴርጊት በኤግዚብትነት ተይዞ የነበረ ወርቅ ከተሸጠ 
በኋሊ ጉዲዩ በይግባኝ ታይቶ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ከተሻረ 
ሻጩ አካሌ የወርቁን ዋጋ መክፇሌ ያሇበት በተሸጠበት ወቅት 
በነበረው ዋጋ ስሇመሆኑ  

58822  የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

ዓ/ሔግ 
እና አይንሸምስ ሁሴን 

መጋቢት 
05/2003 
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149.   የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በአንዴ ወቅት በአንዴ ጉዲይ 
/ጭብጥ/ ሊይ የሰጠው የህግ ትርጉም እንዯተሇወጠ 
/እንዯተሻሻሇ/ ሉቆጠር የሚችሇው በተመሳሳይ ጭብጥ ሊይ 
በህግ አግባብ የተሇየ ግሌጽ ትርጉም በሰጠ ጊዜ ብቻ 
ስሇመሆኑ 

  የውርስ ይጣራሌኝ አቤቱታ ተቀብል ማስተናገዴ ብልም 
የውርስ አጣሪ መሾም ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
ፌርዴ ቤቶች በህግ ስሌጣን ያሌተሰጣቸው ስሇመሆኑ/ 
/የሰ/መ/ቁ. 35657፣ 42015፣51329 ይመሇከቷሌ/ 

አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41 
አዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 2/4/ 

52530  እነ አቶ ሰናይ 
ሌዐሌሰገዴ /ሁሇት 

ሰዎች/ 
እና 

እነ ወ/ሮ ትዕግስት 
ኃይላ 

ህዲር 
14/2003 

 

150.  የይርጋ መርህ ክስን በተወሰነ የጊዜ ገዯብ ቀሪ የሚሆንበትን 
አግባብ የሚመሇከትና ንብረትን በመያዝ ወይም ባሇይዞታ 
በመሆን የባሇሀብትነት መብት ከሚገኝበት መርህ የሚሇይ 
ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1168, 1808 

53328  ዓብደሌ መሏመዴ እና 
ወ/ሮ ዘበናይ ኃይላ 

ጥቅምት 
18/2003 

 

151.   የዴምጽ ብክሇት ተከስቷሌ ሇማሇት የሚቻሇው የሚሰማው 
ዴምጽ ከመጠን በማሇፈ በላልች ሊይ ሁከት የሚፇጥር 
መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ 

 የዴምፁ ብክሇት (Nuisance) ተፇጥሮብኛሌና እንዱወገዴ 
በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ በሁሇት ዓመት ይርጋ ታግዶሌ 
ሉባሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ 

 አንዴ ሥራን ሇመስራት የንግዴ ፌቃዴ የሰጠ አካሌ 
ሥራው የሚፇጥረው የዴምጽ ረብሻ አሇ በሚሌ የንግዴ 
ፇቃደን የሚሰረዝበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 67/89 አንቀጽ 10 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1225, 1226, 1149 

42824   
አቶ ብርሃነ ተሰማ  

እና 
 እነ አቶ ታምራት 
ኪዲኔ /ሁሇት ሰዎች/  

ህዲር 
08/2002 

 

152.   የአስተዲዯር አካሌ የሰጠው ውሣኔ ወይም የወሰዯው 
እርምጃ ህገ ወጥ መሆኑን እስካረጋገጠ ዴረስ ውሣኔውን 
ሇማረም /እንዱስተካከሌ ሇማዴረግ/ ስሇመቻለ 

 በተሳሳተ መንገዴ በተሰጠ አስተዲዯራዊ ውሣኔ ቅን ሌቦና 
አዴሮበት ሇኪሣራ የተዲረገ ሰው ኪሣራ ሇመጠየቅ 
ስሇመቻለ 

 በስህተት በተሰጠ የግንባታ ፇቃዴ ግንባታ ያካሄዯ ሰው 
የአስተዲዯር አካለ ስህተቱን በማረም ግንባታው እንዱፇርስ 
መግሇጫ በሰጠ ጊዜ የሚያቀርበው የሁከት ይወገዴሌኝ 
አቤቱታ የህግ መሰረት የላሇው ስሇመሆኑ  

57044  እነ የሌዯታ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 04/14 
ጽ/ቤት /ሁሇት ሰዎች/ 

እና 
አቶ ታሪኩ ኡርጌሳ 

ጥር 
25/2003 

 

153.   ሇዲኝነት የቀረበው ጉዲይ በባህሪይው ከአንዴ በሊይ የሆኑ 
የህግ ስርዓቶችን ሇጉዲዩ አወሳሰን የሚጋብዝና የየትኛው 
ሥርዓት ህግ ተመራጭ ሉሆን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄን 
የሚያስነሳ እንዯሆነ የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመጀመሪያ ዯረጃ የፌ/ብሓር ስሌጣኑ ሉታይ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 

 ተዋዋይ ወገኖች በማናቸውም ሁኔታ የአገሪቱን ህግ ወዯ 
ጏን በማዴረግ ወይም በሚፃረር መሌኩ ስምምነት 
ስሊዯረጉና ክርክር ስሇተነሳ ብቻ አንዴ ጉዲይ የግሇሰብ 
ዓሇም አቀፌ ህግ ጥያቄን/private international law 
issue/ የሚያስነሳ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

 በሚኒስትሮች ምክር ቤት በዯንብ ካሌተወሰነ በቀር አዋጅ 
ቁጥር 377/96 የውጭ አገር ዴርጅት ሆኖ በኢትዮጵያ 
ተመዝግቦ በሚሰራ ዴርጅት ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው 
ስሇመሆኑ 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 3/3//ሇ/ 
አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 11/2/ /ሀ/ 

54121  ሲ.ኤ.ኤስ ኮንስሌቲንግ 
ኢንጂነርስ ሳሌዝ 

ጊተር ጂ.ኤም.ቢ.ኤች 
እና 

አቶ ካሣሁን 
ተወሌዯብርሃን 

ህዲር 
01/2003 

 

154.   የክስ ይዛወርሌኝ (change of Venue) ጥያቄ ከተከራካሪ 
ወገኖች የሚነሳ ስሇመሆኑና ፌ/ቤትም ጥያቄውን 
ሉያስተናግዴ የሚችሇው በህግ የተመሇከቱት መስፇርቶች 
ተሟሌተው ሲገኙ ብቻ ስሇመሆኑ 

66945  የእንግሉዝ ህፃናት 
አዴን ዴርጅት 

እና 
አቶ ገአስ አስማን 

ሰኔ 
02/2003 
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 የክሌሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤቶች ከሥራ ክርክር ጋር 
በተያያዘ የሚቀርቡ ክሶችን በመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣናቸው 
ሇማስተናገዴ የሚችለ ስሇመሆናቸው 

አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 136/3/, 138/2/, /1/, 139/1/ /ሀ/ 
አዋጅ ቁ. 322/95 አዋጅ ቁ. 25/88 

155.  ሇብዴር በመያዣነት የተሰጠ የማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ 
ውለ መሰረት በህጉ አግባብ በዋስትና ከመያዙ በፉት በሽያጭ 
ሇሦስተኛ ወገን ተሊሌፍና ስመ ሃብቱ ሇገዢው ተሊሌፍ 
በተገኘ ጊዜ ሉኖር ስሇሚችሇው ውጤት 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 3051/2/ 

65688  የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 
እና 

አቶ ንጉሴ በያን 

ሏምላ 
27/2003 

 

156.  የቀበላ ባሇአዯራ ቦርዴ ህጋዊ ሰውነት ያሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 14/1//ረ/, 66/1/ 
አዋጅ ቁ. 2/95 አንቀጽ 52 

53551 የቀበላ 10 ባሇአዯራ 
ቦርዴ 
እና 

አቶ ዲንኤሌ አዴርሴ 

መስከረም 
25/2003 

 

157.  ይዞታን አስመሌክቶ ከሚነሳ የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ 
ጋር በተያያዘ ተፇፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ መቆጠር 
ያሇበት አቤቱታ አቅራቢው የይዞታ መብቱን የሚያረጋግጥ 
ማስረጃ ከሚመሇከተው አካሌ ካገኘበት ቀን ጀምሮ እንጂ 
አቤቱታ የቀረበበት ዴርጊት መፇፀም ከጀመረበት ዕሇት 
አንስቶ ስሊሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1140, 1149, 1146/1/, 1144/2/ 

60392 አቶ ጌትነት የኔ 
እና 

አቶ እዮብ ቢንያም 

ታህሳስ 
26/2003 
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