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በ2004 ዓ.ም. የሰበር ችልት የህግ ትርጉም የሰጠባቸውን ውሣኔዎች 

ዝርዝር ማውጫ ሰንጠረዥ 

 
ተ.ቁ 

 
የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ 

 
የሰ/መ/ቁ 

 
ተከራካሪ ወገኖች 

ውሣኔው 
የተሰጠበት ቀን 

ገጽ 

                  የፍታብሔር ሥነ- ሥርዓት                                                            1 
1 በሥር ፍ/ቤት ቀርቦ የተሰጠ ውሣኔ ሇይግባኝ ሰሚ ፍ/ቤት ቀርቦ በተወሰነ መሌኩ ተሻሽል 

መወሰኑ በጉዲዩ ቅር የተሰኘ ወገን ውሣኔውን አስመሌክቶ ሇሰበር ችልት የሚያቀርበው አቤቱታ 
የመጨረሻ ፍርዴ ያሌተሰጠበት ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ  
የትግራይ ብ/ክ/መ/ አዋጅ ቁ.93/97 አንቀፅ 30(2)(ሀ),  
አዋጅ ቁ.49/94 አንቀፅ 16(ሇ) እና 17 

61480 አቶ ገ/እግዚአብሔር ከበዯ 
         እና  
ወ/ት ሠሊማዊት ወ/ገብርኤሌ 

ጥቅምት 22/2004 2 

2  የበታች ፍርዴ ቤቶች ውሣኔ በሰበር ችልት የተሻረ ሲሆን በውሣኔው መብቱ የተነካ ወገን 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 358 መሰረት ሇሰበር ችልት መቃወሚያ ማቅረብ የማይችሌ ስሇመሆኑ፣ 
 መብታቸው የተነካ ወገኖች ሉስተናገደ ስሇሚችለበት አግባብ፣  

 የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 358 
 የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 80(3)(ሀ) 
 አዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10 

31264 ወ/ሮ እመቤት መኯንን      
        እና  
ወረዲ 2ዏ ቀ. 29 አ/ጽ/ቤት 

ህዲር 06/2004 5 

3 በተከሳሽ ወይም ከሳሽ ሞት ምክንያት በፍ/ቤት በመካሄዴ ሊይ የነበረ ክርክር በተቋረጠ ጊዜ 
ክርክሩ በወራሾች አማካኝነት ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታና በህጉ የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ 
ተፈፃሚ ሉሆን የሚችሌበት አግባብ፣ 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.49(1), 55(2) 

62452 እነ የሟች ወንዴሙ ዯምሴ 
ሚስትና ወራሾች (ሶስት 
ሰዎች)  
        እና  
አቶ በርሄ ንስራን 
 

ጥር 03/2004 7 

4 በንብረት ሊይ በፍ/ቤት የተሰጠን የእግዴ ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158 መሠረት መሌሶ 
ሇማንሳት ስሇሚቻሌበት አግባብ፣  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 158 

 71316 የኢት/ያ ንግዴ ባንክ 
      እና  
ሇገሠ ጌታሁን 

ግንቦት 9/2004 13 

5  በአንዴ ጉዲይ በከሳሽነትና በተከሳሽነት በተሰየሙ ወገኖች መካከሌ በተካሄዯ ክርክር የተሰጠ 
ፍርዴ መብት ወይም ጥቅም አሇኝ የሚሌ ወገን ወይም እርሱ ባሌተካፈሇበት ሁኔታ በመካሄዴ 
ሊይ ባሇ ክርክር መብቱ/ጥቅሙ የሚጏዲበት ሰው በክርክሩ በመግባት መብቱን በህግ አግባብ 
ሉያስከብር ስሇሚችሌበት ሁኔታ፣  
 ከሊይ በተመሇከተውና ባሌተካፈሌኩበት ክርክር የተሰጠ ፍርዴ ሥርዓትን ባሇመከተሌ የተሰጠ 

ነው በሚሌ ምክንያት ብቻ ፍርደ ዋጋ እንዱያጣ ወይም አንዳ የተሰጠ ፍርዴን ወዯ ጏን 
በመተው በላሊ ጊዜ በሚሰጥ አዱስ ፍርዴ እንዱቀየር ሇማዴረግ የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ 
ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህቁ. 41, 358, 212 

 67127  
 
 አቶ አበራ ሁንዳ  
      እና  
 ፍንፍኔ የዯን ዯርጅት 

ሰኔ 08/2004 16 

6 በበሊይ ፍ/ቤት ትዕዛዝ አንዴን በነጥብ ወዯ ሥር ፍ/ቤት የተመሇሰ ጉዲይ አይቶ እሌባት 
እንዱሰጥበት የተሊሇፈሇት ፍ/ቤት የተመሇሰውን ጉዲይ የበሊይ ፍ/ቤት የሰጠውን ፍርዴ መሠረት 

72189 አቶ ካሳዬ ያዯቴ  
     እና  

ሰኔ 18/2004 21 
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በማዴረግ በአግባቡ ውሣኔ ሇመስጠት ተገቢውን ጥረት ማዴረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የፍብ/ሥምሥ/ህ/ቁ. 343(1) 

ሲኞር ፍራንችስኮ ቬንሲያ 

7  በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህጉ ውስጥ የተመሇከቱት የይርጋ ዴንጋጌዎች የሚታዩበት አግባብ በፍ/ብ/ህጉ 
በተመሇከቱት የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ዴንጋጌዎች ስሇመሆኑ፣   
 በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78 መሠረት በላሇሁበት የተሰጠ ፍርዴ ይነሳሌኝ በሚሌ ጥያቄ በቀረበ 
ጊዜ በህጉ የተመሇከተው የአንዴ ወር ግዜ ገዯብ በፍታብሔር ህጉ የይርጋ ጊዜ አቆጣጠር ስላት 
መሠረት ሉሰሊ የሚገባ ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1848, 1856(2)  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78, 195  

76601 አቶ ሽመሌሽ አማረ  
      እና 
አቶ አማረ መኮንን 

 ሰኔ 18/2004 24 

8 ጊዜው ያሇፈበት የይግባኝ አቤቱታን ማስፈቀጃ በመቀበሌ ፍርዴ ከተሰጠ በኋሊ በበሊይ ፍ/ቤት 
በተካሄዯ ክርክር የማስፈቀጃ አቤቱታው ተቀባይነት ማግኘቱ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ ወሣኔ 
የተሰጠ እንዯሆነ የስር ፍ/ቤት በዋናው ጉዲይ ሊይ የሚሰጠው ፍርዴ ተፈፃሚነት የማይኖረው 
ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 325,326,349 

74785 አፍሪካ ኢንሹራንስ ኩባንያ 
አ/ማ   
        እና  
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

ሐምላ 03/2004 28 

9  የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ በግሌጽ ያሌሸፈናቸውና ሇፍ/ቤት የቀረቡ ጉዲዮችን አካሄዴ (አሰራር) 
በተመሇከተ ህጉ ከመውጣቱ በፊት ተጽፈው በሥራ ሊይ የነበሩ አግባብነት ያሊቸው ህጏች እንዯ 
አግባብነቱ ሥራ ሊይ ሉውለ የሚችለ ስሇመሆኑ፣  
 ክስ አቅርቦ ሇከሳሽ የሚሊከውን መጥሪያ ከፍ/ቤት ወጪ አዴርጏ ነገር ግን ተከሣሽ 
መጥሪያውን ከማዴረሱ በፊት ክሱ እንዱቋርጥ ያዯረገ ከሣሽ ሇዲኝነቱ የከፈሇው ገንዘብ በመለ 
እንዱመሇስሇት የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ፣  
 በፍ/ቤት ክስ የመሰረተ (ያቀረበ) ወገን የክስ መሰማቱ ሂዯት ከመጀመሩ በፊት ክሱን 

በማንሣት መዝገቡ እንዱዘጋ ያዯረገ ከሆነ ሇዲኝነት ከከፈሇው ገንዘብ ሇፍ/ቤቱ በኪሣራ ስም  
የሚቀነሰው ተቀንሶ ቀሪው ገንዘብ ሉመሇስሇት የሚገባ ስሇመሆኑ  
የፍብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 232(1) (ሇ) ,245(4),3,278(1) 
የህግ ክፍሌ ማስታወቂያ 177/74 አንቀጽ 11 

76786 አቶ አሌዩ ተክለ   
      እና  
አቶ መስፍን ስሇሺ   

 ሐምላ 03/2004 32 

10 በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 41 የተመሇከተው የጣሌቃ ገብነት ሥርዓት አፈፃፀም  77322 የዯብረ ዘይት መዊዕ ቅደስ 
ሚካኤሌ ቤተክርስቲያ እና 
እነ እላኒ ዓሇማየሁ 
(ሁሇት ሰዎች) 

ሐምላ 17/2004 35 

11 በተከራካሪዎች ፈቃዴ ሊይ በተመሰረተ ሁኔታ በህግ ስሌጣን ባሊቸው የሸሪዓ ፍ/ቤቶች ክርክር ተካሂድ 
በፍርዴ ያሇቀን ጉዲይ በተመሇከተ እንዯ አዱስ በመዯበኛ ፍ/ቤት ክስ ሉቀርብ የማይችሌ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ.188/92 አንቀፅ 4(2), 5(4) 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 78(5), 34(5) 

58119 ወ/ሮ ፋጡማ ጀማሌ  
     እና  
አቶ ዓሉ በከር 

ጥቅምት 21/2004 38 

12 በህጉ አግባብ ሉሟሊ የሚገባው የዲኞች ቁጥር ባሌተሟሊበት ሁኔታ የሚሰጥ ትዕዛዝ ወይም 
ውሣኔ እንዯተሰጠ የማይቆጠርና ህጋዊ ውጤት ሉኖረው የማይችሌ ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 73,337 

73696 ወ/ሪት ሃና አበባው  
       እና  
አቶ አብደ ይመር   

ሚያዝያ 9/2004 40 

                                               አሠሪና ሠራተኛ                                                   44 
13 ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ የሠራተኛን ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ የቅጥር ሁኔታ 67533 የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒሽን ጥቅምት 08/2004 45 
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ሇመወሰን የተቋሙን ዴርጅታዊ አቋም ብቻ መሰረት በማዴረግ የሚሰጥ ውሣኔ ተገቢነት የላሇው 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 9,10 

ኮርፖሬሽን 
 እና እነ በረከት በሇጠ 
(ሁሇት ሰዎች) 

14 ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ በፍርዴ ቤት የተሰጠ ውሣኔ አስቀዴሞ በሥራ ሊይ የነበረን 
የዴርጅት መዋቅርን መሰረት በማዴረግ ሆኖ ጉዲዩ ሇአፈፃፀም በቀረበ ጊዜ የዴርጅቱ መዋቅር 
የተሇወጠ መሆኑ ከተረጋገጠ ፍርደ ሉፈፀም የማይችሌ ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.392(1),(2) 

69471 የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፖሬሽን ዯቡብ ሪጅን  
        እና 
 አቶ ጥበቡ ተሰማ 

ጥቅምት 20/2004 47 

15 ከሥራ ክርክር ጋር በተገናኘ ሇሠራተኛ የሚከፈሌ የሥራ ስንብትና ካሣ ክፍያ ሊይ የገቢ ግብር 
ሉቀነስ የሚገባ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 13, 10(2), 2(10) 
ዯንብ ቁ.78/94 

61549 የኦሮሚያ መንገድች 
ባሇሥሌጣን  
        እና  
ወ/ሮ ብርቄሣ አብራሂም 

ህዲር 06/2004 49 

16 አንዴ የመንግሥት ሠራተኛ ከአሰሪው ፈርሞ የተረከበው ንብረት በጠፋ ጊዜ ተጠያቂ የሚሆነው 
ንብረቱ በእጁ እያሇ እንዲይጠፋ ተገቢውን ጥንቃቄ ያሊዯረገ ወይም ሇንብረቱ መጥፋት 
የሠራተኛው ቸሌተኛነት መኖሩ የተረጋገጠ እንዯሆነ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.515/99 አንቀፅ 65 

69179 የኢትዮጵያ ጨረር 
መካሊከያ ባሇስሌጣን  
       እና  
አቶ ታሪኩ ጫኔ 

ህዲር 04/2004 51 

17 በህግ ስሌጣን በተሰጠው የመንግስት አካሌ በግሌጽ በተሊሇፈ መመሪያ መሰረት የሠራተኛን 
የሥራ ውሌ ያቋረጠ አሠሪ የሥንብትና የማስጠንቀቂያ ክፍያ እንዱከፍሌ የሚገዯዴበት አግባብ 
የላሇ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 28, 12(1)(ሀ) 

69125 ወ/ሪት ሠሊም ተስፋዬ  
        እና 
አሌካን ሃሊፊነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር 

ታህሣሥ 02/2004 54 

18 ከሥራ ክርክር ጋር በተያያዘ አሰሪና የሥራ መሪ የሆነ ሰው መካከሌ የሚፈጠርን አሇመግባባት 
ሇመፍታት ተፈፃሚነት ያሇው ዯንብ (መመሪያ) በስምምነት የተዘጋጀ እንዯሆነ ይሄው ዯንብ 
ተፈፃሚ ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ 

60489 አቶ አምባዬ ወ/ማሪያም 
እና የኢትዮጵያ የእህሌ 
ንግዴ ዴርጅት 

ጥር 14/2004 56 

19  ከአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ሰራተኛው ከሥራ ሲሰናበት ከአሰሪው የተረከበውን 
ንብረት አሊስረከበም በሚሌ ሰራተኛው ሉከፈሇው ከሚገባው ክፍያ ቀንሶ ሇማስቀረት የሚቻሇው 
በሰራተኛው በኩሌ ዕዲ ስሇመኖሩ መተማመን ሊይ ሲዯረስ ስሇመሆኑ 
 ሰራተኛው ከተረከበው ንብረት አሇመመሇስ ጋር በተገናኘ ዕዲ ስሇመኖሩ በግራ ቀኙ መካከሌ 
ክርክር (አሇመግባባት) ያሇ እንዯሆነ አሰሪው ጉዲዩን በፍ/ቤት አቅርቦ መብቱን ማስከበር ያሇበት 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 36-38, 59(1), 53(2)(1) 

67382 እነ አበባ ትራንስፖርት 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 
(ሁሇት ሰዎች)   
      እና 
አቶ አርጋው አበበ  

ጥር 04/2004 60 

20  ከአምስት አመት በሊይ ያገሇገሇ ሰራተኛ የጡረታ መዋጮውን ተመሊሽ የተዯረገሇት መሆኑ 
የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ እንዯሆነ ተቆጥሮ የስራ ስንብት የሚያስከሇክሇው ስሊሇመሆኑ  
 በአሰሪና ሰራተኛ ህጉ የጡረታ ”አበሌ” በሚሌ የተመሇከተው ሀረግ የጡረታ መዋጮ 
ተመሊሽንም የሚጨመር ስሊሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.345/95 አንቀፅ 2(13),(14) 
አዋጅ ቁ.494/98 አንቀፅ 2(1)(ሸ) 

73258 እነ ወ/ሮ አበራሽ ፈይሳ 
(ሶስት ሰዎች)   
       እና  
ጂ ሰቭን ንግዴና 
ኢንዱስትሪ ኃ.የተ.የግሌ 
ማህበር 

ጥር 16/2004 63 

21  ሠራተኛ በሥራ ቦታና በሥራ ወቅት ሆን ብል በራሱ ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት አሰሪው 
ኃሊፊነት የማይኖርበት ስሇመሆኑ 
 የአዯጋ መከሊከያ ዯንቦችን በመጣስ ወይም አካለን ወይም አእምሮውን በሚገባ ሇመቆጣጠር 

67201 አቶ ምትኩ ኃይለ  
      እና 
አቶ መስፍን ጥሊሁን   

የካቲት 26/2004 67 
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በማይችሌበት ሁኔታ በአዯንዛዥ ዕፅ አስክሮ በሥራ ሊይ በመገኘቱ በሠራተኛ ሊይ የዯረሰ ጉዲት 
ሆን ተብል እንዲዯረሰ የሚቆጠርና አሠሪው ጉዲቱን ሇመካስ የማይገዯዴ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 96(ሀ)(ሇ), 96(1) 

22 ከስራ ክርክር ጋር በተገናኘ በዱሲፕሉን ተከስሶ በዱሲፕሉን ኮሚቴ ሠራተኛው በፈፀመው 
የማታሇሌ ዴርጊት ጥፋተኛ የተባሇ መሆኑን መነሻ በማዴረግ የተሰናበተ ሰራተኛ የዱስፕሉን 
ኮሚቴው አባሊት በሥራ ክርክር ሰሚው አካሌ ፊት ቀርበው የምስክርነት ቃሊቸውን ስሊሌሰጡ 
ስንብቱ ህገ ወጥ ነው በሚሌ የሚያቀርበው አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 27(1)(ሐ) እና (መ) 

73881 የኢትዩጵያ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፖሬሽን ዯቡብ 
ሪጅን  
     እና  
አቶ ተፈራ ሹና 

የካቲት 27/2004 70 

23 የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ የሆነ የመንግስት ሠራተኛ በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰና ጥፋተኛ ተብል 
በጽኑ እስራት ቅጣት በተቀጣ ጊዜ የጡረታ መብቱ የሚቋረጥ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 95/1967 አንቀጽ 34  
አዋጅ ቁ. 345/1995 አንቀጽ 52(2) እና (3)  
አዋጅ ቁጥር 209/1955  

50590 ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ            
       እና  
ወ/ሮ በርገኔ ኢንኮ 

መጋቢት 28/2004  73 

24 ከሚሠራበት ዴርጅት ብዴር ወስድ ከፍል ያሊጠናቀቀ ሠራተኛ በገዛ ፈቃደ ሥራ ሲሇቅ ተከፍል 
ያሊሇቀው ብዴር ከሚያገኘው ፕሮቪዯንት ፈንዴ ሉቀንስ የሚችሇው ሠራተኛው ዕዲ እንዲሇበት 
ያመነ እንዯሆነ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 59(1)  

71507 ሜዴሮክ ወርቅ ማዕዴን 
ኃ.የተ.የግሌ ማህበር   
      እና  
  አቶ ሰይፉ ተፈሪ                       

መጋቢት 10/2004 76 

25 አንዴ ሠራተኛ በአሠሪው በንብረት ሊይ ጉዲት አዯረሰ የሚባሇው ንብረቱ የአሰሪውን ወይም 
ከአሠሪው ዴርጅት ሥራ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሇው  መሆኑ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(ሸ) 

74400 ግዮን ኢንደስትሪያሌና 
ኮሜርሺያሌ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር  
እና አቶ ኃይለ ናርዬ 

ግንቦት 07/2004 79 

26 ሇትርፍ ያሌተቋቋሙ ዴርጅቶች (መያድች) የሚቀጥሯቸው ሠራተኞች ጋር የሚፈጠሩ 
አሇመግባባቶችን በተመሇከተ የአሰሪና ሠራተኛ ህግ አዋጅ ቁጥር  337/96 ተፈፃሚነት 
የሚኖረው ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 3(3) 

67996 ሳሳካዋ ግልባሌ 2000 
ፕሮጀክት 
        እና  
አቶ ሸዋዴንበር ዯቻሳ 

ሰኔ 19/2004 82 

27 በሥራ ሊይ በዯረሰ ጉዲት በሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ የሠራተኛው የጉዲት ካሣ 
በመዴን ፖሉሲ ተሸፍኖ ሲገኝ የካሣ ክፈያውን ሉጠይቁ ስሇሚችለ ወገኖች፣  
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 110(1)(2),134(2),128,129,133 
የፍ/ብ/ህ/ቁ. 842, 1732, 1735, 1736, 1734 

72645 የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት 
         እና  
እነ አቶ ክፍሇዩሐንስ 
ተሰማ (ሁሇት ሰዎች) 

ሐምላ 03/2004 85 

28 አሰሪ ሲሰራው የነበረው ሥራ በመቀነሱ ወይም  በመቀዝቀዙ ምክንያት ካለት ሠራተኞች 
መካከሌ የአሥር ፐርሰንት በታች የሆኑትን የሥራ ውሌ ሟቋረጡ የግዴ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ 
የሥራ ውሊቸው የሚቋረጥና ሥራ የሚቀጥለትን ሠራተኞች ሇመሇየት ሉከተሇው ስሇሚገባ 
አካሄዴ  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 28(8), 29(3) 

74230 አቶ አስቻሇው ጌታሁን 
(አስር ሰዎች)  
      እና 
 አሌፋ ዩኒቨርስቲ ኮላጅ     

ሐምላ 17/2004 93 

29  የአሰሪና ሠራተኛ ጉዲይ ህግ ውስጥ "እንዯ ጥፋቱ ክብዯት በሥራ ቦታው አምቧጓሮ ወይም 
ጠብ አጫሪነት ተጠያቂ መሆን..." በሚሌ የተመሇከተው ሀረግ ሉተረጏምና ተግባራዊ ሉዯረግ 
የሚችሌበት አግባብ፣ 
 "የሥራ ቦታ" የሚሇው ሀረግ አሰሪው (ተቋሙ) ሇሥራና ሇመኖሪያ በሚሌ ሇሰራተኞች 

79105 ወርሌዴ ቪዥን ኢትዮጵያ 
        እና  
አቶ መዘምር መክብብ 

ሐምላ 03/2004 97 
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የሚሰጠውን ቦታ እንዱሁም ተፈፀመ የተባሇውን  የአምባጓሮ ዴርጊት ከሥራ ሰዓት ሙጪ 
መሆኑንም ጭምር የሚያካትት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 27(1)(ረ),97,4 

 

30 አሰሪ ዯንቡን ባሌጠበቀ መንገዴ ሠራተኛው ወዯ ላሊ ቦታ ተዛውሮ እንዱሰራ ተመዴቦ ፈቃዯኛ 
አሌሆነም በሚሌ ሠራተኛውን ማሰናበቱ ተገቢ ስሊሇመሆኑ  

77113 አኪኮቦዱዋይዝ ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር  
     እና  
አቶ ገረመው አበበ   

ሐምላ 27/2004 100 

31 በሥራ ሊይ ንብረትንም ሆነ ህይወትን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ ዴርጊት መፈፀም ህገ ወጥ በመሆኑ 
ያሇማስጠንቀቂያ ሉያሰናብት የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ 
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀጽ 27(1)(ቀ) 14(2)(ሀ) 

79096 ሪመምበር ዘ ፑረሰት 
ኮሚዩኒቲ  
       እና  
ዘውዴነሽ ማሞ 

ሐምላ 20/2004 103 

32 በሥራ ሊይ ከሚዯረስ አዯጋ ጋር በተያያዘ አዯጋው የዯረሰው ከሥራ ሰዓትና ከሥራ ቦታ ውጪ 
ከሥራው ጋር ግንኙነት በላሇው አጋጣሚ እና ከአሰሪው ትዕዛዝ ሳይኖር እንዯሆነ አሰሪው 
ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፊነት የማይኖርበት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95, 96, 97 

68138 ወ/ሮ ጥሩሰው ጥሊሁን 
(ሶስት ሰዎች) እና  
ሲቪሌ ወርክስ አማካሪ 
መሃንዱሶች ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር   

 ጥር 17/2004 106 

  
33 

በሥራ ሊይ ከሚዯረስ አዯጋ ጋር በተያያዘ አዯጋው የዯረሰው ከሥራ ሰዓትና ከሥራ ቦታ ውጪ 
ከሥራው ጋር ግንኙነት በላሇው አጋጣሚ እና ከአሰሪው ትዕዛዝ ሳይኖር እንዯሆነ አሰሪው 
ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፊነት የማይኖርበት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 95, 96, 97 

68138 እነ ወ/ሮ ጥሩሰው ጥሊሁን 
(ሶስት ሰዎች)  
እና ሲቪሌ ወርክስ አማካሪ 
መሃንዱሶች ኃ/የተ/የግሌ 
ማህበር   

ጥር 17/2004 114 

  
34 

በፌዳራሌ መንግስት ሠራተኞች ህግ መሠረት አንዴን ጉዲት  በሥራ ሊይ የዯረሰ ጉዲት ነው 
ሇማሇት የሚቻሌበት አግባብ (ሁኔታ) እና በጉዲቱ ሞት በተከሰተ ጊዜ የጉዲት ካሣ ሇሟች 
ቤተሰብ የሚሰጥበት አግባብ፣  
አዋጅ ቁ. 515/99 አንቀጽ 47(2)(ሐ) 
አዋጅ ቁ. 262/94 አንቀጽ 46(2)(5)(ሇ) 

61717 ወ/ሮ አበበች አደኛ 
በራሳቸውና በህጻን ረቂቅ  
ተክለ ስም እና በስራና 
ከተማ ሌማት ሚኒስቴር 
የተንዲሆ ቤቶች ሌማት  
 ፕሮጀክት ጽ/ቤት 

ጥር 15/2004 122 

                                                               
                                       ቤተሰብ                                                        127 
35 በፍርዴ ቤት የተቋቋመ የውርስ አጣሪ አበሌ መጠን ሉወሰን የሚችሌበት አግባብ 

የፍ/ብ/ህ/ቁ 959, 946-1125 
69153 ብርሃኑ ከፍያሇው እና  

እነ ወ/ሮ ሮማን ይርጋ 
(11 ሰዎች) 

ጥቅምት 06/2004 128 

36 የጋብቻ ፍቺን በተመሇከተ በፍ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ ከላሇ በስተቀር የባሌና ሚስት የጋራ 
ንብረትን አስመሌክቶ የፍቺ ውጤት የሆነውን የክፍፍሌ ጥያቄ በፍ/ቤት ማቅረብ አይቻሌም 
ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፡፡ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 76 

61357 አቶ ፍቅሬስሊሴ እሽቴ  
       እና  
ወ/ሮ ዋጋዬ ጋይም 

ህዲር 22/2004 131 

37 በባሌ ወይም በሚስት ሇጋራ መተዲዯሪያቸው በሚሌ ሇሚካሄዴ የንግዴ ሥራ ማስኬጃ ጋር 68190 የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ ታህሣሥ 05/2004 134 

www.chilot.me

TOSHIBA
Typewritten Text



6 
 

በተያያዘ የተገባ ዕዲ የተጋቢዎች የጋራ እዲ እንዯሆነ የሚቆጠር ስሇመሆኑ 
የንግዴ ህግ ቁ.19 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92, አንቀፅ 70 

       እና  
ወ/ሮ እመቤት ቱርፌ   

38 ከባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ጋር በተገናኘ በጋብቻ ወቅት በአንዯኛው ተጋቢ አማካኝነት ከባንክ 
ወጪ ተዯርጏ ሇ3ኛ ወገን የተሊሇፈ (የተሰጠ) ገንዘብ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የሚገመትበት 
አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣  
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 85-93 

70442 አቶ በቀሇ ቱፋ  
      እና 
 ወ/ሮ ባዩሽ እሽቴ                     

ታህሳስ 30/2004 137 

39 የወራሾች የጋራ ሀብት የሆነን ንብረት ሇመሸጥና ሇማስተሊሇፍ ወይም በዋስትና ሇማስያዝ 
ወይም የተመዯበበትን አገሌግልት ሇመሇወጥ የጋራ ባሇንብረቶቹ ሁለ ስምምነት አስፈሊጊ 
ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1262, 1060(1) 

64371 ፍቅረ ዱን ሰይፈዱን    
       እና  
እነ አበራ ሇማ   
(አራት ሰዎች) 

ጥር 02/2004 141 

40 ከባሌና ሚስት የንብረት ክፍፍሌ ጋር በተገናኘ በአንዯኛው ተጋቢ በውርስ የተገኙ ንብረቶች 
(ሀብቶች) ሇሌማት በሚሌ በመፍረሳቸው የተገኘ የካሳ ክፍያ በግብይት እንዯተገኘ ተቆጥሮ 
የግሌ ስሇመሆኑ በፍ/ቤት አሌተረጋገጠም በሚሌ እንዯ የጋራ ሀብት ሉቆጠር የማይችሌ 
ስሇመሆኑ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 58, 57 

65708 አቶ አራጋው አበበ  
      እና 
 ወ/ሮ ራሔሌ ውብሸት 

ጥር 02/2004 144 

41  የጋብቻ ፍቺ ውጤት በስምምነት በሚያሌቅበት ወይም በሽማግላዎች ወይም በባሇሞያዎች 
በሚወስንበት ጊዜ ውሣኔው ተፈፃሚነት የሚኖረው ሇፍ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነትን ሲያገኝ ብቻ 
ስሇመሆኑ 
 ፍቺን እና የፍቺን ውጤት በተመሇከተ ውሣኔ የመስጠትና የማፅዯቅ ስሌጣን የፍ/ቤት ብቻ 
ስሇመሆኑ፣ 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 83(3), 117 
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.69/95 እና አዋጅ ቁ.83/96 አንቀፅ 110(5) 

69657 ወ/ሮ ሐምዚያ ሼክ 
ኢብራህም  
     እና  
አቶ አብዱ ኡስማኤሌ 

የካቲት 28/2004 148 

41 በጋብቻ ተሳስረው የነበሩ ሰዎች ግንኙነታቸው ስካሌተቋረጠ ዴረስ  ሇረጅም ጊዜ ተሇያይተው 
በመኖራቸው ብቻ በመካከሊቸው ያሇው የትዲር ግንኙነት ፈርሷሌ ሇማሇት የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ. 

67924 ወ/ሮ ምንያ ገ/ሥሊሴ  
        እና  
ወ/ሪት መሠረት ዓሇማሁ 

መጋቢት 26/2004 151 

43 ከባሌና ሚስት ጋብቻና ፍቺ ጉዲይ ጋር በተገናኘ የቀረበን ጉዲይ ስሌጣን ያሇውና ተከራካሪዎቹ 
ሇመዲኘት ፈቃዲቸውን የገሇፁሇት የሽሪአ ፍ/ቤት ሇመዲኘት ፈቃዯኛ አሇመሆኑን በመግሇጽ 
መዝገቡን የዘጋው እንዯሆነ መዯበኛ ፍ/ቤት ጉዲዩን ማስተናገዴ የሚገባው ስሇመሆኑ፣ 
የኢ.ፌ.ዱ.ሪ. አንቀጽ 37(1), 34(5), 78(5),  

72420 ወ/ሮ ኬሪያት ያህያ   
        እና  
ሐጂ ጅሀዴ ኡመር 

ሚያዝያ 22/2004 155 

44 የውርስ ሀብት ማጣራት ጋር በተገናኘ የንብረት አጣሪው የሟች ያሇኑዛዜ ወራሾች በሚሌ 
የተጠቀሱ ወራሾች በአካባቢው በሚገኘው የመረዲጃ እዴር ሰፍሯሌ በማሇት የውርስ ዴረሻ 
አሊቸው በሚሌ የሚያቀርበው የውሣኔ ሀሳብ ህጋዊ ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ፣ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 842, 856, 962, 944(ሀ),1097,1113  

71895 አቶ ሞሊ ንጉሴ   
      እና  
አቶ ንጉሴ ገሇታ     

ግንቦት 10/2004 158 

45 የባሌና ሚስት  የጋራ ንብረት ክፍፍሌ ጋር በተገናኘ አንዴን የጋራ ንብረት በዓይነት ሇመካፈሌ 
ተጋቢዎቹ ከስምምነት ሊይ ሇመዴረስ ያሌቻለ እንዯሆነና ሁሇቱም የቅዴሚያ ግዢ መብት 
ጥያቄ ያቀረቡ እንዯሆነ ንብረቱ ሇጨረታ ቀርቦ እንዱሸጥ በማዴረግ ገንዘቡን መካፈሌ 
ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣  

71126 ወ/ሮ ወርቅነሽ ሰብስቤ  
         እና  
እነ ሻሇቃ ባሻ እንዯሻው 
(ሁሇት ሰዎች) 

ሰኔ 05/2004 161 
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የዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ብ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/96 አንቀጽ 103(1)  
46 ሟች አዴርጏት የነበረ ኑዛዜ በተመሣሣይ ንብረት ሊይ በኋሊ በተዯረገና ከሞተ በኋሊ 

ተፈፃሚነት ባሇው ስጦታ የተተካ እንዯሆነ ኑዛዜው በስጦታው እንዯተሻረ የሚያስቆጥረው 
ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2428, 2443, 881, 826(2), 856, 898 

72286 አቶ ኃ/ስሊሴ ወርቄ  
       እና  
ወ/ሮ ምስራቅ ወርቄ 

 ሰኔ 19/2004 164 

47 በጋብቻ ወቅት በአንዯኛው ተጋቢ ስም የተመዘገበና በጋብቻ ወቅት ዕጣው የወጣ 
የኮንድሚንየም ቤት ሊይ ያሇ መብት የቤቱ ውሌ ከጋብቻ መፍረስ በኋሊ የተፈፀመና ቅዴሚያ 
ክፍያ የተከፈሇ መሆኑ (የንብረት ክፍፍሌ እስካሌተፈፀመ ዴረስ)  ንብረቱን የግሌ የሚያስብሌ 
ስሊሇመሆኑ  

75562 ወ/ሮ ሶፊያ መሐመዴ  
      እና  
አቶ መሐመዴ ይመር 

 ሰኔ 18/2004 167 

48 ፍቺን በስምምነት ሇመፈፀም ሇፍ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡ ባሌ እና ሚስት የፍቺ ውጤትን  
በተመሇከተ ያዯረጉትን ስምምነት ፍ/ቤት  ሇህግና ሇሞራሌ የማይቃረን መሆኑን በማረጋገጥ 
ያፀዯቀው እንዯሆነ ስምምነቱ ተፈፃሚ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የተሻሻሇው የፌዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80,83(3) 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277(2) 

74376 አቶ ብዙአየሁ ታዯሰ  
      እና  
ወ/ሮ ሰሎሜ ሻወል 

የካቲት 27/2004 170 

                                                                                

                                                 ውሌ                                                           174 
49 የፍ/ብ/ህ/ቁ 2024(ረ) ዴንጋጌ ከስሌክ አገሌግልት ክፍያ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት የላሇው 

ስሇመሆኑ፣ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2024(ረ), 2023, 2022 

61331 የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን 
ኮርፖሬሽን    እና  
ሚ/ር ጀርመን ግናሆ                       

ጥቅምት 10/2004 175 

50 ከማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ጋር በተገናኘ ሻጭ የሆነ ወገን የሸጠውን ነገር ባሇሃብትነት 
ሇገዢው የማስተሊሇፍ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2875, 2281,1808(2) 

61913 ወ/ሮ እታሇማሁ መስፍን                                       
እና 
አጋ አንዳ                          

ጥቅምት 20/2004 179 

51 ተዋዋይ ወገኖች ያዯረጉት ውሌ ምንም እንኳን የተፈፀመ ቢሆንም ውለ የ3ኛ ወገኖችን 
መብትና ጥቅም የሚነካ ከሆነ ይህንኑ በመግሇፅ ውለ ፈራሽ እንዱሆን ይወሰን ዘንዴ ሇፍ/ቤት 
አቤቱታ ሇማቅረብ የሚችለ ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ.1806 

61808 ወ/ሮ ፀሐይ ፍቃደ    
       እና  
እነ አቶ ብቻዬ ተስፋዬ 
(ሁሇት ሰዎች)  

ህዲር 07/2004 181 

52 አንዴ ማህበር ሇሰጠው ብዴር የሚያገኘውን የወሇዴ መጠን ከመዯበኛው የባንክ ማበዯሪያ 
ወሇዴ መጠን ከፍ አዴርጏ ሇማበዯር ስሇመቻለና ይኸውም ተፈፃሚ መዯረግ ያሇበት 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.147/91 አንቀፅ 34(2) 
አዋጅ ቁ.402/96 አንቀፅ 5 
የፍ/ብ/ህ/ቁ. 1731,1678 
የትግራይ ብ/ክ/መንግስት አዋጅ ቁ. 145/2000 

   62162 መትከሌ ሌምዓት ሁሇገብ 
መ/ህ/ስ ማህበር  
      እና  
ቄስ ካሊዩ ኪሮስ 

ህዲር 21/2004 186 

53 ውሌ አዋዋይ ወይም ዲኛ ፊት የተዯረገ ኑዛዜ በህጉ የተመሇከተውን የኑዛዜው መነበብ 
ሥርዓት ያሊሟሊ ከሆነ ህጋዊ ፎርማሉቲን የሚያሟሊ እንዯሆነ ሇመቁጠር የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 881(2), 882, 857 

70057 እነ ወ/ሮ አበበች ቡሌቻ   
                እና  
ተጠሪ የሇም  

ህዲር 06/2004 189 

54 ከውሌ መፈፀም ጋር በተገናኘ ተዋዋይ ወገኖች ውሌን በተናጠሌ ሇመሰረዝ (unilateral 57280 እነ ሴንትራሌ ቬኑ ጥር 03/2004 192 
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cancellation of contract) ስሇሚችለበት አግባብ    
 
የፍ/ብ/ህ/ቁ.1771, 1774, 1757, 1787, 1785, 1786, 1789, 1788 

ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማኀበር (አራት ሰዎች)  
እና እነ አቶ ሰሇሞን ከተማ 
(ሁሇት ሰዎች)                            

55 የፍ/ብ/ህ/ቁ 2472 ከብዴር ውጪ በሆነ ግንኙነት ከተከፈሇ ገንዘብ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚ 
የሚሆንበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2472 

64397 አቶ አንዲርጌ እምሩ  
       እና  
ወ/ሮ ዘሀራ መሀመዴ 

ጥር 01/2004 203 

56 ውልች በቃሌ፣ በተሇመደ ጠቅሊሊ ምሌክቶች ወይም ግዳታ ሇመግባት መፍቀዴን 
በማያጠራጥር አሰራር በማስታወቅ ሉዯረጉ ስሇመቻሊቸው 
የፍ/ብ/ህ/ቁ.1681(1) 

71375 ዲሽን የህትመትና የንግዴ 
ስራዎች ኃ/የተ/የግ/ማህበር 
እና አቶ ፍስሐ ይሁን 

ጥር 16/2004 206 

57 የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውሌ የጠፋበት ሰው የሽያጭ ውለ የጠፋ ስሇመሆኑ ሇማስረዲት 
በሚሌ የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት ያሇውና  የሚቀርቡት ማስረጃዎች በተገቢው ሁኔታ 
ተመርምረው አሳማኝ መሆናቸው ከታወቀ (ሲረጋገጥም) ተከራካሪው የሽያጭ ውለን 
በምስክሮች ሇማስረዲት የሚያቀርበው ጥያቄ ተቀባይነት ሉኖረው የማገባ  ስሇመሆኑ  
የፍ/ህ/ብ/ህ/ቁ 2003,2002 

  69208 ወ/ሮ ንፁህ በሊይ 
      እና 
 ወ/ሮ ምንትዋብ አዲነ 

መጋቢት 10/2004 209 

58 በወሇዴ አገዴ ውሌ መሰረት የማይንቀሣቀስ ንብረቱን ያስያዘ ተዋዋይ ወገን በውሌ የተገሇፀው 
ጊዜ ካሇፈ በኋሊም በማናቸውም ጊዜ ዕዲውን ከፍል ንብረቱን ሇማስሇቀቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ፣ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 3128/2/ 3117-3130  

72463 እነ አቶ ንጉሴ ሀይላ እና 
(ሁሇት ሰዎች)  
       እና 
አቶ ሁሬሣ ዯበሌ (ሁሇት 
ሰዎች)          

መጋቢት 26/2004 212 

59 እንዯ ውሌ አሌተፈፀመሌኝም በሚሌ የጉዲት ኪሣራ ጥያቄ በቀረበ ጊዜ ፍ/ቤቶች የጥያቄ 
አቅራቢውን ተነፃፃሪ የውሌ ግዳታ ግምት ውስጥ በማስገባት የጉዲት ኪሣራ ሉወሰኑ የሚገባ 
ስሇመሆኑ  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1771, 1802 

69915 ሻምበሌ ይኩኖ ሇገሠ እና 
አቶ መሐመዴ በሽርና 
ቤተሰቦቹ ጨው አምራች 
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር   

ሚያዝያ 25/2004 214 

60 በሰነዴ ሊይ የተመሇከተ ፊርማ በተካዯ ጊዜ ሰነደ ሲፈረም የነበሩ የምስክሮችን ቃሌ 
በመስማትና በላልች ማስረጃዎች ፊርማው የማን እንዯሆነ ሇማረጋገጥ /Authenticate/ 
ሇማዴረግ የሚቻሌ ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2472(1) እና (3)  

71927 ቄስ አብርሃ በርሄ  
      እና 
ወ/ሮ ብርነሽ ሕለፍ            

ሚያዝያ 10/2004 217 

61 የፀና የውሌ ግዳታ የገባ ሰው ውለ በፍርዴ እንዱሰረዝ ሇመጠየቅ የሚችሇው ላሊኛው 
ተዋዋይ ወገን ግዯታውን በአግባቡ ያሌፈፀመ (ያሌተወጣ) እንዯሆነ ወይም የፈፀመው ፍፁም 
ባሌሆነ አኳኋን ከሆነ ስሇመሆኑ  
በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1784 1785(2),(1)  

66935 አቶ ሽመሌስ አበራ 
      እና  
አቶ ጌታቸው አያሌቁ       

ሰኔ 05/2004 220 

62 አንዴ ቀዴሞ በመያዣ የተሰጠ የማይንቀሳቀስ ንብረት ካርታ ቁጥሩና የቤት ቁጥሩ ተሇውጦ 
እንዱሁም ቀዯም ሲሌ የነበረው ቤት ፈርሶ በቦታው ሊይ አዱስ ቤት ተሠርቶና አዱስ ካርታና 
የቤት ቁጥር ተሰጥቶ በተገኘ ጊዜ አዱሱን ቤት በመያዣ የያዘ አበዲሪ ቀዴሞ የነበረውን ቤት 
በመያዣ ከያዘው አበዲሪ የቅዴሚያ መብት ያሇው ስሇመሆኑ፣  
በፍ/ብ/ህ/ቁ. 3052, 3066 

75902 የኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ 
ባንክ አ.ማ       
       እና  
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ                     

ሰኔ 22/2004 227 

63  ከስጦታ አዴራጊው ሞት በኋሊ ተፈፃሚ የሚሆን የስጦታ ውሌን በተመሇከተ ስሇ ኑዛዜ 61421 አቶ ጌታቸው በየነ  ሐምላ 17/2004 230 
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 የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፈፃሚነት  ያሊቸው ስሇመሆኑ፣  
 የማይንቀሳቀስ ንብረትን አስመሌክቶ የሚዯረግ ስጦታ በህጉ በግሌጽ የሚዯረግ ኑዛዜ 
  አስራርን በተከተሇ መሌኩ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ.881, 2428, 2443, 2436 

       እና  
እነ የሕፃን ታቦት በቀሇ 
(ሁሇት ሰዎች)       

64 በአሰሪው በኩሌ የተመቻቸን የውጪ የትምህርት እዴሌ ተጠቃሚ በመሆን  በምትኩ ሇተወሰነ 
ጊዜ ሇማገሌገሌ ከተዯረገ ውሌ ጋር በተገናኘ ሠራተኛው በውለ ያሇበትን ግዳታ እንዱወጣ 
ከሚጠበቅበት ጊዜ በፊት ከአሰሪው ፈቃዴና እውቅና ውጪ ሇላሊ ትምህርት ወዯ ላሊ አገር 
በመዛወር የመጀመሪያው ውሌ ውጤት እንዲይኖረው ያዯረገ እንዯሆነ ሠራተኛው በውለ 
የተመሇከተውን ግዳታ ሇመፈፀም እንዲሌቻሇ የሚያስቆጥረው ስሇመሆኑ 

70963 ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ  
     እና  
እነ አቶ ተመስገን ማጉላ 
(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 30/2004 234 

                                             ወንጀሌ                                                            237 
65 በአንዴ ጉዲይ ዴጋሚ ክስ ቀርቧሌ ወይም ዴጋሚ ቅጣት (principle of double jeopardy) 

ክሌክሌ ስሇመሆኑ የተዯነገገው መርህ ሉተረጏም  ስሇሚችሌበት  አግባብ 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 23  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.42(1)(ሀ) 

60217 እነ ም/ኢ/ር ኃይሊይ አስገሇ 
(ሁሇት ሰዎች)  
       እና  
የቤ/ጉ/ፍትሕ ቢሮ     

ጥቅምት 15/2004 238 

66  ፍርዴ ቤቶች በወንጀሌ ጉዲይ የዋስትና ጥያቄን ሊሇመቀበሌ ሥሌጣን (discretion) ያሊቸው 
ስሇመሆኑ፣ 

 ዋስትናን ሇመከሌከሌ ፍ/ቤቶች የሚሰጡት ምክንያት በቂና ህጋዊ ናቸው ሉባለ የሚችለበት 
አግባብ፣ 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ.67 

67874 እነ አቶ ፅጌብርሃን ተሰራ 
(ሁሇት ሰዎች)  
       እና 
 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
የጉምሩክ  ባሇስሌጣን 

ጥቅምት 23/2004 241 

67 ማዕዴናትና የከበሩ ዴንጋዮችን ከማዘዋወርና ሇሽያጭ ከማቅረብ ጋር በተገናኘ ስሇሚኖር 
የወንጀሌ ኃሊፊነት፣ 
የወ/ህ/ቁ 346፣347፣378 
አዋጅ ቁ. 52/85 አንቀጽ 53(1), (5), 26(4)  
ዯንብ ቁ. 182/80/ አንቀጽ 30(1)(ሀ), 3(ሇ) እና 4(ሐ), 38-40 
አዋጅ ቁ. 591/2000 አንቀጽ 26(1)(ሇ) 

60345 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን  
      እና . 
ገዲ ፎጫ በሉ-ግሇሰቦቹ 
(ሶስት ሰዎች) 

ሕዲር 07/2004 245 

68 በተመሳሳይ ሰዓትና ቦታ ከአንዴ አይነት የወንጀሌ ዴርጊት ጋር በተያያዘ በሁሇት የተሇያዩ 
የወንጀሌ ክሶች የተከሰሰ ተጠርጣሪ በአንደ የወንጀሌ ክስ የተመሇከቱ ፍሬ ነገሮች መከሰት 
ጋር በተገናኘ ጥፋተኛ ሇማሇት ያሌተቻሇ እንዯሆነ በላሊኛው ክስ ጥፋተኛ ሇማዴረግ የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ 
የወ/ህ/ቁ 407(ሐ), 670, 677 
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 141, 142, 149(1) 

65325 ሣጅን ታዬ 
ተክሇኋይማኖት 
      እና 
የሐዋሳ ከተማ ከፍተኛ 
መርማሪ 

ህዲር 22/2004 254 

69  በወንጀሌ ጉዲይ የተሰጠ ውሣኔ በዚያው ጉዲይ በፍትሐብሔር ክርክሩ አግባብነትና ብቃት 
የሚኖረው በወንጀሌ ክሱ ተከሳሹ በወንጀሌ ፍ/ቤቱ ጥፋተኛ ተብል የተወሰነ ከሆነና  
ወዯዚህ ዴምዲሜ ሇመዴረስም በወንጀለ ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎች በፍ/ብሔሩ ጉዲይም 
ቀርበው የተሰሙ መሆን ያሇባቸው ስሇመሆኑ፣ 

 በወንጀሌ ጉዲይ የቀረበ ማስረጃ ሇፍትሐብሔር ጉዲይ አግባብነትና ብቃት የሚኖረው 
በሁሇቱም ጉዲዩች የተሰሙት ማስረጃዎች አንዴ አይነት ሲሆኑ ስሇመሆኑ፣  

 በወንጀሌና በፍ/ብሔር ጉዲይ የተሰሙት ማስረጃዎች የተሇያዩ ከሆነ እና በወንጀሌ ጉዲይ ክስ 

46386 አቶ ሃይለ ተስፋኡ  
      እና 
አቶ ብርሃነ መብራቱ 

ታህሣሥ 06/2004 257 

www.chilot.me
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የቀረበበት ነጥብም ከፍ/ብሔሩ ክስ ጋር ግንኙነት የላሇው ከሆነ በወንጀሌ ክስ ተጠያቂ 
መሆን ሁሌጊዜ በፍ/ብሔር ክስ ኃሊፊነትን የሚያስከትሌ ነው ሇማሇት የማይቻሌ 
ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ.2149 
የወንጀሌ ህግ ቁጥር 702(2) 

70 ምንጩ ያሌታወቀ ንብረትና ገንዘብ ይዞ በመገኘት ወንጀሌ አንዴ ሰው ተጠያቂ የሚሆነው 
የምዝገባ ሥርዓት የተዘረጋ እንዯሆነ ብቻ ነው ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ አግባብ ስሊሇመኖሩ 
የወ/ህ/ቁ.419 

67411 እነ አቶ ታረቀኝ ተክለ 
ገመዲ (ሶስት ሰዎች) እና 
የዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ 
የሥነ ምግባር  
      እና  
የፀረ ሙስና ኮሚሽን   

ታህሣሥ 30/2004 260 

71 በወንጀሌ ህግ ቁጥር 448 ስር አንዴ ሰው ሇፍትህ እርዲታ ሇመስጠት እንቢተኛ ሆኗሌ በሚሌ 
ወዱያውኑ ጉዲዩን በያዘው ፍ/ቤት ሇመቅጣት ስሇሚቻሌበት አግባብ 
የወ/ህ/ቁ 448(1), (3), 23(2), 58 

67777  እነ ተወሌዯ ብስራት 
(ሶስት ሰዎች)  
      እና 
ተጠሪ የሇም  

ታህሣሥ 04/2004 264 

72 በኤግዚቢትነት በፖሉስ ከተያዙ ንብረቶች ጋር በተገናኘ የንብረቶቹ ባሇቤት ነኝ የሚሌ ወገን 
ንብረቱ ይመሇስሇት ዘንዴ በፖሉስ ጽ/ቤቱ ሊይ የሚያቀርበው ክስ በተገቢው ማስረጃ ተጣርቶ 
እሌባት ሉሰጠው የሚገባ ስሇመሆኑ 

62504 አቶ ታዯሰ ናማጋ ሀያቱ 
እና የፌዳራሌ ፖሉስ 
ወ/ምርመራ መምሪያ ዋና 
ሣጅን ዯምሴ ሰጠኝ 

ታህሣሥ 06/2004 269 

73 አንዴ ሰው በወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 407 መሰረት በስሌጣን ያሇአግባብ መገሌገሌ ወንጀሌ 
ጥፋተኛ ተዯርጏ ቅጣት ሉጣሌበት የሚችሌበት አግባብ፣ 
የመ/ህ/ቁ 407(1)(ሀ) 

60518 አቶ ፈሇቀ ሉቤ   እና 
የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/  
የስነ- ምግባርና ፀረ-ሙስና 
ኮሚሽን 

ጥር 15/2004 271 

74 አንዴ ሰው በወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(2) መሰረት በህገ-ወጥ መንገዴ ኢትዮጵያዊያንን ወዯ 
ውጪ አገር ሌኳሌ በሚሌ ጥፋተኛ ተብል ሉቀጣ ስሇሚችሌበት አግባብ 
የወ/ህ/ቁ 598(2) 

71753 አቶ ወርቅነህ ዲቲ  
     እና  
የፌዳራሌ ዏቃቤ ሕግ 

ጥር 03/2004 275 

75  የግንባታና የኮንስትራክሽን ማዕዴን ማውጣት ሥራ ጋር በተያያዘ በሚመሇከተው የመንግስት 
አካሌ የተሰጠ የፀና ፈቃዴ ሣይኖር ከጉዲዩ ጋር በተያያዘ የመግዛትና የመሸጥ ውሌ መፈፀም  
በወንጀሌ ተጠያቂነትን ሉያስከትሌ ስሇመቻለ 
 ህገ ወጥ ወይም ወንጀሌ ስሇመሆኑ የተዯነገገ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የተዯረጉ ውሇታዎችን 
(ውልችን) በህግ ኃይሌ እንዱፈፀሙ በሚሌ ሇፍ/ቤት ጥያቄ በቀረበ ጊዜ ዲኞች ጥያቄው 
ውዴቅ ማዴረግ የሚገባቸው ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ.1718, 1716 
የወ/ህ/ቁ.353(1)(ሇ) 
አዋጅ ቁ.52/85 አንቀፅ 53(5) 
ዯንብ ቁ.182/86 አንቀፅ 39 

69822 ዱ - ኤም - ሲ 
ኮንስትራክሽን ኃሊፊነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር 
      እና  
አቶ ኢብራሂም ኢቲሶ 

ጥር 15/2004 278 

76  የሥራና ሠራተኛን ማገናኘት አዋጅ ቁ.632/2002 በመተሊሇፍ ሉኖር ስሇሚችሇው የወንጀሌ 71184 ዓሕመዴሌሃዱ ካህሳይ  ጥር 18/2004 284 
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ተጠያቂነት 
 ከቀረበ የወንጀሌ ክስ ጋር በተያያዘ የግሌ ተበዲይ የሆነ ሰው ቀርቦ ካሌመሰከረ በስተቀር 
ክሱን ሇማስረዲት የሚቀርቡ ላልች ማስረጃዎች ተከሳሹን ጥፋተኛ ሇማሇት ብቁ አይዯለም 
ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.632/2002 አንቀፅ 16(1)(መ), 18(1)(ሀ), 20(2), 40(3) 

       እና  
የፌዳራሌ ዓቃቤ ህግ 

77 የመንግስት ሰራተኛ ሳይሆኑ ነገር ግን ከመንግስት ሰራተኞች ጋር የጥቅም ትስስር በመፍጠር 
በህዝብና በመንግስት ጥቅም ሊይ ጉዲት ማዴረስ በሙስና ወንጀሌ ሉያስጠይቅ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.434/97 አንቀፅ 7 
የወ/ህ/ቁ.407(1)(ሀ),33 

60542 አቶ ተክሇዴንግሌ 
ገ/ሚካኤሌ 
      እና  
የፌ/ሥ/ም/ፀ/ሙስና 
ኮሚሽን 

የካቲት 27/2004 287 

78  ከመንግስት ሰራተኞች ውጪ በሆኑ ሰዎች የሚፈፀሙ የሙስና ወንጀልችን በተመሇከተ 
የፌዳራሌ ሥነ ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክስ ሉያቀርብ ስሇመቻለ 
 ኮሚሽኑ የወንጀሌ ክስ ሇመመስረት ስሌጣን ከተሰጠው ጉዲዮች ጋር በተያያዘ ወይም ወንጀሌ 
ፈፅሟሌ ተብል የተከሰሰ ሰው ከሙስና ወንጀለ ጋር አንዴ ሊይ መከሰስ ያሇበትን የወንጀሌ 
ዴርጊት አንዴ ሊይ (አጣምሮ) ሉያቀርብ ስሇመቻለ 
የወ/ህ/ቁ 379(2), 375, 404(4)(3) 
አዋጅ ቁ. 434/97 አንቀፅ 58 
አዋጅ ቁ.236/93 አንቀፅ 
የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ.110 

64612 እነ ሐሰን አማን መሐመዴ 
(ሁሇት ሰዎች)  
     እና  
የፌ/ሥ/ፀረ-ሙስና 
ኮሚሽን- 

የካቲት 27/2004 290 

79 አንዴ የወንጀሌ አፈፃፀም ተግባር ሙከራ ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ (Attempt) ሉባሌ የሚችሌበት 
አግባብ  
የወ/ህ/አ 32(1)(ሀ),27(1),671(1) 

66856 ውዴማ አበጀ  
       እና  
የዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ክሌሌ 

መጋቢት 26/2004 294 

80 የትራፊክ ዯንብ መተሊሇፍ ጋር በተያያዘ የክስ ቻርጅን ሇመቀበሌ ፈቃዯኛ አሇመሆን 
በወ/ህ/አ.438 በየመንግስት ሥራን ማሰናከሌና የመተባበር ግዳታን መጣስ ወንጀሌ ሉያስጠይቅ 
ስሇመቻለ፣  
የወ/ህ/አ.348 

73953 ከፋሇ ሰፈነ  
    እና  
የአማራ ክሌሌ ዓ/ህግ 

መጋቢት 13/2004 297 

81 በወንጀሌ ጉዲይ በተሰጠ ውሣኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ይግባኙን ሥሌጣን ሊሇው ፍ/ቤት 
ሇማቅረብ በህጉ ተሇይቶ ስሇተመሇከተ የጊዜ ገዯብ፣  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 187(2)  

73264 የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሌስሌጣን እና 
እነ አቶ አሌፈዴሌ አሻፊ 
(ሶስት ሰዎች) 

ሚያዝያ 9/2004 300 

82  በወንጀሌ ፍርዴ ሂዯት አንዴ ጉዲይ ተከሳሽ በላሇበት ወይም በክርክሩ ሂዯት ተሳታፊ 
ሳይዯረግ (ሳይሆን)(default procedure) ነው የታየው ሇማሇት ስሇሚቻሌበት አግባብ፣ 
 የቅጣት አስተያየት በሚሰጥበት ጊዜ ያሇመቅረብ ተከሳሽ በላሇበት የተሰጠ ውሣኔ ነው 
ሉያስብሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ፣  

 የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.161, 164, 197, 202, 149 (4) (1)  
 የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 20(4)) 

76909 ወ/ሮ ፈትያ አወሌ  
       እና  
የፌዳራሌ ዏቃቢ ህግ 

ግንቦት 10/2004 303 

83  ማንኛውም ሰው በወንጀሌ ህግና ሥርዓት መሠረት ተከስሶ የመጨረሻ በሆነ ውሣኔ 
ጥፋተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተሇቀቀበት ወንጀሌ እንዯገና አይከሰስም ወይም 

72304 የትግራይ ክሌሌ አጽቢ 
ወረዲ ዏቃቤ ሕግ  

ሰኔ 18/2004 306 
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አይቀጣም (Principle of Double Jeopardy) በሚሌ የሚታወቀው የወንጀሌ ህግ መርህ 
ሉተረጏምና ሥራ ሊይ ሉውሌ የሚችሌበት አግባብ፣  
  አንዴ በወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በዴጋሚ የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ በአንዴ ጉዲይ በዴጋሚ 
ያሇመከሰስና ያሇመቀጣት መብቴ ተጥሷሌ በሚሌ ክርክር ሇማቅረብ ሉሟለ ስሇሚገቡ ህጋዊ 
መስፈርቶች፣  

  ዏቃቤ ህግ በአንዴ ተከሳሽ ሊይ የወንጀሌ ክስ ከማቀርቡ በፊት ተከሳሹ አንዴ ወንጀሌ 
በመፈፀም ሀሣብ የሠራው አንዴ የወንጀሌ ዴርጊት ያስከተሊቸውን ወይም ሉያስከትሊቸው 
የሚችሊቸውን ውጤቶች ሁሇተናዊ በሆነ መንገዴ በማገናዘብ አግባብነት ያሊቸውን የህግ 
ዴንጋጌዎች በመሇየትና በመጥቀስ የወንጀሌ ክሱን በጥንቃቄ የማቅረብ ግዳታ ያሇበት 
ስሇመሆኑ፣ 

   የወ/ህ/አ 2(5), 24(1) 
   የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 130,131, 41, 111, 112 

የኢ.ፌ.ዱ.ሪ.ህግ መንግስት አንቀጽ 23,13(2)   

      እና  
ተማሪ ሐጎስ 
ወሌዯሚካኤሌ 

84  አንዴ ተከሳሽ የመከሊከያ ማስረጃ እንዱያቀርብ በሚሌ ፍ/ቤት በሚሰጠው ብይን ሊይ ይግባኝ 
ሇማቅረብ የሚያስችሌ የህግ መሠረት የላሇ ስሇመሆኑ  

 የሙስና ክስ ከሚመራበት ሥርዓት ጋር በተገናኘ ተከሳሽ የሆነ ተከራካሪ ወገን ይግባኝ 
ሇማቅረብ ስሇሚችሌባቸው ህጋዊ ጉዲዮች፣ 
 ሇሰበር ችልት የሚቀርቡ ማናቸውም ጉዲዮች የይግባኝ አቅራረብ ሥርዓትን ያጠናቀቁና 
የመጨረሻ ፍርዴ የተሠጠባቸው መሆን የሚገባቸው ስሇመሆኑ፣  
አዋጀ ቁ. 25/88 አንቀጽ 22 
አዋጀ ቁ. 434/97 አንቀጽ 36(2) 40, 55 
አዋጀ ቁ. 236/93 

74041 እነ አንተነህ መኮንን 
(አራት ሰዎች)  
        እና  
የፌዳራሌ ሥነ ምግባርና 
ፀረ ሙስና ኮሚሽን ዏ/ሕግ 

ሰኔ 04/2004 312 

85 አንዴ ሰው በወ/ህ/አ. 675(1) የተመሇከተውን የወንጀሌ ዴርጊት ፈጽሟሌ በሚሌ ሉከሰስና 
ጥፋተኛ ተብል ሉቀጣ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  
የወ/ህ/አ.675(1),23 

74530 ጀማሌ መሐመዴ   
      እና  
የፌዳራሌ ዏ/ህግ 

ሰኔ 22/2004 315 

86 አንዴ ሰው በወ/ህ/አ. 429 ጉቦ ማቀባበሌ የወንጀሌ ዴርጊት ክስ ሉቀርብበትና ጥፋተኛ ተብል 
ቅጣት ሉጣሌበት ስሇሚችሌበት አግባብ፣ 
የወ/ህ/አ. 429,23(4,(1),58) 

78793 አቶ ብስራት ወሌዯመስቀሌ 
እና የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

ሰኔ 21/2004 318 

87 በፍ/ቤት የወንጀሌ ክስ ቀርቦ የጥፋተኝት ውሣኔ በተሰጠበት የወንጀሌ ዴርጊት ወንጀሇኛው 
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ያገኘው ንብረት ሇመንግስት እንዱወረስ መዯረግ ያሇበት 
ስሇመሆኑ፣  
የወ/ህ/አ 98(1)(2), 

66943 እነ ታምራት ገሇታ (አራት 
ሰዎች)  
         እና  
የፌዳራሌ ዏቃቤ ሕግ 

ሐምላ 18/2004 323 

88 በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰን ሰው የወንጀሌ ዴርጊቱን ስሇመፈፀሙ ሇማስረዲት መቅረብ 
የሚገባው የማስረጃ አይነት ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ተዛማጅነት ያሊቸው ፍሬ ነገሮች ሇማስረዲት 
የሚችሌና ዴርጊቱ ሲፈፀም አይቻሇሁ ወይም/እና ሰምቻሇሁ የሚሌ ቀጥተኛ ማስረጃ ብቻ ነው 
ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ መሠረት የላሇ ስሇመሆኑ  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137, 141, 149  

75922 እነ አፈወርቅ ላሉሳ 
(ሁሇት ሰዎች)  
        እና  
የዯቡብብ/ብ/ሕ/ክሌሊዊ 
መንግስት   

ሐምላ 04/2004 328 

89 አንዴ የወንጀሌ ዴርጊትን ማስረዲት ጋር በተያያዘ የአካባቢ ሁኔታ ማስረጃ (circumstantial 75980 ስማቸው ሌንገርህ ዓሇሙ ሐምላ 02/2004 332 
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evidence) በይዘቱ አንዴ ክስተት ከመፈጠሩ በፊት፣ ክስተቱ ሲፈጠር ወይም ዴርጊቱ 
ሲፈፀምና ክስተቱ ከተፈጠረ ወይም ዴርጊቱ ከተፈፀመ በኋሊ፣ ያለትን አካባቢያዊ ሁኔታዎች 
የሚያሣይና የሚገሌጽ በመሆኑ ህጋዊ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ፣  
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 137(1) 

      እና  
የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባሇሥሌጣን የዯቡብ ክሌሌ 
ቅርንጫፍ 

90 የባንክ ሥራ ጋር በተገናኘ የሥራ አመራር ሊይ ጉዴሇት በመፈፀም ስሇሚዯረግ ወንጀሌ፣  
የወ/ህ/አ. 703 

77989 እነ አቶ ሇይኩን ብርሃኑ 
(አምስት ሠዎች)  
እና የፌዳራሌ ዏ/ህግ 

ሐምላ 04/2004 337 

91 የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 692(1)ን በመተሊሇፍ አንዴ ሰው በወንጀሌ ተጠያቂ ሉሆን ስሇሚችሌበት 
ሁኔታ፣  
የወ/ህ/አ. 692,32(1)(ሇ) 

77592 ተካሌኝ ጌታቸው  
    እና 
 የፌ/ዏ/ሕግ 

ሐምላ 27/2004 347 

92 አንዴ ወኪሌ ከወካዩ በውክሌና ስሌጣኑ የወሰዯውን ንብረት ሇመመሇስ ፈቃዯኛ ያሇመሆኑ 
በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 676(2) ዴንጋጌ መሰረት ሉያስጠይቀው ስሇመቻለ 
የወ/ህ/ቁ 676(2) 

67408 አቶ ፋሲል በላይነህ   
       እና  
ፌዳራል ዏቃቤ ሕግ 

ጥር 01/2004 350 

93  ከቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጋር በተያያዘ የመብቱ ተጠቃሚዎችና የመብቱ አዴማስ 
 የቅጅ መብት እንዱከበር ሇመጠየቅ መሟሊት ስሇሚገባቸው ነገሮችና መብቱ እንዯተጣሰ 
የሚቆጠርበት አግባብ 
አዋጅ ቁ. 410/96 አንቀፅ 7, 9-19, 2(6) 

68369 እነ ሳሙኤሌ ሃይለ 
(ሁሇት ሰዎች) እና እነ 
ወ/ሮ ስምረት አያላው 
/ዘጠኝ ሰዎች/ 

ጥር 04/2004 353 

94 በወንጀሌ ጉዲይ የተከሰሰ ሰው የዋስትና መብቱ በፍ/ቤት ከተከበረሇት በኋሊ ህጋዊ ምክንያቶችን 
በማቅረብ የዋስትና መብቱን በመተው ያስያዘው ገንዘብ ተመሌሶሇት ጉዲዩን ማረሚያ ቤት 
ሆኖ ሇመከታተሌ የሚያቀርበውን ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ 
ስሇመሆኑ፣  

73569 አቶ ዯረጀ ጎሳዬ  
እና የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇሥሌጣን አቃቤ 
ሕግ 

ጥር 17/2004 359 

95 በወንጀሌ የተከሰሱ የመከሊከያ ሰራዊት አባሊት በግሊቸው ጠበቃ ሇማቆም የማይችለ በሆነ ጊዜ 
በመንግስት ወጪ የጠበቃ ዴጋፍና እርዲታ ሉያገኙ የሚችለበት አግባብ፣ 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 20(5) 
አዋጅ ቁ.27/88 አንቀፅ 35 
አዋጅ ቁ.123/90 
አዋጅ ቁ.27/885 

65566 የሀገር መከሊከያ ሚኒስቴር 
ወታዯራዊ ተከሊካይ ጠበቃ  
       እና  
የኦሮሚያ ክሌሌ ዏ/ህግ 

ታህሣሥ 04/2004 362 

                           የንግዴ ህግ                                              365         
96  በባህር ሊይ እቃ አመሊሊሽ በእቃዎች ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት በኃሊፊነት ሉጠየቅ ስሇሚችሌበት አግባብ፣  

 በባህር ሊይ እቃን ሇማመሊሇስ የውሌ ግዳታ የገባ ወገን ከእቃዎቹ መጏዲት ጋር በተያያዘ ስሊሇበት 
የኃሊፊነት አዴማስና ከኃሊፊነት ነፃ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ 
የባህር ህግ ቁ.196,138,205,197,180(3) 

54117 ግልባሌ ኢንሹራንስ ኩባንያ 
አ.ማ         
       እና  
የኢትዮጵያ ንግዴ መርከብ 
አ.ማ             

ጥቅምት 13/2004 366 

97 እቃን ከማጓጓዝ ጋር በተገናኘ ከእቃው አዯገኛ (ጉዲት አዴራሽ) ባህሪ የተነሣ ዕቃውን 
በሚያጓጉዘው ተሽከርካሪ ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት የእቃው ባሇቤት (ባሇንብረት) የዕቃውን በአግባቡና 
በጥንቃቄ አሇመታሸግ (አሇመያዝ) ጋር በተገናኘ በኃሊፊነት ሉጠየቅ ስሇመቻለ 
የንግዴ ህግ ቁ.578(2) 

60385 ጎሌዯን ሮዝ አግሮ ፋርምስ 
ኃ/የተ/የግ ማህበር  
እና አቶ ሐሉፎም ተስፋ 
ማሪያም 

ጥቅምት 24/2004 370 

98 ከንግዴ ስም አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የንግዴ ሚኒስቴር በሚሰጠው ውሣኔ ቅሬታ ያሇው ወገን 69603 አቶ ሀብተወሌዴ ዘርጋው ህዲር 08/2004 373 
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አቤቱታ በይግባኝ ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ  
አዋጅ ቁ.686/2002 አንቀፅ 6, 7, 30, 2(9), 16, 61 

የጄትሮ የስራ አመራር 
የማማከር አገሌግልት 
ዴርጅት   እና  
እነ አቶ ሳሙኤሌ አሰፋ 
የጄትሮ ሉዯርሺፕ ኤንዴ 
ማኔጅመንት(ሁሇት ሰዎች) 

99 ከንግዴ ስም ወይም ምሌክት ምዝገባ ጉዲይ ጋር በተገናኘ በሚመሇከተው ተቋም በተሠጠ 
ውሳኔ ቅሬታ ያሇው ወገን ያሇው መብት በይግባኝ ሥርዓት የማሳረም ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁጥር 501/98/ አንቀጽ 6,17,36,49 

63454 ዲት ኢንተርናሽናሌ 
ትሬዱንግ 
ኃ/የተ/የግ/ማ/ባሇቤት ድ/ር 
ጤና አብተው   እና  
እነ የኢትዮያ አእምሮአዊ 
ንብረት ፅ/ቤት (ሁሇት 
ሰዎች) 

የካቲት 26/2004 377 

100  ሇገንዘብ እዲ የሚሰጥ ዋስትና አንዴ የመዴን ተቋም ከሚሰጣቸው አገሌግልቶች መካከሌ 
አንደ ስሇመሆኑ፣ 
 በመዴን ሰጪ ዴርጅቶች ተዘጋጅቶ የሚሰጥ የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial 
Guarantee Bond) ስሇሚኖረው ውጤት  
 የገንዘብ የዋስትና የግዳታ ሰነዴ ሉያሟሊቸው የሚገቡ ፎርማሉቲዎች እና አቤቱታ 
ከማቅረብ ጋር በተያያዘ ተፈፃሚነት ስሇሚኖረው የይርጋ ዯንብ 
አዋጅ ቁ.86/86 አንቀፅ 2 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1845, 1922(2)(3), 1725(ሀ), 1727, 1926, 1929, 1930, 1931 
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀፅ 1(1), 2(1) መመሪያ ቁጥር 
24/2004 አንቀፅ 1(3), 2(1), 3 
የንግዴ ህግ ቁ.36(1)(2), 121(ሰ) 
አዋጅ ቁ.110/90 አንቀፅ 2(2) 
አዋጅ ቁ.57/89 አንቀፅ 2(18)  

36935 አፍሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ)  
        እና  
የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ 

የካቲት 27/2004 380 

101  ስሇ የመሌካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና (Performance Guarantee Bond)  
 የመሌካም ሥራ አፈፃፀም ዋስትና ውሌ በባህሪው ከመዴን ውሌ የሚሇይና በፍትሐብሔር 
ዴንጋጌዎች የሚገዛ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ 1921,  1719, 1720, 1727, 1719(2), 1920, 1845, 1924(1), 
1922(3), 1926  

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁ23/2002 አንቀጽ 1(1),  
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ 24/2002 አንቀጽ 1(3)  
የንግዴ ህግ ቁ. 654(1), 657(1), 712  
አዋጅ ቁ. 57/1989  
አዋጅ ቁ 648/2001 አንቀጽ 2/20 አንቀጸ 2(18)  
አዋጅ ቁ. 110/90 አንቀጽ 2(2) 

47004 የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት 
         እና  
ባላ ገጠር ሌማት ዴርጅት 

መጋቢት 11/2004 399 

102  አንዴ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር እንዱፈርስ ሇመጠየቅ በቂና ህጋዊ መስፈርቶች 71134 አቶ ያሬዴ ሲሳይ  ሰኔ 04/2004 395 
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መሟሊታቸው መረጋገጥ ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
 የማህበር ሥራው በአግባቡ አሌተመራም ከሚሌ ጥያቄ ጋር በተያያዘ አግባብነት ያሇው አካሌ 
የማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም ላልች አግባብነት ያሊቸውን ህጏች መሠረት በማዴረግ 
እንዱስተካከሌ ሇመጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ፣  
የንግዴ ህግ ቁጥር 217, 218, 511, 543 

       እና  
አሌግሪን አግሮ ኢንደስትሪ  
ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

103  ስሇ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ (Financial Guarantee Bond) እና የኢንሹራንስ  
ኩባንያዎች በማናቸውም ስያሜ የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ የማውጣት ተግባር 
እንዲይፈጽሙ የተከሇከለ ስሇመሆኑ  
 የአክሲዮን ማህበራት ፕሬዚዲንት ወይም ዋና ሥራ አስኪያጅ ስሊሇው ስሌጣን እና 
በህግ አግባብ ስሌጣኑ ተገዴቧሌ ሇማሇት ስሇሚቻሌበት ሁኔታ 
 የገንዘብ ዋስትና ግዳታ ሰነዴ እንዯ የኢንሹራንስ ፖሉሲ የማይቆጠር ስሇመሆኑና 
በፍ/ብሔር ህጉ ስሇ ዋስትና ግዳታ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የሚገዛ ስሇመሆኑ፣   
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ፡  
    ቁ. 24/2004 አንቀጽ 3,1(3) 
     ቁ. 23/2004 አንቀጽ 1(1) 

አዋጅ ቁ. 86/86 አንቀጽ 2(4) ,6,4 32-34 
አዋጅ ቁ. 87/89 አንቀጽ 2(18) 
አዋጅ ቁ. 110/90 አንቀጽ 2(2) 
የፍ/ብ/ህ/ቁ.1725(ሀ),1727,1922(2),(3) 
አዋጅ ቁ. 648/2001 አንቀጽ 2(20) 

የንግዴ ህግ ቁ.36(1)(2), 121(ሰ), 348(3), 313(1)-(7), 313(10-12), 34(1),1 09(ረ), 
323(2-3), 35(1), 26, 120 

40186 አፍሪካ ኢንሹራንስ (አ.ማ)  
        እና 
 ዲሸን ባንክ (አ.ማ) 

የካቲት 27/2004 398 

104 የአክሲዬን ማህበር ሥራ አስኪያጅ ያሇአግባብ ከስሌጣኔ (ከስራ አስኪያጅነቴ) ተሽሬያሇሁ 
በሚሌ በሚያቀርበው አቤቱታ መነሻነት ፍ/ቤት ግሇሰቡን ወዯ ስራ አስኪያጅነቱ እንዱመሇስ 
ሉወሰን የሚችሌ ስሇመሆኑ፣  
የንግዴ ህግ ቁ. 525-537 

63200 እነ ጣና ኢንጂነሪንግ 
ኃላ/የተ/የግል 
ማህበር(አራት ሰዎች)  
እና ሚስተር አልቸዱ 
ዳልጋውዱዮ   

ታህሳስ 30/2004 413 

                                                         ንብረት                                                     418                                         
105  የመሬት ይዞታና በመሬት የመጠቀም መብት ያሇው ወገን በውሌ ሇ3ኛ ወገን ሉያስተሊሌፍ 

ስሇሚችሇው የመብት አዴማስ 
 በመሬት የመጠቀም መብት የተሊሇፈሇት ሰው በመሬቱ ሊይ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረት 
ያፈራ እንዯሆነ ንብረቱን አፍርሶ (ነቅል) የመውሰዴ መብትን ብቻ ሉያገኝ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 40(3), (4) 
አዋጅ ቁ.456/97 
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.130/99 አንቀፅ 6 

69291 አቶ ጀማሌ አማን 
       እና  
ወ/ሮ ተዋበች ፈረዳ    

ህዲር 08/2004 419 

106  የመሬት ባሇ ይዞታ የሆነና በመሬቱ የመጠቀም መብት ያሇው ሰው ሇሁሇት ዓመት ያህሌ 
መሬቱን በመተው ከአካባቢው ከጠፋ የመሬት ባሇይዞታ የመሆንና በመሬቱ የመጠቀም 

69302 አቶ ሸሇማ ነገሰ  
      እና  

ታህሣሥ 20/2004 422 
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መብቱ ቀሪ የሚሆን ስሇመሆኑ 
 በገጠር የእርሻ መሬት ሊይ አርሶአዯሮች ያሊቸውን የይዞታና የመጠቀም መብት መዯፈር ጋር 
በተያያዘ የሚነሣ ጥያቄ በ10 ዓመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.456/97 
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.130/99 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 40(4) 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1677(1)(3), 1845 

አቶ ፋይሣ መንግስቱ 

107 የገጠር መሬት ባሇይዞታነትን በማረጋገጥ የተሰጠ የምስክር ወረቀት የመጨረሻና 
የማይስተባበሌ ማስረጃ ነው ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ 
የአማራ ብ/ክ/መ/አዋጅ ቁ.133/99 አንቀፅ 24(4) 
ዯንብ ቁ.51/99 አንቀፅ 20(4) 

69821 አቶ ጥላሁን ጎበዜ   
     እና  
እነ አቶ መከተ ኃይሉ   
(ሁለት ሰዎች) 

ታህሣሥ 17/2004 426 

108 በአንዴ ንብረት ሊይ የጋራ መብት ካሊቸው ሰዎች ጋር በተገናኘ የቅዴሚያ ግዢ መብት ጥያቄ 
ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1289(1)(2), 1290, 1261, 1388, 1406, 1281 

59504 እነ አቶ እንዲሇ ወርቅነህ 
(ስዴስት ሰዎች) 
       እና  
አቶ ተሸሇ ቱቾ 

የካቲት 27/2004 429 

109 የጋራ ባሇሃብቶች ከሆኑ ሰዎች መካከሌ አንደ ካሇበት ያሌተከፈሇ ዕዲ የተነሣ ንብረቱ የሚሸጥ 
ቢሆን ላልቹ የጋራ ባሇሃብቶች ሉሸጥ ያሇውን ዴርሻ አስገዴድ ሇመግዛት የቅዴሚያ መብት 
ያሊቸው ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1261, 1388, 1406, 1289, 1290 

59504 እነ አቶ እንዲሇ ወርቅነህ 
(ስዴስት ሰዎች)  
      እና  
አቶ ተሸሇ ቱቾ 

የካቲት 27/2004 433 

110 የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇቤትነትን በማረጋገጥ ከሚሰጥ የምስክር ወረቀት (ካርታ ወይም 
ዯብተር) ጋር በተያያዘ በአንዴ ወቅት በሚመሇከተው የአስተዲዯር አካሌ የተሰጠን የምስክር 
ወረቀት መሰረት በማዴረግ ፍርዴ ከተሰጠ በኋሊ በላሊ ጊዜ ሰነደ በአስተዲዯር አካለ መምከን 
የተሰጠውን ፍርዴ በአንዴ ጊዜና ሙለ ሇሙለ ዋጋ የሚያሳጣ ሳይሆን ካርታው በመምከኑ 
የተጏዲው ወገን የአስተዲዯሩን አካሌ እርምጃ (ውሳኔ) ክርክር ሉያቀርብበት የሚችሌና 
ፍ/ቤቶችም የእርምጃውን አግባብነትና ህጋዊነት ሉያጣሩት የሚችለት ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ.1195, 1196, 1206 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 40(1)(2) 

64014 ድ/ር ገነት ሥዩም     
      እና  
እነ ቂርቆስ ክፍሇ ከተማ 
ቀበላ 17/18 አስተዲዯር 
ፅ/ቤት   (ሶስት ሰዎች) 

የካቲት 28/2004 437 

111 በከሳሽነት የተሰየመ ወገን አንዴ ንብረት በአንዴ ህጋዊ ተግባር ሳቢያ ወዯ እጄ ገብቷሌ 
በይዞታዬ ሊይ እያሇ ሁከት ተፈጠረብኝ በሚሌ የሚያቀርበው የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ 
በእርግጥም ሁከት ተፈጥሯሌ አሌተፈጠረም የሚሌ ጭብጥ በመያዝ ሉስተናገዴ የሚገባ እንጂ 
ክርክር የተነሣበት ንብረት በከሳሹ እጅ እንዳት እንዯገባ ወይም ወዯ ከሳሹ እጅ ሉገባ 
የቻሇበትን ህጋዊ ተግባር ሇመመርመር የሚያበቃ ምክንያት የላሇ ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1149 

70801 ዋት ኢንተርናሽናሌ 
ኃ/የተ/የግ/ማህበር  
       እና  
ወ/ሮ ፎዚያ ቃዱ 

የካቲት 30/2004 441 

112  የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነት ጋር በተያያዘ የሚመሇከተው የአስተዲዲር አካሌ 
አንዳ የሰጠውን የባሇሀብትነት ማረጋገጫ ዯብተር (የምስክር ወረቀት) በላሊ ጊዜ የሰረዘው 
እንዯሆነ ይኼው ተግባር በፍ/ቤት ክስ ሉቀርብበት የማይችሌ ወይም የማይስተናገዴ ነው 
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  
 የአስተዲዯር አካሌ ህጋዊ ምክንያት ሣይኖረው በአንዴ ወቅት የሰጠውን የባሇቤትነት ዯብተር 

57186 ጉሇላ ክፍሇ ከተማ ቀበላ 
ዏ6 አስተዲዯር ጽ/ቤት  
        እና 
 ወ/ሮ ከፈለ ታረቀኝ   

መጋቢት 10/2004  443 
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ከሰረዘ ይኸው አካሄዴ ህጋዊ አይዯሇም የሚሇው ወገን በፍ/ቤት መብቱን ሇማስከበር ክስ 
ሉያቀርብና ፍ/ቤቱም ጉዲዩን በማስረጃ አጣርቶ ውሣኔ ሉሰጥ የሚገባ ስሇመሆኑ፣  

የፍ/ብ/ህ/ቁ 1195,1196 
113 የኮንድሚኒየም ቤት እጣ የዯረሰው ሰው እዲውን ከፍል ያጠናቀቀ ቢሆን እንኳን እጣው 

ከዯረሰው ቀን አንስቶ እስከ አምስት ዓመት ዴረስ ሇሶስተኛ ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ 
ሇማስተሊሇፍ የማይችሌ ስሇመሆኑና ከዚህ ጊዜ በፊት ቤቱን አስመሌክቶ የሚዯረግ ውሌ 
ፈራሽ ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 370/95 አንቀጽ 14(2) 
የአ.አ አስተዲዲር አዋጅ ቁ 19/97 አንቀጽ 21  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1678,1808(2)  

65140 ወ/ሮ በሊይነሽ ቢያዴግሌኝ 
        እና  
ወ/ሮ አስቴር ገበሬ 

መጋቢት 10/2004 447 

114 የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብትነትን አስመሌክቶ የሚሰጥ የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር 
ወረቀት ተገቢውን ስርዓት እና ዯንብ በመከተሌ የተሰጠ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑና 
በተመሳሳይም በአንዴ ወቅት የተሰጠን የባሇቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ሇመሰረዝ 
አግባብነት ያሊቸውን ስርዓቶች በመከተሌ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1195-1198 

67011 እነ የወ/ሮ ጣይቱ ከበዯ 
ወራሸች (ሁሇት ሰዎች) 
        እና  
ወ/ሮ ጥሩነሽ ኃየላ (ሶስት 
ሰዎች) 

መጋቢት 11/2004 450 

115 ከአዋጅ ውጪ የተወሰዯ ንብረት ነው በሚሌ ንብረትን ከመንግስት አካሌ ያስመሇሰ ወገን 
የንብረቱ አመሊሇስ አግባብነት የላሇው ሆኖ በመገኘቱ ንብረቱ ወዯ መንግስት እንዱመሇስ 
ሲወሰን ንብረቱን ያሇአግባብ በእጁ ያቆየው ወገን ንብረቱ ያስገኝ የነበረውን ገቢ ወይም የታጣ 
ገቢ ጭምር የመክፈሌ ግዳታ የሚኖርበት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ 572/2000 አንቀጽ 6  

67631 የአቶ አሰፋ አባዱዮ ባሇቤት 
          እና 
ወራሾች እና እነ ወ/ሮ ፅጌ 
ሽኔ (ሰባት ሰዎች) 
 

ሚያዝያ 24/2004 453 

116 አንዴ ጉዲይ ሇመፈፀም (ሇማስፈፀም) በሚሌ ምክንያት መነሻነት የሰጠሁትን ገንዘብ ሇመመሇስ 
ወይም ሇተሰጠበት ዓሊማ አሊዋሇም በሚሌ የሚቀርብ አቤቱታ የአዯራ ህግ ጽንስ ሀሳብን 
መሠረት በማዴረግ ሉስተናገዴ የማይገባ ስሇመሆኑና ጉዲዩን ሇማስረዲት የሰው ማስረጃ 
ማቅረብ የሚቻሌ ስሇመሆኑ፣  

69160 አቶ ሶሬሳ ጋሪ  
     እና  
አቶ አብርሃም ፍቃደ 

ሚያዝያ 24/2004 457 

117 አከራይ የሆነ ወገን ተከራይ ሇሆነው ወገን ቤት እንዱሇቀቅ በሚሌ የሚፅፈው ማስጠንቀቂያ 
ከአከራይና ተከራይ ውሌና ግንኙነት አንፃር የሚታይ እንጂ እንዯ ሁከት ተግባር የማይቆጠር 
ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1149(1), 2966(1) 

67691 የቂርቆስ ክፍሇ ከተማ 
ወረዲ 06 አስተዲዯር  
        እና  
ወ/ሮ አሇምፀሐይ ወሌዳ 

ታህሣሥ 16/2004 460 

                                                        ባንክና ኢንሹራንስ                                           463   
118 በፎርክልዠር ህግ መሰረት የሚከናወን ሐራጅ በፍ/ቤት የሚሰረዝበት አግባብ ስሊሇመኖሩና 

ሐራጁ በህግ አግባብ ያሇመከናወኑ በባንኩ ሊይ የጉዲት ካሣ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.97/90 አንቀፅ 7, አዋጅ ቁ.216/92 
የፍ/ብ/ሥ/ሣ/ህ/ቁ 447(1), 423(2) 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2143(1), 2027, 2028, 2035 

68708 እነ የአቶ ናስር አባጃቢር 
አባጅፋር ሚስትና 
ወራሾች(ሶስት ሰዎች)  
      እና  
የኢትዮጽያ ንግዴ ባንክ 

ታህሣሥ 05/2004 464 

119 ባንክ ሇሰጠው ብዴር በመያዣነት የያዘውን ሁሇትና ከዚያ በሊይ የሆኑ ንብረቶች አሻሻጥ 
ቅዯም ተከተሌ ጋር በተገናኘ አቤቱታ ሉቀርብበትና ፍ/ቤቶችም ውሣኔ ሉሰጡበት የሚያስችሌ 
የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ  

70824 ወጋገን ባንክ አ.ማ  
       እና  
እነ አቶ ብሩክ ጫካ (ሠባት 

የካቲት 27/2004 467 
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አዋጅ ቁ97/90 አንቀፅ 7, 6 
አዋጅ ቁ.216/92 

ሠዎች) 

120  የዯረሰን ጉዲት ከመካስ ጋር በተገናኝ በንግዴ ህጉ እውቅና ስሇተሰጣቸው የመዴን ሽፋን 
(የኢንሹራንስ ውሌ) አይነቶችና ባህሪያት  
 ሇንብረት የሚሰጥ የኢንሹራንስ ሸፋን አዯጋው በዯረሰበት ጊዜ ንብረቱ የነበረውን ዋጋ 
ሇመካስ የሚያስችሌ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የንግዴ ህግ ቁ. 654(2)(3),657, 674, 675, 688, 665, 678, 681, 680  

69966 አቶ በሊቸው እሸቴ  
     እና  
የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት         

ሚያዝያ 10/2004 472 

121  የፍርዴ አፈፃፀም ጥያቄ በህጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ቀርቦ የባሇዕዲው ንብረት 
እዲውን ሇመሸፈን ባሇመቻለ በከፊሌ ተፈጽሞ ከቆየ በኋሊ የፍርዴ ባሇመብት የባሇዕዲውን 
ንብረት አፈሊሌጏ በማግኘት አፈፃፀሙን ሇመቀጠሌ ሲፈሌግ ይርጋ ሉቆጠር ስሇሚችሌበት 
አግባብ፣  
 አበዲሪ የሆነ ባንክ ከዕዲው አከፋፈሌ ጋር በተያይዘ በባሇዕዲው ሊይ የአፈፃፀም ክስ መስርቶ 
እንዯ ፍርደ ሇመፈፀም የማይችሌ መሆኑ የተረጋገጠ ከሆነ በላሊ ጊዜ በባሇዕዲው ንብረት ሊይ 
በፍርዴ ባሇመብቱ የሚቀርበው የአፈፃፀም አቤቱታ ሊይ ተፈፃሚ የሚሆነው የይርጋ ጊዜ 
መቆጠር ስሇሚጀምርበት ጊዜ፣  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 384, 329(2) 
አዋጅ ቁ. 97/90 

74898 የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  
      እና  
እነ አቶ ፍቃደ ተስፋዬ 
(ሶስት ሰዎች) 

ሚያዝያ 25/2004 475 

                                                       ከውሌ ውጪ ኃሊፊነት                                        478 
122 ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት ከዯረሰ ጉዲት ጋር በተያያዘ ሇተጏጂው የሚከፈሌ የጉዲት ካሣ 

አከፋፈሌ በአንዴ ጊዜ እንዱከፈሌ ሉወሰን የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2154, 2095(2) 

67225 አቶ ኤርሚያስ ሓይለ 
የሆነስት የረር ማኔጂንግ 
ዲይሬክተር  
እና አቶ ብርሃኑ ዲምጠው 

የካቲት 26/2004 479 

123 በኤላክትሪክ መስመር ምክንያት ከዯረሰ የቃጠል አዯጋ ጋር በተገናኘ ፍ/ቤቶች የጉዲት 
ኃሊፊነትንና ካሣን ሇመወሰን፣ ጉዲቱ በምን ምክንያትና ሁኔታ እንዯዯረሰ፣ መብራት ሀይሌ 
ጥፋት ሳይኖር ኃሊፊ ሉያዯርጉ የሚችለ አዯገኛ ሁኔታዎችን ስሇመፈጠሩ ወይም በሥራው 
ሉያዯርግ የሚገባውን ጥንቃቄ አሇማዴረጉ ወዘተ ተገቢነት ባሊቸው ማስረጃዎች ማንጠር 
ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2028,2066,2069,2027 
በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.246,247,259 

63231 የኢትዪጵ ኤላክትሪክ 
ኃይሌ ኮርፖሬሽን  
       እና 
 አቶ ወሌዯ ሚካኤሌ ሻንቆ 

ግንቦት 06/2004 483 

124 ሇጉዲት ከሚከፈሌ የሞራሌ ካሣ ጋር በተያያዘ ሌጃቸውን በሞት ያጡ ወሊጆች ሁሇት 
በመሆናቸው ሇእያንዲንዲቸው 1000 ብር ሉከፈሌ የሚችሌበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2116(3) 

69428 አዋሽ ኢንሹራንስ አ.ማ 
      እና  
እነ መሐመዴ አባ አሉ   
(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 26/2004 486 

125 ብዙ ሰዎች በአንዴ ጉዲይ ሇዯረሰ ጉዲት ካሣን እንዱከፍለ የተገዯደ እንዯሆነ እያንዲንዲቸው 
ሇዯረሰው አጠቃሊይ ጉዲት ኃሊፊ የሚሆኑ ስሇመሆኑ  
የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2155(1) 

68613 ሐጂ መሐመዴ አመዳ 
       እና  
አቶ መኮንን መስፍን 

ሰኔ 18/2004 488 

126 የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን ማንኛውንም ኤላክትሪክ የማመንጨት፣ 
የማስተሊሇፍና የማከፋፈሌ ብልም የመሸጥ ስራዎች በሚያከናውንበት ወቅት ሁለ የአካባቢ 

65395 አቶ ትዕዛዝ ኮሬ  
    እና  

የካቲት 26/2004 490 
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ጥበቃን በሚመሇከት የወጡ ህግጋትን በማክበር መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.86/89 አንቀፅ 13(1) 
ዯንብ ቁ.49/91 አንቀፅ 23(2), 35 

የኢትዮጵያ ኤላትሪክ 
ኃይሌ ኮርፖሬሽን 

127 የአሰሪና ሠራተኛ አገናኝ አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሰዎችን ወዯ ውጪ አገር የሊከ ሰው 
በተሊኩት ሰዎች ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት ካሣ የመክፈሌ ግዳታ የሚኖርበት ስሇመሆኑ  
አዋጅ ቁ. 632/2001 

74111 የማህዯር ኤጄንሲ ባሇቤት 
ወ/ሮ አሇምነሽ ኤርሞ  
         እና  
ወ/ሪት አሇም መስፍን 
ተወካይ ገበየ ዯጉ 

ሐምላ 04/2004 495 

                               ጉምሩክ / ቀረጥ/ ግብር                                                        498 
128 በኃሊፊነት ይዞት በሚገኝ ተሽከርካሪ የጉምሩክ ሥነ ሥርዓትን በመተሊሇፍ ዕቃን ሲያጓጉዝ 

የተያዘ ሰው ሉጠየቅ ስሇሚችሌበት አግባብና ተፈፃሚ ስሇሚሆነው የህግ ዴንጋጌ  
አዋጅ ቁ.60/89 አንቀፅ 
አዋጅ ቁ.368/95 አንቀፅ 79,80(1), 81,64(4)74 
ወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.113(2) 

54889 የኢትዮጵያ ገቢዎች 
ጉምሩክ ባሇሥሌጣን  
      እና  
አቶ ንጉሴ ገብረፃዱቅ 

መስከረም 
26/2004 

499 

129 በጉምሩክ ወንጀሌ የተከሰሰ ሰው በነፃ የተሇቀቀ ቢሆንም ወንጀለ የተፈፀመበት እቃ ወይም 
ማጓጓዣ የሚወረሰው የጉምሩክ ህግን የመተሊሇፍ ዴርጊት ስሇመፈፀሙ ፍርዴ ቤቱን 
የሚያጠግብ ማስረጃ ሲቀርብ ስሇመሆኑና ማስረጃው አጥጋቢ ካሌሆነ ብቻ ፍ/ቤት እቃውን 
(ማጓጓዣውን) እንዲይወረስ በማዴረግ ተገቢውን ቀረጥና ታክስ እንዱከፈሌ ሉያዝ የሚገባው 
ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀፅ 104(3)(ሀ), 104(3)(ሇ) 

64115 እነ አቶ አህመዴ ሁሴን 
(ሁሇት ሰዎች)  
      እና  
የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇስሌጣን 

ጥቅምት 08/2004 502 

130 የበጏ አዴራጏት ሥራን የሚሰሩ ዴርጅቶች ከቦታ ኪራይ እና የቤት ግብር ነፃ ሉሆኑ 
የሚችለበት አግባብ 
አዋጅ ቁ.80/68 አንቀፅ 14(ሇ) 
የህግ ክፍሌ ማስታወቂያ ቁ.36/68 አንቀጽ 8 

66474 የኢትዮጽያ የሰባተኛው ቀን 
አዯቬንቲስት ዓሇም አቀፍ 
ቤተክርስቲያን የአቃቂ 
አዴቬንቲስት ሚሲዮን 
ት/ቤት  
እና የአቃቂ ቃሌቲ ክፍሌ 
ከተማ ወረዲ 01 
አስተዲዯር ገቢዎች ጽ/ቤት 

ጥቅምት 17/2004 506 

131  ህንፃን (ቤትን) በኪራይ ይዞ የሚገሇገሌ ወገን ሇአከራዩ ከሚከፍሇው የኪራይ ዋጋ ሊይ በህግ 
የተመሇከተውንና ሇመንግስት ገቢ ሉሆን የሚገባውን ግብር ተቀናሽ ሇማዴረግ ስሇመቻለና 
ይህንን ሇማዴረግም የግዳታ የፍ/ቤት ውሣኔ የማያስፈሌገው ስሇመሆኑ 
 በፍርዴ የኪራይ ዋጋን ሇአከራይ እንዱከፍሌ የተወሰነበት ተከራይ ሇመንግስት የሚከፈሌና 
ከተከፋይ ሂሳቦች ሊይ ግብርን ቀንሶ እንዱያስቀር የተጣሇበትን ግዳታ መወጣት ያሇበት 
በመሆኑ ሙለውን የኪራይ ዋጋ ሇአከራዩ እንዱያስረክብ በአፈፃፀም ሉገዯዴ ስሊሇመቻለ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 91, 101, 53(1) 
ዯንብ ቁጥር 78/94 አንቀፅ 24, 2(ሸ) 

69677 ዲሽን ባንክ አ.ማ  
        እና  
አቶ ኑረዱን መሐመዴ 

ታህሣሥ 20/2004 511 

132 የተጨማሪ እሴት ታክስ የመክፈሌ ግዳታ መወጣት ጋር በተያያዘ ታክስ ከፋዮች የሽያጭ 
መመዝገቢያ መሣሪያን የመጠቀም ግዳታ የሚኖርባቸው የንግዴ ፈቃዴ የሥራ ዘርፍ በግሌፅ 

74753 እነ ሐበሻ የባህሌ ማዕከሌና  
የስእሌ ጋሇሪ ኃ. የተ.የግሌ  

ታህሣሥ 17/2004 514 
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ተሇይቶ በተመሇከተባቸው ሽያጮች ጋር በተገናኘ ብቻ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.285/94 አንቀፅ 55 
አዋጅ ቁ.609/201 አንቀፅ 50(መ)(2) 
ዯንብ ቁ.139/99 አንቀፅ 5(1)(ሇ) 
የወ/ህ/ቁ.23(2) 

ማህበር (ሶስት ሰዎች)  
         እና   
የፌዳራሌ ገቢዎች  
ጉምሩክ ባሇሥሌጣን  
ዓቃቤ ህግ   

133 ከታክስ/ግብር አከፋፈሌ ጋር በተገናኘ ግብር ከፋዩ ያሇውን ቅሬታ ሇግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ 
ይግባኙን ሇማቅረብ የተፈቀዯው ጊዜና ስላቱን ተግባራዊ ስሇማዴረግ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 107(2), 108 

66350 አቶ ቴዎዴሮስ ዯበሊ  
እና የፌዳራሌ አገር ውስጥ 
ገቢ ባሇስሥሌጣን የሌዯታ 
ክፍሇ ከተማ አነስተኛ ግብር 
ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 

ጥር 02/2004 518 

134 ግብር ከፋይ የሆነ ወገን ምንም አይነት የሂሣብ መዝገብና ሰነዴ ያሌያዘ እንዯ ሆነ ወይም 
በማናቸውም ምክንያት የሂሣብ መዝገቡንና ሰነደን የግብር አስገቢው ባሇስሌጣን ያሌተቀበሇው 
እንዯሆነ ሉከፈሌ የሚገባው የግብር መጠን በግምት ሉወሰን ስሇመቻለ 
አዋጅ ቁ.286/94 አንቀፅ 69(1), 71 

69921 አቶ አበበ ገ/እግዚአብሔር  
        እና  
አራዲ ክፍሇ ከተማ ገቢዎች 
ጽ/ቤት ዏቃቤ ህግ 

ጥር 02/2004 522 

135  ከጉምሩክ ባሇስሌጣን ሹም ፈቃዴ ሳያገኝ በመተሊሇፍ ሊይ ያለ ወይም የጉምሩክ ወዯብ 
በዯረሱ ወቅት የእቃ መያዣ ሊይ የተዯረገን ማሸጊያ መፍታት በወንጀሌ ተጠያቂነትን 
የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ 
 በጉምሩክ ወዯብ በምርመራ ሊይ ካለ ዕቃዎች ሇሳምፕሌነት በሚሌ ወስድ አሇመመሇስ 
በወንጀሌ የሚያስጠይቅ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.622/2001 አንቀፅ 100, 95(ሀ) 

65041 አቶ አንዲርጌ እሸቱ እና 
የኢትዮጵያ ገቢዎች  
        እና  
ጉምሩክ ባሇስሌጣን ዏቃቤ 
ህግ 

የካቲት 30/2004 525 

136 የተጨማሪ እሴት ታክስን ተግባራዊ ሇማዴረግ በወጣው አዋጅ ቁ.285/94 አንቀጽ 49 መሰረት 
በወንጀሌ ጥፋተኛ የተባሇ ተከሳሽ ሊይ ቅጣት ሉጣሌ ስሇሚችሌበት ሁኔታ፣ 
አዋጅ ቁ.285/94 አንቀጽ 49,47,50(2) 
የወ/ህ/አ 2(2)  

68422 እነ ጀሪኮ ሰርቪስ        
(ሁሇት ሰዎች)      እና 
የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባሇሥሌጣን 

መጋቢት 14/2004 528 

137 ተከራይ የሆነ ወገን ሇአከራይ ከሚከፍሇው የኪራይ ገንዘብ ሇመንግስት የሚከፈሇውን ግብር 
ሳይቀንስ ሇአከራዩ እንዱከፈሌ ሇማስገዯዴ የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ 1716, 1718, 1711 
አዋጅ 286/94 አንቀጽ 56, 91, 83  

65361 ዘመነ ዮሐንስ ጀኔራሌ 
ኀሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበር  
እና አቶ ዲውዴ ኢብራሂም 

ሚያዝያ 09/2004 533 

138  የግብር ከፋይ የሆነ ሰው ገቢውን በህጉ አግባብ ሇግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ከማሣወቅ 
ውጪ ዯረጃውን በራሱ ሉወሰን/ሉሇወጥ/ የማይችሌ ወይም የማይገባ ስሇመሆኑ፣ 
 የግብር አከፋፈሌ ስርዓት ሇግብር ከፋዩ ግሌጽ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 286/94 አንቀጽ 38 
ዯንብ ቁ. 78/94 አንቀጽ 18,22 
አዋጅ ቁ. 308/95 አንቀጽ 10(2)(ሐ) 
አዋጅ ቁ. 587/2001 

72824 የቦላ ክፍሇ ከተማ ገቢዎች 
ፅ/ቤት  
         እና  
አቶ ሚሉዮን አሰፋ 
 

ሐምላ 18/2004 535 

139  ሇግሌ አገሌግልት ከቀረጥና ከታክስ ነፃ የገባን መኪና ሇብዴር መያዣነት መስጠት 
በወንጀሌ ኃሊፊነትን (ተጠያቂነትን) የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ  
 በወንጀሌ ጉዲይ በቅጣት መሌክ የሚጣሇው የገንዘብ መቀጮ በፍ/ብሔር ጉዲይ ከሚኖርው 
የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፊነት የተሇየ ስሇመሆኑና ቅጣቱ በእያንዲንደ አጥፊ ሊይ ሇየብቻ  

69602 እነ አቶ አካለ አሇሙ 
(ሁሇት ሰዎች)  
      እና  
የገቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ 

የካቲት 06/2004 540 

www.chilot.me
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ሉጣሌ የሚገባው  ስሇመሆኑ፣ 
አዋጅ ቁ.345/95 አንቀጽ 73(1) 
አዋጅ ቁ. 60/89 
አዋጅ ቁ.280/94 
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ), 41 

ሕግ       

                                            ውክሌና                                               544 
140  የውክሌና ውልች በጠባቡ ሉተረጏሙ የሚገባ ስሇመሆኑ 

 “በስማችን ውሌ እንዱዋዋሌ” በሚሌ በዯፈናው የተሰጠ ውክሌና ሉተረጏም የሚችሌበት 
አግባብ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ.2181(3), 2205, 2204 

50985 እነ አቶ ስሻህ ክፍላ 
(ሁሇት ሰዎች)  
       እና  
ወ/ሮ አፀዯ ደቤ  (ሁሇት 
ሰዎች)     

ህዲር 05/2004 545 

141  ሌዩ የውክሌና ስሌጣን ሇመስጠት በተዘጋጀ ሰነዴ ሊይ ሌዩ ውክሌና ስሇመስጠት በተመሇከተ 
አግባብነት ያሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ያሇመጠቀስ ሌዩ የውክሌና ስሌጣን እንዲሌተሰጠ 
የሚያስቆጥር ስሊሇመሆኑ 
 የአስተዲዯር አካሌ የሆነ ተቋም በአንዴ ወቅት የሰጠውን የፅሁፍ ማስረጃ በላሊ ጊዜ 
ማስተካከለ በአንዴ ጉዲይ ሊይ ሁሇት የተሇያዩ ሰነዴ ቀርቧሌ በሚሌ እንዯማስረጃ ሰነዴ ዋጋ 
የሚያጣበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣ 
 በውክሌና ሰነዴ ሊይ ሇተወካይ የተሰጠው ስሌጣን በይዘቱ ሌዩ ውክሌና የሚያመሇክት ሆኖ 
ሰነደ ስሇ ሌዩ ውሌክና አስፈሊጊት የተቀመጠውን የፍ/ብ/ህ/ቁ 2208 ያሇመጥቀሱ ብቻ 
ተወካዮ ሌዩ የውክሌና ስሌጣን እንዲሌተሰጠ የሚያስቆጥር ስሊሇመሆኑ፣  
 ከሰነዴ ማስረጃ ተቀባይነት ጋር በተያያዘ የሚነሣ ጥያቄ የህግ ጥያቄ በመሆኑ በሰበር ችልት 
ሉስተናገዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ህ/ቁ 2205, 2005(1), 2179, 2199, 2203, 2204 

72337 ወ/ሮ ንግስቲ እምነት 
      እና  
ቴዎዴሮስ ተክላ 

የካቲት 26/2004 550 

142 አንዴን ተቋም ወክል ውሌ ሇመዋዋሌ በህግ ስሌጣን የተሰጠው ሥራ አስኪያጅ ስሌጣኑን 
ሇላሊ ሰው በህግ ተቀባይነት ባሇው ሁኔታ አስተሊሌፎ ውሌ የተዯረገ እንዯሆነ ተቋሙ በሥራ 
አስኪያጁ በራሱ በመፈረም ውሌ አሊዯረገም በሚሌ ምክንያት ብቻ በውለ አንገዯዴም ሇማሇት 
የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣  
በፍ/ብ/ህ/ቁ. 1731 2274 2214(1 2215(3),2180) 

68498 አቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ 
እግዛብሔር  
     እና  
ሳባ እምነበረዴ ኃሊፊነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር   

ሰኔ 07/2004 554 

143 የፀና የውክሌና ስሌጣን ከላሇው ሰው ጋር የተዯረገ ውሌ ከጅምሩ ፈራሽና ህጋዊ ውጤት 
የላሇው ስሇመሆኑ ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2232(2),2015(ሀ),2005(2),1204 

73291 እነ አቶ አፅብሃ ወሌዲይ 
(ሁሇት ሰዎች)   
        እና  
ወ/ሮ ዙሪያሽ አሰግዴ 
የክሌለ ፍትህ ቢሮ 

ሐምላ 04/2004 560 

144  የውክሌና ውሌ ሳይኖር ወኪሌ ነኝ በሚሌ የሚዯረግ ውሌ ህጋዊ ውጤት አግኝቶ 
የሚፀናበት አግባብ ስሊሇመኖሩ፣  
  የውክሌና ሥሌጣኑ ከመሰጠቱ በፊት የተዯረገ ውሌ ውክሌና ከተሰጠ በኋሊ ሉፀና ይችሊሌ 
ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑና ወካይ የሆነ ሰው የወካዩን ዴርጊት 
እንዯተቀበሇ ሉቆጠር የሚችሇው በህግ የሚፀና የውክሌና ውሌ ኖሮ ነገር ግን ወኪለ 

74538 ወ/ሪት አሊያት ይማም 
ሙዘይን  
      እና  
አቶ እምነቴ እንዯሻው 

ሐምላ 20/2004 564 

www.chilot.me
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ከተሰጠው ስሌጣን በሊይ ሰርቶ የተገኘ እንዯሆነ ወይም የውክሌና ስሌጣኑ ካበቃ (ከተቋረጠ) 
በኋሊ ወካዩን በመወከሌ የሰራቸውን ሥራዎች በተመሇከተ ብቻ ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ህ/ቁ. 2190, 1678 (ሐ),1719(2),1723 

145 ወካይ የሆነ ወገን በተወካይ አማካኝነት የተዯረገን ህገ ወጥ ውሌ እንዱፈርስ በሚሌ 
የሚያቀርበው አቤቱታ በአሥር አመት ይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ  
በፍ/ብ/ህ/ቁ. 2187(1)(2),2198,1810,1808(1),1845 

67376 እነ ወ/ሮ ንግስት ኪዲኔ 
(ሁሇት ሰዎች) እና  
 እነ አቶ በሇጠ 

ወሌዯሰማያት(ሁሇት 
ሰዎች)  

ሐምላ 30/2004 568 

                                    አዕምሯዊ ንብረት       573 
146 ከቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጋር በተያያዘ የፊሌም ባሇቤት ሇመሆን በማሰብ በባሇሃብትና 

ፊሌሙን ሇመስራት በሚሌ በተዯረገ ስምምነት መነሻነት ፊሌሙን ሇህዝብ ከማቅረብ ጋር 
ተያይዞ ጉዲዩ በፍ/ብሔር ክርክር ተዯርጏበት በተሰጠ ውሣኔ መሰረት ፊሌሙን በእጅ አዴርጏ 
መገኘት በወንጀሌ ተጠያቂነት የማያስከትሌ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.410/96 አንቀፅ 7(1)(ሀ), 36(1) 
የወ/ህ/ቁ.23(2), 57-59 

70500 ኢንጅነር አዴማሱ ገብሬ 
         እና  
የፌዳራል ዏቃቤ ህግ    

ታህሣሥ 17/2004 574 

                                     አፈፃፀም                                                     577     
147 ፍርዴን ከማስፈፀም ጋር በተያያዘ በተጀመረ የአፈፃፀም መዝገብ የተሰጠ ትዕዛዝ ሊይ ይግባኝ 

ቀርቦበት በበሊይ ፍ/ቤት ትዕዛዙ ከተሇወጠ የአፈፃፀም ሂዯቱ መቀጠሌ ያሇበት አፈፃፀሙን 
በጀመረው የበታች ፍ/ቤት ዯረጃ መሆን ያሇበት ስሇመሆኑ 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 371-385 

64129 ኢስሊሚክ ሪሉፍ ኢትዮጵያ 
          እና  
አቶ መሐመዴ ሠይዴ 

ህዲር 21/2004 578 

148  ከፍርዴ አፈፃፀም ጋር በተገናኘ የሚንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ (የሀራጅ)ን አስመሌክቶ 
ተፈፃሚነት ያሊቸው የሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌዎች 
 የሚንቀሳቀስ ንብረትን በተመሇከተ የተካሄዯ ጨረታ ሉፈርስ የሚችሌበት አግባብ 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.432-438, 445 

70378 እነ አቶ ሌኡሌሰገዴ 
አጥሊባቸው (አራት ሰዎች) 
እና ፍልራ ኢኮ ፖወር 
ኃ/የተ/የግሌ ዴርጅት  
(ሁሇት ሰዎች) 

ጥር 04/2004 580 

149 ከፍርዴ አፈፃፀም ጋር በተያያዘ በፍ/ቤት የተሰጠን ትዕዛዝ አሇማክበር ስሇሚያስከትሇው 
ውጤት፣ 
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 156, 409(1) 
የፍ/ብ/ህ/ቁ.400 

65814 ሚ/ር ቺዛኖ ቤነኛ  
        እና  
አቶ ዘውደ ወሌዯሥሊሤ 

የካቲት 29/2004 583 

150 ሇባሌና ሚስት በብዴር ገንዘብ የሰጠ ባንክ የባሌና ሚስቱ ጋብቻ በፍቺ እንዱፈርስ ተወስኖ 
ንብረት ሇመከፋፈሌ በአፈፃፀም ዯረጃ ሇሚገኝ ፍ/ቤት መብቱን ሇማስከበር በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 
418 የሚያቀርበው የተቃውሞ አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ፡  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.418, 419  
አዋጅ ቁ. 97/90 
አዋጅ ቁ.97/90 
የተሻሻሇው የፌዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 89 

69385 ዲሽን ባንክ (አ/ማ)  
       እና  
እነ ወ/ሮ ሃዋ መሐመዴ 
(ሁለት ሰዎች)  

የካቲት 28/2004 587 

151 አንዴን የማይንቀሳቀስ ንብረት በተመሇከተ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ነው በሚሌ ፍርዴ 73041 ወ/ሮ ሰይዲ ዯበሌ  ሰኔ 22/2004 590 
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ከተሰጠ በኋሊ ክፍፍለን በተመሇከተ ጥያቄ የቀረበሇት የአፈፃፀም ችልት ንብረቱ ሰነዴ አሌባ 
ነው የሚሌ ምክንያትን ብቻ በመያዝ ሇአፈፃፀም የቀረበውን መዝገብ በመዝጋት የሚሠጠው 
ትዕዛዝ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ፣  
የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 225(2),423,392(1),371(1) 

       እና  
አቶ ሸሪፍ ሽኩር 

 የዲኝነት ስሌጣን  592 
152 የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዲር አስፈፃሚ አካሊት ወይም በከተማው አስተዲዲር ባሇቤትነት 

ሥር ያለ ተቋማት የሚገባቸውን የሉዝ ውልችን መሠረት አዴርጏ የሚነሱ የውሌ አፈፃፀምና 
ተያያዥ ጉዲዮችን አይቶ ሇመወሰን የከተማው ፍ/ቤቶች የሥረ-ነገር ስሌጣን ያሊቸው 
(የተሰጣቸው) ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ሀ) እና (መ) 

77175 አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ 
ኢትዮጵያ  
        እና  
እነ የአዱስ አበባ ከተማ 
አስተዲዯር  (ሶስት ሰዎች) 

ሐምላ 19/2004 593 

153 ሃይማኖታዊ ከሆኑ አሇመግባባቶች ጋር በተያያዘ ፍ/ቤቶች የአምሌኮት ሥርዓትን ሆነ 
ሃይማኖታዊ ህገ-ዯንቦችን በመተርጏም ውሣኔ ሇመስጠት የማይችለ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 11(1)(3), 37(1) 

66957 የኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን 
አዴቬንቲስትቤተክርስቲያን  
        እና  
በኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን 
አዴቬንቲስትቤተክርስቲያን 
የሐዋሳ ቁጥር 2 ሰባተኛ ቀን 
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን 
የቦርዴ አባሊት፡- 

የካቲት 26/2004 597 

154 የአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፍ/ቤቶች የከተማው አስተዲዲር የሚያስተዲዴራቸውን የንግዴ ቤቶች 
ባሇቤትነትን በተመሇከተ በግሇሰቦች መካከሌ የሚነሱ ክርክሮችን ሇማየት ስሌጣን የላሊቸው 
ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 41(1)(ረ) 
አዋጅ ቁ. 408/96 አንቀጽ  

69064 ወ/ሮ አክሉሇ ገብሬ  
     እና  
አቶ መሇኮት ክንፈሚካኤሌ       

ጥር 18/2004 60
1 

                                    ሌዩ ሌዩ 604 
155 የቀበላ ማህበራዊ ፍ/ቤቶች የገንዘብ መጠኑ ከብር 5000 በታች የሆኑ ማናቸውም 

የፍትሐብሔር ክርክር ሇመመሌከት ስሌጣን አሊቸው ተብል በአዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 50(1) 
የተመሇከተው ዴንጋጌ ተግባራዊ መሆን ያሇበት የቀረበው ጉዲይ ሌዩ ባህሪ እየታየ በጉዲዩ 
ሊይ የሚነሣው የህግ ጥያቄ ውስብስብነት በመመዘኛነት (በመሇኪያነት) ተይዞ ስሇመሆኑ 
አዋጅ ቁ.361/95 አንቀፅ 50(1) 
አዋጅ ቁ.25/88 አንቀፅ 5(1), 6 
አዋጅ ቁ.416/96 አንቀፅ 41 

54990 የኢት/ቴላኮሙኒኬሸን   
      ኮርፖሬሽን  
         እና  
አቶ ማርቆስ አበበ 

ህዲር 18/2004 605 

156  የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ችልት የክሌሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤቶች ሰበር ችልት በክሌሌ 
ጉዲዮች ሊይ የሰጡትንና  መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትን ውሣኔ ሇማረም ስሌጣን ያሇው 
ስሇመሆኑ 

 የሰበር ስርዓት በባህሪው ከይግባኝ ሥርዓት የተሇየ ስሇመሆኑና በሰበር ዯረጃ ተጨማሪ 
ምስክሮችንና ማስረጃዎችን አስቀርቦ መስማትና የፍሬ ነገር ጉዲዮችን ተቀብል ማስተናገዴ 
አግባብነት የላሇውና ህገ-ወጥ ስሇመሆኑ 
የኢ.ፌ.ዳ.ሪ. ህገመንግስት አንቀፅ 80(3)ሇ  

55273 አቶ ዘውደ ግዛው  
       እና  
ወ/ሮ አየሇች ዯስታ 

ህዲር 18/2004 609 
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የፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.343(1) 
157 የክሌሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ባሇው የውክሌና ስሌጣኑ በዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት የተሰጠን ውሣኔ 

የሇወጠው ከሆነ ጉዲዩ ሇፌዳራሌ ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ችልት ከመቅረቡ በፊት ሇፌ/ጠ/ፍ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት መቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ 
የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 80(3)(ሀ), (2)(4) 
አዋጅ ቁ.322/95 
አዋጅ ቁ.25/88 አንቀፅ 9(2), 5(2) 

64845 አቶ ሀብቱ ሀጋዚ  
        እና 
 እነ የኮምቦሌቻ ግብርና 
ሙያ ማሰሌጠኛ ኮላጅ 
(ሁሇት ሰዎች) 

የካቲት 26/2004 612 

158 የሰበር ችልት ፍሬ ጉዲይ የማጣራት ማስረጃ የመመዘንና የመመርመር ስሌጣን የላሇው 
ቢሆንም በሥር ፍ/ቤቶች ወይም የዲኝነት ስሌጣን የተሰጣቸው ላልች አካሊት መሰረታዊ 
የሆነ የዲኝነት አካሄዴ ስርዓትን ሳይከተለ፣ መመስረት የሚገባቸውን ጭብጥ ሳይመሰርቱና 
ጭብጡን የማስረዲት ግዳታ (Buden of proof) ያሇበት ተከራካሪ ወገን የማስረዲት 
ግዳታውን በአግባቡ እንዱወጣ ሳያዯርጉና መጣራት ያሇበትን (የሚገባውን) ፍሬ ጉዲይ 
ሳያጣሩ የሰጡትን ውሣኔ በሰበር አይቶ ሇማረም ስሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ፣  
በወ/ህ/አ. 419   

63014 እነ አቶ ወርቅነህ ከንባቶ 
(ሁሇት ሰዎች)  
      እና  
የዯቡብ ክሌሌ የሥነ 
ምግባርና የፀረ-ሙስና 
ኮሚሽን 

ሚያዝያ 09/2004 614 

159 የፌዳራሌ መንግስት ተቋማት በአጠቃሊይና የከፍተኛ ት/ት ተቋማት በተሇይ የራሳቸው የሆነ 
የእዴገት አሰጣጥ፣ የቅሬታ አፈታትና አጠቃሊይ አስተዲዯራዊ ሥራዎች የሚከናወንበት 
አግባብ ያሇ በመሆኑ በቀጥታ ሇመዯበኛ ፍ/ቤቶች ጉዲዩ ቀርቦ ውሣኔ የሚሰጥበት አግባብ 
የላሇ ስሇመሆኑ፣  
አዋጅ ቁ. 515/99  

73549 የዱሊ ዩንቨርስቲ  
       እና  
እነ አቶ የትናየት ጣፋ 
(ሶስት ሰዎች) 

ሰኔ 22/2004 621 

160 የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ሰበር ችልት በአንዴ ወቅት የሰጠውን የህግ ትርጉም በላሊ ጊዜ 
በተመሳሳይ ጭብጥ ሊይ የተሇየ የህግ ትርጉምና የተሇየ አቋም መያዙ በቀዯመው የህግ 
ትርጉም መሠረት ዲኝነት የተሰጠበት ጉዲይን እንዯገና እንዯ አዱስ እንዱስተናገዴ ሇማዴረግ 
የማያስችሌ ስሇመሆኑ፣  

68573 እነ አቶ ጌታቸው ዲየስ 
/ሁሇት ሰዎች/ 
      እና 
ወ/ሮ ሩስያ ከዴር 
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