
 

አጣሪ ጉባኤ ከተቋቋመ ጀምሮ ወደ ፌዴሬሽን ም/ቤት የላካቸው የውሳኔ ሀሳቦች እስከ መስከረም ቀን 2012 ዓ.ም   

ተ.ቁ 
የመዝገብ 

ቁጥር አመልካች ተጠሪ የጉዳዩ አይት  

መዝገቡ 

የተከፈተበት 

ውሳኔ ሀሳብ 

የተሰጠበት ቀን 

ጉዳዩ 

የመጣበት 

ክልል 

የጉባኤው የውሳኔ 

ሀሳብ በፌዴሬሽን 

ም/ቤት  

1 15/92 

የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ 

ክልላዊ መንግስት  የለም  የምርጫ ጉዳይ  17/6/1992 29/10/1992   

ቤንሻንጉል 

ጉምዝ የፀደቀ  

2 16/96 ወ/ሮ ከድጃ በሽር የለም  የውርስ ንብረት  18/01/96  - አ.አ የፀደቀ 

3 473/03 ወ/ሮ አያልነሽ ሞገስ  ወ/ሮ ሐመልማል አሣየ  የሚስትነት ማስረጃ  10/9/2003 5/5/2010 አ.አ የፀደቀ 

4 488/03 አቶ አልይ ዳዊ  አቶ አመድ አደም  የእርሻ መሬት  12/11/2003 2/7/2007 ኦሮሚያ  የፀደቀ 

5 682/04 ወ/ሮ ማሚቴ ሰብለ  የለም  የእርሻ መሬት  14/9/2004 2/7/2007 ኦሮሚያ   የፀደቀ 

6 693/04 ወ/ሮ ቀለቤ ተስፉ  የለም  የእርሻ መሬት  27/9/2004 7/11/2006 አማራ  የፀደቀ 

7 713/04 ወ/ሮ ሐሊማ መሀመድ  አቶ አደም አብዲህ  የእርሻ መሬት  18/10/2004 7/12/2006 ኦሮሚያ   የፀደቀ 

8 790/05 አቶ ነጋሽ ዱባለ  የለም  የንብረት መብት  21/2/2005 6/9/2008 አ.አ  የፀደቀ 

9 802/05 ወ/ሮ ሐሳይ ዶዮ  እነ አቶ ትንሳኤ ኡታሌ የእርሻ መሬት  7/3/2003 17/11/2007  ደቡብ የፀደቀ 

10 825/05 ወ/ሮ ወደሬ ታችበሌ ወ/ሮ ልኬ ጉርሙ  የእርሻ መሬት  11/4/2005 12/2/2010 ኦሮሚያ   የፀደቀ 

11 896/05 

የሕፃን ሱራፈል ዘውዱ ሞግዚት 

እማሆይ ገ/የሱስ  የለም  አባትነት  11/7/2005 26/10/2007  አማራ  የፀደቀ 

12 913/05 ወ/ሮ  አለሚቱ ገብሬ  አቶ  ጫኔ ደሳለኝ  የመሬት ክርክር 27/07/2005 26/10/2007  ደቡብ የፀደቀ 

13 993/05 አቶ ታሪኩ መኮንን 

በአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር ሲቨል ሰርቪስ  የስራ ክርክር  20/10/2005 15/04/2008  አ.አ የፀደቀ 

14 1060/06 አቶ በረከት አስፋው ሻሎ 

የኢትዮጵያ መንገዶች 

ባለሥልጣን  የካሳ ክፍያ  2/3/2006 14/10/2009  ኦሮሚያ   አልጸደቀም 

15 1066/06 

የፌ/ሥ/ም/ፀ/ሙ/ኮሚሽን 

ዓ/ህግ  እነ መላኩ ፈንታ  የስረ ነገር ሥልጣን ክርክር  13/03/2006 23/3/2006                                                                                                                                                                                                                                                              አ.አ የፀደቀ 

16 1070/06 አቶ ሚልክያስ አየለ 

የደንብዶሎ ከተማ 

የመጠጥ ውሃ 

አገልግሎት ድርጅት  የሥራ ክርክር  3/3/2006 26/10/2007  ኦሮሚያ   የፀደቀ 

17 1110/06 አማሆይ ባንችአምላክ ደርሶልኝ  የለም  የመሬት ክርክር 13/6/2006 26/10/2007  አማራ  የፀደቀ 



 

18 1126/06 እነ ወ/ሮ ኤልሳቤጥ ተስፋፅዮን  

እነ ቦሌ ክ/ከ/ አስተዳደር 

(3 ሰዎች) የንብረት መብት  28/6/2006 14/7/2009  አ.አ ዉሳኔ የሚጠብቅ  

19 1151/06 ወ/ሮ ብርቄ ለገሰ የለም  የመሬት ክርክር 24/08/2006 2/3/2008 አ.አ የፀደቀ 

20 1165/06 አቶ እሸቱ ይማም ወ/ሮ የተመኝ አሊ የንብረት መብት  29/9/2006 6/9/2007 አማራ  የፀደቀ 

21 1205/06 ወ/ሮ አሚናት አብዱልቃድር  የለም  የውርስ ንብረት  17/11/2006 13/10/2010  ትግራይ የፀደቀ 

22 1218/06 አቶ ሙያዲን ዮኒስ አነ ናዚ አለይ የንብረት መብት  26/12/2006 15/4/2008  ኦሮሚያ   የፀደቀ 

23 1327/07 ወ/ሮ እናት በለጠ  ወ/ሮ መብራት  ቤዘ የእርሻ መሬት  5/6/2007 14/10/2009  አማራ  የፀደቀ 

24 1288/07 አቶ ክዳነማሪያም ተክሉ  

እነ አቶ ገብረሚካኤል 

እንዲያ  የገጠር መሬት  7/4/2007 14/10/2009   ትግራይ  ፀደቀ 

25 1301/07 ወ/ሮ አልማዝ ማሞ  አቶ ሸንኮሬ ኡርማ  የባልና የሚስት ንብረት  21/04/2007 17/8/2010  ደቡብ  ዉሳኔ የሚጠብቅ  

26 1351/07 አቶ አንድነት ከበደ  

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ 

ፍትህ ቢሮ  ፍትህ የማግኘት መብት  8/7/2007 14/7/2009  አፋረ የፀደቀ 

27 1352/07 ወ/ሮ ራኒ አህመድ  

ዶ/ር ኢብራሂም 

መሐመድ  የሥረ ነገር ሥልጣን  8/7/2007 6/9/2007 አ.አ የፀደቀ 

28 1353/07 ወ/ሮ በለጡ ባሩዳ  

እነ ወይንሸት ኃይሌ ( 5 

ሰሰዎች) የውርስ ንብረት  9/7/2007 17/8/2010  አ. የፀደቀ 

29 1368/07 ወ/ሮ አዳነች ለሳነወርቅ  አቶ ሽብሩ አስናቀ  የባልና የሚስት ንብረት  30/7/2007   12/8/2008 አ.አ የፀደቀ 

30 1370/07 እነ አቶ ወሰን አለሙ( 2 ሰዎች) 

የአ/ብ/ክ/መ/የፍትህ 

ባlሙያዎች  ማሰልጠኛ  ፍትህ የማግኘት መብት  1/8/2008 12/8/2008 አማራ  ፀደቀ 

31 1381/7 ወ/ሮ ሃና አድማሱ  የለም  የውርስ ንብረት  26/8/2007   12/8/2008 አ.አ ፀደቀ 

32 1384/07 ወ/ሮ ኤልሳቤጥ አበበ 

እነ ጅጅጋ ከተማ 01 

ቀበሌ አስተዳደር ( 6 

ሰዎች) የቤት ክርክር 4/9/2007 17/8/2010   ሱማሌ የፀደቀ 

33 1398/07 የመንግስት ቤቶች አጀንሲ  የለም  የቤት ክርክር 17/9/2008   27/4/2008   አ.አ ፀደቀ  

34 1415/07 እነ አቶ ረጋሳ ስዩም ( 17 ሰዎች) 

እነ ሙስጠፋ  ከድር (10 

ሰዎች) የግጦሽ መሬት  11/10/2007 11/8/2009 ኦሮሚያ   ፀደቀ 

35 1419/07 አቶ ብርሃኑ  ረጋሣ  የለም  የአሳዳጊነት ሞግዚትነት  12/10/2008 15/10/2008  ድሬደዋ ፀደቀ 



 

36 1507/8 እነ  ወ/ሮ ያይኔአበባ አዳሙ  የለም  ከአባትነት  11/2/2010 18/12/2008 አ.አ ፀደቀ 

37 1512/08 አቶ መሰረት ታዬ  ወ/ሮ ዘብሽ ገለው የከተማ ቦታና ቤት 23/2/2008 17/11/2008 አማራ ፀደቀ 

38 1526/08 ወ/ሮ ካሣዬ እሸቴ ወ/ሮ አስካለ ዘመድኩም  የገጠር መሬት  13/3/2008 30/5/2010  አማራ  አልጸደቀም 

39 1550/08 ወ/ሮ አዜብ ቱፋ  አቶ አለማየሁ መንግስቴ የባልና የሚስት የጋራ ንብረት  5/4/2008 12/8/2008 ኦሮሚያ   አልጸደቀም 

40 1561/08 ወ/ሮ ቦጋለች  አሰፋ  አቶ ሰሜ ነጋሽ  የባልና የሚስት የጋራ ንብረት  19/4/2008 27/8/2010  ኦሮሚያ   ፀደቀ 

41 1563/08 ወ/ሮ ፈትለወርቅ መንገሻ  

የወ/ሮ በላይነሽ 

ወ/ኪዳን ተተኪ ወራሽ 

እነ አቶ ገ/መድህን አባይ የቤት እና የይዞታ ክርክር  21/4/2008 29/11/2009   ትግራይ  ፀደቀ 

42 1580/08 ወ/ሮ ፅጌ ምትኩ  አቶ መስፍን ሽፈራው  የባልና የሚስት የጋራ ንብረት  9/5/2010 4/7/2010 አማራ  አልጸደቀም 

43 1588/08 ወ/ሮ ሃማኖት ሰብስቤ  አቶ አሸናፊ አለሙ የባልና የሚስት የጋራ ንብረት  16/5/2008 29/11/2009  አ.አ  አልጸደቀም 

44 1621/08 

የኢትዮጵያ የጫት  የእርሻ  

የእርካታና ኢንዱስትሪ ውጤቶች 

አምራች ላኪ አ/ማ  የለም  ከአዋጅ ውጭ የተወረሰ ቤት  17/6/2008 12/2/2009 ድሬደዋ አልጸደቀም 

45 1607/08 ቄስ ወርቁ ዲድሞስ ወ/ሮ ሰብለወንገል ወርቁ  የንብረት መብት  17/6/2008 12/2/2009 ደቡብ ፀደቀ 

46 1645/08 እነ ወ/ሮ ውዴ ተስፋሁን  አቶ ለገሰ በላይ  የመሬት ክርክር 14/7/2008 14/10/2009   ትግራይ ፀደቀ 

47 1679/08 ወ/ሮ ቀለሟ ተፈራ  የለም  የባልና የሚስት የጋራን ብረ 18/08/2008 1/13/2009 ኦሮሚያ   ፀደቀ 

48 1700/08 አቶ ብርሃኑ አሰፋ  የለም  የቤት ክርክር  18/08/2008 1/13/2009 ኦሮሚያ   ፀደቀ 

49 1705/08 ወ/ሮ ብርቱኳን  ኩማ  የለም  የባልና የሚስት የጋራ ንብረት  19/8/2008 7/6/2010 አ.አ ፀደቀ 

50 1708/08 አቶ ሕዝቅኤል ማራ  

የደቡብ ክልል መንገዶች 

ባለሥልጣን  የሕግ ክለላ እንዲሰጥ  20/802008 16/2/2009  ደቡብ  አልጸደቀም 

51 1730/08 ወ/ሮ ፋጡማ አምዳ  እነ ሁሴን ቱፋ  የባልና የሚስት  4/9/2008 8/9/2010 ኦሮሚያ   አልጸደቀም 

52 1734/08 ወ/ሮ ኮከቤ ይልማ  የለም  የንብረት መብት  2/9/2008 28/7/2009  አ.አ አልጸደቀም 

53 1735/08 አለቃ ተአር ደስታ  ወ/ሮ ገነት አለነ የእርሻ መሬት 9/9/2008 7/6/2010 ትግራይ ፀደቀ 

54 1763/08 አቶ ብርሃኑ በላይ  የለም  ከአዋጅ ውጭ የተወረሰ ቤት  24/9/2008 14/10/2009  አ.አ ፀደቀ 

55 1785/08 አቶ ጀማል ሠይድ  አቶ ጉዲሻ ቡስራ  የገጠር መሬት  3/10/2008 8/9/2010 ደቡብ ፀደቀ 



 

56 1847/08 አቶ ደፋሮ አሰፋ  አቶ ድሪባ አያና  የእርሻ መሬት 19/11/2008 8/9/2010 ኦሮሚያ   ፀደቀ 

57 1859/08  አቶ ካሳሁን አለማየሁ  

ረ/ኢንስፐክት ፍጹም 

አለማየሁ  የውርስ ንብረት  27/11/2008 14/3/2010   አ.አ አልጸደቀም 

58 1866/08 ሲክስ ኮንትነታል ሆቴልግሩፕ  የለም  የንግድ ምልክት  28/7/2009   28/7/2009  አ.አ ፀደቀ 

59 1969/09 ወ/ሮ አበራሽ ገመዳ  

የደንቢዶሎ ከተማ 

አስተዳደር  የንብረት መብት  25/2/2009   25/9/2010  ኦሮሚያ   ዉሳኔ የሚጠብቅ  

60 2490/09 ወ/ሮ ሸዋዬ ሙላት  ወ/ሮ አረጋሽ ባዲ የውርስ ንብረት  11/9/2009 30/5/2010  አ.አ  ፀደቀ 

61 1775/08 ወ/ሮ ፋንታዬ ላጲሳ አቶ አዱኛ ደምሴ የገጠር መሬት  01/1082008 4/11/2010 ኦሮሚያ   ፀደቀ 

62 1966/09 አቶ አብርሃም ገ/ጊዮርጊስ  እነ አቶ መሀሪ መኮንን  የንብረት መብት  23/2/2009  18/11/2010   አ.አ ፀደቀ 

63 1872/08 አቶ ንጉሴ ሀድጎ  የለም  የንብረት መብት  15/12/2008  30/12/2010 ትግራይ ፀደቀ 

64 2068/09 

መከታ የአካል ጉዳተኞች 

እደጥበብና ኢንዱስትሪ 

ኃ/የተ/የግል/ማህበር  የለም  ካርታ እንዲሰጠን  26/4/2009   3/1/2011 አ.አ አልጸደቀም 

65 2108/09 ወ/ሮ ቀመርያ አህመድ  የለም  የንብረት መብት  23/5/2011   14/2/2011  አ.አ ፀደቀ 

66 1836/08 አቶ ክፍለፅዮን በርሄ የለም  የቤት ሽያጭ ዉል ይፍረስልኝ 11/11/2008 14/2/2011  አ.አ ዉሳኔ የሚጠብቅ  

67 1014/05 አቶ አብዱራህማን ኡርጌሳ ወ/ሮ ሐሊማ ቶላ  የንብረት መብት  24/11/2005   14/2/2011  ኦሮሚያ   ፀደቀ 

68 1539/08 አቶ ፍቃዱ ሰማን  የለም  የሥራ ክርክር  27/5/2008  30/12/2010 አ.አ ዉሳኔ የሚጠብቅ  

69 1663/08 አቶ ከተፎ ገ/የስ  የለም  የመሬት ክርክር 12/7/2008 29/11/2009  አማራ  ፀደቀ 

70 2189/09 የሲቪል ሰርቪስ ሚ/ር  የለም 

የትርጉም ጥያቄ (ጉምሩክ 

አዋጅ) 5/7/2009 6/6/2011 ዓ/ም   አ.አ ፀደቀ 

71 1672/08 አቶ እሸቱ  ውብሸት የኦ/ክ/ፍ/ዓ/ህግ  የወንጀል ጉዳይ  30/07/2008 22/5/2011   ኦሮሚያ ፀደቀ 

72 2727/10 ወ/ሮ አሰለፈች ከበደ አቶ ግርማ ጅማ የንብረት መብት 3/4/2010 4/7/2011 ኦሮሚያ   ዉሳኔ የሚጠብቅ  

73 1529/08 አቶ ታዬ ዳቡስ  ሳጅን  ተስፋዬ ታዬ  የንብረት መብት  15/3/2008 23/8/2011 ኦሮሚያ   ዉሳኔ የሚጠብቅ  

74 3383/10 

የፌዴራል ጠቅላ ፍርድ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችሎት  የለም  

የትርጉም ጥያቄ 

(ኮንዶሚኒየም አዋጅ) 28/10/2010 26/10/2011  አ.አ ፀደቀ 

75 1674/08 የ፶ አለቃ ግዛው ደንቤ የለም ፍትህ የማግኘት ደንብ 03/08/2008 21/01/2012 አ.አ ዉሳኔ የሚጠብቅ  

76 2090/09 ወ/ሮ ትሁኔ ጥሩነህ አቶ እንዳለማሁ ጌታሁን የጋብቻ ንብረት ክርክር 15/02/2009 14/01/2012 አማራ ዉሳኔ የሚጠብቅ  



 

በሁኔታ መለያየት ጋር 

በተያያዘ በይርጋ ቀሪ የሆነ 

77 2235/09 

ወ/ሮ ብርሀኔ ዮሴፍ 2ኛ ህፃን 

ዮሚዮ ዋቁማ ወ/ሮ የውብዳር ከበደ 

የውርስና የባልና ሚስት 

ንብረት ክርክር 03/08/2009 21/01/2012 አ.አ ዉሳኔ የሚጠብቅ  

78 2543/10 

የመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ 

ዋስትና ኤጀንሲ 

እነ አቶ እርገጤ 

መድበው 22 ሰዎች የጡረታ መብት 09/01/2010 21/01/2012 አ.አ ዉሳኔ የሚጠብቅ  

79 1942/09 ዶ/ር ብርሀነ ጥኡመልሳን 

የመንግስት ቤቶች 

ኤጀንሲ ንብረት ክርክር 10/02/2009 21/01/2012 አ.አ ዉሳኔ የሚጠብቅ  

 


