
በኢ.ፌ.ዴ.ሪ 
የሕገ መንግሥት ጉዳዮች  

አጣሪ ጉባዔ 

   ሇአጣሪ ጉባዔው በሚቀርብ አንድ አቤቱታ ሉካተቱ 

የሚገባቸው ነጥቦች፡ 
ሀ) የጉባዔውን ስምና አድራሻ፣ 
ሇ) የአመሌካች /አቤቱታ አቅራቢው/ ሙለ ስምና አድራሻ ስሌክ 

ቁጥር፣ 
ሐ) የተጠሪ  ሙለ ስምና አድራሻ፣ 

መ) የአቤቱታው ርዕስ፣ 
ሠ) ግሌጽና አጭር የሆነ  የሕገ መንግሥታዊ መብት                 ጥሰቱን 

የሚያሳይ አቤቱታ፣ 
ረ)  የተጣሰውን ሕጋዊ መብት፣ ሕጋዊ ጥቅም ወይም       ሕጋዊ 

ስሌጣን እና ከሕገ መንግሥቱ ድንጋጌ ጋር የሚጋጭበትን 
ምክንያት፣ 

ሰ)  በውክሌና ሇሚቀርብ አቤቱታ በውክሌና የቀረበ መሆኑን 
የሚገሌጽ መሆን አሇበት 

ሸ) ጉዳዩ የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ መሆኑ መጠቀስ አሇበት 
ቀ) የአቤቱታውንና አባሪ ትርጉም የተጠየቀባቸው     ውሳኔዎች 

ማስረጃዎች አዯረጃጀት እንዯዚሁም የገጽ ብዛት የ ያዘ መግሇጫ 

     ከሊይ የተዘረዘሩት እንዯተጠበቁ ሆነው፡- 

ሀ) ትርጉም የተጠየቀበት ሕግ በሆነ ጊዜ የሕጉ አጭር ርዕስ፣ 

ቁጥር፣ የታተመበት ቀን፣  ዓመተ ምህረት እና ድንጋጌ፣ 
ሇ) ትርጉም የተጠየቀበት የመንግሥት አካሌ ወይም የባሇስሌጣን 

ውሳኔ በሆነ ጊዜ ሇመጨረሻው ውሳኔ ምክንያት የሆኑ ላልች 
ውሳኔዎች በቅዯም ተከተሌ፣ የመጨረሻው ውሳኔ፣ ውሳኔውን 

የሰጠው አካሌ፣  ውሳኔዎቹ የተሰጡበት ቀን እና ዓ.ም፣ 
ሐ) ትርጉም የተጠየቀበት ውሳኔ ከፍርድ ቤት፣ ከላልች የዳኝነት 

ስሌጣን ካሊቸው አካሊት የሚሊክ የሕገ መንግሥት ትርጉም 
ጥያቄ እንዯ አግባብነታቸው ከሊይ የተጠቀሱትን ዝርዝር 

ጉዳዮች ሉይዝ ይገባሌ፡፡ 

   ከአቤቱታው ጋር ተያይዘው የሚቀርቡ አባሪዎች፡- 
ሀ) ሇትርጉም ጥያቄው መነሻ የሆነው የፍ/ቤት  ውሳኔ  በሆነ 

ጊዜ በየዯረጃው ያለ ፍ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔዎች ብቻ 

ይያያዛለ፣ 

ሇ) ሇትርጉም ጥያቄው መነሻ የሆነው የባሇስሌጣን ውሳኔ በሆነ 

ጊዜ በየዯረጃው የተሰጡት የባሇስሌጣን ውሳኔዎች ብቻ 

ይያያዛለ፣ 

ሐ)  ሕገ መንግታዊ መብቴ ተጥሷሌ በሚሌ ሕገ መንግሥታዊ 

አቤቱታውን በቀጥታ የሚያቀርብ ሰው ይህንኑ 

ያረጋግጡሌኛሌ ያሊቸውን ማስረጃዎች ወይም ጥሰቱን 

የሚያመሇክት የማስረጃው ክፍልች ብቻ ያያይዛለ፣ 

መ) በውክሌና ሇሚቀርብ አቤቱታ የውክሌና ስሌጣን የሚገሌጽ 

ሰነድ ሇሕገ መንግሥት ትርጉም የሚቀርብ አቤቱታ 

በፌዴራሌ መንግሥቱ የሥራ ቋንቋ ተዘጋጅቶ ሉቀርብ 

ይገባሌ፡፡ ከፌዴራሌ መንግሥቱ የሥራ ቋንቋ ውጭ የሆነ 

ይዘት ያሊቸው ውሳኔዎች እና አባሪ ማስረጃዎች በፌዴራለ 

መንግሥት የሥራ ቋንቋ ተተርጉመው እና ተረጋግጠው 

ሉቀርቡ ይገባሌ። 

 

በኮሙኒኬሽንና 

ኢንፎርሜሽን 

ቴክኖልጂ 

ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ 
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ሇሕገ መንግሥት ትርጉም የሚቀርብ አቤቱታ ይዘት 

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ  
ሕገ-መንግሥታዊ ጉዳዮችን የሚያጣራ 

ብቸኛ ተቋም ነው! 

 ሇሕገ መንግሥት ትርጉም የሚቀርብ አቤቱታ ይዘት 



በተቋሙ የሚታዩ ጉዳዮች  
 

 

   ጉዳዩ ስሌጣን ሊሇው ፍ/ቤት ቀርቦ የታየ ጉዳይ   ሲሆን፣ 

 ጉዳዩ በየዯረጃው ስሌጣን ያሇው አስፈጻሚ አካሌ ጋር 

ቀርቦ  የመጨረሻ ውሳኔ ያገኘ ሲሆን፣ 

 አንድ ሦስተኛ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ የፌዴራሌ 

ወይም የክሌሌ ም/ቤት አባሊት የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ጥያቄ ሲቀርብ፣ 

    በፌዴራሌም ሆነ በክሌሌ አስፈጻሚ አካሊት  የትርጉም 

ጥያቄ ሲቀርብ፡፡ 

  ከተቋሙ የሚገኙ   አገሌግልቶች 
 

 ማንኛውም ከግሇሰቦች፣ ከቡድኖች እንዲሁም ከተቋማት 

የሚቀርቡሇትን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄዎች 

ሲቀርብሇት ያጣራሌ። 
 

 አጣሪ ጉባዔው የቀረበሇትን የትርጉም ጥያቄ ከመረመረ 

በኋሊ ትርጉም የማያስፈሌገው ከሆነ ውሳኔውን 

ሇአቤቱታ አቅራቢው ያሳውቃሌ። 
 

 ትርጉም የሚያስፈሌገው ከሆነ የውሳኔ ሃሳቡን፣ ተያያዥ 

መረጃዎችንና ሰነዶችን በማካተት ሇፌዴሬሽን ምክር 

ቤት ይሌካሌ። 
 

 ሇአጣሪ ጉባዔው የሚቀርብ የሕገ መንግሥት ትርጉም 

ጥያቄ ከክፍያ ነጻ ነው። 

 

 ሕገ መንግሥት ዜጎች በተወካዮቻቸው አማካይነት 

የሚያፀድቁት የሕጎች ሁለ የበሊይ ሕግ በመሆኑ ሁለም ዜጎች 

ሉያከብሩትና ሉያስከብሩት ይገባሌ፡፡ በመሆኑም ዜጎች ሕገ 

መንግሥታዊ መብታችን ተጣሰ በሚለበት ጊዜ መብታቸውን 

የሚያስከብርሊቸው ራሱን የቻሇ ነፃ ተቋም ያስፈሌጋቸዋሌ።  

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 

82 መሰረት የተቋቋመ ነው፡፡ በአንቀጽ 84 ዯግሞ ከተሇያዩ 

የሀገሪቱ ክፍልች ከግሇሰቦች፣ ከቡድኖች እንዲሁም ከተቋማት 

የሚቀርቡሇትን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄዎች 

በመመርመር የሕገ መንግሥት ትርጉም የሚስፈሌጋቸውን 

ጉዳዮች ሕገ መንግሥቱን ሇሚተረጉመው ሇፌዴሬሽን ምክር 

ቤት የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ ሲሆን፣ ትርጉም 

የማያስፈሌጋቸውን ውሳኔዎች ዯግሞ ሇባሇጉዳዮቹ የሚያሳውቅ 

ተቋም ነው፡፡  

 የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ የጉባዔውን ሰብሳቢ 

የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ፕሬዚዳንትና ምክትሌ 

ፕሬዚዳንትን /ምክትሌ ሰብሳቢ/ ጨምሮ 11 አባሊት አለት፡፡  

  

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
ተሌዕኮ፣  ርዕይና ዕሴቶች 

                    ተሌዕኮ  

ጉባዔው የሚቀርቡሇትን የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄዎች 

ሇማጣራት የዳበረ ጥናትና ምርምር የማድረግ፣ ውሳኔ 

የመስጠት እና የውሳኔ ሃሳብ የማቅረብ እንዲሁም 

የኅብረተሰቡን የሕገ መንግሥት ግንዛቤ ሇማዳበር የሚያስችለ 

ተግባራትን ማከናወን፡፡ 

                         ርዕይ 

በ2013 ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችን በማጣራት በሀገሪቱ 

የሕገ-መንግሥት የበሊይነትን የሚያሰፍን የሊቀ ተቋም 

ሆኖ ማየት 

                         

                        ዕሴቶች 

 የሕገ መንግሥት የበሊይነትን አክብረን 

እናስከብራሇን! 

 ዴሞክራሲያዊነትን እናሰፍናሇን! 

 የመቻቻሌ ባህሌን እናዳብራሇን! 

 ፍትሃዊነትን እናሰፍናሇን! 

 በታማኝነትና በቅንነት እናገሇግሊሌን! 

 ሇሇውጥ እንተጋሇን! 2 3 
4 

ሕገ መንግሥታዊ አቤቱታን በተመሇከተ  

ሇሚያቀርቡት ጥያቄ 6939 ነፃ የስሌክ መስመርን 

አመሌካቾች ጉዳያችሁ ያሇበትን ዯረጃ  ሇማወቅ 

ከስሌክ በተጨማሪ የተቋሙን ድረ-ገፅ 

www.cci.gov.et በመጠቀም መከታተሌ 

ትችሊሊችሁ 

http://www.cci.gov.et

