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የሰ/መ/ቁ 110507 

ሔዲር 30 ቀን 2009 ዒ.ም 

                            ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

                                  ሙስጠፊ አህመዴ 

                                  አብርሃ መሠሇ 

                                  አብዬ ካሣሁን 

                                  እትመት አሰፊ 

 አመሌካች፡- አቶ ጉታ ጫካ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡-1.የኦሮሚያ ፌትሔ ቢሮ አሌቀረቡም 

          2. አቶ አብደሌወሃብ ተካ አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ በጥብቅና አገሌግልት ሊይ በተፇጸመ የሥነምግባር ጥሰት ምክንያት የተሰጠ የዱስፕሉን 

ውሳኔን የሚመሇከት ነው፡፡ የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠበቆች የሥነምግባር ጉዲይ 

ጉባኤ የአሁን አመሌካች የጥብቅና አገሌግልት ሲሰጡ ፇጽመውታሌ በተባሇው የሥነምግባር 

ጥሰት  ምክንያት የቀረበባቸውን የዱሲፕሉን ክስ ተመሌከቶ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡በአመሌካች ሊይ 

የቀረበው የዱስፕሉን ክስ በአጭሩ፡-  

1. ሁሇተኛ ተጠሪ ንብረትነቱ የወ/ሮ ሊቀች ጎሳዬ በሆነ አይሱዙ ተሽከርካሪ እየተጓዙ የሰላዲ 

ቁጥሩ ኮዴ 3-00972 ኢት የሆነ እና አቶ መሏመዴ ይመር የተባሇ ግሇሰብ ሲነዲው 

ከነበረ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨት እሳቸውን ጨምሮ በአይሱዙ መኪናው ውስጥ በነበሩ 

ግሇሰቦች ሊይ ጉዲት የዯረሰባቸው በመሆኑ ጉዲቱን አዴርሷሌ በተባሇው አቶ መሏመዴ 

ይመር ሊይ የወንጀሌ ክስ ቀርቦበት የነበረ ቢሆንም አመሌካች ሇግሇሰቡ ጥብቅና በመቆም 

ከወንጀሌ ክሱ በነጻ እንዱሰናበት በማዴረጋቸው፤ 
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2. ሁሇተኛ ተጠሪ ሇዯረሰባቸው ጉዲት ካሳ እንዱከፇሊቸው በማሇት ሲጓዙበት የነበረው 

አይሱዙ ተሽከርካሪ ባሇቤት ወ/ሮ ሊቀችጎሳዬ ሊይ ባቀረቡት ክስ አመሌካች ተከሳሽዋን 

ወክሇው የጥብቅና አገሌግልት በመስጠታቸው፤ 

3. ሁሇተኛ ተጠሪ ካሣ እንዱከፇሊቸው ባቀረቡት ክስ ሊይ ጣሌቃ ገብ ሆኖ ሇሚከራከረው 

የመዴን ዴርጅት አመሌካች ጠበቃ በመሆን በመከራከራቸው ምክንያት አመሌካች 

ሁለንም ወገኖች በመወከሌ መከራከር አይችለም የሚሌ መቃወሚያ 2ኛ ተጠሪ ያቀረቡ 

መሆኑን፤ክርክሩን ሲመራ የነበረው ፌ/ቤት አመሌካች ተከሳሽን እና ጣሌቃገብን 

በመወከሌ ክርክሩ እንዱቀጥሌ ቢዯረግ የጥቅም ግጭት ሉኖር አይችሌም ሇማሇት 

ስሇማይቻሌ እና የጥቅም ግጭቱ ካሇ ዯግሞ የክርክሩን ሂዯት የሚያዛባ በመሆኑ 

አመሌካች ተከሳሽ / የጉዲት አዴራሹን መኪና ባሇቤት / እና ጣሌቃ ገብን / መዴን 

ዴርጅትን / ወክል መከራከር አይችሌም ተከሳሽ ላሊ ሰው በመወከሌ ወይም በራሷ 

እንዴትከራከር በማሇት ብይን የሰጠ መሆኑን፤በዚህ ብይን ሊይ በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች 

ክርክር ተዯርጎበት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ.ቁ 90540 

የተሰጠውን ብይን ያጸናው መሆኑን በመግሇጽ አመሌካች የጥብቅና ሙያ የሥነ ምግባር 

ጥሰት የፇጸሙ በመሆናቸው ቅጣት እንዱተሊሇፌባቸው የሚሌ ነው፡፡ 

አመሌካች ሇቀረበባቸው የዱሲፕሉን ክስ በሰጡት መሌስ አመሌካች ተከሳሽ እና ጣሌቃ ገብን 

ወክል መከራከር አይችሌም በማሇት ብይን የተሰጠው ግንቦት  23 ቀን 2004 ዒ.ም በመሆኑ 

ጉዲዩ በይርጋ የሚታገዴ መሆኑን፤ጉዲዩ መታየት ያሇበት በአዋጅ ቁጥር 86/96 እንጂ በአዋጅ 

ቁጥር 182/2005 ሉታይ የማይገባ መሆኑን፤ተከሳሽን በመወከሌ እንዲይከራከሩ የሚያግዲቸው 

ሔግ የላሇ መሆኑን፤ተከሳሽ በፌትሏብሓር ጉዲይ ጥፊት የላሇባቸው መሆኑን፤ተከሳሽን ወክሇው 

መከራከራቸው በአመሌካች ሊይ የሚዯርስ ጉዲት የላሇ መሆኑን፤ተከሳሽ ሇተሽከርካሪዋ መዴን 

ሽፊን ያሊቸው በመሆኑ እና ሇመዴን ዴርጅቱ ጠበቃ በመሆናቸው መዴን ዴርጅቱን ወክሇው 

መሌስ መስጠታቸው ጥፊት አሇመሆኑን፤በተከራካሪዎች ሊይ ሉፇጠር የሚችሌ የጥቅም ግጭት 

የላሇ መሆኑን በመግሇጽ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበሇት የሥነ ምግባር ጉዲይ ጉባኤ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ 

ውሳኔ የተሰጠው ጥር 29 ቀን 2006 ዒ.ም በመሆኑ አመሌካች ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 182/2005 

መሠረት መታየት የሇበትም በማሇት ያቀረቡት መቃወሚያ አመሌካች ተከሳሽን እና ጣሌቃገብን 

በመወከሌ ሉከራከር አይገባም በማሇት ታሔሳስ 23 ቀን 2004 ዒ.ም የተሰጠው ብይን በየዯረጃው 

ባለ ፌ/ቤቶች ክርክር ሲዯረግበት ቆይቶ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ 

የመጨረሻ ውሳኔ የሰጠው ጥር 29 ቀን 2006 ዒ.ም በመሆኑ እና የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠውም 

አዋጅ ቁጥር 182/2005 ከታወጀ በኋሊ በመሆኑ ጉዲዩ በቀዴሞ አዋጅ መሠረት መታየት አሇበት 
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በማሇት የቀረበው ቅሬታ የሔግ መሠረት የሇውም፤የይርጋ መቃወሚያውን በተመሇከተ የቀረበው 

ክርክር በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠው ጥር 29 ቀን 2006 ዒ.ም በመሆኑ እና 2ኛ 

ተጠሪ ሇጉባኤው አቤቱታ ያቀረቡት ነሏሴ 13 ቀን 2006 ዒ.ም በመሆኑ የይርጋ መቃወሚያው 

ተቀባይነት የሇውም በማሇት የአመሌካችን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 

በዋናው ጉዲይ ሊይም አመሌካች የአዯጋ አዴራሹ መኪና አሽከርካሪ በሆነው ግሇሰብ ሊይ 

የቀረበበትን የወንጀሌ ክስ በጥብቅና በመከራከር በነጻ እንዱሰናበት አዴርጓሌ፤2ኛ ተጠሪ ባቀረበው 

የፌትሏብሓር ክስ ሊይ ተከሳሽ ሇሆኑት የመኪናው ባሇቤት እና ጣሌቃገብቶ ሇተከራከረው መዴን 

ዴርጅት በጥብቅና በመወከሌ የጥቅም ግጭት ባሇው ጉዲይ ሊይ በመከራከሩ በ2ኛ ተጠሪ ተቃውሞ 

ቀርቦበት ጉዲዩን ሲያይ የነበረው ፌ/ቤት አመሌካች ተከሳሽን እና ጠሌቃገብን በመወከሌ ክርክሩ 

እንዱቀጥሌ ቢዯረግ የጥቅም ግጭት ሉኖር አይችሌም ሇማሇት ስሇማይቻሌ እና የጥቅም ግጭቱ 

ካሇ ዯግሞ የክርክሩን ሂዯት የሚያዛባ በመሆኑ አመሌካች ተከሳሽ እና ጣሌቃ ገብን ወክል 

መከራከር አይችሌም በማሇት ብይን ሰጥቶበታሌ፤ይህ ብይን እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት ዴረስ ክርክር ተዯርጎበት ጸንቷሌ፤አመሌካች በተሰጠው ብይን ሊይ የሔግ ሥሔተት 

ተፇጽሟሌ በማሇት በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች ቅሬታ በማቅረብ ክርክሩን አሳግድ የ2ኛ ተጠሪ 

ጉዲይ በወቅቱ ውሳኔ እንዲይሰጥበት በማዴረግ ሊሌተገባ ወጪ የዲረገው እና ከፌተኛ መጉሊሊት 

እንዱዯርስበት ያዯረገው በመሆኑ በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የጠበቆች እና ሔግ 

ጉዲይ ጸሏፉዎች እና የፇቃዴ አሠጣጥ አዋጅ ቁጥር 182/2005 አንቀጽ 36/3/15 መሠረት ከባዴ 

የሥነምግባር ጥፊት ፇጽመዋሌ በማሇት አመሌካች ብር 10000 / አሥር ሺህ ብር / የገንዘብ 

መቀጮ እንዱቀጡ እና የጥብቅና ፇቃዲቸው ሇ6 ወር ታግድ እንዱቆይ በማሇት  ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 

አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኙ የቀረበሇት ፌ/ቤት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የሥነ ምግባር ጉባኤው 

የሰጠውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡በመቀጠሌ አመሌካች ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረቡ 

ቢሆንም አቤቱታቸው ተቀባይነት አሊገኘም፡፡የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም 

ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡-ጉባኤው አመሌካች ተከሳሽን እና ጣሌቃገብን 

በመወከሌ መከራከር አትችሌም በማሇት ግንቦት 23 ቀን 2004 ዒ.ም በተሰጠው ብይን ሊይ 

ይግባኝ መጠየቅ አሌነበረብህም፤ክርክሩንም ማሳገዴ አሌነበረብህም በማሇት ቅጣት የጣሇብኝ 

ቢሆንም ሇቅጣቱ መነሻ ያዯረገው ምክንያት በሔገመንግሥቱ አንቀጽ 37 ሊይ የተዯነገገውን ፌትሔ 

የማግኘት መብት የሚቃረን ነው፤በጉባኤው እና በበታች ፌ/ቤቶች ያቀረብኩት የይርጋ መቃወሚያ 

መታሇፈም ተገቢ አይዯሇም፤ጉዲዩ መታየት የነበረበት ቅጣቱን በሚያከብዯው አዋጅ ቁጥር 

182/2005 ሳይሆን በሔገመንግሥቱ አንቀጽ 22 መሠረት በአዋጅ ቁጥር 86/96 መሆን 
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ነበረበት፤2ኛ ተጠሪ ሇ3ኛ ወገን ጥቅም የሥነ ምግባር ክስ ማቅረብ ይችሊሌ መባለ የሰዎችን 

የመዋዋሌ ነጻነት የሚነካ ነው፤በሥነምግባር ጉባኤውም ሆነ በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች የተሰጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነወ፡፡የአመሌካች 

የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ አመሌካች ጉዲት አዴርሷሌ ተብል በወንጀሌ የተከሰሰውን ግሇሰብ 

በጥብቅና ወክል ተከራክሮ በነጻ እንዱሰናበት ካስወሰነ በኋሊ በተሽከርካሪው ባሇቤት ሊይ የጉዲት 

ካሣን ማስከፇሌ በቀረበው ክስ ተከሳሽን እና የመዴን ዴርጅቱን በመወከሌ መከራከሩ የጥቅም 

ግጭት ያስነሳሌ በማሇት መወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ 

ተዯርጓሌ፡፡ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎ 2ኛ ተጠሪ መጥሪያ ዯሷቸው ባሇመቅረባቸው መሌስ 

የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸው ነው፡፡ይህ ችልትም እንዱጣራ የተያዘውን ነጥብ ብቻ 

ሇጉዲዩ መነሻ ምክንያት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር በማገናዘብ 

በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሑዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካች ሊይ ጉዲት ሉዯረስ የቻሇው አመሌካች ሲጓዙበት 

የነበረው መኪና እና የወ/ሮ ዘይነባ መሏመዴ መኪና በመጋጨታቸው ምክንያት 

መሆኑን፤አመሌካች የጉዲት ካሣ እንዱከፇሊቸው ክስ የመሠረቱት ሲጓዙበት በነበረው መኪና 

ባሇቤት ሊይ መሆኑን፤የኢትዬጲያ መዴን ዴርጅት 1ኛ ጣሌቃገብ መሆኑን፤ወ/ሮ ዘይነባ መሏመዴ 

2ኛ ጣሌቃገብ መሆናቸውን እና አመሌካች የወ/ሮ ዘይነባ መሏመዴ መኪናአሽከርካሪ ነው በማሇት 

በወንጀሌ ተከሶ ሇነበረው ግሇሰብ፤ሇተከሳሽ እና ሇ1ኛ ጣሌቃገብ ጠበቃ በመሆን መከራከራቸውን 

ነው፡፡የሥነምግባር ጉባኤው አመሌካች የጥብቅና ሙያ ሥነምግባር ጥሰት ፇጽመዋሌ በማሇት 

የቅጣት ውሳኔ ሉያስተሊሌፌ የቻሇው አመሌካች ጉዲት አዴርሷሌ የተባሇውን ተሽከርካሪ 

ሲያሽከረክር በነበረው ግሇሰብ ሊይ የቀረበውን የወንጀሌ ክስ ሇግሇሰቡ ጠበቃ ሆነው በመከራከር 

በነጻ እንዱሰናበት አዴርገዋሌ፤ተጠሪ ሇዯረሰባቸው ጉዲት ካሣ እንዱከፇሊቸው ተሳፌረው ሲጓዙበት 

በነበረው ተሽከርካሪ ባሇቤት ሊይ ባቀረቡት ክስ አመሌካች ተከሳሽዋን በመወከሌ 

ተከራክረዋሌ፤በክርክሩ ጣሌቃገብ ሆኖ ሇሚከራከረው መዴን ዴርጅትንም በመወከሌ 

ተከራክረዋሌ፤ተጠሪ ጠበቃው ሇተከሳሽ እና ሇጣሌቃገብ በጥብቅና በመወከሌ መከራከር አይችለም 

በማሇት  ባቀረቡት ተቃውሞ ጉዲዩን ሲመራ የነበረው ፌ/ቤት የጥቅም ግጭት ሉፇጠር 

ስሇሚችሌ አመሌካች ተከሳሽን እና ጣሌቃገብን በመወከሌ መከራከር አይችለም ተከሳሽ ራሳቸው 

ወይም ላሊ ጠበቃ በመወከሌ ይከራከሩ በማሇት ብይን ሰጥቷሌ፤አመሌካች በዚህ ብይን ሊይ እስከ 

ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት  ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ተከራክረውበት ብይኑ ጸንቷሌ፤አመሌካች 

ክርክሩን በማሳገዴ እና በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች በተሰጠው ብይን ሊይ ይግባኝ በማቅረብ 2ኛ 

ተጠሪን ሊሌተገባ ወጪ ዲርገውታሌ ከፌተኛ መጉሊሊትም አዴርሰውበታሌ በሚሌ ነው፡፡ጉባኤው 
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ውሳኔ ሇመስጠት  በዋነኝነት የሰጠው ምክንያት አመሌካች የጥቅም ግጭት በሚፇጥር ሁኔታ 

ጉዲዩን በአግባቡ የሚያውቁ ሆኖ ሳሊ በጉዲዩ በወንጀሌ ተከሳሽ ሇነበረ እና የፌ/ብሓር ክስ 

ሇቀረበባቸው ተከራካሪ ወገኖች ጥብቅና በመቆም ተከራክረዋሌ፡፡ይህም የጥቅም ግጭት የሚፇጥር 

መሆኑ ተረጋግጦባቸው እስከ ፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ ተወስኖባቸዋሌ 

የሚሌ ምክንያት ነው፡፡ጉባኤው አመሌካች ሇተከሳሽ እና ሇጣሌቃገብ መከራከር አትችሌም በማሇት 

በሰጠው ብይን ሊይ በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች ይግባኝ በመጠየቅ እና ክርክሩን በማሳገዴ ጉዲዩ 

በጊዜ እንዲይወሰን በማዴረግ 2ኛ ተጠሪን ሇአሊስፇሊጊ ወጪ ዲርገዋሌ በማሇት የሰጠው ምክንያት 

በአመሌካች ሊይ ሇተጣሇው የዱስፕሉን ቅጣት ብቸኛ ምክንያት ሳይሆን ተጨማሪ ምክንያት 

በመሆኑ አመሌካች ጉባኤው ሇውሳኔው መሠረት ያዯረገው ምክንያት ሇተጣሇባቸው የዱስፕሉን 

ቅጣት ብቸኛ ምክንያት እንዯሆነ በመውሰዴ በጉባኤው የተሰጠው የዉሳኔ ምክንያት የኢ.ፋ.ዱ.ሪ 

ሔገመንግስት አንቀጽ 37 ሊይ የተሰጠውን ፌትሔ የማግኘት መብት የሚጻረር ነው በማሇት 

ያቀረቡት አቤቱታ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

አመሌካች በ2ኛ ተጠሪ የጉዲት ካሣን በተመሇከተ የፌ/ብሓር ክስ በቀረበባቸው ተከሳሽ እና 

ጣሌቃገብን በመወከሌ መከራከር አይችለም፤ተከሳሽ ራሳቸው ወይም ላሊ ጠበቃ በመወከሌ 

ይከራከሩ ተብል በተሰጠው ብይን ሊይ ባቀረቡት ቅሬታ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት በመ.ቁ 90540 የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት የመዴን ውለን መነሻ በማዴረግ በስር ተከሳሿ 

ሊይ ጭምር ክርክር ሉያቀርብ የሚችሌበት አጋጣሚ ሉኖር ስሇሚችሌ የስር ተከሳሿ እና 

የኢትዮጵያ መዴን ኢንሹራንስ ጥቅም ሉጻረር የሚችሌበት አጋጣሚም ሉኖር የሚችሌ 

መሆኑን፤በ2ኛ ተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው አዯጋ ምክንያት የሆኑት 2ኛ ተጠሪ ሲጓዙበት የነበረው 

መኪና ባሇቤት እና ከዚህ መኪና ጋር የተጋጨው መኪና ባሇቤት የሆኑት ወ/ሮ ዘይነባ መሏመዴ 

ጉዲቱ በላሊው መኪና አሽከርካሪ ጥፊት ምክንያት የዯረሰ ስሇሆነ ኃሊፉነቱ እኔን አይመሇከተኝም 

በሚሌ አንደ የላሊውን ጥቅም በሚፃረር መሌኩ አንዲቸው በላሊኛው ሊይ ክርክር ሉያቀርቡ 

የሚችለበት አጋጣሚም ያሇ መሆኑን፤አመሌካች ወ/ሮ ዘይነባ መሏመዴን መኪና አሽከርካሪ ነው 

ተብል ተከሶ የነበረውን ግሇሰብ ወክል በወንጀሌ ሲከራከር በነበረበት ጊዜ በወ/ሮ ዘይነባ መሏመዴ 

በኩሌ ሉነሱ የሚችለትን ክርክሮች እና እንዱሁም ከሙያው ጋር ተያይዞ ሉያገኛቸው 

የሚችለትን ላልች መረጃዎችንም አጋጣሚውን በመጠቀም ማወቁ ወይም ማግኘቱ የማይቀር 

መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከወ/ሮ ዘይነባ መሏመዴ ጋር ተፃራሪ ጥቅም ሉኖራቸው ከሚችለት 

2ኛ ተጠሪ ተሳፌረው ሲጓዙበት የነበረው መኪና ባሇቤት እና ሇመኪናዋ የመዴን ሽፊን የሰጠውን 

መዴን ዴርጅት ወክል መከራከሩ እና በተከሳሽዋ እና በመዴን ዴርጅቱ መካከሌ የጥቅም ግጭት 

ሉኖር የሚችሌበት አጋጣሚ እያሇ ሁሇቱን ወክል መከራከሩን የሙያውን ስነ-ምግባር 

መርሆዎችን የሚጥስ ከመሆኑም ባሻገር የጠበቆች ስነ-ምግባር ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 
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10፣11፣12 እና 13 ዴንጋጌዎች ይዘት ፣አሊማ እና መንፇስ ጋርም የተጣጣመ አይዯሇም በማሇት 

አመሌካች ተከሳሽን እና ጣሌቃገብን ወክል መከራከር አይችሌም በማሇት የተሰጠውን ብይን 

አጽንቶታሌ፡፡ 

የሥነምግባር ጉባኤው ከሊይ የተገሇጸውን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ 

መሠረት በማዴረግ አመሌካች የጥቅም ግጭት ሉፇጠር በሚችሌበት ሁኔታ የተሇያዩ 

ተከራካሪዎችን በመወከሌ መከራከራቸው በፌ/ቤት ውሳኔ የተረጋገጠባቸው መሆኑን፤ይህ 

ዴርጊታቸውም በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የጠበቆች እና ሔግ ጉዲይ ጸሏፉዎች እና 

የፇቃዴ አሠጣጥ አዋጅ ቁጥር 182/2005 አንቀጽ 36/3/15 ዴንጋጌን የሚጥስ እና ከባዴ 

የሥነምግባር ጥሰት መሆኑን በማረጋገጥ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ የጉባኤው ውሳኔ አመሌካች 

ባቀረቡት ቅሬታ ሊይ ይህ ችልት የሰጠውን ውሳኔ መሠረት ያዯረገ እና የአመሌካች ዴርጊትም 

የጥብቅና ሙያ አገሌግልት የሥነምግባር ዯንብ የሚጥስ በመሆኑ ጉባኤው በሰጠው ውሳኔም ሆነ 

በየዯረጃው ባለ ፌ/ቤቶች በሰጡት ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሔግ ሥሔተት 

አሊገኘንበትም፡፡በዚህም ምክንያት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠበቆች የሥነምግባር ጉዲይ ጉባኤ በ16/06/07 

ዒ.ም ተሠጥቶ በኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ.ቁ 201729  ሚያዚያ 

01 ቀን 2007 ዒ.ም በውሳኔ፤በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ሰበር ሰሚ ችልት 

በመ.ቁ 204457 ሚያዚያ 13 ቀን 2007 ዒ.ም በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1 መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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