
 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን 

መመሪያ ቁጥር 541/2013 

ሇኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ የሚቀርቡ የ ይግባኝ ጉዲዮች የሚስተናገ ደበት ሥነ  ሥርአት መመሪያ 

 

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ የ አስተዲዯር ችልቱ ውሳኔ የ ሰጠባቸውን ጉዲዮች፣  እንዱሁም 

በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ውሳኔ የ ተሰጠባቸውን የ ዱሲፕሉን ጉዲዮችን በይግባኝ እንዯሚያይ የ ተዯነ ገ ገ  

በመሆኑ፣  

ቦርደን ይህን ተግባሩን ሇመወጣት ይችሌ ዘ ንድ አሠራሩን ወጥ፣  ግሌፅና ቀሌጣፋ ማድረግ አስፈሊጊ ሆኖ 

በመገ ኘቱ፣  

በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 551/1999 አንቀጽ10 እና 34 /2/ 

መሠረት ይህ የ ይግባኝ መመሪያ ወጥቷሌ፡ ፡  

 

ክፍሌ አንድ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕ ስ 

ይህ መመሪያ “የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ የ ይግባኝ ሥነ  ሥርአት መመሪያ ቁጥር 

541/2013” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

2. ትርጓሜ 

በተሇየ  ሁኔታ ካሌተገ ሇፀ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፤  

2.1 “የ መጨረሻ ውሳኔ” ማሇት ጉዲዩን በይግባኝ በሚያየው አካሌ ውሳኔ ካሌሆነ  በስተቀር በማናቸውም 

የ ሥነ  ሥርአት ሕጎ ች አፈፃ ፀም ምክንያት ውሳኔ በሰጠው አካሌ ቀርቦ ሉታይ በማይችሌበት ሁኔታ የ ተሰጠ 

ውሳኔ ነ ው፡ ፡   

2.2 “የ ዱሲፕሉን ውሳኔ” ማሇት በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ዯንብ ቁጥር 5/2002 መሠረት የ ምርት ገ በያ 

አባሊት በዯንቡ አንቀጽ 15.2 ስር የ ተመሇከቱትን ድንጋጌዎች በመተሊሇፍ በተፈፀሙ ጥፋቶች ምክንያት 

በምርት ገ በያው የ ግብይት አፈፃ ጸም ኮሚቴ ታይተው ሇምርት ገ በያው ቦርድ በይግባኝ እንዱቀርቡ 

በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ቦርደ የ ሚሰጠው ውሳኔ ነ ው፡ ፡   

2.3 በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንድ ጾታ የ ተገ ሇፀው የ ሴት ጾታንም ይጨምራሌ፡ ፡  

 

ክፍሌ ሁሇት  

ይግባኝ ስሇማቅረብ  

3. ይግባኝ ስሇሚቀርብባቸው ጉዲዮች  

3.1.   የ ባሇስሌጣኑ አስተዲዯር ችልት በሚሰጣቸው ማናቸውም የ መጨረሻ ውሳኔዎች፣  እና  

3.2. የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ በሰጠው ማናቸውም የ መጨረሻ የ ዱሲፕሉን ውሳኔዎች ሊይ፣  ይግባኝ 

ሉቀርብባቸው ይችሊሌ፡ ፡  

3.3. ሆኖም ቦርደ በሚከተለት ሁኔታዎች የ ሚቀርቡሇትን የ ይግባኝ አቤቱታዎች አያይም፤  



3.3.1. በአስተዲዯር ችልትውሳኔ የ ተሰጠባቸውና  በኢትዮጵያ የ ፍትሐብሔር ሥነ -ሥርዓት ህግ 

መሰረት እንዯገ ና ሇአስተዲዯር ችልቱ ቀርበው ሉታዩ የ ሚችለ ጉዲዮችን፣   

3.3.2. በቀጠሮ አሰጣጥ፣  ባሇጉዲዮቹ የ ሚከራከሩበትን ጥቅም በተመሇከተ ሇአንደ ወይም ሇላሊው 

የ መወሰን ውጤትን በማያስከትለ ትዕዛ ዞች፣  እንዱሁም የ ክርክሩን ሂዯት በመምራት በሚሰጡ ላልች 

ትዕዛ ዞች ወይም ብይኖች ሊይ የ ሚቀርቡ ይግባኞች፡ ፡  

4. የ ይግባኝ ማስታወቂያ ስሇመስጠት  

4.1. አስተዲዯር ችልት ወይም የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሳሇፈው ውሳኔ ሊይ ቅሬታ ያሇው ወገ ን 

ይግባኝ ሇማቅረብ የ ሚፈሌግ ሲሆን የ ውሳኔ ግሌባጭ በዯረሰው 15 ቀናት ውስጥ ይግባኝ 

የ ሚጠይቅ መሆኑን የ ሚገ ሌጽ ማመሌከቻ አዘጋጅቶ ሇችልቱ ሪጅስትራር ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

4.2. የ ውሳኔ ግሌባጩ ሇተከሳሽ የ ተሊከው በፖስታ ቤት በኩሌ ከሆነ  ውሳኔ የ ተሰጠበት ሰው 

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፵.፻. የተመለከተውን የይግባኝ ማስታወቂያ የመስጫ ጊዜ 

በሦስት ቀን ይራዘማል፡፡ 

4.3. የ ችልቱ ሬጅስትራር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4.1. የ ተመሇከተው ማስታወቂያ 

እንዯዯረሰው ይመዘግባሌ፤  ስሇመመዝገ ቡም ሇአመሌካቹ ማረጋገ ጫ ይሰጣሌ፡ ፡   

4.4. ውሳኔው የ ተሰጠበት ሰው በዚህ አነ ቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4.1. የ ተመሇከተውን ማስታወቂያ 

በሰጠ በ30 ቀናት ውስጥ የ ይግባኝ ማመሌከቻውን አዘጋጅቶ ሇቦርደ ጽ/ቤት ማቅረብ 

አሇበት፡ ፡   

4.5.  የ ችልቱ ሬጂስትራር በዚህ አንቀጽ 4.3. መሠረት የ ዯረሰውን ማስታወቂያ ከመዘገ በ 

በኋሊ በተከታዩ ቀን ወይም እጅግ ቢዘገ ይ የ ይግባኝ ባዩ ማመሌከቻ ሇቦርደ ጽ/ቤት 

በዯረሰበት ቀን ይግባኝ የ ተጠየ ቀበትን የ አስተዲዯር ችልት መዝገ ብ ወይም የ መዝገ ቡን 

ትክክሇኛ ግሌባጭ በመሸኛ ሇቦርደ መሊክ አሇበት፡ ፡  

4.6. የ ይግባኝ ማመሌከቻ ስሇማቅረብ 

4.6.1. ይግባኝ ጠያቂው የ ሚያቀርበው የ ይግባኝ ማመሌከቻ የ ሚከተለትን ዝርዝር 

ጉዲዮች ይይዛሌ፡ ፡   

/ሀ/ የ ተጻፈበትን ቀን፣  

/ሇ/ የ ቦርደን ስም፣  

/ሐ/ የ ይግባኝ ባይና የ መሌስ ሰጭን ስም፣   

/መ/ ይግባኝ የ ተባሇበት ውሳኔ የ ተሰጠበትን መዝገ ብ ቁጥር፣  

/ሠ/ ሇይግባኝ መሰረት የ ሆነ ውን የ አስተዲዯር ችልት ውሳኔ ይዘት በአጭሩ፣  

/ረ/  ይግባኝ ባይ ውሳኔውን የ ሚቃወምበትን ምክንያትና የ ሚጠይቀውን ዲኝነ ት፣  

/ሰ/ ይግባኝ ባይ ሇይግባኙ አወሳሰን ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብሇት የ ሚጠይቅ ሲሆን 

እንዱታይሇት የ ሚጠይቀውን ማስረጃ ዝርዝርና እንዱሰሙሇት የ ሚፈሌጋቸውን ምስክሮች ስም 

የ ሚገ ሌጽ ላሊ ጽሁፍ ከይግባኝ ማመሌከቻው ጋር አያይዞ ማቅረብ አሇበት፡ ፡   



/ሸ/ ይግባኝ ባዩ እንዱታዩሇት የ ሚጠይቃቸው ማስረጃዎች ወይም ይሰሙሌኝ የ ሚሊቸው 

ምስክሮች በአስተዲዯር ችልቱ ክርክር በተካሄዯበት ወቅት ያሌታዩ ወይም ያሌተሰሙ ከሆኑ 

ሳይታዩ ወይም ሳይሰሙ የ ቀሩበትን በቂ ምክንያት እና አሁን የ ሚታዩበትን ወይም 

የ ሚሰሙበትን ምክንያት ዝርዝር መግሇጽ አሇበት፡ ፡  

4.6.2. የ ይግባኝ ማመሌከቻው በይግባኝ ባዩ ወይም በጠበቃው ወይም በላሊ ህጋዊ 

ወኪለ ፊርማ መረጋገ ጥ ያሇበት ሲሆን ይግባኝ ባዩ ህጋዊ ሰውነ ት ያሇው ድርጅት 

ሲሆን ከድርጅቱ ህጋዊ ወኪሌ ፊርማ በተጨማሪ የ ድርጅቱ ማህተም ያረፈበት መሆን 

አሇበት፡ ፡  

4.6.3. ይግባኝ ባይ ይግባኙን በሚያቀርብበት ወቅት ሇመሌስ ሰጭም የ ሚዯርስ 

የ ይግባኝ ማመሌከቻ ቅጂ አያይዞ ማቅረብ አሇበት፡ ፡  

5. የ ይግባኝ ማመሌከቻን ስሇመመዝገ ብ  

5.1. የ ቦርደ ጸሀፊ በአንቀጽ 4.4. መሠረት የ ቀረበው የ ይግባኝ ማመሌከቻ የ ማቅረቢያ ጊዜው 

ሳያሌፍ እና በተሟሊ ሁኔታ የ ቀረበ መሆኑን ካረጋገ ጠ በኋሊ ይግባኙን መዝግቦ ቁጥር 

በመስጠት ፋይሌ ይከፍታሌ፡ ፡  

5.2. የ ይግባኝ ማመሌከቻው ያሌተሟሊ ከሆነ  ተሟሌቶ እንዱቀርብ ሇአመሌካቹ መመሇስ አሇበት፡ ፡   

5.3. ሇቦርደ የ ሚቀርብ ማንኛውም ይግባኝ ወይም አቤቱታ የ ዲኝነ ት ገ ንዘብ አይጠየ ቅበትም፡ ፡  

የ ውሳኔም ሆነ  የ ማስረጃ ግሌባጭ ሇማግኘትም የ ሚከፈሌ ገ ንዘብ አይኖርም፡ ፡  

6. መስቀሇኛ ይግባኝ ስሇማቅረብ  

6.1. መሌስ ሰጭው በቀጥታ ይግባኝ ያሊቀረበ ቢሆንም እንኳን ይግባኝ ባዩ ባቀረበው የ ይግባኝ 

ክርክር በመሌስ ሰጭነ ት ከሚያቀርበው ክርክር ጋር በፍርደ ቅር የ ተሰኘበትን ጉዲይ 

በማቅረብ በይግባኝ ባይነ ትም ሇመከራከር ይችሊሌ፡ ፡  

6.2. የ መሌስ ሰጭው የ ቅሬታ ማሰሚያ አቤቱታ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 4.6.1. መሠረት 

በይግባኝ ማሰሚያ ማመሌከቻ ፎርም ተዘጋጅቶ ሇመሌስ ሰጪው ወይም ሇጠበቃው የ መጥሪያ 

ትዕዛዝ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሇቦርደ መቅረብ አሇበት፡ ፡  

 

ክፍሌ ሦስት  

ስሇ ባሇጉዲዩ  ወዯ ይግባኝ ሰሚው ቦርድ መቅረብና ሳይቀርብ መቅረት 

7. ባሇጉዲዩ ራሱ እንዱቀርብ አስፈሊጊ ስሇመሆኑ፤  

ሇክርክሩ አወሳሰን የ ዋናው ባሇጉዲይ መቅረብ ፍጹም አስፈሊጊ የ ሚያዯርግ በቂ ምክንያት ባጋጠመ 

ጊዜ ቦርደ ባሇጉዲዩ ራሱ እንዱቀርብ ሇማዘዝ ይችሊሌ፡ ፡  

8. የ መሌስ ሰጪ ያሇመቅረብ፤  

ክርክሩ እንዱሰማ በተወሰነ ው ቀነ  ቀጠሮ ይግባኝ ባይ ቀርቦ መሌስ ሰጪ ያሌቀረበ እንዯሆነ  

ሇጉዲዩ ውሳኔ የ ሚሰጠው ከዚህ ቀጥል በተመሇከተው ሁኔታ ነ ው፡ ፡  

8.1. ሇመሌስ ሰጪ የ ተሊከሇት መጥሪያ የ ዯረሰው መሆኑ የ ተረጋገ ጠ እንዯሆነ  በላሇበት የ ነ ገ ሩ 

መሰማት ይቀጥሊሌ፡ ፡  



8.2. መጥሪያው በትክክሌ መድረሱ ካሌተረጋገ ጠ ቦርደ ሇመሌስ ሰጪ በድጋሚ መጥሪያ እንዱሊክ 

ትእዛዝ ይሰጣሌ፡ ፡   

8.3. መጥሪያው ያሌዯረሰው በይግባኝ ባዩ ቸሌተኝነ ት ወይም ጉድሇት መሆኑ ከተረጋገ ጠ የ ይግባኙ 

መዝገ ብ እንዱዘጋ ሉወስን ይችሊሌ፡ ፡   

9. ስሇተከራካሪ ወገ ኖች መቅረብ 

9.1. ነ ገ ሩን ሇማየ ት ቦርደ በወሰነ ው ቀነ  ቀጠሮ ይግባኝ ባይና መሌስ ሰጪዎች ራሳቸው ወይም 

ወኪልቻቸው ተሟሌተው መቅረብ አሇባቸው፡ ፡  የ ተከራካሪ ወገ ኖች መቅረብ እንዯተረጋገ ጠ 

ክርክር መስማት ይጀመራሌ፡ ፡  

9.2. ግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገ ኖች በተወሰነ ው ቀጠሮ ሳይቀርቡ የ ቀሩ እንዯሆነ  ቦርደ መዝገ ቡን 

ይዘገ ዋሌ፡ ፡  

10. የ ይግባኝ ባይ ያሇመቅረብ 

ይግባኝ ባይ ክርክሩ እንዱሰማ በተወሰነ ው ቀነ  ቀጠሮ ሳይቀርብ የ ቀረ እንዯሆነ  እና መሌስ ሰጪ 

ቀርቦ የ ተከሰሰበትን ነ ገ ር በሙለ ወይም በከፊሌ ያመነ  እንዯሆነ  ይግባኝ ባይ በላሇበትም ቢሆን 

ቦርደ ውሳኔ ሇመስጠት ይችሊሌ፡ ፡  መሌስ ሰጪው ክሱን የ ካዯ እንዯሆነ  ግን መዝገ ቡን በመዝጋት 

መሌስ ሰጪን ያሰናብተዋሌ፡ ፡  

11.  የ ይግባኝ መዝገ ብ መዘጋት የ ሚያስከትሇው ውጤት፤  

11.1. ከዚህ በሊይ በተመሇከቱት ድንጋጌዎች መዝገ ቡ ከተዘጋ ይግባኝ ባይ በይግባኙ 

ክርክር መነ ሻ የ ነ በረውን ነ ገ ር መሰረት በማድረግ አዱስ ክስ ማቅረብ አይችሌም፡ ፡  ሆኖም 

ይግባኝ ባይ ወይም መሌስ ሰጪ መዝገ ቡ በተዘጋ በበአንድ ወር  ጊዜ ውስጥ ቦርደን 

የ ሚያሳምን በቂ ምክንያት በማቅረብ እንዯገ ና ተከፍቶ እንዱታይሇት ሉጠይቅ የ ሚችሌበትን 

መብት አያስቀርበትም፡ ፡   

11.2. ቦርደ ከዚህ በሊይ በተመከቱት ሁኔታዎች ይግባኝ ባይ ቀርቦ ሇመከራከር ያሌቻሇው 

በቂ ሆኖ በሚገ መት እክሌ ምክንያት መሆኑን የ ተረዲ እንዯሆነ  የ ተዘጋው መዝገ ብ እንዯገ ና 

ተከፍቶ ክርክሩ እንዱቀጥሌ ሇመወሰን ይችሊሌ፡ ፡   

12. መሌስ ሰጪ በላሇበት እንዱታይ የ ተሰጠው ብይን ወይም ውሳኔ እንዱነ ሳሇት ስሇሚጠየ ቅበት 

ሁኔታ 

12.1. መሌስ ሰጪው መሌስ እንዱሰጥ በተቀጠረበት ቀን ቀርቦ መሌስ ሳያቀርብ ወይም 

ተገ ቢውን መከራከሪያ ሳያቀርብ በመቅረቱ ክርክሩ በላሇበት እንዱታይ ትዕዛዝ የ ተሰጠ 

እንዯሆነ  ወይም በዚሁ መሰረት ታይቶ ውሳኔ የ ተሰጠ እንዯሆነ  ትዕዛዙ ወይም ውሳኔው 

መሰጠቱን በተረዲው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ቀርቦ በላሇበት እንዱታይ የ ተሰጠው ብይን 

ወይም ውሳኔ እንዱነ ሳሇትና ክርክሩ እንዯገ ና ባሇበት እንዱቀጥሌ ሉያመሇክት ይችሊሌ፡ ፡  

12.2. መሌስ ሰጪው ጉዲዩ ሉሰማ በተቀጠረበት ቀን ሇመቅረብ ወይም ቀርቦ መከራከሪያውን 

ሇማቅረብ ያሌቻሇው በበቂ ምክንያት መሆኑን የ ተረዲው እንዯሆነ  ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ 

ተሰጥቶ የ ነ በረውን ብይን ወይም ተሰጥቶ የ ነ በረውን ውሳኔ በማንሳት ክርክሩ እንዯገ ና 

እንዱሰማ ሇመወሰን ይችሊሌ፡ ፡  

 



ክፍሌ አራት 

ይግባኝን ስሇመመርመርና ውሳኔ ስሇመስጠት 

13. ቦርደ ይግባኙን የ ሚመረምርበት አግባብ 

13.1. ቦርደ የ ይግባኝ ቅሬታውን የ ሚያየ ው አስተዲዯር ችልቱ ወይም ከምርት ገ በያው 

ቦርድ የ ቀረበውን የ ጽሁፍና የ ቃሌ ክርክር እንዱሁም ማስረጃዎችና በችልቱ የ ተመዘገ ቡ 

ትዕዛ ዞችና ውሳኔዎችን መሠረት በማድረግ ይሆናሌ፡ ፡  

13.2. ቦርደ ሇትክክሇኛ ፍትሕ አሰጣጥ የ ሚጠቅም ሆኖ ሲያገ ኝው በራሱ ተነ ሳሽነ ት ወይም 

በተከራካሪ ወገ ኖች በሚቀርብ አቤቱታ መሰረት ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ ሉያዝ ይችሊሌ፡

፡  

14. የ ይግባኝ ማመሌከቻን ስሇ መመርመርና ክርክርን ስሇመስማት 

14.1. ሇቦርደ የ ቀረበ የ ይግባኝ ማመሌከ ቻ ሇቦርደ ጉባኤ ቀርቦ እንዱታይ 

የ ሚዯረገ ው ሶስት የ ቦርድ አባሊት ጉዲዩን አይተው ሉጣራ የ ሚገ ባው የ ሕግ ወይም የ ፍሬ 

ጉዲይ ጭብጥ መኖሩን አምነ ው ሲወስኑ ነ ው፡ ፡   

14.2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ መሠረት ይግባኙን ሇመመርመር የ ሚያስችሌ በቂ 

ምክንያት መኖሩ ከተወሰነ  ቀጣዩ የ ክርክር ሂዯት ቢያንስ በሶስት የ ቦርድ አባሊት 

ይመራሌ፡ ፡  

14.3. ሶስት የ ቦርድ አባሊት የ ሚሰየሙበት ችልት ጉዲዩን አይቶ የ አስተዲዯር ችልቱን 

ወይም የ ምርት ገ በያውን ቦርድ ውሳኔ የ ሚያስሇውጥ በቂ ምክንያት አሇመኖሩን ካመነ በት 

መሌስ ሰጪውን መጥራት ሳያስፈሌግ ይግባኙን ውድቅ ሉያዯርገ ው  

ይችሊሌ፡ ፡    

14.4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ መሠረት ይግባኙን ሇመመርመር የ ሚያስችሌ በቂ 

ምክንያት መኖሩ ከተወሰነ  የ ይግባኝ ባይ ቅሬታ ሇመሌስ ሰጪው እንዱዯርሰውና መሌሱን 

እንዱያቀርብ ትዕዛዝ ይሰጣሌ፡ ፡  

14.5. በቦርደ የ ተሰጠው ትዕዛዝ ከይግባኝ ባይ የ ቅሬታ ማመሌከቻ ጋር የ ቀጠሮው ቀን 

ከመድረሱ ከ አስር ቀን በፊት ሇመሌስ ሰጪ እንዱዯርስ መዯረግ አሇበት፡ ፡  

14.6. መሌስ ሰጪው ሇቃሌ ክርክሩ ቀርቦ እንዯሆነ  የ ቃሌ ክርክሩን የ ሚጀምረው ይግባኝ 

ባይ ይሆናሌ፡ ፡  በመቀጠሌ መሌስ ሰጪ ያስረዲሌ፡ ፡  በመጨረሻም የ ይግባኝ ማጠቃሇያ ሀሳብ 

ይቀርባሌ፡ ፡  

14.7. ቦርደ በቃሌ ክርክር ወቅት አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገ ኝው ተከራካሪ ወገ ኖች ጉዲያቸውን 

በጽሁፍ እንዱያቀርቡ ሉፈቅድሊቸው ይችሊሌ፡ ፡  

14.8. በቦርደ  ፊት የ ተዯረጉት የ ቃሌ ክርክሮችና በማስረጃነ ት የ ቀረቡ ሰነ ዶች ዝርዝር 

ሁለ በመዝገ ብ ሊይ መስፈር አሇበት፡ ፡  

15. ስሇቦርደ ስሌጣን  

15.1. ቦርደ በይግባኝ የ ተጠየ ቀውን ዲኝነ ት መሰረት በማድረግ በአስተዲዯር ችልት ወይም 

በምርት ገ በያው ቦርድ የ ተሰጠውን ውሳኔ መሻር፤  ማሻሻሌ፣  ማጽናት፤  እንዱሁም ተጨማሪ 

ማጣራት የ ሚያስፈሌጋቸውን ጉዲዮች በመሇየ ት ማስረጃ ሰምቶ እንዯገ ና እንዱወስን መምራት 

ይችሊሌ፡ ፡  

15.2. ቦርደ በአስተዲዯር ችልቱ ወይም በምርት ገ በያው ቦርድ የ ተሰጠው ውሳኔ ወዱያውኑ 

ተፈጻሚ ቢሆን በይግባኝ ባዩ ሊይ ከፍ ያሇና የ ማይመሇስ ጉዲት ሉዯርስበት የ ሚችሌ 



መሆኑን ሲያምን ይግባኝ ባዩን ስሇውሳኔው አፈጻጸም በቂ ዋስትና እንዱሰጥ በማድረግ 

ይግባኙ ውሳኔ እስኪያገ ኝ ድረስ የ አስተዲዯር ችልቱን ውሳኔ ሇማገ ድ ይችሊሌ፡ ፡  

15.3. ቦርደ የ አስተዲዯር ችልቱ የ ሰጠው ውሳኔ እንዱታገ ድ የ ቀረበውን አቤቱታ 

የ ማይቀበሇው ሲሆንና ይግባኙ ሇይግባኝ ባዩ የ ሚወሰን ቢሆን ይግባኝ ባዩ ፍርደን 

ሇማስፈፀም የ ማይችሌበት ሁኔታ ቢፈጠር ሉዯርስ የ ሚችሇውን ጉዲት ሇማሶገ ድ መሌስ ሰጭው 

በአፈፃ ፀሙ ምክንያት የ ወሰዯውን ንብረት ሇማስመሇስ ወይም ሇመሸፈን የ ሚችሌ ገ ንዘብ 

እንዱያሲዝ ዋስትና እንዱሰጥ ሇማዘዝ ይችሊሌ፡ ፡  

15.4. የ ቦርደ ውሳኔ በተሇየ  ሁኔታ የ ሚፈጸም ሆኖ ካሌተገ ኝ በስተቀር በባሇስሌጣኑ 

ይፈጸማሌ፡ ፡  ውሳኔው የ ተሇየ  አፈጻጸም የ ሚኖረው ሆኖ ሲገ ኝ ቦርደ ሇአፈጻጸሙ ተገ ቢ 

መስል የ ሚታየውን ትእዛዝ በመስጠት እንዱፈጸም ያዯርጋሌ፡ ፡  

16. ስሇቦርደ ውሳኔ አሰጣጥ 

16.1. ቦርደ ውሳኔ የ ሚሰጠው ቢያንስ ሦስት የ ቦርድ አባሊት ክርክሩን መርተው 

በሚያቀርቡት የ ውሳኔ ሀሳብ ሊይ ተመስርቶ በአብሊጫ ድምጽ ይሆናሌ፡ ፡  

16.2. በማናቸውም ጊዜ ከአብሊጫው ውሳኔ የ ተሇየ  ሀሳብ ያሇው አባሌ የ ሌዩነ ት ሀሳቡን 

ሇይቶ ማስፈር ይችሊሌ፡ ፡  ይህ የ ተሇየ  ሀሳብም ከአብሊጫው ውሳኔ ሰነ ድ ሳይሇያይ የ ሚታይ 

የ ውሳኔው አካሌ ይሆናሌ፡ ፡  

16.3. የ ቦርደ ውሳኔ የ ሚሰጠው በጽሁፍ ሲሆን በሁለም የ ቦርድ አባሊት ይፈረምበታሌ፡ ፡   

16.4. ቦርደ አስፈሊጊና ሇአስተዲዯር አካሊት የ ስራ አፈጻጸም ጠቃሚ ሆኖ ካሊገ ኘው 

በስተቀር ስሇጉዲዩ በዝርዝር ሳይገ ባ የ አስተዲዯር ችልቱ ወይም የ ምርት ገ በያው በሰጡት 

ውሳኔ ሊይ ድምዲሜውን ብቻ በመግሇጽ ውሳኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፡ ፡  

16.5.  ቦርደ የ ውሳኔውን ትክክሇኛ ግሌባጭ ሇተከራካሪ ወገ ኖች ይሰጣሌ፤  ሇሚመሇከታቸው 

አካሊትም ያስተሊሌፋሌ፡ ፡  

16.6. የ ቦርደ ውሳኔ የ መጨረሻው የ ባሇስሌጣኑ ውሳኔ ይሆናሌ፡ ፡  ሆኖም በቦርደ ውሳኔ  

ቅር የ ተሰኘ ወገ ን አግባብ ባሇው ህግ በተዯነ ገ ገ ው መሰረት ሇመዯበኛ ፍርድ ቤት ማቅረብ 

ይችሊሌ፡ ፡  

17. ከችልት ስሇመነ ሳት፤  

17.1.ማንኛውም የ ቦርድ አባሌ በዚህ አንቀጽ የ ተመሇከቱትን ሁኔታዎች መሰረት በማድረግ፡   

     /ሀ/ ከተከራካሪ ወገ ኖች፤  ወይም  

/ሇ/ በራሱ ተነ ሳሽነ ት ከችልት እንዱነ ሳ በሚቀርብ ጥያቄ፤  የ ቀረበውን ጉዲይ በዲኝነ ት 

እንዲያይ ከችልት እንዱነ ሳ ሉወሰን ይችሊሌ፡ ፡  

17.2. አንድ የ ባሇስሌጣኑ የ ቦርድ አባሌ ከዚህ በታች ከተመሇከቱት ምክንያቶች አንደ ሲያጋጥም 

ከችልት እንዱነ ሳ ሇመጠየ ቅ ምክንያት ይሆናሌ፡ ፡  

/ሀ/ ከተከራካሪው ወገ ን ወይም ከጠበቃው ጋር የ ስጋ ወይም የ ጋብቻ ዝምድና ወይም ጠብ 

ያሇው    እንዯሆነ ፤  

/ሇ/ ከተከራካሪው ወገ ን ወይም ከጠበቃው ጋር በማናቸውም የ ዲኝነ ት ወይም የ ሽምግሌና 

መድረክ የ ተያዘ ጉዲይ ያሇው እንዯሆነ ፤  



/ሐ/ በይግባኝ የ ቀረበውን ጉዲይ በቅድሚያ በግሌ የ ሚያውቀውና ምክርም የ ተጠየ ቀበት 

ጉዲይ የ ሆነ  እንዯሆነ ፤  

/መ/ ከዚህ በሊይ ከተመሇከቱት ውጪ የ ቦርደ አባሌ በዲኝነ ት ቢሰየ ም ትክክሇኛ ፍትህ 

አይሰጥም የ ሚያሰኝ ምክንያት ሲኖር፡ ፡  

18. የ ቦርድ አባሌ ከዲኝነ ት እንዱነ ሳ ስሇመጠየ ቅና ውሳኔ ስሇመስጠት 

18.1. ማንኛውም የ ቦርድ አባሌ በአንቀጽ 17.2. ስር ከተመሇከቱት ውስጥ በይግባኝ 

የ ቀረበውን ጉዲይ ከመመሌከት የ ሚከሇክሌ ምክንያት መኖሩን ሲረዲ ይህንኑ ሁኔታ በጽሁፍ 

በማሳወቅ ራሱን ከዲኝነ ት ማግሇሌ አሇበት፡ ፡  

18.2. አንድ ተከራካሪ ወገ ን በአንቀጽ 17.2. የ ተመሇከቱት ሁኔታዎች መኖራቸውንና 

የ ቦርድ አባለ ራሱን ከዲኝነ ት ያሊገ ሇሇ ሲሆን ይህንኑ ገ ሌጾ አባለ ከችልት እንዱነ ሳሇት 

ሉያመሇክት ይችሊሌ፡ ፡  

18.3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/  የ ተመሇከተው ማመሌከቻ ሇቦርደ ሲቀርብ 

እንዱነ ሳ ጥያቄ ከቀረበበት ውጭ ያለት ላልች የ ቦርድ አባሊት የ ማመሌከቻውን ይዘት 

መርምረው አባለ ከችልት እንዱነ ሳ ወይም የ ቀረበው ምክንያት ተቀባይነ ት የ ላሇው መሆኑን 

ይወስናለ፡ ፡  

18.4. ቦርደ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/  አባለ በሚያቀርበው መግሇጫ ወይም 

በንዑስ አንቀጽ /3/  መሰረት ቦርደ በሚሰጠው ውሳኔ አባለ የ ተጓዯሇበት እንዯሆነ  

ጉዲዩን በቀሩት የ ቦርደ አባሊት አይቶ ውሳኔ ይሰጣሌ፡ ፡  

18.5. አንድ የ ቦርድ አባሌ ከችልት እንዱነ ሳሇት የ ሚያመሇክት ወገ ን በማመሌከቻው 

የ ገ ሇጸው ሁኔታ በሀሰት ሊይ የ ተመሰረተ ወይም አባለ ትክክሇኛ ዲኝነ ት ከመስጠት 

ሇመከሊከሌ መሆኑ ሲታመን በጠያቂው ሊይ እስከ ብር አምስት መቶ የ ሚዯርስ ቅጣት 

ሉጣሌበት ይችሊሌ፡ ፡  

 

ክፍሌ አምስት 

ሌዩ ሌዩ ድንጋጌዎች 

19 የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ይግባኝ የ መጠየ ቅ መብት  

ባሇሥሌጣኑ በራሱ አነ ሳሽነ ት በኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ቦርድ ውሳኔ ሊይ የ ሕግ ስህተት አሇ ብል ሲያምን 

ስህተቱ እንዱታረም ይግባኝ ሇቦርደ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡ ፡  

 

20 ስሇውክሌና  

ማንኛውም በባሇስሌጣኑ ቦርድ በይግባኝ ባይነ ት ወይም በመሌስ ሰጪነ ት የ ሚቀርብ ተከራካሪ 

ስሇእርሱ ሆኖ የ ሚከራከር ጠበቃ ሉያቆም ወይም ጉዲዩን ሇመከታተሌ ላሊ ሰው ህጋዊ ውክሌና 

በመስጠት መወከሌ ይችሊሌ፡ ፡  

21. አስተርጓሚ ስሇመመዯብ  

21.1. ቦርደ የ ዲኝነ ት ስራውን የ ሚመራው በፌዯራሌ መንግስቱ የ ስራ ቋንቋ ነ ው፡ ፡  



21.2. በቦርደ በይግባኝ ባይነ ት ወይም በመሌስ ሰጪነ ት የ ሚከራከረው ሰው በቦርደ የ ስራ 

ቋንቋ ሀሳቡን መግሇጽ የ ሚቸገ ር መሆኑን ገ ሌጾ ከአስተርጓሚ ጋር ሇመቅረብ እንዱፈቀድሇት 

ሲጠይቅ ቦርደ ይህንኑ ሁኔታ የ ተረዲ እንዯሆነ  ሉፈቅድሇት ይችሊሌ፡ ፡  

22. የ ማስቻያ ስፍራ       

የ ቦርደ የ ማስቻያ ስፍራ አዱስ አበባ የ ሚገ ኘው የ ባሇስሌጣኑ ዋና መስሪያቤት ሲሆን አስፈሊጊ ሆኖ 

ሲያገ ኘው በማናቸውም ላሊ ስፍራ ሉያስችሌ ይችሊሌ፡ ፡  

23. በግሌጽ ችልት ስሇማስቻሌ 

ቦርደ ሇህዝብ ክፍት በሆነ  ቦታና ሁኔታ ያስችሊሌ፡ ፡  ሆኖም በይግባኝ የ ሚታየው ጉዲይ በግሌጽ 

ችልት ቢታይ፤  

/ሀ/ በህዝብና በመንግስት ሰሊምና ጸጥታ፤  ወይም  

/ሇ/  በተከራካሪ ወገ ኖች የ ንግድ ሚስጥርና መሌካም ዝና ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ይኖረዋሌ ተብል 

ሲታመን ቦርደ ጉዲዩ በዝግ ችልት እንዱታይ ሉወስን ይችሊሌ፡ ፡  

24. የ ፍትሐ ብኄር ሥነ  ሥርአት ሕግን ስሇመጠቀም  

ቦርደ በዚህ መመሪያ ያሌተመሇከቱ የ ሥነ -ሥርዓት ጉዲዮች ሲያጋጥሙት አግባብነ ት ያሊቸውን 

የ ኢትዮጵያ የ ፍትሐብሄር ሥነ -ሥርዓት ህግ ድንጋጌዎች ሉከተሌ ይችሊሌ፡ ፡  

25. የ መሸጋገ ሪያ ድንጋጌ 

ይህ መመሪያ በሥራ ሊይ ከመዋለ በፊት በቦርደ በመታየ ት ሊይ የ ሚገ ኙ ጉዲዮች ክርክር በዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች 

መሠረት የ ሚመራ ይሆናሌ፡ ፡  

26. ስሇማሻሻሌ 

ቦርደ አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገ ኘው ይህን መመሪያ በሙለ ወይም በከፊሌ ሉያሻሽሇው ይችሊሌ፡ ፡   

27. መመሪያው ተፈፃሚ ስሇሚሆንበት ጊዜ 

 ይህ መመሪያ ከሀምላ 13 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ የ ጸና ይሆናሌ፡ ፡  

የ ኢትዮጵያ ምርት ገ በያ ባሇሥሌጣን ቦርድ ሰብሳቢ 


