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አዋጅ ቁጥር…./2010 ዓ.ም 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ የንግዴ ሕግ 

መቅዴም 

በዘመናዊ የኢትዮጵያ የህግ ታሪክ ተጠቃሽ ከሆኑት የሕግ መዴበልች መካከሌ 
አንደ የሆነው የንግዴ ሕግ በሥራ ሊይ እንዱውሌ የተዯረገው ከግማሽ ምዕተ-
ዓመት በፉት በ1952 ዓ.ም ነበር፡፡ ምንም እንኳን የሕግ መዴበለ በወቅቱ ብቅ 
ማሇት የጀመረውን የንግዴ እንቅስቃሴንና የወዯፉቱን የእዴገት አቅጣጫ ታሳቢ 
በማዴረግ የወጣ ቢሆንም በወቅቱ የነበረው ውስን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ንግዴ 
ሕጉን ትርጉም ባሇው ሁኔታ በተግባር ሉፇተሸ የሚችሌበት እዴሌ 
አሌገጠመውም፡፡ በተሇይ በዯርግ ዘመነ-መንግስት የነበረው ሥርዏት የግሌ ዘርፈን 
እንቅስቃሴ በሕግ ጭምር ሇረጅም ጊዜ አቅቦት በማቆየቱ የንግዴ ሕጉ በተግባር 
የመፇተሸ እዴለ እንዱመክን አዴርጎታሌ፡፡ 

የዯርግ መንግስት ከወዯቀበት ከ1983 ዓም ጀምሮ ባለት ዓመታት ተግባራዊ 
መዯረግ ከጀመረው ገበያ-መር የኢኮኖሚ ስርአት እንዱሁም የግሌ ዘርፌ በኢኮኖሚ 
ውስጥ ካሇው ተሳትፍ ማዯግ ጋር ተያይዞ የአገሪቱ የንግዴ እንቅስቃሴ እየተስፊፊ 
በመምጣቱ የንግዴ ሕጉ በተግባር የሚፇተሸበት እዴሌ ገጥሞታሌ፡፡ በዚህም 
ምክንያት በሕጉ አፇጻጸም የታዩ ክፇተቶችን በተሇያዩ ሕጎች ሇመሸፇን ሙከራ 
የተዯረገ ቢሆንም ወጥነት ያሇውና ከህጉ የተሇያዩ ዴንጋጌዎችና ከላልች ሕጎች 
ጋር ያሇውን ትስስርና መስተጋብር የጠበቀ አሌነበረም፡፡ በመሆኑም የህግ መዴበለ 
በተሇያዩ ሕጎች ያለ ሚነትና  ዘሇቄታነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች እንዱሁም 
ሇግሌ ዘርፈ የንግዴ እቅስቃሴ አመቺ ሁኔታ ሇመፌጠር የሚያግዙ ተጨማሪ 
ዴንጋጌዎችን በማካተት ተዘጋጅቷሌ፡፡     

የንግዴ ሕግ መዴብለ በተፇተሸበት ጊዜ የታዩ ክፌተቶች እና ተነጻጻሪ ስራዎች 
በሦስት መሰረቶች /ምሰሶዎች/ ሊይ  የቆሙ ናቸው፡፡ አንደ ኛው መዴበሇ ሕጉ 

አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አገናዝቦ ለውጦችን እንዱያስተናግዴ ማዴረግ 

ነው፤በዚህም መሠረት በዴንጋጌዎች ሊይ የይዘት ሇውጥ እና ተጨማሪ አዱስ 
ዴንጋጌዎች እንዱካተቱ ተዯርጓሌ፡፡ ሁሇተኛው የመዴበሇ ሕጉ የአማርኛና 
የእንግሉዘኛ ቅጂዎች አንዲንዴ ዴንጋጌዎች መካከሌ የትርጉም ሌዩነት የነበረ 
በመሆኑ የማጣጣም ሥራ ተሰርቷሌ፡፡ ሦስተኛው የመዴበሇ ሕጉ አንዲንዴ 
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ዴንጋጌዎች የቃሊት አጠቃቀም ግሌጽነትና ወቅታዊነትን የተሊበሱ ባሇመሆናቸው 
በተቻሇመጠን ጽንሰ ሃሣቦቹን በትክክሌ በሚገሌጹ እና ተጠቃሚውም በቀሊለ 
መረዲት በሚችሇው ን ሇማስተካከሌ ተሞክሯሌ፡፡ 

የንግዴ ሕግ በባህሪው በአንዴ አገር ያለን የንግዴ እንቅስቃሴ በተቻሇ መጠን 

የተቀናጀ፣ ወጥ፣ ዘሇቄታዊነት ያሇው አና የተሳለጠ ማዯረግን የሚጠይቅ በመሆኑ 

ሇሁሇንተናዊ ዕዴገት ወሳኝ መሣሪያ ነው፡፡ ይህንኑ ታሳቢ በማዴረግም በኢትዮጵያ 
ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 51 ንዐስ አንቀጽ 
(12)፣ እና አንቀጽ 55 ንዐስ አንቀጽ (2)(ሇ) በክሌልች መካከሌ የሚኖረውን 
የንግዴ ሌውውጥ እና የውጭ ንግዴ ግንኙነትን የመምራትና ይህንኑም 
በተመሇከተ ሕግ የማውጣት እንዱሁም አንቀጽ 55 ንዐስ አንቀጽ (4) ሀገር ዏቀፌ 
ተፇጻሚነት ያሇው የንግዴ ሕግ (ኮዴ) የማውጣት ሥሌጣን ሇፇዳራሌ መንግሥቱ 
ተሰጥቷሌ፡፡  

በዚሁ መሠረት የሕዘብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 55 ንዏስ 
አንቀጽ (4) በተሰጠውሥሌጣን መሠረት ይህን የንግዴ ሕግ አውጥቷሌ፡፡ 

 

 1.  አጭር ርዕስ 

ይህ ሕግ የ “2010  ዓ.ም  የንግዴ ሕግ” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡   

 2. የተሻሩ እና ተፇፃሚነት የላሊቸው ሕጎች   

1. የ1952 የንግዴ ህግ ይህ አዋጅ ከጸናበት ቀን ጀምሮ ተሸሯሌ፡፡ 

2.  ከዚህ ሕግ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ዯንብ፣  መመሪያ እና 

ሌማዲዊ አሰራር በዚህ ሕግ በተመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚነት የሇውም፡፡  

 3. የመሸጋገሪያ ዴንጋጌ 

1. ይህ ሕግ ከመጽናቱ በፉት የተጀመረ ጉዲይ በተጀመረበት አኳኋን  ይጠናቀቃሌ፡፡ 

2. ይህ ሕግ ከመጽናቱ በፉት በዚህ ሕግ አንቀፅ 2 መሰረት በተሻሩ  ህጎች መሠረት 

የተከናወነ ዴርጊት የጸና ነው፡፡ 

 4. ሕጉ የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ ሕግ አዋጅ ቁጥር .../ 2010 ዓ.ም ሆኖ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣ ከመቶ 

ሰማንያ ቀናት በኋሊ የጸና ይሆናሌ፡፡ 
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አዱስ አበባ    ቀን 2010 ዓ.ም 

ሙሊቱ ተሾመ (ድ/ር) 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ፕሬዚዲንት 
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አንዯኛ መጽሏፌ 

ስሇ ነጋዳዎችና ስሇ ንግዴ መዯብሮች 

ርዕስ አንዴ 

የንግዴ ሥራ በሚሠሩ ሰዎች ሊይ ስሇሚፇጸም ሕግ 

ምዕራፌ አንዴ 

በነጋዳዎች ሊይ ስሇሚፇጸሙ ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

 

አንቀጽ 1.  ዓሊማዎች 

የንግዴ ህግ የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡- 

1) የንግዴ ሥርዓቱ በህግ እንዱመራ ማዴረግ፣ 

2) የኢኮኖሚ ሌማት ማፊጠን፣ ፇጠራ ማበረታታት፤  

3) በንግዴ ስርዓት ውስጥ ጤናማ ውዴዴር እንዱኖር ማዴረግና ማበረታታት፣  

4) በዓሇም አቀፌ የንግዴ ሥርዓት ዉስጥ ዉጤታማ ተሳትፍ ተጠቃሚነት እንዱኖር 

ማስቻሌ፡፡ 

አንቀጽ 2 ስሇ የፌትሏብሔር ሕግ ተፇጻሚነት 

በዚህ የንግዴ ሕግ በግሌጽ በተሇየ ሁኔታ እስካሌተዯነገገ ዴረስ የንግዴ ሥራ በሚሠራ 

ሰው እና በንግዴ ማኅበር ሊይ የፌትሏብሔር ሕግ ተፇጻሚነት አሇው፡፡   

አንቀጽ 3 ስሇ ባህር ሕግ ተፇጻሚነት 

ሥራው ከባህር ንግዴ ሥራ ጋር ግንኙነት ያሇዉ ሰው ወይም ማኅበር በዚህ የንግዴ 

ህግ ባሌተሸፇኑ ጉዲዮች አግባብነት ያሇው የባሕር ሕግ ዴንጋጌ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 4 ስሇ ሰዎችና የንግዴ ማኅበራት 

በዚህ ሕግ በሁሇተኛው መጽሏፌ እንዱሁም በአምስተኛው መጽሏፌ በርዕስ አራት 

በንግዴ ዴርጅቶች ብቻ እና በተፇጥሮ ሰዎች ሊይ ብቻ ተፇጻሚ የሚሆኑት ዴንጋጌዎች 

እንዯተጠበቁ ሆነው የዚህ ሕግ ላልች ዴንጋጌዎች በንግዴ ዴርጅቶች ሊይም ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡ 
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አንቀጽ 5 በሕግ የሰውነት መብት ስሊሊቸው ዴርጅቶች 

1) በሕግ የተሙ ሕጋዊ ሰውነት ያሊቸው አካሊት ማሇትም ማኅበሮች፣ የአስተዲዯር 

ክፌልች፣ የኃይማኖት ዴርጅቶች፣ የኅብረት ሥራ ማኅበራት በዚህ ሕግ በአንቀጽ 7 

የተመሇከተውን ሥራ ቢሠሩም አንኳን በሕግ በግሌጽ አስካሌተዯነገገ ዴረስ የዚህ ሕግ 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ አይሆኑባቸውም፤ 

2) በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ  1 የተዯነገገው በሕግ ሇተሙ የመንግሥት የሌማት 

ዴርጅቶች ተፇጻሚ አይሆንም፤ 

3) ሇዚህ አንቀፅ አሊማ "የመንግሥት የሌማት ዴርጅት" ማሇት አግባብነት ባሇዉ ህግ 

የመንግሥት የሌማት ዴርጅት ተብል የተመ ነዉ፡፡ 

አንቀጽ 6 ስሇንግዴ ሥራ ጉዲዮች ዲኝነት 

1) በመዯበኛ ፌርዴ ቤቶች የንግዴ ጉዲዮች ችልት ይዯራጃሌ፣ 

2) የንግዴ ሥራ ጉዲይ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1  በሚዯራጅ ችልት ይወሰናሌ፤ 

3) ችልቱ አጠቃሊይ የንግዴ ሥርዓት እሴቶችን ከግምት በማስገባት ፇጣን ሥነ-ሥርዓትን 

መከተሌ አሇበት፤ 

4) ሇዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች አፇፃጸም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

መመሪያ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት  

ስሇ ነጋዳና የንግዴ ሥራ 

አንቀጽ 7 ስሇ ነጋዳ 

1) ነጋዳ ማሇት የሙያ ሥራው አዴርጎ ጥቅም ሇማግኘት ሲሌ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩ ዋና 

ዘርፍች የሚካተቱ ተግባራት ውስጥ አንደን ወይም ከዚያ በሊይ የሚሠራ ወይም 

አገሌግልት የሚሰጥ ሰው ነው፤ 

(ሀ) ግብርና፣ አዯን፣ የዯን ሌማት እና ዓሳ ማስገር፤ 

(ሇ) የማዕዴን ቁፊሮና ኳሪይንግ፤ 

(ሏ) ማኑፊክቸሪንግ፤ 

(መ) የኤላክትሪክ፣ የጋዝና ውሃ አቅርቦት፤ 
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(ሠ) ኮንስትራክሽን፤ 

(ረ) የጅምሊ እና ችርቻሮ ንግዴ፣ ጥገና፣ የሆቴሌ እና ሬስቶራንት፣ የአስመጪና 

ሊኪነት ንግዴ ሥራዎች፤ 

(ሰ) የትራንስፖርት፣ የመጋዘን እና የኮሙኒኬሽን ሥራዎች፤ 

(ሸ) የፊይናንስ ኢንሹራንስ የሪሌ እስቴት እና የንግዴ ሥራዎች፤ 

(ቀ) የማኅበረሰብ፣ ማኅበራዊ እና የግሌ አገሌግልቶች፤ 

(በ) የግሌ የመኖሪያ ቤት፣ የውጭ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች፣ የውጭ 

መንግሥታት ተወካዮች እና ላልች ያሌተገሇፁ ሥራዎች፤ 

(ተ) በስፖርት ዘርፌ 

(ቸ) ላልች ያሌተገሇጹ ዋና ዘርፍች፡፡ 

2) በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀፅ 1 ሥር ያሌተካተቱ ዋና ዘርፍች ወይም በእነዚህ 

ዘርፍች ውስጥ ሉካተቱ የሚገባቸው ተግባራት በህግ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡   

 አንቀጽ 8 የጥቃቅንና መካከሇኛ ኢንተርፕራይዝ 

1) በዚህ ህግ አንቀፅ 7 የተዘረዘሩትን ወይም በላሊ ሕግ የተዯነገጉትን የንግዴ ሥራ 

የሚሠሩ የጥቃቅንና መካከሇኛ ታዲጊ ኢንተርፕራይዞች ነጋዳዎች ናቸው፤ 

2) የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ በዚህ ሕግ በሁሇተኛ መጽሏፌ ከተመሇከቱት 

የንግዴ ማኅበራት በአንደ መዯራጀት አሇበት፤ 

3) የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ ቢኖርም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች 

አዯረጃጀት፤ አሰራር በህግ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 9 ሌዩ ሞያ 

1) የሌዩ ሞያ ባሇቤቶች ነጋዳዎች ናቸው፡፡ 

2) በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው እንዯጠበቀ ሆኖ የዚህ ሕግ አንቀፅ 7 

ተፇጻሚ የማይሆንባቸው ሌዩ ሞያዎችን በተመሇከተ በህግ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 10 የእርሻና የዯን ማሌማት ሥራዎች 

    በዚህ ሕግ አንቀጽ 7 ሊይ የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ፡-  
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1) የእርሻ ወይም የዯን ማሌማት ሥራ የሚሠሩ ወይም ከብት የሚያረቡ ወይም የግጦሽ 

ሣር የሚያሳዴጉ ከሚጠቀሙበት መሬት ያገኙትን ሰብሌ ቢሸጡ ወይም ከሚጠቀሙበት 

መሬት ባገኙት አሊባ እየቀሇቡ ያረቧቸውን ከብቶችና ርቢዎቻቸውን ቢሸጡ ነጋዳዎች 

አይባለም፤ 

2) የከብት ማርባት ሥራ በግሌ በአንዴ ሰው ቢሠራም ነጋዳ አይባሌም፤ 

3) ከያዘው የመሬት ይዞታ ሊይ ያበቀሇውን ችግኝ የሚሸጥ ችግኝ አብቃይ ነጋዳ አይባሌም፡፡ 

አንቀጽ 11 ከእርሻ ሥራ የተገኘ ሰብሌ ስሇመሇዋወጥ 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 7 ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡-  

አርሶ አዯሮች፣ በዯን ሥራ የሚጠቀሙ ሰዎች፣ አርቢዎች፣ ወይም አርብቶ አዯሮች 

የሥራቸውን የዘወትር ሌማዴ መሠረት በማዴረግ ከሚያሇሙት ወይም ከያዙት የመሬት ይዞታ 

ሊይ ያገኙትን ሰብሌ ወይም ከዚህ መሬት ሊይ በሚያገኙት ሰብሌ የቀሇቧቸውን ወይም 

ያረቧቸውን እንሰሳት ሇውጠው ቢሸጡ ነጋዳ አይባለም፡፡ 

አንቀጽ 12 ስሇ ዓሣ አጥማጆች፣ ስሇ ዓሣ ሼሌ ፉሽና ሼሌ አርቢዎች 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 7 ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ዓሣ አጥማጆችና ዓሣ፣ ሼሌ ፉሽና 

ሼሌ አርቢዎች ሇግሌ ፌጆታ የሆነ፣ ባህሊዊና ኋሊቀር በሆነ መሳሪያ መረብን ሳይጨምር 

አጥምዯው የያዙትን ወይም ያረቡትን ዓሣ፣ ሼሌ ፉሽ ወይም ሼሌ ቢሸጡም ነጋዳ አይባለም፡፡ 

አንቀጽ 13 የእጅ ሥራ ጥበበኞች 

1) የእጅ ሥራ ጥበበኛ ማሇት ከጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ውጭ ሆኖ በአመዛኙ 

በጉሌበት ስራ የሚሰራ በቤተሰብ አባሊት እየተዯገፇ ከሦስት ተቀጣሪ ሠራተኞች ወይም 

ሥራ ተሇማማጅ ሠራተኞች በሊይ ሳይኖረው ሇሥራው የሚሆን ዕቃ አከማችቶ ሳይሆን 

ሥራውን ሇማካሄዴ የሚበቃውን ዕቃ ብቻ የሚገዛና እንዯዚህ ያሇውን ራሱን የቻሇ ሥራ 

እያከናወነ በእጅ ሥራው ብቻ የሚኖር ሰው ነው፣ 

2) ስሇ ነጋዳዎች የተዯነገገው ማንኛውም የዚህ ሕግ ዴንጋጌ የእጅ ሥራ ጥበበኛ ሊይ 

ተፇጻሚ አይሆንም፤ 

3) የእጅ ሥራ ጥበበኞችን ሥራ በሚመሇከት ሌዩ ሕግ ሉዯነገግ ይችሊሌ፡፡ 
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አንቀጽ 14 ስሇ ንግዴ ማኅበራት 

1) በመመሥረቻ ጽሐፌ መሠረት ወይም በተግባር ማናቸውንም በዚህ  ሕግ አንቀጽ 7 

የተገሇጹ የንግዴ ሥራዎች የሚሠራ የንግዴ ባህሪይ ያሇው ማኅበር ነው፣ 

2) የአክሲዮን ኩባንያ ወይም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኅበር ዓሊማው ምንም ዓይነት 

ቢሆን የንግዴ ማኅበር ነው፡፡ 

ምዕራፌ ሦስት 

የንግዴ ሥራ መሥራት ችልታ ስሇላሊቸው ሰዎች 

 

አንቀጽ 15 ችልታ የላሊቸው ሰዎች 

1)  አግባብ ባሇው ሕግ ዴንጋጌ መሠረት ችልታ የላሇው ሰው ማንኛውም የንግዴ ሥራ 

መሥራት አይችሌም፤ 

2) የዚህ ሕግ አንቀፅ 18 እና 19 እንዯተጠበቀ ሆኖ እነዚህ ችልታ የላሊቸው ሰዎች 

የንግዴ ሥራ ቢሠሩ ነጋዳ አይሆኑም፤ የሠሩትም ሥራ በሕግ መሠረት ፇራሽ 

እንዱሆን መጠየቅ ይቻሊሌ፡፡        

አንቀጽ 16 ስሇ ሞግዚት 

አግባብ ባሇው ህግ በተሇየ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ሞግዚት የሆነ ሰዉ አካሇ መጠን 

ያሌዯረሰ  ስሇርሱ ሆኖ የንግዴ ሥራ ሉሠራ አይችሌም፤ ይህ ዴንጋጌ ሇተከሇከሇ ሰው 

ሞግዚትም የጸና ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 17 በሞግዚት ከመተዲዯር ስሇወጣ አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ 

በፋዯራሌ ቤተሰብ ሕግ በተዯነገገው አግባብ ከሞግዚት አስተዲዯር ነጻ የወጣ አካሇ 

መጠን ያሌዯረሰ  ሌጅ በሕግ አካሇ መጠን እንዲዯረሰ ተቆጥሮ የንግዴ ሥራ ሉሠራ 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 18 አካሇ መጠን ያሊዯረሰ መሆኑ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ የሚያስከትሇው ውጤት 
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በፋዯራሌ የቤተሰብ ሕግ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አካሇ መጠን ያሊዯረሰ ሌጅ አካሇ 

መጠን እንዲሊዯረሰ አዴርጎ ራሱን በንግዴ መዝገብ አስገብቶ ካሌተገኘ በስተቀር አካሇ 

መጠን ያሊዯረሰ መሆኑን ምክንያት አዴርጎ የሶስተኛ ወገኖችን መብት አይነካም፡፡  

አንቀጽ 19 የተከሇከሇ መሆንን ስሇማስታወቅ 

በፌርዴ የተከሇከሇ መሆኑ በንግዴ መዝገብ ካሌገባ በስተቀር ሇሦስተኛ ወገኖች 

መቃወሚያ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

ምዕራፌ አራት  

የተጋቡ ሰዎች ስሇሚያዯርጉት የንግዴ ሥራ 

 

አንቀጽ 20 ያገቡ ሰዎች የንግዴ ሥራ ሇመሥራት ስሊሊቸው መብት 

የተጋቡ ሰዎች የንግዴ ስራ የመስራት መብት አሊቸው፡፡ ሆኖም ከተጋቡ ሰዎች ውስጥ አንደ 

የንግዴ ሥራ ማከናወን የሚፇሌግ ከሆነ የሁሇቱ ተጋቢዎች ስምምነት በንግዴ መዝገብ ውስጥ 

መግባት አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 21 መቃወሚያ በንግዴ መዝገብ ስሇማስገባት 

1) ከተጋቢዎቹ አንደ በላሊኛው ተጋቢ የንግዴ ሥራ መሥራት ሊይ ስምምነት የላሇዉ 

ሲሆን መዝጋቢው አካሌ ይህንኑ በሚነግዯው ተጋቢ የንግዴ መዝገብ ውስጥ እንዱገባ 

ያዯርጋሌ፤ 

2) በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የተመዘገበዉን መዝጋቢው አካሌ ሇተጋቢዎቹ 

ይሰጣሌ፤ 

3) እንዯዚህ ያሇው መቃወሚያ በንግዴ መዝገብ ካሌገባ በቀር ሇሦስተኛ ወገን መቃወሚያ 

ሉሆን አይችሌም፡፡  

አንቀጽ 22 መቃወሚያ ስሇማንሳት 

1) መቃወሚያ ያቀረበው ባሇትዲር በራሱ ተነሳሽነት ሇመዝጋቢ አካሌ በማሳወቅ 

ተቃውሞውን ሉያነሳ ይችሊሌ፤ መዝጋቢው አካሌም የተቃውሞ ማንሳትን መዝግቦ 

ሇተጋቢዎች ይሰጣሌ፤ 
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2) መቃወሚያው ከተነሳ በሦስተኛ ወገኖች ሊይ እንዯ መቃወሚያ ሉቀርብ አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 23 የሚነግዯው ያገባ ሰዉ ስሇተዋዋሇው ዕዲ 

የሚነግዯው ባሇትዲር የተዋዋሇው ዕዲ አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት እንዯ ባሌና ሚስት 

ባሇዕዲ ስሇሚቆጠር ከእያንዲንደ ባሇትዲር የግሌ ንብረትና የጋራ ንብረት እንዱከፇሌ 

ሉጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 24 መቃወሚያ ስሇሚኖረው  ውጤት 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 21 መሠረት አንዯኛው ባሇትዲር መቃወሚያ ያቀረበ እንዯሆነ እዲው 

የሚከፇሇው ከሚነግዯው ላሊኛው ባሇትዲር የግሌ ኃብት ሊይ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 25 በአንዴነት ስሇሚሠሩት ሥራ 

አንደ ሇላሊው ሠራተኛ መሆኑ ማስረጃ ካሌቀረበበት በቀር ባሌና ሚስት በአንዴነት 

በሚነግደበት ጊዜ ሁሇቱም እንዯ ነጋዳ ይቆጠራለ፡፡ 

ምዕራፌ አምስት 

የንግዴ ሥራን የመሥራት መብት እና ገዯብ 

አንቀጽ 26 የንግዴ ሥራን የመሥራት መብት 

1) ማንኛውም ሰው ሰሇ ንግዴ የወጡ ሕጎችን በማክበር በመረጠው ማንኛውም የንግዴ 

ሥራ የመሥራት መብት አሇው፤ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው ቢኖርም ማንኛውም ነጋዳ በዚህ  ሕግ 

እንዱሁም በላልች ሕጎች ተሇይተው የተከሇከለ እና ያሌተፇቀደ የንግዴ ሥራዎችን 

የመሥራት መብት የሇውም፡፡ 

አንቀጽ 27 የሕግ ከሇሊ ወይም ገዯብ  

1) የተወሰኑ ሰዎች የንግዴ ስራ እንዲይሰሩ ወይም በተወሰነ የንግዴ ስራ ሊይ እንዲይሰማሩ 

በህግ ወይም ብቁ የማያዯርጉ መመዘኛዎች በመዯንገግ ሇመከሌከሌ ይቻሊሌ ፤ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በተሇይም በሕግ ሥሌጣን 

የተሰጠው አካሌ ሇመነገዴ መሟሊት ስሇሚገባቸው ሌዩ ወይም ቅዴመ ሁኔታዎች 
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ማሇትም እንዯ እዴሜ፣ የብቃት መመዘኛ፣ ዜግነት ወይም ሌዩ ፌቃዴ መቀበሌን 

የመሳሰለትን በሕግ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 28 በሕግ የተከሇከሇው መተሊሇፌ ስሇሚያስከትሇው ውጤት 

1) በሕግ የተከሇከሇውን ወይም በተሰጠው የንግዴ ፇቃዴ ያሌተካተተን ወይም በሕግ 

የተዯነገጉትን ቅዴመ ሁኔታዎች ያሊሟሊ የንግዴ ሥራ ሲሠራ የተገኘ ሰዉ በሕግ 

ተጠያቂ ይሆናሌ፣ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን የተሊሇፇ ሰው ወይም ነጋዳ ከሃሊፉነት 

ሇማምሇጥ ክሌከሊውን፣ ገዯቡን ወይም ቅዴመ ሁኔታውን እንዯ መከራከሪያ ማቅረብ  

አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 29 ማኅበር ወይም ዴርጅት 

1) በህግ በሌዩ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር፣ ትርፌ ሇማግኘት ያሌተመ ማኅበር ወይም 

ዴርጅት የንግዴ ሥራ መሥራት አይችሌም፣ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተቀመጠውን ዴንጋጌ ተሊሌፍ የተገኘ ማህበር ወይም 

ዴርጅት ሲገኝ በሕግ መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፤ ይህም እስከማፌረስ ሉሄዴ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 30 ስሇ ንግዴ ማኅበር 

የንግዴ ማኅበር በሕግ የተከሇከለትን፣ እንዱሰራ ያሌተፇቀዯሇትን የንግዴ ሥራ ወይም 

የንግዴ ሥራዎችን ሇመሥራት፣ መሟሊት የሚገባቸውን ሕጋዊ ግዳታዎች ሳያሟሊ 

ሇመሥራት አይፇቀዴሇትም፡፡ 

አንቀጽ 31 ስሇ አስተዲዯር አካሊትና ሇትርፌ ስሊሌተሙማህበራትና ዴርጅቶች 

የአስተዲዯር አካሊት፣ ሇትርፌ ያሌተሙ ማህበራት ወይም ዴርጅቶች የንግዴ ሥራ 

ሇመሥራት ስሇሚችለበት ሁኔታና ውጤት በሕግ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

ርእስ ሁሇት 

የንግዴ ሰራተኞችና እና ወኪልች 

ምዕራፌ አንዴ 

ስሇ ንግዴ ሠራተኞች 

አንቀጽ 32 ትርጓሜ 
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1) የንግዴ ሠራተኞች ማሇት በሥራ ውሌ መሠረት ሇአንዴ ነጋዳ ሥራ የተቀጠሩ  ሻጭ፣ 

ጸሏፉ፣ የሑሳብ ሠራተኛ፣ መርማሪ፣ አስተዲዲሪ ወይም ላልች ነጋዳውን የሚያግዙ 

ሰዎች ናቸው፤ 

2) የንግዴ ሠራተኞች ነጋዳዎች አይዯለም፡፡  

አንቀጽ 33 በስራ ውሌ ሊይ ተፇጻሚ ስሇሚሆን ህግ 

የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው የንግዴ ሠራተኞች የሥራ ውሌ አግባብ ባሇው 

ህግ ይመራሌ፡፡  

 አንቀጽ 34 የግሌ ንግዴን ማም ሰሇመከሌከለ 

1) አንዴ የንግዴ ሠራተኛ ቀጣሪው ነጋዳ ከሚሠራው የንግዴ ሥራ ጋር ተመሳሳይ የሆነ 

ላሊ የንግዴ ሥራ በራሱም ሆነ ስሇሦስተኛ ወገን ሆኖ ሇመሥራት አይፇቀዴሇትም፡፡ 

2) ሠራተኛው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገውን ጥሶ በተገኘ ጊዜ ቀጣሪው 

በፌትሏብሔር ሕግ መሠረት ሠራተኛው ስሊዯረሰበት ጉዲት ከሠራተኛው ኪሳራ 

መጠየቅ ይችሊሌ፣ የሥራውንም ውሌ ሇመሰረዝ ወይም ውለን አሊዴስም ሇማሇት በቂ 

ምክንያት ይሆናሌ፡፡ 

3) በፌትሏብሔር ሕግ መሰረት  በሥራ ውሌ ሉካተቱ ከሚገባቸው ሁኔታዎች ውጪ 

ከሥራ ዉለ መረጥ በኋሊ ሠራተኛው ከአሰሪው ጋር ተወዲዲሪ የሚሆን የንግዴ ሥራ 

አይሰራም የሚሌ የውሌ ቃሌ ሥራ በተቀጠረበት ውሌ ውስጥ መግባት አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 35 ውክሌና 

1) የንግዴ ሠራተኞች በግሌጽ ወይም በውስጥ ታዋቂነት በተዯረገ ስምምነት መሠረት 

የነጋዳው ወኪሌ ሉሆኑ ይችሊለ፤ 

2) የውክሌና ስሌጣን መሻር የሠራተኛው የሥራ ውሌ መሰረዝን ሉያስከትሌ አይችሌም፡፡ 
 

አንቀጽ 36 ዕቃ ሇመሸጥ ሀሊፉነት የተሰጠው ሠራተኛ ሥሌጣን  

1) የሽያጭ ስራ ሇማከናወን ሃሊፉነት የተሰጠው ሠራተኛ የንግዴ እንቅስቃሴ ባህርይ 

በሚፇቅዯው መሰረት ዕቃዎቹን ሇመሸጥ፣ ሇመቀበሌ እና ሇመረከብ  ውክሌና እንዲሇው 

ይቆጠራሌ፣ 
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2) ክፌያው በባንክ ወይም በላሊ ተመሳሳይ መንገዴ እንዱከፇሌ ካሌተዯረገ በስተቀር ሻጩ 

የሸጣቸውን ዋጋ ክፌያ ሇራሱ እንዱከፇሇው ማዴረግ ይችሊሌ፣ 

3) የሽያጭ ሠራተኛው በተሇይ ስሌጣን ካሌተሰጠው በስተቀር መዯበኛው ንግዴ 

ከሚካሄዴበት ቦታ ውጪ የእቃ ሽያጭ ዋጋ እንዱከፇሇው ሇመጠየቅ አይችሌም፡፡    

 

ምዕራፌ ሁሇት 

ስሇ ሥራ አሥኪያጅ  

አንቀጽ 37 ስሇ ሥራ አሥኪያጅ ትርጉምና ስሌጣን  

1) ሥራ አስኪያጅ ማሇት በነጋዳው ስም ንግደን እንዱመራና እንዱያስተዲዴር  በግሌፅ 

ወይም በውስጠ ታዋቂነትሥሌጣን የተሰጠው ተቀጣሪ ሰው ነው፣ 

2) ሥራ አስኪያጅ ነጋዳ አይዯሇም፣ 

3) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚያገናኙት ጉዲዮች ሁለ ሥራ አስኪያጁ ከንግዴ ስራው ጋር 

በተያያዘ የስራ አመራር ስራዎችን ሇማካሄዴ ስምምነት እና የሚተሊሇፈ የንግዴ ሰነድችን 

ሇመፇረም ጭምር ሙለ ሥሌጣን እንዲሇውይቆጠራሌ፣ 

4) በግሌፅ ስሌጣን ካሌተሰጠው በስተቀር ሥራ አስኪያጁ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን 

በመያዣ መስጠት፣ መሸጥ ወይም መሇወጥ፣ የንግደን መዯብር መሸጥ፣ ማከራየት 

ወይም በዕዲ ማስያዝ አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 38 በንግዴ መዝገብ ስሇማስገባት 

1) ነጋዳው ሥራ አስኪያጁን በንግዴ መዝገብ እንዱገባ ማዴረግ ይገባዋሌ፣ 

2) ነጋዳው ሥሌጣን የሰጠውን ሥራ አስኪያጅ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት 

በንግዴ መዝገብ ሳያስገባ ቢቀርም ስራ አስኪያጁ ከተቀጠረበት ጊዜ ጀምሮ ስራውን 

ማከናወን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 39 ሥሌጣን ስሇመቀነስ 

1) የአንዴ ሥራ አስኪያጅ ሥሌጣን የአንዴ የንግዴ ቅርንጫፌ ሥራን ሇማስኬዴ ብቻ 

የተወሰነ ሇማዴረግ ይቻሊሌ፤ ይህ የሥሌጣን መቀነስ  በንግዴ መዝገብ ካሌገባ በዚህ 

ሕግ አንቀፅ 115 እንዯተመሇከተው በሦስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉሆንባቸው 

አይችሌም፣ 
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2) ከዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ውጪ ያሇ ማናቸውም የሥሌጣን መቀነስ በሦስተኛ 

ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉሆንባቸው አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 40 በተሇያዩ የንግዴ ማኅበራት ሥራ አስኪያጅ ስሊሇመሆን 

1) የንግዴ ማኅበር ሥራ አስኪያጅ በተመሳሳይ ወቅት ከአንዴ በሊይ በሆኑ ማናቸውም 

የንግዴ ማኅበራት ሥራ አስኪያጅ ሉሆን አይችሌም፣ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተቀመጠው እንዲሇ ሆኖ የንግዴ ማኅበር ስራ አስኪያጅ 

በተሇያዩ የንግዴ ማኅበራት ስራ አስክያጅ ሆኖ ከተገኘ በመጀመሪያ ከተመዘገበበት 

ዴርጅት ስራ አስኪያጅነት ውጪ ያለት ላልች ምዝገባዎች የሚሰረዙ ይሆናሌ፣ 

3) አንዴ ሥራ አስኪያጅ ከመጀመሪያ ምዝገባ ውጪ የላልች የንግዴ ማኅበራት ሥራ 

አስኪያጅ በመሆኑ ከተመዘገበ እና ሦስተኛ ወገኖች በቅን ሌቦና ይህን የማያውቁ ወይም 

ሉያውቁ የማይችለ መሆኑ ከተረጋገጠ ጥቅማቸው አይነካባቸውም፤ ሥራ አስኪያጁም 

ሇፇጸመው ዴርጊት በሕግ አግባብ የሚጠየቅ ይሆናሌ፡፡  

 

ምዕራፌ ሶስት 

ስሇ ግብይት ሠራተኞች እና እንዯራሴዎች 

አንቀጽ 41 ተንቀሳቃሽ የሽያጭ ሰራተኛ  

1) ተንቀሳቃሽ የሽያጭ ሰራተኛ  ማሇት የንግዴ መዯብሩ ዋና መስሪያ ቤት ባሇበትም ሆነ 

ከዚያ ውጭ ሆኖ በገባው የስራ ውሌ መሰረት ነጋዳው በሚሰጠው ትእዛዝ መሰረት 

ዯንበኞቹ በሚገኙበት ቦታ እየተዘዋወረ በነጋዳው ስምና ምትክ ሆኖ እቃ የሚያቀርብ 

ወይም አገሌግልት የሚያቀርብ ሰራተኛ ነው፡፡  

2) በተሇየ ሁኔታ ስምምነት ካሊዯረገ በስተቀር ተንቀሳቃሽ የሽያጭ ሰራተኛ  የሚገባው ውሌ 

በነጋዳው ካሌፀዯቀ ዋጋ አይኖረውም፡፡  

3) ተንቀሳቃሽ የሽያጭ ሰራተኛ ነጋዳ አይዯሇም፡፡ 

አንቀጽ 42  የንግዴ እንዯራሴ 

1) የንግዴ እንዯራሴ ማሇት መዯበኛ መኖሪያው የወካዩ ነጋዳ የንግዴ መዯብር ዋና መስሪያ 

ቤት በሚገኝበት ቦታ ያሌሆነና በገባው የንግዴ ውሌ መሰረት ከነጋዳው ጋር በገባው 
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ውሌ መሰረት ከነጋዳው በሚሰጠው ትእዛዝ መሰረት በተወሰነ ቦታ በነጋዳው ስምና 

ምትክ ሆኖ የሚያከናውን ሰው ነው፣ 

2) የንግዴ እንዯራሴ ነጋዳ አይዯሇም፡፡  

3) የንግዴ እንዯራሴነትን በሚመሇከት ዝርዝሩ አግባብ ባሇው ሕግ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡   

አንቀጽ 43 የግሌ ንግዴ  

1) በሥራ ውሊቸው ውስጥ ስምምነት ካሊዯረጉ በስተቀር የሽያጭ ሠራተኞችና የንግዴ 

እንዯራሴዎች ሇራሳቸው የግሌ ንግዴ ሉነግደ አይችለም፤ የግሌ ንግዴ ሲነግደ በተገኙ 

ጊዜ በዚህ ሕግ አንቀጽ  46  ካሳ የማግኘት መብታቸውን ያጣለ፣ 

2) የሸያጭ ሠራተኞች እና የንግዴ እንዯራሴዎች አግባብ ባሇው ህግ መሰረት በሥራ ውሌ 

ውስጥ ሉካተቱ ከሚገባቸው ሁኔታዎች የስራ ውለ ካበቃ በኋሊ ከነጋዳው ጋር 

ተወዲዲሪ የሚሆን የንግዴ ሥራ አይሰሩም የሚሌ የውሌ ቃሌ በሥራ ውሌ ውስጥ 

መግባት አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 44 ሇላልች ነጋዳዎች ተተክቶ ስሇመሥራት 

1) በተሇየ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር የሽያጭ ሰራተኛ ወይም እንዯራሴ በውሌ ግዳታ 

ሇገባሇት ነጋዳብቻ እንጂ ሇላሊ ነጋዳ መስራት አይችሌም፡፡ ሇላሊ ነጋዳ ሲሰራ ከተገኘ 

በዚህ ሕግ መሠረት ካሳ የማግኘት መብቱን ያጣሌ፣ 

2) በምንም አኳኋን ቢሆን የሽያጭ ሠራተኛው በውሌ ግዳታ የገባሇት ነጋዳ ከሚሸጠው 

ዕቃ ወይም ከሚሰጠው አገሌግልት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ዕቃ ሇመሸጥ ወይም 

አገሌግልት ሇመስጠት ሇላሊ ነጋዳ ተተክቶ መሥራት አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 45 አበሌ 

1) ሇሽያጭ ሠራተኛ ወይም ሇንግዴ እንዯራሴ የሚከፇሇው የአገሌግልት ክፌያ በዯመወዝ 

ወይም በኮሚሽን ወይም ሁሇቱንም በማጣመር ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

2) አበሊቸው በሥራ ውሊቸው መሠረት ካሌተወሰነ በሌማዴ መሠረት ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀጽ 46 ውሌ ሲሰረዝ ስሇሚከፇሌ ካሳ  
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1) የሽያጭሠራተኛ ወይም የንግዴ እንዯራሴ ከነጋዳው ጋር የገባው ውሌ ሊሌተወሰነ ጊዜ 

የሆነ እንዯሆነ እና ውለ ያሇበቂ ምክንያት ከተሰረዘ አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት ካሳ 

የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፣ 

2) ነጋዳው የሽያጭ ሠራተኛው ወይም የንግዴ እንዯራሴው ያሇበቂ ምክንያት ሊሌተወሰነ 

ጊዜ የተዯረገውን ውሌ የሰረዘው ወይም ሇተወሰነ ጊዜ የተዯረገውን የስራ ውሌ ሳያዴስ 

የቀረ እንዯሆነ ሇነጋዳው ያስገኙሇትን ዯንበኞች ወይም ባስገኘው ወይም ባስፊፈው ገበያ 

ወይም ባስገኙት ጥቅም ሌክ ካሳ የማግኘት መብት አሊቸው፡፡  

 

ምዕራፌ አራት 

ስሇንግዴ ወኪልች   

አንቀጽ 47 ትርጓሜ 

1) የንግዴ ወኪሌ ማሇት ከነጋዳው ጋር ሇመሥራት በውሌ የተቀጠረ  ሳይሆን ራሱን ችል 

በተወሰነ ስፌራ የነጋዳው ተወካይ በመሆን በነጋዳው ስም እና ምትክ እንዱሰራ ወይም 

ውሌ እንዱዋዋሌ ውክሌና  የተሰጠው ሰው ወይም የንግዴ ማኅበር ነው፡፡ 

2) በውክሌና ስምምነቱ በተሇየ ሁኔታ ካሌተገሇፀ በስተቀር የንግዴ ወኪሌ ነጋዳውን ወክል 

የሚያዯርጋቸው ውልች በነጋዳው መጽዯቅ ሳያስፇሌጋቸው ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

3) የንግዴ ወኪሌ የዯሊሊነትም ሥራ መሥራት ይችሊሌ፡፡ 

4) የንግዴ ወኪሌ ነጋዳ ነዉ፡፡  

አንቀጽ 48 የንግዴ ወኪሌ ብቸኛ ወኪሌ ስሇመሆኑ 

1) ነጋዳውና የንግዴ ወኪለ ባዯረጉት የውክሌና ውሌ በተሇየ ሁኔታ ካሌተገሇፀ በስተቀር 

አንዴ የንግዴ ወኪሌ በውለ በተገሇጸው ቦታ የወካዩ ብቸኛ ወኪሌ ነው፤ 

2) ተወካዩ እንዯ ብቸኛ ወኪሌ የሚወሰዯው ብቸኛ ወኪሌ መሆኑ በንግዴ ውዴዴሩ ወይም 

በሸማቾች መብት ሊይ ጉዲት የማያዯርስ ከሆነ ነው፡፡ 

አንቀጽ 49 የንግዴ ወኪሌ ግዳታዎች  

1) የንግዴ ወኪሌ አንዴ መሌካም ነጋዳ የሚያዯርገውን ጥንቃቄ ሁለ በማዴረግ የወካዩን 

ጥቅም በትጋት መጠበቅ ይገባዋሌ፡፡ 
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2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ የንግዴ ወኪለ 

የሚከተለትን ተግባራት የመፇጸም ግዳታ አሇበት:- 

(ሀ) ውክሌናውን መሠረት ያዯረጉ ትእዛዞችን በቅንነት ይፇጽማሌ፤  

(ሇ) እየተዯራዯረ ያሇባቸውን እና የተዋዋሊቸውን ውልች ሁለ ሇወካዩ ያሳውቃሌ፤ 

(ሏ) ስሇ ሥራው እንቅስቃሴ ሇወካዩ ሪፖርት ያዯርጋሌ፤ በተወከሇበት ስፌራ 

የተወከሇበትን ጉዲዮች የሚመሇከቱ መረጃዎች ሇወካዩ ያሳውቃሌ፡፡      

3) አንዴ የንግዴ ወኪሌ በወካዩ የተገሇጸሇትን ወይም ወኪሌ ሆኖ ሲሰራ ያወቃቸውን 

የንግዴ ምስጢሮች የውክሌና ውሌ ካበቃ በኋሊም ቢሆን ማውጣት ወይም ሇግለ 

መጠቀም አይችሌም፡ 

አንቀጽ 50 ተመሳሳይ ንግዴ ስሇሚከሇከሌበት ሁኔታ 

1) አንዴ የንግዴ ወኪሌ ወካዩ ከሚሰራው የንግዴ ስራ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ማናቸውንም 

ንግዴ በግለ ሉነግዴ አይችሌም፡፡  ተወካዩ ይህንን ተሊሌፍ ከተገኘ ወካዩ የውክሌና 

ስምምነቱን በመሰረዝ ኪሳራ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

2) በውክሌና ውለ በተሇየ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር አንዴ የንግዴ ወኪሌ በተወከሇበት 

ስፌራ የላልች ነጋዳዎች ወኪሌ ሆኖ መስራት አይችሌም፣ 

3) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም አንዴ የንግዴ ወኪሌ በምንም 

ሁኔታም ቢሆን ወኪሌ በሆነበት ሥፌራ ወካዩ ከሚሰራቸው የንግዴ ሥራዎች ጋር 

ተመሳሳይ የሆኑ የንግዴ ሥራዎች ሇሚሰሩ ነጋዳዎች ወኪሌ ሆኖ መሥራት 

አፇቀዴሇትም፤ የንግዴ ወኪለ ይህንን ተሊሌፍ ከተገኘ ወካዩ የውክሌና ውለን በመሰረዝ 

ኪሳራ እንዱከፇሇው መጠየቅ ይችሊሌ፡፡     

አንቀጽ 51 የወካዩ ግዳታዎች   

ወካዩ በተቻሇው መጠን የወኪለ ሥራ የተቃና እንዱሆንሇት የሚቻሇውን ሁለ 

ያዯርግሇታሌ፤ መረጃዎችና የዕቃ ዏይነቶች እንዱዯርሱት ያዯርጋሌ፡፡  

አንቀጽ 52 ወጪዎችን ስሇ መክፇሌ 
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ላሊ ስምምነት ካሊዯረጉ በቀር በወኪሌነት ሇሚመራው ሥራ የተዯረጉትን መዯበኛ 

ወጪዎችና ሇአንዲንዴ ጉዲይ የተዯረገውን ወጪ ወኪለ ይከፇሇኝ ብል ሇመጠየቅ መብት 

የሇውም፤ ነገር ግን ወኪሌ አዴራጊው ሊሠራቸው ሥራዎች ወኪለ የከፇሊቸውን ገንዘብ 

እንዱሁም በወኪሌ አዴራጊው ትእዛዝ ያወጣቸውን ሌዩ ወጪዎች ወኪሌ አዴራጊው 

ሇወኪለ ሉከፌሇው ይገባሌ፡፡ 

አንቀጽ 53 ስሇ አበሌ 

1) አንዴ የንግዴ ወኪሌ በእርሱ አማካይነት ሇተነጋገራቸው ወይም ሇፇጸማቸው 

ሥራዎች (ንግድች) ሁለ አበሌ ሉከፇሇው ይገባሌ፤  ላሊ ውሳኔ ከላሇ በቀር እርሱ 

በተወከሇበት ቦታ ወካዩ ቢሆን ወይም የወካዩ ላሊ ወኪሌ ቢሆን ሇፇጸሙዋቸው 

ሥራዎች አበሌ ሉቀበሌ ይገባዋሌ፣ 

2)  የንግደ ወኪሌ ሇተዋዋሊቸውና ሇጨረሳቸው ውልች ወኪሌ አዴራጊው በአዯረገው 

ነገር ምክንያት ፌጻሜ ያሊገኙ ቢሆኑም አበለ ሇወኪለ ሉከፇሇው ይገባሌ፣ 

3)  የአበለ ክፌያ በውክሌናው ውሊቸው መሠረት ይወሰናሌ፤ ውሌ ከላሇ በሌማዴ 

መሠረት ይቆረጣሌ፡፡ 

አንቀጽ  54 ወኪለ ሥራውን ራሱ መፇጸም የሚገባው ስሇ መሆኑ 

የውክሌና ውሌ የንግዴ ወኪለን የግሌ ብቃት ወይም ችልታ መሰረት ያዯረገ ስሇሆነ 

ወኪለ የውክሌናውን ውሌ ሇላሊ ሰው ማሳሇፌ ወይም ላሊ ሦስተኛ ወገን  እርሱን 

ተክቶ እንዱሰራ ማዴረግ አይፇቀዴሇትም፡፡ 

አንቀጽ 55 የውክሌና ውሌን ስሇማረጥ 

1) የንግዴ ውክሌና የሚረጠው፡-- 

(ሀ) ተስማምተው የወሰኑት የውሌ ዘመን ሲያበቃ፣ 

(ሇ) ወኪለ ግሇሰብ ከሆነ ይኸው ሰው ሲሞት፣ ችልታ ሲያጣ ወይም ሲከሥር፤  

(ሏ) ወኪሌ የንግዴ ማህበር ከሆነ የንግዴ ማኀበሩ ሲፇርስ ነው፡፡ 
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2)  ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገ የውክሌና ውሌ ከሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች አንዯኛው 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሉያርጠው ይችሊሌ፡፡ ሇውክሌና መረጥ በቂ ምክንያት ካሇ 

ማስጠንቀቂያ መስጠት አያስፇሌግም፡፡   

3)   የማስጠንቀቂያው ጊዜ በውክሌናው ውሌ ይወሰናሌ፡፡ ይህ በላሇ ጊዜ በሌማዴ 

ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀጽ 56 ውሌ ሲረጥ ስሇሚከፇሌ ካሳ 

ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገን የውክሌና ውሌ ያሇ በቂ ምክንያት ወካዩ ያረጠ እንዯሆነ 

በወኪሌነቱ ባገሇገሇበት ጊዜ ያመጣቸውን ዯንበኞች ወይም የፇጠረውን ወይም 

ያስፊፊውን መሌካም ስም መሰረት በማዴረግ በርትእ የሚገባውን ካሳ የማግኘት መብት 

አሇው፡፡     

አንቀጽ 57 ውለ በተረጠበት ጊዜ ያሌተጠናቀቁ ስራዎች 

1)  የውክሌና ውሌ በሚረጥበት ጊዜ ወኪሌ ሆኖ ሲሰራ የነበረ ሰው ወይም ወራሹ 

ወይም የንግዴ ማህበር ውለ ከመረጡ በፉት ሇተዯራዯራቸው ወይም ሇገባቸው 

ውልች ሁለ የስራ ክፌያ ሉከፇሇው ይገባሌ፡፡  

2)  ውለ እንዯተረጠ ማናቸውም የስራ ክፌያዎችና ወጪዎች ወካዩ ወዱያውኑ 

መክፇሌ አሇበት፡፡  

አንቀጽ 58 የውክሌና ውሌ ከተረጠ በኋሊ ተመሳሳይ የንግዴ ስራ መስራት      

 ስሇሚከሇከሌበት ሁኔታ  

1)  የውክሌና ውለ ከተረጠ በኋሊ የንግዴ ወኪለ ወካዩ ከሚሠራው የንግዴ ሥራ 

ጋር ተመሳሳይ በሆነ የንግዴ ስራ እንዲይሰማራ ወይም ሇተመሳሳይ ንግዴ ወኪሌ 

ወይም እንዯራሴ ሆኖ እንዲይሰራ በውክሌና ውሌ ስምምነት ሉዯረግ ይቻሊሌ፣ 

2)  ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ውሌ ቢኖርም ከአምስት ዓመት ሇበሇጠ ጊዜ የሚዯረግ ክሌከሊ 

አይጸናም፡፡ 
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ምዕራፌ አምስት 
 

ስሇ ዯሊሊ 

አንቀጽ 59 ትርጉም 

1) ዯሊሊ ማሇት ንብረት፣ እቃ ወይም አገሌግልት ሇመግዛት ወይም ሇመሸጥ የሚፇሌጉ 

ሰዎችን የሚያገናኝ ሙያዊ እገዛ የሚያዯርግ ሰዉ ወይም የንግዴ ማኅበር ነው፡፡ 

2)  የዴሇሊ ዓይነቶችና የእያንዲንደ ዝርዝር ሁኔታ በህግ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

3) ዯሊሊ የሚያዋውሇው ውሌ አይነትና ምንነት ወይም የሚያገናኛቸው ሰዎች ማንነት 

ምንም ቢሆን ነጋዳ ይባሊሌ፣ 

4) ዯሊሊ ሁሇቱም ተስማሚዎች በውሊቸው በግሌጽ ያስቀመጡት ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር 

ሁሇቱን ተስማሚዎች በመወከሌ እነሱን ተክቶ ገንዘብ ሇመቀበሌም ሆነ ማንኛውንም 

ወዯ ተግባር የሚያስገባ እንቅስቃሴ ማዴረግ የሇበትም፡፡ 

 

አንቀጽ 60 ሇማሳያ የተቀበሇውን ናሙና የማስቀመጥ ግዳታ 

ዯሊሊው ሇማስማማት ሥራው እንዱረዲው የተቀበሇውን ማንኛውንም ናሙና የስምምነቱ 

ሂዯት ፌጻሜ እስከሚያገኝ ዴረስ በአግባቡ ጠብቆ ማስቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 61 ሇተዋዋዮች ስሇ ማስታወቅ 

1) በሌማዴ የታወቀ ካሌሆነ ወይም በስምምነት በተሇየ ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር 

ተዋዋዮቹ ውሌ ሇመዋዋሌ ከተስማሙ በውለ ሉያካትታቸው ያሰባቸውን የውሌ 

ቃልችና ሁኔታዎች ዯሊሊው ሇተዋዋዮቹ ማሳወቅ አሇበት፡፡  

2) በሌማዴ የታወቀ ካሌሆነ ወይም በስምምነት በተሇየ ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር በዚህ 

አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት የተዘጋጀውን ውሌ ተዋዋዮች ካሊጸዯቁት በስተቀር 

በእነሱ ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡  

አንቀጽ 62 የስምምነት ሰነደን ሇተስማሚ ወገኖች ስሇማስረከብ 

1) በዯሊሊው አማካኝነት የተዯረገው ስምምነት እንዯተጠናቀቀ ዯሊሊው ሳይዘገይ ወዱያውኑ 

የሁሇቱም ተስማሚ ወገኖች ስም ወይም የንግዴ ስም፣ ስምምነቱ የተዯረሰበት ቀን እና 



22 
 

የስምምነቱን ይዘት በአጭሩ የያዘ የስምምነቱን ሰነዴ አዘጋጅቶ የራሱ ስም ፉርማ እና 

ማህተምያሇበት ሇሁሇቱም ተስማሚዎች ሉሰጣቸው ይገባሌ፣ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  1 የተገሇጸው የስምምነት ሰነዴ ተፇጻሚነት የሚኖረው 

ሁሇቱም ተስማሚዎች ሲያጸዴቁት ነው፡፡ 

አንቀጽ 63 ስሇ ዯሊሊው ግዳታ እና ኃሊፉነት 

1) ዯሊሊዉ የሚያከናውነው የዴሇሊ ስራ በህግ የተፇቀዯ መሆኑን የማረጋገጥ ሃሊፉነት 

አሇበት፣ 

2) ዯሊሊው በተቻሇ መጠን ትክክሇኛና የተሟሊ መረጃ ሇተዋዋይ ወገን መስጠት 

ይኖርበታሌ።  

3) ዯሊሊው በየጊዜው ስሊከናወናቸው ሥራዎች ዴሇሊው በማን እና በማን መካከሌ ስምምነት 

እንዯተካሄዯ፣ የተዯረሰበት ስምምነት፣ ቀኑን እና ዓመተ ምህረቱን በሚያሳይ መሌኩ 

መዝግቦ ማስቀመጥ፤ የንግዴ ሚስጥሮችን ጠብቆ የማቆየት፤  በማንኛውም ጊዜ እነዚህ 

ሰነድች ከተሰማሚዎች በአንደ ወይም በሁሇቱ  ወይም ሕጋዊ ሥሌጣን ባሇው አካሌ 

ሲጠየቅ የማቅረብ እና የመስጠት ሃሊፉነት እና ግዳታ አሇበት፣ 

4) ዯሊሊዉ ስሇሚያስማማዉ ጉዲይ ከሦስተኛ ወገን የተከፇሇዉን ማንኛዉንም አበሌ ወይም 

ክፌያ ሇሁሇቱም ተስማሚ ወገኖች ማሳወቅ አሇበት፣ 

5) ሇዴሇሊ ስራ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ይጠየቃሌ፣  

6) ዯሊሊው ወይም ዯሊልች በተዋዋይ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት ሃሊፉ ይሆናሌ፣ 

7) ዯሊሊው በህግ ከተፇቀዯው ውጪ የሚያከናውናቸው ተግባራት በህግ የሚያስጠይቁት 

ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 64 ስሇዯሊሊው አበሌ 

1) ዯሊሊው ውለን ካዋዋሇ በኋሊ ወለ ቢፇጸምም ባይፇጸምም የአገሌግልት ክፌያ ሉከፇሇው 

ይገባሌ፣  

2) የዴሇሊ የአገሌግልት ክፌያ አገሌግልቱን በጠየቀው ወገን ይከፇሊሌ፡፡ የዴሇሊውን 

አገሌግልት የጠየቁት ሁሇቱም ወገኖች የሆኑ እንዯሆነ አገሌግልት ክፌያው በሁሇቱ 

ወገኖች በጋራ ወይም በአንዯኛው ወገን እንዱከፇሌ ስምምነት ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡  
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3) በሁሇቱም ተስማሚዎች በተዯረገው ውሌ የዯሊሊ የአገሌግልት ክፌያ አበሌ 

የሚያመሇክት ዴንጋጌ ከላሇ  የዯሊሊውን አበሌ የሚከፌሇው የዯሊሊውን ሥራ የጠየቀው 

ወገን ብቻ ነው፣ 

4) ሇዯሊሊው የሚከፇሇው የአበሌ መጠን በሁሇቱም ተስማሚዎች እና ዯሊሊው በሚያዯርጉት 

ስምምነት ይወሰናሌ፤ በስምምነት ካሌተወሰነ በአካባቢው የንግዴ እንቅስቃሴ ያሇውን 

ሌማዴ በመውሰዴ ሉወሰን ይችሊሌ፤ 

5) የዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀፅ 4 ቢኖርም ሇዯሊሊዉ የሚከፇሇዉ አበሌ በህግ ሉወሰን 

ይችሊሌ። በህግ ያሌተወሰነ ከሆነና ክፌያው ከፌተኛና ያሌተመጣጠነ የሆነ እንዯሆነ 

በፌርዴ ቤት ሉወሰን ይችሊሌ፡፡  

 

ምዕራፌ ስዴስት 
 

ስሇኮሚሽን ወኪሌ 

አንቀጽ 65 የኮሚሽን ወኪሌ ትርጉምና አሰራር   

1) የኮሚሽን ወኪሌ ማሇት ራሱን ችል፤ የሞያ ተግባሩ አዴርጎ፤ ጥቅም ሇማግኘት ወኪለን 

በመወከሌ በራሱ ስም ሸቀጦችን ወይም የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን ወይም እነዚህን 

የመሳሰለ ማናቸውንም ንብረቶችን በስሙ የሚገዛ ወይም የሚሸጥ ወይም ወኪለን 

በመወከሌ በስሙ የመጓጓዣ ውሌ የሚዋዋሌ ሰው ወይም የንግዴ ማኅበር ነው፡፡  

2) ባሇኮሚሲዮኖች ባሇኮሚሲዮን ስሇአዯረጋቸው ሰው ወይም የንግዴ ማኅበር ሆነው 

በራሳቸውም ስም ስሇሚያዯርጉት የንግዴ እንቅስቃሴ በሁለቱም በኩሌ በግሌጽ 

የተዯነገገ ውሌ እስከላሇ ዴረስ ሃሊፉ ናቸው፣ 

3) ባሇኮሚሲዮኖች ባሇኮሚሲዮን ካዯረጋቸው ሰው ጋር ካዯረጉት የዋጋ ስምምነት ውጪ 

ዋጋውን አሳንሰው ወይም አስበሌጠው ሉገዙ ወይም ሉሸጡ አይችለም፣ 

4) ከዚህ በሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዝቅተኛ ዋጋ ሇሸጡትም ሆነ በከፌተኛ ዋጋ 

ሇገዙት ሌዩነቱን ባሇኮሚሲዮን ሊዯረጋቸው ሰው ወይም የንግዴ ማኅበር የመክፇሌ 

ግዳታ ይኖርባቸዋሌ፤ የተዯረገው ሽያጭ ወይም ግዥ ግን ሳይፇርስ ኮሚሲዮን 

ባዯረጋቸው ሰው ሊይ የሚጸና ይሆናሌ፣ 

5) ተዋዋይ ወገኖች እና የውለ አይነትና አሊማ ምንም ቢሆን የኮሚሽን ወኪሌ ነጋዳ ነው፡፡  

አንቀጽ 66 የፌትሏብሔር ሕግ ተፇጻሚነት 
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በፌትሏብሔር ሕግ የኮሚስዮን ውሌን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች በኮሚሽን ወኪሌ ሊይም 

ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 67 ስሇአክስዮን ዯሊልች 

በላሊ ሕግ በሌዩ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በቀር በአክሲዮን ገበያ የሚሠሩ ዯሊሊዎች የኮሚሽን 

ወኪሌ  ናቸው፡፡ 

 

 

ርዕስ ሦስት  

ስሇ ሑሳብ 

ምዕራፌ አንዴ 

ሑሳብ መያዝ ግዳታ ስሇ መሆኑ 

 

አንቀጽ 68 ነጋዳዎችና የንግዴ ሥራ ማኅበሮች 

1) ማንኛውም የንግዴ ሥራ የሚሠራ ኢትዮጵያዊ ወይም የኢትዮጵያ ዜግነት የላሇው 

ነጋዳ ሰው ወይም የንግዴ ማኅበር እንዯሚሠራው የንግዴ ሥራ ስፊትና ዓይነት 

በንግዴ ሥራ ሌምዴና ዯንብ መሠረት የሚያስፇሌግ የሑሳብ መዝገቦችና ሰነድች 

ሉኖሩት ይገባሌ፣ 

2) ማንኛውም ሰው ይሁን የንግዴ ማኅበር በዚህ የንግዴ ሕግ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች 

አሟሌቶ ነጋዳ የሚሇውን እውቅና እስካገኘ ዴረስ የሑሳብ መዝገብ የመያዝ ግዳታ 

አሇበት፣ 

3) ማንኛውም የውጭ ዜጋ በዚህ ንግዴ ሕግ የተቀመጡትን ዴንጋጌዎች አሟሌቶ የነጋዳ 

እውቅና አግኝቶ ነጋዳ እስከተባሇ ዴረስ የሃገሩ ሕግ የሑሳብ መዝገብ እንዱይዝ 

የሚያስገዴዯው ባይሆንም በዚህ  ሕግ ግን የሑሳብ መዝገብ የመያዝ ግዳታ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 69 ስሇ አነስተኛ ንግዴ ነጋዳዎች 

1) የአነስተኛ ንግዴ ነጋዳዎች የሑሳብ መዝገብ ከመያዝ ነጻ ናቸው፤ 

2) የአነስተኛ ንግዴ ሥራ አሰራር እና የካፒታሌ መጠን በሕግ ይዯነገጋሌ፡፡ 
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ምዕራፌ ሁሇት 

መያዝ ስሇሚገባቸው መዛግብቶች እና ሰነድች 

አንቀጽ 70  ንግድችን ሰሇመመዝገብ 

1) ማንኛውም ነጋዳ ስሇሚነግዯው ንግዴ ዓይነትና ስሇአነጋገደም ሁኔታ አስተያየት 

ሳያዯርግ በየዕሇቱ  ንግደን የሚመዘግብበት የሑሳብ መዝገብ እና የሑሳብ ማመዛዘኛ 

መዝገብ ሉኖረው ይገባሌ፣ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው  ቢኖርም ማንኛውም ነጋዳ እንዯየሥራው 

ባሕርይ እና አስፇሊጊነት ላልች የሑሳብ መዛግብት ሉኖሩት ይችሊሌ፣ 

3) ከዚህ በሊይ የተዯነገገው የሑሳብ መዛግብት የመያዝ ግዳታ አንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም ነጋዳ ስሇሚያዯርጋቸው ሌውውጦች ስሇሚሌካቸው ወይም ሰሇሚቀበሊቸው 

ሰነድች አስመሌክቶ ቅጅዎች ሉኖሩት ይገባሌ፣ 

4) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1  የተዯነገገው እንዲሇ ሆኖ ማንኛውም ነጋዳ በየቀኑ 

መዝገብ ሊይ ሇግሌ ኑሮው የሚያወጣውን ወጪ መመዝገብ አሇበት፣ 

5) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  4 የተዯነገገው ቢኖርም ግሇሰባዊ ወጪዎች እንዯ ዴርጅቱ 

ወጪዎች በእሇታዊ ሑሳብ መዝገብ ሊይ በዝርዝር መስፇር የሇበትም፣ 

6) ማንኛውም ነጋዳ ቢያንስ  በወር እንዴ ጊዜ  በንግዴ ሑሳብ ያስገባውን የማመዛዘን እና 

የንግዴ እንቅስቃሴዉን ዕሇት በዕሇት ሇመቆጣጠር የሚያስችለትን ሰነድች ጠብቆ 

የማቆየት ግዳታ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 71   ሰሇ መዛግብቶች አያያዝ  

1) በዚህ ህግ አንቀፅ 70 መሰረት መያዝ የሚገባቸው መዝገቦች የቅዯም ተከተሌ 

ስርዓት በመጠበቅ እንዱሰራባቸውና አንዲችም ክፌት ቦታ ሳይተውባቸው ወይም 

አንዲችም መሇዋወጥ ሳይዯረግባቸው እንዱጠበቁ ማዴረግ ይገባሌ፣ 

2) በዯንቦች መሰረት ስሌጣን ከተሰጣቸው ሹሞች አንደ ሇነዚህ መዛግብት ተራ 

ቁጥር እየተሰጣቸው አጭር የፉርማ ምሌክት ያዯርግባቸዋሌ፤ የመዛግብቶቹን የገጽ 

ብዛት በእያንዲንደ መዝገብ መጨረሻ ገጽ ሊይ ባሇስሌጣኑ ዘርዝሮ ይጽፊሌ፣ 
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3) ማንኛውም ነጋዳ በበጀት አመቱ  መጨረሻ ሊይ  የየቀኑ የሂሳብ መዝገብ  እና 

የማመዛዘኛ ሂሳብ መዝገብ ሇመዝጋቢው አካሌ በማቅረብ በዓመቱ በሂሳብ መዝገብ ገቢ 

ሇማዴረግ የተጠቀመባቸውን ቁጥሮች ተከታታይነት እና ሕጋዊነት ሉያረጋግጥ ይገባሌ፣ 

4) በእያንዲንደ የሂሳብ መዝገብ ወይም የማመዛዘኛ ሂሳብ መዝገብ ገጽ ሊይ ቁጥር 

ተሰጥቶት ካሇቀ በኋሊ የሂሳብ መዝገቡ የመጨረሻው ገጽ ሊይ የተሰጠው ቁጥር  

በመዝጋቢው አካሌ ፉት ቀርቦ መረጋገጥ ይኖርበታሌ፣ 

5) ነጋዳው ከስራ ባህሪው ወይም እንዯአስፇሊጊነቱ የሚይዛቸው ላልች የሂሳብ 

መዛግብት ቢኖሩትም በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 ሇመዝገቦች የተሰጡትን ቁጥሮች 

መጠቀም የሇበትም፡፡ 

አንቀጽ 72  የሑሳብ መዛግብትን በዘመናዊ ቴክኖልጂዎች መመዝገብ 

1) ነጋዳዎች አጠቃሊይ የሑሳብ እንቅስቃሴያቸውን በዘመናዊ ቴክኖልጂዎች መመዝገብ 

ይችሊለ፣ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የሚያዙት የሑሳብ መዛግብት ሌክ በእጅ ጽሐፌ 

የሚያዙ የሑሳብ መዛግብት ወይም የማመዛዘኛ ሑሳብ መዝገብ ማሟሊት የሚገባቸውን 

ወይም መያዝ ያሇባቸውን ፍርማሉቲዎች ማካተት አሇባቸው፣ 

3) በዘመናዊ ቴክኖልጂ የተዯረገ ምዝገባ ሌክ በጽሐፌ እንዯተያዘ ምዝገባ ተቆጥሮ 

በማንኛውም ጊዜ ነጋዳው እንዯ ማስረጃ ሉጠቀምበት ይችሊሌ፡፡   

አንቀጽ 73 የንግዴ መዛግብት ተጠብቀው የሚቆዩበት የጊዜ ገዯብ 

1) ማንኛውም ነጋዳ የሑሳብ መዛግብት እና ሰነድች ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ 

ተረጋግጠው ሥራ ሊይ ካዋለበት ቀን ጀምሮ ወይም ሰነድቹ ሥራ ሊይ ከዋለበት 

የመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እስከ አሥር ዓመት ዴረስ ጠብቆ የማኖር ግዳታ አሇበት፣ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተገሇጸው የቀን አቆጣጠር መዝገቡ ከተዘጋበት ቀን ጀምሮ 

ወይም ሰነድቹ በነጋዳው እጅ ከገቡበት ወይም ሇላሊ ሦስተኛ ወገን ከተሊኩበት ጊዜ 

ጀምሮ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 74 መሌዕክቶችን ስሇመያዝ  



27 
 

ነጋዳው በሥራው ምክንያት የዯረሱት መሌዕክቶች ዋናው ካሌሆነ በቂ በሆነ ምክንያት 

ግሌባጩን መዝግቦ አሥር ዓመት ዴረስ ጠብቆ ማኖር አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ ሦስት 

የሑሳብ መዝገቦችን ማስረጃ አዴርጎ መጠቀም 

 

አንቀጽ 75  የሑሳብ  መዝገቦችን ማስረጃ ስሇማዴረግ 

1) ክርክሩ የተነሳው በነጋዳዎች ወይም በንግዴ ማኅበሮች መካከሌ ከሆነ እና የክርክሩ 

ይዘትም በመካከሊቸው ስሊሇው ወይም ስሇነበረው ንግዴ በተመሇከተ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ 

የሑሳብ መዝገብን እንዯማስረጃ ሉቀበሇው ይችሊሌ፣ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት ፌርዴ ቤቱ የሑሳብ መዛግብትን እንዯ ማስረጃ 

መቀበሌ የሚችሇው የሑሳብ መዛግብቱ የንግዴ ሕጉ የሚያስቀምጠውን መስፇርት 

አሟሌተው ሲገኙ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 76   የሑሳብ መዛግብት በያዘው ነጋዳ ሊይ ማስረጃ ስሇመሆናችው 

1) የንግዴ መዝገቦች በባሇመዝገቡ ሊይ እንዯማስረጃ ሉቀርቡ ይችሊለ፣ 

2) ባሇመዝገቡ በመዝገቡ ሇመጠቀም የሚፇሌገው ሰው ሇሚሇው ቃሌ ተቃራኒ የሚሆኑትን 

ከፌል ሇማስቀረት አይችሌም፡፡ 

 

ምዕራፌ አራት 

 የሑሳብ አያያዝ ዯንቦች 

አንቀጽ 77 የዚህ ምዕራፌ ዴንጋጌዎች አፇጻጸም ወሰን 

1) ነጋዳዎች የሆኑ ሰዎችና የንግዴ ማኀበሮች በዚህ ምዕራፌ በተመሇከቱት ቁጥሮችና 

በህግ በሚዯነገገዉ የሑሳብ አያያዝ ዯንብ ዴንጋጌዎች መሠረት መሥራት አሇባቸው፣ 

2) በአንዲንዴ ዓይነት ነጋዳዎችና የንግዴ ማኀበሮች ሊይ የተሇዩ ዯንቦች ሉወሰንሊቸው 

ይችሊሌ፤ እነዚሁም ዯንቦች በንግዴ ሥራው ዏይነትና ከፌተኛነት መጠን በያይነቱ 

ሇመሆን ይችሊለ፡፡ 
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አንቀጽ 78 የገንዘብ መግሇጫ 

1)  የማንኛዉም ነጋዳ መሠረታዊ የገንዘብ መግሇጫዎች የሚከተለትን መያዝ 

ይገባቸዋሌ፡-  

(ሀ) የሑሳብ ማመዛዘኛ፣ 

(ሇ) የገቢ መግሇጫ (የገቢና ኪሳራ መግሇጫ)፣ 

(ሏ) የዋና ገንዘብ መግሇጫ፣ 

(መ) የገንዘብ ፌሰት መግሇጫ፣ እና 

(ሠ) ስሇሑሳብ መዝገብ አያያዝ ሥርዓቱ ያለ ማስታወሻዎች፤ 

2) የሑሳብ ማመዛዘኛዉ በአንዴ በተወሰነ ቀን ያሇዉን የሀብት፣ የዕዲ እና የማመጣጠኛ 

ሑሳቦችን መያዝ አሇበት፣ 

3) የገቢ መግሇጫዉ (የትርፌ እና ኪሳራ መግሇጫዉ) በተወሰነዉ ጊዜ የነበረዉን የተሰበሰበ 

የገቢ፣ የዋጋ እና የወጪ ሑሳቦችን መያዝ አሇበት፣ 

4) የዋና ገንዘብ መግሇጫዉ በተወሰነዉ ጊዜ ዉስጥ የነበረዉን የዋና ገንዘብ እንቅስቃሴ 

በወቅቱ ከነበረዉ የመጨመር ወይም የመቀነስ ሁኔታ ጭምር መያዝ አሇበት፣ 

5) የገንዘብ ፌሰት መግሇጫዉ በተወሰነዉ ጊዜ ዉስጥ የነበረዉን የተሰበሰበ እና የተከፇሇ 

ገንዘብ መያዝ አሇበት፣ 

6) ከሊይ የተገሇጹት የእያንዲንደ ዝርዝር በሑሳብ መዝገብ አያያዝና ኦዱት ሥርዓት ዯንብ 

ይዯነገጋሌ፡፡     

አንቀጽ 79  አሊቂ ሇሚሆን ነገር የዋጋ መተኪያ፣  የእርጅናና የወጭ መጠባበቂያ ገንዘቦች  

1) አሊቂ ሇሆነ ነገር የዋጋ መተኪያ ማሇት የግዴ በጊዜ ሂዯት በሚያረጁ ግዙፌነት 

የላሊቸዉ ንብረቶች ሊይ ሇዯረሰ ኪሳራ በሑሳብ መዝገብ አያያዝ የሚተመን ዋጋ ነዉ፣ 

2) የእርጅና ዴንጋጌዎች በሚ ንብረት ሊይ እንዯሚዯርስ ሇሚጠበቅ የዋጋ መቀነስ ታሳቢ 

የተዯረጉ ይሆናለ፣ 
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3) አሊቂ ሇሚሆን ነገር የዋጋ መተኪያ፣ የእርጅናና የወጭ መጠባበቂያ ገንዘቦች 

የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች በሑሳብ ማመዛዘኛ በእያንዲንደ ሀብት ርዕስ ሥር ሉመሊከቱ 

ይገባሌ፡፡   

አንቀጽ 80 የማዯራጃ ወጪዎች 

1) የማዯራጃ ወጪዎች ማሇት የንግዴ ሥራው የሚከናወንበት የጥቅም ማስገኛ ቤቱ 

በተመ ጊዜ የሆነው ወጪ ወይም የጥቅም ማስገኛ የሥራ ማከናወኛ መሣሪያዎችን 

ሇመግዛት ወጪ የሆነው ገንዘብ ሁለ ነው፣ 

2) የማዯራጃ ወጪዎች በአጠቃሊይ ተቀባይነት ባሇዉ የሑሳብ መዝገብ አያያዝ 

መርሆዎችና አግባብነት ባሇዉ የገቢ ግብር ዯንብ መሠረት አሊቂ ሇሆነ ነገር የዋጋ 

መተኪያ ሉዯረግሊቸዉ ይገባሌ፡፡ 

አንቀጽ 81 ዋና ገንዘብና  የመጠባበቂያ ገንዘቦች 

1) ዋናው ገንዘብ ከባሇቤቱ ወይም ከማኀበርተኞቹ በየዴርሻው በገንዘብ ወይም በዏይነት 

ሇጥቅም ማስገኛ የንግዴ ቤቱ የተሰጠው መሠረታዊ ሀብቱ ነው፡፡ ዝርዝሩ በሑሳብ 

መዝገብ አያያዝና ኦዱት ዯንብ ይወሰናሌ፣ 

2) በንግዴ ቤቱ እጅ ከዋናው ገንዘብ ሳይቀሊቀሌ ተቀማጭ የሆነ የትርፌ ክፌሌ ወይም 

ከዋናዉ ገንዘብ ተሇይቶ የተቀመጠ ገንዘብ ሁለ የመጠባበቂያ ገንዘብ ይባሊሌ፤ ዝርዝሩ 

በሑሳብ መዝገብ አያያዝና ኦዱት ዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀጽ 82 ስሇ አገማመት 

1) የማይነቀሳቀሱ ሚ ሀብቶች የሆኑት በሑሳብ ማመዛዘኛ ውስጥ በመሠረታዊ ዋጋቸው 

ይመዘገባለ ወይም እንዯገና ተገምተው እንዯሆነ እንዯገና በተገመቱበት ዋጋቸው 

ይመዘገባለ፣ 

2) በተቆጠሩበት ቀን ያለት ሸቀጦች ዕቃዎች የዕቃ መጠቅሇያዎችና የተከማቹ ዕቃዎች 

የሚገመቱት በሚያወጡት ዋጋ ሌክ ነው፣ 

3) ተንቀሳቃሽ ያሌሆኑት ንብረቶች በሑሳብ ማመዛዘኛ ሑሳብ ክፌሌ በተገዙበት ዋጋ 

ይመዘገባለ፣ 
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4) ቅንጣቢዎቹ /ከፊብሪካ ሥራ የሚቀሩ ሌቅምቃሚና ጥራጊዎቹ/ በሑሳብ ማጣሪያው ቀን 

ባሇው ገበያ ዋጋ ይገመታለ ወይም የገበያ ዋጋ ሌክ ያሌኖረ እንዯሆነ ያወጣለ ተብልና 

በሚሰጣቸው ዋጋ ይገመታለ፣ 

5) በሑሳብ ማመዛዘኛ ሑሳብ ክፌሌ ተሠርቶ ያሇቀሊቸው ዕቃዎችና በመሠራት ሊይ 

የሚገኙ ዕቃዎች በሑሳብ ማጣሪያው ቀን ባሇው ዋጋቸው ይመዘገባለ፣ 

6) ዕቃው በተቇጠረበት ቀን ተከማችተው የሚገኙት ሸቀጦች፣ በገሚስ የተሠሩት ዕቃዎች፣ 

በሙለ የተሠሩ ዕቃዎች፣ የዕቃ መጠቅሇያዎች እርግጠኛ ዋጋቸው ከወጣበት ቀን በታች 

የሆነ እንዯሆነ ነጋዳው ወይም የንግዴ ማኀበሩ ስሇ ዋጋ ጉዴሇት መተኪያ የሚሆን 

ገንዘቦች ማዯራጀት አሇበት፣ 

7) የነጋዳዉ ዯንበኞች እና ላልች ግዙፌነት የላሊቸዉ ነገሮች አገማመት በአጠቃሊይ 

ተቀባይነት ያሇዉ የሑሳብ መዝገብ አያያዝ መርሆዎችን የተከተሇ ይሆናሌ፡፡ 

 

ርዕስ አራት  

ስሇንግዴ መዝገብ 

ምዕራፌ አንዴ 

ስሇ ንግዴ መዝገብ አም 

አንቀጽ 83 መርህ 

1) በህግ በተሇየ ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ የንግዴ ስራ ሊይ የሚሰራ 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም የውጭ ዜጋ ወይም የንግዴ ዴርጅቶች በንግዴ መዝገብ 

መመዝገብ አሇበት፡፡  

2) ማንኛዉም ሰዉ በንግዴ መዝገብ ሊይ ሳይመዘገብ ማንኛዉም ዓይነት የንግዴ ሥራ 

ፇቃዴ ማግኘት አይችሌም፣ 

3) ማንኛዉም ሰዉ በንግዴ መዝገብ የሚመዘገበዉ ዋና መሥሪያ ቤቱ በሚገኝበት ሥፌራ 

ነዉ፣ 

4) ማንኛዉም ሰዉ በተሇያዩ ክሌልች የተሇያዩ የንግዴ ሥራዎችን ቢሠራ በንግዴ መዝገብ 

የሚመዘገበዉ አንዴ ጊዜ ብቻ ይሆናሌ፣ 

5) በተሇያዩ ሥፌራዎች ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤት የሚከፌት ማንኛዉም ሰዉ ሥራ 

ከመጀመሩ በፉት የመጀመሪያ ምዝገባ በተመዘገበበት ቦታ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቱን 
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ማስመዝገብና ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቱ በሚገኝበት ሥፌራ ሊሇዉ መዝጋቢ መሥሪያ 

ቤት ወዱያዉኑ ማሳወቅ አሇበት፣ 

6) ማንኛዉም ሰዉ በንግዴ መዝገብ ሲመዘገብ የዴርጅቱን ስም ከላሊ ነጋዳ ጥቅም ጋር 

የማይጋጭ መሆኑን በማረጋገጥ በንግዴ መዝገብ ዉስጥ ማስገባት አሇበት፡፡ 

 

አንቀጽ 84 የንግዴ ምዝገባ ስሇማከናወን 

1) በማዕዴን ዘርፌ የሚሠሩ የዉጭ ነጋዳዎች፣ የፋዯራሌ መንግሥት የሌማት 

ዴርጅቶች፣ የንግዴ እንዯራሴዎች፣ የዉጭ አገር ነጋዳዎች፣ በዓሇም አቀፌ ጨረታ 

አሸናፉ ሆነዉ የሚገቡ የዉጭ አገር ነጋዳዎች፣ ተቁሞ የሚገኝ የንግዴ ዴርጅትን 

ገዝቶ ባሇበት ሁኔታ ንግዴ ሇማካሄዴ የሚፇሌግ የዉጭ አገር ነጋዳ፣ በላልች ህጎች 

የንግዴ ሥራ እንዱሠሩ የተፇቀዯሊቸዉ ማህበራት በፋዯራሌ ዯረጃ የሚሙ የዘርፌ 

ማህበራት እንዱሁም በሚኒስትሩ ታምኖበት የተፇቀዯሊቸዉ የንግዴ ምክር ቤቶች 

ቅርንጫፌ ጽህፇት ቤቶች በፋዯራሌ ዯረጃ ንግዴን በሚያስተዲዴረዉ ሚኒስቴር መሥሪያ 

ቤት ይመዘገባለ፣ 

2) በክሌሌ መንግሥታት የሚሙ የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች እና በተዋረዴ 

በክሌሌ የሚሙ የዘርፌ ማህበራት ንግዴን በሚያስተዲዴሩ የክሌሌ አካሊት 

ይመዘገባለ፣ 

3) ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ፇቃዴ በሚሰጥባቸዉ የንግዴ መስክ መሠማራት የሚፇሌግ 

ማንኛዉም ሰዉ በንግዴ መዝገብ በመመዝገብ በቀጥታ ሇሚኒስትሩ ማመሌከት ይችሊሌ፣ 

4) ግሇሰብ ነጋዳ ወይም የንግዴ ማህበር በንግዴ መዝገብ እንዲይመዘገብ በህግ መሠረት 

የቀረበ መቃወሚያ በንግዴ መዝገብ ከመመዝገብ ያግዯዋሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 85 የንግዴ ምዝገባ የሚጸናበት ሁኔታ 

ማንኛዉም የንግዴ ምዝገባ የሚጸናዉ አመሌካች በንግዴ መዝገብ ከተመዘገበበት ዕሇት 

ቀጥል ባሇው የስራ ቀን ጀምሮ ነዉ፤ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 86 ስሇንግዴ ማህበራት ህጋዊ ሰዉነት  

1) የንግዴ ማህበራት የህግ ሰዉነት የሚያገኙት በምዝገባ ይሆናሌ፣ 
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2) የንግዴ ማህበራት ሲሙ በአገር አቀፌ ሥርጭት ባሇዉ ጋዜጣ ሇህዝብ ይፊ መዯረግ 

አሇባቸዉ፡፡ 

አንቀጽ 87 የምዝገባ መረጃዎችንና ሰነድችን ስሇማስተሊሇፌ 

አግባብ ያሇው አካሌ በዚህ ህግ መሠረት የንግዴ ምዝገባ እንዲከናወነ የምዝገባ 

መረጃዎችን ሇማእከሊዊ ምዝገባ የመረጃ ት ወዱያዉኑ ማስተሊሇፌ ይኖርበታሌ፡፡  

አንቀጽ 88 ስሇ መዝገቦች ዓይነትና የመመዝገብ ሥሌጣን 

የዚህ ንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ስሇሚሙ የንግዴ መዝገቦች ዓይነት፣ 

ምዝገባን ስሇሚያከናውኑ አካሊትና ስሇሚኖራቸው ስሌጣንና ተግባራት እንዱሁም ተያያዥ 

ጉዲዮች በህግ ይወሰናሌ፡፡   

 

አንቀጽ 89 መግሇጫ ስሇመስጠት 

1) በንግዴ መዝገብ አማካኝነት የሚዯረግ ማስታወቅ የሚፇፀመው ነጋዳው መዝገብ 

ሇመያዝ ሥሌጣን ባሇው ኃሊፉ ዘንዴ ቀርቦ የሚሰጠውን መግሇጫ መሠረት በማዴረግ 

ይሆናሌ፤ በንግዴ መዝገቡ የተዯረገውም ምዝገባ የፀና የሚሆነው ምዝገባው 

ከተዯረገበት ዕሇት ቀጥል ካሇው የሥራ ቀን ጀምሮ ነው፤ 

2) በንግዴ ዴርጅቶች የሚሰጡ መግሇጫዎች ምዝገባን በተመሇከተ የዚህ ሕግ ሁሇተኛው 

መጽሏፌ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

 

አንቀጽ 90 ምዝገባን ስሇማስታወቅ 

1) በንግዴ ሚኒስቴር የሚመዘገቡ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች የሚካሔደ የንግዴ 

እንቅስቃሴዎችን የሚመሇከቱ ዋና ወይም ተጨማሪ ምዝገባዎች፣ የምዝገባ ሇውጦችና 

ስረዛዎች ሁለ ወዱያውኑ አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ታትመው እንዱወጡ 

መዯረግ አሇበት፤ 

2) በአንዴ ክሌሌ ወይም ሇፋዯራሌ መንግሥቱ ተጠሪ በሆኑ ከተሞች ብቻ የተወሰኑ 

የንግዴ እንቅስቃሴዎች የሚመሇከቱ ጉዲዩች ማስታወቂያ በክሌለ ወይም በፋዯራሌ 

መንግሥቱ ተጠሪ በሆነ ከተማ በሚታተም ጋዜጣ እንዱወጡ ይዯረጋሌ፤ 
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3) የተወሰኑ ጉዲዩች ብቻ በጋዜጣ እንዱወጡ በሕግ ካሌተዯነገገ በስተቀር ማናቸውም 

በንግዴ መዝገብ ውስጥ የገባ መረጃ በንዐስ ቁጥር (2) መሰረት በጋዜጣ ታትሞ 

መውጣት ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 91 ስሇሃሊፉነት 

የንግዴ ምዝገባን የሚያከናውን አካሌ፣ ሰራተኞቹ ከምዝገባ ጋር በተያያዘ ሇሚያዯርሱት 

ጉዲት ተጠያቂ ይሆናለ።  

አንቀጽ 92 የንግዴ መዝገብ ሇህዝብ ክፌት ስሇመሆንና መረጃ የማግኘት መብት 

1) የንግዴ ማህበራት መዝገብ ሇህዝብ ክፌት መሆን ይኖርበታሌ፤ ሦስተኛ ወገኖችም 

መዝገቡን መመሌከት ይችሊለ፣ 

2) ማንኛውም ሰው የተወሰነውን ክፌያ ከፌል በመዝገብ የገባውን መረጃ ሇማየት 

ወይም ግሌባጭ ወይም ከመዝገቡ አጭር የተውጣጣውን ቃሌ እንዱሰጠው ወይም 

የሚፇሌገው ጉዲይ ያሌተመዘገበ ከሆነም አሇመመዝገቡን የሚያረጋግጥ የሕግ 

ማስረጃ እንዱሰጠው ሥሌጣን ያሇውን መዝጋቢ መጠየቅ ይችሊሌ፤ 

3) መዝጋቢው የተጠየቀውን አገሌግልት የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 93 በንግዴ ሰነድች ሊይ ስሇሚገሇጹ ጉዲዩች 

ማንኛውም የተመዘገበ ነጋዳ ሇንግዴ ሥራዎች በሚጠቀምበት ዯረሰኝ ዯብዲቤ ወይም 

በላሊ በማንኛውም ሰነዴ ሊይ የተመዘገበበትን ቦታ እና የምዝገባ ቁጥሩን መግሇጽ 

አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ ሁሇት 

በንግዴ መዝገብ ስሇሚገቡ ጉዲዮች 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

 

አንቀጽ 94 በመዝገቡ ስሇሚገቡ ጉዲዩች 

የንግዴ መዝገብ ዋና ወይም ተያያዥ ወይም ማሟያ ምዝገባዎች፣ ማናቸውም ዓይነት 

ሇውጦችና የተሰረዙ ጉዲዩች የሚካተቱበት ነው። 
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አንቀጽ 95 በመዝገብ የማስገባቱ ስነ-ስርዓት 

1) መረጃዎች በመዝገብ የሚገቡት እንዱመዘገብ በሚጠይቀው ሰው በሚቀርብ የፅሁፌ 

መግሇጫ መነሻነት ነው።  

2) በመዝገብ የገባ መረጃ በአንቀፅ 84 በተመሇከተው ምክንያት ሉሰረዝ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 96 ስሇመግሇጫውትክክሇኛነት 

1) መዝጋቢው ሇምዝገባ የቀረበሇትን መግሇጫ የተሟሊ መሆኑንና ትክክሇኛነቱን ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡ አንዴ ሰው በነጋዳነት ሇመመዝገብ ካመሇከተ አመሌካቹ ምዝገባ የተጠየቀበትን 

ንግዴ ሇማካሄዴ የሚያስችሇውን ህጋዊ መመዘኛዎች ያሟሊ መሆኑን መዝጋቢው 

ማረጋገጥ አሇበት፡፡  

2) መዝጋቢው ሇመግሇጫው በዯጋፉነት የቀረቡሇት የጽሐፌ ማስረጃዎች  ከመግሇጫው 

ጋር የሚጣጣሙ መሆኑን ማጣራት አሇበት፤ 

3) መዝጋቢው አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው ላልች ተጨማሪ ሰነድችና መረጃዎች እንዱቀርቡሇት 

አመሌካቹን ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

 

ክፌሌ ሁሇት 

ስሇምዝገባ 

አንቀጽ 97 የተሸጠ ወይም የተከራየ የንግዴ መዯብር ምዝገባ  

አንዴ የንግዴ መዯብር የተሸጠ ወይም የተከራየ እንዯሆነ የቀዴሞው ነጋዳ ከመዝገብ 

እስኪሰረዝ ዴረስ ገዥው ወይም ተከራዩ ሉመዘገብ አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 98 ስሇመመዝገቢያ ቦታ 

1) ማንኛውም ሰው በንግዴ መዝገብ የሚመዘገበው በንግዴ መዝገብ ሇመመዝገብ ስሌጣን 

ባሇው የፋዯራሌ መንግስቱ አካሌ ወይም በፋዯራሌ መንግስቱ የማይመዘገብ እንዯሆነ 

ዋና መስሪያ ቤቱ ባሇበት ስፌራ ይሆናሌ፤  

2) በዚህ ሕግ አንቀፅ 84 መሠረት የንግዴ ሚኒስቴር ፇቃዴ ከሚሰጥባቸው የንግዴ 

ሥራዎች በስተቀር ማንኛውም ላሊ የምዝገባ ማመሌከቻውን የሚያቀርበው የንግዴ 

ሥራውን በሚያዘጋጅበት ሊሇው መዝጋቢ ነው፤ 
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3) ማንኛውም ነጋዳ ዋና ምዝገባ ሉያዯርግ የሚችሇው በአንዴ የምዝገባ ቦታ ብቻ ነው፤ 

በአንዴ መዝገብም ከአንዴ በሊይ በሆነ የመዝገብ ቁጥር ሉመዘገብ አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 99 ስሇምዝገባ 

በዚህ ህግ የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆነው ምዝገባን በተመሇከተ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀጽ 100 ስሇመክሰር የሚሰጥ ፌርዴ 

መክሰርን ወይም የማገገሚያ ስምምነትን በተመሇከተ የሚሰጠውን ፌርዴ ማስመዝገብን 

አግባብነት ያሊቸው የዚህ ሕግ መጽሏፌ አምስት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

 

ክፌሌ ሶስት 

ከመዝገብ ስሇመሰረዝ 

አንቀጽ 101 መነገዴን ስሇመተው 

1) ማንኛውም የተመዘገበ ነጋዳ የንግዴ ሥራውን በማንኛውም ምክንያት የተወ ወይም 

የንግዴ መዯብሩን ባከራየ ጊዜ በአንዴ ወር ውስጥ ከመዝገብ እንዱሰረዝ ማመሌከት 

አሇበት፤ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ነጋዳው የንግዴ ስራውን 

የተወ ወይም ንግዴ ሇመነገዴ እንዯማይችሌ በህግ የተወሰነበት መሆኑን መዝጋቢው 

መስሪያ ቤት ባወቀ ጊዜ ወይም ነጋዳው ሀሰተኛ መረጃ ወይም ሰነዴ አቅርቦ 

በመመዝገቡ ምክንያት ምዝገባው ሉሰረዝ ይችሊሌ፤ 

3) የንግዴ ማህበራት ምዝገባ ስረዛ የሚጸናው የስረዛው ማስታወቂያ በጋዜጣ ታትሞ 

ከወጣበት ቀን ጀምሮ ይሆናሌ፤ ላልች የንግዴ ምዝገባ ስረዛዎች ስረዛው በመዝገብ 

ከሰፇረበት ቀን ጀምሮ የጸኑ ይሆናሌ፤ 

 

አንቀጽ 102  የነጋዳው መሞት 

1) ማንኛውም ነጋዳ በሞተ በሁሇት ወር ውስጥ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ካሌሆነ 

በስተቀር የሟች ሚስት ወይም ባሌ ወይም የሟች ወራሾቹ ምዝገባው እንዱሰረዝሊቸው 

ማመሌከት አሇባቸው፤ 
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2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 የተጠቀሱት ባሇመብቶች የንግደን ሥራ በጋራ ባሇቤትነት 

ማካሄዴ የሚቀጥለ ከሆነ አዱስ ምዝገባ እንዱዯረግሊቸው ማመሌከት አሇባቸው፤ 

3) የጋራ ባሇቤትነቱ ሲቀር፣ ንግደ የተሊሇፇሇት ሰው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 

መሠረት የተዯረገው ምዝገባ እንዱሰረዝሇትና አዱስ ምዝገባ እንዱዯረግሇት ማመሌከት 

አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 103  ምዝገባን በትዕዛዝ ስሇመሰረዝ 

1) ማንኛውም ነጋዳ የንግደን ሥራ ማቆሙን ወይም መነገዴ ያሌቻሇ ሇመሆኑ ውሳኔ 

መኖሩ በታወቀ ጊዜ የመዝጋቢው መሥሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ምዝገባው እንዱሰረዝ 

ይወስናሌ፤ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተሰጠውን ውሳኔ ራሱ ነጋዳው፣ መዝጋቢውና ላልች 

ጉዲዩ የሚመሇከታቸው አካሊት እንዱያውቁት መዯረግ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 104  ምዝገባን ያሇማሰረዝ የሚያስከትሇው ውጤት 

ማንኛውም የንግዴ መዯብሩን ያስተሊሇፇ ወይምያከራየ ነጋዳ ምዝገባውንም እስከሚያሰርዝ 

ዴረስ መዯብሩ የተሊሇፇሇት ሰው ወይም ተከራይ ሇገባው ዕዲ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ 

ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 105  መመዝገብ ወይም አሇመመዝገብ ስሇሚያስከትሇው ውጤት 

1) ተቃራኒ ማስረጃ ካሌቀረበበት በስተቀር ማንኛውም የተመዘገበ ነጋዳ ወይም የንግዴ 

ዴርጅት ነጋዳ ነው ተብል ይገመታሌ፤ 

2) ማንኛውም የተመዘገበ ነጋዳ ወይም የንግዴ ማህበር ነጋዳ ሊሇመሆኑ ማስረጃ ማቅረብ 

አይፇቀዴሇትም፤ ነጋዳነት የሚያስከትሇውንም ሃሊፉነት ሁለ ይቀበሊሌ፤ 

3) በዚህ ሕግ መሠረት መመዝገብ የሚገባው ሆኖ ሳይመዘገብ የቀረ ማንኛውም ሰው 

ሇሶስተኛ ወገኖች ነጋዳ መስል መቅረብ የሇበትም፤ ከቀረበ ግን እንዯ ነጋዳ ተቆጥሮ 

ኃሊፉ ይሆናሌ፤ 

4) የንግዴ ዴርጅቶችን በሚመሇከት አግባብ ያሊቸው የዚህ ሕግ የሁሇተኛው መጽሏፌ 

ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 106  በመዝገብ የገባ ጉዲይ ስሇሚያስከትሇው ውጤት 

1) ማንኛውም ሰው በንግዴ መዝገብ እንዱገባ ያዯረገውን ጉዲይ እንዱሇወጥ ካሊመሇከተ 

በስተቀር የተመዘገበው ትክክሌ አይዯሇም ብል ማስረጃ ሇማቅረብ አይፇቀዴሇትም፤ 



37 
 

2) ሦስተኛ ወገኞች በንግዴ መዝገብ የተመዘገበ ፌሬ ነገር አሊወቅንም ነበር ብሇው ማስረጃ 

ማቅረብ አይፇቀዴሊቸውም፡፡ 

አንቀጽ 107  ሦስተኛ ወገኞች መብት ሉነኩ የማይችለ ነጋዳዎችን የሚመሇከቱ ጉዲዬች 

የሚከተለት ጉዲዩች በንግዴ መዝገብ ያሌተመዘገቡ ቢሆንም  ቅን ሌቡና ያሊቸውን የሦስተኛ 

ወገኖች መብት ሉነኩ አይችለም፡- 

1) የነጋዳው አካሇ መጠን ያሇመዴረስ፣ 

2) የነጋዳው ማግባት፣ 

3) የነጋዳው የጋብቻ ውሌ፣ 

4) የነጋዳው ጋብቻ መፌረስ፣ 

5) የነጋዳው ችልታ ማጣት፣ 

6) በዚህ ሕግ ቈጥር 19 መሠረት የቀረበ መቃወሚያ፣ 

7) የሥራ አስኪያጅ ሥሌጣን፣ አንዴ ቅርንጫፌ ወይም ወኪሌ ጽሕፇት ቤት 

በማስተዲዯር ብቻ የተወሰነ መሆኑ፣ 

8) የሥራ አስኪያጅ መሻር፡፡ 

አንቀጽ 108  የሦስተኛ ወገኖች መብት ሉነኩ የማይችለ የንግዴ ዴርጅቶችን የሚመሇከቱ 

ጉዲዬች 

በንግዴ መዝገቡ ባሇመመዝገባቸው በሶስተኛ ወገኖች ሊይ መቃወሚያ ሉሆኑ የማይችለ 

የንግዴ ማህበራትን የሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ በዚህ ህግ ሁሇተኛው መፅሀፌ የተመሇከቱት 

ተፇፃሚ ይሆናለ። 

አንቀጽ 109  በህግ ስሇሚወሰኑ ጉዲዮች 

የዚህ ህግ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ የንግዴ ምዝገባና ፇቃዴ አሰጣጥን፣ ስረዛን፣ መሌሶ 

ምዝገባና ላልች የሚመሇከቱ ዝርዝር ጉዲዮች በህግ ይወሰናለ፡፡ 

 

ርዕስ አምስት 

ስሇንግዴ መዯብር 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

አንቀጽ 110 ትርጓሜ 
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 የንግዴ መዯብር በዚህ ሕግ አንቀፅ በ ከተጠቀሱት የንግዴ ሥራዎች አንደን ሇማካሄዴ 

የተሰባሰበና የተዯራጀ ማናቸውም ግዙፌነት የላሇው ተንቀሳቃሽ ንብረት ነው፤ 

አንቀጽ 111  ነጋዳና የንግዴ መዯብር 

ማንኛውም ነጋዳ፡- 

1) የንግዴ መዯብር ሥራን ያካሂዲሌ፤ 

2) የተሇያየ የንግዴ ሥራዎችን ሇማከናወን እንዱቻሌ በርካታ የንግዴ መዯብሮች ሥራዎችን 

ሉያንቀሳቅስ ይችሊሌ፤ 

3) አንዴን የንግዴ መዯብር በባሇቤትነት፣ በአሊባ ተጠቃሚነት ወይም በተከራይነት 

ሉያካሂዴ ይችሊሌ፤ እንዯ ነጋዳ የሚቆጠረው የንግዴ መዯብሩን የሚያካሂዯው ሰው 

ሲሆን፤ ባሇቤቱ ወይም አከራዩ ነጋዳ ሉባሌ አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 112  ስሇ ዋና የንግዴ መዯብርና ቅርንጫፍች ወይም ወኪሌ ጽህፇት ቤቶች 

1) አንዴ የንግዴ መዯብር አንዴ ዋና መዯብር ብቻ ወይም ዋና የንግዴ መዯብርና 

ቅርንጫፌ ወይም ወኪሌ ጽህፇት ቤት ሉኖረው ይችሊሌ።  

2) የንግዴ መዯብር ላልች ግዙፌነት የላሊቸው ነገሮች በተሇይም ዋናው የንግዴ መዯብር 

ሳይሆን አንዴ ቅርንጫፌ ወይም ወኪሌ ጽህፇት ቤት የተሸጠ ወይም በኪራይ የተሰጠ 

እንዯሆነ እንዯ ንግዴ መዯብር መሸጥ ወይም መከራየት ይቆጠራሌ፤ የዚሁ የንግዴ 

መዯብር ዋና መሥሪያ ቤት ገዥው ወይም ተከራዩ የሚያንቀሳቅሰው የቅርንጫፌ 

ወይም የወኪሌ ጽህፇት ቤት ሥራ በሚያከናውንበት ቦታ ይሆናሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት 

የንግዴ መዯብር  የሚይዛቸው ነገሮች  

ክፌሌ አንዴ 

የንግዴ መዯብር አካሊት  

አንቀጽ 113  ስሇነጋዳው መሌካም ስምና ግዙፌነት ስሇላሊቸው ነገሮች 

1) የንግዴ መዯብር በዋነኛነት የነጋዳውን መሌካም ስም ይይዛሌ፤ 

2) የንግዴ መዯብር ላልች ግዙፌነት የላሊቸው ነገሮች በተሇይም፡- 
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(ሀ) የንግዴ ስም፣ 

(ሇ) የንግዴ ምሌክትና ላሊ የንግዴ ስራ የሚካሄዴበት ሌዩ መገሇጫ፣  

(ሏ) የንግደ ሥራ የሚከናወንበትን ቦታ የማከራየት መብት፣ 

(መ) የፓተንት  ወይም የቅጂና ተዛማች መብት፣  

(ሠ) ከነጋዳው ጋር ሳይሆን ከንግዴ መዯብሩ ጋር የተያያዙ ላልች ሌዩ መብቶች 

ሉይዝ ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 114  ግዙፌነት ስሊሊቸው ነገሮች 

የንግዴ መዯብር ግዙፌነት ያሊቸው እንዯ መሣሪያዎች ወይም ዕቃዎችና ሸቀጣ ሸቀጦች 

የመሳሰለትን ነገሮች ሉይዝ ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 115  ገንዘብ የመጠየቅ መብቶችና ዕዲዎች 

1)  የንግዴ መዯብር የንግዴ ሥራ የሚከናወንበትን ቦታ ከማከራየት መብት በስተቀር 

የነጋዳውን የገንዘብ መጠየቅ መብትና ዕዲን አይጨምርም፤ 

2) 2 የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም አግባብ ባሇው ህግ የንግዴ ዴርጅቶች 

በሚተሊሇፈበት ጊዜ ሰራተኞች ስሇሚኖራቸው መብት እንዱሁም በዚህ ሕግ አንቀጽ 

162 እና አንቀጽ 673 የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ናቸው፡፡  

 

ክፌሌ ሁሇት 

የንግዴ ስም 

አንቀጽ 116 ትርጓሜ 

1) የንግዴ ስም ነጋዳ የሆነ ሰው የንግዴ መዯብሩን ሥራ የሚያካሂዴበትና የንግዴ መዯብሩ 

ተሇይቶ የሚታወቅበት ስም ነው፤ 

2) የንግዴ ዴርጅቶችን ስም በተመሇከተ በዚህ ሕግ ሁሇተኛ መጽሏፌ አግባብ ያሊቸው 

ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 117 ስሇ የቤተዘመዴ ስም ወይም ፇጠራ ስም 

የንግዴ ስም የነጋዳው የአባት ስም ሳይጨምር ወይም በመጨመር የቤተዘመዴ ስም ወይም 

የፇጠራ ስም ሉሆን ይችሊሌ፤ ቢሆንም ሁለም የንግዴ ወረቀቶች በነጋዳው በራሱ ስም ብቻ 

መፇረም ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
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አንቀጽ 118 የንግዴ ስም አጠቃቀም 

1) ማንኛውም ነጋዳ በግሌ ስሙ ወይም በፇጠራ ስም ንግደን ሉያካሂዴ ይችሊሌ፤ ሆኖም 

ንግደን ሇማካሄዴ የሚጠቀምበት ስም የሚያሳክር ሁኔታ በመፌጠር የላሊን ነጋዳ 

ጥቅም ሉጎዲ የሚችሌ መሆን የሇበትም፤ 

2) ማናቸውም የንግዴ ወረቀቶች የሚፇረሙት በነጋዳው ስም ይሆናሌ፤ 

3) የሚያሳክር ሁኔታን በሚፇጥር አኳኋን ጥቅም ሊይ በዋሇ የንግዴ ስም ተገቢ ያሌሆነ 

የንግዴ ውዴዴር ተፇጽሟሌ በሚሌ ክስ ሲመሠረት፣ ፌርዴ ቤቱ የሚያሳክረውን 

ሁኔታ የፇጠረው ነጋዳ ኪሳራ እንዱከፌሌ ሇማዘዝ፣ የሚያሳክረውን ሁኔታ 

ሇማጥፊት፣ የንግዴ ስሙ ተጨማሪ መሇያ እንዱዯረግበት ሇማዘዝ ወይም የንግዴ ስሙ 

ጥቅም ሊይ እንዲይውሌ ሉከሇክሌ ይችሊሌ፡፡   

አንቀጽ 119  የተከሇከለ የንግዴ ስሞች 

 ማንኛውም በራሱ ወይም ጥቅም ሊይ በዋሇበት ጉዲይ፣ ከመሌካም ፀባይ ወይም ከሕግና 

ስርዓት ጋር የሚፃረር ወይም መጠሪያ ስሇሆነው የንግዴ መዯብር ዓይነት ነጋዳዎችንም ሆነ 

ሕዝብን ሉያሳስት የሚችሌ ስም የንግዴ ስም ሉሆን አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 120 የንግዴ ስምን ስሇማስተሊሇፌ 

1) የንግዴ ስም ከንግዴ መዯብሩ ተነጥል ሉተሊሇፌ አይችሌም።  

2) የተሊሇፇሇት ነጋዳ በንግዴ ስሙ መጠቀም የሚችሇው በንግዴ ስሙ ሊይ የራሱን ስምና 

“ተተኪው” ወይም “ተከራዩ” የሚሌ ጽሐፌ በመጨመር ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 121  የንግዴ ስምን ስሇመጠበቅ 

1) ማንኛውም ነጋዳ የንግዴ ስሙን የማስመዝገብ ግዳታ አሇበት፤ 

2) የንግዴ ስምን ስሇማስመዝገብ ግዳታ የወጡ ሕጎች ቢኖሩም የንግዴ ስም ከመመዝገቡ 

በፉትም ሆነ ሳይመዘገብ ከማንኛውም ዓይነት የሦስተኛ ወገን ሕገ-ወጥ 

ዴርጊትይጠብቃሌ፤ 

3) በተሇይ ጥቅም ሊይ የዋሇን የንግዴ ስም እንዯ ንግዴ ስም፣ የንግዴ ምሌክት፣ 

የአገሌግልት ምሌክት ወይም የወሌ ምሌክት መጠቀምና ሕዝብን ሉያሳስት በሚችሌ 
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መሌክ ከዚህ የንግዴ ስም ጋር ተመሳሳይ የሆነ የንግዴ ስም ወይም የንግዴ ምሌክት 

መጠቀም እንዯ ሕገወጥ ዴርጊት ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀጽ 122  ሕገ ወጥ የንግዴ ስም አጠቃቀም 

1) በሕገወጥ የንግዴ ስም አጠቃቀም መብቱ የተነካበት ሰው ሕገወጥ ተጠቃሚውን የንግዴ 

ስሙን ከመጠቀም እንዱታቀብ ሇመጠየቅ ይችሊሌ፤ አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት 

የጉዲት ካሳ የመጠየቅ መብቱም የተጠበቀ ነው፡፡ 

2) በዚህ ሕግ ወይም በላሊ አግባብ ባሇው ሕግ ዴንጋጌዎች መሰረት እንዱጠቀምበት 

ያሌተፇቀዯሇትን የንግዴ ስም የተጠቀመ ሰው ይህንኑ እንዱያቆም ሉዯረግ ይችሊሌ፤ 

አግባብ ባሇው ሕግ መሠረት የጉዲት ካሳ የመጠየቅ መብትም የተጠበቀ ነው፡፡ 

 

ክፌሌ ሦስት 

የንግዴ ማስታወቂያ ሰላዲ 

 

አንቀጽ 123  ትርጓሜ 

1) የንግዴ ማስታወቂያ ሰላዲው የንግዴ መዯብር ሥራ በሚከናወንባቸው ስፌራዎች ሊይ 

የሚውሌ ስም፣ ምሌክት፣ የንግደም መዯብ ዓይነት ሇይቶ የሚያስረዲ ጽሁፌ ነው፤ 

2) ነጋዳው የንግዴ ማስታወቂያ ሰላዲ የሚያዯርገው በገዛ ፌቃደ ነው፡፡ 

 

አንቀጽ 124  ስሇ ነጋዳ ንግዴ ማስታወቂያ ሰላዲ አመራረጥ 

1) ነጋዳው በገዛ ፌቃደ የወዯዯውን የንግዴ ማስታወቂያ ሰላዲ ዓይነት ሇመምረጥ ይችሊሌ፤ 

2) ስሇ ንግዴ ማስታወቂያ ሰላዲዉ መጠን፣ ዓይነት፣ አተካከሌና አጠቃቀም እንዱሁም 

ላልች ሁኔታዎችን በተመሇተ አግባብነት ያሇዉ ላሊ ህግ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

ክፌሌ አራት 

ስሇንግዴ ቦታ ኪራይ  

አንቀጽ 125  የፌትሏብሔር ሕግ ተፇፃሚ ስሇመሆን 

በዚህ ክፌሌ የተዯነገጉት እንዯተጠበቁ ሆነው የፌትሏብሔር ሕግ የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ኪራይ ውልችን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ንግዴ የሚካሄዴበትን ቦታ በማከራየት መብት 

ኪራይ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 
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አንቀጽ 126  የንግደ ዓይነት 

በንግዴ ቦታ ኪራይ ውሌ ውስጥ ተከራዩ የሚሰራው የንግዴ ዓይነት ተጠቅሶ እንዯሆነ 

ተከራዩ በዚህ ቦታ ላሊ ዓይነት ንግዴ ሉያከናውን አይችሌም፤ ላሊ ዓይነት ንግዴ 

ሲያከናውን ቢገኝ ውለ ሉሰረዝ ይችሊሌ፡፡ 

  

አንቀጽ 127  አከራዩ ተመሳሳይ ንግዴ ሥራ እንዲይሰራ ስሇመከሌከለ 

1) ሇንግዴ አገሌግልት የሚውሌ ቦታ ባሇቤት ንግደ የሚከናወንበትን ቦታ በውሌ ካከራየ 

በኋሊ በዚሁ ቦታ ሊይ ተከራዩ ከሚያካሂዯው ንግዴ ጋር የሚመሳሰሌ ሥራ መሥራት 

አይችሌም፤ 

2) አከራዩ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተከሇከሇውን ቢተሊሇፌ ካሳ እንዱከፌሌና የንግዴ 

መዯብሩም እንዱዘጋ ይዯረጋሌ፡፡ 

አንቀጽ  128  የኪራይ ውሌ ሇላሊ ማስተሊሇፌን ወይም የተከራየውን ሇላሊ ማከራየትን 

ስሇሚከሇክለ የውሌ ቃልች 

1) በፌትሏብሔር ህጉ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችን ስሇሚመሇከቱ ውልች በቁጥር 2959 

የተዯነገገው ቢኖርም እንኳን ተከራዩ የንግዴ መዯብሩን ሇገዛው ሰው ንግደ 

የሚከናወንበት ቦታ ያከራየበትን ውሌ አያስተሊሌፌም ወይም የተከራይ ተከራይ አዴርጎ 

ሇማከራየት የባሇቤቱ ፇቃዴ ያስፇሌጋሌ የሚለ የውሌ ቃልች ሁለ ውጤት 

አይኖራቸውም፡፡ 

2) የተከራዩን የኪሳራ ሑሳብ አጣሪ ሆኖ ሇተሾመ ሰው በዚህ ሕግ  መሠረት የታወቁሇትን 

መብቶች የሚቀንሱ ወይም የሚሰርዙ የውሌ ቃልች ሁለ ውጤት አይኖራቸውም፡፡ 

አንቀጽ 129 የቤት ኪራይ ውሌን ስሇማረጥ 

1) የንግዴ መዯብር ሇዕዲ ዋስትና ተሰጥቶ እንዯሆነ አከራዩ የንግዴ መዯብሩን መያዣ 

አዴርገው ገንዘብ ሊበዯሩ ሰዎች የኪራይ ውለን ሲያርጥ ወይም በስምምነት ውለን 

ሇማረጥ ሀሳብ ያሇው ሲሆን ወይም በኪራይ ውለ መሠረት ውለን ሇማረጥ 

የሚያስችሇውን ዴንጋጌ ሇመጠቀም ሲያስብ ሇአበዲሪዎች ማስታወቅ አሇበት፤ የኪራይ 

ውለ የሚረጠው ሇአበዲሪዎች ማስታወቂያ ከተሰጠ ከአንዴ ወር በኋሊ ነው፤ 
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2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት ማስታወቂያ ካሌወጣ በስተቀር የንግዴ መዯብሩን 

መያዣ አዴርገው ገንዘብ ባበዯሩት ሰዎች ሊይ የውለ መረጥ መቃወሚያ አይሆንም፡፡ 

አንቀጽ 130 ስሇተከራዩ መክሰር 

(1) ተከራዩ በከሰረ ጊዜ መክሰሩ በራሱ የኪራይ ውለን ያርጣሌ የሚሌ ስምምነት 

አይፀናም፤ 

(2) ተከራዩ በከሰረ ጊዜ የተከራዩ የኪሳራ ሑሳብ አጣሪ መብቶች እና የአከራዩ መብቶች  

በዚህ ሕግ በአምስተኛው መፅሏፌ  አንቀፅ 1169፣1170 እና 1193ተወስነዋሌ፡፡  

ክፌሌ አምስት 

የአዕምሮ ንብረት መብቶች መጠበቂያ 

አንቀጽ 131 የአዕምሮ ንብረት መብቶች መጠበቂያ 

1) የንግዴ መዯብር የአዕምሮ ንብረት መብቶች ሉኖረው ይችሊሌ፤ 

2) የአዕምሮ ንብረት መብቶች በፌትሀብሔር ህግ ውስጥ ባለ የአዕምሮ ንብረት መብቶች 

በሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች እና በሌዩ ህጎች መሰረት ይተዲዯራለ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሶስት 

ስሇ ንግዴ መዯብር ሽያጭ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 132  የፌትህ ብሔር ህግ ተፇጻሚ ስሇመሆኑ 

የዚህ ምእራፌ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በፌትሀብሔር ሕግ ቁጥር 2266-2367 

የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በንግዴ መዯብር ሽያጭ ሊይ ተፇጻሚዎች ይሆናለ፡፡ 

 

አንቀጽ 133 የተፇጻሚነት ወሰን 

1) የንግዴ መዯብር ሽያጭን የሚመሇከቱ የዚህ ምእራፌ ዴንጋጌዎች፡- 
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 (ሀ) በተሸፊፇነ መሌክም ቢሆን በማናቸውም መንገዴ የሚዯረግ ሽያጭ ወይም መብት 

ማስተሊሇፌ፣ 

(ሇ) የጋራ ባሇሀብቶቹ ባቀረቡት ጥያቄ የሚዯረግ ሽያጭ፣ 

(ሏ) ሽያጩ ወይም የመብት ማስተሊሇፈ ወይም ክፌፌለ ከንግዴ መዯብር ወይም 

ከመሌካም ስም ወይም ዋናውን የንግዴ ስራ ሳይጨምር ከቅርንጫፌ መስሪያ ቤት 

ወይም እንዯራሴ ወይም ከዚሁ ቅርንጫፌ ወይም እንዯራሴ መሌካም ስም ጋር 

የተያያዘ ሆኖ ካሳን ጨምሮ በሚዯረግ ክፌፌሌ፣ 

     ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ። 

2) ( ሽያጩ የንግዴ መዯብርን ወይም የንግዴ መዯብር መሌካም ስምን የሚያመሊክት 

ወይም የሚሸፊፌን ከሌሆነ በስተቀር፣ የዚህ ምእራፌ ዴንጋጌዎች የንግዴ መዯብርን 

የተሇያዩ አካሊት ነጥል በሚዯረግ ሽያጭ ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም።  

 

ክፌሌ ሁሇት 

መሟሊት ስሇሚገባቸው ስርዓቶች 

አንቀጽ 134 ሽያጭ በጽሁፌ ስሇመሆኑ 

የንግዴ መዯብር ሽያጭ በጽሁፌ ካሌሆነ ዋጋ አይኖረዉም፡፡ 

አንቀጽ 135  በሽያጩ ውሌ ውሰጥ መካተት ስሊሇባቸው ነገሮች 

በንግዴ መዯብር የሽያጭ ውሌ የሚከተለት መካተት ይኖርባቸዋሌ፡- 

1) የንግዴ መዯብሩ በመጨረሻዎቹ ሶስት የበጀት አመታት ወይም የንግዴ መዯብሩ 

ከተመ ወይም ከተገዛ ሶስት አመት ያሌሞሊው ከሆነ ከተመበት ወይም ከተገዛበት 

ጊዜ አንስቶ ያዯረገውን ሽያጭና ያገኘውን ትርፌ፤ 

2) የንግዴ መዯብሩ ስራ የሚከናወነው በኪራይ ቦታ የሆነ እንዯሆነ የኪራይ ውለ 

የተዯረገበትንና የሚያበቃበትን ቀን እንዱሁም የአከራዩን ስምና አዴራሻ፤ 

3) የንግዴ መዯብሩ በዋስትና ከተያዘ በዋስትና መያዙ። 

 

አንቀጽ 136  ውለን ስሇመሰረዝ 

1) በዚህ ህግ አንቀፅ 135  የተመሇከቱት ባሇመሟሊታቸው ምክንያት በገዢው ሊይ ጉዲት 

የዯረሰበት መሆኑ ፌርዴ ቤቱ ከተረዲ በገዢው አመሌካችነት ውለን ሉሰርዘው ይችሊሌ፤ 
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2) የዚህን ህግ አንቀፅ 135  መስረት በማዴረግ በተሰጠ የተሳሳተ መረጃ ገዢው ጉዲት 

የዯረሰበት መሆኑ ፌርዴ ቤቱ የተረዲ እንዯሆነ፣ በገዢው አመሌካችነት የሽያጭ ውለን 

ሇመሰረዝ ወይም የሽያጩን ዋጋ ሇመቀነስ ይችሊሌ፤ 

3) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 መሰረት ክስ መቅረብ የሚችሇው የሽያጭ ውለ 

ከተዯረገበት ጊዜ አንስቶ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው። 

 

ክፌሌ ሶስት 

የሻጭ ግዳታዎች 

አንቀጽ 137 የማስረከብ ግዳታ 

1) ሻጭ  የንግዴ መዯብሩን ሇገዢው ማስረከብ አሇበት፤ 

2) ተቃራኒ የሆነ ስምምነት ከላሇ በስተቀር የንግዴ መዯብሩ መሸጥ ከንግዴ መዯብር ጋር 

የተያያዘውን ነገር ሁለ ሇገዢው ማስተሊሇፌን ይጨምራሌ፤ 

3) ሻጭ መሌካም ስምን ሇማስተሊሇፌ የሚያስችለ አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድችና መረጃዎች 

ሇገዢው መስጠት ይኖርበታሌ፤ 

4) አእምረዊ ንብረት መብቶች  መተሊሇፌን በተመሇከተ አግባብ ባሇው ህግ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ። 

አንቀጽ 138  ስሇ ሑሳብ መዝገቦች 

1) የሽያጭ ውለ በተፇፀመበት እሇት ሻጭና ገዥ የሂሳብ መዝገቦችንና ሰነድችን 

በማመሳከር ዝርዝሩን በፅሁፌ ያዘጋጃለ፤ 

2) ሻጭ የሂሳብ መዝገቦች፣ ሰነድችና የተሇዋወጣቸውን ዯብዲቤዎች ይዞ ያቆያሌ። ሆኖም 

ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም መዝገቦቹን፣ ሰነድችንና ዯብዲቤዎቹን ገዢው እንዱያያቸው 

ሇሁሇት አመት ክፌት ማዴረግ ይኖርበታሌ። 

አንቀጽ 139   ከንግዴ ስራ ጋር የተያያዙ መጻጻፍች   
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ንግዴ መዯብሩ ከተሸጠ በኋሊ ሻጭ ከንግዴ ስራው ጋር በተያያዘ የዯረሱትን 

ዯብዲቤዎችና ላልች ፅሁፍች እንዯዯረሰው ወዱያውኑ ሇገዢው ማስተሊሇፌ 

ይኖርበታሌ። 

አንቀጽ 140  ውዴዴርን ስሇመከሌከሌ 

1) ሻጭ ከሽያጭ ቀን አንስቶ እስከ 5 ዓመት ገዢን ሉጎዲ የሚችሌ ተመሳሳይ የንግዴ ስራ 

ውዴዴር በተሸጠው የንግዴ መዯብር አካባቢ መስራት አይችሌም፤ 

2) ከአምስት አመት እስካሌበሇጠ ዴረስ በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፀ (1) የሚዯረገው ክሌከሊ 

በሽያጭ ውለ መወሰን ይቻሊሌ።  

አንቀጽ 141  ከገዢው መብት ስሇተሊሇፇበት ሰው 

ሻጭ የመወዲዯር ስራ እንዲይሰራ በዚህ ህግ በአንቀፅ 149 ከተጣሇበት ግዳታ ገዢው 

የሚኖረው መብት ከእርሱ በኋሊ የንግዴ መዯብሩ ሇተሊሇፇሇት ሇማንኛውም ገዢ ወይም 

ወራሽ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡         

ክፌሌ አራት 

የገዢው ግዳታዎች 

አንቀጽ 142 ዋጋ መክፇሌ ግዳታ 

ገዢው የሽያጩን ዋጋ በሽያጭ ውለ በተመሇኬው መሰረት ወይም በውለ የተመሇከተ 

ነገር የላሇ እንዯሆነ በጥሬ ይከፌሊሌ፡፡ በተሇየ ሁኔታ ቢኖርም እንኳ የዚህ ህግ አንቀፅ 

144 ዴንጋጌ ተፇፃሚ ይሆናሌ 

አንቀጽ 143  ስሇማስታወቅ 

ገዢው በዚህ አንቀፅ 158 እስከ 161  በተመሇከተው መሰረት ሽያጩ በማስታወቂያ 

መውጣቱን ማረጋገጥ አሇበት። 

አንቀጽ 144 ስሇ ሽያጭ ዋጋ መታገዴ 
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1) ሽያጩ ከተፇፀመ በኋሊ መቃወሚያ የሚቀርብበት ቀን እስከሚያበቃ፣ መቃወሚያ 

ቀርቦም ከሆነ የገንዘብ ጠያቂዎች መብት በስምምነት ወይም በፌርዴ ቤት እሌባት 

እስከሚያገኝ ወይም ሇገንዘብ ጠያቂ እስኪከፇሌ ዴረስ የሽያጩ ዋጋ ሳይከፇሌ ታግድ 

ይቆያሌ፤ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው ከመፇፀሙ በፉት የተዯረገ ክፌያ ወይም 

የመብት ማስተሊሇፌ ወይም የገንዘብ መተው በሻጩ ገንዘብ ጠያቂዎች ሊይ መቃወሚያ 

ሉሆን አይችሌም፤ 

3) በሽያጭ ውሌ ውስጥ ገዢው የሽያጩን ገንዘብ ባንዴ ሶስተኛ ሰው እጅ በአዯራ 

ያስቀምጣሌ ተብል ሇመስማማት ይቻሊሌ፤ በስምምነቱ መሰረት ገንዘቡ በአዯራ 

ከተቀመጠ ሻጩ ሇገዢው ከሚኖርበት ተጠያቂነት ነፃ ይሆናሌ፤ ሆኖም በአዯራ 

በተቀመጠው ዋጋ ሌክ ገዢው ከሻጭ ሊይ ገንዘብ ጠያቂዎች ሇሆኑት የሚኖርበትን 

ሀሊፉነት አያስቀርም፡፡ 

አንቀጽ 145  የሻጭ ዋስትናዎች 

ሻጩ ዋጋው በሙለ እስኪከፇሌ ዴረስ ሰሇገንዘብ አከፊፇሌ ከዚህ በታች ከአንቀፅ 167 

እስከ 170  በተመሇከተው መሰረት በተሸጠው ንብረት ሊይ ህጋዊ የሆነ የመያዣ 

መብትና የውሌ ይፌረስሌኝ ክስ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ 

 

ክፌሌ አምስት 

ሽያጮችን በማስታወቂያ ስሇማዉጣትና ከሻጭ ሊይ ገንዘብ ጠያቂዎች ያሊቸው መብቶች 

አንቀጽ 146 በማስታወቂያ ስሇማውጣት 

የንግዴ መዯብር በተሸጠ ጊዜ፡- 

1) የንግዴ መዯብሩ የተመዘገበው እና ፌቃዴ የተሰጠው በአንዴ ክሌሌ ወይም ሇፋዯራሌ 

መንግስት ተጠሪ በሆነ ከተማ በሆነ ጊዜ የንግዴ መዯብር ሽያጭ የንግዴ መዯብሩ  

በሚገኝበት ክሌሌ ወይም ሇፋዯራሌ መንግስት ተጠሪ በሆነ ከተማ  ህጋዊ 
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ማስታወቂያዎችን በሚያትመው ጋዜጣ  ታትሞ መውጣቱን ገዢው ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2) የንግዴ መዯብሩ የተመዘገበው እና ፌቃዴ የተሰጠው በአንዴ ክሌሌ ወይም ሇፋዯራሌ 

መንግስቱ ተጠሪ በሆነ ከተማ ቢሆንም ንግደን የሚያካሂዯው በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ 

ከሆነ ሀገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ታትሞ መውጣቱን ገዢው ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

3) የንግዴ መዯብሩ የተመዘገበው እና ፌቃዴ የተሰጠው በፋዯራሌ መንግስት መዝጋቢ 

ወይም ፇቃጅ አካሌ ሲሆን ሀገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ታትሞ መውጣቱን 

ገዢው ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 147 በማስታወቂያዉ ስሇሚጠቀሱ ነገሮች 

በዚህ ህግ አንቀፅ 146 መሰረት የሚወጣ ማስታወቂያ፡- 

1) የሻጭንና የገዢን ስሞችና አዴራሻዎች፣ 

2) የንግዴ መዯብሩን አሊማዎችንና አዴራሻ፣ 

3) ከንግዴ መዯብሩ ጋር የተሸጡ የቅርንጫፌ መስሪያ ቤቶች ወይም የንግዴ ወኪሌ መስሪያ 

ቤቶች አሊማዎችንና አዴራሻቸውን፣ 

4) የሽያጩ ዓይነት፣ ቀንና ዓመት ምህረትን፣ 

5) የሽያጩን ዋጋ፤ 

6) የንግዴ መዯብሩ ዋና መኖሪያው ባሇበት ስፌራ መቃወሚያዎችን ሇመቀበሌ የመረጠዉን 

አዴራሻ፤  

መጥቀስ ይገባዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 148  ማስታወቂያው የሚወጣበት ጊዜ 

1) በዚህ ህግ አንቀፅ 146 መሰረት ማስታወቂያዎቹ ሽያጭ ከተከናወነበት ቀን ጀምሮ 

በሰሊሳ ቀናት ውስጥ መውጣት ይኖርበታሌ፤ 
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2) ዘግይቶ የወጣ ማስታወቂያ የፀና ነው። ሆኖም በመዘግየቱ ምክንያት በሻጭ ገንዘብ 

ጠያቂዎች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት ገዥ ተጠያቂ ሉሆን ይችሊሌ።  

አንቀጽ 149  ታግድ እንዱቆይ ስሇመጠየቅ 

1) ማንኛውም የሻጭ ገንዘብ ጠያቂ ክፌያ የሚጠይቅበት ጊዜ ባይዯርስ እንኳ የተሸጠበት 

ገንዘብ ታግድ እንዱቆይ የመጨረሻ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት ሰሊሳ ቀናት 

ውስጥ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከትና ገዢውን በአዴራሻው ማሳወቅ ይኖርበታሌ፤ 

2) ማመሌከቻው ወይም ማስታወቂያው የገንዘብ ጠያቂውን ስም፣ አዴራሻ፣ የሚጠየቀውን 

የገንዘብ መጠን እና ሇጥያቄው መነሻ የሆነውን ምክንያት መግሇፅ ይኖርበታሌ፤ 

3) በዚህ ህግ አንቀፅ 146 መሰረት ማስታወቂያ ሳይወጣ ቢቀር ወይም ማስታወቂያው 

በዚህ ህግ አንቀፅ 147  የተዘረዘሩትን ያሌገሇፀ እንዯሆነ ማመሌከቻውን ሇማቅረብ 

የተወሰነውን ጊዜ መጠበቅ ሳያስፇሌግ በማናቸውም ጊዜ ማቅረብ ይቻሊሌ፤ 

4) በማመሌከቻው ሊይ ውሳኔ እስኪሰጥ ዴረስ በገዢው ወይም በሶስተኛ ወገን እጅ ታግድ 

የተቀመጠውን የሽያጭ ገንዘብ መክፇሌ ወይም ማስተሊሇፌ አይቻሌም። እንዱሁም የዚህ 

ህግ አንቀፅ 153 ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ።  

አንቀጽ 150 ማመሌከቻው ተቀባይነት እንዲያገኝ ስሇመጠየቅ 

ሻጩ ትክክሇኛ ያሌሆነ ወይም ዘግይቶ የቀረበ ወይም በቂ ምክንያት የላሇው ማመሌከቻ 

ተቀባይነት እንዲያገኝ ፌርዴ ቤቱን መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 151 የሽያጩን ገንዘብ ስሇማከፊፇሌ 

1) የንግዴ መዯብሩ የሽያጭ ገንዘብ  በንግዴ መዯብሩ ሊይ የመያዣ ዋስትና ባሊቸው ገንዘብ 

ጠያቂዎች እና ገንዘቡ ታግድ እንዱቆይ ማመሌከቻ ባቀረቡ ገንዘብ ጠያቂዎች መካከሌ 

በስምምነት ወይም በፌርዴ ውሳኔ መሰረት እንዱከፊፇሌ ይዯረጋሌ፤ 

2) ከክፌፌለ የሚተርፌ ገንዘብ ካሇ ሇሻጩ ይመሇስሇታሌ፡፡ 

አንቀጽ  152  የንግዴ መዯብርን ሇጨረታ ስሇማቅረብ 
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1) የንግዴ መዯብሩ የሽያጭ ገንዘብ ሇገንዘብ ጠያቂዎች ክፌያ በቂ ሆኖ ያሌተገኘ እንዯሆነ 

በዚህ ህግ አንቀፅ 151  ንዐስ አንቀፅ (1) የተመሇከቱት ገንዘብ ጠያቂዎች የንግዴ 

መዯብሩ በሏራጅ እንዱሸጥ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከት ይችሊለ፤ 

2) ፌርዴ ቤቱም የንግዴ መዯብሩ በሀራጅ እንዱሸጥ ያዛሌ። የሀራጅ መነሻ ዋጋውም 

በንግዴ መዯብሩ የሽያጭ ውሌ ከተመሇከተው ዋጋ ሊይ አንዴ አስረኛ ተጨምሮበት 

ይሆናሌ፤  

3) ሇሏራጅ በቀረበበት ጊዜ ሶስተኛ ወገን ገዢ ሳይቀርብ የቀረ እንዯሆነ የንግዴ መዯብሩ 

ከፌተኛ ዋጋ ሇሰጠው ገንዘብ ጠያቂ ይሸጣሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ አራት 

የንግዴ መዯብር በዋስትና መያዣ ስሇማዴረግ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 153 ዋስትና መያዣ ማዴረግ ስሇመቻለ 

1) የንግዴ መዯብርን በዋስትና መያዣ ሇማዴረግ ይቻሊሌ፤ 

2) የንግዴ መዯብርን ዋስትና መያዣ ማዴረግ ከሕግ ወይም ከውሌ ሉመነጭ ይችሊሌ፤ 

3) በንግዴ መዯብር ሊይ የሚኖር ማናቸውም ከሕግ ወይም በውሌ የሆነ የዋስትና መያዣ 

መመዝገብ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 154 ከሕግ የመነጨ የዋስትና መያዣ መብት ስሊሊቸው ሰዎች 

1) ቀጥል የተመሇከቱት ሰዎች በንግዴ መዯብር ሊይ ከህግ የመነጨ የዋስትና መያዣ 

መብት አሊቸው፡፡ 

(ሀ) የሽያጭ ገንዘብ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ያሌተከፇሇው የንግዴ መዯብር ሻጭ፤ 

(ሇ) የከሰረ ነጋዳ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች፤ 
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2) አግባብነት ያሊችው የዚህ ህግ የአምስተኛው መጽሀፌ ዴንጋጌዎች በዚህ አንቀፅ ንዐስ 

አንቀፅ (1) (ሇ) በተመሇከተው ገንዘብ ጠያቂዎች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

 

ክፌሌ ሁሇት 

ሻጭ በንግዴ መዯብር ሊይ ስሊሇው ከሕግ የመነጨ የዋስትና መያዣ መብትና ውለ 

እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት 

አንቀጽ 155 ሊሌተከፇሇ ገንዘብ ስሇሚኖር ከሕግ የመነጨ የዋስትና መብት 

1) የንግዴ መዯብር የሽያጭ ገንዘብ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ያሌተከፇሇው የንግዴ 

መዯብር ሻጭ ሊሌተከፇሇው ገንዘብ በንግዴ መዯብሩ ሊይ ከህግ የመነጨ የዋስትና 

መያዣ መብት አሇው።  

2) የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ተፇፃሚ የሚሆነው የንግዴ መዯብሩ ሽያጭ በፅሁፌ 

ከሆነና ከህግ የመነጨው የዋስትና መብት ሽያጩ ከተከናወነበት ቀን አንስቶ ባለት ሰሊሳ 

ቀናት ውስጥ አግባብ ባሇው ህግ መሰረት ከተመዘገበ ነው።  

አንቀጽ 156 ውለ እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት 

1) የሽያጩ ገንዘብ ያሌተከፇሇው ሻጭ ውለ እንዱፇርስ የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 

2) ከህግ የመነጨ የዋስትና መብት አግባብ ባሇው ህግ መሰረት ካሌተመዘገበና ውለን 

የማፌረስ መብት በመዝገብ ውስጥ ካሌተመሇከተ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (1) 

የተዯነገገው በሶስተኛ ወገኖች ሊይ በመከሪያከሪያነት ሉቀርብ አይችሌም።  

አንቀጽ 157 ከህግ የሆነ የዋስትና መያዣ ስሇማስመዝገብ 

1) የሻጭ ከሕግ የመነጨ የዋስትና መያዣ መብት መዝገብ፡- 

(ሀ) የሻጩንና የገዢውን ስምና አዴራሻ፣ 

(ሇ) የሽያጩ ውሌ የተዯረገበትን ቀንና ዓመተ ምህረት፤ የውለ አይነት እና የሽያጩን 

ዋጋ ሌክ፣  

(ሏ) ከሽያጩ ዋጋ ሊይ የተከፇሇው የገንዘብ መጠን፣ 
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(መ) የቀሪውን ገንዘብ አከፊፇሌ ሁኔታና የወሇደ መጠን፣ 

(ሠ) ዋጋው ሳይከፇሌ ቢቀር በአንቀፅ 156 መሰረት ዉለን የማፌረስ መብት የተሰጠው 

መሆኑን፣ 

(ረ) የንግዴ መዯብሩ የስራ ዓይነትና አዴራሻው፣ 

(ሰ) የዋስትና መያዣ መብት ውስጥ የሚካተቱ የመዯብሩ ንብረቶች ዝርዝር፣ 

(ሸ) የዋስትና መያዣ መብቱ የቅርንጫፌ ወይም የወኪሌ መስሪያ ቤቶችን የሚያካትት 

የሆነ እንዯሆነ የቅርንጫፈን ወይም የንግዴ ወኪሌ መስሪያ ቤቱን  አዴራሻ መያዝ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ከሕግ የመነጨ የዋስትና መያዣ መብት የሚፇጸመው ሇዚሁ አሊማ ተሇይተው 

በተመዘገቡት የንግዴ መዯብሩ ንብረቶች ሊይ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 158 ውሌ ማፌረስን ሇመጠየቅ ስሇሚቀርብ ክስ 

1) የሽያጩ ገንዘብ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ባሇመከፇለ በዚህ ህግ አንቀጽ 156  

መሠረት ውለ እንዱፇርስ የሚጠይቅ ሻጭ ያሌተከፇሇዉ ገንዘብ ምንም ያህሌ ቢሆን 

የሽያጭ ዉለ ከተፇጸመ በኋሊ ገዢዉ የቀሊቀሊቸዉን ንብረቶች ሳይጨምር ዉለ 

እንዯፇርሰ ባሇበት ሁኔታ የንግዴ መዯብሩን መሌሶ መዉሰዴ አሇበት፡፡  

2) ከሻጭና ከገዢ መብት ጋር በተያያዘ ዉሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ የተሸጠዉ መዯብር ንብረት 

ዋጋ ከፌ ወይም ዝቅ ማሇት ግምት ውስጥ መግባት አሇበት፡፡ 

ክፌሌ ሦስት 

በንግዴ መዯብር ሊይ ስሇሚዯረግ ከውሌ የመነጨ የዋስትና መያዣ 

አንቀጽ 159   ከውሌ የመነጨ የዋስትና መያዣ ሁኔታዎች 

1) በፌትሏብሔር ህግ መሰረት ችልታ ያሇውና የንግዴ መዯብር ባሇቤት የሆነ ማንኛውም 

ሰው ንግደን ራሱ ባያካሄዯውም እንኳን የንግዴ መዯብሩን በውሌ የዋስትና መያዣ 

ሉያዯርገው ይችሊሌ። 
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2) የዋስትና መያዣ ውሌ በጽሁፌ መዯረግና ውለም ከተዯረገበት ቀን አንስቶ በሰሊሳ ቀናት 

ውስጥ የንግዴ መዯብሮች የዋስትና መያዣ በሚመመዘገብበት መዝገብ መመዝገብ 

አሇበት። 

አንቀጽ 160  መዝገቡ ስሇሚይዛቸው ጉዲዮች 

1) ከውሌ የመነጨ የዋስትና መያዣ መዝገብ፤  

(ሀ) የዋስትናው መያዣ የተሰጠው ገንዘብ ጠያቂና የዋስትና መያዣ የሰጠው ባሇዕዲ 

ስምና አዴራሻ፣ 

(ሇ) የዋስትና መያዣው የተሰጠበትን ቀን እና ዓመተ ምህረትና የዋስትና መያዣውን 

አይነት፣  

(ሏ) በዋስትና መያዣው መሰረት የሚፇሇገውን የገንዘብ ሌክ፣ ያከፊፇለም ሁኔታና 

የወሇደን መጠን፣ 

(መ) የንግዴ መዯብሩን የስራ ዓይነትና አዴራሻ፣ 

 (ሠ) በዋስትና መያዣው መብት ውስጥ የተካተቱትን የመዯብሩ ንብረቶች ዝርዝር፣ 

 (ረ) የዋስትና መያዣ መብቱ የቅርንጫፌ ወይም የንግዴ ወኪሌ መስሪያ ቤትን 

የሚያካትት እንዯሆነ የቅርንጫፈን የንግዴ ወኪለን መስሪያ ቤት አዴራሻ፤ 

   መያዝ አሇበት። 

2) ከውሌ የመነጨ የዋስትና መያዣ መብት የሚፇፀመው ሇዚሁ አሊማ ተሇይተው 

በተመዘገቡት የንግዴ መዯብሩ ንብረቶች ሊይ ብቻ ነው።  

 

ክፌሌ አራት 

የንግዴ መዯብር የዋስትና መያዣዎች አመዘጋገብ  

አንቀጽ 161 የማስመዝገቢያ ቦታ 
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1) የንግዴ መዯብር የዋስትና መያዣ የሚመዘገበው የንግዴ መዯብሩ በተመዘገበበትና 

የንግዴ ፌቃዴ ባወጣበት ክሌሌ ወይም ሇፋዯራሌ መንግስቱ ተጠሪ በሆነ ከተማ በሚገኝ 

የንግዴ መዯብር መያዣን በሚመዘግበው አካሌ ነው። 

2) በዋስትና የተያዘው የንግዴ መዯብር ከአንዴ ክሌሌ ወይም ሇፋዯራሌ መንግስት ተጠሪ 

ከሆነ ከተማ ውጭ ቅርንጫፌ ወይም ወኪሌ መስሪያ ቤት ያሇው እንዯሆነ የዋስትና 

መያዣው የቅርንጫፌ ወይም የወኪሌ መስሪያ ቤቱ በሚገኝበት ክሌሌ ወይም ከተማ 

በተጨማሪ መመዝገብ ይኖርበታሌ።  

አንቀጽ 162  የንግዴ መዯብሩን ወዯ ላሊ ስፌራ ስሇማዛወር 

1) የንግዴ መዯብሩን ሇማዛወር የሚፇሌግ ባሇእዲ የንግዴ መዯብሩን በዋስትና ሇያዘው 

ገንዘብ ጠያቂ ማስታወቅ ይኖርበታሌ። ሆኖም ገንዘብ ጠያቂው መዛወሩን እንዱያውቅ 

ያሌተዯረገ እንዯሆነ ወይም እንዱያውቅ ከተዯረገው የመዛወሪያ ቀን ቢያንስ ከአንዴ ወር 

በፉት አስቀዴሞ ዝውውሩ ከተፇፀመ ገንዘብ ጠያቂው እዲው እንዱከፇሇው ወዱያውኑ 

መጠየቅ ይችሊሌ።  

2) የንግዴ መዯብሩን በዋስትና የያዘ ማንኛውም ገንዘብ ጠያቂ ዝውውሩ የመዯብሩን ዋጋ 

ይቀንሰዋሌ ብል የገመተ እንዯሆነ በአንቀፅ 170 በተሰጠው መብት መጠቀም ይችሊሌ። 

3) ገንዘብ ጠያቂው በንግዴ መዯብሩ መዛወር ከተስማማና የንግዴ መዯብሩ የተዛወረው 

በተመዘገበበት ክሌሌ ወይም ከተማ ውስጥ የሆነ እንዯሆነ ዝውወሩን መሰረት አዴርጎ 

ምዝገባው እንዱስተካከሌ መጠየቅ ይኖርበታሌ። የንግዴ መዯብሩ ቀዴሞ ከተመዘገበበት 

ክሌሌ ወይም ሇፋዯራሌ መንግስቱ ተጠሪ ከሆነው ከተማ ውጭ የተዛወረ የሆነ እንዯሆነ 

ገንዘብ ጠያቂው የተዛወረው የንግዴ መዯብር ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት ክሌሌ ወይም 

ከተማ እንዯ አዱስ መመዝገቡን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ። 

4) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ (3) መሰረት ምዝገባው የተስተካከሇ ወይም አዱስ ምዝገባ 

የተከናወነ እንዯሆነ ማስተካከያው ወይም አዱሱ ምዝገባ የመጀመሪያው ምዝገባ 

ከተከናወነበት ጀምሮ የፀና ይሆናሌ።  

አንቀጽ 163  ስሇ ዋናውና ስሇ ወሇደ 
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የመያዣው መመዝገብ የሁሇት አመታት ወሇዴን ከዋናው ገንዘብ ጋር በእኩሌ ዯረጃ 

ያስቀምጠዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 164 ምዝገባው ጸንቶ የሚቆይበት ግዜ 

ካሌታዯሰ በስተቀር በተመዘገበ የዋስትና መያዣ ሊይ የሚኖር መብት የሚፀናው 

መያዣው ከተመዘገበበት ጊዜ አንስቶ እስከ አምስት አመት ዴረስ ይሆናሌ፤ 

አንቀጽ 165 ስሇመሰረዝ 

የተመዘገበው የዋስትና መያዣ በዋስትና መያዣው ሊይ ያገባኛሌ በሚለ ወገኖች 

በተዯረገ የፅሁፌ ስምምነት ወይም በፌርዴ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ሉሰረዝ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 166  ስሇመረጃ 

ማንኛውም ሰው የተወሰነውን ክፌያ ከፌል የንግዴ መዯብር የዋስትና መያዣ መዝገብ 

ሇመያዝ ሃሊፉነት ከተሰጠው አካሌ ከመዝገቡ በአጭር የተዉጣጣውን ግሌባጭ ወይም 

የተጠየቀው መረጃ በመዝገብ ውስጥ ያሌሰፇረ ከሆነ ይህንኑ መረጃ በፅሁፌ የመቀበሌ 

መብት አሇው።  

አንቀጽ 167 ስሇ ተጠያቂነት 

የንግዴ መዯብር የዋስትና መያዣ የሚመዘገብባቸውን መዝገቦች የሚይዝ አካሌ 

በመዝገቡ ውስጥ መመዝገብ ያሇበትን ጉዲይ ሳይመዘግብ ቢቀር ወይም በዚህ ህግ አንቀፅ 

166 መሰረት በሰጠው ግሌባጭ ወይም የምስክር ወረቀት ሊይ ሇፇፀመው ስህተት 

ወይም መመዝገብ የሚገባውን ባሇመመዝገቡ ተጠያቂ ይሆናሌ።   

አንቀጽ 168  በዝርዝር ህግ ስሇሚወሰኑ ጉዲዮች 

የንግዴ መዯብር የዋስትና መያዣ የሚመዘገብበት መዝገብ አያያዝ፣ ምዝገባን 

በተመሇከተ ሉከተለት ስሇሚገባ ስርአት፣ ሇማስመዝገቢያና በዚህ ህግ አንቀፅ 166 

መሰረት ሇሚሰጥ መረጃ ስሇሚከፇሌ ክፌያ በዝርዝር ህግ ይወሰናሌ። 
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ክፌሌ አምስት 

የዋስትና መያዣ ያሊቸው ገንዘብ ጠያቂዎች በንግዴ መዯብሩ ሊይ ያሊቸው መብቶች 

አንቀጽ 169  ስሇ ንግዴ መዯብር መሸጥና ማከራየት 

1) ተቃራኒ ዴንጋጌ ቢኖርም ባሇዕዲው የንግዴ መዯብሩን ሇመሸጥ ወይም በላሊ መንግዴ 

ሇማስተሊሇፌ ወይም ሇማከራየት መብት አሇው። 

2) የንግዴ መዯብር ቢሸጥ ወይም በላሊ መንገዴ ቢተሊሇፌ ወይም ቢከራይ በዋስትና 

መያዣው መሰረት የሚፇሇገው ገንዘብ ወዱያውኑ ይከፇሊሌ በማሇት መዋዋሌ ይቻሊሌ። 

ይህም የውሌ ቃሌ ውለ በሚመዘገብበት ጊዜ በመዝገብ ውስጥ ካሌተጠቀሰ ዋጋ 

አይኖረውም። 

አንቀጽ 170 ስሇ ዋስትና መያዣ ዋጋ መቀነስ  

ባሇዕዲው በተሇይም የንግደን መዯብር ወዯላሊ ቦታ በማዛወሩ፣ የንግዴ መዯብሩ ስራ 

የሚከናወንበትን ቦታ ኪራይ ባሇመክፇለ የሸቀጦች ብዛት በመቀነሱ ምክንያት የንግዴ 

መዯብሩን ዋጋ ከቀነሰው ወይም ይቀንሰዋሌ ተብል ቢገመት ገንዘብ ጠያቂው አዱስ 

ዋስትና እንዱቀርብሇት፣ ዋስትናው ካሌቀረበሇት ያሌተከፇሇው ገንዘብ ወዱያውኑ 

እንዱከፇሇው በፌርዴ ቤት ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 171 የንግዴ መዯብርን ስሇማገዴ 

1) የዋስትና መያዣ ያሇው ገንዘብ ጠያቂ በእዲ መክፇያው ቀን ገንዘቡ ያሌተከፇሇው 

እንዯሆነ መዯብሩን በሀራጅ ሇመሸጥ ይቻሌ ዘንዴ በመዯብሩ ሊይ የእግዴ ትእዛዝ 

እንዱሰጥሇት በፌርዴ ቤት ሇመጠየቅ ይችሊሌ። የእግዴ ትእዛዙም የሚተሊሇፇው ገንዘብ 

ጠያቂው ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ገንዘቡ መከፇሌ ከሚገባው ቀን ሰሊሳ ቀናት ካሇፇው 

በኋሊ ነው።  

2) የዋስትና መያዣ ያሇው ገንዘብ ጠያቂ የሚፇሌገው ገንዘብ ሳይከፇሇው ቢቀር የሕጉን 

ስርዓት ሳይከተሌ የንግደን መዯብር ሇማሳገዴ ወይም ሇመሸጥ ይችሊሌ ተብል 

በማናቸውም አኳኋን ሇመዋዋሌ አይችሌም። 
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3) የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 እና 2 ቢኖርም፣ ገንዘብ ጠያቂ የሆነ ማንኛውም ሰው 

በሌዩ ሁኔታ የንግዴ መዯብሩን ሇመሸጥ የሚችሌበት ሁኔታ በህግ ሉዯነገግ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 172  የንግዴ መዯብርን የመከታተሌ መብት 

1) መያዥ የሆነው መዯብር በማንም እጅ ቢተሊሇፌ መያዣነቱ የሚከተሇው ስሇሆነ 

የዋስትና መያዣ ያሇው ገንዘብ ጠያቂ መያዣው ሇሶስተኛ ወገን ተሊሌፍም ቢገኝ 

ሇማስያዝ ይችሊሌ፤ 

2) ይህንንም የያዘው ሶስተኛ ወገን የሆነው ሰው በዋስትና መያዣነት ገንዘብ ጠያቂዎች 

ሇሆኑት የሚፇሌጉትን ገንዘብ በሙለ ካሌከፇሊቸው በስተቀር መያዣ የሆነ የንግዴ 

መዯብር እንዲይይዝ ሇማዴረግ አይቻሌም፡፡ 

አንቀጽ 173  የዋስትና መያዣው የሚያካትታቸው ንብረቶች 

1) በዋስትና መያዣነት መሰረት የንግዴ መዯብሩ እንዱታገዴ ሲታዘዝ በታገዯበት ጊዜ 

የንግዴ መዯብሩ በሚገኝበት ሁኔታ የንብረቶች ክፌልች ዋጋ ወይም ከፌተኛነት 

ያሊቸውም ቢሆንም መያዣው ይጸናበታሌ። 

2) የዋስትና መያዣው ተፇፃሚ የሚሆነው በመዝገቡ ውስጥ በግሌፅ በተመሇከቱት የንግዴ 

መዯብሩ ንብረቶች ሊይ ነው።  

አንቀጽ 174 የቀዯምትነት መብት 

1) ከንግዴ መዯብር ሽያጭ ሊይ የዋስትና መያዣ ያሊቸው ገንዘብ ጠያቂዎች የቀዲሚነት 

መብት አሊቸው፤ 

2) የዋስትና መያዣ ያሊቸው ገንዘብ ጠያቂዎች መብት በተመዘገቡበት ቀን ቅዯም ተከተሌ 

መሰረት ይወሰናሌ። ሆኖም የዋስትና መያዣቸውን በአንዴ ቀን ውስጥ ያስመዘገቡ 

ገንዘብ ጠያቂዎች እኩሌ ዯረጃ ይኖራቸዋሌ።  

3) የሻጭ ከህግ የመነጨ የዋስትና መያዣ ከውሌ የመነጨ የዋስትና መያዣ ቅዴሚያ 

ይኖረዋሌ።  

አንቀጽ 175 የዋስትና መያዣ ያሇው ከከሰረው ባሇዕዲ ገንዘብ ጠያቂዎችን መቃወም ሰሇመቻለ 
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በንግዴ መዯብር ሊይ የተመዘገበ የዋስትና መያዣነት ያሊቸው በዚህ ሕግ በአምስተኛ 

መጽሀፌ በተመሇከቱት አግባብ ባሊቸው ዴንጋጌዎች መሰረት ከከሰረው ባሇዕዲ ገንዘብ 

የሚጠይቁትን መቃወሚያ ይሆናሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ አምስት 

የንግዴ መዯብርን ስሇ ማከራየት 

አንቀጽ 176 የፌትሏ ብሔር ሕግ ተፇጻሚ ስሇመሆኑ 

1) የንግዴ መዯብርን ሇማከራየት ይቻሊሌ። 

2) በዚህ ህግ ከአንቀጽ 180 እስከ 189 የተመሇከቱት እንዯተጠበቁ ሆነው የንግዴ መዯብር 

ኪራይን በተመሇከተ በፌትሏብሔር ሕግ በቁጥር 2896-2974 የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 

ተፇፃሚ ይሆናሌ።  

አንቀጽ 177 ውሌን በይፊ ስሇማስታወቅ 

1) የንግዴ መዯብር የኪራይ ውሌ በፅሁፌ ካሌሆነና ከአከራይ ወይም ከተከራይ በአንደ 

አመሌካችነት በዚህ አንቀፅ ንዐስስ አንቀጽ 2 መሰረት ካሌተመዘገበና ሰፉ ስርጭት ባሇው 

ጋዜጣ ካሌወጣ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ በመቃወያነት ማቅረብ አይችሌም።  

2) የንግዴ መዯብር ኪራይ በተከራዩ ወይም በአከራዩ አመሌካችነት፡-  

(ሀ) የንግዴ መዯብሩ የተመዘገበው ወይም የንግዴ ፌቃዴ የተሰጠው በክሌሌ ወይም 

ሇፋዯራሌ መንግስቱ ተጠሪ በሆነ ከተማ ከሆነ ምዝገባውም በክሌለ ወይም በከተማው 

ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ይወጣሌ። 

(ሇ) የንግዴ መዯብሩ የተመዘገበው ወይም ፌቃዴ የተሰጠው በህግ ስሌጣን በተሰጠው 

የፋዯራሌ መንግስቱ አካሌ ከሆነ ምዝገባው ሀገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ 

ይወጣሌ። 
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(ሏ) የንግዴ መዯብሩ ከአንዴ ክሌሌ በሊይ የንግዴ ስራ የሚያከናውን ከሆነ ምዝገባው 

የሚካሄዯው ዋና መስሪያ ቤቱ በሚገኝበት ይሆናሌ፤ ምዝገባው ሀገር አቀፌ ስርጭት 

ባሇው ጋዜጣ ይወጣሌ። 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ (2) መሰረት የሚወጣ ማስታወቂያ፡- 

(ሀ) የአከራዩንና የተከራዩን ስምና አዴራሻ፣ 

(ሇ) ውለ የተዯረገበት ቀንና የውለን ዓይነት፣ 

(ሏ) የንግዴ መዯብሩን አሊማና አዴራሻ፣ እና 

(መ) የኪራዩ ውሌ ፀንቶ የሚቆይበትን  ጊዜ፤ 

መግሇፅ አሇበት። 

4) የኪራይ ውሌ በንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት የሚፇጸም ይሆናሌ፤ 

5) የኪራይ ውሌ ማስታወቂያ፡- 

(ሀ) የአከራዩንና የተከራዩ ስምና አዴራሻ፣ 

(ሇ) የንግዴ መዯብር ዓይነትና አዴራሻው፣ 

(ሏ) የኪራይ ውሌ የሚፇጸምበት ጊዜ፣ 

(መ) በዋስትናው የተቀመጠው የገንዘብ ሌክ፣ 

6) በዚህ ህግ አንቀፅ  201 መሰረት በዋስትናው የተያዘው ገንዘብ ሇተከራዩ የሚመሇስሇት 

ከመጨረሻው የማስታወቂያ ቀን አንስቶ ከአንዴ ወር በኋሊ ነው፤ እንዯዚህ ካሌተዯረገ ግን 

ባሇቤቱ ሇሶስተኛ ወገኖች ሃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 178 ምዝገባን ስሇማስተካከሌ   

በዚህ ህግ በአንቀፅ 177 እና 178 በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት አስፇሊጊው ሁለ 

እስኪሟሊና ከተሟሊበትም ቀን አንስቶ ሰሊሳ ቀናት እስከሚያበቃበት ዴረስ ተከራዩ 

ሇገባው እዲ ሁለ የንግዴ መዯብሩ ባሇቤት በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂነት ይኖርበታሌ።    
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አንቀጽ 179 የንግዴ መዯብር አከራይ ተጠያቂነት 

በዚህ ህግ በአንቀፅ 177 እና 178 በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሰረት አስፇሊጊው ሁለ 

እስኪሟሊና ከተሟሊበትም ቀን አንስቶ ሰሊሳ ቀናት እስከሚያበቃበት ዴረስ ተከራዩ 

ሇገባው እዲ ሁለ የንግዴ መዯብሩ ባሇቤት በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂነት ይኖርበታሌ።    

አንቀጽ 180  በንግዴ ወረቀቶች ሊይ ተከራይ መሆኑን ስሇ መጥቀስ 

ተከራዩ በንግዴ ወረቀቶች ሊይ ሁለ ተከራይነቱን ‹‹ተከራይ›› የሚሌ ቃሌ ጨምሮ 

ካሌገሇፀ የኪራይ ውለ ፇራሽ ሉሆን ይችሊሌ። 

አንቀጽ 181 ስሇ ተከራዩ ግዳታዎች 

ተከራዩ የተስማማበትን ኪራይ በትክክሌ ካሌከፇሇ፣ እንዯ መሌካም ነጋዳ ሇንግዴ 

መዯብሩ ጥቅም ካሊስገኘ፣ ስራውንም በትክክሌ በንግዴ መዯብር ዓይነት ካሊካሄዯ፤ 

የኪራይ ውለ ፇራሽ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 182  ዋስትና ስሇማስያዝ 

1) ከኪራዩ በተጨማሪ ተከራዩ ሇአከራዩና ሇሶስተኛ ወገኖች ያሇበትን ግዳታ የሚወጣ 

መሆኑን ሇማረጋገጥ የሚስችሌ ዋስትና እንዱሰጥ በኪራይ ውለ ሉመሇከት ይችሊሌ።  

2) ተቃራኒ የሆነ ስምምነት ቢኖርም ተከራዩ ግዳታውን ከተወጣና በዚህ ህግ በአንቀፅ 193 

በተመሇከተው ጊዜ ውስጥ በገንዘብ ጠያቂዎች ምንም አይነት ማመሌከቻ ካሌቀረበ ውለ 

እንዯተረጠ ተከራዩ የሰጠው ዋስትና ሙለ ሇሙለ ይመሇስሇታሌ።   

አንቀጽ 183  ንግደ በተከራዩ በራሱ መከናወን ያሇበት ስሇመሆኑ 

የኪራዩ ውለ የተከራዩን የግሌ ብቃት መሰረት አዴረጎ የተዯረገ በመሆኑ ተከራዩ 

ከአከራዩ በፅሁፌ ፇቃዴ ሳያገኝ ውለን አሳሌፍ ሇላሊ ሰው መስጠት አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 184 ስሇተከራዩ ዕዲዎች  

የኪራይ ውለ መረጥ ተከራዩ ከገንዘብ ጠያቂዎች የሚፇሇጉበትን እዲዎች ወዱያውኑ 

እንዱከፌሌ ያስገዴዯዋሌ። 
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አንቀጽ 185 አከራዩ ተወዲዲሪ የሆነ ንግዴ እንዲያካሂዴ ስሇመከሌከለ 

1) የተከራየ የንግዴ መዯብር ባሇቤት የኪራይ ውለ ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ 

ተመሳሳይ የንግዴ አሊማ ያሇውን ላሊ የንግዴ መዯብር በማም ወይም በመግዛት 

ወይም በላሊ መንገዴ እንዱተሊሇፌሇት በማዴረግ መወዲዯር አይችሌም።  

2) ባሇቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ 1 ተሊሌፍ ቢገኝ ኪሳራ እንዱከፌሌ ይዯረጋሌ። 

ያመውም የንግዴ መዯብር ሉዘጋ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 186 ተከራዩን ተወዲዲሪ የንግዴ ስራ እንዲይሰራ መከሌከሌ ስሇመቻለ 

1) የኪራይ ውሌ ከተረጠ በኋሊ ተከራዩ የንግዴ መዯብሩ ባሇቤት የሚሰራውን የንግዴ ስራ 

ዓይነት በመስራት እንዲይወዲዯር በውሌ ሇመስማማት ይቻሊሌ። 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው ክሌከሊ ውለ ከተረጠ ከአምስት አመት 

በኋሊ ሉፀና አይችሌም። 

 

ምዕራፌ ስዴስት 

የንግዴ መዯብርን ሇንግዴ ማህበር መዋጮ ስሇማዴረግ  

አንቀፅ 187 መዋጮ በማስታወቂያ ስሇመግሇፅ  

የንግዴ መዯብር በመም ወይም በመካሄዴ ሊይ ሊሇ የንግዴ መዯብር መዋጮ የተዯረገ 

እንዯሆነ ይህንኑ የሚገሌፅ ማስታወቂያ በዚህ ህግ አንቀጽ 177 እንዯተመሇከተው 

ታትሞ መውጣት ይኖርበታሌ።  

አንቀጽ 188 በማስታወቂያ ሊይ ስሇሚገሇፁ ነገሮች  

በዚህ ህግ አንቀፅ 187 መሰረት የሚወጣው ማስታወቂያ፡- 

1) የመዋጮው አዴራጊው ስምና አዴራሻ፡- 

2) መዋጮ የተዯረገውን የንግዴ መዯብር አሊማና አዴራሻ፣ 

3) መዋጮ የተዯረገሇትን የንግዴ ማህበር ስምና አይነቱ፣ የዋናው መስሪያ ቤት አዴራሻ፣ 
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4) የማህበሩ መመስረቻ ፅሁፌ የወጣበትን ቀን፣ 

መግሇፅ ይኖርበታሌ።  

አንቀጽ 189 መዋጮን ስሇመቃወም 

1) በዚህ ህግ አንቀፅ 187 መሰረት የመጨረሻው ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ በሰሊሳ 

ቀናት ውስጥ በመዋጮነት በሚሰጠው የንግዴ መዯብር ሊይ ገንዘብ ጠያቂ የሆኑ ሁለ 

የእዲው መክፇያ ጊዜ ያሌዯረሰ ቢሆንም መዋጮውን የሚቃወሙ ሇንግዴ ማህበሩ ዋና 

መስሪያ ቤት በፅሁፌ ማስታወቅ ይችሊለ። 

2) ማስታወቂያው ካሌወጣ ወይም ዋጋ የላሇው ከሆነ ገንዘብ ጠያቂው በማናቸውም ጊዜ 

ተቃውሞን ማቅረብ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 190 በማህበርተኞች ስሇሚወሰዴ እርምጃ 

1) ማንኛውም ማህበርተኛ በዚህ ህግ አንቀጽ 189 መሰረት መቃወሚያ ከቀረበበት ጊዜ 

አንስቶ በሰሊሳ ቀናት ውስጥ በመም ሊይ ያሇው ማህበር እንዱፇርስ ወይም በመስራት 

ሊይ ሊሇው የንግዴ ማህበር የተዯረገው መዋጮ እንዱሰረዝ ፌርዴ ቤትን ሇመጠየቅ 

ይችሊሌ።  

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት ተቃውሞ ካሌቀረበ ተቃዋሚዎች ሇሚጠይቁት 

ገንዘብ የንግዴ ማህበሩ ከመዋጮ አዴራጊው ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂዎች 

ናቸው።  

ርዕስ ስዴስት 

ስሇንግዴ ውዴዴር 

ምዕራፌ አንዴ 

 

አንቀጽ 191 ዓሊማዎች 

የንግዴ ውዴዴር ዴንጋጌዎች የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፡- 

1) የንግዴ ስርዓት ውስጥ ውዴዴር እንዱኖር ማዴረግ፤ ማበረታታት እና 

የመጠበቅ፣ 
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2)  ጸረ-ውዴዴር ተግባራት በሀገር እና በውጪ ንግዴ፤ በሸማቾች መብትና 

ጥቅም ሊይ የሚያዯርሱትን አለታዊ ተጽእኖ መቆጣጠር እና ማስወገዴ፣ 

3)  ፇጠራ ማበረታታት፤ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በኢኮኖሚ 

እዴገት ውስጥ ያሊቸው ዴርሻ እንዱያዴግ ማበረታታት፣ 

4)  የኢኮኖሚ ሌማት ማፇጠን፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት 

ፀረ-ውዴዴር የሆኑ የንግዴ አሠራሮች 

ስሇመከሊከሌና ውህዯትን ስሇመቆጣጠር 

  ክፌሌ አንዴ 

ፀረ-ውዴዴር የሆኑ የንግዴ አሠራሮችን ስሇመከሊከሌ 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ፀረ ውዴዴር ስምምነት፣ በህብረት የሚያዙ አሞችና ውሳኔዎች 

አንቀጽ 192   መርህ  

በነጋዳዎች መካከሌ የተዯረገ ስምምነት፣ በህብረት የተያዘ አም ወይም የተሊሇፇ 

ውሳኔ፣ የንገዴ ውዴዴርን የማገዴ ወይም በጉሌህ ዯረጃ መከሌከሌ የማዛበት ወይም 

የመገዯብ ዓሊማ ወይም ውጤት ያሇው ከሆነ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

አንቀጽ 193 ፌጹም ክሌከሊ 

1) ወዯ ጎን ግንኙነት ባሊቸው ነጋዳዎች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት፤ የህብረት አም 

ወይም ውሳኔ በተሇይም፡-  

(ሀ) በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ የመግዣ ወይም የመሸጫ ዋጋ ወይም 

ማንኛውንም ላሊ የንገዴ ገዯብ መወሰን፣ 

(ሇ) ምርትን መገዯብ፤ የንግዴ ዕቃዎችን ማከማቸት ወይም የንግዴ ዕቃዎች በመዯበኛው 

የንግዴ መሥመር እንዲይሸጡ ሇማዴረግ መዯበቅ፤ ማገዴ ወይም መያዝ፤ 

(ሏ) ተመሳጥሮ መጫረት፣  
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(መ) ዯንበኞችን፣አቅራቢዎችን፣ክሌሌን፣ወይም የምርትና የአገሌግልት ዏይነቶችን በኮታ 

በመመዯብ በመሀከሊቸው ሌዩነት ማዴረግ(ሠ) ሇመዯራዯር ፌቃዯኛ አሇመሆን፣  

(ረ) የገበያ ዴርሻ መከፊፇሌን የሚመሇከት ከሆነ የተከሇከሇ ነው፡፡  

2) ግንኙነታቸው ከሊይ ወዯታች በሆኑ ነጋዳዎች መካከሌ የተዯረገ ስምምነት ዝቅተኛ 

የመሌሶ መሸጫ ዋጋን የሚወስን ከሆነ የጠከሇከሇ ነው፡፡ 

3) ሇዚህ ክፌሌ አፇጻጸም ስምምነት ማሇት በህግ ተቀባይነት ቢኖረውም፣ ባይኖረውም 

መግባባት፣ በፅሁፌ ወይም በቃሌ የተፇፀመ ውሌ ወይም የአሰራር ስርአት ነው፡፡  

4) ሇዚህ ክፌሌ አፇጻጸም በህብረት የተያዘ አም ማሇት ስምምነት ሳይኖር በነጋዳዎች 

መካከሌ በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በየግሌ የሚፇፀምን ተግባር ሇመተካት 

የሚፇፀም የትብብር ዴርጊት ነው፡፡  

5) ሇዚህ ክፌሌ አፇጻጸም የጎንዮሽ ግንኙነት የሚባሇው በአንዴ ተፇሊጊ ገበያ ውስጥ ባለ 

ተወዲዲሪ ነጋዳዎች መካከሌ የሚኖር ግንኙነት ማሇት ነው፡፡ 

6) ሇዚህ ክፌሌ አፇጻጸም ከሊይ ወዯ ታች የሆነ ግንኙነት የሚባሇው ዯግሞ ነጋዳዎች 

ከዯንበኞች ወይም ከአቅራቢዎች ወይም ከሁሇቱም ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ነው፡፡  

አንቀጽ 194 ላልች ስምምነቶቸ ፣በህብረት የሚያዙ አሞችና በህብረት የሚወሰደ ውሳኔዎች   

ግንኙነታቸው ከሊይ ወዯ ታች ወይም የጎንዮሽ ግንኙነት ካሊቸው ነጋዳዎች ውጪ የተዯረጉ 

ስምምነቶች፣የተያዙ በህብረት የሚያዙ አሞችና ውሳኔዎች የንግዴ ውዴዴሩን የመገዯብ፣ 

የመቀነስ ወይም የማጥፊት ዓሊማ ወይም ውጤት ያሇው ከሆነ የተከሇከሇ ነው፡፡  

 

ንዐስ  ሁሇት 

በበሊይነት የተያዘን ገበያ አሊግባብ መጠቀም 

አንቀጽ 195 ክሌከሊ 

ገበያን በበሊይነት የያዘ አንዴ ነጋዳ ወይም ነጋዳዎች አሊግባብ ገበያዉን መጠቀም 

የተከሇከሇ ነዉ፡፡  

አንቀጽ 196 የበሊይበትን ስሇማረጋገጥ  
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1) ማንኛውም ነጋዳ በግለ ወይም ከላልች ጋር በመሆን በአንዴ ተፇሊጊ የገበያ ክሌሌ ውስጥ 

ዋጋን ወይም ላልች የንግዴ ዴርዴር ሁኔታዎችን የመቆጣጠር ወይም ውዴዴርን 

የማጥፊት ወይም የመገዯብ የተረጋገጠ አቅም ያሇው ሆኖ ከተገኘ ገበያውን በበሊይነት 

ይዟሌ ይባሊሌ፡፡  

2) አንዴ ገበያ በበሊይነት መያዙን ሇማረጋገጥ ነጋዳው በገበያው ውስጥ ያሇውን ዴርሻ ወይም 

ላልች ወዯ ገበያው እንዲይገቡ ሇመከሌከሌ ያሇውን ጥቅም ወይም አግባብነት ያሊቸውን 

ላልች መመዘኛዎች ወይም የመመዘኛዎቹ ጥምረት ግምት ውስጥ የሚገቡ ጉዲዮች 

ናቸው፡፡  

3) በአንዴ ገበያ ውስጥ የበሊይነት አሇ ሇማሇት የሚቻሇው የተባሇው ገበያ ተወዲዲሪ ሉሆኑ 

የሚችለ ወይም የሚተካኩ የንግዴ እቃዎችንና አገሌግልቶችን የያዘ ሲሆን ነው፡፡  

4) በአንዴ ገበያ መሌከአምዴራዊ ክሌሌ የውዴዴር ሁኔታዎች በበቂ ሁኔታ አንዴ አይነት 

የሆኑበት እና በአጎራባች ገበያዎች ከሚታዩት  የውዴዴር ሁኔታዎች የሚሇዩበት ነው፡፡ 

5) በህግ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ አንዴ ነጋዳ ወይም ላልች ነጋዳዎች በጋራ ገበያውን 

በበሊይነት በተፇሊጊው የገበያ ክሌሌ የሚይዙት ከዓመታዊ ሽያጭ ገቢያቸው ወይም 

ዓመታዊ ሀብታቸው ወይም በኢንዴስትሪዎች ውስጥ ከምን ያህሌ በሊይ ሲይዙ እንዯሆነ 

ሉዯነግጉ ይችሊለ፤ 

6) በዚህ ዴንጋጌ ውስጥ "ተፇሊጊ የገበያ ክሌሌ"- ማሇት ሻጮችና ሸማቾች ሌውውጥ 

የሚያካሂደበት አንዴ አካባቢ ሆኖ በዚህ አካባቢ ውስጥ የውዴዴር ሁኔታዎች ተመሳሳይ 

የሚሆኑበት አካባቢያዊ እና ምርታዊ የገበያ ክሌሌ የሚያመሇክት ነው፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ  ሦስት 

ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር 

አንቀጽ 197 ክሌከሊ  

ማንኛውም ነጋዳ በንግዴ ስራ ሂዯት ሀቀኛ ያሌሆኑ አሳሳች ወይም አታሊይነት ያሇበት 

እና የተወዲዲሪን የንግዴ ጥቅም የጎዲ ወይም ሉጎዲ የሚችሌ ዴርጊት ወይም ተግባር 

መፇፀም ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡  

አንቀጽ 198 ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር 
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አግባብ ባሇው ህግ ተገቢ ያሌሆነ የንግዴ ውዴዴር ተግባራት ናቸው ተብል የተዯነገጉ 

ተግባራትን  መፇፀም የተከሇከሇ ነው፡፡ 

 

ክፌሌ ሁሇት 

ውህዯትን ስሇመቆጣጠር 

አንቀጽ 199 ስሇ ውህዯት 

ፀረ ውዴዴር የሆነ ወይም ተገቢ ያሌሆነ ውዴዴር ሉያስከትሌ የሚችሌ ውጤት ያሇው ውህዯት 

የተከሇከሇ ነው።   

 

አንቀጽ 200   የውህዯት አሰራር  

የውህዯት ማስታወቂያ ስሇሚቀርብበት፣ ምርመራ ስሇሚካሄዴበት፣ 

ስሇሚፇቅዴበት፣ስሇሚሰረዝበት እና ዴህረ-ውህዯት ጉዲይ በህግ ይወሰናሌ፡፡ 

 

  ክፌሌ ሶስት  

ስሇ ሌዩ ሁኔታዎች፣ ፌቃዴ ስሇሚሰጥበት ሁኔታ እና ላልች ዴንጌዎች  

አንቀጽ 201  ሌዩ ሁኔታ 

የንግዴ ውዴዴር ህግ ተፇፃሚ የማይሆንባቸው ሌዩ ሁኔታዎች በህግ ሉወሰን ይችሊሌ።  

አንቀጽ 202  ፌቃዴ ስሇሚሰጥበት አግባብ 

በዚህ ህግ ቁጥር 193 ዴንጋጌዎች   እንዯተጠበቁ ሆነው ስምምነቱ፤ የህብረት አሙ 

ወይም ውሳኔው ወይም ገበያን በበሊይነት በመያዝ የሚፇጸሙ ዴርጊቶች፤ 

ከመፇጸማቸው በፉት በሚመሇከተው አካሌ በዝርዝር ፌሬ ነገሮቹ ቀርበው ተመርምረው 

እና በዴርጊቱ፤ ግብይቱ መፇጸም ምክንያት ጥቅማቸው የሚነካባቸዉ ሰዎች አስተያየቱን 

እንዱሰጡ ከተዯረገ በኋሊ ዴርጊቱ ሙለ በሙለ፤ በከፉሌ፤ ወይም በቅዴመ ሁኔታ 

ሉፇቀዴ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 203  ስሇ ሌዩ ህግ  
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በዚህ ርእስ ስር በተመሇከቱ ዴንጋጌዎች አፇፃፀም የተሇየ ህግ ይወጣሌ።  

 

ርዕስ ሰባት 

 ፌራንቻይዝ 

አንቀጽ 204  ትርጉም 

1) የፌራንቻይዝ ስምምነት ማሇት አንዴ ነጋዳ የሚያመርተውን እቃ ወይም 

የሚሰጠውን አገሌግልት በእሱ እገዛና ቁጥጥር ስር ሆኖ የፌራንቻይዝ ሰጪውን 

መታወቂያ ወይም የአመራረት ሞዳለን ወይም ዘዳውን በመጠቀም በክፌያ ወይም 

በገቢ መካፇሌ ከእርሱ ጎን ሇጎን ተመሳሳይ እቃ እንዱያመርት ወይም አገሌግልት 

እንዱሰጥ የሚፇቀዴበት ስምምነት ነው።  

2) የፌራንቻይዝ ስምምነት ሇፌራንቻይዝ ተቀባዩ ከጊዜያዊ መከራየት ባሇፇ በምንም 

መንገዴ ፌራንቻይዚዉን የንግዴ ዴርጅቱ ባሇቤት የማዴረግ ዉጤት አይኖረዉም፣ 

3) የፌራንቻይዝ ስምምነቱ አግባብ ባሇው አካሌ መመዝገብ ይኖርበታሌ፡፡  

አንቀጽ 205 ስምምነቱ ተፇጻሚ ስሇሚሆንበት 

1) የፌራንቻይዝ ስምምነት ተፇጻሚ የሚሆንበት የተሇየ የንግዴ ቦታ ወይም አካባቢ 

ተሇይቶ ሉቀመጥ ይችሊሌ፣ 

2) ስምምነቱ ላሊ ማንም የማይገባበትና ብቸኛ ወይም ላሊም የሚገባበት ሉሆን ይችሊሌ፣ 

አንቀጽ 206- ስሇ ምርትና አገሌግልት 

1) በፌራንቻይዝ ስምምነት የሚዯረግባቸዉ ምርት ወይም አገሌግልት ዓይነቶች ግዙፌነት 

ያሊቸዉና ግዙፌነት የላሊቸዉ ይሆናለ፣ 

2) በስምምነቱ መካተት የሚገባቸዉና የማይገባቸዉን በሚመሇከት ዝርዝሩ በህግ የሚወሰን 

ይሆናሌ 

አንቀጽ 207  ስሇ ፌራንቻይዝ ሰጪው ግዳታዎች 

1) ፌራንቻይዝ ሰጪው ስምምነቱ ከመፇጸሙ ወይም ክፌያ ከመዉሰደ ከስሌሳ ቀናት 

በፉት ሇፌራንቻይዝ ተቀባዩ ፌራንቻይዙን በተመሇከተ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ እንዱችሌ 
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የዴርጅቱን የንግዴና የፊይናነስ አሙን እንዱሁም ላልች ዝርዝርና ትክክሇኛ 

መረጃዎችን መስጠት ይኖርበታሌ። የሚሰጡት መረጃዎችም በተሇይም የሚከተለትን 

ማካተት ይኖርበታሌ፡-  

 (ሀ) የሚታወቅበትን ንግዴ አይነት እና ስራዎቹን፣ የዴርጅቱን ካፒታሌ፣ 

የዴርጅቱን ስራ አስኪያጅና የስራ ሌምደን፤ 

 (ሇ) የንግዴ ምሌክቱን ምዝገባ እና በአጠቃሊይ በንግዴ ምሌክቱ ሊይ የሚኖረው 

 መብት፤ 

 (ሏ) የፌራንቻይዝ ሰጪውን የባንክ ሂሳብና የባንኩን አዴራሻ እና ያሇፈትን 

 የመጨረሻዎቹን ሶስት አመታት የሂሳብ መግሇጫ፤ 

 (መ) ላልች ፌራንቻይዘር ተቀባዮች ካለ ብዛታቸውን፣ አዴራሻቸውን እና 

 የተሰማሩበትንና የስራ መስክና ከፌራንቻይዝ ሰጪው ጋር ያሊቸውን ግንኙነት፣ 

 (ሠ) የፌራንቻይዝ ስምምነቱ የውሌ ዘመን፣ውለ የሚረጥበት ሁኔታ ስሇውሌ 

እዴሳት፣ በእቅዴ ሊይ ያለ ኢንቨስትመንቶችን፤ 

የማሳወቅ 

2)  ፌራንቻይዝ ሰጪው፡- 

  (ሀ) ፌራንቻይዝ ተቀባዩን ከማንኛዉም የንግዴ ምሌክት መጭበርበር መከሊከሌና 

መዯገፌ፣ 

     (ሇ) ሇፌራንቻይዝ ተቀባዩ ስሇንግደ ተገቢዉን ሥሌጠና መስጠት፣ 

3)  የፌራንቻይዝ ሰጪው ላልች በህግ ወይም በስምምነት የሚወሰኑ ግዳታዎች መፇፀም 

ይኖርበታሌ።  

አንቀጽ 208  የፌራንቻይዙ ግዳታዎች 

የፌራንቻይዝ ተቀባዩ የፌራንቻይዝ ስምምነቱን አቅርቦ የማስመዝገብና  እንዱሁም ላልች በህግ 

ወይም በስምምነት የተመሇከቱ ግዳታዎች ይኖሩበታሌ። 

አንቀጽ 209  በህግ ስሇሚወሰኑ ጉዲዮች  

በዚህ ክፌሌ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ላልች ዝርዝር ጉዲዮች በህግ 

ይወሰናለ፡፡  
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ሁሇተኛ መጽሏፌ  

የንግዴ ማኅበራት 

ርዕስ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች  

አንቀጽ 210 ትርጓሜ 

የንግዴ ማኅበር ማሇት የንግዴ ሥራን በጋራ ሇማከናወን በመመስረቻ ጽሐፌ አማካኝነት 

የሚም ማኅበር ነው፡፡ ሇዚህ ሕግ ዓሊማ አንዴ ባሇአክሲዮን ያሇው ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 

ኩባንያ እንዯ ማኀበር ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀጽ 211 የመመስረቻ ጽሐፌ  

    የመመስረቻ ጽሐፌ ማሇት የንግዴ ማኅበር ሇመመስረት የሚዘጋጅ ሰነዴ ነው፡፡ 

አንቀጽ 212 የንግዴ ማኅበር ዓይነቶች  

የንግዴ ማኅበር ዓይነቶች የሚከተለት ናቸው፡-   

1) የኀብረት ሽርክና ማኅበር፤ 

2) ሁሇት ዓይነት ኃሊፉነት ያሇበት የሽርክና ማኀበር፤ 

3) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሽርክና ማኅበር፤ 

4) የእሽሙር ማኀበር፤ 

5) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ፤  

6) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ፡፡ 

አንቀጽ 213 የንግዴ ማኅበር ሕጋዊ ሰውነት ስሇሚያገኝበት ሁኔታ 

ከእሽሙር ማኅበር በስተቀር ሁለም የንግዴ ማኅበራት በንግዴ መዝገብ እንዯተመዘገቡ የሕግ 

ሰውነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

214 አንቀጽ የንግዴ ማኅበር ስም 
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የንግዴ ማኅበር ስም ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ስሙም ከላሊ ነጋዳ ጥቅም ጋር የሚጋጭ እንዱሁም 

ሇሕግና ሇሕዝብ ሞራሌ ተቃራኒ መሆን የሇበትም፡፡  

አንቀጽ 215  የንግዴ ማኅበር ስሇሚምበት ሁኔታ  

ማንኛውም የንግዴ ማኅበር በመመስረቻ ጽሐፌ  ካሌተመ በስተቀር ውጤት አይኖረውም፡፡  

አንቀጽ 216  ፇራሽ ስሇሆኑ ስምምነቶች   

የማኅበሩን ትርፌ ወይም ኪሳራ ሇአንዴ ወይም ሇተወሰኑ አባሊት ብቻ እንዱሆን የሚያዯርግ 

ስምምነት ፇራሽ ነው፡፡  

አንቀጽ 217 ስሇውክሌና 

1) ማንኛውም ማኅበር ስሇውክሌና በተመሇከተው ህግ መሰረት ውክሌና የሰጣቸው ሰዎች 

ሇሰሩት ስራ ባሇመብትና ባሇ እዲ ይሆናሌ፡፡ 

2) ማኅበሩ ውክሌና በሰጣቸው ሰዎች መክሰስ ወይም መከሰስ ይችሊሌ፡፡ 

3) ሇንግዴ ማኅበሩ እንዱዯርስ የተጻፇ ማንኛውም መጥሪያ ሇማህበሩ ዋና መስሪያ ቤት 

እንዱዯርስ መዯረግ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 218 የሚተሊሊፈ የግዳታ ወረቀቶች 

ከኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ  ኩባንያ በስተቀር ላልች የንግዴ ማኅበራት የሚተሊሇፈ የግዳታ 

ወረቀቶችን ማውጣት አይችለም፡፡ 

አንቀፅ 219 የንግዴ ማኅበር ስሇሚፇርስበት ሁኔታ 

  የንግዴ ማኅበር በሚከተለት ምክንያቶች ይፇርሳሌ፡- 

1) የተመበትን ዓሊማ ሲፇጽም ወይም ሇመፇጸም ሳይችሌ ሲቀር፤ 

2) የማኅበሩ አባሊት እንዱቀጥሌ ካሌተስማሙ በስተቀር የማኅበሩ የቆይታ ጊዜ ሲጠናቀቅ፡፡  

3) ማኅበርተኞች የንግዴ ማህበሩ እንዱፇርስ ሲስማሙ፡፡ 

4)  በማኅበሩ አባሊት መካከሌ ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም እንኳ በማኅበሩ አባሊት ጥያቄ 

ፌርዴ ቤት በበቂ ምክንያት ማኅበሩ እንዱፇርስ ሲወስን፤ ወይም 

5) የማኅበሩ መክሰር በፌርዴ ቤት ሲወሰን፡፡   
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አንቀጽ 220 ከንግዴ መዝገብ ስሇመሰረዝ 

አንዴ የንግዴ ማኅበር ሲፇርስና ሥራውን ሲያቆም የሑሳብ አጣሪዎች ማኅበሩ ከንግዴ መዝገብ 

እንዱሰረዝ ሇንግዴ ማኅበር መዝጋቢው አካሌ ማመሌከት አሇባቸው፡፡ የንግዴ ማኅበሩ መሰረዝ 

ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ከተገሇጸበት ቀን ጀምሮ ሕጋዊ ሰውነቱን ያጣሌ፡፡  

 

ርዕስ ሁሇት 

የኅብረት ሽርክና ማኀበር 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 221 ትርጓሜ 

የኅብረት ሽርክና ማኀበር ማሇት ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎች በአንዴነትና በነጠሊ 

ሇማኀበሩ ግዳታዎች ኃሊፉዎች የሚሆኑበት የንግዴ ማኀበር ነው፡፡ የማኅበሩን ወይም 

የሸሪኮቹን ግዳታዎችና ኃሊፉነቶች በሚመሇከት የሚዯረግ ማንኛውም ተቃራኒ ስምምነት 

ሦስተኛ ወገኖችን መቃወሚያ ሉሆን አይችሌም፡፡  

አንቀጽ 222 የማኅበሩ ስም  

1) ማኅበሩ የሁለንም ሸሪኮች ስም ወይም ቢያንስ የሁሇት ሸሪኮችን ስም የያዘ መጠሪያ 

ይኖረዋሌ፡፡ ከሸሪኮቹ ስም ቀጥልም “የኅብረት ሽርክና ማኅበር” ተብል መጻፌ አሇበት፡፡ 

የማኅሩ ስም ከሸሪኮች ስም በስተቀር ላሊ ስም ሉኖርበት አይችሌም፡፡ 

2) ስሙ በማኅበሩ ስም ሊይ የተገሇጸ ሸሪክ ከማኀበሩ የወጣ እንዯሆነ የማኅበሩ ስም መሇወጥ 

አሇበት፡፡ 

3) የማኅሩ ሸሪክ ያሌሆነ ሰው እያወቀ ስሙ በማኅበሩ ስም ውስጥ ሲጻፌ ያሌተቃወመ 

እንዯሆነ እንዯላልች አባሊት ሇማኅበሩ ግዳታዎች ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡  
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ምዕራፌ ሁሇት 

የማኅበሩ አመሠራረት 

አንቀጽ 223 የማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ  

የማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ  ቀጥል የተዘረዘሩትን መያዝ ይኖርበታሌ፡- 

1) የማኅበሩን ስም፤ 

2) የማኅበሩን ዋና መሥሪያ ቤትና እንዲለም ቅርንጫፍችን፤ 

3) የእያንዲንደን ሸሪክ ስም፣ አዴራሻና ዜግነት፤ 

4) ማኅበሩ የተመሠረተበትን ዓሊማ፤ 

5) እያንዲንደ ሸሪክ ያዋጣውን የገንዘብ መጠን፤ የተከፇሇው የዓይነት መዋጮ ከሆነ የገንዘብ 

ግምቱን እና የአገማመት ዘዳ፤ 

6) የሙያ አገሌግልት መዋጮ ያዋጣ አባሌ ካሇ ያሇበትን ግዳታ፤ 

7) የእያንዲንደን ሸሪክ የትርፌ እና የኪሳራ ተከፊይነትና የትርፌ አከፊፇሌ ሁኔታ፤ 

8) የማኅበሩን ስራ አስኪያጅና እንዲሇም ወኪሌ እንዱሁም የሥራ ስኪያጁን ስሌጣንና 

ተግባር፤ 

9) ማኅበሩ የሚቆይበትን ጊዜ፤ 

10) በሕግ ወይም በሸሪኮች ስምምነት እንዱካተቱ የተወሰኑ ላልች ጉዲዮችን፡፡ 

 አንቀጽ 224  የመዋጮ ዓይነትና መጠን 

1) እያንዲንደ ሸሪክ ጥሬ ገንዘብ፣ የሚንቀሳቀስ ወይም የማይንቀሳቀስ ንብረት፣የሞያ 

አገሌግልት፣ የንግዴ ምሌክት፣ መሌካም ስም፣ ፓተንት፣ የሉዝ መብት፣ የአሊባ ጥቅም 

ወይም ላሊ በገንዘብ ሉገመት የሚችሌ የዓይነት መዋጮ መክፇሌ አሇበት፡፡ 

2) መዋጮው የማኅበሩ ሃብት እንዱሆን ወይም ማኅበሩ እንዱጠቀምበት ሆኖ ሉከፇሌ 

ይችሊሌ፡፡ 

3) ሸሪኮች ሇማኅበሩ የሚከፌለት መዋጮ የማኅበሩን ዓሊማ ሇማሳካት ከሚያስፇሌገው 

ዓይትና መጠን ጋር የሚስማማ እንዱሁም ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር መጠኑ 

እኩሌ መሆን አሇበት፡፡ 

4) ከጥሬ ገንዘብ ውጭ የሚዯረግ የዓይት መዋጮ ግምት በሸሪኮች ስምምነት ይወሰናሌ፡፡ 
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5) በዓይነት የተከፇሇ መዋጮ ግምት ከዋጋው በሊይ ሆኖ ከተገኘ ያዋጣው ሸሪክ በግምቱና 

በትክክሇኛው ዋጋው መካከሌ ያሇውን ሌዩነት በጥሬ ገንዘብ መክፇሌ አሇበት፡፡ ሌዩነቱን 

በጥሬ ገንዘብ መክፇሌ ካሌቻሇ ዴርሻው በትክክሇኛው ግምት መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

 አንቀጽ 225 ዋስትና 

1) የሙያ አገሌግልትን ሳይጨምር የዓይት መዋጮ የከፇሇ ሸሪክ ያሇበት ዋስትና 

በፌትሏብሔር ሕጉ የሽያጭ ውሌ ክፌሌ ስሇሻጭ ግዳታ በተዯነገገው መሠረት 

ይሆናሌ፡፡ 

2) የተከፇሇው መዋጮ በንብረት የመጠቀም መብት ብቻ ከሆነ መዋጮውን የከፇሇው ሸሪክ 

ያሇበት ዋስትና በፌትሏብሔር ሕጉ የኪራይ ውሌ ክፌሌ የአከራይን ግዳታ 

በሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ይሆናሌ፡፡ 

3) የተከፇሇው መዋጮ የገንዘብ መብት ከሆነ መዋጮውን የከፇሇው ሸሪክ ያሇበት ዋስትና 

በፌትሏብሔር ሕጉ የብዴር ውሌ ክፌሌ የተበዲሪን ግዳታ በሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች 

መሠረት ይመራሌ፡፡ 

አንቀጽ 226 ሇመዴረስ የሚችሌ አዯጋ 

1)  ሇማኅበሩ የተከፇሇው መዋጮ ንብረት ከሆነ በንብረቱ ሊይ ሉዯርስ የሚችሌ አዯጋ 

በፌትሏብሔር ሕጉ ሽያጭን በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ሇማኀበሩ 

ይተሊሇፊሌ፡፡ 

2)  ሇማኅሩ የተከፇሇው መዋጮ በንብረት የመጠቀም መብት ብቻ ከሆነ በንብረት ጥቅሙ 

ሊይ ሇሚዯርስ አዯጋ ያዋጣው ሸሪክ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 227 መዋጮ በጊዜው አሇመክፇሌ የሚያስከትሇው ኃሊፉነት 

መዋጮ በወቅቱ ያሌከፇሇ ሸሪክ መክፇሌ ከነበረበት ቀን ጀምሮ ሇማኅበሩ ወሇዴ መክፇሌ 

አሇበት፡፡ 

 

 



74 
 

ምዕራፌ ሦስት 

የማኅበሩ ሸሪኮች መብቶችና ግዳታዎች 

አንቀጽ 228 የማኅበሩ ሸሪኮች መብቶች 

እያንዲንደ የማኅበሩ ሸሪክ የሚከተለት መብቶች አለት፡- 

1) በማኅበሩ ስብሰባዎች የመሳተፌና ዴምጽ የመስጠት፤  

2) ከማኅበሩ ትርፌ ዴርሻውን የመካፇሌ፤ 

3)  ስሇማኅበሩ አሰራር ጥያቄ የማቅረብ፣የሑሳብ መግሇጫዎችን እና ሰነድችን የማየት፤ 

ማስታወሻ የመውሰዴ፤ 

4) የማኅበሩ ቆይታ ከአንዴ ዓመት በሊይ ሲሆን በየዓመቱ መጨረሻ የሥራ ክንውን ሪፖርት 

እንዱቀርብ የመጠየቅ፤ 

5) ማኅበሩ ሲፇርስ ከማኀበሩ ሃብት ዴርሻውን የመካፇሌ፤ እና 

6) ላልች ከማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ ወይም ከማኅበር ሸሪክነት የሚመነጩ መብቶችንና 

ጥቅሞችን የማግኘት፡፡  

አንቀጽ 229 የማኅበሩ ሸሪኮች ግዳታዎች 

1) እያንዲንደ የማኅበሩ ሸሪክ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ግዳታዎች አለበት፡-  

      (ሀ) የማኅበሩን መዋጮ በወቅቱ የመክፇሌ፤ 

      (ሇ)  የማኅበሩን ዓሊማ ሇማሳካት በትጋትና በጥንቃቄ የመሥራት፤ 

      (ሏ) ሇግሌም ሆነ ሇሦስተኛ ወገን ጥቅም የማኀበሩን ጥቅም የሚጎዲ ተግባር 

አሇመሥራት፤ 

      (መ) ሇማኅበሩ ዕዲዎች በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ የመሆን፤ 

      (ሠ) ላልች ከመመስረቻ ጽሐፌና ከማኀበሩ ሸሪክነት የሚመነጩ 

ግዳታዎችንየመወጣት፡፡ 
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2) ከማኅበሩ ሊይ ገንዘብ የሚጠይቁ ሰዎች ማኅበሩ ያሇበትን ዕዲ እንዱከፌሌ አስቀዴመው 

ማስጠንቀቂያ ካሌሰጡ በስተቀር የማኀበሩ ሸሪኮችን መጠየቅ አይችለም፡፡ ሆኖም ሸሪኮች 

ትርፌ ሳይኖር እንዯትርፌ ዴርሻዎች ከማኀበሩ ገንዘብ ተቀብሇው እንዯሆነ የተቀበለትን 

ገንዘብ እንዱመሌሱ በማኛቸውም ጊዜ ሸሪኮችን በቀጥታ መጠየቅ ይችሊለ፡፡   

 

 አንቀጽ 230 አዱስ ሸሪክ ስሇማስገባት 

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር አዱስ ሸሪክ ወዯ ማኅበሩ ማስገባት የሚቻሇው ሁለም 

የማኅበሩ ሸሪኮች ሲስማሙ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 231  የማኅበሩ ዴርሻዎች ስሇሚተሊሇፈበት ሁኔታ 

1) በማኀበሩ መመስረቻ ጽሐፌ በዴምጽ ብሌጫ እንዱሆን ካሌተወሰነ በስተቀር አንዴ 

ሸሪክ ዴርሻውን ሇላሊ የማኅሩ ሸሪክ ወይም ሇሦስተኛ ወገን ማስተሊሇፌ የሚችሇው 

ሁለም አባሊት ሲስማሙ ብቻ ነው፡፡ 

2) የማኅበሩ ገንዘብ ጠያቂዎች ካሌፇቀደ በስተቀር አንዴ ሸሪክ ዴርሻውን ከማስተሊሇፈ 

በፉት ከማኅበሩ ዕዲዎች ጋር በተያያዘ የነበሩትን ግዳታዎች ማውረዴ አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 232  ከዴርሻ የሚገኝ ጥቅምና መብትን ሇሦስተኛ ወገኖች ስሇማስተሊሇፌ 

1) አንዴ ሸሪክ የላልችን ሸሪኮች ፇቃዴ ሳይጠይቅ በማኅበሩ ውስጥ ካሇው ዴርሻ የሚገኙ 

መብቶችና ጥቅሞችን ሦስተኛ ወገኖች እንዱጠቀሙባቸው ማዴረግ ይችሊሌ፡፡  

2) ከዴርሻ የሚገኙ መብቶችና ጥቅምሞች ሦስተኛ ወገን እንዱጠቀምባቸው የሚያዯርግ 

ስምምነት ማኅበሩን ግዳታ ውስጥ አያስገባውም፡፡ እንዱሁም የማኅበር ሸሪክነት መብት 

አያሰጥም፡፡ 

ምዕራፌ አራት 

የማኅበሩ ሥራ አመራር 

   አንቀጽ 233 የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ  
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1) ማኅበሩ ሸሪክ በሆኑ ወይም ባሌሆኑ በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ሥራ 

አስኪያጆች ይመራሌ፡፡ 

2) የሥራ አስኪያጆች ቁጥር ከአንዴ በሊይ በሚሆንበት ጊዜ የሥራ ዴርሻቸው በማኅበሩ 

መመስረቻ ጽሐፌ  ተሇይቶ መገሇጽ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 234 የሥራ አስኪጁ ሥሌጣንና ተግባር 

1) ሥራ አስኪያጁ የማኅበሩን ዓሊማ ሇማሳካት በማኅበሩ ስም ማንኛውንም ሕጋዊ ተግባር 

ያከናውናሌ፡፡ 

2)  የሥራ አስኪያጁን ሥሌጣን የሚገዴቡ ስምምነቶች ሦስተኛ ወገኖችን መቃወሚያ 

የሚሆኑት በንግዴ መዝገብ የተመዘገቡ ወይም ሦስተኛ ወገኖች የሥራ ኃሊፉነቱን 

የሚያዉቁ መሆናቸው የተረጋገጠ እንዯሆነ ነው፡፡  

3)  የማኅበሩ ቆይታ ከአንዴ ዓመት በሊይ ሲሆን በየዓመቱ መጨረሻ የማኅበሩን የሥራ 

ክንውን ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇሸሪኮች ማቅረብ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 235 በሥራ አስኪያጅነት ሥሌጣን አሊግባብ መገሌገሌ 

1) ሥራ አስኪያጁ በማኅበሩ ስም ሇግሌ ጥቅሙ የሰራ እንዯሆነ በቅን ሌቦና ከሥራ 

አስኪያጁ ጋር ግንኙነት ሊዯረጉ ሦስተኛ ወገኖች ማኅበሩ ኃሊፉ ነው፡፡ ነገር ግን እነዚህ 

ሦስተኛ ወገኖች ሥራ አስኪያጁ የማኅበሩን ስም ያሊግባብ መገሌገለን የሚያውቁ መሆኑ 

የተረጋገጠ እንዯሆነ ኃሊፉነቱ የሥራ አስኪያጁ ብቻ ይሆናሌ፡፡  

2) ሥራ አስኪያጁ የማኅበሩን ስም ሳይጠቅስ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር ስምምነት ካዯረገ ሇግሌ 

ጉዲዩ እንዲዯረገው ይቆጠራሌ፡፡ ሆኖም ሥራ አስኪያጁ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር ያዯረገው 

ስምምነት ሇማኅሩ ጥቅም የሆነ እንዯሆነ ማኅበሩ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

3) ሥራ አስኪያጁ ከስሌጣኑ በሊይ ሇሚሠራው ሥራ ሁለ ኃሊፉነቱ የማኅሩ ሳይሆን 

የሥራ አስኪያጁ ብቻ ነው፡፡   

 

አንቀጽ 236 ከማኅበሩ ጋር የሚዯረግ ስምምነት  

ሥራ አስኪያጁ የሁለንም የማኀሩ ሸሪኮች ፇቃዴ ካሊገኘ በስተቀር ሇግሌ ወይም ሇሦስተኛ 

ወገኖች ጥቅም ከማኅበሩ ጋር ስምምነት ማዴረግ አይችሌም፡፡  
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አንቀጽ 237 ውዴዴርን ስሇመከሌከሌ 

ማንኛውም የማኅበሩ ሸሪክ ላልች ሸሪኮች ካሌፇቀደ በስተቀር ማኅበሩ የሚያከናውቸውን 

ተመሳሳይ ሥራዎች ሇራሱም ሆነ ሇሦስተኛ ወገኖች ጥቅም ማከናወን አይችሌም፡፡ እንዱሁም 

የአንዴነትና የነጠሊ ተጠያቂነት የሚያስከትሌ ተመሳሳይ ዓሊማ ባሇው ላሊ ማኅበር ውስጥ ሸሪክ 

መሆን አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 238 ሥራ አስኪያጁን ስሇመሻር 

1) በመመስረቻ ጽሐፌ ወይም በማሻሻያው የተሾመ ሥራ አስኪያጅ የመመስረቻ ጽሐፌ 

ወይም ማሻሻያው በሚጸዴቅበት ሥነ-ሥርዓት መሠረት በሸሪኮች ሉሻር ይችሊሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት ያሌተሾመ ሥራ አስኪያጅ በሸሪኮች ውሳኔ 

ከሥራ አስኪያጅነት ሉሰናበት ይችሊሌ፡፡ 

3) ፌርዴ ቤት ማንኛውም ሸሪክ ሲያቀርብ በበቂ ምክንያት ሥራ አስኪያጁን ይሽረዋሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 239  የማኅበሩ ውሳኔ አሰጣጥ 

1) የማኅበሩን መመስረቻ ጽሐፌ ሇመሇወጥ ወይም ወኪሌ ሇመሾም ወይም በማኅበሩ 

ከተሇመዯው ሥራ ውጭ ሇማከናውን የማኅበሩ ሸሪኮች ሙለ ስምምነት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሸሪኮች ውሳኔዎች 

በዴምጽ ብሌጫ እንዱተሊሇፈ ሉስማሙ ይችሊለ፡፡ ሸሪኮች የዚህ አይነት ስምምነት 

ያሊዯረጉ እንዯሆነ ውሳኔዎች የሚተሊሇፈት በሙለ ዴምጽ ይሆናሌ፡፡ 

3) እያንዲንደ ሸሪክ የሚኖረው ዴምጽ የመስጠት መብት በከፇሇው መዋጮ ሌክ ይሆናሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ አምስት 

የማኅበሩ መፌረስና ሑሳብ መጣራት 

 አንቀጽ 240 የማኅበሩ ማፌረሻ ምክንያቶች 
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1) የዚህ መጽሏፌ ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ማኅበሩ የሚፇርሰው ቀጥል 

በተመሇከቱት ምክንያቶች ነው፡- 

  (ሀ) ማኅበሩ የተመው ሊሌተወሰነ ጊዜ ወይም ከማኅበሩ ሸሪክ በአንደ እዴሜ ሌክ     

 ዴረስ ከሆነ ወይም በመመስረቻ ጽሁፈ ውስጥ የማፌረስ መብት ተጠቅሶ እንዯሆነ 

 ማንኛውም ሸሪክ በቅን ሌቦና የስዴስት ወራት የቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት 

 እንዱፇርስ ሲጠይቅ፤ 

    (ሇ) ከማኅበሩ ሸሪኮች አንደ በአካሌ ጉዲት ወይም በሕመም ወይም በማንኛውም ላሊ 

 ምክንያት የማኅበሩን ሥራ ሇማከናውን ያሌቻሇ እንዯሆነ፤ 

    (ሏ) በማኅበሩ ሸሪኮች መካከሌ አብሮ ሇመሥራት የማያስችሌ አሇመግባባት ሲፇጠር፤  

    (መ) ከማኅበሩ ሸሪኮች አንደ ሲሞት ወይም የማህበርተኛው መክሰር በፌርዴ ሲወሰን      

ወይም ሸሪክ ሇመሆን በሕግ ችልታ ሲያጣ፤   

    (ሠ) ከማኅበሩ ሸሪክ የግሌ ገንዘብ ጠያቂዎች ያሇውን ዴርሻ በሙለ ሲወስደ ወይም        

 በቀሪው ዴርሻ እንዱቀጥሌ ላልች የማኀበሩ ሸሪኮች የማይስማሙ ከሆነ፤ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  1 ሊይ የተጠቀሰው ቢኖርም ቀጥል በተጠቀሱት ምክንያቶች 

ማኅበሩ ሳይፇርስ ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡- 

    (ሀ) ከሸሪኮች አንደ ማኅበሩ እንዱፇርስ ጥያቄ ሲያቀርብና ቀሪዎቹ ሸሪኮች የሸሪኩን    

ዴርሻ ከፌሇው ማኅበሩ እንዱቀጥሌ ሲስማሙ፤ወይም 

 (ሇ) ከሞተው ሸሪክ ወራሾች ወይም በህግ ችልታ ካጣው ሸሪክ ሞግዚት ጋር ማኅበሩ 

እንዱቀጥሌ ስምምነት ሲዯረግ፡፡  

አንቀጽ 241 ከማኅበሩ የወጣ ሸሪክን ዴርሻ ስሇመክፇሌ 

1) አንዴ ሸሪክ በማንኛውም ምክንያት ከማኅበሩ የወጣ እንዯሆነ እና ማኅበሩ ሥራውን ከቀጠሇ 

ከማኅበሩ ሊይ ያሇው ዴርሻ በወጣበት ቀን ባሇው ዋጋ ታስቦ በገንዘብ ይከፇሇዋሌ፡፡ 

2) አንዴ ሸሪክ ከማኅበሩ ከወጣ ቀዯም ሲሌ የተሠሩ ወይም በወጣበት ጊዜ በመሠራት ሊይ 

የነበሩ ሥራዎች ሊስገኙት ትርፌም ሆነ ኪሳራ ተካፊይ ይሆናሌ፡፡ 
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3)  ሸሪኩ ከመውጣቱ በፉት ማኅበሩ ሇሦስተኛ ወገኖች ሇገባው ግዳታ ከላልች ሸሪኮች ጋር  

በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 242 ማኅበሩን በማፌረስ ሂዯት የሥራ አስኪያጆች ስሌጣንና ተግባር  

1) ሥራ አስኪያጆች ማኅበሩን ሇማፌረስ ሂሳብ ሇማጣራት የሚያስፇሌጉ ሁኔታዎች 

እስኪሟለ ዴረስ የነበራቸውን ስሌጣን እንዯያዙ ይቆያለ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም የማህበሩን ሂሳብ ሇማጣራት ሥራ 

ከተጀመረ በኋሊ የማፌረሱን ሂዯት ሇማጠናቀቅ የሚያስፇሌጉትን አስተዲዯራዊ ተግባራት 

ብቻ ያከናውናለ፡፡ 

3) ሥራ አስኪያጆች ሇሑሳብ አጣሪዎች የማህበሩን ንብረትና ማንኛውንም አስፇሊጊ ሰነዴ 

ማስረከብና የመጨረሻ የሥራ መግሇጫ እስከሚያረካክቡበት ቀን ዴረስ ያከናወኑትን ሥራ 

ማስረዲት አሇባቸው፡፡ 

 

አንቀጽ 243  ሑሳብ አጣሪዎችን ስሇመሾም  

1) ማኅበሩን ሇማፌረስ የመጨረሻ ሑሳብ የሚጣራው በመመስረቻ ጽሐፌ ወይም በማኅበሩ 

ሸሪኮች ሙለ ስምምነት በተመዯቡ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ ሑሳብ አጣሪዎች 

ነው፡፡ 

2) የማኅበሩ ሸሪኮች የማይስማሙ ከሆነ ፌርዴ ቤት  አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ሑሳብ 

አጣሪ ይሾማሌ፡፡ 

አንቀጽ 244  የሑሳብ አጣሪዎች ሥሌጣንና ተግባር 

1) ሑሳብ አጣሪዎች የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖራቸዋሌ፡- 

     (ሀ) በማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በሕግ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር    

 በስራ አስኪያጆች ምትክ ሆነው አስተዲዯራዊ ያሌሆኑ ተጀምረው የነበሩ  

 ሥራዎችን የማስጨረስ፤ 

       (ሇ) የማኅበሩን የሃብትና ዕዲ መግሇጫ የማዘጋጀት፤ 
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    (ሏ) የማኅበሩን ሃብት የመሰብሰብ፤ የማኅበሩን ንብረት የመሸጥ፤ የማኅበሩን ዕዲ   

 ከማኅበሩ ሃብት ወይም እንዲስፇሊጊነቱ ከሸሪኮች ላሊ ገንዘብ ሰብስቦ ሇገንዘብ 

 ጠያቂዎች የመክፇሌ፣ 

   (መ) በማኅበሩ ስም በፌርዴ ቤት፣ በአስተዲዯር አካሊት ወይም በግሌግሌ ዲኝነት      

የመከራከርና ጉዲዮችን የማስፇጸም፣ 

   (ሠ) የማኅበሩን ሃብት ሇሸሪኮች የማከፊፇሌ፤ 

   (ረ) ማኅበሩን ሇማፌረስ አስፇሊጊ የሆኑ ላልች ተግባራትን የማከናወን፡፡ 

2) የሥራ አስኪያጆችን ተጠያቂነት የሚመሇከቱት የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች  በሑሳብ አጣሪዎች 

ሊይም ተፇጻሚነት አሊቸው፡፡ 

 

 አንቀጽ 245 ሑሳብ አጣሪዎች ስሇሚሻሩበት ሁኔታ 

ሑሳብ አጣሪዎች በሸሪኮች ሙለ ስምምነት ወይም በአንዴ ሸሪክ ጥያቄ  በፌርዴ ቤት ሉሻሩ 

ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 246 መዋጮን ስሇመመሇስ 

1) ማኅበሩ ሲፇርስ የማኅበሩ ዕዲዎች ከተከፇለ በኋሊ እያንዲንደ ሸሪክ የከፇሇው መዋጮ 

ይመሇስሇታሌ፡፡ 

2) ማኅበሩ እንዱጠቀምበት ብቻ የዓይነት መዋጮ ገቢ ያዯረገ ሸሪክ ማኅበሩ ሲፇርስ ያስገባው 

መዋጮ  ይመሇስሇታሌ፡፡ 

3) የማኅበሩ ሃብት እንዱሆን የዓይነት መዋጮ ገቢ ያዯረገ ሸሪክ ማኅበሩ ሲፇርስ ያስገባውን 

መዋጮ መሌሶ መውሰዴ አይችሌም፡፡ ሆኖም የዓይነት መዋጮውን ሲያስገባ የነበረውን  

የገንዘብ ግምት የመቀበሌ መብት አሇው፡፡ 

 

አንቀጽ 247 የትርፌና ኪሳራ አከፊፇሌ 
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1) የማኅሩ ዕዲዎች ከተከፇለና እያንዲንደ ሸሪክ የከፇሇው መዋጮ ከተመሇሰ በኋሊ ትርፌ ካሇ 

በአባሇቱ መካከሌ ይከፊፇሊሌ፡፡ 

2) የማኅበሩ ዕዲዎችና ወጪዎች ከተከፇለ በኋሊ የማኅበሩ ገንዘብ ሇሸሪኮች የሚመሇሰውን 

መዋጮ ሇመክፇሌ የማይበቃ ከሆነ ኪሳራ በሸሪኮች መካሌ ይከፊፇሊሌ፡፡ 

3) በመመስረቻ ጽሐፈ ላሊ የአከፊፇሌ ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር ትርፌና ኪሳራው በሸሪኮች 

መካከሌ እኩሌ ይከፊፇሊሌ፡፡   

‹‹ 

ርዕስ ሦስት 

ሁሇት ዓይነት ኃሊፉነት ያሇው የሽርክና ማኅበር 

አንቀጽ 248 ትርጓሜ፡- 

ሁሇት ዓይነት ኃሊፉነት ያሇው የሽርክና ማኅበር ማሇት ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ ኃሊፉነታቸው 

ያሌተወሰነ እና የተወሰነ ሰዎች ሇንግዴ ዓሊማ የሚመሰርቱት ማኅበር ነው፡፡ ኃሊፉነታቸው 

ያሌተወሰነ ሸሪኮች በአንዴነትና በነጠሊ ሇማኅበሩ ግዳታዎች ሙለ ኃሊፉነት ያሇባቸው ሲሆን 

ኃሊፉነታቸው የተወሰነ ሸሪኮች ዯግሞ በማኅበሩ ውስጥ ባሊቸው ዴርሻ መጠን ብቻ ሇማኅበሩ 

ግዳታዎች ኃሊፉ የሚሆኑ ናቸው፡፡ 

አንቀጽ 249 የማኅበሩ ስም 

1) የማኅበሩ ስም ኃሊፉነታቸው ያሌተወሰነውን ሸሪኮች ስም የሚይዝ ሆኖ ከሸሪኮች ስም ቀጥል 

“ሁሇት ዓይነት ኃሊፉነት ያሇው የሽርክና ማኅበር” ተብል መጻፌ አሇበት፡፡ 

2) ኃሊፉነቱ የተወሰነ ሸሪክ ስሙ ከማኅበሩ ስም ውስጥ እንዱገባ የፇቀዯ እንዯሆነ ከማኅበሩ 

ጋር ባሊቸው ግንኙነት ምክንያት ሇሚመጡ የማኅበሩ ግዳታዎች ኃሊፉነታቸው ካሌተወሰነ 

ሸሪኮች ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 250  የማኅበሩ መመሥረቻ ጽሐፌ  

የማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ በዚህ ሕግ አንቀጽ 223 ሥር ከተዘረዘሩት ጉዲዮች በተጨማሪ 

ኃሊፉነታቸው ያሌተወሰነውን እና የተወሰነውን ሸሪኮች ስም ሇይቶ መያዝ አሇበት፡፡ 
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 አንቀጽ 251 የማኅበሩ መዋጮ 

1) መዋጮን የሚመሇከቱት የዚህ ሕግ አንቀጽ 224 ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች 

የሙያ መዋጮ ማዋጣት አይችለም፡፡ 

 

አንቀጽ 252  ኃሊፉነታቸው ያሌተወሰነ ሸሪኮች መብትና ግዳታ 

1) በዚህ ህግ የኅብረት ሽርክና ማኅበር ሸሪኮችን መብትና ግዳታ የሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች 

ኃሊፉነታቸው ባሌተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች ሊይ ተፇጻሚነት አሊቸው፡፡ 

2) በማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ  ወይም በሸሪኮች ውሳኔ የማኅበሩ ሸሪክ ያሌሆነ ሥራ 

አስኪያጅ ካሌተሾመ በስተቀር ሥራ አስኪያጅ መሆን የሚችለት ኃሊፉነታቸው ያሌተወሰነ 

ሸሪኮች ናቸው፡፡ 

 አንቀጽ 253 የጥቅም ግጭት 

 ላልች የማኅበሩ ሸሪኮች ካሌፇቀደ በስተቀር ማንኛውም ኃሊፉነቱ ያሌተወሰነ ሸሪክ ማኅበሩ 

የሚሠራቸውን ተመሳሳይ ሥራዎች ሇራሱ ወይም ሇሦስተኛ ወገን ሇማከናወን እንዱሁም 

በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ በሚያዯርግ ተመሳሳይ ዓሊማ ባሇው ላሊ ማኅበር ውስጥ አባሌ 

መሆን አይችሌም፡፡  

 

አንቀጽ 254 ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች መብትና ግዳታ 

1) ከማኅበሩ ሊይ ገንዘብ ጠያቂዎች ኃሊፉነታቸው የተወሰነ ሸሪኮችን ሇማኅበሩ ያሌከፇለትን 

መዋጮ ገቢ እንዱያዯርጉ ሉጠይቁ ይችሊለ፡፡ 

2) ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች በተረጋገጠ የሂሳብ ሚዛን መሠረት በቅን ሌቦና 

የተቀበለትን የትርፌ ዴርሻ እንዱመሌሱ አይገዯደም፡፡ 
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3) ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች በውክሌናም ሆነ በላሊ በማንኛውም ሁኔታ 

የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ መሆን አይችለም፡፡ ክሌከሊውን የተሊሇፇ ኃሊፉነቱ የተወሰነ 

የማኀበሩ ሸሪክ በሥራው ምክንያት ሇሚመጡ ግዳታዎች ኃሊፉነታቸው ካሌተወሰነው 

ሸሪኮች ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇሁለም ወይም 

ሇተወሰኑ በሥራው ምክንያት ሇሚመጡ የማኅበሩ ግዳታዎች ብቻ በአንዴነትና በነጠሊ 

ኃሊፉ ነው ተብል ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

4) ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች የሚከተለትን ተግባራት ቢያከናውኑ እንዯ ሥራ 

አስኪያጅ አይቆጠሩም፡-    

       (ሀ) በማኅበሩ ውስጥ በሚዯረጉ ምክክሮች ተካፊይ መሆን፤ 

       (ሇ) ከማኅበሩ ጋር ግዳታ መግባት፤ 

       (ሏ) የሥራ አስኪያጆችን ሥራ መቆጣጠር፤ 

       (መ) ሇማኅበሩ አስተያየትና ምክር መስጠት፤ 

        (ሠ) ሥራ አስኪያጆች ከሥሌጣናቸው በሊይ እንዱሠሩ መፌቀዴ፡፡ 

5) ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች በማኅበሩ ተቀጥረው መሥራት ይችሊለ፡፡  

6) ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የማኅበሩ ሸሪኮች ስሇማኅበሩ አካሄዴ 

ጥያቄ የማቅረብ፣ ሰነድችንና የሂሳብ መግሇጫዎችን የማየት እና ማስታወሻ የመውሰዴ 

መብት አሊቸው፡፡ 

7) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ኃሊፉነቱ በተወሰነው ሸሪክ ሊይ የሚዯርሱ ጎጂ 

ምክንያቶች የማኅበሩ ማፌረሻ ምክንያቶች ሉሆኑ አይችለም፡፡   

 አንቀጽ 255 ዴርሻዎችን ስሇማስተሊሇፌ፤ 

1) ኃሊፉነታቸው ያሌተወሰነ ሸሪኮች በሙለ እና ኃሊፉነታቸው ከተወሰነው ሸሪኮች 

አብሊጫዎቹ ካሌተስማሙ በስተቀር የማኅበሩን ዴርሻዎች ማስተሊሇፌ አይቻሌም፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም ሸሪኮች በማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ ከዚህ 

የተሇየ ዴምጽ እንዱኖር ሉስማሙ ይችሊለ፡፡ 
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3) የማኅበሩ ገንዘብ ጠያቂዎች ካሌፇቀደ በስተቀር ኃሊፉነቱ ያሌተወሰነ ሸሪክ ዴርሻውን 

ከማስተሊሇፈ በፉት ከማኅበሩ ዕዲዎች ጋር በተያያዘ  የነበሩትን ግዳታዎች ሇማውረዴ 

አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 256  ተፇጻሚነት ያሊቸው የዚህ ህግ ዴንጋጌዎች 

ከዚህ በሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ በዚህ ህግ ከአንቀጽ 225 እስከ 239 ፣ 

228፣ 234 ፣240፣260፤ 241 እስከ 247፣ 222 (3)፣ 232 ፣ ከአንቀጽ 233-236፣ 238 እና 

229 (2) ስር የተመሇከቱት የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች ሁሇት አይነት ኃሊፉነት ባሇው የሽርክና 

ማኅበር ሊይ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ (ከኀብረት ሽርክና ሊይ አዱስ አባሌ ስሇሚገባት ሁኔታ 

የተጠቀሰው አንቀጽ ተፇጻሚ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡ 

ርዕስ አራት 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሽርክና ማኅበር 

 አንቀጽ 257 ትርጓሜ 

1) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሽርክና ማኅበር ማሇት ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎች የሙያና 

ሇሙያው ዯጋፉ የሆነ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያቁሙት ኃሊፉነቱ በማኅበሩ ሀብት ሊይ 

የተወሰነ የንግዴ ማኅበር ነው፡፡  

2) ሇዚህ ማኅበር አሊማ “የሙያ አገሌግልት” ማሇት አግባብ ባሇው አካሌ በተሰጠ የሙያ 

ፇቃዴ መሰረት የሚሰጥ አገሌግልት ነው፡፡ 

3) “ሇሙያው ዯጋፉ የሆነ አገሌግልት” ማሇት በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ሙያዎች 

ስር ያሇና የሙያ አገሌግልቱን ሇመስጠት አስፇሊጊ የሆነ ተዛማጅ አገሌግልት ነው፡፡ 

 

 አንቀጽ 258 የማኅበሩ ባሕሪያት 

1) ማኅበሩ ከሸሪኮቹ የተሇየ የሕግ ሰውነት አሇው፡፡ 
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2) የሸሪኮች መሞት፣ መክሰር፣ ከማኅበሩ መውጣት ወይም በሸሪኮች ሊይ የሚዯረግ ላሊ 

ማንኛውም ዓይነት ሇውጥ በማኅበሩ ሕሌውና፣ መብት ወይም ግዳታ ሊይ ተጽዕኖ 

አይኖረውም፡፡ 

 አንቀጽ 259  የማኅበሩ ስም 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሽርክና ማኅበር የተመበትን ዓሊማ የሚገሌጽ ስም ይኖረዋሌ፡፡ ከማኅበሩ 

ስም መጨረሻ ሊይ “ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሽርክና ማኅበር” የሚሌ ሏረግ መጨመር አሇበት፡፡ 

 

 አንቀጽ 260 የማኅበሩ ሸሪኮች  

1) የማኅበሩ ሸሪኮች ሉሆኑ የሚችለት አግባብ ካሇው አካሌ የሙያ አገሌግልት ሇመስጠት 

ፇቃዴ የተሰጣቸው ባሇሙያዎች ወይም ከማኅበሩ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አገሌግልት 

የሚሰጡ ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የሽርክና ማኅበራት ናቸው፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም የሙያ አገሌግልት የማይሰጡ ሰዎች 

በንዐስ አንቀጽ 1 ከተጠቀሱት ሰዎች ጋር የማህበሩ ሸሪክ መሆን ይችሊለ፡፡ ሆኖም አግባብ 

ያሇው አካሌ ሇሕዝብ ጥቅም አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው የሙያ አገሌግልት የማይሰጥ ሰው 

የማህበሩ ሸሪክ እንዲይሆን ሉከሇክሌ ይችሊሌ፡፡ 

ከዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች እና በማህበሩ ተቀጥረው ከሚሰሩ ባሇሙያዎች በስተቀር የማኅበሩ 

ሥራ አስኪያጅ እና ወኪልች ማኅበሩ አገሌግልት በሚሰጥበት ሙያ ፇቃዴ ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡  

 አንቀጽ 261 የማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ ይዘት 

የማኅበሩ መመስረቻ ጽሐፌ በዚህ ሕግ አንቀጽ 223 ሥር ከተዘረዘሩት በተጨማሪ የሙያ 

አገሌግልት የሚሰጠውን የእያንዲንደን ሸሪሪክ የሙያ አይነትና የፇቃዴ ቁጥር መያዝ አሇበት፡፡ 

 አንቀጽ 262 የማኅበሩ መዋጮ 

መዋጮን የሚመሇከቱት የዚህ ሕግ አንቀጽ 224  ዴንጋጌዎች ሇዚህ ማኅበርም እንዯአግባብነቱ 

ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 
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 አንቀጽ 263 የጥቅም ግጭት 

ሙያን በሚመሇከት የወጡ አግባብ ያሊቸው ሕጎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ማንኛውም ሸሪክ ማኅበሩ 

የሚሠራቸውን ተመሳሳይ ሥራዎች ሇራሱ ወይም ሇሦስተኛ ወገን ሇማከናወን ወይም 

ሇተመሳሳይ ዓሊማ በተመ ማኅበር ሸሪክ መሆን የሚችሇው ሁለም የማኅበሩ ሸሪኮች 

ሲስማሙ ብቻ ነው፡፡ 

 አንቀጽ 264 የማኅበሩ ኃሊፉነት ወሰን 

1) ማህበሩ ሸሪኩ ወይም ሠራተኞው የማኅበሩን ሥራ በሚያከናውንበት ወቅት ሆን ብል 

ወይም በቸሌተኝት ሇሚፇፅመው ጥፊት ወይም ሇሚያዯርሰው ጉዲት ጥፊቱን ካዯረሰው 

ሸሪክ ወይም ሠራተኛ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ከተመሇከተው ውጪ ከውሌ ወይም በላሊ በማንኛውም 

ሁኔታ ሇሚመጣ ግዳታ ኃሊፉ የሚሆነው ማኅበሩ ነው፡፡ 

3) ጉዲቱ የዯረሰበት ሰው ጉዲት አዴራሹ ሸሪክ ወይም ሠራተኛ ሥራውን ሇማከናወን ኃሊፉነት 

ያሌተሰጠው መሆኑን የሚያውቅ ከሆነ ማኅበሩ ተጠያቂ አይሆንም፡፡  

4) ማኅበሩ በራሱ ወይም ሸሪክ ወይም ሠራተኛ ሆነ ብል የማታሇሌ ተግባር በመፇጸም 

ከማኅበሩ ጋር ግንኙነት ባሊቸው ሰዎች ሊይ ጉዲት ያዯረሰ ከሆነ ማኅበሩና የማታሇሌ 

ዴርጊት የፇጸመ ሰው ያሌተገዯበ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ ዴርጊቱ የተፇጸመው በሸሪክ ወይም 

በሰራተኛ ቢሆንም ማኅበሩ ዴርጊቱ መፇጸሙን እንዯማያውቅ ካሌተረጋገጠ በስተቀር 

ማኅበሩ ማታሇለን ከፇጸመው ሸሪክ ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

5) ማኅበሩ በሸሪኮች ወይም በሰራተኞች በሚፇጸም የሙያ ጥፊት ምክንያት ሇሚዯርስ ጉዲት 

ካሣ የሚሆን የመዴን ሽፊን ሉኖረው ይገባሌ፡፡ መጠኑም አግባብ ባሇው አካሌ ይወሰናሌ፡፡ 

 አንቀጽ 265 የሸሪኮች ኃሊፉነት ወሰን 

1) ሸሪኮች ሇማኅበሩ ግዳታዎች ዋስ ካሌሆኑ በስተቀር ሇማኅበሩ ግዳታዎች ተጠያቂ 

አይሆኑም፡፡  

2) ሸሪኮች ሆን ብሇው ወይም በቸሌተኝነት ሇፇጸሙት ተገቢ ያሌሆነ ዴርጊት ወይም 

ኃሊፉነታቸውን በአግባቡ ባሇመወጣት ሇሚያዯርሱት  ማንኛውም ጉዲት  ተጠያቂ 

ይሆናለ፡፡ ሆኖም አንዴ ሸሪክ ላሊው ሸሪክ ተገቢ ያሌሆነ ተግባር ሲፇጽም ያውቅ የነበረ 

መሆኑ ካሌተረጋገጠ በስተቀር ላሊው ሸሪክ ሇፇጸመው ዴርጊት ተጠያቂ አይሆንም፡፡  
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 አንቀጽ 266 ሸሪክ ከማበሩ ስሇሚወጣበት ሁኔታ  

1) አንዴ ሸሪክ ከማኅበሩ ሉወጣ የሚችሇው በሚከተለት ምክንያቶች ነው፡- 

   (ሀ) በመመስረቻ ጽሐፌ የተሇየ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀር በራሱ ፇቃዴ      

  ሇማኅበሩ የሦስት ወራት የቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በጽሐፌ በመስጠት፤ 

   (ሇ) ሲሞት ወይም ሕጋዊ ሰውነት ያሇው አካሌ በሆነ ጊዜ  ሲፇርስ፤ 

   (ሏ) የግሌ ገንዘብ ጠያቂዎች ያሇውን ዴርሻ በሙለ ሲወስደ ወይም በቀሪው ዴርሻ      

እንዱቀጥሌ ላልች ሸሪኮች የማይስማሙ ከሆነ፤ 

  (መ) የሸሪኩ የሙያ ፇቃዴ ሲሰረዝ ወይም ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር     

 የሙያ ፇቃደ ሲታገዴ፤ 

  (ሠ) በማይዴን ሕመም ወይም በአካሌ ጉዴሇት ወይም በላሊ በማንኛውም ምክንያት  

 ሇዘሇቄታው የሸሪክነት ግዳታውን ሇመወጣት የማያስችሇው ሲሆን፤ ወይም  

  (ረ) በበቂ ምክንያት ፌርዴ ቤት ከማኅበሩ እንዱወጣ ሲወስን፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) የተመሇከተውን ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ ከማኅበሩ የወጣ 

ሸሪክ በዚህ ምክንያት በማኅበሩ ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

3) አንዴ ሸሪክ ከማኅበሩ ከወጣ ማኅበሩ ሸሪኩ ስሇመውጣቱ  አግባብ ሊሇው አካሌ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡  

 አንቀጽ 267 ስሇሟች ሸሪክ ዴርሻ 

በማህበሩ መመስረቻ ጽሁፌ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር አንዴ ሸሪክ ሲሞት ዴርሻውን 

ህጋዊ ባሇመብት እንዱወስዴ ይዯረጋሌ፡፡ አባሌ ሲሞት ወራሽ ዴርሻውን ይዞ የወጣሌ እንጅ 

በማህበሩ አባሌነት ገብቶ ሉቀጥሌ አይችሌም 

 አንቀጽ 268 ስሇማኅበሩ ውሳኔ አሰጣጥ 



88 
 

1) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር በመመስረቻ ጽሁፌ ሊይ የሚዯረግ ማናቸውም ማሻሻያ 

ዴምፅ የሚያሰጥ መብት ካሊቸው ዴርሻዎች ሶስት አራተኛውን ከያዙ ሸሪኮች 

የአብሊጫውን ዴምፅ ዴጋፌ ማግኘት አሇበት፡፡ 

2) ማህበሩ የሙያ አገሌግልት የማይሰጡ ሸሪኮችን የሚያካትት እንዯሆነ ውሳኔ 

የሚተሊሇፇው ዴምፅ የመስጠት መብት ባሊቸው ሸሪኮች አብሊጫ ዴምፅ ይሆናሌ፡፡ የሙያ 

አገሌግልት የማይሰጡ ሸሪኮች የዴምፅ መብት የሚያሰጥ የመዋጮ ዴርሻ ዴምር የሙያ 

አገሌግልት ከሚሰጡት ሸሪኮች መብሇጥ ወይም እኩሌ መሆን የሇበትም፡፡ ሆኖም የሙያ 

አገሌግልት የማይሰጡ ሸሪኮች ዴምፅ የመስጠት መብት የማያስገኝ መዋጮ ሉያዋጡ 

ይችሊለ፡፡  

3) የማኅበሩን ዜግነት ሇመሇወጥ የሚተሊሇፌ ውሳኔ የሁለንም ሸሪኮች ስምምነት ማግኘት 

አሇበት፡፡ሇመሇወጥ ወይም ወኪሌ ሇመሾም ወይም በማኅበሩ ከተሇመዯው ሥራ ውጭ 

ሇማከናውን የማኅበሩ ሸሪኮች ሙለ ስምምነት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

 አንቀጽ 269 የማኅበሩ ማፌረሻ ምክንያቶች 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 219የንግዴ ማኅበርን ሇማፌረስ የተመሇከቱ ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

እንዯተጠበቁ ሆኖ የሸሪኮች ቁጥር ወዯ አንዴ ዝቅ ሲሌና በስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ ላሊ 

ሸሪክ መተካት ሳይችሌ ሲቀር ማኅበሩ በሕግ እንዯፇረሰ ቆጠራሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም የስዴስት ወራት የጊዜ ገዯብ ከማሇፈ 

በፉት ሸሪኮች ጥያቄ ሲያቀርቡና አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የንግዴ ማኅበር መዝጋቢው 

አካሌ የስዴስት ወራቱ የጊዜ ገዯብ ሇተወሰነ ጊዜ እንዱራዘም ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተዯነገገው መሠረት ካሌሆነ በስተቀር የሸሪኮች ቁጥር 

ከሁሇት በታች መቀነሱን የሚያውቅ ሸሪክ ማኅበሩ በዚህ ሁኔታ ከስዴስት ወራት በሊይ 

ስራውን በመቀጠለ ምክንያት ሇሚመጣ ዕዲ አሊፉ ይሆናሌ፡፡  

 አንቀጽ 270 ተፇጻሚነት ያሊቸው የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች 

   ከዚህ በሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ከአንቀጽ 225 እስከ 227፣ 

228፣229፣241-244፣244 ፣246፣247፣ 231 ፣232 ፣ 233-236 እና 238  ስር 



89 
 

የተመሇከቱ የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች ኃሊፉነቱ በተወሰነ የሽርክና ማኅበር ሊይ 

እንዯአግባብነታቸው ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡  

  

ርዕስ አምስት 

የእሽሙር ማኅበር 

አንቀጽ 271  ትርጓሜ  

የእሸሙር ማኅበር  ማሇት ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ሰዎች በመመስረቻ ጽሐፌ 

መሠረት የሚያቁሙት በሦስተኛ ወገኖች የማይታወቅ የሕግ ሰውነት የላሇው የንግዴ ማኅበር  

ነው፡፡ 

አንቀጽ 272  የማኅበሩ በሦስተኛ ወገኖች መታወቅ 

የማኅበሩ መኖር በሦስተኛ ወገኖች ከታወቀ ማኅበሩ ከእነዚህ ወገኖች ጋር በሚኖረው ግንኙነት 

እንዯ ኅብረት ሽርክና ማኅበር ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀጽ 273  ስሇማኅበሩ መዋጮ 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 224  ስሇመዋጮ የተዯነገገው ሇእሽሙር ማኅበርም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር እያንዲንደ ሸሪክ ሇከፇሇው መዋጮ ባሇቤትነቱን እንዯያዘ 

ይቆያሌ፡፡ 

አንቀጽ 274  ዴርሻን ስሇማስተሊሇፌ 

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር በማኅበሩ ውስጥ ያሇን ዴርሻ ማስተሊሇፌ የሚቻሇው ሁለም 

ሸሪኮች ሲስማሙ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 275  የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ 

1) ማኅበሩ ሸሪክ ወይም ሸሪክ ባሌሆነ በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ሥራ አስኪያጆች 

ይመራሌ፡፡ 
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2) ሥራ አስኪያጅ ያሌተሾመ እንዯሆነ ሁለም ሸሪኮች የሥራ አስኪያጅነት ስሌጣን 

ይኖራቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 276 የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ ሥሌጣንና ተግባር 

1) የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ ሥሌጣንና ተግባር በመመስረቻ ጽሐፈ ይወሰናሌ፡፡ ሆኖም ይህ 

ውሳኔ ሇሦስተኛ ወገኖች መቃዎሚያ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

2) ሥራ አስኪያጁ የማኅበሩን ሥራዎች ሇሸሪኮቹ የማስረዲት ግዳታ አሇበት፡፡ ይህን ግዳታ 

የሚያስቀር ማንኛውም ስምምነት ተቀባይነት የሇውም፡፡  

3) የማኅበሩ ሸሪኮች የሥራ አስኪያጁን ሥራ መቆጣጠር ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 277  የማኅበሩን ሥራ አስኪያጅ ስሇመሻር 

የማኅበሩ ሸሪክ የሆነ ሥራ አስኪያጅ በበቂ ምክንያት ሉሻር ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 278 ማኅበሩ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር ስሊሇው ግንኙነት 

1) ሇሦስተኛ ወገኖች የሚታወቀው የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ ብቻ ነው፡፡ እርሱም ሇማኅበሩ 

ዕዲዎች ኃሊፉና ተጠያቂ ነው፡፡ 

2) የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ ያሌሆነ ሸሪክ ሇማኅበሩ ዕዲዎች ተጠያቂ የሚሆነው በማኅበሩ 

መመሥረቻ ጽሐፌ በተወሰነው መጠን ብቻ ነው፡፡ 

3) ሥራ አስኪያጅ ያሌሆነ ሸሪክ በማኅበሩ ሥራ አመራር ተካፊይ ከሆነ ከሥራ አስኪያጁ ጋራ 

በአንዴነት እና በነጠሊ ኃሊፉ ሆናሌ፡፡ 

4) ማንኛውም የማኅበሩ ሸሪክ ከሦስተኛ ወገኖች ጋር ግንኙነት ማዴረግ የሚችሇው በራሱ ስም 

ብቻ ነው፡፡  

አንቀጽ 279 የማኅበሩ ማፌረሻ ምክንያቶች 

1) የንግዴ ማኅበራት የሚፇርሱበትን ሁኔታ የሚመሇከቱት ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ 

ሆኖ ማኅበሩ የሚፇርሰው በሚከተለት ምክንያቶች ነው፡- 

    (ሀ) ሸሪኮች ማኅበሩ እንዱፇርስ በሙለ ዴምጽ ሲስማሙ፤ 
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    (ሇ) ማኅበሩ የተመው ሊሌተወሰነ ጊዜ ሲሆን ከሸሪኮች አንደ እንዱፇርስ ሇማኅበሩ 

ጥያቄ ያቀረበ እንዯ ሆነ፤ 

    (ሏ) ሁለም የማኅበሩ ዴርሻዎች በአንዴ አባሌ የተያዙ እንዯሆነ፤ 

 (መ) ማኅበሩ አንዱቀጥሌ የሚያዯርግ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ከማኀሩ  ሸሪኮች 

አንደ የሞተ ወይም የከሠረ ወይም ችልታ ያጣ እንዯሆነ፤ 

    (ሠ) በመመሥረቻ ጽሐፈ  ሇሥራ አስኪያጁ ማኅበሩን ሇማፌረስ ሥሌጣን ተስጥቶት    

ከሆነ ሥራ አስኪያጁ  ማኀበሩ እንዱፇርስ ሲወስን፤ 

2) ማንኛውም ተቃራኒ ስምምነት የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ(1)  ዴንጋጌን ተፇጻሚነት 

የሚያስቀር አይሆንም፡፡ 

አንቀጽ 280 ሸሪክን ከማኅበሩ ስሇማስወጣት 

1) በአንዴ ሸሪክ ጥፊት ምክንያት ማኅበሩ እንዱፇርስ ሇፌርዴ ቤት ጥያቄ ሲቀርብና ላልች  

ሸሪኮች ማኅበሩ እንዲይፇርስ ሲያመሇክቱ ፌዴር ቤቱ ማኅበሩ እንዱፇርስ በመወሰን ፊንታ 

ጥፊተኛ የሆነውን ሸሪክ ከማኀበሩ እንዱወጣና ማኅበሩ እንዱቀጥሌ ሇማዘዝ ይችሊሌ፡፡  

2) አንዴ ሸሪክ ከማኅበሩ የሚወጣበት ምክንያት በመመስረቻ ጽሐፈ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

3) ከማኅበሩ እንዱወጣ የተዯረገ ሸሪክ በወጣበት ጊዜ የነበረው ዴርሻ እንዱከፇሇው የመጠየቅ 

መብት አሇው፡፡  

 

ርዕስ ስዴስት 

ሀሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 281  ትርጓሜ 
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1) ሀሊፉነቱ የተወሰነ የህዝብ ኩባንያ ማሇት ዋና ገንዘቡ በአክሲዮን የተከፊፇሇና 

አክሲዮኖቹም ሇህዝብ ክፌት የሆኑ ወይም ሉሆኑ የሚችለ ሀሊፉነቱ በኩባንያው ሃብት 

ብቻ የተወሰነ የንግዴ ማኅበር ነው፡፡ 

2) የባሇአክሲዮኖቸ ኃሊፉነት በኩባንያው ውስጥ ባሊቸው ዴርሻ የተወሰነ ነው፡፡ 

አንቀጽ 282  የኩባንያው ስም 

ሀሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ የሚጠራበት ስም ይኖረዋሌ፡፡ ከስሙ መጨረሻ  ሊይ 

“ሀሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ” የሚሌ ሏረግ መጨመር ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 283  የኩባንያው አነስተኛ ካፒታሌና የአንደ አክሲዮን ዋጋ 

የኩባንያው አነስተኛ ዋና ገንዘብ እና የአንደ አክሲዮን ዋጋ እንዯኩባንያው ባህሪ እየታየ 

በዯንብ ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀጽ 284  አክሲዮኑ ሇሕዝብ ክፌት የሆነ ኩባንያ አዯራጅ 

1) አዯራጅ ማሇት አክሲዮኑ ሇሕዝብ ክፌት የሆነ ኩባንያ መግሇጫ በማዘጋጀት፣ምስረታውን 

ያነሳሳ፤ ያንቀሳቀሰ፣ በአጠቃሊይ የኩባንያውን ምስረታ ዓሊማ አዴርጎ ይህንኑ ሇማስፇጸም 

የተንቀሳቀሰና ኩባንያው የማይመሰረት ከሆነ ባሇመመስረቱ ምክንያት ሇሚመጣ ጉዲት 

ኃሊፉነት የሚወስዴ ሰው ነው፡፡ 

2) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ በአንዴ ወይም ከዚያ በሊይ በሆኑ የተፇጥሮ ወይም 

ህጋዊ ሰውነት ባሊቸው ሰዎች ሉዯራጅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 285 ሇአዯራጅነት ብቁ የሚያዯርጉ መስፇርቶች 

ሇሕዝብ ክፌት የሆነ  ኃሊፉነቱ የተወሰነ ኩባንያ አዯራጅ ሇመሆን የሚችሇው ከዚህ በፉት 

በንግዴ ኩባንያ አዯራጅነት፣ ዲይሬክተርነት፣ ሥራ አስኪያጅነት፣ተቆጣጣሪነት፣ ኦዱተርነት 

ወይም በላልች የአመራር ኃሊፉነቶች ሊይ ተመዴቦ ሲሰራ ከኃሊፉነቱ ጋር በተያያዘ ወይም 

በማንኛውም ሁኔታ በእምነት ማጉዯሌ፣ በስርቆት ወይም በውንብዴና ወይም ሇቦርዴ አባሌነት 

ብቁ በማያዯርግ ተመሳሳይ ወንጀሌ ጥፊተኛነቱ ያሌተረጋገጠ ሰው ነው፡፡ 

አንቀጽ 286 የአዯራጆች ኃሊፉነት  
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1) አዯራጆች ከዚህ በታች ሇተዘረዘሩት ጉዲዮች ሇባሇአክሲዮኖችና ሇሦስተኛ ወገኖች ኃሊፉ 

ይሆናለ፡፡ አዯራጆች ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ ከሆኑ ኃሊፉነቱ በአንዴነትና በነጠሊ 

ይሆናሌ፡፡ 

  (ሀ) ኩባንያውን ሇማም ሲለ ሇገቧቸው ግዳታዎች፤   

 (ሇ) የኩባንያው ዋና ገንዘብ በሙለ ስሇመፇረሙና የተከፇሇው ዋና ገንዘብ በኩባንያው 

 ስም ገቢ ስሇመሆኑ፤ 

  (ሏ) ሇኩባንያው በዓይት የተከፇለ መዋጮዎች በዚህ ህግ አንቀጽ 293 መሠረት   

 የተገመቱ ስሇመሆኑ፤ 

  (መ) ኩባንያውን ሇማም ሇሕዝብ ያቀረቡት መግሇጫ ትክክሇኛ ስሇመሆኑ፤ 

  (ሠ) የኩባንያው የአመሠራረት ሂዯት ህጋዊ አሠራርን የተከተሇ ስሇመሆኑ፤ 

  (ረ) የኩባንያው የምስረታ ሂዯት በኦዱተር የተመረመረ ስሇመሆኑ፤ 

  (ሰ) ኩባንያው ባሇመመስረቱ ምክንያት የከፇለት ገንዘብ እንዱመሇስሊቸው ሇሚጠይቁ 

 ባሇአክሲዮኖች በዚህ ህግ አንቀጽ 290 (3) መሰረት ከወሇዴ ጋር የመመሇስ፤ እና 

  (ሸ) ላልች ከምስረታ ሂዯት ጋር ግንኙነት ሊሊቸው ጉዲዮች በሙለ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች መሠረት በአዯራጆች ሊይ የሚቀርብ የኃሊፉነት ክስ ተጎጂው 

ጉዲቱን እና ሇጉዲቱ ኃሊፉ የሚሆነውን ሰው ካወቀበት ቀን ጀምሮ እስከ አምስት ዓመት 

ዴረስ ካሌቀረበ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ በላሊ በማንኛውም ሁኔታ ጉዲት ከዯረሰበት ቀን አንስቶ 

በአስር ዓመት ውስጥ ክስ ካሌቀረበ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 

 አንቀጽ 287  ኩባንያውን ሇማዯራጀት የተገቡ ግዳታዎችና የተዯረጉ ወጪዎች 

1) በኩባንያው ምስረታ ሂዯት አዯራጆች የገቧቸው ግዳታዎች ወይም የከፇሎቸው ወጪዎች 

ሇኩባንያው ምስረታ አስፇሊጊ ከሆኑ ወይም በፇራሚዎች ጠቅሊሊ ጉባኤ ከጸዯቁ ወዯ 

ኩባንያው ይተሊሇፊለ፡፡ 

2) በማንኛውም ምክንያት ቢሆን ኩባንያው ሳይም ከቀረ አዯራጆች ሇገቡት ግዳታና 

ሊወጡት ወጪ አክሲዮን ሇመግዛት የፇረሙ ሰዎችን የመጠየቅ መብት የሊቸውም፡፡    
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 አንቀጽ 288) የኩባንያው መስራቾች 

1) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ መስራቾች የሚባለት የሚፇሇግባቸውን መዋጮ 

ወዱያውኑ ወይም ኩባንያው ባስቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ በሙለ ገቢ ያዯረጉ  ወይም 

ከኩባንያው ትርፌ ሊይ ሌዩ የትርፌ ተካፊይነት መብት ያሊቸው ሰዎች ናቸው፡፡  

2) በላሊ ሕግ የተሇየ ቁጥር ካሌተወሰነ በስተቀር ኃሊፉነቱ የተወሰነ የህዝብ ኩባንያ ሇማም 

የባሇአክሲዮኖች ቁጥር ቢያንስ አምስት መሆን አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 289  የአዯራጆችና የመስራቾች ሌዩ ጥቅም 

1) አዯራጆችና መስራቾች በባሇአክሲዮንነት ከሚያገኙት ጥቅም በተጨማሪ ኩባንያው ትርፌ 

ማግኘት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከኩባንያው የተጣራ ትርፌ ከሀያ በመቶ ያሌበሇጠ ሌዩ 

ጥቅም ከሦስት ዓመታት ሊሌበሇጠ ጊዜ ሉከፇሊቸው ይችሊሌ፡፡ የክፌያው መጠን በመመስረቻ 

ጽሐፈ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ ይህም ሲሆን ሇአዯራጆች የሚከፇሌ የሌዩ ጥቅም ክፌያ 

ከመስራቾች የበሇጠ መሆን አሇበት፡፡ 

2) አዯራጆች መስራች በሚሆኑበት ጊዜ ከአዯራጅነት ጥቅም በተጨማሪ የመስራችነት ጥቅም 

እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ 

3) አዯራጆችም ሆኑ መስራቾች በዚህ አንቀጽ ከተመሇከተው ውጭ ላሊ ማንኛውም ዓይነት 

ሌዩ ጥቅም ከኩባንያው ሉከፇሊቸው አይችሌም፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ መሠረት ሇሚከፇለ ጥቅሞች የሚተሊሇፈ አክሲዮኖች ሉወጡ አይችለም፡፡  

 

ምዕራፌ ሁሇት 

የኩባንያው አመሰራረት 

አንቀጽ 290  ሇኩባንያው ምስረታ የሚያስፇሌጉ ጠቅሊሊ ሁኔታዎች   

1) ማንኛውም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ የሚመሠረተው፡- 

    (ሀ) የኩባንያው ዋና ገንዘብ በሙለ በባሇአክሲዮኖች ሲፇረም፤ 
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 (ሇ) በገንዘብ ከተሸጡ አክሲዮኖች ውስጥ ቢያንስ አንዴ አራተኛው በመመስረት ሊይ ባሇው 

ኩባንያ ስም በተከፇተ ዝግ የባንክ ሑሳብ ሲቀመጥ፤ 

     ነው፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ) መሠረት የተቀመጠውን ገንዘብ ኩባንያው በንግዴ 

መዝገብ ሳይመዘገብ ከባንክ ማውጣት  አይቻሌም፡፡ 

3) አዯራጆች የአክሲዮን ሽያጭ ገንዘብ ባንክ መቀመጥ ከጀመረበት ቀን አንስቶ  በመመስረቻ 

ጽሐፌ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ኩባንያውን ማስመዝገብ ካሌቻለ በባሇአክሲዮንነት 

መቀጠሌ ሇማይፇሌጉ ባሇአክሲዮኖች የከፇለትን መዋጮ ከባንክ ወሇዴ ጋር ባንኩ 

እንዱመሌስሊቸው እንዱያዯርግ ገንዘቡ እንዱመሇስ ጥያቄ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ በስሌሳ 

ቀናት ውስጥ ሇንግዴ ማኅበር መዝጋቢው አካሌ ማሳወቅ አሇባቸው፡፡ ሆኖም የኩባንያው 

ምስረታ በቀሪዎቹ ባሇአክሲዮኖች ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት በመመስረቻ ጽሐፈ የሚቀመጠው የጊዜ ገዯብ 

በማንኛውም ሁኔታ ከአምስት ዓመት መብሇጥ የሇበትም፡፡  

5) አዯራጆች በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት  መዋጮውን ሇባሇአክሲዮኖች እንዱመሇስ 

እንዱያዯርግ ሇንግዴ መዝጋቢው አካሌ በወቅቱ ያሊሳወቁ እንዯሆነ ማሳወቅ ከነበረባቸው ጊዜ 

ጀምሮ የሚታሰብ በባንክ ወሇዴና በሕጋዊ ወሇዴ መካካሌ ያሇውን ሌዩነት በአንዴነትና 

በነጠሊ የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 291  የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ይዘት 

የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ቀጥል የተዘረዘሩትን መያዝ ይኖርበታሌ፡- 

1) የኩባንያውን ስም፤ 

2) የኩባንያውን ዋና መስሪያ ቤትና እንዲለም ቅርንጫፍቹን፤ 

3) የኩባንያውን ባሇአክሲዮኖች ስም፣ አዴራሻ፣ ዜግነት፣ የፇረሙትን የአክሲዮን ብዛትና 

የተከፇሇውን የገንዘብ መጠን፤ 

4) ኩባንያው የተመሠረተበትን ዓሊማ፤ 

5) የኩባንያውን የተፇረመ ዋና ገንዘብ፣ ከተፇረመው ዋና ገንዘቡ ውስጥ የተከፇሇውን የገንዘብ 

መጠን፤ 

6) የአንደን አክሲዮን ዋጋ፣ የክሲዮኖችን ብዛት፣  ዓይነትና መዯባቸውን፤ 
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7) የዓይት መዋጮ ገቢ ያዯረገውን ባሇአክሲዮን ስም፣ግምቱንና የአገማመቱ ሁኔታ፣ 

የሚሰጠው አግሌግልት፣ገቢ ሇተዯረገው መዋጮ የተሰጠውን የአክሲዮን ብዛት፤ 

8) የትርፌ ወይም የኪሳራ አከፊፇሌ ሁኔታን፤ 

9) ሇኩባንያው አዯራጆችና መስራቾች የሚሰጠውን ሌዩ ጥቅም መጠንና አከፊፇሌ፤ 

10) የኩባንያውን ዲይሬክተሮች እና ስራ አስኪያጆች ብዛትና ሥሌጣን እና ያለ እንዯሆነ 

የኩባንያውን ወኪልች፤ 

11)  ኩባንያው ተቆጣጣሪ ቦርዴ ካሇው የቦርዴ አባሊትን ብዛት እና ስሌጣን፤ 

12)  የኦዱተሮችን ብዛት፤ 

13)  ኩባንያው የሚቆይበትን ጊዜ፤ 

14)  ኩባንያው የሥራ አፇጻጸም ሪፖርት  የሚያስታውቅበትን መንገዴና ጊዜ፣ 

15)  የኩባንያውን ሥራ አመራር፣ በኩባንያውና በባሇአክሲዮኖች ወይም በባሇአክሲዮኖች 

መካከሌ ያሇውን ግንኙነት የሚመሇከቱ ጉዲዮች፤ እና 

16)  በሕግ ወይም በባሇአክሲዮኖች ስምምነት እንዱካተቱ የተወሰኑ ላልች ጉዲዮችን፡፡ 

 አንቀጽ 292  የኩባንያው መዋጮ 

ከሙያ አገሌግልት በስተቀር በዚህ መጽሏፌ አንቀጽ 224  የተጠቀሱት የገንዘብና ላልች 

የዓይነት መዋጮዎች እንዯአግባብነታቸው ሇኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያም ተፇጻሚነት 

አሊቸው፡፡ 

 አንቀጽ 293  የዓይት መዋጮ አገማመት 

1)  የዓይነት መዋጮ የከፇሇ ባሇአክሲዮን የባሇሙያ ግምት ሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡፡ 

2) የግምት ሪፖርቱ መዋጮ የተዯረጉትን ንብረቶች፣ የእያንዲንደን የዋጋ ግምት እና 

የአገማመቱን ዘዳ በዝርዝር መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ ሪፖርቱም ከመመስረቻ ጽሐፈ ጋር 

መያያዝ አሇበት፡፡ 

3) በዓይነት የተከፇሇው መዋጮ ግምት የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇማዋጣት የፇረሙት 

ባሇአክሲዮኖች ጉባኤ ከመዯረጉ በፉት በአዯራጆችና በምስረታ ኦዱተር መረጋገጥ አሇበት፡፡  

4) አክሲዮኑ ሇህዝብ ክፌት ያሌሆነ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያን የሚመሇከት ከሆነ 

በዓይነት የተከፇሇው መዋጮ ግምት ኩባንያውን በሚመሰርቱት ባሇአክሲዮኖች  መረጋገጥ 

አሇበት፡፡ 
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5) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 እና 4 ግምቱ የፀዯቀ ቢሆንም  የዲይሬክተሮች ቦርዴ እና 

ኦዱተሮች ኩባንያው በንግዴ መዝገብ በተመዘገበ በስዴስት ወራት ጊዜ ውስጥ  የዓይነት 

መዋጮውን ግምት ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ እና አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ እንዯገና እንዱመረመር 

ሉያዯርጉ ይችሊለ፡፡  

6)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3አና 4 መሠረት በተዯረገው ማጣራትና ምርምራ 

በመዋጮነት የቀረበው ንብረት ዋጋ ግምት አንሶ ከተገኘና መዋጮውን ያስገባው ባሇአክሲዮን 

ሌዩነቱን ካሊሟሊ በስተቀር የአክሲዮን ዴርሻው በጎዯሇው ሌክ ይስተካከሊሌ ወይም በመቀነሱ 

የማይስማማ ከሆነ ከኩባንያው እንዱወጣ ይዯረጋሌ፡፡ መዋጮውን ያስገባው ባሇአክሲዮን 

ሌዩነቱን ካሊስተካከሇ የኩባንያው ዋና ገንዘብ በጎዯሇው ሌክ መቀነስ አሇበት፡፡ 

7) የአይነት መዋጮው በዚህ ሕግ አንቀጽ 300  ንኡስ አንቀጽ 3 መሰረት በፇራሚዎች ጉባኤ 

መጽዯቁ ኩባንያው በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 5 የተመሇከተውን ተግባር ከመፇጸም 

አያግዯውም፡፡ 

አንቀጽ 294  አክሲዮኑ ሇሕዝብ ክፌት ያሌሆነ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ 

የኩባንያው አክሲዮኖች ሇሕዝብ የማይሸጡ ከሆነ ባሇአክሲዮኖች በመመስረቻ ጽሐፌ ውስጥ፡- 

1) አክሲዮኖቹን በሙለ ሇመግዛት መፇረማቸውን፤ 

2) የአክሲዮኖች ዋጋ በዚህ ህግ አንቀጽ 291  ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ) ዴንጋጌ መሠረት ተቀማጭ 

መዯረጉን፤ 

3) በዓይነት የተዯረገ መዋጮ በዚህ ሕግ አንቀጽ 293  መሠረት መገመቱንና ገቢ መዯረጉን፤ 

4) የኩባንያው አስተዲዯር አካሊት መወሰናቸውን እና ኃሊፉዎች መሰየማቸውን፤  

መግሇጽ አሇባቸው፡፡  

 

አንቀጽ 295  አክሲዮኑ ሇሕዝብ ክፌት የሆነ ኩባንያ 

አክሲዮኑ ሇሕዝብ ክፌት የሆነ ኩባንያ ሲመሰረት በዚህ ሕግ ከአንቀጽ 296  እሰከ  301 

የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 296  የኩባንያው መግሇጫ 
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1)  ሕዝብ አክሲዮን እንዱገዛ ጥሪ የሚዯረገው ሁለም አዯራጆች በፇረሙበት የኩባንያው 

መግሇጫ አማካኝነት ነው፡፡ መግሇጫው የሚከተለትን መያዝ አሇበት፡- 

    (ሀ) የመመስረቻ ጽሐፈን ረቂቅ፤ 

    (ሇ) የዓይነት መዋጮ ተዯርጎ ከሆነ የባሇሙያ ግምት ሪፖርት አጭር መግሇጫ፤ 

    (ሏ) አክሲዮን ሇመግዛት የፇረሙ ሰዎች ክፌያውን የሚያጠናቅቁበትን ጊዜ፤ 

    (መ) አክሲዮኖቹ የሚሸጡበትን ዋጋ፤ 

    (ሠ) አክሲዮን ሇመግዛት የፇረሙ ሰዎች ጠቅሊሊ ጉባኤ ከመዯረጉ በፉት ከአክሲዮኖች ዋጋ 

ሊይ መክፇሌ የሚገባቸውን መጠን፤ 

    (ረ) አክሲዮን ሇመግዛት ማመሌከቻ የሚቀርብበትንና ገንዘብ የሚከፇሌበትን ጊዜና  

 ቦታ፡፡ 

2) የኩባንያው መግሇጫና በዓይነት ሇተዯረገ መዋጮ የቀረበው የባሇሙያ ግምት ሪፖርት 

ቅጂዎች አክሲዮን ሇመግዛት የሚፇሌጉ ሰዎች ሉመሇከቱት በሚችለበት ቦታ መቀመጥ 

አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 297  አክሲዮን ሇመግዛት ስሇሚቀርብ ጥያቄ 

1) አክሲዮን ሇመግዛት የሚቀርብ ጥያቄ ሇዚሁ ተግባር በተዘጋጀ ፍርም ተሞሌቶ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 

2) አክሲዮን ሇመግዛት ጥያቄ ያቀረበ ሰው በኩባንያው መግሇጫ ፍርም ሊይ ስሙንና 

አዴራሻውን፣ሇመግዛት የሚፇሌገውን የአክሲዮን ብዛትና ያመሇከተበትን ቀን እንዱሁም 

የዓይት መዋጮ ተዯርጎ ከሆነ የባሇሙያ ግምት ሪፖርቱንና የኩባንያውን መግሇጫ 

ማንበቡን መግሇጽ አሇበት፡፡ 

 ( አንቀጽ 298 የኩባንያው የምስረታ ኦዱት 

1) አዯራጆች ሇኩባንያው ምስረታ የሚያስፇሌጉ ሁኔታዎች እንዯተሟለ የምስረታ ሂዯቱ 

በውጭ ኦዱተር እንዱመረመር ማዴረግ አሇባቸው፡፡  

2) የኦዱት ምርመራው የሚከተለትን ያካትታሌ፡- 
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   (ሀ) አዯራጆች ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ ሇመመስረት በሕጉ የተቀመጠውን 

የአዯራጅነት መስፇርት የሚያሟለ ስሇመሆኑ፣ 

   (ሇ) አክሲዮን ሇመግዛት የተፇረመው ዋና ገንዘብ መጠን የሚመሰረተውን ኩባንያ ዓሊማ 

ሇማሳካት በቂ ስሇመሆኑ፤ 

    (ሏ) የኩባንያው ዋና ገንዘብ በሙለ የተፇረመ ስሇመሆኑ፤ 

(መ) የዓይነት መዋጮዎች በሙለ ሇኩባንያው ገቢ ስሇመዯረጋቸው፣ እንዱሁም  

 ዋጋቸው በባሇሙያ የተገመተ ስሇመሆኑ፤  

     (ሠ) ከባሇአክሲዮኖች የተሰበሰበው ገንዘብ በትክክሌ ሇኩባንያው ገቢ የተዯረገ      

ስሇመሆኑ፤ 

       (ረ) ሇኩባንያው ምስረታ ከባሇአክሲዮኖች የተሰበሰበው ገንዘብ በአግባቡ ስራ ሊይ      

ስሇመዋለ፤እና 

       (ሰ) ላልች ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ ሇመመስረት በሕግ እና በመመስረቻ 

 ጽሐፌ የተቀመጡ መስፇርቶች የተሟለ ስሇመሆኑ፡፡  

3) የኦዱት ሪፖርቱ በኦዱተሩ አማካኝነት ሇፇራዎች ጉባኤ ቀርቦ መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

4) በሚዯረገው የኦዱት ምርመራ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 ሊይ የተዘረዘሩት መስፇርቶች 

መሟሊታቸው ካሌተረጋገጠ በስተቀር  ኩባንያው ሉመዘገብ አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 299  የፇራሚዎች ጉባኤ  

1) የኩባንያው የምስረታ ኦዱት ከተጠናቀቀ በኋሊ  አዯራጆች ወዱያውኑ የፇራሚዎች ጉባኤ 

መጥራት አሇባቸው፡፡ 

2) በዚህ ሕግ አንቀጽ 301  የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ስሇአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

አጠራርና ውሳኔ የተዯነገገው ሇፇረሚዎች ጉባኤም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 300  የፇራሚዎች ጉባኤ ሥሌጣንና ተግባር 
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ጉባኤው የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1) ኩባንያውን ሇማም የሚያስፇሌጉ ቅዴመ ሁኔታዎች መሟሊታቸውን ማረጋገጥ፤ 

2) የኩባንያውን መመስረቻ ጽሐፌ  ተወያይቶ ማጽዯቅ፤ 

3) የአዯራጆችንና የምስረታ ኦዱተሮችን ሪፖርት ማጽዯቅ፤ 

4) በዓይነት የተዯረገ መዋጮ ካሇ ግምቱን እንዱሁም የአዯራጆችንና የመስራቾችን የትርፌ 

ዴርሻ ሌክ ማጽዯቅ፤ 

5) በመመስረቻ ጽሐፈ መሠረት በጉባኤው መሰየም ያሇባቸውን የአስተዲዯር አካሊት መሰየም፡፡ 

 አንቀጽ 301  የጉባኤውን ውሳኔዎች የሚመሇከቱ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

1) የፇራሚዎች ጉባኤ ያስተሊሇፊቸው ውሳኔዎች በጽሐፌ ተዘጋጅተው በሁለም አዯራጆች 

መፇረም ይኖርባቸዋሌ፡፡ እንዱሁም ሇጉባኤው የቀረቡ ሰነድች ሁለ ከውሳኔዎች ጋር 

መያያዝ አሇባቸው፡፡ 

2) ማንኛውም አክሲዮን ሇመግዛት የፇረመ ሰው በጉባኤው ስብሰባ ሊይ ተካፊይ ሇመሆንና 

በመመስረቻ ጽሐፈ በተወሰነው መሠረት ዴምጽ መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

3) የዓይነት መዋጮ ገቢ ያዯረጉ ሰዎች በግምቱ ሊይ እንዱሁም አዯራጆችና መስራቾች 

ከትርፌ ሊይ ሌዩ ጥቅም እንዱያገኙ በሚወሰንበት ጊዜ ዴምጽ መስጠት አይችለም፡፡ 

4) ጉባኤው ፇራሚዎች ሁለ ካሌፇቀደ በስተቀር በመመስረቻ ጽሐፈ ረቂቅ ሊይ መሠረታዊ 

ሇውጥ ማዴረግ አይችሌም፡፡ ሆኖም በዓይነት የተዯረገ መዋጮን ወይም ሇአዯራጆችና 

መስራቾች ከትርፌ ዴርሻ ሊይ የሚሰጣቸውን ሌዩ ጥቅም የሚመሇከት ማሻሻያ በዴምጽ 

ብሌጫ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

5) ጉባኤው በዓይነት መዋጮ ሊዯረጉ ሰዎች የተመዯበው የአክሲዮን ብዛት እንዱቀነስ ከወሰነ 

የዚህ ሕግ አንቀጽ 293ንዐስ አንቀጽ 6 ዴንጋጌ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሦስት 

ስሇአክሲዮኖችና የባሇአክሲዮኖች መብትና ግዳታ 
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አንቀጽ 302  የአክሲዮን አይነቶች 

1) ኩባንያው በማህበርተኛው ምርጫ አክሲዮኖቹን በስም በመመዝገብ ወይም ሊምጪው 

በሚሌ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2) በሕግ ወይም በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ   ሊምጪው የሚሌ አክስዮን እንዲይወጣ 

የተከሇከሇ እንዯሆነ አክሲዮን የሚወጣው በስም በመመዝገብ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

3) ሊምጪው የሚሌ አክሲዮን በሚገኝባቸው ኩባንያዎች  ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም እንኳ 

ማንኛውም ማህበርተኛው ሇአምጪው በሚሌ የወጡ አክሲዮኖች በስም በሚመዘገብ 

እንዱሁም በስም የተመዘገበው ሇአምጪው በሚሌ እንዱሇወጡሇት ኩባንያውን መጠየቅ 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 303  አክሲዮኖች የሚወጡበት ዋጋ 

1) ኩባንያው አክሲዮኖችን ማውጣት የሚችሇው በተጻፇባቸው ዋጋ ብቻ ነው፡፡  

2) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፈ ወይም በባሊክሲዮኖች አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ 

አክሲዮኖችን ከተጻፇባቸው በሚበሌጥ ዋጋ ማውጣት ይቻሊሌ፡፡ በተጻፇበት ዋጋና 

በሚወጣበት ዋጋ መካከሌ ያሇው ሌዩነት የዋጋ ብሌጫ ይባሊሌ፡፡  

አንቀጽ 304  ኩባንያው በንግዴ መዝገብ ከመመዝገቡ በፉት ስሇሚሰጥ የአክሲዮን ባሇቤትነት የምስክር 

ወረቀት  

ኩባንያው በንግዴ መዝገብ ከመመዝገቡ በፉት የሚሰጥ የአክሲዮን ባሇቤትነት የምስክር ወረቀት 

ዋጋ አይኖረውም፡፡ ሆኖም ግን የአክሲዮን ባሇቤትነት የምስክር ወረቀቱን በማውጣት የመነጩ 

ኃሊፉነቶች እንዯተጠበቁ ናቸው፡፡ 

 

አንቀጽ 305  የአክሲዮን አሇመከፊፇሌ 

1) አክሲዮን አይከፊፇሌም፡፡ 

2) ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሰዎች የአክሲዮን የጋራ ባሇቤት በሆኑ ጊዜ የባሇአክሲዮንነት 

መብታቸውን መጠቀም የሚችለት የጋራ ወኪሌ በመሾም ነው፡፡ 
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3) የጋራ ወኪሌ ባሌሾሙ ጊዜ ማኅበሩ ሇአንደ የአክሲዮን የጋራ ባሇቤት  የሚሰጠው 

ማስታወቂያና መግሇጫ ሇቀሪዎቹ የአክሲዮን የጋራ ባሇቤቶች እንዯተሰጠ ይቆጠራሌ፡፡ 

4) የአክሲዮን የጋራ ባሇቤቶቹ ከባሇአክሲዮንነት ሇሚመነጩ ኃሊፉነቶች በአንዴነትና በነጠሊ 

ተጠያቂ ናቸዉ፡፡ 

አንቀጽ 306  በመያዣ ወይም በአሊባ ስሇሚሰጡ አክሲዮኖች 

1) አክሲዮን በመያዣ ወይም በአሊባ  የተሰጠ እንዯሆነ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር 

በኩባንያው ጉባኤዎች ዴምፅ የመስጠት መብት የሚኖረው አክሲዮኑን በመያዣ የያዘው 

ወይም የአሊባ ጥቅም ያሇው ሰው ነው፡፡ 

2) ባሇአክሲዮኑ አክሲዮኑን ሲገዛ የቀዲሚነት መብት ያሇው ከሆነ ይህ የቀዲሚነት መብት 

የባሇአክሲዮኑ ሆኖ ይቀጥሊሌ፡፡  

3) በመያዣ ሇተሰጠ አክሲዮን የሚከፇሌ ቀሪ ገንዘብ በተጠየቀ ጊዜ ገንዘቡን መክፇሌ ያሇበት 

ባሇአክሲዮኑ ነው፡፡ ባሇአክሲዮኑ የተባሇውን ገንዘብ ሳይከፌሌ የቀረ እንዯሆነ አክሲዮኑን 

በመያዣ የያዘው ሰው በአንቀጽ 319 መሰረት የያዘውን አክሲዮን መሸጥ ይችሊሌ፡፡ 

4) አክሲዮን በአሊባ የተሰጠው ሰው ሇአክሲዮኑ የሚከፇሌ ቀሪ ገንዘብ በተጠየቀ ጊዜ መክፇሌ 

አሇበት፡፡ ሆኖም የአሊባው ጊዜ ሲጠናቀቅ የከፇሇው ገንዘብ እንዱመሇስሇት የመጠየቅ መብት 

አሇው፡፡ 

5) ዴምፅ የመስጠት መብት የሚሰጡ አክሲዮኖችን በመያዣ ወይም በአሊባ የያዙ ሰዎች 

በኩባንያው መመዝገብ አሇባቸው፡፡ ኩባንያው ከመዘገበ በኋሊ የምዝገባ ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት መስጠት አሇበት፡፡  

 

አንቀጽ 307  የአክሲዮን ምስክር ወረቀት ይዘት  

እያንዲንደ የአክሲዮን ምስክር ወረቀት የሚከተለትን  መያዝ አሇበት፡- 

1) የኩባንያውን ዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ ፉርማ፤ 

2) የኩባንያውን ስም፣ ዋና መስሪያ ቤትና ኩባንያው የሚቆይበትን ጊዜ፤ 

3) የኩባንያውን ዋና ገንዘብና አክሲዮኑ የወጣበትን ዋጋ መጠን፤ 
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4) የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ የተፇረመበትን ቀንና ኩባንያው በንግዴ መዝገብ 

የተመዘገበበትን ቀንና ቦታ፤ 

5) የአክሲዮኑን መሇያ ቁጥር፣ ቅዯም ተከተሌ፣ ዓይነት፣መዯብ፣ መዯቡ መዯበኛ ወይም  

ሌዩ መብት የሚሰጥ ስሇመሆኑ፣ ሌዩ መብት የሚሰጥ ከሆነ የመብቱን ዓይነት፤ 

6)  የአክሲዮኑ ዋጋ በሙለ ካሌተከፇሇ የተከፇሇውን ገንዘብ መጠን ወይም ዋጋዉ በሙለ   

ከተከፇሇ ይህንኑ የሚያመሇክት መግሇጫ፤እና 

7) አክሲዮኑ ሇውጪ ዜጋ መተሊሇፌ የሚችሌ መሆን አሇመሆኑን የሚያሳይ መግሇጫ፡፡ 

 

አንቀጽ 308  የባሇአክሲዮኖች መዝገብ  

1) ኩባንያው የባሇአክሲዮኖችን መዝገብ በዋናው መስሪያ ቤት መያዝ አሇበት፡፡ 

2) መዝገቡ የባሇአክሲዮኖችን ስምና አዴራሻ፣ የአክሲዮኖችን ብዛትና መሇያ ቁጥር፣ 

የተከፇሇውን ገንዘብ መጠንና ባሇአክሲዮኖች የተመዘገቡበትን ቀን መያዝ አሇበት፡፡ 

3) ባሇአክሲዮኖች መዝገቡን በነፃ መመሌከት ይችሊለ፡፡ ባሇአክሲዮን ያሌሆነ ሰው መዝገቡን 

ማየት የሚችሇው ሇዚህ የተወሰነውን የአገሌግልት ክፌያ ሲፇጽም ነው፡፡ 

4) ማንኛውም ሰው የተወሰነውን የአገሌግልት ክፌያ ሲፇጽም የመዝገቡን ግሌባጭ ወይም 

በአጭር የተውጣጣ ጽሐፌ እንዱሰጠው ማኀበሩን መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ ኩባንያው 

ጥያቄው በቀረበ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ግሌባጩን ወይም በአጭር የተውጣጣ ጽሐፌ 

ሇጠያቂው መሰጠት አሇበት፡፡ 

5) አግባብ ያሇው የመንግስት አካሌ ጥቅም ባሇው በማንኛውም ሰው ወይም ባሇአክሲዮን 

ወይም  በኩባንያው  በመዝገብ አጻጻፌ ሊይ የተፇጠረ ስህተት እንዱታረም ጥያቄ 

ሲቀርብ እንዱስተካከሌ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

6) የአክሲዮን መዝገቡ ዝርዝር በትክክሌ ባሇመጻፈ ምክንያት ሇሚዯርስ ማንኛውም ጉዲት 

የዲሬክተሮች ቦርዴ አባሊት በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉዎች ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 309  ኩባንያው የራሱ የሆኑትን አክሲዮኖች ስሇሚገዛበት ሁኔታ  

1) ኩባንያው የራሱ የሆኑ አክሲዮኖችን መግዛት የሚችሇው፡- 

    (ሀ) የባሇአክሲዮኖች ጉባኤ ሲፇቅዴ፤ 
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    (ሇ) ከኩባንያው የተጣራ ትርፌ ሊይ በተገኘ ገንዘብ ሲሆን፤ እና  

    (ሏ) የአክሲዮኖቹ ዋጋ በሙለ አስቀዴሞ ሲከፇሌ፤   

 ነው፡፡ 

2) የዲሬክተሮች ቦርዴ ኩባንያው ከራሱ የገዛቸውን አክሲዮኖች ወዯ ላሊ ሰው 

ሉያስተሊሌፊቸው አይችሌም፡፡ አክሲዮኖቹ የሚያስገኙት ዴምጽ የመስጠት መብትም ታግድ 

ይቆያሌ፡፡ 

3) ኩባንያው የራሱን አክሲዮን የገዛው የባሇአክሲዮኖች አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ የኩባንያው 

ዋና ገንዘብ  እንዱቀንስ በወሰነው መሰረት ከሆነ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ 

ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (ሀ) እና (ሏ) እና 2 ኩባንያው የራሱ የሆኑትን አክሲዮኖች 

በመያዣ ሇመቀበሌ የፇሇገ እንዯሆነ በዚህ አንቀጽ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 310  በአክሲዮኖች ትሌሌፌ ሊይ የሚዯረግ ገዯብ 

1) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በባሊክሲዮኖች አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ 

በአክሲዮኖች ትሌሌፌ ሊይ ገዯብ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡  

2) በመመስረቻ ጽሐፈ ወይም በአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ አክሲዮኖች በቦርደ ፇቃዴ  

እንዱተሊሇፈ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ማስተሊሇፈ ውጤት የሚኖረው፡- 

     (ሀ) ሇኩባንያው ወይም ሇባሇአክሲዮኖቹ ቅዴሚያ የመግዛት መብት የተጠበቀ፤ እና 

     (ሇ) መብቱ የሚሰራበት ሁኔታና የአክሲዮኖቹ መግዣ ዋጋ ተወስኖ ከሆነ፤ 

ነው፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 መሰረት የሚዯረግ ገዯብ አክሲዮን ማስተሊሇፌን 

የሚከሇክሌ ወይም አክሲዮን ሇማስተሊሇፌ በሚፇሌገው ባሇአክሲዮን ሊይ ከባዴ ጉዲት 

የሚያዯርስ መሆን የሇበትም፡፡  

4) ቅዴሚያ የመግዛት መብት የተሰጠው ሇኩባንያው ከሆነ  የአክሱዮኖቹ ዋጋ የሚከፇሇው 

ከመጠባበቂያ ገንዘብ ሊይ ነው፡፡ 
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አንቀጽ 311  አክሲዮኖችን ክፌያ ከመፇጸሙ በፉት መስጠት ወይም ሇአክሲዮን መግዣ ማበዯር ስሊሇመቻለ 

ማንኛውም ኩባንያ የራሱ የሆኑትን አክሲዮኖች ክፌያ ከመፇጸሙ በፉት መስጠት ወይም 

ሶስተኛ ወገኖች አክሲዮኖችን እንዱገዙበት ገንዘብ ማበዯር አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 312  የአክሲዮኖች መዯብ 

1) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በማሻሻያው መሠረት ሌዩ ሌዩ መብት የሚያስገኙ 

 የተሇያዩ አክሲዮኖች እንዱወጡ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

2)   አንዴ ዓይነት መዯብ ባሊቸው አክሲዮኖች ሊይ የሚጻፇዉ ዋጋና 

ሇባሇአክሲዮኖች የሚያስገኙት   መብት እኩሌ መሆን አሇበት፡፡ 

3)   ሇአንዴ የአክሲዮን መዯብ የተሰጡ መብቶችን መሇወጥ የሚቻሇው የባሇ 

አክሲዮኖች ጠቅሊሊ  ጉባኤ ሇውጡ እንዱዯረግ በወሰነበት ዓይነት ተመሳሳይ ሌዩ 

መብት ባሊቸው ባሇአክሲዮኖች ሌዩ  ጉባኤ ስምምነት ሲዯረግ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 313  ሌዩ መብት የሚያስገኙ አክሲዮኖች 

1) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ ሌዩ ጥቅም 

የሚያስገኙ አክሲዮኖችን ማውጣት ይቻሊሌ፡፡ አክሲዮኖቹ የሚያስገኙት ሌዩ ጥቅም 

ወዯፉት የሚወጡትን አክሲዮኖች በቅዴሚያ የመግዛትን፣ ከትርፌ ወይም ከኩባንያው 

ንብረት ወይም  ከሁሇቱም ሊይ በቅዴሚያ ክፌያ የማግኘትንና የመሳሰለትን ያካትታሌ፡፡ 

2) በዴምፅ መስጠት ጉዲይ ሊይ ሌዩ መብት የሚያስገኙ አክሲዮኖችን ማውጣት ክሌክሌ 

ነው፡፡ 

3) በአንቀጽ 322 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገው ቢኖርም በትርፌ አከፊፇሌና ኩባንያው 

ሲፇርስ በዋና ገንዘቡ አመሊሇስ ሊይ የቅዴሚያ መብት ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች ዴምፅ 

መስጠት የሚችለት የኩባንያው አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ በሚሰጥባቸው ጉዲዮች 

ብቻ እንዯሆነ በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ መወሰን ይቻሊሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ 3 መሰረት ዴምፅ የመስጠት መብት የተቀነሰባቸዉ 

አክሲዮኖች ቁጥር ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ከግማሽ መብሇጥ የሇባቸውም፡፡ 
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አንቀጽ 314  ትርፌ ብቻ የሚያስገኙ አክሲዮኖች 

1) ኩባንያው ዋናው ገንዘቡን ሳይቀንስ ካገኘው ትርፌ ወይም ካስቀመጠው መጠባበቂያ 

ገንዘብ ሇባሇአክሲዮኖች በአክሲዮኖቻቸው ሊይ የተጻፇውን ዋጋ መመሇስ ይችሊሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ገንዘብ የተመሇሰሊቸዉ ባሇአክሲዮኖች ትርፌ ብቻ  

የሚያስገኙ አክሲዮኖችን ይቀበሊለ፡፡ እነዚህ አክሲዮኖች ኩባንያው ወዯ ሥራ ከመግባቱ 

በፉት ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ሊይ ከሚገኝ ወሇዴ ሊይ እንዱከፇሌ በመመስረቻ ጽሐፌ  

የተወሰነ የአክሲዮን ወሇዴ እንዯዚሁም ኩባንያው ሲፇርስ ገቢ የተዯረገውን መዋጮ 

ሇመውሰዴ መብት አያስገኙም፡፡ ሆኖም የዴምፅ መስጠት መብት፣ እንዱሁም 

በመመስረቻ ጽሐፌ  ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር አክሲዮኑ ከሚያስገኘው ወሇዴ በሊይ 

ከሆነው ትርፌና የኩባንያው ሂሳብ ሲጣራ ከሚተርፇው ገንዘብ ሊይ የመካፇሌ መብት 

ያስገኛለ፡፡ 

አንቀጽ 315  በጥሬ ገንዘብ የተገዙ አክሲዮኖች አከፊፇሌ 

1) በጥሬ ገንዘብ የሚገዙ አክሲዮኖች በተፇረሙ ጊዜ እጅግ ቢያንስ ከተጻፇባቸዉ ዋጋ 

አንዴ አራተኛ ወይም በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ከፌ ያሇ መጠን ተወስኖ ከሆነ 

ይኸው ዋጋ በሙለ መከፇሌ አሇበት፡፡ ዋጋቸው በሙለ እስኪከፇሌ ዴረስ አክሲዮኖቹ 

በኩባንያው ተይዘው ይቆያለ፡፡ 

2) በመመስረቻ ጽሁፈ ያነሰ ጊዜ ካሌተወሰነ በስተቀር ያሌተከፇሇው የአክሲዮኖች ዋጋ 

ኩባንያው በንግዴ መዝገብ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ እስከ አምስት ዓመት መከፇሌ 

አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 316  የአይነት መዋጮ ገቢ የሚዯረግበትና አክሲዮኖች የሚተሊሇፈበት ጊዜ 

1) የዓይነት መዋጮ የምስረታ ኦዱት ከመዯረጉ በፉት በሙለ መከፇሌ አሇበት፡፡  

2) በዚህ ህግ ሇባሇአክሲዮኖች የተሰጡ ላልች መብቶች እንዯተጠበቁ ሆኖ በዓይነት መዋጮ 

የተገዙ አክሲዮኖች ሇባሇአክሲዮኑ የሚሰጡትና ሇሦስተኛ ወገኖች ሉተሊሇፈ የሚችለት  

ኩባንያው በንግዴ መዝገብ ከተመዘገበ ከአንዴ ዓመት በኋሊ ነው፡፡ 

 

አንቀጽ 317  ሊምጪው ተብል የተጻፇበት አክሲዮን አስተሊሇፌ 
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1) ሊምጪው ተብል የተጻፇበት አክሲዮን ከአንደ ወዯላሊው የሚተሊሇፇው አክሲዮኑን 

በመስጠት ብቻ ነው፡፡ 

2) ተቃራኒ ማስረጃ ካሌቀረበ በስተቀር ሇትርፌ አከፊፇሌ፣ በአክሲዮኑ ሊይ ሇተጻፇው ዋጋ 

የተከፇሇውን ገንዘብ ሇማስመሇስ ወይም በጠቅሊሊ ጉባኤ ዴምፅ ሇመስጠት ሊምጪው 

ተብል የተጻፇበትን አክሲዮን የያዘ ሰው የአክሲዮኑ ባሇቤት እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡ 

3) ሊምጪው ተብል የተጻፇበት አክሲዮን ከጠፊ ወይም ከተሰረቀ አግባብ ያሇው ሕግ 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 318  ስም የተጻፇበት አክሲዮን ባሇቤትነትና ስሇሚተሊሇፌበት ሁኔታ 

1) ስም የተጻፇበት አክሲዮን ባሇቤት የሚሆነው በኩባንያው ዋና መስሪያ ቤት በሚገኘው 

የኩባንያው መዝገብ አክሲዮኑ በስሙ የተመዘገበ ሰው ነው፡፡ 

2) ስም የተጻፇበት አክሲዮን ወዯላሊ ሰው የሚተሊሇፇው በኩባንያው የአክሲዮን መዝገብ 

አክሲዮኑን በስሙ በማስመዝገብ ነው፡፡ 

አንቀጽ 319  ቀሪ ዋጋቸው ሊሌተከፇሇ አክሲዮኖች ስሇሚኖር ኃሊፉነትና ውጤት 

1) የአክሲዮን ባሇይዞታዎች፣ አክሲዮን ቀዯም ሲሌ የተሊሇፇሊቸው ሰዎች እንዱሁም 

ሇመግዛት የፇረሙ ሰዎች ቀሪ ዋጋቸው ሊሌተከፇሇ አክሲዮኖች ዋጋ በአንዴነትና በነጠሊ 

ኃሊፉ ናቸው፡፡ 

2) ማንኛውም አክሲዮን ሇመግዛት የፇረመ ባሇአክሲዮን ባሇቤትነቱን ያስተሊሇፇ እንዯሆነ 

አክሲዮኑ ከተሊሇፇበት ቀን ጀምሮ ሁሇት ዓመት ካሇፇ በኋሊ ሊሌተከፇሇው ቀሪ ገንዘብ 

ኃሊፉነት አይኖርበትም፡፡ 

3) ቀሪው ገንዘብ በተወሰነው ጊዜ ያሌተከፇሇ እንዯሆነ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 

የተጠቀሱ ሰዎች በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ የተሇየ የወሇዴ መጠን ካሌተወሰነ 

በስተቀር ሕጋዊ ወሇዴ የመክፇሌ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ 

4) ኩባንያው ባሇአክሲዮኑ ቀሪውን ገንዘብ እንዱከፌሌ የጽሐፌ ማስጠንቀቂያ ከሰጠዉ 

ከአስራ አምስት ቀናት በኋሊ ዋጋቸው በሙለ ያሌተከፇሇውን አክሲዮኖች በሀራጅ 

መሸጥ ይችሊሌ፡፡ በሀራጅ የተሸጡት አክሲዮኖች ተሰርዘው ላልች አዱስ አክሲዮኖች 

ሇገዥው ይሰጣለ፡፡ 
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5) ገዥ ባሇመገኘቱ ምክንያት አክሲዮኑን ሇመሸጥ ካሌተቻሇ ተጨማሪ ኪሳራ ካሇ የመጠየቅ 

መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አክሲዮኑን ሇመውረስና ሇአክሲዮኑ 

አስቀዴሞ የተከፇሇውን ገንዘብ ሇማስቀረት ይችሊሌ፡፡ 

6) ቀሪ ዋጋቸው ያሌተከፇሇ አክሲዮኖች ውርስ እንዱሆኑ በተወሰነበት የሂሳብ ማጠቃሇያ 

ዓመት ውስጥ ያሌተሸጡ አክሲዮኖች ተሰርዘው ዋና ገንዘቡ በእነርሱ ዋጋ መጠን 

መቀነስ አሇበት፡፡ 

7) የገንዘብ መክፇያውን ጊዜ ያሳሇፇ ባሇአክሲዮን በጉባኤ ሊይ ዴምፅ የመስጠት መብቱን 

ያጣሌ፡፡  

አንቀጽ 320  ሇጊዜው የሚሰጥ የምስክር ወረቀት  

1) ሊምጪው ሇሚለ አክሲዮኖች ሊምጪው የሚሌ ጊዚያዊ የምስክር ወረቀት መስጠት 

የሚቻሇው ዋጋቸው በሙለ ሲከፇሌ ነው፡፡ ዋጋቸው በሙለ ከመከፇለ በፉት የተሰጠ 

የምስክር ወረቀት ተቀባይት የሇውም፡፡ 

2) ሊምጪው ተብል ሇተጻፇበት አክሲዮን  በባሇአክሲዮኑ ስም የተመዘገበ ጊዚያዊ የምስክር 

ወረቀት የተሰጠ እንዯሆነ የምስክር ወረቀቱን ወዯላሊ ሰው ማስተሊሇፌ የሚቻሇው ዕዲን 

ስሇማስተሊሇፌ በተቀመጡ ዴንጋጌዎች መሰረት ነው፡፡ 

3) በባሇአክሲዮኑ ስም ሇተመዘገበ አክሲዮን ሇጊዜው የሚሰጥ የምስክር ወረቀት መመዝገብ 

አሇበት፡፡ የምስክር ወረቀቱ ወዯላሊ ሰው የሚተሊሇፇው እነዚህ አክሲዮኖች 

ስሇሚተሊሇፈበት ሁኔታ በተቀመጠው ዴንጋጌ መሰረት ነው፡፡ 

አንቀጽ 321  አክሲዮን የሚያስገኛቸው መብቶች 

 

1) እያንዲንደ አክሲዮን ከተጣራው የዓመት ትርፌ እንዱሁም ኩባንያው ሲፇርስ ከሚቀረው 

የተጣራ ንብረት ዴርሻ የማግኘት መብት ይሰጣሌ፡፡ 

2) በመመስረቻ ጽሐፈ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር የትርፌ ዴርሻና ኩባንያው ሲፇርስ 

ከተጣራው ንብረት የሚገኘው ዴርሻ ባሇአክሲዮኑ በከፇሇው ገንዘብ መጠን ይታሰባሌ፡፡ 

3) የዚህ ሕግ አንቀጽ 336 ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው እያንዲንደ አክሲዮን ዴምፅ 

የመስጠት መብት ይሰጣሌ፡፡ 
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4) እያንዲንደ ባሇአክሲዮን የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇመጨመር በጥሬ ገንዘብ ሇመሸጥ 

የወጡ አክሲዮኖችን በኩባንያው ውስጥ ባሇው የአክሲዮን ዴርሻ መጠን በቅዴሚያ 

የመግዛት መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

5) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 የተመሇከተው መብት በአንቀጽ 458 እና ተከታዮቹ  

ዴንጋጌዎች መሰረት ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

6) ሌዩ ጥቅም የሚያስገኙ አክሲዮኖችን የያዙ ሰዎች በዚህ አንቀጽ የተቀመጡ መብቶች 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ በመመስረቻ ጽሐፌ ሇመወሰን ይቻሊሌ፡፡ 

 አንቀጽ 322 ተጽእኖ  ፇጣሪ ባሇአክሲዮን ሇኩባያው ዕዲ ስሇሚኖረበት ተጠያቂነት 

የዚህ ሕግ አንቀጽ 281 ኖርም፣ተጽህኖ አዴራጊ ባሇአክሲዮን /ባሇአክሲዮን ከኩባንያው 

ጋር/ ሇኩባንያው ዕዲ በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ የሚሆኑት፤ 

1) ባሇአክሲዮኑ የማታሇሌ ወይም ኢፌትሀዊ ዴርጊት በኩባንያው ባሇአክሲኖችና 

ገንዘብ ጠያቂዎች ሊይ ከፇጸመ፤. 

2) የኩባያውና የባሇአክሲዮኑ ሀብት ከተቀሊቀለ ወይም ባሇአክሲዮኑ የኩባንያውን 

ሀበት እንዯራሱ ሀበት የሚያዝበት የሆነ እንዯሆነ፤ 

3) ኩባንያው ራሱና ባሇአክሲኖቹ ተሇይተው የሚታወቁበትን ጠብቆ ማቆየት 

ካሌቻሇ፤ 

4) ኩባንያው በጎሊ ሁኔታ ካፒታለ ከቀነሰ በተሇይም ሆነ ብል ገንዘብ ጠያቂዎች 

የኩባንያውን የፊይናንስ ጥንካሬን በተመሇከተ እንዱሳሳቱ ካዯረገ፤ 

5) ኩባንያው በሕግ ወይም በመተዲዯሪያ ዯንቡ የተመሇከቱትን ስብሰባ 

ማካሄዴን፣የሂሣብ መዝገብ የማዘጋጀትን፣የታክስ ግዳታን መወጣትን፣ሪፖርት 

ማዴረግን የመሳሰለትን ካሊከበረ፤ 

6) በቅዴሚያስምምነትሳይዯረግወይምተገቢውክፌያሳይከፇሌየዴርጅቱንሀብትሇግሌጥቅ

ምካዋሇ፤ 

7) ኩባንያው የትርፌ ክፌያን ሇባሇአክሲዮኖች ካሌከፇሇ ወይም ሉከፇሌ ከሚገባው 

አስበሌጦ ከከፇሇ፤ 
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ያሇን ወይም ወዯፉት ሉኖር የሚችሌን ዕዲ እንዱወስዴ ተቀጥሊ ኩባንያን ካመ፡፡ 

ምዕራፌ አራት 

የኩባንያው ሥራ አመራር 

ክፌሌ አንዴ 

ስሇኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ እና የተቆጣጣሪ ቦርዴ 

 

አንቀጽ 323  የኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

1) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ ከባሇአክሲዮኖች መካከሌ የሚመረጡ ቁጥራቸዉ 

ቢያንስ ሶስት ቢባዛ አስራ ሶስት አባሊት ያለት የዲይሬክተሮች ቦርዴ ይኖረዋሌ፡፡ ከዚህ 

ውስጥ ሰብሳቢውን ሳይጨምር ከአባሊቱ ግማሹ የኩባንያው ሥራ አስፇጻሚ ያሌሆኑ  

አባሊትን የያዘ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም ባሇአክሲዮን ያሌሆኑ ሰዎች 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ሆነው ሉመረጡ ይችሊለ፡፡ ሆኖም ባሇአክሲዮን ያሌሆኑት 

የቦርዴ አባሊት ቁጥር ከጠቅሊሊው የቦርዴ አባሊት ቁጥር ከአንዴ ሶስተኛ መብሇጥ 

የሇበትም፡፡ 

3) የቦርዴ አባሊት ትክክሇኛ ቁጥር በመመስረቻ ጽሐፌ በግሌጽ ባሌተመሇከተ ጊዜ 

ቁጥራቸው በአክሲዮን ፇራሚዎች ጉባኤ ይወሰናሌ፡፡ 

4) የሕግ ሰውነት ያሇው አካሌ የቦርዴ አባሌ ሆኖ ሉመረጥ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም የቦርዴ ሰብሳቢ 

ሆኖ የሚመረጠው የተፇጥሮ ሰው ነው፡፡ 

5) ኩባንያው ተቆጣጣሪ ቦርዴ የላሇው ከሆነ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሥራ አስፇጻሚ 

ካሌሆኑት አባሊቱ መካከሌ የሚመርጣቸው አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ተቆጣጣሪዎች 

ይኖሩታሌ፡፡ ስሌጣንና ተግባራቸውም እንዯአግባብነቱ በዚህ ህግ ሇተቆጣጣሪ ቦርደ 

የተሰጠው አይነት ይሆናሌ፡፡ እንዱሁም ቦርደ እንዯአስፇሊጊነቱ በውስጡ ላልች 

ኮሚቴዎችን ሉያቁም ይችሊሌ፡፡  

 አንቀጽ 324 ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌነት ብቁ የሚያዯርጉ መስፇርቶች 
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የዲሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ሇመሆን የሚችሇው ቀጥል የተመሇከቱትን መስፇርቶች የሚያሟሊ 

ሰው ነው፡- 

1) በመመስረቻ ጽሐፌ ወይም በላሊ ሕግ ዝቅተኛ እዴሜ ተወስኖ ከሆነ የተወሰነውን እዴሜ 

የሚያሟሊ፤ 

2) መሌካም ስነም-ግባር ያሇው፤ 

3) ከዚህ በፉት በንግዴ ኩባንያ አዯራጅነት፣ ዲይሬክተርነት፣ ሥራ አስኪያጅነት፣ 

ተቆጣጣሪነት፣ ኦዱተርነት ወይም በላልች የአመራር ኃሊፉነቶች ሊይ ተመዴቦ ሲሰራ 

ከኃሊፉነቱ ጋር በተያያዘ ወይም በማንኛውም ሁኔታ በእምነት ማጉዯሌ፣ በስርቆት ወይም 

በውንብዴና ወይም ሇቦርዴ አባሌነት ብቁ በማያዯርግ ተመሳሳይ ወንጀሌ ጥፊተኛነቱ 

ያሌተረጋገጠ፤ 

4) ላልች በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በላሊ ሕግ የሚገሇጹ መስፇርቶች ካለ 

እነዚህን መስፇርቶች የሚያሟሊ፡፡ 

አንቀጽ 325  የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት ሹመት 

1) የመጀመሪያዎቹ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት በመመስረቻ ጽሐፌ መሠረት ሉሾሙ 

ይችሊለ፡፡ ሹመቱ እንዱጸዴቅ ሇፇራሚዎች ጉባኤ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም ጉባኤው 

ሹመቱን ካሊጸዯቀው ላልች የቦርዴ አባሊትን ይመርጣሌ፡፡ 

2) ቀጣዮቹ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት የሚሾሙት በጠቅሊሊ ጉባኤ ነው፡፡ 

3) የዲይሬክተሮች ቦርዴ የሥራ ዘመን ከሦስት ዓመታት ሉበሌጥ አይችሌም፡፡ ሆኖም 

በመመስረቻ ጽሐፌ ተቃራኒ ውሳኔ ከላሇ በስተቀር የሥራ ዘመናቸውን ያጠናቀቁ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት በዴጋሜ መመረጥ ይችሊለ፡፡ 

4)  ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት ምርጫ ዴምጽ የሚሰጠው ሇእያንዲንዲቸው በተናጠሌ ነው፡፡  

 

አንቀጽ 326  የተሇያየ ህጋዊ አም ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች በቦርዴ ስሇሚወከለበት ሁኔታ 

የተሇያየ ህጋዊ አም ያሊቸው የባሇአክሲዮኖች ቡዴኖች ያለ እንዯሆነ እያንዲንደ ቡዴን ቢያንስ 

አንዴ ተወካይ ሇቦርዴ አባሌነት መሾም እንዯሚችሌ በመመስረቻ ጽሐፈ መገሇጽ አሇበት፡፡  
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 አንቀጽ 327 የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ 

1) የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ መሆን የሚችሇው ባሇአክሲዮን የሆነ ዲይሬክተር ነው፡፡ 

2) የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢና እንዲስፇሊጊነቱ ምክትሌ ሰብሳቢ መጀመሪያ አክሲዮን 

ሇመግዛት በፇረሙ አባሊት ጉባኤ ወይም  በባሇአክሲዮኖች ጉባኤ  ሉመረጥ ይችሊሌ፡፡ 

ጉባኤው የቦርደን ሰብሳቢ ወይም ምክትሌ ሰብሳቢ ባሌመረጠ ጊዜ በዲይሬክተሮች ቦርዴ 

ይመረጣሌ፡፡  

3) የዲይሬክተሮች ቦርዴ በራሱ የተመረጠውን ሰብሳቢ ወይም ምክትሌ ሰብሳቢ በማንኛውም 

ጊዜ መሻር ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 328  ዲይሬክተሮች ስሇሚገቡት ዋስትና 

1) ኩባንያው ከባሇአክሲዮኖች መካከሌ በተመረጡ ዲይሬክተሮች ስም የተመዘገቡ አክሲዮኖችን 

በመመስረቻ ጽሐፈ በሚወስነው መጠን በዋስትና ይዞ ማቆየት አሇበት፡፡ 

2) የኩባንያው ባሇአክሲዮን ያሌሆኑ ሰዎች በዲይሬክተርነት ከተመረጡ ሇኩባንያው ዋስትና 

ማስያዝ አሇባቸዉ፡፡ የዋስትናውም መጠን በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ   ይወሰናሌ፡፡ 

3) ዋስትናው የሚሇቀቀው ዲይሬክተሩ ስራውን ሲሇቅ እና በሥራ ሊይ በነበረበት ጊዜ 

ከኩባንያው የሚፇሇግበት ዕዲ የላሇ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ 

 

አንቀጽ 329  ዲይሬክተሮችን ስሇመተካት 

1) በበጀት ዓመቱ ውስጥ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ዲይሬክተሮች የጎዯለ እንዯሆነ የቀሩት 

ዲይሬክተሮች በጎዯለት ተተኪ ዲይሬክተሮችን ይመርጣለ፡፡ የተተኪዎቹ ዲይሬክተሮች 

የሥራ ዘመን የሚያበቃው የጎዯለ ዲይሬክተሮች የሹመት ጊዜ በሚያበቃበት ጊዜ ነው፡፡ 

2) የተተኪዎች ሹመት እንዱጸዴቅ ሇሚቀጥሇው ጠቅሊሊ ጉባኤ መቅረብ አሇበት፡፡ ጉባኤው 

ሹመቱን ሉያፀዴቅ ወይም በምትካቸው ላልች ዲይሬክተሮችን ሉሾም ይችሊሌ፡፡ ሹመቱ 

በጉባኤው ባይፀዴቅም በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተሾሙት ዲይሬክተሮች 

ሹመታቸው ፀንቶ በቆየበት ጊዜ የፇፀሟቸው ስራዎች ዋጋ ይኖራቸዋሌ፡፡ 
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3) የቀሩት ዲይሬክተሮች ቁጥር ከጠቅሊሊ የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት ቁጥር ከግማሽ በታች 

የሆነ እንዯሆነ የቀሩት ዲይሬክተሮች የጎዯለትን ሇማሾም ዲይሬክተሮች ከጎዯለበት ጊዜ 

ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ጠቅሊሊ ጉባኤውን መጥራት አሇባቸዉ፡፡ በጎዯለት 

ዲይሬክተሮች ምትክ ሹመት እስኪዯረግ ዴረስ የቀሩት ዲይሬክተሮች ኩባንያውን 

ያስተዲዴራለ፡፡ 

4) ሁለም ዲይሬክተሮች ስራቸዉን የተው እንዯሆነ ተቆጣጣሪ ቦርዴ ካሇ ቦርደ ከላሇ ዯግሞ 

ኦዱተሮች ዲይሬክተሮች እንዱሾሙ ዲይሬክተሮች ከጎዯለበት ጊዜ ጀምሮ በ30 ቀናት 

ውስጥ ጠቅሊሊ ጉባኤውን መጥራት አሇባቸው፡፡ 

5)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 መሠረት ጠቅሊሊ ጉባኤው እስከሚሰበሰብ ዴረስ ኩባንያው 

ተቆጣጣሪ ቦርዴ ካሇው ቦርደ ከላሇው ኦዱተሮች ኩባንያውን ያስተዲዴራለ፡፡ ኦዱተሮች 

ያከናወኗቸው ሥራዎች የሚመረመሩትም በተሇዋጭ ኦዱተሮች ነው፡፡  

አንቀጽ 330  ሇዲይሬክተሮች ስሇሚከፇሌ የሥራ ዋጋ 

1) ዲይሬክተሮች ሇሚሰጡት አገሌግልት መጠኑ በጠቅሊሊው ጉባኤ የሚወሰን ከጠቅሊሊው 

ወጪ ሊይ የሚታሰብ ዓመታዊ የሥራ ዋጋ ይከፇሊቸዋሌ፡፡ 

2) ዲይሬክተሮች ከኩባንያው ዓመታዊ የተጣራ ትርፌ ሊይ የተወሰነ ዴርሻ እንዱሰጣቸው 

በመመስረቻ ጽሐፌ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

3) ሇዲይሬክተሮች የተወሰነው የሥራ ዋጋና የትርፌ ዴርሻ የሚሰጠው በጥቅሌ ነው፡፡ ቦርደ 

ሇዲይሬክተሮች ተገቢ መስል በታየው መንገዴ ያከፊፌሊቸዋሌ፡፡ 

4) ሇዲይሬክተሮች የሚሰጠው ዴርሻ ከተጣራው ትርፌ አስር ከመቶ መብሇጥ አይችሌም፡፡ 

ይኸውም የትርፌ ዴርሻ የሚታሰበው የሚከተለት ከተቀነሱ በኋሊ ነው:-  

 (ሀ) በሕግ ወይም በመመመስረቻ ጽሐፌ  የተወሰነው  የኩባንያው መጠባበቂያ 

     ገንዘብ፤ 

 (ሇ) በመመስረቻ ጽሐፈ የተመሇከተ ከሆነ ይኸው ዴርሻ ወይም በመመስረቻ ጽሐፈ 

ያሌተመሇከተ ከሆነ ዋጋቸው ተመሊሽ ሊሌሆኑ አክሲዮኖች በሙለ ከተከፇሇው 

ገንዘብ አምስት ከመቶ፤ 

(ሏ) በጠቅሊሊው ጉባኤ የተወሰነው የመጠባበቂያ ገንዘብ፤ 

(መ) ከዓመት ወዯ ዓመት የሚሸጋገር ገንዘብ፡፡ 
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5) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (4) መሠረት ሇዲይሬክተሮች የሚዯርሰውን ዴርሻ ሇመወሰን 

ባሇፇው የትርፌና ኪሳራ ሂሳብ ሚዛን የተከፊፇሇው ወይም በዋናው ገንዘብ ሊይ 

የተጨመረውና የተከፇሇው ገንዘብ ከግምት ውስጥ መግባት አሇበት፡፡ 

6) ሇዲይሬክተሮች ከተጣራ ትርፌ ሊይ የሚዯርሳቸዉ ዴርሻ የሚከፇሇው ሇባሇአክሲየኖች 

የትርፌ ዴርሻ የተከፇሇ ከሆነ ነው፡፡ የሚመሇከተው የመንግስት አካሌ ከማኀበሩ ዋና 

ገንዘብ ውስጥ ቢያንስ አስር ከመቶ ከሚወክለ ባሇአክሲዮኖች ጥያቄ ሲቀርብሇት አዯራጅ 

ወይም መስራች የሆኑ ዲይሬክተሮች ሌዩ ጥቅም ከኩባንያው የፊይናንስ ሁኔታ ወይም 

አም እንዱሁም ከሠራተኞች ዯመወዝና ጥቅም ጋር በማመዛዘን ከፌተኛ ሆኖ ካገኘው 

ሉቀንሰው ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 331  ዲይሬክተሮችን ስሇመሻር  

ተቃራኒ ዴንጋጌ ቢኖርም ዲይሬክተሮች በማናቸዉም ጊዜ በጠቅሊሊ ጉባኤ ሉሻሩ ይችሊለ፡፡ 

ያሇበቂ ምክንያት የተሻረ ዲይሬክተር ኩባያውን የጉዲት ካሳ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 332  ውዴዴርን ስሇመከሌከሌ 

ጠቅሊሊ ጉባኤው ካሌፇቀዯ በስተቀር የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት በራሳቸው ወይም በሦስተኛ 

ወገኖች ስም ከኩባንያው ጋር ሇመወዲዯር ወይም ተወዲዲሪ በሆኑ የንግዴ ማኀበራት ውስጥ 

ኃሊፉነታቸው በአንዴነትና በተናጠሌ አባሌ መሆን አይችለም፡፡ 

አንቀጽ 333  በኩባንያውና ከኩባንያው ጋር ቅርበት ባሇቸው ሰዎች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት 

1) በኩባንያውና ከኩባንያው ጋር ቅርበት ባሇቸው ሰዎች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት 

በቅዴሚያ በዲይሬክተሮች ቦርዴ መፇቀዴ አሇበት፡፡ የቦርደን ፇቃዴ ሳያገኝ የሚዯረግ 

ስምምምነት ተቀባይነት የሇውም፡፡ ፇቃዴ የሚሰጥ ከሆነም ኦዱተሮች እንዱያውቁት 

መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም የስምምነቱ ዋጋ መጠን የኩባንያውን 

ሀብት ቢያንስ አስር በመቶ የሚያህሌ ከሆነ ወይም ስምምነቱ ኩባንያው በመዯበኛነት 

ከተሰማራበት ንግዴ ውጭ ከሆነ ማናቸውም ስምምነት በቅዴሚያ በኩባንያው 

ባሇአክሲዮኖች መጽዯቅ ይኖርበታሌ፡፡ ስምምነቱ እንዱፀዴቅ ሇጉባኤው ከመቅረቡ በፉት 
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ኦዱተሮች በስምምነቱ ሊይ ሀሳብ እንዱሰጡ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ በባሇአክሲዮኖች 

ያሌፀዯቀ ስምምነት ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

3) ኦዱተሮች በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሰረት በዲይሬክተሮች ቦርዴ 

በተፇቀደት ስምምነቶች ሊይ የተሇየ ሪፖርት ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

ጠቅሊሊ ጉባኤውም በሪፖርቱ መሠረት ተገቢ የሆነውን ውሳኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

በኦዱተሮች የሚቀርበውም ሪፖርት ስሇውለ ሁኔታ፣ የተፇፀመውን ክፌያ አይነትና 

መጠን፣እንዱሁም ሇጥቅም ግጭት ምክንያት የሆነውን የቅርበት ሁኔታ የሚገሌፅ በቂ 

መረጃ ማካተት ይኖርበታሌ፡፡ 

4) ጠቅሊሊ ጉባኤው ያጸዯቀውን ስምምነት ባሇአክሲዮኖች መቃወም የሚችለት በኩባንያው 

ሊይ ከፌተኛ ጉዲት የሚያዯርስ ወይም ስምምነቱ በማታሇሌ የተፇጸመ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ 

5) ጠቅሊሊ ጉባኤው ስምምነቱን ያሊጸዯቀው በኩባንያው ሊይ ከፌተኛ ጉዲት የሚያዯርስ 

ወይም ስምምነቱ በማታሇሌ የተፇጸመ በመሆኑ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር 

ተፇጻሚነቱን አያስቀረውም፡፡ ስምምነቱ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ማታሇለን የፇጸመው 

ወገንና ማታሇለ መፇጸሙን ወይም ስምምነቱ  በኩባንያው ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ 

መሆኑን እያወቁ ወይም ማወቅ ሲገባቸው የፇቀደ የቦርዴ አባሊት በአንዴነትና በነጠሊ 

ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

6) ከዚህ በሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ኩባንያው ቅርበት ካሊቸው ሰዎች ጋር 

እንዯማንኛውም ዯንበኛ በሚያዯረጋቸው ስምምነቶች ሊይ ተፇጻሚ አይሆኑም፡፡ 

7) ሇዚህ አንቀጽ ዓሊማ ሇኩባንያው ቅርበት ያሊቸው ሰዎች ማሇት የሚከተለትን 

ያጠቃሌሊሌ፡- 

(ሀ) የኩባንያው የቦርዴ አባሊት፤ ሥራ አስኪያጅ፣ ኦዱተር፣ የተቆጣጣሪ ቦርዴ 

    አባሊት፣ የኩባንያ ፀኃፉዎች፤ 

(ሇ) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 6 (ሀ) ሇተዘረዘሩት ሰዎች በፋዳራሌ   የቤተሰብ   

 ሕጉ መሰረት የስጋና የጋብቻ ዘመዴ የሆኑ ሰዎች፤ 

   (ሏ) በዚህ አንቀጽ ንዐስ 6 (ሀ) እና (ሇ) የተጠቀሱት ሰዎች አመራር ወይም 

 ተጠቃሚ የሆኑበት የንግዴ ማኀበር ወይም ዴርጅት፤ 

        (መ) ሇማኀበሩ ሆሌዱንግ ወይም ተቀጥሊ  የሆነ ኩባንያ፤ 
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        (ሠ) በመመስረቻ ጽሁፌ ወይም በላሊ ሕግ ያነሰ የዴርሻ መጠን ካሌተቀመጠ 

በስተቀር ከአስር በመቶ ያሊነሰ አክሲዮን ከኩባንያው የገዙ፣ኩባንያው 

ባሇአክሲዮን የሆነባቸው ወይም እርስ በእርሳቸው አክሲዮን የተገዛዙ  

ኩባንያዎች፣ 

    (ረ) ላልች በመመስረቻ ጽሐፌ ወይም በላሊ ሕግ ሇኩባንያው ቅርበት አሊቸው 

ተብሇው የተጠቀሱ ሰዎች፡፡ 

አንቀጽ 334  ዲይሬክተሮች ከኩባንያው ብዴር እንዲይወስደ ስሇመከሌከሌ   

1) በሕግ የሰውነት መብት ከተሰጣቸዉ ዴርጅቶች በስተቀር ላልች ዲይሬክተሮች 

ከኩባንያው መበዯር ወይም ከሶስተኛ ወገኖች ጋራ ሊለባቸው ግዳታዎች ኩባንያውን ዋስ 

ማዴረግ አይችለም፡፡ 

2) ኩባንያው የባንክ ስራ የሚሰራ ከሆነ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ  መዯበኛ 

በሆኑት የባንኩ የዘወትር የንግዴ ስራዎች ሊይ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

አንቀጽ 335  የዲሬክተሮች ቦርዴ ውሳኔዎች 

1) ማንኛዉም ውሳኔ የሚተሊሇፇው ከቦርደ አባሊት ከግማሽ በሊይ በስብሰባው ሊይ ሲገኙ 

ነው፡፡ ውሳኔዎቹም የሚዯረጉት ሁሇት ሶስተኛ በሆነ የዴምፅ ብሌጫ ነው፡፡ ዴምፅ 

እኩሌ ሇእኩሌ በሚከፇሌበት ጊዜ ሁኔታው መፌትሄ የሚያገኝበት ዘዳ በመመስረቻ 

ፅሁፈ መወሰን ይኖርበታሌ፡፡ 

2) በቦርደ ስብሰባ ሊይ በወኪሌ አማካኝነት ወይም አመቺ በሆነ የኤላክትሮኒክ ዘዳ ዴምፅ 

መስጠት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም በስብሰባው ሊይ ያሌተገኘ ዲይሬክተር ውክሌና መስጠት 

የሚችሇው ሇላሊ ዲይሬክተር ብቻ ነው፡፡ 

3) የቦርደ ውሳኔዎች በቃሇ ጉባኤ ተይዘው በስብሰባው ሊይ በተገኙት ዲይሬክተሮች እና 

በኩባንያው ፀሏፉ ይፇረማለ፡፡ ቃሇ ጉባኤው ሇዚሁ ተግባር በተዘጋጀ መዝገብ ውስጥ 

ይቀመጣሌ፡፡ 

4) የውሳኔዎች ቅጂ በሰብሳቢውና በኩባንያው ፀኃፉ መፇረም አሇባቸው፡፡ 

 

አንቀጽ 336  ሇኩባንያው ቅርበት ያሊቸው ሰዎች መዝገብ 
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1) ማንኛዉም ኩባንያ በዋና መስሪያ ቤቱ የዲይሬክተሮችን፣ የስራ አስኪያጆችን፣ 

የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊትን፣ የኦዱተሮችን፣ የኩባያ ፀኃፉዎችን እና በዚህ ሕግ አንቀጽ 

333  ንዐስ አንቀጽ 6 (ሇ)፣(ሏ) እና (ረ) መሠረት የተጠቀሱት ሰዎች የግሌ ሁኔታ፣ 

ሞያቸዉን፣ በላልች የንግዴ ማኀበራት ወይም ዴርጅቶች ያሊቸውን ጥቅም ወይም 

ኃሊፉነት ካሊቸው ይህንኑ እና ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን የሚያሳይ  መዝገብ መያዝ 

አሇበት፡፡ ዲይሬክተሩ የንግዴ ማኀበር የሆነ እንዯሆነ የኩባንያው ስምና የዋና መስሪያ 

ቤቱን አዴራሻ ማሳየት አሇበት፡፡ 

2) መዝገቡ ውስጥ የሰፇሩ ጉዲዮችና የተዯረጉ ማሻሻያዎች በመዝገብ ከሰፇሩበት ወይም 

ማሻሻያ ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ አግባብ ያሇው የመንግስት 

አካሌ እንዱያውቀው መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

3) በዚህ ሕግ አንቀጽ 308 ንዐስ አንቀጽ 3 በተመሇከተው መሠረት መዝገቡ ሇማየት 

ሇሚፇሌጉ ሰዎች ክፌት መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

 አንቀጽ 337 የባሇቤትነት ጥቅምን ስሇማሳወቅ 

ማንኛውም ኩባንያ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከኩባንያው ውጭ ያሇውን ቢያንስ አምስት 

በመቶ የባሇቤትነት ጥቅሙን ማሳወቅ አሇበት፡፡  

አንቀጽ 338  በዲይሬክተሮች የተያዙ አክሲዮኖችና የግዳታ ወረቀቶች መዝገብ 

1) ማንኛውም ኩባንያ፡- 

(ሀ) በኩባንያው፤ 

(ሇ) በተቀጥሊ ኩባንያው፤ 

(ሏ) ተቀጥሊ በሆነበት በማናቸዉም ሆሌዱንግ ኩባንያ ውስጥ፤ 

እያንዲንደ ዲይሬክተር ያሇውን የአክሲዮንና የግዳታ ወረቀት ብዛትና ዋጋቸውን     

የሚያመሇክት መዝገብ በዋናው መስሪያ ቤቱ መያዝ አሇበት፡፡ 

2) ባሇአክሲዮኖች ወይም የግዳታ ወረቀት የያዙ ሰዎች ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ከመዯረጉ 

በፉት ባሇው ጊዜ ውስጥ መዝገቡንና ሇጠቅሊሊ ጉባኤ የሚቀርቡ ሰነድችን እንዱያዩ  

ክፌት መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
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3) መዝገቡ የኩባንያው ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ በሚካሄዴበት ጊዜ በጉባኤው 

በሚሳተፌ ማንኛዉም አባሌ እንዱታይ ከፌት መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

አግባብ ያሇው የመንግስት አካሌ በማናቸዉም ጊዜ መዝገቡን ማየትና ግሌባጭ ወይም በአጭር 

የተውጣጣ ጽሁፌ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 339 ስሇዲይሬክተሮች እና ሥራ አስኪየጆች ክፌያ የሚሰጡ መግሇጫዎች  

1) ሇአመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ የሚቀርበው የሂሳብ ሚዛን መግሇጫ የዲይሬክተሮችን እና 

የሥራ አስኪያጆችን አጠቃሊይ የስራ ዋጋ፣ በየጊዜው የሚከፇሌን ገንዘብና በዓይነት 

የሚከፇለ ጥቅሞችን ማሳየት አሇበት፡፡ 

2) ሇዲይሬክተሮች እና ሇሥራ አስኪያጆች የተሰጠ ብዴር ወይም የተገባ ዋስትና ካሇ 

በሏብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ ሊይ መታየት ይኖርበታሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 340  የቦርደ ኃሊፉነት  

ቦርደ የሚከተለት ኃሊፉነቶች አለበት፡- 

1) በሕግ፣ በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔዎች የተሰጠዉን 

ተግባራት የመፇፀም፤ 

2) የኩባንያው ባሇአክሲዮኖች እና የቦርዴ ስብሰባዎች ቃሇ ጉባኤ፣ የሂሳብ መዝገብ፣ 

የአክሲዮንና የዲይሬክተሮች መዝገብ እንዱሁም ላልች አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድች እንዱያዙ 

የማዴረግ፤ 

3) የሑሳብ መዝገብ ሇኦዱተሮች እንዱቀርብ የማዴረግ፤ 

4) የፊይናንስ እቅስቃሴን ያካተተ ዓመታዊ የሥራ አፇጻጸም ሪፖርት ሇጠቅሊሊ ጉባኤ 

የማቅረብ፤ 

5) በዚህ ሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፈ መሰረት የኩባንያውን ጉባኤዎች የመጥራት፤ 

6) ኩባንያው የዋና ገንዘቡን ሦስት አራተኛ በኪሳራ ባጣ ጊዜ ወዱያውኑ አስቸኳይ ጠቅሊሊ 

ጉባኤ የመጥራት፤ 

7) በዚህ ሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ በተዯነገገው መሰረት የመጠባበቂያ ገንዘብ 

የማም፤ 
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8) ኩባንያው ዕዲውን መክፇሌ ያቆመ ከሆነ ከገንዘብ ጠያቂዎች ጋር የመጠባበቂያ ስምምነት 

እንዱዯረግ ወይም የመክሰር ሥነ-ሥርዓት እንዱከፇት ሇፌርዴ ቤት የማመሌከት፡፡ 

አንቀጽ 341  የቦርደ ስሌጣን  

1) ቦርደ በሕግ፣ በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ   ወይም በባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ 

ውሳኔዎች የሚሰጥ ስሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

2) የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ዲይሬክተሮች በአንዴነት ስራውን የሚያካሄደና 

ሇኩባንያው እንዯራሴ መሆናቸውን ወይም ከእነርሱ ውስጥ አንደ ሇዚህ ተግባር በተሇይ 

ስሌጣን ያሇው መሆኑን መሇየት አሇበት፡፡ 

3) ሇኩባንያው እንዯራሴ እንዱሆኑ የተፇቀዯሊቸዉ ሰዎች በኩባንያው ስም የኩባንያውን 

ጉዲይ ሇመፇፀም አስፇሊጊ የሆኑትን ስራዎች ሁለ በእንዯራሴነት ሇመስራት መብት 

አሊቸዉ፡፡ ስሌጣናቸዉ ሊይ የሚዯረግ ማንኛዉም ገዯብ ቅን ሌቦና ባሊቸዉ ሶስተኛ 

ወገኖች ሊይ ውጤት አይኖረውም፡፡ 

አንቀጽ 342  ዲይሬክተሮች ሇኩባንያው ስሊሇባቸዉ ተጠያቂነት  

1) ዲይሬክተሮች በእንዯራሴነታቸዉ የሚጠበቅባቸዉን ጥንቃቄ በማዴረግ በሕግ፣ በኩባንያ 

መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔዎች የተሰጧቸዉን ተግባራት 

የመፇፀም ኃሊፉነት አሇባቸዉ፡፡ 

2) ዲይሬክተሮች ኃሊፉነታቸዉን ባሇመወጣታቸው ሇሚዯርሰው ጉዲት ሇኩባንያው 

በአንዴነትና በተናጠሌ ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

3) ዲይሬክተሮች በኩባንያው ሊይ ጉዲት የሚያመጡ ስራዎች መኖራቸውን እያወቁ ይህንን 

የመሰለ ስራዎች እንዲይፇፀሙ ሇመከሊከሌ ወይም የሚዯርሱትን ጉዲቶች ሇመቀነስ 

የሚቻሊቸውን ሁለ ያሊዯረጉ እንዯሆነ በአንዴነትና በተናጠሌ ተጠያቂ ናቸዉ፡፡ 

4) ዲይሬክተሮች በጥንቃቄና በትጋት ሇመስራታቸዉ ማስረዲት አሇባቸው፡፡  

5) ጥፊት ያሌፇጸመ ዲይሬክተር በቦርደ ውሳኔ ያሇመስማማቱን በዲይሬክተሮች ቦርዴ ቃሇ 

ጉባኤ መዝገብ ሊይ ወዱያውኑ ያስመዘገበና ይህንንም ሇኦዱተሮች ያስታወቀ እንዯሆነ 

ከተጠያቂነት ነጻ ይሆናሌ፡፡ 

6) ዲይሬክተሮች ኃሊፉነታቸውን ባሇመወጣታቸው ምክንያት ያሇባቸው የፌትሏብሄር 

ኃሊፉነት የወንጀሌ ተጠያቂነትን የሚያስቀር አይሆንም፡፡ 
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አንቀጽ 343  ኩባንያው በዲይሬክተሮች ሊይ ስሇሚያቀርበው ክስ 

1) ኩባንያው ከኃሊፉነታቸው ጋር በተያያዘ በዲይሬክተሮች ሊይ ክስ ማቅረብ የሚችሇው 

ጠቅሊሊ ጉባኤው ሲወስን ነው፡፡ ጉዲዩ በዕሇት አጀንዲነት ባይያዝም ጠቅሊሊ ጉባኤው 

ውሳኔ መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

2) ዲይሬክተሮቹ እንዱከሰሱ ወይም ጉዲዩ በግሌግሌ እንዱያሌቅ ከኩባንያው ዋና ገንዘብ 

አስር በመቶ የማያንስ ዴርሻ ባሊቸው ባሇአክሲዮኖች ዴምጽ የተወሰነ እንዯሆነ ጉዲዩ 

የሚመሇከተው ዲይሬክተር ተሽሮ በምትኩ ላሊ ዲይሬክተር ይሾማሌ፡፡ 

3) ኩባንያው በዲይሬክተሮች ሊይ የሚያቀርበውን ክስ ሇመተውና በግሌግሌ ሇመጨረስ 

ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ክሱን ሇመተውና በግሌግሌ ሇመጨረስ የሚቻሇው ከኩባንያው ዋና 

ገንዘብ ቢያንስ አስር በመቶ ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤው የሰጠውን 

ውሳኔ ካሌተቃወሙት ነው፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት ክሱ እንንዱቀርብ ከተወሰነበት ጊዜ አንስቶ በ3 

(ሦስት) ወራት ጊዜ ውስጥ ኩባንያው ክሱን ያሊቀረበ እንዯሆነ ክሱ እንዱቀርብ ዴምፅ 

ከሰጡት ባሇአክሲዮኖች ቢያንስ አስር  በመቶ ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች በጋራ 

በኩባንያው ስም እና ወጪ ክስ ማቅረብ ይችሊለ፡፡ በዚህም ጊዜ ኩባንያው ክስ 

ሇመመስረት ሇሚፇሌጉ ባሇአክሲዮኖች ክሱን ሇመመስረት አስፇሊጊ የሆኑትን 

ማስረጃዎችንና መረጃዎችን መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

5) ክሱ የቀረበው አሊግባብ ከሆነ ክሱን የመሰረቱት ባሇአክሲዮኖች በተከሳሹ እና በኩባንያው 

ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 344  ዲይሬክተሮች ከኩባንያው ሊይ ገንዘብ ሇሚጠይቁ ሰዎች ስሊሇባቸው ተጠያቂነት     

1) ዲይሬክተሮች የኩባንያውን ንብረት የመጠበቅ ግዳታቸውን ባሇመወጣታቸው ምክንያት 

ሇሚዯርስ ጉዲት ከኩባንያው ሊይ ገንዘብ ሇሚጠይቁ ሰዎች ተጠያቂነት አሇባቸው፡፡ 

2) የኩባንያው ንብረት ዕዲውን ሇመክፇሌ የማይበቃ ሆኖ ሲገኝ ገንዘብ ጠያቂዎች ንብረቱ 

እንዱባክን ወይም እንዱጎዴሌ ባዯረጉት ዲይሬክተሮች ሊይ በባከነው ወይም በተጓዯሇው 

ንብረት መጠን የኃሊፉነት ክስ ሉያቀርቡ ይችሊሌ፡፡ 

3) ኩባንያው በዲይሬክተሮች ሊይ የሚያቀርበውን ክስ ሇመተው ቢወስን ከኩባንያው ሊይ 

ገንዘብ የሚጠይቁ ሰዎች በዲይሬክተሮች ሊይ ክስ ሇማቅረብ ያሊቸውን መብት 

አያስቀርም፡፡ 
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4) በላሊ ሕግ በተሇየ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር ከኩባንያው ሊይ ገንዘብ የሚጠይቁ ሰዎች 

ጉዲዩ በግሌግሌ እንዱያሌቅ ጠቅሊሊ ጉባኤው ያሳሇፇውን ውሳኔ መቃወም አይችለም፡፡ 

አንቀጽ 345  ባሇአክሲዮኖችና ሶስተኛ ወገኖች ስሇሚያቀርቡት ክስ      

የዚህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች በዲይሬክተሮች ጥፊት ወይም በማጭበርበር ተግባር በቀጥታ የተጎዲ 

ባሇአክሲዮን ወይም ሦስተኛ ወገን ኪሳራ ሇማግኘት ያሇውን ክስ የማቅረብ መብት አይነኩም፡፡ 

 አንቀጽ 346 ተቆጣጣሪ ቦርዴ 

1) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ ተቆጣጣሪ ቦርዴ እንዱኖረው በመመስረቻ ጽሐፌ ሉወሰን 

ይችሊሌ፡፡ 

2) ተቆጣጣሪ ቦርደ  በጠቅሊሊ ጉባኤ የሚሾሙ ቁጥራቸው ከሦስት ያሊነሱ ከአምስት ያሌበሇጡ 

አባሊት ይኖሩታሌ፡፡ ጠቅሊሊ ጉባኤው ተቆጣጣሪዎችን በማንኛውም ጊዜ ሉሽራቸው ይችሊሌ፡፡  

3) የየተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሌ ሆነው መመረጥ የሚችለት ባሇአክሲዮኖች ብቻ ናቸው፡፡  

4) የተቆጣጣሪ ቦርደ ተጠሪነት ሇባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ ይሆናሌ፡፡ 

5) የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊት የኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሌ መሆን ወይም አመራር 

ውስጥ መሳተፌ አይችለም፡፡ 

6) ተቆጣጣሪ ቦርደ ከአባሊቱ መካከሌ ሰብሳቢ ይመርጣሌ፡፡ ሰብሳቢው በማይኖርበት ጊዜ 

ከአባሊት መካከሌ ጊዚያዊ ሰብሳቢ ይወክሊሌ፡፡ ሰብሳቢው ሇመወከሌ የማይችሌበት ሁኔታ 

ሲኖር አባሊት ከመካከሊቸው ጊዚያዊ ሰብሳቢ ይመርጣለ፡፡ ቦርደ ሰብሳቢውን በማንኛውም 

ጊዜ ሉያነሳ ይችሊሌ፡፡ 

7) የተቆጣጣሪ ቦርደ የስብሰባ ጊዜ በመመስረቻ ጽሁፈ ይወሰናሌ፡፡  

8) ተቆጣጣሪ ቦርደ የራሱን ቃሇ ጉባኤዎችና ላልች አስፇሊጊ ሰነድችን አዯራጅቶ ይይዛሌ፡፡ 

9) ሇተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊት የሚከፇሇው የሥራ ዋጋና የአበሌ መጠን በጠቅሊሊ ጉባኤ 

ይወሰናሌ፡፡ 

 አንቀፅ 347 የተቆጣጣሪ ቦርደ ስሌጣንና ተግባር 

ተቆጣጣሪ ቦርደ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1) አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድችንና ላልች መረጃዎችን የማስቀረብ እና የመመርመር፤ 
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2) የዲይሬክተሮች ቦርዴ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሇመጥራት ፇቃዯኛ ሳይሆን ሲቀር ስብሰባ 

የመጥራትና  የመምራት፤ 

3) በዲይሬክተሮች ቦርዴ ስብሰባ ሊይ የመገኘት እና ያሇዴምፅ የመሳተፌ እና ሀሳብ 

የመስጠት፤ 

4) ኩባንያውን የሚጏደ ተግባራት መፇጸማቸዉን ባወቀ ጊዜ የመመርመር ወይም 

እንዱመረመር የማዴረግ፤ እንዲስፇሊጊነቱም ክስ እንዱመሰረት የማዴረግ፤ 

5) የኩባንያው ዲይሬክተሮችና ላልች የአመራር አባሊት ኃሊፉነታቸውን በአግባቡ እየተወጡ 

መሆናቸዉን የመቆጣጠር፣ የኩባንያውን ጥቅም የሚጏዲ ተግባር እየፇፀሙ መሆኑ 

ሲረጋገጥ ይሄው ተግባር እንዱታረም የመጠየቅ፣ ስራቸውን በአግባቡ የማይወጡትን 

ከኃሊፉነታቸው እንዱነሱ እንዯ ሁኔታው ሇኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ ወይም 

ሇኩባንያው ጠቅሊሊ ጉባኤ ሀሳብ የማቅረብ፤ 

6) የኩባንያውን የፊይናንስ ጉዲዮች የመቆጣጠር፣ እንዱመረመር የማዴረግ፤ 

7) ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ሪፖርት የማቅረብ፤ 

8) ላልች በመመስረቻ ጽሏፌ ወይም በጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔ ሉሰጡ የሚችለ ተግባራትን 

የማከናወን፡፡ 

 አንቀጽ 348 የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊትን ስሇመተካት 

1) በበጀት ዓመቱ ውስጥ የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊት የጎዯለ እንዯሆነ ጠቅሊሊ ጉባኤው በጎዯለት 

ምትክ እስኪሾም ዴረስ የቀሩት ተቆጣጣሪዎች ስራውን ያከናውናለ፡፡ የተተኩት 

ተቆጣጣሪዎች የሥራ ዘመን የጎዯለት ተቆጣጣሪዎች የሥራ ዘመን እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ 

ይሆናሌ፡፡ 

2) ሁለም የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊት ስራቸዉን የተው እንዯሆነ ጠቅሊሊ ጉባኤው አዱስ 

ተቆጣጣሪዎች እስኪሾም ዴረስ ኦዱተሮች የተቆጣጣሪዎችን ስራ ያከናውናለ፡፡ 

 አንቀጽ 349የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊት ተጠያቂነት 

ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊት በዚሕ ሕግ፣ በመመስረቻ ጽሐፌ  

ወይም በጠቅሊሊ ጉባኤዎች የተሰጣቸውን ኃሊፉነት ባሇመወጣት ሇሚያዯርሱት ጉዲት 

ሇኩባንያው፣ ሇባሇአክሲዮኖች ወይም ሇሦስተኛ ወገኖች በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉዎች 

ናቸው፡፡  
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 አንቀጽ 350 ተፇጻሚነት ስሊሊቸው ዴንጋጌዎች 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 325 ሹመት፣የስራ ጊዜ…፣… ሇቦርዴ አባሌነት ብቁ ስሇሚያዯርጉ 

መስፇርቶች፣ ውዴዴርን እና ብዴርን ስሇመከሌከሌ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በተቆጣጣሪ ቦርዴ 

አባሊት ሊይም ተፇጻሚነት አሊቸው፡፡ 

ክፌሌ ሁሇት 

የኩባንያው ሥራ አስኪያጅና ፀሏፉ 

 አንቀጽ 351 የኩባንያው ሥራ ስኪያጅ 

1) ኩባንያው በዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚሾም ሥራ አስኪያጅ ይኖረዋሌ፡፡ የሥራ አስኪያጁ 

ተጠሪነት ሇቦርደ ይሆናሌ፡፡ ቦርደ ሥራ አስኪያጁን ከኃሊፉነቱ ሉያነሳው ይችሊሌ፡፡  

2) ሥራ አስኪያጁ የኩባንያው ተቀጣሪ ነው፡፡ የዲሬክተሮች ቦርዴ አባሌ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

 አንቀጽ 352 የኩባንያው ሥራ አስኪያጅ ሥሌጣንና ተግባር 

በዚህ ሕግ አንዯኛ መጽሏፌ አንቀጽ 37 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የኩባንያው ሥራ 

አስኪያጅ የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1) በዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚተሊሇፈ ውሳኔዎችን ተግባራዊ የማዴረግ፤ 

2) የኩባንያውን የሥራ ዕቅዴ እና በጀት አዘጋጅቶ ሇቦርዴ የማቅረብ፤ ሲጸዴቅ ተግባራዊ 

የማዴረግ፤ 

3) ሇኩባንያው አስፇሊጊ የሆኑ ሠራተኞችን የመቅጠር፣ የማስተዲዯር እና የማሰናበት፡፡ 

4) በዲሬክተሮች ቦርዴ እና በመመስረቻ ጽሐፌ የሚሰጡትን ላልች ሥሌጣንና ተግባራትን 

የማከናወን፡፡ 

አንቀጽ 353 የሥራ አስኪያጁ ተጠያቂነት 

ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም ሥራ አስኪያጁ በዚሕ ሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ የተመሇከቱ 

ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ወይም የአስተዲዯር ተግባሩን ሲያከናውን 

ሇሚፇጽመው ጥፊት ሇኩባንያው፣ ሇባሇአክሲዮኖች ወይም ሇሦስተኛ ወገኖች ኃሊፉ ነው፡፡  
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 አንቀፅ 354 የኩባንያው ፀኃፉ 

1) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያው ፀኃፉ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ የፀሏፉው ቅጥርና ስንብት 

በሥራ አስኪጁ አቅራቢነት  በቦርደ የሚጸዴቅ ይሆናሌ፡፡ 

2) የኩባንያው ፀኃፉ ተጠሪነት ሇሥራ አስኪያጁ ይሆናሌ፡፡  

 

 አንቀጽ 355. የኩባንያው ፀሏፉ ስሌጣንና ተግባራት 

የኩባንያው ፀኃፉ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡-                                                                      

1) የኩባንያውን መረጃዎችና መዛግብት የማዯራጀትና የመያዝ፤ 

2) ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፖርቶችንና ላልች አስፇሊጊ መረጃዎች በወቅቱ የመሊክ፤ 

3) ሇባሇአክሲዮኖችና ሇሶስተኛ ወገኖች መረጃ የመስጠት፤ 

4) የባአክሲዮኖችን እና የቦርደ አባሊትን ስብሰባዎች የማዘጋጀት፤ 

5) ቃሇ ጉባኤዎችን ማዘጋጀትና አዯራጅቶ የመያዝ፤ 

6) በሥራ አስኪያጁ እና በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ የሚሰጡትን ላልች ተግባራት 

የማከናወን፡፡ 

አንቀጽ 356 የኩባንያው ፀሏፉ ተጠያቂነት 

ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም የኩባንያው ፀኃፉ በዚህ ሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ  

የተመሇከቱ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ በኩባንያው፣ በባሇአክሲዮኖች ወይም በሦስተኛ ወገኖች 

ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው፡፡  

 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇኦዱተሮች 

 አንቀጽ 357  ኦዱተሮችን ስሇ መሾም 
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1) ማንኛዉም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ በጠቅሊሊ ጉባኤው የሚሾም አንዴ ወይም 

ከአንዴ በሊይ ኦዱተሮች እና ተሇዋጭ ኦዱተሮች ይኖረዋሌ፡፡ 

2) ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ውስጥ ቢያንስ ሃያ በመቶ ዴርሻ ያሇው ባሇአክሲዮን ወይም 

ባሇአክሲዮኖች ራሳቸዉ የመርጡትን ኦዱተር መሾም ይችሊለ፡፡ 

3) በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ኦዱተር ሇመሆን ይችሊሌ፡፡ 

4) የመጀመሪያዎቹ ኦዱተሮች በፇራሚዎች ጉባኤ፤ ቀጣዮቹ ዯግሞ በጠቅሊሊ ጉባኤ 

ይመረጣለ፡፡ 

አንቀጽ 358 ስሇ ኦዱተሮች የስራ ዘመን  

ኦዱተሮች በሥራ ሊይ የሚቆዩት፡- 

1) በፇራሚዎች ጉባኤ የተመረጡት የመጀመሪያው ጠቅሊሊ ጉባኤ እስከሚዯረግ ዴረስ፤ 

2) በጠቅሊሊ ጉባኤ የተመረጡት የሶስተኛ ዓመቱ ሂሳብ እስከሚጠቃሇሌበት ጊዜ ዴረስ፤  

  ነው፡፡  

አንቀጽ 359  በኦዱተርነት ሇመሾም ብቁ የሚያዯርጉ መስፇርቶች  

1) የኩባንያ ኦዱተር ሇመሆን የሚችሇው ቀጥል የተመሇከቱትን መስፇርቶች የሚያሟሊ 

ሰው ነው፡-  

      (ሀ) ከሚመሇከተው አካሌ የሙያ ፇቃዴ የተሰጠው፤ 

      (ሇ) መሌካ ስነምግባር ያሇው፤ 

      (ሏ) የኩባንያው ባሇአክሲዮን ወይም ሠራተኛ ያሌሆነ፤ 

     (መ) በዚህ ሕግ አንቀጽ 333 ንዐስ አንቀፅ 6 በተመሇከተው መሰረት ሇኩባንያው 

ቅርበት ያሇው ሰው ያሌሆነ፤  

  (ሠ) ላልች በሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ ሉቀመጡ የሚችለ መስፇርቶችን 

የሚያሟሊ፡፡ 
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2) የማታሇሌ ዴርጊት ካሌተፇፀመ በስተቀር በኦዱተር የቀረበን ሪፖርት ጠቅሊሊ ጉባኤው 

ካፀዯቀው የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች ተጥሰዋሌ በሚሌ ምክንያት ብቻ የፀዯቀው ሪፖርት 

ውዴቅ አይሆንም፡፡ 

አንቀጽ 360  ኦዱተርን ስሇመሻር 

ጠቅሊሊ ጉባኤው በማንኛዉም ጊዜ ኦዱተሮችን መሻር ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ያሇበቂ ምክንያት የተሻረ 

ኦዱተር ከማኀበሩ የጉዲት ካሣ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 361  የኦዱተሮች የሥራ ዋጋ  

1) የኦዱተሮች የሥራ ዋጋ ክፌያ የሚወስነው በባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ ነው፡፡ 

2) ተሇዋጭ ኦዱተሮች በመዯበኛ ኦዱተርነት ሥራ ካሌጀመሩ በስተቀር የሥራ ዋጋ ክፌያ 

አያገኙም፡፡ 

አንቀጽ 362  የኦዱተሮች ኃሊፉነት  

የኦዱተሮች ኃሊፉነቶች የሚከተለት  ናቸው፡- 

1) ተቀባይነት ያሇውን የሑሳብ አያያዝ መርህ መሰረት በማዴረግ የመስራት፤ 

2) ትክክሇኛ መረጃ የመስጠት፤ 

3) የኩባንያውን ባሇአክሲዮኖች በእኩሌ ዓይን የማየት፤ 

4) የሙያ ሥራ ምስጢር የመጠበቅ፤ 

5) የኩባንያውን የንብረት ዝርዝር መዝገብ፣ የሂሳብ ሚዛን እንዱሁም የትርፌና ኪሳራ 

መግሇጫ፣ የሂሳብ መዛግብትና ላልች ሰነድችን ትክክሇኛነት የማረጋገጥ፤ 

6) በዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚቀርብ ሪፖርት የኩባንያውን አጠቃሊይ ሁኔታ በትክክሌ 

የሚያሳይ መሆኑን የማረጋገጥ፤ 

7) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በጠቅሊሊ ጉባኤው የሚሰጡትን ላልች ተግባራትን 

የማከናወን፡፡  

አንቀጽ 363 ሇጠቅሊሊ ጉባኤው የሚቀርብ ሪፖርት   
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1) ኦዱተሮች ሥራቸውን እንዳት እንዲከናወኑና የስራቸዉን ውጤት የሚገሌጽ የጽሐፌ 

ሪፖርት እና በዲይሬክተሮች ቦርዴ በቀረበ ሪፖርት ሊይ ያሊቸውን አስተያየት 

ሇሚሰበስበው ጠቅሊሊ ጉባኤ ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

2) ኦዱተሮች ጠቅሊሊ ጉባኤው የኩባንያውን የሂሳብ ሪፖርት እንዱያፀዴቀው ወይም ውዴቅ 

በማዴረግ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ እንዱመሌሰው ሀሳብ ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

3) ኦዱተሮች ስሇትርፌ አከፊፇሌ ዲይሬክተሮቹ ባቀረቡት ሀሳብ ሊይ አስተያየታቸውን 

መስጠት አሇባቸው፡፡ 

4) ጠቅሊሊ ጉባኤው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው ሪፖርት ካሌቀረበሇት 

በስተቀር በሂሳብ ሚዛን መግሇጫው ሊይ መነጋገር የሇበትም፡፡ 

አንቀጽ 364 ተገቢ ያሌሆነ ተግባር መፇጸሙን የማስታወቅ ግዳታ  

1) ኦዱተሮች ስራቸዉን በሚያከናውኑበት ጊዜ ተገቢ ያሌሆነ አሰራር ወይም በሕግ ወይም 

በመመስረቻ ጽሐፌ የተመሇከተውን በመጣስ የተፇፀመ ዴርጊት መኖሩን እንዲወቁ 

የተመ ከሆነ ሇተቆጣጣሪ ቦርደ ከላሇ ዯግሞ ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ እና ጉዲዩ ከበዴ 

ያሇ በሆነ ጊዜ ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ማስታወቅ አሇባቸው፡፡ 

2) ኦዱተሮች ስራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ ወንጀሌ መፇጸሙን ያወቁ እንዯሆነ አግባብ 

ሊሇው የመንግስት አካሌ ማስታወቅ አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 365  የኩባንያውን ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ስሇመጥራት 

1) በሕግ ወይም በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ በተመሇከተው መሠረት ዲይሬክተሮቹ 

ወይም ተቆጣጣሪ ቦርዴ ጠቅሊሊው ጉባኤ እንዱሰበሰብ ጥሪ ሳያዯርጉ የቀሩ እንዯሆነ፣ 

ጥሪውን ኦዱተሮቹ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

2) ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ውስጥ ቢያንስ አስር ከመቶ ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች 

በጠየቁ ጊዜ ኦዱተሮች ጠቅሊሊ ጉባኤ እንዱሰበሰብ ጥሪ ማዴረግ አሇባቸዉ፡፡ 

3) ኦዱተሮች ከአንዴ በሊይ ከሆኑ በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ በተመሇከተው መሠረት 

በጋራ ጠቅሊሊ ጉባኤ እንዱሰበሰብ ጥሪ ማዴረግ ይችሊለ፡፡ አስፇሊጊ መስል ሲታያቸው 

ስብሰባው ከኩባንያው ዋና መስሪያ ቤት ወይም በኩባንያው መመስረቻ  ጽሐፌ 

ከተጠቀሰው ቦታ ውጭ እንዱዯረግ መወሰን ይችሊለ፡፡ ሆኖም የመሰብሰቢያው ቦታ 

ኩባንያው ከሚገኝበት አካባቢ ውጪ ሉሆን አይችሌም፡፡ 



128 
 

4) ኦዱተሮች የዕሇቱን ስብሰባ አጀንዲ ያዘጋጃለ፤ ስብሰባውን መጥራት ስሇአስፇሇገበት 

ምክንያትም ሇጠቅሊሊ ጉባኤው የጽሐፌ ሪፖርት ያቀርባለ፤ ከኦዱተሮቹ አንደ 

ጉባኤውን በሰብሳቢነት ይመራሌ፡፡ 

5) ጠቅሊሊ ጉባኤውን በመጥራት ወይም ባሇመጥራት ሊይ ኦዱተሮቹ ያሌተስማሙ 

እንዯሆነ፣ ከኦዱተሮቹ አንደ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 እና 4 የተመሇከተውን 

ስሌጣን ተግባራዊ የሚያዯርግ ሰው እንዱሾም የኩባንያው ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት 

ቦታ ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

6) በዚህ አንቀጽ መሰረት ስራዎችን ሇማከናወን የተዯረገውን ወጪ ሁለ የሚሸፌነው 

ኩባንያው ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 366  ስሌጣን  

1) ኦዱተሮች አስፇሊጊ መስል በታያቸዉ በማንኛዉም ጊዜ ምርምራ ወይም ቁጥጥር 

ሇማዴረግ ወይም ማንኛውም መረጃ፣ ውሌ፣ መዝገብ፣ የሂሳብ ሰነዴ፣ ቃሇ ጉባኤ ወይም 

ላሊ ሰነዴ እንዱቀርብሊቸዉ ሇመጠየቅ ይችሊለ፡፡ ጥያቄ የቀረበሇት ሰው የተጠየቀውን 

መረጃ መስጠት አሇበት፡፡  

2) የባሇአክሲዮኖች ጉባኤ በሚዯረግበት ጊዜ ሁለ ኦዱተሮች መጠራት አሇባቸዉ፡፡ በየዓመቱ 

በሚዯረግ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ ኦዱተሮች መገኘት አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 367  የሆሌዱንግ ኩባንያ ሂሳብን ስሇመመርመር  

 ሇጠቅሊሊ ጉባኤ የተቀጥሊ ኩባንያውን የተጠቃሇለ ሑሳቦች የማቅረብ ግዳታ ያሇበት 

የሆሌዱንግ ኩባንያው በሆነ ጊዜ ኦዱተሮች በዚህ ሕግ አንቀጽ 366  ሊይ በተመሇከተው 

መሰረት የሂሳብ ምርመራ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 368 የኦዱተሮች ተጠያቂነት 

1) ኦዱተሮች ስራቸዉን በሚያከናውኑበት ጊዜ በኩባንያው፣ በባሇአክሲዮኖችና በሶስተኛ 

ወገኖች ሊይ ሇሚፇጽሙት ጥፊት በፌትሏብሄር ሕግ መሰረት ኃሊፉዎች ይሆናለ፡፡   

2) ማንኛውም ኦዱተር ሆነ ብል የኩባንያውን አም በሚመሇከት ትክክሇኛ ያሌሆነ 

ሪፖርት ያቀረበ ወይም ያረጋገጠ ወይም ወንጀሌ መፇጸሙን እያወቀ ሇሚመሇከተው 
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አካሌ ያሊሳወቀ ወይም የሙያ ሥራ ምስጢር ያወጣ እንዯሆነ አግባብ ባሇው የወንጀሌ 

ሕግ መሰረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

3) ማንኛውም ኦዱተር ስራ ስሇሚያርጥበት ሁኔታ የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ስራውን 

በማረጡ ምክንያት በኩባንያው፣ በአባሊቱና በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡   

አንቀጽ 369  ባሇአክሲዮኖቹ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ስሇ ኩባንያው ሁኔታ የሚዯረግ ምርመራ   

1) ከወጡት አክሲዮኖች ቢያንስ አስር በመቶ ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክስሲዮኖች የኩባንያውን 

አም የሚመረምሩና ሪፖርት የሚያቀርቡ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ 

ኢንስፔክተሮች እንዱሾሙሊቸዉ አግባብ ሊሇው የመንግስት አካሌ ማመሌከት ይችሊለ፡፡ 

2) አመሌካቹም ማመሌከቻ የቀረበሇት አካሌ አስፇሌጊ ናቸው የሚሊቸውን ሰነድች የማቅረብ 

ወይም የሚገኙበትን ቦታ የማመሌከትና የምርመራውን ወጭ ሇመሸፇን 

የሚያስፇሌገውን ገንዘብ ወይም ዋስትና ማቅረብ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 370  የግዳታ ምርመራ 

ምርመራው የተጠየቀው በጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ ወይም በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ከሆነ አግባብ 

ያሇው የመንግስት አካሌ ምርመራ የሚያከናውኑ አንዴ ወይም ከአንዴ የበሇጡ ኢንስፔክተሮችን 

መሾም አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 371  አግባብ ያሇው የመንግስት አካሌ በራሱ አነሳሽነት ስሇሚያዯርገው ምርመራ   

በሕግ ሥሌጣን የተሰጠው የመንግስት አካሌ፡- 

1) በኩባንያው ገንዘብ ጠያቂዎች ሊይ የማታሇሌ ዴርጊት ስሇመፇፀሙ ወይም ሉፇፀም 

የሚችሌ ስሇመሆኑ፤ 

2) የተወሰኑ ባሇአክሲዮኖችን መብት የሚጎዲ ዴርጊት ስሇመፇፀሙ፤ 

3) ሕገወጥ የሆነ ወይም የማታሇሌ ዴርጊት ያሇበት አሰራር በኩባንያው ውስጥ ስሇመኖሩ፤ 

4) የወንጀሌ ዴርጊት ስሇመፇፀሙ፤ 

የሚያሳይ በቂ መረጃ መኖሩን ካመነ ምርመራ እንዱካሄዴ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ 

ኢንስፔክተሮችን መሾም ይችሊሌ፡፡ 
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አንቀጽ 372  በሆሌዱንግና በተቀጥሊ ኩባንያዎች ጉዲዮች ሊይ ኢንስፔክተሮች ስሊሊቸው ስሌጣን   

በዚህ ህግ አንቀጽ 369 ፣ 370  ወይም 371  መሰረት ምርመራ እንዱያካሄደ የተመረጡት 

ኢንስፔክተሮች ሆሌዱንጉ ወይም ተቀጥሊ ኩባንያው ካሌተመረመረ የኩባንያውን የስራ አካሄዴ 

በተሟሊ ሁኔታ ሇመመርመር የማይቻሌ መሆኑን ካመኑና ይህንኑ ሥሌጣን ሊሇው የመንግስት 

አካሌ ሪፖርት ካዯረጉ ይኸው አካሌ ምርመራው ሆሌዱንግ ወይም ተቀጥሊ ኩባንያውን 

እንዱጨምር ትዕዛዝ መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 373  ምርመራ የሚዯረግበት ኩባንያ ስሊሇበት ግዳታ 

1) ምርመራ እንዱዯረግ ትዕዛዝ የዯረሰው ኩባንያ ዲይሬክተሮች፣ ካሇ የተቆጣጣሪ ቦርዴ፣ 

ሥራ አስኪያጆች፣ የኩባንያ ፀሏፉ ወይም ላልች የሥራ ኃሊፉዎች እና እንዯራሴዎች 

ኢንስፔክተሮች የሚጠይቸዉን መዛግብትና ሰነድች ማቅረብና ሇሚጠይቸዉ 

ጥያቄዎች መሌስ መስጠት አሇባቸዉ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሱት የኩባንያው ኃሊፉዎች ኢንስፔክተሮች 

ስራቸውን እንዲያከናውኑ መሰናክሌ የሆኑ እንዯሆነ ኢንስፔክተሮች  ሇሾማቸው አካሌ 

ሪፖርት ካቀረቡ ይኸው አካሌ አግባብነት ባሇው ሕግ መሰረት የወንጀሌ ክስ እንዱቀርብ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 374  የኢንስፔክተሮች ሪፖርት  

1) በኩባንያው ሊይ ምርመራው እንዱካሄዴ ትዕዛዝ የሰጠው አካሌ ኢንስፔክተሮች 

ያቀረቡትን ሪፖርት አንዴ ቅጂ፡- 

 (ሀ) ሇተመረመረው ኩባንያ፤ 

 (ሇ) እንዱመረመር ሊመሇከቱት ባሇአክሲዮኖች፤ ወይም 

 (ሏ) ምርመራውን ሊዘዘው ፌርዴ ቤት፤  

   ይሌካሌ፡፡ 

2) በኩባንያው ሊይ ምርመራ እንዱካሄዴ ትዕዛዝ የሰጠው አካሌ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

1 በቀረበው ሪፖርት ተገቢ ያሌሆኑ ተግባራት መፇጸማቸውን ካረጋገጠ አስፇሌጊውን 

የእርምት እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡፡ 
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አንቀጽ 375  ስሇ ባሇአክሲዮኖች የትውስት ስም 

1) ሥሌጣን ያሇው የመንግስት አካሌ በአክሲዮን መዝገቡ ሊይ የተጻፈ ባሇአክሲዮኖች 

ኩባንያውን በእርግጥ ሇሚቆጣጠሩት እና ከውስጡ የገንዘብ ጥቅም ሊሊቸው ሰዎች 

ስማቸውን ያዋሱ ስሇሇመሆኑ በቂ ምክንያት ያሇው እንዯሆነ የአክሲዮን ባሇሀብቶች 

እነማን እንዯሆኑ ሇማወቅ ምርመራ የሚያዯርጉ ኢንስፔክተሮችን መሾም ይችሊሌ፡፡ 

2) ሥሌጣን ያሇው የመንግስት አካሌ ቢያንስ ከኩባንያው አክሲዮን አስር በመቶ ዴርሻ 

ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች ጥያቄ ካቀረቡ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት 

ምርመራ እንዱዯረግ ማዘዝ ይችሊሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ አምስት 

ስሇኩባንያው ጉባኤዎች 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 376  ጠቅሊሊ ዯንብ   

1) የባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ ሁለንም ባሇአክሲዮኖች የሚወክሌ የኩባንያው ከፌተኛ 

ውሳኔ ሰጭ አካሌ ነው፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ እንዯ አግባብነቱ በባሇአክሲዮኖች ሌዩ 

ጉባኤዎችም ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

3) በዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ ባሇአክሲዮኖች በአካሌ በመገኘት ወይም 

በኤላክትሮኒክስ ዘዳ ወይም ሁለም ባሇአክሲዮኖች የተስማሙ እንዯሆነ ስብሰባ 

ማዴረግ ሳያስፇሌግ ሇውሳኔ በቀረበ ጉዲይ ሊይ ሀሳባቸውን በጽሐፌ ወይም 

በኤላክትሮኒክስ ዘዳ በመግሇጽ ውሳኔ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 377  ከባሇአክሲዮንነት የሚመነጩ መብቶች  
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1) በአንቀጽ 403  ንዐስ አንቀጽ 1 ሊይ የተዯነገገው ቢኖርም አንዴ ባሇአክሲዮን በራሱ 

ፇቃዴ ካሌሆነ በስተቀር በባሇአክሲዮንነቱ ያገኛቸው መብቶች ቀሪ አይሆኑም፡፡ 

2) ከባሇአክሲዮንነት የተገኙ መብቶች የሚባለት በሕግ ወይም በኩባንያው መመስረቻ 

ጽሐፌ መሠረት በጠቅሊሊ ጉባኤው ወይም በዲይሬክተሮች ቦርዴ  ውሳኔ ሊይ ጥገኛ 

ያሌሆኑ የኩባንያው አባሌ የመሆን፣ በስብሰባ የመካፇሌ፣ ዴምጽ የመስጠት፣ ዴምጽ 

የማግኘት፣ የኩባንያውን ውሳኔ የመቃወም፣ ትርፌና ኩባንያው ሲፇርስ በመጨረሻ 

በሚዯረገው የሂሳብ ማጣራት ጊዜ ከኩባንያው ሃብት ዴርሻ የመካፇሌና የመሳሰለት 

መብቶች ናቸው፡፡ 

አንቀጽ 378  የጉባኤዎች ዓይነት 

1) የባሇአክሲዮኖች ጉባኤዎች ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ሇመሆን ይችሊለ፡፡ 

2) ጠቅሊሊ ጉባኤዎች መዯበኛ ወይም አስቸኳይ ይሆናለ፡፡ እነዚህም ሌዩ ሌዩ መዯብ 

ያሊቸውን ባሇአክሲዮኖች የሚያጠቃሌለ ናቸው፡፡ 

3) ሌዩ ጉባኤዎች የሚይዙት አንዴ መዯብ ያሊቸውን ባሇአክሲዮኖች ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 379  የኩባንያው ጉባኤ ጥሪ  

1) የጠቅሊሊ ጉባኤ ጥሪ የሚያዯርጉት እንዯነገሩ ሁኔታ የዲይሬክተሮች ቦርዴ፣ 

የተመ እንዯሆነ ተቆጣጣሪ ቦርዴ፣ ኦዱተሮች፣ ሑሳብ አጣሪዎች ወይም ፌርዴ 

ቤት ናቸው፡፡  

2) አግባብ ያሇው የመንግስት አካሌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው በጉዲዩ ያገባኛሌ በሚሌ 

ማንኛውም ሰው ጥያቄ ወይም በራሱ ተነሳሽነት ጉባኤ ሉጠራ ይችሊሌ፡፡ 

3) ቢያንስ ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ቢያንስ አምስት በመ) ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች 

በኩባንያው ዋና መስሪያ ቤት ሇሚገኝ ፌርዴ ቤት ጥያቄ ሲያቀርቡና ፌርዴ ቤቱ 

ጥያቄው ተገቢ ነው ብል ሲያምን ጠቅሊሊ ጉባኤ እንዱሰበሰብ ጥሪ የሚያዯርግና 

አጀንዲ የሚያዘጋጅ ተወካይ ሉሰይም ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 380  የጉባኤው አጠራር ሁኔታ 

1) በኩባንያው መመመስረቻ ጽሐፌ በተጠቀሰው መሰረት ሆኖ ሇጉባኤዎች ሁለ 

የሚዯረጉ ጥሪዎች አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ መዯረግ አሇባቸው፡፡ 
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2) ሁለም አክሲዮኖች በባሇአክሲዮኖች ስም ተመዝግበው በሚገኙባቸው ኩባንያዎች 

በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በተመሇከቱት ማስታወቂያዎች ፊንታ ጥሪው 

በማኀበሩ ወጪ ሇእያንዲንደ ባሇአክሲዮን በሚሊክ የተመዘገበ ዯብዲቤ ሉዯረግ 

ይችሊሌ፡፡ 

3) በስም የተጻፇ አክሲዮን ያሇው ባሇአክሲዮን ጥሪው በተመዘገበ ዯብዲቤ እንዱዯርሰው 

ሇኩባንያው ጥያቄ ካቀረበ ጥሪው በራሱ ወጭ  ሉሊክሇት ይችሊሌ፡፡ 

4) ኦዱተሮች በተመዘገበ ዯብዲቤ ይጠራለ፡፡ 

5) ሇሥራ አካሄዴና ሇባሇአክሲዮኖች አመቺ ሆኖ ሲገኝ ሇጉባኤዎች የሚዯረግ ጥሪ ከዚህ 

በሊይ ከተመሇከቱት ዴንጌዎች በተሇየ መንገዴ ወይም በኤሌክትሮኒክ ዘዳዎች  

እንዱዯረግ መወሰን ይቻሊሌ፡፡  

አንቀጽ 381  ምሌዓተ ጉባኤ ባሇመሟሊቱ በዴጋሜ የሚዯረግ የመዯበኛ ጉባኤ ጥሪ 

በዚህ ህግ አንቀጽ 408 የተመሇከተው ምሌዏተ ጉባኤ ባሇመሟሊቱ መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

መሰብሰብ ሳይችሌ የቀረ እንዯሆነ ሇሁሇተኛ ጊዜ ጠቅሊሊ ጉባኤ እንዱሰበሰብ የሚዯረገው ጥሪ 

ሇመጀመሪያ ጉባኤ በተወሰነው ዓይነትና የጊዜ ገዯብ ነው፡፡ 

አንቀጽ 382  ምሌዓተ ጉባኤ ባሇመሟሊቱ በዴጋሜ የሚዯረግ የአስቸኳይ ወይም የሌዩ ጉባኤ ጥሪ 

አስቸኳይ ወይም ሌዩ የሆነ ጉባኤ በአንቀጽ 412 እና 414መሠረት የሚያስፇሌገው ምሌዓተ 

ጉባኤ ባሇመሟሊቱ ምክንያት ሳይሰበሰብ የቀረ እንዯሆነ በአንቀጽ  379  ወይም 380  መሠረት 

ሇሁሇተኛ ወይም አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘም በአንዴ ሳምንት ሌዩነት ውስጥ የጥሪ ማስታወቂያ 

በማውጣት ወይም ላልች አመቺ የሆኑ የኤሌክትሮኒክስ ዘዳዎችን በመጠቀም ሇሦስተኛ ጊዜ 

የስብሰባ ጥሪ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 383  የጉባኤው የማስታወቂያ ጊዜ 

ጉባኤው እንዱሰበሰብ የሚዯረገው የመጀመሪያው ጥሪ ስብሰባ ከሚዯረግበት  ሀያ አንዴ ቀናት 

በፉት፤ ሇስብሰባው አስፇሊጊ የሆነው ምሌዓተ ጉባኤ ባሇመሟሊቱ ምክንያት ሇሁሇተኛ ወይም 

ሇሦስተኛ ጊዜ የሚዯረጉ የስብሰባ የጥሪ ማስታወቂያዎች ስብሰባው ከመዯረጉ ከስምንት ቀናት 

በፉት መዯረግ አሇባቸው፡፡ 
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አንቀጽ 384  በጉባኤው ጥሪ ማስታወቂያ ሊይ የሚገሇጹ ጉዲዮች፡ 

1) የጉባኤው የጥሪ ማስታወቂያ የኩባንያውን ስምና ዓይነት፤የኩባንያውን ዋና 

ገንዘብ፣የምዝገባ ቁጥር፤ ዋና መስሪያ ቤቱ የሚገኝበትን ቦታ፤ ሇአምጪው በሚሌ 

የተጻፇባቸው አክሲዮኖች ካለ የሚቀመጡበትን ቦታና ጊዜ፤ የስብሰባውን ጊዜና ቦታ 

እንዱሁም ሇስብሰባው የሚቀርቡ አጀንዲዎችን መያዝ አሇበት፡፡ 

2) ምሌዓተ ጉባኤ ባሇመሟሊቱ ምክንያት በዴጋሜ የሚዯረግ የስብሰባ ጥሪ ማስታዎቂያ 

ጉባኤው ሳይካሄዴ የቀረበትን ቀን መጥቀስ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 385  አጀንዲ 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 378  ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የጉባኤውን 

አጀንዲ የሚያዘጋጀው ጥሪ አዴራጊው ነው፡፡ ሆኖም ከኩባንያው አክሲዮን አምስት በመቶ 

ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች ተጨማሪ አጀንዲ እንዱያዝሊቸው ማዴረግ ይችሊለ፡፡ 

2) በኩባንያው መመሰረቻ ጽሁፌ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር በአጀንዲው ውስጥ 

ያሌተካተተ ማንኛውም ጉዲይ በጉባኤው ውይይት ሉዯረግበት አይችሌም፡፡ ሆኖም 

በአጀንዲነት ባይያዝም ጉባኤው ዲይሬክተሮችን ሇመሾምና ሇመሻር ይችሊሌ፡፡  

3) በዚህ ሕግ አንቀጽ 381  እና 382  በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት በተከታታይ 

በሚዯረጉ የስብሰባ ጥሪዎች የተሰበሰቡ ጉባኤዎች ሇመወያየት የሚችለት ሇመጀመሪያው 

ጉባኤ በተያዘው አጀንዲ ሊይ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 386  የባሇአክሲዮኖች ወኪሌ 

1) አንዴ ባሇአክሲዮን በጉባኤው ስብሰባ ሊይ መሳተፌ ካሌቻሇ በወኪሌ አማካኝነት 

መሳተፌና ዴምጽ መስጠት ይችሊሌ፡፡ ባሇአክሲዮኑ በጉባኤው ሊይ ወኪሌ እንዱገኝ 

ካዯረገ ራሱ ሇመሳተፌና ዴምጽ ሇመስጠት አይችሌም፡፡ 

2) ያሌተከፇለ አክሲዮኖች የጋራ ባሇሃብቶች፤ የአክሲዮኖችን የአሊባ ጥቅም ሰጭና 

መያዣ የተቀበሇ ገንዘብ ጠያቂ ወኪሌ በሚመሇከት በዚህ ሕግ አንቀጽ 305 እና 

306ሊይ የተጠቀሱ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 387  ውሳኔ ሇማሳሇፌ መሟሊት ያሇባቸው ሁኔታዎች 
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1) ማንኛውም ጉባኤ ውሳኔ ማሳሇፌ የሚችሇው ምሌዓተ ጉባኤው የተሟሊ ሲሆንና 

በጉባኤው ከተገኙት ባሇአክሲዮኖች የአብሊጫውን የዴምጽ ዴጋፌ ሲያገኝ ነው፡፡ 

2) ሇሚተሊሇፈት ውሳኔዎች መሟሊት ያሇበት ምሌዓተ ጉባኤ ከኩባንያው ዋና ገንዘብ 

ጋር ባሇው ግንኙነት ሇእያንዲንደ የጉባኤ ዓይነት በተወሰነው መሠረት ነው፡፡ 

በሚካሄደ ጉባኤዎች ሁለ አስፇሊጊው ምሌዓተ ጉባኤ የሚታሰበው በሕግ ወይም 

በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ  መሠረት ዴምጽ የመስጠት መብት ያሌተሰጣቸው 

አክሲዮኖች ከተቀነሱ በኋሊ የኩባንያውን ዋና ገንዘብ በሚወክለት አክሲዮኖች ቁጥር 

መሠረት ነው፡፡ 

3) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ስብሰባ ሇማዴረግ የሚያስፇሌገውን ምሌዓተ ጉባኤና 

የባሇአክሲዮኖችን የዴምጽ ብሌጫ የሚመሇከቱትን የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች መሇወጥ 

አይቻሌም፡፡ 

አንቀጽ 388  ኩባንያው መሌሶ የገዛቸው አክሲዮኖች ዴምጽ የመስጠት መብት የማያስገኙ ስሇመሆኑ 

ኩባንያው በዚህ ሕግ አንቀጽ 309 ዴንጋጌ መሠረት በገዛቸው አክሲዮኖች ዴምጽ መስጠት 

አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 389  የአክሲዮኖች መመዝገቢያ ጊዜ 

ስም የተጻፇባቸው አክሲዮኖች ባሇሀብቶች በኩባንያው መዝገብ የሚጻፈበትና ሇአምጭው ተብል 

የተጻፇባቸውን አክሲዮኖች የያዙ ባሇአክሲዮኖች በጉባኤው ሊይ ሇመሳተፌ እንዱችለ አክሲዮኖቹ 

በኩባንያው እንዱቀመጡ የሚዯረግበት ጊዜ በመመስረቻ ጽሐፌ ሊይ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 390  የውክሌና ሥሌጣን 

የውክሌና ሥሌጣን ቅጽ የሚቀመጥበት ቦታና ጊዜ የሚወሰነው በዲይሬክተሮች ቦርዴ ነው፡፡ 

ሆኖም የጊዜ ገዯቡ ስብሰባው ከሚጀመርበት ከሦስት ቀናት በፉት መጠናቀቅ አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 391 የጉባኤው ተሳታፉዎች መመዝገቢያ ሰነዴ 

1) በእያንዲንደ ጉባኤ ሊይ ባሇአክሲዮኖች በጉባኤው ሊይ መገኘታቸውን የሚያስረዲ 

የተሳታፉዎች መመዝገቢያ ሰነዴ መኖር አሇበት፡፡ ሰነደም ራሳቸው ወይም ወኪሌ 
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የሊኩት ባሇአክሲዮኖች ስምና አዴራሻቸውን፣ እያንዲንደ ባሇአክሲዮን ያሇውን 

የአክሲዮን መጠንና የሚሰጠውን የዴምጽ ቁጥር የሚያሳይ ዝርዝር መያዝ አሇበት፡፡ 

2) የተሳታፉዎች መመዝገቢያ ሰነዴ በስብሰባው መጀመሪያ ሊይ በጉባኤው የተገኙ 

ባሇአክሲዮኖች ወይም ወኪልች የፇረሙበት ስሇመሆኑ በኩባንያው ፀሏፉ  መረጋገጥ 

አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 392  የጉባኤው ሰብሳቢ 

1) የኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ የጉባኤው ሰብሳቢ ይሆናሌ፡፡ ሰብሳቢው 

በማይኖርበት ጊዜ ምክትሌ ሰብሳቢ፣ምክትሌ ሰብሳቢ ከላሇ ከዲይሬክተሮች መካከሌ 

በሹመት ቀዯምትነት ያሇው፣ ቀዯምትነት ያሇው ከላሇ ዯግሞ ጠቅሊሊ ጉባኤው 

የሚመርጠው ሰው ሰብሳቢ ይሆናሌ፡፡ 

2) ኩባንያው ተቆጣጣሪ ቦርዴ ካሇው በተቆጣጣሪ ቦርደ፣ በኦዱተሮች፣ በፌርዴ ቤት 

በተሾመ ሰው ወይም በመጨረሻው ሑሳብ አጣሪ የስብሰባ ጥሪ በሚዯረግበት ጊዜ 

የጉባኤው ሰብሳቢ የሚሆነው ጥሪ ያዯረገው ነው፡፡ 

አንቀጽ 393  የጉባኤው ዴምጽ ቆጣሪዎች  

በባሇአክሲዮንነትም ሆነ በወኪሌነት ስም በጉባኤው ስብሰባ ሊይ ከተገኙት ውስጥ ከፌተኛ ዴርሻ 

ያሊቸው  ሁሇት ባሇአክሲዮኖች ዴምጽ ቆጣሪ ሆነው ይመረጣለ፡፡  

አንቀጽ 394  የኩባንያውን ሰነድች የማየት ወይም የመውሰዴ መብት 

1) ማንኛውም ባሇአክሲዮን ከዚህ ቀጥል የተመሇከቱትንና በኩባንያው ጽህፇት ቤት የሚገኙትን 

ሰነድች በማንኛውም ጊዜ የማየት እና ቅጂዎችን የመውሰዴ መብት አሇው፡- 

 (ሀ) የኩባንያውን የሑሳብ ሚዛን፣ የትርፌና ኪሳራ መግሇጫ እንዱሁም የንብረት 

     ዝርዝር መዝገብ፤    

 (ሇ) ባሇፈት የመጨረሻ  ሦስት ተከታታይ ዓመታት በዲሬክተሮች ቦርዴና 

     በኦዱተሮች ሇጠቅሊሊ ጉባኤዎች የቀረቡ ሪፖርቶችን፤ 

 (ሏ) የጉባኤዎችን ቃሇ ጉባኤና በጉባኤው የተሳተፈ ባሇአክሲዮኖችን መመዝገቢያ 

      ሰነዴ፤ 

 (መ) ሇጉባኤ የሚቀርብ የውሳኔ ሃሳብ፤ 
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 (ሠ) በዚህ ሕግ አንቀጽ 336 ስር የተመሇከቱ መዝገቦችን፤ 

 (ረ) በበጀት ዓመቱ በኩባንያው ውስጥ ከፌተኛ ክፌያ ይከፇሇው የነበረውን ሰራተኛ 

     ስምና የተከፇሇውን ጠቅሊሊ ክፌያ መጠን የሚያሳይ ሰነዴ፤    

 (ሸ) የኩባንያውን ባሇአክሲዮኖች ዝርዝር የሚያሳይ ሰነዴ፤ 

2) ማንኛውም ባሇአክሲዮን በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከቱትን ሰነድች ሇማየት 

ወይም ሇመውሰዴ ያቀረበው ጥያቄ በኩባንያው ተቀባይነት ካሊገኘ አግባብ ሊሇው የመንግስት 

አካሌ በማመሌከት የሰነድችን ቅጅ የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

3) ያሌተከፊፇለ አክሲዮኖችን በጋራ ያያዙ ባሇአክሲዮኖችና አክሲዮኖችን በአሊባ ወይም 

በመያዣ የተቀበለ ገንዘብ ጠያቂዎች በዚህ አንቀጽ የተመሇከቱ የኩባንያውን ሰነድች ቅጅ 

የማግኘት መብት አሊቸው፡፡ 

አንቀጽ 395  የባሇአክሲዮኖች ዴምጽ የመስጠት መብት 

1) መዯበኛ ወይም ትርፌ ብቻ ከሚያስገኙ አክሲዮኖች ጋር የተያያዘ የዴምጽ ብዛት ከኩባንያው 

ዋና ገንዘብ ውስጥ ባሇአክሲዮኖች ባሊቸው ዴርሻ መጠን ይወሰናሌ፡፡ 

2) በሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሁፌ መሰረት ዴምፅ  የመስጠት መብት ከሚያሳጡ ሁኔታዎች 

በስተቀር እያንዲንደ አክሲዮን አንዴ ዴምጽ የመስጠት መብት ይሰጣሌ፡፡  

አንቀጽ 396  ዴምጽ የመስጠት ገዯብ 

አክሲዮኖች የሚሰጡት ከፌተኛ የዴምጽ ቁጥር በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ  ሉገዯብ 

ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ዴምጽ የመስጠት ገዯብ በሁለም አክሲዮኖች መዯቦች ሊይ ሌዩነት ሳይዯረግ 

በእኩሌነት ተፇጻሚ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 397  የጥቅም ግጭት 

1) አንዴ ባሇአክሲዮን ስሇራሱ ወይም ስሇሦስተኛ ወገኖች ከኩባንያው ጥቅም ጋር 

በሚጋጩ ጉዲዮች ሊይ ዴምጽ የመስጠት መብት አይኖረውም፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሊፌ ዴምጽ ከመስጠት 

መቆጠብ የነበረባቸው ባሇአክሲዮኖች ዴምጽ በመስጠታቸው ምክንያት የኩባንያውን 

ጥቅም የሚጻረር ውሳኔ ከተሊሇፇ በዚህ ሕግ አንቀጽ 403  መሠረት ውሳኔውን 

መቃወም ይቻሊሌ፡፡  
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3) ዲይሬክተሮች የራሳቸውን ተጠያቂነት በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ዴምጽ መስጠት 

አይችለም፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ዴምጽ የመስጠት መብት የማያሰጡ አክሲዮኖች የጉባኤውን ምሌዓተ 

ጉባኤ መሟሊት ሇመወሰን ይታሰባለ፡፡ 

አንቀጽ 398  ዴምጽ በነጻ የመስጠት መብትን መገዯብ የማይቻሌ ስሇመሆኑ 

በባሇአክሲዮኖች ጉባኤ ውስጥ ዴምጽ በነጻ የመስጠት መብትን የሚገዴብ ወይም የመገዯብ 

ውጤት ያሇው ማንኛውም የውሌ ቃሌ ዋጋ አይኖረውም፡፡ 

አንቀጽ 399  ቃሇ ጉባኤ 

1) የጉባኤ ውይይት በቃሇ ጉባኤ ተይዞ ሇጉባኤው ቀርቦ መጽዯቅ አሇበት፡፡ የጸዯቀው ቃሇ 

ጉባኤ በስብሰባው ሊይ በተገኙ ዲይሬክተሮች እና በኩባንያው ፀሏፉ ከተፇረመበት 

በኋሊ በቃሇ ጉባኤ መዝገብ ይገሇበጣሌ፡፡ ቃሇ ጉባኤው ወዯ መዝገብ በትክክሌ 

ስሇመገሌበጡ በኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ ወይም በላልች ሁሇት የቦርዴ 

አባሊት መረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2) የጉባኤው ቃሇ ጉባኤዎች በተሇይ ከዚህ በታች የተመሇከቱትን ጉዲዮች መያዝ 

አሇባቸው፡- 

(ሀ) የጉባኤውን ጥሪ አዯራረግ፤ 

(ሇ) የስብሰባውን ቦታና ቀን፤ 

(ሏ) አጀንዲዎችን፤ 

(መ) በጉባኤው የተገኙ የቦርዴ አባሊትን ስም፤ 

(ሠ) በስብሰባው ሊይ የተገኙ አክሲዮኖችን ብዛትና የምሌዓተ ጉባኤውን 

    ቁጥር፤ 

(ረ) ሇጉባኤው የቀረቡ ሰነድች፤ 

(ሰ) የውይይቱን አጭር ማጠቃሇያ፤ 

(ሸ) የተሰጡትን ዴምጾች ውጤት፣ እና 

(ቀ) ጉባኤው ያሳሇፊቸውን ውሳኔዎች፡፡ 

3) ምሌዓተ-ጉባኤው ባሇመሟሊቱ ምክንያት ጉባኤው ሇመሰብሰብ ሳይችሌ የቀረ እንዯሆነ 

የጉባኤው ሰብሳቢ ይኸው በቃሇ ጉባኤ እንዱያዝ ያዯርጋሌ፡፡ 
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አንቀጽ 400  የቃሇ ጉባኤ ቅጂዎች ወይም ግሌባጮች 

የቃሇ ጉባኤ ቅጂዎች ወይም በአጭር የተዘጋጁ ግሌባጮች ተቀባይነት የሚኖራቸው 

በዲሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ ወይም በስብሰባው ሊይ በተገኙ ሁሇት የቦርዴ አባሊት 

ትክክሇኛነታቸው ሲረጋገጥ ነው፡፡ 

አንቀጽ 401  ጉባኤውን ሇላሊ ጊዜ ስሇማስተሊሇፌ 

1) በኩባንያው ስብሰባ ሊይ ከተገኙት ቢያንስ ከኩባንያው ዋና ገንዘብ አንዴ ሶስተኛ ዴርሻ 

ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች ሇውይይት በቀረቡት አጀንዲዎች ሊይ በቂ የሆነ መረጃ 

የላሊቸው እንዯሆነ ስብሰባው ከሦስት ቀናት ሊሌበሇጠ ጊዜ እንዱተሊሇፌ መጠየቅ 

ይችሊለ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው መብት ሇአንዴ ጊዜና ሇዚያው አጀንዲ 

ካሌሆነ በስተቀር በዴጋሚ ሇላሊ አጀንዲ ሉሰራበት አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 402  በስምምነት የሚዯረግ የሁለም ባሇአክሲዮኖች ጉባኤ 

1) የኩባንያው ሁለም ባሇአክሲዮኖች ወይም ወኪልቻቸው በስምምነት ስሇጉባኤው ጥሪ 

የተመሇከቱትን ሥርዓቶች ሳይጠብቁ ጠቅሊሊ ጉባኤ ማዴረግ ይችሊለ፡፡ 

2) ሁለም ባሇአክሲዮኖች ወይም ወኪልቻቸው በአካሌ በተገኙበት ስብሰባ ወይም 

በኤላክትሮኒክስ ዘዳ ሇጠቅሊሊ ጉባኤው በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት በሚነሱ 

አጀንዲዎች ሊይ ሇመወያየትና ውሳኔ ሇመስጠት ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 403  የጉባኤው ውሳኔዎች ውጤት 

1) በሕግ ወይም በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ መሠረት በጉባኤው የሚተሊሇፈ 

ውሳኔዎች በስብሰባው ሊይ ባሌተገኙ፣ ዴምፀ ተአቅቦ ባዯረጉ፣ በሃሳብ በተሇዩ፣ 

ችልታ በላሊቸዉ ወይም ዴምፅ የመስጠት መብት በተከሇከለ ባሇአክሲዮኖች ሊይ 

ሁለ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

2) ማንኛውም በውሳኔው ጥቅሙ የተጎዲ ሰው በሕግና በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ 

የተመሇከቱ ዴንጋጌዎችን በመቃረን የሚተሊሇፌ ውሳኔ ውዴቅ እንዱዯረግሇት 

ውሳኔው ከተሊሇፇበት ወይም በንግዴ መዝገብ ተመዝግቦ ከሆነ ከተመዘገበበት ቀን 

አንስቶ በሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 
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3) ውሳኔውን ውዴቅ ሇማዴረግ ክስ የሚቀርበው የኩባንያው ዋና መሥሪያ ቤት 

በሚገኝበት ቦታ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ይሆናሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ የቀረበው ክስ 

በኩባንያው ሊይ ኪሣራ ሉያዯርስ ይችሊሌ ብል ካመነ ክስ አቅራቢው ሇኪሳራው 

ተመጣጣኝ የሆነ ዋስ እንዱያቀርብ ሉያዝ ይችሊሌ፡፡ 

4) አመሌካቹ ሇጊዜው ውሳኔው እንዱታገዴ ጥያቄ ሇፌርዴ ቤቱ ሲያቀርብ ፌ/ቤቱ 

የዲይሬክተሮችን እና የኦዱተሮችን ሃሳብ ከሰማ በኋሊ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ እስኪሰጥ 

ዴረስ የጉባኤው ውሳኔዎች ቢፇጸሙ በኩባንያው ወይም በክስ አቅራቢው ሊይ 

ጉዲት ያዯርሳለ ብል ሲያምን ውሳኔዎቹ ሇጊዜው እንዲይፇጸሙ ሉያግዴ ይችሊሌ፡፡ 

5) የጉባኤው ውሳኔ በፌርዴ ቤቱ ውዴቅ ከተዯረገ የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ በሁለም 

የኩባንያው ባሇአክሲዮኖች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

6) የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች ሦስተኛ ወገኖች በቅን ሌቦና ከኩባንያው ያገኟቸውን 

መብቶች አያስቀሩም፡፡ 

  

ክፌሌ ሁሇት 

መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

አንቀጽ 404  ሰነድችን የማየት መብት 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 394  የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ባሇአክሲዮን መዯበኛ 

ጠቅሊሊ ጉባኤ ከሚዯረግበት ቀን በፉት ባለት አስራ አምስት ተከታታይ ቀናት በኩባንያው ዋና 

መሥሪያ ቤት የሚገኘውን የሃብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ፤ የትርፌና ኪሣራ ሑሳብ፣ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴንና የኦዱተሮችን ሪፖርት እንዱሁም የውሳኔ ሃሳቦችን ማየት ወይም 

ግሌባጭ መውሰዴ ወይም በራሱ ወጭ እንዱሊክሇት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 405  መዯበኛ ጉባኤ የሚዯረግበት ጊዜ 

1) በየዓመቱ እያንዲንደ የሑሳብ ዓመት ከተዘጋበት ቀን ጀምሮ ባለት አራት ወራት 

ውስጥ አንዴ መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ መዯረግ አሇበት፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተወሰነው የአራት ወር ጊዜ በኩባንያው መመስረቻ 

ጽሐፌ ወዯስዴስት ወር ሉራዘም ይችሊሌ፡፡ 
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3) አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ላሊ መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 406  የመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሥሌጣን 

መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤው የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1) የኩባንያውን የሃብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ፤ የትርፌና ኪሣራ ሑሳብ እንዱሁም 

የዲይሬክተሮች ቦርዴን፣ ካሇም የተቆጣጣሪ ቦርደንና የአዱተሮችን ሪፖርት አዲምጦ 

የማሻሻሌ ወይም የማጽዯቅ፤ ወይም ያሇመቀበሌ፣ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ በትርፌ 

አመዲዯብና አከፊፇሌ እንዱሁም በአጠቃሊይ ባሇፇው የሂሳብ ማጠቃሇያ ጊዜ ውስጥ 

ባለት ጉዲዮች ሊይ ውሳኔ የማሳሇፌ፤ 

2) እንዯአስፇሊጊነቱ ዲይሬክተሮችን፣ የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊትን ወይም አዱተሮችን 

የመሾም ወይም የመሻር እንዱሁም የሥራ ዋጋቸውን የመወሰን፤ 

3) ኩባንያው የግዳታ ወረቀቶችን እንዱያወጣ የመፌቀዴ፤ 

4) ከኩባንያው ሀብት ቢያንስ ሀምሳ አንዴ በመቶ የሚሆነውን በአንዴ ጊዜ ወይም 

ከመጀመርያው  ሽያጭ አንስቶ በአንዴ ዓመት ውስጥ በተሇያዬ መጠን ማስተሊሇፌን 

የመፌቀዴ፣  

5) በአጠቃሊይ ሇአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ በግሌጽ ከተሰጡ ጉዲዮች በስተቀር በላልች 

የኩባንያው ጉዲዮች ሊይ ውሳኔ የመስጠት፡፡ 

አንቀጽ 407  በጉባኤው የመተሳተፌ መብት 

1) ተቃራኒ ዴንጋጌ ቢኖርም ማንኛውም ባሇአክሲዮን የያዘው የአክሲዮን ብዛት ግምት 

ውስጥ ሳይገባ በጉባኤው የመሳተፌ መብት አሇው፡፡ 

2) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ  ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር ማንኛውም 

ባሇአክሲዮን በላሊ ባሇአክሲዮን ወይም ባሇአክሲዮን ባሌሆነ ሰው ሉወከሌ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 408  ዴምጽ ብሌጫና ምሌዓተ-ጉባኤ 

1) በመጀመሪያው የመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ ጥሪ ዴምጽ የመስጠት መብት ካሊቸው 

አክሲዮኖች ውስጥ ቢያንስ አንዴ አራተኛ ዴርሻ ያሊችው ባሇአክሲዮኖች ወይም 

ወኪልች በአካሌ በመገኘት ወይም አመቺ በሆነ የኤላክትሮኒክስ ዘዳ መሳተፌ 

አሇባቸው፡፡ 
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2) በሁሇተኛው ጥሪ ዴምጽ የመስጠት መብት ያሊቸው አክሲዮኖች ቁጥር ግምት 

ውስጥ ሳይገባ በአካሌ በሚገኙት ወይም በኤሌክትሮኒክስ ዘዳ በሚሳተፈት 

ባሇአክሲዮኖች ጉባኤውን ማካሄዴና ውሳኔዎችን ማሳሇፌ ይቻሊሌ፡፡ 

3) የጉባኤው ውሳኔዎች የሚተሊሇፈት በጉባኤው ከተገኙት ዴምጽ ሇመስጠት መብት 

ካሊቸው ባሇአክሲዮኖች በአብዛኛዎቹ ዴምጽ ከተዯገፇ ነው፡፡ ሇዴምጽ ብሌጫ 

አቆጣጣር ዴምጽ ያሌተሰጠባቸውም ሆነ ዴምጽ ያሌተጻፇባቸው የዴምጽ መስጫ 

ወረቀቶች ከግምት ውስጥ አይገቡም፡፡ 

 

 ክፌሌ ሦስት 

ስሇኩባንያው አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤዎች 

አንቀጽ 409  ሰነድችን የማየት መብት 

ከመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ በፉት ባሇአክሲዮኖች የኩባንያውን ሰነድች የማየትና ግሌባጮችን 

የመውሰዴ መብት የሚመሇከቱት የዚህ ሕግ አንቀጽ 404  ዴንጋጌዎች እንዯ አግባብነታቸው 

ሇአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤም ተፇጻሚነት አሊቸው፡፡ 

አንቀጽ 410  የአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሥሌጣን 

አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤው የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡- 

1) በላሊ ሕግ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር የኩባንያውን መመስረቻ ጽሐፌ 

የማሻሻሌ፤ 

2) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ የማሳዯግ ወይም የመቀነስ፤ 

3) የኩባያውን ዜግነት የመሇወጥ፤ 

4) ኩባንያው እንዱፇርስ፤ ወዯ ላሊ ዓይነት የንግዴ ማኀበር እንዱሇወጥ፣ እንዱከፊፇሌ 

ወይም እንዱዋሀዴ የመወሰን፤ 

5) ላልች በሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ በዚህ ጉባኤ እንዱታዩ ተሇይተው 

የተሰጡ ጉዲዮችን የመወሰን፡፡  

አንቀጽ 411  በጉባኤ የመሳተፌ መብት 
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ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም ማንኛውም ባሇአክሲዮን የያዘው የአክሲዮን ብዛት ግምት ውስጥ 

ሳይገባ በአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤዎች ሊይ ተሳታፉ መሆን ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 412  ስሇአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ዴምጽ ብሌጫና ምሌዓተ ጉባኤ 

1) የአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔ የጸና እንዱሆን በሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ የተዯገፇ 

መሆን አሇበት፡፡ ሇዴምጽ ብሌጫው አቆጣጠር ስላት ዴምጽ ያሌሰጡም ሆነ ዴምጽ 

ያሌተጻፇባቸው የዴምጽ መስጫ ወረቀቶች ግምት ውስጥ አይገቡም፡፡ 

2) አስቸኳይ ጉባኤው፡- 

(ሀ) የኩባንያውን ዜግነት ሇመሇወጥ፤ 

 (ሇ) የነባሩን አክሲዮን ዋጋ በመጨመር የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇማሳዯግ፤ 

ዴምጽ የመስጠት መብት ያሊቸው ጠቅሊሊ ባሇአክሲዮኖችን መሰብሰብና የሙለ ዴምጽ ዴጋፌ 

ማግኘት አሇበት፡፡  

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 ከተመሇከቱት በስተቀር የተሰበሰበው አስቸኳይ ጉባኤ 

ዴምፅ ሇመስጠት መብት ካሊቸዉ ባሇአክሲዮኖች፡- 

 (ሀ) በመጀመሪያው ጥሪ ቢያንስ ግማሽ፤ 

 (ሇ) በሁሇተኛው ጥሪ  ሲሶ፤ 

 (ሏ) በሶስተኛው ጥሪ ቢያንስ አንዴ አስረኛ፣ 

     ዴርሻ ያሊቸዉ ባሇአክሲዮኖች ወይም ወኪልች በአካሌ በመገኘት ወይም አመቺ 

     በሆነ የኤላክትሮኒክስ ዘዳ መሳተፌ አሇባቸው፡፡  

 አንቀጽ 413  ከኩባንያው የመውጣት መብት  

1) የኩባንያውን ዓሊማ ወይም ዓይነት ሇመሇወጥ፣ኩባንያውን ሇማዋሀዴ ወይም ሇመከፊፇሌ 

የተሊሇፇ ውሳኔን የተቃወሙ ባሇአክሲዮኖች ከኩባንያው መውጣት ይችሊለ፡፡ 

2) ባሇአክሲዮኖች በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሰረት  ከኩባንያው መውጣት 

የፇሇጉ እንዯሆነ፡- 

 (ሀ) ውሳኔ በተሰጠበት ስብሰባ ሊይ የተገኙት ባሇአክሲዮኖች ስብሰባው     ከተጠናቀቀበት  

  ቀን አንስቶ በ ሶስት ቀናት ውስጥ፤ 
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 (ሇ) ውሳኔ በተሰጠበት ስብሰባ ያሌተገኙ ባሇአክሲዮኖች ውሳኔው በአገር አቀፌ  

    ጋዜጣ ከወጣበት ቀን አንስቶ ባለት 15  ቀናት ውስጥ፤   

ከኩባንያው የመውጣት ውሳኔውን በዯብዲቤ ወይም ላልች አግባብነት ባሇቸው ኤሌክትሮኒክ 

ዘዳዎች ሇኩባንያው ማሳወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

3) ከኩባንያው ሇመውጣት የወሰኑት ባሇአክሲዮኖች የአክሲዮናቸዉ ዋጋ በገበያ ሊይ የተወሰነ 

ከሆነ ከስብሰባው በፉት በነበሩት ስዴስት ወራት ውስጥ በገበያው በነበረው አማካይ ዋጋ፣ 

የአክሲዮኖቹ ዋጋ በገበያ የማይወሰን በሆነ ጊዜ በመጨረሻው የሂሳብ ዓመት የሀብትና ዕዲ 

ሂሳብ መግሇጫ ውስጥ በተመሇከተው የኩባንያው ሀብት ሊይ ባሊቸዉ ዴርሻ መጠን ታስቦ 

ይከፇሊቸዋሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ የተመሇከተውን ከኩባንያው የመውጣት መብት የሚያስቀር ወይም የሚያሳጣ 

ወይም የመብቱን ተግባራዊነት አስቸጋሪ የሚያዯርግ ማንኛወም ተቃራኒ ስምምነት ወይም 

ውሳኔ ተፇጻሚነት የሇውም፡፡ 

 

ክፌሌ አራት 

ስሇኩባንያው  ሌዩ ጉባኤ 

 

አንቀጽ 414  ሌዩ ጉባኤ የሚጠራባቸዉ ጉዲዮች 

ጠቅሊሊ ጉባኤው የአንደን መዯብ ባሇአክሲዮኖች መብቶች ሇመሇወጥ የሚያስተሊሊፇው ውሳኔ 

የፀና የሚሆነው ይህ መዯብ በሚመሇከታቸው ባሇአክሲዮኖች ሌዩ ጉባኤ ተቀባይነት ሲያገኝ 

ነው፡፡ 

አንቀጽ 415  ሰነድችን የማየት መብት 

የዚህ ሕግ አንቀጽ 404  ዴንጋጌ በሌዩ ጉባኤ ሊይም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀጽ 416  የሌዩ ጉባኤው ምሌዓተ ጉባኤና ዴምፅ ብሌጫ 

1) በሌዩ ጉባኤ ውሳኔ ሇማሳሇፌ ዴምፅ ሇመስጠት መብት ካሊቸዉ ባሇአክሲዮኖች፡- 

     (ሀ) በመጀመሪያው ጥሪ ቢያንስ ግማሽ፤ 

     (ሇ) በሁሇተኛው ጥሪ ቢያንስ ሲሶ፤ 

     (ሏ) በሶስተኛው ጥሪ ቢያንስ ሩብ፤  

ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች ራሳቸዉ ወይም ወኪልቻቸው በመገኘት ወይም 

በኤሌክትሮኒክስ መሳተፌ አሇባቸዉ፡፡ 

2) የዚህ ሕግ አንቀጽ 412  ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ሇሌዩ ጉባኤ የዴምፅ ብሌጫና አቆጣጠር 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ስዴስት 

የዕዲ ሰነድች 

 

 አንቀጽ 417 ትርጓሜ 

1) የዕዲ ሰነዴ ማሇት አውጪው ኩባንያ ሇዕዲ ሰነዴ ያዥ የተወሰነ ወሇዴ ሇተወሰነ ጊዜ 

ሇመክፇሌ እና የውለ ጊዜ ሲጠናቀቅ የተበዯረውን ገንዘብ ከነወሇደ ሇመመሇስ ግዳታ 

የገባበት የሚተሊሇፌ የዕዲ ማረጋገጫ ሰነዴ ነው፡፡ 

2) እኩሌ ዋጋ የተጻፇባቸው አንዴ ጊዜ የሚወጡ የዕዲ ሰነድች ሇዕዲ ሰነዴ ያዦች እኩሌ 

መብት ይሰጣለ፡፡ 

አንቀጽ 418  የዕዲ ሰነድችን ማውጣት ስሇመቻሌ 

የዕዲ ሰነድችን ማውጣት የሚችለት ዋና ገንዘባቸው በሙለ የተከፇሇና ቢያንስ የመጀመሪያውን 

ዓመት የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ ያዘጋጁና ያፀዯቁ ኃሊፉነታቸው የተወሰነ የሕዝብ 

ኩባንያዎች ብቻ ናቸው፡፡ 
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አንቀጽ 419  መውጣት የሚችሇው ከፌተኛ የዕዲ ሰነዴ መጠን 

1) በአንዴ ኩባንያ የሚወጡ ጠቅሊሊ የዕዲ ሰነድች መጠን በጸዯቀው የመጨረሻ የሀብትና ዕዲ 

ሂሳብ መግሇጫ ውስጥ ከተመሇከተው የተከፇሇ የኩባንያው ዋና ገንዘብ ሉበሌጥ 

አይችሌም፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተመሇከተው ቢኖርም:- 

(ሀ) የኩባንያው የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇዕዲ ሰነድች መያዣ ተዯርጎ እንዯሆነና 

የወጡትም የዕዲ ሰነድች የመያዣውን ዋጋ ከ2/3 (ሁሇት ሶስተኛ) የማይበሌጡ 

እንዯሆነ፤ ወይም 

(ሇ) ከተከፇሇው የኩባንያው ዋና ገንዘብ በሊይ የወጡት የዕዲ ሰነድች በተመዘገቡ 

ዋስትናዎች ወይም በመንግስት በወጡ ወይም መንግስት ዋስትና በገባሊቸዉ 

ዋስትናዎች የተዋሱ እና ከዋስትናነት ነፃ የመውጫቸው ጊዜ ከዕዲ ሰነድች 

መክፇያ ጊዜ የሚቀዴም እንዯሆነ ወይም መንግስት ወይም አንዴ የመንግስት 

መስሪያ ቤት በየዓመቱ በሚከፌሇው ገንዘብ ዋስትና የተገባሊቸው እንዯሆነ፤ 

        አንዴ ኩባንያ በሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫዎች ከተመሇከተው የተከፇሇ ዋና ገንዘብ 

በሊይ የዕዲ ሰነድችን ሇማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

3) የዕዲ ሰነድች ተከፌሇው እስከሚያሌቁ ዴረስ ወሇደን እና ዋስትና የተገባሊቸውን የዕዲ 

ሰነድች ጥቂት በጥቂት ሇመክፇሌ አስፇሊጊ በሆነው መጠን እነዚህ የዋስትና ሰነድች 

በባንክ መቀመጥ እንዱሁም በየዓመቱ የሚከፇሇው ገንዘብ በባንክ በዝግ ሂሳብ መቀመጥ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው ገዯብ የማይንቀሳቀስ ንብረትን ወይም 

እርሻን መያዣ አዴርገው በሚያበዴሩ ኩባያንዎች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

አንቀጽ 420 የዕዲ ሰነድችን ያወጣ ኩባንያ ግዳታዎች  

1) ኩባንያው የራሱን የዕዲ ሰነድች በመያዣነት ሉሰጥ አይችሌም፡፡ 

2) ባውጪው ኩባንያ ተመሌሰው የተገዙ የዕዲ ሰነድች ይሰረዛለ፤ እንዯገና ሇሽያጭ 

መቅረብ አይችለም፡፡ 
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3) የዕዲ ሰነድች ያወጡ ኩባንያዎች ዋና ገንዘባቸዉን መቀነስ የሚችለት በዚህ ሕግ 

አንቀጽ 421  በተመሇከተው መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 421  የዕዲ ሰነድችን ባወጣ ኩባንያ የሚዯረግ የዋና ገንዘብ ቅነሳ 

የዕዲ ሰነድችን ያወጣ ኩባንያ ዋና ገንዘቡን ሇመቀነስ የሚችሇው በተከፇለት የዕዲ ሰነድች 

መጠን ብቻ ነው፡፡ በመክሰር ምክንያት የኩባንያው ዋና ገንዘብ መቀነስ የግዴ በሆነ ጊዜ 

የኩባንያው ዋና ገንዘብ እና በሕግ የተወሰነው የመጠባበቂያ ገንዘብ በመዘዋወር ሊይ ካለት 

ዋጋቸዉ ያሌተከፇለ የዕዲ ሰነድች ገንዘብ መጠን እስኪስተካከሌ ዴረስ በሕግ ሇተወሰነው 

መጠባበቂ ገንዘብ የሚዯረገው ተቀናሽ የዕዲ ሰነድቹ በወጡበት ጊዜ በነበረው ዋና ገንዘብ መጠን 

መታሰብ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 422  የዕዲ ሰነድች ስሇሚወጡበት ዋጋ  

1) የዕዲ ሰነድችን ከተጻፇባቸው ዋጋ ከፌ አዴርጎ ማውጣት ይቻሊሌ፡፡ 

2) በሌዩ ሁኔታ በሕግ ካሌተዯነገገ በስተቀር የዕዲ ሰነድቹን ሊያቸዉ ሊይ ከተጻፇው ዋጋ 

ዝቅ አዴርጎ ማውጣት አይቻሌም፡፡ 

‹አንቀጽ 423  የዕዲ ሰነዴ የምስክር ወረቀት ይዘት 

የዕዲ ሰነዴ የምስክር ወረቀት የሚከተለትን ጉዲዮች መያዝ አሇበት፡- 

1) የኩባንያውን ስም፣ ዓሊማ፣ ዋና መሥሪያ ቤት አና በንግዴ መዝገብ የተመዘገበበትን 

ቦታ፤ 

2) ኩባንያው የተመሰረተበትንና የሚቆይበትን ጊዜ፤ 

3) የዕዲ ሰነድች በወጡ ጊዜ ኩባንያው ያሇው የተከፇሇ ዋና ገንዘብ መጠን፤ 

4) ጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔውን የሰጠበትን ጊዜና ውሳኔው በንግዴ መዝገብ የተመዘገበበትን 

ቀን፤ 

5) የዕዲ ሰነዴ የምስክር ወረቀቱ ተከታታይ ቁጥርና በሊዩ የተጻፇውን ዋጋ፣ የወሇደን 

መጠንና የመክፇያውን ቀን እንዱሁም ዕዲው የሚመሇስበትን ሁኔታ፤ 

6) የወጡት የዕዲ ሰነድችን ሌክ እና ከዕዲ ሰነደ ጋር የተያያዙ ሌዩ ዋስትናዎችን፣ 

እንዱሁም እነዚህ ዋስትናዎችን ያመው የጽሐፌ ውሌ የተዯረገበትን ጊዜ፤ 
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7) አስቀዴሞ የወጡ ነገር ግን ቀስ በቀስ ተከፌሇው ያሊሇቁ የዕዲ ሰነድችን ሌክ እና 

የተገባሊቸዉን ዋስትና፤ 

8) እንዯአስፇሊግነቱ የዕዲ ሰነዴ ያዦች የዕዲ ሰነድቻቸውን ወዯ አክሲዮን ሇመሇወጥ 

የተሰጣቸውን መብት ተግባራዊ የሚያዯርጉበትን ጊዜ እንዱሁም የአሇዋወጡን ሁኔታ፡፡ 

አንቀጽ 424 አክሲዮኖችን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 296 ፣297፣302 ፣305፣306፣317 እና 318 የተዯነገጉት በዕዲ ሰነድች ሊይ 

እንዯአግባብነታቸው ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 425  የዕዲ ሰነዴ ያዦች ጉባኤ  

1) በአንዴ ጊዜ የወጡ የዕዲ ሰነዴ ያዦች የጋራ ጥቅሞቻቸውን ሇማስከበር ሲባሌ ከዚህ 

በታች ባለት አንቀጾች በተመሇከቱት ሁኔታዎች ራሳቸውን ሕጋዊ ሰውነት በተሰጠው 

የዕዲ ሰነዴ ያዦች ቡዴን ሉያዯራጁ ይችሊለ፡፡ 

2) ማንኛዉም ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም በአንዴ የዕዲ ሰነዴ ያዦች ቡዴን ውስጥ 

የሚገኙ የዕዲ ሰነዴ ያዦች በማንኛዉም ጊዜ የዕዲ ሰነዴ ያዦች ጠቅሊሊ ጉባኤ ማዴረግ 

ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 426  የዕዲ ሰነዴ ያዦች ጉባኤ አጠራርና አካሄዴ 

1) የዕዲ ሰነዴ ያዦች ጉባኤ በኩባንያው ወይም የዕዲ ሰነዴ ያዦች ቡዴን ወኪሌ ሰይሞ 

እንዯሆነ በወኪለ ወይም ካሌተከፇለ የዕዲ ሰነድች ውስጥ ሃያ በመቶ ዴርሻ ባሊቸው 

ሲዯገፌ ጉባኤ ሉጠራ ይችሊሌ፡፡ 

2) የዚህ ሕግ አንቀጽ 376  እና ተከታታይ ዴንጋጌዎች እንዯ አግባብነታቸው በዕዲ ሰነዴ 

ያዦች ጉባኤ አጠራርና አካሔዴ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡  

3) ባሇዕዲ የሆነው ኩባንያ ወይም ሇብዴሩ ዋስ የሆኑ የኩባንያው ዲይሬክተሮች፣ ካለ 

የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊት፣ ኦዱተሮች፣ ሰራተኞች በጠቅሊሊ ጉባኤዎች ሇዕዲ ሰነዴ 

ያዦች ወኪሌ ሇመሆን አይችለም፡፡ 

4) ሇዋጋቸው መክፇያ መተኪያ ገንዘብ የተዯረገሊቸውና ዋጋቸዉ ተመሌሶ የተከፇለትን 

የዕዲ ሰነድች የያዙ ሰዎች በጉባኤዎች ሊይ ተሳታፉ ሇመሆን አይችለም፡፡ 
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5) ኩባንያው መሌሶ በገዛቸው የዕዲ ሰነድች በጉባኤው ተሳታፉ ሉሆን አይችሌም፡፡ ይህ 

ክሌከሊ ከባሇዕዲው ኩባንያ ዋና ገንዘብ ቢያንስ ሠሊሳ በመቶ በያዙ ኩባንያዎችም ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

6) የዕዲ ሰነዴ ያዦች ሇሚያካሂደት ጉባኤዎች አስፇሊጊ የሆኑ ወጪዎችን ሁለ 

የሚሸፌነው ባሇ ዕዲው ኩባንያ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 427  የጉባኤው ስሌጣን  

1) ጉባኤው ሇዕዲ ሰነዴ ያዦች ጥቅም ጥበቃና ሇብዴር ውለ አፇፃፀም የሚያሰፇሌጉት 

ጥንቃቄዎች ሁለ እንዱፇፀሙ ሇማዴረግና እንዱሁም እነዚህን ጥንቃቄዎች 

ሇማስፇፀም አስፇሊጊ ስሇሆኑ ወጪዎች ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

2) በጉባኤው የሚሰጡ ውሳኔዎች በጉባኤው ባሌተገኙና ውሳኔውን በተቃወሙ በአጠቃሊይ 

በሁለም የዕዲ ሰነዴ ያዦች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 428  ባሇዕዲው ኩባንያ ባቀረባቸው ሃሳቦች ሊይ ውሳኔ ስሇመስጠት  

1) የዚህ ሕግ አንቀጽ 427  ንዐስ አንቀጽ 1 አጠቃሊይ ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ጉባኤው፡-  

      (ሀ) የኩባንያው ዓይነት ወይም ዓሊማ እንዱሇወጥ፤ 

    (ሇ) ኩባንያው ከላሊ ኩባንያ ጋር እንዱቀሊቀሌ ወይም ወዯ ሁሇትና ከዚያ በሊይ ኩባንያ 

እንዱከፇሌ፤ 

   (ሏ) በነባር የዕዲ ሰነድች ሊይ የቀዯምትነት መብት የሚያስገኙ ላልች የዕዲ ሰነድች 

እንዱወጡ፤ 

 ባሇዕዲው ኩባንያ በሚያቀርባቸዉ ሀሳቦች ሊይ ሇመምከር ይችሊሌ፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የቀረቡትን ሀሳቦች ጉባኤው ባይቀበሊቸውም ኩባንያው 

ተግባራዊ ሉያዯርጋቸዉ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ገንዘባቸው እንዱመሇስሊቸዉ ሇሚጠይቁ የዕዲ 

ሰነዴ ያዦች ሀሳቦቹን ተግባራዊ ካዯረገበት ቀን አንስቶ ባሇው የሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ 

መክፇሌ ይኖርበታሌ፡፡ 
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3) ጉባኤው ኩባንያው የብዴር ሁኔታዎቹን ሇመሇወጥ በሚያቀርበው ሀሳብ ሊይ ሉመክር 

ይችሊሌ፡፡ 

4) ጉባኤው የዕዲ ሰነዴ ያዦችን ግዳታ ሉያከብዴ በተሇይም ተጨማሪ ገንዘብ እንዱከፌለ 

ሇማስገዯዴ እንዱሁም በሙለ ስምምነት ካሌሆነ በስተቀር የዕዲ ሰነድች በአክሲዮኖች 

እንዱሇወጡ ሉፇቅዴ ወይም በቡዴኑ ውስጥ በሚገኙ የዕዲ ሰነዴ ያዦች መካከሌ ሌዩነት 

የሚያዯርጉ ሁኔታዎችን ሉፇጥር አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 429  ሇውሳኔዎች መፅናት የሚያስፇሌጉ ሁኔታዎች 

1) ጉባኤው ዴምፅ የመስጠት መብት ካሊቸዉ የዕዲ ሰነድች ቢያንስ አንዴ ሶስተኛውን 

የያዙት አባሊት በአካሌ ወይም በወኪልቻቸው ከተገኙ ወይም በኤላክትሮኒክስ ዘዳ 

መሳተፌ ከቻለ ውሳኔዎችን ሇማሳሇፌ ይችሊሌ፡፡ 

2) በዚህ ሕግ አንቀጽ 428  የተመሇከተውን ጉዲይ ሇመወሰን ከዕዲ ሰነዴ ያዦች ¾ 

(ሦስት አራተኛ) በአካሌ ወይም በወኪልቻቸው መገኘት ወይም በኤላክትሮኒክስ ዘዳ 

መሳተፌ አሇባቸው፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 የተመሇከተው ምሌዏተ ጉባኤ በመጀመሪያው 

ጉባኤ ያሌተሟሊ እንዯሆነ የመጀመሪያው ጥሪ በተፇጸመበት ሁኔታና ጊዜ ሁሇተኛ 

ጉባኤ ይጠራሌ፡፡ ይህም ጥሪ በመጀመሪያው ጥሪ የነበረውን አጀንዲ፣ያሇፇውን ጉባኤ 

ቀንና ውጤቱን ማመሌከት አሇበት፡፡ በሁሇተኛው ጥሪ የተሰበሰበው ጉባኤ የተገኙትን 

የዕዲ ሰነድች ቁጥር ግምት ውስጥ ሳያስገባ ውሳኔ ያሳሌፊሌ፡፡ 

4) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ቢኖርም በአንቀጽ 438 በተመሇከቱት ጉዲዮች 

ሊይ ሇመወሰን በተጠራው በሁሇተኛው ጉባኤ ሊይ የዕዲ ሰነድችን 50% (ሃምሳ 

በተመቶ) የያዙ አባሊት ካሌተገኙ በዚያው የጥሪ ሁኔታና ጊዜ ላሊ ጉባኤ ይጠራሌ፡፡ 

ይኸው ጉባኤ ውሳኔ ማሳሇፌ የሚችሇው የዕዲ ሰነድችን አንዯአራተኛውን የያዙ አባሊት 

ወይም ወኪልቻቸው ከተገኙ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 430  ስሇዴምፅ ብሌጫ  

1) ውሳኔዎች ሉተሊሇፈ የሚችለት በጉባኤው ከተገኙት የዕዲ ሰነዴ ያዦች በአብሊጫው 

ዴምፅ ሲዯገፌ ነው፡፡ 



151 
 

2) የዕዲ ሰነድችን ወዯ አክሲዮን መሇወጥን ወይም በአንዴ ቡዴን ውስጥ በሚገኙ የዕዲ 

ሰነዴ ያዦች መካከሌ ሌዩነት የሚያዯርጉ ሁኔታዎች መፌጠርን ከሚመሇከተው 

በስተቀር በዚህ ህግ አንቀጽ 428  ውስጥ በተዯነገጉት ጉዲች ሊይ የሚሰጡ ውሳኔዎች 

በጉባኤው ከተገኙት የዕዲ ሰነዴ ያዦች በሁሇት ሶስተኛ ዴምፅ መዯገፌ አሇባቸዉ፡፡ 

3) እያንዲንደ የዕዲ ሰነዴ ቢያንስ አንዴ ዴምፅ የመስጠት መብት የሚያሰጥ ሆኖ የዕዲ 

ሰነድቹ ሇያዦቻቸው የሚያሰጡት ዴምዕ የመስጠት መብት የዕዲ ሰነድቹ ከጠቅሊሊው 

የብዴር ገንዘብ ውስጥ ካሊቸው የዴርሻ መጠን ጋር የተመዛዘነ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 431  አንዲንዴ ውሳኔዎችን በፌ/ቤት ስሇማፀዯቅ  

1) በዚህ ህግ አንቀጽ 428  መሰረት የተሰጡ ውሳኔዎች የተሊሊፈበት ጉባኤ በተዯረገ 

በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ በዕዲ ሰነዴ ያዦች ቡዴን  ወኪልች ወይም እነርሱ 

በላለ ጊዜ በማንኛውም የዕዲ ሰነዴ ያዥ ሇፌርዴ ቤት ቀርበው መጽዯቅ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህ ሳይሆን ከቀረ ውሳኔዎቹ ተፇፃሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

2) ውሳኔዎቹን የተቃወሙ ወይም በጉባኤው ያሌተገኙ የዕዲ ሰነዴ ያዦች ውሳኔው 

እንዲይፀዴቅ መቃወም ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 432  የዕዲ ሰነዴ ያዦች ቡዴን ወኪልች 

1) የዕዲ ሰነዴ ያዦች ቡዴን በዚህ ሕግ አንቀጽ 429  ንዐስ አንቀጽ 1 እና 3 

በተመሇከተው ምሌአተ ጉባኤ እንዱሁም በአንቀጽ 440  ንዐስ አንቀጽ 1 በተጠቀሰው 

የዴምፅ ብሌጫ መሰረት በጠቅሊሊ ጉባኤው በሚሾሙ በአንዴ ወይም ከዚያ በሊይ 

ወኪልች ሉወከሌ ይችሊሌ፡፡ ጉባኤው በማንኛውም ጊዜ ወኪልችን ሇመሻር ይችሊሌ፡፡ 

2) ጉባኤው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 በተመሇከተው ምሌዓተ ጉባኤና ዴምፅ ብሌጫ 

መሰረት የወኪልችን ስሌጣንና የሚከፇሊቸውን የሥራ ክፌያ ይወስናሌ፡፡ ክፌያው 

የሚሸፇነውም በባሇዕዲው ኩባንያ ይሆናሌ፡፡ 

3) ወኪልች በአግባቡ በተጠራ የዕዲ ሰነዴ ያዦች ጠቅሊሊ ጉባኤ ያሌተሾሙ እንዯሆነ እና 

አስቸኳይ በሆነ ጊዜ በባሇዕዲው ኩባንያ ወይም ከጠቅሊሊ የዕዲ ሰነድች አምስት በመቶ 

የያዙ የዕዲ ሰነዴ ያዦች ሲጠይቁ ፌርዴ ቤት ወኪልችን ሇመሾም ወይም ሇመተካት 

ይችሊሌ፡፡ 
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4) የዚህ ሕግ አንቀፅ 426  ንዐስ አንቀጽ 4 ዴንጋጌ በዕዲ ሰነዴ ያዦች ወኪሌ አሿሿም 

ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 433  የወኪልች ስሌጣን  

በዕዲ ሰነዴ ያዦች ጠቅሊሊ ጉባኤ በላሊ ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር ወኪልች የዕዲ ሰነዴ ያዦች 

ቡዴን የጋራ ጥቅም በሆኑ ጉዲዮች ሊይ በቡዴኑ ስም ከዚህ በታች የተመሇከቱትን ሇመፇጸም 

ስሌጣን ይኖራቸዋሌ፡- 

1) ማንኛዉንም የአስተዲዯር ስራ የመፇፀም በተሇይም ሇብዴሩ የተሰጡ ዋስትናዎችን 

የመቀበሌና የመጠበቅ፤ 

2) ቡዴኑን በፌርዴ ቤት ወይም በማንኛውም ላሊ የዲኝነት አካሌ የመወከሌ፣ 

3) በኩባንያው ባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ የመገኘት፤ 

4) የዕዲ ሰነድችን ሇመክፇሌ በሚዯረግ የዕጣ አወጣጥ ስርአት ሊይ የመገኘት፡፡ 

አንቀጽ 434  ባሇዕዲው ኩባንያ በከሰረ ጊዜ ወኪልች ስሊለባቸው ግዳታዎች 

1) ባሇዕዲው ኩባንያ መክሰሩ በፌርዴ በተወሰነ ወይም የመጠበቂያ ስምምነት በተዯረገ ጊዜ 

የኩባንያው ዕዲ ያዦች ቡዴን ወኪሌ ተሹሞ እንዯሆነ በቡዴኑ ሇታቀፈ ሁለ 

የባሇመብትነታቸውን ማስረጃ ያቀርባሌ፡፡ እንዱሁም በስማቸው የተሊኩ የጥሪ 

ማስታወቂያዎችን ይቀበሊሌ፡፡ 

2) የዕዲ ሰነዴ ያዦች ወኪሌ በዕዲ ሰነዴ ያዦች ጠቅሊሊ ጉባኤ ዴምፅ እንዱሰጥ 

ተፇቅድሇት እንዯሆነ እነሱን ወክል በገንዘብ ጠያቂዎች ጉባኤ ሊይ ዴምፅ መስጠት 

ይችሊሌ፡፡ ሇምሌዓተ ጉባኤና ሇአብሊጫ ዴምጽ አቆጣጠር በአንዴ ቀን የወጡ የዕዲ 

ሰነድች እንዯ አንዴ ዕዲ ይቆጠራለ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሰባት 

ስሇኩባንያው ሂሳቦች 

 አንቀጽ 435  ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 
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በላሊ ህግ በተሇየ ሁኔታ ካሌተወሰነ በስተቀር ስሇንግዴ እና ሂሳብ መዝገቦች አያያዝ ወይም 

አጠባበቅ በዚህ ሕግ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በኩባንያው ሂሳቦች ሊይም ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 436  ሂሳቦች እና ዓመታዊ ሪፖርት 

1) የዲይሬክተሮች ቦርዴ በየሂሳብ ዓመቱ መዝጊያ ፡- 

 (ሀ) ኩባንያው ያለትን ሀብቶችና ያለበትን ዕዲዎች ግምት የሚያመሇክት የንብረት 

ዝርዝር መዝገብ ማዯራጀት፤ 

 (ሇ) የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ፣ የትርፌ እና ኪሳራ መግሇጫ እንዱሁም ባሇፇው 

የሂሳብ ዓመት የነበረውን የኩባንያውን ሁኔታ እና እንቅስቃሴ በተመሇከተ 

ሪፖርት ማዘጋጀት፤ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ) የተመሇከተው ሪፖርት ዝርዝር የትርፌና ኪሳራ 

መግሇጫ፣ የዲይሬክተሮችን፣ ካለ የተቆጣጣሪ ቦርዴ አባሊትን እና የኦዱተሮችን 

ጠቅሊሊ የክፌያ መጠን የሚያመሇክት መግሇጫ፣ ስሇትርፌ አከፊፇሌ የቀረበ ሀሳብ ካሇ 

ይህንኑ ማካተት ይኖርበታሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 437  የሑሳብ ሰነድችን እና ሪፖርቶችን ስሇመስጠት 

ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ጥሪ ከሚዯረግበት ቢያንስ ከ 40  ቀናት በፉት የኩባንያው የንብረት 

ዝርዝር፣ የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ፤ የትርፌና ኪሳራ መግሇጫ እና የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

ሪፖርት ሇኦዱተሮች መሰጠትና አግባብነት ሊሇው የመንግስት አካሌ መተሊሇፌ ይኖርበታሌ፡፡  

አንቀጽ 438  የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ እና የትርፌና ኪሳራ መግሇጫ ስሇሚዘጋጅበት ሁኔታ 

1) ጠቅሊሊ ጉባኤው በኦዱተሮች የቀረበሇትን ሪፖርት መሠረት በማዴረግ በላሊ ሁኔታ 

እንዱሰራ ካሌወሰነ በስተቀር በየዓመቱ የሚዘጋጀው የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ እና 

የትርፌና ኪሳራ መግሇጫ አዘገጃጀት፣ አቀራረብና የስላት ዘዳ ቀዯም ባለት ዓመታት 

የነበረውን አሰራር የተከተሇ እና የማይሇወጥ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  
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2) የትርፌና ኪሳራ መግሇጫው ከኩባንያው ሌዩ ሌዩ እንቅስቃሴዎች የመነጩትን ትርፍች 

ወይም ኪሳራዎች በተሇየ ርዕስ ውስጥ ማሳየት ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 439  ሰሇ አባሪዎች 

እንዯ ዋስትና የመሳሰለት ከሃብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ ውጭ ያለ የግዳታ ውልች 

ከኩባንያው ሃብትና ዕዲ መግሇጫ ሑሳብ ጋር መያያዝ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 440  የአሊቂ ንብረቶች መተኪያ ገንዘብና የእርጅና ቅናሽ 

1) ጠቅሊሊ የመጠቀሚያ ጊዜው ሲያሌቅ ከኩባንያው ሀብትነት ሇመሰረዝ እንዱቻሌ 

ሇአሊቂ ዕቃ መተኪያ ገንዘብ በየአመቱ መቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ በየዓመቱ 

የሚታሰበው የመተኪያ ገንዘብ መጠን የማይበቃ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነ ከዕቃው 

እርጅና ጋር ተመጣጣኝ እንዱሆን ይኸው መጠን ከፌ ማሇት ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ትርፌ ባይኖርም እንኳ በእያንዲንደ የሂሳብ ዓመት ማሇቂያ የኩባንያው አሊቂ 

ንብረቶች መተኪያ ገንዘብ እና የዕርጅና ቅናሽ ሑሳብ ተቀናሽ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

3) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇመሰብሰብ እና ሇመጨመር የተዯረጉ ወጪዎች ወጪ 

ከተዯረጉበት ቀን አንስቶ እጅግ ቢዘገይ በአምስተኛው የሂሳብ ዓመት ማሇቂያ 

መተካት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 441  የሆሌዱንግ ኩባንያ ሂሳቦች  

1) አንዴ ኩባንያ ሆሌዱንግ ኩባንያ የሆነ እንዯሆነ የተቀጥሊ ኩባንያውን ሂሳቦች 

ሇዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ የሚያቀርበው የራሱን ሂሳቦች በሚያቀርብበት ጊዜ እና 

ሁኔታ ይሆናሌ፡፡ 

2) የሆሌዱንግ ኩባንያው እና የተቀጥሊ ኩባንያው አንዴ የተጠቃሇሇ የሃብትና ዕዲ ሂሳብ 

መግሇጫ እና የትርፌና ኪሳራ ሂሳብ መግሇጫ መዘጋጀት አሇበት፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው ቢኖርም የዲይሬክተሮች ቦርዴ እንዯዚህ 

አይነቱን ሰነዴ ማዘጋጀት፡- 

    (ሀ) ሉሆን የማይችሌ ወይም እጅግ ከባዴ ወይም ከፌተኛ ወጪ የሚጠይቅ ወይም 

የኩባንያው የገንዘብ ጥቅም ዝቅተኛ ከመሆኑ የተነሳ ሇባሇአክሲዮኖች 

የማይጠቅም ከሆነ፤ 
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         (ሇ) ሆሌዱንግ ኩባንያውን ወይም ተቀጥሊውን የሚጎዲ እና ተቀጥሊ ኩባንያው 

የሚያከናውነው ስራ የተሇያየ ከመሆኑ የተነሳ እንዯ አንዴ አይነት ኩባንያ 

የማይቆጠሩ እንዯሆነና ይኸው ሀሳብ አግባብ ባሇው መንግስት አካሌ የፀዯቀ 

ከሆነ፤ 

        በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው ግዳታ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

አንቀጽ 442  ስሇትርፌ  

1) የአንዴ ኩባንያ የተጣራ ትርፌ የሚባሇው የኩባንያው ጠቅሊሊ ወጪዎች እንዱሁም 

የአሊቂ ንብረቶች መተኪያ ገንዘብና የእርጅና ቅናሽ ሑሳብ በሂሳብ ዓመቱ ከተገኘው 

ጠቅሊሊ ገቢ ከተቀነሰ በኋሊ የሚገኘው ትርፌ ነው፡፡ 

2) የሚከፊፇሌ ትርፌ ከሂሳብ ዓመቱ ትርፌ ሊይ ቀዯምት ኪሳራዎች ከተቀነሱ በኋሊ 

በሂሳብ ዓመቱ ትርፌ ሊይ በፉት ታስበው ያሌተከፊፇለ ትርፍችን እና ላልችን 

ተጨማሪ ገቢዎችና በሌዩ ሁኔታ ጠቅሊሊ ጉባኤው ከመጠባበቂያ ገንዘቡ እንዱከፇሌ 

የፇቀዯውን ማንኛውንም ገንዘብ በመጨመር የሚገኝ ትርፌ ነው፡፡ 

3) የጠቅሊሊ ጉባኤው ውሳኔም ሇትርፌ ተከፊይ የሚሆኑት ገንዘቦች ከየትኛው 

የመጠባበቂያ ገንዘብ ሊይ እንዯሚወሰደ ማመሌከት ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 443  መጠባበቂያ ገንዘብ 

1) በትርፌና ኪሳራ ሑሳብ መግሇጫ ሊይ ከተመሇከቱት የተጣሩ ትርፍች ሊይ ወዯ 

መጠባበቂያ ገንዘብ ዝውውር ይዯረጋሌ፡፡ 

2) መጠባበቂያ ገንዘብ የሚከተለትን ይጨምራሌ፡-  

          (ሀ) በሕግ እንዱቀመጥ የተወሰነ መጠባበቂያ ገንዘብ፤ 

        (ሇ) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ መሠረት በመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ የተወሰነ 

የመጠባበቂያ ገንዘብ፤  

        (ሏ) በኩባንያው መመስረቻ ጽሁፌ መሰረት ጠቅሊሊ ጉባኤ እንዱያቁም 

የተፇቀዯሇት አስገዲጅ ያሌሆነ የመጠባበቂያ ገንዘብ፤ 
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        (መ) በሕግ ወይም በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ  ከተመሇከተው ውጭ በመዯበኛ 

ጠቅሊሊ ጉባኤው የተወሰነ ነፃ መጠባበቂያ ገንዘብ፡፡ 

አንቀጽ 444  በህግ የተወሰነ መጠባበቂያ ገንዘብ   

1) በላሊ ሕግ የተሇየ መጠን ካሌተወሰነ በስተቀር የኩባንያው ዋና ገንዘብ ሀያ በመቶ 

እስኪዯርስ ዴረስ ከኩባንያው የተጣራ ትርፌ አምስት በመቶ በየዓመቱ በሕግ 

ወዯተወሰነው መጠባበቂያ ገንዘብ መዛወር ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም ወዯመጠባበቂያው 

የተዛወረው ገንዘብ መጠን የተወሰነው ጣሪያ ሊይ ከዯረሰ የማዛወሩ ተግባር 

አስገዲጅነት ይቀራሌ፡፡  

2) በማንኛውም ምክንያት በሕግ የተወሰነው መጠባበቂያ ገንዘብ በንዐስ አንቀጽ 1 

ከተመሇከተው መጠን ዝቅ ያሇ እንዯሆነ ወዯዚያው መጠን መመሇስ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 445  አክሲዮን ከዋጋው በሊይ በማውጣት ስሇሚም መጠባበቂያ ገንዘብ 

1) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ጭማሪ የወሰነው አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ የነባር 

አክሲዮኖችን ዋጋ በመጨመር የሚገኘው ገንዘብ መጠባበቂያ ገንዘብ እንዱሆን 

ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

2) በማንኛዉም ሁኔታ ቢሆን ከዚህ መጠባበቂያ ገንዘብ ተካፊዮች መሆን የሚችለት 

ነባር እና አዱስ ባሇአክሲዮኖች ብቻ ይሆናለ፡፡  

አንቀጽ 446  የትርፌ አዯሊዯሌና አከፊፇሌ 

1) የሕጉ ሌዩ ዴንግጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው በአንቀጽ 444  መሠረት ከተጣራው 

ትርፌ ሊይ በሕግ ወዯተወሰነው የመጠባበቂያ ገንዘብ ከተዛወረ በኋሊ ቀሪው 

በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ መሰረት ይከፊፇሊሌ፡፡ 

2) ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ አባሊት የሚሰጥ ክፌያ በዚህ ሕግ አንቀጽ  330  መሠረት 

ተፇጻሚ ይናሌ፡፡ 

አንቀጽ 447  የተወሰኑ ወይም በየጊዜው የሚሰጡ ወሇድች 
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1) ኩባንያው ዓመታዊ ትርፌ ባይኖረውም የተወሰነ ወይም በየጊዜው የሚሰጥ ወሇዴ 

ሇባሇአክሲዮኖች ይከፇሊሌ ተብል በመስረቻ ጽሐፌ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ሇባሇአክሲዮኖች ወሇዴ የሚከፇሇው 

ኩባንያው መዯበኛ ሥራውን ሇማከናወን የሚያስችሌ ዝግጅት በሚያዯርግበት ጊዜ 

ዋና ገንዘቡ በባንክ በመቀመጡ ባስገኘው ወሇዴ መጠን ብቻ ይሆናሌ፡፡ ኩባንያው 

መዯበኛ ሥራውን እንዯጀመረ ሇባሇአክሲዮኖች ይከፇሌ የነበረው ወሇዴ 

ወዱያውኑ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት ኩባንያው ሇባሇአክሲዮኖች ወሇዴ 

እንዱከፌሌ በመመስረቻ ጽሐፌ በግሌጽ ካሌተወሰነ በስተቀር ኩባንያው 

ሇባሇአክሲዮኖች ወሇዴ   አይከፌሌም፡፡ 

አንቀጽ 448  የትርፌ ዴርሻ ክፌያና የባሇአክሲዮኖች መብት  

1) ሇባሇአክሲዮኖች የትርፌ ዴርሻዎች የሚከፇለት በጸዯቀው የኩባንያው ሀብትና 

ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ ሊይ ከተመሇከተው የተጣራ ትርፌ ሊይ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌን በሚቃረን መሌኩ የተከፊፇሇ የትርፌ 

ዴርሻ እንዯ ሀሰተኛ ትርፌ ይቆጠራሌ፡፡ እንዱከፇሌ ያዯረጉ ሰዎችም በወንጀሌና 

በፌትሏብሔር ኃሊፉ ይሆናለ፡፡ 

3) የትርፌ ዴርሻዎች የሚከፇለበት ቀንና ዘዳ በጠቅሊሊ ጉባኤው ይወሰናሌ፡፡ ሆኖም 

የትርፌ ዴርሻ የሚከፇሌበት ቀን በማናቸውም ሁኔታ የትርፌ ዴርሻ እንዱከፇሌ 

ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ከሦሥት ወራት መብሇጥ የሇበትም፡፡  

4) እስከተወሰነው የክፌያ ቀን ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ ጠቅሊሊ ጉባኤው የፉተኛው 

ጠቅሊሊ ጉባኤ ስሇ ትርፌ ዴርሻዎች ወይም መጠባበቂያ ገንዘቦች ክፌፌሌ 

የሰጠውን ውሳኔ በበቂ ምክንያት ሇማሻሻሌ ወይም ሇመሻር ይችሊሌ፡፡ 

5) አንዴ ባሇአክሲዮን የትርፌ ዴርሻ እንዱከፇሌ ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ሇሚኖረው 

ዴርሻ የኩባንያው አበዲሪ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 449  የተከፇለ የትርፌ ዴርሻዎች እንዱመሇሱ መጠየቅ የማይቻሌ ስሇመሆኑ  

ኩባንያው በቤተ ዘመዴ የተያዘ ወይም ክፌፌለ የተፇፀመው የሀብትና የዕዲ ሂሳብ መግሇጫ 

ሳይኖር ወይም በአግባቡ የፀዯቀን የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ መሰረት ሳይዯረግ ካሌሆነ 
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በስተቀር የዚህ ህግ አንቀጽ 448  ዴንጋጌዎችን በመጣስ የተከፊፇሇን የትርፌ ዴርሻ 

ባሇአክሲዮኖች እንዱመሌሱ መጠየቅ አይቻሌም፡፡ 

አንቀጽ 450  የሀብትና የዕዲ ሂሳብ መግሇጫን የማጽዯቅ ውጤት 

የኩባንያው የሀብትና የዕዲ ሂሳብ መግሇጫ በጉባኤው መጽዯቅ ዲይሬክተሮችን፣  የተቆጣጣሪ 

ቦርዴ ካሇ አባሊትን፣ ኦዱተሮችን፣ ስራ አስኪያጆችን፣ የኩባንያውን ፀሏፉ እና  ላልች 

ኃሊፉዎችን በኩባንያው ከነበረባቸው ኃሊፉነት ጋር በተያያዘ ሉዯርስባቸዉ ከሚችሌ ተጠያቂነት 

ነፃ ሉያያዯርጋቸው አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 451  የሀብትና የዕዲ ሂሳብ መግሇጫን በማስታወቂያ ስሇማውጣት  

የፀዯቀው የኩባንያው የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ አንዴ ቅጅ እንዱሁም ጉባኤው ይህንኑ 

ያፀዯቀበት መግሇጫ በጸዯቀ በሠሊሳ ቀናት ውስጥ በኩባንያው ዴረ ገጽ እና አገር አቀፌ ስርጭት 

ባሇው ጋዜጣ መውጣትና አግባብ ሊሇው የመንግስት አካሌ መሊክ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ስምንት 

የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ስሇማሳዯግና ስሇመቀነስ 

ክፌሌ አንዴ 

የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ስሇማሳዯግ 

አንቀጽ 452  የኩባንያው ዋና ገንዘብ ማሳዯጊያ መንገድች 

1) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ አዱስ አክሲዮኖችን በማውጣት ወይም የነባር አክስዮኖችን ዋጋ 

በመጨመር ሇማሳዯግ ይቻሊሌ፡፡ 

2) የአዱስ አክሲዮኖች ዋጋ በሚከተለት መንገድች ሉከፇሌ ይችሊሌ፡- 

      (ሀ) በጥሬ ገንዘብ ወይም በዓይነት፤ 

      (ሇ) ኩባንያው ያለበትን የመክፌያ ጊዚያቸው የዯረሰ ዕዲዎች በአክሲዮን 

         በማቻቻሌ፤ 
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      (ሏ) መጠባበቂያ ወይም ኩባንያው ሉያዝባቸው የሚችለ ላልች ገንዘቦችን 

     ወዯ ዋናው ገንዘብ በመጨመር፤ ወይም 

       (መ) የዕዲ ሰነድችን ወዯ አክሲዮን በመሇወጥ፡፡ 

3) የኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱያዴግ የተዯረገው ከመጠባበቂያ ወይም ኩባንያው ሉያዝባቸዉ 

ከሚችሌ ላልች ገንዘቦች ተከፌል ካሌሆነ በስተቀር የነባር አክሲዮኖችን ዋጋ በመጨመር 

ዋና ገንዘቡን ሇማሳዯግ የሚቻሇው በዚህ ህግ አንቀፅ  412  ንዐስ አንቀጽ 2 በተዯነገገው 

ሁኔታ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 453  ሇዲይሬክተሮች ቦርዴ ስሌጣን ስሇመስጠት 

1) አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤው የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇማሳዯግ ወይም ሇመቀነስ 

የሰጠውን ውሳኔ ተግባራዊ እንዱያዯርግ አስፇሊጊውን ስሌጣን ሇዲይሬክተሮች 

ቦርዴ መስጠት ይችሊሌ፡፡ 

2) የዲይሬክተሮች ቦርዴ የኩባንያውን ዋና ገንዘብ እንዱያሳዴግ ወይም እንዱቀንስ 

አስቀዯሞ የሚፇቅዴ የመመስረቻ ጽሐፌ ስምምነት ዋጋ አይኖረውም፡፡ 

አንቀጽ 454  የኩባንያውን ዋና ገንዘብ የማሳዯግ ውሳኔ ተግባራዊ ስሇሚሆንበት ጊዜ 

የኩባንያው ዋና ገንዘብ የሚያዴገው የዕዲ ሰነድችን ወዯ አክሲዮኖች በመሇወጥ ካሌሆነ 

በስተቀር ጠቅሊሊ ጉባኤው ዋና ገንዘቡ እንዱያዴግ ከወሰነበት ወይም ከፇቀዯበት ጊዜ 

አንስቶ በ5 (አምስት) ዓመታት ውስጥ ተግባራዊ ካሌሆነ ውሳኔው ዋጋ አይኖረውም፡፡ 

አንቀጽ 455  አዱስ አክሲዮኖችን ከማውጣት በፉት ዋና ገንዘቡን ከፌል ስሇማጠናቀቅ 

ዋና ገንዘቡ ሙለ በሙለ ያሌተከፇሇ ኩባንያ በጥሬ ገንዘብ ወይም የዕዲ ሰነድችን ወዯ 

አክሲዮን በመሇወጥ የሚከፇለ አዱስ አክሲዮኖችን በማውጣት ዋና ገንዘቡን ማሳዯግ 

አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 456  አዱስ አክሲዮኖች ስሇሚወጡበት ሁኔታ  

ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር አዱስ አክሲዮኖችን ሇማውጣት የሚቻሇው ኩባንያው 

ስሇሚምበት ሁኔታ በተመሇከቱት አግባብ ባሊቸው ዴንጋጌዎች መሰረት ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀጽ 457  አክሲዮኖችን እንዱገዛ ሕዝብን ስሇመጋበዝ 

አዱስ አክሲዮኖችን ሇሕዝብ ሇመሸጥ የሚዯረገው ጥሪ የኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ 

በፇረመበት መግሇጫ አማካይነት ሆኖ መግሇጫውም የሚከተለትን መረጃዎች መያዝ 

ይኖርበታሌ፡- 

1) የኩባንያውን ስምና ዋና መስሪያ ቤት፤ 

2) ኩባንያው በንግዴ መዝገብ የተመዘገበበትን ቀን፤ 

3) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ መጠን እና ዓይነት፤ የአክሲዮኖቹን ዓይነትና መዯብ 

እንዱሁም አክሲዮኖቹ ሊይ የተፃፇውን ዋጋ እና ሌዩ መብት ያሊቸው አክሲዮኖች 

ካለ ይህንኑ፤ 

4) የኩባንያውን የዲይሬክተሮች፣ ካለም የተቆጣጠሪ ቦርዴ አባሊት፣ ሥራ አስኪያጆች 

እና ኦዱተሮች፤ 

5) የመጨረሻውን የትርፌና ኪሳራ እንዱሁም የሀብትና ዕዲ ሂሳብ መግሇጫ እና 

የኦዱት ሪፖርት፤ 

6) ባሇፈት የመጨረሻ አምስት ዓመታት ወይም ኩባንያው ከአምስት ዓመታት ያነሰ 

ቆይታ ያሇው እንዯሆነ ኩባንያው ከተመሰረተበት ቀን ጀምሮ የተከፇለትን የትርፌ 

ዴርሻዎች፤ 

7) ኩባንያው ያወጣቸዉን የዕዲ ሰነድች፤ 

8) አዱስ የወጡ አክሲዮኖችን አስመሌክቶ ጉባኤው ያስተሊሇፇውን ውሳኔ በተሇይ 

አዱሶቹ አክሲዮኖች ያሊቸውን ጠቅሊሊ ዋጋ፣ ቁጥራቸዉን፣ የተጻፇባቸው ዋጋ፣ 

ዓይነታቸውንና የሚወጡበትን ዋጋ፤ 

9) በዓይነት የተዯረጉ መዋጮዎችን እና የተሰጡ ሌዩ ጥቅሞችን፤ 

10) አዱሶቹ አክሲዮኖች ትርፌ ማስከፇሌ የሚጀምሩበትን ጊዜ፣ የተጣለባቸውን 

ገዯቦች፣ እንዱሁም የተሰጡ ሌዩ መብቶችን፤ 

11) አክሲዮን ሇመግዛት የፇረመው ሰው ግዳታ የሚቆይበትን ጊዜ፡፡ 

አንቀጽ 458  አክሲዮኖችን የመግዛት ቅዴሚያ መብት  

1) ባሇአክሲዮኖች በኩባንያው ውስጥ ባሊቸዉ የአክሲዮን መጠን በገንዘብ የሚከፇለ 

አዱስ አክሲዮኖችን የመግዛት ቅዴሚያ መብት ይኖራቸዋሌ፡፡ 
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2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን መብት የአክሲዮኑ ግዢ ክፌት 

ሆኖ በሚቆይበት ጊዜ አክሲዮኖች ስሇሚተሊሊፈበት ሁኔታ በተዯነገጉት ጠቅሊሊ 

ዴንጋጌዎች መሰረት ሇመሸጥ ወይም ሇማስተሊሇፌ ይቻሊሌ፡፡  

3) የዕዲ ሰነድች በአክሲዮን የሚሇወጡ ከሆነ የቀዯምትነት መብቱ ተፇፃሚ 

አይሆንም፡፡ በያዦቹ ፌሊጎት ወዯ አክሲዮን ሉቀየሩ የሚችለ የዕዲ ሰነድች 

በሚወጡበት ጊዜ ባሇአክሲዮኖች ይህን መብት በአንቀጽ 462  ንዐስ አንቀጽ (2) 

መሰረት መተው ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 459  ያሌተገዙ አክሲዮኖችን የመግዛት መብት 

አዱሶቹ አክሲዮኖች ሇመግዛት የቀዯምትነት መብት ባሊቸዉ ባሇአክሲዮኖች ያሌተገዙ እንዯሆነ 

አክሲዮኖቹን በቀዯምትነት ሇመግዛት ከሚችለት በሊይ ጠይቀው ሇነበሩት ላልች ባሇአክሲዮኖች 

በኩባንያው ዋና ገንዘብ ውስጥ  ባሊቸዉ ዴርሻ መጠንና ባቀረቡት ጥያቄ ወሰን ውስጥ 

ይዯሇዯለሊቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 460  ቀሪዎችን አክሲዮኖች ስሇማከፊፇሌ 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 458  እና 459  ዴንጋጌዎች መሠረት የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇማሳዯግ 

የወጡ አዱስ አክሲዮኖች በሙለ ያሌተሸጡ ከሆነ ቀሪዎቹ አክሲዮኖች በአስቸኳይ ጠቅሊሊ 

ጉባኤው ውሳኔ መሰረት ሇላልች ባሇአክሲዮኖች ይዯሇዯሊለ፡፡ 

አንቀጽ 461  በቀዯምትነት መብት ሊይ የሚዯረግ ገዯብ 

1) የኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱያዴግ የሚወስነው አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ በአንቀጽ  458፣ 

459  እና 460  የተዯነገጉት ሁኔታዎች በሙለ ወይም በከፉሌ ተፇፃሚ እንዲይሆኑ 

ሇማዴረግ የሚችሇው፡- 

  (ሀ) የኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱያዴግ እና የቀዯምትነት መብት እንዱቀር ያስፇሇገበትን 

ምክንያት፣ አዱሶቹን አክሲዮኖች የሚከፊፇሎቸዉ ባሇአክሲዮኖች እና 

ሇእያንዲንዲቸው የሚዯርሳቸውን የአክሲዮን ብዛት፣ የወጡበትን ዋጋ እና ዋጋው 

የተወሰነበትን መነሻ የሚገሌጽ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሪፖርት፤እና 

 (ሇ) የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሪፖርትን ትክክሇኛነት የሚያረጋግጥ የኦዱተሮችን 
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 ሪፖርት፤ 

 ከመረመረ በኋሊ  ይሆናሌ፡፡ 

2) አዱስ አክሲዮኖችን የሚከፊፇለ ሰዎች ሇነሱ ጥቅም ሲባሌ ከአንቀጽ 458  እስከ  460 

የተመሇከቱ ዴንጋጌዎችን ተፇፃሚነት ቀሪ በሚያዯርግ ጉባኤ ሊይ ዴምጽ መስጠት 

አይችለም፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት ሇሚሰጠው ውሳኔ የሚያስፇሌገው 

ምሌዓተ ጉባኤና የዴምፅ ብሌጫ የሚሰሊው አዱሶቹን አክሲዮኖች በመግዛት የተከፊፇለ 

ሰዎች ያሎቸዉን ወይም የወከሎቸውን አክሲዮኖች ሳይጨምር የኩባንያውን ዋና ገንዘብ 

በሚሸፌኑት አክሲዮኖች መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 462  በአክሲዮን የሚሇወጡ የዕዲ ሰነድችን ስሇማውጣት 

1) በአክሲዮን የሚሇወጡ የዕዲ ሰነድችን ሇማውጣት በቅዴሚያ የአስቸኳይ ጠቅሊሊ 

ጉባኤውን ፇቃዴ ማግኘት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የሚሰጠው ፇቃዴ ባሇአክሲዮኖች በአክሲዮን 

የሚሇወጡ የዕዲ ሰነድችን በተመሇከተ የቀዯምትነት መብታቸውን ሇዕዲ ሰነድቹ ያዦች 

ጥቅም ሲባሌ የሰጡትን መግሇጫ መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

3) እንዱህም በሆነ ጊዜ በዚህ ህግ አንቀጽ 461  ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) የተመሇከተው 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሪፖርት በአክሲዮን የሚሇወጡ የዕዲ ሰነዴ ያዦች የቀረበሊቸዉን 

ምርጫ ሇመጠቀም የሚችለበትን ጊዜ እንዱሁም የዕዲ ሰነድቹ ወዯ አክሲዮኖች 

የሚሇወጡበትን ሁኔታ ማመሌከት ይኖርበታሌ፡፡ 

 

4) ኦዱተሮ የዕዲ ሰነድቹ ወዯ አክሲዮን የሚሇውጡበትን ሁኔታ በተመሇከተ ሇአስቸኳይ 

ጠቅሊሊ ጉባኤው በቀረቡ ሀሳቦች ሊይ ሌዩ ራፖርት ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 463  አክሲዮኖችን ሇመግዛት ሌዩ የቀዯምትነት መብት የሚሰጡ ጽሁፍችን ማውጣት 

ስሇመከሌከሌ  

በማናቸውም ሁኔታ የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇማሳዯግ የሚወጡ አክሲዮኖችን ሇመግዛት ሌዩ 

የቅዴሚያ መብት የሚያሰጥ ማንኛውንም ዓይነት ሰነዴ ማውጣት አይቻሌም፡፡ 
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አንቀጽ 464  አክሲዮን በቅዯሚያ ሇመግዛት ሇባሇአክሲዮኖች የሚሰጠው ጊዜ 

ሇነባር ባሇአክሲዮኖች አክሲዮኖችን ሇመግዛት የሚሰጣቸው ጊዜ ኩባንያው አዱስ አክሲዮኖችን 

ሇሽያጭ ካቀረበበት ቀን ጀምሮ ከ30  ቀናት ሉያንስ አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 465  አክሲዮን የመግዛት ጥሪ ስሇማዴረግ   

1) አዱሶቹን አክሲዮኖች መግዛት የሚጀመርበት ቀን ቢያንስ ግዥ ከሚጀመርበት ከ10 

(አስር) ቀናት አስቀዴሞ አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ እና አመቺ በሆነ 

የኤላክትሮኒክስ ዘዳ አማካኝነት ባሇአክሲዮኖች እንዱያውቁት መዯረግ አሇበት፡፡ 

ማስታወቂያው የባሇአክሲዮኖቹን የቀዯምነት መብት፣ አዱስ አክሲዮኖችን መግዛት 

የሚጀመርበትንና የሚያሌቅበትን ቀን፣ አክሲዮኖች የሚወጡበትን ዋጋ እና 

ወዱያውኑ ተከፊይ መሆን የሚገባውን የአክሲዮን መጠን መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) አክሲዮኖቹ በስም የተመዘገቡ ከሆነ ኩባንያው የአክሲዮን ሽያጭ ከመጀመሩ አስር 

ቀናት በፉት ማስታወቂያውን በተመዘገበ ዯብዲቤ ሇባሇአክሲዮኖቹ መሊክ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 466  አዱስ አክሲዮኖችን ሇመግዛት ስሇመፇረም  

1) አዱስ አክሲዮኖችን ሇመግዛት መፇረም ዋጋ የሚኖረው ተከፊይ መሆን የሚገባው 

ገንዘብ አብሮ ከቀረበ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

2) የኩባንያው ዋና ገንዘብ በገንዘብ የሚሸጡ አክሲዮኖችን በማውጣት የሚያዴግ 

ከሆነ የዚህ ሕግ አንቀጽ 290  ንዐስ አንቀጽ (3)፣ ከአንቀጽ 297  እስከ 301 

የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

 

አንቀጽ 467  አክሲዮን ሇመግዛት መፇረምን ስሇማስታወቅ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚከተለትን ማረጋገጥና በሰነዴ እንዱያዙ ማዴረግ አሇበት፡- 

1) አዱስ አክሲዮኖች በሙለ ሇመገዛት መፇረማቸውን፤ 

2) ከአክሲዮኖቹ ዋጋ መከፇሌ ያሇበት ገንዘብ መከፇለን፤ 

3) እንዱጨመር የተወሰነው የኩባንያው ዋና ገንዘብ በሙለ መጨመሩን፤እና 

4) በተጨመረው የኩባንያው ዋና ገንዘብ መሠረት የመመስረቻ ጽሐፈ መሻሻለን፡፡ 
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አንቀጽ 468  በዓይነት በሚዯረግ መዋጮ የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ስሇማሳዯግ 

የኩባንያው ዋና ገንዘብ ሇማሳዯግ የዓይነት መዋጮ የሚከፇሌ ከሆነ ወይም ሌዩ ጥቅሞች 

ያለበት እንዯሆነ የዚህ ሕግ አንቀጽ 293 ፣ 300  እና 301  ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 469  የአዱስ አክሲዮኖችን ዋጋ ዕዲን በማቻቻሌ ስሇመክፇሌ 

1) የኩባያውን ዋና ገንዘብ ሇማሳዯግ የወጡ አዱስ የጥሬ ገንዘብ አክሲዮኖች ዋጋ 

አክሲዮን ሇመግዛት መፇረም በተጀመረበት ቀን የመክፇያ ጊዚያቸው በዯረሱ 

የኩባንያው ዕዲዎች በማቻቻሌ ሉከፇሌ ይችሊሌ፡፡ 

2) አክሲዮኖቹ በዕዲ ማቻቻሌ መከፇሊቸውን የሚያሳይ የሂሳብ መግሇጫ 

በዲይሬክተሮች ቦርዴ መዘጋጀትና በኦዱተሮች መረጋገጥ አሇበት፡፡ ኦዱተሮቹም 

በማቻቻሌ የተከፇሇውን ዕዲ መጠን   የሚያሳይ ሪፖርት ማዘጋጀት አሇባቸው፡፡   

አንቀጽ 470  የመጠባበቂያ ገንዘብ በመጨመር ዋና ገንዘብን ስሇማሳዯግ 

በዚህ ሕግ አንቀፅ 444  ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አስቸኳይ ጠቅሊሊ 

ጉባኤ የኩባንያውን መጠባበቂያ ገንዘብ በሙለ ወይም በከፉሌ ወዯ ዋና ገንዘብ በማዛወር 

የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ማሳዯግ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም በሕግ የተወሰነው የመጠባበቂያ ገንዘብ ወዯ 

ኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱገባ ከተዯረገ የቀዴሞው በሕግ የተወሰነው መጠባበቂያ ገንዘብ 

እንዯገና እስኪሟሊ ዴረስ ሇባሇአክሲዮኖች ማንኛውንም ዓይነት ክፌፌሌ ማዴረግ አይቻሌም፡፡ 

አንቀጽ 471  የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ጥቂት በጥቂት መሌሶ ስሇመክፇሌ  

1) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ጥቂት በጥቂት መሌሶ ሇመክፇሌ የሚቻሇው በመመስረቻ 

ጽሐፈ በተዯነገገው ወይም አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት ብቻ 

ይሆናሌ፡፡ 

2) በሕግ የተወሰነውን መጠባበቂያ ገንዘብ ሳይጨምር የኩባንያው ትርፌ ወይም 

የመጠባበቂያ ገንዘብ ብቻ ሇዚህ ተግባር ሉውሌ ይችሊሌ፡፡ 

3) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ጥቂት በጥቂት መክፇሌ የሚፇፀመው በአንዴ መዯብ 

ውስጥ የሚገኙ አክሲዮኖችን መሌሶ በመግዛት ይሆናሌ፡፡ ተመሌሰው የሚገዙት 

አክሲዮኖችም በዕጣ ሉመረጡ ይችሊለ፡፡ 
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4) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ጥቂት በጥቂት የመክፇለ ተግባር የዋና ገንዘብ መቀነስን 

ሉያስከትሌ አይገባም፡፡  

ክፌሌ ሁሇት 

የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ስሇመቀነስ 

  

አንቀጽ 472  የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇመቀነስ የሚቀርብ ሀሳብ 

የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇመቀነስ የሚቀርብ ሀሳብ ውሳኔ የሚሰጠው ጠቅሊሊ ጉባኤ ከመጠራቱ 

ቢያንስ ከ15  ቀናት በፉት በዲይሬክተሮች ቦርዴ አማካኝነት ሇኦዱተሮች መቅረብ አሇበት፡፡ 

ኦዱተሮችም መቀነስ ያስፇሇገበት ምክንያት እና በአቀናነሱ ሁኔታ ሊይ ያሊቸውን አስተያየት 

ሇጉባኤው ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 473  የኩባንያው ዋና ገንዘብ ቅነሳን ስሇማስታወቅ 

የኩባንያው ዋና ገንዘብ ቅነሳ በንግዴ መዝገብ መመዝገብ፣ ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዜጣና 

በኩባንያው ዴረገጽ መውጣት ይኖርበታሌ፡፡  

አንቀጽ 474  በኪሳራ ምክንያት የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ስሇመቀነስ  

የኩባንያው ዋና ገንዘብ በኪሳራ ምክንያት የተቀነሰ እንዯሆነ በዚህ ሕግ ከአንቀጽ 475  እስከ 

478  የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 475  የዋና ገንዘብ አቀናነስ ዘዳዎች 

1) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ መቀነስ የሚቻሇው፡- 

(ሀ) በአክሲዮኖች ሊይ የተጻፇውን ዋጋ በመነቀስ፤ ወይም 

(ሇ) ነባር አክሲዮኖችን አነስተኛ ቁጥር ባሊቸዉ አዱስ አክሲዮኖች በመሇወጥ፤ 

       ነው፡፡ 

2) የኩባንያው ዋና ገንዘብ የተቀነሰው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ) በተዯነገገው 

መሠረት ከሆነ ነባር አክሲዮኖችን በአዱስ አክሲዮኖች ሇመሇወጥ የሚያስችሌ በቂ 
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አክሲዮኖች የላሎቸው ባሇአክሲዮኖች ጉባኤው በሚወስነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ 

የጎዯለትን አክሲዮኖች ማሟሊት ወይም የያዟቸዉን አክሲዮኖች ሇላልች 

ባሇአክሲዮኖች መሸጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 476  ሇባሇአክሲዮኖች ሉጠበቁ የሚችለ መብቶች 

የኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱቀነስ  የሚወስነው አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ማንኛውም ትርፌ 

ከመከፇለ በፉት ባሇአክሲዮኖች በተቀነሰባቸው የአክሲዮን ብዛት ወይም በአክሲዮኖች ሊይ 

የተጻፇው ዋጋ መጠን ማካካሻ እንዱከፇሊቸው ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 477  የገንዘብ ጠያቂዎች መብት 

የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ሇመቀነስ በአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ ከመተሊሇፈ በፉት 

የኩባንያው ገንዘብ ጠያቂዎች የነበሩ ሰዎች ገንዘቡ ካሌተከፇሊቸዉ ወይም በቂ ዋስትና 

ካሌተሰጣቸው በስተቀር የኩባንያው ዋና ገንዘብ ባሇዕዲ በሆነበት ጊዜ ወዯነበረበት መጠን 

እስኪዯርስ ዴረስ በአንቀጽ 488 መሰረት የሚሰጥ ውሳኔን ወይም ማንኛውንም ዓይነት የትርፌ 

ክፌፌሌ ሇመቃወም ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 478  የኩባንያው ዋና ገንዘብ በሕግ ከተወሰነው አነስተኛ መጠን በታች መቀነስ  

1) በኪሳራ ምክንያት የኩባንያው ዋና ገንዘብ በሕግ ከተፇቀዯው አነስተኛ መጠን 

በታች ከሆነ የዋና ገንዘቡ መቀነስ በዚህ ሕግ አንቀጽ 473  በተዯነገገው መሰረት 

በንግዴ መዝገብ ከተመዘገበበት ቀን አንስቶ ባሇው 1 (አንዴ) ዓመት ጊዜ ውስጥ 

ዋና ገንዘቡ ወዯ አነስተኛ መጠን ማዯግ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌ በአንቀጽ 477  የተመሇከተውን የገንዘብ ጠያቂዎች መብት 

አይነካም፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1በተመሇከተው መሠረት ዋና ገንዘቡ ካሌተስተካከሇ 

ወይም ኩባንያው ወዯ ላሊ ዓይነት ማህበር እንዱሇወጥ ካሌተዯረገ በስተቀር 

ማንኛውም ጥቅም ያሇው ወገን ኩባንያው እንዱፇርስ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከት 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 479  ኪሳራ ሳይኖር የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ስሇመቀነስ 
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ከኪሳራ ውጭ በሆነ ላሊ ምክንያት የኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱቀንስ የተዯረገ እንዯሆነ በዚህ 

ሕግ ከአንቀጽ 479  እስከ 481  የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 480  የባሇአክሲዮኖች እኩሌነት 

የኩባንያው ዋና ገንዘብ መቀነስ የባሇአክሲዮኖችን የእኩሌነት መብት ሉያፊሌስ አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 481  የገንዘብ ጠያቂዎች መብት 

1) የኩባንያው ዋና ገንዘብ የመቀነስ ውሳኔ በዚህ ሕግ አንቀጽ 473  ዴንጋጌ መሠረት 

በይፊ ከመገሇጹና በንግዴ መዝገብ ከመመዝገቡ በፉት በኩባንያው ሊይ መብት 

የነበራቸዉ ገንዘብ ጠያቂዎች ዋና ገንዘቡ ከአስር በመቶ በሊይ እንዱቀንስ የተወሰነ 

እንዯሆነ ውሳኔው አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በሶስት 

ወራት ጊዜ ውስጥ ሇፌርዴ ቤት ተቃውሞ ማቅረብ ይችሊለ፡፡  

2) መቃወሚያው የቀረበሇት ፌርዴ ቤት መቃወሚያውን ወዴቅ ሇማዴረግ ወይም 

ኩባንያው ተቃውሞውን ሊቀረቡ ገንዘብ ጠያቂዎች ገንዘባቸውን እንዱከፌሊቸዉ ወይም 

በቂ ዋስትና እንዱሰጣቸዉ ሉያዝ ይችሊሌ፡፡ 

3) የኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱቀነስ የተሊሇፇው ውሳኔ ተግባራዊ የሚሆነው በዚህ 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ በኋሊ ነው፡፡ 

አንቀጽ 482  የኩባንያውን ዋና ገንዘብ ቅነሳ በቃሇ ጉባኤ ስሇመመዝገብ 

1) የኩባንያው ዋና ገንዘብ እንዱቀነስ ከተወሰነበት ቀን ጀምሮ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ 

ውሳኔው በኩባንያው የቃሇ ጉባኤ መዝገብ መስፇር ይኖርበታሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የተዘጋጀው የውሳኔ ቃሇ ጉባኤ በኩባንያው 

ዴረ ገጽ ሊይ መውጣት አሇበት፡፡ 

ምዕራፌ ዘጠኝ 

ስሇ ኩባንያው መፌረስ እና ሑሳብ መጣራት 

  

አንቀጽ 483  ኩባንያው የሚፇርስባቸዉ ምክንያቶች 



168 
 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 219 የተመሇከቱት ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ኃሊፉነቱ 

የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ በሚከተለት ምክንያቶች ይፇርሳሌ፡- 

         (ሀ) የአባሊት ቁጥር በሕግ ከተፇቀዯው ዝቅ ሲሌና በስዴስት ወር ጊዜ ውስጥ  

   ላሊ አባሌ መተካት ባሇመቻለ ምክንያት ጥቅም አሇኝ በሚሌ ሰው ጠያቂነት 

የንግዴ ማህበር መዝጋቢው አካሌ ኩባንያው እንዱፇርስ ሲወስን  ፤  

 (ሇ) የአስተዲዯር አካሊት የላለት በመሆኑ ምክንያት ጥቅም አሇኝ በሚሌ ሰው 

ጠያቂነት የንግዴ ማህበር መዝጋቢው አካሌ ኩባንያው እንዱፇርስ ሲወስን፤ 

(ሏ) ኩባንያው የዋና ገንዘቡን ሶስት አራተኛ በኪሳራ ሲያጣ፡፡ 

2) የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) እና (ሇ) ዴንጋጌዎች ቢኖሩም የንግዴ ማኀበር 

መዝጋቢው አካሌ አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የጊዜ ገዯቡን ሇተወሰነ ጊዜ እንዱራዘም ወይም 

ኩባንያው የአስተዲዯር አካሊትን አሟሌቶ ሥራ እንዱቀጥሌ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡  

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሏ) እንዯተመሇከተው ኩባንያው የዋና ገንዘቡን ሶስት 

አራተኛ በኪሳራ ያጣ እንዯሆነ የዲሬክተሮች ቦርዴ የኩባንያውን መፌረስ ወይም መቀጠሌ 

የሚወስን አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ መጥራት አሇበት፡፡ 

4) የዲይሬክተሮች ቦርዴ፣ የሚኖር ከሆነ የተቆጣጣሪ ቦርዴ ወይም ኦዱተሮች ጠቅሊሊ ጉባኤ 

መጥራት ያሌቻለ እንዯሆነ ጥቅም ባሇው ሰው አመሌካችነት ፌርዴ ቤት ኩባንያው 

እንዱፇርስ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ 

5) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተዯነገገው መሠረት የንግዴ ማኀበር መዝጋቢውን አካሌ 

ሳያስፇቅደ ከስዴስት ወራት በኋሊ ባሇአክሲዮኞች እያወቁ ኩባንያው ሥራውን እንዱቀጥሌ 

ያዯረጉ ከሆነ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ኩባንያው ሇሚገባው ማንኛውም ዕዲ በአንዴነትና በተናጠሌ 

ኃሊፉ ይሆናለ፡፡ 

 አንቀጽ 484  የኩባንያውን መፌረስ ስሇማስታወቅ  

1) በዚህ ሕግ መሠረት ኩባንያው እንዱፇርስ በአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ወይም በፌርዴ ቤት 

የተወሰነ እንዯሆነ የመፌረሱ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ15  ቀናት ውስጥ ኩባንያው 

እንዱፇርስ ስሇመወሰኑ ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዜጣና በኩባንያው ዴረ ገጽ በይፊ መገሇጽ 

አሇበት፡፡ ማስታወቂያውም “በመጣራት ሊይ ያሇ” የሚሌ ሀረግ ተጨምሮበት የኩባንያውን 
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ስም፣ የዋና ገንዘቡን መጠን፣ የፇረሰበትን ምክንያት፣ የሑሳብ አጣሪውን ስምና አዴራሻ 

እንዱሁም የስሌጣን ወሰን መያዝ አሇበት፡፡ 

2) ኩባንያው እንዱፇርስ የተሰጠው ውሳኔ እና በውሳኔው መሠረት ሑሳብ አጣሪ መሾሙን 

የሚያመሇክቱ ሰነድች በኩባንያው ዋና መስሪያ ቤት መቀመጥ እንዱሁም በንግዴ መዝገብ 

መመዝገብ አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 485  ሑሳብ አጣሪ ስሇመሾምና ስሇመሻር  

1) ሂሳብ አጣሪዎች በመመስረቻ ጽሐፌ ያሌተሾሙ ከሆነ የኩባንያውን መፌረስ በወሰነው 

አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ይሾማለ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው መሰረት ሑሳብ አጣሪዎች ያሌተሾሙ ከሆነ 

በዲይሬክተሮች ቦርዴ፣ በተቆጣጣሪ ቦርዴ፣ በኦዱተሮች፣ በባሇአክሲዮኖች ወይም በገንዘብ 

ጠያቂዎች  አቤቱታ አቅራቢነት በፌርዴ ቤት ይሾማለ፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የተሾሙ ሑሳብ አጣሪዎች በጠቅሊሊ ጉባኤው 

ሉሻሩ ይችሊለ፡፡ እንዱሁም በማንኛወም አካሌ ቢሾሙ ሑሳብ አጣሪዎች በዚህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ 2 በተጠቀሱት ሰዎች አመሌካችነት በበቂ ምክንያት ፌርዴ ቤት  ሉሽራቸው 

ይችሊሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 በተዯነገገው መሰረት ሑሳብ አጣሪዎችን የሻረው አካሌ 

አዱስ አጣሪዎችን መሾም አሇበት፡፡ 

 አንቀጽ 486 የሑሳብ አጣሪዎች ሥራ መሌቀቅ 

1) የኩባንያው ሑሳብ አጣሪዎች ሇሾማቸው አካሌ የሶስት ወራት የቅዴሚያ የጽሐፌ 

ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሥራቸውን መሌቀቅ ይችሊለ፡፡ አጣሪዎች የተሾሙት በጠቅሊሊ 

ጉባኤ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ ከሆነ ማስጠንቀቂያውን ሇኩባንያው ቦርዴ ማቅረብ 

አሇባቸው፡፡ 

2) ሂሳብ አጣሪዎች በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በተመሇከተው መሰረት የቅዴሚያ 

ማስጠንቀቂያ ሳይሰጡ ሥራቸውን የሇቀቁ እንዯሆነ በዚህ ምክንያት በኩባንያው ሊይ 

ሇሚዯርሰው ጉዲት በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉ ይሆናለ፡፡  

 አንቀጽ 487 ሇሑሳብ አጣሪነት ብቁ የሚያዯርጉ መስፇርቶች 
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ሑሳብ አጣሪ ሆኖ መሾም የሚችሇው ቀጥል የተመሇከቱትን መስፇርቶች የሚያሟሊ  ሰው ነው፡- 

1) መሌካም ስነ-ምግባር ያሇው፤ 

2) የሑሳብ ማጣራት ሥራ ሇማከናወን አስፇሌጊ የሆነ ሙያ ያሇው፤ 

3) በንግዴ ኩባንያ አዯራጅነት፣ ዲይሬክተርነት፣ ሥራ አስኪያጅነት፣ በተቆጣጣሪነት፣ 

በኦዱተርነት ወይም በላልች የአመራር ኃሊፉነቶች ሊይ ተመዴቦ ሲሰራ ከኃሊፉነቱ ጋር 

በተያያዘ ወይም በማንኛውም ሁኔታ የዕምነት ማጉዯሌ፣ የስርቆት፣የውንብዴና ወንጀሌ 

ወይም ሇሂሳብ አጣሪነት ብቁ የማያዯርግ ተመሳሳይ ወንጀሌ ፇፅሞ ጥፊተኛነቱ 

ያሌተረጋገጠ፡፡ 

አንቀጽ 488  የሑሳብ አጣሪዎች የሥራ ዋጋ 

1) ሑሳብ አጣሪዎች ሇሚሰጡት አገሌግልት የሥራ ዋጋ ይከፇሊቸዋሌ፡፡ 

2) የሥራ ዋጋ ክፌያው በዚህ ሕግ አንቀጽ 485  መሠረት በሚሾማቸው አካሌ 

ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀጽ 489  ሑሳብ በሚጣራበት ጊዜ የኩባንያው ሕጋዊ ሰውነት ቀጣይነት 

1) ሑሳብ ማጣራቱ እስከሚጠናቀቅ ዴረስ ኩባንያው ከስያሜው ቀጥል “በመጣራት 

ሊይ ያሇ” የሚሌ ሏረግ ተጨምሮበት ሕጋዊ ሰውነቱን እና ስሙን እንዯያዘ 

ይቀጥሊሌ፡፡ 

2) ሑሳብ በሚጣራበት ጊዜ የኩባንያው አስተዲዯር አካሊት ሇማከናወን የሚችለት 

ሇማጣራቱ ሥራ አስፇሊጊ የሆኑ እና ከአጣሪው ሥሌጣን ውጭ የሆኑ ሥራዎችን 

ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 490  የከሰረ ኩባንያ ሂሳብ ስሇሚጣራበት ሁኔታ 

1) የኩባንያው መክሰር በፌርዴ ቤት የተወሰነ እንዯሆነ ሑሳብ መጣራቱ ኪሳራን 

በሚመሇከቱት የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች መሠረት ይፇጸማሌ፡፡ 

2) የኩባንያው ዲይሬክተሮች ኩባንያውን ሇመወከሌ ሥሌጣን የሚኖራቸው ሇሥራው 

አስፇሌጊ በሆነ መጠን ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 491  የሑሳብ አጣሪዎች ግዳታና ኃሊፉነት 
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1) በሕግ ወይም በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር 

የሑሳብ አጣሪዎች ግዳታና ኃሊፉነት የዲይሬክተሮች ቦርዴ ዓይነት ይሆናሌ፡፡ 

2) ሑሳብ አጣሪዎች የኩባንያውን ንብረቶችና የሑሳብ መዝገቦች ይረከባለ፡፡ 

የዲይሬክተሮች ቦርዴ ከመጨረሻው የበጀት ዓመት ማብቂያ ሑሳብ መጣራቱ 

እስከተጀመረበት ጊዜ ያሇውን የኩባንያው አስተዲዯር የሚመሇከት የሥራ ሪፖርት 

ሇሑሳብ አጣሪዎች ያቀርባሌ፡፡ 

3) ሑሳብ አጣሪዎችና የዲይሬክተሮች ቦርዴ የኩባንያውን ሀብትና ዕዲዎች የያዘ  

ዝርዝር መዝገብ በጋራ አዘጋጅተው ይፇርማለ፡፡ 

4) ኩባንያው ያሇው ገንዘብ ዕዲዎችን ሇመክፇሌ በቂ ካሌሆነ ሑሳብ አጣሪዎች 

ባሇአክሲዮኖች ያሌከፇለት የአክሲዮን ዴርሻ ካሇ ማስከፇሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 492  የሑሳብ አጣሪዎች ሥሌጣን እና ኃሊፉነት 

1) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በሾማቸው ጉባኤ የተጣለ ገዯቦች ካለ 

እንዯተጠበቁ ሆኖ ሑሳብ አጣሪዎች የማጣራቱን ሥራን ሇማከናውን ሙለ የሆነ 

ሥሌጣን ይኖራቸዋሌ፡፡ በተሇይም የኩባንያውን ሀብት ሇመሸጥ፣ በፌርዴ ቤት 

ሇመወከሌ፣ ክርክር የሚያስነሱ ጉዲዮችን በስምምነት ወይም በግሌግሌ ሇመጨረስ፣ 

የኩባንያውን ገንዘብ ሇመሰብሰብ እና ዕዲዎችን ሇመክፇሌ ይችሊለ፡፡ 

2) ሑሳብ አጣሪዎች ቀዯም ሲሌ የነበሩ ውልችን ሇማስፇጸም ካሌሆነ ወይም የሑሳብ 

ማጣራቱ ሥራ ካሊስገዯዯ በስተቀር አዱስ ሥራዎችን መጀመር አይችለም፡፡ 

3) ሑሳብ አጣሪዎች በሕግ፣ በመመስረቻ ጽሐፌ ወይም በባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ 

ጉባኤ ውሳኔ ከተሰጣቸው ስሌጣን ውጭ በመስራታቸው በኩባንያው ወይም 

በሦስተኛ ወገኖች ሊይ ሇሚያዯርሱት ጉዲት በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 493  ከዕዲ ክፌያ በፉት የንብረት ክፌፌሌ ማዴረግ የተከሇከሇ ስሇመሆኑ 

ሑሳብ አጣሪዎች የኩባንያውን ገንዘብ ጠያቂዎች ዕዲ ሳይከፌለ ወይም ሇክፌያ የሚያስፇሌገው 

ገንዘብ በፌርዴ ቤት ሳይቀመጥ የኩባንያውን ንብረት ሇማከፊፇሌ አይችለም፡፡  

አንቀጽ 494  ገንዘብ ጠያቂዎችን ስሇመጥራትና ክፌያ ስሇመፇጸም 
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1) ስማቸው በሑሳብ መዝገብ ውስጥ የተመሇከተ ወይም በላሊ መንገዴ ሇሚታወቁ 

ገንዘብ ጠያቂዎች የኩባንያውን መፌረስ በተመዘገበ ዯብዲቤ ወይም አስቀዴሞ 

ስምምነት በተዯረሰባቸው ላልች ዘዳዎች እንዱያውቁት እና የሚጠይቁትን ገንዘብ 

ሉያስረደ የሚችለ ሰነድችን እንዱያቀርቡ ይገሇጽሊቸዋሌ፡፡ ላልች ገንዘብ 

ጠያቂዎች በመመስረቻ ጽሐፈ በተመሇከተው አኳኋን የኩባንያውን መፌረስ ሰፉ 

አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ሇሦስት ተከታታይ ወራት በወር አንዴ ጊዜ 

እንዱሁም በኩባንያው ዴረ-ገጽ ማስታወቂያ በማውጣት እንዱያውቁት ይዯረጋሌ፡፡ 

2) ሇኩባንያው ገንዘብ ጠያቂዎች የሚዯረገው ክፌያ ሑሳብ አጣሪዎች ሥራቸውን 

በጀመሩበት ጊዜ ባዘጋጁት የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ መሠረት ይፇጸማሌ፡፡ 

አንቀጽ 495  የገንዘብ ጠያቂዎች መብት ጥበቃ 

1) የታወቁ የኩባንያው ገንዘብ ጠያቂዎች ጥያቄያቸውን ሇሑሳብ አጣሪዎች ያሊቀረቡ 

ከሆነ የሚከፇሊቸው ገንዘብ መጠን በፌርዴ ቤት ይቀመጣሌ፡፡ 

2) ሇገንዘብ ጠያቂዎች ተመጣጣኝ ዋስትና ካሌተዯረገሊቸው ወይም ከኩባንያው 

የሚጠየቁ ግዳታዎች እስከሚፇጸሙ ዴረስ የሀብት ክፌፌለ ካሌተሊሇፇ በስተቀር 

የመፇጸሚያ ጊዚያቸው ያሌዯረስ ወይም አከራካሪ የሆኑ ከኩባንያው የሚጠየቁ 

ግዳታዎችን ሇመፇጸም የሚያስችሌ ተመጣጣኝ ገንዘብ በፌርዴ ቤት መቀመጥ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 496  የመጨረሻ የሃብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ 

1) ሑሳብ አጣሪዎች የኩባንያው ዕዲ ከተከፇሇ በኋሊ አጣሪዎች ከተረፇው ንብረት ሊይ 

እያንዲንደ አክሲዮን ከመቶኛ ምን ያህሌ ሉዯርሰው እንዯሚችሌ የሚያሳይ 

የመጨረሻ የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ ማዘጋጀት አሇባቸው፡፡ 

2) በመመስረቻ ጽሐፈ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ሑሳብ አጣሪዎች 

የአክሲዮኖቹ ዋጋ ሙለ በሙለ መከፇሊቸውንና ከአክሲዮኖቹ ጋር የተያያዙ ቀዲሚ 

መብቶችን ግምት ውስጥ በማስገባት በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (1) ሊይ 

የተመሇከተውን የዴርሻ ክፌፌሌ ይወስናለ፡፡ 

3) ሑሳብ አጣሪዎች የፇረሙባቸው የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ እና የኦዱተሮች 

ሪፖርት አግባብ ባሇው የመንግስት አካሌ መቀመጥ አሇበት፡፡ 
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4) ማንኛውም ባሇአክሲዮን የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

3 በተዯነገገው መሠረት ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ ባለት ሦስት ወራት 

የመጨረሻው የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ ውዴቅ እንዱዯረግ ተቃውሞውን 

ሇፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ማመሌከቻው የሚታየው የሶስት ወሩ ጊዜ ካሇቀ 

በኋሊ ሲሆን ብዙ ማመሌከቻዎች ካለም በአንዴነት ይታያለ፡፡ ፌርዴ ቤቱ 

በቀረቡት ጉዲዮች ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ በላልች ባሇአከሲዮኖች ሊይም ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

5) በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 4 በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ አቤቱታ ያሌቀረበ 

እንዯሆነ የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫው እንዯጸዯቀ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀጽ 497  የሀብት ክፌፌለን ስሇማቆየት 

የኩባንያውን ተራፉ ንብረት ሇባሇአክሲዮኖች ሇማከፊፇሌ የሚቻሇው በዚህ ሕግ አንቀጽ 494  

ንዐስ አንቀጽ 3 ሥር የተመሇከው ማስታወቂያ አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ሇሦስተኛ 

ጊዜ ከወጣ ከአንዴ ዓመት በኋሊ ነው፡፡ ሆኖም ገንዘብ ጠያቂዎች በክፌፌለ የማይጎደ 

መሆናቸውን ፌርዴ ቤቱ ካመነ ከተጠቀሰው ጊዜ በፉት ተራፉው ንብረት ሇባሇአክሲዮኖች 

እንዱከፊፇሌ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 498  ያሌተወሰዯን ገንዘብ ስሇማስቀመጥ 

አንዴ ባሇአክሲዮን ከተራፉው ንብረት ሊይ የሚገባውን ዴርሻ በዚህ ህግ አንቀጽ 496  ንዐስ 

አንቀጽ (3) መሰረት የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ እና የኦዱተሮች ሪፖርት አግባብ ባሇው 

የመንግስት አካሌ ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ ባለት ሦስት ወራት ውስጥ ያሌወሰዯ አንዯሆነ 

ሑሳብ አጣሪዎች የባሊክሲዮኑን ስም ወይም አክሲዮኖቹ ሇአምጨው የሆኑ እንዯሆነ 

የአክሲዮኖቹን ቁጥር በመግሇጽ ገንዘቡን በሌዩ ሑሳብ ባንክ ያስቀምጣለ፡፡ 

አንቀጽ 499  ኩባንያውን ከንግዴ መዝገብ ስሇመሰረዝ 

የመጨረሻው የሀብትና ዕዲ ሑሳብ መግሇጫ ከፀዯቀ በኋሊ ሑሳብ አጣሪዎች ኩባንያው ከንግዴ 

መዝገብ እንዱሰረዝ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 500  የገንዘብ ጠያቂዎች መብት 
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1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 499  መሠረት ኩባንያው ከንግዴ መዝገብ ከተሰረዘ በኋሊ 

የሚመጡ ገንዘብ ጠያቂዎች ባሇአአክሲዮኖች ከተራፉው ንብረት በዯረሳቸው መጠን 

እንዱከፌሎቸው መጠየቅ ይችሊለ፡፡ 

2) ገንዘብ ጠያቂዎቹ ያሌተከፇሊቸው በአጣሪዎች ቸሌተኝነት ከሆነ ከሂሳብ አጣሪዎች 

ሊይ መብታቸውን መጠየቅ ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 501  የኩባንያውን መዝገቦች ጠብቆ ስሇመያዝ 

1) የፇረሰው ኩባንያ የሑሳብ መዛግብት ሇ10  ዓመታት አግባብ ባሇው የመንግስት 

አካሌ ተጠብቀው መቀመጥ አሇባቸው፡፡ 

2) ማንኛውም ሰው የሂሳብ መዝገቦችን ሇመመርመር ይችሊሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ አስር 

ስሇዴረ-ገፅ 

 አንቀጽ 502 ዴረ-ገጽ ስሇማም 

  ኃሊፉነቱ የተወሰነ የህዝብ ኩባንያ ዴረ ገጽ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

 አንቀጽ 503 ዴረ-ገፅ ሊይ ስሇሚገሇፁ ነገሮች 

1)  የሚከተለት መረጃዎች በወቅቱ  ዴረ-ገፅ ሊይ መውጣት ይኖርባቸዋሌ፡- 

(ሀ) የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌና ካለም ማሻሻያዎቹ፤ 

(ሇ) ጠቅሊሊ ጉባኤውን የሚመሇከቱ የስብሰባ ጥሪዎችና ተያያዥ መረጃዎች፤ 

(ሏ) የኩባንያው  የስራ አፇጻጸምና  የፊይናንስ ሪፖርቶች፣ የኦዱት    

 ሪፖርቶች፤ 

(መ) ላልች በዚህ ሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ መሰረት በይፊ  መገሇጽ  

    ያሇባቸው መረጃዎች፤ 

(ሠ) ሇባሇአክሲዮኖች፣ ገንዘብ ጠያቂዎችና ባሇዴርሻ  አካሊት አስፇሊጊ የሆነ     

ላሊ ማንኛውም  መረጃ፡፡ 
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2) ዴረ-ገጹ የኤላክትሮኒክ ጉባኤ ሇማዴረግና በኤላክትሮኒክ መንገዴ ዴምጽ ሇመስጠት 

የሚቻሌበትን ሁኔታ ማካተት አሇበት፡፡ 

 አንቀጽ 504  መረጃዎች በዴረ-ገፁ ሊይ ስሇሚቆዩበት ጊዜ 

1) የሚከተለት መረጃዎች በዴረ-ገጹ ሊይ  ከወጡበት ቀን ጀምሮ፡-  

 (ሀ) የስብሰባ ጥሪና ተያያዥ መረጃዎች ስብሰባው እስከሚጠናቀቅበት ዕሇት 

     ዴረስ፤ 

 (ሇ) የሂሳብ ሰነድች ሇአምስት አመታት፤ 

 (ሏ) ላልች መረጃዎች ሇስዴስት ወራት፤ 

    መቆየት አሇባቸው፡፡ 

2) ዴሕረ-ገጹ ሇማንኛም ሰው ተዯራሽ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 

3)  ኩባንያው የዴረ-ገፁን ዯህንነት ሇመጠበቅ አስፇሊጊውን እርምጃ መውሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ርዕስ ሰባት 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 505  ትርጓሜ፡- 

1) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ ማሇት ዋና ገንዘቡ አስቀዴሞ የተወሰነ፣ በአክሲዮን 

የተከፊፇሇና አክሲዮኑ ሇህዝብ ክፌት ያሌሆነ እንዱሁም ባሇአክሲዮኖች ከከፇለት መዋጮ 

በሊይ ኃሊፉ የማይሆኑበት የንግዴ ማኀበር ነው፡፡ 

2) የኩባንያው ባሇአክሲዮኖች ቁጥር ከአንዴ እስከ 50 ሰዎች ነው፡፡ 

3) ኩባንያው የሚተሊሇፈ የግዳታ ወረቀቶችን ማውጣት አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 506  የኩባንያው ዋና ገንዘብ 
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1) የኩባንያው አነስተኛ ዋና ገንዘብ መጠን እና የአንደ አክሲዮን ዋጋ እንዯ ኩባንያው ዓሊማ 

በየጊዜው እየታየ በዯንብ ይወሰናሌ፡፡  

2) የሁለም አክሲዮኖች ዋጋ እኩሌ መሆን አሇበት፡፡  

አንቀጽ 507  የኩባንያው ስም 

1) ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ የንግዴ ዓሊማውን የሚገሌጽ ስም ይኖረዋሌ፡፡ 

2) ከኩባንያው ስም ቀጥል “ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ” የሚሇው ሏረግ መጻፌ አሇበት፡፡ 

ሆኖም ኩባንያው አንዴ ባሇአክሲዮን ብቻ ያሇው ከሆነ ከኩባንያው ስም ቀጥል “ኃሊፉነቱ 

የተወሰነ ባሇአንዴ ባሇአክሲዮን የግሌ ኩባንያ”  የሚሇው ሏረግ መጨመር አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 508 የባሇ አክሲዮኖች ቁጥር ወዯ አንዴ ዝቅ ያሇ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ የባሇአክሲዮኖቹ ቁጥር ወዯአንዴ ዝቅ ካሇ እና ላሊ ሰው 

በባሇአክሲዮንነት ካሊስገባ እና ቀሪው ባሇአክሲዮን በብቸኝነት መቀጠሌ ከፇሇገ 

የባሇአክሲዮኖች ቁጥር ወዯአንዴ ዝቅ ካሇበት ቀንጀምሮ በስዴስት ወራት ውስጥ 

የመመስረቻ ፅሁፈን በማሻሻሌ ሇመዝጋቢው አካሌ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ ኩባንያው 

በብቸኛ ባሇአክሲዮን ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ስሙ “ኃሊፉነቱ የተወሰነ ባሇአንዴ 

ባሇአክሲዮን የግሌ ኩባንያ” በሚሌ መሻሻሌ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት 

የኩባንያው ምስረታ 

 አንቀጽ 509 ሇኩባንያው ምስረታ የሚያስፇሌጉ ጠቅሊሊ ሁኔታዎች 

ማንኛውም ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ የሚመሠረተው ዋና ገንዘቡ በሙለ ሲከፇሌ እና 

መመስረቻ ጽሐፈ  በሕግ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ሲረጋገጥ ነው፡፡  

አንቀጽ 510  የመመስረቻ ጽሐፈ ይዘት 

የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ  የሚከተለትን መያዝ አሇበት፡- 

1) የባሇአክሲዮኑን ወይም የባሇአክሲዮኖችን ስም፣ ዜግነትና አዴራሻ፤ 
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2) የኩባንያውን ስም፣ ዋና መስሪያ ቤት፣እንዲለም ቅርንጫፍቹን፤ 

3) የኩባንያውን የንግዴ ዓሊማ፤ 

4) የኩባንያውን ዋና ገንዘብ መጠን እና ይኸው በሙለ የተከፇሇ መሆኑን የሚያሳይ 

መግሇጫ፤ 

5) እያንዲንደ ባሇአክሲዮን የከፇሇውን የገንዘብ መጠን፤ 

6) በዓይነት የተከፇሇ መዋጮ ካሇ ግምቱን፤ 

7) እያንዲንደ ባሇአክሲዮን የያዘውን የአክሲዮን ብዛት፤  

8) የትርፌ አከፊፇሌ ሥርዓት፤ 

9) ዲይሬክተሮች ካለት ብዛታቸውንና ሥሌጣናቸውን፤ 

10) የሥራ አስኪያጆችን ቁጥርና ሥሌጣናቸውን፣ 

11) አዱተሮች ካለ ብዛታቸውን፤ 

12) ኩባንያው የሚቆይበትን ጊዜ፤ 

13) ኩባንያው የሥራ አፇጻጸም ሪፖርት የሚያስታውቅበትን መንገዴና ጊዜ፤ 

14) እንዱሁም በኩባንያው ሥራ አመራር፣ በኩባንያውና በአባሊት ወይም በአባሊት መካከሌ 

ያሇውን ግንኙነት የሚመሇከቱ ጉዲዮችን፤ 

15) ላልች በሕግ ወይም በባሇአክሲዮኖች ስምምነት እንዱካተቱ የተወሰኑ ጉዲዮችን፡፡ 

አ አንቀጽ 511 የኩባንያው መዋጮ 

ከሙያ አገሌግልት በስተቀር ላልች በዚህ ሕግ አንቀጽ 224 የተመሇከቱት የገንዘብና ላልች 

የዓይነት መዋጮዎች ኃሊፉነቱ ሇተወሰነ የግሌ ኩባንያም ተፇጻሚነት አሊቸው፡፡ 

አንቀጽ 512  በዓይነት የተከፇሇ መዋጮ ግምት 

1) ባሇአክሲዮን በዓይነት መዋጮ የከፇሇ እንዯሆነ የመመስረቻ ጽሐፈ  የመዋጮውን ዓይነትና 

ዋጋ፣ላልች ባሇአክሲዮኖች የተቀበለበትን ዋጋ እና ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ውስጥ በዓይነት 

ሇከፇሇው ባሇአክሲዮን የተሰጠውን የአክሲዮን ዴርሻ መጠን ማሳየት አሇበት፡፡ 

2) የዓይነት መዋጮ የሚገመትበት መንገዴ በባሇአክሲዮኖች ይወሰናሌ፡፡ 

3) በዓይነት የተከፇሇ መዋጮ በተከፇሇበት ጊዜ ሇተዯረገው ግምት ባሇአክሲዮኖቹ ሁለ 

ሇሦስተኛ ወገኖች በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉዎች ይሆናለ፡፡ 
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4) በዓይነት የተከፇሇ መዋጮ ግምት ከዋጋው በሊይ ሆኖ ከተገኘ ያዋጣው ባሇአክሲዮን 

በግምቱና በትክክሇኛ ዋጋ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት በጥሬ ገንዘብ መክፇሌ አሇበት፡፡ ከዋጋው 

በሊይ ስሇመገመቱ ባያውቁም እንኳ ባሇአክሲዮኖች ሇዚህ ገንዘብ መከፇሌ በአንዴነትና 

በተናጠሌ ኃሊፉዎች ይሆናለ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሦስት 

ስሇአክሲዮኖችና የባሇአክሲዮኖች መብትና ግዳታ 

 

አንቀጽ 513  የአክሲዮኖች ዓይነት 

ኩባንያው ማውጣት የሚችሇው ስም የተመዘገበባቸው አክሲዮኖችን ብቻ ነው፡፡ 

 አንቀጽ 514 በመያዣ ወይም በአሊባ ስሇሚሰጡ አክሲዮኖች 

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር አክሲዮን በመያዣ ወይም በአሊባ  የተሰጠ እንዯሆነ 

በኩባንያው ጉባኤዎች ዴምፅ የመስጠት መብት የሚኖረው አክሲዮኑን በመያዣ ወይም በአሊባ  

የሰጠው ሰው ብቻ ነው፡፡ 

አንቀጽ 515 የአክሲዮን ምስክር ወረቀት ስሇሚይዛቸው ነገሮች 

እያንዲንደ አክሲዮን የሚከተለትን  መያዝ አሇበት፡- 

1) የአክሲዮኑ መሇያ ቁጥር፣ ቅዯም ተከተሌ፣ ዓይነት፣ አክሲዮኑ መዯበኛ ወይም ሌዩ 

መብት የሚሰጥ ስሇመሆኑ፣ ሌዩ መብት የሚሰጥ ከሆነ የመብቱን ዓይነት፣ 

2) ኩባንያው ቦርዴ ካሇው የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ ከላሇው ዯግሞ የሥራ አሲኪያጁን 

ፉርማ፤ 

3) የኩባንያውን ስም፣ ዋና መስሪያ ቤትና ኩባንያው የሚቆይበትን ጊዜ፤ 

4) የኩባንያውን ዋና ገንዘብና አክሲዮኑ የወጣበትን ዋጋ መጠን፤ 

5) የኩባንያው መመስረቻ ጽሐፈ የተፇረመበትን ቀን፣ ኩባንያው በንግዴ መዝገብ 

የተመዘገበበትን ቀንና ቦታ፤ 
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6) ላልች አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን፡፡ 

አንቀጽ 516  ስሇአክሲዮኖች መዝገብ  

1) የኩባንያው ዋና መስሪያ ቤት የሚከተለትን የአክሲዮኖች ዝርዝር በአክሲዮን መዝገብ 

መያዝ አሇበት፡-  

      (ሀ) የባሇአክሲዮኖችን ስምና አዴራሻ፣ የእያንዲንደን ባሇአክሲዮን ዴርሻ እና የአክሲኖችን 

መሇያ ቁጥር፣  

       (ሇ) የሚዯረግ የአክሲዮን ትሌሌፌ፤ 

       (ሏ) በእነዚህ ዝርዝሮች ሊይ የተዯረገውን ማንኛውም ማሻሻያ፡፡ 

2) የኩባንያው ዲይሬክተሮች ቦርዴ ካሇ ሰብሳቢው ወይም ዲይሬክተር ከላሇ ዯግሞ ስራ 

አስኪያጁ  የአክሲዮን መዝገቡ የመጨረሻ ዝርዝር ከተቀመጠ ጀምሮ የተሇወጠ ነገር 

የሇም ብል ካሊስታወቀ በስተቀር በየዓመቱ መጀመሪያ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 

(ሀ) እና (ሇ) የተመሇከቱትን መረጃዎች የያዘ ዝርዝር በቦርደ ሰብሳቢ ወይም ዲይሬክተር 

ከላሇ ዯግሞ በሥራ አስኪያጁ አግባብ ሊሇው የመንግስት አካሌ መሊክ አሇበት፡፡  

3) ባሇአክሲዮኖች መዝገቡን በነፃ መመሌከት ወይም የመዝገቡን ግሌባጭ መውሰዴ 

ይችሊለ፡፡ ኩባንያውም ጥያቄው በቀረበ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ግሌባጩን ሇጠያቂው 

መስጠት አሇበት፡፡ 

4) ማንኛውም ሦስተኛ ወገን መዝገቡን መመሌከት ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 517  አክሲዮኖችን ስሇማስተሊሇፌ 

1) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር አክሲዮኖች 

በባሇአክሲዮኖች መካከሌ ያሇገዯብ ሉተሊሇፈ ይችሊለ፡፡  

2) በመመስረቻ ጽሐፈ ሊይ የበሇጠ የዴምጽ ብሌጫ ወይም ሙለ ዴምጽ 

እንዯሚያስፇሌግ ካሌተወሰነ በስተቀር የኩባንያው አባሌ ሊሌሆኑ ሰዎች የሚዯረገው 

የአክሲዮን ትሌሌፌ ተፇጻሚ የሚሆነው ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ቢያንስ ¾(ሦስት 

አራተኛ) ዴርሻ ካሊቸው ባሇአክሲዮኖች የአብሊጫውን የዴምጽ ዴጋፌ ሲያገኝ ነው፡፡ 

ውሳኔውም በንግዴ መዝገብ ሊይ መመዝገብ አሇበት፡፡ 
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3) ኩባንያው በመጣራት ሊይ ቢሆንም የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንንቀጽ 2 ዴንጋጌ 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

4) የኩባንያው ባሇአክሲዮን ያሌሆነ ሰው የአንደን ባሇአክሲዮን ዴርሻ በፌርዴ አፇጻፀም 

ያገኘ እንዯሆነ የኩባንያው ባሇአክሲዮን ሇመሆን በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 

በተመሇከተው መሰረት የላልችን ባሇአክሲዮኖች ዴጋፌ ማግኘት አሇበት፡፡  

5) የኩባንያው ባሇአክሲዮኖች በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 በተመሇከተው 

ካሌተስማሙ ከአባሊት መካከሌ ሇመግዛት ፌሊጎት ሊሇው አባሌ በሽያጭ 

ያስተሊሌፊሌ፡፡ ሇመግዛት ፌሊጎት ያሇው ባሇአክሲዮን ካሌተገኘ ኩባንያው ሇፌርዴ 

ባሇመብቱ የአክሲኖቹን ዋጋ ይከፌሇዋሌ፡፡ ዋና ገንዘቡም በዚህ ሌክ እንዱቀንስ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

6) የኩባንያው አክሲዮኖች ዝውውር በጽሐፌ መሆን አሇበት፡፡ ዝውውሩ በአክሲዮን 

መዝገብ ሊይ ካሌተመዘገበ በስተቀር በኩባንያውና በሦስተኛ ወገኖች መቃወሚያ 

ሉሆን አይችሌም፡፡   

አንቀጽ 518  አክሲዮኖችን በውርስ ስሇማግኘት 

በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር አንዴ ባሇአክሲዮን ሲሞት 

ወራሾቹ ባሇአክሲዮን ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ሆኖም በባሇአክሲዮንነት የማይቀጥለ የሆነ እንዯሆነ 

በመጨረሻው የንብረት ዝርዝር መዝገብ መሰረት የሟቹ የአክሲዮን ዴርሻ እንዱከፇሊቸዉ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

 አንቀጽ 519  ተፇጻሚነት ስሊሊቸው ዴንጋጌዎች 

በዚህ ሕግ ከአንቀጽ 303  እስከ 305  ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሇዚህ ምዕራፌ 

እንዯአግባብነታቸው ተፇጻሚነት አሊቸው፡፡ 

 

ምዕራፌ አራት 

የኩባንያው ሥራ አመራር 

 አንቀጽ 520  የኩባንያው የዲይሬክተሮች ቦርዴ 
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1)  ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ በዲይሬክተሮች ቦርዴ እንዱመራ  በመመስረቻ ጽሐፌ 

ሉወሰን ይችሊሌ፡፡  

2)  የዲይሬክተሮች ቦርዴ የሚኖር ከሆነ የአባሊቱ ቁጥር ከአንዴ አስከ ሰባት ይሆናሌ፡፡ 

3)  በዚህ ሕግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ የቦርዴ አባሊት ሹመት፤ ስሇሚገቡት 

ዋስትና፣ መሻር፣ የስራ ዘመን፣ ውሳኔ አሰጣጥ፣ ተጠያቂነት፣ የአገሌግልት ክፌያ፣ 

ስሌጣንና ተግባር እና ላልች አግባብነት ያሊቸው በዚህ ሕግ የአንቀጽ  342 ፤ 323 

ንዐስ አንቀፅ 4፣ 327  ንዐስን አንቀፅ 1፣2፣3፣፣ 329 ፣ 330 ፣  331 ፣ 332 ፣  

ዴንጋጌዎች ሇኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ ዲይሬክተሮች ቦርዴ  እንዯ 

አግባብነታቸው ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡   

አንቀጽ 521  ስሇ ኩባንያው ሥራ አስኪያጅ 

1) ኩባንያው ባሇአክሲዮን ወይም ባሊክሲዮን ያሌሆነ በጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ የሚሾም 

አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ሥራ አስኪያጅ ይኖረዋሌ፡፡ 

2) ኩባንያው በዲይሬክተሮች ቦርዴ እንዱተዲዯር በመመስረቻ ጽሐፌ የተወሰነ 

እንዯሆነ ሥራ አስኪያጁ የሚሾመው በቦርደ ይሆናሌ፡፡ ሥራ አስኪያጁ የቦርዴ 

አባሌ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

3) ሥራ አስኪያጁ የኩባንያው ተቀጣሪ ነው፡፡ 

አንቀጽ 522  የስራ አስኪያጁ ስሌጣን  

1) ኩባንያው በቦርዴ የሚተዲዯር ከሆነ ስሇስራ አስኪያጅ ሥሌጣን በዚህ ሕግ አንቀጽ 

352 የተመሇከተው ዴንጋጌ እንዯ አግባብነቱ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2) ኩባንያው ቦርዴ የላሇው ከሆነ ሥራስኪያጁ የኩባንያውን ዓሊማ ሇማሳካት 

በኩባንያው ስም ሇመስራት ሙለ ስሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ 

3) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ሊይ የሥራ አስኪያጁን ሥሌጣን የሚገዴቡ ተቃራኒ 

ስምምነቶች በባሇአክሲዮኖችና በሥራ አስኪያጁ መካከሌ ካሌሆነ በስተቀር ውጤት 

አይኖራቸውም፡፡ 

አንቀጽ 523  የስራ አስኪያጁ ተጠያቂነት 
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1) ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም ሥራ አስኪያጁ በዚህ ሕግ ወይም በመመስረቻ ጽሐፌ 

የተመሇከቱ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፌ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ሇኩባንያው፣ 

ሇባሇአክሲዮኖች እና ሇሦስተኛ ወገኖች ኃሊፉ ነው፡፡ ሥራ አስኪያጆች ከአንዴ በሊይ 

በሆኑ ጊዜ ሇፇጸሙት ጥፊት በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉዎች ይሆናለ፡፡ 

2) ኩባንያው ሲከስር ንብረቱ ዕዲውን ሇመክፇሌ በቂ ሆኖ ያሌተገኘ እንዯሆነ በከሰረው 

ኩባንያ ንብረት ጠባቂ አመሌካችነት ፌርዴ ቤት የኩባንያው ስራ አስኪያጅ በሙለ 

ወይም በከፉሌ እንዱከፌሌ ሇመወሰን ይችሊሌ፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው በኩባንያው አስተዯዯር ውስጥ 

ባሌተካፇለ ባሇአክሲዮኖች እንዱሁም ተገቢውን ጥንቃቄና ትጋት መፇፀማቸዉን 

ባስረደ ስራ አስኪያጆች እና ባሇአክሲዮኖች ሊይ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 

አንቀጽ 524  ሥራ አስኪያጁን ስሇመሻር  

1) ሥራ አስኪያጁ ሉሻር የሚችሇው በሾመው አካሌ ነው፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው ቢኖርም በቂ ምክንያት አሇ ብል 

ሲያምን ማንኛውም ባሇአክሲዮን በሚያቀርበው ጥያቄ መሠረት ፌርዴ ቤት ስራ 

አስኪያጁን ሉሽረው ይችሊሌ፡፡ በተሻረው ምትክ ላሊ ስራ አስኪያጅ እስኪሾም ዴረስ 

ያሇ ከሆነ እንዯቅዯም ተከተሊቸዉ ላሊኛው ስራ አስኪያጅ፣ ምክትሌ ስራ አስኪያጅ 

ወይም የዲይሬክተሮች ቦርደ ተክቶ ይሠራሌ፡፡ 

 አንቀጽ 525 ስሇኦዱተር 

1) የገንዘብ ዝውውራቸዉ ወይም የሂሳብ ሚዛናቸዉ አግባብ ባሇው የመንግስት አካሌ 

ከሚወሰነው መጠን በሊይ የሆነ ኃሊፉነታቸዉ የተወሰነ የግሌ ኩባንያዎች ኦዱተር 

መሾም አሇባቸዉ፡፡ 

2) በዚህ ሕግ ከአንቀጽ 358  እስከ 375  የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች እንዯ 

አስፇሊጊነታቸው ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ ኦዱተሮችን በሚመሇከት 

ተፇጻሚነት አሊቸው፡፡ 

 አንቀጽ 526 ባሇአንዴ ባሇአክሲዮን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ ተሰያሚ   
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1) ባሇአንዴ ባሇአክሲዮን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ በብቸኛው ባሇአክሲዮን 

ሞት፣ችልታ ማጣት ወይም በላሊ ተመሳሳይ ምክንያት ክፌተት እንዲይፇጠር ህጋዊ 

ባሇመብት ኩባንያውን እስከሚረከብ ዴረስ ባሇአክሲዮኑ የሚያከናውነውን ስራ የሚሰራ 

ሰው ባሇ አክሲዮኑ መሰየም ይኖርበታሌ፡፡ ባሇአክሲዮኑ የሰየመበትን እና ተሰያሚው 

ፇቃደን የገሇፀበት የፅሁፌ ማስረጃ ከመመስረቻ ፅሁፈ ጋር ሇመዝጋቢው አካሌ 

ኩባንያው ሲም መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ባሇአክሲዮኑ ተሰያሚውን በማናቸውም ጊዜ መቀየር እንዱሁም ተሰያሚው 

ሇባሇአክሲዮኑ እና ሇኩባንያው የሰሊሳ ቀናት የቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ፇቃደን 

ማንሳት ይችሊሌ፡፡ ተሰያሚው ስራውን ከጀመረ በኋሊ በስራው ሇመቀጠሌ ካሌፇሇገ 

ወይም ካሌቻሇ ራሱ ወይም ጥቅም ያሇው ሰው በምትኩ ላሊ ሰው እንዱሰየም ሇፌርዴ 

ቤት ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ 

3) ተሰያሚው ስራ ሊይ በሚቆይበት ጊዜ ሇአገሌግልቱ ሇስራ አስኪያጅ የሚከፇሇውን ክፌያ 

ያህሌ ይከፇሇዋሌ፡፡  

4) ተሰያሚው አንዴ የኩባንያ ባሇቤት ሇኩባንያው እንዯሚያዯርገው አይነት በጥንቃቄ እና 

በትጋት መስራት አሇበት፡፡ 

5) ተሰያሚው ኃሊፉነቱን ባሇመወጣቱ ሉሚዯርሰው ጉዲት ተጠያቂ ነው፡፡ 

 አንቀጽ 527 ተፇጻሚነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች 

በዚህ ሕግ ከአንቀጽ ከ 328  እስከ 329 ፣ 330 ፣ 331 ፣ 335 ፣ 336 ፣ ከ 339  እስከ 

341 ፣ 344  እና 345  ዴንጋጌዎችች ሇዲይሬክተሮች እንዱሁም ከአንቀጽ 333  እስከ 334  

የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች ሇዲይሬክተሮች፣ ሇስራ አስኪያጅ እና ኦዱተሮች  እንዯ አግባብነታቸው 

ተፇፃሚነት አሊቸው፡፡ 

 

ምዕራፌ አምስት 

ስሇኩባንያው ጉባኤዎች 

  አንቀጽ 528 የጉባኤ አይነች 

ባሇአክሲዮኖች መዯበኛ ወይም አስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ይኖራቸዋሌ፡፡ 
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Fአንቀጽ 529  መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ  

1) በየዓመቱ እያንዲንደ የሑሳብ ዓመት ከተዘጋበት ቀን ጀምሮ ባለት አራት ወራት 

ውስጥ ቢያንስ አንዴ መዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ መዯረግ አሇበት፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተወሰነው የአራት ወራት ጊዜ በኩባንያው 

መመስረቻ ጽሐፌ ወይም አግባብ ባሇው የመንግስት አካሌ ውሳኔ እስከ ስዴስት 

ወራት ሉራዘም ይችሊሌ፡፡ 

3) የጉባኤው ጥሪ የዲይሬክተሮች ቦርዴ ካሇ በቦርደ፣ ቦርደ ካሌጠራ ወይም ቦርዴ 

ከላሇው በስራ አስኪያጅ፣ እነርሱ ካሌጠሩ የሚኖር ከሆነ በኦዱተር መጠራት 

ይኖርበታሌ፡፡ 

4)  ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ቢያንስ አስር በመቶ ዴርሻ ባሊቸው ባሇአክሲዮኖች ጥያቄ 

ከቀረበሇት በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 3 የተጠቀሰው አግባብ ያሇው አካሌ 

ተጨማሪ ጉባኤ መጥራት ይኖርበታሌ፡፡  

5)  በዚህ አንቀጽ ኃሊፉነት የተሰጣቸው አካሊት ጉባኤውን ሇመጥራት ካሌቻለ ወይም 

ፇቃዯኛ ካሌሆኑ በማንኛውም ባሇአክሲዮን ጠያቂነት ፌርዴ ቤት ጠቅሊሊ ጉባኤውን 

የሚጠራና የመወያያ አጀንዲ የሚያዘጋጅ ሰው ሉመርጥ ይችሊሌ፡፡ 

 አንቀጽ 530 ቃሇ ጉባኤ 

1) የጉባኤዎች ቃሇ-ጉባኤ በጽሐፌ መዘጋጀትና በጉባኤው በተገኙ  ባሇአክሲዮኖች መፇረም 

አሇበት፡፡ 

2) የጉባኤዎቹ ቃሇ ጉባኤ በተሇይ ከዚህ በታች የተመሇከቱትን ጉዲዮች መያዝ አሇበት፡- 

(ሀ) የጉባኤውን ጥሪ አዯራረግ፤ 

(ሇ) የስብሰባውን ቦታና ቀን፤ 

(ሏ) አጀንዲዎችን፤ 

(መ) ቦርዴ ካሇ በጉባኤው የተገኙ የቦርዴ አባሊትን ስም፤ 

(ሠ) በስብሰባው ሊይ የተገኙ ባሇአክሲዮኖች ብዛትና የምሌዓተ ጉባኤውን ቁጥር፤ 

(ረ) ሇጉባኤው የቀረቡ ሰነድች፤ 

(ሰ) የውይይቱን አጭር ማጠቃሇያ፤ 

(ሸ) የተሰጡት ዴምጾች ውጤት፤ እና 
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     (ቀ) ጉባኤው ያሳሇፊቸውን ውሳኔዎች፡፡ 

3) ኩባንያው አንዴ አባሌ ብቻ ያሇው በሚሆንበት ጊዜ አጀንዲውንና በአጀንዲው ሊይ 

የሰጠውን ውሳኔ የያዘ ቃሇ ጉባኤ በማዘጋጀትና በመፇረም በኩባንያው እንዱቀመጥ 

ማዴረግ አሇበት፡፡ 

4) ምሌዓተ-ጉባኤው ባሇመሟሊቱ ምክንያት ጉባኤው ሇመሰብሰብ ሳይችሌ የቀረ እንዯሆነ 

የጉባኤው ሰብሳቢ ይኸው በቃሇ ጉባኤ እንዱያዝ ያዯርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 531  ያሇጉባኤ የሚሰጡ ውሳኔዎች   

የዚህ ሕግ አንቀጽ 530  ዴንጋጌ ቢኖርም የባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ በተሇየ ሁኔታ 

ካሌወሰነ በስተቀር የጉባኤው መካሄዴ በሕግ ወይም በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ መሰረት 

አስገዲጅ ባሌሆነ ጊዜ የጉባኤ ጥሪ ሳይዯረግ ሇእያንዲንደ ባሇአክሲዮን የውሳኔ ሀሳቦችን ሇመሊክና 

በጽሐፌ ወይም በኤላክትሮኒክ ዘዳ ዴምፅ እንዱሰጥ ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 532  የባሇአክሲዮኖች መብት  

1) በኩባንያው መመስረቻ ጽሐፌ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በስተቀር ማንኛውም 

ባሇአክሲዮን በራሱ ወይም በወኪሌ አማካኝነት በአካሌ ወይም በኤላክትሮኒክስ ዘዳ 

በጉባኤው ሇመሳተፌ እና ዴምጽ ሇመስጠት ይችሊሌ፡፡ 

2) እያንዲንደ ባሇአክሲዮን በኩባንያው ውስጥ ባለት አክሲዮኖች ሌክ የዴምፅ ብዛት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 533  የመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ ምሌዓተ ጉባኤና አብሊጫ ዴምፅ  

1) ጉባኤ ሇማካሄዴ ከኩባንያው ዋና ገንዘብ ከግማሽ በሊይ የያዙ ባሇአክሲዮኖች 

በስብሰባው ሊይ መገኘት አሇባቸዉ፡፡ 

2) በመዯበኛ ጠቅሊሊ ጉባኤ የሚተሊሇፈ ውሳኔዎች በጉባኤው ከተገኙት ባሇአክሲዮኖች 

የአብሊጫውን ዴምፅ ማግኘት አሇባቸው፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን ምሌዕተ ጉባኤ በመጀመሪያው ጉባኤ 

ማግኘት ያሌተቻሇ እንዯሆነ ባሇአክሲዮኖች በተመዘገበ ዯብዲቤ ወይም በላሊ አመቺ 

የኤላክትሮኒክስ ዘዳ በዴጋሜ ይጠራለ፡፡ ውሳኔውም ባሇአክሲዮኖች ከዋና ገንዘቡ 

ያሊቸው ዴርሻ ከግምት ውስጥ ሳይገባ በተገኙ አባሊት አብሊጫ ዴምፅ ይተሊፊሌ፡፡ 
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አንቀጽ 534  የአስቸኳይ ጠቅሊሊ ጉባኤ ምሌዓተ ጉባኤና አብሊጫ ዴምፅ 

1) የኩባንያውን ዜግነት ሇመሇወጥ ወይም የነባር አክሲዮኖችን ዋጋ ከፌ ሇማዴረግ 

የሚተሊሇፌ ውሳኔ የሁለንም ባሇአክሲዮኖች ስምምነት ማግኘት አሇበት፡፡ 

2) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር በመመስረቻ ጽሐፈ ሊይ የሚዯረግ 

ማንኛውም ማሻሻያ ከኩባንያዉ ዋና ገንዘብ ሶስት አራተኛውን ዴርሻ ባሊቸው 

ባሇአክሲዮኖች የአብሊጫውን ዴምፅ ዴጋፌ ማግኘት አሇበት፡፡ 

3) በመመስረቻ ጽሐፈ ሊይ የተዯረጉ ማሻሻያዎች የንግዴ ማኅበራትን 

ሇሚመዘግበው የመንግስት አካሌ መቅረብ አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ 535  ተፇጻሚነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች 

የዚህ ሕግ የአንቀጽ 376 ንዐስ አንቀፅ1፣ 377 ፣380 ከንዐስ አንቀፅ 2 እስከ 5፣ 381 እስከ 

384 ፣ 387 ፣ 390 ፣ 394 ፣ 397 ፣  401  እስከ 403 ፣ 406 ፣ እና 410  ዴንጋጌዎች 

እንዯ አግባብነታቸው ሇዚህ ምዕራፌ ተፇጻሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡  

 

ምዕራፌ ስዴስት 

የኩባንያው ሑሳቦች 

  

አንቀጽ 536  በሕግ የተወሰነ የመጠባበቂያ ገንዘብ  

    የኩባንያው የመጠባበቂያ ገንዘብ የዋናው ገንዘብ 1አስር በመቶ እስከሚሆን ዴረስ    ከትርፈ 

ቢያንስ አምስት በመቶ በየዓመቱ በመጠባበቂያ ሂሳብ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 537  ሏሰተኛ የትርፌ ዴርሻ 

1) ሏሰተኛ የሆነ የትርፌ ክፌያ የተቀበለ ባሇአክሲዮኖች እንዱመሌሱ መጠየቅ ይቻሊሌ፡፡ 
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2) ሏሰተኛ የሆነ የትርፌ ክፌያ እንዱመሇስ የሚቀርብ ጥያቄ የተከፇሇን ሏሰተኛ የትርፌ 

ክፌያ ክፌያው ከተፇጸመበት ቀን አንስቶ በአምስት አመታት ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ 

ይታገዲሌ፡፡   

አንቀጽ 538  ተፇጻሚነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች 

ከአንቀጽ 436  እስከ 442  እና ከአንቀጽ 445  እስከ 450  የተዘረዘሩት የዚህ ሕግ 

ዴንጋጌዎች እንዯ አግባብነታቸው ሇዚህ ምዕራፌ ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሰባት 

የኩባንያው መፌረስና ሑሳብ መጣራት 

 

አንቀጽ 539  የመፌረሻ ምክንያቶች  

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 219 የተመሇከቱት ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ኃሊፉነቱ 

የተወሰነ የግሌ  ኩባንያ በሚከተለት ምክንያቶች ሉፇርስ ይችሊሌ፡- 

      (ሀ) አስፇሊጊ የሆነ የኩባንያው የአስተዲዯር አካሌ ባሇመኖሩ በባሇአክሲዮን   

 ወይም በገንዘብ ጠያቂ አግባብ ሊሇው የመንግስት አካሌ ኩባንያው   

 እንዱፇርስ  ጥያቄ ሲቀርብ፤   

      (ሇ) ወራሾቹ ኩባንያው እንዱቀጥሌ ካሌፇሇጉ በስተቀር ኩባንያው አንዴ አባሌ      

ብቻ ያሇው ከሆነና ይህ አባሌ ሲሞት፡፡  

2) በመመስረቻ ጽሐፈ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር የባሇአክሲዮን በፌርዴ ችልታ 

ማጣት፣ መክሰር ወይም ዕዲን መክፇሌ ያሇመቻሌ ወይም ሞት ኩባንያውን 

አያፇርሰውም፡፡ 

አንቀጽ 540  የኩባንያው ዋና ገንዘብ ሶስት አራተኛ መጥፊት 
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1) የኩባንያው ዋና ገንዘብ ሶስት አራተኛ በኪሳራ ሲጠፊ  የዲይሬክተሮች ቦርዴ 

ካሇ ቦርደ ወይም ከላሇ ስራ አስኪያጁ ስሇ ኩባንያው መፌረስ አሇመፌረስ 

በባሇአክሲዮኖች እንዱወሰን ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2) የኩባንያው ሶስት አራተኛ ዋና ገንዘብ መጥፊት ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ በ3 

(ሦስት) ወራት ውስጥ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተዯነገገው 

ካሌተፇፀመ ጥቅም ያሇው ሰው ኩባንያው እንዱፇርስ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከት 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 541 ተፇጻሚነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች 

በዚህ ሕግ ከአንቀጽ 485  እስከ 501  የተዘረዘሩት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነታቸው የኃሊፉነቱ 

የተወሰነ የግሌ ኩባንያ መፌረስንና ሑሳብ መጣራትን በሚመሇከት ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

ርዕስ ስምንት 

የንግዴ ማኀበራት መሇወጥ 

 አንቀጽ 542  ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1) አንዴ የንግዴ ማኀበር ወዯላሊ ዓይነት የንግዴ ማኀበር መሇወጡ የመመስረቻ 

ጽሐፌ  ከማሻሻሌ በስተቀር በመሰረቱ ሕጋዊ ሰውነት ያሇው አዱስ ማኀበር 

መሙን አያስከትሌም፡፡ 

2) የአንዴ ማኀበር መሇወጥ እንዯነገሩ ሁኔታ በአባሊቱ ሙለ ዴምፅ፣ በማኀበሩ 

መመስረቻ ጽሐፌ ወይም በዚህ ሕግ በተመሇከተው አብሊጫ ዴምጽ 

ይወሰናሌ፡፡  

3) ማንኛውም የማኀበሩ አባሌ ያሇፇቃደ ግዳታው ከፌ እንዱሌ ወይም የአባሌነት 

መብቱን በከፉሌ ወይም በሙለ እንዱያጣ ማዴረግ አይቻሌም፡፡ 

4) የማኀበሩ የመሇወጥ ውሳኔም ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ እና ማኀበሩ ዴረ-ገጽ 

ካሇው በዴረ-ገጽ መውጣት አሇበት፡፡ 

5) የሶስተኛ ወገኖች መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ ማኀበሩ ሲሇወጥ የተሇወጠበት 

ማኀበር ዓይነት የሚምበትን ሁኔታ የሚመሇከቱ የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች 

ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 
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አንቀጽ 543  በማኀበሩ መሇወጥ ያሌተስማሙ ባሇአክሲዮኖች መብት 

የማኀበሩን መሇወጥ ያሌተቀበለ ባሇአክሲዮኖች በዚህ ሕግ አንቀጽ 413  ዴንጋጌ መሰረት 

ዴርሻቸውን ሇማኀበሩ ሸጠው ከማኀበሩ መውጣት ይችሊለ፡፡  

አንቀጽ 544  የገንዘብ ጠያቂዎች መብት 

1) የተሇወጠው ማኀበር መብትና ግዳታ በንግዴ መዝገብ ከተመዘገበበት ቀን 

ጀምሮ ሇአዱሱ ማኀበር ይተሊሇፊሌ፡፡ 

2) አዱሱ ማኀበር እንዯተመዘገበ ወዱያውኑ ከቀዴሞው ማኀበር ገንዘብ ጠያቂዎች 

ማስረጃቸውን እንዱያቀርቡና ተቃራኒ ሀሳብ ካሊቀረቡ አዱሱ ማኀበር ዕዲ 

ከፊያቸው መሆኑ ይገሇጽሊቸዋሌ፡፡ 

3) ገንዘብ ጠያቂዎችን ሇመጥራት በዚህ ሕግ አንቀጽ 494  የተመሇከተው ዴንጋጌ 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

4) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ገንዘብ ጠያቂዎች ገንዘባቸው 

እስከሚከፇሊቸዉ ወይም በቂ ዋስትና እስከሚሰጣቸዉ ዴረስ ከማኀበሩ ሀብት 

ሊይ ሇአባሊት ክፌያ አይፇጸምም፡፡ 

5) ስራ አስኪያጆች ወይም እንዯነገሩ ሁኔታው የኩባንያው ፀሏፉ የቀዴሞው 

ማኀበር መሇወጥ ሰፉ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ እንዱገሇፅ እና በዚህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ 4 የተወሰነው ከተፇፀመ በኋሊ የቀዴሞው ማኀበር ከንግዴ 

መዝገብ እንዱሰረዝ ማዴረግ አሊባቸዉ፡፡ 

6) ስራ አስኪያጆች እና የኩባንያው ፀሏፉ በዚህ አንቀጽ ከንዐስ አንቀጽ 2 እስከ 5 

የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ሇማስፇፀም በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉዎች ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 545  የአባሊት ኃሊፉነት  

(1) የማኀበሩ ገንዘብ ጠያቂዎች የማኀበሩን መሇወጥ የተቀበለ መሆናቸው 

ካሌተረጋገጠ በስተቀር ኃሊፉነታቸዉ ያሌተወሰነ አባሊት የመሇወጡ ውሳኔ 

በንግዴ መዝገብ ከመመዝገቡ በፉት ማኀበሩ ሇገባው ግዳታ ከነበረባቸዉ 

ኃሊፉነት ነፃ አይሆኑም፡፡ 

(2) የማኀበሩ ገንዘብ ጠያቂዎች መሇወጡን በተመሇከተ ማኀበሩ ያሳሇፇው ውሳኔ 

በተመዘገበ ዯብዲቤ ወይም ባሳወቁት የኤላክትሮኒክ ዘዳ ተሌኮሊቸው ከተሊከበት 
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ቀን አንስቶ ባለት 30  ቀናት ውስጥ ያሇመቀበሊቸውን በግሌጽ በጽሐፌ 

ካሊሳወቁ የማኀበሩን መሇወጥ እንዯተቀበለ ይቆጠራሌ፡፡ 

 

ርዕስ ዘጠኝ 

የንግዴ ማህበራት መዛመዴ፣ መዋሃዴና መከፊፇሌ 

ምእራፌ አንዴ 

የኩባንያዎች መዛመዴ 

  አንቀጽ 546  ትርጓሜ 

የሕግ ሰውነት ያሊቸው ኩባንያዎች አንደ ከላሊው አክሲዮን የገዛ ከሆነ፣ ወይም እርስ በእርስ 

አክሲዮን የተገዛዙ ከሆነ ወይም በመካከሊቸው የሆሌዱንግና ተቀጥሊ ግንኙነት ካሇ ወይም 

የአንዴ ቡዴን ኩባንያ አባሊት ከሆኑ የተዛመደ ኩባንያዎች ይባሊለ፡፡ 

አንቀጽ 547  አንዴ ኩባንያ ከላሊ ኩባንያ ስሇሚኖረው አክሲዮን  

1) የአንዴ ኩባንያ ዋና ገንዘብ አስር በመቶ ወይም ከዚያ በሊይ የሆነው ዴርሻ በላሊ ኩባንያ 

የተያዘ ከሆነ የመጀመሪያው ኩባንያ በሁሇተኛው ኩባንያ ውስጥ   አክሲዮኖች ሉኖሩት 

አይችሌም፡፡ 

2) ሁሇት ኩባንያዎች አክሲዮኖቻቸውን የተገዛዙ ሆኖ አንደ ኩባንያ ከላሊው ኩባንያ ዋና 

ገንዘብ ውስጥ አስር ከመቶ ወይም ከዚያ በሊይ የገዛ ከሆነ ይዞታቸዉን ሇኩባንያው መዝጋቢ 

አካሌ ማስታወቅ አሇባቸው፡፡ መዝጋቢው አካሌም የተገዛዙትን በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 

1 በተወሰነው መጠን እንዱቀንሱ ይጠይቃቸዋሌ፡፡ ሇመቀነስ የማይስማሙ ከሆነ 

ከመካከሊቸው  አነስተኛ ይዞታ ያሇው ኩባንያ ይዞታውን እንዱሸጥ ያዛሌ፡፡  

3) አንደ ኩባንያ በላሊው ኩባንያ ውስጥ ያሇው ይዞታ እኩሌ የሆነ እንዯሆነና አንዯኛው 

ኩባንያ ይዞታውን ሇላሊው ኩባንያ ሇመሸጥ ያሌተስማማ እንዯሆነ እያንዲንዲቸው በላሊው 

ኩባንያ ውስጥ ያሊቸው ዴርሻ ከአስር ከመቶ በታች መቀነስ አሇበት፡፡ 

4) ኩባንያዎቹ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 ወይም 3 የተመሇከተውን የፇፀሙ ሇመሆናቸዉ 

ሇመዝጋቢው አካሌ የጽሐፌ መግሇጫ ማቅረብ አሇባቸው፡፡  
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 አንቀጽ 548 ትርጓሜ 

   በዚህ ሕግ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር፡- 

1) “ቡዴን” ማሇትሆሌዱንግ ኩባንያንና የሆሌዱንግ ኩባንያውን ተቀጥሊኩባንያ ወይም 

ኩባንያዎችን የሚያቅፌ ነው፡፡ 

2) “ተቀጥሊ ኩባንያ” ማሇት በቀጥታ ወይም በላሊ ተቀጥሊ ኩባንያ በኩሌ በተዘዋዋሪ በላሊ 

ኩባንያ ቁጥጥር ሥር ያሇኩባንያ ነው፡፡ 

3) “ቁጥጥር” ማሇት ሆሌዱንግ ኩባንያ በቀጥታ ብቻውን ወይም ከላልች ባሇአክስዮኖች ጋር 

በመሆን የፊይናንስ፣የአሠራር እና ላልች የተቀጥሊ ኩባንያ ፖሉሲዎችን የመምራት 

ሥሌጣን ነው፡፡ በተቀጥሊኩባንያ ሊይ ቁጥጥር አሇ የሚባሇው ሆሌዱንግ ኩባንያው፤ 

(ሀ) በእርሱ ቁጥጥር ያሇ መሆኑን በተሇየ ሁኔታ በግሌጽ  ማስረዲት ካሌተቻሇ 

በስተቀር፣በተቀጥሊ ኩባንያው ውስጥ ያለ ከግማሽ በሊይ ዴምፅ የሚያሰጡ 

መብቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ በባሇቤትነት የተያዘ፤ 

 (ሇ)  በላሊ ኩባንያ ግማሽ ወይም ከግማሽ ያነሰ ዴምፅ የመስጠትመብትኖሮት፤ከላልች 

ባሇአክሲዮኖች ጋር በተዯረገ ስምምነት ከግማሽ በሊይ የሆነውን ዴምፅ የመስጠት መብት/ከያዘ/ 

ከተጎናጸፇ፤ በመተዲዯሪያ ዯንብ ወይም በስምምነት የኩባንያውን የፊይናንስ፣ የአሠራርና  

ላልች ፖሉሲዎችን ከተቆጣጠረ/የመቆጣጠርመብት ከያዘ/፤ የኩባንያውን ንግዴ የመቆጣጠር 

ሥሌጣን ካሇው የኩባንያውን ከፌተኛ አስፇጻሚ አካሌ አባሊት መካከሌ አብዛኛውን አባሇት 

የመሾምና የመሻር መብት ካሇው፤ ወይም በተግባር አብሊጫውን የጠቅሊሊ ጉባዔዎችን ወይም 

ተመሳሳይ አካሊትን ዴምፅ ሲሠራበትና ንግደን ሲቀጣጠር፤ 

ነው፡፡ 

4)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 (ሇ) እና (መ) ቁጥጥር አሇ ተብል የሚገመተው 

የከፌተኛው አስፇጻሚ አካሌ አባሊት በላሊ ኩባንያ ሇሁሇት ተከታታይ የበጀት ዓመታት 

ሲሰየሙ ነው፡፡ ላሊው ኩባንያ መሰየሙን አዴርጎታሌ  የሚባሇው በተጠቀሰው የበጀት 

ዓመት ከአር በመቶ በሊይ ዴምፅ የመስጠት መብት ሲኖረውና በኩባንያው ከእርሱ የበሇጠ 

ዴምጽ የመስጠት መብት ያሇው ላሊ ባሇአክሲዮን የላሇ ከሆነ ነው፡፡ 
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5)  “ሙለ ሇሙለ በባሇቤትነት የተያዘ ኩባንያ” ማሇት ከሆሌዱንግ ኩባንያው በስተቀር 

በእርሱ ስም የሚሠሩ ላልች ባሇአክሲዮኖች ወይም ላልች ማናቸውም ተቀጥሊ ኩባንያዎች 

ወይም ሰዎች የላለበት ኩባንያ ነው፡፡ 

 አንቀጽ 549.ተሳትፍን ስሇ መተመን 

1) ሇቁጥጥር ዓሊማ በተግባር የሚሠራባቸውን ዴምፅ የሚያሰጡ መብቶችን የያዙ 

አክሲዮኖችን የመሸጥ ወይም የመግዛት መብት ዴምፅ ሇሚያሰጡ መብቶች ቆጠራ 

የሚታሰቡ ይሆናለ፡፡ 

2) በተቀጥሊ ኩባንያው በራሱ ወይም በተቀጥሊ ኩባንያዎቹ ባሇቤትነት ከተያዙ 

አክሲዮኖች ጋር የተያያዙ /የተጣመሩ/ ዴምፅ የሚያስጡ መብቶች በተቀጥሊ ኩባንያ 

ውስጥ ያለ ዴምፅ የሚያስጡ መብቶች አቆጣጠር ተፇጻሚ አይሆኑም፡፡ 

 አንቀጽ 550.ቁጥጥርን የማስታወቅ ኃሊፉነት 

1) የሆሌዱንግ ኩባንያ የሥራ አመራር ቁጥጥሩ እንዯተጀመረ ወዱያውኑ ሇተቀጥሊ 

ኩባንያው ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ተቀጥሊ ኩባንያው እንዲወቀ ወዯያውኑ በላሊ ኩባንያ ያለትን አክሲኖችንና ዴምፅ 

የሚያሰጡ መብቶችን ሳይዘገይ ሇሆሌዱንግ ኩባንያው ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 551 የሆሌዱንግ ኩባንያው ሇተቀጥሊ ኩባንያው አመራርመመሪያ/ትእዛዝ/ የመስጠትመብት 

1)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (2) እና (3) የተመሇከተው ሌዩ ሁኔታ እነዯተጠበቀ 

ሆኖ፣ ሆሌዱንግ ኩባንያ ሇተቀጥሊ ከባንያው መመሪያ የመስጠት መብትአሇው፡፡ 

2)   በዚህ ሕግ አንቀጽ 557የተዯነገጉት ሁኔታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣የተቀጥሊ 

ኩባንያው የማኔጅመንት አካሌ በሆሌዱንግ ኩባንያው የተሰጠውን መመሪያ 

/ትእዛዝ/ ማክበር ይኖርበታሌ፡፡ 

3)  የሚከተለት የማኔጅምንት አባሊት በመመሪያውአ ይገዯደም፤ 
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(ሀ) በተሇይ መተዲዯሪያ ዯንብን፣ የባሇአክሲዮኖችን ስምምነትን ወይም ማናቸውንም 

ሕግ /ዯንብ/  መሠረት በማዴረግ በሆሌዱንግ ኩባንያው ወይም /ኩባንያውን 

በሚቆጣጠሩት ባሇአክሲዮኖች ያሌተሾሙ ዲይሬክተሮችና ሥራ አስኪያጆች፤ 

(ሇ) ከአባሌነት ክፌያ ውጭ ከኩባንያው ወይም ከኩንባያው ጋር ትስስር ካሇቸው 

ሰዎች ጋር ንብረት ወይም ገንዘብ ነክ ግንኙነት የላሊቸውዲ ሬክተሮች፤ 

(ሏ) ካለየ ሠራተኛ ተወካይ የሆኑዲ ይሬክተሮች፤ 

4)  ሙለ ሇሙለ በሆሌዱንግ ኩባንያ ባሇቤትነት ያሌተያዘ ተቀጥሊ ኩባንያ አመራሩ 

በሆሌዱንግ ኩባንያው የሚመራ መሆን ወይም አሇመሆኑን ሇመዝጋቢው አካሌ 

ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

5)  በተቃራኒው አንዱታወቅ ካሌተዯረገ በስተቀር፣ ሙለ ሇሙለ በሆሌዱንግ ኩባንያ 

ባሇቤትነት የተያዘ ተቀጥሊ ኩባንያ ከኦሌዱንግ ኩባንያው መመሪያ እንዯሚቀበሌ 

ተዯርጎ ስሇሚገመት ሙለ ሇሙለ በሆሌዱንግ ኩባንያው መያዙን እንጂ መመሪያ 

የሚቀበሌ ወይም የማይቀበሌ መሆኑን ሇመዝጋቢው አካሌ ማስታወቅ 

አይጠበቅበትም፡፡ 

 አንቀጽ 552 በተቀጥሊ ኩባንያ ዯረጃ ስሇሚኖር መረጃ የማግኘት መብት 

በተቀጥሊ ኩባንያ ሊይ ተፇጻሚ የሚሆን አግባብ ያሇውን ሕግ የሚተሊሇፌ ወይም የሦስተኛ 

ሰዎችን መብት የሚነካ ካሌሆነ በቀር፣ የኩባንያ የቦርዴ ዲይሬክተሮች ወይም ተመሳሳይ 

ዯረጃ ያሇው ተም ከተቀጥሊ ኩባንያው ማናቸውንም መረጃዎች የማግኘት መብት አሇው፡፡ 

አንቀጽ 553 የመረጃ መብት እና ሌዩ መረጃ ስሇመጠየቅ 

በቡዴን /የታቀፈ/ ሥር ያለ/ ኩባንያዎችና የቡዴኑ የቀዴሞ አባሌ ኩባንያዎች መረጃዎች 

መረጃ የማግኘትና ሌዩ ምርመራ እንዱዯረግ የመጠየቅ መብት ሊሊቸው ክፌት ናቸው፡፡ 

አንቀጽ 554 በቡዴን ውስጥ ስሇሚኖር የንግዴ ዕዴልች  

የተቀጥሊ ኩባንያው ንላልች ዲይሬክተሮች፣ ዲይሬክተሮች የላለ እንዯሆነ፣ተቆጣጣሪ 

ያሌሆኑ  የኩባንያው ባሇአክሲኖች ካሌፇቀደ በስተቀር፣ተቀጥሊ ኩባንያው ሙለ ሇሙለ 



194 
 

በሆሌዱግ ኩባንያው ባሇቤትነት ካሌተያዘ ሆሌዱንግ ኩባንያው በራሱ ወይም በላሊ ተቀጥሊ 

ኩባንያው አማካይነት የኩባንያውን የንግዴ ዕዴልችን /አጋጣሚዎችን/  ሉጠቀምባቸው 

አይችሌም፡፡ 

 አንቀጽ 555…ሌዩ ምርመራ አንዱዯረግ የመጠየቅ መብት ስሊሊቸው ባሇአክሲዮኖች 

በዚህ ሕግ አንቀጽ 553በተመሇከቱት ሁኔታዎች የተቀጥሊ ኩባንያ ባሇአክሲኖች 

በሆሌዱንግ ኩባንያው ሊይ ሌዩ ምርምራ እንዱዯረግ መጠየቅ ይችሊለ፡፡ 

 አንቀጽ 556 በሽያጭ የማስተሊሇፌ መብት 

1) የሆሌዱንግ ኩባንያ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ ከዘጠና በመቶ  በሊይ 

የሆነውን አክሲኖችን ወይም ዴምፅ የሚያሰጡ በመብቶችን በባሇቤትነት ከያዘ ላልቹ 

ባሇአክሲዮኖች ሆሌዱንግ ኩባንያው አክሲዮናቸውን እንዱገዛቸው መጠየቅ ይችሊለ፡፡ 

2) የተቀጥሊ ኩባንያው ባሇአክሲዮኖች ሆሌዱንግ ኩባንያው ወይም በእርሱ የተወከሇ 

/የተሰየመ/ ላሊ ሰው አክሲዮናቸውን እንዱገዛቸው በፌርዴቤት መጠየቅ ይችሊለ፡፡ 

3) የመሸጫው የውሌ ቃልችና ዋጋው የሚወሰንበት መመዘኛ እንዱሁም ዋጋውን 

በተመሇከተ ስምምነት ሊይ ካሌተዯረሰ ዋጋው በፌርዴ ቤት በተሾመ ባሇሙያ 

ሚወሰን መሆኑ በመጠየቂያው/ ሰነዴ/ መገሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

  አንቀጽ 557 ስሇቡዴን ጥቅሞች 

1) የተቀጥሊ ኩባንያ የሥራ አመራር በተሇይም በሆሌዱንግ ኩባንያው በተሰጠ መመሪያ 

ከኩባንያው ተፃራሪ /ተቃራኒ/ የሆነ ውሳኔ የወሰነ እንዯሆነ፣ የተጣሇበትን እምነት 

እንዲሌተወጣ የማያስቆጥረው፤ 

(ሀ) ውሳኔው የቡዴኑን አጠቃሊይ ጥቅም የጠበቀ ከሆነ፤ 

(ሇ) የሥራ አመራሩ ኪሣራው፣ ጉዲቱ ወይም የጥቅም መጓዯለ በቂ ነው ተብል 

በሚገመት ጊዜ ውሰጥ በጥቅም፣በትርፌ ወይም በተጠቃሚነት ይስተካከሊሌ 

/ይተካሌ/ ይሇወጣሌ/ ብል በበቂ ሁኔታ ከገመተ እና ጉዲቱ፣የጥቅም መጓዯለ 

ወይም ተጠቃሚነቱ የኩባንያውን ቀጣይ ህሌውና አዯጋ ሊይ የማይጥሇው ከሆነ፤ 
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2)  የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1(ሇ) ሙለ ሇሙለ በሆሌዱንግ ኩባንያው 

ባሇቤትነት በተያዘ ተቀጥሊ ኩባንያ ሊይተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

3)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ1 የተመሇከተው ያሌተሟሊ እንዯሆነ ተቀጥሊ 

ኩባንያው የሥራ አመራር የሆሌዱንግ ኩባንያውን መመሪያዎች አሌፇጽምም ማሇት 

/ሊሇመፇጸም/ ይችሊሌ፡፡ 

 አንቀጽ 558 የተሳሳተ ግብይት 

1) ሇቡዴኑ ጥቅም ተብል በሆሌዱንግ ኩባንያው በተሰጡ መመሪያዎች የሚመራ 

ተቀጥሊ ኩባንያ በራሱ ሀብት የኩባንያውን ንብረት ከመጣራት የሚያዯነው መሆኑ 

ተስፊ የሚጣሌበት ካሌሆነ፣ሆሌዱንግ ኩባንያው ሳይዘገይ በተቀጥሊ ኩባንያው ሊይ 

ሥር ነቀሌ የመዋቅር ሇውጥ ማካሄዴ ወይም የኩባንያው ንብረት እንዱጣራ ሂዯቱን 

መጀመር ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ሆሌዱንግ ኩባንያው የዚህን አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) የተሊሇፇ እንዯሆነ ወይም 

የተቀጥሊ ኩባንያውን ጥቅም በሚጎዲ መንገዴ የመራው እንዯሆነ፣አዯጋ ሊይ 

ከመውዯቁ በፉት ተቀጥሊ ኩባንያው ሊሌከፇሇውዕዲ ተጠያቂ ነው፡፡ በዚህም ጊዜ 

ሆሌዱንግ ኩባንያው አዯጋውን የሚያውቅ ወይም ማወቅ የሚገባውእንዯነበረ 

/ተዯርጎ/ ይገመታሌ፡፡ ፌርዴ ቤትም የገንዘብ ጠያቂዎችን አግባብነት ያሇቸውን 

ዕዲዎች ያጣራሌ፡፡ 

አንቀጽ 559 የካሳ መብት ጥያቄውን ስሇሚያቀርበው አካሌ 

በዚህ ህግ አንቀጽ 558 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት የሚቀርብ የካሣ መብት ጥያቄ 

የሚቀርበው በተቀጥሊ ኩባንያው ሂሣብ አጣሪ፣በአስተዲዯሪ ወይም በንብረት ጠባቂ 

ብቻ ነው፡፡ 

560 ፌርዴ ቤት በራሱ አነሳሽነት የካሳ መብት ሉወስን የሚችሌ ስሇመሆኑ 

ፌርዴ ቤት በዚህ ህግ አንቀጥ 558 መሰረት ሇዯረሰ ጉዲት ሆሌዱን ኩባንያው ካሳ 

እንዱከፌሌ ጥያቄ ባይቀርብሇትም እንኳን በራሱ አነሳሽነት የመብት ጥያቄውን 

ሉያንቀሳቅሰው ይችሊሌ፡፡ 
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 አንቀጽ 561 ሆሌዱንግ  ኩባንያ  ሇተቀጥሊ ኩባንያው ያሇበት ኃሊፉነት 

ሆሌዱንግ ኩባንያ በተቀጥሊው ኩባንያ ሊይ ያሇውን ሥሌጣን ተቀጥሊ ኩባንያውን ሇኪሳራ 

በሚዲርግ ሁኔታ መጠቀም አይኖርበትም፡፡ በተሇይም ተቀጥሊ ኩባንያው የሚከተለትን 

እንዱፇጽም ሉያዯርገው አይገባም፡- 

1) ሀብቱን ወዯሆሌዱንግ ኩባንያው ወይም ሇላሊ ወገን እንዱያስተሊሌፌ ወይም በከፌተኛ 

ሁኔታ እንዱቀንስ፤  

2) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ትርፈን እንዱቀንስ ወይም ወዯራሱ ወይም ሇላሊ ወገን 

እንዱያስተሊሌፌ፤  

3) ሇራሱ ወይም ሇላሊ ኩባንያ ዕዲ ዋስ እንዱሆን፤ 

4) ያሇ በቂ ምክንያት እንቅስቃሴውን የሚጎደ ውሳኔዎችን እንዱወስን፤ወይም 

5) ህሌውናውን አዯጋ ሊይ የሚጥሌ ክፌያ እንዱፇጽም፡፡  

 አንቀጽ 562… ሆሌዱንግ ኩባንያ ሇተቀጥሊው ያሇበት ተጠያቂነት   

1) ሆሌዱንግ ኩባንያው፡-   

 (ሀ) ያሇውን የመቆጣጠር ስሌጣን በአግባቡ ባሇመወጣት ወይም በዚህ ሕግ በአንቀጽ 

561የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ወይም ማናቸውንም ህገወጥ ዴርጊት 

በመፇጸም ተቀጥሊ ኩባንያውን ሇዕዲ እንዱዲረግ ወይም ጉዲት እንዱዯርስበት ካዯረገ፤ 

   (ሇ) የተቀጥሊ ኩባንያውን ትርፌ ወይም እዲ ወዯራሱ ወይም ወዯ ላሊ ኩባንያ     

 የሚያዛውር ስምምነት ካሇ፤  

   (ሏ) ተቀጥሊ ኩባንያው ያሇበትን ዕዲ እንዲይከፌሌ የራሱን ወይም የተቀጥሊውን            

 ሀብት ከገንዘብ ጠያቂዎች እንዱሸሽ ካዯረገ፤  

   (መ) ተቀጥሊ ኩባንያውን ያመው ያሇበትን እዲ ወይም ወዯፉት ይመጣሌ ብል 

 የገመተውን እዲ ወዯተቀጥሊ  ኩባንያው ሇማስተሊሇፌ ከሆነ፣(ኩባንያውን 

ያመው ሇዚህ አሊማ ከሆነ) 

   ሇሚመጣው ኃሊፉነት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 
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2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ)፣ (ሏ) እና (መ) መሠረት ሇሚመጣ አሊፉነት 

ሆሌዱንግና ተቀጥሊ ኩባንያው በአንዴነትና በተናጠሌ ኃሊፉዎች ናቸው፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት 

የማኀበራት መዋሃዴ እና መከፊፇሌ 

 

አንቀጽ 563  የማኀበራት መዋሀዴ   

1) አንዴ የንግዴ ማኀበር አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ማኀበራትን በመጠቅሇሌ ወይም 

ሁሇትና ከዚያ በሊይ የሆኑ ማኀበራት ተቀሊቅሇው አዱስ ማኀበር በመመስረት ሉዋሀደ 

ይችሊለ፡፡ 

2) ሇመፌረስ በመጣራት ሊይ ያሇ ማኀበር የንብረት ክፌፌሌ ከመዯረጉ በፉት ከላሊ ማኀበር ጋር 

ሉዋሀዴ ይችሊሌ፡፡ 

3) ውህዯቱ በማንኛውም የንግዴ ማኀበር መካከሌ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 564  የማኀበራት መከፇሌ 

    የንግዴ ማኀበራት በሚከተለት ሁሇት መንገድች ሉከፇለ ይችሊለ፡- 

1) የአንዴ ማኀበር ሀብት ወዯሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ ወዯ ሆኑ ክፌልች ሲከፇሌና 

በእያንዲንደ የሀብት ክፌሌ መሰረት አዲዱስ ማኀበራት ሲመሰረቱ ወይም የተከፊፇሇው 

የእያንዲንደ የሃብት ክፌሌ ወዯ ሇነባር ማኀበራት ሲተሊሇፌ፤ ወይም 

2) የአንዴ ማኀበር የተወሰነ የሀብት ክፌሌ አዱስ ማኀበር ሲመሰረት ወይም ወዯ ነባር ማኀበር 

ሲተሊሇፌ፡፡ 

 

አንቀጽ 565  የውህዯት ወይም መከፇሌ ውሳኔ 
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1) ውህዯቱ ወይም መከፇለ መመስረቻ ጽሐፌን ሇማሻሻሌ ተፇጻሚ በሚሆኑ ዴንጋጌዎች 

መሰረት በሚወሀደት በእያንዲንደ ማህበር ወይም በሚከፇሇው ማኀበር መወሰን አሇበት፡፡ 

ሆኖም የሚዋሀዯው ወይም የሚከፇሇው ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ ከሆነ የውህዯት 

ወይም የመከፇሇ ውሳኔው ያለ እንዯሆነ ሌዩ መብት ባሊቸው ባሇአክሲዮኖች ሌዩ ጉባኤ 

ወይም የግዳታ ወረቀት ባሇቤቶች ጉባኤ መፅዯቅ አሇበት፡፡ 

2) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ ውሳኔ ያሌተስማማ የማኀበሩ አባሌ በዚህግ አንቀጽ 413  

መሰረት አክሲዮኑን ሽጦ ከማህበሩ የመውጣት መብት አሇው፡፡ 

 አንቀጽ 566 የውህዯት ወይም የመከፇሌ ስምምነት 

1) የውህዯት ወይም የመከፇሌ ስምምነት በሚዋሀደት ወይም በሚከፇለት ማኀበራት 

ተዘጋጅቶ እንዯአግባቡ በእያንዲንደ ማኀበር የዲይሬክተሮች ቦርዴ ሰብሳቢ ወይም በስራ 

አስኪያጅ መፇረም አሇበት፡፡ 

2) የመዋሀዴ ወይም የመከፇሌ ስምምነቱ መመስረቻ ጽሐፌን ሇማሻሻሌ ተፇጻሚ በሚሆኑ 

በዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች መሰረት በእያንዲንደ ማኀበር መጽዯቅ አሇበት፡፡ ሆኖም ውህዯቱ 

ወይም ክፌፌለ በአባሊቱ ሊይ ተጨማሪ ግዳታ የሚያስከትሌ የሆነ እንዯሆነ ስምምነቱ 

ሙለ ዴምጽ መጽዯቅ አሇበት፡፡ 

3) የውህዯት ወይም የመከፇሌ ስምምነት እንዯአግባቡ የሚከተለትን መያዝ አሇበት፡- 

 (ሀ) የሚዋሀደትን ወይም የሚከፇለትን ማኀበራት ዓይነት፣ የንግዴ ስምና የዋና 

መስሪያ ቤት አዴራሻ፤ 

 (ሇ) ውህዯቱ ወይም መከፇለ አዱስ ማኀበር የሚያስገኝ ከሆነ የማኀበሩን ዓይነት፣ 

የንግዴ ስምና የዋና መስሪያ ቤቱን አዴራሻ፤ 

(ሏ) የውህዯቱ ወይም የመከፇለ ምክንያትና ሁኔታ፤ 

(መ) የእያንዲንደን ማኀበር የፀዯቀ ዓመታዊ የተጠቃሇሇ የሑሳብ ሪፖርት፤ 

 (ሠ) ወዯጠቅሊዩ ወይም አዱሱ ማኀበር የተዛወረውን ሀብት እና ዕዲ መግሇጫ፣ 

የሀብት ግምትና የአገማመቱ ሁኔታ፤ 
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(ረ) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ የሚገኙ አክሲዮኖች፣ ዴርሻዎች ወይም መያዣዎች 

የሚተሊሇፈበትን ሁኔታና ተመን፣ ትርፌ ማስገኘት የሚጀምሩበትን ጊዜ እና 

መብትን የሚመሇከቱ ሌዩ ሁኔታዎች ተግባራዊ መሆን የሚጀምሩበትን ጊዜ፤ 

(ሰ) የጠጠቅሊዩ ወይም የተከፊዩ ማኀበር ባሇዴርሻዎች በጠቅሊዩ ወይም በአዱሱ 

ማኀበር ውስጥ የሚኖራቸውን ዴርሻ እና መብት፤ 

(ሸ) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ ባሇመስማማታቸው ከማኀበሩ ሇሚወጡ አባሊት 

የሚሰጠውን የገንዘብ መጠን፤ 

(ቀ) ተጠቅሊዩ ወይም ተከፊዩ ማኀበር ያከናወናቸው ተግባራት በጠቅሊዩ ወይም አዱስ 

በሚመው ማኀበር እንዯተከናወኑ የሚቆጠርበትን ቀን፤ 

(በ) ያሌተወሰነ ኃሊፉነት ያሇባቸው ባሇዴርሻዎች ካለ ስማቸውን፤ 

(ተ) ከመዯበኛ አክሲዮኖች የተሇየ ጥቅምና ሌዩ መብት የሚያስገኙ አክሲዮኖችን ሇያዙ 

አባሊት የተሰጠ መብትና ጥቅም፤ 

(ቸ) ውህዯቱ ወይም መከፇለ የሚያስከትሇውን ግዳታ እና ኃሊፉነት እንዱሁም 

በገንዘብ ጠያቂዎች ሊይ የሚኖረውን ተጽዕኖ፣ (ነ) ሇአባሊት ወይም ሇስራ 

አመራሮች ሉሰጥ የሚችሇውን ሌዩ ጥቅም፣  እና 

(ኘ) ላልች አግባብነት ያሊቸው መረጃዎችን፡፡  

 አንቀጽ 567 የውህዯት ወይም መከፇሌ ሪፖርት 

1) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ የሚሳተፈት ማኀበራት ሇጉባኤ የሚቀርብ የውህዯት 

ወይም የመከፇሌ ሪፖርት በጋራ ወይም በየግሊቸው  ማዘጋጀት አሇባቸው፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው ሪፖርት የሚከተለትን መያዝ አሇበት፡- 

(ሀ) የውህዯቱን ወይም የመከፇለን አሊማና ውጤቱን፤ 

 (ሇ) የውህዯቱን ወይም መከፇለን ስምምነት፤ 

(ሏ) ሇባሇአክሲዮን የሚሰጠውን የአክሲዮን ዋጋ የሚሰሊበት ተመን፣ካሇ  የማስተካከያ 

ክፌያ፣ አባሊት በጠቅሊዩ ወይም በአዱሱ ማኀበር ውስጥ  የሚኖራቸውን ዴርሻ፣ 

መብት እና ግዳታ፤ 
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(መ) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ ባሇመስማማታቸው ከማኀበሩ ሇሚወጡ 

     አባሊት በጥሬ ገንዘብ የሚሰጠዉን ክፌያ፤ 

(ሠ) በጠቅሊዩ ማኀበር ዋና ገንዘብ ሊይ የሚኖረውን  ጭማሬ፤ 

(ረ) እንዯአግባብነቱ ውህዯቱን በተመሇከተ አግባብ ካሇው አካሌ ፇቃዴ የተሰጠው 

 መሆኑን፣  

(ሰ) ውህዯቱ ወይም መከፇለ በውህዯቱ ወይም በመከፇለ ተሳታፉ በሆኑ 

    ማኀበራት ሰራተኞች ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ተጽዕኖ፤ እና 

(ሸ) ላልች አግባብነት ያሊቸው መረጃዎችን፡፡  

  አንቀጽ 568 ስምምነቱን ስሇማሳወቅ 

1) የመዋሀዴ ወይም የመከፇሌ ስምምነቱ ከፀዯቀበት ጊዜ ጀምሮ ባለት ሦስት ወራት 

ውስጥ በየወሩ ሇአንዴ ጊዜ አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ ሇህዝብ መገሇፅ 

አሇበት፡፡ እንዱሁም ማስታወቂያው በሚዋሀዯው ወይም በሚከፇሇው ማኀበር ዋና 

መስሪያ ቤት መሇጠፌ አሇበት፡፡ የሚዋሀዯው ወይም የሚከፇሇው ኃሊፉነቱ የተወሰነ 

የሕዝብ ኩባንያ ከሆነ በተጨማሪ ማስታወቂያው  በኩባንያው ዯረ-ገጽ መውጣት 

አሇበት፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ሇህዝብ የሚገሇፀው ማስታወቂያ በዚህ ህግ 

አንቀጽ 567 ንዐስ አንቀጽ 2 (ሀ)፣(ሏ)፣(ሠ) እና (ሰ) የተመሇከቱትን መረጃዎች፣ 

በአንቀጽ 574  የተመሇከተውን የገንዘብ ጠያቂዎች መብት እና በአንቀጽ 575   

የተመሇከተውን የግዳታ ወረቀት ባሇቤቶች መብት መያዝ አሇበት፡፡ 

3) በዚህ አንቀጽ ንዏስ አንቀጽ 1 መሠረት የመጀመሪያው ማስታወቂያ ሇሕዝህ ይፊ 

ከተዯረገበት ቀን ጀምሮ ባለት ሦስ) ወራት ውስጥ ውህዯቱ ወይም መከፇለ አግባብ 

ሊሇው የመንግስት አካሌ ቀርቦ መጽዯቅ ወይም አዱስ ማኀበር የሚም ከሆነ 

መመዝገብ አሇበት፡፡ 

 አንቀጽ 569 የውህዯት ወይም የመከፇሌ ኦዱት   

1) የውህዯት ወይም የመከፇሌ ስምምነት፣ እንዯአግባብነቱ በዲይሬክተሮች ቦርዴ ወይም 

በሚመሇከታቸው ላልች አመራሮች የሚዘጋጀው የውህዯት ወይም መከፇሌ ሪፖርት፣ 

ዓመታዊ የተጠቃሇሇ ሂሳብ እና ላልች አስፇሊጊ የውህዯት ወይም መከፇሌ ሁኔታዎች 



201 
 

ኦዱት መዯረግ አሇባቸው፡፡ በውህዯቱ ወይም መከፇለ የሚሳተፈት ማህበራት በጋራ 

ኦዱተር ሉሾሙ ይችሊለ፡፡ የኦዱተሮችን አሿሿም በተመሇከተ የዚህ ሕግ አንቀጽ 359  

ዴንጋጌ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ የሚሳተፈ ማኀበራት ሇኦዱቱ አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድችንና 

ላልች አስፇሊጊ መረጃዎችን ሇኦዱተሮች ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

3) ኦዱተሮቹ የሚከተለትን በመመርመር ሪፖርት ማቅረብ አሇባቸው፡- 

 (ሀ) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ ተካፊይ ሇሆኑ ማኀበራት አባሊት የተሰጡ  

    አክሲዮኖች ዋጋ፣ አይነትና  ተመን  ተመጣጣኝ ስሇመሆኑ፤ 

 (ሇ) የአተማመን ዘዳው ትክክሇኛ ስሇመሆኑ፤ 

 (ሏ) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ ባሇመስማማታቸው ከማህበራቱ ሇሚወጡ 

     አባሊት የሚሰጠው ክፌያ ተገቢ ስሇመሆኑ፤ 

(መ) በጠቅሊዩ ማኀበር ዋና ገንዘብ ሊይ የሚዯረገው ጭማሪ በዚሁ ማኀበር  

     ውስጥ ዴርሻ የሚሰጣቸውን አባሊት መብት የሚያስጠብቅ ስሇመሆኑ፤እና (ሠ) 

ላልች አግባብነት ያሊቸውን ሁኔታዎች፡፡ 

4) የንግዴ ማኀበራት መዝጋቢው አካሌ ከኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ በስተቀር 

ዓመታዊ የገንዘብ ዝውውራቸውን ወይም የሂሳብ ሚዛናቸውን መነሻ በማዴረግ 

ከተወሰነው መጠን በታች የገንዘብ ዝውውር ወይም የሂሳብ ሚዛን ያሊቸው ማኀበራት 

ከውህዯት ወይም ከመከፇሌ ኦዱት ግዳታ ነጻ እንዱሆኑ መወሰን ይችሊሌ፡፡ 

 አንቀጽ 570 ሰነድችን የማግኘት መብት 

1) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ ተሳታፉ የሆኑ ማኀበራት ሇአባሊት፣ ሇገንዘብ 

ጠያቂዎች እና ሇላልች የሚመሇከታቸው አካሊት የውህዯት ወይም መከፇሌ 

ስምምነቱን፣ የውህዯት ወይም የመከፇሌ ሪፖርቱን፣ የኦዱት ሪፖርቱን፣ 

የተጠቃሇሇ የሂሳብ ሚዛን እና ላልች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው መረጃዎችን 

በዋና መስሪያ ቤቱም ሆነ በቅርንጫፍቹ የውህዯቱን ወይም የመከፇለን ውሳኔ 

የሚያፀዴቀው ጉባዔ ከሚዯረግበት አንዴ ወር በፉት ሉታይ በሚችሌበት ቦታ 

ማስቀመጥ አሇባቸው፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሱት ሰዎች የመረጃዎችን ቅጅ መውሰዴ 

ይችሊለ፡፡ 
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 አንቀጽ 571 ውህዯቱ ወይም መከፇለ የሚፀናበት ጊዜ 

የማኀበራት ውህዯት ወይም መከፇሌ የሚፀናው፡- 

1) በውህዯቱ ወይም በመከፇለ አዱስ ማኀበር በሚምበት ጊዜ ውህዯቱ ወይም 

መከፇለ የሚጸናው አዱሱ ማኀበር በተመዘገበበት ቀን ጀምሮ ይሆናሌ፡፡ 

2) በላልች ሁኔታዎች ውህዯቱ ወይም መከፇለ የሚጸናው አግባብ ባሇው የመንግስት 

አካሌ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡   

አንቀጽ 572 የውህዯትና እና የመከፇሌ ውጤት 

ውህዯት ወይም መከፇሌ፡-   

1) የሂሳብ መጣራት ሳያስፇሌግ የጠፉው ማኀበር መፌረስን፤ 

2) የውህዯቱ ወይም መከፇለ ተግባር በተጠናቀቀበት ጊዜ የነበረው የጠፉው ማኀበር 

ሀብትና ዕዲ ወዯ ጠቅሊዩ ወይም አዱስ ወዯ ተመሰረተው ማኀበር መተሊሇፌን፤  

3) በውህዯት ወይም መከፇሌ ስምምነት በተቀመጡ ሁኔታዎች መሰረት የጠፉው 

ማኀበር አባሊት በጠቅሊዩ ወይም አዱስ በተመው ማኀበር ውስጥ ዴርሻ 

የማግኘት መብትን፤ እና 

4) የተወሰነ ሃብቱ ተከፌል አዱስ ማኀበር የመሰረተው ወይም ወዯ ላሊ ማኀበር 

ሃብቱን ያስተሊሇፇው ማኀበር አባሊት እንዯ ስምምነታቸው ሁኔታ ሃብቱን 

በከፇሇው፣ አዱስ በተመሠረተው ወይም ሃብቱ በተሊሇፇሇት ማኀበር ውስጥ ዴርሻ 

የማግኘት መብትን፤ 

       ያስከትሊሌ፡፡ 

 አንቀጽ 573  በውህዯት ወይም መከፇሌ ጊዜ የአባሊት መብት ጥበቃ 

1) የማኀበሩ አባሊት በውህዯት ወይም መከፇሌ ስምምነት በተቀመጡ ሁኔታዎች 

መሠረት በጠፉው ወይም በተከፇሇው ማኀበር ውስጥ ከነበራቸው እኩሌ ወይም 

ተመጣጣኝ የሆነ ዴርሻና መብት በጠቅሊዩ ወይም አዱስ በተመው ማኀበር 

ውስጥ ይኖራቸዋሌ፡፡ 
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2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 በተመሇከተው መሠረት አባሊት በጠፉው ወይም 

በተከፇሇው ማኀበር ውስጥ ከነበራቸው ዴርሻ ተመጣጣኝ ዴርሻ መስጠት ባሌተቻሇ 

ጊዜ ከተሰጣቸው ዴርሻ አስር በመቶ የማይበሌጥ የማስተካከያ ክፌያ ሉያገኙ 

ይችሊለ፡፡ 

3) በጠፉው ወይም በተከፇሇው ማኀበር ውስጥ ዴምጽ መስጠት የማያስችለ 

አክሲዮኖችን ይዘው ሇነበሩ ባሇአክሲዮኖች በጠቅሊዩ ወይም አዱስ በተመሰረተው 

ማኀበር ውስጥ ተመሳሳይ ወይም አንዴ ዓይነት ዋጋ ያሊቸው አክሲዮኖች 

ሉሰጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

4) በጠፉው ወይም በተከፇሇው ማኀበር ውስጥ ትርፌ ብቻ የሚያስገኙ አክሲዮኖችን 

ይዞ ሇነበረ ባሇአክሲዮን ተመሳሳይ አክሲዮን መስጠት ወይም ማህበሩ የውህዯት 

ወይም የመከፇሌ ስምምነት በተፇረመበት ቀን በነበራቸው ዋጋ አክሲዮኖችን 

ከባሇአክሲኑ ሊይ መግዛት አሇበት፡፡ 

5) በተጠቅሊዩ ወይም በተከፇሇው ማኀበር ውስጥ ሌዩ መብት የሚያስገኙ አክሲዮኖች 

ይዘው ሇነበሩ አባሊት እኩሌ ወይም ተመጣጣኝ መብት የሚሰጡ አክሲዮኖች 

መሰጠት አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 574  የገንዘብ ጠያቂዎች መብት  

1) ከሚዋሀዯው ወይም ከሚከፇሇው ማኀበር ሊይ ገንዘብ ጠያቂዎች ገንዘብ የመጠየቅ 

መብታቸው የውህዯት ወይም የመከፇሌ ስምምነት ሇሕዝብ ይፊ ከመገሇጹ በፉት 

የመክፇያ ጊዜው የዯረሰ ከሆነ ማስታወቂያው ሇሕዝብ ይፊ ከተዯረገበት ጊዜ 

አንስቶ እስከ ሦስት ወር ባሇው ጊዜ ውስጥ ውህዯቱ ወይም መከፇለ እንዲይፇጸም 

በፌርዴ ቤት ሇመቃወም ይችሊለ፡፡  

2) ፌርዴ ቤቱ ገንዘብ ጠያቂዎች ውህዯቱን ወይም መከፇለን የፇቀደ መሆኑን 

ወይም የሚጠይቁት ገንዘብ የተከፇሊቸው መሆኑን ካረጋገጠ ተቃውሟቸውን 

ውዴቅ ማዴረግ አሇበት፡፡  

3) ፌርዴ ቤቱ የሚዋሀዯው ወይም የሚከፇሇው ማኀበር ያሇበትን ዕዲ ሇገንዘብ 

ጠያቂዎች እንዱከፌሌ ወይም ሇዕዲ መክፇያ የሚሆን በቂ ዋስትና እንዱያቀርብ 

በማዘዝ ተቃውሞውን ውዴቅ በማዴረግ የውህዯት ወይም የመከፇሌ ስምምነቱ 

ሉያፀናው ይችሊሌ፡፡  
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አንቀጽ 575  የግዳታ ሰነዴ ያዦች መብት 

1) የሚዋሀዯው ወይም የሚከፇሇው ማኀበር የግዳታ ሰነዴ ያዦች ጉባኤ ውህዯቱን 

ወይም መከፇለን ያሊፀዯቀው እንዯሆነ ዕዲ ከፊይ የሆነው ማኀበር የውህዯት 

ወይም መከፇሌ ስምምነት በማስታወቂያ ሇመጀመሪያ ጊዜ ሇህዝብ ይፊ ከተገሇፀበት 

ቀን ጀምሮ ባለት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ጥያቄ ከሚያቀርቡ የግዳታ ሰነዴ 

ያዦች የዕዲ ሰነድችን መሌሶ መግዛት  አሇበት፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው ዴንጋጌ ተዋህዯው ወይም ተከፌሇው 

አዱስ ማኀበር ሇሚመሰርቱ ማኀበራት የዕዲ ሰነዴ ያዦችም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

3) ማኀበሩ የግዳታ ሰነዴ ያዦች ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት የዕዲ ሰነድቻቸውን ዋጋ 

የሚከፌሌ መሆኑን ያስታወቀ እንዯሆነ የዕዲ ሰነዴ ያዦች ጉባኤ ሳያስፇሌግ 

የጠቅሊዩ ወይም አዱስ የሚመው ማህበር ገንዘብ ጠያቂ ይሆናለ፡፡ 

4) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 በተመሇከተው ጊዜ ውስጥ ጥያቄ ያሊቀረበ የግዳታ 

ሰነዴ ያዥ የጠቅሊዩ ወይም የአዱሱ ማህበር ገንዘብ ጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 576  የገንዘብ ጠያቂዎችን እና የግዳታ ሰነዴ ያዦችን መብት ስሇማስታወቅ  

በንግዴ መዝገብ ውስጥ የሚካተቱ ዝርዝሮች በአንቀጽ 575  ሇገንዘብ ጠያቂዎች እንዱሁም 

በዚህ ህግ አንቀጽ 576  ሇዕዲ ሰነዴ ያዦች የተሰጡትን መብቶች በግሌጽ ማመሌከት 

አሇባቸው፡፡ርዕስ አስር 

በውጭ ሀገር ስሇተመ ወይም በውጭ ሀገር ስሇሚሰራ ማኀበር 

አንቀጽ 577  በውጭ ሀገር ተቁሞ ዋና መስሪያ ቤቱ በኢትዮጵያ ስሇሆነ ማኀበር 

የዚህ ሕግና አግባብ ያሊቸው የላልች ሕጎች ዴንጋጌዎች በውጭ ሀገር ተቁሞ ዋና መስሪያ 

ቤቱ ወይም የንግዴ ስራ ቦታው በኢትዮጵያ በሆነ ማህበር ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 578  በውጭ ሀገር ተቁሞ በኢትዩጵያ ውስጥ ተቀጥሊ ወይም ቅርንጫፌ መስሪያ ቤት 

ያሇው ማኀበር 

1) በውጭ ሀገር ተቁሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚነት ተቀጥሊ ወይም ቅርንጫፌ 

መስሪያ ቤት ባሇው ማኀበር ሊይ የመመስረቻ ጽሐፌ ሇመዝጋቢው አካሌ 
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ስሇማቅረብንና ማስታወቅን እና የሂሳብ ሚዛንን በማስታወቂያ ማውጣትን 

የሚመሇከቱት የዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች በተቀጥሊ ወይም ቅርንጫፌ መስሪያ ቤቶች 

ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

2) ማኀበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ በሚነት የወከሇውን ሰው ስም ማስታወቅና ፉርማው 

በንግዴ መዝገብ እንዱቀመጥ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

3) ተቀጥሊ ወይም ቅርንጫፌ መስሪያ ቤቱ ስራውን ስሇሚያከናውንበት ሁኔታ እና 

ስሇ ሌዩ ሁኔታዎች የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በማኀበሩ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 579  በዚህ ሕግ ከታወቀው የተሇየ ቅርጽ ስሊሇው ማኀበር  

የማኀበሩን ውሳኔ በንግዴ መዝገብ ስሇማስገባት እና የዲይሬክተሮችን ኃሊፉነት የሚመሇከቱት 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ ኩባንያ ዴንጋጌዎች በዚህ ሕግ ከታወቀው የተሇየ ዓይነት ቅርጽ 

ባሇው የውጭ አገር ማኀበር ሊይ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 580  ኃሊፉነት  

በዚህ ሕግ ከአንቀጽ 578  እስከ 580  የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በማኀበሩ ስም 

የሰሩ ሰዎች ስሇማኀበራቱ ግዳታ በጋራና በተናጠሌ አሊፉ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 581  በኢትዮጵያ ተቁሞ በውጭ አገር ስሇሚሰራ ማህበር 

በኢትዮጵያ ተቁሞ በውጭ አገር በሚሰራ ማህበር ሊይ የዚህ ህግ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 582  የውጭ ሀገር ጥቅሞችን በውስጡ ስሇያዘ ማኀበር 

የውጭ ሀገር ጥቅሞችን በውስጡ በያዘ ማኀበር ሊይ ገዯብ የሚጥለ ወይም ሌዩ ሁኔታ 

የሚያስቀምጡ ሌዩ ዴንጋጌዎች የተጠበቁ ይሆናለ፡፡ 

 

ሶስተኛ መጽፌ  

ስሇማጓጓዝ ስራና ስሇኢንሹራንስ 
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ርዕስ አንዴ 

ስሇማጓጓዝ ስራ 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

ክፌሌ አንዴ 

በሁለም ማጓጓዣ ስራዎች ሊይ ተፇፃሚ ስሇሚሆኑ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ 583  የማጓጓዣ ውሌ 

“የማጓጓዣ ውሌ” ማሇት አጓጓዥ የማጓጓዣ ዋጋ ተከፌልት መንገዯኞችን፣ ጓዝን 

ወይም ዕቃን መነሻ ከሆነው መዴረሻ እስከሆነው ስፌራ ሇማዴረስ የማጓጓዝ ግዳታ 

የገባበት  ስምምነት  ነው፡፡ 

አንቀፅ 584 . ሌዩ የክፌያ ስርዓት 

“ሌዩ የክፌያ ስርዓት” ማሇት በጥቅሌ ወይም በኪል ግራም የተወሰነውን የአጓጓዥ 

የኃሊፉነት መጠን የዓሇም አቀፌ የገንዘብ ዴርጅት አሠራርን መሠረት በማዴረግ 

ገንዘቡ ከሚከፇሌበት ሀገር ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የምንዛሬ ተመን  ነው፡፡ 

አንቀፅ 585   አዯገኛ ዕቃ 

“አዯገኛ ዕቃ” ማሇት በባህሪያቸው አዯጋ ሉያስከትለ የሚችለ ናቸው ተብሇው 

በሚመሇከተው አካሌ የተመዯቡ ተቀጣጣይ፣ የሬዱዮ ሞገዴ የሚያመነጩ፣ በሰው 

ሌጅ ጤንነት፣ በአካሌ ወይም በአካባቢ ሊይ አዯጋ ወይም ጥፊት የሚያስከትለ 

የንጥረ ነገር፣ የፇሳሽ ወይም የጋዝ ባህሪ ያሊቸው  እና የመሳሰለ ዕቃዎች ማሇት 

ነው፡፡ 

አንቀፅ 586  ዕቃ 

“ዕቃ” ማሇት ማንኛውም ንብረት ሲሆን በጠጣር፣ በፇሳሽ ወይም በጋዝ መሌክ 

የሚገኝ ጥሬ ዕቃ፣ ምርት፣ መሳሪያ፣ ሸቀጥ፣ ሇገበያ የተዘጋጀ ሶፌት ዌር፣ እንስሳ፣ 
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የተፇጥሮ ሀይሌ ውጤት ከከርስ ምዴር ሀብት የተገኘ እና ላልች ተመሳሳይ 

ንብረቶች ያካትታሌ፡፡ 

አንቀፅ 587  ጓዝ 

“ጓዝ” ማሇት መንገዯኛው ራሱ በሻንጣ፣ በካርቶን ወይም በላሊ ሁኔታ በእጁ 

የሚይዘው እና በአጓጓዡ ያሌመዘገበ፤ ወይም በተመሳሳይ ሁኔታ በአጓጓዡ 

ተመዝግቦበእሱ ኃሊፉነትና አዯራ ስር ሆኖ የሚጓጓዝነው፡፡  

አንቀፅ 588 በባሕር ሊይ ስሇሚዯረግ ማጓጓዝ 

ሰዎችን፣ ጓዝን ወይም ዕቃን በባህር ሊይ ማጓጓዝ ስራ በሚመሇከት ከዚህ ህግ 

ተፇጻሚነት ውጪ ሆኖ “የባሕር ህግ” ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 

 

ክፌሌ ሁሇት  

የማጓጓዝ ሥራ ሰነዴ እና ውሌ 

ንኡስ ክፌሌ አንዴ  

የማጓጓዣ ሰነዴ 

አንቀፅ 589 ማጓጓዣ ሰነዴ የሚይዛቸው ዝርዝሮች 

1) ማንኛውም የመንገዯኛ የማጓጓዣ ሰነዴ ቀጥል የተመሇከቱት ዝርዝሮች ሉይዝ 

ይገባሌ፡፡ 

(ሀ) የተሰጠበትን ቀንና ቦታ፣ 

(ሇ) መነሻ እና መዴረሻውን ቦታና ጊዜ፣ 

(ሏ) መጓጓዣው ከመዲረሻው በፉት የሚያርፌ እንዯሆነ እነዚህኑ ማረፉያ   

 ቦታዎች 

(መ) የአጓጓዡን ስም እና አዴራሻ፣  
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(ሠ) የማጓጓዣውን ዓይነት፣  

(ረ)የማጓጓዣ ክፌያ  እና ተዛማጅ ክፌያዎች፡፡ 

2)  ማንኛውም የተመዘገበ የእጅ ጓዝ ሰነዴ በዚህ አንቀቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 

ከተዘረዘሩት በተጨማሪ የእጅ ጓዙን ክብዯት እና ጥቅሌ ብዛት የሚያመሇክት 

መሆን አሇበት፡፡ 

3)  ማንኛውም የዕቃ የማጓጓዣ ሰነዴ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 ከተዘረዘሩት 

በተጨማሪ የሚከተለትን ዝርዝሮች ሉይዝ ይገባሌ፡፡ 

(ሀ) የሊኪውን፣ የተቀባይን ስም እና አዴራሻ፣  

(ሇ) ዕቃዎቹን ሇማጓጓዝ የመነሻ ርክክብ የተዯረገበት ቀንና ቦታ 

እንዱሁምበመዴረሻ የማስረከቢያ ቦታ፣ 

(ሏ) የዕቃውን አይነት፣ ብዛት ወይም መጠን፣ ክብዯት፣ ዕቃው የታሸገበትን 

ዘዳ፣  

(መ) በጥቅለ ብዛት እና በጥቅለ ሊይ ያሇውን ሌዩ ምሌክት፣ ያሇም እንዯሆነ 

የተሰጠውን ቁጥር፣  

(ሠ) አዯገኛ የሆነ ዕቃ ካሇ ስሇ ዕቃው አስፇሊጊውን ጠቅሊሊ መረጃ፣  

(ረ) ከማጓጓዙ ሥራ ጋር የተያያዙ የማጓጓዣ ክፌያዎች፣ ተጨማሪ ክፌያዎችና 

ላልች ውለ ከተዯረገበት ጊዜ እስከ ማስረከቢያ ጊዜ ዴረስ የሚወጡ 

ወጪዎች፣ እና 

(ሰ) የአጓጓዡ ስምምነት ማረጋገጫ፡፡ 

4) ሇጉምሩክ መብት ማስፇፀም እና ሇላልች ሥነ-ሥርዓቶች የሚጠየቁ ሰነድች 

አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ በአባሪነት መያያዛቸውን የሚያመሊክት መሆን 

አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 590 የማጓጓዣ ሰነዴ አገሌግልት 

1)  የማጓጓዣ ሰነዴ መኖር የማጓጓዝ ሥራ ውሌ መዯረጉን ያረጋግጣሌ፡፡ 

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም የማጓጓዣ ሰነዴ አሇመኖር፣ 

ወይም ዋጋ የላሇው መሆን፣ ወይም መጥፊት ወይም ከመዯበኛው የተሇዬ 
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መሆን ወይም በትክክሌ አሇመሞሊት የማጓጓዣ ውሌ አሌተፇጸመም 

አያሰኘውም ወይም ያሇውን ዋጋ አያሳጣውም፡፡ 

3)  የማጓጓዣ ሰነዴ መኖር ዕቃዎቹን አጓጓዡ ስሇመቀበለ፣ የዕቃዎች ብዛት ወይም 

የጥቅልችን ቁጥር፣ በጥቅልቹ ሊይ ያሇውን ሌዩ ምሌክቶችና መግሇጫዎች 

ትክክሇኛነት፣ እንዱሁም የዕቃዎቹ ክብዯት እና የዕቃዎቹን ውጫዊ ሁኔታ እና 

ስሇአስተሻሸጋቸው ማስረጃ ነው፡፡  

አንቀፅ 591 የኤላክትሮኒክ ሰነድች ተቀባይነት 

1)  ሇማጓጓዝ ስራ ተብሇው የተዘጋጁ የኤላክትሮኒክ ሰነድች ተቀባይነት ባሇው 

የኤላክትሮኒክ መንገዴ እስከተዘጋጁ ዴርስ እነዯጽሁፌ ሰነዴ ተቀባይነት 

ይኖራቸዋሌ፡፡ 

2)  የኤላክትሮኒክ ሰነድች በተዋዋይ ወገኖች እንዱፇረሙ ወይም በምስክር 

እንዱረጋገጡ አይጠየቅም፡፡ 

አንቀፅ 592 የዕቃ ማጓጓዣ ሰነድችን እንዯሚተሊሇፌ ሰነዴ መጠቀም 

በሊኪውና አጓጓዡ ስምምነትሁለም የዕቃ ማጓጓዣ ሰነድች እንዯሚተሊሇፌ ሰነዴ 

ሆነው ሉዘጋጁ ይችሊለ፡፡ 

 አንቀፅ 593  መንገዯኛ የጉዞ ሰነዴ እንዱይዝ ማስገዯዴ የሚቻሌ ስሇመሆኑ 

አጓጓዥ መንገዯኛው የማጓጓዣ ሰነዴ ወይም የዯንበኝነት ትኬት እንዱቀበሌ እና 

ጉዞው እስኪያሌቅ ጠብቆ እንዱይዝ ሉያስታውቀው ይችሊሌ፡፡  

 አንቀፅ 594 የዕቃ መሊኪያ ሰነዴ ስሇመስጠት 

1)  ሊኪው የዕቃ መሊኪያ ሰነዴ አዘጋጅቶ አጓጓዡ እንዱቀበሇው ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

ይህ ባሌሆነ ጊዜ አጓጓዡ ሊኪውን የዕቃ መሊኪያ ሰነዴ አዘጋጅቶ እንዱሰጠው 

ሉጠይቀው ይችሊሌ፡፡  

2)  ሊኪው እና አጓጓዡ ከተስማሙ የማጓጓዣው ሰነዴ አጓጓዡ በሚሰጠውና ሊኪው 

ተገቢ የሆኑትን ጽሁፍች በሚያሰፌርበት እንዯዯረሰኝ ባለ ላልች ሰነድች ሉተካ 

ይችሊሌ፡፡ 
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አንቀፅ 595 የጉምሩክ ሰነድች እና ላልች ሥነ-ሥርዓቶች 

1) ሊኪው ዕቃው ከመዴረሱ በፉት መሟሊት የሚገባቸው የጉምሩክ እና ሇላልች ሥነ 

ሥርዓቶች አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድችን ከማጓጓዣ ሰነዴ ጋር ማያያዝ ወይም ሇአጓጓዡ 

መስጠት እና አጓጓዥ የጠየቀውን መረጃዎች ማቅረብ  ይኖርበታሌ፡፡ አጓጓዡ እነዚሁኑ 

ሰነድችና መረጃዎች ትክክሇኛነትም ሆነ የተሟለ ስሇመሆናቸው ሇመመርመር ምንም 

ዓይነት ግዳታ የሇበትም፡፡ 

2) ሊኪው በነዚህ ሰነድችና መረጃዎች አሇመኖር፣ ያሇመሟሊት ወይም ግዴፇት የተነሳ 

ሇሚዯርሰው ጉዲት በአጓጓዡ ጥፊት ወይም ቸሌተኝነት ካሌሆነ በስተቀር ሇአጓጓዡ ኃሊፉ 

ይሆናሌ፡፡ 

3) ከማጓጓዣ ሰነዴ ጋር የተያያዘ ወይም ሇአጓጓዡ በእጁ የተሰጠው ሰነድች መጥፊት፣ 

ወይም ተገቢ ያሌሆነ አጠቃቀም ምክንያት ሇሚዯርሰው ጉዲት አጓጓዡ ያሇበት ኃሊፉነት 

የውክሌና ኃሊፉነት ሲሆን፤ ይህም ኃሊፉነት አጓጓዡ ዕቃው በጠፊ ጊዜ ከሚከፌሇው ካሳ 

ሉበሌጥ አይችሌም፡፡  

አንቀፅ 596 የማጓጓዣ ሰነዴ ፉርማ 

1)  በዚህ ህግ አንቀፅ  594  ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም የአጓጓዥ እና 

የሊኪው ፉርማ በእጅ በመፃፌ፣ በጣት አሻራ ወይም  ሇዚሁ በተዘጋጀ መሳሪያ    

ወይም በኤላክትሮኒክስ  ዘዳ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

2)  አንዴ ሰው መፇረም የማይችሌ እንዯሆነ እንዯሁኔታው በጣት አሻራ ወይም ስሌጣን 

ባሇው አካሌ ፉት በመፌቀዴ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀፅ 595 ትክክሇኛ ያሌሆነ እና ያሌተሟሊ የዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ  

1) ሊኪው ሇአጓጓዡ በሰጠው እና በማጓጓዣ ሰነዴ ሊይ የተሞሊው መረጃ ትክክሇኛ 

ባሇመሆኑ ወይም በበቂ ሁኔታ ያሌተሟሊ መግሇጫ በመስጠቱ አጓጓዡ ሇወጪ 

ቢዲረግ ወይም ኪሳራ እና ጉዲት ቢዯርስበት ሊኪው ሙለ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

2) ተቃራኒ ማስረጃ ካሌቀረበ በስተቀር አጓጓዡ በሊኪው ጥያቄ መሰረት 

የማጓጓዣውን ሰነዴ ያዘጋጀ እንዯሆነ ስሇ ሊኪው ሆኖ እንዯሰራ ይቆጠራሌ፡ 
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ንኡስ ክፌሌ ሁሇት   

የማጓጓዣ ውሌ 

አንቀፅ 598 የውሌ ተፇጻሚነት 

1) የማጓጓዣ ሰነዴ መያዝ የማጓጓዣ ውሌ መመስረቱን ያረጋግጣሌ፡፡ 

2) ሊኪውና አጓጓዥ የተስማሙበት የማጓጓዣ ውሌ ከዚህ የማጓጓዣ ህግ ጋር 

የሚቃረን የውሌ ቃሌ ይዞ ቢገኝ የዚህ ሕግ ዴንጋጌ  ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 599 በወኪሌ የሚዯረግ የማጓጓዝ ውሌ 

በወኪሌ የሚዯረግ የማጓጓዝ ውሌ በፌትሏ ብሔር ሕግ ስሇውክሌና በተመሇከቱት  ዴንጋጌዎች 

መሠረት ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 600 የማጓጓዥ ሰነዴ ወይም የእቃ ዯረሰኝ ያሇማቅረብ 

1) አጓጓዡ የማጓጓዥ ሰነዴ ወይም የእቃ ዯረሰኝ ከሊኪው ሳይቀበሌ የሊኪውን ትእዛዝ 

በመፇጸም እቃውን ያስረከበ እንዯ ሆነ የማጓጓዥ ሰነዴ ወይም የእቃ ዯረሰኝ በሚገባ 

በያዘ ማንም ሰው ሊይ ሇዯረሰበት ጉዲት ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ካሣ የከፇሇ አጓጓዥ የከፇሇውን ካሣ ሊኪው እንዱተካሇት 

የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 
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ክፌሌ ሶስት 

የአጓጓዥ ግዳታ፣ኃሊፉነት እና መብት 

ንኡስ ክፌሌ አንዴ 

 ስሇግዳታና ኃሊፉነት 

አንቀፅ 601 የማጓጓዝ ግዳታ 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁኔታዎች ተሟሌተው በተገኙ ጊዜ አጓጓዡ ማንኛውንም መንገዯኛ 

እና ጓዝን የማጓጓዝ ግዳታ አሇበት:- 

1)  ህግን እና ዯንብ ከተከበረ፤  

2) የተወሰነውን የማጓጓዣ ዋጋ ከተከፇሇ ፣  

3) ማጓጓዙ በተሇመዯው የሰው ኃይሌ እና በተሇመዯው የትራፉክ ሁኔታ በሚጠይቀው 

የትራንስፖርት አቅም መስተናገዴ ከቻሇ፣ 

4) አጓጓዡ ሉያስቀረው ወይም ሉፇታው ባሌቻሇው ምክንያት ማጓጓዝ ካሌተቻሇ፡፡ 

አንቀፅ 602  አጓጓዥ ሇመንገዯኛ ስሊሇበት ግዳታ 

1)  አጓጓዡ መንገዯኛውን በመሌካም ይዞታ፣ ጥበቃና ምቾት እንዱሁም በውለ 

በተመሇከተው መሰረት ወዯ መዴረሻው ስፌራ የማዴረስ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2)  መንገዯኛው ስሇሚዯርስበት የጉዞ መዘግየት ወይም በጉዞው ጊዜ ወይም በሚሳፇርበት 

ወይም በሚወርዴበት ጊዜ  በአዯጋ ምክንያት ሇሚዯርስ የሞት ወይም የአካሌ ጉዲት 

አጓጓዡ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

3)  አጓጓዡ መንገዯኛው የማጓጓዣ ሰነዴ ሳይሰጠው እንዱሳፇር የፇቀዯ እንዯሆነ 

ሇሚዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው፡፡  

አንቀፅ 603 አጓጓዥ ሊሌተመዘገበ ጓዝ ያሇበት ኃሊፉነት 

በአጓጓዡ ስህተት ምክንያት  ካሌሆነ በስተቀር ያሌተመዘገበ ጓዝ በመንገዯኛው 

ኃሊፉነት ብቻ የሚያዝ ስሇሆነ ጉዲት ቢዯርስበት ወይም ቢጠፊ አጓጓዡ 

በኃሊፉነት አይጠየቅም፡፡ 
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አንቀፅ 604 አጓጓዥ ሇተመዘገበ ጓዝ ያሇበት ግዳታ 

1)  አጓጓዡ በሌማዴ መሠረት የሚገባውን  ጥንቃቄ ሁለ በማዴረግ ጓዙን 

ማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ስፌራ አዴርሶ ሇመንገዯኛው ማስረከብ አሇበት፡፡ 

2)  የተመዘገቡ ጓዞችን በዚሁ ሁኔታ አጓጉዞ ሇተቀባዩ ወይም ስሇእሱ ሁኖ መቀበሌ 

ሇሚገባው ሰው ማስረከብ አሇበት፡፡ 

3)  አጓጓዥ የተመዘገቡ ጓዞች በከፉሌ ወይም በሙለ ከጠፈ ወይም ጉዲት 

ከዯረሰባቸው ወይም የማስረከቢያው ጊዜ ከዘገየ በኃሊፉነት ይጠየቃሌ፡፡ 

አንቀፅ 605 አጓጓዥ ሇዕቃ ያሇበት ግዳታ 

1)  አጓጓዡ በሌማዴ መሠረት የሚገባውን ጥንቃቄ ሁለ በማዴረግ በውለ መሰረት 

ዕቃዎቹን ማጓጓዝና በተወሰነው ጊዜና ስፌራ አዴርሶ ሇተቀባዩ ወይም ስሇእሱ 

ሁኖ መቀበሌ ሇሚገባው ሰው ማስረከብ አሇበት፡፡ 

2)  አጓጓዥ ዕቃው በከፉሌ ወይም በሙለ ሲጠፈ ወይም ጉዲት ሲዯርስበት ወይም 

የማስረከቢያው ጊዜ ሲዘገይ በኃሊፉነት ይጠየቃሌ፡፡ 

3) ያሇሊኪው ስምምነት አጓጓዡ ስምምነት ሊይ የተዯረሰን የእቃ ማጓጓዣ ዘዳ  

በሙለም ሆነ በከፉሌ በላሊ አይነት የማጓጓዝ ዘዳ ቢቀይረው ይኸ የተቀየረው 

ማጓጓዝ ስምምነት በተዯረሰበት የማጓጓዣ ዘዳ  እንዯተከናወነ ይቆጠራሌ፡፡  

አንቀፅ 606 አጓጓዥ ሇሰራተኛ ወይም ሇወኪሌ ያሇበት ኃሊፉነት 

አጓጓዡ በቅጥር ውሌ ወሰን ውስጥ ሇሚሰሩት ሰራተኞቹ ፣ወይም ወኪልቹ፣ እንዱሁም ይህንን 

የማጓጓዣ ውሌ  ሇማስፇፀም አገሌግልታቸውን ሇሚሰጡት ላልች ሰዎች ሇሚፇጽሙት 

ወይም መፇጸም ሲገባቸው ሇማይፇፅሙት ተግባር ኃሊፉ ነው፡፡ 

አንቀፅ 607 የአጓጓዡ የኃሊፉነት ወሰን 

1)  በማጓጓዝ ወቅት በመንገዯኛ መሞት ወይም በሚዯርሰው የአካሌ ጉዲት የአጓጓዡ 

ኃሊፉነት፡- 

(ሀ) ማጓጓዙ በሀገር ውስጥ የተወሰነ እንዯሆነ  የካሳ መጠን የሚወሰነው 

በፌትሀብሄር ሕግ መሰረት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በማናቸውም ሁኔታ የካሳው 

መጠን የሞራሌ ካሳውን ጨምሮ ሇሞት ከብር መቶ ሺህ፣ ሇአካሌ ጉዲት ከብር 

ሀያ ሺህ ሉያንስ አይችሌም፡፡  
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(ሇ) ማጓጓዙአሇማቀፌ በሆነ ጊዜ የካሳ መጠኑ ኢትዮጵያ አባሌ በሆነችበት 

አግባብ ባሇው አሇማቀፌ ስምምነት መሰረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡  

2) . ካሳው በጡረታ ዓይነት በየጊዜው የሚከፇሌ በሆነ ጊዜ  ክፌያው በዚህ አንቀፅ 

ንዐስ አንቀፅ 1 (ሀ) እና (ሇ)  ከተመሇከተው ሉያንስ አይችሌም፡፡ 

3)  የተመዘገበ ጓዝ ወይም እቃ በመጥፊቱ ወይም በመጏዲቱ ምክንያት አጓጓዡ 

ተጠያቂና ኃሊፉ በሚሆንበት ጊዜ ሇጠፊው ወይም ሇተጏዲው የተመዘገበ ጓዝ 

ወይም እቃ ካሣ የመክፇሌ ኃሊፉነት፡-   

  (ሀ) ማጓጓዙ በሀገር ውስጥ የተወሰነ እንዯሆነ  የካሳ መጠኑ ከሚዯርሰው ጉዲት 

ጋር እኩሌ መሆን አሇበት፡፡ 

  (ሇ) ማጓጓዙአሇማቀፌ በሆነ ጊዜ የካሳ መጠኑ ኢትዮጵያ አባሌ በሆነችበት አግባብ 

ባሇው አሇምአቀፌ ስምምነት መሰረት የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 

4)  በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ መሰረት    የሚከፇሇው የካሳ ክፌያ 

የተመዘገበውን ጓዝ ወይም ዕቃ አቀናጅቶ ሇመጫን ጥቅም ሊይ የዋሇውን 

መጠቅሇያ፤ ማሸጊያ፣ ኮንቴነር እና የመሳሰለትን ይጨምራሌ፡፡  

5)  አጓጓዥ ዕቃውን ማስረከብ በማዘግየቱ ምክንያት ሇዯረሰው ጉዲት ተጠያቂ 

የሚሆነው የዘገዩትን ዕቃዎች ሇማጓጓዝ መከፇሌ ያሇበትን የማጓጓዣ ዋጋ 

በሁሇት ተኩሌ  ተባዝቶ ሇባሇዕቃው የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ ነገር ግን 

ይህ ክፌያ በማጓጓዣ ውለ ሊይ ከተጠቀሰው የማጓጓዣ ዋጋ ሉበሌጥ 

አይችሌም፡፡   

6)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 3 እና 5 የተዯነገገው ቢኖርም በማጓጓዣ ሰነዴ ሊይ 

የዕቃው ዋጋ ተገሌጾ ከሆነ ወይም ሊኪው እቃውን በጊዜ መረከብን በተመሇከተ 

ሌዩ ጥቅም ያሇው መሆኑን ገሌጾ የማጓጓዣ ውለ አካሌ ባዯረገው ጊዜ ሇዯረሰ 

ጉዲት የሚከፇሇው የካሳ መጠን ከፌ ሉሌ ይችሊሌ፡፡  

7)  ከፌተኛውን የዕቃ ካሳ መጠን ሇማስሊት ሲባሌ ከዚህ በታች የተመሇከቱት 

ዯንቦች ተፇጻሚ ይሆናለ፡  

(ሀ) ዕቃውን አቀናጅቶ ሇመጫን ጥቅም ሊይ የዋሇው ኮንቴይነር፣ የዕቃ 

ማሸጊያ ሳጥን ወይም ዕቃው ሇማቀናጀት ጥቅም ሊይ የሚለ ተመሳሳይ 

የዕቃ ማሸጊያዎች ወይም በማጓጓዣ ሰነደ የተጠቀሰው የጭነት መሇኪያ 
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በውስጡ የያዛቸው ጥቅልች ተገሌጸው መጓጓዣ ሰነደ ሊይ ካሌሰፇሩ 

በቀር ኮንቴነሩ፣ የዕቃ ማሸጊያ ሳጥኑ ወይም የዕቃው መጠቅሇያ  ብቻ 

እንዯአንዴ ጥቅሌ ይቆጠራሌ 

(ሇ) ዕቃ ማሸጊያው ራሱ በጠፊ፣  ጉዲት በዯረሰበት ጊዜ ኮንቴነሩ 

የአጓጓዡ ንብረት ወይም በአጓጓዡ የቀረበ ካሌሆነ በቀር እንዯአንዴ 

መጠቅሇያ ተዯርጎ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 608 የአጓጓዥ የኃሊፉነት ጊዜ 

1) አጓጓዡ ሇዕቃው ያሇበት ኃሊፉነት የሚሸፌነው ጊዜ ዕቃውን ሇማጓጓዝ 

ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ ዕቃውን አስከ አስረከበበት ያሇውን ጊዜ ነው፡፡ 

 

2) ዕቃውን ማስረከብ ዘገየ የሚባሇው በውለ ሊይ በግሌጽ በተጠቀሰው ጊዜ 

ዕቃዎቹን ባሇማስረከብ ወይም ይህ ስምምነት ከላሇ እንዯሁኔታው አንዴ 

ኃሊፉነቱን በትጋት የሚወጣ አጓጓዥ ሉወስዴበት ይችሊሌ ተብል 

የሚገመተውን በቂ ጊዜ መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ 

 

3) አንዴ አጓጓዥ በማጓጓዣ ሰነደ ሊይ የተጠተቀሰው ጊዜ ካበቃ በኃሊ፣    

ወይም በማጓጓዣ ውለ መሠረት ስምምነት የተዯረገበት ጊዜ ከላሇ አጓጓዡ 

አንዴ ትጉህ አጓጓዥ እቃውን አጓጉዞ ሉያዯርስ ከሚችሌበት ጊዜ ጀምሮ  

በሰሊሳ በስሌሣ ቀናት ውስጥ ማስረከብ ካሌቻሇ ዕቃዎቹ እንዯጠፈ ይቆጠራሌ፡፡  

የዕቃው ባሇመብትም ዕቃዎቹን እንዯጠፈ  ሉቆጥር ይችሊሌ፡፡  
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ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ስሇጓዝና የአጓጓዥ ኃሊፉነት 

አንቀፅ 609   የጓዝ ትኬት የሚሰጥበት ምክንያት 

1) ተቃራኒ መስረጃ ከላሇ በስተቀር የጓዝ ማጓጓዣ ትኬ ጓዙ ሇመመዝገቡና 

ስሇመጓጓዣው ሁኔታ አስረጂ ነው፡፡ 

2) የጓዝ መጓገዣ ትኬት አሇመኖር ወይም የትኬቱ ዋጋ የላሇው መሆን ወይም 

የትኬቱ መጥፊ የመማጓጓዣ ውሌ መኖሩንና በዚህ አንቀፅ ዴንጋ መሰረት 

ዋጋ ያሇው መሆኑን የሚያስቀር አይሆንም፡፡ ነገር ግን አጓጓዡ ጓዝ ጠያቂው 

ባሇመብት መሆኑን ካሊስረዲ በስተቀር የጓዝ ማጓጓዣ  ትኬት ሳይቀርብሇት 

እቃውን ማስረከብ አይገባውም፡፡ 

አንቀፅ 610 የአጓጓዥ ከኃሊፉነት ነጻ መሆን 

1) በመንገዯኛው ሊይ የሞት ወይም የአካሌ ጉዲት የዯረሰው ከአቅም በሊይ በሆነ 

ምክንያት ወይም በመንገዯኛው ወይም በሶስተኛ ወገን ጥፊት መሆኑን 

አጓጓዡ ካስረዲ በኃሊፉነት በሙለ ወይም በከፉሌ ከመጠየቅ ይዴናሌ፡፡ 

2) የተመዘገበው ጓዝ በከፉሌ ወይም በሙለ የጠፊው ወይም የተጎዲው ወይም 

የዘገየው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት፣ በጓዙ ውስጣዊ ጉዴሇት፣ ወይም 

በመንገዯኛው ጥፊት መሆኑን አጓጓዡ ካስረዲ በኃሊፉነት በሙለ ወይም 

በከፉሌ ከመጠየቅ ይዴናሌ፡፡ 

3) ዕቃው በከፉሌ ወይም በሙለ የጠፊው ወይም ጉዲት የዯረሰበት ወይም 

የዘገየው ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት፤ ወይም በዕቃው ውስጣዊ ይዘት 

ጉዴሇት፤ ወይም በሊኪው ወይም በተቀባዩ ወይም በወኪልች ጥፊት፤  ወይም 

ባሌተሸፇነ ክፌት  መኪና በማጓጓዝ ምክንያት፤ ወይም በአግባቡ ባሇመታሸግ፤ 

ወይም የታሸጉት ዕቃዎች በአግባቡ ቁጥር ወይም ምሌክት ባሇመዯረጉ የዯረሰ 

ጉዲት መሆኑን አጓጓዥ ካስረዲ በኃሊፉነት በሙለ ወይም በከፉሌ ከመጠየቅ 

ይዴናሌ፡፡  
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4) በባህሪያቸው በጉዞ ወቅት የሚጎዴለ ወይም የሚቀንሱ ጓዞች ወይም ዕቃዎች 

ሊይ የሚዯርሰው የክብዯት ወይም የመጠን መቀነስ እንዯዕቃው ውስጣዊ 

ጉዴሇት ይቆጠራሌ፡፡ ይኸው መቀነስ ከተሇመዯው መጠን በሊይ ካሌሆነ 

አጓጓዡ በኃሊፉነት አይጠየቅም፡፡ 

አንቀፅ 611 ኃሊፉነትን የሚያስቀር የውሌ ቃሌ 

1) አጓጓዥ ሇመዘግየት ራሱን ከኃሊፉነት ነጻ የሚያዯርግበት የውሌ ቃሌ የፀና 

ይሆናሌ፡፡  

2) በሙለ ወይም በከፉሌ ሇጠፈ ወይም ሇተጎደ ዕቃዎች ወይም ሇተመዘገቡ 

ጓዞች አጓጓዥን ከአሊፉነት የሚያዴን ላሊ የውሌ ቃሌ ዋጋ የሇውም፡፡ 

3) አጓጓዡን ከሞት ወይም ከአካሌ ጉዲት ኃሊፉነት ነጻ የሚያዯርግ ወይም 

የኃሊፉነቱን መጠን በዚህ ህግ አንቀፅ 610 ሊይ ከተዯነገገው የካሳ መጠን 

የሚያሳንስ የውሌ ቃሌ ዋጋ አይኖረውም፡፡  

አንቀፅ 612 የአሊፉነትን መጠን ስሇ መወሰን 

1) የአጓጓዡን ኃሊፉነት በማቅሇሌ በኃሊፉነት የሚከፌሇውን የካሣ ገንዘብ መጠን 

ከዕቃው ግምት በእጅጉ ዝቅ በማዴረግ የተዯረገ ውሌ ካሌሆነ በስተቀር 

ዕቃዎች ወይም የተመዘገቡ ጓዞች በከፉሌም ሆነ በሙለ ሲጠፈ ወይም ሲጎደ 

አጓጓዡ የሚጠየቀውን የኃሊፉነት ሌክ በውሌ መወሰን ይችሊሌ፡፡  

2) ዕቃ ሊኪው የእቃው መዴረስ ሌዩ ጥቅም የሚያስገኝሇት መሆኑን አስቀዴሞ 

ሇአጓጓዡ ገሌጾ ተዋውል ከሆነ ሇዯረሰው ተጨማሪ ጉዲት ወይም ጥፊት 

ከዕቃው ኃሊፉነት መጠን በተጨማሪ በተገሇጸው ሌዩ ጥቅም መጠን ካሳ 

መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

3) ጉዲት የዯረሰው ወይም የዘገየው አጓጓዡ ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት 

በፇጸመው ተግባር ወይም ባዯረገው ጉዴሇትና እንዱሁም ይህ ተግባር አዯጋና 

ጉዲት ሉያዯርስ ወይም ሉፇጥር የሚችሌ መሆኑን እያወቀ  እንዯ ሆነ፤ በዚህ 

አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ተፇፃሚ አይሆንም፡፡ 
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አንቀፅ 613 የዕቃውን መዴረስ ስሇማስታወቅ 

1) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር አጓጓዡ የዕቃውን መዴረስ ሇተቀባዩ 

ማስታወቅ አሇበት 

2) ዕቅዎቹን በተቀባዩ  መዯበኛ  መኖሪያ ቦታ ማዴረስ ያሌተቻሇ  እንዯ ሆነ፤ 

ወይም ተቀባዩ የተሊኩትን ዕቃዎች መዴረሳቸውን አውቆ ያሌተቀበሇ እንዯሆነ፤ 

አጓጓዡ ወዱያውኑ የዕቃዎቹን መዴረስ እና ዕቃዎቹን መቼ እና የት መውሰዴ 

እንዯሚችሌ ሇተቀባዩ በመግሇጽ ማሳሰቢያ ይሌክሇታሌ፡፡ 

አንቀፅ 614 ማስረከብ ስሊሌተቻሇ ዕቃ 

1)  ዕቃው ርክክብ በሚፇፀምበት  ቦታ ከዯረሰ በኋሊ ሇማስረከብ ሁኔታዎች 

ያሌፇቀደ እንዯ ሆነ፤ አጓጓዡ ሊኪው አስፇሊጊውን ትእዛዝ እንዱሰጠው 

ሳይዘገይ ማሳሰቢያ ይሌክሇታሌ፡፡  

2)  አጓጓዡ ዕቃውን በራሱ ኃሊፉነት ማስቀመጥ ካሌቻሇ ዕቃው በላሊ በሦስተኛ 

ሰው እጅ እንዱቀመጥ ፌርዴ ቤት እንዱያዝሇት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

3)  ተረካቢው ዕቃውን አሌቀበሌም ያሇ እንዯሆነ ሊኪው የማጓጓዣ ሰነደን አንዯኛ 

ቅጂ ሇማቅረብ ሳይገዯዴ ዕቃውን ሇላሊ ሰው የማስተሊሇፌ መብት አሇው፡፡  

4)  ተቀባዩ ዕቃውን ሇመረከብ ፇቃዯኛ ባይሆንም በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 

መሠረት አጓጓዡ ሊቀረበው የመመሪያ ጥያቄ ከሊኪው  ተቃራኒ የሆነ መመሪያ 

እስካሌዯረሰው ዴረስ ተቀባዩ ሀሳቡን በመቀየር አጓጓዡ ዕቃውን እንዱያስረክበው 

መሌሶ ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

5)  ሇማሰረከብ ያሌተቻሇው ዕቃ አይነት የሚበሊሽ የሆነ እንዯሆነ ወይም 

የማስቀመጫው ወይም የማቆያው ዋጋ ከዕቃው ዋጋ የሚበሌጥ በሆነ ጊዜ እና 

አጓጓዡም ሊኪው የሚሰጠው ትእዛዝ በጊዜው ያሌዯረሰው እንዯሆነ፤ በዕቃው 

ሊይ የማዘዝ መብት ያሇው ሰው የሚሰጠውን ትዕዛዝ ሳይጠብቅ እንዱሸጥ 

ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

6)  አጓጓዡ ዕቃውን ሇማስረከብ ያሌቻሇበት ሁኔታ የተፇጠረው ዕቃው ዯረሶ 

ተረካቢው መብቱን በመጠቀም ዕቃው ሇሶስተኛ ሰው እንዱሰጥ ካዘዘ በኋሊ ከሆነ 

ዕቃ ተረካቢው እንዯሊኪ እቃው እንዱረከብ የታዘዘው ሶስተኛ ሰው ዯግሞ እንዯ 
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ዕቃ ተረካቢ ተቆጥረው የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 ዴንጋዎች 

ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀፅ 615  ማስረከብ ስሊሌተቻሇ ጓዝ 

1)  የተመዘገበው ጓዝ በተቀባዩ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ የሚሰጥ ባሌሆነ ጊዜ 

መንገዯኛው ወይም ስሇሱ ሆኖ መቀበሌ የሚገባው ሰው ዕቃው እንዯዯረሰ 

ያሌወሰዯ እንዯሆነ፤ አጓጓዡ የሚቻሌ ከሆነ የመንገዯኛውን ትዕዛዝ መጠየቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

2)  ሇማስረከብ ያሌቻሇውን የተመዘገበ ጓዝ አጓጓዡ ሇማስቀመጥ ያሌቻሇ እንዯ 

ሆነ፤ ወይም የጓዙ አይነት የሚበሊሽ የሆነ እንዯ ሆነ የዚህ ህግ አንቀፅ 614 

ንዐስ አንቀፅ 5  ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 616 የተቀባባይ አጓጓዥ ኃሊፉነት 

1) በመቀባበሌ የሚያጓጉዙ አጓጓዦች  በከፉሌም ሆነ በሙለ ጉዲት፣ ኪሳራ ወይም 

መዘግየት ሇዯረሰበት ወገን በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂዎች ናቸው፡፡  

2) የመቀባበሌ ማጓጓዝ ውሌ የተዯረገው  ከአንዴ በበሇጡ አጓጓዦች የሆነ እንዯ ሆነ፤ 

መንገዯኛው ወይም ስሇ መንገዯኛው መብት የተሰጠው ሰው በውለ ሊይ 

የመጀመሪያው አጓጓዥ ሇመሊ ጉዞው ኃሊፉ ይሆናሌ፤ ተብል በግሌጽ የተዋዋለ 

ካሌሆነ በስተቀር ኃአሊፉነት መጠየቅ የሚችሇው የመጀሪያውን አጓጓዥ፣ 

የመጨረሻውን አጓጓዥ ወይም አዯጋው ወይም መዘግየቱ በዯረሰበት ጊዜ አጓጓዥ 

የሆነውን ሰው ብቻ ነው፡፡ 

3)  ሇዕቃዎቹ ወይም  ሇተመዘገቡ ጓዞች ሊኪው ወይም መንገዯኛው በኃሊፉነት መጠየቅ 

የሚችሇው የመጀመሪያውን አጓዥ ነው፤ ተቀባዩ ግን በኃሊፉነት የሚጠይቀው 

የመጨረሻውን አጓጓዥ ነው፤ ሊኪውም ሆነ ተቀባዩ በከፉሌ ወይም በጠቅሊሊው 

ሇዯረሰው ጉዲት ወይም መዘግየት ጉዲት በዯረሰበት ጊዜ ያጓጉዝ የነበረውን 

በተጨማሪ የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 
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ክፌሌ አራት  

የመንገዯኛመብትና ግዳታ 

አንቀፅ 617 መንገዯኛው የማጓጓዣ ሰነዴ የማግኘት ያሇው ስሇመሆኑ 

መንገዯኛው  ሇመጓጓዣ   እና ሇተመዘገበ ጓዝ ሇከፇሇው ዋጋ አጓጓዡ ቲኬት እንዱሰጠው 

ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 618 የመንገዯኛው ግዳታ 

መንገዯኛው በውለ ሊይ የተወሰነውን ዋጋ መክፇሌ፣ ጉዞ በሚጀመርበት ስፌራ 

በተወሰነው ሰአት መዴረስና በጉዞ ወቅት አጓጓዡ የሚሰጠውን መመሪያ እና 

አግባብነት ባሊቸው ህጎች የተመሇከቱትን ግዳታዎች ማክበር አሇበት፡፡ 

 

ክፌሌ  አምስት  

የዕቃ ሊኪ እና የተቀባይ መብት እንዱሁም የዕቃ ርክክብ ስርዓት 

ንኡስ ክፌሌ አንዴ 

መብት 

አንቀፅ 619  በመጓጓዝ ሊይ ያሇ ዕቃን የማስተሊሇፌ እና የማዘዝ መብት 

1) ሊኪው ግዳታውን ከፇጸመ በመጓጓዝ ሊይ ያሇን ዕቃ የማስተሊሇፌ፣  ወይም መሌሶ 

የመውሰዴ ወይም አጓጓዡ የሚያስረከብበትን ቦታ ወይም የሚረከበውን ሰው የመሇወጥ  

መብት ይኖረዋሌ፡፡  

2) ተቀባዩ በመጓጓዥ ሊይ ያሇን ዕቃ የማስተሊሇፌ መብት ይኖረዋሌ የሚሌ የውሌ ቃሌ 

በማጓጓዣ ሰነደ ሊይ ተካቶ ከሆነ ዕቃ ተረካቢው ይህ መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

3) ከዕቃው ጋር መሆን ያሇበት ሁሇተኛው የማጓጓዣ ሰነዴ ቅጅ ሇተቀባዩ ተሰጥቶ ከሆነ 

ሊኪው በዕቃው ሊይ ያሇውን የማዘዝ መብት ሉጠቀምበት አይችሌም፡  
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4) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው የዕቃ ሊኪው በዕቃው ሊይ ያሇው የማዘዝ 

መብት የሚረጠው የማጓጓዣ ሰነዴ ሇዕቃ ተረካቢው ከተሰጠ በኋሊ ወይም ዕቃው 

መዴረሻ ስፌራ ዯርሶ ተቀባዩ አጓጓዡ ዕቃውን እንዱያስረክበው ከጠየቀው በኋሊ ነው፡፡  

5) ይህን ዕቃ የማስተሊሇፌ እና የማዘዝ መብት መጠቀም የሚቻሇው፡- 

(ሀ) የማጓጓዣ ሰነዴን የያዘ ሰው ወይም በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ 

መሠረት ይህንን መብት ሇመጠቀም የፇሇገ ተረካቢ ሇአጓጓዡ የተሰጡ አዱስ 

መመሪያዎች ያለበትን የማጓጓዣ ሰነደን የመጀመሪያ ቅጂ ሇአጓጓዡ በማቅረብ፤ 

(ሇ) ሇተጨማሪ ትዕዛዝ አፇፃፀም ያስከተሇውን ወጪ ኪሳራና ጉዲት አስመሌክቶ 

አጓጓዡን በመካስ፤  

(ሏ) ትዕዛዞቹ ፇጻሚው ዘንዴ በዯረሱ ጊዜ፣ ሉፇጸሙ የሚችለና ትዕዛዞቹ ከአጓጓዡ 

መዯበኛ ስራ እንዱሁም የሊኪውንና የተቀባዩን ላልች ዕቃዎችን ከማጓጓዝ ስራ 

ጋር የማይጋጩ ሆነው ሲገኙ፤ 

(መ) ትዕዛዞቹ በማጓጓዣ ውለ ሊይ የተመሇከተውን ጭነት የመከፊፇሌ ውጤት 

የማይኖራቸው ሲሆን፤ 

 ነው፡፡ 

6) አጓጓዡ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 5(ሏ) በተጠቀሰው ምክንያት የተቀበሊቸውን 

ትዕዛዞች መፇፀም ባሌቻሇ ጊዜ ትዕዛዙን ሇሰጠው ሰው ወዱያውኑ ማሳወቅ ይኖርበታሌ፡፡  

7) አጓጓዡ የተቀበሊቸውን ትዕዛዞች ያሌፇፀመ እንዯሆነ ወይም የዕቃ ማጓጓዣ ሰነደን 

የመጀመሪያ ቅጂ ሳይጠይቅ ትዕዛዞቹን ተቀብል የፇፀመ እንዯሆነ ሇሚዯርሰው ጥፊት 

ወይም ጉዲት የመብት ጥያቄ ሇማቅረብ መብት ባሇው ሰው ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 620 የተቀባይ መብትና ግዳታዎች 

1) የሊኪው መብቶች አንዯተጠበቁ ሆነው ተቀባዩ ከማጓጓዣ ውለ የሚመነጩ መብቶች እና 

ግዳታዎች ይኖሩታሌ፡፡ 

2) ተቀባዩ ዕቃዎቹ መዴረስ ካሇባቸው ቦታ ከዯረሱ በኋሊ ዕቃውን የሚያመሇክት ሰነዴ 

ወይም የማጓጓዣ ሰነደ ሁሇተኛ ቅጂ አባሪ ካሇው ከእነአባሪው ዕቃዎቹን እንዱሰጠው 

አጓጓዡን ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 
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3) የዕቃዎቹን መጥፊት አውቆ ከሆነ ወይም በዚህ ህግ አንቀፅ 608 ንዐስ አንቀፅ 3 

የተጠቀሰው ጊዜ ካበቃ በኋሊ ዕቃዎቹ ካሌዯረሱ፣ ተቀባዩ ከማጓጓዣ ውለ የሚመነጩ 

ማናቸውም መብቶች እንዱፇጸምሇት በራሱ ስም አጓጓዡን ሇማስገዯዴ ይችሊሌ፡፡  

4) ተቀባዩ በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀፅ 1 በተሰጡት መብቶች የሚጠቀም ከሆነ፣ በማጓጓዣ 

ሰነደ የተመሇከቱትን ግዳታውን መፇጸም እና ሉከፌሌ የሚገባውን ክፌይ መክፇሌ 

አሇበት፡፡ሆኖም በዚህ ጉዲይ ሊይ አሇመግባባት በተከሰተ ጊዜ አጓጓዡ ከተቀባዩ ዋስትና 

እስካሌተሰጠው ዴረስ ዕቃዎቹን እንዱያስረክብ አይገዯዴም፡፡ 

አንቀፅ 621 ሇሦስተኛ ወገን ጥቅም የሚሠራበት መብት 

በማጓጓዣው ውሌ የገቡትን ግዳታዎች ከፇጸሙ ሊኪና ተቀባዩ ራሳቸው ሇራሳቸው ጥቅም 

ወይም ሇሦስተኛ ወገን ጥቅም በዚህ ህግ ያሊቸውን መብት መጠቀም ይችሊለ፡፡  

አንቀፅ 622 ስሇ ሊኪና ተቀባይ ግንኙነት 

በዚህ ህግ ሇሊኪው እና ሇተቀባይ የተሰጣቸው መብት በሊኪውና በተቀባዩ ወይም 

በሊኪውና በተቀባዩ   መብት ያሊቸው የሦስተኛ ወገኖችን መብት በማናቸውም አኳኋን 

አይነካምአ፡፡  

ንኡስ ክፌሌ ሁሇት  

የዕቃ ርክክብ ስነስርዓት 

አንቀፅ 623 ዕቃዎችን መጠቅሇሌ ወይም ማሸግ 

1) ከዕቃዎቹ ባህሪ አንጻር መጠቅሇሌ ወይም ማሸግ የሚያስፇሌጋቸው ሆኖ ሲገኝ፣ 

ዕቃዎቹን ሊኪው መጠቅሇሌ ወይም ማሸግ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ከአጠቀሊሇሌ ጉዴሇት የተነሣ በዕቃው ሊይ ሇሚዯርስ ማናቸውም ጉዲት ሊኪው ኃሊፉ 

ይሆናሌ፡፡ 

3)  እንዱሁም ዕቃዎቹ ያሌታሸጉ መሆኑን ወይም አስተሻሸጉ ጉዴሇት የነበረበት መሆኑን 

አጓጓዡ እያወቀ ዕቃዎቹን ተቀብል ያጓጓዘ እንዯሆነ ሇሚዯርሰው ጉዲት  ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀፅ 624 አዯገኛ ዕቃዎች 

1) ሊኪው አዯገኛነት ያሊቸውን ዕቃዎች ሇአጓጓዡ ባስረከበ ጊዜ ሇአጓጓዡ የእቃዎቹን 

የአዯገኝነት ባህሪ እና አስፇሊጊ በሆነም ጊዜ ሉወሰዴ የሚባውን የጥንቃቄ እርምጃ 

በትክክሌ ማሳወቅና ማመሌከት አሇበት፡፡  

2) ይህ መረጃ በማጓጓዣ ሰነደ ውስጥ ያሌተካተተ ከሆነ አጓጓዡ ሇማጓጓዝ ሲረከብ 

የእቃዎቹን የአዯገኛነት ባህሪ ያውቅ የነበረ መሆኑን የማስረዲት ኃሊፉነት የሊኪው 

ወይም የተረካቢው ይሆናሌ፡፡  

3) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሊኪው ዕቃውን 

ሇማስተናገዴ ሇወጣው ወጪ ኪሳራ ወይም ጉዲት ኃሊፉ ነው፡፡ 

4) አጓጓዡ እቃዎቹ አዯገኛ መሆናቸውን ሳያውቅ የጫነ እንዯሆነ ካሣ ሇባሇ እቃው 

መክፇሌ ሣይኖርበት በማናቸውም ጊዜ ወይም ቦታ ይህን አዯገኛ እቃ ማራገፌ ወይም 

ከጥቅም ውጪ ማዴረግ፣ ወይም ጉዲት እንዲያዯርስ ሉያመክነው ይችሊሌ፡፡  

አንቀፅ 625 ዕቃዎችን አጓጓዥ ስሇሚረከብበት ሁኔታ 

1) አጓጓዡ እቃዎችን ሲረከብ የማጓጓዣ ሰነደ ሊይ የሰፇሩትን የዕቃዎች ብዛት ወይም 

የጥቅልችን ቁጥር፣ በጥቅልች ሊይ ያሇውን ሌዩ ምሌክቶችንና መግሇጫዎችን 

ትክክሇኛነት እንዱሁም የዕቃዎቹን ክብዯት፣ እና የዕቃዎቹን ውጭያዊ ሁኔታና 

አስተሻሸጋቸውን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2) አጓጓዡ በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሱትን ዝርዝሮች ሇማረጋገጥ ካሌቻሇ 

አሇማረጋገጡን ከነምክንያቱ በማጓጓዣ ሰነደ ሊይ መግሇጽ አሇበት፡፡ ሆኖም  የአጓጓዡን 

መግሇጫ ሊኪው  በግሌጽ መቀበለን ካሊስታወቀ በስተቀር በነዚህ መግሇጫዎችም 

አይገዯዴም፡፡ 

3) በተቃራኒ ማስረጃ  ማስተባበሌ እስካሌተቻሇ ዴረስ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ 

መሠረት በአጓጓዡ በግሌጽ ተሇይቶ የሰፇረውን የአሇመስማማት መግሇጫ ያሌያዘ 

የማጓጓዣ ሰነዴ፣ አጓጓዡ በተረከባቸው ጊዜ ዕቃዎቹና አስተሻሸጋቸው በጥሩ ሁኔታ 

ሇአጓጓዡ እንዯተሰጡና የጥቅልቹ ብዛት፣ ክብዯት፣ ምሌክቶቻቸውና ቁጥሮቹ በማጓጓዣ 

ሰነደ ሊይ ከተጠቀሱት ጽሐፍች ጋር የተጣጣሙ እንዯሆኑ ይገመታሌ፡፡ 
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4) ሊኪው ሇጭነት ያቀረበውን የዕቃውን ጠቅሊሊ ክብዯት ወይም መጠን ወይም ጥቅሌ ከሆነ 

ጥቅለ በውስጡ የያዘውን አጓጓዡ እንዱያረጋግጥ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ ይኸውም 

የማረጋገጡ ውጤት የዕቃው ማጓጓዣ ሠነዴ ሊይ መገሇፅ አሇበት፡፡ አጓጓዡ ዕቃዎቹን 

በተገሇጸው ሁኔታ ሇማረጋገጥ ያወጣው ወጪ ካሇ ይህን ወጪ ሊኪው እንዱከፌሇው 

መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

5) ዕቃው በአግባቡ ታሽጎ በውስጡ ያሇው ዕቃ በማጓጓዣ ሰነደ ሊይ ከተገሇጸው የተሇየ ሆኖ 

ሉገኝ በአጓጓዡ እና በተቀባይ ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት ሊኪው ሃሊፉነት አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 626 ሇተቀባይ ዕቃዎቹን ስሇማስረከብ 

1) አጓጓዡ ዕቃዎቹ ስሇመዴረሳቸው እና በተቀባይ መኖሪያ ወይም ቅጥር ግቢ ውስጥ 

የሚፇፀም ካሌሆነ በስተቀር እስከመቼ መረከብ እንዲሇበት ሇተቀባዩ በስሌክ፣ በፊክስ፣ 

ወይም በኤላክትሮኒክስ ኢሜሌ ማሳወቅ አሇበት፡፡  

2) አጓጓዡ ሇተቀባይ ወይም የማጓጓዣ ሰነደን ሇያዘው ሰው ዕቃውን ማስረከብ አሇበት፡፡ 

እቃውን የሚረከበው ሰው አጓጓዡ ዕቃውን እንዱያስረክበው ሲጠይቅ የማጓጓዣ ሰነደን 

መስጠት አሇበት፡፡ ተቀባዩ ወይም ወኪለ ዕቃውን ስሇመረከቡ እቃውን የተረከበው ሰው 

በሚሰጠው የማጓጓዣ ሰነዴ ሊይ ወይም ርክክቡን የሚያመሇክት ላሊ ሰነዴ ሊይ መፇረም 

አሇበት፡፡ 

3) የዕቃዎቹ ሁኔታ በተገቢው ሁኔታ በተቀባዩ እና በአጓጓዡ መረጋገጥ አሇበት፡፡  

4) የዯረሰው ጥፊት ወይም ጉዲት በማጓጓዣ ሰነደ ሊይ ስሇእቃው ከተሰጠው መግሇጫ ጋር 

የማይጣጣም መሆኑ በእቃ ተረካቢው በጽሐፌ ከተገሇፀ አጓጓዡ በኃሊፉነት ይጠየቃሌ፡፡  

አንቀፅ 627 በርክክብ ጊዜ ቅሬታ ስሇማቅረብ 

1) በእቃው ሊይ የዯረሰው ጉዴሇት ወይም ጉዲት በግሌፅ የማይታይ በሆነ ጊዜ እቃ 

ተረካቢው በሰባት የስራ ቀናት  ጊዜ ውስጥ የእቃዎቹን መጥፊት ወይም መጎዲት 

አስመሌክቶ ስሇተረከበው እቃ ዝርዝር ሁኔታ ቅሬታውን ሇአጓጓዡ ካሌገሇፀ ክስ ማቅረብ 

አይችሌም፡፡  
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2) ተቀባዩ እቃዎቹን ከተረከባቸው ቀን ጀምሮ በአስራ አምስት የስራ ቀናት ውስጥ  

የእቃውን መዘግየት አስመሌክቶ ያሇውን ቅሬታ በፅሐፌ ማስታወሻ ሇአጓጓዡ ካሌሊከ 

በስተቀር አጓጓዡ እቃውን ሇማስረከብ ሇዘገየበት ጊዜ ተቀባዩ ካሣ አይከፇሇውም፡፡ 

3) የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ ቢኖርም የመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፓርት የማጓጓዝ 

ስራ በሆነ ጊዜ ሇመሌቲ ሞዲሌ ትራንስፓርት አከናዋኙ በጽሁፌ ማስታወቂያ መሰጠት 

ያሇበት ዕቃዎቹን ሇተረካቢው ከተሰጡት ጊዜ በኋሊ ባለት ስሌሳ ተከታታይ ቀናት 

ውስጥ መሆን አሇበት፡፡ 

4) በዚህ አንቀፅ ከንዐስ አንቀጽ 1 እስከ 3 የተጠቀሱት ጊዜያት ሲሰለ አጓጓዡ እቃውን 

የሚያስረክብበት ቀን ወይም ተረካቢው መረከብ ይችሌ ዘንዴ ሇማረጋገጥ ፌተሻ 

የተዯረገበትን ቀን ወይም እቃዎቹ ሇተረካቢው የተሰጡበትን ቀን አይጨምርም፡፡  

5) አጓጓዡና ተረካቢው በእቃዎቹ ሊይ የሚያስፇሌጉ ምርመራዎችንና ማረጋገጫዎችን 

ሇማዴረግ የሚያስችሊቸውን አንደ ሇአንደ አስፇሊጊ አቅርቦቶችን እና ዴጋፌ መስጠት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ክፌሌ   ስዴስት 

መብት እንዱከበር ስሇመጠየቅ እና ክስ ስሇማቅረብ 

አንቀፅ 628 ሕጋዊ ሥነስርዓት 

በዚህ ህግ፣ በውሌ፣ ከውሌ ውጭ ወይም በላሊ መንገዴ ተመስርቶ ከመንገዯኞች፣ ጓዝ እና 

ዕቃ ጋር በተያያዘ የሚቀርብ ማናቸውም የካሳ ጥያቄ ሉቀርብ የሚችሇው በዚህ ህግ 

በተመሇከቱት ሁኔታዎች እና ኃሊፉነት ወሰኖች ተከትል ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 629 ይርጋ 

1) በዚህ መጸሀፌ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት በማጓጓዣ ውሌ ምክንያት የሚቀርብ 

ክስ ከሁሇት ዓመት በኋሊ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው 

መንገዯኛው ወይም ዕቃው ወይም የተመዘገበው ጓዝ መዴረሻው ስፌራ ከዯረሰበት ቀን 

ወይም መዴረስ ከነበረበት ቀን ወይም ጉዞው እንዱቆም ወይም እንዱጥ ከተዯረገበት 

ቀን፣  አንስቶ ነው፡፡፡፡ 
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አንቀፅ 630  በአጓጓዡ ወኪሌ ሊይ የሚቀርብ ክስ 

1) በዚህ  ህግ መሰረት በአጓጓዡ ወኪሌ ሊይ በካሳ ምክንያት ክስ በቀረበ ጊዜ ወኪለ በሥራው 

አፇጻጸም ሊይ ሳሇ ያዯረገው መሆኑን ያስረዲ እንዯሆነ፣ በዚህ  ህግ የተዯነገጉትን የኃሊፉነት 

ወሰኖች እና ከኃሊፉነት ነጻ የሚያዯርጉትን የአጓጓዡን መብቶች መጠቀም ይችሊሌ፡፡  

2) ጉዲት የዯረሰው ወኪለ ጉዴሇት ወይም ጉዲት የሚያመጣ መሆኑን እያወቀ በሠራው ወይም 

ሳይሠራ በተወው ወይም ባዯረገው ጉዴሇት መሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ እንዯ ሆነ በዚህ 

አንቀፅ ንዐስ  አንቀጸ 1 የተዯነገገው ተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

 

ምእራፌ  ሁሇት 

በአንዴ አይነት ማጓጓዣ የማጓጓዝ ሥራ  

ክፌሌ  አንዴ  

በየብስ ማጓጓዝ 

አንቀፅ 631 የተፇጻሚነት ወሰን 

1)  በዚህ መፅሀፌ በየብስ ማጓጓዝ  ሥራን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች በክፌያ 

ሰዎችን፣ ጓዝን ወይም እቃዎችን በመሬት ሊይ በተዘረጋ በተሇይም በመንገዴ፣ 

በምዴር ባቡር መንገዴ ወይም በመሬት መሀሌ በሚገኙ፣ ዠረቶች፣ ወንዞች፣ 

ቦዮች ወይም ሀይቆች ሊይ በሚዯረግ የመጓጓዝ ስራ ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

2)  የየብስ ማጓጓዝ ሥራዎችን የሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች በሚከተለት ሊይ 

ተፇፃሚ አይሆኑም፤ 

(ሀ) በፓስታ አገሌግልት በሕግ ወይም በአሇም አቀፌ ስምምነት መሰረት 

የሚከናወን  ማጓጓዝ፤ 

(ሇ) ሇቀብር የሚዯረግ ማጓጓዝ እና፤  

(ሏ) የቤት ዕቃን ከአንዴ ቤት ወዯ ላሊ ቤት ማጓጓዝ፡፡ 
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አንቀፅ 632 የመጓጓዣ ሰነዴ ሳይኖረው ስሇሚጓጓዝ መንገዯኛ 

የመጓጓዣ ሰነዴ ሳይኖረው የሚጓዝ መንገዯኛ ከጉዞው ዋጋ በሊይ ተጨማሪ 

ገንዘብ ይከፌሊሌ የሚሌ መስታወቂያ በትኬቱ ሊይ በማዴረግ ማስከፌሌ  

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 633 የዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ የሚይዛቸው ዝርዝሮች 

1) በዚህ ህግ  አንቀፅ 567 ከተመሇከቱት በተጨማሪ  የእቃ ማጓጓዣ ሰነዴ 

የሚከተለትን  ዝርዝሮች መያዝ አሇበት፡- 

(ሀ) ዕቃውን ወዯ ላሊ ማጓጓዣ ማስተሊሇፌ  (ትራንስሽፕመንት) የማይፇቀዴ 

መሆኑን የሚያመሇክት ጽሐፌ፤ 

  (ሇ) ተረካቢው ዕቃውን “ሲረከብ የሚከፇሌ ክፌያ” መጠን፤ 

(ሏ) ተጨማሪ ክፌያ በመክፇሌ ሊኪው የዕቃዎቹን ዋጋ እና በአግባቡ መረከቡ  

ሊይ ያሇውን የተሇየ ፌሊጎት መግሇጫ፤ 

(መ) የዕቃዎቹን የመዴን ዋስትና በተመሇከተ ሊኪው ሇአጓጓዡ የሚሰጣቸው 

መመሪያዎች፤  

(ሠ) ዕቃውን ሇማጓጓዝ ስምምነት የተዯረሰበት የጊዜ ገዯብ፤  

  (ረ) ሇአጓጓዡ የተሰጡ ሰነድች ዝርዝር፤ 

  (ሰ) ሊኪው ሇመክፇሌ ግዳታ የገባባቸው የክፌያ ሰነዴ፤ እና 

  (ሸ) የዕቃዎቹ ዋጋ መግሇጫ፡፡ 

2) ተዋዋይ ወገኖች ጠቃሚ ናቸው ብሇው ካመኑ ላልች ዝርዝሮችን በማጓጓዣ ሰነዴ 

ሊይ ሉያስገቡ ይችሊለ፡፡ 
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አንቀፅ 634 ላሊ የዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ 

1) ሊኪው እና አጓጓዡ ከተስማሙ የማጓጓዣው ሰነዴ አጓጓዡ የሚሰጠውን እና 

ሊኪው ተገቢ የሆኑትን ጽሁፍች የሚያሰፌርበት እንዯ ዯረሰኝ ባለ ላልች 

ሰነድች ሉተካ ይችሊሌ፡፡ 

2) በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው ዯረሰኝ ወይም ሰነዴ የዚህን ህግ 

ዴንጋጌዎች የሚቃረን በሆነ ጊዜ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡  

አንቀፅ 635 የማጓጓዣ ሰነዴ ስሇማዘጋጀት 

1) ሊኪው የማጓጓዣ ሰነዴ በዚህ ህግ አንቀፅ  567 አና 611 መሰረት ያዘጋጃሌ፡፡ 

2) በሊኪው ጠያቂነት አጓጓዡ በዚህ ህግ አንቀፅ 567 አና 611  ሊይ 

የተጠቀሱትን ዝርዝሮች በዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ ሊይ አስገብቶ ከሆነ ተቃራኒ 

ማስረጃ ካሌቀረበ በስተቀር አጓጓዡ በሊኪው ስም እንዲዯረገው ይቆጠራሌ 

አንቀፅ  636 የዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ ቅጅዎች 

1)  የዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ በሶስት ዋና ቅጅዎች  መዘጋጀት ይኖርበታሌ፤ 

(ሀ) የመጀመሪያውን  ቅጂ ሊኪው ፇርሞበት  ሇአጓጓዥ ይሰጣሌ፤፡ 

(ሇ) ሁሇተኛውን ቅጂ ሊኪውና አጓጓዥ ፇርመውበት ከዕቃው ጋር 

 ይሆናሌ፤ 

(ሏ) ሦስተኛውን ቅጂ አጓጓዥ ፇርሞበት ዕቃውን ከተቀበሇው በኋሊ አጓጓዥ 

ሇሊኪው ይሰጠዋሌ፡፡  

2)  የሚጓጓዙት ዕቃዎች በተሇያዩ ተሽከርካሪዎች ወይም የባቡር ፌርጎዎች ወይም 

በተሇያዩ አይነት ማጓጓዣዎች በተሇያ ጭነቶች የተከፊፇለ ሲሆኑ ሊኪው 

ወይም አጓጓዡ ሇእያንዲንደ ተሸከርካሪ ወይም የባቡር ፌርጎ ወይም 

ሇእያንዲንደ ማጓጓዣ ዓይነት ወይም የዕቃዎች ጭነት የተሇያየ የማጓጓዣ ሰነዴ 

የመጠየቅ መብት ይኖረዋሌ፡፡ 

   

3)  የማጓጓዣ ሰነዴ የሚተሊሇፌ ሆኖ ሲዘጋጅ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1/ሀ/ 

መሰረት በተዘጋጀው የመጀመሪያው ቅጂ የመጀመሪያ ገጽ ሊይ የሚተሊሇፌ 
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መሆኑን ማሳየት አሇበት፡፡ ላልቹ ቅጂዎች ቅጂ መሆናቸውን እና ተሊሊፉ 

እንዲሌሆኑ ማሳየት አሇባቸው፡፡ 

አንቀፅ 637 በመቀባበሌ የማጓጓዝ ስራ ጋር የተያያዙ ሰነድች 

ዕቃዎችን አስቀዴሞ ካሇው አጓጓዥ የተቀበሇ አጓጓዥ ስሇተረከበው ዕቃ ቀኑ 

ተጽፍበት የተፇረመ ዯረሰኝ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ ይኸው ተቀባይ አጓጓዥ 

በማጓጓዣ ሰነደ ሁሇተኛ ቅጂ ሊይ ስሙንና አዴራሻውን ማስገባት አሇበት፡፡  

አንቀፅ 638 የዕቃ ርክክብ 

1) በከፉሌ ወይም በጠቅሊሊው በዕቃው ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት፣ መዘግየትና መጥፊት 

ተቀባዩ ባሇው የመከራከር መብት ዕቃዎችን ወይም የተመዘገቡ ጓዞችን ዝም ብል 

ሲቀበሌ በአጓጓዥ በኩሌ የማታሇሌ ተግባር ካሌተፇፀመ በስተቀር ክስ ሇማቅረብ 

አይችሌም፡፡ 

2)  እቃ ተረካቢው በእቃው ሊይ የዯረሰው ጉዴሇት ወይም ጉዲት በግሌፅ የማይታይ 

በሆነ ጊዜ በሰባት ቀናት ጊዜ ውስጥ የእቃዎቹን መጥፊት ወይም መጎዲት 

አስመሌክቶ ስሇተረከበው እቃ ዝርዝር ሁኔታ ቅሬታውን ሇአጓጓዡ ካሌገሇፀ 

እቃዎቹን በማጓጓዣ ሰነደ ሊይ በተመሇከተው መሰረት በጥሩ ሁኔታ እንዯተቀበሇ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

3)  የዕቃዎቹ ሁኔታ በርክክብ ጊዜ በአጓጓዡና በተረካቢው በሚገባ ተረጋግጠው 

ከሆነ፣ ይህን የሚያፊሌስ ተቃራኒ ማስረጃ ተቀባይነት የሚኖረው የጠፊው ዕቃ 

ወይም የዯረሰው ጉዲት ርክክቡ በተፇፀመበት ጊዜ በግሌፅ ሉታይ የማይችሌ ሲሆንና 

ተቀባዩ እሁዴና የበአሌ ቀናትን ሳይጨምር የማረጋገጥ ፌተሻው ከተካሄዯበት ቀን 

ጀምሮ በሰባት ቀናት ውስጥ ቅሬታውን በፅሁፌ ማስታወሻ ሇአጓጓዡ ሰጥቶ ሲገኝ 

ነው፡፡ 

አንቀፅ 639 ስሇ ዋጋ እና ወጪዎች- 

1) የማጓጓዣውን እና ተያያዥ ወጪዎችን ሊኪ ይከፌሊሌ፡፡ 
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2) የማጓጓዣ ክፌያ የሚከፇሇው ከዕቃው መዴረሻ ስፌራ በሆነ ጊዜ ሊኪና ተቀባይ 

የማጓጓዣውን ዋጋና ማናቸውም ተጨማሪ ወጪዎችን ሇመክፇሌ በአንዴነትና በነጠሊ 

ኃሊፉ ይሆናለ 

3) በሊኪው ወይም በተቀባይ ዴርጊት ወይም ማዴረግ የሚገባቸውን  ባሇማዴረጋቸው 

ሇሚፇጠር ተጨማሪ ወጪ በጠቅሊሊ በዕቃዎቹ ዋጋ ሊይ የሚታሰብ ይሆናለ፡፡ 

4) አጓጓዡ በራሱ ዴርጊት ወይም ማዴረግ የሚገባውን ባሇማዴረጉ ከተፇጠሩ ወጪዎች 

በስተቀር ተጨማሪ ትዕዛዝ ሇመፇፀም የሚያወጣውን ወጪ የማስተሊሇፌ እና የማዘዝ 

መብት ካሇው ወገን ማስመሇስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 640 የማጓጓዝ ውሌ መፇፀም የማይቻሌበት ሁኔታ 

1) የማጓጓዝ ውለን በማጓጓዣ ሰነዴ ሊይ በተመሇከተው ሁኔታ መሠረት ዕቃው 

የሚረከብበት ቦታ ከመዴረሱ በፉት ሇመፇፀም የማያስችሌ ምክንያት ካሇ አጓጓዡ 

በዕቃዎቹ ሊይ የማዘዝ መብት ካሇው ሰው ምን ማዴረግ እንዲሇበት ትዕዛዝ 

እንዱሰጠው መጠየቅ አሇበት፡፡ 

2) በዚህ ህግ አንቀጽ 614  ሊይ የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ አጓጓዡ በተገቢው 

ጊዜ ምንም አይነት ትዕዛዝ ካሌተሰጠው ዕቃውን እንዱያዝባቸው መብት ባሇው 

ሰው በሚታሰብ ወጪ ዕቃውን አውርድ መብት ባሇው ሰው ስም ያስቀምጣሌ፡፡ 

ይህም  በሆነ ጊዜ የማጓጓዝ ሥራው እንዯተጠናቀቀ ይቆጠራሌ፡፡  

3) በማጓጓዣ ሰነደ ከተመሇከቱት ሁኔታዎች በተሇየ መሌኩ ዕቃውን ሇማጓጓዝ 

የሚቻሌ ከሆነ እና በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት የማዘዝ መብት 

ያሇውን ሰው በቂ በሆነ ጊዜ ውስጥ ተገቢውን ትዕዛዝ ካሌሰጠ አጓጓዡ የዚህን 

የማዘዝ መብት ያሇውን ሰው ጥቅም ሇማስጠበቅ አስፇሊጊ የመሰሇውን እርምጃ 

መውሰዴ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 641 የባቡር የዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ በተጨማሪነት የሚይዛቸው ዝርዝሮች 

በዚህ ህግ አንቀፅ  567 እና 611 የተዯነገገው ቢኖርም የባቡር የዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ 

የሚከተለትን ተጨማሪ ዝርዝሮች መያዝ አሇበት፡- 

1) የባቡሩን ወይም የፈርጎውን መሇያ ቁጥር፤ እና 

2) ዕቃው  ከባቡሩ ጋር  በተጎታች ወይም በላሊ ሁኔታ ተያይዞ የሚጓጓዝ ሲሆን 

የተጎታቹን ወይም የተያያዘውን ተሸከርካሪ መሇያ ቁጥር፡፡ 
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አንቀፅ 642 በባቡር ስሇሚጓጓዝ እቃ መነሻና የርክክብ ጊዜ  

ሊኪ እና አጓጓዥ የርክክብ ጊዜ በስምምነትበላሊቸው ጊዜ  እና የርክክብ 

ጊዜውን የሚያራዝም ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ በላሇበት ጊዜ አጓጓዥ ዕቃው 

በተረከበ በ12 ሰዓት ውስጥ ማጓጓዝ፤ ዕቃው መዴረሻ ቦታ በዯረሰ በ24 ሰዓት 

ውስጥ መረከብ ሇሚገባው ባሇመብት ማስረከብ አሇበት፡፡  

 

ክፌሌ  ሁሇት  

በአየር ማጓጓዝ ሥራ 

አንቀፅ 643 የተፇጻሚነት ወሰን 

የዚህ ምዕራፌ ዴንጋጌዎች  በፓስታ አገሌግልት ሕግ መሠረት ከሚከናወን 

የማጓጓዝ ስራ  እና መንግስት ሇወታዯራዊ ግዲጆች ካሰማራቸው አይሮፕሊኖች 

ውጪ በአየር በሚዯረግ በላልች በማናቸውም   የማጓጓዝ ስራ ሊይ ተፇጻሚ 

ይሆናለ፡፡  

አንቀፅ 644 ትርጉም 

1)   “በአየር ማጓጓዝ ” ማሇት አጓጓዥ መንገዯኛን ጓዝንና ዕቃን መነሻ ከሆነው መዴረሻ 

እስከሆነው ስፌራ ዴረስ በክፌያ ወይም ያሇክፌያ በአይሮፕሊን ሇማዴረስ ግዳታ በመግባት 

የሚያከናውነው ተግባር ማሇት ነው፡፡ 

2) . “አውሮፕሊን” ማሇት በአየር የሚንሳፇፌ ወይም የሚበር ማናቸውም ተሽከርካሪ ነው፡፡ 

አንቀፅ 645 አጓጓዡ ሇመንገዯኛ ስሇሚኖርበት ኃሊፉነት  

መንገዯኛው በአውሮፕሊን ጉዞው ሊይ እንዲሇ ወይም ሇመጓዝ ሲሳፇር ወይም 

ሲወርዴ የሞተ፣አዯጋ ወይም ላሊ የአካሌ ጉዲት ቢዯርስበት አጓጓዡ ኃሊፉ 

ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀፅ 646 አጓጓዡ ሇጓዝና ሇዕቃ ስሇሚኖርበት ኃሊፉነት  

1) . የተመዘገቡ ጓዞች ወይም እቃዎች በአየር ጉዞ ጊዜ ቢጠፈ፣ ቢበሊሹ ወይም 

ጉዲት ቢዯርስባቸው አጓጓዡ በኃሊፉነት ይጠየቃሌ፡፡ 

2) በአየር የማጓጓዝ የተባሇው ቃሌ አጓጓዡ መንገዯኛውን፣ ዕቃውን ወይም 

ጓዙን ተረክቦ በአይሮፕሊን ጣቢያ ወይም በአይሮፕሊን ውስጥ የነበረበትን 

ጊዜ ወይም አይሮፕሊኑ ከጣቢያ ውጭ የሚያርፌበትን ማናቸውንም ጊዜ 

ይጨምራሌ፡፡  

3) በአየር ማጓጓዝ የተባሇው አይሮፕሊን ጣቢያ ውጭ በመሬት፣ በወንዝ ወይም 

በባሕር የሚዯረገውን ማጓጓዝ የሚጠቀሌሌ ባይሆንም ተቃራኒ ማስረጃ 

ካሌቀረበ በስተቀር በአየር የማጓጓዙን ውሌ መንገዯኛውን፣ እቃውን ወይም 

ጓዙን ወዯ አይሮፕሊኑ ሇማዴረስ፣ ሇማስረከብ ወይም ሇመጫን 

መንገዯኛው፣ እቃው ወይም ጓዙ በመሬት፣ በወንዝ ወይም በባሕር 

የሚጓጓዝበት ጊዜ በመንገዯኛው፣ በዕቃው ወይም በጓዙ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት 

ወይም መጥፊት መንገዯኛውን፣ ዕቃው ወይም ጓዙ በአየር በሚጓጓዝበት 

ጊዜ እንዯ ተዯረገ የሚቁጠር ነው፡፡  

አንቀፅ 647 የማጓጓዣ ሰነዴ ሇመንገዯኛ አሇመስጠት ወይም ያሌተሟሊ መሆን 

የሚያስከትሇው ኃሊፉነት 

  

1) በዚህ ህግ አንቀፅ  567 የተዯነገገው ቢኖርም የአየር ማጓጓዣ ሰነዴ ስሇሞት 

አዯጋ፣ ስሇአካሌ ጉዲት እና ስሇጠፊ ወይም ጉዲት ስሇዯረሰበት ጓዝ አጓጓዡ 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ መሆኑን የሚገሌጽ ማስታወቂያ ሉኖርበት ይገባሌ፡፡ 

2) አጓጓዡ የማጓጓዣ ሰነዴ ሳይሰጥ መንገዯኛ እንዱሳፇር የፇቀዯ እንዯሆነ 

ወይም የማጓጓዣ ሰነደ በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተው 

ማስታወቂያ ያሌተዯረገበት እንዯሆነ በመንገዯኛ ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት 

የአጓጓዡን የኃሊፉነት መጠን የተወሰነ ሇማዴረግ በዚህ ህግ አንቀፅ  607 

የተዯነገገው አይገዴበውም፡፡  



233 
 

አንቀፅ 648 የማጓጓዣ ሰነዴ ሇጓዝ አሇመስጠት ወይም ያሌተሟሊ መሆን የሚያስከትሇው 

ኃሊፉነት 

1) አጓጓዡ ሇመተዘገበ ሇእያንዲንደ ጓዝ የጓዝ ትኬት ሇመንገዯኛው መስጠት 

አሇበት፡፡ 

2) በዚህ ህግ  አንቀፅ 581 የተዯገገውና የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 

ቢኖርም አጓጓዡ ባሌተመዘገበ ጓዝ ሊይ በእሱ ጥፊት ምክንያት ሇሚዯርስ 

ጉዲት ኃሊፉ ነው፡፡ 

3) በዚህ ህግ አንቀፅ 616የዯነገገው ዴንጋጌ ሇጓዝም ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡ 

አንቀፅ 649 ስሊሌተሰጠ፣ ስሊሌተሟሊ ስሇተሳሳተ  የማጓጓዣ ሰነዴ 

1) የዚህ ህግ አንቀፅ 567 ቢኖርም  እቃው ከጠፊና ጉዲት ከዯረሰበት  የአጓጓዡ 

ኃሊፉነት የተወሰነ መሆኑን ሇሊኪው የሚገሌጽ ማስታወቂያ በአየር ማጓጓዣ 

ሰነዴ ወይም በዕቃው ዯረሰኝ ሊይ መገሇፅ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) በሊኪው ጠያቂነት አጓጓዡ በዚህ ህግአንቀፅ 567   ሊይ የተጠቀሱትን 

ዝርዝሮች በዕቃ ማጓጓዣ ሰነዴ ሊይ አስገብቶ ከሆነ ተቃራኒ ማስረጃ ካሌቀረበ 

በስተቀር አጓጓዡ በሊኪው ስም እንዲዯረገው ይቆጠራሌ፡፡  

3) አጓጓዡ ዕቃዎቹን ያሇማጓጓዣ ሰነዴ ወይም የአጓጓዡ ኃሊፉነት የተወሰነ 

መሆኑን ሇሊኪው የሚገሌጽ ማስታወቂያ ሳይዯረግበት በአውሮፕሊን የጫነ 

እንዯሆነ በዚህ ህግ አንቀፅ 625  የተዯነገገው ዴንጋጌ ሇዕቃም ተፇጻሚነት 

ይኖረዋሌ፡  

አንቀፅ 650 የጓዝ እና የዕቃ ርክክብ 

በዚህ መዕሀፌ አንቀፅ 604 የተዯነገገው ቢኖርም የጓዙ ወይም የዕቃዎቹ ሁኔታ 

በተገቢው ሁኔታ ካሌተረጋገጠ ጉዲት የዯረሰው በጓዙ ሊይ ከሆነ ጓዙን ከተረከበበት ቀን 

አንስቶ በሰባት ቀናት ውስጥ፣ ወይም ጉዲት የዯረሰው በእቃ ሊይ ከሆነ  እቃወን 

ከተረከበበት ቀን አንስቶ በ14 ቀናት ውስጥ ሇአጓጓዡ አስፇሊጊውን መቃወሚያ በጽሐፌ 

መሊክ አሇበት፡፡ ጓዙ ወይም እቃው መዴረስ ከሚገባው ቀን ዘግይቶ የዯረሰ እንዯሆነ ጓዙ 

ወይም እቃው እጁ ከገባበት ቀን አንስቶ ቢበዛ በሀያአንዴ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን 

ሇአጓጓዡ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 
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ምእራፌ   ሶስት 

የቅብብልሽ  የማጓጓዝ ስራ 

አንቀፅ 651 ትርጉም 

በዚህ ርዕስ ውስጥ፡-  

1) "የቅብብልሽ ማጓጓዝ ስራ" ማሇት ቢያንስ በሁሇት የተሇያዩ የማጓጓዣ አይነቶች፣ ወጥ 

በሆነ የቅብብልሽ የማጓጓዝ ውሌ መሰረት የቅብብልሽ የማጓጓስ ስራ አከናዋኙ ከአንዴ 

የተወሰነ ቦታ ተረክቦ በማጓጓዝ ላሊ ቦታ የሚገኝ የማስረከቢያ ቦታ ሇማስረከብ የሚዯረግ 

የማጓጓዝ ስራ ነው፤  

2) “  ሊኪ” ማሇት ማንኛውም  ከቅብብልሽ ማጓጓዝ ስራ አከናዋኙ ጋር የቅብብልሽ 

ማጓጓዝ ስራ  ውሌ የፇፀም ወይም ማንኛውም በሊኪው ስም ወይም ሊኪውን ወክል 

በቅብብልሽ ማጓጓዝ ስራ በውሌ መሠረት ዕቃን ሇቅብብልሽ ማጓጓዝ ስራ አከናዋኙ 

ያስረከበ ሰው  ነው፤  

3)  “ ውሌ” ማሇት የቅብብልሽ ማጓጓዝ ስራ አከናዋኙ የማጓጓዣ ዋጋ ተከፌልት የዕቃው 

መነሻ ከሆነው ቦታ መዴረሻ እስከሆነው ቦታ “የቅብብልሽ ማጓጓዝ ስራ ሇመፇፀም 

ወይም እንዱፇፀም ሇማዴረግ የተዯረገ ውሌ ነው፤ 

4) “ አከናዋኝ” ማሇት ማንኛውም ሰው በራሱ ወይም በእሱ ስም በሚሰራ ላሊ ሰው 

አማካኝነት   ውሌ የተዋዋሇ እና እንዯተወካይ ፣ወይም በሊኪ ስም ወይም በአጓጓዥ ስም 

ሳይሆን ዋና ሆኖ የሚሰራ ወይም በቅብብልሽ ማጓጓዝ ስራ  ክንውን የሚሳተፌና ስሇ 

ውለ አፇጻጸም ኃሊፉ የሆነ ሰው  ነው፡፡  

አንቀፅ 652 የተፇጻሚነት ወሰን 

በዚህ መፅሀፌ ጠቅሊሇው ዴንጋጌ  እና የየብስ ማጓጓዝን በሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች 

በተሇየ ሁኔታ    ካሌተዯነገጉ በስተቀር የዚህ ርእስ ዴንጋጌዎች በቅብብልሽ የማጓጓዝ 

ስራ  ሊይም ተፇጻሚ ይሆናለ፡፡ 
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አንቀፅ 653 የቅብብልሽ ማጓጓዣ  ሰነዴ የሚይዛቸውዝርዝሮች 

በቅብብልሽ ማጓጓዣ ሰነዴ ሊይ የሚሰፌሩ ዝርዝሮች በተሇየ ህግ ይወሰናለ፡፡ 

አንቀፅ 654 ኃሊፉነትን ስሇ መውሰዴ 

1)  አከናዋኙ ዕቃውን ከሊኪው ሲረከብ ስሇዕቃው ሙለ ኃሊፉነት ሇመውሰደን ማረጋገጫ 

ነው፡፡  

2)  አከናዋኙ ዕቃውን ከሊኪው ሲረከብ፤ በጠቅሊሇው ዴንጋጌ እና በየብስ ማጓጓዝን 

በሚመሇከቱ  ዴንጋጌዎች በዕቃ ሊኪ ሊይ የተጣለት መብት እና ግዳታዎች  በአከናዋኙ 

ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

3)  ሊኪው እና ተቀባይ ስሇዕቃው ዯህንነት እና ኃሊፉነት መጠየቅ የሚችለት  አከናዋኙን  

ነው፤ 

4) በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገው ቢኖርም፣ ዕቃው  ከመነሻው ተነስቶ  

መዴረሻው  ዯርሶ እርክክብ እስኪፇጸም ዴረስ በዚህ መፅሀፌ በጠቅሊሊ ዴንጋጌ እና 

በየብስ ማጓጓዝን በሚመሇከቱ  ዴንጋጌዎች ውስጥ በዕቃ አጓጓዡ ሊይ የተጣለት መብት 

እና ግዳታዎች በአከናዋኙ ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ  655  አከናዋኝ ስሊሇው ዋስትና 

1) የዚህ ህግ አንቀፅ 604 ዴንጋጌ ቢኖርም አከናዋኙ ዕቃውን በሚረከብበት ጊዜ 

ስሇዕቃው አጠቃሊይ ሁኔታ ዕቃው ሊኪው በቅብብልሽ ማጓጓዣ  ሰነዴ ውስጥ 

እንዱካተት በሚሌ በሰጠው መረጃ መሰረት  ሇአከናዋኙ ዋስትና እንዯሰጠ ተዯርጎ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

2) ሰነደ ሇላሊ የተሊሇፇ ቢሆንም እ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ሊይ የተዯነገገውን 

አስመሌከቶ ሊኪ ትክክሇኛ መረጃ ባሇመስጠቱ ወይም ከዝርዝሮች አሇመሟሊት የተነሳ 

አከናዋኙ ሇሚዯርስበት ኪሳራ ዕቃ ሊኪው ኃሊፉ ሆኖ ይተካሌ፡፡ 

3) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 2  ሇአከናዋኙ የተሰጠው መብት  ከሊኪው በስተቀር 

በላልች ሊይ አከናዋኙ ያሇበትን ግዳታ አይገዴብም፡ 

አንቀፅ 656 ዕቃ ማስረከብ 

1) ዕቃውን ከአከናዋኙ ወይም ከወኪለ ሇመረከብ መጠየቅ የሚቻሇው አስፇሊጊ በሆነ 

ጊዜ ሉተሊሇፌ የሚችሌ  የቅብብልሽ ማጓጓዣ ሰነዴ እንዯ ሰነደ ዓይነት በአግብቡ 
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ሇዕቃ ተቀባዩ በፉርማ በማስተሊሇፌ ፣ የማይተሊሇፌ ከሆነም ይህንኑ ሰነዴ 

በማስረከብ ብቻ ነው፡፡ 

2) የቅብብልሽ ማጓጓዣ ሰነደ የተሰጠው ከአንዴ በሊይ በሆነ ዋና የሰነዴ ቅጅ ከሆነ 

አከናዋኙ ዕቃውን የማስረከብ ኃሊፉነቱን ማውረዴ የሚችሇው ራሱ ወይም ወኪለ 

በቅሌ ሌቡና ከዋናዎቹ ሰነድች አንደን ብቻ በመቀበሌ እቃውን የሇቀቀ እንዯሆነ ብቻ 

ነው፡፡  

አንቀፅ 657 የኃሊፉነት ጊዜ ወሰን 

1) በዚህ ህግ መሰረት አከናዋኙ ሇእቃው ያሇበት ኃሊፉነት የሚሸፌነው ጊዜ እቃውን 

ከተረከበበት እስከ አስረከበበት ያሇውን ጊዜ ነው፡፡ 

(ሀ) ሇዚህ ህግ አንቀፅ 634 ዴንጌዎች አፇጻጸም ሲባሌ፣  አከናዋኙ 

ሇተረከበው እቃ ኃሊፉነት እንዲሇበት የሚቆጠረው፡-ሀ/ ከዕቃ ሊኪው 

ወይም ከወኪለ፣ ወይም  

    (ሇ) በማስረከቢያ ቦታ ተፇጻሚ በሚሆነው ሕግና ዯንብ መሠረት 

ዕቃው ሉጓጓዝ ይችሌ ዘንዴ እንዱቀበሌ ከተፇቀዯሇት ባሇስሌጣን 

ወይም ላሊ ሦስተኛ ወገን፣  

አቃውን ሇማጓጓዝ በኃሊፉነት ከሚከተለት ከተረከበበት ጊዜ አንስቶ ነው፡፡ 

2) ሇዚህ ህግ አንቀፅ 634 ዴንጌዎች አፇጻጸም ሲባሌ፣ አከናዋኙ ሇተረከበው እቃ 

ኃሊፉነት እንዲሇበት የሚቆጠረው፡-- 

(ሀ) ሇተረካቢው በማስረከብ፤  

(ሇ) ተረካቢው ዕቃውን ከአከናዋኙ በማይረከብበት ጊዜ፣ በውለ መሠረት 

ወይም በሕግ ወይም በማስረከቢያ ቦታ ተፇጻሚ በሆነው ሌዩ የአሰራር 

ሌማዴ መሠረት ዕቃ ተረካቢው ሉረከብ በሚችሌበት ሁኔታ በማስቀመ፤ 

ወይም  

(ሏ) በማስረከቢያ ቦታ ተፇጻሚነት ባሇው ሕግና ዯንብ መሠረት ዕቃውን 

ሇባሇዕቃው መሌሶ ሇማስረከብና መረከብ እንዱችሌ ሇተፇቀዯሇት ባሇስሌጣን 

ወይም ሦስተኛ ወገን ሲያስረክብ፤ 
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 ነው፡፡  

አንቀፅ 658  አከናዋኙ ሇሠራተኞቹ፣ ሇወኪልቹና ሇላልች ሰዎች ያሇበት ኃሊፉነት 

1)  የአከናዋኙ ሠራተኞቹ ወይም ወኪልቹ ተግባራቸውን በሚያከናውኑበት ወይም  

ሇውለ መፇጸም አገሌግልታቸውን የተጠቀመባቸው ማናቸውም ሰዎች በውለ 

አፇጻጸም ጊዜ ሊከናወኑት  ወይም ማከናወን ሲገባቸው ሳያከናውኑ ሇቀሩት 

ዴርጊት አከናዋኙ ራሱ እንዯፇፀመው   ወይም  ሳይፇጽም እንዯቀረው ዴርጊት 

ተቆጥሮ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

2)   የአከናዋኙ ሰራተኞች፣   ወኪልች ወይም አገሌግልታቸውን የተጠቀመባቸው 

ሰዎች ሊዯረሱት ጥፊት በዚህ ህግ አንቀፅ  610  የተዯነገገው ዴንጋጌ 

እንዯአግባብነታቸው በአከናዋኙ ሊይ ተፇጻሚነት ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 659 ስሇተጠያቂነት  

1) በዚህ ህግ አንቀጽ  605፣ አንቀፅ 607  ንዐስ አንቀፅ 3፣5 እና 6፣ አንቀፅ 610  ንዐስ 

አንቀፅ 3 እና 4፣ አንቀፅ 611  ንዐስ አንቀፅ 1 እና 3እና አንቀፅ 612  ሊይ 

የተመሇከቱት  ዴንጋጌዎች በአከናዋኙ ሊይ ተፇጻሚ ናቸው፡፡ 

2) በዚህ ህግ አንቀፅ  608 ንዐስ አንቀፅ 3 የተዯነገገው ቢኖርም በ በቅብብልሸ ማጓጓዝ 

ወቅት ዕቃዎቹ እንዯጠፈ የሚቆጠረው ከተወሰነውየማስረከቢያ ቀን ጀምሮ ባለት 90 

ተከታታይ ቀናት ውስጥ ነው፡፡ 

3) በዚህ ህግ አንቀፅ  607  ንዐስ አንቀፅ  6 የተዯነገገው ቢኖርም የዕቃው መጥፊት 

ወይም መጎዲት በዯረሰበት ወቅት ሲያጓጉዝ የነበረው ማጓጓዣ አይነት ሊይ ተፇጻሚ 

የሆነው ህግ ያስቀመጠው ከፌተኛው የካሳ መጠን ከፌ የሚሌ ከሆነ ይህ ከፌተኛው 

የካሳ መጠን ህግ ተፇጸሚ ይሆናሌ 

አንቀፅ 660 ተዯራራቢ ምክንያቶች 

የተፇጸመው ጥፊት፣ቸሌተኝነት፣ ጉዲት ወይም መዘግየት  በአከናዋኙ እና በላሊ 

ምክንያትተዲምሮ የዯረሰ ሆኖ ሲገኝና  ይህንንም  አከናዋኙ ማስረዲት ከቻሇ  የአከናዋኙ 

ኃሊፉነት ከራሱ ጥፊት ጋር ተመጣጣኝ ይሆናሌ፡፡   
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አንቀፅ 661 ማስታወቂያ ስሇመስጠት 

ሇአከናዋኝ የሚሰጡ ማስታወቂያዎችን  በተመሇከተ በተሇየ ህግ ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀፅ 662  ሇአዯገኛ ዕቃ ስሇሚኖር ተጠያቂነት 

 በውሌ መሰረት  ዕቃዎቹ በቅብብልሽ በሚጓጓዙበት ወቅት ከአከናዋኞቹ አንደ 

የዕቃውን አዯገኝነት እያወቀ ተረክቦ ካጓጓዘ በአዯገኛው እቃ ምክንያት ት ሇሚዯርስ 

ኪሳራ በቅብብልሽ የተሳተፈት አከናዋኞች በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂዎች ናቸው፡፡  

አንቀፅ 663 በባሕር ማጓጓዝ ወቅት በአዯጋ ምክንያት የዯረሰ የጋራ ጉዲት 

በዚህ ምዕራፌ በቅብብልሽ ማጓጓዝን በተመሇከተ የተዯነገጉት ቢኖሩም ዕቃ በባህር 

ሲጓጓዝ በአዯጋ ምክንያት በአጓጓዡና በባሇዕቃው ሊይ ሇዯረሰ የጋራ ጉዲት ክፌያ 

ማስተካከያ ዯንቦች የሚኖራቸው ተፇፃሚነትና የተፇፃሚነት ወሰንን በተመሇከተ ክሌከሊ 

አያዯርግም፡፡   

ርዕስ ሁሇት 

 ስሇ ኢንሹራንስ 

ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ 664 ትርጓሜ 

1)  የኢንሹራንስ ውሌ ማሇት ኢንሹራንስ ሰጪ የሚባሇው በአንዴ ወይም በብዙ 

የተመዯበውን አረቦን ተቀብል በውለ ሽፊን የተሰጠው አዯጋ በዯረሰ ጊዜ ሇኢንሹራንስ 

ገቢው ሰው ወይም ሇሶስተኛ ወገን ተጠቃሚ የተወሰነ ክፌያ በጥሬ ገንዘብ ወይም 

በአይነት ሇመክፇሌ ግዳታ የሚገባበት ውሌ ነው፡፡  

2)  የኢንሹራንስ ውለ ስሇ ካሳ የሆነ እንዯሆነ የኢንሹራንሱ ሽፊን በንብረት ሊይ 

የሚዯርሰውን ጉዲት ወይም ኢንሹራንስ ገቢው የሚዯርስበትን የፌትሀብሄር ሃሊፉነት 

ይጨምራሌ፡፡ 

3)  የኢንሹራንስ ውለ ስሇ ሰው የተዯረገ እንዯሆነ የኢንሹራንሱ ሽፊን የሞትን፣ 

የህይወትን፣ የአካሌጉዲትን፣ የህመምን ወይም የጤናን ያካትታሌ፡፡ 
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አንቀፅ 665  የተፇጻሚነት ወሰን 

1)  የዚህ ርዕስ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ የሚሆኑት በመሬት፣ በወንዝ ወይም በአየር 

ሇሚዯርሱ አዯጋዎች ነው፡፡  

2)  የዚህ ርእስ ዴንጋጌዎች በባህር ህግ የሚተዲዯረውን የባህር ኢንሹራንስ እና በላልች 

ህጎች የሚገዙትን የተሇያዩ የኢንሹራንስ አገሌግልቶችን በተመሇከተ ተፇጻሚ 

አይሆኑም፡፡ 

አንቀፅ 666  ስሇ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች እና የጠሇፊ ዋስትና ኢንሹራንስ ኩባንያዎች  

1) የኢንሹራንስ ወይም የጠሇፊ ኢንሹራንስ ስራ ሇመስራት የተፇቀዯሊቸው ኩባንያዎች 

ሇመስራት የሚችለት ስራ በላሊ ህግ ይወሰናሌ፡፡ 

2)  የጠሇፊ ኢንሹራንስ ማሇት አንዴ የኢንሹራንስ ኩባንያ ሽፊን ሇሚሰጠው የአዯጋ 

ስጋት ተጋሊጭነት ሇጠሇፊ ኢንሹራንስ ኩባንያ ሇማስተሇሊሇፌ የሚሰጥ የኢንሹራንስ 

ዋስትና ስምምነት ነው፡፡  

3)   የጠሇፊ ኢንሹራንስ ውሌ መኖር ኢንሹራንስ ሰጪው ሇኢንሹራንስ ገቢው 

የገባቸው ግዳታዎች እና ሃሊፉነቶች በሚመሇከት መቃወሚያ ሆኖ ሉነሳ 

አይችሌም፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት  

የኢንሹራንስ ውሌ አይነቶች ሊይ ተፇጻሚ ስሇሚሆኑ  ዴንጋጌዎች 

ክፌሌ አንዴ 

 የኢንሹራንስ ውሌ 

አንቀፅ 667 የኢንሹራንስ ውሌ ማስረጃ 

1)  የኢንሹራንስ ውሌ የኢንሹራንስ ፖሉሲ በሚባሌ ፅሁፌ መዯገፌ አሇበት፡፡ 

2)  የኢንሹራንስ ፖሉሲ ተጨማሪ በሆነ ፅሁፌ ካሌሆነ በስተቀር ሉሇወጥ አይችሌም፡፡  

3)   ኢንሹራንስ ሰጪው ፖሉሲው ወይም ተጨማሪ ፅሁፈ ከመፇረሙ በፉት ሇአጭር 

ጊዜ የሚያገሇግሌ ጊዜያዊ የኢንሹራንስ ሽፊን ማረጋገጫ ሇኢንሹራንስ ገቢው ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡ ይህ ማረጋገጫ ፖሉሲው ወይም ተጨማሪ ጽሁፈ እስኪሰጥ ዴረስ የጸና 

ይሆናሌ፡፡  
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4)  የኢንሹራንስ ውሌ በምስክሮች አሇመረጋገጡ ውለን ፌርስ አያዯርገውም ፡፡  

አንቀፅ 668  በኢንሹራንስ ፖሉሲ መካተት ስሇሚገባቸው ጉዲዮች  

1)  የኢንሹራንስ ፖሉሲ የሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ፡፡  

(ሀ) የተዋዋዮች ሙለ ስም እና አዴራሻ፣ 

(ሇ) የተዋዋለበት ቦታ እና ቀን፣  

‹ሏ) ኢንሹራንስ የተገባባት ሰው፣ ንብረት ወይም ሀሊፉነት፣ 

(መ) የኢንሹራንስ ሽፊን የተሰጠው የአዯጋ ስጋት አይነት፣ 

(ሠ) የተገሇለ የአዯጋ ስጋት አይነቶች፣  

(ረ) የውለ ቅዴመ ሁኔታዎች፣ 

(ሰ) የኢንሹራንስ ሽፊን ገንዘብ መጠን፣ 

(ሸ) የአረቦን መጠን፣  

(ቀ) ፖሉሲው ተፇፃሚ የሚሆንበት ጂኦግራፌያዊ ክሌሌ፣ 

(በ) ፖሉሲው ተፇጻሚ የሚሆንበት እና የሚያበቃበት ቀንና ሰአት፡፡  

2)   በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ የኢንሹራንስ ገቢው 

መብት እና ጥቅም ሉጎደ የማይችለ ላልች ቅዴመ ሁኔታዎች በፖሉሲው ማካተተት 

ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 669 የኢንሹራንስ ውሌ መፅናት የሚጀምርበት ጊዜ 

1)  የኢንሹራንስ ውሌ የኢንሹራንስ ፖሉሲው ወይም ሇአጭር ጊዜ የሚያገሇግሌ ጊዜያዊ 

የኢንሹራንስ ሽፊን ማረጋገጫው በኢንሹራንስ ሰጪው እና በኢንሹራንስ ገቢው 

ከተፇረመበት ጊዜ ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም በላሊ ህግ ካሌተፇቀዯ በስተቀር 

ሇአንዴ ጊዜ የተመዯበውን አረቦን በሙለ በቅዴሚያ ሳይከፇሌ የኢንሹራንስ ውሌ የጸና 

አይሆንም፡፡   

አንቀፅ 670 ስሇ ሶስተኛ ወገን የሚዯረግ የኢንሹራንስ ውሌ  

1) የኢንሹራንስን ውሌ በወኪሌ ሇመዋዋሌ ይቻሊሌ፡፡  

2) ገንዘብ ከፊዩ ወኪሌ ባይሆንም የኢንሹራንስ ውሌ ሇሶስተኛው ወገን መዋዋሌ ይቻሊሌ፡፡ 

ተጠቃሚው ሰው የኢንሹራንሱን ውለን ያፀዯቀው እንዯሆነ ውለን ሉጠቀምበት 

ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም በውለ የተጠቀሰው አዯጋ ከዯረሰም በኋሊ ውለን ከመቀበሌ 
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የሚያግዯው ነገር የሇም፤ በውለ ተጠቃሚ የሆነው ሰው ውለን እስከተቀበሇ ዴረስ 

ገንዘብ ከፊዩ ሰው በውለ ሊይ የተመሇከተውን ግዳታና ሃሊፉነት ሁለ መፇፀም አሇበት፡፡    
 

አንቀፅ 671 ተሇይቶ ሊሌታወቀ ሶስተኛ ወገን የሚዯረግ የኢንሹራንስ ውሌ 

1)  የኢንሹራንስ ውሌ ተሇይቶ ሊሌታወቀ ሶስተኛ ወገን ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ ይህም በተባሇው 

የወዯፉት ተጠቃሚ ስም ሆኖ እንዯተዯረገ የሚቆጠር ነው፡፡ 

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት የኢንሹራንሱን ውሌ የፇረመው ሰው 

ሇኢንሹራንስ ሰጪው የሚከፇሇውን አረቦን መክፇሌ አሇበት፡፡ ኢንሹራንስ ሰጪው 

የአንሹራንሱን ውሌ ፇራሚ በሆነው ሰው ሊይ ማቅረብ የሚችሇውን መከራከሪያ 

በኢንሹራንሱ ውሌ ተጠቃሚ በሆነው ሶስተኛ ወገን  ሊይም ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

 

ክፌሌ ሁሇት 

መሰረታዊ የኢንሹራንስ መርሆች 

አንቀፅ 672 የኢንሹራንስ ሽፊን ወይም ክፌያ የሚያሰጥ ጥቅም የመኖር አስፇሊጊነት   

ኢንሹራንስ ገቢው የኢንሹራንስ ሽፊን ወይም ክፌያ የሚያሰጥ እውነተኛ ጥቅም 

ሳይኖረው የተዋዋሇ እንዯሆነ የኢንሹራንስ ውለ የህግ ውጤት አይኖረውም፡፡  

አንቅፅ 673  የፌጹም ቅን ሌቦና አስፇሊጊነት  

1)  በውሌ ምስረታም ሆነ ውለ ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ ተዋዋይ ወገኖች የሚያዯርጉት 

የመሰረታዊ መረጃ ሌውውጥ በፌጹም ቅን ሌቦና ሊይ የተመሰረተ መሆን አሇበት፡፡ 

2)  ከፌጹም ቅን ሌቦና መርህ ተቃራኒ በሆነ መሌክ ተዋዋይ ወገን የተሳሳተ መሰረታዊ 

መረጃ የሰጠ ወይም መገሇፅ ያሇበትን መሰረታዊ መረጃ የዯበቀ እንዯሆነ ውለ  ውጤት 

አይኖረውም፡፡ 

አንቀፅ 674 ቀራቢ ምክንያት 

1)  ላሊ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ኢንሹራንስ ሰጪው ክፌያ ሇመክፇሌ የሚገዯዯው 

የዯረሰውን ጉዲት በማይቀር ሁኔታ አስከትሎሌ የተባሇው ቀራቢ ምክንያት የኢንሹራንስ 

ሽፊን የተሰጠው እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡  

2)  አንዴ ክስተት የአዯጋ ስጋት ሇመዴረሱ ቀራቢ ምክንያት ነው የሚባሇው አዯጋውን 

በማይቀር ሁኔታ ሇማስከተሌ የሚችሌ ጠንካራ እና ያሌተረጠ የምክንያት እና 



242 
 

የውጤት ትስስር ሲኖር ነው፡፡ ሆኖም ትስስሩ በሚከተለት ሁኔታዎች ተርጧሌ ሉባሌ  

አይችሌም፡- 

(ሀ) ከዯረሰው ጉዲት መንስኤ ጋር በተያያዘ የኢንሹራንስ ገቢው ወይም የኢንሹራንስ 

ገቢው ሃሊፉ የሚሆንባቸው ሰዎች የቸሌተኝነት  ተግባር፣ 

(ሇ) ተገቢ እና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ የኢንሹራንስ ሽፊን  በተሰጠው አዯጋ ምክንያት 

በመዴረስ ሊይ ያሇን አዯጋ ሇመቀነስ የኢንሹራንስ ገቢው፣ የኢንሹራንስ ገቢው 

ሰራተኞች፣ የአዯጋ ተከሊካይ ሰራተኞች ወይም የላልች ሰዎች ተግባር፤ ወይም 

(ሏ) ሁሇት እና ከሁሇት በሊይ የሆኑ ክስተቶች በተከተታይነት ሇአዯጋ ስጋቱ መዴረስ 

ምክንያት የሆኑ እንዯሆነ እና ጣሌቃገብ ክስተቱ በራሱ የአዯጋ ስጋቱን ሇማዴረስ በቂ 

ቢሆንም ሇጣሌቃ ገቡ የጉዲት መንስኤ ዋነኛ እና የማይቀር ምክንያት የሆነው 

የኢንሹራንስ ሽፊን የተሰጠው የቀዯመው ምክንያት ሲሆን፡፡  

አንቀፅ 675 በአንዴ ጊዜ የሚፇጠሩ ክስተቶች  

1) ሁሇት እና ከሁሇት በሊይ የሆኑ በተናጠሌ ሇአዯጋ ስጋቱ መዴረስ ምክንያት የሚሆኑ 

ሽፊን የተሰጣቸው እና የተገሇለ ክስተቶች በአንዴ ጊዜ በመከሰት   ጉዲት ያዯረሱ 

እንዯሆነ ሇዯረሰው ጉዲት ቀራቢ ምክንያት ተዯርጎ የሚወሰዯው የተገሇሇው ክስተት 

ነው፡፡   

2) ሁሇት እና ከሁሇት በሊይ የሆኑ በተናጠሌ ሇአዯጋ ስጋቱ መዴረስ ምክንያት የሚሆኑ 

ሽፊን የተሰጣቸው እና ያሌተጠቀሱ ክስተቶች በአንዴ ጊዜ በመከሰት  ጉዲት ያዯረሱ 

ከሆነ ሇዯረሰው አዯጋ ቀራቢው ምክንያት ተዯርጎ የሚወሰዯው ሽፊን የተሰጠው ክስተት 

ነው፡፡  

አንቀፅ 676 ተመጋጋቢ ክስተቶች  

በዚህ ህግ አንቀፅ 674  ንዐስ አንቀፅ 2 ሊይ የተዯነገገው ቢኖርም ሁሇት እና ከሁሇት 

በሊይ የሆኑ በተናጠሌ ውጤቱን ማዴረስ የማይችለ የኢንሹራንስ ሽፊን የተሰጣቸው እና 

ሽፊን ያሌተሰጣቸው ክስተቶች ተመጋግበው ሇአዯጋ ስጋት መዴረስ ምክንያት ከሆኑ 

ወይም በተናጠሌ ያዯረሱት ጉዲት ሇመሇየት የማይቻሌ ከሆነ ሁለም ምክንያቶች 

ሇጉዲቱ እኩሌ አስተዋጽኦ እንዲዯረጉ ተቆጥሮ ሃሊፉነታቸው በዚሁ መሰረት ይወሰናሌ፡፡ 

አንቀፅ 677 ተከታታይ ክስተቶች  



243 
 

በዚህ ህግ አንቀፅ 674  ንዐስ አንቀፅ 2 ሊይ የተዯነገገውቢኖርም ሁሇት እና ከሁሇት 

በሊይ የሆኑ ቀዲሚ እና ጣሌቃ ገብ ክስተቶች ሇአዯጋው መዴረስ ምክንያት የሆኑ 

እንዯሆነ ጣሌቃ ገብ የሆነው ክስተት የኢንሹራንስ ሽፊን የተሰጠው ከሆነ እና ከቀዯመው 

ምክንያት ጋር ባሌተያያዘ ሁኔታ የዯረሰውን ጉዲት ሇማስከተሌ የሚችሌ ሲሆን 

ሇአዯጋው መዴረስ እንዯ ቀራቢ ምክንያት ይቆጠራሌ፡፡  

አንቀፅ 678 የቀራቢ ምክንያት መኖር ክፌያ የማያሰጥበት ሁኔታ 

ሇአዯጋ ስጋት መዴረስ መንስኤ የሆነው ቀራቢ ምክንያት ሉዯርስ የቻሇው በኢንሹራንስ 

ገቢው፣ በኢንሹራንስ ገቢው ሰራተኞች፣ በኢንሹራንስ ገቢው የትዲር አጋር፣ 

በኢንሹራንስ ገቢው ወዯሊይ በሚቆጠሩ ወሊጆች ወይም ወዯታች በሚቆጠሩ ተወሊጆች 

ሆን ተብል በተዯረገ ተግባር ከሆነ ኢንሹራንስ ሰጪው ክፌያ የመፇፀም ግዳታ 

አይኖርበትም፡፡  

አንቀፅ 679 ስሇ ካሳ መርህ   

     የኢንሹራንስ ካሳ ኢንሹራንስ ገቢው የዯረሰበትን ጉዲት ሇማካካስ የሚከፇሌ ክፌያ      

ነው፡፡የካሳ መርህ በህይወት ኢንሹራንስ ሊይ ተፇፃሚ  አይሆንም፡፡  

 

ክፌሇ ሶስት  

የተዋዋይ ወገኖች  ግዳታዎች 

አንቀፅ 680  ኢንሹራንስ ሰጭጪው ሽፊን የሚሰጥባቸው የአዯጋ ስጋቶች  

1) ኢንሹራንስ ሰጪው  በውለ ሽፊን ሇተሰጠው አዯጋ ኢንሹራንስ ሇገባው ሰው ሃሊፉ 

ይሆናሌ፡፡  

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ 

በስተቀር ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ በገባው ሰው ቸሌተኝነት እና ባሌታሰበ 

አዯጋ ሇሚዯርሰው ጉዲት ሃሊፉ ነው፡፡  

3) ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ ገቢው ሆነ ብል 

በሚያዯርገው ጥፊት ሇሚዯርሰው ጉዲት ሃሊፉ ሉሆን አይችሌም፡፡    

 



244 
 

4) ኢንሹራንስ ሰጪ በላሊ ህግ ስሇ አስገዲጅ ኢንሹራንስ በተዯነገገው መሰረት 

የኢንሹራንስ ሽፊን የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡   

አንቀፅ 681 መረጃ ስሇመስጠት 

1) ኢንሹራንስ ሰጪው ከውሌ ምስረታ በፉት እና ውሌ በሚዋዋለበት ጊዜ በቃሌና 

በፅሁፌ ሇኢንሹራንስ ገቢው መግሇፅና መስረዲት አሇበት ፡- 

(ሀ) ሽፊን ስሇሚሰጣቸው፣ ከሽፊኑ ስሇተገሇለ እና ስሊሌተጠቀሱ የአዯጋ 

ስጋቶች፣  

(ሇ) የኢንሹራንስ ሰጪው ግዳታዎች ፣ 

(ሏ) የኢንሹራንስ ገቢው  ግዳታዎች፣ እና 

(መ) ኢንሹራንስ ገቢው በተሇይ ሉያውቃቸው የሚገቡ የውለ አጠቃሊይ እና 

ሌዩ ሁኔታዎች፡፡    

2) ኢንሹራንስ ሰጪው በውለ ዘመን ጊዜ ኢንሹራንሽ ገቢውን ሉጠቅሙ ወይም 

ሉጎደ የሚችለ አዲዱስ ሁኔታዎች መከሰታቸውን እንዲወቀ ወዴያውኑ በፅሁፌ 

ሇኢንሹራንስ ገቢው መግሇፅ እና ማስረዲት አሇበት፡፡   

3) ኢንሹራንስ ሰጪው የመግሇፅ እና የማስረዲት ግዳታውን ያሌፇፀመ እንዯሆነ 

እንሹራንስ ገቢው ዉለን የማረጥ እና የዯረሰበትን ጉዲት እና ተጨማሪ 

ወጪዎች የመጠየቅ ወይም ዉለ ሳይረጥ የዯረሰበትን ጉዲት እና ተጨማሪ 

ወጪዎች የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡   

አንቀፅ 682 ፖሉሲውን መስጠት  

ኢንሹራንስ ሰጪው  ፖሉሲውን ወይም ጊዜያዊ የኢንሹራንስ ሽፊን ማረጋገጫውን 

እንዯተፇረመ ወዱያውኑ ወይም እጅግ ቢዘገይ በ24 ሰአት ውስጥ ሇኢንሹራንስ ገቢው 

መስጥ አሇበት፡፡ ሆኖም በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ፖሉሲውን ወይም ጊዜያዊ 

የኢንሹራንስ ሽፊን ማረጋገጫውንይህ  ኢንሹራንስ ሰጪው ያሌሰጠ እንዯሆነ   

ፖሉሲው ወይም  ማረጋገጫው ከተፇረሙበት ጊዜ ጀምሮ የጸና ይሆናሌ፡፡  

አንቀፅ 683   ክፌያን ስሇ መክፇሌ   

1) ኢንሹራንስ ሰጪው ሽፊን የተሰጠው የአዯጋ ስጋት ሲከሰት ወይም የመክፇያው 

ጊዜ ሲዯርስ ሇኢንሹራንስ ገቢው ክፌያ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡  
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2)  ከአቅም በሊይ የሆነ ሁኔታ ካሊጋጠመ በስተቀር ኢንሹራንስ ገቢው አዯጋ 

መዴረሱን ካስታወቀበት ጊዜ ጀምሮ እንዯሁኔታው ቅሇት እና ክብዯት ከአስራ 

አምስት እስክ ስሌሳ ቀናት ባሇው ጊዜ ክፌያው መፇፀም አሇበት፡፡ ነገር ግን 

የክፌያ የጊዜ ገዯብ ሲያበቃ ኢንሹራንስ ሰጪው ተጨማሪ ማስጠንቀቅያ መስጠት 

ሳያስፇሌግ ግዳታውን እንዲሌተወጣ ተቆጥሮ ኢንሹራንስ ገቢው ክፌያውን እና 

ተጨማሪ ወጪዎች የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ይሆናሌ፡፡ 

3) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  2 የተመሇከተው ቢኖርም የክፌያ የጊዜ ገዯብ 

በተዋዋይ ወገኖች ስምምነት ሉራዘም ይችሊሌ፡፡ 

4)  ኢንሹራንስ ሰጪው ክፌያ የመፇፀም ግዳታ የሇብኝም የሚሌ ከሆነ የክፌያ 

ጥያቄ እንዯዯረሰው ወዱያውኑ ወይም እጅግ ቢዘገይ በአስር ቀናት ጊዜ ውስጥ 

ሇክፌያ ጠያቂው በፅሁፌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

 

አንቀፅ 684  ጠቃሚ መረጃ ስሇመስጠት   

1) ኢንሹራንስ ገቢው በኢንሹራንስ ሰጪው ተዘጋጅቶ በሚሰጠው ቅፅ ሊይ 

ሇሚጠየቀው ሁለ እንዯዚሁም ፖሉሲው በኢንሹራንስ ሰጪው ተፇርሞ 

እሰከሚሰጠው ዴረስ ባሇው ጊዜ ሇውለ መስረታ አስፇሊጊየሆነ እውነተኛ እና 

ትክክሇኛ  መረጃ መስጠት አሇበት፡፡  

2) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ኢንሹራንስ ገቢው 

ከውሌ ምስረታ በኋሊ እስከ ውለ ማብቅያ ዴረስ ባሇው ጊዜ የአዯጋ ስጋትን 

ሉጨምሩ ወይም ሉቀንሱ የሚችለ አዲዱስ ክስተቶች መከሰታቸውን እንዲወቀ 

ወዱያውኑ ወይም እጅግ ቢዘገይ በሰባት ቀናት ጊዜ ውስጥ ሇኢንሹራንስ ሰጪው 

ማሳወቅ አሇበት፡፡  

 

አንቀፅ 685 መረጃ ስሇመዯበቅ እና የተሳሳተ መረጃን ስሇመስጠት 

1)  ኢንሹራንስ የገባው ሰው ሆነ ብል እውነቱን ነገር የሸሸገ ወይም የሃሰት 

መግሇጫ የሰጠ እነዯሆነ፤ እውነተኛው ነገር ተገሌፆሇት ቢሆን ኖሮ ኢንሹራንስ 

ሰጪው ይህን ውሌ አይዋዋሌም ወይም ኢንሹራንስ ገቢው ከፌ ያሇ ገንዘብ 

እንዱከፌሌ የሚያዯርግሇት ውሌ ይዋዋሌ ነበር እስከሚያሰኝ ዴረስ እነዚህ 

የተሸሸጉ ነገሮችንና በሃሰት የተሰጡ መግሇጫዎችን የኢንሹራንስ ሰጪውን 
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የአዯጋውን አስተያየት ሇውጠውበት እንዯሆነ ውለ ፌርስ ይሆናሌ፡፡ 

ኢንሹራንስ ሰጪውም የተከፇሇውን አረቦን ያስቀራሌ፡፡  

2)  ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም እንኳ መሸሸጉ ወይም የሃሰት መግሇጫው ሆነ 

ተብል ያሌተዯረገ እንዯሆነና፤ ኢንሹራንስ ገቢውም በመጥፍ ሌቦና ያዯረገው 

መሆኑን ማስረዲት ያሌተቻሇ እንዯሆነ ውለ አይፇርስም፡፡ ይህም በሚሆንበት 

ጊዜ፤ 

(ሀ) መሸሸጉ ወይም የሃሰት መግሇጫ መሰጠቱ አዯጋው ከመዴረሱ በፉት 

የተገሇፀ እንዯሆነ ኢንሹራንስ ሰጪው ሇኢንሹራንስ ገቢው ማስታወቅያ ከሰጠ 

ከአንዴ ወር በኋሊ ውለን ሇማረጥ ወይም አረቦን ተጨምሮ ውለ እንዱቀጥሌ 

ማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

(ሇ) መሸሸጉ ወይም የሀሰት  መግሇጫ መሰጠቱ  የታወቀው አዯጋው ከዯረሰ 

በኋሊ የሆነ እንዯሆነ ሉዯርስ የሚችሇው አዯጋ በሙለ እና በትክክሌ ተገሌፆ 

ቢሆን ኖሮ ይከፇሌ ይገባ በነበረው አረቦን እና በአሁኑ ጊዜ በተከፇሇው አረቦን 

መካከሌ ያሇው ሌዩነት ታይቶ ኢንሹራንስ ሰጪው ሇኪሳራ የሚከፌሇው ገንዘብ 

በዚሁ ሌክ ተቀናሽ ይሆናሌ፡፡    

 አንቀፅ 686 የአዯጋ ስጋት መክበዴን ስሇማሳወቅ  

1) ሉዯርስ የሚችሇው አዯጋ ስጋት እየከበዯ መሄደ ውለ በተዯረገ ጊዜ አዯጋው 

በዚህ ሁኔታ እየከበዯ የሚሄዴ መሆኑ ቢታወቅ ኖሮ ኢንሹራንስ ሰጪው 

የማይዋዋሌ መሆኑ ወይም ቢዋዋሌም ኢንሹራንስ ገቢውን ከፌ ያሇ አረቦን 

አስከፌል ይዋዋሌ ነበር የሚያሰኝ ሆኖ ሲገኝ ኢንሹራንስ በገባው ሰው 

ምክንያት ሲሆን አዯጋው እየጨመረ እንዱሄዴ ያዯረገው ሁኔታ በተዯረገ 

በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ ወይም ይህን ዴርጊት ኢንሹራንስ ገቢው 

እንዯወቀ ወዱያውኑ ወይም  እጅግ ቢዘገይ በ15 ቀናትውስጥ ኢንሹራንስ 

ገቢው ሇኢንሹራንስ ሰጪው ማሳወቅ አሇበት፡፡ ይህንን ጊዜም በኢንሹራንሱ 

ውሌ መቀነስ አይቻሌም፡፡   

2) ኢንሹራንስ ሰጪው ውለን ሇማረጥ ወይም አረቦኑን ጨምሮ ውለ እንዱፀና 

ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡  
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3) ኢንሹራንስ የገባው ሰው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 በተዯነገገው መሰረት 

ሇኢንሹራንስ ሰጪው ባያሳውቅ ወይም ባይገሌፅ ወይም ትክክሇኛ መግሇጫ 

ሳይሰጥ ቢቀር የዚህ ህግ አንቀፅ 685ዴንጋጌ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡  

4) የዚህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች ስሇህይወት በተዯረገ ኢንሹራንስ ተፇፃሚ አይሆኑም፡፡   

አንቀፅ 687 አረቦን ስሇመክፇሌ  

1)  በላሊ ህግ ካሌተገሇፀ በስተቀር ኢንሹራንስ ገቢው ሇአንዴ ጊዜ የተመዯበውን 

አረቦን በሙለ በቅዴሚያ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡ ስሇሆነም በከፉሌ ወይም 

በሙለ በደቤ የተሸጠ ፖሉሲ የህግ ውጤት አይኖረውም፡፡  

2)  ላሊ ህግን መሰረት በማዴረግ የኢንሹራንስ ፖሉስን በደቤ የሚወስደ 

ኢንሹራንስ ገቢዎች የአረቦን አከፊፊሌ ሁኔታን በተመሇከተ ተዋዋይ ወገኖች 

በስምምነት ሉወስኑ ይችሊለ፡፡ 

3)  ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም  ተጠቃሚው አረቦን በተወሰነው ጊዜ ባሇመክፇለ 

ብቻ ውለን ሇማፌረስ አይቻሌም፡፡ ኢንሹራንስ ሰጪው ገንዘቡ እንዱከፇሇው 

መጠየቅ አሇበት፡፡ 

4)  ተቃራኒ ዴንጋጌ ቢኖርም ኢንሹራንስ ሰጪው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 3 

መሰረት አርቦን ካሌተከፇሇው ክፌያ ከጠየቀ ሰሊሳ ቀናት ካሇፇ በኋሊ ውለን 

ያግዯዋሌ፡፡ ይህ የሰሊሳ ቀናት ጊዜ ያበቃ እንዯሆነ  ኢንሹራንስ ሰጪው 

የአረቦን ክፌያ ሇመጠየቅ ወይም ውለን ሇማረጥ ይችሊሌ፡፡ አረቦኑ የተከፇሇ 

እንዯሆነ ውለ አረቦኑ ከተከፇሇበት ቀን ጀምሮ እንዯገና የፀና ይሆናሌ፡፡  

5)  የዚህ አንቀፅ ዴንጋጌዎች በህይወት ኢንሹራንስ ሊይ ተፇፃሚ አይሆኑም፡፡   

አንቀፅ 688 የአዯጋ መዴረስን ስሇማሳወቅ  

1)  ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት ያሌቻሇ መሆኑን ካሊስረዲ በስተቀር ኢንሹራንስ 

ገቢው ኢንሹራንስ ሰጭው ሽፊን የሰጠበት የአዯጋ ስጋት መዴረሱን እንዲወቀ 

ወዴያውኑ ወይም እጅግ ቢዘገይ በአምስት የስራ ቀናት ውስጥ ሇኢንሹራንስ 

ሰጪው ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 የተጠቀሰውን ጊዜ በውሌ ማሳጠር አይቻሌም፡፡  

3)  ኢንሹራንስ ገቢው አዯጋ መዴረሱን በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 ሊይ 

በተጠቀሰው የጊዜ ገዯብ ሳያስታውቅ የዘገየ እንዯሆነ የኢንሹራንስ ገቢው 
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መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ ኢንሹራንስ ሰጪው በዚሁ ምክንያት የዯረሰበትን 

ኪሳራ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡  

4)   በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  3 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሁኖ ኢንሹራንስ 

ሰጪው የአዯጋው መዴረስ ቀዴሞ የሚያውቅ ከሆነ ኢንሹራንስ ገቢው ኪሳራ 

የመክፇሌ ግዳታ ይቀርሇታሌ፡፡  

አንቀፅ 689   የመተባበር ግዳታ  

1) ኢንሹራንስ ገቢው ኢንሹራንስ ሰጪው አዯጋ ቦታ ሊይ በመገኘት እንዱመሇከት 

የመተባበር ፣ ስሇአዲጋው የሚያስረደ ሰነድች ወይም መረጃዎች ሳይዯብቅ እና 

ሳያሳስት የመስጠት እና የመግሇፅ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2) ኢንሹራንስ ገቢው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተጠቀሱትን ግዳታዎች 

ሇመፇፀም የዘገየ እንዯሆነ ኢንሹራንስ ሰጪው በዚሁ ምክንያት የዯረሰበትን 

ኪሳራ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ 

አንቀፅ 690   አዯጋ እንዲይዯርስ መከሊከሌ እና ጉዲትን ስሇመቀነስ  

1) ኢንሹራንስ ገቢው የመከሊከሌ እርምጃ ካሌተወሰዯ አዯጋው መዴረሱ የማይቀር 

መሆኑን ከተገነዘበ በተቻሇ መንገዴ የመከሊከሌ፤ ወይም አዯጋው ዯርሶ 

ተጨማሪ ጉዲት እንዲያዯርስ የመቀነስ እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡፡ 

2) ኢንሹራንስ ገቢው አዯጋውን የመከሊከሌ ወይም ተጨማሪ ጉዲት 

እንዲይዯርስ የመቀነስ እርምጃ ባሇመውሰደ ምክንያት በኢንሹራንስ ሰጪው ሊይ 

ሇሚዯርስ ኪሳራ ሃሊፉ ይሆናሌ፡፡  

3) ኢንሹራንስ ገቢው አዯጋውን ሇመከሊከሌ ወይም ተጨማሪ ጉዲት እንዲይዯርስ 

ሇመቀነስ የሚያወጣው ምክንያታዊ ወጪ ኢንሹራንስ ሰጪው የመተካት 

ግዳታ አሇበት፡፡  

አንቀፅ 691 የኢንሹራንስ ሽፊን የተሰጠው ንብረትን ስሇማስተሊሇፌ 

1) ኢንሹራንስ የተዯረገሇት ንብረት ሇላሊ በተሊሇፇ ጊዜ ተቃራኒ የውሌ ቃሌ 

ቢኖርም  የኢንሹራንሱ ውለ በሙለ መብት ከተሊሇፇሇት ሰው ጋር ይቀጥሊሌ 

፡፡  

2)  የንብረቱ አስተሊሊፉ ወይም ንብረቱ የተሊሇፇሇት ሰው የንብረቱ መተሊሇፌ 

ከተፇፀመበት ጊዜ ጀምሮ ንብረቱ መተሊሇፈን በአስር ቀናት ውስጥ 

ሇኢንሹራንስ ሰጪው የማሳወቅ ግዳታ አሇበት፡፡  
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3)   የንብረቱ አስተሊሊፉ ወይም ንብረቱ የተሊሇፇሇት ሰው በዚህ አንቀፅ ንዐስ 

አንቀፅ 2 የተጠቀሱትን ግዳታዎች ያሌፇፀመ  እንዯሆነ ኢንሹራንስ ሰጪው 

በዚሁ ምክንያት የዯረሰበትን ጉዲት ኪሳራ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡  

4) ንብረቱ የተሊሇፇሇትና ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ የተዯረገበት ንብረት 

ሇላሊ ከተሊሇፇበት ቀን አንስቶ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ውለን ሉያርጡ 

ይችሊለ፡፡ 

አንቀፅ 692ስሇመክሰር 

1)  የኢንሹራንስ ውሌ በኢንሹራንስ ገቢው መክሰር ምክንያት አይፇርስም፡፡ 

ንብረት ጠባቂዎቹ በውለ ተጠቃሚ እና የአረቦን ክፌያ ባሇእዲ ሆነው 

የኢንሹራንስ ውለ ፀንቶ ይቆያሌ፡፡  

2) ንብረት ጠባቂዎቹና ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ ገቢው መክሰሩ 

ከታወጀበት ቀን አንስቶ በሶስት ወር ውስጥ ውለን ማረጥ ይችሊለ ፡፡   

3) ኢንሹራንስ ሰጪው የከሰረ እንዯሆነ ፤ መክሰሩ ከታወጀበት  ቀን አንስቶ 

በአንዴ ወር ውስጥ ውለ ይረጣሌ ፡፡   

አንቀፅ 693  የኢንሹራንስ ተጠቃሚ የሆነው ሰው ስሇመሞት  

1) ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ቢኖርም  የኢንሹራንስ ተጠቃሚ የሆነው ሰው ሲሞት 

የኢንሹራንሱ ውሌ መብት ወዯ ወራሾቹ ተሊሌፍ ይቀጥሊሌ፡፡  

2)  ወራሾቹና ኢንሹራንስ ሰጪውም በኢንሹራንሱ ተጠቃሚ የሆነው ሰው 

ከሞተበት ቀን አንስቶ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ውለን ሇማረጥ ይችሊለ፡፡   

አንቀፅ 694 ስሇይርጋ 

1) በኢንሹራንስ ውሌ ምክንያት የሚቀርብ ማንኛውም ክስ  ሇክሱ ምክንያት 

የሆነው ጉዲይ ከተከሰተበት ወይም በጉዲዩ ጥቅም ያሊቸው ወገኖች ጉዲዩ 

ያስከተሇውን ጉዲት ካወቁበት ቀን ጀምሮ ከሁሇት ዓመት በኋሊ በይርጋ 

ይታገዲሌ፡፡   

2) የተሸሸገ ወይም በሀሰት ቃሌ የቀረበ ጉዲይ ያጋጠመ ሲሆን የይርጋው ዘመን 

የሚታሰበው ክስ አቅራቢው ወገን ይህንን ነገር ካወቀበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡    

3)  ሇይርጋ የተወሰነውን ጊዜ በውሌ ማሳጠር አይቻሌም፡፡   
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ምዕራፌ ሶስት 

ስሇ ካሳ ኢንሹራንስ 

ክፌሌ አንዴ 

የእቃዎች ኢንሹራንስ 

አንቀፅ 695 ኢንሹራንስ ሇማዴረግ ስሇመቻለ 

1)  ዕቃውን ከጉዲት ሇመጠበቅ የሚፇሌግ ማንኛውም ሰው ኢንሹራንስ ሉያስገባው 

ይችሊሌ፡፡   

2)  ጉዲት እንዲይዯርስ በማሇት ማንኛውም ቀጥተኛ ወይም ቀጥተኛ ያሌሆነ 

ጥቅም ሁለ ኢንሹራንስ ሉገባበት ይችሊሌ፡፡   

አንቀፅ 696  ሃሊፉነት ስሇማያስከትለ የአዯጋ ስጋቶች  

1)  በውሌ ስምምነት ካሌተዯረገ በስተቀር ኢንሹራንስ  ሰጪው ከውጪ አገር ጋር 

በተዯረገ ጦርነት፣ በሀገር ውስጥ የእርስ በእርስ ጦርነት በመነሳቱ ምክንያት 

ወይም ላልች በተፇጥሮ ወይም በሰው ሰራሽ አዯጋ  ምክንያት ሰፉውን 

የኢንሹራንስ ገቢዎች ወይም ተጠቃሚዎች  በአንዴ ጊዜ ሇሚጎደ ጉዲቶች 

ወይም ጥፊቶች ሃሊፉነት የሇበትም፡፡ 

2) ጥፊቱ ወይም ጉዲቱ የዯረሰው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 በተመሇከቱት 

ምክንያቶች መሆኑን ማስረዲት ያሇበት ኢንሹራንስ ሰጪው ነው፡፡   

አንቀፅ 697 ኢንሹራንስ የተገባሇት እቃ ስሇመጥፊት  

1) ኢንሹራንስ የተገባሇት ዕቃ በኢንሹራንስ ውለ ውስጥ ባሌተመሇከተ ምክንያት 

የጠፊ እንዯሆነ ውለን እንዱረጥ ያዯርገዋሌ፡፡  

2) ኢንሹራንስ በተዋዋለበት ጊዜ ከጉዲት እንዱጠበቅ የተፇሇገው እቃ አስቀዴሞ 

የጠፊ ሆኖ ቢገኝ ወይም አዯጋ የማይዯርስበት የሆነ እንዯሆነ፤ የኢንሹራንሱ 

ውሌ አይፀናም፤ ኢንሹራንስ የገባው ሰው በየጊዜው የከፇሇው አረቦን 

ይመሇስሇታሌ፡፡  

3) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  2 የተዯረገው ውሌ በክፈ ሌቡና የተዯረገ ሲሆን 

ማንኛውም ወገን ኪሳራ ይከፌሊሌ፡፡   

አንቀፅ 698 ስሇ ካሳ  ክፌያ 



251 
 

 ሇዕቃዎች የሚሰጥ የኢንሹራንስ ሽፊን በዕቃው ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት የካሳ ክፌያ ውሌ 

 ነው፡፡ ስሇሆነም የሚከፇሇው ካሳ ኢንሹራንስ የተገባሇት ዕቃ አዯጋው በዯረሰበት ቀን 

 ከሚያወጣው ዋጋ አይበሌጥም፡፡ 

አንቀፅ 699 ኢንሹራንስ የገባው ዕቃ ዋጋ ኢንሹራንስ ከተዯረገበት ዋጋ የበሇጠ ሲሆን   

በፖሉሲው ሊይ የተጠቀሰው ኢንሹራንስ የተገባሇት ዕቃ ዋጋ ውለ በሚፇፀምበት ጊዜ 

ካሇው ትክክሇኛው የዕቃው ዋጋ ያነሰ እንዯሆነ አዯጋው በሚዯርስ ጊዜ ኢንሹራንስ 

ገቢው አረቦን በከፇሇበት ዋጋ እና በዕቃው ትክክሇኛ ዋጋ መካከሌ ያሇው ሌዩነት ራሱ 

ኢንሹራንስ እንዯ ገባ ተቆጥሮ ከጉዲቱ በዴርሻው ሌክ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡  

አንቀፅ 700 ኢንሹራንስ የገባው ዕቃ ዋጋ ኢንሹራንስ ከተዯረገበት ዋጋ ያነሰ እንዯሆነ 

1) በኢንሹራንስ ውሌ ውስጥ የተጠቀሰው ካሳ ኢንሹራንስ ከገባው እቃ ዋጋ 

ሲበሌጥና ከተዋዋዮቹ አንዯኛው ወገን አታል ወይም አጭበርብሮ ሲገኝ ላሊው 

ወገን ውለ እንዱፇርስ ሇማዴረግ እና ኪሳራ ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

2) ማታሇሌና ማጭበርበር የላሇበት እንዯሆነ ፤ የኢንሹራንስ ውለ እንዯ ፀና 

የሚቆየው ኢንሹራንስ ሇተገባሇት እቃ እውነተኛ ዋጋ ብቻ ነው፡፡  

3) በኢንሹራንስ ገቢው ጥያቄ ኢንሹራንሱ የተቀነሰ እንዯሆነ ኢንሹራንስ ገቢው 

ሚከፌሇው አረቦን ሇወዯፉቱ ዝቅ ይሊሌ፡፡ ሆኖም ቅናሹ ከመዯረጉ በፉት 

የተከፇሇውን አረቦን ኢንሹራንስ ሰጭው ሇማስቀረት መብት አሇው፡፡ 

አንቀፅ 701 ተዯራራቢ ኢንሹራንስ  

1)  ሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ ኢንሹራንስ ሰጪዎች አንደን ዕቃ ሇአንዴ 

አይነት ጉዲት ኢንሹራንስ በመስጠታቸው ኢንሹራንስ የተገባሇት እቃ ዋጋ 

ኢንሹራንስ ከተዯረገበት ዋጋ የበሇጠ ሲሆን እያንዲንደ የኢንሹራንስ ሰጪ 

በኢንሹራንስ ገቢው በኩሌ ማታሇሌ ከተዯረገ ውለ እንዱፇርስና ኪሳራም 

እንዱከፇሇው መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

2)  ኢንሹራንስ የገባው ሰው በቅን ሌቦና ያዯረገው እንዯሆነ፤ አዯጋ በዯረሰ ጊዜ 

እያንዲንደ ኢንሹራንስ ሰጪ ስሇ ኢንሹራንስ በተዋዋሇበት ሂሳብ መጠን ካሳ 

ከፊይ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 702 ኢንሹራንስ ሰጪው በምትክነት ስሇመግባት 
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1) ኢንሹራንስ ሰጪው በከፇሇው ካሳ መጠን ጉዲቱ እንዱዯርስ ባዯረጉት ሶስተኛ 

ወገኖች ሊይ ክስ ሇማቅረብ ኢንሹራንስ ሇገባው ሰው በተከፇሇው ገንዘብ መጠን 

ባለት መብቶች ኢንሹራንስ ሰጪው ምትክ ሆኖ ይገባሌ፡፡ 

2) ኢንሹራንስ ሰጪው በኢንሹራንስ ገቢው ዴርጊት ምክንያት  በዚህ አንቀፅ 

ንዐስ አንቀፅ  1 እንዯተመሇከተው በኢንሹራንስ ገቢው ምትክ ሇመተካት 

ያሌተቻሇ እንዯሆነ የኢንሹራንስ ሰጪው ሃሊፉነት በሙለ ወይም በከፉሌ ቀሪ 

ይሆናሌ፡፡ 

3)   ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ቢኖርም በክፊት ያዯረጉት ካሌሆነ በስተቀር ኢንሹራንስ 

ሰጪው በኢንሹራንስ ገቢው ወዯታች የሚቆጠሩ ተወሊጆች፣ ወዯሊይ የሚቆጠሩ 

ወሊጆች፣ የትዲር አጋር፣ወኪልች፣ ሰራተኞች ወይም ከእርሱ ጋር ዘወትር 

አብረው በሚኖሩት ሰዎች ሊይ ክስ ሇማቅረብ አይችሌም፡፡   

 

አንቀፅ 703  የቀዲሚነት ሌዩ መብት ወይም የመያዣ መብት ያሊቸው ገንዘብ ጠያቂዎች  

1) ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ቢኖርም እንኳ ሇአንዴ ንብረት የሚከፇሇው የኢንሹራንስ 

ገንዘብ በዚሁ ንብረት ሊይ የቀዲሚነት ወይም የመያዣ መብት ሊሊቸው 

ይሰጣሌ፡፡ እነዚህ ገንዘብ ጠያቂዎች በኢንሹራስ ሰጪው ሊይ በቀጥታ ክስ 

ማቅረብ ይችሊለ፤ ኢንሹራንስ ሰጪውም ኢንሹራንስ በገባው ሰው ሊይ 

ሉያቀርብ ይችሌ የነበረውን መከሊከያ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

2) ኢንሹራንስ ሰጪው እቃው በብዴር መያዣ መሰጠቱን ባሇማወቅ ሇተጠቃሚው 

ከፌል ቢገኝ ክፌያው የጸና ይሆናሌ፡፡  

 

ክፌሌ ሁሇት 

የሀሊፉነት ኢንሹራንስ 

አንቀፅ 704 ኢንሹራንስ ሰጪው ሃሊፉ ስሇሚሆንበት 

በኢንሹራንሱ ውሌ ውስጥ የተጠቀሰው ጉዲት በዯረሰ ጊዜ ጉዲት የዯረሰበት ሶስተኛ ወገን 

ኢንሹራንስ በገባው ሰው ሊይ በፌርዴቤት ወይም በስምምነት ጥያቄ ካሊዯረገ በቀር 

ኢንሹራንስ ሰጪው በአሊፉነት አይጠየቅም ፡፡  
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አንቀፅ 705 ሀሊፉነትን ስሇማመን 

1) ኢንሹራንስ ሰጪው ሳይኖር የተዯረገ አሊፉነትን ማመን ወይም የተዯረገ 

ግሌግሌ በኢንሹራንስ ሰጪው ሊይ መከራከርያ አይሆንበትም የሚሌ 

የስምምነት ቃሌ ሇማዴረግ ይቻሊሌ፡፡  

2)  የተፇፀመው የሁኔታ ማመን አሊፉነትን ማመን ተብል ሉቆጠር አይችሌም፡፡  

አንቀፅ 706  ስሇ ክሱ አመራር 

1)   በላሊ ህግ ስሇ ክስ አመራር ስነ-ስርዓት ተቃራኒ የሆነ ዴንጋጌ ቢኖርም 

የኢንሹራንስ ክስ አመራርን በሚመሇከት በሶስተኛ ወገኖች በሚቀርብ ክስ 

ውስጥ የኢንሹራንስ ሽፊን መሰጠቱ እስከተረጋገጠ ዴረስ ኢንሹራንስ ሰጪው 

እስከሃሊፉነቱ ሌክ በቀጥታ በክርክሩ ውስጥ ገብቶ ክሱን የመምራት መብቱ 

የተጠበቀ ነው፡፡  

2)  በመጀመርያው ተጠቃሚ ሊይ የቀረበበት የወንጀሌ ክስ ሲሆን ማንኛውም 

የወንጀሌ ጉዲይ ኢንሹራንስ ሰጪው የሚመራ ሇመሆኑ የተፃፇ የውሌ ቃሌ 

አይፀናም፡፡ ኢንሹራንስ ገቢው አቤቱታ የማቅረብ መብቱን ሉሰራበት ወይም 

ሉተወው ይችሊሌ፡፡   

  አንቀፅ 707  ጉዲት ሇዯረሰበት ወገን በቀዯምትነት ስሇመክፇሌ 

 

1)  ጉዲት ሇዯረሰበት ሶስተኛ ወገን አንሹራንስ ሰጪው በሚከፌሇው ኪሳራ ሂሳብ 

ሌክ ካሳውን እስኪከፌሇው ዴረስ ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ ሇገባው ሰው 

ካሳ አይከፌሌም፡፡  

2)  የዚህ አንቀፅ  ዴንጋጌ ተቃራኒ የሆነ ማናቸውም የውሌ ቃሌ አይፀናም፡፡  

 

ምዕራፌ አራት 

የሰዎች ኢንሹራንስ 

ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋገጌዎች 

አንቀፅ 708 ኢንሹራንስ የተገባበትን የገንዘብ ሌክ በስምምነት ስሇመወሰን 
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ስሇ ሰዎች የተዯረገ የኢንሹራንስ  ውሌ እንዯ ጉዲት ካሳ ውሌ የሚቆጠር አይዯሇም፡፡ 

ስሇሆነም ኢንሹራንስ የተገባበት የገንዘብ ሌክ በውለ በስምምነት የሚወሰን ሆኖ 

ኢንሹራንስ የገባው ሰው የዯረሰበትን ጉዲት ሳይገመት ሉከፇሌ ይገባዋሌ፡፡   

አንቀፅ 709 ስሇመተካት  

ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ቢኖርም የሰዎች  ኢንሹራንስ ውሌ ስምምነት ተዯርጎበት የነበረው 

የገንዘብ ሌክ ኢንሹራንስ ሇገባው ሰው ወይም ሇተጠቃሚው የከፇሇ ኢንሹራንስ ሰጪ 

ጉዲት እንዱዯርስ ባዯረጉት ወገኖች ሊይ ኢንሹራንስ ሇገባው ሰው ወይም በተጠቃሚው 

መብት ተተክቶ ክስ ሉያቀርብ አይችሌም፡፡  

 

ክፌሌ ሁሇት 

 ስሇ ህይወት ኢንሹራንስ 

አንቀፅ 710  ትርጓሜ  

የህይወት ኢንሹራንስ ማሇት ኢንሹራንስ ሰጪው በአንዴ ወይም በብዙ የተመዯበውን 

አረቦን ተቀብል በኢንሹራንስ ገቢው ወይም ኢንሹራንስ በተገባበት ሶስተኛ ወገን 

ሕይወት፣ ሞት ወይም ከሁሇቱም ጋር የተያያዙ በፖሉሲው ሽፊን የተሰጣቸው 

ሁኔታዎች በተከሰቱ ጊዜ የተወሰነ ገንዘብ ሇኢንሹራንስ ገቢው ወይም ሇተጠቃሚው 

ሇመክፇሌ የሚዯረግ የኢንሹራንስ ውሌ ነው፡፡    

አንቀፅ 711 ስሇሕይወት ኢንሹራንስ ሽፊኖች 

1)  የሕይወት ኢንሹራንስ ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ የገባው ሰው 

በኢንሹራንስ ውሌ ውስጥ በተወሰነ ጊዜ በህይወት ያሇ እንዯሆነ ፤ በውለ 

የተጠቀሰው ገንዘብ በአንዴ ጊዜ ወይም በሕይወት እስካሇ ዴረስ በየጊዜው 

የሚከፇሌ ገንዘብ ሇመክፇሌ የሚዯረግ ውሌ ነው፡፡  

2)  ኢንሹራንስ ሰጪው የተዋዋሇው ኢንሹራንስ ሇገባው ሰው ወይም ኢንሹራንስ 

ሇተገባበት ሶስተኛ ወገን  ሞት የሆነ እንዯሆነ፤ ኢንሹራንስ ከገባው ወይም 

ከተገባበት ሰው መብት ሊሊቸው ወይም በኢንሹራንስ ውለ ውስጥ ሇተጠቀሰው 

ተጠቃሚ ኢንሹራንስ የገባው ወይም የተገባሇት ሰው በሞተ ጊዜ በአንዴ ጊዜ 

ወይም  በሕይወት እስካሇ ዴረስ በየጊዜው  ገንዘብ ሇመክፇሌ የሚዯረግ ውሌ 

ነው፡፡  
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3) ኢንሹራንስ ሰጪው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 እና 2 የተቀሱትን 

ሇመክፇሌ ግዳታ የገባ ሲሆን፤ የተጣመረ የኢንሹራንስ ውሌ መዋዋሌ 

ይቻሊሌ፡፡   

አንቀፅ 712  ሶስተኛ ወገን የሚያዯርገው የህይወት ኢንሹራንስ  

በሞት ጊዜ ስሇሚኖር የህይወት  ኢንሹራንስ ሶስተኛ ወገን መዋዋሌ ይችሊሌ፡፡ ይህ 

ውሌ ኢንሹራንስ የተገባበት ሰው በፅሁፌ ካሌተስማማ እና የኢንሹራንሱን  ገንዘብ 

መጠን ካሊመሇከት ዋጋ አይኖረውም፡፡ ኢንሹራንስ የተገባበት ሰው ያገባ የሆነ እንዯሆነ 

የትዲር አጋሩም  ስምምነቱን መግሇፅ ይኖርበታሌ፡፡   

አንቀፅ 713 ችልታ በላሇው ሰው ሊይ ስሇሚዯረግ ኢንሹራንስ  

ችልታ የላሇው ሰው የሞተ እንዯሆነ ተብል የተዯረገ የኢንሹራንስ ውሌ ችልታ 

የላሇው ሰው ወይም እንዯራሴው ቢሰማማም ፌርስ ነው፤፡ ማንኛውም በጉዲዩ ያገባኛሌ 

በሚሌ ሰው  በሚቀርብ ጥያቄ የኢንሹራንስ ውለ እንዱፇርስ ይዯረጋሌ፡፡ አስቀዴሞ 

የተከፇሇ አረቦን ካሇም በሙለ መመሇስ አሇበት፡፡  

አንቀጽ 714  በህይወት ኢንሹራንስ ፖሉሲ መካተት ስሇሚገባቸው ጉዲዮች 

የሕይወት ኢንሹራንስ ፖሉሲ በዚህ ህግ አንቀፅ  668 ከተመሇከቱት በተጨማሪ 

የሚከተለትን በግሌፅና በማያሻማ ሁኔታ ማካተት ይኖርበታሌ፡፡  ፡-  

(ሀ) የህይወት ኢንሹራንስ የገባው ሰው ወይም ኢንሹራንስ የተገባበት ሶስተኛ 

ወገን ሙለ ስም እና የተወሇዯበት ቀን፣ ወር እና አመተምህረት፣   

(ሇ) ተጠቃሚው ተሇይቶ የታወቀ እንዯሆነ ሙለ ስሙ፣  

(ሏ) የኢንሹራንስ ሽፊን የገንዘብ መጠን አከፊፇሌ ሁኔታ፣ እና  

(መ) ቅናሽ የሚዯረግበት እና መሌሶ የሚገዛበት ሁኔታ፡፡ 

 አንቀፅ 715 ሇታዘዘሇት የሚሌ የኢንሹራንስ ውሌ 

1)  የህይወት ኢንሹራንስ ፖሉሲ በስም ተሇይቶ ሇተጠቀሰ ወይም ሇታዘዘሇት ሰው 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡    

2)  የህይወት ኢንሹራንስ ፖሉሲ ሇታዘዘሇት የሚሌ ከሆነ በውለ ጀርባ ሊይ 

ፉርማ ፣ የተጠቃሚው ስም እና ቀን ከላሇበት ዋጋ የሇውም ፡፡   
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3)  ኢንሹራንስ ሰጪው በመጀመርያው ተጠቃሚ ሊይ ማቅረብ የሚችሇውን 

መከራከርያ የኢንሹራንስ ጥቅም በተዛወረሇት ወይም በጀርባ በተፇረመሇት 

ጥቅሙን ባገኘ ሰው ሊይ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡  

አንቀፅ 716  የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ መያዣ ስሇማዴረግ   

1)  ሇታዘዘሇት ሰው የሚሌ የህይወት ኢንሹራንስን ውሌ በተጨማሪ ስምምነት 

ወይም ሇታዘዘሇት ሰው በሚሇው የኢንሹራንስ ውሌ ጀርባ ሊይ ስሇዚሁ ጉዲይ 

በመፇረም ወይም አግባብ ባሊቸው ፌትሀብሄር ህግ ዴንጋጌዎች መሰረት 

መያዣ ማዴረግ ይችሊሌ፡፡  

2)  ኢንሹራንስ የገባው ሰው በጽሁፌ ካሌተስማማ የኢንሹራንስን ውሌ ሇላሊ 

ሇማዛወር ወይም በጀርባው ሊይ በመፇረም ጥቅምን ሇላሊ ማሳሇፌ፤ ወይም 

በመያዣነት መስጠት ወይም በውለ ውስጥ ተገሌፆ የተመሇከተውን ተጠቃሚ 

መሇወጥ ዋጋ አይኖረውም፡፡   

አንቀፅ 717 ራስን ስሇ መግዯሌ  

1)  ተቃራኒ ስምምነት ቢኖርም  ሇህይወት የሚዯረግ ኢንሹራንስ የሞተ እንዯሆነ 

ተብል ውለ የተዯረገበት ሰው የኢንሹራንስ ውለ በተዯረገ በሁሇት  ዓመት 

ጊዜ ውስጥ ራሱን ሆነ ብል ያጠፊ እንዯሆነ ኢንሹራንስ ሰጪው የመክፇሌ 

ግዳታ አይኖርበትም፡፡ ሆን ብል ራሱን የገዯሇ መሆኑን ማስረዲት ያሇበት 

ኢንሹራንስ ሰጪው ነው፡፡  

2)  ሆነ ብል ራሱን ያሌገዯሇ መሆኑን ተጠቃሚው ማስረዲት የቻሇ እንዯሆነ፤ 

ኢንሹራንስ ሰጪው የመክፇሌ ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀፅ 718 ገዲዩ ተጠቃሚው ሲሆን  

1)  ኢንሹራንሱ የህይወት በሆነ ጊዜ፣ የሞተ እንዯሆነ ተብል ውለ የተዯረገበትን 

ሰው ተጠቃሚው ሆን ብል የገዯሇው   እና በዚሁም በወንጀሌ ተከሶ 

ጥፊተኛነቱ የተረጋገጠ እንዯሆነ የተጠቃሚነት መብቱ ቀሪ ይሆናሌ፡፡   

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በወንጀሌ 

ዴርጊቱ ያሌተሳተፈ ላልች ተጠቃሚዎች ሊይ የኢንሹራንስ ውለ የጸና 

ይሆናሌ፡፡   

አንቀፅ 719 የሞተ እንዯሆነ ተብል የተዯረገ ኢንሹራንስ ተጠቃሚ ሰው 

1) ሇሞት የሚዯረግ ኢንሹራንስ ሇአንዴ የተሇየ ተጠቃሚ ጥቅም ሉዯረግ ይቻሊሌ፡፡  
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2)  የተጠቀሰ የተሇየ  ተጠቃሚ ቢኖርም፣ የሚከተለት የኢንሹራንስ ውለ ሊይ 

ባይጠቀሱም እንዯተጠቃሚ ይቆጠራለ፡- 

(ሀ) ጋብቻው የተዯረገው የኢንሹራስ ውለ ከተፇረመ በኋሊም ቢሆንም 

እንኳ የሞተ እንዯሆነ ተብል ውለ የተዯረገበት የትዲር አጋር፤  

(ሇ) የኢንሹራንሱ ውለ ሲፇረም ወይም ከተፇረመ በኋሊ የተወሇዯ  የሞተ 

እንዯሆነ ተብል ውለ የተዯረገበት ሰው ሌጅ፡፡  

3)  የኢንሹራን ውለን የተዋዋሇው፡-  

(ሀ) የትዲር አጋርና ሌጆች ከላለትና በውለ ውስጥ የተሇየ ተጠቃሚ 

ያሌጠቀሰ እንዯሆነ፣ 

(ሇ) በውለ ውስጥ የተጠቀሰው ተጠቃሚ   ውለን አሌቀበሌም ያሇ 

እንዯሆነ፤ 

 በኑዛዜ፣ በተጨማሪ ፅሁፌ ወይም ሇታዘዘሇት የሚሇውን ኢንሹራንስ 

ውሌ በጀርባው ሊይ በመፇረም አንዴ ተጠቃሚ መምረጥ ወይም በአንደ 

ተጠቃሚ  ምትክ ላሊ መተካት ይችሊሌ፡፡  

አንቀፅ 720 የተጠቃሚው በህይወት የመኖር አስፇሊጊነት  

የተሇየ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ገንዘቡ ተከፊይ እንዯሆነ የሚቆጠረው ሇተጠቃሚው 

የሚከፇሇው  በውለ የተጠቀሰው ዋናው  ገንዘብ    ወይም በየጊዜው በሕይወት እስካሇ 

ዴረስ የሚከፇሇው ገንዘብ  ተከፊይ በሚሆንበት ቀን ተጠቃሚው በሕይወት ያሇ 

እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀፅ 721 የተጠቃሚው ስምምነት አስፇሊጊ ስሇመሆኑ  

2) ሇአንዴ ተሇይቶ ሇታወቀ ተጠቃሚ የተሰጠ የኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚው 

ሇመቀበሌ በፅሁፌ መፌቀደን ካስታወቀ በኋሊ ሉሻር አይችሌም፡፡    

3)   በውለ ውስጥ ተሇይቶ የተጠቀሰው ተጠቃሚ ስምምነቱን በፅሁፌ 

እስከሚገሌፅበት ባሇው ጊዜ ውስጥ ተዋዋዩ ተጠቃሚውን መሇወጥ ይችሊሌ፡፡  

አንቀፅ 722  በኢንሹራንስ ሰጪው ሊይ የሚቀርብ  መቃወሚያ ውጤት    
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ኢንሹራንስ ሰጪው የሚያውቀው ካሌሆነ በስተቀር የተጠቃሚው ፇቃዯኛ መሆን ወይም 

የተጠቃሚው ጥቅሙን አሌፇሌግም ብል መሻር በኢንሹራንስ ሰጪው ሊይ መቃወሚያ 

ሆኖ ሉቀርብ አይችሌም፡፡   

አንቀፅ 723  የኢንሹራንስ ክፌያ የውርስ አካሌ የሚሆንበት ሁኔታ 

ተጠቃሚው ተሇይቶ ያሌታወቀ እንዯሆነ፤ ወይም ተሽሮ እንዯሆነ ወይም በሕይወት 

የላሇ በመሆኑ ውዴቅ የሆነ እንዯሆነ፤ በውለ የተጠቀሰው ገንዘብ የሚከፇሇው የሞተ 

እንዯሆነ ተብል ኢንሹራንስ የተዯረገበት ሰው ውርስ ነው፡፡  

አንቀፅ 724 የተጠቃሚው መብት 

1)  ተጠቃሚው ኢንሹራንስ ሰጪውን በቀጥታ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

2)  ሇተጠቃሚው የሚከፇሇው ገንዘብ የሞተ እንዯሆነ ተብል ኢንሹራንስ 

የተዯረገበት ሰው ውርስ አካሌ አይሆንም፡፡ ተጠቃሚው ፇቃዯኛ መሆኑን 

ያስታወቀው የሞተ እንዯሆነ ተብል ኢንሹራንስ የተዯረገበት ሰው ከሞተ በኋሊ 

ቢሆን እንኳ የኢንሹራንስ ውሌ ከተፇረመበት ጊዜ ጀምሮ ባሇመብት እንዯሆነ 

ይቆጠራሌ፡፡  

3) የሞተ እንዯሆነ ተብል ኢንሹራንስ የተዯረገበት ሰው የትዲር አጋር የሚከፇሇው 

ገንዘብ የዚያው የትዲር አጋር የግሌ ንብረት እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡  

አንቀፅ 725  የሚከፇሇው ገንዘብ የግሌ ስሇመሆኑ 

ሇተጠቃሚው የሚከፇሇው ገንዘብ ሇውርሱ ተመሌሶ እንዱገባ ወይም ተጠቃሚው 

በውርስ ከሚያገኘው ዴርሻው ሊይ ተቀናሽ ሉሆን አይችሌም፡፡   

አንቀፅ 726 ስሇገንዘብ ጠያቂዎች መብት 

1)  የሞተ እንዯሆነ ተብል ኢንሹራንስ የተዯረገበት ሰው ሊይ ገንዘብ ጠያቂ የሆኑ 

ሰዎች ሇተጠቃሚው ከሚከፇሇው ገንዘብ ሊይ መብት የሊቸውም፡፡ 

2)   ኢንሹራንስ የገባው ሰው በከሰረ ጊዜ የዚህ ሕግ አንቀፅ 1148 ንዐስ 

አንቀፅዴንጋጌ ተፇፃሚ አይሆንም፡፡  

አንቀፅ 727 ስሊሌተከፇሇ አረቦን 

1) ኢንሹራንስ ሰጪው ስሇ ሕይወት የሚከፇሇው አረቦን እንዱከፇሇው ሇማስገዯዴ 

ክስ ማቅረብ አይችሌም፡፡   
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2) ስሇሆነም በየአመቱ ሇሶስት አመት ጊዜ አከፊፇሌ ከተመዯበው የአረቦን መጠን 

ያነሰ የተከፇሇ ሆኖ፤ በየአመቱ የሚከፇሇው ገንዘብ በተወሰነው ጊዜ ያሌተከፇሇ 

እንዯሆነ፤ ኢንሹራንስ ሰጪው እንዱከፇሇው መጠየቅና ጠይቆም ሇማግኘት 

ያሌቻሇ እንዯሆነ፤ ጥያቄ ካዯረገ ከአንዴ ወር በኋሊ ውለን ማረጥ ይችሊሌ፡፡ 

ይህን ጊዜ በኢንሹራንስ ውሌ ማሳጠር አይቻሌም፡፡    

3) በየአመቱ ሇሶስት አመት ጊዜ አከፊፇሌ የተመዯበው የአረቦን መጠን ከተከፇሇና 

በየአመቱ የሚከፇሇው አረቦን በተወሰነው ጊዜ ያሌተከፇሇ እንዯሆነ፤ 

ኢንሹራንስ ሰጪው እንዱከፇሇው ከጠየቀበት ጊዜ አንስቶ በአንዴ ወር ውስጥ 

ያሌተከፇሇ እንዯሆነ ውለ አይረጥም፡፡ ኢንሹራንስ ሰጪው ማዴረግ 

የሚችሇው ሇተከፇሇው አረቦን የኢንሹራንስ ውሌ ፖሉሲ መስጠት ወይም 

በውሌ የተስማሙበትን ገንዘብ ወይም በየጊዜው በሕይወት እስካሇ ዴረስ 

የሚከፇሇውን ገንዘብ መቀነስ ብቻ ነው ፡፡   

አንቀፅ 728 ፖሉሲውን መሌሶ ስሇመግዛት 

1) ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ቢኖርም  በየዓመቱ ሇሶስት ጊዜ አከፊፇሌ የተመዯበው 

የአረቦን መጠን ከተከፇሇ ኢንሹራንስ የገባው ሰው ስሇ ሕይወት ኢንሹራንስ 

የተዯረገውን የኢንሹራንስ ፖሉሲ በማናቸውም ጊዜ መሌሶ ሇመግዛት መጠየቅ 

ይችሊሌ፡፡   

2)  ኢንሹራንስ ገቢው ፖሉሲውን መሌሶ ሲገዛ ቅናሽ የሚዯረገበት ሁኔታ በውሌ 

ወይም በህግ የሚወሰን ይሆናሌ፡፡   

3)  የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 እና 2 ዴንጋጌዎች ሇጊዜው ሇተዯረገ የህይወት 

ኢንሹራንስ ውሌ ተፇፃሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

 

ክፌሌ ሶስት 

በአካሌ ሊይ ስሇሚዯርስ አዯጋ ኢንሹራንስ 

አንቀፅ 729 ትርጓሜ    

1)  በአካሌ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ ኢንሹራንስ ማሇት ኢንሹራንስ ሰጪው 

በኢንሹራንሱ ውሌ ውስጥ ተሇይቶ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ኢንሹራንስ 

በተገባበት ሰው አካሌ ሊይ አዯጋ የዯረሰበት እንዯሆነ ኢንሹራንስ ሇተገባሇት 
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ሰው ወይም ኢንሹራንስ የተገባሇት ሰው በአዯጋው ምክንያት የሞተ እንዯሆነ 

በውለ ውስጥ ሇተፃፇው ተጠቃሚ አንዴ የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ ግዳታ 

የገባበት ውሌ ነው፡፡ 

2)  ተዋዋይ ወገኖች የኢንሹራንስ ውለን ሇተሰወነ አዯጋ ወይም አዯጋው 

ስሇሚያስከትሇው የተወሰነ ውጤት ብቻ በማሇት ሉወስኑ ይችሊለ፡፡  

3)  አዯጋ በማናቸውም ውጫዊ ምክንያት ሳይታሰብ የሚዯርስ የአካሌ ጉዲትን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡  

አንቀፅ 730  ስሇ ህክምና ወጭዎች  

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ሇአካሌ ጉዲት የሚዯረግ ኢንሹራንስ በውለ 

እንዱከፇሌ ከተወሰነው ገንዘብ በተጨማሪ የህክምና ወጪዎችንም ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 731  ኢንሹራንስ የተገባሇት ሰው ፇቃዴ አስፇሊጊ ስሇመሆኑ   

ውለ ኢንሹራንስ የተገባሇት ሰው አካሌ ሊይ አዯጋ የዯረሰ እንዯሆነ ተብል የተዯረገ 

ከሆነ፤  ይህ ኢንሹራንስ የተገባበት ሰው በፅሁፌ ካሌተስማማ እና የኢንሹራንሱን  

ገንዘብ መጠን ካሊመሇከት ዋጋ አይኖረውም፡፡  

አንቀፅ 732 የተጠቃሚው በህይወት መኖር 

 ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ሇተጠቃሚው የሚከፇሇው በውለ የተጠቀሰው 

ገንዘብ ሉጠየቅ በሚቻሌበት ጊዜ ተጠቃሚው በህይወት መኖር አሇበት ፡፡  

አንቀፅ 733 በአካሌ የሚዯርስ አዯጋ ኢንሹራንስ ሊይ ተፇፃሚነት ስሊሊቸው ዴንጋጌዎች  

1) የዚህ ህግ የህይወት ኢንሹራንስ ዴንጋጌዎች አንቀፅ  716, 720,721, 722, 

725, 726,727, 728 እና 729  በአካሌ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ ኢንሹራንስ ሊይ 

እንዯ አግባብነቱ ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡    

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በአካሌ ሊይ 

የሚዯርስ አዯጋ ኢንሹራንስ ውሌ ኢንሹራንስ ገቢው በአዯጋው ምክንያት 

የሚያጣውን የገንዘብ ጥቅም ሇመካስ የሆነ እንዯሆነ ስሇ ካሳ ኢንሹራንስ 

የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነቱ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡   

 

ክፌሌ አራት  

የጤና ኢንሹራንስ እና የህመም ኢንሹራንስ 
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አንቀፅ 734 የጤና ኢንሹራንስ ሽፊን 

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር የጤና ኢንሹራንስ ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ 

የተገባበት ሰው ሇማናቸውም የህክምና አገሌግልቶች የሚያወጣውን ወጭ ሇመክፇሌ 

የሚዯረግ ውሌ ሲሆን፡- 

(ሀ) ሇህመም ፣ ሇእርግዝና ፣ ሇወሉዴ፣ ሇምርመራ እና ሇተመሊሊሽ ህክምና 

አገሌግልቶች ፤ 

(ሇ) ታካሚው በህክምና ተም ተኝቶ በሚታከምበት ወቅት፤ 

(ሏ) ሇመዴሀኒት መግዣ የወጡ ወጪዎች፣  

(መ) በህመም ምክንያት መስራት ባሇመቻለ የሚያጣው የየእሇት ገቢ 

ሇማካካስ፣ እና 

(ሠ) ኢንሹራንስ ገቢው የላሊ ሰው ሌዩ እንክብካቤ የሚያስፇሌገው በሆነ ጊዜ 

የሚዯረጉ ወጪዎችን፣ 

 ያካትታሌ፡፡  

አንቀፅ 735 የህመም ኢንሹራንስ ሽፊን   

1) የህመም ኢንሹራንስ ኢንሹራንስ ሰጪው ኢንሹራንስ የተገባበት ሰው በውለ 

በተጠቀሱ በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የበሽታ አይነቶች ምክንያት የታመመ 

እንዯሆነ በውለ የተጠቀሰውን ገንዘብ ሇመክፇሌ የሚዯረግ ውሌ ነው፡፡ 

2) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር የኢንሹራንስ ውለ ሽፊን የሰጣቸው ሁሇት 

ወይም ከሁሇት በሊይ በሽታዎች ቢሆኑም እንኳን የአንዴ በሽታ መከሰት በውለ 

የተጠቀሰውን ገንዘብ በሙለ እንዱከፇሌ ተዯርጎ ውለ እንዯተፇፀመ ይቆጠራሌ 

፡፡  

አንቀፅ 736 የጤና ኢንሹራንስ እና የህመም ኢንሹራንስ ሊይ ተፇፃሚነት ስሊሊቸው ላልች 

ዴንጋጌዎች 

1) ስሇ ካሳ ኢንሹራንስ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች እንዯአግባብነቱ በጤና ኢንሹራንስ 

ሊይ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡  

2) ስሇህይወት ኢንሹራንስ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎቸ እንዯአግባብነቱ በህመም 

ኢንሹራንስ ሊይ ተፇፃሚነት ይኖራቸዋሌ፡፡  

 



262 
 

ምዕራፌ አምስት 

 ስሇ ውርርዴ እና ስሇ ኪሳራ ጨዋታዎች 

አንቀፅ 737  ውርርዴ እና የኪሳራ ጨዋታ፡-  

1)  ስሇ ኢንሹራንስ የተዯነገጉ ዴጋጌዎች በውርርዴ እና በኪሳራ ጨዋታ አይነት 

ስሇሚዯረጉ ነገሮች ተፇፃሚነት የሊቸውም፡፡  

2) የዚህ   ህገ አንቀፅ  738 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ በውርርዴ እና በኪሳራ 

ጨዋታ የተገኘ ገንዘብ ይከፇሇኝ ብል ክስ ማቅረብ አይቻሌም ፡፡ 

3)  ስሇሆነም በፌትሀ ብሄር ህግ መሰረት ችልታ ያሇው ሰው ማታሇሌ ሳይዯረግበት 

በውርርዴ እና በኪሳራ ጨዋታ ምክንያት ወዱያው የከፇሇውን ገንዘብ 

ይመሇስሌኝ ብል መጠየቅ አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 738   በውርርዴ እና የኪሳራ ጨዋታ ሊይ የተመሰረተ መከሊከያን ስሊሇመቀበሌ 

1)  የሁሇቱ ወገኖቹ ስራቸው፣ ሃሳባቸው፣የጉዲዩም ትሌቅነት ምንም አይነት ቢሆን 

ሂሳቡም  የሚጠናቀቀው ቀሪውን ዋጋ በመክፇሌ ቢሆን በአክስዮን ገበያ 

የተፇፀመውን ጉዲይ የኪሳራ ጨዋታ ውርርዴ መሌክ የያዘ ነው አይፀናም   

ብል መከራከር አይቻሌም፡፡  

2)  ከስፖርት ግንኙነት ያሇውን ነገር፤ የኪሳራ ጨዋታ ወይም ውርርዴ ነው 

አይፀናም ብል መከራከር ተቀባይነት የሇውም ፡፡ ይሁን እንጂ ፌርዴ ቤቱ 

የተጠየቀው ገንዘብ መጠን የበዛ መስል የታየው እንዯሆነ መቀነስ ይችሊሌ፡፡ 

3)  የውርርዴ መከሊከያ መንግስት በፇቀዯው ዕጣ ማውጣት ወይም ልተሪ ሊይ 

ማቅረብ አይቻሌም፡፡   

     

 

አራተኛ መፅሀፌ 

የባንክ ስራዎች እና የሚተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነድች ሕግ 

ርእስ አንዴስሇባንክ ስራዎች 

ምዕራፌ አንዴ 

ሇባንክ የሚሰጡ አዯራዎች 

ክፌሌ አንዴ 
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ገንዘብን በአዯራ ስሇማስቀመጥ 

አንቀጽ  739  የዉለ ዓይነት 

1) ገንዘብ በአዯራ የማስቀመጥ ውሌ ባሇገንዘብ የሆነ ሰው ገንዘቡን በአዯራ 

እንዱያስቀምጥሇት ከባንኩ ጋር በጽሁፌ ወይም በኤላክትሮኒክ ዘዳ የሚዯረግ 

ስምምነት ነው፡፡ 

2) ባንክ ገንዘቡን ሇአዯራ አስቀማጩ የመመሇስ ግዳታው እንዯተጠበቀ ሆኖ ገንዘቡን 

ሉገሇገሌበት መብት አሇው፡፡ 

3) ገንዘቡን በአዯራ የማስጠቀመጥ ስምምነት በወሇዴ ወይም ከወሇዴ ነፃ ሉዯረግ 

ይችሊሌ፡፡ አግባብ ያሇው ሕግ እንዯተጠበቀ ሆኖ ስሇ ወሇዴ ምጣኔ፣ ወሇዴ 

ስሇሚታሰብበትና ስሇሚከፇሌበት ሁኔታ  በተዋዋይ ወገኖች ይወሰናሌ፡፡   

4) የሂሳብ መታገዴ ወሇዴ ከመታሰብ አይከሇክሌም፡፡  

 አንቀጽ 740 ገንዘብን  በአዯራ የማስቀመጥ  ውሌ መዋዋሌ ስሇሚችለ ሰዎች  

1)  በህግ ወይም በፌርዴ ቤት ውሳኔ ክሌከሊ ያሌተጣሇበት ማንኛውም ሰው ገንዘብን 

በአዯራ የማስቀመጥ ዉሌ ሉፇፅም ይችሊሌ፡፡ 

2) እዴሜዉ አሰራ አራት አመት ወይም በሊይ የሆነዉ  ሰው የባንክ ሂሳብ 

መክፇት፣ ገንዘብ ማስቀመጥ እና ገንዘብ ማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

3) ማንኛውም አይነት አካሌ ጉዲተኛ የሆነ ሰው ሂሳብ ሇመክፇትም ሆነ 

ሇማንቀሳቀስ የምስክር ዴጋፌ ካሌጠየቀ በስተቀር በራሱ መፇጸም ይችሊሌ፡፡  

4) አካሌ ጉዲተኞች የተሇየ ዴጋፌ በሚፇሌጉ ጊዜ ምስክር ፉት በመቅረብ ሂሳብ 

ሇመክፇት እና ሇማንቀሳቀስ ይችሊለ፡፡ 

5) አካሌ ጉዲተኞች በኤላክትሮኒክስ የባንክ አሰራር እንዱገሇገለ ባንኩ አስፇሊጊ 

ዴጋፌ ያዯርጋሌ፡፡  

6) ከሊይ ባለት አንቀፆች የተገሇጹት ዴንጋጌዎች ማንበብና መፃፌ ሇማይችለ 

ሰዎችም ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀጽ 741    ተቀማጭ ሑሳብን ስሇመቀበሌ  

1) መዯበኛ የባንክ ስራን ሇመስራት የተፇቀዯሇት ባንክ ገንዘብን በአዯራ ሇመቀበሌ 

ይችሊሌ፡፡ 
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2) ከመዯበኛ  ባንክ በተጨማሪ ላልች በህግ የተፇቀዯሊቸው  የገንዘብ ተማት 

ገንዘብን በአዯራ ሉያስቀምጡ ይችሊለ፡፡ 

 

 አንቀጽ 742  አዯራ የሚቀመጥበት የገንዘብ አይነት  

 

1) በአዯራ አስቀማጩ እና በባንኩ መካከሌ የተሇየ ስምምነት ከላሇ በስተቀር አዯራ 

አስቀማጮች የሚስቀምጡት ገንዘብ በሃገር ውስጥ የመገበያያ ገንዘብ ነዉ፡፡  

2) በአዯራ የተቀመጠው ገንዘብ በውጭ ምንዛሬ የሆነ እንዯሆነ ስሇአመሊሇሱ፣ስሇ 

ወሇዴ ምጣኔ  እና ስሇ ምንዛሬ ሁኔታ ሥሌጣን ባሇው አካሌ  በሚወጣ ዯንብ 

እና መመሪያ ይፇፀማሌ፡፡ 

 

አንቈጽ 743   ተቀማጭ ሑሳብ 

1)  ገንዘብን በአዯራ የማስቀመጥ ውሌ ሲዯረግ፤ ባንኩ ከአዯራ አስቀማጭ ወይም 

በርሱ ፇንታ ከሦስተኞቹ ወገኖች ጋራ የሚያዯርጋቸውን ተግባራት ሁለ የገቢና 

ወጪ  ሂሳብ ይከፌታሌ፡፡ 

2) ሁሇቱም ወገኞች በመስማማት ያስወገዶቸው ነገሮች በሑሳቡ ውስጥ የሚመዘገቡ 

አይሆኑም፡፡ 

 አንቀጽ 744 የአዯራ ገንዘብ ስሇማስቀመጥ እና ስሇማውጣት  

1)  የአዯራው ገንዘብ የሚወጣት ጊዜ እና ሁኔታ እንዯ አዯራ አቀማመጡ ዉሌ 

ዓይነት ሉሇያይ ይችሊሌ፡፡ 

2) የገንዘብ አቀማመጡ እና አወሳሰደ የሚፇጸመው አዯራ አስቀማጩ በአካሌ 

በመቅረብ ወይም ሂሳብ እንዱዘዋወርሇት በፅሁፌ ወይም በኤላክትሮኒክስ ዘዳ 

በሚያቀርበው ጥያቄ መሰረት ይሆናሌ፡፡  

አንቀጽ 745 ስሇ ላሊ ሰዉ ተብል የተከፇተ ሂሳብ  

1) ሇላሊ ሰዉ ጥቅም ሂሳብ የከፇተ ሰዉ የአዯራው ገንዘብ ሇባሇ ጥቅሙ 

ስሇሚተሊሌፌበት ጊዜ እና አኳኋን በሂሳብ መክፇቻዉ ሊይ አስቀዴሞ መግሇጽ 

ይኖርበታሌ፡፡ ፡ 
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2) ተጠቃሹ ባሇጥቅም ስሇ ገንዘቡ በጠየቀ ጊዜ ባንኩ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 

መሰረት የአዯራ ገንዘቡ ሇባሇጥቅሙ ስሇሚተሊሇፌበት ጊዜ እና አኳኋን 

ይገሌጽሇታሌ፡፡  

3) ባሇ ሂሳቡ ገንዘቡን ሇተጠቃሚዉ እስኪያስተሊሌፌ ዴረስ በገባዉ ዉሌ መሰረት 

ሂሳቡን ራሱ ወይም ወኪለ ያንቀሳቅሳሌ፡፡ 

አንቀጽ 746  የጋራ ሂሳብ  

1)   ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ ቁጥር ያሊቸዉ  ሰዎች አንዴ የባንክ ሑሳብ 

ከፌተው በአንዴነት ወይም በነጠሊ ሇማንቀሳቀስ ይችሊለ፡፡  

2) አዯራ አስቀማጮች ስሇሚከተለአቸዉ ሁኔታዎች  በሂሳብ መክፇቻዉ ዉሌ ሊይ 

ያሰፌራለ፡፡  

 

አንቀጽ 747   የተሇየ አገሌግልት  

የተቀማጭ ገንዘቡን መጠን ፣የሚንቀሳቀስበትን ሁኔታ እና የአስቀማጩን ዯንበኝነት 

መሰረት በማዴረግ ባንኩ ሇሌዩ ሌዩ ተቀማጭ ሂሳቦች  የተሇየ አገሌግልት ሇመስጠት 

እና የተሇየ የወሇዴ ምጣኔ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

 

 አንቀጽ 748  ከተቀማጩ ሂሳብ በሊይ ስሇማውጣት 

1) ገንዘብን በአዯራ የማስቀመጥ ውሌ   ከተቀማጩ  ሂሳብ  በሊይ የማውጣት 

መብትን አያስገኝም፡፡  

2)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1  የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ከተቀመጠው 

ገንዘብ በሊይ በብዴር መሌክ እንዱወጣ ባንኩ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 749  የሂሳብ መግሇጫ 

1) አዯራ አስቀማጩ በጠየቀ ጊዜ ባንኩ ስሇዯንበኛው የሂሳብ ሚዛኑን በተመሇከተ 

በህትመት፣ በስሌክ መሌዕክት ወይም በኤሌክትሮኒክስ ዘዳ መግሇጫ  መስጠት 

አሇበት፡፡ 

2) አዯራ አስቀማጩ  በሂሳብ ሚዛኑ መግሇጫ ሊይ  ካሌተስማማ መግሇጫው 

በዯረሰው  በሠሊሣ ቀናት ውስጥ ማስተካከያ እንዱዯረግ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

3) አዯራ አስቀማጩ  ቅሬታዉን በዚህ አንቀጽ ንዐ አንቀጽ 2 በተመሇከተው ጊዜ 

ውስጥ ያሊቀረበ እንዯሆነ መግሇጫዉን ሙለ በሙለ እንዯተቀበሇዉ ይቆጠራሌ፡፡   
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አንቀጽ 750  ከአንዴ በሊይ ስሇሆኑ የባንክ ሂሳቦች 

ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር በአንዴ ባንክ ወይም በቅርንጫፍቹ ውስጥ በአንዴ 

ሰው የተከፇቱ ከአንዴ በሊይ ሑሳቦች ያለ እንዯሆነ እየንዲንደ ሂሳብ ራሱን ችል 

በተናጠሌ ይንቀሳቀሳሌ፡፡  

አንቀጽ 751  ሇአስቸኳይ ሕክምና ከተቀማጭ ገንዘብ ክፌያ ስሇመፇጸም  

1)  አዯራ አስቀማጩ በህመም ወይም በአዯጋ ምክንያት ራሱ ሂሳቡን ሇማንቀሳቀስ 

ወይም ላሊ ሰዉ ሇመወከሌ ያሌቻሇ እንዯሆነ እና በአዯራ የተቀመጠዉ ገንዘብ 

ሇአስቸኳይ ህክምና የተፇሇገ ከሆነ  ባንኩ ይህንኑ አረጋግጦ ዯንበኛው ያሇውን 

የገንዘብ መጠን እና ካሇው ገንዘብ ወጪውን እንዯሚሽፌን ሇህክምና ተሙ 

ማረጋገጫ ይሰጣሌ፡፡ 

2)  ባንኩ ከሕክምና ተሙ የመጡትን የዯንበኛውን የሕክምና የክፌያ ወጪዎች 

ካረጋገጠ በኋሊ ክፌያ ይፇጽማሌ፡፡ 

 አንቀጽ 752  ባድ ስሇሆነና ስሇማይንቀሳቀስ ሂሳብ   

1) ባንኩ ሇአንዴ አመት ባድ የሆነ ሂሳብን ሉዘጋ ይችሊሌ፡፡  

2) ሇአስራ አምስት ተከታታይ አመታት  ያሌተንቀሳቀሰ ወይም የይገባኛሌ ጥያቄ 

ያሌቀረበበት ሂሳብ ወዯ ተቆጣጣሪ ባንክ ይሊካሌ፡፡   

 

ክፌሌ ሁሇት 

ገንዘብን በባንክ ስሇማዘዋወር 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

 አንቀጽ 753  ትርጓሜ 

1) ገንዘብን  በባንክ ማዘዋወር ማሇት ሊኪው በፅሁፌ ወይም በኤላክትሮኒክስ 

በሚሰጠዉ የክፌያ ትዕዛዛ መሰረት ከሂሳቡ ሊይ በመቀነስ ፡ ወይም  ጥሬ ገንዘብ 

ወይም  የገንዘብነክ ሰነዴ  በመቀበሌ ገንዘብ ሇተጠቃሚዉ እንዱከፇሇዉ 

ሇማዴረግ በባንኮች የሚከናወኑ ተከታታይ  ተግባራትን የሚያቅፌ አሰራር ነዉ፡፡ 

፡(2) ገንዘብን በባንክ ማዘዋወር ማሇት ከሊኪዉ የክፌያ ትዕዛዝ መስጠት ጀምሮ  
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ገንዘቡ ሇተጠቃሚዉ ሇማዴረስ በባንክ የሚከናወኑ ተከታታይ ተግባራትን የያዘ 

አሰራር ነዉ፡፡ 

2)  የገንዘብ ማስተሊሇፌ ሂዯት ሊኪን፣  አስተሊሊፉ ባንክ ፣ ተቀባይ ባንክን ወይም ፣  

ከፊይ ባንክ እና ተጠቃሚውን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ 

3) "ሊኪ"   ማሇት የክፌያ ትዕዛዝ ሇተቀባይ ባንክ የሚሌክ ሰዉ ነዉ፤ 

4) "ተቀባይ ባንክ"  ማሇት የሊኪዉ ገንዘብ የመሊክ መመሪያ በመቀበሌ ሇከፊይ ባንክ 

የሚሌክ ወይም ሇተከፊይ የሚከፌሌ ባንክ ነዉ፤ 

5) "አስተሊሊፉ ባንክ"  ማሇት በሊኪና በተቀባይ ባንክ መካከሌ ሆኖ የክፌያ ትዕዛዝ 

ከሊኪዉ ወዯ ተቀባይ የሚያስተሊሌፌ ባንክ ነዉ፤ 

6)  የዯህንነት ስርዓት ማሇት አንዴ የክፌያ ትዕዛዝ፣ የሊኪው መሆኑን ሇማረጋገጥ 

፣ በመሊክ ሂዯቱ ሊይ ወይም በትዕዛዙ ይዘት ሊይ ስሕተት የላሇ መሆኑን 

ሇማረጋገጥ በዯንበኛውና በተቀባይ ባንክ  ስምምነት የሚም ስርአት ነው፡፡ 

ይሕ የዯህንነት ስርዓት የክፌያ ትዕዛዝን ሇማሻሻሌ ወይም ሇመሰረዝ ጭምር 

ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

2) አንቀጽ 754   ስሇገንዘብ ዝውውር የገንዘብ ማዘዋወሩ ትዕዛዝ የሚወጣበት 

ሁኔታዎች በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት ይሆናሌ፡፡ ሇአምጭው ተብል የሚሰጥ  

የገንዘብ ማዘዋዋር ትዕዛዝ  የተከሇከሇ ነው፡፡ 

ባንኩ የገንዘብ ሊኪውን ትዕዛዞች እስከፇፀመ ዴረስ ገንዘብ ተቀባዩ የተቀበሇውን ገንዘብ  

በሚመሇከት ከገንዘብ ሊኪው ጋር በሚፇጠረው አሇመግባባት ባንኩ ተጠያቂ አይሆንም፡፡ አንቀጽ 

755   ሌዩ ሌዩ አይነት የሂሳብ ማዘዋዋር 

የሂሳብ ማዘዋወሪያውን ትዕዛዞች ባሇጥቅሙ ራሱ ሇባንክ ያቀርባቸዋሌ እንጂ በቀጥታ 

ሇባንኩ አይሊክም የሚሌ የውሌ ቃሌ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

የክፌያ ትዕዛዝ ስሇማዉጣትና ስሇመቀበሌ 

አንቀጽ 756   ስሇ ክፌያ ትዕዛዝ  

1) የክፌያ ትዕዛዝ ማሇት ሊኪው  ሇባንክ በቃሌ፣ በጽሁፌ ወይም በኤላክትሮኒክስ 

ዘዳ የተወሰነ ወይም ሉወሰን የሚችሌ  የገንዘብ መጠን ሇተጠቃሚው 

እንዱከፌሌ ወይም ላሊ ባንክ እንዱከፌሌ እንዱያዯርግ የሚሰጠው ትዕዛዝ ነው፡፡ 
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2) የክፌያ ትዕዛዙ ገንዘቡ ሇተጠቃሚው የሚከፇሌበትን ጊዜ እንጂ ላሊ ቅዯመ 

ሁኔታ ማስቀመጥ የሇበትም፡፡ 

3) ሇአንዴ ተጠቃሚ  ከአንዴ በሊይ ክፌያ እንዱከፇሇው የታዘዘ እንዯሆነ እያንዲንደ 

ትዕዛዝ የተሇያየ ክፌያ ትዕዛዝ ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ 

4) የክፌያ ትዕዛዝ ወጣ የሚባሇው ትዕዛዙ ሇተቀባዩ ባንክ በተሊከ ጊዜ ነው፡፡ 

 

አንቀጽ 757  ስሇተረጋገጡ የክፌያ ትዕዛዞች  

1) በሊኪው የተሰጠ የክፌያ ትዕዛዝ ሊኪውን የሚያስገዴዯው በሊኪው በራሱ ወይም 

ሊኪውን ወክል በሚሰራ ሰው የተሰጠ እንዯሆነ ነው፡፡ 

2)   የዚህ አንቀጽ ንዐስ 1 ዴንጋጌ ቢኖርም የዯሕንነት ስርዓቱን ያመ  ስምምነት ካሇ 

እና   የሚከተለት ከተሟለ ትዕዛዙ የሊኪው እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡   

(ሀ) የዯህንነት ስርዓቱ በተሇመዯው የገበያ አሰራር ምክንያታዊ የሆነና የሊኪውን 

የመሊክ ፇቃዴ የሚያረጋግጥ ሲሆን 

(ሇ) ተቀባዩ ባንክ የዯሕንነት ስርዓቱ በሚፇቅዯው መንገዴ ስራውን ያከናወነ 

እንዯሆነ፤  

3)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 (ሀ) በተሇመዯው  የገበያ አሰራር ምክንያታዊ የሆነ 

የዯህንነት ስርዓት ነው ተብል የሚቆጠረው  ስርዓቱ በዯንበኛው የተመረጠ ሲሆን ወይም 

የተሰጠው የክፌያ ትዕዛዝ ከዯንበኛው ጋር በነበረው ግንኙነት አዘውትሮ ጥቅም ሊይ የዋሇ 

ከነበረ   ወይም በተመሳሳይ ላልች ባንኮች በተመሳሳይ ግንኙነቶች  በጥቅም ሊይ  

እየዋሇ ያሇ ሲሆን ነው፡፡   

4)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ  ሆኖ ሊኪው የሚከተለትን 

ካረጋገጠ ክፌያ ትዕዛዙን እንዯሰጠ አይቆጠርም፤ 

(ሀ) የክፌያ ትዕዛዙ የተሰጠው በሊኪው ተቀጣሪ ሰራተኛ ወይም የቀዴሞ ሰራተኛ 

አሇመሆኑን ካረጋገጠ፣ 

(ሇ) የክፌያ ትእዛዙን የሰጠው ሰው ከሊኪው ጋር ባሇው ግንኙነት አማካኝነት 

የዯሕንነት ስርዓቱን የሚስጥር ኮዴ  አሇማግኘቱን ካረጋገጠ፡፡  

5)  የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 4  እንዯተጠበቀ  ሆኖ የዯሕንነት ስርዓቱ የሚስጥር ኮዴ  

ሇማይገባው ሰው የዯረሰው በተጠቃሚው ጥፊት መሆኑን ባንኩ ካረጋገጠ ተጠቃሚው 

ሃሊፉ ይሆናሌ፡፡  
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አንቀጽ 758  ስሊሌተፇቀደ የክፌያ ትዕዛዞችና ክፌያን ስሇማስመሇስ  

1) ባንኩ የክፌያ ትዕዛዝን የተቀበሇው በዚህ ሕግ አንቀጽ 757   መሰረት ሊኪ ካሌሆነ ሰው 

ወይም  ሊኪ ተብል ሉቆጠር ከማይችሌ ሰው ከሆነ ባንኩ ያሌታዘዘውን የክፌያ መጠን 

ሇሊኪው ከእነወሇደ መመሇስ ይኖርበታሌ፡፡ ወሇደም የሚታሰበው   ትእዛዙን 

ከተቀበሇበት ጊዜ አንስቶ ገንዘቡን ተመሊሽ እስካዯረገበት ጊዜ ዴረስ ነው፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1  የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ በዯንበኛው  ያሌተፇቀዯ 

የክፌያ ትዕዛዝ ስሇመኖሩ ሇማወቅ ተገቢውን ጥንቃቄ ካሊዯረገና ያሇ ፌቃደ ትዕዛዝ 

መሰጠቱን እንዲወቀ ባንኩ ተገቢውን የጥንቃቄ እርምጃ እንዱወስዴ ወዴያውኑ ካሊሳወቀ 

በተመሊሽ ገንዘቡ ሊይ ወሇዴ አይከፇሇውም፡፡  

አንቀጽ 759 የተሳሳተ የክፌያ ትዕዛዝ  

ስህተትን ሇማወቅ የሚያስችሌ የዯህንነት ስርዓት ስምምነት በባንኩና በተጠቃሚው መካከሌ 

ባሇ ጊዜ  ሊኪው ሇማይመሇከተው  ተጠቃሚ በስህተት ትእዛዝ የሰጠ ከሆነ ወይም ሊኪው 

ሉሌክ ካሳበው የገንዘብ መጠን በሊይ ያዘዘ እንዯሆነ  ወይም ቀዴሞ የተሊከን የክፌያ ትዕዛዝ 

በዴጋሚ የሊከ እንዯሆነ የሚከተለት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፤ 

1)  ሊኪው የክፌያ ትዕዛዙን ሲሰጥ የዯሕንነት ስርዓቱን የተከተሇ መሆኑንና ተቀባዩ ባንክም 

የዯሕንነት ስርዓቱን ቢከተሌ ኖሮ ስሕተቱን ማወቅ ይችሌ የነበረ መሆኑን  ሊኪው 

ካረጋገጠ ተቀባዩ ባንክ በስህተት በተሊከው የገንዘብ መጠን ሌክ ገንዘቡን ተመሊሽ 

ማዴረግ አሇበት፡፡   

2)  ባንኩ ተመሊሽ ያዯረገውን የገንዘብ መጠን በስሕተት ከተከፇሇው ሰው የማስመሇስ 

መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡ ፡ 

3)  ሊኪው  የዯረሰውን የተሳሳተ ትዕዛዝ መሰረት በማዴረግ ተቀባዩ ባንክ ክፌያ 

ስሇመፇጸሙ ወይም ሉፇጽም ስሇመዘጋጀቱ ማስታወቂያ እንዯዯረሰው ተቀባዩ ባንክ 

ተገቢውን ጥንቃቄ እንዱያዯርግ  ወይም ክፌያን እንዱያቆም ካሊሳወቀው ክፌያውን 

በመፇጸሙ ምክንያት ተቀባዩ ባንክ ሇሚዯርስበት ኪሳራ ሊኪውን ሉጠይቅ 

ይችሊሌ፤የኪሳራው መጠንም በክፌያ ትዕዛዙ ካሇው የገንዘብ መጠን በሊይ ሉሆን 

አይችሌም፡፡  

አንቀጽ 760   የክፌያ ትዕዛዝን በገንዘብ ማስተሊሇፉያ  ሥርአት  ስሇማስተሊሇፌ  
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1)  የክፌያ ትእዛዙ የተሊከው በገንዘብ  ማስተሊሇፉያ  ሥርአት ከሆነ የማስተሊሇፉያ 

ሥርአቱ የክፌያ ትእዛዙን ከሊኪው ወዯ ባንኩ የሚያዯርስ የሊኪው ወኪሌ ሆኖ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

2)  ከሊኪው ወዯ ገንዘብ አስተሊሊፉ  ሥርአቱ በተሊከው የክፌያ ትዕዛዝ ይዘት እና ከገንዘብ 

አስተሊሊፉ ሥርአቱ ሇባንኩ በተሊከው የክፌያ ትዕዛዝ ይዘት መካከሌ  ሌዩነት ካሇ 

በገንዘብ አስተሊሊፉ ሥርአቱ የተሊከው የክፌያ ትዕዛዝ ይዘት የሊኪው እንዯሆነ 

ይቆጠራሌ፡፡  

አንቀጽ 761  የተጠቃሚውን ማንነት በትክክሌ  ስሇማይገሌጽ የክፌያ ትዕዛዝ  

1)  በክፌያ ትዕዛዙ  የተመሇከተዉ ስም ፣የባንክ ሂሳብ ቁጥር ወይም ላሊ የተጠቃሚዉ 

መሇያ ሆኖ የተገጸዉ ነግር  የላሇ ወይም የማይታወቅ ሰዉ ወይም ሂሳብ የሚያመሇክት 

ከሆነ  የክፌያ ትዕዛዙ ተቀባይነት አያገኝም ፤ተጠቃሚም የሇም፡፡ 

2)  ሇከፊይ ባንክ የዯረሰው የክፌያ ትዕዛዝ የተጠቃሚውን ማንነት በስምና በባንክ ሂሳብ 

ቁጥር የሚያስቀምጥ በሆነ ጊዜ እና  ስሙና የባንክ ሂሳብ ቁጥሩ ሁሇት የተሇያዩ 

ሰዎችን የሚወክለ ከሆነ፡ 

(ሀ)  ከፊይ ባንክ ክፌያን ሇመፇጸም ስሙና ሂሳብ ቁጥሩ የአንዴ ሰው 

መሆናቸውን ካሊወቀ   በሂሳብ ቁጥሩ መሰረት ክፌያውን ሉፇጽም ይችሊሌ፤ 

(ሇ) ከፊይ ባንክ ስሙና የባንክ ሂሳብ ቁጥሩ ሁሇት የተሇያዩ ሰዎችን የሚወክለ 

መሆኑን ካወቀ ወይም  በስም ሇተጠቀሰዉ ከከፇሇ እና የተከፇሇዉም ትክክሇኛዉ 

ተጠቃሚ ካሌሆነ በሇመብት የሆነ ተጠቃሚ የሇም፡፡ 

(ሏ) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 (ሀ) በተዯነገገዉ መሰርት ክፌያ ከተፇጸመ እና 

የክፌያ ትዛዙን ያዘዘዉ ባንክ ከሆነ ክፌያዉን መክፇሌ አሇበት፡፡ 

(መ) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 (ሀ) በተዯነገገዉ መሰርት ክፌያ ከተፇጸመ እና 

የክፌያ ትዛዙን ያዘዘዉ ባንክ ካሌሆነ የተከፇሇዉ በትዕዛዙ መሰረት ሇተጠቃሚዉ 

አሇመሆኑን ካርጋገጠና ሇተሳሳተዉ ሰዉ እንዯሚከፇሇዉ ካሊወቀ ሇክፌያዉ ሃሊፉ 

አይሆንም፡፡  

 አንቀጽ 762   የአስተሊሊፉ ባንክን ወይም የከፊይ ባንክን በትክክሌ የማይገሌጽ የክፌያ ትዕዛዝ  
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1) 1) የክፌያ ትዕዛዝ አስተሊሊፉ ባንክን ወይም የከፊይ ባንክን በመሇያ ቁጥር ብቻ 

የሚገሌጽ ከሆነ 

(ሀ) ቁጥሩ ባንኩን እንዯሚወክሌ መረጋገጥ ሳይጠበቅበት ተቀባዩ ባንክ በመሇያ 

ቁጥሩ ብቻ ሉመሰረት ይችሊሌ፤ 

(ሇ) በዚህ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ)  መሰረት ክፌያውን በመፇጸሙ ወይም ክፌያን 

ሇመፇጸም  ባዯረገው ዝግጅት ምክንያት ሇሚዯርስበት ጉዲት ተቀባዩ ባንክ ከሊኪ ካሳ 

ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

2) 2) የክፌያ ትዕዛዝ፣ አስተሊሊፉ ባንክ ወይም የከፊይ ባንክ በስምና በመሇያ ቁጥር 

በመገሇጻቸው ምክንያት ፣ ስሙና መሇያ ቁጥሩ የተሇያዩ ሰዎችን  የሚወክሌ የሆነ 

እንዯሆነ የሚከተለት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ፤ 

(ሀ) ሊኪው ባንክ በሚሆንበት ጊዜ ተቀባይ ባንክ በቁጥሩ ሊይ ብቻ በመመስረት 

ትዕዛዙን መተግበር የሚችሌ  የሆነ እንዯሆነ ትእዛዙን በመተግበሩ ወይም 

ሇመተግበር ባዯረገው ዝግጅት  ምክንያት ሇሚዯርስበት ጉዲት ከሊኪው ባንክ ካሳ 

ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡  

(ሇ) ሊኪው ባንክ በማይሆንበት ጊዜ ተቀባዩ ባንክ በመሇያ ቁጥሩ ሊይ            

ብቻ  በመመስረት  የክፌያ ትዕዛዙን ከመተግበሩ በፉት ሇሊኪው ማስታወቁን  

ካረጋገጠ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 2 (ሀ)  ሊይ የተቀመጠው በዚህም ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡   

አንቀጽ 763   የክፌያ ትዕዛዝ የዯረሰበት ጊዜ  

የክፌያ ትዕዛዝ የሚዯርስበት ጊዜ በስምምነት ካሌተወሰነ  ትዕዛዙ ዯረሰ የሚባሇው 

ተቀባዩ ስሇ ክፌያ ትዕዛዝ ባወቀበት ጊዜ ወይም ማስታወቂያ በዯረሰው ጊዜ ወይም 

ስሇክፌያ ትዕዛዙ ማወቅ በሚገባው ጊዜ  ነው፡፡ 

አንቀጽ 764     የክፌያ ትዕዛዝን ስሇመቀበሌ  

1)  ከከፊይ ባንክ ውጪ ያሇ ባንክ የክፌያ ትዕዛዝን እንዯተቀበሇ የሚቆጠረው፡- 

(ሀ) በሊኪ ባንክና በአስተሊሊፉ ባንኩ መካከሌ የክፌያ ትዕዛዝ እንዯዯረሰ አስተሊሊፉ ባንክ 

እንዯሚተገብረው ስምምነት ካሇና የክፌያ ትእዛዙ እንዯዯረሰ፤ 

(ሇ) ባንኩ ሇሊኪው የክፌያ ትእዛዙ ስሇመዴረሱ ማስታወቂያ እንዯሰጠ፤ 

(ሏ) ተቀበሇውን የክፌያ ትዕዛዝ ሇመተግበር በማሰብ ባንኩ የክፌያ ትዕዛዝ እንዲወጣ፤ 

(መ) ባንኩ ሇክፌያ ትእዛዙ እንዱውሌ የሊከውን ሂሳብ ተቀናሽ ካዯረገ ፤ 
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(ሠ) የክፌያ ትዕዛዙን እንዲሌተቀበሇ ባንኩ ማስታወቂያ መስጠት ባሇበት ጊዜ 

ማስረታወቂያውን ሳይሰጥ ከቀረ፤ 

2) አስተሊሊፉ ባንክ የክፌያ ትዕዛዙን የማይቀበሌ ከሆነ ትዕዛዙን መተግበሪያ ቀኑ ቀጥል ያሇው 

የባንክ የስራ ቀን ሳያሌፌ የማይቀበሌ መሆኑን  ማስታወቅ  ይኖርበታሌ፤ ሆኖም  

 (ሀ) ክፌያ የሚፇጸመው ከአስተሊሊፉ ባንኩ  ሂሳብ ሊይ ተቀናሽ በማዴረግ  ከሆነ 

 ሇክፌያ የሚበቃ በቂ ስንቅ በሊኪው ሂሳብ ውስጥ ከላሇ 

 (ሇ) ሊኪውን ሇመሇየት የሚያበቃ መረጃ ያሌተሟሊ ከሆነ፣ 

  (ሏ) ክፌያ የሚፇጸመው በላሊ መንገዴ ቢሆንም ክፌያው ያሌተፇጸመ 

እንዯሆነ፤ማስታወቂያ መስጠት አይገዯዴም፡፡ 

 አንቀጽ 765  የክፌያ ትዕዛዝን ስሇመሰረዝና ስሇማሻሻሌ   

1) የክፌያ ትዕዛዝን የመሰረዝ ወይም የማሻሻሌ ጥያቄ ውጤት የሚኖረው ተቀባይ ባንኩ 

ትዕዛዙን ተግባራዊ ሇማዴረግ ከመቀበለ በፉት ሇማሻሻሌ ወይም ሇመሰረዝ እዴሌ ያሇው 

እንዯሆነ  ብቻ ነው፡፡   

2) የክፌያ ትዕዛዝ ተቀባይነትን ካገኘ በኋሊ የሚቀርብ የማሻሻሌ ወይም የመሰረዝ ጥያቄ  

የተቀባዩ ባንክ ስምምነት ሳያስፇሌግ መሰረዝ ወይም ማሻሻሌን የሚፇቅዴ የገንዘብ 

ማስተሊሇፌ ስርዓት ከላሇ ወይም ባንኩ ካሌተስማማ    ውጤት አይኖረውም፡፡ 

3) በተቀባይ ባንኩ ተቀባይነትን ያገኘ የክፌያ ትዕዛዝ ማሻሻያ ወይም ስረዛ ጥያቄ በተቀባይ 

ባንኩ ስረዛን ወይም ማሻሻያን የሚፇቅዴ ስሇመሆኑ ማረጋገጫ ሲሰጥ ተግባራዊ 

ይሆናሌ፡፡   

4) የማሻሻያ ወይም የስረዛው ትዕዛዝ ውጤት የሚኖረው  የክፌያ ትዕዛዙ የተሰጠው 

ትእዛዙን ሇመስጠት መብት በላሇው ሰው ከሆነ ወይም ትዕዛዙ የተሰጠው በተዯጋጋሚ  

ወይም ሇማይመሇከተው  ተጠቃሚ የተሰጠ ከሆነ ወይም ሊኪው ካዘዘው ባሊይ ክፌያን 

የሚጠቅስ ትዕዛዝ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ ሆኖም  ከፊይ  ባንክ ክፌያውን ከተጠቃሚው ሊይ 

የማስመሇስ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡  

5) ተቀባይነትን ያሊገኘ የክፌያ ትዕዛዝ ክፌያውን ከመፇጸሚያው ወይም ትዕዛዙን 

ከመተግበሪያወ ቀን ጀምሮ ባሇው በአምስተኛው የባንክ ሂሳብ ማስተሊሇፉያ የስራ ቀን 

እንዯተሰረዘ ይቆጠራሌ፡፡   
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6) የክፌያ ትዕዛዝ ማሻሻያ የማሻሻያ ትዕዛዙ ከተሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ከማሻሻው በፉት 

የተሰጠውን  የክፌያ ትእዛዝ ውጤት እንዲይኖረው ያዯርገዋሌ፡፡ ውጤት እንዲይኖረው 

የተዯረገ የክፌያ ትዕዛዝ  መብትና ግዳታ አይፇጥርም፡፡ 

7) ተቃራኒ የውሌ ስምምነት ከላሇ በስተቀር  የክፌያ ትዕዛዝ በመሰረዙ  ወይም በማሻሻለ 

ወይም ሇመሰረዝ ወይም ሇማሻሻሌ ሙከራ  በመዯረጉ ምክንያት ተቀባይ ባንክ 

ሇሚዯርስበት ኪሳራና ወጪ ሊኪው ሃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

8) ባንኩ ስሇሊኪው መሞት ወይም  ችልታ ማጣት አውቆ ትእዛዙን ከመቀበለ በፉት 

እርምጃ ሇመውሰዴ በቂ ጊዜ ያሇው ካሌሆነ በስተቀር  የክፌያ ትዕዛዙ በሊኪው ሞት 

ወይም ችልታ ማጣት አይረጥም፡፡  

 አንቀጽ 766   ተቀባይነት ያሊገኘ የክፌያ ትዕዛዝን በተመሇከተ የተቀባይ ባንክ ዛዙን ሃሊፉነት  

1) ተቀባይ ባንኩ በውለ በግሌፅ የተጣሇበትን ግዳታ በመተሊሇፌ የክፌያ ትእዛዝ 

ያሌተቀበሇ እንዯሆነ በውለ በተመሇከተው መሰረት ውለን በመጣሱ ተጠያቂ 

ይሆናሌ፡፡ ሆኖም በውለ በግሌፅ ካሌተመሇከተ በስተቀር  የክፌያውን ትእዛዝ 

እንዱቀበሌ ፣ ትእዛዝን ከመቀበለ በፉት ማናቸውንም እርምጃ እንዱወስዴ ወይም 

እርምጃ ከመውሰዴ እንዱቆጠብ አይገዯዴም፡፡   

2) ተቀባይ ባንክ የሊኪ ወይም የተቀበሇው የክፌያ ትዕዛዝ ተጠቃሚ ወይም የክፌያ 

ትሌሌፈ የሚመሇከታቸው ላልች ሰዎች ወኪሌ አይዯሇም፡፡ እንዱሁም በሏግ ወይም 

በውሌ ካሌተመሇከተ በስተቀር ባንኩ ከክፌያ ትዕዛዙ ትሌሌፌ ጋር ግንኙነት ሊሊቸው 

ሶስተኛ ወገኖች ኃሊፉነት አይኖርበትም፡፡  

 

ንዐስ ክፌሌ ሶስት 

የሊኪውን የክፌያ ትዕዛዝ በተቀባይ  ባንክ የመፇፀም ሁኔታ 

 

 አንቀጽ 767  የክፌያ ትዕዛዝን መፇፀምና የመፇፀሚያ ቀን-  

1) የክፌያ ትዕዛዝ በተቀባዩ ባንክ የሚፇጸመው ባንኩ የክፌያ ትእዛዙን ተግባራዊ 

ሲያዯርግ ነው፡፡  

2) የክፌያ ትዕዘዝ መፇፀሚያ ቀን የሚባሇው ተቀባይ ባንክ የክፌያ ትዕዛዙን ተግባራዊ 

ያዯረገበት ቀን ነው፡፡  
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3) የክፌያ ትዕዛዝ የመፇፀሚያ ቀን በሊኪው ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ትዕዛዙ ሇተቀባይ 

ባንክ ከዯረሰበት ቀን በፉት ብል ሉወሰን አይችሌም፡፡  

4) ሊኪው በትዕዛዙ ሊይ የክፌያ ቀን ካመሇከተ የመፇፀሚያዉ ቀን የክፌያው ቀን ወይም 

እንዯሁኔታው ክፌያውን ሇመፇፀም አመቺነት ያሇው ከክፌያው በፉት ያሇው ቀን 

ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 768    የክፌያ ትዕዛዝ ሇመፇፀም የተቀባይ ባንክ ግዳታ  

1) ተቀባይ ባንክ በሊኪው ትዕዛዝና መመሪያ ሊይ የተቀመጡትን መስፇርቶች በሚያሟሊ 

ሁኔታ የክፊያ ትዕዛዙን መፇፀም አሇበት፡፡  

2) የክፌያ ትዕዛዙ የሚተሊሇፌበት ሁኔታ ሊይ በሊኪዉ መመሪያ ሊይ ካተገሇፀ  ባንኩ 

የክፌያ ትዕዛዙን ፇጣን በሆነው ማስተሊሇሇፉያ መንገዴ መፇፀም አሇበት፡፡ 

3) በዚህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ተቀባዩ ባንክ በቅን 

ሌቦና በመመስረት በተሰጠው የክፌያ ትዕዛዝ ሊይ የተመሇከተው የገንዘብ 

ማስተሊሇፉያ መንገዴ አዋጭ አሇመሆኑንና የሚያዘገይ ከሆነ ትዕዛዙን ሉተው 

ይችሊሌ፡፡ 

4) በሊኪዉ ካሌታዘዘ በስተቀር ተቀባይ ባንክ የአገሌግልት ክፌያውን ከተሊከው ገንዘብ 

ሊይ ቀንሶ መውሰዴም ሆነ ላሊ  ተቀባይ ባንክ ቀንሶ እንዱወስዴ ማዴረግ የሇበትም 

፡፡  

አንቀፅ 769   በስህተት የተፇፀሙ የክፌያ ትዕዛዞች 

1) በሊኪው የክፌያ ትዕዛዝ ሊይ የተጠቀሰዉን የገንዘብ መጠን በመጨመር ወይም 

አንዴን የክፌያ ትዕዛዝ በተዯጋጋሚ በማውጣት የክፌያ ትእዛዝ   የፇጸመ  ተቀባይ 

የሚከፇሇው በሊኪው የክፌያ ትዕዛዝ ሊይ በተጠቀሰው የገንዘብ መጠን ሌክ ብቻ 

ነው፡፡ 

2) በሊኪው የክፌያ ትዕዛዝ ሊይ የተጠቀሰውን ተጠቃሚ በማሳሳት የክፌያ ትዕዛዝ 

የፇፀመ ተቀባይ ይህ ክፌያ ትዕዛዝ ሇተሳሳተ ተጠቃሚው ከዯረሰ ከሱ በፉት ካለት 

ሊኪዎች ገንዘብ መጠየቅ አይችሌም፡፡ 

3) በሊኪው የክፌያ ትዕዛዝ ሊይ ከተጠቀሰው የገንዘብ በታች አሳንሶ የፇፀመ ተቀባይ 

ባንክ ተጨማሪ የክፌያ ትዕዛዝ በማዉጣት ስህተቱን ካሊረመ በስቀር ከሊኪው 

የሚያገኘው የንዘብ መጠን በተሳሳተው የክፌያ ትዕዛዝ ሊይ የተመሇከተውን መጠን 

ብቻ ነው፡፡ 



275 
 

4) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 እና 2 ሊይ በተጠቀሰው ሁኔታ በስህተት ተጠቃሚ 

ከሆነው ሊይ ተቀባይ ባንኩ ገንዘቡን መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

5)  የክፌያ ትዕዛዙ መፇፀሙ ወይም የክፌያ ትዕዛዙን በመፇፀም ከሂሳቡ ገንዘብ 

መቀነሱ ማስታወቂያ የዯረሰው ሊኪ የተሰጠውን መረጃ በጥንቃቄ በመመርመር 

በዯረሰው በ60 ቀናት ውስጥ ስህተት መሆኑን ካሌገሇፀ በቀር ወይም ተቀባይ ባንክ 

ትዕዛዙ ስህተት መሆኑን በላሊ መንገዴ እስካሊወቀ ዴረስ ሇሊኪው በተመሊሽ ገንዘቡ 

ሊይ ወሇዴ አይከፌሌም፡፡  

አንቀፅ 770   የክፌያ ትዕዛዝን በማዘግየት ፣ባሌተገባ ሁኔታ በመፇፀም ወይም ሳይፇፅሙ 

በመቅረት የሚመጣ ሀሊፉነት  

1) በሊኪው የክፌያ ትዕዛዝ መሰረት ባሇመፇፀሙ የተጠቃሚውን የገንዘብ መከፇያ ጊዜ 

ያዘገየ ተቀባይ ባንክ ሇሊኪው   ወይም ሇተጠቃሚው በዘገየው የገንዘብ መጠን ወሇዴ 

የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2) የሊኪውን የክፌያ ትዕዛዝ ባሇመፇፀም ወይም ተገቢ ባሇሆነ መንገዴ በመፇፀም፣ 

የገንዘብ ዝውውሩን አሟሌቶ ባሇመፇጸም፣ ወይም ሊኪው የሰየመውን አስተሊሊፉ 

ባንክ ባሇመጠቀም ወይም በሊኪው የክፌያ ትዕዛዛ የተመሇከቱትን ሁኔታዎች 

ባሇማክበር በወጣ የክፌያ  ትዕዛዛ  ምክንያት በሊኪው ሊይ ሇዯረሰ ጉዲት ተቀባዩ 

ባንክ ሇሊኪው ካሳ ይከፌሊሌ፡፡   

3) ከሊኪዉ ባንክ ጋር የክፌያ ትዕዛዝ ሇመፇፀም ውሌ ያሇው ተቀባይ ባንክ   የክፌያ 

ትዕዛዙን ሳይፇፅም ቢቀር ሇሊኪዉ ትዕዛዙን ሇመሊክ ሊወጣው ወጭ፣ ዴንገተኛ 

ወጭዎች ከነወሇደ የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇበት፡፡ 

4) በገንዘብ ዝውውር ሊይ የሚሳተፈ ባንኮች በዚህ አንቀፅ በተዯነገጉት ወጭዎች 

በተጨማሪ በውሊቸው በግሌፅ በሚወሰን መጠን ሌክ የጉዲት ካሳ ሇመክፇሌ 

ሉስማሙ ይችሊለ፡፡ 

 

 

ንዐስ ክፌሌ አራት 

ስሇ ክፌያ 

 አንቀጥ 771  የክፌያ ቀን   
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1) የክፌያ ቀን ማሇት በክፌያ ትዕዛዙ ሊይ የተጠቀሰውን የንዘብ መጠን በከፊይ  ባንክ 

ሇተጠቃሚው የሚከፇሌበት ቀን ነው፡፡ 

2) የክፌያው ቀን  በሊኪዉ  ትዕዛዝ ሊይ ካሌተወሰነ በስተቀር የከፊያ ትዕዛዙ  ሇከፊይ  

ባንክ የዯረሰበት ቀን ይሆናሌ፡፡ 

3) ሊኪዉ የክፌያው ቀን የክፌያ ትዕዛዙ  ሇከፊይ ባንክ  ከመዴረሱ በፉት እንዱሆን 

በክፌያ ትዕዛዝ ሊይ መወሰን አይችሌም፡፡    

አንቀፅ 772   ሊኪ ሇተቀባይ ባንክ ስሊሇበት የመክፇሌ ግዳታ  

1) የተጠቃሚው ባንክ የክፌያ ትዕዛዙን መቀበሌ  በክፌያ ትእዛዙ ሊይ የተመሇከተውን 

ገንዘብ ሊኪው እንዱከፌሌ ያስገዴዯዋሌ፡፡  ክፌያውም የሚፇፀመው በትዕዛዙ ሊይ 

በተመሇከተው የክፌያ ቀን ይሆናሌ፡፡  

2) 2 . የገንዘብ ማስተሊሇፈ ካሌተጠናቀቀ ወይም ክፌያው በህግ ያሌተፇቀዯ ከሆነ ወይም 

ባንኩ ክፌያውን ካገዯ፣ በክፌያ ትዕዛዙ ሊይ በተመሇከት መመሪያ መሰረት  ሊኪው 

ከአስተሊሊፉው ባንክ ክፌያ ሇመቀበሌ ወይም ክፌያውን ይዞ ሇማቆየት ይችሊሌ፡፡  

3) 3. በአስተሊሊፉው ባንክ በኩሌ የክፌያ ትዕዛዝ እንዱተሊሇፌ የመጀመሪያውን ትዕዛዝ 

የሰጠ ሊኪ፣ ገንዘቡ ተመሊሽ እንዱሆንሇት ሇአስተሊሊፉው ባንክ በከፇሇው ተቀባይ ባንክ 

ምትክ ባሇመብት ይሆናሌ፡፡  

አንቀፅ 773  የ የከፊይ ባንክ  ሇተጠቃሚ የመክፇሌና ማስታወቂያ የመስጠት ግዳታ   

1) የከፊያ ትዕዛዝን የተቀበሇ ከፊይ  ባንክ ሇተጠቃሚው በከፊይ ትዕዛዙ ሊይ የተገሇጸዉን 

ገንዘብ መጠን የመክፇሌ ግዳታ አሇበት፡፡ 

2) የክፌያ ትዕዛዙ የሚፇፀመው በተጠቃሚ ሂሳብ ነው ተብል ከታዘዘ ከፊይ ባንክ 

ሇተጠቃሚው ትዕዛዙ ከዯረሰበት እስከ ሚቀጥሇው የስራ ቀን ማብቂያ ጊዜ ማሳወቅ 

አሇበት፡፡  

3) ሊኪዉ የክፌያ ትዕዛዝ በሂሳቡም ሆነ በአካሌ ሇተጠቃሚው ሲከፇሌ ትዕዛዙ ስሇመዴረሱ 

ማስታወቂያ ይስጥ ብል ካዘዘ እና ከፊይ ባንክ ማስታወቂያውን ሳይሰጥ ከቀረ 

ማስታወቂያ መስጠት ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ የሚታሰብ ወሇዴ መክፇሌ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 774 ሇተጠቃሚው ክፌያ ስሇመክፇሌ 

ከፊይ  ባንክ ወዯ ክፌያ ትዕዛዝ ተጠቃሚው የባንክ ሂሳብ ገንዘቡን ገቢ ያዯረገ እንዯሆነ ባንኩ 

የመክፇሌ ግዳታውን ተወጣ የሚባሇው 

1)  ተጠቃሚው ገንዘቡን ማውጣት እንዯሚችሌ  ማስታወቂያ ከዯረሰው፣ 
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2)   ባንኩ ህግን በመከተሌ ገንዘቡን ቀንሶ ሇተጠቃሚው እዲ ክፌያ ካዋሇው፣ 

3)  ባንኩ በላሊ መንገዴ ሇተጠቃሚው ክፌያውን ዝግጀጁ ካዯረገ፤ 

ነው፡፡ 

አንቀፅ 775  ተቀባይ ያሊገኘ ገንዘብ 

1)  ተጠቃሚው በከፊይ ባንክ ዉስጥ የባንክ ሂሳብ የላሇው ሆኖ የተሊከውን ገንዘብ  

ሳይቀበሌ ወይም ሳይወስዴ የቀረ እንዯሆና፤ ሊኪዉ ሰዉ የባንክ ሂሳብ ያሇው እንዯሆነ 

ባንኩ ተጠቃሚው ያሊወጣውን ገንዘብ ወዯ ሊኪ ሂሳብ ተመሊሽ በማዴረግ ወዱያውኑ 

ሇሊኪዉ ያሳውቀዋሌ፡፡ 

2)    በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1  ሊኪምውም ሆነ ተጠቃሚው  የባንክ ሂሳብ የላሊቸዉ 

ከሆነ ባንኩ ገንዘቡን ወሇዴ በማይታሰብበት ሌዩ የባንክ ሂሳብ ያስቀምጣሌ፡፡ ሆኖም 

በአስራ አምስት ዓመት ውስጥ ይገባኛሌ የሚሌ ሰው ቀርቦ ገንዘቡን ካሌወሰዯ 

አስቀማጩ ባንክ ገንዘቡን ሇተቆጣጣሪ ባንክ ፇሰስ ያዯርጋሌ፡፡ 

 

አንቀፅ 776 የማስተሊሇፉያውን ትእዛዝ ስሇ መቃወም 

 የክፌያ ትእዛዛ ሇባሇጥቅሙ በተሰጠ ባንዴ ሰነዴ የተረጋገጠ ቢሆንም እንኳን ትዕዛዝ 

 ሰጪው  የባሇጥቅሙን መክሠር ወይም ሇዚሁ እዲውን እንዯገና ሇማዯራጀት  የሚፇቅዴ 

 ውሳኔ ከተሰጠበት  ቀን አንሥቶ የክፌያ  ትእዛዙ  እንዲይፇጸም ሉቃወም 

 ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 777   ሊኪው መክሰሩ ከመታወጁ በፉት የቀረቡ የክፌያ  ትአዛዞች 

 ሊኪው መክሰሩ ከመታወጁ ወይም ከኪሳራ መታወጀ በኋሊ እዲው እንዯገና እንዱዯራጅ 

 የሚፇቅዴ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉት ባንኩ የቀረበሇትን የክፌያ ትዕዛዝ ከሊው ሂሳብ ወጪ 

 ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

 ክፌሌ ሶስት 

ገንዘብ ነክ ሰነድችን በአዯራ ስሇማስቀመጥ 

አንቀፅ 778  ትርጓሜ- 

 ገንዘብ ነክ ሰነድችን በአዯራ ማስቀመጥ ማሇት ባንኩ የገንዘብ ሰነድችን ካስቀማጩ 

 ተረክቦ ሇማስቀመጥ፣ ሇማስተሊሇፌ  ወይም ሇማስተዲዯር በሁሇቱ ተዋዋዩች መካከሌ 

 የሚዯረግ ስምምነት ሲሆን ሰነድችን  በአዯራ አስቀማጩ ባንክ ውስጥ  በገንዘብ 
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 ሰነድች ሂሳብ ወይም በማዕከሊዊ የገንዘብ ሰነድች ማስቀመጫ  ማስገባትን 

 ይጨምራሌ፡፡ 

አንቀፅ 779  የአዯራ አስቀማጩን ጥቅም ስሇማስጠበቅ 

1) በፅሁፌ በሆነ ውሌ  በተሇየ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀር  ባንኩ በአዯራ በተቀመጡ 

የገንዘብ ሰነድችና ከነዚህም ሰነድች ጋር የተያያዙትን መብቶች ሇራሱ ጥቅም ሉሰራባቸዉ 

አይችሌም፡፡ 

2) ባንኩ ሇአዯራ አስቀማጩ ጥቅም በአዯራ በተቀመጡት የገንዘብ ሰነድችና ከነዚህም ጋር 

የተያያዙ መብቶችን ሉሰራባቸዉ ይችሊሌ፡፡ 

3)  ሇአዯራ አስቀማጩ ጥቅም ሰነድቹን በገበያ ሊይ ሇመሸጥ አስቀማጩ እና ባንክ 

በማናቸዉም ጊዜ ውሌ ሉፇፅሙ ይችሊለ፡፡  

 

አንቀፅ 780   የመጠበቅ ግዳታ  

1) በፌትሀብሔር ሕግ ስሇአዯራ በተመሇከቱ ዴንጋጌዎችና  የአዯራ ውሌ  መሰረት 

ባንኩ ገንዘብ ነክ ሰነድችን በጥንቃቄ የመጠበቅ ግዳት አሇበት፡፡ 

2)  ገንዘብ ነክ ሰነድች በማዕከሊዊ ገንዘብ ነክ ሰነድች ግምጃ ቤት ካሌተቀመጡ ወይም 

ከእጁ በሚያስወጣ ተግባር ካሌሆነ በቀር ባንኩ የገንዘብ ሰነድችን ከእጁ ማውጣት 

አይችሌም፡፡ 

3) ባንኩ ኤላክትሮኒክ የሆኑ ገንዘብ ነክ ሰነድችን በአዯራ አስቀማጩ ስም  መዝግቦ 

መያዝ አሇበት፤ በማእከሊዊ የገንዘብ ነክ ሰነድች ግምጃ ቤት  መግባታቸውን  የማረጋገጥ 

ሃሊፉነት አሇበት፡፡ 

 

አንቀፅ 781   የገንዘብ ሰነድች የሚሰጡትን ጥቅም ስሇመሰብሰብ 

1) በውሌ በተሇየ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀር በአዯራ የተቀመጡት የገንዘብ ሰነድች 

የሚያስገኙትን ወሇዴ፣ የትርፌ ዴርሻ፣ ዋና ገንዘባቸውን መሌሶ መቀበሌ፣ የዋጋ 

መተኪያ ገንዘባቸውን እና በጠቅሊሊዉ ጥቅም የሚሰጡትን ማንኛውንም ገንዘብ 

ሁለ ተከፊይ በሚሆኑበት ጊዜ ባንኩ መሰብሰብ አሇበት፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ገቢ የተዯረገው እና በአዯራ ሰጭዉ ሂሳብ 

ዉስጥ ገቢ የተዯረገዉ ገንዘብ  በባንኩ እና ባአዯራ አስቀማጩ መካከሌ በሚዯረግ 

ውሌ መሰረት ባንኩ ሉሇገሌባቸው ወይም ወሇዴ ሉታሰብባቸው ይችሊሌ፡፡ 
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3) ባንኩ ከችሮታ የተነሳ ሇአዯራ አስቀማጩ  የሚሰጡትን የንዘብ ሰነድች አዯራ 

በተቀመጡት ሰነድች ሊይ ተጨማሪ አዴርጏ ሇማስቀመጥ መቀበሌ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 782  የገንዘብ ሰነድችን ስሇማስተዲዯር 

1) ባንኩ ገንዘብ ነክ ሰነዴ መሇዋወጥ ወይም በኤላክትሮኒክስ ዘዳመሰብሰብን ወይም 

መሇዋወጥን፣ የዴርሻ ጉርድችን መቀበሌን፣ ማህተም ማስዯረግን ወይም የሰነደን 

ኮዴ መመዝገብን እና ይህን የመሳሰለትን ከሰነድቹ ጋር የተያያዙትን መብቶች 

ሇመጠበቅ አስፇሊጊ የሆኑትን ሁለ መፇፀም አሇበት፡፡ 

2) ባንኩ በአዯራ  ሰጪዉ ስም ወይም በላሊ ሶስተኛ ወገን ፌሊጏት ምክንያት በአዯራ 

በተቀመጡት ገንዘብ ነክ ሰነድች ሊይ ሇሚወስደ የሶስተኛ ወገን እርምጃዎችን ሇአዯራ 

ሰጪዉበሚጠቅም መሌኩ ማስተዲዯር አሇበት፡፡ 

3) ባንኩ በገንዘብ ሰነድች ሊይ የሚፇፀሙ ሽያጮችን እና ግዥዎችን የአፇፃፀም ስራ 

መስራት  እንዱሁም የማስረከብ ወይም መረከብ ስራዎችን መፇፀም አሇበት፡፡ 

4) ባንኩ በውለ እና የሂሳብ አያያዝ ህጎች እና ሙያዎች መሰረት የገንዘብ ሰነድችን 

መመዝገብ አሇበት፡፡ 

5) የሰነድቹን የገበያ ዋጋ ተመን  ማዴረግ በተመሇከተ በውሊቸዉ ያካትታለ፡፡ 

6) ሰነድቹ ሊይ የሚነሱ ክርክሮችን አስመሌክቶ አስቀማጩ እንዱከሊከሌ ባንኩ 

አስፇሊጊውን ምክር ይሰጣሌ፣ የሰነዯ ማስረጃዎችን እና የሂሳብ መግሇጫዎችን 

ያቀርባሌ፡፡ 

አንቀፅ 783  ሇአዯራ አስቀማጭ የሚሰጥ ማስታወቂያ 

1)  ባሇሀብቱ በሰነድቹ ሊይ የሚፇፀሙ ተግባራትን በተመሇከተ አማራጭ የሚሰጥ የሆነ 

እንዯሆነ ባንኩ አዯራ ሰጪውን በተመዘገበ መሌዕክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ 

ሉቀርብበት በሚችሌ ማናቸውም ዘዳ   ያሳውቀዋሌ፡፡ 

2)  አስቀማጩ በተገቢው  ጊዜ ትእዛዙ ያሌዯረሰው እንዯሆነ  አዯራ ሰጪው 

ባሌሰራባቸው መብቶች ባንኩ በአዯራ አስቀማጩ ምትክ ማከናወን ይኖርበታሌ፡፡፡፡ 

3)    ላሊ የውሌ ስምምነት ከላሇ በስተቀር አዯራ አስቀማጩ በጠየቀ ጊዜ ባንኩ 

በገንዘብ ነክ ሰነድችና በአስቀማጩ ሂሳብ ሊይ አሀዛዊ መረጃዎችን ጨምሮ ስሇገንዘብ 

ነክ ሰነድቹ አጠቃሊይ አጠባበቅና አስተዲዯር በፅሁፌ፣ በስሌክ፣ በቃሌ ወይም 

በኤላክትሮኒክ መንገዴ መረጃ መስጠት አሇበት፡፡  

አንቀፅ 784   የመመሇስ ግዳታ 
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1)  ባንኩ በአዯራ የተረከበውን ገነዘብ ነክ ሰነዴ ይዞ መብቱን ማስከበር የሚችሌ መሆኑ  

እንዯተጠበቀ ሆኖ ባንኩ ገንዘብ ነክ ሰነድችን ባስቀማጩ ጥያቄ ስሇገንዘብ ነክ ሰነደ 

አጠባበቅ በውለ በተመሇከተው ጊዜ ውስጥ ሇአዯራ አስቀማጩ መመሇስ አሇበት፡፡ 

2)  የመመሇሱ ተግባር የሚፇጸመው አዯራ በተሰጠበት  ወይም  ገንዘብ ነክ ሰነደ 

በተቀመጠበት ቦታ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

3)  ገንዘብ ነክ ሰነድች  ተተኪ በሆኑ ነገሮች እንዱመሇሱ በሁሇቱም ወገኖች ስምምነት 

ካሌተዯረገ ወይም በህግ ካሌታዘዘ ወይም  ካሌተሸጡ ወይም  ሇብዴር አገሌግልት 

ወይም ላሊ አዯራ አስቀማጩ በፇቀዯው አገሌግልት ሊይ ካሌዋለ በስተቀር  

እነዚያው በአዯራ የተቀመጡት ገንዘብ ነክ ሰነድች መመሇስ አሇባቸው፡፡ 

አንቀፅ 785   ገንዘብ ነክ ሰነድች ተመሊሽ ስሇሚዯረግሊቸው ሰዎች 

1)   ገንዘብ ነክ ሰነድቹ የሦስተኛ ሰው ሀብት መሆናቸውን በሰነደ ቢመሇከትም ሇአዯራ 

ሰጪው ወይም ከእርሱ ሊይ ባሇመብት ሇሆነ  ሰው ወይም እርሱ ሇመረጠው ሰው  

መመሇስ አሇባቸው፡፡ 

2)   ስም የተጻፇባቸው ገንዘብ ነክ ሰነድች በአሊባ ጥቅም ተቀባዩ እና በላጣ ባሇሀብቱ  

ስም የተመዘገቡ ከሆኑና አሊባ ተቀባዩ መሞቱ ከተረጋገጠ ሰነደ ሇላጣ ባሇሀብቱ 

ሉመሇስ ይቸሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 786  ገንዘብ ነክ ሰነድች ሊይ ክስ መቅረቡን ስሇማስታወቅ 

በአዯራ ስሇ ተቀመጡ የገንዘብ ሰነድች በፌርዴ ቤት ክስ መቅረቡን ባንኩ ባወቀ ጊዜ 

ይኸንኑ ሇአዯራ ሰጪው ማስታወቅ አሇበት፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት 

የካዝና ኪራይ 

አንቀጽ 787  ስሇዉለ ጉዲይ 

1)  የካዝና ኪራይ ውሌ ዓሊማ በባንኩና በካዝናው ተከራይ መካከሌ በሚዯረግ ውሌ ባንኩ 

ካዝናውን  ሇካዝናው ተከራይ ተ ዝግጁ ማዴረግ  ነው፡፡  

2)  ባንኩ የካዝና ኪራይ ውለን ሇማሻሻሌ የሚያስገዴደ ሁኔታዎች ሲያገጥሙት ውለን 

በራሱ ፇቃዴ በማሻሻሌ ሇተከራዩ ያስታዉቃሌ፡፡ 

  አንቀፅ 788   የባንኩ ግዳታዎች 
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1)    ሇካዝናዎቹ ዯህንነትና ሇተቀመጡት ዕቃዎች ጥበቃ ባንኩ አስፇሊጊ የሆኑትን 

ጥንቃቄዎች ሁለ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2)   ካዝናውን ሇአዯጋ የሚያጋሌጥ ሁኔታ የተከሰተ እንዯሆነ ካዝናውን ሇመክፇት 

ከተወሰኑት መዯበኛ ከሆኑት የስራ ቀናት እና ሰዓታት ውጪ ቢሆንም እንኳን ጉዲቱ 

ከመዴረሱ በፉት ተከራዮች ካዝናቸውን ባድ ማዴረግ እንዱችለ ባንኩ ጥሪ ማዴረግ 

አሇበት፡፡ 

3)   በዚህ አንቀፅ  ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ባንኩ ሇተከራዮች ጥሪ ማዴረስ ካሌቻሇ 

ወይም ጥሪ የተዯርጎሊቸው  በጊዜ ካሌመጡ ባንኩ ካዝናዎቹን ሇመጠበቅና ንብረቶቹን 

ሇማዲን አስፇሊጊውን እርምጃ በራሱ ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 789    ወዯ ካዝናው ቦታ ስሇ መግባት 

1)  ሇተከራዩ ወይም ሇተከራዩ ወኪሌ ካሌሆነ በስተቀር ወዯ ካዝና ቦታ    መግባትን 

ባንኩ  መፌቀዴ  አይችሌም፡፡    

2) የካዝናው ቁሌፌ ባሇሀብት  ባንኩ ነው፡፡ 

አንቀፅ 790    የተከራዩ ግዳታዎች 

1)  ተከራዩ የባንኩን አካባቢ የሚበክሌ፣በላልች ካዝናዎች እንዱሁም በባንኩ ሊይ 

ብሌሽት ወይም አዯጋ ሉያስከትሌ የሚችሌ እቃ ወይም በህግ የተከሇከለ ነገሮችን    

በካዝና ውስጥ ማስቀመጥ የሇበትም፡፡ 

2)  ተከራዩ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ሊይ የተዯነገገዉን  ተሊሌፍ ከተገኘ  ባንኩ 

የኪራዩን ውሌ ማፌረስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 791    የኪራዩ ዋጋ ሳይከፇሌ ሲቀር የሚዯረግ የውሌ መፌረስ 

1) (፩) በተወሰነው የመክፇያ ጊዜ ኪራዩ ያሌተከፇሇ እንዯ ሆነ ባንኩ ተከራዩን 

ካስታወቀው ከአንዴ ወር በኋሊ ወይም ተከራዩን ሇማስታወቅ ጥረት አዴርጎ  ውጤት 

ሳያገኝ አንዴ ወር ያሇፇ እንዯሆነ ውለ በቀጥታ ፇራሽ ይሆናሌ፡፡ ይህ የተወሰነ ጊዜ 

ሲያበቃ ተከራዩ በተወሰነው ቀንና ሰዓት ካዝናው ዘንዴ እንዱገኝ ጥሪ ካዯረገሇት በኋሊ 

ባንኩ ካዝናውን በይዞታው ስር  ያዯርጋሌ፡፡ 

2) የተጠራው ተከራይ ያሌመጣ እንዯ ሆነ፤ ወይም ካዝናውን ከፌቶና ባድ ሇማዴረግ 

የቁሌፈን የመክፇቻ ሚስጥር ኮዴ ሇመንገር ፌቃዯኛ ያሌሆነ እንዯሆነ   ባከፌርዴ 

ቤት በታዘዘ ሰው ፉት ካዝናውን ሇመክፇት ይቻሊሌ፡፡  በፌርዴ ቤት የታዘዘውም ሰው 

በካዝናው ውስጡ ነገሮች  መተማመኛ እንዱሆን የጽሐፌ ዝርዝር ያዘጋጃሌ፡፡ 
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አንቀፅ 792    ስሇ ካዝናው መያዝ 

የካዝናው መያዝ በፌትሏ ብሔር ሥነ ሥርዏት ሕግ መሠረት ይፇጸማሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሶስት 

ስሇ ቅናሽ ዉሌ 

አንቀፅ 793  ትርጓሜ 

1)  የቅናሽ ውሌ ማሇት ባንኩ መክፇያ ጊዜያቸው ያሌዯረሱ የንግዴ ወረቀቶች ወይም 

ላልች ተሊሊፉም ሆነ የማይተሊፈ ገንዘብ ነክ ሰነድችን በሰነድቹ ሊይ በተፃፇው ዋጋ 

ወይም ከተጻፇው ዋጋ በታች በቅናሽ ሊምጭው ክፌያ የሚፇጽምበት ስምምነት ነዉ፡፡ 

2)  ሰነድቹ መክፇያ ጊዜያቸው ሲዯርስ ባንኩ ከአዉጪው ወይም አውጪው ካሌከፇሇ 

ካምጪው በሰነደ ሊይ የሰፇረውን ሙለ የገንዘብ መጠን የመጠየቅ መብት አሇዉ፡፡  

3)  የቅናሽ ዉሌ ሇባንኩ ወሇዴ እና ከዚህ ወሇዴ ጋር በወረቀቶቹ ጀርባ የመፇረም 

ወይም የኮሚሽን ጥቅም ያስገኝሇታሌ፡፡ 

4)  ሌዩ በሆነ ስምምነት ቁርጥ የሆነ የቅናሽ ዉሌ አስቀዴሞ ሇመዋዋሌ ይቻሊሌ፡፡ 

5)  የቅናሽ ውሌ የተዯረገው በተሊሊፉ የገንዘብ ሰነድች ሊይ በሆነ ጊዜ ተሊሊፉ የገንዘብ 

ሰነድችን አስመሌክቶ በህግ የተዯረጉ ጥበቃዎች ውለ ፀንቶ በመቆየበት ጊዜ ሁለ 

ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡  

አንቀፅ 794  የወሇዴና የኮሚሽን ክፌያ ስላት 

1) ወሇዴ የሚታሰበዉ ገንዘብ ነክ ሰነድች የሚከፇለበት ቀን ሇመዴረስ በሚቀረው ጊዜ 

መሠረት ነው፤ ሆኖም የሰነድቹን ዋጋ ባንኩ የሚቀበሌበት ሲሆን ወይም በቅናሹ 

ገንዘብ የወሰዯው ሰው ከመክፇያ ጊዜያቸው አስቀዴሞ በሚከፌሌበት ጊዜ ሁለ  

ወሇደ የሚታሰበው ከሊይ በተጠቀሰው ባነሰ ጊዜ ሌክ  ነው፡፡ 

2) የሚከፇሇው ኮሚሽን የሚታሰበው በሰነድቹ ሊይ በተጻፇው ገንዘብ መሠረት ነው፡፡ 

3)  ዝቅተኛውን የወሇዴና የኮሚሽን መጠን መወሰን ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 795  የተጠቃሚው  ግዳታዎች 

1) ቅናሽ ተዯርጎ ገንዘብ የተቀበሇው ሰው ባሌተከፇለት የንግዴ ወረቀቶች    ወይም 

ገንዘብ ነክ ሰነድች ሊይ የተጻፇውን ዋጋ ሇባንኩ መመሇስ አሇበት፡፡ 
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2) ሆኖም ሇንግዴ ወረቀቱና ገንዘብ ነክ ሰነድቹ   ከፉሌ ገንዘብ ብቻ ቅናሽ 

እንዱዯረግሊቸው የሆኑ የንግዴ ወረቀቶች ወይም ገንዘብ ነክ ሰነድች በዚሁ ከፉሌ 

ገንዘብ ሌክ ብቻ ይከፇሌባቸዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 796   ሰሇባንኩ መብቶች 

1)  በገንዘብ ነክ ሰነድች እና በንግዴ ወረቀቶቹ ዋና ባሇዕዲዎች፤ ቅናሽ ተዯርጎ ገንዘብ 

በተቀበሇና በላልችም የጋራ ተገዲጆች ሊይ ባንኩ ቅናሽ ካዯረገባቸው ገንዘብ ነክ 

ሰነድችና ወረቀቶች ጋር የተያያዙት መብቶች ሁለ ይኖሩታሌ፡፡ 

2)  ከዚህም በስተቀር ቅናሽ ተዯርጎ ገንዘብ ከተቀበሇው ሰው የወሰዯውን ገንዘብ በዚህም 

ሊይ ኮሚሽን ወሇድች ተጨምረው ባንኩ መሌሶ ሇመክፇሌ የሚያስችሇውን ገንዘብ ነክ 

ሰነድቹና ወረቀቶቹ በሚሰጡት መብቶች መሠረት ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ ያሌተከፇሇበት 

ምክንያት ምንም ዏይነት ቢሆን ባሌተከፇሇባቸው ገንዘብ ነክ ሰነድችና ወረቀቶች ሌክ 

ይህን መብት ይሠራበታሌ፡፡  

 

ምዕራፌ አራት 

ብዴር ስሇሚያሰጡ ግንኙነቶች 

ክፌሌ አንዴ 

ክፌት የሆነ ብዴር  

 

አንቀፅ 797   ትርጓሜ 

1) የክፌት የሆነ ብዴር  ዓሊማ አበዲሪው ባንክ በፇቀዯው የብዴር ገዯብ ውስጥ  

ተበዲሪው በፇቀዯው ጊዜና መጠን እንዱያዝበት የሚያዯርግ የብዴር አሰራር ስርአት  

ነው፡፡ 

2)  የክፌት የሆነ ብዴር ውሌ ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ  ሉዯረግ ይችሊሌ ፡፡ 

ዉለ ሊሌተወሰነ ጊዜ የሆነ እንዯ ሆነ  በባንኩ ፇቃዴ በማናቸውም ጊዜ ቀሪ ሉሆን 

ወይም ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

3)  ክፌት የሆነ ብዴር  ባንኩ በመያዣ ወይም ያሇመያዣ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ በብዴሩም 

ሊይ ወሇዴ የሚሰሊው ተበዲሪው አውጥቶ ባሌመሇሰው መጠን ሊይ ብቻ ይሆናሌ፡፡  
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አንቀፅ 798    ስሇ ውሌ መሰረዝ      ክፌት የሆነ ብዴር ውሌ   ተበዲሪው ከሞተ፣ ወይም 

ችልታ ካጣ፣ ወይም በፌርዴ    ያሌተገሇጸ ቢሆንም እንኳ ዕዲ መክፇለን ካረጠ፣  በብዴር 

አጠቃቀም  ከፌተኛ  ቸሌተኝነት  ከፇፀመ   ሉሰረዝ ይችሊሌ፡ 

 

ክፌሌ ሁሇት 

ገንዘብ ነክ ሰነድችን አስይዞ ገንዘብ ስሇመበዯር 

አንቀፅ 799  ትርጓሜ  

ገንዘብ ነክ ሰነድችን አስይዞ ገንዘብ መበዯር ማሇት የተጠቃሚውን ወይም ስምምነቱን 

የገሇፀን የሶስተኛ ወገንን ገንዘብ ነክ ሰነድችን  መያዣ በማዴረግ ባንኩ ብዴር 

የሚፇቅዴበት አሰራር ነው፡፡ 

አንቀፅ 800    ፍርም 

1) ገንዘብ ነክ ሰነዴ አስይዞ ገንዘብ የመበዯርውሌ በፅሁፌ ካሌተዯረገ  ፌጹም ፇራሽ 

ይሆናሌ፡፡  

2) ውለ ቢያንስ የሚከተለትን ማካተት  ይኖርበታሌ፤  

 (ሀ) በመያዣ የተሰጠውን ገንዘብ ነክ ሰነዴ፣ የተዘጋጀበትን ጊዜና የያዘው  የገንዘብ 

መጠን፣ 

 (ሇ) የተበዲሪውንና የአስያዡን ስም፣  መዯበኛ የመኖሪያ አዴራሻ፣ 

(ሏ) የተሰጠውን ብዴር ሌክ፣ የወሇደን ምጣኔና የብዴሩ መመሇሻ ጊዜ፣  እና 

 ላልች ዝርዝር ተዋዋዩቹ መብቶችና ግዳታዎችን 

አንቀፅ 801    የገንዘብ ነክ ሰነድች ዋጋ ከፌ ወይም ዝቅ በማዴረግ ስሇመዋዋሌ 

ተዋዋዩቹ በገንዘብ ነክ ሰነደ ሊይ  የተፃፇዉን   ዋጋ ከፌ ወይም ዝቅ በማዴረግ ሉዋዋለ 

ይችሊለ፡፡ 

አንቀፅ  802   ስሇምዝገባ 

1) ገንዘብ ነክ ሰነዴን በማስያዝ የተዯረገ የብዴር  ውሌ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ 

ይመዘገባሌ፡፡  

2) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ሇብዴር ዉሌ መያዣ  የሆኑ ገንዘብ ነክ ሰነድችን  

መሸጥ ወይም በላሊ መንገዴ ማስተሊሇፌ አይቻሌም፡፡ 

አንቀፅ 803   ገንዘብ ነክ ሰነድችን ስሇማስተሊሇፌ-  
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1) ባንኩ በዋስትና የያዛቸውን ተሊሊፉ ገንዘብ ነክ ሰነድች ከጀርባ እየፇረመ በውለ ዘመን 

ሇሦስተኛ ወገን ሉያስተሊሌፊቸው እንዯሚችሌ ስምምነት ሉዯረግ ይቻሊሌ፡፡ 

2) ባንኩ በዋስትና የያዛቸውን የማይተሊሇፈ የገንዘብ ሰነድች በውለ መሰረት በሽያጭ 

ወይም በገንዘብ መክፇያነት ወይም በላሊ መንገዴ ሇሦስተኛ ወገን ሉያስተሊሌፊቸው 

እንዯሚችሌ ስምምነት ሉዯረግ ይቻሊሌ፡፡  

አንቀፅ 804  -ሰነድቹን ስሇመሸጥ 

1) ተበዲሪው ያሇበትን ግዳታ በሙለ ወይም በከፉሌ ያሌፇፀመ እንዯሆነ ባንኩ 

የያዛቸውን ገንዘብ ነክ ሰነድች የሚሸጠው አግባብ ባሇው  ህግ በጨረታ  ይሆናሌ፡፡  

2) የገንዘብ ነክ ሰነድቹ ጨረታ መነሻ በሊያቸው ሊይ   የተመሇከተው ወይም በውለ 

ሊይ የተገሇፀው  ዋጋ ነው፡፡ 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇ ገንዘብ ነክ ሰነድቹ መያዣነት 

አንቀፅ 805  መሰረቱ 

1)  ሉተሊሇፈ የሚችለ ገንዘብ ነክ ሰነድችን ሁለ ምንም አይነት ቢሆኑ በዚህ ክፌሌ 

በተነገሩት ውሳኔዎች መሰረት በመያዣነት ሉሰጡ ይችሊለ፡፡  

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1 ሊይ እንዯተዯነገገዉ  ቢኖርም ቼክ ሇማናቸውም 

አይነት ግዳታ በዋስትናነት ሉያገሇግሌ አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 806  ዋስትና የሚሰጥባቸው ግዳታዎች 

1)   የሚተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነድች፤ ሌኩ ሊሌተወሰነ ገንዘብም እንኳ ቢሆን፤ ስሇ 

 ግዳታዎች  ሁለ አፇጻጸምበዋስትናሉሰጡ ይችሊለ፡፡ 

2)  የዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ1 ዴንጋጌ መያዣው  በተሰጠበት ጊዜ የክፌያ 

ጊዜያቸው ሊሇሌዯረሰ ግዳታዎች  አፇጻጸምም ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 807    ፍርም 

1)  መያዣ የተቀበሇው ባሇገንዘብ አበዲሪ ከዚህ በፉት ገንዘብ ነክ ሰነድቹ በላሊ 

ምክንያት በይዞታው ስር የሚገኙ የሆነ እንዯ ሆነ፤ ውለን ከተዋዋሇበት ቀን 

አንሥቶ በመያዣነት እጁ እንዲገባቸው ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ 

2)  በመያዣ ሇተሰጡት ገንዘብ ነክ ሰነድች ከዚያ በፉት በላሊ ምክንያት በያዛቸው  

ሦስተኛ ሰው ይዞታ ስር የሆኑ እንዯ ሆነ፤ መያዣ የተቀበሇው ባሇገንዘብ በእጁ 
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እንዲገባቸው የሚቆጠረው  ሦስተኛ ሰው በመጀመሪያ ጥያቄ እንዯቀረበሇት ሰነድቹን 

በመክፇተው ሌዩ ሑሳብ ካስገባሇት  ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ 

3)  ገንዘብ ነክ ሰነድቹን በአውጪው ኩባንያ መዝገቦች ውስጥ በተመዘገቡ ስም 

በተጻፇባቸው የምስክር ወረቀቶች ውስጥ የሚገኙ ሰነድች በሆነ ጊዜ መያዣ 

ተቀብሇው ባሇገንዘብ  በይዞታው ስር እንዲዯረጋቸው የሚቆጠረው የዋስትናው 

መተሊሇፌ ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ 

አንቀፅ 808  መያዣ የሚሰጠው ሰው ግዳታመያዣን የሚሰጠው ሰው ዋስትና 

ሊሇው ግዳታ ራሱ በግሌ የማይገዯዴ የሆነ   እንዯ ሆነ፤ የሚገዯዯው 

በዋስትና ብቻ ነው፡፡ 

አንቀፅ 809   ላጣ ባሇሀብት  የሚሰጠው ዋስትና 

ሇአሊባ ጥቅም  የተሰጡትን ሰነድች  ላጣ ባሇሀብቱ  በዋስትና  ሇላሊ 

የሰጣቸው   እንዯ  ሆነ፤ ሇአሊባ ጥቅም የተሰጠበት ዘመን ሲፇጸም 

ዋስትናው     በሀብትነታቸው ሊይ  በሙለ ይተሊሇፊሌ፡፡  

አንቀፅ 810    ሰነዴን በይዞታው ስር ያዯረገ  ሦስተኛ ወገን ሁኔታ 

  መያዣው እንዱያዝ በስምምነት ፇቃዯኛ የሆነ ሦስተኛ ወገን ስምምነቱን 

  በተቀበሇ  ጊዜ በግሌጽ እንዱጠበቅሇት ካሇስታወቀ በስተቀር በፉት 

በነበሩበት   ምክንያቶች ሁለ የነበረውን የመያዣ መበት እንዯተወ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 811  የመያዣ ተቀባዩ የቀዲሚነት መብት 

 በመያዣ ከተሰጡ ገንዘብ ነክ ሰነድች በተገኙት ጥቅሞች ሊይ ወይም ከነርሱ 

ተመሌሰው በተከፇለት ገንዘቦች ሊይ፤ ወይም ስሇነርሱ በተሰጡት ላልች ሰነድች 

ሊይ፤ የመያዣ ተቀባዩ የቀዲሚነት መብት በተዋዋዮቹ መካከሌ ሆነ ወይም 

በሦስተኛ ወገኖች ፉት ከመያዣው ጊዜ ጀምሮ የጸና ነው፡፡ 

አንቀፅ 812    የሰነድች መጥፊት ወይም መበሊሸት 

1) በዋስትና የተያዙ ገንዘብ ነክ ሰነድች አስያዡ ወይም በአስያዥ እጅ ሆነው የጠፈ 

ወይም የተበሊሹ እንዯሆነ ተበዲሪው በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ውሰጥ ተመሳሳይ ዋጋ 

ያሊቸውን መያዥዎች ከሌሰጠ በቀር ዋስትና የተሰጠበትን ገንዘብ ወዱያኑ ይከፌሊሌ 

፡፡ 
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2) የመያዣ ገንዘብ ነክ ሰነድቹ የጠፈት ወይም የተበሊሹት በባንኩ እጅ ሆኖ እንዯሆነና 

ባንኩ በራሱ ወጭ ሰነድቹን እንዯ አዱስ እንዱዘጋጅ ካሊዯረገ በቀር ተበዲሪው 

ከእዲው ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ አራት 

በሰነዴ ስሇሚሰጡ ብዴሮች 

አንቀፅ 813    -ትርጓሜ 

1)  ባንክ ዕቃዎችን ወዯ ውጭ አገር የሚሌክ ወይም ወዯ አገር የሚያስገባ ሰው 

መተማመኛ ሰነድችን ባቀረበበት ጊዜ እነዚህን ሰነድች መያዣ አዴርጏ የሚከፌተው 

የብዴር ሂሳብ በሰነዴ የሚሰጥ ብዴር ይባሊሌ፡፡ 

2) በሊኪው ወይም በአስመጪው እና በባንኩ መካከሌ በተዯረገው የብዴር ውሌ 

መሰረት ባንኩ በመተማመኛ ሰነድቹ ውስጥ የተመሇከቱትን ዕቃዎች በእጁ 

በማዴረግ ሇብዴሩ መክፇያ ሉያውሊቸው ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 814    የባንኩ ሃሊፉነቶች 

1) ዕቃዎች ወዯ አገር በሚገቡበት ጊዜ አንዴ ባንክ የመተማመኛ ሰነድች ብዴር ሂሳብ 

ሉከፌት ይችሊሌ፡፡  ብዴሩን የከፇተው ባንክ ስሇ መክፇት፣ ስሇእሺታ፣ ስሇቅናሽ፣ 

ወይም ስሇማስተሊሇፌ የተዯነገጉትን የውሌ ቃልች  መፇፀም አሇበት፡፡  

2) ዕቃዎች ከአገር በሚወጡበት ጊዜ የባንኩ ሃሊፉነት ከውጭ የሚሊኩትን ሰነድች 

ማረጋገጥ ማማከርና ክፌያን መቀበሌ ነው፡፡ 

አንቀፅ 815    የብዴር ሰነዴ ውሌ የተሇየ ስሇመሆኑ 

1) በመተማመኛ ሰነደ መሰረት የተሰጠው ብዴር ባንኩ ካሌተዋዋሇውና ሇብዴሩ 

መሰረት ከሆነው የሽያጭ ውሌ ሁለ የተሇየና ራሱን ችል የሚቆም ነው ፡፡ 

2) በብዴሩ ሊይ  ስሇ ባንኩ ወይም ስሇ መተማመኛ ሰነደ የተጠቀሰ ጉዲይ ቢኖርም  

የሽያጭ ዉለ እና የመተማመኛ ሰነደ መሇያየትን አያስቀርም፡፡ 

3) የሽያጭ ውለ በሌዩ ሌዩ ምክንያት በሙለ ወይም በከፉሌ ፇራሽ ቢሆንም  በሰነዴ 

መተማመኛ  መሰረት የተገባዉ የብዴር ዉሌ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 816  ውለ የማይሻር ስሇመሆኑ 

በሰነዴ የተሰጠ ብዴር ሕጋዊ አስገዲጅነት ያሇው እና የማይሻር ነው፡፡  

አንቀፅ 817  የብዴር ሰነዴ ውጤቶች 
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ሰነድች ወይም እንዯ ሁኔታው፤ ሰነድቹና የሏዋሊው ወረቀት  በብዴሩ ውስጥ 

ከተዘረዘሩት የውሌ ቃልችና ገዯቦች ጋራ የተስማሙ ከሆነ የብዴር ሰነዴ አውጪ 

ባንክ፤ ሇባሇ ጥቅሙ ወይም እንዯ ሁኔታው፤ ብዴሩን መሰረት በማዴረግ ሇወጣው 

የሏዋሊ ወረቀት  ባሇጥቅም ሇሆነው ሰውና በቅን ሌቡና ባሇይዞታ ሇሆኑትም ሰዎች 

ጭምር፤ ስሇ አከፊፇሌ፤ ስሇ መቀበሌና ወይም ስሇ ማስተሊሇፌ በብዴሩ ውስጥ 

የተዘረዘሩትን ግዳታዎች እንዱፇጸሙ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 818    የብዴር ሰነዴን ስሇ ማጽናት 

1)   የብዴር ሰነዴ ያወጣውን ባንክ አጽዴቅሌኝ ብል ላሊውን ባንክ በጠየቀ ጊዜ፤ 

ተጠያቂውም ባንክ ትእዛዙን ተቀብል ብዴሩን ያጸዯቀው እንዯ ሆነ፤ ካጸዯቀበት ቀን 

ጀምሮ ኃሊፉነትን እንዯተቀበሇ ይቆጠራሌ፡፡ 

2)   ብዴሮቹ የሚገኙት የሏዋሊውን ወረቀት  በማስተሊሇፌ የሆነ እንዯ ሆነ፤ ብዴሩን 

ያጸዯቀው ባንክ ኃሊፉነት ሆኖ ግዳታ እንዯገባ የሚቆጠረው፤አውጪ የሆነውን ወገን 

ሳይጠይቅ የሏዋሊውን ወረቀትእንዱያስተሊሌፌ ነው፡፡ 

3)  ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ተዋይይ ወገኖች ሁለ ካሌተስማሙ በስተቀር ግዳታውን 

ሇመሇወጥ ወይም ሇመሻር አይቻሌም፡፡ 

4)  የብዴር ሰነደ እንገንዘብ ሆኖ እንዱዘዋወር የታሰበ እንዯሆነ ሰነዴ አውጪው ባንክ 

የብዴሩ ሰነዴ መዘጋጀቱን ሇባሇጥቅሙ እንዱያስታወቅ አገናኝ ባንኩን በሚያዝበት 

ጊዜ ከትእዛዙ ጋር ዋናውን የብዴር ሰነዴ መሊክ  አውጪው ባንክ  የተሇየ አሰራር 

የተከተሇ እንዯሆነ በዚህ ምክንያት ሇሚመጣው ሁለ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡   

አንቀፅ 819  ሰነድችን የማረጋገጥ ግዳታ 

ባንኩ የብዴር ሰነደ ብዴሩን አስመሌክቶ ከተሰጠው ትእዛዝ ጋር የተጣጣመ 

መሆኑን  ማረጋገጥ አሇበት፡፡ ሰነደን አሌቀበሌም ያሇ እንዯ ሆነ፤ ባንኩ የብዴር 

ሰነደን ካሌተቀበሇው  በአጭር   ጊዜ ውስጥ  አሇመቀበለንና ያገኛቸውንም 

ጉዴሇቶች ሰነደን ሊቀረበው ሰው ማስታወቅ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 820   ስሇ ባንኩ ተጠያቂነት 

1) ባንኩ የቀረቡትን ሰነድች በቀረቡበት ሁኔታ  ከተቀበሇው የብዴር ትዕዛዛ ጋር 

የሚጣጣሙ ሆነው ያገኛቸው እንዯ ሆነ   ተጠያቂነት አይኖርበትም፡፡  ሇተከፇተው 

ብዴር ምክንያት የሆነውን የንግዴ ዕቃ ሇሚመሇከት ጉዲይ ባንኩ ምንም ግዳታ 

የሇበትም፡፡ 
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2) በብዴር ሰነደና ከውጭ በዯረሰው ሰነዴ መካከሌ ባንኩ ሉዯርስበት የሚችሌት ወይም 

ግሌፅ ስህተት እያሇ ክፌያ የፇመ እንዯሆነ ተጠያቂ ነው፡፡ 

አንቀፅ 821   ብዴርን ስሇ ማስተሊሇፌና ስሇ ማከፊፇሌ 

 የብዴር ሰነደ ሉተሊሇፌ ወይም ሉከፊፇሌ የሚችሇው የመጀመሪያው ባሇጥቅም 

ባንኩን በሙለ ወይም በከፉሌ ሇአንዴ ወይም ሇብዙ ሦስተኛ ወገኖች እንዱከፌሌ  

ያዘዘው  እንዯሆነነው፤ የብዴሩ ሰነዴ የሚተሊሇፇው ብዴሩን በሚከፌተው ባንክ 

ግሌጽ ትዕዛዝ ነው፡፡ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር ብዴሩ የሚተሊሇፇው 

ሇአንዴ ጊዜ ብቻ ነው፡፡ 

 

ምዕራፌ አምስት 

ባንክ ስሇሚሰጠው ዋስትና 

ክፌሌ አንዴ  

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ 822 - የባንክ ዋስትና 

1) የባንክ ዋስትና ማሇት ባንኩ ዋስ የሆነሇት ሰው ግዳታውን ሳይወጣ ቢቀር ባንኩ 

በዋስትና ተጠቃሚ ሇሆነው ሰው    የተሇየ ስርአት መከተሌ ሳያስፇሌግ የክፌያ ጥያቄ 

በማቅረብ ብቻ  ወይም በሰነዴ በታገዘ የክፌያ የጥያቄ መሰረት የተወሰነ ወይም ሉወሰን 

የሚችሌ መጠን ያሇው ገንዘብ ሇመክፇሌ  ቃሌ የገባበት ስምምነት ነው፡፡ 

2) የባንክ ዋስትና በባሇዕዲው ወይም ባሇዕዲውን ተክቶ  በሚሰራ ላሊ ሰው  ወይም የጠሇፊ 

ዋስ በሆነው ባንክ ጠያቂነት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  

3) ባንክ ወዯፉት ሇሚፇፀም ወይም በአንዴ አይነት ሁኔታ ሇሚመጣ ግዳታ ዋስ ሇመሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 823 - የባንክ ዋስትና ከዋናው ውሌ የተሇየ ስሇመሆኑ- 

1) የባንክ ዋስትና ሇዋስትናው መሰረት ከሆነው ከባሇ ዕዲውና ከባሇ ተጠቃሚው ግንኙነት 

የተሇየ ስምምነት ነው፡፡ 
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2)  የባንክ ዋስትና  የተሇየ ነው የሚባሇዉ ዋስትና ሰጪው ሇተጠቃሚዉ ያሇበት ግዳታ 

፡-  

 (ሀ) ከላሊ ዴርጊት መኖር ወይም መፅናት    ወይም በላሊ ሁኔታ ወይም፣  

 (ሇ) ሰነዴ በማቅረብ ወይም በዋስትናው ሰጪው የዋስትና ክሌሌ ውስጥ 

በሚወዴቅ  ላሊ ሁኔታ ካሌሆነ በስተቀር፣ በብዴር ዋስትናው ባሌተመሇከቱ የውሌ 

ቃልችና  ሁኔታዎች፣ ወይም ወዯ ፉት  በሚፇጠር ወይም ባሌተረጋገጠ 

ዴርጊት ወይም  ኩነት፣  

ሊይ ያሌተመሰረት እንዯሆነ ነው፡፡ 

 

አንቀፅ 824     ብዙ ሰዎች ዋስ ስሇመሆናቸዉ 

ከዋናው ባሇዕዲ ጋር በመሆንም ሆነ እርስ በእርሳቸው በመሆን ዋሶቹ በአንዯነት ዋስ 

የሆኑ እንዯሆነ ስሇላልቹ ዴርሻ የመጠየቁ መብት ሳይነካ እያንዲንዲቹው ስሇመሊው እዲ 

ተገዲጆች ይሆናለ፡፡ 

 

ክፌሌ 2ሁሇት 

የባንክ ዋስትና ቅርፅና ይዘት 

አንቀፅ 825  የባንክ ዋስትና ስሇሚሰጥበት ጊዜና ቦታ 

1) የባንክ ዋስትና ከባንኩ ሇተጠቃሚው በተሰጠበት ወይም ሇተጠቃሚው ጥቅም 

በተዯረገበት ሰአትና ቦታ  እንዯተሰጠ ይቆጠራሌ፡፡ 

2) የባንክ ዋስትናው በግሌፅ ጊዜ ካሊስቀመጠ በቀር ዋስትና ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ  

በዋስትናዉ ሊይ በተቀመጡት ዜዳና ሁኔታዎች መሰረት ክፌያ መጠየቅ ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 826  የባንክ ዋስትና ቅርፅና ይዘት  

1)  የባንክ ዋስትና ሙለ መረጃ የያዘና ምንጩን የሚያረጋግጥ ሆኖ በፅሁፌ ወይም 

በኤላክትሮኒክስ ዘዳ መሰጠት አሇበት፡፡ ላልች ከባንክ ዋስትና ጋር የተያየዙ 

ግንኙነቶችም በዚሁ መሌኩ መሆን አሇባቸው፡፡  

2)  የባንክ ዋስትና ስምምነት በዋስትናዉ ዉሌ ካሌተመሇከተ በስተቅር በምስክሮች 

ባይረጋገጥም የፀና ይሆናሌ፡፡ 

3)  የባንክ ዋስትና ስምምነት ቢያንስ የሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ፡፡ 
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(ሀ) የውለ ዘመን፣  

(ሇ) የዋስትና ክፌያው መጠን፣  

(ሏ) የተዋዋዮቹ ስምና አዴራሻ፣  

(መ) ዋስትናው በቅዴመ ሁኔታ ሊይ ያሌተመሰረተ መሆኑን፣  

(ሠ) ስሇ ወሇዴ፣ 

(ረ) ስሇዋናው ውሌ አጭር መግሇጫ፣  

(ሰ) በምስክሮች መረጋገጡ አስፇሊጊ መሆን አሇመሆኑ፡፡ 

አንቀፅ 827   የባንክ  ዋስትና የማይሻር ሰሇመሆኑ 

  የባንክ ዋስትና ከወጣ በኋሊ የማይሻርና ያሇምን ቅዴመ ሁኔታ የሚከፇሌ ነው፡፡ 

አንቀፅ 828   የባንክ ዋስትናን ስሇማሻሻሌ 43 

1) ተጠቃሚው በባንክ በዋስትና  ስምምነቱ  ስሌጣን ከተሰጠው ዋስትናውን ማሻሻሌ 

ይችሊሌ፡፡ 

2) በባንክ ዋስትና ሊይ ሇተጠቃሚው ስሌጣን ካሌተሰጠው ዋስትናው የሚሻሻሇው 

ተጠቃሚውና ዋሱ ሲስማሙ  ነው፡፡ 

አንቀፅ 829  ክፌያ የመጠየቅ መብትን ስሇማስተሊሇፌ 

የባንክ ዋስትና ክፌያ ሇላሊው ሰው ማስተሊሇፌ የሚቻሇው በዋስትናው ሊይ 

በተገሇጸው መጠንና ሁኔታ ብቻ ነው፡፡ 

አንቀፅ 830    ክፌያን ስሇማስተሊሇፌ 

1) በባንክ ዋስትናው በግሌጽ ካሌተከሇከሇ በቀር ተጠቃሚው ሉከፇሇው የሚገባውን ክፌያ 

ሇላሊ ሰው እንዱከፇሌ ማዴረግ  ይችሊሌ፡፡ 

2) ተጠቃሚው ሇባንኩ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ሇላሊ ሰው የተዯረገ ክፌያ ባንኩ በከፇሇው 

መጠን ሌክ ከዋስትና ነፃ ያዯርገዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 831   ክፌያ የመጠየቅ መብት ስሇመረጥ 

የባንክ ዋስትናው ተጠቃሚ የዋስትና ገንዘብ የመጠየቅ መብት ከሚከተለት በአንደ 

 ምክንያት ሉረጥ ይችሊሌ፡፡ 
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1) የዋስትና ተጠቃሚው ዋሱን ከዕዲ ነፃ ካዯረገው፣ 

2) የዋስትና ግዳታው መረጡበፅሁፌ ሲረጋገጡ፣ ፣  

3) በዋስትና ስምምነቱ ውስጥ  ግዳታው ካሌታዯሰ፣ የዋስትናው ገንዘብ ካሌጨመረ ወይም 

የዋስትና ግዳታው እንዱቀጥሌ ስምምነት ከላሇ በስተቀር የዋስትና ገንዘቡ በሙለ 

ሲከፌሌ፡፡ 

አንቀፅ 832     የባንክ ዋስትና ግዳታ ስሇሚቆይበት ጊዜ 

የዋስትና ውሌ ዘመን ከዋናው ውሌ ዘመን ሉበሌጥ አይችሌም፡፡ 

 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇመብቶት፣ ግዳታዎችና መከሊከያዎች 

አንቀፅ 833    የዋሱ ተግባርና ተጠያቂነት 

1) ዋሱ ግዳታውን ሲወጣ በቅን ሌቦና እና አስፇሊጊውን ሁለ ጥንቃቄ  በማዴረግ መሆን 

አሇበት፡፡ 

2) ዋስ በከባዴ ቸሌተኝነትና ቅን ሌቦና በጏዯሇው ሁኔታ ሇፇፀመው ተግባር ኃሊፉ ይሆናሌ  

፡፡ 

3) ስሇዋናው ዋስ የሚዯረግ የጠሇፊ ዋስ በዋናው ባሇዕዲ ሊይ ስሇሚቀርቡት አቤቱታዎች 

መሌካም ውጤት ኃሊፉ ነው፡፡ 

አንቀፅ 834   - የክፌያ ጥያቄውንና ሰነድችን ስሇመመርመር 

1)  ሰነድቹ በዋስትናው ስምምነት ውስጥ  ከተመሇከተው  ጋር በይዘቱ የተጣጣመ እና 

አንዴ አይነት መሆናቸውን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2)  በዋስትናው ስምምነት በተሇየ ሁኔታ ካሌተገሇፀ በስተቀር ባንክ የክፌያ ጥያቄ በቀረበሇት 

በሰባት የስራ ቀናት ውስጥ ሰነደን መርምሮ ክፌያ መፇፀም ወይም የማይፇፅም 

እንዯሆነ ሇተጠቃሚው ማስታወቅ  አሇበት፡፡ 

3)  የአሇመክፇሌ ማስታወቂያው በፅሁፌ ወይም በኤላክትሮኒክስ  ወይም በተመዘገበ 

መሌእክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ በላሊ ማናቸውም ዘዳ  

ሉሆን ይችሊሌ፡፡   

 835   ስሇ ክፌያ 
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1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 834 መሰረት ክፌያ የማይፇፅም ካሌሆነ በቀር የዋስትና ክፌያው 

እጅግ ቢዘገይ ከሰባት ቀን ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ  መከፇሌ አሇበት፡፡ 

2) ባንኩ በዋስትና ስምምነቱ ከተመሇከተው ውጪ ወይም በዚህ ሕግ አንቀፅ 831 ንዐስ 

አንቀፅ 1 የተመሇከተውን ሳይከተሌ የዋስትና ክፌያውን የፇፀመ እንዯሆነ  በባሇዕዲው 

ሊይ በመከራከሪያነት ሉቀርብበት አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 836     ማቻቻሌ 

1) በዋሰትናዉ ስምምነት ካሌተከሇከሇ በስተቀር ባንክ የመክፇሌ ግዳታን በማቻቻሌ 

መወጣት ይችሊሌ፡፡ 

2) ባንኩ የባሇዕዲዉን መብት በመጠቀም የተጠቃሚውን ክፌያ ማቻቻሌ አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 837    ክፌያ የማይፇፀምባቸዉ ሁኔታዎች 

1) ባንኩ ከሚከተለት በአንደ ምክንያት ክፌያ ሊይፇፅም ይችሊሌ፡፡  

(ሀ) የቀረበው ሰነዴ ትክክሇኛ ካሌሆነ ወይም ሃሰተኛ ሰነዴ ከሆነ፤ 

(ሇ) በክፌያ ጥያቄውና በቀረቡት ሰነድች መሰረት የክፌያ ጊዜው 

ካሌዯረሰ፡፡ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ  የተዯነገገው ቢኖርም ባንኩ ክፌያውን የፇፀመው፡-  

(ሀ) ዋስትና የተገባሇት ጉዲት ሳይዯረስ ከሆነ፤ 

(ሇ) የዋስትና ግዳታው ይህንኑም የሚያካትት ካሌሆነ በቀር የባሇዕዲው 

ግዳታ፤ በፌርዴቤት ፇራሽ ነው ተብል እያሇ፤ 

(ሏ ). ዋስትና የተገባሇት ግዳታ በአጥጋቢ ሁኔት ተፇጸሞ እያሇ ከሆነ፤ 

(መ) ግዳታው ያሌተፇፀመው በተጠቃሚው ሆነ ተብል በተዯረገ መጥፍ 

ዴርጊት ከሆነ ወይም 

(ሠ)  በጠሇፊ ዋስትና ጊዜ የጠሇፊ ዋስትና ተጠቃሚ ከቅን ሌቦና ውጭ ክፌያ 

ፇፅሞ ከሆነ፣፡፡ 

ባንኩ ሇፇፀመው ክፌያ እና ሇዯረሰበት ማናቸውም ጉዲት በሕግ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

አንቀፅ 838  ጊዜያዊ የፌፌርዴቤት እርምጃዎች 

1) የክፊያ ጥያቄ የቀረበዉ በዚህ ህግ አንቀጽ 837 ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ-ሇ)  የተጠቀሱት 

ጉዴሇቶች እያለ  መሆኑን ባሇዕዲው ጠንካራ ማስረጃ በማቅረብ ፌርዴ ቤቱን ካሳመነ 

ፌርዴ ቤቱ፣ 
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(ሀ) ተጠቃሚው ክፌያውን እንዲያገኝና ዋሱ ገንዘቡን እንዱይዝ ሇጊዜው ማዘዝ 

ወይም 

(ሇ) በተጠቃሚ የተከፇለ ክፌያዎች  ሇጊዜው እንዱታገደ ማዘዝ ይችሊሌ፡፡  

2) ፌርዴ ቤቱ ሇጊዜው የማያግዴ ትዕዛዝ ሲሰጥ ባሇዕዲው ዋስትና እንዱያቀረብ ሉያዝ 

ይችሊሌ፡፡ 

3) ፌርዴ ቤቱ በዚህ ህግ አንቀጽ 837 ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) እና (ሇ ) በተጠቀሱት 

ምክንያቶች ወይም ዋስትናዉን ሇወንጀሌ አሊማ እየተጠቀመበት ካሌሆነ በስተቀር 

ሇጊዜው ክፌያውን የማገዴ ትዕዛዝ አይሰጥም፡፡ 

   

ምዕራፌ ስዴስት 

ባንክ ስሇሚያወጣቸዉ የማይተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነድች 

አንቀፅ 839    ትርጓሜ 

1) የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ማሇት ሇዋስትና ወይም ሇክፌያ ዓሊማ ተብል በባንክ 

የሚወጣ ሰነዴ ነው፡፡ 

2) የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ የባንክ የክፌያ ትዕዛዛ  ወይም ሲፒኦ ፣ የባንክ ዴራፌት 

ወይም ላልች ተመሳሳይ  ሰነድችን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

3) የማይታሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ በባንክ ወይም በላሊ ሰው ጠያቂነት ባንኩ ሇባንክ ወይም 

ሇላሊ ተጠቃሚ የሚያወጣዉ ሰነዴ ነው፡፡ 

አንቀ 840    የሰነዴ አወጣጥ 

ባንክ የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ የሚያወጣዉ በባንኩ ሂሳብ ሊሇዉ ሰው ወይም  

በባንኩን ሂሳብ መክፇት ሳያስፇሌግ በሰነደ ሊይ የሚጠቀሰውን የገንዘብ መጠን በባንኩ 

ገቢ ሇሚያዯርግ ሰው ነው፡፡ 

አንቀፅ 841      መብትና ግዳታ 

1) ባንኩ በተጠቀሰው የገንዘብ ሌክ  ገንዘብ ነክ ሰነደን  ማውጣት አሇበት፡፡  

2) በገንዘብ ነክ ሰነደ ሊይ የተገሇፀውን የገንዘብ መጠን ሇተጠቃሚው መክፇሌ የባንኩ 

ሃሊፉነት ነው፡፡ 
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3)  ገንዘብ ነክ  ሰነዴ በስሙ የወጣሇት  ተጠቃሚ ሰነደንና ማንነቱን የሚገሌፅ ማስረጃ 

ይዞ በመቅረብ ከባንኩ ክፌያ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ባንኩም በስሙ  ገንዘብ ነክ ሰነዴ ይዞ 

ሇቀረበ ተጠቃሚ ወዱያውኑ ክፌያ መፇፀም አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 842  ስሇማይተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነድች ይዘት 

1) የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ቢያንስ የሚከተለትን መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

(ሀ) እንዱከፇሌ የታዘዘውን የተወሰነ የገንዘብ መጠን፣ 

(ሇ) የአውጭው ባንክ ስም፣ 

(ሏ) የአመሌካች ስምና አዴራሻ፣ 

(መ) የተጠቃሚው ስምና አዴራሻ፣ 

(ሠ) የወጣበት ቀንና ቦታ፣ 

2) በዚህ አንቀፅ  ንዐስ  አንቀጽ 1 የተዯነገጉትን ይዘቶች ያሊሟሊ ሰነዴ የማይተሊሇፌ 

የገንዘብ ሰነዴ እንሆነ አይቆጠርም፡፡ 

አንቀፅ 843    ስሇ መክፇያ ጊዜ 

1)  የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በሶስት  ወር ጊዜ ዉስጥ ሇክፌያ 

መቅረብ አሇበት፡፡ 

2) የማይተሊሇፌ የገንዘብ ሰነዴ የወጣው ሇዋስትና ከሆነ ዋስትና የተሰጠበት ጊዜ ካበቃ 

ጀምሮ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ሇክፌያ መቅረብ አሇት፡፡ 

አንቀፅ 844    ክፌያ ስሇማቆም 

1) የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ሇተጠቃሚው ካሌተሰጠ እና ገንዘቡም ወዯ ተጠቃሚው 

ሂሳብ ካሌገባ ሰነደ እንዱወጣ የጠየቀው ሰው ገንዘቡ እንዱመሇስሇት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

2) የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ በተጠቃሚው እጅ ከገባ  እና ሰነደ ሇወጣሇት አሊማ 

የማይፇሇግ ከሆነ  ተጠቃሚው ሰነደ ጥቅም ሊይ እንዲሌዋሇ ማረጋገጫ ከሰጠ ሰነደ 

እንዱወጣ የጠየቀው ሰው ገንዘቡ እንዱመሇስሇት መጠየቅ ይችሊሌ፡፡፡ 

3) የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ እንዯጠፊ ወይም ከተጠቃሚዉ ቁጥጥር ዉጭ የሆነ 

እንዯሆነ እንዯአግባቡ ገንዘብ ነክ ሰነደን ከባንክ እንዱወጣ የጠየቀው ሰው ወይም 

ተጠቃሚው ወዱያዉኑ ሊወጣው ባንክ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

4) ባንኩ ሰነደ መጥፊቱን ሊመሇከተው ሰው ተመሳሳይ የሆነሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ አንዯገና 

ያወጣሇታሌ፡፡ 
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5) ከሊይ ከተጠቀሰው ምክንያት ውጭ የማይተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ክፌያ ማስቆም 

አይቻሌም፡፡ 

 

 

ርዕስ  ሁሇት  

የሚተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ፣ሰነድች  

ምእራፌ አንዴ 

 ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ 845    ትርጓሜ 

1)  የሚተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ማሇት መብቱ ከሰነደ ተሇይቶ ሉሰራበት ወይም ሉተሊሇፌ 

የማይችሌ  መብት የሚሰጥ  ሰነዴ ነው፡፡ 

2)   የሚተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ የንግዴ ወረቀቶችን፣ የሚተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ምስክር 

ወረቀቶችን፣ በሸቀጦች ሊይ መብት የሚሰጡ ሰነድችን ሁለ የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

አንቀፅ  846    ከሚተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነድች የሚመነጩ ግዳታዎች 

1)    የሚተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ  የያዘ ሰው ሰነደን  ሇዕዲ ከፊዩ እንዲቀረበ በሰነደ ሊይ 

የተመሇከተውን መብት ያገኛሌ፡፡ 

2)   እዲ ከፊዩ ሰነደ በአምጭዉ እንዯቀረበሇት  ግዳታዉን ይፇፀማሌ፡፡ 

3)  ዕዲ ከፊዩ የአታሊይነት ወይም የቸሌተኝነት ዴርጊት ካሌፇፀመ በስቀር እውነተኛው 

ባሇመብት ባይሆንም እንኳ ገንዘብ ነክ ሰነደ የባሇገንዘብነትን ስም ሇሰጠው የመክፇያ ጊዜ 

ሲዯርስ የከፇሇ ባሇዕዲ ከዕዲው ነፃ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ  847    መቃወሚያ 

1)  ዕዲ ከፊዩ ገንዘብ ነክ ሰነደን የያዘውን ሰው በሁሇቱ የግሌ ግንኙነቶች ሊይ በተመሰረቱ 

ወይም በሰነደ አፃፃፌ ፍርም እና  በሰነደ ሊይ በተፃፈት ቃልች ካሌሆነ በስተቀር ላሊ 

መቃወሚያ ሉያቀርብበት አይችሌም፡፡ 

2)   በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው ቢኖርም ፉርማን በማስመሰሌ ወይም 

ችልታ በማጣት ወይም ሰነደ ሲወጣ የውክሌና ስሌጣን ባሇመኖሩ ወይም ክስ ሇማቅረብ 

አስፇሊጊ የሆኑት ሁኔታዎች ባሇመሙሊታቸዉ የተነሱትን መቃወሚያዎች ሇማቅረብ 

ይቻሊሌ፡፡ 
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3)  አምጪው ገንዘብ ነክ ሰነደን ባገኘበት ጊዜ ዕዲ ከፊዩን ሇመጉዲት እያወቀ ያዯረገው 

ካሌሆነ በስተቀር ከዚህ በፉት ሰነደን ይዘው ከነበሩት ሰዎች ጋራ በግሌ ገግንኙነቶች 

ሊይ በተመሰረቱ ክርክሮች ዕዲ ከፊዩ ሰነደን የያዘውን ሰው ሉቃወመው አይችሌም፡፡  

አንቀፅ 848    በቅን ሌቦና የመያዝ ውጤት 

ማስተሊሇፈን በሚመሩት ዯንቦች መሰረት በቅን ሌቦና አንዴ የሚተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ 

እጁ ያዯረገ ሰው መሌስ ተብል ሉከሰስ አይቻሌም፡፡ 

አንቀፅ849   የማስተሊሇፌ ስርዓት  

1) ስሇ መተሊሇፊቸው እንዯ ተዯነገጉት ፍርሞች የሚሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነድች ሊምጪው 

ወይም ስሙ ሇተጠቀሰው ወይም ሇታዘዘሇት ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

2)  ሊምጭዉ የሚከፇሌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ማሇት ሰነደን ይዞ ክፌያ ሇጠየቀ ሰው 

የሚከፇሌ ተሊሊፉ ሰነዴ ነው፡፡  

3) ሇታዘዘሇት የሚከፇሌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ማሇት ስሙ ሇተጠቀሰው ሰው ወይም እርሱ 

ሊዘዘሇት የሚከፇሌ ሰነዴ ነው፡፡   

4) ስሙ ሇተጠቀሰ ሰው የሚከፇሌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ማሇት በሰነደ ሊይ ስሙ በግሌፅ 

ሇተመሇከተ ሰው የሚከፇሌ ሰነዴ ነው፡፡ 

አንቀፅ  850   ገንዘብ ነክ ሰነድችን ስሇ መሇወጥ 

1)  የሚተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነድችን በያዘው ሰው ጥያቄና ኪሳራ ሰነደን ያወጣው ሰው 

ሊምጪው የተባለትን ገንዘብ ነክ ሰነድች ስም በተፃፇባቸው ሰነድች መሇወጥ 

ይችሊሌ፡፡ 

2)  የገንዘብ ነክ ሰነድቹ መሇወጥ፤ በሕግ ወይም አዉጪው በአዯረገው ግሌፅ በሆነ 

የስምምነት ቃሌ የተከሇከሇ ካሌሆነ በቀር በዚህ ሕግ አንቀፅር  851 በንዐስ አንቀፅ 2 

ዴንጋጌዎች መሰረት መታወቂያውንና ችልታውን ማስረዲት በሚችሇው በአምጪው 

ጥያቄና ኪሳራ ስም የተፃፇባቸዉ ሰነድች ሇአምጪው በሚለ ሰነድች መሇወጥ 

ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 851   ሇአምጪው የሆነውን ገንዘብ ነክ ሰነዴ ማስተሊሇፌና በእጁ የያዘውን መብት 

ስሇማረጋገጥ 

1)  "ሇአምጪው" የሚሌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ የማስተሊሇፌ ተግባር ሰነደን በመስጠት 

ይፇጸማሌ፡፡ 
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2)  "ሇአምጪው" የሚሌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ በእጁ የያዘ ይህንኑ በማቅረብ ብቻ በሰነደ 

ውስጥ ሇተመሇከተው  ግዳታ መብት ያሇው ሇመሆኑ ማረጋገጫ ይሆነዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 852  በስም የሆኑ ገንዘብ ነክ ሰነድችን በጁ የያዘዉን ሰዉ መብት ስሇማረጋገጥ  

በስም የሆነው ገንዘብ ነክ ሰነዴ በእጁ የያዘ ሰው ተጠቃሚ ሇመሆኑ በሰነደ ሊይ እና 

ባውጪው መዝገብ ውስጥ ስሙ መጻፊ በሰነዴ ሊይ ሇተመሇከተው ግዳታ መብት 

ያሇው ሇመሆኑ ማረጋገጫ ይሆነዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 853   በስም የሆኑ ገንዘብ ነክ ሰነድችን ማስተሊሇፌ 

1) በስም የሆነውን ገንዘብ ነክ ሰነዴ የማስተሊሇፌ ተግባር የሚፇጸመው የተሊሇፇሇትን 

ሰው ስም በሰነደ ሊይ  በመጻፌ እና ባውጪው መዝገብ ውስጥ በማስግባት ነው፤  

በአዱስ አምጪ ስም የተጻፇ አዱስ ገንዘብ ነክ ሰነዴም በመስጠት መተሊሇፌ ሉፇጸም 

ይቻሊሌ፡፡ ይህውም በመዝገብ መግባት ይኖርበታሌ፡፡ 

2)  ገንዘብ ነክ ሰነደን በላሊ ሰው ስም እንዱመዘገብ ወይም በዚሁ ሰው ስም 

የተመዘገበው ሰነዴ እንዱሰጠው የሚጠይቅ ሰው መታወቂያውንና በሕግ 

መሰረትሉያዝበት የሚችሌ መሆኑን ማስረዲት አሇበት፡፡ የሚጠይቀው ሰው  ሰነደ 

የተሊሇፇሇት ሰው እንዯሆነ ሰነደን ማቅረብና መብቱንም ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3) በመዝገቡና በገንዘብ ነክ ሰነደ ሊይ የሚዯረጉት ጸሐፍች በሰነዴ አውጪው ኃሊፉነትና 

ትጋት ይፇጸማለ፡፡ 

4)  በጥፊት ካሊዯረገው  በስተቀር በዚህ አንቀፅ  በተዯነገጉት ሁኔታዎች መሰረት 

የሰነዴን ማስተሊሇፌ ተግባር የፇጸመ ሰነዴ አውጭ በኃሊፉነት አይጠየቅም፡፡ 

አንቀፅ 854  በትእዛዝ የሆኑ ገንዘብ ነክ ሰነድችን ማስተሊሇፌና በእጁ የያዘዉን ሰው መብት 

ስሇ ማረጋገጥ 

1) በትእዛዝ የሚሇውን ሰነዴ የማስተሊሇፌ ተግባር በጀርባው በመፇረምና ባሇጥቅም 

ሇሆነው ሰው ሰነደን በመስጠት ይፇጸማሌ፡፡ 

2)  በትእዛዝ የሚሇውን ሰነዴ በእጁ የያዘ በመጨረሻው በጀርባው ሲፇረም ስም 

ያሌሞሊበትም ቢሆን ተከታትል ሳያርጥ በሰነደ ጀርባ መፇረሙን በማሳየት በሰነደ 

ሊይ ሇተነገረው ግዳታ መብት ያሇው ሇመሆኑ ማረጋገጫ ይሆነዋሌ፡፡ በጀርባው 

ተጽፇው የተሰረዙትም ከዚህ በሊይ ሊሇው ጉዲይ እንዲሌተጻፊ ሆነው ይቆጠራለ፡፡ 

በሰነደ ጀርባ ሊይ ስም ያሌተሞሊበት ሆኖ ከተፇረመ በኃሊ በጀርባው ሊይ ተከታትል 
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ላሊ የፇረመበት እንዯሆነ ይህንኑ የፇረመው ሰው ያገኘው ስም ካሌተሞሊበት ፉርማ 

ነው ተብል ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 855   ስሇ ፉርማ 

1) በተሊሊፉ ሰነዴ ሊይ ከፉት ሇፉት እና ከጀርባ የሚዯረግ ፉርማ በእጅ በመፃፌ፣ በጣት 

አሻራ ወይም  ሇዚሁ በተዘጋጀ መሳሪያ    ወይም በኤላክትሮኒክስ  ዘዳ በሙለ 

ስም ወይም በንግዴ ዴርጅት ስም ወይም በምሌክት ወይም በምስሌ ወይም በቃሊት 

የሚዯረግ ሆኖ የፉርማ ማረጋገጫ መሆኑን  በማያሻማ መንገዴ የተቀመጠ መሆን 

አሇበት ፡፡ 

2) አንዴ ሰው መፇረም የማይችሌ እንዯሆነ እንዯሁኔታው በጣት አሻራ ወይም ስሌጣን 

ባሇው አካሌ ፉት  በመፌቀዴ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 856    በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ የአፇራረም ፍርም  

1)  በጀርባው የመፇረም ተግባር በገንዘብ ሰነደ  ጀርባ ሊይ መጻፌና በፃፇው ሰው 

መፇረም አሇበት፡፡ 

2)  የተፇረመሇት ሰው ስም ያሌተፃፇ  ቢሆንም በጀርባው የተፇረመ ጸሁፌ    ዋጋ 

ያሇው ነው፡፡ 

3) “ሇአምጪው” ተብል በወረቀቱ ጀርባ የተፇረመ ፉርማ ስም እንዲሌተሞሊበት ሆኖ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

4)  በጀርባው የመፇረም ተግባር ያሇ ሏተታ ወይም ያሇ ተጨማሪ ፅሁፌ  መሆን 

አሇበት፤ በጀርባው ሊይ በሚጻፇው የተነገረ ሏተታ ሁለ እንዲሌተጻፇ ይቆጣራሌ፡፡ 

5)  በጀርባ ሊይ በመፇረም በከፉሌ ገንዘብ ማስተሊሇፌ አይፀናም፡፡ 

አንቀፅ 857   የፉርማዎች ቅዴም ተከተሌ 

ላሊ ተቃራኒ ስምምነት  ወይም የቀናት ቅዯም ተከተሌ ከላሇ በስተቀር ሁሇት ወይም 

ከዚያ በሊይ ፇራሚዎች ከገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ ሊይ የፇረሙ እንዯሆነ ቅዯም 

ተከተሊቸው በፉርማቸው አቀማመጥ ከግራ ወዯ ቀኝ  እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ 

አንቀፅ 858   ገንዘብ ነክ ሰነደ  ጀርባ ፉርማ ውጤቶች  

1) በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ ሊይ መፇረም ከሰነደ የሚመነጩ መብቶችን ሁለ 

ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

2)  የገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ ጽሁፌ ስም ያሌተሞሊበት እንዯ ሆነ አምጪው፡- 
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  (ሀ) ባድውን  ቦታ በራሱ ስም ወይም በላሊ ሰው ስም መሙሊት፤ 

  (ሇ) ሰነደ እንዯገና ስም ሳይጽፌ ወይ በላሊ ሰው ስም ማስተሊሇፌ፤ 

  (ሏ) ቦድውን ቦታ ሳይሞሊና ጀርባው ሳይፇርም ሰነደን ሇሦስተኛ ወገን 

መስጠት፤ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ  859  በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ የሚፇርም ሰው ግዳታዎች  

በሕግ ወይም በገንዘብ ነክ ሰነደ በተሇየ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀር  በገንዘብ ነክ 

ሰነደ ጀርባ የሚፇርመው ሰው ሰነደን ያወጣዉ ሰው ስሊሌፇጸመው ግዳታ ኃሊፉነት 

የሇበትም፡፡ 

አንቀፅ 860 ገንዘብ ሇመቀበሌ ወይም ሇመወከሌ በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ መፇረም 

1)  “ገንዘብ ስሇማስገባት” ፤ “ስሇ መቀበሌ” ፤ ”ስሇመወከሌ” ወይም ይህን የመሰሇ 

ማናቸውም የዉክሌና ትእዛዝ አሇበት የሚያሰኝ ጽሁፌ በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ 

ተፇርሞ እንዯ ሆነ ፤አምጪው በሰነደ ዉስጥ ባለት መብቶች ሁለ ሉሰራባቸው 

ይችሊሌ፡፡ነገር ግን በዉክሌና ስም ካሌሆነ በስተቀር ሰነደን በጀርባው ሊይ ፇርሞ 

ሉያስተሊሌፌ አይችሌም፡፡ 

2)  አዉጪው በወካዩ ሊይ መቃወሚያ ከሚሆኑት መከራከሪያዎች በቀር በተወካዩ ሊይ  

ላሊ መቃወሚያ ሇማቅረብ አይችሌም ፡፡ 

3)   በጀርባ በተፇረመ ገንዘብ ነክ ሰነዴ ዉስጥ የገባ ዉክሌና በወካዩ መሞት ወይም 

በሚዯርስበት ችልታ ማጣት ቀሪ አይሆንም፡፡   

አንቀፅ 861  በዋስትና ስም በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ መጻፌ  

1)  በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ የተጻፇው ፅሐፌ “ስሇ ዋስትና ዋጋ” “ ስሇመያዣ ዋጋ” 

ወይም መያዣን የሚያስከትሌ ላሊ ቃሌ ያሇበት እንዯሆነ አምጪው በሰነደ ዉስጥ 

ያለትን መብቶች ሁለ ሉሰራባቸው ይችሊሌ፤ ሆኖም እርሱ በሰነደ ጀርባ ሊይ 

በመጻፌ የሚያዯርገው ማስተሊሇፌ የሚቆጠረው ዉክሌና እንዯተዯረገ ማስተሊሇፌ ብቻ 

ነው፡፡ 

2)  ገንዘብ ነክ ሰነደ የተሊሇፇሇት ሰው ሰነደን ሲቀበሌ እያወቀ እዲ ከፊዩን ሇመጉዲት 

ካሊዯረገ በስተቀር ሰነዴ አውጪው ከመያዣ  ሰነዴ ፇራሚው ጋር ባሇው በግሌ 

ግንኙነቶች ሊይ ከተመሰረቱት መከራከሪያዎች በቀር በዋስትና ስም ሰነደ 

የተሊሇፇበትን ሰው ሉቃወምባቸው አይችሌም፡፡ 
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አንቀፅ 862   ትእዛዝን ስሇ ማስተሊሇፌ  

በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ በመፇረም ከሚዯረገው የማስተሊፌ አሰራር ዉጪ በሆነ 

አኳኋን የተገኘ የትእዛዝ ሰነዴ፤ የመዯበኛ ማስተሊሇፌ ዉጤት ብቻ ይኖረዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 863   የተተከፊዩ ማንነት 

3) ገንዘብ ነክ ሰነደ የተከፊዩን ማንነት በባንክ ሑሳብ ቁጥሩ ብቻ የጠቀሰ ከሆነ ክፌያ 

የሚፇጸመው ሇባንክ ሑሳብ ቁጥሩ ባሇቤት ይሆናሌ፡፡ 

4) ገንዘብ ነክ ሰነደ የተከፊዩን ማንነት በባንክ ሑሳብ ቁጥርና በስም የሚገሌጽ ከሆነ 

ክፌያ የሚፇጸመው ስሙ ሇተጠቀሰው ሰው ይሆናሌ፡፡   

5) ገንዘብ ነክ ሰነደ የተዘጋጀው ከአንዴ በሊይ ሇሆኑ ተከፊዩች በሆነ ጊዜ ክፌያው 

የሚፇፀመው ሇተከፊዩች በአንዴነት ነው፤ ሰነዴ ከጀርባ የሚፇረመውም በጋራ ነው፡፡ 

6) ገንዘብ ነክ ሰነደ የተዘጋጀው በነጠሊ ይሁን በጋራ ግሌጽ ካሌሆነ ሰነደ በነጠሊ 

እንዯሚከፇሌ ተቆጥሮ ሰነደን ይዞ  ሇቀረበው ተከፊይ ይከፇሊሌ፡፡ 

7) የተከፊዩን ማንነት በማንኛውም መንገዴ ከሰነደ ሇመሇየት ካሌተቻሇ የአወጭው ሃሳብ 

እና ማረጋገጫ መገኘት ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀፅ 864   የጋራ ሀሊፉነት 

1) በገንዘብ ነክ ሰነደ ሊይ በተሇየ ሁኔታ  ካሌተገሇጸ በስተቀር ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ 

የሆኑ አውጪዎች በገንዘብ ነክ ሰነደ ሊይ በጋራ ከፇረሙ  የአንዴነትና እና የነጠሊ 

ኃሊፉነት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

2) ገንዘብ ነክ ሰነደን በአንዴነት የተቀበለ ወይም  በጀርባው  የፇረሙ  የአንዴነትና  

የነጠሊ ኃሊፉነት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 865    የጠፊ ወይም ጥቅም የማይሰጥ ወይም የተሰረቀ የሚተሊሇፈ ገንዘብ ነክ ሰነዴ  

1)  የሚተሊሇፌ ገንዘብ ነክ ሰነዴ የጠፊበት፣ ጥቅም የማይሰጥ የሆነበት፣ የተሰረቀበት፣ 

በሰነደ ሊይ በነበረው መብት ተጠቃ መሆን የሚችሇው፡-  

  (ሀ) ሁኔታው በተከሰተበት ወቅት መብቱ የነበረው ወይም በቀጥታም ሆነ  

  በተዘዋዋሪ መንገዴ መብቱ ከነበረው ሰው የተሊፇሇት ሲሆን፣፣  

(ሇ) ገንዘብ ነክ ሰነደ ሲተሊሇፌ በነበረበት ወይም በህጋዊ መንገዴ በመያዙ 

 ምክንያት ካሌሆነና ገንዘብ ነክ ሰነደ ጥቅ ባሇመቻለ ወይም 

 ሇመተባበር ፌቃዯኛ ባሇመሆኑ ሲሆን፣ 

  ነው፡፡ 
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2)    በሰነደ ሊይ ባሇው መብት ሇመጠቀም የሚፇሌገው ሰው በግነዘብ ነክ ሰነደ ሊይ 

ያለትን የውሇታ ቃልች እና በሰነደ ሊይ ያሇውን መብት በማስረጃ ማረጋገጥ ከቻሇና 

ገንዘብ ከፊዩ በሰነደ ሊይ መብት አሇን ብሇው ሉቀርቡ ከሚችለ ሰዎች የተጠበቀ 

መሆኑ ስሌጣን ባሇው አካሌ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ 

 

ምዕራፌ ሁሇት 

የንግዴ ወረቀቶች 

ክሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ   866    ትርጓሜ 

1)  የንግዴ ወረቀቶች ማሇት በገንዘብ የሚከፇሌን ግዳታ የሚያመሇክቱ የሚተሊሇፈ 

ገንዘብ ነክ ሰነድች ናቸው፡፡ 

2)  የሏዋሊ ወረቀት፤ የተስፊ ሰነዴ፤ ቼክ፤ የመንገዯኞች ቼክ፤ በዕቃ መጋዘን ሇተቀመጡ 

ዕቃዎች የሚሰጥ ዯረሰኝ እንዯንግዴ ወረቀት ይቆጠራሌ፡፡ 

3)  አግባብ ባሇው ህግ መሰረት በዕቃ መጋዘን ሇተቀመጡ ዕቃዎች በሚሰጥ ዯረሰኝ ሊይ 

ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡ 

አንቀፅ  867  ሕጋዊ ችልታ 

ማናቸውም በዉሌ ሇመገዯዴ ችልታ ያሇዉ ሰዉ በንግዴ ወረቀትም ሇመገዯዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ  868  ፉርማ 

  በንግዴ ወረቀት የተዯረጉ ማሰታወቂያዎች ( እነዚሁኑ ማስታወቂያዎች የሰጠው 

ሰው ሙለ ስም እና ፉርማ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ የአመፇራረም ሁኔታወም በዚህ 

ህግ አንቀፅ 855 በተዯነገገው መሰረት ይሆናሌ፡፡  

 

ክፌሌ  ሁሇት 

ስሇ ሏዋሊ ወረቀት እና የተስፊ ወረቀት 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ስሇ ሏዋሊ ወረቀት እና ተስፊ ወረቀት አጻጻፌ ስርአት 
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አንቀፅ  869   በሏዋሊ ወረቀት ሊይ መገሇጽ ስሇሚገባው 

በሏዋሊ ወረቀትሊይ  የሚከተለት  መገሇፅ  ይኖርባቸዋሌ፡- 

3) በሰነደ ውስጥ ሰነደ በተጻፇበት ን “የሏዋሊ ወረቀት” የሚሌ ቃሌ፤ 

4) የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ ምንም አይነት ቅዴመ ሁኔታ የላሇበት ትእዛዝ፤ 

5) የከፊዩ ስም፤ 

6) የሚከፇሌበት  ጊዜ፤ 

7) ገንዘቡ የሚከፇሌበት  ቦታ፤ 

8) ገንዘቡ የሚከፇሇው ወይም እንዱከፇሇው የታዘዘሇት ሰው ስም ወይም ወረቀቱ 

ሇአምጪው  መክፇሌ የሚገባው  መሆኑን  ማመሌከት፤ 

9) ወረቀቱ  የተጻፇበት  ቀንና  ቦታ፤ 

10) ወረቀቱን የሚያወጣው ሰው ወይም አውጪው  ፉርማ ነው፡፡ 

አንቀፅ 870    የአገሊሇጽ ጉዴሇት 

በዚህ ሕግ አንቀፅ  869  የተዯነገጉት በማይኖሩበት  ጊዜ ከዚህ በታች በተዯነገጉት 

ሁኔታዎች ካሌሆነ በስተቀር የሀዋሊ ወረቀቱ አይፀናም፡፡   

1)  የሚከፇሌበት ጊዜ ያሌተጻፇበት የሀዋሊ ወረቀት እንዯ ቀረበ ወዱያውኑ ይከፇሊሌ፡፡ 

2)  ሌዩ ማመሌከቻ የላሇበት እንዯ ሆነ፤ በከፊዩ ስም አጠገብ የተመሇከተው ቦታ ገንዘቡ 

የሚከፇሌበት ቦታና እንዱሁም የከፊዩ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ ነው ተብል የሚቆጠር 

ይሆናሌ፡፡ 

3)  የተጻፇበትን ቦታ የማያመሇክት የሀዋሊ ወረቀት በአውጪው  ሰው ስም አጠገብ 

ከተመሇከተው ቦታ ውስጥ እንዯተጻፇ ይገመታሌ፡፡ 
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4)  ገንዘቡ የሚከፇሇው ወይም እንዱከፇሇው የታዘዘሇት ሰው ስም ወይም ሊምጪው 

የሚሌ ብል ያሌጠቀሰ እንዯሆነ ሰነደ ሊምጪው እንዱከፇሌ እንዯታዘዘ ይገመታሌ፡፡ 

አንቀፅ  871 ሌዩ ሁኔታዎች 

1)  የሀዋሊ ወረቀት ሇአውጩው ሰው ሇራሱ የሚከፇሇው ሇመሆን ይችሊሌ፡፡ 

2) የሏዋሊውን ወረቀት ያወጣው ሰው ራሱ ከፊይ ሉሆንበት ይችሊሌ፡፡ 

3)  የሀዋሊውን ወረቀት ሇሦስተኛ ወገን ጥቅም ሇማውጣት ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 872       በተስፊ ወረቀት ሊይ መገሇፅ ስሇሚገባዉ 

በተስፊ  ወረቀት ሊይ  የሚከተለት  መገሇፅ  ይኖርባቸዋሌ፡- 

1) ሰነደ በተፃፇበት ን በሰነደ ውስጥ “የተስፊ ወረቀት” የሚሌ ቃሌ የተፃፇበት፣ 

2)  የተወሰነ ገንዘብ ሇመክፇሌ ምንም አይነት ቅዴመ ሁኔታ የላሇበት ቃሌ መግባት፤ 

3) የሚከፇሌበት  ጊዜ፤ 

4)  ገንዘቡ የሚከፇሌበት  ቦታ፤ 

5)  ገንዘቡ የሚከፇሇው ወይም የታዘዘሇት ሰው ስም ወይም ወረቀቱ ሇአምጪው 

መክፇሌ የሚገባው  መሆኑን  ማመሌከት፤ 

6)  ሰነደ  የተጻፇበት  ቀንና  ቦታ፤ 

7) ሰነደን ያወጣው ሰው ፉርማ ነው፡፡ 

አንቀፅ 873    በተስፊ ወረቀት ሊይ አስፇሊጊ ስሇሆኑት መግሇጫዎች ጉዴሇት 

 በዚህ ሕግ አንቀፅ 872   የተመሇከቱት በማይኖሩበት  ጊዜ ከዚህ በታች በተመሇከቱት 

 ሁኔታዎች ካሌሆነ በስተቀር የተስፊ ወረቀቱ አይፀናም፡፡ 

1) የመክፇያው ጊዜ ያሌተመሇከበት የተስፊ ወረቀት፤ እንዯ ቀረበ ወዱያውኑ 

የሚከፇሌሆኖይገመታሌ፡፡ 
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2) ላሊ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር ከአውጪው ስም አጠገብ የተስፊ ወረቀት የተጻፇበት ቦታ፤ 

ገንዘቡ የሚከፇሌበት ቦታና እንዱሁም የአውጪው መዯበኛ መኖሪያ ቦታ ነው ተብል 

ይቆጠራሌ፡፡ 

3) የተጻፇበትን ቦታ፤ የማያመሇከት የተስፊ ወረቀት ከአውጪው ስም አጠገብ 

የተመሇከተው ቦታ እንዯ ተጻፇ ይገመታሌ፡፡  

አንቀፅ 874    መክፇያ ቦታ የተወሰነሇት የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት 

የሀዋሊው ወይም የተስፊ ወረቀቱ በአንዴ በሦስተኛ ወገን መዯበኛ መኖሪያ ቦታ 

ወይም በከፊዩ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ ባሇበት ወይም በስምምነት በሚወሰን ላሊ ቦታ 

ሇመክፇሌ ይቻሊሌ፡፡  

አንቀፅ 875     የክፌያ ቦታ 

1) ክፌያ የሚፇፀመው በሀዋሊ ወይም የተስፊ ወረቀቱ ሊይ በግሌጽ በተመሇከተው ቦታ  

ይሆናሌ፡፡ 

2) በግሌጽ የተቀመጠ የመክፇያ ቦታ በሀዋሊ ወይም የተስፊ ወረቀቱ  ሊይ ከላሇ  በሰነደ 

ሊይየተጠቀሰው የከፊዩ ወይም የአውጭው አዴራሻ የመክፇያ ቦታ ይሆናሌ፡፡ 

3) የሀዋሊ ወረቀት ከፊዩ ወይም የተስፊ ሰነዴ አውጭው አዴራሻ በሰነደ ሊይ 

ያሌተጠቀሰ እንዯሆነ የተስፊ ወረቀት አውጪው ወይም የሀዋሊ ወረቀት ከፊዩ ንግዴ 

ስራ ቦታ የመክፇያ ቦታ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡  

4) የሀዋሊ ወረቀት ከፊዩ ወይም የተስፊ ሰነዴ አውጪው ከአንዴ በሊይ የንግዴ ስራ ቦታ 

ያሇው እንዯሆነ ተከፊዩ በመረጠው የመክፇያ ቦታ ክፌያው ይፇፀማሌ፡፡ 

5) የሀዋሊ ወረቀት ከፊዩ ወይም የተስፊ ወረቀት አውጪው የንግዴ ስራ ቦታ የላሇው 

እንዯሆነ የሀዋሊ ወረቀት ከፊዩ ወይም የተስፊ ወረቀት አውጭው መዯበኛ መኖሪያ 

ቤት የመክፇያ ቦታ የሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 876   የወሇዴ ውሌ 

1)  እንዯቀረበ በሚከፇሌ ወይም ከቀረበ በኋሊ በአንዴ በተወሰነ ጊዜ በሚከፇሌ የሀዋሊ 

ወረቀት ውስጥ የሀዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊውን ወረቀት ያወጣው ገንዘቡ 
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ወሇዴ የሚሰጥ እንዯሚሆን ሇመዋዋሌ ይችሊሌ፡፡ በማናቸውም ላሊ የሀዋሊ ወረቀት 

ወይም የተስፊ ወረቀት ውስጥ የወሇዴ ነገር ቢፃፌ እንዲሌተፃፇ ይቆጠራሌ፡፡  

2)   በሀዋሊ ወረቀቱ ወይም በተስፊ ወረቀቱ ውስጥ የወሇደ መጠን ካሌተገሇፀ ህጋዊ 

ወሇደ እንዯተስማሙበት የወሇዴ መጠን ተዯርጎ ይቆጠራሌ፡፡ ሆኖም በህግ የተቀመጠ 

ህጋዊ የወሇዴ ምጣኔ የላሇ እንዯሆነ ወሇዴ የማይታሰብበት ወረቀት ተዯርጎ 

ይታሰባሌ፡፡  

3)  ላሊ ቀን ካሌተመሇከተበት በቀር፤ የሀዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት 

ከተጻፇበት ቀን ጀምሮ ወሇደ ይታሰባሌ፡፡ 

አንቀፅ  877   በገንዘብ ሌክ አጻጻፌ ስሇሚገኝ ሌዩነት 

4)  የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት  በፉዯሌና በአኅዝ ተጽፍ ሌዩነት በተገኘበት 

ጊዜ በፉዯሌ የተጻፇው ገንዘብ ተቀባይነት ይኖረዋሌ፡፡ 

5)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ በፉዯሌም ቢሆን 

በአኅዝ ወይም በቁጥር ከአንዴ ጊዜ በሊይ የገንዘቡ ሌክ የተጻፇበት የሀዋሊ ወረቀት 

ወይም የተስፊ ወረቀት ሌዩነት ሲያመጣ በከፌተኛ የተጻፇው ገንዘብ ተቀባይነት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 878  ውሌ ሇመዋዋሌ  ችልታ የላሇው ው ሰው ፉርማ 

የሀዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት፤ ውሌ ሇመዋዋሌ ችልታ በላሇው ሰው 

ተፇርሞ እንዯ ሆነ፤ ወይም ሏሰተኛ ፉርማ ወይም የላለ ሰዎች ፉርማ ወይም 

በማናቸውም ምክንያት የሀዋሊ ወረቀትወይም የተስፊ ወረቀት የፇረመን ሰው 

ሇማስገዯዴ የማይችለ ፉርማዎች ወይም በነእርሱ ስም የተፇረመ ፉርማ ያሇበት 

እንዯ ሆነ የላልቹ ግዳታ ሇመግባት ችልታ ያሊቸው ሰዎች ፉርማ የሚጸናም መሆኑ 

አይቀርም፤፤ 

አንቀፅ  879  ሥሌጣን ሳይኖር ስሇ መፇረም 

1)  ማንኛዉም ሰዉ ያንዴ ሰዉ እንዯራሴ ነኝ በማሇት ስሌጣን ሳይሰጠዉ በሏዋሊ 

ወረቀት  ወይም የተስፊ ወረቀት ሊይ የፇረመ እንዯሆነ  በወረቀቱ መሰረት የተገዯዯ 

ይሆናሌ፡፡ 
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2)  ማንኛውም ሰው ከውክሌና ስሌጣኑ በሊይ በመተሊሇፌ ወይም  ስሌጣን ሳይኖረው 

በላሊ ሰው ስም በሏዋሊ ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት ሊይ ከመፇረም  

በእንዯራሴነት የተፇረመሇት ስዉ በፉርማው አይገዯዴም፡፡ 

3)  ከፊይ ክፌያውን የፇጸመው ፇራሚ ከስሌጣኑ ዉጭ ወይም  ስሌጣን ሳይኖረዉ 

መሆኑን እያወቀ ወይም ማወቅ እየተገባው በቸሌተኝነት ከሆነ ሇክፌያው ኃሊፉ ነው፡፡ 

4)   አምጭዉ ወረቀቱን የተቀበሇዉ ፇራሚው ከስሌጣኑ ዉጭ ወይም  ስሌጣን 

ሳይኖረዉ መሆኑን እያወቀ ወይም ማወቅ እየተገባው በቸሌተኝነት ከሆነ ሇክፌያው 

ኃሊፉ ነው፡፡ 

5)  አንዴ ሰው በሰነዴ ሊይ ፇርሞ ሇሰነደ ክፌያ ኃሊፉ የሚሆነው በራሱ ስም  የፇረመ 

እንዯሆ ወይም ሰነደ የተፇረመው በአግባቡ በተወከሇ ሰው ሲሆን  ነው፡፡ 

 አንቀፅ 880    ሰነድችን በዉክሌና ስሇመፇረም 

1)   ፉርማው የተቀመጠበት አፃፃፌ እንዯ ወካዩ በመሆን የተዯረገ እና በማያሻማ 

አኳኋን ግሌጽ የሆነ እንዯሆነ፣ የወካዩም ስም በሰነደ ሊይ የተገሇጸ እንዯሆነ ተወካዩ 

ከአሊፉነት ነፃ ነዉ፡፡ 

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ  1  የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ፡- 

 (ሀ) ፉርማው የተፇረመበት ፍርም ፉርማው በተወካይነት ያዯረገው መሆኑን 

 በማያሻማ መንገዴ የማያሳይ ከሆነ፣ ወይም 

 (ሇ) የወካዩ ማንነት በሰነደ ሊይያሌተገሇጸ ከሆነ ተወካዩ አሊፉ እንዯማይሆን 

 ባሇማስተዋሌ ሰነደን በቅንሌቦና የተቀበሇ ሰው ሰነደን በተመሇከተ 

 እነዯራሴውን በአሊፉነት ይጠይቃሌ፡፡   

3)  በዚህ አንቀጽ ስሇፉርማ እና ስሇዉክሌና የተዯነገጉት ሁለ ሰነዴ በሚዘጋጅበት 

ወይም በሚተሊሇፌበት ጊዜ ሁለ እኩሌ ተፇፃሚነት አሊቸው፡፡ 

አንቀፅ 881   የሀዋሊ ወረቀት አውጪ አሊፉነት 
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1)  የሀዋሊውን ወረቀት ከፊዩ ሇመቀበለና ሇመክፇለ የሀዋሊውን ወረቀት ያወጣው ሰው 

ዋስ ነው፡፡  

2)  አውጪ ከፊዩ የሀዋሊ ወረቀቱን ሇመቀበለ ኃሊፉ እንዲይሆን  ሇመዋዋሌ ይችሊሌ፡፡ 

3)  አውጪው ስሇአከፊፇለ ዋስትና  ከኃሊፉነት ሇመዲን ያዯረገው የውሌ ቃሌ ዋጋ 

አይፀናም፡፡ 

አንቀፅ  882    የተስፊ ወረቀት አውጪው ኃሊፉነት ፣ስሇ ማቅረብና ከቀረበበት አንሥቶ 

ስሊሇው ጊዜ 

1)  የተስፊ ወረቀት አውጪ የሏዋሊ ወረቀት እሺ ባይ በሚገዯዴበት ዏይነት ይገዯዲሌ፡፡ 

2) ከቀረበበት አንሥቶ በተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ የተስፊ ወረቀት የሆነ እንዯ ሆነ፤ በዚህ 

ሕግ አንቀፅ   899  በተወሰኑት ጊዜዎች ውስጥ አውጪው ምሌክት 

እንዱያዯርግበት መቅረብ አሇበት፡፡ የመክፇያው ጊዜ መቁጠር የሚጀምረው አውጪው 

ምሌክት ካዯረገበትና ከፇረመበት ቀን አንስቶ ነው፡፡ ፡፡  

3)  አውጪው ምሌክትና ቀን ሇማዴረግ እንቢ ያሇ እንዯ ሆነ፤ እንቢታው በእንቢታ 

ማስታወቂያ ሕጋዊ ጽሐፌ መገሇጽ አሇበት፡፡ በዚህ ሕግ አንቀፅ 899  

እንዯተመሇከተው የእንቢታ ማስታወቂያ የተጻፇበትም ቀን ወረቀቱ ከቀረበበት ቀን 

አንሠቶ ሇሚቆጠረው ቀን መነሻ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 883    የአሞሊሌ ጉዴሇት ያሇበት የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት  

የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት በሚወጣበት ጊዜ ያሌተሟሊ የሆነ እንዯ 

ሆነና፤ ስሇአሞሊለ ከተዯረጉት ስምምነቶች በተቀራኒ  የተሞሊ እንዯ ሆነ፤ የሀዋሊውን 

ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ያገኘው በክፈ ሌቦና ካሌሆነ ወይም ሲያገኝ ተገቢ 

ጥንቃቄ ካሊጓዯሇ በስተቀር የእነዚህ ስምምነቶች አሇመፇጸም በአምጪው ሊይ 

መቃወሚያ ሉሆኑበት አይቻሌም፡፡ 

አንቀፅ 884   ከቀኑ በፉት ወይም በኋሊ ቀን የተዯረገበት የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ 

ወረቀት 
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1)   በሀዋሊው ወረቀት ወይም ተስፊ ወረቀት ሊይ የሰፇረዉ የመዉጭያ ቀን 

ከማስረከቢያዉ ቀን በፉት ወይም በኋሊ ተዯርጎ የተፃፇ እንዯሆነ እና ይህም 

የተዯረገዉ በቅን ሌቦና ወይም በስህትት ከሆነናየማታሇሌ ሀሳብ  ወይም ከሕግ 

ተቃራኒ የሆነ ዓሊማ ከላሇው ወረቀቱ በዚሁ ሌዩነት ምክንያት ብቻ ፇራሽ 

አይሆንም፡፡ 

2)  በዚህ አኳኋን ቀን የተዯረገበት ሰነዴ የተሰጠው ሰው በዚያው  በማስረከቢያዉ ቀን 

እንዯ ተሰጠው ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

የሏዋሊ ወረቀትን ወይም የተስፊ ወረቀትን ስሇ ማስተሊሇፌ 

 

አንቀፅ 885  አስተሊሇፌ 

1)  ሇአምጪው የሆነው የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ሰነደን በመስጠት ብቻ 

ይተሊሇፊሌ፡፡ 

(2) በዚህ ሕግ አንቀፅ 852   እና 853  የተዯነገገው ቢኖርም በተሇይ በትእዛዝ 

የሚሌ ሆኖ ባይወጣም እንኳ ማናቸውም የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት 

በጀርባው በመፇረም ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፤፡ 

2)  አውጪው በሀዋሊ ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት  ውስጥ “በትእዛዝ ያሌሆነ” 

የሚሌ ወይም ይህን የሚመሳሰሌ ቃሌ ያገባ እንዯ ሆነ፤ ወረቀቱ ሇመዯበኛ መብት 

ማስተሊሇፌ በተዯነገገው ፍርምና ይኸውም ከሚሰጠው ውጤት ጋራ ካሌሆነ በስተቀር 

ሉተሊሇፌ አይቻሌም፡፡ 

3) ሇተቀበሇው ወይም ሊሌተቀበሇው ከፊይ ቢሆንም ወይም ሇአውጪው ወይም 

ሇማናቸውም ላሊ ሰው ጥቅም፤ በወረቀቱ ጀርባ ሊይ በመፇረም ሉተሊሇፌ ይቻሊሌ፡፡ 

እነዚህም ሰዎች የሀዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት እንዯገና በጀርባው ሊይ 

በመፇረም ሉያስተሊሌፈት ይችሊለ፡፡ 
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አንቀፅ 886  በሀዋሊ ወረቀቱ ወይም ተስፊ ወረቀቱ ጀርባ ሊይ ሇመፇረም አስፇሊጊ የሆኑ 

ነገሮች 

1)  በጀርባው ሊይ የመጻፌና የመፇረም ተግባር ያሇቅዴመ ሁኔታ መሆን አሇበት፡፡ 

በጀርባው ሊይ የተፃፇ ቅዴመ ሁኔታ ሁለ እንዲሌተጻፇ ይቆጠራሌ፡፡ 

2) በከፉሌ ሇማስተሊሇፌ በጀርባው ሊይ መፇረም የማይጸና ነው፡፡ 

3) “ሇአምጪው” ተብል በጀርባው የተፇረመ ፉርማ ስም እንዲሌተሞሊበት ሆኖ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 887  በሀዋሊ ወረቀቱ ወይም ተስፊ ወረቀቱ  ጀርባ የአፇራረም ስርአት 

1)  የጀርባው ጽሐፌ በሀዋሊው ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት ሊይ  ወይም በተያያዘው  

ቅጥሌ  ወረቀት ሊይ መጻፌ አሇበት፤ በጀርባው የሚጻፇውም ሰው መፇረም አሇበት፡፡ 

2) የጀርባውም ጽሐፌ ባሇጥቅሙን ሳይጠራ ወይም በጀርባ በሚጻፇው ሰው ፉርማ ብቻ 

ማሇትምስም ሳይሞሊ እንዯ መጻፌ ሇመሆን ይችሊሌ፡፡ በጀርባው በሚፇፃው ሰው 

ፉርማ ብቻ በሆነ ጊዜ አፃፃፈ ዋጋ ሉኖረው የሚችሇው ፉርማው  የጀርባው ጽሐፌ 

በሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ጀርባ ሊይ ወይም በተያያዘው ቅጥሌ ወረቀት 

ሊይ ሲፃፌ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 888  የጀርባ  ሊይ ፉርማ ውጤት 

1)  የጀርባ ሊይ ፉርማ በሀዋሊ ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት የሚገኙትን መብቶች 

ሁለ ያስተሊሌፊሌ፡፡ 

2) የጀርባውም ጽሐፌ ስም ያሌተሞሊበት እንዯ ሆነ፤ አምጪው፤ 

(ሀ) ስም ያሌተሞሊበትን በስሙ ወይም በላሊ ሰው ስም መሙሊት፤ወይም 

(ሇ) ሇላሊ ሰው ወይም እንዯ ገና በወረቀቱ ጀርባ ስም ሳይሞሊ መፇረም፤ወይም 

(ሏ) ስም ሳይሞሊና በጀርባው ሳይፇረም ወረቀቱን ሇአንዴ ሦስተኛ ወገን መስጠት 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 889   ዋስትናዎች 
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1) ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በስተቀር በጀርባ የሚፇርመዉ ሰዉ ሇወረቀቱ መቀበሌና 

መከፇሌ ዋስ ነዉ፡፡  

2) በጀርባ የሚፇርመው ሰው አዱስ በጀርባ መፇረምን መከሌከሌ ይችሊሌ፡፡ እንዱህ በሆነ 

ጊዜ፤ ከዚህ ቀጥል በወረቀቱ ጀርባ እየተፇረመ ሇተሊሇፇሊቸው ሰዎች ዋስትና 

የሇበትም፡፡ 

አንቀፅ 890   የጀርባ ሊይ ፉርማ ዋስትና 

1) የሀዋሊ ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት  ሊይ የሚሰፌሩት ፌሬ ነገሮች አውጪው 

ሇአምጪው ወይም ሇተከፊይ ያሇበትን ዕዲ ያረጋግጣሌ ፡፡ 

2) የዋናው ዉሌ መፌረስ የተሊሊፉ ሰነዴ ክፌያን አይመሇከትም 

አንቀፅ 891    የአምጪውን ባሇመብትነት ስሇማረጋገጥ  

1)  የመጨረሻው የጀርባ ፉርማ ስም ባይሞሊበትም እንኳ አከታታል ባሇማረጥ በጀርባ 

ፉርማ መብቱን ያገኘ መሆኑን ካረጋገጠ የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት የያዘ 

ሰው በሕግ እንዯ ታወቀ አምጪ ይገመታሌ፡፡ የተሰረዙ የጀርባ ፉርማዎች ሇዚሁ 

ጉዲይ እንዲሌተጻፈ ይቆጠራለ፡፡ 

2)  አንዴ የጀርባ ስም ሳይሞሊ መጻፌ በላሊ በጀርባ ፉርማ የተከታተሇ እንዯሆነ ይኸንኑ 

ወረቀት የፇረመው ሰው በጀርባ ስም ሳይሞሊ በመፇረም ወረቀቱን እንዲገኘ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

3) አንዴ ሰው በማናቸውም ምክንያት የሀዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት  ከእጁ 

የወጣ  እንዯ ሆነ፤ አምጪው በክፈ ሌቡና ያገኘው ካሌሆነ ወይም ሲያገኘው  ጥፊት 

ካሊዯረገ በቀር በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 እና 2 በተጠቀሰው ዏይነት መብቱን ያገኘ 

መሆኑ ያረጋጠ እንዯ ሆነ፤ ወረቀቱ ሉወሰዴበት አይቻሌም፡፡ 

አንቀፅ 892   መከሊከያዎች 

አምጪው የሀዋሊ ወረቀቱን ወይም የተስፊ ወረቀቱን ባገኘ ጊዜ ሆን ብል ዕዲ ከፊዩን 

ሇመጉዲት ካሊዯረገ በስተቀር፤ በሀዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት መሠረት 

እንዱከፌለ የተጠየቁት ሰዎች ከአውጪው ጋራ ወይም ከቀዴሞዎቹ አምጪዎች 



312 
 

ጋራ ባሊቸው በግሌ ግንኙነታቸው በተመሠረቱት መከሊከያዎች አምጪውን 

ሉቃወሙት አይችለም፡፡ 

አንቀፅ 893   በመወከሌ በጀርባ ስሇ መጻፌ 

1)  “ገንዘብ ስሇ ማስገባት” “ስሇ መቀበሌ” “በውክሌና” ወይም ይህን የመሰሇ ማናቸውም 

ትእዛዝ ያሇበት ነው የሚያሰኝ ጽሐፌ በሰነደ ጀርባ ተጽፍ እንዯ ሆነ፤ አምጪው 

በሰነደ ውስጥ ባለት መብቶች ሁለ ሉሠራባቸው ይችሊሌ፤ ነገር ግን በውክሌና ስም 

ካሌሆነ በቀር ሰነደን በጀርባው ሊይ ፇርሞ ሉያስተሊሌፌ አይችሌም፡፡ 

2) እንዱህ በሆነ ጊዜ በጀርባው ሇሚጽፇው ወካይ መቃወሚያ በሚሆኑት መከሊከያዎች 

ካሌሆነ በቀር ተገዲጆቹ በአምጪው ሊይ መቃወሚያ ሉያቀርቡበትአይችለም፡፡ 

3)  በሰነደ ጀርባ በተጻፇ ሰነዴ ውስጥ የገባ ውክሌና በወካዩ መሞት ወይም 

በሚዯርስበት ችልታ ማጣት ምክንያት አይቀርም፡፡ 

 አንቀፅ  894   በመያዣ ስም በጀርባ ስሇ መጻፌ 

1)  በሰነደ ጀርባ የተጻፇው ጽሐፌ “ስሇ ዋስትና ዋጋ” “ስሇ መያዣ ዋጋ” የሚሌ ወይም 

መያዣን የሚያስከትሌ ላሊ ቃሌ ያሇበት እንዯሆነ አምጪው የሀዋሊው ወረቀትወይም 

የተስፊ ወረቀት የሚያስገኙትን መብቶች ሁለ ሉሠራባቸው ይችሊሌ፤ ነገር ግን እሱ 

በሰነዴ ጀርባ ሊይ በመፇረም የሚያዯርገው ማስተሊሇፌ የሚቆጠረው ስሇ ውክሌና 

እንዯ ተዯረገ  ማስተሊሇፌ  ብቻነው፡፡ 

 

2)  አምጪው ወረቀቱን በተቀበሇ ጊዜ ሆን ብል ዕዲ ከፊዩን ሇመጉዲት ካሊዯረገ በቀር 

ተገዲጆቹ በጀርባ ከፇረመው ሰው ጋራ ባሎቸው በዉሌ ግንኙነታቸው የተመሠረቱትን 

መከሊከያዎች በአምጪው ሊይ መቃወሚያ ሉያዯርጓቸው አይችለም፡፡ 

አንቀፅ 895   የመክፇያው ጊዜ ካሇፇ በኋሊ፤ ወይም የእንቢታ ማስታወቂያ ከተዯረገ በኋሊ 

በጀርባ መፇረም፡ 

1)  የመክፇያ ጊዜዉ ካሇፇ በኋሊ በጀርባ መፇረም ጊዜዉ ከማሇፈ በፉት በጀርባ 

የመፇረምን ዉጤት ይሰጣሌ፡፡ ሆኖምባሇመከፇለ የእምቢታ ማስታወቂያ ከተዯረገ 
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ወይም ይህንኑ ማስታወቂያ ሇመጻፌ የተወሰነዉ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ በጀርባ ሊይ 

መፇረም የመዯበኛ ማስተሊሇፌ ዉጤት ብቻ ይኖሩታሌ፡፡ 

2)   ተቃራኒ ማስረጃ ከላሇ በስተቀር ቀን የላሇበት የጀርባ ፉርማ ባሇመከፇለ የእምቢታ 

ማስታወቂያ ሇማዴረግ የተወሰነዉ ጊዜ ከመፇፀሙ በፉት እንዯተዯረገ የሚቆጠር 

ነዉ፡፡ 

3)    የመክፇለ እምቢታ በበዚህ ሕግ አንቀፅ 921  መሰረት በከፊዩ ማስታወቂያ 

የተገሇጸ እንዯሆነ፤ ቀን የላሇበት በጀርባ መፇረም የመክፇሌ እምቢታዉ ከመነገሩ 

በፉት እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡  

4)  የሀዋሊ ወረቀት ከፊይ፣ የተስፊ ወረቀት አውጪ ወይም እሺ ብል የተቀበሇ ሰው 

የመክፇያ ጊዜው ካሇፇ በኋሊ ወረቀቱን በጀርባ በመፇረም ማስተሊሇፌ አይችሌም፡፡ 

አንቀጥ896  የጀርባው አፇራረም የተዯረገበትን ቦታ የሚመሇከት የሕሉና ግምት 

ተቃራኒ ማስረጃ ከላሇ በስተቀር ጀርባው ፉርማ ቀን የተዯረገበት ቦታ ፤ የጀርባው 

ፉርማ  ቦታ የሆነ ነው ተብል ይገመታሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ሶስት 

ስሇ እሺታ 

አንቀፅ 897    ሇእሺታ ማቅረብ 

የመክፇያው ጊዜ እስከሚዯርስበት ቀን የሀዋሊውን ወረቀት አምጪው ወይም 

ማንኛውም ያዢ ከፊዩ እሺ ብል መቀበለን እንዱያረጋግጥበት በመዯበኛ መኖሪያው 

ቦታ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 898   ማቅረብን ስሇ ማዘዝ ወይም ስሇ መከሌከሌ 

1) ) በማናቸውም የሀዋሊ ወረቀት ውስጥ ፤ ጊዜውን በመወሰን ወይም ባሇመወሰን 

ሇእሺታ መቅረብ ይገባዋሌ ብል አውጪው የውሌ ቃሌ ሇማግባት ይችሊሌ፡፡ 

2) በአንዴ ሦስተኛ ሰው አዴራሻ ወይም የከፊዩ መዯበኛ መኖሪያ ባሌሆነ በላሊ ቦታ 

የሚከፇሌ፤ ወይም ከቀረበበት ቀን አንሥቶ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሲቀርብ የሚከፇሌ 
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የሀዋሊ ወረቀት ካሌሆነ በስተቀር አውጪው፤ በወረቀቱ ወስጥ ሇእሺታ ማቅረብን 

መከሌከሌ ይችሊሌ፡፡ 

3)  አንዴ የተወሰነ ጊዜ ከመዴረሱ በፉት ሇእሺታ ማቅረብ  አይቻሌም ብል  

አውጪው ሉጽፌ ይችሊሌ፡፡ 

4)  አውጪው ሇእሺታ መቀበሌ ማቅረብ አይቻሌም ብል ካሊስታወቀ በስተቀር በጀርባ 

የሚፇርመው ሰው ሁለ ጊዜውን በመወሰን ወይም ባሇመወሰን ወረቀቱ ሇእሺታ 

መቅረብ ይገባዋሌ ብል መጻፌ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 899 ከቀረበ በኋሊ  በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚከፇሌ የሀዋሊ ወረቀት ሇእሺታ የማቅረብ 

ግዳታ 

1)  ከቀረበ በኋሊ  በተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ የሀዋሊ ወረቀት ፤ ቀን ከተዯረገበት አንሥቶ 

እስከአንዴ አመት  ሇእሺታመቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) አውጪው  የመጨረሻውን ጊዜ ሇማሳጠር ወይም ሇማስረዘም ይችሊሌ፡ 

3)  በጀርባ የሚፇርሙት ሰዎች  ጊዜውን ሇማሳጠር ይችሊለ፡፡ 

አንቀፅ 900   ሇሁሇተኛ ጊዜ ሇእሺታ ስሇ ማቅረብ 

1)  ከፊዩ መጀመሪያ ሇእሺታ በቀረበሇት ማግስት የሏዋሊው ወረቀት ሇሁሇተኛ ጊዜ 

ሇእሺታ እንዱቀርብሇት መጠየቅ ይችሊሌ፤ ይህ ሇሁሇተኛው ጊዜ የማቅረብ በመክፇሌ 

እንቢታ ማስታወቂያ ውስጥ ካሌተመሇከተ በስተቀር ባሇጥቅሞቹ ሊቀረቡት ጥያቄ 

የሚገባው አሌተዯረገሌንም  ሇማሇት አይችለም፡፡ 

2) ሇእሺታ የቀረበውን ወረቀት አምጪው በከፊዩ እጅ ሇመተው አይገዯዴም፡፡ 

አንቀፅ 901  ስሇ እሺታ ፍርም 

1)  እሺታው በሀዋሊ ወረቀት  ሊይ ይጻፊሌ፡፡ እሺታውም “ተቀብዬዋሇሁ” በሚሌ ወይም 

በላሊ ተመሳሳይ ቃሌ መገሇፅ አሇበት፡፡ ከፊዩም ይፇርምበታሌ፡፡ በወረቀቱ ሊይ የከፊዩ 

ፉርማ ብቻ መኖር በወረቀቱ ሊይ ጀርባ የሚዯረገው  የከፊዩፉርማስሇእሺታ  

ይቆጠራሌ፡፡ 
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2)  የሀዋሊ ወረቀት  ሲቀርብ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚከፇሌ ሲሆን ወይም በሌዩ የውሌ 

ቃሌ መሠረት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ሇእሺታ መቅረብ ያሇበት እንዯ ሆነ፤ አምጪው 

በሚያቀርብበት ቀን፤ ቀኑ ይጻፌሌኝ ብል ካሊስገዯዯ በቀር እሺ በተባሇበት ጊዜ 

የእሺታው ቀን መጻፌ አሇበት፤ ይህ ከላሇ ግን አምጪው በጀርባ በሚፇርሙት 

ሰዎችና በአውጪው ሊይ የአቤቱታ መብቶቹን ጠብቆ ሇማኖር በሚገባ ጊዜ ውስጥ 

በተዯረገ የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ ይህን ጉዴሇት ማስጻፌ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 902   በከፉሌ የተሰጠ እሺታ 

1) እሺታ ያሇቅዴመ ሁኔታ የሚዯረግ ነዉ፡፡ ሆኖም ከፌዩ የሚከፇሇውን ገንዘብ አሳንሶ 

ሇመቀበሌ ይችሊሌ፡፡ በዚህ ጊዜ የመክፇሌ  እምቢታው በቀሪው ገንዘብ ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

2) በእሽታዉ ጊዜ በሃዋሊ ወረቀት አገሊሇጾች ሊይ ማናቸዉንም የመሇወጥ 

ዴርጊት፣የገንዘቡን መጠን ቀንሶ መቀበሌ ወይም ቅዴመ ሁኔታ ማስቀመጥ ሃተታ 

ያሇበት እሽታ እንዯሆነና እሽታዉን እምቢ ከማሇት ይቆጠራሌ፡፡የሆነ ሆኖ እሺባዩ 

ቅዴመ ሁኔታ ያሇበት በእሺታ ዉስጥ ባለት ጽሁፍች መሰረት ይገዯዲሌ፡፡  

አንቀፅ 903   መዯበኛ መኖሪያ ቦታና የመክፇያው ቦታ 

1) የሀዋሊ ወረቀቱ የሶስተኛ ሰውን አዴራሻ ሳይጠቅስ የክፌያ ቦታውን ከመዯበኛ መኖሪያ 

ቦታ ውጪ ያሇ ላሊ ቦታን የሚያመሊክት እንዯሆነ እሺታው በሚዯረግበት ጊዜ ከፊዩ 

ቦታውን ሉያመሊክት ይችሊሌ፡፡ ቦታው ያሌተመሊከተ እንዯሆነ መክፇለ በሚዯረግበት 

ቦታ እሺ ባዩ ራሱ ሇመክፇሌ የሚገዯዴበት ቦታ እንዯሆነ  ይቆጠራሌ፡፡ 

2)  የሀዋሊ ወረቀቱ በከፊዩ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ የሚከፇሌ እንዯ ሆነ፤ እሺታውን 

በሚሰጥበት ጊዜ ገንዘቡ ሉከፇሌ ከሚገባበት ቦታ ከፊዩ ላሊ አዴራሻ ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡ 

አንቀፅ 904 ስሇ እሺታ ውጤቶች 

1)  እሺታውን በመስጠቱ ከፊዩ የሀዋሊውን ወረቀት በተወሰነው ጊዜ ገንዘቡን ሇመክፇሌ 

ይገዯዲሌ፡፡ 

2)  የሀዋሊ ወረቀቱ ሳይከፌሌበት የቀረ እንዯ ሆነ፤ አምጪው ራሱ አውጪው ቢሆንም 

እንኳ፤ እሺ ባዩን በዚህ ሕግ አንቀፅ  909  እና 910  በተመሇከተው መሠረት 
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ሇማስገዯዴ በሚችሌበት ሁለ የሀዋሊው ወረቀት የሚሰጠውን መብት ሇማግኘት 

በቀጥታ ሇመክሰስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 905 ስሇ ተሰረዘ እሺታ 

1)  የሏዋሊውን ወረቀት ከመመሇሱ በፉት በሀዋሊው ወረቀት ሊይ እሺታውን የጻፇ ከፊይ 

እሺታውን የሰረዘ እንዯ ሆነ፤ እሺታውን እንቢ እንዲሇ ይቆጠራሌ፡፡ ተቃራኒ ማስረጃ 

ከላሇ በስተቀር መሰረዙ ሰነደ ከመመሇሱ በፉት እንዯ ተዯረገ ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ 

2)  ከፊዩ እሺታውን በጽሐፌ ሊምጪው ወይም የሀዋሊውን ወረቀት ሇፇረመው 

ሇማናቸውም ሰው ያስታወቀ እንዯ ሆነ፤ በእሺታው ጽሐፌ መሠረት በነዚሁ ሰዎች 

በኩሌ ይገዯዲሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ አራት 

ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ማሇት 

  

አንቀፅ 906   ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ባዮች 

1)  የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት  ገንዘብ በሙለ ወይም በከፉሌ ሇመክፇሌ 

በዋስትናእሺ  ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

2)  ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ማሇት በአንዴ ሦስተኛ ሰው ወይም ወረቀቱን በሚፇርመው 

ሰው ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 907   ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ የማሇት ሥርዏት (ፍርም) 

1)  በሀዋሊ  ወይም ተስፊ ወረቀት  ወይም ቅጥሌ ወረቀት ሊይ ወይም የተሰጠበትን 

ቦታ በሚያመሌከት ሌዩ ሰነዴ  ሊይ  ሇመክፇሌ  በዋስትና  እሺታ  

መሰጠት  አሇበት፡፡ 

2) ሇመክፇሌ በዋስትና እሺታ አሰጣጥ “ሇመክፇሌ ዋስ ነኝ” በሚሌ ቃሌ ወይም 

በማናቸውም በላሊ ተመሳሳይ በሆነ ቃሌ ይገሇጻሌ፤ ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ባዩም 

ቀጥል ይፇርምበታሌ፡፡ 



317 
 

3)  በሀዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ሊይ በተዯረገው ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ 

ባይ ፉርማ ብቻ ዋስትናው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ ፪ መሠረት እንዯ ተሰጠ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

4)  የመክፇሌ ዋስትናው እሺ ባይ ሇማን ጥቅም እንዯ ተሰጠ ማመሌከት አሇበት፡፡ ይህ 

ማመሌከት ከላሇ ግን ሇአውጪው እንዯ ተሰጠ የቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 908   ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ የማሇት ውጤቶች  

1)  ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ባይ  ባሇዕዲው በሚገዯዴበት ዏይነት   የሚገዯዴ  

ይሆናሌ፡፡ 

2) በፍርም ጉዴሇት ሳይሆነ በላሊ ምክንያት ዋስ  የገባበት ግዳታ ፇራሽ ቢሆንም 

እንኳን  የግዳታው   ቃሌ  የጸና  ይሆናሌ፡፡ 

3) የሀዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ሲከፌሌ ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ባይ 

በወረቀቱ መሠረት ዋስትና በሰጠሇት ባሇዕዲና  ከሀዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ 

ወረቀት የተነሣ ሇዚሁ ባሇዕዲ ተገዲጅ በሆኑት ሰዎች ሊይ ያለትን መብቶች ያገኛሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ አምስት 

ሇመክፇሌ የተወሰነ ጊዜ 

 

አንቀፅ 909  ሌዩ ሌዩ የሆኑ ሇመክፇያ የተወሰኑ ጊዜዎች 

1)   አንዴ  የሀዋሊ  ወረቀት  ወይም  የተስፊ  ወረቀት ፤ 

 (ሀ)  እንዯ  ቀረበ፤ 

 (ሇ)  ከቀረበ  በኋሊ  በተወሰነ  ጊዜ፤ 

 (ሏ)  ከተጻፇበት  ቀን  አንሥቶ  በተወሰነ  ጊዜ፤ 

 (መ)  ቁርጥ  በሆነ  ቀን፤ 

እንዱከፇሌ  ሆኖ  ሇማውጣት  ይቻሊሌ፡፡ 

2) በላሊ የመክፇያ ጊዜ ወይም በተከታታይ የመክፇያ ጊዜ ክፌያ እንዱፇፀምሊቸው  

ታስቦ የተዘጋጀ የሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ና ነው፡፡  



318 
 

አንቀፅ 910  እንዯ ቀረበ የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት  

1)  እንዯ ቀረበ የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት በቀረበ ጊዜ 

የሚከፇሌ ነው፡፡ ከተጻፇበት ቀን ጀምሮ በአንዴ አመት  ወር ጊዜ ውስጥ 

እንዱከፇሌበት መቅረብ ይገባዋሌ፡፡ አውጪው ይህን ጊዜ ሇማሳጠር በወረቀቱ ሊይ 

ሇመጻፌ ይችሊሌ፡፡ እነዚህን ጊዜዎች  በጀርባ  የሚፇርሙ  ሰዎች  

ሉያሳጥሯቸው  ይችሊለ፡፡ 

2)  እንዯ ቀረበ የሚከፇሌበትን የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት አውጪው አንዴ 

የተወሰነ ጊዜ ከማሇፈ በፉት እንዱከፇሌ ሇማቅረብ አይቻሌም ብል ሇመጻፌ ይችሊሌ፡፡ 

እንዱሁም ሲሆን የማቅረቢያው ጊዜ የሚጀመረው ከዚሁ ከተወሰነው ቀን አንሥቶ 

ነው፡፡ 

አንቀፅ 911   ከቀረበ በኋሊ በተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ 

ወረቀት 

1)  ከቀረበ በኋሊ በተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት 

የመከፇያው ቀን የሚወሰነው እሺታውን በተዯረገበት ወይም የመክፇሌ እንቢታ 

ማስታወቂያው  በተጻፇበት  ቀን  ነው፡፡ 

2)  የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ የላሇ እንዯ ሆነ፤ ቀን የላሇበት እሺታ እሺ ባዩን 

በተመሇከተ፤ ሇእሺታ ማቅረብ በተዯነገገው መጨረሻ ቀን እንዯ ተሰጠ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 912    የጊዜ አቆጣጠር 

1)  ከወጣበት ወይም ከቀረበበት ቀን አንሥቶ ከአንዴ ወር ወይም ከብዙ ወራት በኋሊ 

የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት የመከፇያው ቀን በሚከፇሌበት 

ወር በቁጥር ተመሳሳይ በሆነው በሚገናዘብበት ቀን መሆን አሇበት፤ ይህ ተመሳሳይ 

ቀን የላሇ እንዯ ሆነ፤ የመከፇያው ቀን በዚሁ በመክፇያው ወር መጨረሻ መሆን 

አሇበት፡፡ 

2)  ከወጣበት ወይም ከቀረበበት ቀን አንሥቶ ከአንዴ ወይም ከብዙ ወራች ተኩሌ በኋሊ 

ሇሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት አስቀዴሞ የሚቆጠሩት ሙለ 

ወራቶቹ ናቸው፡፡ 
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3)  የሚከፇሌበት ቀን በወሩ መጀመሪያ፤ በወሩ መካከሌ፤ በወር መጨረሻ ቀን ተብል 

የተወሰነ እንዯ ሆነ፤ እነዚህ ቃሊት የሚያመሇክቱት፤ የወሩን መጀመሪያ ቀን፤ ዏሥራ 

አምስተኛውን  ቀንወይምየወሩንመጨረሻቀን  ነው፡፡ 

4)  “ስምንት ቀን” ወይም “ዏሥራ አምስት ቀን” የሚለት ቃልች የሚያመሇክቱት፤ 

የአንዴ ወይም የሁሇት ሳምንት ሳይሆን የስምንት ወይም የዏሥራ አምስት ሙለ 

ቀኖችን ቁጥር ነው፡፡ 

5)  የወር እኩላታ የሚሇው ቃሌ የአሥራ አምስት ቀን ቁጥርን ያመሇክታሌ፡፡ 

አንቀጥ 913   ስሇ ቀን መቆጠሪያዎች ሌዩነት 

1)  የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት የሚከፇሌበት የተወሰነው ቀን ባንዴ ቦታ 

ሆኖ፤ የሚከፇሌበት ቦታ ቀን መቁጠሪያ ከወጣበት ቦታ ቀን መቁጠሪያ ሌዩነት ያሇው 

እንዯ ሆነ፤ በሚከፇሇበት ቦታ የቀን መቁጠሪያ መሠረት የመክፇያው ቀን እንዯ 

ተወሰነ ይቆጠራሌ፡፡ 

2)  አንዴ የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ሁሇት ሌዩ የቀን መቁጠሪያ ባሊቸው 

ቦታዎች መካከሌ፤ ከወጣበት ቀን አንሥቶ በተወሰነ ጊዜ እንዱከፇሌ ሆኖ የወጣ እንዯ 

ሆነ፤ የወጣበት ቀን በመክፇያው ቦታ ቀን መቁጠሪያ በሚገናዘብበት ቀን ይሆናሌ፤ 

የመክፇያውም  ቀን  በዚሁ  መሠረት  ይወሰናሌ፡፡ 

3)  የሏዋሊ ወረቀቶችን ወይም የተስፊ ወረቀቶችን ማቅረቢያ ቀኖች በዚህ አንቀፅ ንዐስ 

አንቀፅ ፩ እና ፪በተመሇከቱትዴንጋጌዎች መሠረትይታሰባለ፡፡ 

4) በሏዋሊው ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት ሊይ አንዴ የውሌ ቃሌ ወይም የወረቀቱ 

አገሊሇጽ ሌዩ ዴንጋጌዎች ስሇ ጊዜው አቆጣጠር ያመሇከቱ እንዯ ሆነ የዚህ አንቀፅ 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ አይሆኑም፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ስዴስት 

ስሇ አከፊፌሌ 

አንቀፅ 914   ሇማስከፇሌ ስሇ ማቅረብ 
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1)  ቁርጥ በሆነ ቀን ወይም ከተጻፇበት ቀን አንሥቶ በተወሰነ ጊዜ ወይም ከቀረበ በኋሊ 

በተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት አምጪ፤ ተከፊይ በሆነበት ቀን ወይም 

ከሚከተለት ሁሇት የሥራ ቀኖች በአንደ ሇማስከፇሌ የሏዋሊ ወረቀትን ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 

2)     በህግ መሰረት ሇተመ የፊይናንስ ተም  የሏዋሊ ወረቀት ማቅረብ 

ሇማስከፇሌ እንዯ ማቅረብ ሆኖ ይገመታሌ፡፡ 

አንቀፅ 915  ዯረሰኝ በከፉሌ የሚሆን አከፊፇሌ 

1)  ከፊዩ የሏዋሊውን ገንዘብ ሲከፌሌ የሏዋሊውን ወረቀት ከነዯረሰኙ  እንዱሰጠዉ 

አምጪውን ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

2)  አምጪው በከፉሌ የሆነውን ክፌያ እንቢ ማሇት አይችሌም፡፡ 

3)  አከፊፇለ በከፉሌ የሆነ እንዯ ሆነ፤ ከፊዩ የዚህ ክፌያ ጽሐፌ በወረቀቱ ሊይ በፅሁፌ 

እንዱገሇፅና የዯረሰኝ ሰነደም እንዱሰጠው ሇማስገዯዴ ይችሊሌ፡፡ 

4)  በሏዋሊው ወረቀት ሊይ በየጊዜው የተዯረጉ የቅናሽ ክፌያዎች አውጪውንና በጀርባ 

የሚፇርመውን ሰው በተከፇሇው መጠን ከዕዲቸው ነጻ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

5)  ሇቀሪው ገንዘብ አምጪው በሏዋሊው ወረቀት ሊይ የመክፇሌ እንቢታ ማስዯረግ 

አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 916   አስቀዴሞ ስሇ መክፇሌና በተወሰነው ጊዜ ስሇ መክፇሌ 

1)  አንዴ የሏዋሊ ወረቀት አምጪ ከተወሰነው ጊዜ በፉት የሚከፇሇውን ገንዘብ 

እንዱቀበሌ ሉገዯዴ አይችሌም፡፡ 

2)  ከተወሰነውም ጊዜ በፉት የሚከፌሌ ከፊይ ኃሊፉነቱ የራሱ ነው፡፡ 

3)   በማታሇሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ካሌተገኘ ወይም ጥፊት ካሌፇፀመ በስተቀር በርሱ 

በኩሌ ከላሇ በስተቀር በተወሰነው ጊዜ የከፇሇ ሰው  ነጻ ነው፡፡ እሱም በጀርባ 

የፇረሙትን ሰዎች ፉርማ  ትክክሇኛነታቸውን ሳይሆን የጀርባ ፉርማዎችን 

ተከታታይነት የመመርመር ግዳታ አሇበት፡፡ 
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አንቀፅ  917    በውጭ አገር ገንዘብ ስሇ መክፇሌ 

1)  በሚከፇሌበት አገር ሳይሆን በላሊው አገር ገንዘብ እንዱከፇሌ የሚሌ ቃሌ  በሏዋሊ 

ወረቀት ሊይ የተጻፇ እንዯ ሆነ፤ ገንዘቡ በተወሰነው ግዜ መክፇያ ቀን ባሇው የምንዛሬ 

ተመን በሚከፇሌበት አገር ገንዘብ ሉከፇሌ ይቻሊሌ፤ ዕዲ ከፊዩ ከመከፇሌ የዘገየ እንዯ 

ሆነ፤ አምጪው በመረጠው በተወሰነው ቀን ወይም በሚከፇሌበት ቀን ባሇው ምንዛሪ 

የሏዋሊው ወረቀት ገንዘብ በሚከፇሌበት አገር ገንዘብ እንዱከፇሇው ሇመጠየቅ 

ይችሊሌ፡፡ 

2)   አውጪው የሚከፇሇው ገንዘብ በወረቀቱ ውስጥ በተወሰነ ምንዛሬ መሠረት 

ይታሰባሌ ብል ሇመዋዋሌ ይችሊሌ፡፡ 

3)   በተሇየ ገንዘብ ይከፇሊሌ ብል አውጪው የጽሐፌ ቃሌ ያሰገባ እንዯ ሆነ ከዚህ 

በሊይ የተመሇከቱት ንዐስ አንቀፆች ተፊፃሚ አይሆኑም፡፡ 

4)  በሏዋሊው ወረቀት ሊይ የተመሇከተው ገንዘብ አንዴ ዏይነት ስም ባሇው ገንዘብ 

የተመሇከተ ሆኖ፤ ነገር ግን በወጣበትና በሚከፇሇበት አገር ዋጋው ሌዩነት ያሇው 

ሲሆን፤ የሚከፇሌበትን አገር ገንዘብ ሇመጥቀስ እንዯ ታሰበ ይገመታሌ፡፡ 

አንቀፅ 918   ስሇ ማስረከብ 

በዚህ ሕግ አንቀፅ  914 በተወሰነው ቀን ውስጥ ሇማስከፇሌ የሏዋሊው ወረቀት ያሌቀረበ 

እንዯ ሆነ፤ በአምጪው ወጪ፣ ኪሣራና ሙለ ኃሊፉነት ማናቸውም ባሇዕዲ በመንግሥት 

ሇተፇቀዯ የፊይናንስ ተም ገንዘቡን በአዯራ ሇማስቀመጥ  ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ  919   መክፇሌን ስሇ መቃወም 

የሏዋሊው ወረቀት ካሌጠፊ ወይም አምጪው ካሌከሠረ በቀር መክፇሌን መቃወም 

አይፇቀዴም፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ ሰባት 

የሏዋሊ ወረቀት እሺ ባሌተባሇና ባሌተከፇሇ 

ጊዜ የተስፊ ወረቀት ዯግሞ ባሌተከፇሇ ጊዜ አቤቱታዎችን ስሇ ማቅረብ 

አንቀፅ 920  የአምጪው አቤቱታዎች 
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  አምጪው፤ በጀርባው በፉረሙት ሰዎች፤ በአውጪውና በላልች ተገዲጆች ሊይ  

  አቤቱታዎችን ሉሰራባቸው  የሚችሇው፡- 

1)    የገንዘቡ መከፇያ ጊዜ ዯርሶ ገንዘቡ ያሌተከፇሇ ሲሆን፤ ወይም 

2)  የመክፇያው ጊዜ ባይዯርስም ወረቀቱ ያሌተከፇሇው፤ 

 (ሀ) ሇሀዋሊ ወረቀት እሺታው በሙለ ወይም በከፉሌ እንቢ የተባሇ እንዯ ሆነ፤ 

 (ሇ) ሇሀዋሊ ወረቀት እሺ ቢሌም ባይሌም ከፊዩ የከሠረ እንዯ ሆነ ፤ በፌርዴ 

 ባይረጋገጥም እንኳ ዕዲዎቹን መክፇሌ ያረጠ እንዯ ሆነ ወይም፤ ንብረቶቹ 

 እንዱያዙ ተዯርጎ ፌሬ ሳይሰጥ የቀረ ቢሆን፤ 

(ሏ) ሇተስፊ ወረቀት ከፊዩ የከሠረ እንዯ ሆነ ፤ በፌርዴ ባይረጋገጥም እንኳ 

ዕዲዎቹን መክፇሌ ያረጠ እንዯ ሆነ ወይም፤ ንብረቶቹ እንዱያዙ ተዯርጎ ፌሬ 

ሳይሰጥ የቀረ እንዯሆነ፤  ወይም 

(መ) እሺታ የማይሰጠበትን የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀትያወጣው 

የከሠረ እንዯ ሆነ፤ 

 ነው፡፡ 

አንቀፅ 921  የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ፤ ሁኔታዎችና ጊዜዎች 

1)  እሺታን ወይም መክፇሌን እንቢ ማሇት በሚመሇከተው አካሌ  በጽሐፌ መረጋገጥ  

አሇበት፤  

2)  አውጪው በሰነደ ጽሐፌ ውስጥ በሚመሇከተው አካሌ  የተጻፇ የመክፇሌ እንቢታ 

ማስታወቂያ እንዱዯረግሇት ካሊስገዯዯ በስተቀር ይህ ጽሐፌ በሏዋሊው ወረቀት ወይም 

በተስፊ ወረቀት ሊይ ቀን ሇይቶ በተጻፇ መግሇጫ ሉተካ ይችሊሌ፡፡ 

3)  እሺ ባሌተባሇ ጊዜ የሚዯረገው የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቅ ሇእሺታ ማቅረብ 

በተወሰነው ጊዜ ውስጥ መዯረግ ይገባዋሌ፡፡ በዚህ ሕግ አንቀፅ  900  760 ፤ ንዐስ 

አንቀፅ  ፩ እንዯተዯነገገዉ የመጀመሪያው ማቅረብ በተወሰነው ጊዜ የመጨረሻ ቀን 

የሆነ እንዯ ሆነ፤ የመከፇሌ እንቢታ ማስታወቅ በማግሥቱም ሉዯረግ ይቻሊሌ፡፡ 
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4)  በቁርጥ ቀን ወይም ከተጻፇበት አንሥቶ በተወሰነ ጊዜ ወይም ከቀረበ በኋሊ በተወሰነ 

ጊዜ የሚከፇሌ የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ያሌተከፇሇ እንዯሆነ፤ 

የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቅ የሚዯረገው የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት 

የሚከፇሌበትን ቀን በሚተለት በሁሇት የሥራ ቀኖች ውስጥ መሆን ይገባዋሌ፡፡ እንዯ 

ቀረበ የሚከፇሌ የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት የሆነ እንዯ ሆነ፤ የሀዋሊ 

ወረቀት እሺታ ባሌተዯረገ ጊዜ ሇሚዯረገው የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቅ በዚህ 

አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ ፫ የተዯነገጉ ሁኔታዎች ሊሇመቀበሌም ሇሚዯረገው ማስታወቂያ 

ተፇጻሚ መሆን አሇባቸው፡፡ 

5) እሺ ስሊሌተባሇ የተዯረገው የእንቢታ ማስታወቂያ የሏዋሊው ወረቀት  እንዱከፇሌ 

በማቅረብና ስሊሇመከፇለም የእንቢታ ማስታወቂያ ከማጻፌ ያዴናሌ፡፡ 

6) እሺ ቢሌም ባይሌም ከፌዩ ዕዲውን መክፇሌ ያረጠ ፤ ወይም የንብረቱ መያዝ ፌሬ 

ያሌሰጠ ቢሆንም ፤ ከፊዩ እንዱከፌሇው አምጪው ወረቀቱን ካሊቀረበና የመክፇሌ 

እንቢታ ማስታወቂያ ካሊጻፇ አቤቱታዎቹን ሉሠራባቸው አይችሌም፡፡ 

7)  እሺ ቢሌም ባይሌም ከፊዩ መክሠሩ የተረጋገጠ እንዯ ሆነ፤ እንዱሁም እሺ 

የማይባሌበት ወረቀት አውጪ የሆነው መክሠሩ የተረጋገጠ እንዯ ሆነ፤ የመክሰሩን 

ውሳኔ ካሳየ አምጪው በአቤቱታው እንዱሠራባቸው ሇመፌቀዴ በቂ ምክንያት ነው፡፡ 

አንቀፅ 922   የመክፇሌ እንቢታን ሇማዘጋጀት ስሌጣን ስሊሇው አካሌ  

የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቅያ ሰነድችን ሇመመዝገብና ሇማረጋገጥ ስሌጣን ባሇው 

አካሌ  መዘጋጀት አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 923   የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያው የሚዘጋጅበት ቦታ 

1)  የመክፇሌእንቢታማስታወቂያሉዘጋጅ የሚገባው፤ 

(ሀ) የሏዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ሉከፌሌ በሚገባው ሰው 

መዯበኛ መኖሪያ ቦታ ወይም በታወቀው የመጨረሻ መዯበኛ መኖሪያ ቦታው፤ 

(ሇ) በአስፇሊጊው ጊዜ ሇመክፇሌ በሏዋሊው ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት ሊይ 

የተመሇከቱት  ሰዎች  መዯበኛ  መኖሪያ  ቦታ፤ 

(ሏ) በጣሌቃ ገብነት ሇመክፌሌ እሺ ባሇ በሦስተኛ ሰው መዯበኛ መኖሪያ ቦታ፡ 
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 ነው፡፡  

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ከ (ሀ-ሏ) የተመሇቱት የመክፇሌ እምቢታዎች ሁለም 

በአንዴ ሰነዴ ሊይ መዯረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 924   አስፇሊጊ ስሇ ሆኑ መግሇጫዎች 

1) የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያው ውስጥ ሉገኝ የሚገባው፣ 

 (ሀ) የሰውዬው ወይም የንግደ ማኅበር ስም፤ ሇማንና በማን ሊይ እንዯተዘጋጀ፤ 

 (ሇ) የመክፇሌ እንቢታ የተዯረገበት ሰው ወይም የንግዴ ማኅበር ከሏዋሊው 

ወረቀት  ወይም ከተስፊዉ ወረቀት የመነጨ ግዳታ እንዱፇጽም ውጤት  ያሊገኘ  

  ማስጠንቀቂያ የተሊከሇት መሆኑ ወይም ሁሇቱንም ሇማግኘት አሇመቻለ፤ 

 (ሏ) የተባሇው ማስጠንቀቂያ የተዯረገበትን ወይም ሳይፇጸም የተሞከረበትን ቦታና 

 ቀን፤ 

 (መ) የመክፇሌ እንቢታ ማስታቂያውን ያዘጋጀው ሰው ፉርማ ነው፡፡ 

2) በከፉሌ የተዯረገ አከፊፇሌ በመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያው ውስጥ መመሌከት 

 አሇበት፡፡ 

3) አንዴ የሏዋሊ ወረቀት  ሇእሺታ የቀረበሇት ከፊይ ሁሇተኛ  በማግስቱ 

እንዱቀርብሇት ጠይቆ እንዯ ሆነ፤ ይህ ጥያቄ የመክፇሌ እንቢታ  ማስታወቂያው 

ውስጥ መጻፌ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 925   የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ ሥርአት 

1)  የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያው በተሇየ ጽሐፌ ሆኖ ከሏዋሊው ወረቀት ወይም 

ከተስፊ ወረቀት ጋር ይያያዛሌ፡፡ 

2)  የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያው የተዯረገው ተባዝቶ የተጻፇ አንዴ የሏዋሊው 

ወረቀት  ወይም ዋናው ወረቀትና ግሌባጩ ወይም የተስፊ ወረቀት ዋናው ና 

ግሌባጩ ቀርቦ የሆነ አንዯ ሆነ፤ የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያውን ከተባዛው ካንደ 

ወይም ከዋናው ወረቀት ጋር ማያያዝ በቂ ነው፡፡ 

3)  እንዱህ መዯረጉም በላልች በተባዙት ወይም በወረቀቱ ግሌባጭ ሊይ ይገሇጻሌ፡፡ 
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አንቀፅ 926    በከፉሌ የሆነ እሺታ 

እሺታውን የሰጠው ከገንዘቡ ሇከፉለ ሆኖ የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያው 

የተዯረገው ሇቀሪው ገንዘብ እንዯ ሆነ፤ የወረቀቱን አንዴ ግሌባጭ ማዴረግና በዚሁ 

ግሌባጭ ሊይ የመከፇሌ እንቢታውን ማጻፌ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

አንቀፅ 927 የመክፇሌ እንቢታ ግሌባጭ 

 

 የእንቢታውን ማስታወቂያ የሚያዘጋጅ አካሌ የዚህኑ ግሌባጭ ያዘጋጃሌ፡፡ ይኸውም  

 ግሌባጭ ሉይዝ  የሚገባው፡- 

1) የሚከፇሇውን  ገንዘብ  መጠን፤ 

2) የመከፇያውን  ጊዜ፤ 

3)  የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት የተጻፇበትን ቀንና ቦታ፤ 

4) አውጪውን፤ ከፊዩን እንዱሁም ሇማን ወይም በማን ትእዛዝ እንዱከፌሌ 

የተዯረገሇትን ሰው  ወይም  የንግዴ  ማኅበር፤ 

5) ገንዘቡን የሚከፌሇው ከፊዩ ያሌሆነ እንዯ ሆነ፤ ሇመክፇሌ የተመሇከተውን ሰው 

ወይም  የንግዴ  ማኅበር፤ 

6)  አስፇሊጊ ሲሆን ከፊዮች ተብሇው የተመሇከቱትን ሰዎችና በጣሌቃ ገብነት ሇመክፇሌ 

እሺ ባዮችን፣ 

 ነው፡፡ 

አንቀፅ 928   ማስታወቂያ 

1)  የእንቢታ ማስታወቂያ የተዯረገበትን ቀን በሚከታተለት አራት የሥራ ቀኖች ውስጥ 

ወይም “ያሇ ኪሣራ ተመሊሽ ይሆናሌ” የሚሌ የውሌ ቃሌ ሲኖር በጀርባ ሇፇረመው 

ሰውና ሇአውጪው እሺታ አሇመስጠቱን ወይም ገንዘብ አሇመክፇለን አምጪው 

ማስታወቂያ መስጠት ይገባዋሌ፡፡ 
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2) በሏዋሊ ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት ተገዲጅነት የሚሆኑት ሰዎች በወረቀቱ ሊይ 

ሇተመሇከተው አዴራሻቸውን፤ ወይም የእንቢታውን ማስታወቂያ ያዘጋጀው 

ባሇሥሌጣን አዴራሻቸውን ያወቀው እንዯ ሆነ፤ ወይም የእንቢታ ማስታወቂያ 

አንዱዯረግ የጠየቁ ሰዎች አዴራሻቸውን ያመሇከቱ እንዯ ሆነ፤ የእንቢታ 

ማስታወቂያውን ያዘጋጀው አካሌ ወዱያውኑ በጽሐፌ ማስታወቂያ እንዱሌክሊቸው 

ይገዯዲሌ፡፡ ሇእንዯዚህ ያሇ ማስታወቂያ የሚዯረጉት ወጪዎች ሁለ ሇእንቢታ 

ማስታወቂያ በሚዯረጉት ወጪዎች ሊይ ተጨማሪ ይሆናለ፡፡ 

3)  እያንዲንደ በጀርባ የሚፇርም ሰው ማስታወቂያ ከዯረሰበት ቀን በሚከተለት ሁሇት 

የሥራ ቀኖች ውስጥ ከአውጪው እስኪዯርስ የፉተኞችን ማስታወቂያዎች የሰጡትን 

ሰዎች ስምና አዴራሻ በማመሌከት በጀርባ ፇርሞ ሊስተሊሇፇሇት ሰው የዯረሰውን 

ማስታወቂያ ማስታወቅ አሇበት፡፡ ከዚህ በሊይ የተመሇከቱት ጊዜዎች የሚቆጠሩት 

የፉተኛው ማስታወቂያ ከዯረሰበት ቀን አንሥቶ ነው፡፡ 

4) በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ ፫ መሠረት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት 

ሇፇረመው አንዴ ሰው ማስታወቂያው የተሰጠ እንዯ ሆነ በዚሁ ጊዜ ውስጥ ይኸው 

ማስታወቂያ ሇዋስትና እሺ ባይም መሰጠት አሇበት፡፡ 

5)  በወረቀቱ ጀርባ የፇረመ አንዴ ሰው አዴራሻውን ያሊመሇከተ ወይም በሚነበብ ዏይነት 

ያሌጻፇ እንዯ ሆነ፤ ከሱ በፉት ሇነበረው በጀርባ ሇፇረመ ሰው ማስታወቂያውን 

መስጠት በቂ ነው፡፡ 

6)  ማስታወቂያ መስጠት ያሇበት ሰው በማናቸውም አይነት ወይም የሏዋሊ ወረቀትን 

ወይም የተስፊ ወረቀትን መሌሶ በመሊክ ማስታወቂያ ሇመስጠት ይችሊሌ፡፡ 

7)  ማስታወቂያውንም በተወሰነሇት ጊዜ መስጠቱን ማስረዲት አሇበት፡፡ በዚሁ በተወሰነ 

ጊዜ ማስታወቂያውን የያዘ ዯብዲቤ ሇፖስታ ቤት ተሰጥቶ እንዯ ሆነ፤ ይህ የተወሰነ 

ቀን እንዯ ተጠበቀ ይቆጠራሌ፡፡ 

8)  ከዚህ በሊይ እንዯ ተመሇከተው በተወሰነው ጊዜ ማስታወቂያውን ያሌሰጠ ሰው 

መብቱን አያጣም፡፡ የጉዲቱ ካሣ ከሏዋሊው ወረቀት ወይም ከተስፊ ወረቀት ጠቅሊሊ 

ገንዘብ ሇመብሇጥ ሳይችሌ በቸሌተኝነቱ ያዯረገው ጉዲት ቢኖር ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀፅ 929  ያሇእንቢታ ማስታወቂያ” የሚሌ የውሌ ቃሌ 

1)  አውጪው በጀርባው የሚፇርመው ሰው፤ ወይም በዋስትና እሺ ባይ “ያሇ ኪሣራ 

ተመሊሽ” “ያሇ እንቢታ ማስታወቂያ” ወይም ይህን የመሰሇ ማናቸውም ላሊ የውሌ 

ቃሌ በሰነደ ሊይ በመጻፌና በመፇረም፤ እሺታ ወይም መክፇሌ ባሌተዯረገ ጊዜ 

የአቤቱታዎቹን ተግባር ሇመፇጸም እንቢታ ማስታወቂያን ከማጻፌ አምጪውን 

ሉያዴነው ይችሊሌ፡፡ 

2)  ይህ የውሌ ቃሌ በታዘዙት የተወሰኑት ቀኖች የሏዋሊ ወረቀትን ወይም የተስፊ 

ወረቀትን ከማቅረብና ማስታወቂያዎችንም ከመስጠት አምጪውን ነጻ አያወጣውም፡፡ 

የተወሰኑት ቀኖች ሊሇመጠበቃቸው ማስረጃ ማቅረብ ያሇበት በዚሁ አምጪውን 

ሇመቃወም የሚፇሌገው ሰው ነው፡፡ 

3)  ይህን የውሌ ቃሌ የጻፇው አውጪው እንዯሆነ በፇረሙት ሰዎች ሁለ ዘንዴ 

ውጤት ይኖረዋሌ፡፡  በወረቀቱ ጀርባ የሚፇርም ሰው ወይም  በዋስትና እሺ ባይ 

የውለን ቃሌ ጽፍት እንዯ ሆነ፤ ውጤት ያሇው በፇረመው ሰው ወይም በዋስትና 

እሺ ባሇው ሰው ሊይ ብቻ ነው፡፡ 

4)  አውጪው በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 የተመሇከቱትን የውሌ ቃልች ፅፍ እያሇ 

አምጪው እንቢታ ማስታወቂያ አጽፍ እንዯ ሆነ፤ ወጪዎቹ በራሱ ሑሳብ ይሆናለ፡፡ 

የውለን ቃሌ የጻፇው በወረቀቱ ጀርባ የፇረመው ሰው ወይም በዋስትና እሺ ባይ ሆኖ 

እንቢታ ማስታወቂያ ተጽፍ እንዯ ሆነ፤ የእንቢታ ማስታወቂያውን ወጪዎች 

ከፇረሙት ሰዎች ሁለ እጅ ሇመክፇሌ ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ  930  በሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት የሚገዯደ ሰዎች የአንዴነትና  የነጠሊ  

ዋስትና፡፡ 

1)   የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ያወጡ፤ እሺ ያለ በጀርባ የፇረሙ ወይም 

ሇመከፇሌ በዋስትና እሺ ባዮች  ሁለ በአንዴነት እና በነጠሊ ሳይከፊፇሌ ሇአምጪው 

አሊፉ ናቸው፡፡ 

2)  አምጪው ሰዎቹ ሉገዯደ የገቡበትን ተራ ሇመከተሌ ሳይገዯዴ በነዚህ ሰዎች ሁለ 

በያንዲንደ ወይም በሁለም ሊይ ሇማስፇጸም መብት አሇው፡፡ 
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3)  አንዴ የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት የፇረመና የዚሁኑ ዋጋ ገንዘብ የከፇሇ 

ሁለ ይኸንኑ የመሰሇ መብት አሇው፡፡ 

4) ላልች ሰዎች መጀመሪያ ክስ ከተመሰረተበት ቀጥል የሚመጡ ቢሆንም እንኳን 

ግዳታ ከገቡት በአንደ ሊይ ክስ መጀመሩ  በነሱ ሊይ  ክስ ማቅረብን አይከሇክሌም፡፡ 

አንቀፅ 931   የአምጪው  አቤቱታ የሚዯርስበት ወሰን 

1)  አምጪው አቤቱታ ካቀረበበት ሰው መጠየቅ የሚችሇው፤ 

(ሀ) እሺ ያሌተባሇውን ወይም ያሌተከፇሇውን የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ 

ወረቀት ዋና ገንዘብ በውለ ውስጥ ገብቶ እንዯ ሆነ፤ ከነወሇደ፤ 

(ሇ) ከመክፇያው ጊዜ ጀምሮ ያሇውን የሚከፇሇውን ሕጋዊ ወሇዴ፤ 

(ሏ) ሇእንቢታ ማስታወቂያ የተሰጡትንና ሇማስታወቂያዎች የተዯረጉትን 

ወጪዎችና እና እንዱሁም ላልች ወጭዎችን ፡ 

(መ) ቢበዛ ከመቶ ያንደን ሲሶ ስሇ ኮሚሽን መብት ነዉ፡፡ 

2) አቤቱታው የቀረበው ከመክፇያው ጊዜ በፉት የሆነ እንዯ ሆነ፤ ከወረቀቱ ጠቅሊሊ 

ገንዘብ ሊይ ቅናሽ ይዯረጋሌ፡፡ ይህም የቅናሽ ገንዘብ የአምጪው መዯበኛ መኖሪያ 

ባሇበት ቦታ አቤቱታ በቀረበበት ቀን ባሇው ግሌጽ በሆነው በታወቀው የገንዘብ ቅናሽ 

ሌክ ነው፡፡ 

አንቀፅ 932   የሏዋሊ ወረቀትን ወይም የተስፊ ወረቀትን ዋጋ የከፇሇ ሰው ያሇው የአቤቱታ 

ወሰን 

የሏዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ዋጋ የከፇሇ ሰው ሇእሱ የሚገዯደትን ሰዎች 

ሇመጠየቅ  የሚችሇው፡- 

1)  የከፇሇውን  ሙለ  ገንዘብ፤ 

2) የተባሇውን ገንዘብ ወሇዴ ከከፇሇበት ቀን ጀምሮ በሕጋዊ ወሇዴ መሠረት ታስቦ፤ 

3)  ያዯረጋቸውን  ወጪዎችን፣ 

4) እጅግ ቢበዛ ከሺህ ሁሇት እጅ የሆነ ኮሚሽን፤ 
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   ነው፡፡ 

 933  የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ከመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ ጋርና 

የዯረሰኝ ወረቀት እንዱሰጠው የመጠየቅ መብት 

1)  አቤቱታ የተዯረገበት ወይም አቤቱት ሉዯረግበት የሚችሌ  ግዳታ የገባ ማንኛውም 

ሰው ዋጋውን በመክፇሌ ከሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ጋር የእንቢታ 

ማስታወቂያና ተከፌሎሌ የሚሌ የሑሳብ ወረቀት ዯረሰኝ እንዱሰጠው ሇማስገዯዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

2) የሏዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ዋጋ የከፇሇ ማንኛውም በጀርባ የፇረመ 

ሰው ሁለ በጀርባ የተጻፇውን የራሱን ፉርማና ከሱ ቀጥሇው በጀርባ የጻፈትን ሰዎች 

ፉርማ መሰረዝ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 934  በከፉሌ እሺታ ከተዯረገ በኋሊ አቤቱታ ማቅረብ 

1)  በከፉሌ እሺታ ከተዯረገ በኋሊ አቤቱታ ቢቀርብ እሺ ያሌተባሇበትን የወረቀት ዋጋ 

የከፇሇ ሰው መከፇለ በወረቀቱ ሊይ እንዱመሇከትና ሇመከፇለም ዯረሰኝ እንዱሰጠው 

ሇማስገዯዴ ይችሊሌ፡፡ 

2)  አምጪው እንዱሁ የተረጋገጠ የወረቀቱን ትክክሌ ግሌባጭና በኋሊም፤ አቤቱታ 

ሇማቅረብ እንዱችሌ የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያውን ሇከፊይ መስጠት ይገባዋሌ፡፡ 

 አንቀፅ 935  አዱስ የሏዋሊ ወረቀት 

1)  አቤቱታ ሇማቅረብ መብት ያሇው ሰው ሁለ፤ ተቃራኒ ውሌ ከላሇ በስተቀር 

ተገዲጆች ከሆኑት አንደ በሚገዯዴበት በመዯበኛ መኖሪያ ቦታው እንዯ ቀረበ 

በሚከፇሌ፤ በአዱስ የሏዋሊ ወረቀት  ዋጋውን ሇመክፇሌ ይችሊሌ፡፡ 

2)  በዚህ ሕግ አንቀፅ  931 እና 932  ውስጥ ከተመሇከቱት ገንዘቦች በተጨማሪ አዱሱ 

የሏዋሊ ወረቀት፤ የዯሊሊ መብትና የአዱሱ የሏዋሊ ወረቀት የቴምብር መብት አሇበት፡፡ 

3)  አዱሱን የሏዋሊ ወረቀት ያወጣው አምጪው እንዯ ሆነ የዚህ ገንዘብ ሌክ 

የሚታሰበው ሇእሱ ተገዲጅ በሆነው ሰው በመዯበኛ መኖሪያ ቦታ ሉከፇሌ የነበረው 
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የመጀመሪያው ወረቀት በወጣበት ቦታ እንዯ ቀረበ የሚከፇሌ የሏዋሊ ወረቀት ዋጋ 

መሠረት ነው፡፡ 

4)  አዱሱን የሏዋሊ ወረቀት ያወጣው በጀርባ የጻፇው ሰው እንዯ ሆነ የዚህ ገንዘብ ሌክ 

የሚታሰበው አዱሱን የሏዋሊ ወረቀት ሊመጣ ሰው ሕጋዊ መኖሪያ ከሆነው ቦታ 

ተገዲጅ በሆነው ሰው መዯበኛ መኖሪያ ቦታ እንዯ ቀረበ የሚከፇሌ የሏዋሊ ወረቀት 

ዋጋ መሠረት ነው፡፡ 

አንቀፅ 936  የአቤቱታ መብት ስሇ ማጣት 

1)  እንዯ ቀረበ ወይም ከቀረበ በኋሊ በተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌ የሏዋሊ ወረቀትን ሇማቅረብ 

ወይም የእሺታን ወይም የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ ሊዘጋጀት ወይም ያሇኪሳራ 

እንዱመሇስ የሚሌ የውሌ ቃሌ ያሇ እንዯ ሆነ፤ ሇማስከፇሌ የተወሰኑት ጊዜዎች 

ያሇፈ እንዯ ሆነ፤ ከእሺ ባዩ በስተቀር በጀርባ በፇረሙት ሰዎች በአውጪውና በላልቹ 

ግዳታ በገቡት ሊይ ያለትን መብቶች አምጪው ያጣሌ፡፡ 

2)  አውጪው በወሰነው ጊዜ ውስጥ ወረቀቱ ሇእሺታ ያሌቀረበ እንዯ ሆነ፤ አውጪው 

ከእሺታው ዋስትና ኃሊፉነት ብቻ ሇመዲን ያዯረገው ሇመሆኑ ከውለ ቃሌ የመነጨ 

ካሌሆነ በስተቀር አምጪው የሏዋሊው ወረቀት ዋጋ ባሇመከፇለ እንዱሁም እሺታ 

ባሇመዯረጉ አቤቱታ የማቅረብ መብቱን ያጣሌ፡፡ 

3)  ወረቀቱን ሇማቅረብ የተወሰነው ጊዜ በጀርባው ሊይ በተፇረመው ጽሐፌ ውስጥ 

የተገሇጸ እንዯ ሆነ፤ በዚሁ ሇመጠቀም የሚችሇው በጀርባው የፇረመው ሰው ብቻ 

ነው፡፡ 

አንቀፅ 937   ከአቅም በሊይ የሆነ ሀይሌ 

1)  በማናቸውም   ከመንግሥት በተሰጠ ሕጋዊ ትእዛዝ ወይም ከአቅም በሊይ በሆነ 

ኃይሌ በመሰናከለ ምክንያት በተወሰኑት ቀኖች ውስጥ የሏዋሊ ወረቀት ሇማቅረብ 

ወይም የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ ሇማዘጋጀት ያሌተቻሇ እንዯ ሆነ፤ የተወሰኑት 

ቀኖች ይራዘማለ፡፡ 



331 
 

2)  አምጪው፤ በሏዋሊው ወረቀት ሊይ ወይም  ቅጥሌ ወረቀት ሊይ ከአቅሙ በሊይ 

የሆነውን መሰናክሌ ቀንና ፉርማ አዴርጎ ሳይዘገይ በጀርባ ሇፇረመሇት ሰው 

ማስታወቅ አሇበት፡፡ ተጨማሪ ሇሆነዋው በዚህ ሕግ አንቀፅ   928   የተመሇከቱት 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች ይሆናለ፡፡ 

3)  ከአቅም በሊይ የሆነው ኃይሌ ሲቀር አምጪው ሳይዘገይ ሇእሺታ ወይም ሇመክፇሌ 

ወረቀቱን ማቅረብና አስፇሊጊም የሆነ እንዯሆነ የመክፇሌ እንቢታውን ማጻፌ አሇበት፡፡ 

4)  ከመክፇያው ጊዜ አንሥቶ ከአቅም በሊይ የሆነው ኃይሌ ከሠሊሳ ቀን በሊይ የቀጠሇ 

እንዯ ሆነ የመክፇሌ እንቢታውን ማጻፌና ማቅረብ ሳያስፇሌገው አቤቱታ ሇማቅረብ 

ይችሊሌ፡፡ 

5)  እንዯ ቀረበ ወይም ከቀረበ በኋሊ በተወሰነ ጊዜ የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም 

የተስፊ ወረቀት የሆነ እንዯ ሆነ፤ የሠሊሳው ቀን ጊዜ መቁጠር የሚጀምረው የማቅረቡ 

ጊዜ ከማሇቁ በፉት ቢሆንም እንኳ አምጪው ከአቅሙ በሊይ የሆነውን ምክንያት 

በጀርባ ሇፇረመሇት ሰው ማስታወቂያ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ ነው፡፡ ከቀረበበት አንሥቶ 

በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚከፇሌበት የሏዋሊ ወረቀት በሆነ ጊዜ ሠሊሳውን ቀን የሏዋሊ 

ወረቀት ከቀረበበት አንሥቶ በተወሰነው ጊዜ ሊይ ተጨማሪ ይሆናሌ፡፡ 

6)  ሇአምጪው ወይም ወረቀቱን እንዱያቀርብ ወይም የመክፇሌ የእንቢታ 

ማስታቂያውን እንዱያዯራጅ ሇታዘዘው ሰው የግሌ የሆኑት ምክንያቶች ከአቅም በሇይ 

እንዯ ሆነ፤ ኅይሌ አይገመቱም፡፡ 

አንቀፅ 938  በሏዋሊ ወረቀቶች እና በተስፊ ወረቀት በሚገዯደ ሰዎች የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች 

በጥበቃ ስሇ መያዝ 

 በዋሰትና ክስ ሇማቅረብ ከተዯነገጉት ሥርዏቶች ላሊ፤ የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ 

የተዯረገበት የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት አምጪ ከዲኛ ፇቃዴ በማግኘት 

የአውጪዎቹን፤ የእሺ ባዮቹን ወይም በጀርባ የፇረሙትን ሰዎች የሚንቀሳቀሱ 

ንብረቶች በጥበቃ ሇማስያዝ ይችሊሌ፡፡ 

 አንቀፅ 939    ያሇ አገባብ ስሇ መበሌጸግ የሚቀርብ ክስ 
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1)  በሏዋሊ ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት ሊይ የተመሠረቱት ግዳታዎቻቸው 

ግዜያቸው በማሇፈ ወይም በይርጋ ምክንያት የቀሩ ቢሆኑም እንኳ አውጪውና እሺ 

ባዩ ሕግ በማይፇቅዯው አኳኋን ያሇአገባብ በመበሌጸግ ባገኙት ገንዘብ መጠን 

ሇአምጪው ኋሊፉዎች ናቸው፡፡ 

2)  ያሇአገባብ ስሇ መበሌጸግ የሚቀርበው ክስ በከፊዩ፤ በመዯበኛ መኖሪያ ቦታ ይከፌሊሌ 

በተባሇ ሦስተኛ ወገን፤ የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት በወጣሇት ሰው 

ወይም በንግዴ ማኅበር ሊይ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ 

3)  ግዳታቸው የቀረሊቸው በጀርባ የፇረሙ ሰዎች ይህ ክስ አይቀርብባቸውም፡፡ 

4)  አምጪው ሇወረቀቱ ምክንያት በሆነው ነገር ሇመክሰስ ካሌቻሇ በቀር ከዚህ በሊይ 

በተጻፇው ክስ ሇማቅረብ አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 940    በወረቀቱ ምክንያት ክስ የማቅረብ መብት የተጠበቀ ሆኖ ስሇ መቆየቱ 

1) ፩) መተካት የተዯረገ ሇመሆኑ ማስረጃ ሇማቅረብ ካሌቻሇ በቀር የሏዋሊ ወረቀትን 

ወይም የተስፊ ወረቀትን ሇማውጣት ወይም ሇማስተሊሇፌ ምክንያት ከሆነ ግንኙነት 

የተነሣ የክስ ማቅረብ መብት እንዲሇ ይቆያሌ፡፡ 

2) ፪) የእሺታው አሇመስጠት ወይም የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ዋጋ 

አሇመከፇሌ ባንዴ የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ ካሌተረጋገጠ በቀር ይህን ክስ 

ሇማቅረብ አይቻሌም፡፡ 

3) ፫) ሇባሇዕዲው ሇመሆን የሚችለትን ክሶች ጠብቆ ሇማቆየት አስፇሊጊ የሆኑት ዯንቦች 

አንዱፇጸሙ አዴርጎ ሇባሇዕዲው የሏዋሊ ወረቀትን ወይም የተስፊ ወረቀት ካሌመሇሰና 

በፌርዴ ቤት መዝገብ ሹም  ካሊስቀመጠ በቀር አምጪው በሏዋሊው ወረቀት 

ምክንያተ ክስ ሇማቅረብ አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 941  ስሇ ገንዘብ ሥንቅና ተከታታይ ሇሆኑ አምጪዎች ስሇ መተሊሇፈ 

1)  የመክፇያው ጊዜ ሲዯርስ ከፊዩ የሏዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀቱን 

ሇመክፇሌ በሙለ የሚችሌበት አንዴ ዋጋ ያሇው ሰነዴ ወይም በቂ ዋስትና በጁ 
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ያሇውና የሏዋሊ ወረቀቱን ወይም የተስፊ ወረቀቱን ሇመክፇሌ አውጪው ወይም 

ትእዛዝ ሰጪው አስበው ያዯረጉት ሲሆን የገንዘብ ሥንቅ አሇ ይባሊሌ፡፡ 

2)  አውጪው የከሠረ እንዯ ሆነ፤ የገንዘብ ሥንቅ እንዱመሇስሇት ወይም ሉሰጡት 

የሚገቡት ገንዘቦች እንዱከፇለት በከፊዩ ሊይ ሇማቅረብ የሚችሇው የፌትሏ ብሔር 

ክስ፤ ሇሏዋሊ ወረቀት ወይም ሇተስፊ ወረቀት አምጪ   ይተሊሇፌሇታሌ፤ ይህ 

የመክሰስ መብት በሏዋሊ ወይም በተስፊ ወረቀት ሊይ በጀርባ በመፇረም ተከታይ 

ሇሆኑ አምጪዎች ይተሊሇፊሌ፡፡ 

3)   ኪሳራ የታወጀበት አውጪ ባጠራጣሪ ጊዜ ውስጥ በሏዋሊው ወረቀት ወይም 

በተስፊ ወረቀት ጀርባ የፇረመና የገንዘብም ሥንቅ ያዯራጀ አንዯ ሆነ፤ በዚህ አንቀፅ 

ንዐስ አንቀፅ ፪ የተዯነገገው ውሳኔ ተፇጻሚ አይሆንም፡፡ 

4)  የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ተከፊይ በሚሆንበት ጊዜ ከከፊዩ እጅ 

ከሚገኘው የገንዘብ ሥንቅ የተነሣ የተገኘው የገንዘብ መብት፤ ከአውጪው ሊይ ገንዘብ 

ጠያቂዎች ሇሆኑት በቀዯምትነት የተጠበቀ ነው፡፡ 

5)  አምጪው የገንዘብ ስንቁን እንዲይሇቅ ከከሇከሇው የገንዘብን ሥንቅ ከፊዩ ሇመሌቀቅ 

አይችሌም፡፡ ይህ መከሇከሌ የመክፇያ ጊዜ ካሇፇ በአሥራ አምሰት ቀን ጊዜ ውስጥ 

ከፌርዴ ቤት ሇመቅረብ የጥሪ ወረቀት የሚከተሇው ሆኖ  ወረቀት ሇመዯረግ ይቻሊሌ፡፡ 

ገንዘቡም ስሊሌተከፇሇ የሚዯረገው የእንቢታ ማስታወቂያ በዚህ ንዐስ አንቀፅ መሰረት 

የገንዘብ ስንቁ እንዯከሇከሇው  ይቆጠራሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ስምንት 

ሇመክፇሌ ጣሌቃ ስሇ መግባት 

አንቀፅ 942   ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1)  አውጪው፤ በሀዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ጀርባ የፇረመ፤ ወይም 

ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ያሇ፤ አስፇሊጊ ሲሆን እሺ የሚሌ ወይም የሚከፌሌ ላሊ 

ሰው ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 
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2)  ከዚህ በታች በተወሰኑት ሁኔታዎች መሠረት አቤቱታ ሉቀርብበት ሇሚችሇው 

ሇማናቸውም ባሇዕዲ በጉዲዩ ጣሌቃ የሚገባው ሰው የሏዋሊ ወረቀቱን እሺ ሇማሇት 

ወይም ሇመክፇሌ ወይም የተስፊ ወረቀቱን ሇመክፌሌ ይችሊሌ፡፡ 

3)  እሺ ባዩ ሳይሆን በጉዲዩ ጣሌቃ የሚገባው አንዴ ሦስተኛ ሰው ከፊይ ወይም 

በሏዋሊው ወረቀት ወይም በተስፊ ወረቀት መሠረት ከዚህ በፉት የተገዯዯ ሰውም 

ሇመክፇሌ ጣሌቃ ገብ እሺ ባይ ሇመሆን ይችሊሌ፡፡ 

4)  በጉዲዩ ጣሌቃ የሚገባው እሺ ባይ በጉዲዩ ጣሌቃ ሇሚገባሇት ሰው በሁሇት የሥራ 

ቀናች ጊዜ ውስጥ በጉዲዩ ጣሌቃ የመግባቱን ማስታወቂያ ሇመስጠት ይገዯዲሌ፡፡ የዚህ 

የተወሰነ ጊዜ ግዳታ ያሌተጠበቀ እንዯሆነ፤ በጉዲዩ ጣሌቃ የሚገባው ሰው 

በቸሌተኝነቱ ጉዲት ቢያዯርስ በሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ከተጻፇው 

ገንዘብ መብሇጥ ሇማይችሌ ኪሣራ ኃሊፉ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ943  በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት እሺ የማሇት ሁኔታዎች፤ የአምጪው ሁኔታ 

1)  ከመክፇያው ጊዜ በፉት፤ እሺ ሉባሌበት ሇሚቻሌ ሇሏዋሊ ወረቀት አምጪ 

በማናቸውም አኳኋን ሁለ የአቤቱታ መብት ያሇው እንዯ ሆነ፤ በጉዲዩ ጣሌቃ 

በመግባት ወረቀቱን እሺ ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

2)  በሚከፇሌበት ቦታ ወረቀቱን እሺ ሇማሇት አስፇሊጊም ሲሆን ሇመክፇሌ በሏዋሊው 

ወረቀት ሊይ አንዴ ሰው ተመሌክቶ እንዯ ሆነ፤ ሇዚህ ሇተመሇከተው ሰው ወረቀቱን 

አቅርቦሇት ይኸውም ሰው እሺታውን እንቢ ብል እንቢታውም በእንቢታ ማስታወቂያ 

ካሌተገሇጸ በቀር ይህን ማመሌከት ባዯረገው ሰውና በኋሊም በፇረሙት ሰዎች ሊይ 

አምጪው ከተወሰነው ጊዜ በፉት የአቤቱታውን መብቶች ተግባር ሉፇጽም 

አይችሌም፡፡ 

3)  ጣሌቃ መግባቱ በላሊ አኳኋን የሆነ እንዯ ሆነ፤ በጉዲዩ ጣሌቃ የመግባቱን እሺታ፤ 

አምጪው እንቢ ሇማሇት ይችሊሌ፡፡ የተቀበሇው እንዯ ሆነ ግን እሺታው በተሰጠሇት 

ሰውና በኋሊ በፇረሙት ሰዎች ሊይ ከመክፇያው ጊዜ በፉት የአቤቱታዎቹን መብት 

ያጣሌ፡፡ 
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አንቀፅ 944  ሥርዏት  

በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት እሺታ መስጠቱ በወረቀቱ ሊይ ይመሇከታሌ፡፡ በጉዲዩ ጣሌቃ 

የሚገባ ሰው ይፇርምበታሌ፡፡ ስሇ ማን እንዯሆነም ያመሇክታሌ ይህ ማመሌከት 

ከላሇ፤ እሺታው ሇአውጪው እንዯ ተሰጠ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 945   የእሺ ባይ ግዳታዎች፤ የአቤቱታን መብት ስሇሚመሇከቱ ውጤቶች 

1)  በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት እሺ ባይ በጉዲዩ ጣሌቃ በገባሇት ሰው አይነት 

ሇአምጪውና በኋሊ በጀርባው ሇፇረሙት ሰዎች ይገዯዲሌ፡፡ 

2)   በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት እሺታ የተሰጠ ቢሆንም፣ ይህ እሺታ የተዯረገሇት ሰውና 

ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ባይ በዚህ ሕግ አንቀፅ 929  የተመሇከተውን ገንዘብ 

በመክፇሌ በምትኩ የሏዋሊ ወረቀቱን ወይም የተስፊ ወረቀቱን፣ የእንቢታ 

ማስታወቂያውን እና የተከፇሇበትን ሑሳብ ዯረሰኝ እንዲሇ ሇመቀበሌና አምጪውን 

ሇማስገዯዴ ይችሊለ፡፡ 

አንቀፅ 946  በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት ስሇ መክፇሌ ሁኔታዎች 

1)  በጣሌቃ ገብነት የመክፇሌ ጉዲይ አምጪው የአቤቱታ ማቅረብ መብት ካሇው 

በመክፇያው ጊዜ ወይም ይህ ጊዜ ከመዴረሱ በፉትም ቢሆን በማናቸውም ሁኔታ 

ሉፇጸም ይችሊሌ፡፡ 

2)  አከፊፇለም የሚከፇሌሇት ሰው ሉከፌሌ የሚገባውን ገንዘብ ሁለ መጠቅሇሌ 

አሇበት፡፡ 

3)  አከፊፇለ እጅግ ቢዘገይ፤ ሊሇመክፇለ የእንቢታ ማስታወቂያ ሇማዘጋጀት በተወሰነው 

መጨረሻ ቀን ማግሥት መሆን አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 947   የአምጪው ግዳታዎች 

1)  የሏዋሊውን ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ጣሌቃ በመግባት እሺ ባዮች መዯበኛ 

መኖሪያ ቦታቸው የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት በሚከፇሌበት ቦታ የሆነ 
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አንዯ ሆነ፤ ወይም አስፇሊጊ ሲሆን ሇመክፇሌ በዚሁ ቦታ መዯበኛ መኖሪያ ቦታቸው 

ውስጥ የሆነ ሰዎች የተመሇከቱ እንዯ ሆነ፤ አምጪው ሇነዚህ ሰዎች ሁለ ወረቀቱን 

ማቅረብና አስፇሊጊም ሲሆን እጅግ ቢዘገይ ሊሇመክፇለ የእንቢታ ማስታወቂያ 

ሇማዘጋጀት በተወሰነው በመጨረሻ ቀን ማግሥት የእንቢታ ማስታወቂያውን ማጻፌ 

አሇበት፡፡ 

2)  በዚሁ በተወሰነው ጊዜ የእንቢታ ማስታወቂያ ያሌተዯረገ እንዯ ሆነ፤ አስፇሊጊ ሲሆን 

ወረቀቱን እንዱከፌሌ የተመሇከተው ሰው ወይም የሏዋሊውን ወረቀት  እንዱከፇሇው 

እሺ የተባሇሇት ሰውና ከሱም በኋሊ በጀርባ የፇረሙት ሰዎች ከግዳታው ነጻ 

ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 948   እንቢታ የሚያስከትሇው ውጤት 

 በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት የሚዯረገውን አከፊፇሌ እንቢ ያሇ አምጪ በዚሁ ነጻ 

ይወጡ በነበሩት ሰዎች ሊይ ያለትን የአቤቱታ መብቶች ያጣሌ፡፡ 

 አንቀፅ 949   የሏዋሊ  ወይም የተስፊ ወረቀቱን፣ የእንቢታ ማስታወቂያውንና ዯረሰኙን 

የመሰጠት መብት 

1) በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት የሚዯረገው አከፊፇሌ የተከፇሇው ሇማን እንዯ ሆነ፤ 

በሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ሊይ ዯረሰኝ በመጻፌ መግሇጽ አሇበት፡፡ 

ይህ ያሌተዯረገ እንዯ ሆነ፤ አከፊፇለ ሇአውጪው እንዯ ተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡ 

2)  የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት እና የተዘጋጀም እንዲሇ የእንቢታ 

ማስታወቂያ  በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት እሺ ብል ሇከፇሇው ሰው መሰጠት አሇባቸው፡፡ 

አንቀፅ  950   የአምጪውን መብቶች ስሇ ማስተሊሇፌ በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት የእሺ ባዮች 

መወዲዯር 

1)  በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት እሺ ባይ በከፇሇሇት ሰውና በሏዋሊው ወረቅት ወይም 

የተስፊ ወረቀት መሠረት ሇዚሁ ሰው በሚገዯደት ሰዎች ሊይ ከሏዋሊው ወረቀት 

ወይም የተስፊ ወረቀት የሚገኙትን ወይ መብቶች ያገኛሌ፡፡ ሆኖም የሏዋሊውን 

ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት እንዯ ገና በጀርባው ፇርሞ ሇማስተሊሇፌ አይችሌም፡፡ 
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2)  ከተከፇሇሇት ሰው በኋሊ በወረቀቱ ጀርባ የፇረሙት ሰዎች ነጻ ይሆናለ፡፡ 

3)  በጉዲዩ ጣሌቃ በመግባት ሇሚዯረገው አከፊፇሌ ውዴዴር ሲኖር ይበሌጥ ዕዲውን ነጻ 

የሚያዯርገው እሺ ባይ የተመረጠ ይሆናሌ፤ ይህንን በመቃረን ምክንያቱን እያወቀ 

በጉዲዩ ጣሌቃ የገባ እሺ ባይ   እሱ ጣሌቃ ባይገባ ኖሮ ነጻ ይወጡ በነበሩት ሰዎች 

ሊይ የአቤቱታዎቹን መብቶች ያጣሌ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ ዘጠኝ 

ተባዝቶ ስሇ ተጻፇና ስሇ ግሌባጮች 

 

አንቀፅ 951  ተባዝቶ የተጻፈ የሏዋሊ  ወረቀቶች፤ የተባዙት የሏዋሊ ወይም የተስፊ ወረቀቶች 

የሚሰጡት መብት 

1)  የሏዋሊ ወረቀት በአንዴ አይነት በተጻፈ ብዙ ጽሐፍች ሉወጣ ይችሊሌ፡፡ 

2)  እነዚህ ጽሐፍች ተራ ቁጥር ሉዯረግባቸው ይገባሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን እያንዲንደ 

ጽሐፌ ሌዩ እንዯ ሆነ፤ የሏዋሊ ወረቀት ይገመታሌ፡፡ 

3)  ባንዴ ወረቀት ብቻ የተጻፇ መሆኑን የማያመሇክት ወረቀት አምጪ ሁለ በራሱ 

ኪሣራ ብዙ ጽሐፍች እንዱሰጡት ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ ሇዚሁ ጉዲይ በወረቀቱ በቅርብ 

ሇርሱ የፇረመሇትን ሰው መጠየቅ አሇበት፡፡ ይኸውም ሰው ሇእሱ በወረቀቱ ጀርባ 

ከፇረመሇት ሰው የሚያስፇሌገውን እንዱያገኝ ሊምጪው ርዲታ መስጠት አሇበት፡፡ 

እንዱሁም በወረቀቱ ጀርባ የፇረሙ ሰዎች በቅዯም ተከተሌ ከአውጪው እስከ ዯረሰ 

ዴረስ ርዲታ መስጠት አሇባቸው፤ በጀርባ የፇረሙ ሰዎች ባዱሶቹ ወረቀቶች ሊይ 

እንዯ ገና በጀርባው መፇረም አሇባቸው፡፡ 

አንቀፅ  952  በተባዙት ሐፍች መካከሌ ስሊሇው ግንኙነት 

1)  ምንም እንኳን ይህ የገንዘብ መክፇሌ የላልቹን ጽሐፍች ውጤት ይሽራሌ ተብል 

ባይነገርም ከጽሐፍቹ ባንደ ሊይ የተዯረገ አከፊፇሌ ከግዳታዎች ነጻ ያወጣሌ፡፡ የሆነ 

ሆኖ ከፊዩ እሺታ በሰጠባቸው እጁ ባሇገቡት ወረቀቶች በእያንዲንደ ይገዯዲሌ፡፡ 
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2)  የተባዙትን ጽሐፍች ሇሌዩ ሌዩ ሰዎች እንዱተሊሇፈ በወረቀቱ ጀርባ የፇረሙት 

ሰዎች እንዱሁም ተከታትሇው በጀርባው የፇረሙት ሰዎች ፉርማቸው ሊለባቸውና 

ሊሌተመሇሱሊቸው ወረቀቶች ኃሊፉዎች ናቸው፡፡ 

አንቀፅ 953 እሺ መባለን ስሇ መጻፌ 

1)  ሇእሺታ ከጽሐፍቹ አንደን የሊከ ሰው ይህ ጽሐፌ በእጁ የሚገኘውን ሰው ስም 

በላልች ጽሐፍች ሊይ ማመሌከት ይገባዋሌ፡፡ ይኸውም ሰው ከጽሐፍቹ አንደን 

በሕግ ሇታወቀው አምጪ መስጠት አሇበት፡፡ 

2)   ሰውዬውእንቢያሇ  እንዯ  ሆነ፤ አምጪው፤ 

(ሀ) ሇእሺታ የተሊከውን ጽሐፌ ጠይቆ ያሌተሰጠው መሆኑን፤ 

(ሇ) እሺታው ወይም አከፊፇለ በላሊው ጽሐፌ ሊይ ሉዯረግ አሇመቻለን፤  

በእንቢታ ማስታወቂያ ካሊጻፇ በቀር የአቤቱታ መብቱን ሉሠራበት አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 954   ሥርዏትና  ውጤቶች 

1)  ማናቸውም የሏዋሊው ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት አምጪ የወረቀቶቹን 

ግሌባጮች ሇማዴረግ መብት አሇው፡፡ 

2)  ግሌባጩም የዋናውን ወረቀት የጀርባ ፉርማዎችንና ላልች መግሇጫዎችን ሁለ 

በትክክሌ ሉኖሩበት ይገባሌ፡፡ የግሌባጮቹ ብዛት  የሚያበቁበትን  ማመሌከት አሇበት፡፡ 

3)  ግሌባጩም ዋናው ወረቀት በሚሰጠው ውጤቶች አይነት በጀርባ ሉፇርምበትና 

ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ባይነት ሉዯረግበት ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 955  ዋናው ወረቀት ስሇ ማስረከብ 

1)  ግሌባጩም ዋናውን ወረቀት የያዘውን ሰው ማመሌከት አሇበት፡፡ ይኸውም ሰው 

ይኸንኑ ወረቅት በሕግ ሇታወቀው ግሌባጭ አምጪ ሇመስጠት ይገዯዲሌ፡፡ 

2)  እንቢ ያሇ እንዯ ሆነ፤ አምጪው ጥያቄ አቅርቦ ዋናው አሌተሰጠኝም በማሇት 

እንቢታ ማስታወቂያ ካሊጻፇ በቀር ግሌባጩን በጀርባ በፇረሙት ሰዎች ወይም 

ሇመክፇሌ በዋስትና እሺ ባዮች ሊይ የአቤቱታ መብቱን ሇመፇጸም አይችሌም፡፡ 
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3)  ግሌባጩ ከመሠራቱ በፉት በዋናው ወረቀት የመጨረሻው የጀርባ ጽሐፌ “ከዚህ 

አንሥቶ የጀርባው ጽሐፌ በግሌባጩ ሊይ ካሌሆነ በቀር አይረጋም” የሚሌ ቃሌ 

ወይም ማናቸውንም ላሊ ተመሳሳይ ጽሐፌ የያዘ እንዯ ሆነ በዋናው ወረቀት ሊይ 

ከዚህ በኋሊ በጀርባ ተጽፍ የተፇረመ ሁለ አይጸናም፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አስር 

ስሇ መሇዋወጥ 

 አንቀፅ  956   የፇራሚዎች ግዳታ ወሰን 

አንዴ የሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት ቃሌ በተሇወጠ ጊዜ ከዚህ መሇወጥ 

በኋሊ የፇረሙት ፇራሚዎች ሁለ በተሇወጠው ቃሌ ይገዯዲለ፡፡ ከዚያ በፉት ያለት 

ፇራሚዎች ግን ሳይሇወጥ በነበረው በመጀመሪያው ቃሌ የተገዯደ ይሆናለ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አስራ አንዴ 

ስሇ ይርጋ 

አንቀፅ 957   የተወሰኑ ጊዜዎች 

1)  ከወረቀቱ  የተነሣ በእሺ ባዩ ሊይ የሚዯረጉ ክሶች ሁለ ከመከፇያው ቀን አንሥቶ 

በሶስት ዓመት ይርጋ ቀሪዎች ይሆናለ፡፡ 

2)  አምጪው በጀርባ በፇረሙ ሰዎችና በአውጪው ሊይ የሚያቀርበው ክስ፤ በሚገባው 

ጊዜ እንቢታ ማስታወቂያ ከተዯረገበት ወይም “ያሇ ኪሣራ የሚመሇስ” የሚሌ ቃሌ 

ባሇበት ጊዜ ከመክፇያው ቀን አንሥቶ በአንዴ ዓመት ይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

3)  በጀርባው የሚፇርሙት ሰዎች እርስ በርሳቸው ወይም በአውጪው ሊይ 

የሚያቀርቡት ክስ በጀርባ የፇረመው ሰው የወረቀቱን ዋጋ ከከፇሇበት ቀን ወይም 

ራሱ ከተከሰሰበት ቀን አንሥቶ በስዴስት ወር ይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

4)  ክስ በፌርዴ ቤት በቀረበ ጊዜ የይርጋ ዘመን መቆጠር የሚጀምረው የመጨረሻ ክስ 

ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን አንሥቶ ነው፡፡ 

5)  ፌርዴ ተሰጥቶ እንዯ ሆነ፤ ወይም ዕዲው በተሇይ በላሊ ሰነዴ ታምኖ እንዯ ሆነ 

ከዚህ በሊይ የተጻፈት የይርጋ ዘመኖች አይጸኑም፡፡ 
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አንቀፅ 958  ስሇ ማረጥ 

1)  ክስን ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ፤ ሦስተኛ ወገን ያቀረበውን ክስ በማስታወቅ ወይም 

በንግዴ ኪሣራ አሠራር ጊዜ መብት መጠየቂያ ወረቀትን በማቅረብ የይርጋ ዘመን 

መቆጠር የሚረጥ ይሆናሌ፡፡ 

2)  የይርጋው መረጥ ክስ በተዯረገበት ሰው ሊይ ካሌሆነ በስተቀር በላሊው ውጤት 

የሇውም፡፡ 

3)  የይርጋ ዘመኑ የተረጠ እንዯ ሆነ፤ እንዯዚሁ የሚቆይ ጊዜ ያሇው አዱስ የይርጋ 

ዘመን መቆጠር ይጀምራሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ አስራ ሁሇት 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ 959 የተወሰኑ ጊዜዎች፤ የበዓሊት ቀኖች 

1)  ስሇ ሏዋሊ ወረቀት ወይም የተስፊ ወረቀት አከፊፇሌ የተወሰነው ጊዜ በሕግ የታወቀ 

የበዓሌ ቀን ሲሆን የሚከተሇውም የሥራ ቀን ካሌሆነ እንዱከፌሌ ሉገዯዴ አይችሌም፤ 

እንዱሁም የሏዋሊ ወረቀትን ወይም የተስፊ ወረቀትን የሚመሇከቱ ላልች ተግባሮች 

ሁለ በተሇይ ሇእሺታ ማቅረብና የእንቢታ ማስታወቂያ ማጻፌ ባንዴ በሥራ ቀን 

ካሌሆነ በቀር ሉዯረጉ አይችለም፡፡ 

2)  ከነዚህ ተግባሮች አንደ የሚፇጸምበት የመጨረሻው ቀን በሕግ የታወቀ የበዓሌ ቀን 

በሆነ ጊዜ የማሇቂያው ቀን በሚከተሇው እስከ መጀመሪያ የሥራ ቀን ጊዜው 

የሚራዘም ይሆናሌ፡፡ ጣሌቃ የሚገቡት የበዓሌ ቀኖች በተወሰነው ጊዜ ግምት ውስጥ 

ይቆጠራለ፡፡ 

አንቀፅ 960    በሕግ ከታወቁት የበዓሌ ቀኖች ጋራ ተመሳሳይ የሆኑ ቀኖች 

 ጸንተው በሚገኙት ሕጎች አነጋገር ምንም አከፊፇሌ እንዲይዯረግባቸው እንዱሁም 

የእንቢታ ማስታወቂያ እንዱጻፌባቸው የተከሇከለት ቀኖች በሕግ እንዯታወቁት 

የበዓሊት ቀኖች ይቆጠራለ፡፡ 

አንቀፅ  961   የተወሰኑ ጊዜዎች አቆጣጠር 
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በሕግ ወይም በስምምነት ሇተወሰኑ ጊዜዎች፤ መነሻ የሆነው ቀን አይቆጠርም፡፡ 

አንቀፅ 962   በችሮታ የሚሰጠውን ጊዜ ስሇ መከሌከሌ 

ምንም የችሮታ ቀን ሇመስጠት አይፇቀዴም፡፡ 

 

ክፌሌ ሶስት 

ስሇ ቼክ 

ንዐስ ክፌሌ አንዴ 

ስሇ ቼክ እና ቼክ አጻጻፌ ሥርዓት 

አንቀፅ 963   ትርጓሜ 

     ቼክ ማሇት ገንዘብ ሰነደን ይዞ ሇሚቀርብ ሰዉ የተወሰነ ገንዘብ ከአዉጭዉ 

ሂሳብ ሊይ እንዱከፌሌ ሇባንክ ወይም ተመሳሳይ ስራ ሇሚያከናዉን የፊይናንስ ተም 

ወይም በህግ ሇተፇቀዯሇት ላሊ አካሌ የሚሰጥ ትዕዛዝ የሰፇረበት ተሊሊፉ የንግዴ 

ወረቀት ነዉ፡፡ 

አንቀፅ 964   አስፇሊጊ ስሇ ሆኑ መግሇጫዎች 

1) ማናቸውም ቼክ የሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ፡፡ 

(ሀ) የተወሰነገንዘብሇመክፇሌቅዴመ ሁኔታየላሇበት ትእዛዝ፤ 

(ሇ) መክፇሌ የሚገባው ከፊይ ስም፣ 

 (ሏ) የሚከፇሇዉ  የገንዘብ መጠንበአሃዝእና  በፉዯሌ፣ 

 (መ) ቼኩ የወጣበት ቦታና ቀን፤ 

 (ሠ) ቼኩን ያወጣው ሰው ስምና ፉርማ ፡፡ 

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ 1  ከተዘረዘሩት  አንደ እንኳን የጎዯሇዉ ገንዘብ ነክ 

ሰነዴ እንዯ ቼክ አይቆጠርም፡፡  

አንቀፅ 965   ከፊዩን ስሇ ማመሌከትቼክ በዚህ ሕግ አንቀፅ  963      በተመሇከቱት አካሊት   

ካሌሆነ በስተቀር  እንዱከፇሌ  ሉታዘዝ አይቻሌም፡፡ 
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አንቀፅ 966  የገንዘብ ስንቅ ትርጓሜ- 

  የገንዘብ ስንቅ ማሇት በቼኩ ሊይ የተጠቀሰውን የገንዘብ መጠን ሙለ በሙለ 

 የሚሸፌን በቂ ገንዘብ ቼኩን ባወጣው ሰው የባንክ ሂሳብ ውስጥ ቼኩ ከወጣ ጀምሮ 

መኖር ማሇት ነው፡፡  

 

አንቀፅ 967   በቂ ያሌሆነ የገንዘብ ስንቅ 

 

1) በወጣው ቼክ ሊይ ከተገሇፀው  ያነሰ የገንዘብ መጠን   በባንክ ሂሳብ ውስጥ  የተገኘ 

እንዯሆነ  የተገኘውን ገንዘብ የመቀበሌ ወይም ያሇመቀበሌ ምርጫ የተከፊዩ  

ይሆናሌ፡፡ ከፊዩም የተገኘውን የገንዘብ መጠን ሇተከፊይ የመናገር ግዳታ አሇበት፡፡   

2) ተከፊዩ  የተገኘውን የገንዘብ መጠን ቢወስዴም ከፊዩ በቂ ስንቅ የላሇ መሆኑን 

ማረጋገጫ የእምቢታ ማስታወቂያ  መስጠት አሇበት፡፡ 

አንቀፅ  968    የገንዘብ ሥንቅ አስቀዴሞ ስሇ መኖር 

 

1) አውጪው ራሱ ተቀማጭ ገንዘብ በከፊዩ ዘንዴ ያሇውና በግሌፅ ወይም በዝምታ 

በአንዴ ስምምነት መሰረት አውጪው በዚሁ የተነሳ ገንዘቡን በቼክ ሉያዝበት መብት 

ያሇው ካሌሆነ በስተቀር ቼኩ ተፅፍ ሉወጣ አይችሌም፡፡  ሆኖም እነዚህ ትእዛዞች 

ያሌተከበሩ ቢሆንም የቼኩ ባሇዋጋነት አይነካም፡፡  

2)  እምቢ የተባሇ እንዯሆነ ፡አዉጭዉ ሰነደን በሰጠ ጊዜ ከከፊዩ ዘንዴ የገንዘብ ስንቅ 

መኖሩን ማስረዲት ያሇበት አዉጪዉ ብቻ ነዉ፡፡ያሇዚያ ግን ምንም የእምቢታ 

ማስታወቂያ ከተወሰኑት ጊዜዎች በኋሊ ቢዯረግ አዉጪዉ ዋስ እንዱሆነዉ 

ይገዯዲሌ፡፡ 

አንቀፅ  969    ቼክ ሇዋስትና የማይውሌ ስሇመሆኑ 

1) ቼክ ጥሬ ገንዘብን ተክቶ ሇክፌያ አገሌግልት ብቻ የሚዉሌ ተሊሊፉ  የንግዴ ገንዘብ 

ነክ ሰነዴ ነዉ፡፡ 

2) ቼክን ሇዕዲ ወይም ሇላሊ ማናቸውም ጉዲይ እንዯ ዋስትና መገሌገሌ አይቻሌም፡፡ 
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አንቀፅ 970 እሺታ ስሊሇመኖሩ 

 ቼኩ ሊይ እሺ የሚሌ ጽሐፌ ሉጻፌበት አይቻሌም፡፡ የእሺታ ጽሐፌ በቼኩ ሊይ 

የተዯረገ እንዯ ሆነ፤ እንዲሌተጻፇ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 971   ገንዘብ መኖሩን በቼኩ ሊይ ስሇመመስከር 

1)  ተቃራኒ ውሳኔዎች ቢኖሩም አውጪው የሚያዝበት ስንቅ ቢኖረውም አውጪው 

በጠየቀ ጊዜ ከፊዩ ስንቅ መኖሩን በቼኩ ሊይ ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

2) ሇተረጋገጠው ቼክ የገንዘብ ስንቅ ሇአውጪው ጥቅም በአንቀፅ 993 855 መሰረት 

እስከተወሰነው የማቅረብ ጊዜ ዴረስ በሌዩ ሁኔታ ተይዞ ይቆያሌ፡፡ 

3)   በፅሁፌ የማረጋገጡ ተግባርም ከፊዩ በቼኩ ፉት በመፇረሙ ይታወቃሌ፡፡ 

አንቀፅ 972   ተከፊዩን ስሇ ማመሌከት 

1)  ቼክ በሚከተሇው አኳኋን ሉወጣ ይችሊሌ፡፡ 

(ሀ) ስሙ ሇተጠቀሰው ሰው በግሌጽ በሆነ አጻጻፌ “በትዕዛዝ” በሚሌ ቃሌ 

በመፃፌ፣  

(ሇ) “በትዕዛዝ” የሚሇው ቃሌ ባይኖርም ስሙ ሇተጠቀሰው ሰው በቀጥታ 

በመፃፌ፣ 

(ሏ) ስሙ ሇተጠቀሰው ሰው “ያሇትዕዛዝ” ወይም ይህን የመሰሇ ቃሌ  

በመፃፌ፣ወይም 

(መ) “ሇአምጪው እንዱከፇሌ” ብል በመፀፌ፡፡ 

2)  “ወይም ሇአምጭው”  ወይም ይህን የመሰሇ ቃሌ ያሇበት በአንደ ሰው ስም የወጣ  

ቼክ  “ሇአምጩው” ተብል እንዯወጣ ቼክ ይቆጠራሌ፡፡ 

3) የተከፊይ ስም የላሇበት ቼክ ሇአምጪው ተብል አንዯተፃፇ ቼክ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 973   በአውጪው ሇራሱ የታዘዘ ቼክና በአውጩው ሊይ የታዘዘ ቼክ 

1) )ቼኩሇአውጪው  ሇራሱ  የታዘዘ ሇመሆን  ይችሊሌ፡፡ 
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2) ቼክ ሇአንዴሦስተኛ ሰው  ሉታዘዝ ይቻሊሌ፡፡ 

3)  ባንኩ በራሱ ሊይ የሚያዘው ቼክ ሇአምጪው እንዱከፇሌ የሚሌ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 974  ወሇዴን በቼክ ሊይ ስሇ መጥቀስ 

በቼኩ ሊይ ወሇዴን የሚጠቅስ ቃሌ ሁለ  እንዲሌተጻፇ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 975  በገንዘብ ሌክ አጻጻፌ ስሇሚገኝ ሌዩነት 

1) የቼኩ ገንዘብ ሌክ በፉዯሌና በአሃዝ ተጽፍ ሌዩነት በተገኘበት ጊዜ በፉዯሌ ተገሌጾ 

የተጻው ዋጋ መከፇሌ አሇበት፡፡ 

2) ከሊይ የተዯነገገዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከአንዴ ጊዜ በሊይ በፉዯሌ ወይም ከአንዴ ጊዜ 

በሊይ በአኃዝ የተጻፇ የገንዘብ መጠን ሌዩነት ያሇው እንዯሆነ የተጻፇው ከፌተኛው 

የገንዘብ ዋጋ መክፇሌ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 976  ሇመገዯዴ ችልታ የላሊቸዉ ሰዎች ፉርማ 

በቼኩ ወረቀት ሇመገዯዴ ችልታ በላሊቸዉ ሰዎች ተፇርሞ እንዯሆነ፤ ወይም ሃሰት 

የሆኑ ፉርማዎች ወይም የላለ ሰዎች ፉርማዎች ወይም በላሊ ምክንያት ሁለ 

ፉርማዎቹ ቼኩን የፇረሙትን ሰዎች ሇማስገዯዴ የማይቻሌ እንዯሆነ፤ ወይም 

በእነርሱ ስም የተፇረመ ፉርማ ያሇበት እንዯሆነ፤ ግዳታ ዉስጥ የገቡ የላልች ሰዎች 

ፉርማ የፀና ይሆናሌ፡፡  

አንቀፅ 977   ቀስ ሇአውጪው ፉርማ  

1) አውጭው በቼኩ ሊይ ሙለ ስሙን መፃፌና ፉርማውን  ማኖር አሇበት፡፡  

2) ገንዘቡ ወጭ እንዲይዯረግ በማሰብ ወይም በላሊ ምክንያት ስምን ወይም ፉርማን 

በማዛባት መፇረም አይቻሌም፡፡ 

3) አዉጪዉ ቼኩ  በህገ-ወጥ መንገዴ ከእጁ መውጣቱን ካሊረጋገጠ ወይም መጥፊቱን 

አስቀዴሞ ካሊስመዘገበ ወይም በላሊ በማናቸውም መንገዴ ካሊረጋገጠ በስተቀር 

የተሳሳተ ስም ተፅፍ  ወይም የተዛባ ፉርማ ተፇርሞ የተገኘ እንዯሆነ ስሙን አሳስቶ 

የፃፇው ወይም ፉርማው አዛብቶ የፇረመው እራሱ እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 978   ሥሌጣን ሳይኖር ስሇ መፇረም 
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ማናቸውምውም ሰው የባሇቼኩ ወኪሌ ነኝ በማሇት ስሌጣን ሳይሰጠው ባንዴ ቼክ 

ሊይ የፇረመ በቼኩ መሰረት ራሱ የተገዯዯ ሆኖ የከፇሇም እንዯሆነ ተወከሌኩሇት 

የሚሇው ሰው ሉኖረው የሚችሇው መብት ይኖረዋሌ፡፡ ይኸውም መብት ከስሌጣን 

በሊይ ሇሰራ ወኪሌም የፀና ይሆናሌ፡፡  

አንቀፅ 979 የአውጪው ኃሊፉነት 

አውጪው ሇቼኩ ክፌያ ዋስትና ይሰጣሌ፡፡ ከዚህ ዋስትና ኃሊፉነት ሇመዲን 

የሚፃፇው ቃሌ ሁለ እንዲሌተፃፇ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 980  በሚወጣበት ጊዜ ጉዴሇት ስሊሇዉ ቼክ 

በሚወጣበት ጊዜ ጉዴሇት ያሇዉ ቼክ ሇተዯረጉት ስምምነቶች ተቃራኒ በመሆን 

የተሞሊ አንዯሆን ፡ በክፈ ሌቦና ቼኩን ካሊገኘ ወይም ሲያገኝ ጥፊት ካሊዯረገ የነዘሁ 

ስምምነቶች አሇመፇጸም በአምጪዉ ሊይ መቃወሚያ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

 

ንዐስ ክፌሌ ሁሇት 

ስሇ ማስተሊሇፌ 

አንቀፅ 981    ቼክ ተሊሊፉ ስሇ መሆኑ 

1)  ስሙ ሇተጠራ ሇአንዴ ሰው ጥቅም ግሌጽ በሆነ አጻጻፌ “በትእዛዝ” የሚሌ  ቃሌ 

ቢኖርም ባይኖርም እንዱከፇሌ የሚሌ አነጋገር ያሇበት ቼክ በጀርባ በመፇረም 

የሚተሊሇፌ ይሆናሌ፡፡ 

2)  ስሙ ሇተጠራ ሇአንዴ ሰው ጥቅም “የትእዛዝ ያሌሆነ” የሚሌ ቃሌ ወይም አንዴ 

ይህን የመሰሇ ቃሌ የያዘ እንዱከፇሌ የሚሌ አነጋገር  ያሇበት ቼክ ሉተሊሇፌ 

የሚችሇው መዯበኛ በሆነው የማስተሊሇፌ ፍርምና ሇዚሁ ማስተሊሇፌ ባሇው ውጤት 

ነው፡፡ 

3)  የጀርባው ፉርማ፤ ሇአውጪው ወይም ሇላሊ ግዳታ ሊሇበት ሁለ ጥቅም መዯረግ 

ይቻሊሌ፤ እነዚህም ሰዎች እንዯገና በቼኩ ጀርባ ፇርመው ሇማስተሊሇፌ ይችሊለ፡፡ 

አንቀፅ 982   በጀርባው የመፇረም አሞች 

1)  የጀርባው ፉርማ ያሇ ቅዴመ ሁኔታ መሆን አሇበት፤ በጀርባው ሊይ በሚጻፇው 

ፉርማ ሊይ የተዯረገ ቅዴመ ሁኔታ ሁለ እንዲሌተጻፇ ይቆጠራሌ፡፡ 
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2)  በከፉሌ ሇማስተሊሇፇ በጀርባ መፇረም የማይጸና ነው፡፡ እንዱሁም ከፊዩ በሰነደ 

ጀርባ የፇረመው ፇራሽ ይሆናሌ፡፡ 3) “ሇአምጪዉ“ተብል በጀርባ የተፇረመ ፉርማ 

ስም እንዲሌተሞሊበት ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ 

3)  ከፊዩ ላልች ብዙ የባንክ የስራ ማስኬጃ ቦታዎች ያለት ከሆነና በቼኩ ጀርባ 

የተፇረመሇት ቼኩን እንዱከፌሌ የተፇረመበት የስራ ማስኬጃ ቅርንጫፌ መስሪያ ቤት 

ሊይ ሳይሆን ሇላሊው ቅርንጫፌ መስሪያ ቤት ጥቅም ካሌሆነ በስተቀር ሇአምጪው 

የተዯረገው የጀርባ ፉርማ እንዯዯረሰኝ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 983   በወረቀቱ ጀርባ የአፇራረም ሥርዏት  

1) የጀርባ ፉርማ በቼኩ ወረቀት ጀርባ ሊይ ወይም በተያያዘው ቅጥሌ ወረቀት ሊይ 

መፃፌ አሇበት፣ በጀርባ የሚፇፅመው ሰው መፇረም አሇበት፡፡  

2) የጀርባውም ፇርማ ተጠቃሚውን ሳይጠራ ወይም በጀርባ በሚፅፇው ሰው ፉርማ 

ብቻ ሇመሆን ይችሊሌ፡፡ የዚህ የመጨረሻ ፉርማ ዋጋ ያሇው እንዱሆን በቼኩ ጀርባ 

ወይም በተያያዘው ቅጥሌ ወረቀት ሊይ መፃፌ አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 984  ውጤቶች 

1)  የጀርባ ፉርማ በቼኩ የሚገኙትን መብቶችና በተሇይም በአንቀፅ  941 

እንዯተወሰነው አኳኋን በገንዘብ ስንቅ ሊይ ያለትን መብቶች ያስተሊሌፊሌ፡፡  

2)  የጀርባውም ፉርማ ስም ያሌተሞሊበት እንዯ ሆነ አምጪው፤ 

(ሀ) ያሌተሞሊውን ስም በራሱ ስም ወይም በላሊ ሰው ስም መሙሊት ወይም፤ 

(ሇ) ቼኩን እንዯ ገና ሳይሞሊ ወይም ሇላሊ ሰው በጀርባው ፇርሞ ማስተሊሇፌ 

ወይም፤ 

(ሏ) ስም ሳይሞሊና በጀርባው ሳይፇርም ቼኩን ሊንዴ ሦስተኛ ወገን መስጠት 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 985   ዋስትና 

1)  ተቃራኒ የውሌ ቃሌ ከላሇ በስተቀር በጀርባ የሚፇርመው ሰው ሇአከፊፇለ ዋስትና 

ይሰጣሌ፡፡ 

2)  በጀርባ የፇረመዉ ሰዉ አዱስ በጀርባ መፇረምን ሇመከሌከሌ ይችሊሌ በዚህ ጊዜ 

ቼኩ ከዚያ በኋሊ በጀርባ ተፇርሞ ሇተሊሇፇሊቸው ሰዎች ዋስትና አይሰጥም 
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አንቀፅ 986   የአምጪውን መብት ስሇ ማረጋገጥ 

1) በጀርባው ሉፇረምበት የሚቻሌ ቼክ  የያዘ ሰው ምንም እንኳ የመጨረሻው በጀርባ 

መፇረም ስም ያሇተሞሊበት ቢሆን ባሇማረጥ ተከታትል በሚገኝ የጀርባ ፉርማ 

መብቱን ያረጋገጠ እንዯሆነ ሕጋዊ አምጪ እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ ሇዚህ ጉዲይ 

የተሰረዙ የጀርባ ፉርማዎች እንዲሌተፃፈ ይቆጠራሌ፡፡ ስም ሳይሞሊ በጀርባ መፇረም 

ላሊ የጀርባ ፉርማ ተከትልት እንዯሆነ ይኽንኑ የፇረመው ሰው ቼኩን ስም ሳይሞሊ 

በጀርባው በተፃፇው ፉርማ እንዲገኘው ይቆጠራሌ፡፡ ፡  

2) ስርዝ ዴሌዝ ያሇባቸው የጀርባ ፉርማዎች እንዲሌተፇረሙ ይቆጠራለ፡ 

አንቀፅ 987   ሇአምጪው የሆነ ቼክ 

 ሇአምጪው በሆነ ቼክ ሊይ የተዯረገ የጀርባ ፉርማ በጀርባ የፇረመውን ሰው  

የአቤቱታ መብት  በሚመሇከቱ ውሳኔዎች መሠረት ኃሊፉ ያዯረግዋሌ፡፡ መፇረሙም 

ገንዘብ ነክ ሰነደን በትእዛዝ ወዯ ሆነ ቼክ አይሇውጠውም፡፡ 

አንቀፅ 988    ይዞታን ስሇማጣት 

አንዴ ሰው በማንኛውም ምክንያት አንዴ ቼክ ከእጁ የወጣበት እንዯ ሆነ ቼኩ  

ሊምጪው የሚሌ ቢሆንም ወይም በጀርባው ሉፇረምበት የሚቻሌ ቼክ ቢሆንም  በጁ 

የዯረሰው አምጪ  በዚህ ሕግ አንቀፅ   964  በተመሇከተው ዏይነት ሇዚሁ ቼክ 

አምጪው መብቱን ካረጋገጠና በክፈ ሌቦና ካሊገኘው ወይም ሲያገኝ  ጥፊት  

ካሊዯረገ በስተቀር ቼኩን ሇመሌቀቅ አይገዯዴም፡፡ 

አንቀፅ 989   መቃወሚያ 

አምጪው ቼኩን ሲያገኝ ሆነ ብል ባሇዕዲውን ሇመጉዲት ካሊዯረገው በስተቀር በቼኩ 

መሠረት የተከሰሱት ሰዎች ከአውጪው ጋር ወይም በፉት አምጪ ከሆኑት ጋር 

በግሌ ግንኙነታቸው ሊይ በተመሠረቱት ሌዩነቶች አምጪውን ሉቃወሙት 

አይችለም፡፡ 

አንቀፅ 990  በመወከሌ በጀርባ ስሇ መፇረም 

1)  “ገንዘብ ስሇ ማስገባት” “ስሇ መቀበሌ” “ስሇ መወከሌ” ወይም ይህን የመሰሇ 

ማናቸውንም የውክሌና ትእዛዝ አሇበት የሚያሰኝ ጽሐፌ በቼኩ ጀርባ ተጽፍ እንዯ 

ሆነ፤ አምጪው በቼኩ ውስጥ ባለት መብቶች ሁለ ሉሠራባቸው ይችሊሌ፡፡ ነገር 
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ግን በመወከሌ ስም ካሌሆነ በስተቀር ቼኩን በጀርባው ሊይ ፇርሞ ሉያስተሊሌፌ 

አይችሌም፡፡ 

2)  እንዱሁ በሆነ ጊዜ በጀርባ ሇፇረመ ሰው መቃወሚያ በሚሆኑት መከሊከያ ካሌሆነ 

በስተቀር ተገዲጆቹ በአምጪው ላሊ መቃወሚያ ሉያቀርቡበት አይችለም፡፡ 

3)  በገንዘብ ነክ ሰነደ ጀርባ ሊይ በመፃፌ  የተሰጠው ውክሌና በወካዩ መሞት ወይም 

ችልታ ማጣት ምክንያት ቀሪ አይሆንም፡፡ 

አንቀፅ 991   ከመክፇያው ጊዜ ማብቂያ  ወይም ከእንቢታ ማስታወቂያ  በኋሊ በጀርባ 

ስሇመፇረም 

1) 1) ከእንቢታ ማስታወቂያ  ወይም ይህን ከመሰሇ ማረጋገጫ ወይም ቼኩን ሇማቅረብ 

ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ የሚዯረግ የጀርባ ፉርማ የመዯበኛ የማስተሊሇፌ ዉጤት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

2) 2) ተቃራኒ ማስረጃ ከላሇ በስተቀር፤ ቀን የላሇበት የጀርባ ፉርማ ከእንቢታ 

ማስታወቂያ ወይም ይህን ከመሰለ ማረጋገጫዎች ወይም በዚህ አንቀፅ  ንዐስ 

አንቀጽ 1 የተወሰነው ጊዜ ከማሇፈ በፉት እንዯተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ አራት 

ቼኩን ስሇ ማቅረብና ስሇ መክፇሌ 

አንቀፅ  992   የመክፇያው ጊዜ 

1)  ቼክ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ እንዯ ቀረበ ወዱያዉኑ የሚከፇሌበት ገንዘብ ነክ ሰነዴ 

ነው፡ 

2)  የክፌያ ቀኑን አሳሌፍ በመጻፌ ቼክን ሇወዯፉት የሚከፇሌ አዴርጎ ማውጣት 

የተከሇከሇ ነው::  

3)  የክፌያ ቀንን  ወዯፉት አራዝሞ ቢወጣ እንኳን እንዯቀረበ ወዱያዉኑ የሚከፇሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

4)  ቼክ በሰነዴ ወይም በኤላክትሮኒክስ ዘዳ ሉወጣ ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 993  ሇክፌያ ስሇማቅረብ  

1) በዚህ ህግ አንቀፅ  996  መሰረት ክፌያ ካሌቆመ በስተቀር ቼክ  ከወጣበት ዕሇት 

አንስቶ ተከፊይ ነው፡፡ 
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2) ቼክ ከወጣበት ዕሇት አንስቶ በሰሊሳ ቀናት ጊዜ ውስጥ ሇክፌያ ካሌቀረበ ዋጋ 

አይኖረውም፡፡   

አንቀፅ 994    ከአንዴ በሊይ ተከፊዩች 

1)  ከአንዴ በሊይ በሆኑ ሰዎች ሉወጣ  ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ሰዎች  ሉፇረም 

ወይም ከአንዴ በሊይ ሇሆኑ ሰዎች ሉከፇሌ ይቻሊሌ፡፡ 

2) ስሇአከፊፇለ ሁኔታ እና ስሇ ክፌያ ዴርሻ በቼክ ሊይ የሚሰፌር  ቃሌ ሁለ  

እንዲሇተጻፇ ይቆጠራሌ፡፡ 

3) የተከፊዩችን ዴርሻ በተመሇከተ በላሊ ስምምነት ሊይ የሰፇረ ጉዲይ የላሇ እንዯሆነ 

የገንዘቡ መጠን ተከፊዩች እኩሌ ዴርሻ እንዲሊቸዉ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 995  ስሇ ቀን አቆጣጠር ሌዩነት 

 ቼክ የቀን አቆጣጠራቸው የተሇያየ በሆነ በሁሇት ቦታዎች መካከሌ የወጣ እንዯ 

ሆነ፤ በሚከፇሌበት ቦታ ባሇው የቀን መቁጠሪያ በሚገናዘብበት ቀን የመውጫው ቀን 

እንዯሆነ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 996   ክፌያን ስሇ ማቆም 

1)  ቼኩ ከመከፇለ አስቀዴሞ ባንኩ እንዲይከፌሌ አውጭው ክፌያን ሇማስቆም 

የሚችሇው ቼኩ የጠፊበት ወይም የተሰረቀበት ከሆነ   ወይም በተመሳስሇ ፉርማ 

የወጣ እንዯሆነ ወይም ቼኩን ተገዴድ የፇረመ እንዯሆነ ወይም የህግ ችልታ 

በላሇዉ ሰዉ የተፇረመ እንዯሆነ ብቻ ነዉ፡፡ 

2)  የክፌያ ማቆም ትዕዛዝ  በስሌክ፣ በፅሁፌ ወይም በኤላክትሮኒክስ መሌእክት 

ምክንያቱን በመግሇፅ ይዯርጋሌ፡፡ በስሌክ የተዯረገ የክፌያ ማቆም ትዕዛዝ በአርባ 

ስምንት ሰአት ውስጥ በፅሁፌ ወይም በኤላክትሮኒክ መሌዕክት  ሇባንኩ መቅረብ 

አሇበት፡፡  

3)  ሇክፌያ ማቆም ትእዛዝ የቀረበዉ ምክንያት እዉነተኛ አሇመሆኑ የተረጋገጠ 

እንዯሆነ አዉጭዉ በተጠቃሚዉ ሊይ ሇሚዯርሰዉ ጉዲት ተጠያቂ ነዉ፡፡ 

አንቀፅ 997    ቼኩ ከወጣ በኋሊ ስሇ አውጪው መሞት 

ቼክ ከወጣ በኋሊ የአውጪው ሞት ወይም ችልታ ማጣት የቼኩን ውጤቶች 

አይነካም፡፡ 
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አንቀፅ 998  የዯረሰኝ ሰነዴ በከፉሌ የሚሆን አከፊፇሌ 

1) የገንዘቡ ስንቅ በቼኩ ሊይ ከተጻፇው ገንዘብ ያነሰ እንዯሆነ የቼኩ ዋጋ ሙለ በሙለ 

እስኪከፇሌ ዴረስ ቼኩ በተከፊይ እጅ ይቀመጣሌ፡፤ 

2)   ከፊይ የቼኩን ገንዘብ ሲከፌሌ ዯረሰኝ እንዱፇረምበት አምጪውን ሇማስገዯዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

3)   አከፊፇለ በከፉሌ የሆነ እንዯ ሆነ፤ ከፊዩ ይኸው አከፊፇሌ በቼኩ ሊይ እንዱገሇጽና 

ዯረሰኝም እንዱሰጠው ሇማስገዯዴ ይችሊሌ፡፡ 

4)  ከአንዴ ቼክ ዋና ገንዘብ ሊይ በከፉሌ የተዯረገ መክፇሌ አውጪዎቹንና በጀርባው 

የሚፇርሙትን ሰዎች በዚያ ሌክ ከዕዲ ነጻ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

አንቀፅ 999   በቼኩ ጀርባ የተፇረሙትን ስሇ መመርመር 

1) ባንኩ በቼኩ ጀርባ ሊይ ፇርመው ያስታሊሇፈትን ሰዎች ማንነትና ፉርማዉ በእርግጥ 

የነሱ መሆኑን የመመርመር ግዳታ የሇበትም፡፡ 

2) ሆኖም የአውጭውን ፉርማ እና የንዘብ ተቀባዩን ማንነት ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀፅ 1000  ስሇ ከፊዩ ነጻ መውጣት 

መቃወሚያ ሳይዯርሰው በቅን ሌቡናና በመዯበኛዉ የባንክ ሥራ  አፇጻጸም 

በተሇመዯው አኳኋን ቼክ የከፇሇ ከፊይ  ሇከፇሇ ገንዘብ ኃሊፉ አይሆንም፡፡ 

አንቀፅ 1001 በውጭ አገር ገንዘብ ስሇ መክፇሌ 

1)  በሚከፇሌበት አገር ባሌሆነ ገንዘብ እንዱከፇሌ የሚሌ ቃሌ በአንዴ ቼክ ሊይ የተጻፇ 

እንዯ ሆነ፤ በቼኩ የተጻፇ ገንዘብ ቼኩ እንዱቀርብ ከተወሰነው ጊዜ ውስጥ 

በሚከፇሌበት ቀን ባሇው በአገሩ የገንዘብ ምንዛሪተመን ሌክ ሇመክፇሌ ይቻሊሌ፡፡ ቼኩ 

ቀርቦ ያሇተከፇሇ እንዯ ሆነ፤ አምጪው  በሚያቀርብበት ቀን ወይም በሚከፇሌበት 

ቀን እንዯ አገሩ ምንዛሪ ተመን የቼኩ ገንዘብ ቼኩ በሚከፇሌበት አገር ገንዘብ 

እንዱከፇሇው ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

2)  የሚከፇሇው ገንዘብ በቼኩ ውስጥ በተወሰነው የምንዛሪ ተመን የሚሰሊ መሆኑን 

አውጪው በጽሐፌ ሇመግሇጽ ይችሊሌ፡፡ 

3)  በአንዴ በተሇየ ገንዘብ ይከፇሊሌ ብል አውጪው የጽሐፌ ቃሌ ያገባ እንዯ ሆነ፤ 

በዚህ አንፅ ንዐስ አንቀፅ ፩ እና ፪ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ አይሆኑም ፡፡ 
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4)  የቼኩ ገንዘብ አንዴ አይነት ስም ባሇው ገንዘብ የተመሇከተ ሆኖ በሚወጣበትና 

በሚከፇሌበት አገር ዋጋ ሌዩነት ያሇው ሲሆን የሚከፇሌበትን አገር ገንዘብ ሇመጥቀስ 

እንዯ ታሰበ ይገመታሌ፡፡ 

ንዐስ ክፌሌ አምስት 

የስርዝ ምሌክት ያሇበት ቼክና ከሑሳብ ውስጥ የሚገባ ቼክ 

 

አንቀፅ 1002    የስርዝ ምሌክት ያሇበት ቼክ ትርጓሜ 

1)  በዚህ ህግ አንቀፅ 981  የተነገሩትን ውጤቶች ሇማስገኘት ቼኩን የያዘ አምጪ 

ወይም አውጪ በቼኩ ሊይ የስርዝ ምሌክት ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፡ 

2)  የስርዙም ምሌክት በቼኩ ፉት ጏን ሇጏን በሆኑት ሁሇት መሥመሮች ይዯረጋሌ፤ 

ጠቅሊሊ ወይም ሌዩ ስርዝ ሇመሆን ይችሊሌ፡፡ 

3)  ስርዙም ጠቅሊሊ ሇመሆን የሚችሇው፤ በሁሇቱ መሥመሮች መካከሌ ምንም 

መግሇጫ የላሇው እንዯ ሆነ፤ ወይም “ባሇባንኩ” የሚሌ ወይም ይህን ተመሳሳይ 

የሆነ ቃሌ ያሇው እንዯ ሆነ፤ ነው፡፡ ሌዩ ስርዝ የሚሆነውም በሁሇቱ መሥመሮች 

መካከሌ የባሇባንኩ ስም የተጻፇበት እንዯ ሆነ ነው፡፡ 

4)  ጠቅሊሊ አሰራረዝ በሌዩ አሰራረዝ ሇመሇወጥ ይቻሊሌ፤ ሌዩውን አሰራረዝ ግን 

በጠቅሊሊው አሰራረዝ ሇመሇወጥ አይቻሌም፡፡ 

5)  አሰራረዙ ወይም የተመሇከተውን የባሇባንክ ስም የተዯመሰሰ እንዯ ሆነ፤ መዯምሰሱ 

እንዲሌተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡ 

አንቀፅ 1003    ውጤቶች 

1)  ጠቅሊሊ አሰራረዝ ያሇበት ቼክ ሇአንዴ ባንክ ወይም ከፊይ ባንክ ዯንበኛ ካሌሆነ 

በስተቀር ሉከፇሌበት አይቻሌም፡፡ 

2)  ሌዩ አሰራረዝ ያሇበት ቼክ ስሙ ሇተጠቀሰው ባንክ ወይም ይኸው ባንክ ከፊይ የሆነ 

እንዯ ሆነ ሇዯንበኛው ካሌሆነ በቀር ሉከፇሌ አይቻሌም፡፡  ሆኖም ስሙ የተጠቀሰው 

ባንክ ገንዘቡን እንዱቀበሌሇት ላሊውን ባንክ ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

3)  አንዴ ባንክ ከዯንበኞቹ ወይም ከአንዴ ላሊ ባንክ  ካሌሆነ በስተቀር የስርዝ ምሌክት 

ያሇበት ቼክ ሇመቀበሌ አይችሌም፡፡ ሇነዚሁ ሰዎች ካሌሆነ በስተቀር ሇላልች ሰዎች  

ብል ገንዘቡን ሇመቀበሌ አይችሌም፡፡ 
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4)  አንደ ከአንዴ ተቃራኒ ወይም የማይስማማ የሆነ ሌዩ የአሰራረዝ ምሌክት ያሇበት 

ቼክ አይከፇሌበትም፡፡ 

አንቀፅ 1004  “የማይተሊሇፌ” የሚሌ ጽሐፌ የያዘ የስርዝ ምሌክት ያሇበት ቼክ 

1)  የስርዝ ምሌክት ያሇበት ቼክ “የማይተሊሇፌ” የሚሌ ጽሐፌ ሉኖርበት ይችሊሌ፡፡ 

2) “የማይተሊሇፌ” የሚሌ ቃሌ የተጻፇበትን የተሰረዘ ቼክ የተቀበሇ ሰው በቼኩ ሊይ 

ቼኩን ከሰጠው ሰው የበሇጠ መብት ሉኖረው አይችሌም፡፡ ይኸንኑም ቼክ ሇላሊ ሰው 

ሇማስተሊሇፌ በፇሇገ ጊዜ እሱ ራሱ ካሇው የበሇጠ መብት ሇማስተሊሇፌ አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 1005   የባንኩ ኃሊፉነት 

1)  በዚህ ሕግ አንቀፅ 1003  እና 1004  የተመሇከቱትን ውሳኔዎች ያሌጠበቀ ባንክ 

ሇሚዯርሰው ጉዲት በቼኩ ሊይ የተጻፇውን የገንዘብ ሌክ መጠን  ኃሊፉ ነው፡፡ 

2)  ሆኖም በቅን ሌቡና ቸሌተኝነት ሳይኖርበት ቼኩን የሚከፌሇው ባንክ ሕጋዊ 

የሆኑትን ዯንቦች ተቃራኒ በመሆን አሰራረዙ የተበሊሸ የተዯመሰሰ ወይም የተሇወጠ 

ቢሆንም ኃሊፉነት አይኖርበትም፡፡ ሇእውነተኛው የቼክ ባሇሀብት እንዯ ከፇሇ 

ይቆጠራሌ፡፡ 

3)  በቅን ሌቡናና ቸሌተኝነት ሳይኖረው  ስሇዯንበኛ ሆኖ  የስርዝ ምሌክት ያሇበት ቼክ 

እንዱከፇሇው የሚቀበሌ ባንክ ዯንበኛው በሰነደ ሊይ መብት የላሇው ወይም መብቱ 

ጉዴሇት ያሇበት ቢሆንም  ኃሊፉነት አይኖርበትም፡፡ 

4)  አንዴ ባንክ አስቀዴሞ የስርዝ ምሌክት ባሇበት ቼክ ሊይ የተጻፇውን ገንዘብ 

በዯንበኛው ሰው ሑሳብ ሊይ በማስገባት በዚህ አንቀፅ የተዯነገጉትን ውሳኔዎች 

የሚሰጡትን ጥቅም አያሳጣውም፡፡ 

አንቀፅ 1006  ከሑሳብ ውስጥ የሚገባ ቼክ 

1)   አምጪው ወይም አውጪው  በቼኩ ሊይ በፉቱ በአግዴም መሥመር አጻጻፌ 

‹‹ከሑሳቡ ውስጥ የሚገባ›› የሚሌ ወይም ይህን የመሰሇ ቃሌ በማስገባት  ቼኩ 

በጥሬ ገንዘብ እንዲይከፇሌ መከሌከሌ ይችሊሌ፡፡ 

2)  ይህ ሲሆን ሇከፊዩ በጽሐፌ ወይም በኤላክትሮኒክስ  አከፊፇሌ ካሌሆነ ቼኩ ጥሬ 

ገንዘብ ሉከፇሌበት አይቻሌም፡፡ አከፊፇለም በባንክ ሑሳብ  በማስገባት፣ ከአንደ 

የባንክ ሑሳብ ወዯላሊው የባንክ ሑሳብ በማዘዋወር፤ ወይም ሑሳብን መማቻቻሌ 
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ወይም በሂሳብ ማጣሪያ ተም  በማቻቻሌ ይሆናሌ፡፡ በጽሐፌ የተዯረገ አከፊፇሌ 

በገንዘብ እንዯ ተዯረገ አከፊፇሌ ይቆጠራሌ፡፡ 

3)  ‹‹በሑሳብ ሊይ ማስገባት›› የሚሇው ጽሐፌ የተሰረዘ እንዯ ሆነ፤ ስርዙ 

እንዲሌተዯረገ ይቆጠራሌ፡፡ 

4)  ከዚህ በሊይ የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ያሌጠበቀ ከፊይ በዚህ ሕግ አንቀፅ 1005  

በተዯነገጉት ሁኔታዎች መሠረት ሇሚዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ ነው፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ስዴስት 

ሳይከፇሌ በመቅረቱ አቤቱታ ስሇማቅረብ  

 

አንቀጽ 1007 .የአምጭዉ መብት  

1)  በሚገባዉ ጊዜ የቀረበዉ ቼክ ያሌተከፇሇበት እንዯሆነ ና የአከፊፇለም እምንታ 

የተገሇጸዉ፡- 

(ሀ) ግሌጽ በሆነ ጽሁፌ፣    

(ሇ) በቼኩ ሊይ ቀን በማዴረግና በማጻፌ የቀረበበትንም ቀን በማመሌከት ከፊዩ 

በተሰጠዉ ማስታወቂያ  ወይም  

(ሏ) ቼኩ በሚገባዉ ጊዜ ቀርቦና ያሌተከፇሇበት መሆኑ መንግስት በፇቀዯሇት 

ገንዘብ ነክ በሆነ መስሪያቤት ቀን በተጻፇበት ማስታዎቂያ የተሰጠ እዯሆነ ፤ 

2)  አምጭዉ በጀርባ በፇረሙት ሰዎች በአዉጭዉና በላልች ተገዲጆች ሊይ 

የአቤቱታዉን ተግባር ሇመፇጸም ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 1008   የእንቢታ ማስታዎቂያ፤የተወሰነ ጊዜ 

1)  ሇማቅረብ የተወሰነዉ ጊዜ ከማሇፈ በፉት የእምቢታ ማስታዎቂያ መግሇጫ መዯረግ 

አሇበት  

2)  የማቅረቡ ተግባር በተወሰነዉ ጊዜ መጨረሻ ቀን የሆነ እንዯሆነ የእምቢታ 

ማስታዎቂያዉ በሚከተሇዉ የስራ መጀመሪያ ቀን ሇማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 1009    ማስታዎቂያ  
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1)  የእምቢታ ማስታዎቂያ የተዯረገበትን ቀን በሚከተለት አራት የስራ ቀኖች ዉስጥ 

በቼኩ አሇመከፇለን አምጭዉ በጀርባ ሇፇረመዉ ሰዉና ሇአዉጭዉ ማስታዎቂያ 

መስጠት አሇበት፡፡ 

2)  እያንዲንደ በወረቀቱ ጀርባ የሚፇርም ሰዉ ማስታዎቂያዉ በዯረሰበትቀን 

በሚከተለት ሁሇት የስራ ቀኖች ዉስጥ ከአዉጭዉ እስከሚዯርስ የፉተኛዎችን 

ማስታዎቂያዎች የሰጡት ሰዎች ስምና አዴራሻ በማመሌከት በጀርባ ፇርሞ 

ሊስተሊሇፇሇት ሰዉ የዯረሰዉን ማስታዎቂያ ማስታወቅ አሇበት ፡፤ከዚህ በሊይ 

የተመሇከቱት ጊዜወች የሚቆጠሩት የፉተኛዉ ማስታወቂያ ከዯረሰበት ቀን አንስቶ 

ነዉ/፡፡ 

3)  በቼኩ ጀርባ የፇረመዉ ሰዉ አዴራሻዉን ያሊመሇከተ ወይም በሚነበብ አይነት 

ያሌጻፇ እንዯሆነ፡ከእሱ በፉት ሇነበረዉ በወረቀቱ ጀርባ ሇፇረመዉ ሰዉ ማስታዎቂያ 

መስጠት በቂ ነዉ፡፤ 

4)   ማስታወቂያ መስጠት ያሇበት ሰዉ ማስታወቂያዉን በማናቸዉም አይነት ፡ቼኩን 

እንዱያዉ  መሌሶ በመሊክ ብቻ ቢሆንም እንኳ ፡ ሇማዴረግ ይችሊሌ፡፤ 

5)   ማስታዎቂያዉን በተወሰነሇት ጊዜ መስጠቱን ማስረዲት አሇበት፡፡ 

6)  ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተዉ በተወሰነዉ ጊዜ ማስታዎቂያዉን ያሌሰጠ ሰዉ 

መብቱን አያጣም፡በጊዜዉ ባሇማስታዎቁ በቸሌተኛነት ያዯረሰዉ ጉዲት ቢኖር ግን 

በቼኩ ሊይ ከተመሇከተዉ ገንዘብ የማይበሌጥ የጉዲት ኪሳራ ሇመክፇሌ ሃሊፉ ነዉ፡     

አንቀፅ1010  የተገዲጆች የአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂነት 

 

7)  በአንዴ ቼክ መሠረት የሚገዯደ ሰዎች ሁለ ሇአምጪው በንዴነትና በነጠሊ 

ሳይከፊፇሌ ኃሊፉዎች ናቸው፡፡አዉጭዉን ጨምሮ ከአምጭዉ በፉት በጀርባ የፇረሙ 

ሁለ ኃሊፉዎች ናቸዉ፡፡ 

8)  ሉገዯደበት በገቡበት ቅዯም ተከተሌ ሳይገዯዴ በነዚህ ሰዎች ሁለ በያንዲንደ ወይም 

በሁለም ሊይ አምጪው ክስ ሇማቅረብ መብት አሇው፡፡ 

9)  አንዴ ቼክ የፇረመና የዚሁኑ ገንዘብ የከፇሇ ሁለ ይኸንኑ የመሰሇ መብት አሇው፡፡ 

10)  ላልች ሰዎች መጀመሪያ ክስ ከተመሰረተበት ቀጥል የሚመጡ ቢሆንም እንኳን 

ግዳታ ከገቡት በአንደ ሊይ ክስ መጀመሩ  በነሱ ሊይ  ክስ ማቅረብን አይከሇክሌም፡፡ 
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አንቀጥ 1011   የአቤቱታው መብት ወሰን 

አምጪው፡- 

1) ከቼኩያሌተከፇሇውንቀሪገንዘብ ሌክ፤ 

2)  ካቀረበበት  ቀን  ጀምሮ  ሕጋዊ  ወሇደን፤ 

3) ገንዘቡን ሇማስመሇስ ያወጣቸዉን ሌዩ ሌዩ ወጭዎች፤ እና 

4)  ቢበዛ ከመቶዉ የአንደን ሲሶ ኮሚሽን ፤ 

ሇማስከፇሌ ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ1012 የቼኩን ዋጋ የከፇሇው ሰው የአቤቱታ መብት ወሰን 

1) የቼኩን  ዋጋ  የከፇሇ  ሰው፡- 

የከፇሇውንሙለ  ገንዘብ፣ 

2) የተባሇውን ገንዘብ ከከፇሇበት ቀን ጀምሮ ሕጋዊ ወሇደን፤3) ያወጣቸዉ ተያያዥ 

ወጭዎች፤  

3)   ከሺህ ሁሇት እጅ የማይበሌጥ ኮሚሽን፣ 

 ተገዲጅ የሆኑትን ሇመጠቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 1013    ቼኩ የእንቢታ ማስታወቂያና የዯረሰኝ ወረቀቱ እንዱሰጠው የመጠየቅ መብት 

 

1)  አቤቱታ የቀረበበት ወይም አቤቱታ ሉቀርብበት የሚችሌ ማንኛውም ግዳታ የገባ 

ሰው ሁለ ዋጋውን በመክፇሌ ከቼኩ ጋር የእምንቢታ ማስታወቂያውን እና የዯረሰኝ 

ወረቀት እንዱሰጠው ሇማስገዯዴ ይችሊ፡፡ 

2)  የቼኩን ዋጋ የከፇሇ ማንኛውም በጀርባ የፇረመ ሰው ሁለ የራሱን ፅሁፌና 

ከእርሱም ቀጥሇው በጀርባ የፇረሙትን ሰዎች ፅሁፌ ሇመሰረዝ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 1014  ከአቅም በሊይ የሆነ ሀይሌ 

1)  በተወሰኑ ቀኖች ውስጥ ቼኩን ሇማቅረብ ወይም የእንቢታ ማስታወቂያ ሇማዘጋጀት 

በማናቸውም በአንዴ መንግስት በተሰጠ ትእዛዝ ወይም ከአቅም በሊይ በሆነ ሀይሌ 

መሰናክሌ የተከሇከሇ እንዯሆነ የተወሰኑት ቀኖች ይራዘማለ፡፡ 
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2)  አምጪው ከአቅሙ በሊይ ስሇሆነው ጉዲይ በቼኩ ወይም ቅጥሌ ወረቀት ሊይ 

ማስታወቂያዎችን ቀንና ፉርማ አዴርጎ ሳይዘገይ በጀርባ ሇፇረመሇት ሰው 

ማስታወቂያ መስጠት አሇበት፡፡ ተጨማሪ ሇሆነው በዚህ ህግ አንቀፅ 1009  

የተመሇቱት ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ይሆናለ፡፡  

3)  ከአቅም በሊይ የሆነው ሀይሌ ሲቀር አምጪው ሳይዘገይ ሇማስከፇሌ ቼኩን 

ማቅረብና አስፇሊጊም ሲሆን የእምንቢታ ማስታወቂያ ማስፃፌ  አሇበት፡፡ 

4)  አምቺው በቼኩ ጀርባ ፇርሞ ሊስተሊሇፇሇት ሰው ከአቅም በሊይ ሇሆነው ሀይሌ 

ምክንያት፣ ማስታቂያ ከሰጠው በኋሊ ይህ ከአቅም በሊይ የሆነው ሀይሌ ከአስራ 

አምስተ ቀን በሊይ የቀጠሇ እንዯሆነ የቼኩ ማቅረቢያ ጊዜ ባይዯርስም ቼኩን ማቅረብ 

ወይም የእምንቢታ ማስታወቂያ ማስፃፌ ሳያስፇሌግ የአቤቱታ ማቅረብ መብቱን 

ሉሰራበት ይችሊሌ፡፡ 

5)  ሇአምጪው ወይም ቼኩን እንዱያቀርብ ወይም የእንቢታ ማስታወቂያ ፅሁፌ 

እንዱፅፌ ሇታዘዘው ሰው የግሌ የሆኑት ምክንያቶች ከአቅም በሊይ እንዯሆነ ሀይሌ 

አይቆጠሩም፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ሰባት 

አንደን ቼክ አባዝቶ መጻፌ 

አንቀፅ1015  እንዱባዛሇት የመጠየቅ መብት 

ሇአምጪው ተብል ከተጻፇበት ቼክ በስተቀር የወጣበት አንዴ ሀገር ሆኖ 

የሚከፇሌበት ላሊ አገር ወይም የወጣበትና የሚከፇሌበት አገር ክፌሌ አንዴ የሆነ 

ቼክ ሁለ አንዴ አይነት በሆኑ ጽሐፍች አባዝቶ ሇማውጣት ይቻሊሌ፤ ቼኩ ተባዝቶ 

ወጥቶ እንዯ ሆነ በተባዙት ጽሐፍች ውስጥ ተራ ቁጥር ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡ ይህ 

ካሌሆነ ግን እያንዲንዲቸው እንዯ ተሇየ ቼክ ይቆጠራለ፡፡ 

አንቀፅ1016   በተባዙት ጽሐፍች መካከሌ ሰሊሇው ግንኙነት 

1)  በአንደ ጽሐፌ የተዯረገው መክፇሌ የተባዙትን የላልችን ጽሐፍች ውጤት 

ይሽራሌ ተብል ባይነገር እንኳ ከጽሐፍቹ ባንደ ሊይ የተዯረገው መክፇሌ 

ከግዳታዎቹ ነጻ ያወጣሌ፡፡ 
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2)  የተባዙትን ጽሐፍች ሇሌዩ ሌዩ ሰዎች ያስተሊሇፇ በቼኩ ጀርባ የፇረመ ሰውና 

እንዱሁም ከእሱ በኋሊ በቼኩ ሊይ የፇረሙ ሰዎች ሁለ ፉርማቸው ሊለባቸው 

ሇተባዙትና ሊሌተመሇሱት ጽሐፍች ኃሊፉዎች ናቸው፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ስምንት 

ስሇ መሇዋወጥ 

አንቀፅ1017   የፇራሚዎች ግዳታ ወሰን 

የአንዴ ቼክ ጽሐፌ የተሇወጠ እንዯ ሆነ ከዚህ መሇወጥ በኋሊ የፇረሙት 

ፇራሚዎች የሚጠይቁት በተሇወጠው ውሌ መሠረት ነው፡፡ ከመሇወጡ በፉት 

የፇረሙት ግን በመጀመሪያው ቃሌ ይገዲዲለ፡፡ 

አንቀፅ 1018   የስርዝ ምሌክት ያሇበት ቼክ መሇወጥ 

1)  የስርዝ ምሌክት ያሇበት ቼክ የሆነ እንዯ ሆነ፤ መሇዋወጡን ባዯረገው ወይም 

በፇቀዯው ሰውና ከሱም በኋሊ በቼኩ ጀርባ ሊይ በፇረሙት ሰዎች ሊይ ካሌሆነ 

በስተቀር፤ የስርዙ ምሌክት ያሇፇቃዴ መሇዋወጥ ቼኩን ዋጋ ያሳጣዋሌ፡፡ 

2)  መሇወጡ የማይታይ የሆነ እንዯ ሆነ፤ በሕግ የተፇቀዯሇት አምጪ ቼኩ 

እንዲሌተሇወጠ ሁለ መጀመሪያ በተጻፇበት ቃሌ መሠረት እንዱከፇሇው ሇማስገዯዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ ዘጠኝ 

ስሇ ይርጋ ዘመን 

አንቀፅ 1019  የተወሰኑ ጊዜዎች 

1)  በጀርባ በሚፇርሙ ሰዎች በአውጪውና በላልች ተገዲጆች ሊይ የሚቀርቡ 

የአምጪው  አቤቱታዎች ቼኩን ሇማቅረብ የተወሰነው ጊዜ ካሇፇ ጀምሮ በሶስት ወር 

ይርጋ ይታገዲለ፡፡ 

2) ተገዲጁ የቼኩን ዋጋ ከከፇሇበት ቀን ወይም ራሱ ከተከሰሰበት ቀን አንሥቶ ሇአንዴ 

ቼክ ክፌያ እያንዲንደ ተገዲጅ በላልች ተገዲጆች ሊይ ያሇው የአቤቱታ  መብት 

በሶስት ወር ይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 
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3)  አምጪው በከፊዩ ሊይ የሚያቀርበው አቤቱታ ቼኩን ሇማቅረብ የተወሰነው ጊዜ 

ካሇቀ ጀምሮ በአንዴ ዓመት ይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 

4)  ክስ በፌርዴ ቤት በቀረበ ጊዜ የይርጋ ዘመን መቆጠር የሚጀምረው በፌርዴ ቤት 

የመጨረሻው ክስ ከተፇፀመበት ቀን አንሥቶ ነው፡፡ 

5)  ፌርዴ ተሰጥቶ እንዯ ሆነ፤ ወይ ዕዲው በተሇይ በላሊ ሰነዴ ታምኖ እንዯ ሆነ፤ 

ከዚህ በሊይ የተጻፇው የይርጋ ዘመን አይጸናም፡፡ 

አንቀፅ 1020   ሰሇ ማረጥ 

1)  ክስን ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ ሦስተኛ ወገን ያቀረበውን ክስ በማስታወቅ ወይም 

በኪሣራ አሠራር ጊዜ መብት መጠየቂያ ወረቀትን በማቅረብ የይርጋ ዘመን መቆጠር 

ይረጣሌ፡፡ 

2)  ክሱ በቀረበበት ሰው ሊይ ካሌሆነ በቀር የይርጋው መረጥ በላሊው ሊይ ውጤት 

የሇውም፡፡ 

3)  ይርጋው የተረጠ እንዯ ሆነ እንዯዚሁ የሚቆይ ጊዜ ያሇው አዱስ የይርጋ ዘመን 

መቆጠር ይጀመራሌ፡፡ 

 

ንዐስ ክፌሌ አስር 

ጠቅሊሊ ውሳኔዎች 

 

አንቀፅ 1021    የተወሰኑ ጊዜዎች የበዓሊት ቀኖች 

 

1)  የሥራ ቀን ካሌሆነ አንዴ ቼክ ሇማቅረብና የአሇመከፇሌ መረጋገጫ ሇማጻፌ 

አይቻሌም፡፡ 

2)  ቼኩን ስሇሚመሇከቱ ተግባሮች አፇጻጸምና በተሇይም ሇማቅረብ ወይም የእንቢታ 

ማስታወቂያ  ሇማጻፌ ወይ ተመሳሳይ ማስታወቂያ ሇማዯራጀት በሕጉ የተፇቀዯው 

የተወሰነ ጊዜ መጨረሻ በሕግ የታወቀ የበዓሌ ቀን የሆነ እንዯ ሆነ፤ የማሇቂያውን 

ቀን አስከሚከተሇው መጀመሪያ የሥራ ቀን ጊዜው የሚራዘም ይሆናሌ ጣሌቃ 

የሚገቡት የበዓሌ ቀኖች በተወሰነው ጊዜ ግምት ውስጥ ይቆጠራለ፡፡ 
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3) ጽንተው በሚገኙት ሕጎች አነጋገር ምንም አከፊፇሌ እንዲይዯረግባቸውና 

የአሇመከፇሌ መረጋገጫ  እንዲይጻፌባቸው የተከሇከለት ቀኖች በሕግ እንዯ ታወቁት 

የበዓሌ ቀኖች ይቆጠራለ፡፡ 

አንቀፅ 1022   የወሰኑ ጊዜዎች አቆጣጠር 

በሕግ ወይም በስምምነት ሇተወሰኑ ጊዜዎች መነሻ የሆነው ቀን አይቆጠርም፡፡ 

አንቀፅ1023  በችሮታ የሚሰጠውን ጊዜ ስሇ መከሌከሌ 

 ምንም የችሮታ ጊዜ ሉሰጥ አይፇቀዴም፡፡ 

 

ክፌሌ አራት  

የመንገዯኞች ቼክ 

 አንቀፅ 1024    ትርጓሜ 

 የመንገዯኞች ቼክ ማሇት ገንዘብ ተከፊዩ የአውጪው ባንክ ቅርንጫፌ በሆነ ባንክ 

ወይም ከዚሁ ከአውጪ ባንክ ጋራ ግንኙነት ባሇው በማንኛውም ባንክ ገንዘብ 

እንዱቀበሌ በሰነደ ውስጥ የሚከፇሇውን ገንዘብ ሌክ ጽፍ አንዴ ባንክ ሇዯንበኛው 

የሚሰጠው ገንዘብ ነክ ሰነዴ ነው፡፡ 

አንቀፅ 1025  በመንገዯኞች ቼክ ሊይ የሚጻፇው ዝርዝር 

1)   የመንገዯኞች ቼክ የሚከተለትን ማካተት ይኖርበታሌ፡፡  

 

(ሀ)  “የመንገዯኞች ቼክ”  የሚሌ  ቃሌ፡- 

(ሇ)  ቼኩን  ያወጣው ባንክ  ስምና  የሃሊፉዉ  ፉርማ፡፡ 

(ሏ)  የተከፊዩ  ስም፡፡ 

(መ)  የተወሰነ  ገንዘብ  የመክፇሌ  ቃሌ፡፡ 

(ሠ)  “በትዕዛዝ”ወይም“የማይተሊሇፌ”  የሚሌ  ቃሌ፡፡ 

(ረ)  የወጣበትን  ቀንና  ቦታ፡፡ 

(ሰ) ቼኩ የሚያገሇግሌበን ጊዜ ሌክ እና ይኸውም ጊዜ ከአንዴ ዓመት 

የማይበሌጥ መሆኑን፡፡ 



360 
 

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 ከተመሇከቱት አንደ እንኳን የጎዯሇው የመንገዯኞች 

ቼክ ዋጋ አይኖረውም፡፡ 

አንቀፅ1026   የሚከፇሌበት ሁኔታና ቦታ 

1)  ቼኩ የሚከፇሌበት ቦታ በቼኩ ሊይ ወይም ሇተከፊዩ በተሰጠው በማናቸውም ላሊ 

ሰነዴ ሊይ ሉመሇከት ይቻሊሌ፡፡ 

2)  ገንዘብ ተከፊዩ ገንዘቡ እንዱከፇሇው የሚጠይቅበት ሁኔታ በቼኩ ሊይ ወይም 

ሇተከፊዩ በተሰጠው በማናቸውም ላሊ ወረቀት ሊይ ሉመሇከት ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 1027  ስሇ ቼኮች የሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች ስሊሇመሆናቸው 

1)  በቼኩ ሊይ ተፇጻሚዎች የሚሆኑት ሕጋዊ ዴንጋጌዎች በመንገዴ ቼክ ሊይ 

ተፇጻሚዎች አይሆኑም፡፡ 

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ የተመሇከተዉ ቢኖርም እንኳን ስሇ ሏሰት ቼክ ወይም 

በሏሰት ስሇ ተሇዋወጠ ቼክ ተፇጻሚ የሚሆነውን የወንጀሌ  ሕግ ዴንጋጌ የተጠበቀ 

ነው፡፡  

ክፌሌ አምስት 

የመክፇሌ እንቢታን ስሇማስታወቅ 

 

አንቀፅ 1028    የመክፇሌ እንቢታን ስሇመመዝገብና ስሇማስቀመጥ 

1)  የሚተሊሇፈ የንግዴ ገንዘብ ነክ ሰነድች የመክፇሌ እንቢታ ቃሌ ሰነድችን 

የመመዝገብና የማረጋገጥ ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ይመዘገባሌ፡፡  

2)  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ 1 መሰረት ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ስሇእያንዲንደ 

ባሇዕዲ ከዚህ ቀጥል የተመሇከቱትን በሰንጠረዥ አዘጋጅቶ ማስቀመጥ አሇበት፡፡ 

(ሀ) ሇመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ የተፃፇበት 

(ሇ) የተከፊዩን ወይም የአውጪውን ስም፣ስራና መዯበኛ የመኖሪያ ቦታ 

(ሏ) የተስፊ ሰነዴ አውጪው ወይም የሀዋሊውን ወረቀት እሺ ባይ ስም ወይም 

የንግዴ ስም፣ስራውንና መዯበኛውን መኖሪያ ቦታ 
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(መ) እዲው የሚከፇሌበት ቀን የሇ እንዯሆነ 

(ሠ) በገንዘብ ነክ ሰነደ ሊይ የተፃፇውን የገንዘብ ሌክ 

(ረ) ሇመክፇሌ የእንቢታ ማስታወቂያ ተዯርጎ ያስገኘውን ውጤት፡፡ 

አንቀፅ1029    ግሌባጨችን ስሇመስጠት 

የመክፇሌ እንቢታ ማስታወቂያ ከተፃፇበት ቀን አንስቶ አንዴ ወር ካሇፇ በኋሊና 

ከአንዴ አመት በማይበሌጥ ጊዜ ውስጥ ማናቸውም ሰው ግሌባጩ የሚያስፇሌገውን 

ወጪ ራሱ ከፌል በዚህ ህግ አንቀፅ 1028 መሰረት የተዘጋጀውን ሰንተረዥ 

ግሌባጭ እንዱሰጠው ባሇስሌጣኑን መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ 1030   8 ስሇመሰረዝ 

1)  በባሇዕዲው ሰነደ የተከፇሇ መሆኑን የሚያስረዲ የምስክር ወረቀት ዯረሰኝ ተቀብል 

ያስቀመጠ እንዯሆነ ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ባሇሙያ ሇዚህ ባሇዕዲ ተብል 

በተዘጋጀው ሰንጠረዥ ሊይ የተፃፇውን የመክፇሌ እንቢታን ማስታወቂያ በባሇዕዲው 

ኪሳራ እንዱሰረዝ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

2) ስሌጣን በተሰጠው አካሌ ስሇተቀመጡት ወረቀቶች የባሇስሌጣኑ ባሇሙያው ባሇበት 

ኃሊፉነት የመክፇሌ እንቢታን ማስታወቂያ ከተፃፇበት ቀን አንስቶ ሁሇት አመት 

ካሇፇው ሉጠየቅበት አይችሌም፡፡ 

አንቀፅ 1031    ማሳተም የማይፇቀዴ ስሇመሆኑ 

3) በዚህ ህግ አንቀፅ 1028  መሰረት የተዘጋጀውን ሰንጠረዥና ዝርዝር በማናቸውም 

ሁኔታ አዴርጎ ማሳተም የተከሇከሇ ነው፡፡ ታትሞም ከተገኘ በባሇስሌጣኑ ሊይ 

ሀሊፉነትን የሚያስከትሌ ይሆናሌ፡፡ 

 

አምስተኛ መጽሏፌ 

 የኪሣራ ሕግ 

ርዕስ አንዴ 



362 
 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 1032   የኪሳራ ሂዯት ትርጓሜ   

  “የኪሣራ ሂዯት” ማሇት በባሇዕዲውም ሆነ በዚህ መፅሃፌ ዴንጋጌዎች መሠረት የኪሣራ 

 ሑዯትን ሇማስጀመር መብት ባሊቸው ላልች ሰዎች ጥያቄ አቅራቢነት የሚዯረግ፤ 

 እንዯጥያቄው አይነትና ሁኔታ የባሇዕዲው ንግዴ ወይም ዕዲ በአዱስ የሚዯራጅበት ወይም 

 የባሇዕዲው መክሰር የሚታወጅበትና በግዳታ የሚዯረግ የንብረት ሽያጭ የሚከናወንበት 

 ሂዯት ነው። 

አንቀጽ 1033 አሊማ 

“የኪሳራ ሂዯት” አሊማዎች የሚከተለት ናቸው፡-  

1)  በገበያ ውስጥ መተማመንን በመፌጠር የኢኮኖሚ መረጋጋትና እዴገት እንዱኖር 

ማዴረግ፤    

2) ዕዲን ሇማስመሇስ በሚዯረጉ የተናጠሌ እርምጃዎች ሀብት እንዲይባክን እና 

እንዱጠበቅ ማዴረግ፤   

3)  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች መብታቸውን ውጤታማ በሆነ መንገዴ 

እንዱያስከብሩበት ማስቻሌ፤ 

4) በተመሳሳይ ሁኔታ ሊይ በሚገኙ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች መካከሌ ፌትሏዊነትን 

መጠበቅ፤ 

5) - የማገገሚያና የኪሳራ ሂዯቱ ጊዜውን የጠበቀ፣ ቀሌጣፊ እና ገሇሌተኛ እንዱሆን 

ማዴረግ፤ 

6) ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች መብት እውቅና መስጠትና የመብት ጠያቂዎችን ዯረጃ 

የሚመሇከት ግሌፅ ዴንጋጌ ማስቀመጥ፤ 

7) በጊዜያዊ የገንዘብ ችግር ምክንያት ዕዲ ከመክፇሌ ያረጡ ወይም ሇማረጥ 

የተቃረቡ ነጋዳዎች እንዯገና ተዯራጅተው እንዱያገግሙ  እዴሌ መስጠት፤ እና 

8) በኪሣራ ሂዯት ውስጥ አሌፇው ማገገም ያሌቻለትን ከንግደ እንዱወጡ በማዴረግ   

የአዱስ ጅማሬ ተስፊ መስጠት፡፡ 



363 
 

 አንቀጽ 1034    የተፇጻሚነት ወሰን 

1) የዚህ መፅሃፌ ዴንጋጌዎች የእሽሙር ማኅበራት ከሆኑት በስተቀር  ነጋዳ በሆኑ ላልች 

ሰዎች ሊይ ተፇፃሚዎች ይሆናለ። 

2)   በላሊ  ሕግ እንዱታይ ካሌተዯነገገ በስተቀር በላልች ሕጎች መሠረት የተሙና 

የሚገዙ ነጋዳዎች ሊይ የዚህ መፅሃፌ ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ። 

3) በዚህ መጽሃፌ ዴንጋጌዎች መሠረት የተጀመረ የኪሣራ ሂዯት ከኢትዮጵያ ውጪ 

በሚገኙ የባሇዕዲው ንብረቶች ሊይም ተፇጻሚ ይሆናለ።( 

አንቀጽ 1035 ሥሌጣን ስሊሇው ፌርዴ ቤት 

1) ዕዲን እንዯገና ከማዯራጀት እና ከመክሠር ጋር በተያያዘ  የሚቀርብ አቤቱታ   

የሚታየው የነጋዳው ስራ በተመበት፣ ነጋዳው ከአንዴ በሊይ የሆኑ የንግዴ 

መዯብሮች ያለት እንዯሆነ ዋናው የንግደ ሥራ ወይም ዋናው መስሪያ ቤት ባሇበት 

ቦታ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ይሆናሌ፡፡     

2) በውጪ ሃገር ባሇ ፌርዴ ቤት የተሰጠው የኪሳራ ውሳኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሇ 

የባሇዕዲው ንብረት ሊይ ተፇጻሚ የሚሆነው፤ ፌርዴ ቤቱ አግባብነት ያሇው ጥያቄና 

ማመሌከቻ ሲቀርብሇት፣ 

(ሀ) የሃገሪቱን ሕጎች እና ኢትዮጵያ አባሌ የሆነችባቸውንና ያጸዯቀቻቸውን ዓሇም ዓቀፌ 

ስምምነቶች እና ላልች ሌዩ ዴንጋጌዎች  በመከተሌ፣ ወይም 

(ሇ) ውሳኔው በተሰጠበት ሀገር በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠ ፌርዴ የሚፇጸም ከሆነ 

ወይም ወዯፉት እንዯሚፇጸም ማረጋገጫ የሚቀርብ ከሆነ በሃገሪቱ ለዏሊዊነት፣ 

ዯህንነት፣ ህዝባዊና ማህበራዊ ጥቅሞች እንዱሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ገንዘብ 

ጠያቂዎች መብትና ጥቅም ሊይ ምንም ጉዲት የማይዯርስ መሆኑን ያረጋገጠ እንዯሆነ 

ነው። 

3) የዓሇምአቀፌ ስምምነቶች  ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው፣ የንግደ ዋና መሥሪያ ቤት 

በውጪ አገር ያሇ  እና መክሠሩ በውጪ አገር ፌርዴ ቤቶች የተወሰነ ቢሆንም ፤ 

መክሠሩ በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች ሉታይ ይችሊሌ። 
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አንቀጽ 1036  ስሇ ክፌያ መረጥ ሁኔታዎች 

1) ሇዚህ መጽሃፌ ዓሊማ የክፌያ መረጥ ማሇት የመክፇያ ጊዜያቸው የዯረሱ ዕዲዎችን 

ወይም የመክፇያ ጊዜያቸው ያሌዯረሱ ዕዲዎችን ወዯፉት ሇመክፇሌ ያሇመቻሌ ወይም 

ዕዲው ከሏብቱ በሊይ ሲሆን  ነው።  

2) የባሇዕዲውን የመክፇሌ ችልታ ሇመወሰን ፌርዴ ቤቱ የሚከተለትን ሁኔታዎች 

ይመረምራሌ፤ 

(ሀ) የባሇዕዲውን አጠቃሊይ የሏብት መጠን፣ 

(ሇ) የባሇዕዲውን  አጠቃሊይ የዕዲ መጠን፣ 

(ሏ) የባሇዕዲውን የገንዘብ  ፌሰት ፣   

(መ) የገንዘብ መብት ጠያቂዎች የተናጠሌ መብት የማስከበር እንቅስቃሴ በንብረቱ ዋጋ 

እና በንግደ ቀጣይነት ሊይ ሉኖረው የሚችሇውን ተጽዕኖ እና 

(ሠ) ተያያዥ የሆኑ የገበያና የገንዘብ ሁኔታዎችን፡፡  

3) ፌርዴ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 የተመሇከቱትን ጉዲዮች ሇመመርመር፤ 

(ሀ) ባሇዕዲው  በአቤቱታው ወይም በመሌሱ ያያያዛቸውን የሑሳብ መግሇጫዎች፣ 

(ሇ) እነዚህ በቂ ሆነው ካሌተገኙ በግሌጽ በሇያቸው ጉዲዮች ሊይ ቀዲሚ ምርመራ 

በማዘዝ በምርመራው የተገኙ ማስረጃዎችን ይመሇከታሌ።  

4) ፌርዴ ቤቱ በዚህ አንቀጽ  ንዐስ አንቀጽ (3) መሰረት የቀረበሇትን አቤቱታና 

በአቤቱታው ሊይ በባሇዕዲው የተሰጠውን ምሊሽ ከመረመረ በኋሊ  የነጋዳውን መክሠር 

የሚያረጋግጥ ውሳኔ ካሌሰጠ በስተቀር አንዴ ነጋዳ ዕዲውን መክፇሌ በማረጡ ብቻ 

እንዯከሰረ አይቆጠርም። 

ርዕስ ሁሇት 

 ዕዲን እንዯገና  ማዯራጀት 
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ምዕራፌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 1037ዕዲን እንዯገና  ማዯራጃት፣ ትርጉምና አሊማዉ 

1) ዕዲን እንዯገና  ማዯራጀት ማሇት ዕዲዉን መክፇሌ ያረጠ ወይም ሉያርጥ ያሇ ባሇዕዲ 

የኪሳራ ዉሳኔ ከተሰጠ ወይም ከመሰጠቱ በፉት በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ዴምጽ 

ብሌጫ እና በፌርዴ ቤት ዉሳኔ መሰረት ዕዲዉን እንዯገና  በማዯራጀት ባሇዕዲዉ የንግዴ 

ስራዉን እያከናወነ እንዱቀጥሌ ወይም የንግዴ ስራዉን እንዯገና እንዱጀምር የሚያስችሌ 

ስርአት ነዉ፡፡ 

2) ዕዲ እንዯገና  ተዯራጅቷሌ የሚባሇዉ በዚህ መጽሏፌ ዴንጋጌዎች መሰረት የዕዲዉ 

መጠን፤ አይነት እና የአከፊፇሌ ሁኔታዎች በላሊ የዕዲ ወይም የመብት አይነት፤ 

መጠንና የአከፊፇሌ ሁኔታዎች በፌርዴ ሲሇወጡ ነዉ፡፡  ዕዲ ከዚህ በታች ከተመሇከቱት 

በአንደ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑት ጥምረት እንዯገና ሉዯራጅ ይችሊሌ፤  

(ሀ) የመክፇያ ጊዜዉን በማራዘም፤  

(ሇ) የዕዲዉን መጠን በመቀነስ ወይም በመጨመር፤ 

(ሏ) ዕዲዉን እኩሌ፤ የበሇጠ፤ ወይም ያነሰ ዋጋ ባሇዉ ላሊ አይነት ዕዲ ወይም 

መብት ወይም ንብረት በመተካት፤ 

(መ) አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን የባሇዕዲዉ 

ዴርጅት ባሇዴርሻ በማዴረግ፤  

(ሠ) የባሇዕዲውን ንብረት በከፉሌም ሆነ በሙለ ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

በመተው፤ወይም 

(ረ) በላልች ተመሳሳይ መንገድች ነው። 

3) ባሇዕዲዉ ሇተሇያዩ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ያለበት ዕዲዎች በተሇያየ መሌኩ እንዯገና 

ሉዯራጁ ይችሊለ፡፡ 
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4) ዕዲን በአዱስ የማዯራጀት ሂዯትና ዉጤት በርእስ ሁሇት ባለት ዴንጋጌዎች መሰረት 

ይገዛሌ፡፡ በአንዴ ወይም ከዚህ በሊይ ባለ የገንዘብ መብት ጠያቂዎችና ባሇዕዲ መካከሌ 

በዚህ መጽሏፌ ዴንጋጌዎች ዉጭ በዉሌ የሚዯረግ ዕዲን በአዱስ የማዯራጀት ስምምነት 

አግባብነት ባሊቸዉ የዉሌ ሕግ ዴንጋጌዎች ይገዛለ፡፡ 

አንቀጽ 1038 የዕዲ እንዯገና መዯራጀት ሊይ የሚሰጥ  ፌርዴ ማስታወቂያ 

      የዕዲ እንዯገና መዯራጀትን በማጽዯቅ ወይም ውዴቅ በማዴረግ የተሰጠ  ፌርዴ በዚህ 

 ሕግ አንቀጽ 1101  መሠረት ያሇውን አካሄዴ በመከተሌ በማስታወቂያ መዉጣት 

 አሇበት፡፡  

አንቀጽ 1039 የዕዲ እንዯገና መዯራጀትን  በተመሇከተ በተሰጠ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ስሇማሇት 

የዕዲ እንዯገና መዯራጀትን በማጽዯቅ ወይም ውዴቅ በማዴረግ በተሰጠ ፌርዴ ሊይ ባሇዕዲዉ 

ወይም  በዚህ ሕግ አንቀጽ  1074  መሰረት የተቃወሙት የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ይግባኝ 

ሉለ ይችሊለ፡፡ ይግባኝ ሉቀርብ የሚቻሌበት ጊዜም የፌርዴ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ 

እስከ አስራ አምስት  ቀን ዴረስ ነዉ፡፡ የይግባኙንም ማመሌከቻ እንዯአግባብነቱ ባሇዕዲዉ፤ የዕዲ 

ማዯራጀት ተቆጣጣሪው፤ በክርክሩ ዉስጥ የሚገኙት ባሇጉዲዮች ሁለ እንዱያዉቁት መዯረግ 

አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 1040 በንግዴ መዝገብ ስሇመግባት 

ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበ ሏሳብ የጸዯቀበት ወይም ውዴቅ የተዯረገበት ፌርዴ በዚህ 

ሕግ አንቀጽ  1101  ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገዉ መሰረት አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት አካሌ 

በንግዴ መዝገብ መግባቱን ማረጋገጥ አሇበት፡፡  

አንቀጽ 1041 በባሇዕዲዉ ሊይ ስሇሚዯረግ ክሌከሊ 

1) እንዯገና በተዯረገው አዯረጃጀት ወይም በፌርደ ዉስጥ ተቃራኒ ዴንጋጌ ከላሇ በቀር፤ 

ባሇዕዲዉ እንዯገና በተዯረገው አዯረጃጀት ዉስጥ የተካተቱትን በሙለ እስኪፇጽም ዴረስ 

የማይንቀሳቀስ ንብረቶቹን እንዲይሸጥ እንዲይሇዉጥ ወይም እንዲያስይዝ ወይም የመያዣ 
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መብት እንዲይሰጥና በጠቅሊሊዉም ሇሥራዉ ዏይነት በሚያስፇሌገዉ አኳኋን ካሌሆነ 

በቀር ከንብረቱ እንዲይቀንስ የተከሇከሇ ነው፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ  ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተዉን ክሌከሊ በመጣስ የተሠራ ማናቸዉም 

ሥራ እንዯገና የተዯረገው አዯረጃጀት ከመጽዯቁ በፉት የነበሩትን የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች በሚመሇከት ውጤት አይኖረውም፡፡  

አንቀጽ 1042 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀትን አፇጻጸም ስሇመቆጣጠር  

1) ዕዲን የማዯራጀት ተቆጣጣሪው ዕዲዉ እንዯገና እንዱዯራጅ የቀረበዉን ሏሳብ በማጽዯቅ 

የተሰጠዉን ውሳኔ አፇጻፀም በውሳኔው በተመሇከተው ስነ-ስርዓት መሰረት 

ይቆጣጠራሌ፡፡  

2)  ዕዲን የማዯራጀት ተቆጣጣሪው  ገንዘብ ጠያቂን ሉጎዲ የሚችሌ ነገር ሲያጋጥመው  

ሇፌርዴ ቤቱ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

3)  ተቃራኒ ዴንጋጌ  ቢኖርም  ፌርዴ ቤቱ ዕዲን የማዯራጀት ተቆጣጣሪው በስራ ሊይ 

በሚቆይበት ጊዜ  ያወጣቸውን ወጪዎች እና የሚከፇሇውን የአገሌግልት ክፌያ 

ይወስናሌ፡፡  

አንቀጽ 1043 ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ዉጤት 

1) የንብረት መያዣ ያሊቸዉና መያዣቸዉንም ያሌሇቀቁ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

እንዱሁም መብታቸዉን ያገኙት የፌርዴ ቤቱ ሂዯት ከተጀመረ በኋሊ የሆኑ መያዣ 

የላሊቸዉ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች እንዯገና በተዯረገው የዕዲ ማዯራጀት 

አይገዯደም፡፡  

2)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  1 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ዕዲዉ እንዯገና 

የተዯራጀበት ውሳኔ  በዚህ መጽሃፌ ዴንጋጌዎች መሰረት ከተሻረ ወይም ቀሪ ከሆነ፤ 

እንዯገና በተዯረገው ማዯራጀት መሰረት ሙለ ሇመለ የተከፇሊቸዉ ካሌሆኑ በስተቀር 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ በቀዯመዉ ማዯራጀት መሰረት የነበራቸዉን ገንዘብ መጠየቅ 

ይችሊለ፡፡ በቀዯመዉ ማዯራጀት መሰረት የገንዘብ ጥያቄ ሲቀርብ፤ እንዯገና በተዯረገው 

ማዯራጀት የተከፇሊቸዉ ገንዘብ ግምት ዉስጥ ይገባሌ፡፡  
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ምዕራፌ ሁሇት 

ኪሳራ በፌርዴ ቤት ከመታወጁ በፉት   ዕዲን እንዯገና ስሇማዯራጀት 

አንቀጽ 1044 ዕዲን እንዯገና  ሇማዯራጀት የሚቀርብ ጥያቄ 

1) አንዴ ባሇዕዲ  ዕዲውን መክፇሌ ካረጠ ወይም ሉያርጥ ከዯረሰ በዚህ መጽሏፌ 

ዴንጋጌዎች መሰረት  ኪሳራ ከመታዎጁ   በፉት  ባሇዕዲው እራሱ ወይም ማንኛውም 

ገንዘብ ጠያቂ በዚህ ርእስ ዴንጋጌዎች መሠረት ዕዲ እንዯገና  የማዯራጀት ሂዯት 

እንዱከፇትሇት ስሌጣን ሊሇዉ ፌርዴ ቤት ማመሌከት ይችሊሌ፡፡ 

2) የኪሳራ ሂዯቱ ተጀምሮና ኪሳራው ከመታወጁ በፉት ባሇዕዲዉ  ዕዲዉ እንዯገና  

እንዱዯራጅ ጥያቄ ካቀረበ እናፌርዴ ቤቱ ከፇቀዯ በዚህ ርእስ ዴንጋጌዎች መሰረት 

ይታያሌ፡፡ 

አንቀጽ 1045 ስሇ ጥያቄዉ አቀባበሌ ሁኔታዎች  

1)  ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ጥያቄ ተቀባይነት እንዱያገኝ ባሇዕዲዉ በሚያቀርበዉ 

ጽሐፌ ያለበትን ዕዲዎች በሙለ በመዘርዘር በምን መሌኩ እንዯገና  እንዯሚዯራጁ 

በግሌጽ ማስቀመጥ አሇበት፡፡ 

2) ባሇዕዲው ዕዲዉን መክፇሌ ያረጠ ወይም ሉያርጥ የዯረሰ  መሆኑን የሚያስረደና 

በታወቁ የሂሳብ አዋቂዎች የተረጋገጡ መግሇጫዎችን ማያያዝ አሇበት፡፡ 

3) ባሇዕዲዉ ዕዲዎቹን መክፇሌ ያረጠበትን ወይም የሚያርጥበትን እና   እንዯገና 

ሇማዯራጀት የጠየቀበትን ምክንያቶች የሚያመሇክት መግሇጫና  ማስረጃዎች ማቅረብ 

አሇበት፡፡ 

4) ፌርዴ ቤቱ  በመግሇጫዎቹ  ያሌተካተቱ ጥያቄዎችን ዉዴቅ ያዯርጋሌ ወይም እንዯ 

ነገሩ ሁኔታ ጉዴሇቶቹን ጠቅሶ ተሟሌተዉ እንዱቀርቡ ያዛሌ፡፡ 

አንቀጽ 1046  የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ 

1) ፌርዴ ቤቱ ባሇዕዲዉ ዕዲዉን መክፇሌ ማረጡን ወይም የሚያርጥ መሆኑን 

ካሊመነበት ዕዲዉን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበዉን ጥያቄ ውዴቅ ማዴረግ አሇበት፡፡ ፤  
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2) ፌርዴ ቤቱ ባሇዕዲዉ ዕዲዉን መክፇሌ ማረጡን ወይም የሚያርጥ መሆኑን 

ቢቀበሇውም   ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበውን ሏሳብ  ዉዴቅ ካዯረገው  

የባሇዕዲዉን መክሰር ያዉጃሌ፡፡  

3) ፌርዴ ቤቱ በዚህ አንቀጽ  ንኡስ አንቀጽ  1 እና 2 መሰረት እንዯገና የመዯራጀት 

ጥያቄዉን ዉዴቅ ካሊዯረገዉ  ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሂዯትን  ይጀምራሌ፡፡ 

አንቀጽ 1047 የባሇዕዲዉን መክሰር ማወጅ 

ባሇዕዲዉ፡- 

1)  ንብረቱ ቢሸጥና ቢከፊፇሌ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሉያገኙ የሚችለት ጥቅም  ዕዲን 

እንዯገና  ከማዯራጀት  የተሻሇ ከሆነ፤  

2)  ዕዲዉን እንዯገና  በተዯራጀዉ መሌኩ የሚፇጽም ስሇመሆኑ የሚያረጋግጡ የንብረት  

ወይም የሰዉ ዋስትናዎች በቂ ካሌሆኑ፤  

3)  ንብረት ዯብቆ ወይም ዕዲዉን አጋኖ ከተገኘ፤  

4)  እጅግ ቢያንስ ከሁሇት ዓመት ወዱህ ወይም የንግደን ሥራ ከጀመረ ሁሇት ዓመት 

ያሌሞሊው ከሆነ ይህን ሥራ ከጀመረበት ጊዜ ወዱህ በንግዴ መዝገብ ያሌተመዘገበ  

ወይም የሑሳብ መዝገብ በሚገባ ያሌያዘ ከሆነ፤  

5)  ከኪሳራ ጋር በተያያዘ ያለ የወንጀሌ ዴንጋጌዎችን በመጣስ ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘ፤ 

ወይም 

6)  በአሇፈት አምስት አመታት መክሰሩ የታወጀበት ወይም ዕዲዉን በፌርዴ ቤት እንዯገና  

ያዯራጀ ከሆነ፤  

ፌርዴ ቤቱ የቀረበሇትን ዕዲን በአዱስ የማዯራጀት ጥያቄ ዉዴቅ ያዯርገዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 1048 ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ሂዯት  ስሇማስጀመር  

1)  ፌርዴ ቤቱ  ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ሂዯት  እንዱጀመር  ከወሰነ  በዚሁ ውሳኔ፡- 
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(ሀ)ዕዲን እንዯገና ማዯራጀትን የሚቆጣጠርና የሚያቀሊጥፌ የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪ  

እንዯአግባቡ በዚህ ሕግ አንቀጽ  1112   መሠረት ይሰይማሌ፡፡  

(ሇ) ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ  ከ30 ቀናት  ባሌበሇጠ ጊዜ ዉስጥ የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች እንዱሰበሰቡ   ጥሪ ያዯርግሊቸዋሌ፡፡ ውሳኔው  በማስታወቂያ የሚወጣበትንና 

ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች የሚነገርበትንም ቀን ይወስናሌ፡፡ 

(ሏ) ባሇዕዲዉ የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹን ስም ዝርዝር ሞሌቶ በቶል ሇማቅረብ 

ያሌቻሇ መሆኑን በጥያቄዉ ዉስጥ ባስረዲ ጊዜ፤ ፌርዴ ቤቱ ባሇዕዲው ዝርዝሩን ሞሌቶ 

ከስምንት ቀን ባሌበሇጠ ጊዜ ዉስጥ እንዱያቀርብ ያዘዋሌ፡፡ 

(መ) ባሇዕዲው ሇማዯራጀቱ ሂዯት   ወጪ መሸፇኛ የሚሆን   በቂ ገንዘብ ከስምንት 

ቀን ባሌበሇጠ ጊዜ ዉስጥ በፌርዴ ቤቱ  እንዱያስቀምጥ ያዘዋሌ፡፡ 

2)  በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 1 (ሏ) ወይም (መ) የተሰጠ ትእዛዝ ያሌተጠበቀ እንዯሆነ 

ፌርዴ ቤቱ ባሇዕዲዉ መክሰሩን ያዉጃሌ፡፡ 

አንቀጽ 1049 የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪ፡- 

1) የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪ  ሊይ በዚህ ሕግ ከአንቀጽ  1115  እስከ 1118  ያለት 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች ይሆናለ፡፡ 

2) የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪ በሰጣቸዉ ትእዛዞች ሊይ በጉዲዩ ያገባኛሌ የሚሌ ማንኛውም   

ሰዉ በዚህ ሕግ አንቀጽ  1110  መሠረት መቃወሚያ ሇማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 1050 ውሳኔውን ስሇ ማስታወቅ 

1)  ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት በቀረበው ጥያቄ ሊይ የተሰጠዉ ውሳኔ በሚመሇከተው 

የፌርዴ ቤት ሏሊፉ አማካይነት በፌርዴ ቤቱ መግቢያ በር ሊይ ይሇጠፊሌ፤  

የማስታወቂያው ቅጂም ሕጋዊ ማስታወቂያን ሇመቀበሌ በተፇቀዯሇት ጋዜጣ ይወጣሌ፡፡ 

2) የሚመሇከተው የፌርዴ  ቤት ሏሊፉም በአንቀጽ   1101 ንኡስ አንቀጽ 4 በተዯነገገዉ 

መሠረት ውሳኔው በንግዴ መዝገብ እንዱገባ ያዯርጋሌ፡፡ 
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3) የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪውና  የሚመሇከተው የፌርዴ ቤት   ሏሊፉ ፇርመዉበት 

በባሇዕዲዉ የሑሳብ መዝገቦች  ውሳኔ ስሇመሰጠቱ ምሌክት ካዯረጉ በኋሊ መዝገቦቹን 

ሇባሇዕዲዉ ይመሌሱሇታሌ፡፡ 

አንቀጽ 1051 ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች የሚሰጥ ማስታወቂያ  

1) የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ የሚሰበሰቡበትን ቦታና ጊዜ 

ይወስናሌ፡፡ 

2) በዚህ ሕግ አንቀጽ  1048 ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ) መሠረት ፌርዴ ቤቱ በወሰነዉ ጊዜ 

ዉስጥ የሚመሇከተው የፌርዴ ቤት  ሏሊፉ እንዲስፇሊጊነቱ በተመዘገበ  ዯብዲቤ፣ በፊክስ 

ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚያስችሌ ማናቸውም ዘዳ  ሇእያንዲንደ 

የገንዘብ መብት ጠያቂ ቀጥል የተዘረዘሩትን የያዘ ማስታወቂያ መሊክ ይኖርበታሌ፤ 

 (ሀ) የባሇዕዲዉን እና  የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪውን ስም፤ 

 (ሇ) ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ ጥሪ የተዯረገበት ውሳኔ የተሰጠበትን ቀን እና  

   የስብሰባዉን      ጊዜና ቦታ፤እና 

 (ሏ) ባሇእዲዉ ያቀረባቸዉን ሏሳቦች በአጭሩ ፡፡ 

አንቀጽ 1052 ስሇሰነዴ ማስረጃዎች 

ማስታወቂያዎች በታዘዘው መሰረት መውጣታቸውን እና ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

መዴረሳቸውን የሚያሳዩ የሰነዴ ማስረጃዎች ከመዝገቡጋራ ተያይዘዉ መቀመጥ አሇባቸዉ፡፡ 

አንቀጽ 1053 ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ሂዯትን  የመጀመር ዉጤት 

1) ፌርዴ ቤቱ በቀረበዉ ጥያቄ ሊይ የመጨረሻ  ፌርዴ እስኪሰጥ ዴረስ፤ዕዲን እንዯገና  

የማዯራጀት ሂዯት  ከተጀመረበት አንሥቶ  የመጨረሻ ውሳኔ ከመሰጠቱ  በፉት 

እስካሇው ጊዜ መብቱን ያገኘ የገንዘብ መብት ጠያቂ የማስፇጸምን ሥርዏት ሇመጀመር 

ወይም ሇመቀጠሌ፤ በባሇዕዲዉ ንብረቶች ሊይ የቀዲሚነትን መብት ሇማግኘት ወይም 

በመያዣነት ሇማስመዝገብ  አይችሌም፡፡ 
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2) የይርጋ ዘመን መቆጠር፤ ክስ የመቀጠሌ መብት ማጣት፤ ወይም የመብት መከሌከሌ 

ሁለ ይታገዲሌ፡፡ 

3)  የቀዲሚነት መብት የላሊቸዉ ተራ  ዕዲዎች የመክፇያ ጊዜያቸው እንዯዯረሰ 

ይቆጠራሌ፡፡ ሆኖም  የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን በሚመሇከት ወሇድች ከመታሰብ 

ይታገዲለ፡፡ 

4) ሇግብር ተከፊይ የሚሆኑት ገንዘቦች የቀዲሚነት መብት ባይኖራቸዉም እንኳ በዚህ 

አንቀጽ የተመሇከቱት ዉሳኔዎች አይፇጸሙባቸዉም፡፡ 

አንቀጽ 1054 የባሇዕዲዉን ንብረቶች ስሇ ማስተዲዯር 

ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሂዯት በሚከናወንበት ጊዜ፤ ባሇዕዲዉ በዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው 

ተቆጣጣሪነት ንብረቶቹን የማስተዲዯር እና ንግደን የመምራት ኃሊፉነቱን እንዯ ያዘ ይቆያሌ፡፡ 

የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው እና ፌርዴ ቤቱበማናቸውም  ጊዜ የሂሳብ መዝገቦችንና ሰነድችን 

መመርመር  ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 1055 የባሇዕዲዉ ዴርጊቶች  በገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ ሊይ መቃወሚያ ሰሇ አሇመሆናቸዉ 

1) ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ሂዯት  በሚከናወንበት  ጊዜ ባሇዕዲዉ የሚሰጣቸው  

ሥጦታዎችና ላልች ሌገሳዎች ወይም የሚሰጣቸዉ ዋስትናዎች በገንዘብ መብት 

ጠያቂዎቹ ሊይ መቃወሚያ ሉሆኑባቸዉ አይችለም፡፡ 

2)  የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው  ጥቅም የሚገኝበት መሆኑን በማገናዘብ  በጽሐፌ 

ካሌፇቀዯሇት በስተቀር   ባሇዕዲዉ በሏዋሊ ወረቀት ወይም በተስፊ ሰነዴ ቢሆንም እንኳ 

ብዴር የገባባቸዉ ዉልች፣ያዯረጋቸዉ ግሌግልች ወይም ስምምነቶች፤ ሇንግደ ሥራ 

አስፇሊጊ ሳይሆን ያዯረገዉ የንብረት ማስተሊሇፌ ወይም የሚንቀሳቀስ እና የማይንቀሳቀስ 

የመያዣ መብት  መፌቀዴ  ሁለ በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሊይ መቃወሚያ 

ሉሆኑባቸዉ አይችለም፡፡ 

አንቀጽ 1056 ዕዲን እንዯገና በማዯራጀት ሂዯት ስሇሚዯረግ የኪሳራ መታዎጅ 

ባሇዕዲዉ የዚህን ሕግ አንቀጽ 1054 እና 1055  ዴንጋጌዎች ከተሊሇፇ ወይም ከንብረቱ  

የተወሰነውን ከዯበቀ፤ በማጭበርበር  ከዝርዝር ውስጥ ሳያካትታቸው የቀሩ የገንዘብ መብት 
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ጠያቂዎች ከነበሩ፤ ዕዲዉን ከፌ አዴርጎ ካሳየ ወይም በአጠቃሊይ የማጭበርበር ዴርጊት ፇጽሞ 

ከተገኘ በወንጀሌ የሚኖረው ተጠያቂነት እንዯተጠበቀ ሆኖ የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው 

በሚሰጠው ሏሳብ መሰረት የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤት ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም የባሇዕዲውን መክሰር ማወጅ አሇበት፡፡   

አንቀጽ 1057  በዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው ስሇሚዘጋጅ መግሇጫ 

የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው የባሇዕዲዉን የንብረት  ዝርዝር መዝገብ ያዯራጃሌ፤ የገንዘብ 

መብት ጠያቂዎቹንና የባሇዕዲዎቹን ዝርዝር ይመረምራሌ፤ ስሇ ንግደ ሁኔታና ስሇ ባሇዕዲዉ 

ስነ-ምግባር ፤ ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት ስሇቀረበዉ ሏሳብ እና ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ 

ስሇቀረቡት ዋስትናዎች የሚያስረዲ ዝርዝር መግሇጫ ያዘጋጃሌ፡፡ መግሇጫዉም የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎቹ ስብሰባ ከመዯረጉ ቢያንስ ከአምስት ቀናት በፉት ሇሚመሇከተው  የፌርዴ ቤት ሏሊፉ 

መሰጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 1058 ስሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች ስብሰባ 

1) የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ ሰብሳቢ የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው ነዉ፡፡ 

2) ማንኛዉም የገንዘብ መብት ጠያቂ በራሱ ወይም  ስሌጣን ባሇዉ እንዯራሴ ወይም 

በወኪለ አማካይነት በስብሰባዉ ሉሳተፌ ይችሊሌ፡፡ 

3) ባሇዕዲዉ ራሱ መገኘት አሇበት፡፡  ሆኖም  ከአቅም በሊይ ምክንያት ካጋጠመው  

በተቆጣጣሪው ፇቃዴ፤ በእንዯራሴ ወይም በወኪሌ ሉወከሌ ይችሊሌ፡፡ 

4) በዚህ ሕግ አንቀጽ  1057  መሰረት የቀረበዉ መግሇጫ ከተነበበ በኋሊ ባሇዕዲዉ 

የመጨረሻ ሏሳቡን ያቀርባሌ፡፡ 

አንቀጽ 1059 ዕዲን  እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበውን ሏሳብ ስሇመመርመር  

1) ማንኛዉም የገንዘብ መብት ጠያቂ የቀረበዉን አሳብ የማይቀበሌበትን ምክንያት 

ሇመግሇጽና በጣምራ  በሚቀርቡት የገንዘብ መጠየቂያ መብቶች ሊይ ክርክር ሇማንሳት 

ይችሊሌ፡፡ 

2) ባሇዕዲዉም በበኩለ ምሊሽ ሇመስጠትና በሚቀርቡትም ዕዲዎች ሊይ ክርክር ሇማንሣት 

ይችሊሌ፡፡ የሚጠየቀቅባዉን ማስረጃዎች  በሙለ መስጠት አሇበት፡፡ 
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3) ክርክሮቹ በአጭሩ በቃሇ-ጉባኤ ተመዝገበዉ ማስረጃዎችም ካለ  መያያዝ አሇባቸዉ፡፡  

አንቀጽ 1060 የስብሰባዉን ጊዜ ስሇ ማራዘም  

ስብሰባ በተጠራበት ቀን ጉዲዩን ሇመጨት ያሌተቻሇ እንዯሆነ በስብሰባው ሇተገኙትም ሆነ 

ሊሌተገኙት የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ጥሪ ሳይዯረግ ስብሰባውን ወዯቀጣዮቹ የስራ ቀናት 

በማስተሊሇፌ እስኪጠናቀቅ ዴረስ ሳይረጥ እንዱቀጥሌ መዯረግ አሇበት፡፡  

አንቀጽ 1061 ክርክር የተነሣባቸዉን ዕዲዎች ሇጊዜዉ ስሇመቀበሌ 

1) የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው ሇዴምጽ አሰጣጥና ሇአብሊጫ ዴምጽ አቆጣጠር ብቻ ክርክር 

የተነሣባቸዉን ዕዲዎች በሙለ ወይም በከፉሌ ሉቀበሊቸዉ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም በጊዜያዊነት 

መቀበለ በዕዲዎቹ ሊይ   የሚሰጠዉን የመጨረሻ ዉሳኔ የሚነካ አይሆንም፡፡  

2) ተቀባይነት ያሊገኙ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ተቀባይነት አግኝተው ቢሆን ኖሮ የዴምፅ 

ብሌጫዉን አቆጣጠር ሉሇውጠው ይችሌ ከነበረ፤ ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ጥያቄዉ 

ሇመጽዯቅ በሚቀርብበት ፌርዴ ቤት  አቤቱታ ሇማቅረብ ይችሊለ፡፡ 

አንቀጽ 1062 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብን ሇመቀበሌ ስሇሚያስፇሌገዉ የዴምጽ ብሌጫ  

1) ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ ተቀባይነት እንዱያገኝ የቀዲሚነት መብት ወይም የመያዣ 

መብት ከላሊቸዉ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ቢያንስ ሁሇት ሦሥተኛው በተገኙበት 

በአብሊጫ ዴምጽ መዯገፌ አሇበት፡፡ 

2)  በባሇዕዲዉ ንብረቶች ሊይ የመያዣ መብት ያሊቸዉ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

መብታቸውን ካሌተው በስተቀር ዴምጽ መስጠት አይችለም፡፡ የመያዣ መብትን መተው 

በከፉሌ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሆኖም በከፉሌ የሚተወው መጠን ከሚፇሇገው አጠቃሊይ የዋስትና 

ገንዘብ አንዴ ሦሥተኛ ማነስ የሇበትም፡፡  

3) መያዣ ያሇዉ የገንዘብ መብት ጠያቂ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የመያዣ 

መብቱን በከፉሌ ሳይተው  በዚህ ሕግ አንቀጽ 1063  መሠረት ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት 

የቀረበውን ሏሳብ በመቀበሌ ዴምጽ የሰጠ እንዯሆነ ያሇዉን የመያዣ መብት ሙለ በሙለ 

እንዯተወ ይቆጠራሌ፡፡ 
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4) ፌርዴ ቤቱ ዕዲን እንዯገና  ሇማዯራጀት የቀረበውን ሏሳብ በሚያጸዴቅበት ጊዜ በዚህ አንቀጽ 

ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የመያዣ መብት መተው በባሇዕዲው ንብረት ሊይ ያስከተሇውን 

የሏብት ጭማሪ ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታሌ፡፡  

5) ዕዲን እንዯገና የማዯራጀቱ ሏሳብ  ካሌተሟሊ ወይም ውዴቅ ከሆነ ወይም ከተሰረዘ ወይም 

ከፇረሰ የመያዣን መብት በከፉሌም ቢሆን መተው የሚኖረው ውጤት  ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

6) የዚህ ሕግ አንቀጽ 1072 ንዐስ አንቀጽ 4 እና 5 ዴንጋጌዎች ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት 

በሚሰጠው ዴምጽ ሊይ ተፇጻሚዎች ይሆናለ፡፡  

አንቀጽ 1063 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብን ስሇ መቀበሌ 

1) የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ስብሰባ አስመሌክቶ በሚዘጋጀዉ ቃሇጉባኤ ሊይ ዴምጽ 

የሰጡ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ስም፣  እያንዲንዲቸዉ የሚጠይቁት ዕዲ እና ዕዲን 

እንዯገና ሇማዯራጀት በቀረበው ሏሳብ ሊይ  በመዯገፌ ወይም በመቃወም የሰጡት ዴምጽ  

ተሇይቶ ይጻፊሌ፡፡ ቃሇጉባኤዉም በዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪውና በሚመሇከተው  

የፌርዴ ቤት ሏሊፉ  መፇረም ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ቃሇጉባኤዉ በተዘጋጀ በአስር ቀናት ዉስጥ እንዯገና የማዯራጀቱን ሏሳብ መቀበሊቸውን 

በተመዘገበ ዯብዲቤ፣ በፊክስ ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሇማቅረብ በሚቻሌበት 

ማናቸውም ዘዳ ያሳወቁ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ካለ አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት 

ሏሊፉ በቃሇጉባኤው ሕዲግ ሊይ በመጻፌ በመዯገፌ ዴምጻቸውን ከሰጡት ጋር መዯመር 

ይኖርበታሌ፡፡  

አንቀጽ 1064 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት አሳብን ስሇ አሇመቀበሌ 

ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት አሳብ በዚህ ሕግ አንቀጽ  1062  እና 1063  ዴንጋጌዎች መሰረት 

ያሌጸዯቀ እንዯሆነ  የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው ወዱያዉኑ ሇፌርዴ ቤቱ ያስታዉቃሌ፤ ፌርዴ 

ቤቱም  ባሇዕዲው መክሠሩን ያውጃሌ፡፡   

አንቀጽ 1065 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብን ሇማጽዯቅ ስሇሚዯረገዉ ሂዯት 

1) የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበውን ሏሳብ በፌርዴ ቤት 

ሇማጸዯቅ ከተቀጠረበት ቀን ከሏያ ቀናት ቀዯም ብል  ባሇጉዲዮቹ ፌርዴ ቤት ቀርበዉ 
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እንዱሰሙ በቃሇጉባዬዉ በማስፇር  ቃሇ-ጉባኤዉ ከመፇረሙ በፉት  ባሇጉዲዮችን 

በጽሁፌ  መቅጠር ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ መጽዯቅን በፌርዴ ቤት ሇማሰማት ከተወሰነዉ ቀን 

ሦስት ቀናት በፉት  የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው ሏሳቦቹን ከነምክንያቱ አግባብ ሊሇው 

የፌርዴ ቤት ሏሊፉ ያስረክባሌ፡፡   ጉዲዩ በፌርዴ ቤት በሚሰማበት ጊዜም መግሇጫዉን 

ያቀርባሌ፡፡ 

3) የገንዘብ መብት ጠያቁዎቹና ባሇዕዲዉ በጉዲዩ ሊይ ክርክራቸዉን የማቅረብ መብት 

አሊቸዉ፡፡ 

አንቀጽ 1066 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብን በፌርዴ ቤት ስሇማጸዯቅ  

1) ፌርዴ ቤቱ ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት አሳቡ ተቀባይነት እንዱያገኝ የሚያስፇሌጉት 

ሁኔታዎች እና ሂዯቱ  የተሟለ ሆነው ካገኛቸው  

(ሀ) የንግዴ ዴርጅቱን እንቅስቃሴና አሙን ከግምት ውስጥ በማስገባት ዕዲን እንዯገና 

ማዯራጀቱ የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹን የሚጠቅማቸው መሆኑን ይመረምራሌ፡፡  

(ሇ) የመጨረሻውን ውሳኔ በማያጓዴሌ ሁኔታ በዚህ ሕግ ተፇሊጊ የሆነዉ የገንዘብ 

መብት ጠያቂዎች አብሊጫ ዴምጽ መገኘቱን እና ይህንኑ ሇማረጋገጥ የዕዲውን 

አስፇሊጊነት እና መጠን በጊዜያዊነት ይገምታሌ፡፡  

(ሏ) እንዯገና የማዯራጀቱን አፇጻጸም  ሇማረጋገጥ የቀረቡት ዋስትናዎች በቂ 

መሆናቸዉን ይመረምራሌ፡፡  

(መ) የባሇዕዲዉን መክሠር ያመጡት ምክንያቶችና አሠራሩን ከግምት ውስጥ በማስገባት  

ባሇዕዲው ዕዲዉ እንዯገና ሉዯራጅሇት የሚገባዉ መሆን አሇመሆኑን ይመረምራሌ፡፡ 

2) ፌርዴ ቤቱ ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበውን ሏሳብ ያሌተቀበሇው እንዯሆነ 

ባሇእዲው መክሰሩን ያውጃሌ፡፡  

3) ፌርዴ ቤቱ ዕዲ እንዯገና እንዱዯራጅ በሚሰጠው ውሳኔ፤  

(ሀ)ሇዕዲዎቹ የሚዯርሰዉ ዴርሻ እንዱቀመጥ፤ 

(ሇ) ክርክር የተነሣባቸዉ ዕዲዎችን ሇመክፇሌ የሚበቃ ገንዘብ እንዱቀመጥ፤ 
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(ሏ) የዕዲ ማዯራጀት ተቆጣጣሪው እንዱወስን ካሊዘዘ በቀር እንዯገና ማዯራጀቱን 

ሇማስፇጸም በየጊዜዉ ሉከፇሌ የሚገባዉን ገንዘብ እና የአከፊፇለንም ሁኔታ፤  

ይወስናሌ፡፡ 

አንቀጽ 1067 ንብረትን ስሇመተው   

በዕዲ እንዯገና ማዯራጀቱ ሏሳብ ባሇዕዲው   ንብረቶቹን ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ የሚሇቅ 

ከሆነ እና  በማዯራጀቱ ሏሳብ ዉስጥ የተሇየ ሁኔታ ካሌተካተተ፤ ፌርዴ ቤቱ እንዯገና 

የማዯራጀቱን ሏሳብ በማጽዯቅ በሚሰጠው ውሳኔ፤  አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ሂሳብ 

አጣሪዎች እና  የንብረት ማጣራቱን የሚቆጣጠሩ ሦሰት ወይም አምስት አባልች ያለበት 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ ይመርጣሌ፡፡ የማጣራቱንም ዝርዝር አፇጻጸም ይወስናሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ ሦስት 

ኪሳራ ከታወጀ በኋሊ ዕዲን እንዯገና ስሇማዯራጀት 

አንቀጽ 1068 ኪሳራ ከታዎጀ በኋሊ ዕዲን እንዯገና ስሇማዯራጀት 

1) በርእስ ሶስት ወይም በዚህ ርእስ ምዕራፌ ሁሇት መሠረት ኪሳራ ከታወጀ በኋሊ ዕዲን 

እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ በከሰረው ባሇዕዲ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡ ይህ ሏሳብ የኪሳራ 

ዉሳኔ ከተሰጠ በኋሊ እና በዚህ ሕግ አንቀጽ  1179 የተዯነገገው ቀን  ካበቃበት አንስቶ 

በማናቸዉም ጊዜ ሇኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው መቅረብ ይችሊሌ፡፡  

2) ዕዲን እንዯገና የማዯራጀቱ ሏሳብ በዚህ ሕግ አንቀጽ 1045 የተመሇከቱትን ሁኔታዎች 

ማካተት አሇበት፡፡  

3) የቀረበው ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ የከሰረው ባሇዕዲ ዕዲዉን የሚከፌሌ፣ በሂዯቱ 

የሚወጣ ወጪን የሚሸፌን እና የንብረት አስተዲዲሪ ክፌያን የሚሸፌን ስሇመሆኑ 

ማረጋገጫ እንዱሆን የሚያቀርበውን ዋስትና መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 1069 ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ሏሳብን ስሇማጽዯቅ ወይም ዉዴቅ ስሇማዴረግ 



378 
 

ፌርዴ ቤቱ የቀረበዉ ሏሳብ ግሌጽ ካሌሆነ፤ ወይም የቀረቡት ዋሶች በቂ ካሌሆኑ፤ ወይም 

እንዯገና ማዯራጀቱ መያዣ ሇላሊቸዉ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ንብረቱ ቢሸጥና ቢከፊፇሌ 

ከሚያገኙት ያሌተሻሇ ነዉ ብል ካመነ ሏሳቡን ዉዴቅ ያዯርገዋሌ፡፡  

አንቀጽ 1070 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ መቅረብ ያሇዉ ዉጤት 

ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት አሳብ ሇፌርዴ ቤት መቅረቡ የግዳታ ንብረት ማጣራትን ሂዯት 

ያግዲሌ፡፡ 

አንቀጽ 1071 ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበን ሏሳብ ስሇመመርመርና ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ስሇ ማስታወቅ 

1) ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት ሏሳብ የቀረበሇት  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪ  የንብረት 

አስተዲዲሪን እና የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ኮሚቴ አስተያያት ተቀብል ከመረመረ 

በኋሊ    የቀረበዉ አሳብ ተገቢ ነው ብል የገመተ እንዯሆነ  የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ 

እንዱያዉቁት ወዱያውኑ  እንዱተሊሇፌሊቸው ያዯርጋሌ፡፡ ፡፡ 

2) ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች የሚሊከዉ ማስታወቂያ አግባብ ባሇው  የፌርዴ ቤት ሏሊፉ 

በኩሌ በተመዘገበ መሌእክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ 

ማናቸውም ዘዳ ሇእያንዲንደ የገንዘብ መብት ጠያቂ ይሊካሌ፡፡  የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎቹ ብዛት ሇእያንዲንደ ማስታወቂያ መሊክ የማያስችሌ ከሆነ  የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው የንብረት አስተዲዲሪውን ሏሳብ ከሰማ በኋሊ የቀረበዉ አሳብ የሕግ 

ማስታወቂያዎችን ሇመቀበሌ በተፇቀዯሇት ጋዜጣ እንዱወጣ ሇማዘዝ ይፇቅዴሇታሌ፡፡ 

3) ማስታወቂያዉ በከሰረው ባሇዕዲ ከቀረበዉ አሳብ በተጨማሪ የንብረት አስተዲዲሪውና 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ የሰጡትን አስተያያት እንዱሁም  ንብረት 

አስተዲዲሪው የኪሳራ ሂዯቱ የሚገኝበትን ዯረጃ እና እስካሁን የተከናወኑ ስራዎችን 

በተመሇከተ ያቀረበውን ሪፓርት    መያዝ አሇበት፡፡ 

4)  በቀረበዉ ሏሳብ ያሌተስማሙ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች የቀረበዉን አሳብ 

ያሇመቀበሊቸዉን በማስታወቂያው በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ሇሚመሇከተው የፌርዴ ቤቱ 

ሏሊፉ በጽሁፌ ማስታወቅ አሇባቸዉ፡፡ በማስታዉቂያዉ የሚሰጥ ጊዜ   ከሏያ  ቀናት 

የማያንስ ከሠሊሣ ቀናት የማይበሌጥ መሆን አሇበት፡፡  
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አንቀጽ 1072 ስሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች ዴምጽ 

1) የሚሰጠዉ ዴምጽ  በቃሇ-ጉባኤ ተመዝግቦ የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውና አግባብ ያሇው 

የፌርዴ ቤት ሏሊፉ ይፇርሙበታሌ፡፡  

2) መብታቸው በአግባቡ የታወቀሊቸውም ሆኑ በጊዜያዊነት ወይም በዕቀባ ተቀባይነት ያገኙ 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎች  ዴምጽ የመስጠት መብት አሊቸዉ፡፡ 

3) ሌዩ ዋስትናዎች ያሎቸዉ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች፤ የቀረበዉ ዕዲን እንዯገና 

የማዯራጀት አሳብን በተመሇከተ ዴምጽ ሇመስጠት የሚችለት ዋስትናቸውን ሲሇቁ ብቻ 

ነዉ፡፡ ዕዲዉ እንዯገና  ሳይዯራጅ ወይም ፌርዴ ቤቱ ሳያጸዴቀዉ የቀረ፤ ወይም የተሰረዘ 

ወይም የፇረሰ እንዯሆነ  ዋስትናቸውን መሌቀቃቸዉ ቀሪ ይሆናሌ፡፡ 

4) የከሰረዉ ሰዉ ባሌ ወይም ሚስት እስከ አራት ቤት የሚቆጠሩ የሥጋ ወይም የጋብቻ 

ዘመድች እንዱሁም መክሠሩ ከታወጀበት ቀን አስቀዴሞ ባሇው አንዴ አመት ጊዜ ዉስጥ 

ከነዚሁ ሰዎች መብት የተሊሇፇሊቸዉ ወይም የገዙ ሰዎች ዴምጽ መስጠት አይችለም፡፡ 

5) መክሠሩ ከታወጀ በኋሊ  የተዯረገ  የገንዘብ መብት ጠያቂነት መተሊሇፌ ዴምጽ 

የመስጠት መብት አያሰጥም፡፡ 

አንቀጽ 1073 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሃሳብ በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ስሇሚጸዴቅበት ሁኔታ   

1) ዕዲን  እንዯገና የማዯራጀት ሃሳብ  ተቀባይነት የሚኖረው የዕዲዉን ሁሇት ሦሥተኛ  

እጅ በሚወክለ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች   በሁሇት ሦሥተኛ  ዴምጽ ብሌጫ ሲዯገፌ  

ነው፡፡  

2) ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበዉን አሳብ  አሇመቀበሊቸውን በዚህ ሕግ አንቀጽ 1071  

ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገው ጊዜ ዉስጥ ያሊስታወቁ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሏሳቡን 

እንዯ ተቀበለ ይቆጠራለ፡፡ 

3) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1071 ንዐስ አንቀጽ 4 የተዯነገገው ጊዜ ካሇፇ በኋሊ  በተሰጠ ዉሳኔ 

የተነሳ የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ ቁጥር ወይም የሚጠይቁት ገንዘብ ሌክ  መሇዋወጥ 

የዴምጽ ብሌጫዉን አቆጣጠር አይሇዉጠዉም፡፡ 

4) የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው በዚህ ሕግ አንቀጽ 1072 ንዐስ አንቀጽ 1 ስሇ ዴምጽ 

አሰጣጥ ውጤት የተመሇከተውን ቃሇ-ጉባኤ     ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ 
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አንቀጽ 1074 እንዯገና የተዯረገው ማዯራጀት እንዲይጸዴቅ ስሇመቃወም 

1) በሏሳብ የተሇዩ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች እና በጉዲዩ ያገባኛሌ የሚሌ ማንኛዉም ሰዉ 

ቃሇጉባኤዉ በተዘጋጀ በአምስት ቀን ዉስጥ አዱሱ አዯረጃጀት እንዲይጸዴቅ ሇመቃወም 

ይችሊሌ፡፡ 

2)  ማመሌከቻው  በስምንት ቀናት  ዉስጥ በበቂ ምክንያት ተዯግፍ ሇከሰረው ባሇዕዲና 

ሇንብረት አስተዲዲሪው  ካሌቀረበ ተቀባይነት አይኖረዉም፤ ማመሌከቻውም የገንዘብ 

መብት ጠያቂውና ንብረት አስተዲዲሪው ጉዲዩ በሚሰማበት ቀን ፌርዴ ቤት እንዱገኙ 

ጥሪ የሚያዯርግ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  

አንቀጽ 1075ዕዲን  እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ በፌርዴ ቤት ስሇሚጸዴቅበት ሁኔታ  

1) ማንኛዉም በጉዲዩ ያገባኛሌ የሚሌ  ወገን ዕዲን እንዯገና የማዯራጀቱን አሳብ ፌርዴ ቤቱ 

እንዱያጸዴቀዉ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡  ሆኖም ግን ፌርዴ ቤቱ በዚህ ሕግ አንቀጽ 1074  

ከተገሇጹት ስምንት ቀናት በፉት ሇመወሰን አይችሌም፡፡ 

2) መቃወሚያ ሇማቅረብ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ መቃወሚያ ቀርቦ እንዯ ሆነ ፌርዴ ቤቱ 

በመቃወሚያው እና  እንዱጸዴቅ  በቀረበዉ ሏሳብ ሊይ በአንዴነት ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

3) ዕዲን እንዯገና  የማዯራጀት ሏሳብን የማጽዯቅ ዉሳኔ ከመስጠቱ በፉት ፌርዴ ቤቱ 

የሚከተለትን መመሌከት አሇበት፤ 

(ሀ) በቀረበው ሏሳብ ሊይ የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ሪፖርትና አስተያየት፤  

(ሇ) ንብረት አስተዲዲሪዉ በዚህ ሕግ አንቀጽ 1071  ንኡስ  አንቀጽ 3 መሠረት 

የሚያቀርበውን ሪፖርት እና 

(ሏ) ከባሇእዲው ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ የሚሆን ወገን ካሇ፤ አስተያየቱን፤  

4) ዕዲ እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ ውዴቅ እንዱሆን የቀረበው መቃወሚያ ተቀባይነት ካገኘ 

ፌርዴ ቤቱ ሏሳቡን ስሇአሇመቀበለ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ ውሳኔውም በጉዲዩ ያገባኛሌ በሚለ 

ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡  

አንቀጽ 1076 ዕዲን እንዯገና ሇማዯራጀት የቀረበውን ሏሳብ ውዴቅ ስሇማዴረግ  

ፌርዴ ቤቱ የቀረበዉን አሳብ  ውዴቅ የሚያዯርገው፡- 
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1)  በዚህ ምእራፌ ከዚህ በሊይ የተዘረዘሩት ዴንጋጌዎች ያሌተፇጸሙ እንዯ ሆነ፤ ወይም 

2)  የቀረበዉን አሳብ ማጽዯቅ የሕዝብን ጥቅም የሚቃረን ወይም የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎችን ጥቅም የሚጎዲ የሆነ እንዯሆነ፤  

ነዉ፡፡ 

አንቀጽ 1077 ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ አፇጻጸምን ስሇመቆጣጠር 

1) ዕዲን እንዯገና የማዯራጀቱ ሏሳብ ከጸዯቀ በኋሊ ንብረት አስተዲዲሪው፣ የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው እና የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ፤ ሏሳቡ በውሳኔው በተመሇከቱ 

ዝርዝር መመሪያዎች መሰረት መፇጸሙን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡  

2)  ዕዲን እንዯገና ማዯራጀቱ በተገቢው ከተፇጸመ፤ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ 

ማዯራጀቱ በሚመሇከተው ንብረት ሊይ ያሇ የመያዣ መብት እንዱነሳ ማስዯረግ 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 1078 ኪሳራ ከታዎጀ  በኋሊ ዕዲን  እንዯገና የማዯራጅት ሏሳብ መጽዯቅ ስሇሚኖረው 

ዉጤት 

1) ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ መጽዯቅ፣ በንብረት ሊይ ያሊቸውን የዋስትና መብት 

ካሌሇቀቁት እና የመብት ጥያቄአቸው በኪሳራ ሂዯት ከተነሳ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ውጭ ባለ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡  

2) ዕዲን እንዯገና በማዯራጀቱ ሏሳብ በተሇየ ሁኔታ ካሌተመሇከተ በስተቀር፤ የማዯራጀቱ 

መጽዯቅ፤ በዚህ ሕግ አንቀጽ 1123 መሰረት ማዯራጀቱ በሚመሇከተው ንብረት ስም 

በተመዘገበው የከሰረው ባሇዕዲ የማይንቀሳቀስ ንብረት እና በዚህ ሕግ አንቀጽ 1124  

መሰረት በንግደ ሊይ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ያሊቸውን የመያዣ መብት አይነካም፡፡ 

ንብረት አስተዲዲሪውም ዕዲን እንዯገና የማዯራጀቱን ሏሳብ በማጽዯቅ የተሰጠውን ውሳኔ 

አግባብ ባሇው አካሌ ማስመዝገብ ይኖርበታሌ፡፡    

3) እንዯገና የማዯራጀቱ ሏሳብ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ከከሰረው ባሇዕዲ ጋር በአንዴነትና 

በተናጠሌ ተጠያቂ በሆኑት ሰዎች ሊይ ያሊቸውን መብት አይነካም፡፡   
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አንቀጽ 1079 የኪሳራ ውጤትን ስሇማገዴ  

1) የዚህ ሕግ አንቀጽ 1143  እና 1077  ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው ዕዲን እንዯገና 

የማዯራጀት ሏሳብ በፌርዴ ቤት መጽዯቅ   የኪሳራ ሂዯቱን ውጤት ያግዯዋሌ፡፡   

2) የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው እና የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ በተገኙበት 

በመጨረሻው የሂሳብ መግሇጫ ሊይ ውይይት ተዯርጎ የመጨረሻውን መሌክ ከያዘ በኋሊ 

ንብረት አስተዲዲሪው፤ ይህንኑ የሂሳብ መግሇጫ ሇከሰረው ባሇዕዲ ማስረከብ ይኖርበታሌ፡፡ 

እንዱሁም የከሰረውን ባሇዕዲ መዝገቦች፣ ሰነድች እና ንብረቶች በኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪውና በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ ፉት ሇከሰረው ባሇዕዲ ያስረክባሌ፡፡ 

ባሇዕዲውም ስሇመረከቡ ዯረሰኝ ይሰጣሌ፡፡ ባሇዕዲዉ ሳይረከብ ቢቀር ንብረት አስተዲዲሪው 

የመጨረሻዉን ሑሳብ ካዘጋጀበት ቀን አንስቶ ሁሇት አመት ካሇፇ በኋሊ ተጠያቂ 

አይሆንም፡፡  

3) የዚህ አንቀጽ ዴንጋጌዎች በተገቢው ከተፇጸሙ  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  ሪፖርት  

እንዱዘጋጅ ያዯርጋሌ፡፡  ይዘቱን በተመሇከተ አሇመግባባት የተፇጠረ እንዯሆነ በጉዲዩ ሊይ 

ውሳኔ እንዱሰጥበት ሇፌርዴ ቤት መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡   

አንቀጽ 1080 ዕዲን እንዯገና ማዯራጀትን ውዴቅ ስሇማዴረግ 

1) ዕዲ እንዯገና ከተዯራጀ በኋሊ መዯራጀቱ እንዱፇርስ የሚቀርብ ማናቸውም ክስ 

ተቀባይነት የሇውም፡፡ ሆኖም ባሇዕዲው ሏብት በመዯበቅ ወይም ዕዲን በማጋነን 

ማጭበርበር ፇጽሞ ከነበረ፣ የገንዘብ መብት ጠያቂው ማጭበርበሩ በታወቀ በአምስት 

አመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ክስ ሉያርብ ይችሊሌ፡፡  

2) ባሇዕዲው በማጭበርበር ኪሳራ ማዴረስ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘ ዕዲን እንዯገና 

ማዯራጀቱ ውዴቅ ይሆናሌ፡፡ በማጭበርበሩ ወንጀሌ ከተሳተፈት በስተቀር ሁለም ዋሶች 

ነጻ ይወጣለ፡፡   

አንቀጽ 1081 በማጭበርበር ኪሳራ ማዴረስ ክስ በሚቀርብበት ጊዜ ስሇሚወሰደ ጊዜያዊ እርምጃዎች  

1) ዕዲን እንዯገና ማዯራጀቱ ከጸዯቀ በኋሊ ባሇዕዲው በማጭበርበር ኪሳራ ማዴረስ 

ወንጀሌ የተከሰሰ እንዯሆነ፣ ፌርዴ ቤቱ አስፇሊጊ የሆነውን ጊዜያዊ እርምጃ 

እንዱወሰዴ ሇማዘዝ ይችሊሌ፡፡  
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2) ክሱ ከተነሳ ወይም ባሇዕዲው በነጻ ከተሇቀቀ ጊዜያዊ እርምጃ እንዱወሰዴ የተሰጠው 

ትእዛዝ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ 

አንቀጽ 1082 ዕዲን እንዯገና ማዯራጀትን ስሇመሰረዝ  

1) ባሇዕዲዉ እዲው እንዯገና በተዯራጀበት ሁኔታ ያሌፇጸመ እንዯሆነ ዋሶች ካለ   ባለበት 

ወይም ተገቢው መጥሪያ ከዯረሳቸው በኋሊ መዯራጀቱ እንዱሰረዝ ሇፌርዴ ቤቱ 

ማመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

2) ዕዲን  እንዯገና  ማዯራጀቱ  መሰረዙ ዋሶቹን በሙለ ወይም በከፉሌ ከመጠየቅ ነፃ 

አያወጣቸውም፡፡ 

አንቀጽ 1083 ዕዲዉ እንዯገና መዯራጀቱ ከተሰረዘ በኋሊ የኪሳራ ሂዯቱን እንዯገና ስሇማንቀሳቀስ 

1) ዕዲዉ እንዯገና መዯራጀቱ የተሰረዘ እንዯ ሆነ ንብረት አስተዲዲሪው፣ በቀዴሞ የንብረት 

ዝርዝር መዝገብ መሰረት ሳይዘገይ፣ እሽጎች ካለም ያሸገዉ ባሇስሌጣን እየረዲዉ፣ 

የተቆጠሩ ባሇዋጋ የሆኑ ንብረቶችን እና ሰነድችን ያረጋግጣሌ ፡፡ አስፇሊጊ ከሆነም 

ተጨማሪ የንብረት ዝርዝር መዝገብና የሑሳብ ሚዛን ያዘጋጃሌ፡፡ 

2) ንብረት አስተዲዲሪው ወዱያዉኑ የውሳኔውን ቅጅና አዱስ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ካለም ገንዘብ የሚጠይቁባቸዉን ሰነድች በአንቀጽ 1175 በተዯነገገው  መሰረት 

ሇምርመራ እንዱያቀርቡ የሚያሳስብ ማስታወቂያ ያወጣሌ፡፡ 

አንቀጽ 1084  አዱስ የገንዘብ መብት ጥያቄዎችን ስሇ መመርመር 

1) ንብረት አስተዲዲሪው በአንቀጽ 1083 በተዯነገገው መሰረት የቀረቡትን የገንዘብ መብት 

መጠየቂያ ሰነድች መመርመር ይኖርበታሌ፡፡  

2) አስቀዴሞ ተቀባይነት ባገኙ የገንዘብ መብት ጥያቄዎች ሊይ አዱስ ምርመራ አይዯረግም፡፡ 

ሆኖም ከዚያ ወዱህ በሙለ ወይም በከፉሌ የተከፇለ ዕዲዎች ካለ ንብረት አስተዲዲሪው 

እነዚያን ባሇመቀበሌ ወይም በመቀነስ የሚያዯርገውን ውሳኔ ቀሪ አያዯርግም፡፡ 

አንቀጽ 1085 ዕዲን እንዯገና ማዯራጀቱ ከጸዯቀ በኋሊ ስሇተዯረጉ ዉልች 
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ዕዲን እንዯገና ማዯራጀቱ ከጸዯቀ በኋሊና ከመሰረዙ በፉት ባሇዕዲዉ ያዯረጋቸዉ ዉልች በገንዘብ 

መብት ጠያቂዎች መብት ሊይ ማጭበርበር ካሌተፇፀመ በስተቀር ፇራሽ አይሆኑም፡፡  

አንቀጽ 1086 ዕዲ እንዯገና ከመዯራጀቱ በፉት የገንዘብ መብት ያሊቸው ጠያቂዎች ስሊሎቸው 

መብቶች  

ዕዲ እንዯገና ከመዯራጀቱ በፉት መብት ያሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ባሇዕዲውን እና 

ዕዲው እንዯገና መዯራጀቱ የሚመሇከተው ንብረትን በተመሇከተ ሙለ መብታቸውን እንዯገና 

መሌሰው የሚይዙት፡- 

1)  እንዱከፇሊቸው ከጠየቁት ገንዘብ ምንም ዴርሻ ያሌወሰደ እንዯሆነ፤ ሇሚጠይቁት 

ገንዘብ በሙለ፤ 

2)  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ከሚገባቸው ዴርሻ በከፉሌ ተቀብሇው እንዯሆነ፤ 

በሚቀራቸው ዴርሻ ሌክ፤ 

ነው፡፡ 

አንቀጽ 1087  ላሊ የኪሳራ ሂዯት ስሇማስጀመር  

የተጀመረው ላሊው የኪሳራ ሂዯት ውዴቅ ባሌተዯረገው እና ፇራሽ ባሌሆነው ዕዲን እንዯገና 

ማዯራጀት ውስጥ ባሌተካተቱት አዱስ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች የሆነ እንዯሆነ፤ 

የመጀመሪያው የኪሳራ ሂዯት የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በአዱሶቹ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ሊይ የቀዲሚነት መብት ሳይኖራቸው ሁሇተኛ የቀረበው የኪሳራ ሂዯት የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ይሆናለ፡፡ የዚህ ሕግ አንቀጽ 1086 ዴንጋጌም ተፇጻሚ ይሆንባቸዋሌ፡፡ 

 

ርዕስ ሦስት 

ስሇ መክሰር  

ምዕራፌ አንዴ 

ስሇ መክሰር የሚሰጡ ውሳኔዎች  



385 
 

  አንቀጽ 1088 ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤት ስሇማቅረብ 

1)  የባሇዕዲው መክሠርን በተመሇከተ  ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን  የሚያየው፡-  

(ሀ) ባሇዕዲው   ወይም ከባሇዕዲው ጋር በአንዴነትና በነጠሊ ሏሊፉነት ያሇበት ሰው 

መክሰሩን ሇማስታወቅ ማመሌከቻ ሲያቀርብ፤  

(ሇ)  አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ  ከባሇዕዲው ሊይ የገንዘብ መብት የሚጠይቁ 

ሰዎች አቤቱታ ሲያቀርቡ፤  

(ሏ)  ኃሊፉነታቸው የተወሰኑ ባሇዴርሻዎች ያለበት የንግዴ ማሕበር በሆነ ጊዜ 

ከባሇዴርሻዎቹ በአንደ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑት አቤቱታ ሲቀርብ፤ 

(መ)  የመንግስትና የሕዝብ ጥቅም ባሇባቸው ጉዲዮች በዏቃቤ ሕግ ሲቀርብ፤ ወይም  

(ሠ)  በፌርዴ ቤቱ በራሱ አነሳሽነት፤ 

ነው፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ) በተዯነገገው መሰረት የመክሰሩ ጉዲይ እንዱታይ 

ወይም  ዕዲውን እንዯገና የማዯራጀት ሂዯት እንዱጀመር ባሇዕዲው ክፌያውን ባረጠ 

በሏያ ቀናት ጊዜ ውስጥ  አግባብ ሊሇው የፌርዴ ቤት አካሌ ማመሌከቻ ማቅረብ 

ይኖርበታሌ፡፡ ማመሌከቻውም፤     

(ሀ) ባሇዕዲው የሽርክና ያሌሆነ ማኅበር  ከሆነ በሕጋዊ እንዯራሴው፤ ወይም           

ማኅበሩ ሑሳቡን በማጣራት ሊይ ከሆነ   በሑሳብ አጣሪው፤  ። ወይም 

(ሇ) ባሇዕዲው የኅብረት ሽርክና ማኅበር ከሆነ በአንደ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ 

ሸሪኮች፤ ወይም ሁሇት ዓይነት ኃሊፉነት ያሇበት የሽርክና ማኅበር ከሆነ ኃሊፉነታቸው 

ባሌተወሰነ ሸሪኮች፤   

መቅረብ ይችሊሌ፡፡ 
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3)  የአንዴነትና የነጠሊ  ሏሊፉነት ያሇባቸው ማኅበርተኞች ያለበት ማኅበር መክሠር፣ 

የእነዚህን ማኅበረተኞች መክሠር ያስከትሊሌ። 

 አንቀጽ 1089 ስሇማመሌከቻው አቀራረብ 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1088  ንዐስ አንቀጽ 1 (ሀ)    መሠረት ቀንና ፉርማ ካረፇበት 

ማመሌከቻ ጋር ከዚህ በታች የተጠቀሱት ሰነድች  በአባሪነት መቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

(ሀ) የንግዴ ዴርጅቱ የሑሳብ ሚዛን፣ 

(ሇ) የትርፌና ኪሣራ የሑሳብ መግሇጫ ፣ 

(ሏ) የባሇዕዲው የገንዘብ ፌሰት መግሇጫ፣ 

(መ) ከንግዴ ሥራው ጋር በተያያዘ ሇነጋዳው የሚከፇለትንና ነጋዳው ያለበትን 

ዕዲዎች ዝርዝር ያካተተ የገንዘብ መብት ጠያቂዎችንና የዕዲ ከፊዮችን ስምና አዴራሻ 

የሚያመሇክት ማስታወቂያ፡፡  

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ከተመሇከቱት ሰነድች አንደን ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑትን 

ሇማቅረብ ያሌተቻሇ ወይም ጉዴሇት ያሇባቸው እንዯሆነ ያሌቀረበበት ወይም ያሌተሟሊበት 

ምክንያት  በማመሌከቻው ውስጥ መገሇጽ አሇበት። 

3) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1088  ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ) መሠረት የሚቀርብ ማመሌከቻ 

የሚከተለትን  መያዝ ይኖርበታሌ፤ 

(ሀ) አመሌካቹ ከባሇዕዲው የሚጠይቀው የበሰሇ ወይም ያሌበሰሇ ሕጋዊ መብት መኖሩን 

የሚያስረደ ማስረጃዎችን ፣ 

(ሇ) አመሌካቹ የሚጠይቀው መብት በባሇዕዲው ሉከፇሌ የማይችሌበት ሁኔታ መኖሩን 

የሚያሳይ መግሇጫ፣ 

(ሏ) አመሌካቹ ሇምን በመዯበኛ የክስ ሥርዓት ወይም በላልች የመብት ማስከበሪያ 

መንገድች በመጠቀም መብቱን እንዲሊስከበረ ወይም ሉያስከብር እንዯማይችሌ የሚያሳይ 

መግሇጫ፡፡  
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አንቀጽ 1090 ስሇ ቀዲሚ ምርመራ 

1)   ፌርዴ ቤቱ አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው   የባሇዕዲውን አምና እንቅስቃሴዎች የሚመረምር 

መርማሪ  መመዯብ ይችሊሌ፡፡ የተመዯበውም መርማሪ የንብረት አስተዲዲሪን እገዛ 

ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

2)  በመርማሪው የተሰበሰቡ መረጃዎች በሙለ ሇፌርዴ ቤቱ ሪፖርት መዯረግ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 1091 ሇመክሰር ውሳኔ አሰጣጥ ተፇጻሚ ስሇሚሆኑ ዴንጋጌዎች    

ፌርዴ ቤቱ በዚህ መጽሏፌ ርዕስ አንዴ ዴንጋጌዎች መሰረት የክፌያ መረጥን ካረጋገጠ በኋሊ 

በዚህ ርዕስ ዴንጋጌዎች መሰረት የመክሠር  ውሳኔ  ሉሰጥ ይችሊሌ።  

አንቀጽ 1092። ሇባሇዕዲው ስሇማሳወቅ 

1) የመክሰሩ ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት የቀረበው በአንቀጽ 1088 ንዐስ አንቀጽ 1 (ሇ)፣ (ሏ) 

ወይም (መ) በተጠቀሱት አካሊት የሆነ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ ማመሌከቻውን በተቀበሇ በ 

ሰባት  ቀናት ጊዜ ውስጥ ባሇዕዲው የማመሌከቻው ቅጂ እንዱዯርሰው ማዴረግ አሇበት። 

2) ባሇዕዲው ማመሌከቻው  በዯረሰው በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ በመስማማት ወይም 

በመቃወም መሌስ ማቅረብ ይኖርበታሌ። 

3) ባሇዕዲው  ከመሌሱ ጋር በአንቀጽ 1089  ሥር የተዘረዘሩትን ሰነድች እና ላልች 

ቅሬታውን የሚያስረደሇት ማስረጃዎች አብሮ ማቅረብ ይኖርበታሌ። 

4) ባሇዕዲው ክፌያ ማቆሙን በማመን መሌስ የሚሰጥ የሆነ እንዯሆነ ዕዲው በየትኛው 

የኪሣራ ሥነሥርዓት ሑዯት እንዱከፇሌ እንዯሚፇሌግ የሚገሌጸውን ሃሳቡን ከመሌሱ 

ጋር አያይዞ ሉያቀርብ ይገባሌ።  

5) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ባሇዕዲው መቃወሚያውን 

ያሊቀረበ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ ቀጥሇው ባለት 10  ቀናት ውስጥ ማመሌከቻው በፌርዴ 

ቤቱ የሚታይ ወይም ውዴቅ የሚዯረግ መሆኑን አስመሌክቶ  ውሳኔ ይሰጣሌ። 
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አንቀጽ 1093 ክፌያ የተረጠበትን ጊዜ ስሇ መወሰን 

1) ጉዲዩ በሚሰማበት የመጀመሪያው ቀን ፌርዴ ቤቱ እንዯአግባብነቱ በዚህ ሕግ አንቀጽ 

1090 መሰረት ሪፖርቱን ከተቀበሇ በኋሊ ክፌያው የተረጠበትን ቀን በመወሰን፣ ዕዲን 

እንዯገና ማዯራጀትን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው የባሇዕዲውን መክሰር 

ያውጃሌ፡፡   

2) ክፌያው የተረጠበት ጊዜ ያሌተወሰነ እንዯሆነ በዚህ ሕግ አንቀጽ 1094  የተገሇጹት 

እንዯተጠበቁ ሆነው ክፌያው የተረጠው የመክሰሩ ውሳኔ በተሰጠበት ቀን እንዯሆነ 

ይቆጠራሌ። 

አንቀጽ 1094 ክፌያው የተረጠበትን ጊዜ ስሇማራዘም 

1) ፌርዴ ቤቱ፤ 

(ሀ) የከሠረው ባሇዕዲ ንብረት አስተዲዲሪ ወይም አግባብ ያሇው ማንኛውም ወገን ሲጠይቅ፤  

(ሇ) ዏቃቤ ሕግ ሲጠይቅ፤ ወይም 

(ሏ) በፌርዴ ቤቱ አነሳሽነት፤ 

የመክሠር ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ በዚህ ሕግ አንቀጽ 1093  የተወሰነው ክፌያ የተረጠበትን 

ጊዜ ማራዘም ይችሊሌ። 

2) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1179  የተወሰነው ጊዜ ካሇፇ በኋሊ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 

የሚቀርበውን ማመሌከቻ መቀበሌ አይቻሌም።  ጊዜው ካሇፇ በኋሊ ስሇክፌያ መረጥ 

የተወሰነው ጊዜ ሉሇወጥ አይችሌም። 

3) በማናቸውም ሁኔታ ስሇ ክፌያ መረጥ የተወሰነው ጊዜ የመክሠር  ውሳኔ ከተሰጠበት 

ቀን ወዯኋሊ ከሁሇት ዓመት ማሇፌ አይችሌም። 

አንቀጽ 1095 ንግደ ከተረጠ በኋሊ ስሇሚዯረግ መክሠር 

1) ስሙ ከንግዴ መዝገብ ከመሰረዙ አስቀዴሞ ዕዲውን መክፇሌ ያረጠ ነጋዳ ስሙ 

ከንግዴ መዝገብ በተሰረዘ በአንዴ ዓመት ውስጥ መክሠሩ ሉታዎጅ ይችሊሌ። 
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2) ነጋዳው በንግዴ መዝገብ ያሌተመዘገበ የሆነ እንዯሆነ መክፇለን ባረጠ በማንኛውም 

ጊዜ መክሰሩ  ሉታወጅ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1096  ከሞት በኋሊ ስሇሚሰጥ የመክሰር  ውሳኔ 

1) አንዴ ግሇሰብ ነጋዳ ክፌያ ካረጠ በኋሊ የሞተ እንዯሆነ በሞተ በአንዴ ዓመት ጊዜ 

ውስጥ መክሰሩ  ሉታወጅ ይችሊሌ። 

2) የመክሰሩ ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት የሚቀርበው፤ 

(ሀ) በገንዘብ መብት ጠያቂዎች፣  

(ሇ) በዏቃቤ ሕግ፣  ወይም 

(ሏ) በፌርዴ ቤት አነሳሽነት፣  

ሉሆን ይችሊሌ። 

3) ማንኛውም ወራሽ በውርስ የተሊሇፇሇት ሀብት ከግሌ ሀብቱ ጋር እንዲይዯባሇቅ ሇማዴረግ 

የሞተው ሰው መክሰር እንዱወሰን ሇመጠየቅ ይችሊሌ። 

4) ነጋዳው ከሞተ በኋሊ የሚሰጠው የመክሰር ውሳኔ በፌትሏብሔር ሕግ ዴንጋጌዎች 

መሠረት የገንዘብ መብት ጠያቂዎች አግኝተውት የነበረውን የንብረት መሇየት ውጤትን 

ወዱያውኑ ያስቀረዋሌ።  

አንቀጽ 1097 በማኅበራት ሊይ ስሇሚሰጥ የመክሰር ውሳኔ 

1) ሑሳቡ በመጣራት ሊይ ያሇ ማኅበር የመክሰር ውሳኔ  ሉሰጥበት ወይም ዕዲው እንዯገና 

እንዱዯራጅ  ሉፇቀዴሇት ይችሊሌ። 

2)  የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ  በሕግ ፌርስ በሆነና በመስራት ሊይ ባሇ  

ማኅበር ሊይም ተፇጻሚ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1098 የጋራ መክሰርን ስሇማስታወቅ 
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1)  ሏሊፉነቱ የተወሰነ የሕዝብ  ኩባንያ ወይም ኀሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ የከሰረ 

እንዯሆነ  በኩባንያው ስም ወይም ሽፊን  ንግደን የካሄዯ እና  የኩባንያን ገንዘብ እንዯ 

ግሌ ገንዘቡ አዴርጎ የተጠቀመ ማንኛውም ሰው  በኩባንያው ሊይ የተሰጠው የመክሰር  

ውሳኔ በርሱም ሊይ እንዱጸናበት ሉዯረግ ይችሊሌ። 

2)  የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1   ዴንጋጌ ሁሇት አይነት ኀሊፉነት ባሇበት የሽርክና 

ማህበር የአስተዲዯር ሥራ ውስጥ በተሣተፈ የተወሰነ ኀሊፉነት ባሇባቸው  ሸሪኮችም ሊይ 

ተፇጻሚ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1099 የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪናና ንብረት አስተዲዲሪ መሰየም 

የመክሰር ውሳኔ ሲሰጥ ፌርዴ ቤቱ የኪሣራውን ሥራ የሚመረምር አንዴ የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪና አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ  የሆኑ ንብረት አስተዲዲሪዎች  መሰየም ይኖርበታሌ። 

አንቀጽ 1100 ስሇውሳኔ አፇጻጸም 

መክሰርን በተመሇከተ የተሰጡ ውሣኔዎችና ትዕዛዞች በጊዜያዊነት ተፇፃሚ ይሆናለ። 

አንቀጽ  1101 ውሳኔን ስሇማስታወቅ 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1093፣ 1095 እና 1096መሠረት የተሰጠ ውሣኔ ቅጂ ሇዕዲ ከፊዩ፣ 

ሇንብረት አስተዲዲሪው፣ አቤቱታ ሊቀረበው የገንዘብ መብት ጠያቂ እንዯአግባብነቱም 

ሇወራሹ፤ ቢዘገይ ውሣኔ ከተሰጠበት ቀን  ቀጥል ባለት አምስት  ቀናት ውስጥ 

መተሊሇፌ አሇበት። ቅጂው የባሇጉዲዮችን ስም፣ ውሣኔውንና የተወሠነበትን ቀን የያዘ 

መሆን አሇበት። 

2)  አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት አካሌ ውሳኔው በተሊሇፇ በአምስት ቀናት ውስጥ 

የውሳኔውን ቅጂ  በፌርዴ ቤቱ ቅጥር ግቢ ሇሕዝብ በግሌጽ በሚታይ ቦታ ሇሦሥት 

ወር ተሇጥፍ እንዱቆይ ማዴረግ አሇበት፡፡  

3) አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት አካሌ የውሣኔውን ቅጂ ሇዏቃቤ ሕግ ይሌካሌ። 

4) አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት አካሌ  በንግዴ መዝገቡ ሊይ ማስተካከያ እንዱዯረግ 

የውሣኔውን ቅጂ እንዯአግባቡ ሇፋዳራሌ ወይም ሇክሌሌ የንግዴ መዝገብ ኃሊፉ 
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ይሌከዋሌ። ማስተካከያው በክሌለ የንግዴ መዝገብ ውስጥ ከገባ በኋሊ ሇማእከሊዊ ንግዴ 

ምዝገባ   መሊክና  የመክፇለ መረጥ በተረጋገጠበት ቦታ  ሰፉ ስርጭት ባሇውና 

ሕጋዊ ማስታወቂያዎችን ሇመቀበሌ በተፇቀዯሇት ጋዜጣ  መውጣት ይኖርበታሌ፡፡  

5) የመክሰሩ ማስታወቂያ በባሇዕዲው የንግዴ መዯብር እና ባሇዕዲው ንግደን በሚያካሂዴበት 

በማንኛውም ቦታ  መሇጠፌ አሇበት። 

አንቀጽ 1102  ውሳኔን ስሇመቃወም 

1) ስሇመክሠር በተሰጠ ውሣኔ ሊይ መቃወሚያ ማቅረብ የሚቻሇው ውሣኔው ከተሰጠበት 

ቀን አንስቶ እስከ ስምንት ቀን ነው። ሕጋዊ ማስታወቂያ ሇማውጣት  በተፇቀዯሇት 

ጋዜጣ  መውጣት  ያሇበትን ውሣኔ የሚመሇከት ከሆነ  ጊዜው መቆጠር የሚጀምረው 

በጋዜጣ ከወጣበት  ቀን ጀምሮ ይሆናሌ። 

2) የመክሰር ውሣኔ እንዱሰጥ የጠየቀ ሰው ውሣኔውን መቃወም አይችሌም። 

3) ባሇዕዲው የሚያቀርበው መቃወሚያ ውሣኔን የማገዴ ውጤት አይኖረውም። 

አንቀጽ 1103 በመቃወሚያው ሊይ ስሇተሰጠ  ውሳኔ 

1) መቃወሚያው ውዴቅ  ከተዯረገ መቃወሚያውን  ያቀረበው ሰው እንዱያውቀው 

ይዯረጋሌ። 

2) የመክሰር ውሳኔው ከተሻረ ንብረት አስተዲዲሪው፣ የመክሰር ውሣኔ እንዱሰጥ የጠየቀው 

የገንዘብ መብት ጠያቂ እና ባሇዕዲው እንዱያውቁት ይዯረጋሌ። በዚህም ውሣኔ ሊይ በዚህ 

ሕግ አንቀጽ 1101  የተዯነገገው ሥርዓት ተፇጻሚ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1104  በውሳኔው ሊይ ስሇሚጠየቅ ይግባኝ 

1) የመክሠር  ውሳኔ እንዱታወቅ ከተዯረገበት ቀን አንስቶ በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ  

ይግባኝ ማቅረብ ይቻሊሌ። 

2) ይግባኙም በተፊጠነ ሥነ ሥርዓት በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ይወሰናሌ። ውሣኔውም 

ወዱያውኑ ተፇጻሚ ይሆናሌ። 
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አንቀጽ 1105 መቃወሚያ ወይም ይግባኝ የማይቀርብባቸው ውሣኔዎች 

1) ከዚህ በታች ባለት ውሣኔዎች ሊይ መቃወሚያ ወይም ይግባኝ ሉቀርብባቸው 

አይችሌም፤ 

(ሀ) የንብረት አስተዲዲሪውን ወይም ምትኩን ሇመሾም ወይም ሇመሻር የተሰጠ ውሳኔ፣ 

(ሇ) ነጻ ሇመውጣት  በቀረቡ ጥያቄዎች እንዱሁም ሇዕዲ ከፊዩና ሇቤተሰቡ ርዲታ 

ሇማግኘት  በቀረቡ ጥያቄዎች ሊይ የተሰጠ ውሳኔ፣ 

(ሏ) የሏብቱ አካሌ የሆኑ ንብረቶች ወይም ሸቀጦች እንዱሸጡ የሚፇቅዴ ውሣኔ፣ 

(መ) ንብረት አስተዲዲሪው በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት በሰጠው ትዕዛዝ ሊይ ሇፌርዴ 

ቤት በቀረበ አቤቱታ ሊይ የተሰጠ ውሳኔ፣ 

(ሠ) የንግደ ሥራ እንዱቀጥሌ የሚፇቅዴ ውሣኔ፣ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1(መ) የተመሇከተው ጉዲይ በፌርዴ ቤት በሚታይበት ጊዜ 

ንብረት አስተዲዲሪው ፌርዴ ቤት መቅረብ አይችሌም፡፡  

አንቀጽ 1106 የመክሰር  ውሳኔን ስሇማንሳት 

1) የከሰረ ባሇዕዲ ውሣኔ በተሰጠበት ቀንና በተቃውሞ ወይም በይግባኝ ሊይ ውሳኔ 

ከመሰጠቱ በፉት ባለት ቀናት መካከሌ ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች በመክፇሌ፣ ዕዲን 

በማቻቻሌ፣ ከእነርሱ ጋር ስምምነት በማዴረግ ወይም በላልች መንገድች  መክፇሌን 

ከማረጥ ሁኔታ የወጣ እንዯሆነ የመክሰሩ  ውሳኔ መነሳት አሇበት። 

2) በማናቸውም ሁኔታ ቢሆን የመክሰሩን ሥራ የሚያስፇጽሙት ሰዎች የፇጸሟቸው 

ሕጋዊ የሆኑ ሥራዎች ያስገኟቸው ውጤቶች እንዯጸኑ ይቆያለ። 

 

ምዕራፌ ሁሇት 

 የኪሳራ ሂዯቱን ስሇሚያስፇጽሙ ሰዎች 
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ክፌሌ አንዴ፡ 

ፌርዴ ቤት 

አንቀጽ 1107 ስሇ ፌርዴ ቤቱ ሥሌጣን 

የመክሰርን  ውሣኔ የወሠነው ፌርዴ ቤት  የኪሳራ ሂዯቱን በሙለ ይቆጣጠራሌ።  ከኪሳራ 

ሂዯት ተቆጣጣሪው ሥሌጣን በሊይ በሆኑት በማናቸውም ነገሮች ሊይ ውሣኔ ይሰጣሌ።  

የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው በሚሰጣቸው ትዕዛዞች ሊይ የሚቀርቡ ይግባኞችን ያያሌ። 

አንቀጽ 1108 ስሇ ፌርዴ ቤቱ የዲኝነት ሥሌጣን 

በባሇዕዲው ሊይ የኪሳራ ውሳኔ ያስተሊሇፇው ፌርዴ ቤት ከኪሳራ ጋር በተያያዘ በሚነሱ 

በማናቸውም የመብት ጥያቄዎች ሊይ የዲኝነት ስሌጣን ይኖረዋሌ፡፡ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት 

ወይም በሕግ ስሌጣን በተሰጠው ላሊ አካሌ በመታየት ሊይ ያሇ ጉዲይ የኪሳራውን ጉዲይ 

በማየት ሊይ ባሇው ፌርዴ ቤት ተጠቃል ይታያሌ፡፡ ውሳኔ ያገኘ ጉዲይም ካሇ አፇጻጸሙ 

ታግድ ከኪሳራው ጉዲይ ጋር አብሮ ይታያሌ፡፡   

 

ክፌሌ ሁሇት፡ 

የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪ  

አንቀጽ 1109 ስሇኪሰራ ሂዯት ተቆጣጣሪው መሰየምና ስሌጣን 

1) የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው የኪሳራ ሂዯቱን ሇመቆጣጠርና ሇማቀሊጠፌ በፌርዴ ቤት 

የሚሰየም ሰው ነው፤  

2) ተቆጣጣሪው፤ 

(ሀ) ከኪሳራ ሂዯቱ የሚመነጩና በፌርዴ ቤቱ ስሌጣን ስር የሚወዴቁ ጥያቄዎችንና 

ክርክሮችን ሇፌርዴ ቤቱ ያቀርባሌ፡፡ ይህም በፌርዴ ቤቱ ውሳኔ ውስጥ ይጠቀሳሌ፡፡  
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 (ሇ) አግባብነት ያሊቸውን ባሇሥሌጣናት በመጠየቅ ወይም በራሱ ሥሌጣን ከኪሳራው 

ጋር  የተያያዙ ንብረቶችን ሇመጠበቅ አስፇሊጊ የሆኑ እርምጃዎችን ሁለ ይወስዲሌ። 

(ሏ) በሕግ የተዯነገገ ሲሆን ወይም አስፇሊጊ ሆኖ ያገኘው እንዯሆነ የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ኮሚቴ ስብሰባ እንዱዯረግ ጥሪ ያዯርጋሌ። 

(መ) ራሱ እንዱሰይም በሕግ በተሇየ ካሌተሰጠው በስተቀር ንብረት አስተዲዲሪው 

ሇኪሳራው ሂዯት አስፇሊጊ የሆኑ ረዲቶችን እንዱሰይም ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ። 

(ሠ) ንብረት አስተዲዲሪው በከሣሽነት ወይም በተከሳሽነት በፌርዴ ቤት ቀርቦ 

እንዱከራከር በጽሁፌ ይፇቅዴሇታሌ። 

አንቀጽ 1110 ስሇኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ትእዛዝ 

1) የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ትእዛዝ ወዱያውኑ በፌርዴ ቤት መዝገብ መቀመጥ 

አሇበት፡፡ ስሇመቀመጡም በተመዘገበ መሌእክት ወይም ስሇመዴረሱ ማረጋገጫ 

ሉቀርብበት በሚቻሌ ማናቸውም ላሊ ዘዳ ሇባሇጉዲዮቹ መገሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) ተቆጣጣሪው በሰጠው ትእዛዝ ሊይ ባሇጉዲዮቹ ትእዛዙን እንዱያውቁት ከተዯረገበት ቀን 

አንስቶ ባለት አስር ቀናት ውስጥ መቃወሚያቸውን ሇፌርዴ ቤቱ ማቅረብ ይችሊለ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱም በመጀመሪያው ቀጠሮ ውሳኔ መስጠት አሇበት፡፡  

አንቀጽ 1111 የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውን ስሇመተካት 

ፌርዴ ቤቱ የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውን በማናቸውም ጊዜ በላሊ ሉተካው ይችሊሌ፡፡  

 

ክፌሌ ሦሥት 

ንብረት አስተዲዲሪ 

አንቀጽ 1112 ስሇ ንብረት አስተዲዲሪ  መሰየም 
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1) ፌርዴ ቤቱ አግባብ ባሇው አካሌ ከተዘጋጀ የንብረት አስተዲዲሪዎችና ተቆጣጣሪዎች 

መዝገብ ውስጥ ከተመዘገቡ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ኗሪ ከሆኑት መካከሌ ንብረት 

አስተዲዲሪውን ይሰይማሌ፡፡   

2) የሚሰየሙ ንብረት እሰተዲዲሪዎች ቁጥር እንዯ ኪሣራው ሑዯት ውስብስብነት እና እንዯ 

ንብረቶቹ ብዛት በፌርዴ ቤቱ ይወሰናሌ።  

3)  ከአንዴ በሊይ ንብረት አስተዲዲሪዎች የተሰየሙ እንዯሆነ በአንዴ ሊይ ይሰራለ። ፌርዴ 

ቤቱ እንዯአስፇሊጊነቱ ከመካከሊቸው ሇአንደ ወይም ሇብዙዎቹ ሇብቻ የመሥራት 

መብትን መስጠት ይችሊሌ። እንዱህ በሆነ ጊዜ ይሔን ሥሌጣን የተቀበለ ንብረት 

አስተዲዲሪዎች ብቻ አሊፉዎች ይሆናለ። 

4) የሚከተለት ሰዎች በንብረት አስተዲዲሪነት  ሉሰየሙ አይችለም፡፡  

(ሀ) ከዚህ ቀዯም በማጭበርበር መክሰር ወንጀሌ ወይም በላሊ ሇንብረት አስተዲዲሪነት 

ብቁ በማያዯርግ ወንጀሌ ጥፊተኛ ሆኖ የተገኘና ያሌተሰየመ ሰው፤ ፣ 

(ሇ) የሕዝባዊ መብቱን ሇጊዜውም ቢሆን የሚከሇከሌ የቅጣት ውሳኔ የተፇረዯበት ሰው፣  

(ሏ) ባሇዕዲው የንግዴ ማህበር የሆነ እንዯሆነ የማህበሩ ባሇዴርሻዎች ወይም የማህበሩን 

ስራ በበሊይነት የሚመሩ ሰዎች፤ 

(መ) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 (ሏ) ስር የተገሇጸ ሰው የትዲር አጋር እና እስከ 

አራት ዯረጃ ዴረስ የስጋ ወይም የጋብቻ ዝምዴና ያሊቸው ሰዎች፤ 

(ሠ) ባሇዕዲው የተፇጥሮ ሰው በሆነ ጊዜ የባሇዕዲው የትዲር አጋር እና እስከ ሁሇተኛ 

ዯረጃ ዴረስ የሥጋ ወይም ጋብቻ ዝምዴና ያሊቸው ሰዎች፤  

እና 

(ረ) ከኪሣራው ሊይ የገንዘብ መብት ጠያቂ የሆነ ሰው፤  

(ሰ) በንብረት አስተዲዲሪነት መስራቱ የጥቅም ግጭት ሉፇጥር የሚችሌበት ማንኛውም 

ሰው፤ ንብረት አስተዲዲሪው የባሇዕዲውን ንብረት መግዛት አይችሌም። 
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አንቀጽ 1113 ስሇ ንብረት አስተዲዲሪው ሥሌጣን 

  ንብረት አስተዲዲሪው የከሠረውን ባሇዕዲ ንብረት   በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ስር ሆኖ 

የማስተዲዯር ሏሊፉነት አሇበት። ከሶስተኛ ወገኖች ጋር ሇሚኖር ግንኙነት  ሇገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ኅብረት እንዯራሴ ነው።2) ንብረት አስተዲዲሪው ሏሊፉነቱን ሇላሊ ሰው 

ማስተሊሇፌ አይችሌም፡፡  ሆኖም  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ከፇቀዯሇት ሇአንዲንዴ ሥራ 

በተሇየ  ሏሊፉነቱን ሇላሊ ሰው  ማስተሊሇፌ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1114 ገንዘብ ስሇማስቀመጥ 

1) በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  የሚወሰኑት  የአስተዲዯር እና ላልች ወጪዎች ሁለ 

ከተቀነሱ በኋሊ  ንብረት አስተዲዲሪው የሚቀበሊቸው ገንዘቦች ሁለ ኪሳራው 

በሚመሇከተው ንብረት ስም በተከፇተ የባንክ ሂሳብ  ወዱያውኑ ተቀማጭ መሆን 

ይኖርባቼዋሌ፡፡  ይኸውም ገንዘብ  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፇርሞ በሚሰጠው 

የመክፇያ ትዕዛዝ ካሌሆነ በስተቀር  ወጭ ሉሆን አይችሌም። 

2) በፌትሏ-ብሔርና በወንጀሌ ሕግ  የሚኖርበት ተጠያቂነት እንዯተጠበቀ ሆኖ  የዚህን 

አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) ዴንጋጌ  ያሌፇጸመ የንብረት አስተዲዲሪ ከሏሊፉነቱ መነሳት 

ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 1115 ንብረት አስተዲዲሪው በሠራው ሥራው ሊይ አቤቱታ ስሇማቅረብ 

 ንብረት አስተዲዲሪው በሠራው ሥራ ሊይ የከሠረው ሰው ወይም በጉዲዩ ያገባኛሌ የሚሌ ላሊ 

ማንኛውም ሰው  ሇኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ።  የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪውም በሶስት ቀን ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ይሰጣሌ።  

አንቀጽ 1116 ስሇ ንብረት አስተዲዲሪው ከሏሊፉነት መነሳት  

1) የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  በከሠረው ሰው ወይም በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ  

በሚቀርብሇት  አቤቱታ  ወይም በራሱ ተነሳሽነት ንብረት አስተዲዲሪ ከሏሊፉነቱ 

እንዱነሳ ፌርዴ ቤቱን መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ ጸም  



397 
 

2)  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው በከሰረው ሰው ወይም በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ  

በቀረበሇት አቤቱት ሊይ በአምስት ቀናት ውስጥ ውሳኔ ያሌሰጠ እንዯሆነ አቤቱታ 

አቅራቢዎች ጥያቄያቸውን ሇፌርዴ ቤት ማቅረብ ይችሊለ፡፡  

3) ፌርዴ ቤቱም የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውን መግሇጫ፣ የንብረት አስተዲዲሪውን 

ማብራሪያ እና እስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው የዏቃቤ-ሕግን አስተያየት መሰረት በማዴረግ 

ይወስናሌ፡፡  

አንቀጽ 1117 ስሇ ንብረት አስተዲዲሪው ሏሊፉነት 

1) ንብረት አስተዲዲሪው ሥራውን በሚያከናውንበት ጊዜ ሁለ  የመንግስት  ስራን 

እንዯሚያከናውን ሰራተኛ ይቆጠራሌ። ንብረት አስተዲዲሪው ስራውን በጥንቃቄ 

ማከናዎንና አስፇሊጊ ሲሆን በተገቢው ጥንቃቄ ስራውን ማከናዎኑን ማሳየት 

ይኖርበታሌ፡፡  

2) የፇጸመውን የአስተዲዯር ሥራ ሁለ በየቀኑ የሚመዘግብበት አስቀዴሞ  በኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው  የተፇረመበት አንዴ መዝገብ መያዝ አሇበት። 

3) የኪሳራ ሂዯቱ እስኪጠናቀቅ ዴረስ ከሏሊፉነቱ በተነሳ ንብረት አስተዲዲሪ ሊይ የሚቀርብ 

የመብት ጥያቄ በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ እርሱን በተካው ንብረት አስተዲዲሪ 

መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

4) በኪሣራው ሂዯት ጊዜ ሥራውን የሚተው ንብረት አስተዲዲሪ በአንቀጽ 1079  

እንዯተዯነገገው ስሇሥራው አመራር መግሇጫ መስጠት አሇበት።  

አንቀጽ 1118 የንብረት አስተዲዲሪው የሥራ ዋጋ 

1) የንብረት አስተዲዲሪውን ወጪዎችና  የሥራ ዋጋ እንዱሁም የአከፊፇለን ሁኔታ 

የሚወስነው  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ነው።  

2)  በቂ ምክንያት ከተገኘ ተቆጣጣሪው ሇንብረት አስተዲዲሪው የቅዴሚያ ክፌያ 

እንዱከፇሇው ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡  
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3) የከሠረው ሰውና የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) መሠረት 

ተቆጣጣሪው በሰጠው ውሳኔ ሊይ መቃወሚያቸውን  ውሳኔው በዯረሳቸው በስምንት 

ቀናት ውስጥ ሇፌርዴ ቤቱ ማቅረብ ይችሊለ፡፡  

4) በዚህ አንቀጽ ከተመሇከቱት በስተቀር ሇንብረት አስተዲዲሪው ላሊ ገንዘብ ሉከፇሇው 

አይቻሌም። በወንጀሌና በፌትሏብሔር የሚኖር ተጠያቂነት እንዯተጠበቀ ሆኖ  ይሕንን 

ክሌከሊ በመጣስ የተከፇለ ገንዘቦች በሙለ ተመሊሽ መሆን አሇባቸው። 

 

ክፌሌ አራት ፡ 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ  

አንቀጽ 1119 ስሇኮሚቴው  መም 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1177 እንዯተዯነገገው የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ ዝርዝር አግባብ 

ባሇው የፌርዴ ቤት አካሌ  ዘንዴ ከተቀመጠበት ቀን አንስቶ ባለት አሥር ቀናት ውስጥ 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎች  ኮሚቴ መም አሇበት። 

2)  የኪሳራ ሑዯት ተቆጣጣሪው ጠቃሚ መሆኑን የገመተ እንዯሆነ በዚህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ (1) የተመሇከተው ኮሚቴ እስከሚም ዴረስ ጊዜያዊ ኮሚቴ እንዱም 

ማዴረግ ይችሊሌ። 

3) የኪሳራ ሑዯት ተቆጣጣሪው  ከገንዘብ መብት ጠያቂዎች መካከሌ ሦስት ወይም አምስት 

አባሊት መርጦ ኮሚቴውን ያቁማሌ። ከአባሊቱ መካከሌ የኮሚቴውን ሰብሳቢ 

ይሰይማሌ። ይህንንም ሇፌርዴ ቤቱ በማቅረብ ያስጸዴቃሌ። 

4) ማንኛውም የኮሚቴ አባሌ በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው በሚቀርብ ሏሳብ መሰረት 

በፌርዴ ቤት በሚሰጥ ውሳኔ ካሌሆነ በስተቀር ከሏሊፉነቱ ሉነሳ አይችሌም፡፡፡ ሆኖም 

ተቆጣጣሪው  ምትክ እንዱተካሇት  የጠየቀን  አባሌ  በላሊ  አባሌ  ሉተካ ይችሊሌ።  

5) ከባሇዕዲው ጋር እስከ አራተኛ ዯረጃ ዴረስ የስጋ ወይም የጋብቻ ዝምዴና ያሇው 

ማንኛውም የገንዘብ መብት ጠያቂ     የኮሚቴ አባሌ ሇመሆን አይችሌም። 
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አንቀጽ 1120 ስሇኮሚቴው ተግባራት 

1) ሃሳቡን እንዱሰጥ ሕጉ የሚያስገዴዴበት ሁኔታ እንዯተጠበቀ ሆኖ ፌርዴ ቤቱ ወይም 

የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው አስፇሊጊ ሆኖ ካገኘው  ኮሚቴው ሃሳቡን እንዱሰጥ ሉጠየቅ 

ይችሊሌ። 

2) ኮሚቴው ውሳኔ የሚያስተሊሌፇው በዴምጽ ብሌጫ ይሆናሌ፡፡ 

3) ኮሚቴው ባሇዕዲው ያቀረበውን ሂሳብና ጉዲዩን በተመሇከተ ያዘጋጀውን መግሇጫ 

መመርመርና የንብረት አስተዲዲሪውን ሥራ መቆጣጠር አሇበት። 

4) ኮሚቴው በማናቸውም ጊዜ የኪሳራው ሂዯት የሚገኝበትን ዯረጃ እና ገቢ የሆኑትንና 

የተከፇለትን ገንዘቦች ሂሳብ መግሇጫ መጠየቅ ይችሊሌ። ንብረት አስተዲዲሪውም በሕግ 

የተያዙ  ጉዲዮችን በተመሇከተ ከኮሚቴው ጋር መመካከር አሇበት። 

5) የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ አባሊት ሇሚፇጽሙት ከባዴ የሆነ ቸሌተኝነት ብቻ 

ኃሊፉዎች ይሆናለ። 

6) የኮሚቴው አባሊት ሇአገሌግልታቸው ዋጋ አይከፇሊቸውም፡፡ ሆኖም በንብረት 

አስተዲዲሪው ፉርማ ያወጧቸው ወጪዎች እንዱመሇሱሊቸው የመጠየቅ መብት 

አሊቸው። 

ምዕራፌ ሦስት 

ጊዜያዊና የመጠባበቂያ እርምጃዎች  

ክፌሌ አንዴ 

የመጠባበቂያ እርምጃዎች 

አንቀጽ 1121 የባሇዕዲውን መዝገቦች ስሇመዝጋት 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1129  የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ  ንብረት አስተዲዲሪው 

መዝገቦቹና ሑሳቦቹ ሲዘጉ ባሇዕዲው እንዱገኝ ጥሪ ማዴረግ ይኖርበታሌ። 
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2) ባሇዕዲው በጥሪው መሰረት ያሌቀረበ እንዯሆነ፣ በአርባ ስምንት ሰዓት ውስጥ 

እንዱቀርብና በእጁ መዛግብት ካለም ይዞ እንዱቀርብ በተመዘገበ መሌዕክት ወይም 

ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ ማናቸውም ዘዳ  እንዱጠራ ይዯረጋሌ። 

3) ባሇዕዲው ሇመቅረብ የማይችሌበትን ምክንያት ያስረዲ እንዯሆነ እና የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው ምክንያቱ በቂ መሆኑን የተረዲ እንዯሆነ ባሇዕዲው ላሊ ሰው እንዱወክሌ 

ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ፡፡ 

4) ባሇዕዲው ራሱ ወይም በወኪሌ አማካኝነት ሇመቅረብ ፇቃዯኛ ሆኖ ካሌተገኘ ባሇዕዲው 

እንዱቀርብ ንብረት አስተዲዲሪው አስፇሊጊው እንዱፇጸም ሇዏቃቤ ሕግ ማስታወቅ 

አሇበት። 

አንቀጽ 1122 የባሇዕዲውን መብቶች ስሇመጠበቅ 

1) ንብረት አስተዲዲሪው ስራውን እንዯጀመረ ባሇዕዲው በራሱ ባሇዕዲ ሊይ ያሇውን መብት  

ሇማስጠበቅ አስፇሊጊውን እርምጃ መውሰዴ አሇበት፡፡  

2) ከኪሳራ መታዎጅ በኋሊ በጸዯቀ ዕዲን እንዯገና ማዯራጀት ወይም ሂሳብ ማጣራት 

ባሇዕዲው ያሊስመዘገበውን በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇውን የመያዣ መብት ንብረት 

አስተዲዲሪው ማስመዝገብ አሇበት። ንብረት አስተዲዲሪው ንብረት አስተዲዲሪ መሆኑን 

አስረዴቶ የመያዣ መብትን የሚያስመዘግበው በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሕብረት ስም 

ነው። 

አንቀጽ 1123 በማይንቀሳቀሱ የባሇዕዲው ንብረቶች ሊይ የመያዣ መብትን ስሇማስመዝገብ 

1) ንብረት አስተዲዲሪው የባሇዕዲው በሆኑትና ወዯፉትም በሚያገኛቸው የማይንቀሳቀሱ 

ንብረቶች ሊይ ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ስም የመያዣ መብት ማስመዝገብ 

አሇበት። 

2) ኪሳራ ከታዎጀ በኋሊ ዕዲን እንዯገና በማዯራጀት ሂዯት  የመጨረሻው ክፌያ  ከተከፇሇ 

በኋሊ ወይም  ዕዲ እንዯገና ያሌተዯራጀ እንዯሆነ፣ የሂሣብ ማጣራቱ ሥራ ተጠናቆ 

ከተዘጋ በኋሊ ባሇዕዲው በሚያገኘው  የማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመያዣ መብት 

አይመዘገብም። 
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አንቀጽ 1124 በንግደ ሊይ የመያዣ መብት ስሇማስመዝገብ 

1) በዚህ ሕግ በሁሇተኛው መጽሏፌ በአንቀጽ 154 ንዐስ አንቀጽ 1(ሇ) በተመሇከተው 

መሰረት ሕጋዊ የሆኑትን የመያዣ መብቶች በባሇዕዲው ንግዴ ወይም ንግድች ሊይ 

ንብረት አስተዲዲሪው ማስመዝገብ አሇበት። 

2) በመዝገብ የሚገቡትም የሚከተለት ናቸው፤ 

(ሀ) የባሇዕዲው ስምና አዴራሻ፣ 

(ሇ) የባሇዕዲው  መክሰር የታወጀበት ቀን፣ ፣ 

(ሏ) የባሇዕዲውን መስሰር ያወጀው ፌርዴ ቤት ስም፣ 

(መ) የንግደ አይነትና አዴራሻ፣ 

(ሠ) መያዣ የተዯረገው የንግደ ክፌሌ፣ እና 

(ረ) መያዣ የሆነ ቅርንጫፌ ወይም ወኪሌ ካሇ አዴራሻው፡፡  

3) በዚህ አንቀጽ መሠረት በሚዯረግ ማንኛውም መያዣ ሊይ በዚህ ህግ አንቀጽ  161 እስከ  

175 ለት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች ይሆናለ። 

አንቀጽ 1125  ሇኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ስሇሚቀርብ ሪፖርት 

1) ንብረት አስተዲዲሪው ሥራውን በጀመረ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ የመክሰር ውሳኔ 

የተሊሇፇበት ንብረት የሚገኝበትን ሁኔታ ከነምክንያቱ የሚያስረዲ ሪፖርት ሇኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው ማቅረብ አሇበት። 

2)  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው የራሱን አስተያየት ጨምሮ ሪፖርቱን ወዱያውኑ ሇዏቃቤ 

ሕግ ያስተሊሌፊሌ። በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ (1) በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ሪፖርቱ 

ካሌዯረሰው የዘገየበትን ምክንያት ሇዏቃቤ ሕጉ ያስታውቃሌ። 

 

ክፌሌ ሁሇት 
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ኪሣራ የሚመሇከተውን ንብረት ስሇ ማሸግ 

አንቀጽ 1126 ኪሣራ የሚመሇከተው ንብረት  

1) ኪሣራው የሚመሇከተው ንብረት ባሇዕዲው በባሇቤትነት የያዛቸውን ማናቸውም ንብረቶች 

እና      የአሊባ መብቱን ይጨምራሌ።  

2) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1204  እና 1205  በተዯነገገው መሰረት በመፊሇም ሉመሇሱ 

የሚችለ መብቶችና ንብረቶች ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረት ውስጥ አይቆጠሩም። 

አንቀጽ 1127 ስሇማሸግ  

1) የባሇዕዲውን መክሰር የወሰነው ፌርዴ ቤት መክሰሩን ሇማስታወቅ በሰጠው ውሳኔ እሽግ 

እንዱዯረግ ሇማዘዝ ይችሊሌ። እሽጉም የሚዯረገው በንብረቶች በተሇይም በመጋዘኖቹ፣ 

በመዯርዯሪያዎቹ፣ በሳጥኖቹ፣ በመዝገቦቹ፣ በሰነድቹ፣ በወረቀቶቹና እንዯአግባቡ 

የባሇዕዲው በሆኑት የቤት ዕቃዎችና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ሊይ ነው። 

2) ሆኖም የመክሰር ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉት ባሇዕዲው የጠፊ ወይም ንብረቱን የሚያሸሽ 

ወይም አሊግባብ ጥቅም ሊይ የሚያውሌ የሆነ እንዯሆነ አግባብ ባሇው አካሌ አነሳሽነት 

ወይም በገንዘብ መብት ጠያቂ አመሌካችነት  ንብረቱን ሇማሸግ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1128 እሽግ የማይዯረግባቸው ንብረቶች 

1) በንብረት አስተዲዲሪው ጠያቂነት ፌርዴ ቤቱ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ንብረቶች እሽግ 

እንዲይዯረግባቸው፣ ተዯርጎባቸው እንዯሆነም እንዱነሳ ሇመፌቀዴ ይችሊሌ፤ 

 (ሀ) በቀረበው ዝርዝር ሊይ በተገሇጹ ሇባሇዕዲውና ሇቤተሰቡ አስፇሊጊ በሆኑ 

 መሠረታዊ የግሌ መገሌገያ ዕቃዎች፣ 

 (ሇ) በሚበሊሹና ወይም በመታሸጋቸው ምክንያት ጉዲት በሚዯርስባቸው 

 ዕቃዎች፣ 

 (ሏ) ሥራው እንዱቀጥሌ የተፇቀዯ ከሆነ ንግደን ሇማካሄዴ በሚያገሇግለ 

 ንብረቶች፡፡ 
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2) በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከቱት ንብረቶች ዝርዝር ከነዋጋቸው አግባብ 

ያሇው  አካሌ ተወካይ በተገኘበት በንብረት አስተዲዲሪው በቃሇ ጉባዔ ተዘጋጅቶ በተወካዩ 

መፇረም ይኖርበታሌ፡፡ 

አንቀጽ 1129 ከእሽግ  ስሇሚወጡ ዕቃዎች 

1) በዚህ ሕግ አንቀጽ 1127  ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት የሂሣብ ሰነድችና መዝገቦች 

ታሽገው ከሆነ አግባብ ያሇው አካሌ እሽጉን አንስቶ ሰነድቹንና መዛግብቱን ከዘጋ በኋሊ 

ሇንብረት አስተዲዲሪው ማስረከብ አሇበት። ይኸውም አካሌ መዝገቦቹና ሰነድቹ 

የሚገኙበትን ሁኔታ በሪፖርቱ ውስጥ በአጭሩ መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

2) አግባብ ያሇው አካሌ የመክፇያ ጊዜያቸው የዯረሰ ሇእሽታ የሚቀርቡ ሰነድችን ወይም 

ጥበቃ የሚያስፇሌጋቸውን የሃዋሊ ወረቀቶች ከእሽጉ እንዱነሱ ካዯረገና ዝርዝራቸውን 

ካዘጋጀ በኋሊ ገንዘቡ ገቢ እንዱዯረግ ወይም አስፇሊጊው እንዱፇፀም ሇንብረት 

አስተዲዲሪው ማስረከብ አሇበት። ስሇሁኔታውም ሇፌርዴ ቤቱ ሪፖርት መሊክ አሇበት። 

አንቀጽ 1130 ሇባሇዕዲው ስሇሚሊክ ዯብዲቤ 

 ሇባሇዕዲው የተሊከን ዯብዲቤ ንብረት አስተዲዲሪው ተረክቦ በሚከፌትበት ጊዜ ባሇዕዲው 

 የመገኘት መብት አሇው፡፡   

አንቀጽ 1131 እሽግን ስሇማንሳት 

 ንብረት አስተዲዲሪው እሽጉ በተዯረገ በአምስት ቀናት ውስጥ የባሇዕዲውን የንብረት 

 ዝርዝር ሇማዘጋጀት እሽጉ እንዱነሳ መጠየቅ አሇበት። 

 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇንብረት ዝርዝር 

አንቀጽ 1132 የሑሳብ ሚዛን ስሇማዘጋጀት  

 ባሇዕዲው የሑሳብ ሚዛን ያሊዘጋጀና ያሊስቀመጠ ከሆነ ንብረት አስተዲዲሪው ወዱያውኑ 

 የሑሳብ መዝገቦችን፣ የሑሳብ ሰነድችንና፣  ላልች ያገኛቸውን መረጃዎች መሰረት 
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 በማዴረግ የሑሣቡን ሚዛን አዘጋጅቶ አግባብ ሊሇው የፌርዴ ቤት አካሌ  መስጠት 

ይኖርበታሌ፡፡  

አንቀጽ 1133 የባሇዕዲው ንብረት ዝርዝር 

1) ባሇዕዲው በተመዘገበ መሌእክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ 

ማናቸውም ዘዳ ተጠርቶ በተገኘበት ወይም ተጠርቶ ካሌተገኘ በላሇበት  የንብረቶቹ 

ዝርዝር ይዘጋጃሌ። 

2) በአንቀጽ 1128  ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት እሽግ ያሌተዯረገባቸው ወይም እሽግ 

የተነሳሊቸው ንብረቶች እንዯገና  መጣራት አሇባቸው፡፡ 

3) የንብረቶቹ ዝርዝር በሁሇት ዋና ሰነዴ ተዘጋጅቶ አንደ ወዱያውኑ አግባብ ባሇው 

የፌርዴ ቤት አካሌ ዘንዴ ይቀመጣሌ፤ ሁሇተኛው ዯግሞ ሇንብረት አስተዲዲሪው 

ይሰጣሌ፡፡  

4) ንብረት አስተዲዲሪው በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ የንብረቶቹን ዝርዝር 

ሇማዘጋጀት እና ዋጋቸውን ሇመገመት ችልታ ያሊቸውን ባሇሙያዎች መቅጠር 

ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1134 ባሇዕዲው ከሞተ በኋሊ ስሇሚዯረግ የንብረት ዝርዝር ዝግጅት 

ኪሳራ የታወጀው  ከባሇዕዲው ሞት በኋሊ ከሆነና የንብረቱም ዝርዝር ያሌተዘጋጀ 

እንዯሆነ ወይም የንብረቱ ዝርዝር ከመዘጋጀቱ በፉት ባሇዕዲው የሞተ እንዯሆነ ዝርዝሩ 

በሚዘጋጅበት ወይም በሚጠናቀቅበት ጊዜ ወራሾች  በተመዘገበ መሌእክት ወይም 

ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ ማናቸውም ዘዳ  ተጠርተው በተገኙበት 

ወይም ተጠርተው ካሌተገኙ በላለበት የንብረቶቹ ዝርዝር ይዘጋጃሌ። 

አንቀጽ 1135 የዏቃቤ ሕግ ሥሌጣን 

ዏቃቤ ሕግ የንብረቶች ዝርዝር  ሲዘጋጅ የመገኘትና  ኪሳራውን የሚመሇከቱ ሰነድችን 

ወይም የሂሳብ መዛግብትን የመመርመር ሥሌጣን አሇው። 

አንቀጽ 1136 የባሇዕዲውን ንብረቶች ሇንብረት አስተዲዲሪው ስሇማስረከብ 
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የንብረቶች ዝርዝር ዝግጅት ከተጠናቀቀ በኋሊ በንብረቶቹ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት  

ንብረቶች እና ተያያዥ ሰነድች   ሇንብረት አስተዲዲሪው መሰጠት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ። 

ስሇመረከቡም  በንብረቱ ዝርዝር  ግርጌ ያረጋግጣሌ፡፡ 

 

ምዕራፌ አራት 

  የመክሰር ውሳኔ ውጤቶች  

ክፌሌ አንዴ 

ባሇዕዲውን በተመሇከተ 

አንቀጽ 1137 የባሇ ዕዲው ግዳታዎች 

1)  መክሰርን የሚያስታውቀው ውሳኔ እንዯተሰጠ ባሇዕዲው የሚከተለትን ማስረጃዎች 

ሇንብረት አስተዲዲሪው ያስረክባሌ፤  

(ሀ) ሏብቱን እና ዕዲዎቹን፣ ገቢዎቹን እና ወጪዎቹን የሚያሳዩ የሂሳብ መዝገቦችን 

እና ላልች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው ሰነድችን፤  

(ሇ)   በሰነዴ  ያሌተዯገፈ ውልች ያለ እንዯሆነ የተዋዋዮቹን ስምና አዴራሻ፣ 

መብቶችና ግዳታዎችን የያዘ ዝርዝር መግሇጫን፤  

(ሏ) የንግደ ስራ እንዱቀጥሌ ተወስኖ እንዯሆነ ይኽን የሚያግዙና በእጁ የሚገኙትን 

የአቅራቢዎችንና የዯንበኞችን ዝርዝር እንዱሁም ላልች ተጓዲኝ አስፇሊጊ 

መረጃዎችን፤  

2)  ባሇዕዲው በአጠቃሊይም ሇኪሳራው  ሂዯት በተሳካ ሁኔታ መካሄዴ አስፇሊጊ የሆኑ 

ትብብሮችን ማዴረግ አሇበት።  

አንቀጽ 1138 የባሇዕዲውን እንቅስቃሴ ስሇመገዯብ  

የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ካሌፇቀዯሇት በስተቀር ባሇዕዲው ከመኖሪያ አካባቢው መራቅ 

የሇበትም፡፡ ይህን ተሊሌፍ ከተገኘ አግባብ ያሇው የወንጀሌ ሕግ ዴንጋጌ ተፇጻሚ 

ይሆንበታሌ፡፡ አገር ጥል ሉጠፊ ወይም አካባቢ ቀይሮ ሉሰወር ይችሊሌ የሚያስብሌ በቂ 
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ምክንያት ያሇ እንዯሆነ የገንዘብ መብት ጠያቂ ወይም ንብረት አስተዲዲሪው በሚያቀርበው 

ጥያቄ መሰረት ፌርዴ ቤቱ  ባሇዕዲው ከመኖሪያ ወይም ዋና የንግዴ አዴራሻው እንዲይወጣ 

ሇመከሌከሌ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1139 ባሇዕዲው ኪሳራውን በሚመሇከቱ ንብረቶች ሊይ ማዘዝ  ስሇ አሇመቻለ 

  የከሰረው ባሇዕዲ ኪሳራው ከታወጀበት ቀን  ጀምሮ የኪሳራው ሂዯት ተጠናቆ ሂሳቡ 

እስከሚዘጋበት ቀን ዴረስ በዚህ ሕግ የተመሇከቱ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆነው  

ኪሳራው የሚመሇከታቸው ማናቸውንም ንብረቶች የማስተዲዯር እና የማስተሊሇፌ መብት 

የሇውም፡፡  

አንቀጽ 1140 ባሇዕዲውን ቀጥሮ ስሇማሰራት  

ንብረት አስተዲዲሪው የኪሳራውን ሂዯት ሇማፊጠን እና ሇማቀሊጠፌ  አስፇሊጊ መሆኑን 

ካመነበት    የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውን ፌቃዴ በማግኘት የከሰረውን ባሇዕዲ ቀጥሮ 

ሉያሰራ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1141 ሇባሇዕዲው እና ሇቤተሰቡ ስሇሚዯረግ ዴጋፌ   

በዚህ መጽሃፌ ዴንጋጌዎች የተጣሇበትን ግዳታዎች የተወጣ ባሇዕዲ ኪሳራው 

ከሚመሇከተው ንብረት ዉጪ ላሊ መተዲዯሪያ ገቢ እርሱና ቤተሰቡ የላሊቸው እንዯሆነ 

ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረት ሊይ ሇመተዲዯሪያ ቀሇብ እንዱሰጠው ንብረት አስተዲዲሪው 

ሲጠይቅ የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ሉፇቅዴ ይችሊሌ፤  

 

አንቀጽ 1142 የመክሰስና የመከሰስ ችልታን ስሇማጣት 

ባሇዕዲው መክሰሩ ከታወጀበት ቀን  ጀምሮ ሇመክሰስ ወይም ሇመከሰስ የሚችሇው የንብረት 

አስተዲዲሪው ብቻ ነው፤ ባሇዕዲው በክርክሩ ጣሌቃ እንዱገባ ከጠየቀ ፌርዴ ቤቱ 

ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ፡፡   

አንቀጽ 1143  ስሇክሌከሊ፣ መብት ማጣትና ገዯብ  
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1) በባሇዕዲው ሊይ በላልች ህጎች ከተጣለ ላልች ክሌከሊዎች እና የመብት ማጣቶች ወይም 

ገዯቦች በተጨማሪ  በዚህ ክፌሌ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ። 

2) በላልች ህጎች በተሇየ ሁኔታ  ካሌተዯነገገ በስተቀር በዚህ ክፌሌ የተዯነገጉት 

ክሌከሊዎች፣ የመብት ማጣቶች ወይም ገዯቦች ባሇዕዲው በመሰየም ነጻ ሲወጣ ቀሪ 

ይሆናለ። 

ክፌሌ ሁሇት 

መብታቸው በመያዣ  ዋስትና ያሌተጠበቀ የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን እና ሇባሇዕዲው 

የሚከፇለ ገንዘቦችን በተመሇከተ 

አንቀጽ 1144 ስሇ ገንዘብ መብት ጠያቂዎች ህብረት 

1) የገንዘብ መብት ጥያቄዎቻቸው በመያዣ ዋስትና ያሌተጠበቁ ወይም በላሊ ህጋዊ 

መንገዴ የቀዲሚነት መብት የላሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በሙለ የባሇዕዲው 

መክሰር   ከታወጀበት ቀን ጀምሮ  የመብት ጥያቄዎቻቸውን አንዴ ሊይ በማዴረግ 

ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ሊይ የጋራ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ይሆናለ። 

2) የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ህብረት በህግ የሰውነት መብት እንዯተሰጠው አካሌ መብቶች 

እና ግዳታዎች ሉኖሩት ይችሊሌ። 

3) ንብረት አስተዲዲሪው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ህብረት እንዯራሴ ሆኖ ይሰራሌ። 

አንቀጽ 1145 በተናጠሌ ስሇቀረቡ ክሶች መታገዴ 

 የባሇዕዲው መክሰር  ከታወጀበት ቀን ጀምሮ የሕብረቱ አባሌ የሆነ ማንኛውም የገንዘብ 

መብት ጠያቂ ከመክሰሩ ሂዯት ጋር በተያያዘ በተናጠሌ ክስ ሇማቅረብ አይችሌም። 

የባሇዕዲው መክሰር ከመታዎጁ በፉት የቀረቡ ክሶችም ይረጣለ።  ኪሳራው 

የሚመሇከተው ንብረት አካሌ የሆነን  የሚንቀሳቀስ ወይም የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇመያዝ 

የሚዯረግ የማስፇጸም ስርዓትም ይታገዲሌ። 

አንቀጽ 1146 ስሇ ወሇዴ መረጥ 
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1)  በማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ በዋስትና ከተጠበቁ  የመብት ጥያቄዎች በስተቀር 

ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ሊይ የሚታሰበው   ወሇዴ የባሇዕዲው መክሰር 

ከታወጀበት  ቀን አንስቶ ይረጣሌ። 

2)  ዋስትና ሊሊቸው ዕዲዎች ወሇዴ የሚከፇሇው በዋስትና መያዣ ከተሰጠው ንብረት 

ከሚገኝ ገቢ ሊይ ብቻ ነው፡፡  

አንቀጽ 1147 የመክፇያ ጊዜአቸው ያሌዯረሰና ሇባሇዕዲው የሚከፇለ ገንዘቦች 

1)  የመክፇያ ጊዜአቸው ያሌዯረሰ ሇባሇዕዲው የሚከፇለ  ገንዘቦች በሙለ የባሇዕዲው 

መክሰር  እንዯታወጀ  ወዱያውኑ ተከፊይ ይሆናለ። 

2)  በውጭ አገር የገንዘብ ምንዛሬ የተገሇጸ ገንዘብ የባሇዕዲው መክሰር ከታዎጀበት ቀን 

ጀምሮ ባሇው የወቅቱ የባንክ ምንዛሬ ተመን ወዯአገር ውስጥ የገንዘብ ምንዛሬ 

ይሇወጣሌ፡፡  

ክፌሌ ሦስት 

የመክሰር ውሳኔ ከመሰጠቱ በፉት የተፇጸሙ ተግባራትን በተመሇከተ 

አንቀጽ 1148 የማይጸኑ ተግባራት 

 ክፌያ ከተረጠበት ቀን በፉት ካሇው አስራ አምስተኛ ቀን ጀምሮ  የባሇዕዲው መክሰር  

እስከታዎጀበት ቀን ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ ባሇዕዲው የፇጸማቸው የሚከተለት ተግባራት 

በህግ ፉት አይጸኑም፤ በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሊይም መቃወሚያ ሉሆኑ አይችለም። 

1)  በችሮታ ወይም በስጦታ ሇላሊ ሰው የተሊሇፈ ንብረቶች፣ መብቶችና የእዲ ስረዛዎች 

ወይም የመብት መተው ተግባራት በሙለ፤ 

2)  እንዯሁኔታው የንብረቱን ወይም የመብቱን የታወቀ ወይም ወቅታዊ ወይም ተመጣጣኝ 

ዋጋ ሳይቀበሌ ወይም ዋጋውን እጅግ በማሳነስ ያዯረጋቸው የንብረት ወይም የመብት 

ማስተሊሇፌ ተግባራት በሙለ፤ 
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3)  የመክፇያ ጊዜአቸው ሳይዯርስ በጥሬ ገንዘብ፣ በባንክ ማስተሊሇፌ፣ በንግዴ ወረቀቶች፣ 

ንብረት ወይም መብት በማስተሊሇፌ፣ በማቻቻሌ ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ 

የተፇጸሙ የዕዲ አከፊፇሌ ተግባራት በሙለ፤ 

4)  የመክፇያ ጊዜአቸው ሇዯረሰ ዕዲዎች ንብረት ወይም መብት በማስተሊሇፌ ወይም 

በማቻቻሌ የተፇጸሙ የዕዲ አከፊፇሌ ተግባራት በሙለ፤ 

5)  የኪሳራው ንብረት አካሌ በሆኑ ንብረቶችና መብቶች ሊይ የተሙ የንብረት መያዣ 

እና የዋስትና ውልች በሙለ። 

አንቀጽ 1149 ሌዩ ሁኔታዎች 

1)  ባሇዕዲው የመክፇያ ጊዜአቸው ዯርሶ በመዯበኛው የክፌያ ስርዓት ማሇትም በጥሬ 

ገንዘብ፣ በንግዴ ወረቀቶች፣ በባንክ ወይም ተመሳሳይ ስራ በሚያከናውኑ የገንዘብ 

ተማት በኩሌ  በማስተሊሇፌ የፇጸማቸው ክፌያዎች ሉፇርሱ የሚችለት ተከፊዩ 

የባሇዕዲውን ክፌያ ማረጥ የሚያውቅ ወይም ሉያውቅ የሚገባው የሆነ እንዯሆነ ነው። 

2)  ባሇዕዲው ክፌያ ተቀብል ያዯረገው የንብረት ወይም የመብት ማስተሊሇፌ ተግባር 

ሉፇርስ የሚችሇው ተዋዋዩ  የባሇዕዲውን ክፌያ ማረጥ የሚያውቅ ወይም ሉያውቅ 

የሚገባው  የሆነ እንዯሆነ እና  የተቀበሇው ክፌያ ኪሳራውን በሚመሇከተው ንብረት 

ውስጥ ያሌተካተተ ሲሆን ነው። 

3)  ሇባሇዕዲው የተከፇሇ ዕዲ  እንዱፇርስና ገንዘብ ከፊዩ በዴጋሚ ሇንብረት አስተዲዲሪው 

እንዱከፌሌ ሉጠየቅ የሚችሇው ክፌያው ኪሳራውን በሚመሇከተው ንብረት  ሊይ 

ካሌተካተተና ከፊዩ የባሇዕዲውን ክፌያ ማረጥ የሚያውቅ ወይም ሉያውቅ የሚገባው  

የሆነ እንዯሆነ ነው። 

4)   የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1፣ 2 እና 3 ዴንጋጌዎች  ባሇዕዲው መዯበኛ የንግዴ 

ስራውን ሇማካሄዴ የሚያስፇሌጉ ግብዓቶችን ሇማሟሊት በሚዋዋሊቸው ውልችና 

በሚፇጽማቸው ክፌያዎች እንዱሁም በመዯበኛው የንግዴ ስራው የሚሸጣቸውን ዕቃዎች 

ወይም የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች ተገቢውን ዋጋ በመክፇሌ በቅን ሌቦና በተቀበለ 

ሦስተኛ ወገኖች ሊይ ተፇጻሚ አይሆኑም፡፡  
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አንቀጽ 1150 ከኪሳራ መታዎጅ በፉት የተመዘገበ የመያዣ መብት ፇራሽ ስሇሚሆንበት ሁኔታ  

1)  በሚገባ ከተመ የንብረት መያዣ ዋስትና ሊይ የሚነሱ መብቶች ኪሳራው 

እስከታዎጀበት ቀን ዴረስ ሉመዘገቡ ይችሊለ፡፡  

2) ክፌያው ከተረጠ በኋሊ ወይም ከመረጡ በፉት ካሇው ሠሊሣኛው ቀን ወዱህ የተዯረገ 

ምዝገባ የመያዣ ዋስትና በተመበት ውሌ እና በምዝገባው ቀን መካከሌ ሠሊሣ ቀናት 

ያሇፇው ከሆነ ፇራሽ ይሆናሌ፡፡ 

 አንቀጽ 1151 የዋስትና መያዣ መብቱ ውዴቅ ከተዯረገበት የገንዘብ መብት ጠያቂ ቀጥል 

የዋስትና መያዣ መብት ስሊሇው የገንዘብ መብት ጠያቂ  

 የዋስትና መያዣ መብቱ ውዴቅ ከተዯረገበት የገንዘብ መብት ጠያቂ ቀጥል የመያዣ 

መብቱን ያስመዘገበ የገንዘብ መብት ጠያቂ መያዣ የሆነው የማይንቀሰቀስ ንብረት ወይም 

የንግዴ መዯብር ዋጋ ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ በሚከፊፇሌበት ጊዜ መብቱ ውዴቅ 

በተዯረገበት የገንዘብ መብት ጠያቂ ተተክቶ የተካውን ሰው ዴርሻ ሉከፇሇው ይችሊሌ፡፡ 

ሆኖም በአዱሱ ተራ መሰረት በሚያገኘውና ከእርሱ በፉት ሇነበረው የገንዘብ መብት 

ጠያቂ መያዣው ጸንቶሇት ቢሆን ኖሮ በዴሮው ተራ መሰረት ያገኝ በነበረው ገንዘብ 

መካከሌ ያሇውን የገንዘብ ሌዩነት ኪሳራው ሇሚመሇከተው ንብረት  መመሇስ አሇበት። 

አንቀጽ 1152 የቡዴን ኩባንያዎች ኃሊፉነት  

1)   አንዴ የቡዴን ኩባንያ አባሌ መክሰር በፌርዴ ቤት ከተረጋገጠ  የሚከተለት 

ዴንጋጌዎች ተፇጻሚ ይሆናለ።  

(ሀ) የባሇዕዲው ኩባንያ ንብረት ዕዲዎቹን ሇመክፇሌ የማይበቁ ከሆነ ላልች 

የቡዴኑ አባሌ ኩባንያዎች  ኃሊፉ ይሆናለ።  

(ሇ) በኩባንያዎቹ ስብስብ ውስጥ ያለት ኩባንያዎች እርስበርሳቸው 

በሚያዯርጓቸው የንግዴ ሌውውጦች ወይም ውልች ወይም ላልች ግንኙነቶች 

ምክንያት በላልች የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሊይ ሇሚያዯርሱት ጉዲቶች ኃሊፉ 

ይሆናለ። 
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2)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  1 የተዯነገገው የባሇዕዲውን  ኩባንያ ካፒታሌ ወይም 

የስራ አመራር በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገዴ በሚቆጣጠረው ወይም ይቆጣጠር 

በነበረው  ኩባንያ ወይም ግሇሰብ ሊይም ተፇጻሚ ይሆናሌ። 

3)  ንብረት አስተዲዲሪው በኩባንያዎቹ ስብስብ ውስጥ ባለ ኩባንያዎች  መካከሌ የተዯረጉ 

የንግዴ ሌውውጦች እንዱፇርሱ እና የተሊሇፈ ንብረቶች ወይም መብቶች እንዱሁም 

የተከፇለ ገንዘቦች ወይም በመያዣ የተሰጡ ንብረቶች ወይም መብቶች እንዱመሇሱ 

ሇመጠየቅ ይችሊሌ። 

4)  ባሇዕዲው የኩባንያዎቹ ስብስብ አባሌ ሇሆነ የገንዘብ መብት ጠያቂ መክፇሌ ያሇበትና 

እንዱፇርስ ያሌተዯረገ ዕዲ ያሇ እንዯሆነ የሚከፇሇው ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ሕብረት የሚከፇለ ዕዲዎች ከተከፇለ በኋሊ ነው። 

አንቀጽ 1153  ክስ ስሇማቅረብ  

1)  ንብረት አስተዲዲሪው በዚህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች የተዘረዘሩትንና ባሇዕዲው የተዋዋሊቸውን  

ውልች ፇራሽ ማዴረግ ኪሳራው ሇሚመሇከተው ንብረት የሚጠቅም ነው ብል ካመነ 

በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ ፌቃዴ  ውልቹ እንዱፇርሱ፣ የተሊሇፈ ንብረቶች 

ወይም መብቶች ወይም የተከፇለ ገንዘቦች እንዱመሇሱ ክስ ሇማቅረብ ይችሊሌ። 

2)  ንብረት አስተዲዲሪው ይህን ክስ ማቅረብ ጠቃሚ አይዯሇም ብል የወሰነ እንዯሆነ 

ምክንያቱን በመግሇጽ ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ በጽሁፌ ወዱያውኑ ማሳወቅ 

አሇበት።  

3)  ንብረት አስተዲዲሪው ክሱን የማያቀርብ ከሆነ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ ይህን 

ክስ ማቅረብ ይችሊሌ። ኮሚቴው ክሱን ሊሇማቅረብ ከወሰነ በውሳኔው የሚጎዲ የገንዘብ 

መብት ጠያቂ በራሱ ወጪ ክሱን ሇማቅረብ እንዱፇቀዴሇት ሇፌርዴ ቤቱ ሉያመሇክት 

ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1154 ሰሇ ይርጋ ዘመን 

1)  በዚህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች መሰረት የሚቀርብ ክስ የባሇዕዲው መክሰር ከታዎጀበት ቀን 

ጀምሮ በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ ይታገዲሌ። 
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2)  ክሱ የሚመሇከተው  ጉዲይ ስሇመኖሩ ባሇዕዲው ሇንብረት አስተዲዲሪው ያሊስታወቀው 

ከሆነ ከሊይ የተገሇጸው የይርጋ ጊዜ መቆጠር የሚጀምረው ንብረት አስተዲዲሪው ስሇ 

ውለ መኖር ካወቀበት ቀን ጀምሮ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1155 ንብረት፣ መብት ወይም ገንዘብ እንዱመሇስ የተሰጠ ውሳኔ ሰሇ ሚኖረው ውጤት 

1)  በዚህ ክፌሌ ዴንጋጌዎች መሰረት ንብረት፣ መብት ወይም ገንዘብ እንዱመሌስ 

የተወሰነበት ሰው ከባሇዕዲው የተቀበሇውን ንብረት፣ መብት ወይም ገንዘብ በተቀበሇት 

ሁኔታ ሇንብረት አስተዲዲሪው መመሇስ አሇበት። ሆኖም ንብረቱን እራሱን መመሇስ 

የማይቻሌ ሲሆን የንብረቱን ዋጋ ይመሌሳሌ፡፡  

2)  ንብረቱን ወይም መብቱን ሇሦስተኛ ወገን አስተሊሌፍ እንዯሆነ ንብረቱ እንዱመሇስ 

በተወሰነበት ቀን የነበረውን የገበያ ዋጋ ይከፌሊሌ። 

3)  ዋጋው ተቀንሶ የተሊሊፇን ንብረት ወይም መብት እንዱመሌስ የተዯረገ ሰው  

ሇባሇዕዲው የከፇሇውን  ዋጋ ወይም ንብረት ወይም መብት መሌሶ የመውሰዴ መብት 

ይኖረዋሌ። 

4)  የመክፇያ ጊዜአቸው ሳይዯርስ ወይም ዯርሶ የተከፇለ ክፌያዎችን እንዱመሌስ የተዯረገ 

ሰው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሕብረት አባሌ በመሆን እንዯ ላልች የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ክፌያ የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡  

 

ክፌሌ አራት 

የባሇዕዲውን ንብረቶች ስሇማስተዲዯር  

አንቀጽ 1156 ሰሇ ንብረት አስተዲዲሪው ጠቅሊሊ ተግባር 

 ንብረት አስተዲዲሪው፤ 

1)   የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውን በማስፇቀዴ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚበሊሹትን፣ ዋጋቸው 

የሚቀንሰውን ወይም ሇማስቀመጥ ብዙ ወጪ የሚያስፇሌጋቸውን ዕቃዎች ይሸጣሌ።  

የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው የሽያጩን ስርዓት እና ሁኔታዎች ይወስናሌ፤ 
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2)  ሇባሇዕዲው ሉከፇለ የሚገባቸውን ዕዲዎች ሰብስቦ ገቢ ያዯርጋሌ፡፡  የባሇዕዲው ሏብት 

የሆኑትንና መመሇስ የሚገባቸውን ንብረቶች ያስመሌሳሌ፣ይረከባሌ፤ ። 

3)  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴን በማማከር እና  በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ 

መሰረት የባሇዕዲውን የንግዴ ስራ ያካሂዲሌ። 

አንቀጽ 1157 የንግዴ ማሕበራት መዋጮዎች እንዱከፇለ ስሇ መጠየቅ እና ስሇ ኀሊፉነት 

የሚቀርብ ክስ 

1)  በማናቸውም የንግዴ ማህበር በማህበሩ  የመመስረቻ ጽሁፌ ከተወሰነው ጊዜ በፉት 

ቢሆንም እንኳን ንብረት አስተዲዲሪው ያሌተከፇለ መዋጮዎች እንዱከፇለ ሇማስገዯዴ 

ይችሊሌ። 

2)  በዚህ ሕግ አንቀጽ  343 እና 344 መሰረት በዲይቴክተሮች  ሊይ በኀሊፉነት 

የሚቀርበውን ክስ ንብረት አስተዲዲሪው የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ኮሚቴ በማማከር 

ያቀርባሌ። 

አንቀጽ 1158 የባሇዕዲውን ንግዴ ስሇ ማስቀጠሌ  

1)  የሕዝብን ወይም የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ጥቅም ሇማስጠበቅ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ 

ብቻ፤ የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውን ሪፖርት እና የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ኮሚቴ 

አስተያየት ከተቀበሇ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ንብረት አስተዲዲሪው የንግዴ ስራውን 

እንዱያካሂዴ ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ፡፡  

 

2)   ንብረት አስተዲዲሪው በእርሱ ምትክ የንግዴ ስራውን የሚያካሂዴሇት ላሊ ሰው 

እንዱሰይም የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ፡፡ ተተኪውም ንብረት 

አስተዲዲሪው ንግደን ሇማካሄዴ ያለት አስፇሊጊ ስሌጣኖች ሁለ ይኖሩታሌ፡፡ 

3)  የንግደ ስራ የቀጠሇ እንዯሆነ  በንግደ መቀጠሌ ምክንያት የገንዘብ መብት ጠያቂ 

የሆኑ ሰዎች ከሕብረቱ ሊይ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ይሆናለ።  የኪሳራው ሂዯትም  

አይፇጸምባቸውም፡፡  በሕብረቱ ውስጥ ከሚገኙ ላልች የገንዘብ መብት ጠያቂዎችም 

ቅዴሚያ ይኖራቸዋሌ። 



414 
 

አንቀጽ 1159 የመያዣ ውልችን ስሇ ማዴረግ 

1)  ንብረት አስተዲዲሪው የንግደ ስራ በመቀጠለ ምክንያት ሇተፇጠሩ ወይም ሇሚፇጠሩ 

ግዳታዎች ዋስትና የሚሆን አዱስ መያዣ ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ሊይ 

ሉያቁም ይችሊሌ። 

2)  ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ሊይ መያዣ ሇማም  ንብረት አስተዲዲሪው የገንዘብ 

መብት ጠያቂዎች ኮሚቴን ፇቃዴ በቅዴሚያ ማግኘት አሇበት። የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ኮሚቴ ያሌተስማማ እንዯሆነ ንብረት አስተዲዲሪው ፌርዴ ቤቱ የመያዣ 

ውለን መም እንዱፇቅዴ መጠየቅ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1160 ላልች ንብረቶችን ስሇ መሸጥ 

1)  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ባሇዕዲውን ካዲመጠ በኋሊ በዚህ ሕግ አንቀጽ  1156  

ከተመሇከቱት ውጭ ያለ የንግዴ እቃዎችን  ወይም ላልች የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን 

ባሇዕዲው በተመዘገበ መሌእክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ 

ማናቸውም ዘዳ ተጠርቶ በተገኘበት ወይም ተጠርቶ ካሌተገኘ በላሇበት ንብረት 

አስተዲዲሪው እንዱሸጥ ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ።  

2)  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው የሽያጩን ሁኔታ ይወስናሌ። ከሽያጩ የሚገኘውም ገንዘብ 

ኪሳራው የሚመሇከተው ንብረት አካሌ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1161 የንግዴ መዯብርን ስሇመሸጥ  

1)  የንግዴ መዯብር ሉሸጥ የሚቻሇው በፌርዴ ቤት ፌቃዴ እና ፌርዴ ቤቱ በወሰነው 

የአሻሻጥ ሁኔታ ብቻ ነው፡፡ ከንብረቱ ሽያጭ የሚገኘው ገንዘብም ኪሳራው 

የሚመሇከተው ንብረት አካሌ ይሆናሌ፡፡  

2)  ንብረቱ ቀዴሞ በመያዣ የተያዘ እንዯሆነ የመያዣ መብቱ ተጠቃሚ የሆነው የገንዘብ 

መብት ጠያቂ ሲፇቅዴ ፌርዴ ቤቱ ሽያጩን ያጸዴቀዋሌ። ከሽያጩ የሚገኘው ገንዘብም 

በመያዣው ዋስትና የተገባሇትን ዕዲ ሇመክፇሌ ይውሊሌ። ከዚህ የተረፇው ገንዘብ 

ኪሳራው የሚመሇከተው ንብረት አካሌ ይሆናሌ። 

 አንቀጽ 1162 በመያዣ የተያዘ ንብረትን ስሇ ማስሇቀቅ  
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1)  በመያዣ የተሰጠ ንብረት ዋጋ ከዕዲው በሌጦ ሲገኝ ንብረት አስተዲዲሪው ዕዲውን 

በመክፇሌ ወይም ሇዕዲው ተመጣጣኝ የሆነ ላሊ  መያዣ በመስጠት መያዣ የተዯረገ 

ንብረት  እንዱሇቀቅ ማዴረግ ይችሊሌ። 

2)  ንብረቱን በመያዣ የያዘው  የገንዘብ መብት ጠያቂ መያዣውን ሇመሌቀቅ ፌቃዯኛ 

ሳይሆን የቀረ እንዯሆነ ንብረት አስተዲዲሪው ሇፌርዴ ቤቱ ሉያመሇክት ይችሊሌ። 

3)  ፌርዴ ቤቱም ንብረት አስተዲዲሪው መጀመሪያ ዕዲውን ሇመክፇሌ ጥያቄ ባቀረበበት ቀን 

የነበረውን ዕዲ የገንዘብ መብት ጠያቂው እንዱቀበሌ እና መያዣው እንዱሇቀቅ ትዕዛዝ 

ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  በተሇዋጭ የቀረበው የመያዣ ንብረትም በቀዴሞው መያዣ 

የተዯገፇውን ዕዲ ሙለ በሙለ ሇመሸፇን በቂ ሆኖ ካገኘው ገንዘብ ጠያቂው ተሇዋጩን 

መያዣ እንዱቀበሌ ትእዛዝ ይሰጣሌ። 

አንቀጽ 1163 ስምምነት እና ግሌግሌ ስሇ ማዴረግ 

1)   የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹን ኮሚቴ በማማከርና 

የከሰረውን ባሇዕዲ በማዲመጥ ወይም በተመዘገበ መሌእክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ 

ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ ማናቸውም ዘዳ ተጠርቶ ካሌተገኘ በላሇበት ንብረት 

አስተዲዲሪው ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ሊይ ያሇን የመብት ጥያቄ  በስምምነት 

ወይም በግሌግሌ እንዱጨርስ ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ። 

2)    በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  1 መሰረት  ስምምነት ወይም ግሌግሌ የተዯረገበት 

ጉዲይ ዋጋው ያሌተወሰነ ወይም ከንብረት አስተዲዲሪው ስሌጣን በሊይ ከሆነ ስምምነቱ 

ወይም ግሌግለ በፌርዴ ቤቱ መጽዯቅ አሇበት። 

3)  ፌርዴ ቤቱ ስምምነቱን ወይም ግሌግለን ከማጽዯቁ በፉት የከሰረው ባሇዕዲ መጽዯቅ 

የሇበትም የሚሌበት በቂ ምክንያት ካሇው ተቃውሞውን እንዱያቀርብ እዴሌ መስጠት 

ይኖርበታሌ፡፡  ተቃውሞው ተገቢ ሆኖ ካገኘው ወይም ስምምነቱ ወይም ግሌግለ 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ጥቅም ይጎዲሌ ብል ካመነ ውዴቅ ያዯርገዋሌ። 

 አንቀጽ 1164 የንብረት አስተዲዲሪው  ተጠያቂነት እና ይርጋ 
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1)  ንብረት አስተዲዲሪው የዚህን መጽሏፌ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በፇጸማቸው ወይም 

ሳይፇጽም በቀራቸው ተግባራት በገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ ወይም በባሇዕዲው ሊይ 

ሇሚዯርሰው ጉዲት  ኃሊፉ ይሆናሌ። 

2)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1  መሰረት የሚቀርብ ክስ የኪሳራ ሂዯቱ ከተዘጋበት ቀን 

ጀምሮ በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ 

 

ክፌሌ አምስት 

ባሇዕዲው የተዋዋሊቸውንና ሙለ በሙለ ያሌተፇጸሙ ውልችን በተመሇከተ 

አንቀጽ 1165 ባሇዕዲው ስሊሌፇጸመው ውሌ  

1)  በላሊ ሕግ  በተሇየ ሁኔታ ካሌተዯነገገ በስተቀር የባሇዕዲው መክሰር  ከታዎጀበት ቀን 

በፉት ባሇዕዲው የተዋዋሇው ውሌ ጸንቶ ይቆያሌ።  የመክሰር ውሳኔ ውለን ወዱያውኑ 

ያርጠዋሌ የሚሌ የውሌ ቃሌ ተፇጻሚነት አይኖረውም። 

2)  ሇኪሳራው ሂዯት አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ ንብረት አስተዲዲሪው የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪውን እና የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴን በማማከር የከሰረው ባሇዕዲ 

የተዋዋሇውን ውሌ አግባብ ባሇው ሕግ መሰረት ሇማረጥ ወይም ሇላሊ ሰው 

ሇማስተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 1166 የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ቅሬታ 

1)  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ በንብረት አስተዲዲሪው ውሳኔ ያሌተስማማ እንዯሆነ 

ቅሬታውን ውሳኔው ከተወሰነበት ቀን አንስቶ በሰባት ቀናት ጊዜ ውስጥ ሇፌርዴ ቤቱ 

ማቅረብ ይችሊሌ። 

2)  ፌርዴ ቤቱ የንብረት አስተዲዲሪውን ውሳኔ ከኪሳራ ሂዯቱ አሊማዎች አንጻር 

በመመርመር ውሳኔ ይሰጣሌ። የፌርዴ ቤቱ ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1167 የውለ መቀጠሌ ወይም መረጥ ስሇሚኖረው ውጤት 
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1) ውለ የቀጠሇ እንዯሆነ የዚህ ሕግ አንቀጽ 1158   ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ተፇጻሚ 

ይሆናሌ፡፡  

2) የዚህ ሕግ አንቀጽ 1158  ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ ንብረት አስተዲዲሪው የውሌ መረጥ 

ውሳኔውን እስከሚያሳውቅበት ዴረስ ባሇው ጊዜ ውስጥ ላሊኛው ተዋዋይ በውለ መሰረት 

ሊቀረባቸው ሸቀጦች ወይም አገሌግልቶች የሚከፇለ ክፌያዎች ሊይም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡  

አንቀጽ 1168 ሌዩ ሁኔታዎች 

የዚህ ሕግ አንቀጽ  1165  እና 1167 ዴንጋጌዎች ቢኖሩም የሚከተለት አግባብ ባሊቸው 

ሕጎች መሰረት ተፇጻሚ ይሆናለ፤ 

1)  የአሰሪና ሰራተኛ ውልች፤  

2)  የባንክ እና ኢንሹራንስ ውልች፤  

3)  ከመንግስት የአስተዲዯር አካሊት ጋር የተዯረጉ የግዢ ውልች፤  

4)  በፊይናንስ፣ በአክስዮን እና በምርት ገበያዎች ስርዓት መሰረት የተዯረጉ ውልች፡፡       

አንቀጽ 1169 የንግዴ ቤት ኪራይ ውሌን የሚመሇከቱ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

1)  የዚህ ሕግ አንቀጽ 1165  ንዐስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ እንዯተጠበቀ ሆኖ ባሇዕዲው የንግዴ 

ስራውን  በሚያካሂዴበት የማይንቀሳቀስ ንብረት እንዱሁም የዚሁ ንብረት አካሌ የሆነ፣ 

ሇባሇዕዲው እና ሇቤተሰቡ መኖሪያነት  የሚያገሇግሌ  ቤትን የሚመሇከት የኪራይ ውሌ 

በተከራዩ ባሇዕዲ መክሰር ብቻ አይፇርስም፡፡  

2)   አከራዩ ሇባሇዕዲው ንግዴ  ስራ በሚያገሇግሌ የሚንቀሳቀስ  ንብረት ሊይ ያሇውን ሌዩ 

የመያዣ መብት የሚገዴብ ወይም ዋጋ የሚያሳጣ የንብረት አስተዲዲሪው  ውሳኔን 

በመቃወም ሇፌርዴ ቤቱ አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1170 የኪራይ ውሌ መቀጠሌ ወይም መተሊሇፌ 

1)  ንብረት አስተዲዲሪው የኪራይ ውለን ሇቀረው የኪራይ ዘመን ሇመቀጠሌ ወይም ሇላሊ 

ሰው ሇማከራየት የሚችሇው ንብረት አስተዲዲሪው ወይም ከእርሱ የሚከራየው ሰው  
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የቤቱን አገሌግልት አይነት የማይሇውጥ የሆነ እንዯሆነ ነው። ሆኖም የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው የቤቱን አገሌግልት አይነት እንዱሇውጥ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፡፡ 

2)  የኪራይ ውለ እንዱቀጥሌ የተዯረገ እንዯሆነ፣ ሇአከራዩ ጊዜው የዯረሰ ኪራይ ሁለ 

ከተከፇሇው እና ውለ በተዯረገበት ጊዜ የተሰጡት ዋስትናዎች የጸኑሇት እንዯሆነ ወይም 

አከፊፇለ  ከተረጠ በኋሊ የተሰጡት ዋስትናዎች በቂ መሆናቸው የተገመተ እንዯሆነ 

አከራዩ የወቅቱን እና የወዯፉቱን ኪራይ እንዱከፇሇው ሇማስገዯዴ አይችሌም።  

 

ምዕራፌ አምስት 

የገንዘብ  መብት ጥያቄዎችን ስሇ ማቅረብ እና መመርመር 

ክፌሌ አንዴ 

የአቀራረቡ እና የምርመራው ስርዓት 

አንቀጽ 1171የገንዘብ መብት ማስረጃዎችን ስሇ ማቅረብ 

1)   የኪሳራ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ ማንኛውም የገንዘብ መብት ጠያቂ  

የሚጠይቀውን የገንዘብ መጠንና ማስረጃወችን  እራሱ ወይም በወኪለ አማካይነት 

ሇንብረት አስተዲዲሪው በአካሌ፣ በተመዘገበ መሌዕክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋጋጫ 

ሉቀርበት በሚችሌ ማናቸውም ዘዳ ሉያቀርብ ይችሊሌ።      

2)   ንብረት አስተዲዲሪው በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ሇቀረቡሇት ሰነድች ማረጋገጫ ዯረሰኝ 

መስጠትና የኪሳራ ሂዯቱም ከተዘጋ በኋሊ ሰነድቹን መመሇስ አሇበት፡፡ የኪሳራው ሂዯት 

ከተዘጋ ከአንዴ አመት በኋሊ ሇሰነድቹ መመሇስ ተጠያቂ አይሆንም፡፡  

አንቀጽ 1172በአንዴነት እና በነጠሊ  ኀሊፉነት ያሇባቸው  ሸሪኮችን መክሰር ስሇ ሚመሇከት 

ጥያቄ 

ባሇዕዲው ያሌተወሰነ ኃሊፉነት ያሇበት የንግዴ ማህበር የሆነ እንዯሆነ በማህበሩ መክሰር 

ውስጥ የገንዘብ  መብት ጥያቄአቸውን ያቀረቡ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በሚገባቸው 
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ገንዘብ ሌክ ያሌተወሰነ ኃሊፉነት ባሇበት በእያንዲንደ  ሸሪክ መክሰር ውስጥ መብታቸው 

እንዱታወቅሊቸው ጥያቄ እንዲቀረቡ ይቆጠራሌ። 

አንቀጽ 1173 ማስረጃ ሇማቅረብ ስሇ ማይገዯደ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

1)  ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ማስረጃ  ማቅረብ 

አይጠበቅባቸውም፤  

  (ሀ) ያሌተከፇሇ ዯሞዝ እና ከአሰሪና ሰራተኛ ውሌ የሚመነጩ ላልች ክፌያዎችን 

የሚጠይቁ የባሇዕዲው ሰራተኞች፤ 

  (ሇ) የግብር እና ታክስ ክፌያዎችን የሚጠይቁ የመንግስት አካሊት፤ 

  (ሏ) ባሇዕዲው ተዋውልአቸው ንብረት አስተዲዲሪው እንዱቀጥለ ባዯረጋቸው ወይም 

ንብረት አስተዲዲሪው ራሱ በተዋዋሊቸው ውልች ምክንያት የገንዘብ መብት ጠያቂ የሆኑት 

ሰዎች፤ 

2)  ንብረት አስተዲዲሪው እነዚህን የገንዘብ መጠየቂያ መብቶች የባሇዕዲውን የሂሳብ 

መዝገቦች፣ የዯሞዝ መክፇያ ፔይሮልችን እና ላልች ተገቢነት ያሊቸውን ሰነድች 

በመመርመር ያረጋግጣሌ። 

አንቀጽ 1174ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች ስሇሚሰጥ ማስታወቂያ  

1)  ንብረት አስተዲዲሪው ስራውን እንዯጀመረ ወዱያውኑ ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች  በዚህ 

ሕግ አንቀጽ  1171  በተዯነገገው መሰረት ማስረጃዎቻቸውን እንዱያቀርቡ 

በማስታወቂያ ያሳውቃቸዋሌ፡፡  

2)   ማስታወቂያው የባሇዕዲውን እና የንብረት አስተዲዲሪውን ስምና አዴራሻ የሚገሌጽ 

ሆኖ  ማስታወቂያ ሇማውጣት በተፇቀዯሇት አገር አቀፌ ስርጭት ባሇው ጋዜጣ  ሊይ 

መውጣት አሇበት፡፡  

3)  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ማስረጃዎቻቸውን  ማስታወቂያው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን 

ጀምሮ በሠሊሣ ቀናት ውስጥ ማቅረብ አሇባቸው።  

አንቀጽ 1175 የክፌያ ጥያቄዎችን ስሇ መመርመርና ማረጋገጥ 
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1)  ንብረት አስተዲዲሪው የቀረቡሇትን የገንዘብ መብት ጥያቄዎችና ማስረጃዎችን መርምሮ 

የሚያረጋግጠው፤ ተቁሞ እንዯሆነ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ ወይም 

የኮሚቴው ወኪሌ እንዱሁም የከሰረው ባሇዕዲ በተገኘበት ወይም በተመዘገበ መሌእክት 

ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ ማናቸውም ዘዳ ተጠርቶ 

ካሌተገኘ በላሇበት ይሆናሌ፡፡    

2)  የተዘጋጀው የዕዲዎች ዝርዝር በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውም የተፇረመ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

3)  ንብረት አስተዲዲሪው የቀረቡሇት የገንዘብ መብት ጥያቄዎችን   በሙለ ወይም በከፉሌ 

ሉቀበሌ ወይም ውዴቅ ሉያዯርግ ይችሊሌ። 

4)  የገንዘብ መጠናቸው ተሇይቶ ያሌታወቀ፣ መፇጸማቸው በሁኔታ ወይም በግዳታ ሊይ 

የተመሰረተ ዕዲዎችን ንብረት አስተዲዲሪው በጊዜአዊነት ሉቀበሌ ይችሊሌ። 

5)  ንብረት አስተዲዲሪው ጥያቄ ያስነሳን የገንዘብ መብት መጠየቂያ ማስረጃን በተመሇከተ  

ተጨማሪ ማስረጃ ወይም ማብራሪያ መቅረብ ያሇበት መሆኑን ያመነ እንዯሆነ ይህንኑ 

ከነምክንያቱ ሇሚመሇከተው የገንዘብ መብት ጠያቂ በተመዘገበ መሌእክት ወይም 

ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ ማናቸውም ዘዳ ማሳወቅ አሇበት። 

የገንዘብ መብት ጠያቂውም ማስታወቂያው በዯረሰው በስምንት ቀናት ውስጥ 

የተጠየቀውን ማስረጃ ወይም ማብራሪያ  ማቅረብ አሇበት። 

አንቀጽ 1176ተቀባይነት የላሊቸው ዕዲዎች 

ዓሇም-ዓቀፌ ስምምነት እንዯተጠበቀ ሆኖ ንብረት አስተዲዲሪው በውጭ አገር መንግስታት 

በተሰጡ የግብር፣ የታክስ፣ የገንዘብ ቅጣት ውሳኔዎች መሰረት የሚቀርቡ የገንዘብ መብት 

ጥያቄዎችን መቀበሌ አይኖርበትም፡፡  

 አንቀጽ 1177የዕዲዎችን ጊዜአዊ ዝርዝር ስሇ ማስቀመጥ  

1)  ምርመራው እንዲሇቀ ንብረት አስተዲዲሪው ወዱያውኑ የአጠቃሊይ  ዕዲዎችን፣ 

የተቀበሊቸውና ውዴቅ ያዯረጋቸው ዕዲዎችን የሚያመሇክት    ዝርዝር የያዘ ሰነዴ 

አዘጋጅቶ አግባብ ባሇው የፌርዴ ቤቱ አካሌ   ያስቀምጣሌ። በሚንቀሳቀስ ንብረት ሊይ 
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ሌዩ መብት አሇን የሚለትን የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ዝርዝር ሇኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2)    ንብረት አስተዲዲሪው አንዴን የገንዘብ መብት ጥያቄ ፣ በሙለ ወይም በከፉሌ 

ውዴቅ ያዯረገ እንዯሆነ በዝርዝሩ ውስጥ ምክንያቱን  በግሌጽ ማመሌከት አሇበት። 

አንቀጽ 1178የዝርዝሩን መቀመጥ ስሇማስታወቅ  

1)  ንብረት አስተዲዲሪው በዚህ ሕግ አንቀጽ 1174  ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ዝርዝሩ 

አግባብ ባሇው የፌርዴ ቤቱ አካሌ   መቀመጡን   ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ 

ወዱያውኑ ያስታውቃሌ።  

2)  ንብረት አስተዲዲሪው  ያሌተቀበሊቸውን ዕዲዎች ሇሚመሇከታቸው የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች በተመዘገበ መሌእክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ 

ማናቸውም ዘዳ ወዱያውኑ ያስታውቃሌ፡፡  

አንቀጽ 1179 ስሇአቤቱታዎች  

1)  ዕዲው በሂሳብ ሚዛን ውስጥ የታየ ወይም ሰነደ የተመረመረ የገንዘብ መብት ጠያቂ 

በአካሌ ወይም በወኪለ አማካይነት ማስታወቂያው በጋጤጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት 

ስምንት ቀናት ውስጥ በቀረበው የዕዲዎች ዝርዝር ሊይ ያሇውን አቤቱታ አግባብ ሊሇው 

የፌርዴ ቤት አካሌ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡  

2)  በንብረት አስተዲዲሪው ውሳኔ ጥቅሙ  ወይም መብቱ  የሚነካ  ባሇዕዲ፣ ሸሪክ፣  

ባሇአክስዮኖን፣ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ፣ ዏቃቤ ህግ ወይም ላሊ ማንኛውም 

ሰው አቤቱታ የማቅረብ  ተመሳሳይ መብት አሇው፡፡ 

አንቀጽ 1180 የዕዲዎች ዝርዝር መጻፌና መዘጋጀት ስሇሚያበቃበት ጊዜ  

1)  በዚህ ሕግ አንቀጽ 1179 ንዐሰ አንቀጽ 1 የተዯነገገው የጊዜ ገዯብ እንዲበቃ፤ ሇፌርዴ 

ቤት የቀረበ ማንኛውም አቤቱታ እንዯተጠበቀ ሆኖ የዕዲዎች መጻፌ ይቆማሌ፡፡ ንብረት 

አስተዲዲሪው የዕዲዎቹን የመጨረሻ ዝርዝር አዘጋጅቶ ሇኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው 

ያሳውቃሌ፡፡  
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2)   ዝርዝሩም  አቤቱታ ያሌቀረበባቸውን እና ንብረት አስተዲዲሪው የተቀበሊቸውን 

ዕዲዎች  እንዱሁም የገንዘብ መብት ጠያቂውን ማንነት እና የታመነሇትን የገንዘብ 

መጠን ማመሌከት አሇበት። 

አንቀጽ 1181 ክርክር በቀረበባቸው ዕዲዎች ሊይ ስሇሚሰጥ  ውሳኔ 

1)  አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት አካሌ  ክርክር በተነሳበት ዕዲ ባሇጉዲይ የሆኑትን  ጉዲዩ 

በፌርዴ ቤት ከሚሰማበት ከአምስት ቀን አስቀዴሞ በተመዘገበ መሌእክት ወይም 

ሇመዴረሱ ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ ማናቸውም ዘዳ በማሳወቅ ከኪሳራ 

ሂዯት ተቆጣጣሪው መግሇጫ ጋር   ጉዲዩን ሇፌርዴ ቤቱ ያቀርባሌ። 

2)  ፌርዴ ቤቱም ባሇ ጉዲዮቹን ከሰማ እና ተቃውሞውን ከመረመረ በኋሊ የገንዘቡን  ሌክ 

በመወሰን የገንዘብ መብት ጠያቂው  በኪሳራው ሂዯት ሇጊዜው እንዱገባ ትዕዛዝ ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡   

3)  አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት አካሌ   በተመዘገበ መሌእክት ወይም ሇመዴረሱ ማረጋገጫ 

ሉቀርብበት በሚችሌ ላሊ ማናቸውም ዘዳ  የፌርዴ ቤቱን  ትዕዛዝ ሇሚመሇከታቸው 

ባሇጉዲዮች ትዕዛዙ በተሰጠ በሦሥት ቀናት ውስጥ ማሳወቅ አሇበት፡፡   በፌርዴ ቤቱ 

ትዕዛዝ ቅር የተሰኘ ሰው ትዕዛዙ በተሰጠ በአስራ አምስት ቀናት ውስጥ ይግባኝ 

የመጠየቅ መብት አሇው፡፡ 

አንቀጽ 1182 የኪሳራ ሂዯትን ስሇ ማገዴ  እና  መቃወሚያን ስሇ ማሇፌ 

1)    ዕዲን በመቃወም ክርክር  ከቀረበና ክርክሩም  ሂዯቱን የሚያዘገየው ከሆነ ፌርዴ ቤቱ 

ስሌጣን ያሇው ላሊ ፌርዴ ቤት በመቃወሚያው ሊይ ውሳኔ እንከሚሰጥ ዴረስ የኪሳራ 

ሂዯቱ ታግድ እንዱቆይ ወይም መቃወሚያው እንዱታሇፌ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ 

መቃወሚያው  እንዱታሇፌ የወሰነ  እንዯሆነ በዚህ ሕግ አንቀጽ 1181   መሰረት 

ንብረት አስተዲዲሪው ይህን ዕዲ በጊዜአዊነት እንዱቀበሇው ሉፇቅዴ ይችሊሌ።  

2)   ዕዲው የወንጀሌ ክስ የሚያስከትሌ የሆነ እንዯሆነ የመክሰሩን ጉዲይ የሚመሇከተው 

ፌርዴ ቤት  የኪሳራው  ሂዯት እንዱረጥ ሇማዘዝ ይችሊሌ። ነገር ግን መቃወሚያው 

እንዱታሇፌ የወሰነ እንዯሆነ በወንጀለ ክስ ፌርዴ እስኪሰጥበት ዴረስ ሇጊዜው መብቱን 



423 
 

እንዱቀበለሇት ሉፇቅዴ አይችሌም። የገንዘብ መብት ጠያቂውም በኪሳራው ሂዯት 

ተሳታፉ ሉሆን አይችሌም። 

አንቀጽ 1183 በዋስትና ወይም በሌዩ የቀዲሚነት መብቱ  ሊይ ክርክር የተነሳበት የገንዘብ 

መብት ጠያቂ 

በንብረት ሊይ የመያዣ ዋስትናወይም ሌዩ የቀዲሚነት መብት ያሇው የገንዘብ መብት ጠያቂ  

ዋስትናው ወይም ሌዩ የቀዲሚነት መብቱ ሊይ ብቻ ተቃውሞ የቀረበበት እንዯሆነ እንዯ 

ተራ የገንዘብ መብት ጠያቂ በኪሳራው  ሂዯት ውስጥ እንዱገባ ይፇቀዴሇታሌ። 

አንቀጽ 1184በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ማስረጃውን ስሊሊቀረበ የገንዘብ መብት ጠያቂ 

1)  የገንዘብ መብት መጠየቂያውንና ዯጋፉ ማስረጃውን በህግ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ 

ያሊቀረበ የገንዘብ መብት ጠያቂ  ከሚዯረጉ ክፌፌልች ውስጥ ዴርሻ አይኖረውም። 

ሆኖም  የመጨረሻ ክፌፌሌ  ከመዯረጉ  በፉት መቃወሚያ ማቅረብ ይችሊሌ። 

2)  በገንዘብ መብት ጠያቂው የሚያቀርብ መቃወሚያ  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ቀዯም 

ሲሌ እንዱዯረጉ  የወሰናቸውን  ክፌፌልች  ሉያግዴ  አይችሌም። 

3)   ነገር ግንአዱስ ክፌያ የተዯረገ እንዯሆነ ሇጊዜው  ፌርዴ ቤቱ በሚወስነው ገንዘብ ሌክ 

ተካፊይ ሆኖ በመቃወሚያው ሊይ ውሳኔ እስከሚሰጥ ዴረስ   ዴርሻው ተጠብቆ 

ይቀመጣሌ፡፡  

አንቀጽ 1185ከክፌፌሌ በኋሊ መብታቸው ስሇ ታወቀሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ከክፌፌለ በኋሊ መብታቸው የታወቀሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በክፌፌለ ሊይ መብት 

አይኖራቸውም፡፡ ሆኖም ካሌተከፊፇሇው ንብረት ሊይ በመጀመሪያው ክፌፌሌ ሉዯርሳቸው 

ይገባ የነበረውን ዴርሻ ሇመውሰዴ መብት አሊቸው፡፡  

አንቀጽ 1186 ዕዲን ሇማረጋገጥ ስሇተወሰነ ጊዜ  

ዕዲን የማረጋገጡ ሂዯት   የመክሰር ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን አንስቶ እጅግ ቢዘገይ በአምስት 

ወር ጊዜ ውስጥ መፇጸም አሇበት። ሌዩ ሁኔታዎች ያጋጠሙ እንዯሆነ  የኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው ይህን የጊዜ ገዯብ  ሉያራዝመው ይችሊሌ። 
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ክፌሌ ሁሇት 

 በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉ ስሇሆኑ ሰዎችና ስሇ ዋሶች 

አንቀጽ 1187 የአንዴነትና የነጠሊ ዋስትና የተገባሊቸውን ሰነድች ስሇያዙ የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች 

ባሇ ዕዲውና መክፇሊቸውን ያረጡ ላልች ሰዎች በአንዴነት እና በነጠሊ  ተገዲጆች በመሆን  

ያረጋገጡትን ወይም ኃሊፉ የሆኑበትን ሰነዴ የያዘ የገንዘብ መብት ጠያቂ በሰነደ ሊይ 

በተጻፇው ዋጋ ሌክ ኪሳራው በሚመሇከታቸው ንብረቶች ሁለ  ይገባሌ፤ በሚዯረጉት 

ክፌፌልችም ገንዘቡን በሙለ እስኪያገኝ ዴረስ  ተካፊይ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1188ስሇ ተከፇለ ዴርሻዎች በከሰሩ ሰዎች መካከሌ ስሇ ሚቀርብ አቤቱታ  

በአንዴነትና በነጠሊ ሃሊፉነት በጋራ ተገዲጅ ከሆኑት ከከሰሩት ሰዎች አንደ በአንደ ሊይ 

በዚህ ሕግ አንቀጽ  1187 መሰረት በተከፇለት ዴርሻዎች ምክንያት አቤቱታ ሇማቅረብ 

የሚችሇው ከከሰሩት ሰዎች ንብረት የተከፇለት ዴርሻዎች ዴምር ከሚከፇሇው ዋና 

ገንዘብና ከተጨማሪዎቹ በሊይ የሆነ እንዯሆነ ብቻ ነው። እንዯዚህም በሆነ ጊዜ በእሊፉ 

የተከፇሇው ገንዘብ የሚሰጠው ላልቹ ተገዲጆች ዋስ ሇሆኑሊቸው የጋራ ተገዲጆችና 

ግዳታ በገቡበት ተራ ነው። 

አንቀጽ 1189መክፇለ ከመረጡ በፉት ከዕዲው ሊይ ከፉለን ስሇ ተቀበሇ የገንዘብ መብት ጠያቂ 

1)  በከሰረው ሰውና በላልች የጋራ ተገዲጆች መካከሌ የአንዴነት እና የነጠሊ ዋስትና 

የተገባሊቸው  ሰነድች የያዘ የገንዘብ መብት ጠያቂ ከሚጠይቀው ገንዘብ ከፉለን መክፇለ 

ከመረጡ በፉት የተቀበሇ እንዯሆነ በህብረቱ ውስጥ ገብቶ የሚታሰብሇት ገንዘብ 

ከሚገባው ገንዘብ ሊይ በከፉሌ የተቀበሇው ተቀንሶ ነው። ሇሚቀረውም ገንዘብ በጋራ 

ተገዲጆቹ ወይም በዋሶቹ ሊይ ያሇውን መብቶች እንዯያዘ ይቆያሌ። 

2)  በከፉሌ የከፇሇ የጋራ ተገዲጅ ወይም ዋስ ስሇ ባሇዕዲው በከፇሇው ገንዘብ መጠን 

ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ውስጥ ይገባሌ። 
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አንቀጽ 1190 በኪሳራ ሂዯት በአንዴነት እና በነጠሊ ኃሊፉነት ስሊሇባቸው ሸሪኮች  

1)  ፌርዴ ቤቱ በአንዴነትና በነጠሊ ኃሊፉነት ያሇባቸው ሸሪኮች ያለበት ማሕበር እና 

የእነዚህ ሸሪኮች መክሰራቸውን በአንዴ ውሳኔ ይወስናሌ፡፡ የማሕበሩ እና የሸሪኮቹ ሏብት 

ተነጣጥሇው ይታያለ፡፡ የኪሳራ ሂዯቱም በተናጠሌ ይካሄዲሌ፡፡  

  

2) መክፇሌ ከሚገባው በሊይ ስሇ ከፇሇው ገንዘብ የእያንዲንደ ሸሪክ መክሰር በላሊው 

ማህበርተኛ መክሰር ሊይ ክስ ሇማቅረብ የተሰጠው መብት ሳይነካ ከማህበሩ ሊይ የገንዘብ 

መብት ጠያቂ የሆነ ሰው ገንዘቡ በሙለ እስኪከፇሇው ዴረስ በሚዯረጉት ክፌያዎች 

ሁለ ተካፊይ ሇመሆን መብት አሇው። 

3) ከማህበርተኞቹ ሊይ የግሌ ገንዘብ ጠያቂ የሆኑት ሰዎች በመብታቸው ሉሰሩበት 

የሚችለት ባሇዕዲ በሆናቸው ማህበርተኛ መክሰር ውስጥ ብቻ ነው። 

4) እያንዲንደ የገንዘብ መብት ጠያቂ ከእርሱ ጋር ተካፊይ የሆኑትን የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች መብት ሇመቃወም ይችሊሌ፡፡ 

 

ክፌሌ ሦስት 

የንግዴ መዯብር አካሌ ባሌሆነ ተንቀሳቃሽ ንብረት ሊይ የመያዣ ዋስትና ያሊቸው የገንዘብ 

መብት ጠያቂዎች መብት 

አንቀጽ 1191የንብረት መያዣ  ዋስትና ስሊሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች  

የገንዘብ መብት ጥያቄአቸው በሚንቀሳቀስ ንብረት ዋስትና የተረጋገጠሊቸው የገንዘብ 

መብት ጠያቂዎች ሇመረጃ አሊማ ብቻ በንብረት ዝርዝር ውስጥ እንዱገቡ ይዯረጋሌ፡፡ 

ንብረት አስተዲዲሪው በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ  ኪሳራው ሇሚመሇከተው 

ንብረት  ጥቅም ሲሌ ዕዲውን በመክፇሌ በመያዣ የተሰጠውን ንብረት ሇመቀበሌ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1192 ስሇተሸጠ መያዣ  
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1)  በመያዣ  የተያዘውን የሚንቀሳቀስ ንብረት፣ ንብረት አስተዲዲሪው ዕዲውን በመክፇሌ 

ካሌወሰዯውና  የገንዘብ መብት ጠያቂው ከዕዲው መጠን በሚበሌጥ ዋጋ የሸጠው 

እንዯሆነ ትርፈን ንብረት አስተዲዲሪው ይቀበሊሌ። የሸጠበት ዋጋ ከዕዲው መጠን   ያነሰ 

ከሆነ  የገንዘብ መብት ጠያቂው ሇሌዩነቱ  ገንዘብ እንዯ ተራ ገንዘብ ጠያቂ ሆኖ 

በኀብረቱ ውስጥ ይገባሌ።  

2)  የገንዘብ መብት ጠያቂው በመያዣ የያዘውን ንብረት ኪሳራው ወዯሚመሇከተው ንብረት 

በመመሇስ ተራ ገንዘብ ጠያቂ ሇመሆን ይችሊሌ። ንብረት አስተዲዲሪው ይህን ንብረት 

የመቀበሌ ግዳታ አሇበት። 

አንቀጽ 1193 አከራይ ስሊሇው ምርጫ   

1)  በዚህ ሕግ አንቀጽ  1169  መሰረት የኪራይ  ውለ  የተረጠ እንዯሆነ አከራዩ 

ኪሳራው ከመታዎጁ በፉት ሊሇው ሁሇት ዓመት እና በተያዘው የኪራይ ዓመት 

ሊሌተከፇሇው ኪራይ ከኪራይ ውለ አፇጻጸም የሚነሱ የመብት ጥያቄዎችን እንዱሁም 

የዴንገተኛ ጉዲት ካሳን በተመሇከተ ሌዩ መብት ይኖረዋሌ፡፡  

2)  በተከራየው ቤት ውስጥ የነበሩት የንግዴ ወይም የቤት እቃዎች የተወሰደና የተሸጡ 

እንዯሆነ አከራዩ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  1 ስር ከተዯነገገው  በተጨማሪ  

ከተያዘው የኪራይ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ ሊሇው   አንዴ  አመት ሊሌተከፇሇው ኪራይ 

ሌዩ መብት ይኖረዋሌ። 

አንቀጽ 1194 የተንቀሳቃሽ ንብረት ሻጭ  

1)  በዚህ ሕግ ከአንቀጽ  1206 እስከ 1209 የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የሚንቀሳቀስ  

ንብረትን ሇባሇዕዲው የሸጠ ሰው በፌትሏ-ብሔር ሕግ  በተመሇከተው መሰረት 

ሇማይንቀሳቀስ ንብረት በመያዣ የተሰጠው ዋስትና ኪሳራውን በሚመሇከተው ንብረት 

ሊይ መቃወሚያ ሆኖ ሉቀርብ አይችሌም፡፡  

2)  የዚህን አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  1 ዴንጋጌ የሚቃረን ማናቸውም ስምምነት ዋጋ 

አይኖረውም፡፡   
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አንቀጽ 1195 በሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ሊይ የቀዯምትነት መብት  ሊሊቸው ገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ስሇ መክፇሌ 

1)  በዚህ ሕግ አንቀጽ  1180  የተዯነገገው  የዕዲዎች ዝርዝር  የያዘ ሰነዴ  ውስጥ 

ሇተመሇከቱትና በሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ሊይ የቀዯምትነት መብት ሊሊቸው የገንዘብ 

መብት ጠያቂዎች የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  መጀመሪያ ከተሰበሰበው  ገንዘብ 

እንዱከፇሊቸው ይፇቅዲሌ፡፡  

2)  በቀዯምትነቱ ሊይ ክርክር የተነሳ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ ይወስናሌ። 

ክፌሌ አራት 

በማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ሊይ የመያዣና ሌዩ መብት ያሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

አንቀጽ 1196 ከሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ሽያጭ ዋጋ በፉት ስሇ ተከፊፇሇ የማይንቀሳቀሱ 

ንብረቶች የሽያጭ ዋጋ 

ከማይንቀሳቀሱ ንብረቶች የሽያጭ ዋጋ ሙለ ገንዘባቸውን ያሌተቀበለ የመያዣ ወይም 

ሌዩ መብት ያሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በዚህ ሕግ አንቀጽ 1171  እና ተከታዮቹ 

ዴንጋጌዎች መሰረት መብታቸው ተቀባይነት ያገኘ እንዯሆነና የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች 

የሽያጭ ዋጋ  ከሚንቀሳቀሱ ንብረቶች የሽያጭ ዋጋ በፉት ወይም በተመሳሳይ ጊዜ 

የተከፊፇሇ እንዯሆነ    ባሌተከፇሊቸው ገንዘብ መጠን ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረት 

ሊይ  ከሚከፇሇው ገንዘብ ከተራ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ጋር ተካፊይ ይሆናለ። 

አንቀጽ 1197 ከማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ሽያጭ ዋጋ በፉት ስሇ ተከፇሇ የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች 

የሽያጭ ዋጋ 

የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች የሽያጭ ዋጋ ከመከፊፇለ በፉት ከሚንቀሳቀሱ ንብረቶች የሽያጭ 

ዋጋ አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ  ክፌያዎች ተዯርገው እንዯሆነ በዚህ ሕግ አንቀጽ  1198  

የተዯነገጉት ሌዩ ሁኔታዎች ካሊጋጠሙ በስተቀር በአግባቡ ተቀባይነት ያገኙ ሌዩ መብት 

ያሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች  በጠቅሊሊ መብታቸው መጠን በክፌያው ውስጥ 

ገብተው ይካፇሊለ። 
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አንቀጽ 1198 ዋስትና ከላሇው ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረት የተቀበለትን ገንዘብ ስሇ 

መቀነስ 

1)  የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ከተሸጡና የመያዣና ሌዩ መብት ባሊቸው የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች መካከሌ ያሇው ተራ ከተወሰነ በኋሊ ከእነዚሁ መካከሌ ከማይንቀሳቀሱ 

ንብረቶች የሽያጭ ዋጋ ሇጠቅሊሊው የገንዘብ መብታቸው ተካፊይ ሇመሆን የሚችለት 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በመያዣቸው መሰረት ገንዘብ ሇማግኘት የሚችለት ዋስትና 

ከላሇው ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረት  ውስጥ ያገኙት ገንዘብ ተቀናሽ ሆኖ ነው። 

2)  ተቀናሽ የሆነውም ገንዘብ መያዣ ባሇው ኪሳራው በሚመሇከተው ንብረት ውስጥ 

አይቀርም። ዋስትና ወዯላሇው ኪሳራው ወዯሚመሇከተው ንብረት ተመሊሽ ሆኖ 

ይቆያሌ። 

አንቀጽ 1199 የመያዣ መብት ሊሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በከፉሌ ስሇ መክፇሌ 

ከማይንቀሳቀስ ንብረት የሽያጭ ዋጋ በከፉሌ ሇመከፇሌ ተራ የገቡ የመያዣ መብት ያሊቸው 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን በተመሇከተ የሚከተለት ተፇጻሚ ይሆናለ፤ 

1)  ከማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ዋጋ በከፉሌ ክፌያ ከተቀበለ  በኋሊ  በሚቀራቸው ገንዘብ 

መጠን ተራ በገቡበት፤ ዋስትና ከላሇው ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረት   ሊይ ተካፊይ 

ይሆናለ። 

2)  ቀዯም ሲሌ በተዯረገው  ክፌፌሌ ውስጥ ከዚሁ ዴርሻ በሊይ የተቀበለት ገንዘብ ተራ  

ከገቡበት መያዣ ካሇው ክፌያቸው ሊይ ተቀንሶ  ዋስትና በላሇው ኪሳራው 

በሚመሇከተው ንብረት ውስጥ  ተይዞ ይቆያሌ፡፡ ፡፡  

 

ክፌሌ አምስት 

በንግደ መዯብር ሊይ የመያዣ መብት ያሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች መብት 

አንቀጽ 1200 ከላልች የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች ሽያጭ ዋጋ በፉት ስሇ ተከፊፇሇ የንግዴ 

መዯብር የሽያጭ ዋጋ 
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የንግደ መዯብር ሽያጭ ዋጋ ከላልች ተንቀሳቃሽ ንብረቶች የሽያጭ ዋጋ በፉት ወይም 

በአንዴነት ወይም በተመሳሳይ ጊዜ የተከፊፇሇ እንዯሆነ ከመዯብሩ የሽያጭ ዋጋ ሙለ 

ገንዘባቸውን ያሌተቀበለ የመያዣ ወይም ሌዩ መብት ያሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

በዚህ ሕግ አንቀጽ  1171   እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት መብታቸው ተቀባይነት 

አግኝቶ እንዯሆነ ባሌተከፇሊቸው ገንዘብ መጠን ኪሳራው ሇሚመሇከተው ንብረት 

ከሚከፇሇው ገንዘብ ውስጥ ከተራ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ጋር ተካፊይ ይሆናለ። 

አንቀጽ 1201 ከንግዴ መዯብሩ ሽያጭ ዋጋ በፉት ስሇ ተከፊፇለ የላልች ተንቀሳቃሽ ንብረቶች 

የሽያጭ ዋጋ 

በዚህ ሕግ አንቀጽ  1198  የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ የንግደ መዯብር የሽያጭ ዋጋ 

ከመከፊፇለ በፉት የላልች ተንቀሳቃሽ ንብረቶች የሽያጭ ዋጋ ተከፊፌል እንዯሆነ መያዣ 

ያሊቸውና መብታቸውም በአግባቡ  ተቀባይነት ያገኘ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ከሚከፊፇሇው ገንዘብ ሊይ በሚጠይቁት ገንዘብ መጠን ተከፊይ ይሆናለ።  

አንቀጽ 1202 በመያዣ ካሌተያዘው  ንብረት የሽያጭ ዋጋ የተከፇሇውን ስሇ መቀነስ 

1)  የንግዴ መዯብሩ ከተሸጠና የሽያጩም ገንዘብ የሚከፊፇሌበት ሁኔታ ከተወሰነ በኋሊ  

በመዯብሩ ሊይ  ሇገንዘባቸው በሙለ መያዣ ያሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ገንዘባቸውን  ከመዯብሩ ሽያጭ ዋጋ ሊይ የሚያገኙት በመያዣ ካሌተያዘው  ንብረት 

የሽያጭ ዋጋ ያገኙት ገንዘብ ተቀናሽ ከተዯረገ በኋሊ ነው፡፡  

2)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1  መሰረት የተቀነሰው ገንዘብ ኪሳራው ከሚመሇከተው 

ንብረት ሊይ  የገንዘብ መብት ጠያቂ ሇሆኑት  ጥቅም መያዣ ወዲሌሆነው ንብረት 

ተመሊሽ ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1203 በንግዴ መዯብሩ ሊይ የመያዣ መብት ሊሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

በከፉሌ ስሇ መክፇሌ 

ከንግዴ መዯብሩ የሽያጭ ዋጋ ሊይ የመያዣ መብት ኖሮአቸው በከፉሌ ብቻ የተከፇለ 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን በተመሇከተ የሚከተለት ተፇጻሚ ይሆናለ፤ 
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1)   ዋስትና በላሇው ንብረት ውስጥ ያሊቸው መብት የሚወሰነው ከንግደ መዯብር ዋጋ 

ሊይ ከተከፇሊቸው ዋጋ  በኋሊ በሚቀራቸው ገንዘብ መጠን ነው። 

2)  ቀዯም ሲሌ በተዯረገው ክፌፌሌ ውስጥ  ከዴርሻቸው በሊይ የተከፇሊቸው ገንዘብ፤ 

ሇመቀበሌ ተራ በገቡበት መያዣ ካሇው ክፌያቸው ሊይ ተቀንሶ  ዋስትና ሇላሇው 

ኪሳራው የሚመሇከተው ንብረት ተመሊሽ ሆኖ ይቆያሌ። 

 

ክፌሌ ስዴስት 

በመፊሇም የመጠየቅ መብት 

አንቀጽ 1204 የንግዴ ወረቀቶችን በመፊሇም ስሇ መጠየቅ 

 ኪሳራው በታዎጀበት ቀን በባሇዕዲው ይዞታ ውስጥ በአይነት የሚገኙትን የንግዴ 

ወረቀቶች ወይም ላልች ያሌተከፇሇባቸው ሰነድች መሌሶ ሇመውሰዴ የሚቻሇው የሰነድቹ 

ባሇቤት  እነዚህን ወረቀቶች ወይም ሰነድች ሇከሰረው ባሇዕዲ የሰጠው  ዋጋቸውን ተቀብል 

እንዱያስቀምጥሇት ብቻ የሆነ እንዯሆነ ብቻ ነው። እንዱሁም የሰነደ ባሇቤት የተወሰኑ 

ክፌያዎችን ባሇዕዲው እንዱፇጽምሇት የሰጠውን ገንዘብ መጠየቅ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 1205 በአዯራ የተቀመጠውን ወይም እንዱሸጥ  የተሰጠውን ዕቃ  መሌሶ ስሇመጠየቅ 

1)  ሇከሰረው ባሇዕዲ በአዯራ የተሰጡ የንግዴ ዕቃዎች ወይም በባሇቤቱ ስም ሇመሸጥ 

የተቀበሊቸውን ዕቃዎች በሙለ ወይም በከፉሌ በአይነት የሚገኙ ከሆነ ባሇቤቱ 

እንዱመሇሱሇት ሇመጠየቅ ይችሊሌ። 

2)  የእነዚሁ እቃዎች ዋጋ በሙለ ወይም በከፉሌ እንዱመሇስ ሇመጠየቅ የሚቻሇው በጥሬ 

ገንዘብ ወይም ዋጋ ባሇው ነገር ያሌተከፇሇ ወይም በባሇዕዲውና በገዢው መካከሌ 

በተመሊሊሽ ሂሳብ ያሌተቻቻሇ የሆነ እንዯሆነ ነው፡፡  

3)  የንብረቱ ባሇቤት  በውሊቸው መሰረት ሇከሰረው ባሇዕዲ መክፇሌ የነበረበትን ያሌተከፇሇ 

የአገሌግልት ክፌያ ሇመጠየቅና ይህንኑ ሇማስፇጸም ሇከሰረው ባሇዕዲ በህግ የተሰጠውን 

ሌዩ የመያዣ መብት ንብረት አስተዲዲሪው ይጠቀምበታሌ። 
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አንቀጽ 1206 ኪሳራ ከመታዎጁ በፉት ሽያጫቸው የተሰረዘ ዕቃዎችን  በመፊሇም ስሇ መጠየቅ 

1)  በፌርዴ ቤት ውሳኔ ወይም በውለ ቃሌ መሰረት ኪሳራ ከመታዎጁ በፉት ሽያጫቸው 

የተሰረዘ ዕቃዎች በዏይነት ካለ በሙለ ወይም በከፉሌ በመፊሇም ሇመጠየቅ ይቻሊሌ። 

2)  የሽያጩ  መሰረዝ በፌርዴ ቤት  የታዘዘው ወይም የጸዯቀው  ኪሳራ ከታዎጀ በኋሊ 

ቢሆንም ገንዘቡ ያሌተከፇሇው ሻጭ ያቀረበው የመፊሇም ጥያቄ  ወይም ክስ   ኪሳራው 

ከመታዎጁ በፉት ከሆነ ጥያቄውን ወይም ክሱን በከፉሌ ንብረት ሊይም ቢሆን ሇማቅረብ 

ይችሊሌ። 

  

አንቀጽ 1207 ባሇሀብትነትን በማስጠበቅ  የተሸጠ ተንቀሳቃሽ ንብረትን ስሇ ማስመሇስ 

 ዋጋው እስኪከፇሌ ዴረስ ባሇሀብትነቱ ሳይተሊሇፌ ሇባሇዕዲው የተሸጠን የሚንቀሳቀስ 

ንብረት በመፊሇም ሇመውሰዴ የሚቻሇው የሽያጩ ውሌ ኪሳራው ከመታዎጁ በፉት  

በፌትሏብሔር ሕግ ባሇሏብትነትን ሇራስ ሇማስጠበቅ ስሇሚዯረግ ሽያጭ ምዝገባን 

በሚዯነግገው ሕግ መሰረት  ተመዝግቦ እንዯሆነ ብቻ ነው። 

አንቀጽ 1208 በጉዞ ሊይ ያለ ሇከሰረው ባሇዕዲ የተሊኩ ዕቃዎችን በመፊሇም ስሇ መጠየቅ 

1)  ሇከሰረው ባሇዕዲ የተሊኩ በጉዞ ሊይ ያለ ዕቃዎች በራሱ መጋዘን ውስጥ ወይም ስሇርሱ 

በሚሸጠው የኮሚሺን ወኪሌ  መጋዘን ውስጥ ያሌገባ ከሆነ ሊኪው በመፊሇም ሇመጠየቅ 

ይችሊሌ። 

2)   በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ሊኪው በፇረመው ሰነዴ መሰረት 

ዕቃዎቹ ከመዴረሳቸው በፉት ያሇማጭበርበር በቅን ሌቡና ሇተዋዋሇ ሁሇተኛ ገዢ 

የተሸጡ እንዯሆነ የመፊሇሙ ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም። 

አንቀጽ 1209 ስሇ መያዝ መብት 

ሇከሰረው ባሇዕዲ ያሌተሰጡትን ወይም ሇእርሱ ወይም ስሇእርሱ ሆኖ ሇሚሠራ ሦስተኛ 

ወገን ያሌሊካቸውን ዕቃዎች ሻጩ ሇመያዝ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1210 ንብረት አስተዲዲሪው ዕቃዎችን እንዱያስረክቡት  ሇማስገዯዴ ስሇ መቻለ 
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1)  በዚህ ሕግ አንቀጽ  1208  እና 1209 የተመሇከቱት ሁኔታዎች ባጋጠሙ ጊዜ በኪሳራ 

ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ ንብረት አስተዲዲሪው ሇሻጩ የተዋዋሇበትን ዋጋ በመክፇሌ 

ሻጩ ዕቃዎቹን እንዱያስረክበው ሇማስገዯዴ  ይችሊሌ። 

2)  ንብረት አስተዲዲሪው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ዕቃዎቹን እንዱያስረክበው 

ያሌጠየቀው እንዯሆነ ሻጩ ከዕቃዎቹ ዋጋ የተቀበሇውንና ከከሰረው  ባሇዕዲ ሇመጫኛ 

እና ሇመጓጓዣ፣ ሇኮሚሲሽን፣ ሇኢንሹራንስ ወይም ሇላልች ወጪዎች አስቀዴሞ 

የወሰዲቸውንና እነዚህን ሇመሳሰለ ምክንያቶች የሚከፇለትን  ወጪዎች ኪሳራው 

ሇሚመሇከተው ንብረት  ይመሌሳሌ፤ እነዚህንም ወጪዎች ራሱ ይከፌሊሌ፡፡  ሆኖም  

ሻጩ በውለ አሇመፇጸም ምክንያት ሇሚዯርስበት ጉዲት  የጉዲት ካሳ ሉጠይቅ ይችሊሌ። 

አንቀጽ 1211 የመፊሇም ጥያቄዎችን ስሇ መቀበሌ 

የመፊሇም ጥያቄዎችን  በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ ንብረት አስተዲዲሪው 

ሇመቀበሌና ሇማስተናገዴ ይችሊሌ። 

 

ርዕስ አራት 

ኪሳራው የሚመሇከተውን ንብረት በግዳታ ስሇ ማጣራት እና ዕዲዎችን ስሇ መክፇሌ 

ምዕራፌ አንዴ 

ኪሳራው የሚመሇከተውን  ንብረት በግዳታ ስሇ  ማጣራት 

አንቀጽ 1212 የኪሳራው ንብረት በግዳታ ተጣርቶ እንዱሸጥ ስሇመወሰን  

ኪሳራው ከታወጀ በኋሊ ዕዲን እንዯገና የማዯራጀት ሏሳብ ያሌቀረበ ወይም የቀረበው ሏሳብ 

ሳይጸዴቅ የቀረ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ ኪሳራው የሚመሇከተው ንብረት በግዳታ ተጣርቶ 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎች እንዯክፌያ ቅዯም ተከተሊቸው ክፌያ እንዱያገኙ ይወስናሌ፡፡  

አንቀጽ 1213 ሇባሇዕዲው ስሇሚዯረግ  ዴጋፌ 
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ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረት ሊይ ሇከሰረው ባሇዕዲ ወይም ሇቤተሰቡ ዴጋፌ  ሇመስጠት 

ይቻሌ እንዯሆነ ሇማወቅ ንብረት አስተዲዲሪው የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹን ኮሚቴ 

ያማክራሌ። ኮሚቴው ሀሳቡን የተቀበሇው እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ ንብረት አስተዲዲሪው 

በሚያቀርበው መግሇጫ መሰረት  የዴጋፈን መጠን ይወስናሌ። 

አንቀጽ 1214 ስሇ ንብረት ሽያጭ  

1)  ንብረት አስተዲዲሪው በፌትሏብሔር ሥነ-ሥርአት ሕግ  ዴንጋጌዎች መሰረት 

የባሇዕዲውን የማይንቀሳቀሱ እና የሚንቀሳቀሱ  ንብረቶች ይሸጣሌ።  ከሽያጩ የተገኘው 

ገንዘብ በዚህ ሕግ አንቀጽ  1114 በተዯነገገው መሰረት ይቀመጣሌ። 

2)  ንብረት አስተዲዲሪው በዚህ ሕግ አንቀጽ  1163  እንዯተዯነገገው  ማንኛውም ዏይነት 

የባሇዕዲውን መብቶች የሚመሇከቱ ስምምነቶችንና ግሌግልችን ማዴረግ ይችሊሌ። 

3)  ንብረት አስተዲዲሪው በዚህ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 የተመሇከቱትን ሇማከናወን  

የከሰረውን ባሇዕዲ መጥራት አይጠበቅበትም። 

አንቀጽ 1215 የማይንቀሳቀስ ንብረትን ስሇ መሸጥ 

የግዳታ ማጣራቱ ከመጀመሩ በፉት  የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ 

እንዱሇቀቅ ያሌተወሰነ እንዯሆነ  የመሸጡን ተግባር በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ 

ማከናዎን  የሚችሇው ንብረት አስተዲዲሪው ብቻ ነው። የንብረት መሸጡ ተግባር የኪሳራ 

ሂዯት ተቆጣጣሪው ትዕዛዙን በሰጠ በስምንት ቀናት ውስጥ መጀመር አሇበት፡፡  

አንቀጽ 1216 የንግዴ መዯብርን ስሇ መሸጥ  

 በዚህ ሕግ አንቀጽ 1217  የተዯነገገው እንዯተጠበቀ ሆኖ ኪሳራው የሚመሇከተው ንብረት 

በግዳታ ተጣርቶ እንዱሸጥ ከመታዘዙ በፉት የንግዴ መዯብሩ ሇህዝብ ጥቅም ሲባሌ 

እንዱሇቀቅ ያሌተወሰነ እንዯሆነ የመሸጡን ተግባር በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ፌቃዴ 

ማከናዎን  የሚችሇው ንብረት አስተዲዲሪው ብቻ ነው።  

አንቀጽ 1217 በግዳታ ንብረት ማጣራቱ ሂዯት  የከሰረውን ባሇዕዲ ንግዴ ስሇ ማስቀጠሌ 
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1)  ዋስትና የላሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ንብረቱ በግዳታ በሚጣራበት ጊዜ  

የከሰረው ባሇዕዲ  ንግዴ እንዱቀጥሌ ሇንብረት አስተዲዲሪው ሉፇቅደሇት  ይችሊለ። 

2)  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 የተመሇከተውን ሇመወሰን በገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ኮሚቴ አሳሳቢነት የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ሇእያንዲንደ የገንዘብ መብት ጠያቂ በዚህ 

ሕግ አንቀጽ 1071  ንዐስ አንቀጽ 2  መሰረት ያሳውቃሌ፡፡  

3)  እያንዲንደ የገንዘብ መብት ጠያቂ ማስታወቂያው በዯረሰው በአስራ አምስት ቀናት 

ውስጥ በንግደ መቀጠሌ ሊይ ያሇውን የውሳኔ ዴምጽ አግባብ ሊሇው የፌርዴ ቤት አካሌ 

ማሳወቅ አሇበት፡፡ እያንዲንደ የገንዘብ መብት ጠያቂ ውሳኔውን በዚህ ጊዜ ውስጥ 

ማሳወቅ እንዲሇበት በሚሰጠው ማስታወቂያ ሊይ መገሇጽ ይኖርበታሌ፡፡  

4)  ውሳኔው በበቂ ምክንያት ሊይ የተመሰረተና ንግደ የሚቆይበትን ጊዜ እና የንብረት 

አስተዲዲሪውን የስሌጣን ወሰን እንዱሁም ሇወጭ መሸፇኛ የሚሆን በንብረት 

አስተዲዲሪው እጅ የሚቆየውን የገንዘብ መጠን መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ የንግደ መቀጠሌ  

ውሳኔ የዕዲውን ሦሥት አራተኛ በሚወክለ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በሦሥት 

አራተኛ ዴምጽ ብሌጫ መዯገፌ እና በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው መጽዯቅ አሇበት፡፡  

አንቀጽ 1218 ከሚጣራው ንብረት ስሇሚበሌጡ ግዳታዎች 

የንብረት አስተዲዲሪው ሥራዎች በመጣራት ሊይ ካሇው ንብረት ዋጋ በሊይ የሆኑ 

ግዳታዎች ያስከተለ እንዯሆነ ዴምጽ በመስጠት ሥራዎቹን የፇቀደት የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ብቻ በንብረቱ ውስጥ ከሚዯርሳቸው ዴርሻ በሊይ ሇሆነው ገንዘብ ራሳቸው 

ኃሊፉዎች ይሆናለ። የኃሊፉነታቸው ሌክም በሰጡት ሥሌጣን እና በንብረቱ ውስጥ 

በነበራቸው ዴርሻ መጠን ይሆናሌ። 

አንቀጽ 1219 ኪሳራው የሚመሇከተውን ንብረት  አጠቃል በአንዴ ጊዜ ስሇ መሸጥ 

1)  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው በሚያቀርበው ሏሳብ መሰረት ፌርዴ ቤቱ ኪሳራው 

የሚመሇከተው የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ጠቅሊሊ ንብረት ተጠቃል በአንዴ ጊዜ 

በንብረት አስተዲዯሪው እንዱሸጥ ሉፇቅዴ ይችሊሌ።      
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2)  ፌርዴ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ውሳኔ እንዱሰጥ የሚቀርብ ጥያቄ 

በገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴ ወይም በከሰረው ባሇዕዲ ሉቀርብ ይችሊሌ፡፡  

3)  የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ወይም 2 መሰረት 

የሚቀርብ ጥያቄን በዚህ ሕግ አንቀጽ 1217  ንዐስ አንቀጽ 2 እና 3   መሰረት 

የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን በማሳወቅ ውሳኔያቸውን ሇፌርዴ ቤት እንዱያስታውቁ 

ያዯርጋሌ፡፡ ውሳኔው የሚጸዴቀውም የዕዲውን ሦሥት አራተኛ በሚወክለ የገንዘብ 

መብት ጠያቂዎች በሦሥት አራተኛ ዴምጽ ብሌጫ ሲዯገፌ እና በኪሳራ ሂዯት 

ተቆጣጣሪው ሲጸዴቅ ነው፡፡  

4)  የሽያጩ ውሌ ቃልች በፌርዴ ቤት መጽዯቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

5)  ሽያጩ የጸዯቀ እንዯሆነ የከሰረው ባሇዕዲ ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች ከሚኖርበት 

ተጠያቂነት ነጻ ይሆናሌ፡፡   

አንቀጽ 1220 ስሇ ክፌፌለ እቅዴ  

1)  ንብረት አስተዲዲሪው በዚህ ሕግ አንቀጽ  1114 ዴንጋጌ መሰረት የተቀመጠው ገንዘብ 

የሚከፊፇሌበትን ዝርዝር እቅዴ አዘጋጅቶ  ሇኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ያቀርባሌ። 

2)   ተቆጣጣሪው የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ኮሚቴ ሏሳብ ካዲመጠ በኋሊ እቅደን 

በማጽዯቅ ወይም ጠቃሚ መስል የታየውን ማሻሻያ በማዴረግ አግባብ ባሇው  የፌርዴ 

ቤት አካሌ  እንዱቀመጥ ያዯርጋሌ። የእቅደንም መቀመጥ  ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

ያስታውቃሌ። 

3)  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ማስታወቂያው በዯረሳቸው በአስር  ቀናት ውስጥ በክፌፌለ 

እቅዴ ሊይ አስተያየታቸውን ሇተቆጣጣሪው ማቅረብ ይችሊለ። ተቆጣጣሪውም 

አስተያየታቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚከፊፇሇውን መጠን ይወስናሌ፡፡  

ምዕራፌ ሁሇት 

ከማጣራቱ የተገኘው ገንዘብ ስሇ ሚከፊፇሌበት ስርዓት 

አንቀጽ 1221 የአከፊፇለ ቅዯም ተከተሌ  
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ከንብረት ማጣራቱ ሂዯት የተገኘው አጠቃሊይ ገንዘብ በሚከተሇው ቅዯም_ተከተሌ ይከፊፇሊሌ። 

1)   ሇኪሳራው አጠቃሊይ   ሂዯት ሇወጡ ወጪዎች እና  ክፌያዎች ክፌያ፤   

2)  ሇቀጠሇው ንግዴ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች፤  

3)  ሇቀጠሇው ውሌ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች፤  

4)  ውሌ ሲቀጥሌ ሊሇ ተከፊይ፤ 

5)  ሇወንጀሌ እና አስተዲዯር ቅጣት ተከፊይ፤ 

6)  መብታቸው በዋስትና ሇተጠበቀሊቸው ገንዘብ መብት ጠያቂዎች ክፌያ፤ 

7)  ሇሰራተኞች ዯመወዝ፣ ጥቅማጥቅም፣ጡረታ፣ ማሕበራዊ ዋስትና ክፌያ፤  

8)  ሇባሇዕዲው ዴጋፌ፤ 

9)  ሇባንክ ዕዲ (ፍርክልዠር)፤ 

10)  ሇግብርና ታክስ ክፌያ፤ 

11)  መብታቸው በዋስትና ሊሌተጠበቀሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ክፌያ፤ እና 

12)   ሇላልች ክፌያዎች፡፡ 

አንቀጽ 1222 የኪሳራ ሂዯት ወጪዎች እና  ክፌያዎች 

1)   የኪሳራ ሂዯት ወጪዎች እና  ክፌያዎች የሚከተለትን ይጨምራሌ፡፡  

(ሀ) ሇንብረት አስተዲዲሪው እና እርሱ ሇሚቀጥራቸው ባሇሙያዎች የሚከፇለ 

የአገሌግልት ክፌያዎች፤ 

(ሇ)  የኪሳራውን ሂዯት ሇማካሄዴ የወጡ ወጪዎች እና ፌርዴ ቤቱ የሚወስናቸው 

ላልች ወጪዎች። 

2)  የሚከተለት ወጪዎችና ክፌያዎች የኪሳራው ሂዯት   ወጪዎች እና ኪሳራዎች 

እንዯሆኑ ይቆጠራለ። 
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(ሀ) የባሇዕዲው ንግዴ እንዱቀጥሌ ተወስኖ እንዯሆነ ንግደን ሇመቀጠሌና ሇማካሄዴ 

የወጡ ወጪዎች፣ 

(ሇ) ንብረት አስተዲዲሪው በህግ ወይም በፌርዴ ቤት የተሰጡትን ስሌጣኖችና ተግባሮች 

ሲያከናውን በተፇጠሩ ግዳታዎች የወጡ ወጭዎች፣ እና 

(ሏ) ባሇዕዲው የተዋዋሊቸው ውልች እንዱቀጥለ ተዯርገው እንዯሆነ ከእነዚህ ውልች 

የሚመነጩ ግዳታዎችን ሇመፇጸም የተከፇለ ገንዘቦችና ወጪዎች። 

አንቀጽ 1223 ከዯረጃቸው ዝቅ የሚዯረጉ  የገንዘብ መብት ጥያቄዎች መብቶች  

ንብረት አስተዲዲሪው ሉያስፇርሳቸው ያሌቻሇውንና ከባሇዕዲው ጋር በስጋ ወይም በጋብቻ 

እስከ አራተኛው ዯረጃ ያለትን ጨምሮ ግንኙነት ካሊቸው የገንዘብ መብት ጠያቂዎች 

የሚመነጩ ዕዲዎችን ፌርዴ ቤቱ በመያዣ ካሌተጠበቁ የገንዘብ መጠየቂያ መብቶች በኋሊ  

እንዱከፇለ ሉወስን ይችሊሌ። ይህ ዴንጋጌ በተሇይ ያሌተገባ ቅዴሚያ ሇማግኘት ወይም 

የላልች የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን ጥቅም ሇመጉዲት የተዯረጉ ተግባሮች ተፇጽመው 

ሲገኙ ተፇጻሚ ይሆናሌ።  

አንቀጽ 1224 የአከፊፇለ መርህ 

1)  የሚከፊፇሇው አጠቃሊይ ገንዘብ በተመሳሳይ የክፌያ ዯረጃ ያለ ሁለንም ዕዲዎች 

ሇመክፇሌ የማይበቃ እንዯሆነ የገንዘብ መብት ጠያቂዎቹ በተረጋገጠሊቸው የመብት 

ዴርሻቸው መጠን  ተመጣጣኝ ክፌያ ይቀበሊለ። 

2)  የሚከፊፇሇው አጠቃሊይ ገንዘብ ሁለንም ዕዲዎች ሇመክፇሌ የማይበቃ እንዯሆነ ከፌ 

ባሇው የክፌያ ዯረጃ ሊይ ያለ ሁለም የገንዘብ መብት ጠያቂዎች የተረጋገጠሊቸውን 

ገንዘብ በሙለ ሳይቀበለ  ዝቅ ብል ባሇው የክፌያ ዯረጃ ሊይ ሊለ የገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ክፌያ አይፇጸምም። 

አንቀጽ 1225 ክርክር ያሇባቸውን የገንዘብ መብት ጥያቄዎች  ዴርሻ ጠብቆ ስሇማቆየት 

በተቀባይነቱ ሊይ  የመጨረሻ ውሳኔ ያሌተሰጠበትን ከገንዘብ መብት ጥያቄዎች  

ተያያዥነት ያሇውን ዴርሻ  የንብረት አስተዲዲሪው ጠብቆ ያቆያሌ። 
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አንቀጽ 1226 ስሇ አከፊፇለ ሥርዓት 

1)  ንብረት አስተዲዲሪው በዚህ ሕግ አንቀጽ  1114 ዴንጋጌ መሰረት ኪሳራው 

በሚመሇከተው ንብረት ስም  ስሇኪሳራው ከከፇተው ሑሳብ ሊይ የገንዘብ መብት 

ጥያቄው  ተቀባይነት ሊገኘው ሇእያንዲንደ ገንዘብ ጠያቂ የሚዯርሰውን ክፌያ 

ይከፌሇዋሌ፡፡  

2)  የተከፇሇው የገንዘብ መጠንም የገንዘብ መብት ጠያቂው ባቀረበው ሰነዴ እና ንብረት 

አስተዲዲሪው በሚይዘው አጠቃሊይ የዕዲዎች መዝገብ ሊይ ይገሇጻሌ። 

አንቀጽ 1227 ሇባሇዕዲው ወይም ሇባሇዴርሻዎች ስሇሚመሇስ ገንዘብ 

ከባሇዕዲው የሚፇሇጉት ዕዲዎች እና ወጪዎች በሙለ በዚህ ህግ መሰረት ከተከፇለ በኋሊ 

የሚተርፌ ገንዘብ ቢኖር ሇባሇዕዲው ወይም ባሇዕዲው ማሕበር ሲሆን  ሇማህበርተኞቹ 

በዴርሻቸው  መጠን ተመሊሽ ይዯረጋሌ። 

 

ርዕስ አምስት 

ስሇ ኪሳራ ሂዯት መዘጋት 

አንቀጽ 1228የኪሳራ ሂዯት ስሇ ሚዘጋባቸው ምክንያቶች 

የኪሳራውን ሂዯት በስምምነት ስሇመፇጸም በዚህ ሕግ ከአንቀጽ  1068 እስከ 1087  

የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች እንዯ ተጠበቁ ሆነው  የኪሳራው ሂዯት በሚከተለት ምክንያቶች 

ይዘጋሌ። 

1)  ከግዳታ ማጣራት የተገኘው ገንዘብ በሙለ ሲከፊፊሌ፣  

2)  በቂ ንብረት የላሇ እንዯሆነ፣ ወይም  

3)  ኪሳራው ከሚመሇከተው ንብረትየሚፇሇግ ቀሪ ዕዲ የላሇ እንዯሆነ፡፡  

አንቀጽ 1229 በቂ ንብረት ባሇመኖሩ ስሇሚዘጋ የኪሳራ ሂዯት 



439 
 

1)  በቂ ንብረት ባሇመኖሩ ምክንያት የኪሳራውን ሂዯት መቀጠሌ የማይቻሌ  ከሆነ ፌርዴ 

ቤቱ የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው በሚያቀርበው መግሇጫ መሰረት ወይም በራሱ  

አነሳሽነት ሂዯቱ እንዱዘጋ ሇመወሰን ይችሊሌ። 

2)  ፌርዴ ቤቱ የኪሳራው ሂዯት እንዱዘጋ የወሰነ እንዯሆነ እያንዲንደ የገንዘብ መብት 

ጠያቂ በግለ ክስ ሇማቅረብ ያሇው መብት ወዱያው ይመሇስሇታሌ።  

3)  የከሰረው  ባሇ ዕዲም ንብረቶቹን ሇማስተዲዯር፣ በእነርሱም ሊይ ሇማዘዝ የነበረውን 

መብት እንዯሇቀቀ ይቆያሌ። እንዱሁም አዱስ የገባቸው ዕዲዎች ኪሳራው በሚመሇከተው 

ንብረት ሊይ መቃወሚያ ሉሆኑ አይችለም፤ ኪሳራው የሚመሇከተው ንብረትም 

ከአዱሶቹ  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ጋር  ተካፊይ አይሆንም።  

አንቀጽ 1230 በቂ ንብረት ባሇመኖሩ የተዘጋን የኪሳራ ሂዯት መሌሶ ስሇ ማንቀሳቀስ  

1)  ባሇዕዲው ወይም ማንኛውም ጥቅም ያሇው ሰው የኪሳራ ሂዯቱን ሇማስቀጠሌ 

የሚወጣውን ወጭ ሇመሸፇን የሚበቃ ንብረት መኖሩን ካሳየ ወይም በንብረት 

አስተዲዲሪው እጅ በቂ ገንዘብ ካስቀመጠ በማናቸውም ጊዜ የተዘጋው የኪሳራ ሂዯት 

ተመሌሶ እንዱንቀሳቀስ ፌርዴ ቤቱን ሇመጠየቅ ይችሊሌ፡፡  

2)  በዚህ ሕግ አንቀጽ 1229 ዴንጋጌ መሰረት የኪሳራውን ሂዯት ሇመዝጋት  ወጪ የሆኑ 

ገንዘቦችን አስቀዴሞ መክፇሌ አሇበት። 

አንቀጽ 1231 ንብረት አስተዲዲሪው ከገንዘብ መብት ጠያቂዎች የተቀበሊቸውን ሰነድች 

በተመሇከተ ስሊሇበት ኃሊፉነት 

ንብረት አስተዲዲሪው ከገንዘብ መብት ጠያቂዎች የተቀበሊቸውንና ሇአቅራቢዎቹ 

ያሌመሇሳቸውን ሰነድች በተመሇከተ   ኪሳራው ከታወጀበት ቀን ጀምሮ አምስት አመት 

ካሇፇው በኋሊ  ተጠያቂ አይሆንም፡፡  

አንቀጽ 1232 ከባሇዕዲው የሚፇሇግ ቀሪ ዕዲ ባሇመኖሩ ስሇሚዘጋ የኪሳራ ሂዯት 

1)  ባሇዕዲው ማስረጃቸውን ሊቀረቡ የገንዘብ መብት ጠያቂዎች በሙለ የጠየቁትን ገንዘብ 

እንዱሁም እስከዚያን ጊዜ ዴረስ የመክሰሩን ሂዯት ሇማካሄዴ የወጡትን ወጪዎችና 

የንብረት አስተዲዲሪውን የአገሌግልት ዋጋ መክፇለን ወይም ሇመክፇሌ አስፇሊጊ 
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የሆነውን ገንዘብ በንብረት አስተዲዲሪው እጅ ማስቀመጡን በማስረዲት የመክሰሩ ሂዯት 

እንዱዘጋ ሇፌርዴ ቤቱ ሉያመሇክት ይችሊሌ። 

2)  ፌርዴ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ  (1)  የተመሇከቱት ሁኔታዎች 

መፇጸማቸውን የሚያረጋግጥ መግሇጫ በኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ሲቀርብሇት ያንን 

መሰረት በማዴረግ  የኪሳራ ሂዯቱ እንዱዘጋ ይወስናሌ፡፡ 

3)  ፌርዴ ቤቱ በዚህ ሕግ ዴንጋጌዎች መሰረት የመክሰሩ ሂዯት እንዱዘጋ የወሰነ እንዯሆነ 

ባሇዕዲው በመክሰሩ ምክንያት ያጣቸውን መብቶች እና የህግ ችልታዎች መሌሶ ያገኛሌ፤ 

የመክሰሩ ሂዯትም  ሙለ ሇሙለ ይዘጋሌ።  

አንቀጽ 1233 በንግዴ መዝገብ ስሇ መመዝገብ 

አግባብ ያሇው የፌርዴ ቤት አካሌ  በዚህ ምዕራፌ ዴንጋጌዎች በተገሇጸው መሰረት የኪሳራ 

ሂዯት እንዱዘጋ የተወሰነውን ውሳኔ በዚህ ሕግ አንቀጽ  1101  ንዐስ አንቀጽ 4  ዴንጋጌ 

መሰረት በንግዴ መዝገብ ማስመዝገብ አሇበት። 

 

ርዕስ ስዴስት 

አጭር ሥነ-ሥርዓት 

አንቀጽ 1234 የአፇጻጸሙ ሁኔታዎች 

1)  የባሇዕዲው ንብረት ከአንዴ ሚሉዮን ብር የማይበሌጥ መሆኑን ባሇዕዲው ያቀረበው 

የሀብት እና ዕዲ መግሇጫ ወይም በኋሊ የተገኙ መረጃዎች ያረጋገጡ እንዯሆነ ወይም 

ሇገንዘብ መብት ጠያቂዎች የሚከፊፊሇው ዴርሻ ከሚጠይቁት ገንዘብ ከአስር በመቶ 

ሉበሌጥ የማይችሌ ከሆነ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ስተነሳሽነት ወይም በገንዘብ መብት 

ጠያቂዎች ጥያቄ የመክሰር ሂዯቱ በአጭር ስነ_ስርዓት እንዱካሄዴ ሇማዘዝ ይችሊሌ። 

2)  በአጭር ሥነ-ሥርአት በመታየት ሊይ እያሇ  የባሇዕዲው ንብረት ወይም የሚከፊፇሇው 

ዴርሻ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1   ከተዯነገገው መጠን የሚበሌጥ መሆኑ የታወቀ 
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እንዯሆነ ቀዯም ሲሌ የተፇጸሙት ስራዎች እንዯጸኑ ሆነው የመክሰሩ ሂዯት በመዯበኛው 

ስነ ስርዓት እንዱቀጥሌ ፌርዴ ቤቱ ያዛሌ። 

3)  ከአጭሩ ስነ ስርዓት ጋር የሚስማሙት የመክሰር ሂዯት መዯበኛ ዯንቦች በአጭሩ ስነ 

ስርዓት ሊይም ተፇጻሚ ይሆናለ። 

አንቀጽ 1235 አጭር ስነ ስርዓትን የሚመሇከቱ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

የኪሳራ ሂዯቱ በአጭር ስነ ስርዓት የሚታይ ከሆነ፤  

1)  እሽግ አይዯረግም፣ 

2)  የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ኮሚቴን ማም ግዳታ አይዯሇም፣ 

3)  ሇፌርዴ ቤቱ የመቃወሚያ አቤቱታ ካሌቀረበ በስተቀር ተቃውሞ በተነሳበት ዕዲ ሊይ 

የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  ውሳኔ ይሰጣሌ፣፣ 

4)   የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ማናቸውም ዴርዴር እንዱካሄዴ ሉፇቅዴ ይችሊሌ፣  

5)  የዕዲዎች አከፊፇሌም በአንዴ ጊዜ ክፌፌሌ ብቻ ይፇጸማሌ፣ 

6)  ኪሳራው የሚመሇከተውን ሂሳብና ንብረት አስተዲዲሪው የሚከፇሇውን የአገሌግልት 

ክፌያ በተመሇከተ የሚነሱ ክርክሮችን የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው ይወስናሌ፡፡  

አንቀጽ 1236 ዕዲን ስሇመመርመር  

1)  ንብረት አስተዲዲሪው የንግደን ሂሳብ መግሇጫ፣ የባሇዕዲውን መግሇጫ  እና የተገኘውን 

ላሊ መረጃ መሰረት በማዴረግ የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን እና የዕዲዎችን ዝርዝር 

ያዘጋጃሌ። 

2)  ንብረት አስተዲዲሪው የቀረቡሇትን የክፌያ ጥያቄዎች እና ዕዲዎች ባሇዕዲው በተገኘበት 

ከመረመረና ካረጋገጠ በኋሊ የተቀበሊቸውን እና ውዴቅ ያዯረጋቸውን ዕዲዎች ሇኪሳራ 

ሂዯቱ ተቆጣጣሪ ያስተሊሌፊሌ፤ ተቆጣጣሪውም ዕዲውን ካረጋገጠ በኋሊ ተፇጻሚ 

እንዱሆን ትዕዛዝ ይሰጣሌ፡፡ ማንኛውም ሰው እንዱያውቀው የዕዲው ዝርዝር እና 

የክፌያው ትዕዛዝ አግባብ ባሇው የፌርዴ ቤት አካሌ ዘንዴ ይቀመጣሌ፡፡  
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3)  የዕዲው ዝርዝር እና የክፌያው ትዕዛዝ አግባብ ባሇው የፌርዴ ቤት አካሌ በተቀመጠ 

በሦሥት ቀናት ውስጥ ሇእያንዲንደ የገንዘብ መብት ጠያቂ ዕዲውን በተመሇከተ 

የተሰጠውን ውሳኔ  ንብረት አስተዲዲሪው በተመዘገበ መሌዕክት ወይም ሇመዴረሱ 

ማረጋገጫ ሉቀርብበት በሚችሌ ማናቸውም ዘዳ ያሳውቃሌ፡፡ በክፌያው ውሳኔ ሊይ 

ቅሬታ ያሇው የገንዘብ መብት ጠያቂ ማስታወቂያው በተሰጠ በአስራ አምስት ቀናት 

ውስጥ  ሇኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  አቤቱታ ማቅረብ ይችሊሌ።  በተጠቀሰው ጊዜ 

ውስጥ ተቀባይነት ያገኙ የገንዘብ መብት ጠያቂዎችን  የሚመሇከቱ መቃወሚያዎችን 

ላልች የገንዘብ መብት ጠያቂዎች ማቅረብ ይችሊለ። 

4)   የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪውም  መቃወሚያ ወይም አቤቱታ የሚሰማበትን ቀን 

በማሳወቅ የባሇጉዲዮችን ክርክር ይሰማሌ። ተከራካሪዎቹም ጉዲያቸውን በስምምነት 

እንዱፇጨርሱ ጥረት ያዯርጋሌ። ባሇጉዲዮቹም ከስምምነት መዴረስ ያሌቻለ እንዯሆነ  

የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡  

አንቀጽ 1237 ኪሳራው በሂዯት ሊይ እያሇ በስምምነት ስሇመፇጸም 

1)  ባሇዕዲው የኪሳራውን ሂዯት በስምምነት ሇመፇጸም ሃሳብ ያቀረበ እንዯሆነ የስምምነቱ 

ሃሳብ  የሚጸናው አብዝሏኛውን ዕዲ በሚወክለት ገንዘብ ጠያቂዎች   በአብሊጫ ዴምጽ 

ተቀባይነት ካገኘ ነው፡፡  

2)   የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1  በተዯነገገው መሰረት 

ሃሳቡ በአብሊጫ ዴምጽ የተዯገፇ መሆኑን ካረጋገጠና ስምምነቱም አግባብ መሆኑን 

ካረጋገጠ በኋሊ ያጸዴቀዋሌ። በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ ሉባሌበት አይችሌም።  

3)   የኪሳራ ሂዯት ተቆጣጣሪው  ስምምነቱን ሇማስፇጸም አስፇሊጊ የሆኑ ትዕዛዞችን ሁለ 

ይሰጣሌ። 

 

ርዕስ ሰባት 

 ዯንብና መመሪያ የማውጣት ስሌጣንና ሕጉን ስሇማሻሻሌ 

 

ምዕራፌ አንዴ 
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ዯንብና መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

አንቀጽ 1238 ዯንብ የማውጣት ሥሌጣን 

 የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇዚህ አዋጅ አፇጻጸም የሚያስፇሌጉ ዯንቦችን ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 1239 መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን 

የሚመሇከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ይህን  ህግ እና በዚህ ሕግ አንቀፅ 1238 

መሰረት  የሚወጡ ዯንቦችን ሇማስፇፀም መመሪያ ሉያወጡ ይቸሊ 

ምዕራፌ ሁሇት 

የንግዴ  ሕጉን ስሇማሻሻሌ 

 

አንቀጽ 1240 ሕጉን ስሇማሻሻሌ 

ይህንን ሕግ ሇማሻሻሌ የሚቀርብ ማንኛውም የማሻሻያ ሀሳብ በሚመሇከታቸው አካሊት 

ውይይት ተዯርጎበት በፋዳራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ በኩሌ በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ሲፀዴቅ ሇሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ አሇበት፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 


