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BˆL×T b¤T M<¶ Bÿ‰êE KL§êE mNGStE TG‰Y Zw{

ቁፅሪ ኣዋጅ

300/2010 ዓ/ም

አዋጅ ቁጥር 300/2010 ዓ/ም

ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሸሪዓ ፍርድ

ተማሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ

ቤቶች ተሻሽሎ የወጣ ኣዋጅ

ተመሓይሹ

ዝወፀ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስቲ ትግራይ
ሕጊ

ውልቀን

ተኸራኸርቲ

ዓንቀፅ (34) ንኡስ ዓንቀፅ (5)

ቤተሰብን

ብዝምልከት

ብፍቓድ

ወገናት ብመሰረት ሕግታት ሃይማኖትን

በተሻሻለው የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት
ሕገ-መንግስት
የግልና

አንቀፅ

የቤተሰብ

(34)ንኡስ

ሕግ

ወገኖች ፈቃድ

አንቀፅ

በሚመለከት

(5)

በተከራካሪ

በሃይማኖታዊና ባህላዊ

ህጎች

ባህልን መሰል ምድናይ ዝተረጋገፀ ብምዃኑ፣

የመዳኘት መብት የተረጋገጠ በመሆኑ፣

ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ሕገ-መንግስት

ቅድሚ ምፅዳቑ ኣፍልጦ ረኺቦም ክስረሐሎም ዝፀንሑ

ከመፅደቁ በፊት እውቅና አግኝተው ሲሰራባቸው

ሃይማኖታውን

የቆዩ

ባህላውን

ኣካላት

ዳይነት

ኣፍልጦ

ሃይማኖታዊና

ባህላዊ

ኣካላት

ረኺቦም ከምዝውደቡ ኣብ ዝተማሓየሸ ሕገ-መንግስቲ

እውቅና

ብሄራዊ

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ-መንግስት

ክልላዊ

መንግስቲ

ትግራይ

ዓንቀፅ

63

አግኝተው

የዳኝነት

እንዲሚደራጁ በተሻሻለው

ዝተደንገገ ብምዃኑን ስልጣንን ተግባርን ኣብያተ-

አንቀፅ 63 የተደነገገ

በመሆኑ እና የሸሪዓ ፍርድ

ፍርዲ ሸሪዓ ምንፃር ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዝተኣመነሉ፣

ቤቶች ስልጣንና ተግባር ግልፅ ማድረግ አስፈላጊ
መሆኑ ስለታመነበት፣

ግደ

በቢ

ብርኩ

ዝርከቡ

ኣብያተ-ምኽሪ

ጉዳያት

በየደረጃው በሚገኙ የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ተሹመው

እስልምናን ማሕበረሰብ ሙስሊምን ኣብ ምልመላን

የሚመደቡ ቃዲዎች በምልመላና በማጨት

ሂደት

ምሕፃይን በብብርኩ ኣብ ዝርከባ ኣብያተ-ፍርዲ ሸርዓ

በየደረጃው የሚገኙ የእስልምና ጉዳዮች

ምክር

ተሸይሞም ዝምደቡ ቃድታት ግልፂ ምግባር ኣድላዪ

ቤቶችና የሙስሊም ማሕበረሰብ ሚና ግልፅ ማድረግ

ብምዃኑ፣

አስፈላጊ በመሆኑ፣

ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ ኣዋጅ ዝነበሮ ክፍተት ግልፅነትን

በስራ ላይ የቆየውን አዋጅ የነበረው

ተሓታትነትን ንምእራም ነቲ ኣዋጅ ምምሕያሽ ኣገዳሲ

የተጠያቂነት ክፍተት ለማስተካከል አዋጁን ማሻሻል

ኮይኑ ብምርካቡ፣

አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣
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ገፅ 2 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ቤት

ምኽሪ

ብሄራዊ

ክልላዊ

መንግስቲ

ገፅ 2 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ትግራይ

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት

ብመሰረት ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ

ተሻሽሎ

በወጣው

የትግራይ

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓንቀፅ 49(3)(ሀ) ዝተውሃቦ

መንግስት

ስልጣን እዚ መመሓየሺ ኣዋጅ ኣውፂኡ ኣሎ፡፡

በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህ የማሻሻያ አዋጅ

ሕገ-መንግስት

ብሄራዊ

አንቀፅ

ክልላዊ

49(3)(ሀ)

ኣውጥቷል፡፡
ክፍሊ ሓደ

ክፍል አንድ

ሓፈሻዊ

ጠቅላላ

ዓንቀፅ 1.ሓፂር ርእሲ

አንቀፅ 1.አጭር ርእስ

እዚ ኣዋጅ ”ኣዋጅ ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ትግራይ

ይህ አዋጅ” የትግራይ የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ተሻሽሎ

ተማሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 300/2010 ዓ/ም”

የወጣ አዋጅ ቁጥር 300/2010” ተብሎ

ተባሂሉ ክጥቀስ ይኽእል፡፡

ይችላል፡፡

ዓንቀፅ 2.ትርጉም

አንቀፅ 2.ትርጉም

1.”ሕገ-መንግስቲ”

ማለት ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ

1.”ሕገ-መንግስት”

ማለት

ሊጠቀስ

የትግራይ

ብሄራዊ

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ።

ክልላዊ መንግስት ሕገ-መንግስት ነው።

2.”ክልል” ማለት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

2.”ክልል”

እዩ።

መንግስት ነው።

3.”ወቅፊ” ማለት ዘይሽየጥ፣ ዘይልወጥ፣ ብውህብቶ

3.”ወቅፊ” ማለት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በስጦታ

ዝርከብ ንብረት እዩ።

የሚገኝ ንብረት ነው።

4.”ቃዲ” ማለት ኣብ ዝኾነ ብርኪ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ

4.”ቃዲ” ማለት በየትኛውም የሸሪዓ ፍርድ ቤት

ተሸይሙ ዝሰርሕ ዳይና እዩ።

ደረጃ ተሹሞ የሚሰራ ዳኛ ነው።

5.”ዋና ቃዲ” ማለት

ላዕለዋይ ሓላፊ

ላዕለዋይ ቤት

ማለት

የትግራይ

ብሄራዊ

ክልላዊ

5.”ዋና ቃዲ” ማለት የክልሉ ጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ

ፍርዲ ሸሪዓ ክልል ወይ ኣካቢ ቃዲ እዩ።

ቤት የበላይ ሃላፊ ወይም ሰብሳቢ ቃዲ ነው።

6.”ተፀዋዒ” ማለት ሓላፊ ማእኸላይ ወይ ወረዳ ቤት

6.”ተጠሪ” ማለት የከፍተኛ ወይም የወረዳ ሸሪዓ

ፍርዲ ሸሪዓ ኮይኑ ዝተመደበሉ ስራሕቲ ቤት ፍርዲ

ፍርድ ቤት ሓላፊ ሆኖ የተመደበበትን ፍርድ ቤት

ሸሪዓ ዝመርሕ ቃዲ እዩ።

ሥራ የሚመራ ቃዲ ነው።

7.”ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ትግራይ” ማለት ኣብያተ-ፍርዲ

7.”የትግራይ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች” ማለት

ሸሪዓ ወረዳ፣ ማእኸላይን ላዕለዋይን እዮም።

የከፍተኛና የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ናቸው።

8.”ሕጊ ስነ-ስርዓት ፍትሃብሄር”

8.”የፍትሃብሄር

ማለት ብድንጋገ

ቁፅሪ 52/1958 ዓ/ም ዝወፀ ሕጊ ፍትሃብሄር

ስነ

በድንጋጌ

ስርዓት ኮይኑ ንዕኡ ንምምሕያሽ በብእዋኑ ዝወፁን

የፍትሃብሄር

ንቕድሚት’ውን ዝወፁ ዝሓወሰ እዩ።

ለማሻሻል

ሥነ-ሥርዓት

ቁጥር

52/1958

ሥነ
በየጊዜው

ሥርዓት

የወረዳ፣

ሕግ”
ዓ/ም
ሕግ

የወጡትንና

ማለት
የወጣው

ሆኖ

እሱን

ለወደፊትም

የሚወጡትን ይጨምራል።
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ገፅ 3 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 3 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

9.”ሰራሕተኛ” ማለት ካብ ዋና ቃዲ፣ ምክትል ዋና

9.”ሰራተኛ” ማለት ከዋና ቃዲ፣ ምክትል ዋና ቃዲ፣

ቃዲ፣ ተፀዋዒ ቃዲ፣ ካልኦት ቃዲታትን ረጅስትራርን

ተጠሪ ቃዲ፣ ሌሎች ቃዲዎችና ረጅስትራርን ውጪ

ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ብውድድር ዝቑፀር

ሆኖ በሸሪዓ ፍርድ ቤት

ተፈጥራዊ ሰብ እዩ።

ተፈጥራዊ ሰው ነው።

10.”ጉባኤ” ማለት ብብርኪ ክልል ዝተጣየሸ
ኣብያተ-ፍርዲ

ሸሪዓ

ብሄራዊ

ክልላዊ

ጉባኤ

መንግስቲ

10.”ጉባኤ”

ማለት

በውድድር የሚቀጠር

በየደረጃው

የተቋቋሙ

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሸሪዓ ፍርድ

ትግራይ እዩ።

ቤቶች ናቸው፡፡

11.”ቤት ምኽሪ” ማለት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና

11.”ምክር ቤት” ማለት የትግራይ ክልል የእስልምና

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ፡፡

ጉዳዮች ምክር ቤት ነው፡፡

ዓንቀፅ 3.ኣገላልፃ ፆታ

አንቀፅ 3.የፆታ ኣገላለፅ

ኣብዚ ኣዋጅ ብተባዕታይ ፆታ ዝተገለፀ ንኣንስታይ

በዚህ አዋጅ በወንድ ፆታ የተገለፀው ለሴትንም ፆታ

ፆታ’ውን ይገልፅ፡፡

ይገልፃል፡፡

ዓንቀፅ 4.ቋንቋ ስራሕ ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ

አንቀፅ 4.የሽሪዓ ፍርድ ቤቶች የስራ ቋንቋ

1.ቋንቋ ስራሕ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ትግርኛ ይኸውን፣

1.የሸሪዓ

ፍርድ

ቤቶች

የስራ

ቋንቋ

ትግርኛ

ይሆናል፣
2.ትግርኛ ንዘይኽእል በዓል ዋኒን

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ

ተርጓሚ ይምድበሉ፡፡

2.ትግርኛ ቋንቋ ለማይችል ባለ ጉዳይ የሸሪዓ ፍርድ
ቤት ተርጓሚ ይመድብለታል፡፡

ክፍሊ ክልተ
ኣወዳድባን

ስልጣን ዳይነትን

ክፍል ሁለት
ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሸሪዓ ፍርድ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ቤቶች አደረጃጀትና የዳኝነት ስልጣን

ዓንቀፅ 5. ኣወዳድባ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ፦

አንቀፅ5. የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች አደረጃጀት፦

ሀ.ወረዳ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ፣

ሀ.የወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤት፣

ለ.ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ፣

ለ.የከፍተኛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት፣

ሐ.ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ፡፡

ሐ.የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት፡፡

ዓንቀፅ 6.ሓበራዊ ስልጣን

አንቀፅ 6.የወል ስልጣን

1.ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ኣብ ዝስዕቡ ዋኒናት ሓበራዊ

1.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ

ስልጣን ዳይነት ይህልዎም፦

የወል የዳኝነት ስልጣን ይኖራቸዋል፡-

ሀ.ሓዳር፣ ፍትሕ፣ ክፍፍል ንብረት ሓዳር፣ ኣወሳስና

ሀ.የጋብቻ፣ የፍቺ፣ የባለትዳሮች ንብረት ክፍፍል፣

ቀለብ

የህፃናት ቀለብ ኣወሳሰን፣ ኣካለ መጠን ላልደረሱ

ቆልዓ፣

ንኣካለ

መጠን

ሞግዚትነትን ዝምድና ቤተሰብ

ዘይበፅሑ

ህፃናት

አመልኪቱ ዝለዓል

ሕቶን ኮይኑ እቲ ሓዳር ብመሰረት ስርዓት ሃይማኖት

ህፃናት

ሞግዚትነት

እና

የቤተሰብ

ዝምድና

አስመልክቶ የሚነሳ ጥያቄ ሆኖ ጋብቻው በእስልምና
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ገፅ 4 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 4 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

እስልምና ዝተፈፀመ እንተኾይኑ፣

ሃይማኖት ሥርዓት የተፈፀመ እንደሆነ፣

ለ.ወቅፊ፣ ውህብቶ፣ ውርሲ ወይ ኑዛዘ ዝምልከት

ለ.የወቅፊ፣

ዘውርስ ወይ ውህብቶ ዝህብ ወይ ዝናዘዝ ሰብ ተኸታሊ

በሚመለከት አውራሹ ወይም ስጦታ ሰጪው ወይም

ሃይማኖት

ተናዛዡ

እስልምና

እንተኾይኑ

ወይ

መዋቲ

ኣብዝሞተሉ ሰዓት ሙስሊም ኮይኑ ዝሞተ እንተኾይኑ፣

የስጦታ፣

የእስልምና

የውርስ

ሃይማኖት

ወይም

ኑዛዜ

ተከታይ

የሆነ

እንደሆነ ወይም ሟቹ በሞተበት ሰዓት ሙስሊም ሆኖ
የሞተ እንደሆነ፣

ሐ.ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (1)ፊደል(ሀ) ን (ለ)ን

ሐ.በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ (1) በፊደል (ሀ) እና

ኣብ

(ለ) በተገለፁት ጉዳዮች ላይ በሚቀርቡ ክሶች ኪሳራ

ዝተገለፁ

ዋኒናት

ንዝቐርቡ

ክስታት

ክሳራ

ምውሳን ብዝምልከት፣

መወሰንን በተመለከተ፣

2.ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ

2.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ

(1)ዝተጠቐሱ ዋኒናት ስልጣን ዝህልዎም ተኸራኸርቲ

(1)በተጠቀሱት

ወገናት ብስርዓት ሃይማኖት

የሚኖራቸው

ብፅሑፍ

መረጋገፂ

ሰነድ

እስልምና ንክዳነዩ

ግልፂ

ብዝኾነ

ኣገባብ

እንተፈቒዶምን እንተመሪፆምን እዩ፡፡

ጉዳዮች

ላይ

ተከራከሪ

ወገኖች

ሃይማኖት ሥርዓት ለመዳኘት
ሰነድ

ግልፅ

በሆነ

አግባብ

የዳኝነት

ስልጣን

በእስልምና

በፅሁፍ ማረጋገጫ
የፈቀዱና

የመረጡ

እንደሆነ ነው፡፡
ዓንቀፅ 7. ምውሳን ፍቓደኝነት ወይ ተቓውሞ

አንቀፅ 7.ፈቃደኛነት ወይም ተቃውሞን መወሰን

1.ካብ ተኸራኸርቲ ወገናት ሓዲኡ ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ

1.ከተከራካሪ ወገኖች አንዱ በሸሪዓ ፍርድ ቤት

ንክዳነ ጥርዓን እንተቕርብ ጉዳዩ ዝቐረበሉ ቤት ፍርዲ

ለመዳኘት አቤቱታ ሲያቀርብ ጉዳዩ የቀረበለት

ሸሪዓ ነቲ ሓደ ተኸራኻሪ ወገን

የሸሪዓ ፍርድ ቤት ሌላኛው ተከራካሪ ወገን በሸሪዓ

ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ

ንምድናይ ፍቓደኛ ምዃኑን ዘይምዃኑን ምስዚ ኣዋጅ

ፍርድ

ቤት

ለመዳኘት

ተተሓሒዙ ብዝርከብ ቅጥዒ መረጋገፂ ሰነድ ቐሪቡ

አለመሆኑን

ንከረጋግፅ መፀዋዕታ ይልእኸሉ።

የማረጋገጫ ሰነድ ቅፅ ቀርቦ እንዲያረጋግጥ መጥሪያ

ከዚህ

አዋጅ

ፈቃደኛ

መሆኑንና

ተያይዞ

በሚገኘው

ይልክለታል።
2.ብመሰረት እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (1) መፀዋዕታ

2.በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ (1) መሰረት የፍርድ

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ብኣግባቡ ዝበፅሖ ተኸራኻሪ ወገን

ቤት መጥሪያ በአግባቡ የደረሰው ተከራካሪወገን

ተቓውምኡ ወይ ፍቓደኛነቱ ናብ ሬጅስትራር ቤት

ተቃውሞውን ወይም ፈቃደኛነቱን ለሸሪዓ ፍርድ

ፍርዲ ሸሪዓ

ቤቱ

ቐሪቡ

እንተዘይኣረጋጊፁ ብቤት ፍርዲ

ሬጅስትራር ቀርቦ ካላረጋገጠ በቀር በሸሪዓ

ሸሪዓ ክዳነ ከምዘይደለየ ተቖፂሩ መዝገብ ክሲ ክዕፀው

ፍርድ ቤት ሊዳኝ እንዳልፈለገ ተቆጥሮ የክሱ

ይግበር።

መዝገቡ ይዘጋል።

3.ድንጋገ

እዚ

ዓንቀፅ

(2)

3.የዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ (2)ድንጋጌ ቢኖርም

ምኽንያት ኣብ መጀመሪያ

በበቂ ምክንያት በመጀመሪያ ቀጠሮ ሊገኝ ያልቻለ

ቆፀሮ ክርከብ ዘይከአለ ተኸሳሲ ድሕሪ መዝገብ ምዕፃው

ተከሳሽ መዝገብ ከተዘጋ በኃላ አንድ ወር ባለ ጊዜ

እንተሃለወ′ውን ብብቑዕ

ንኡስ

ዓንቀፅ
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ገፅ 5 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ሓደ ወርሒ ኣብ ዘሎ ጊዜ ፍቓደኝነቱ እንተገሊፁ

ገፅ 5 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ውስጥ ፍቃደኛነቱ ከገለፀ ተቀባይነት ይኖረዋል።

ተቐባልነት ይህልዎ።
4.ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (3) ዝተገለፀ ብቑዕ

4.በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ (3) ብቂ ምክንያት

ምኽንያት ዝብሃል ተኸሳሲ፡-

የሚባለው ተከሳሽ፣

ሀ.ሞት ቀረባ ዘመድ እንተጋጢምዎ፣

ሀ.የቅርብ ዘመድ ሞት ኣጋጥሞት ከሆነ፣

ለ.ብምኽንያት ስራሕ ካብ ከባቢኡ ርሒቑ እንተነይሩ፣

ለ.በስራ ምክንያት ከአከባቢው ርቆ የቆየ ከሆነ፣

ሐ.ኣብ ቤት ህንፀት ወይ ፖሊስ ጣብያ ተኣሲሩ

ሐ.በማረሚያ ቤት ወይም ፖሊስ ጣብያ

እንተነይሩን፣

ከነበረ እና፣

መ.ሓሚሙ ሕክምና ኣብ ምክትታል ዝነበረ ምዃኑ

መ.ታሞ

ከረድእ እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ።

ማስረዳት ከቻለ ብቻ ነው።

5.ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ ንምድናይ ብተኸራኸርቲ ወገናት

5.በሸሪዓ ፍርድ ቤት ለመዳኘት በተከራካሪ ወገኖች

ብግልፂ ዝተገበረ ስምምዕነት እንተዘይሃልዩ ጉዳዩ

በግልፅ የተደረገ ስምምነት ከሌለ ጉዳዩ የቀረበለት

ዝቐረበሉ ቤት ፍርዲ ንዳይነት ዝተኸፈለ ገንዘብ

ፍርድ ቤት ለዳኝነት የተከፈለ ገንዘብ እንዲመለስ

ንክምለስ

በማዘዝ

ብምእዛዝ

መዝገቡ

ዓፅዩ

ንተኸራኸርቲ

ህክምና

በመከታተል

መዝገቡን

ዘግቶ

ላይ

ታስሮ

መኖሩን

ተከራካሪዎችን

የሰናብት።

ያሰናብታል።

6.ብፍቓድ ተኸራኸርቲ ወገናት ኣብ ኢድ ቤት ፍርዲ

6.በተከራካሪ

ፍቃደኝነት

በመመስረት

ሸሪዓ ዝርከቡ ጉዳያት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ናብ

በሸሪዓ ፍርድ ቤት የሚገኙ ጉዳዮች

በማናቸውም

ስሩዕ ቤት

ምክንያት

ፍርዲ፣ ወይ ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ

ወገኖች

ወደ

መደበኛ

ፍርድ

ቤት

ወይም

እናተረአዩ ዘለዉ ጉዳያት ናብ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ

በመደበኛ ፍርድ ቤት በመታየት ላይ የሚገኙ

ተዛዊሮም ክርአዩ ምግባር ኣይከኣልን።

ጉዳዮች ወደ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ተዛውረው እንዲታዩ
ማድረግ አይቻልም።

7.ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ ውሳነ ዝረኸበ ዋኒን ብዝምልከት

7.በሸሪዓ ፍርድ ቤት ተጀምሮ የመጨረሻ ውሳኔ

ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ከም ብሓድሽ ክሲ ምቕራብ

ያገኘ

ኣይካኣልን፡፡ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዝረኸበ ጉዳይ

እንደ አዲስ ክስ ማቅረብ አይቻልም፡፡ መደበኛ

ብዝምልከት’ውን ብዝኾነ መልክዑ ኣብ ቤት ፍርዲ

ፍርድ ቤት ቀርቦ ውሳኔ ያገኘ ጉዳይ በሚመለከትም

ሸሪዓ ከም ብሓዱሽ ክሲ ምቕራብ ኣይካኣልን፡፡

በሸሪዓ ፍርድ ቤት ክስ ማቅረብ ኣይቻልም፡፡

ዓንቀፅ 8.ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ዝሰርሕሎም ሕግታት

አንቀፅ 8.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች የሚሰሩባቸው ህጎች

1.ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ኣብ ክሊ ስልጣኖም ንዝቐረቡ

1.የሸሪዓ

ዋኒናት እንትምርምሩ ሕጊ ሸሪዓ መሰረት ገይሮም

መሰረት አድርገው የቀረቡላቸውን ጉዳዮች የሸሪዓ

ይዳንዩ።

ህግን መሰረት አድርገው ይዳኛሉ።

2.ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ዝሓዝዎም ዋኒናት ስርዓት

2.የሸሪዓ

ፍርድ

ቤቶች

የያዙዋቸውን

ብዘለዎ ኩነታት ንምምራሕ ክኽእሉ ሕጊ ስነ ስርዓት

ሥርዓት

ባለው

ሁኔታ

ለመምራት

ጉዳይ በሚመለከት በመደበኛ ፍርድ ቤት

ፍርድ

ቤቶች

የሥልጣን

ክልላቸውን

ጉዳዮች
እንዲችሉ
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ፍትሃብሄር ተኸቲሎም ይሰርሑ።

ገፅ 6 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

የፍትሃብሄር

ሥነ-ሥርዓት

ሕግ

ተከትለው

ይሰራሉ።
ዓንቀፅ 9. ምድፋር መጋባእያ

አንቀፅ 9.ችሎት ስለመድፈር

ዝኾነ ሰብ ስራሕ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ኣብ ዝካየደሉ እዋን

የሸሪዓ

ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ተግባር ምድፋር መጋባእያ

በማናቸውም ዓይነት መንገድ ችሎት የመድፈር

ዝፈፀመ ወይ ብዘይብቑዕ ምኽንያት ትእዛዝ መጋባእያ

ተግባር የፈፀመ ወይም ያለበቂ ምክንያት የችሎቱን

ዘየኽበረ እንተኾይኑ ክሳብ ሓደ ወርሒ ማእሰርቲ ወይ

ትእዛዝ ያላከበረ ሰው እስከ አንድ ወር በሚደርስ

ክሳብ ብር 500 (ሓሙሽተ ሚኢቲ) ዝበፅሕ መቕፃዕቲ

እስራት ወይም እስከ ብር 500 በሚደርስ የገንዘብ

ገንዘብ ይቕፃዕ፡፡

መቀጮ ይቀጣል፡፡

ፍርድ

ቤት

ሥራ

በሚከናወንበት

ክፍሊ ሰለስተ

ክፍል ሦስት

ስልጣን ዳይነት ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ

የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ሥልጣን

ዓንቀፅ 10. ስልጣን ዳይነት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ
1.ማእኸላይ

ቤት

ስልጣን ዳይነቱ

ፍርዲ

ሸሪዓ

ብቐዳማይ

ብርኪ

ውሳነ ዝሃበሎም ዋኒናት ብይግበአኒ

ምርኣይ፣

ጊዜ

አንቀፅ 10.የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የዳኝነት
ሥልጣን
1.የከፍተኛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት በመጀመሪያ ደረጃ
የዳኝነት ሥልጣኑ ውሳኔ በሰጠባቸው ጉዳዮች ላይ
በይግባኝ የማየት፣

2.ማእኸላይ
ስልጣኑ ኣብ

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ
ዝሃቦ

ብይግበአኒ ሰማዕነት

ውሳነ ኣብ ዝቐርቡ ጉዳያት

2.የከፍተኛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት በይግባኝ ሰሚነት
ሥልጣኑ

በሰጠው ማናቸውም ውሳኔ በሚቀርቡ

ብይግበኣኒ ምርኣይ፣

ጉዳዮች ላይ በይግባኝ የማየት፣

3.ሓደ ጉዳይ ካብ ሓደ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ናብ

3.አንድን ጉዳይ ከአንድ የከፍተኛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት

ካሊእ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ተዛዊሩ ንክርአ

ወደ

ዝቐርብ ሕቶ ስልጣን ምርኣይ ይህልዎ፡፡ ብመሰረት

እንዲታይ የሚቀርብ ጥያቄ

እዚ ዝተውሃበ ውሳነ ናይ መወዳእታ ይኸውን፡፡

ይኖረዋል፡፡ በዚህ መሰረት የተሰጠ ውሳኔ የመጨረሻ

ሌላ

ከፍተኛ

ሸሪዓ

ፍርድ

ቤት

ተዛውሮ

የማየት ሥልጣን

ይሆናል፡፡
ዓንቀፅ 11. ስልጣን ዳይነት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ

አንቀፅ 11.የከፍተኛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የዳኝነት
ሥልጣን

1.ግምቶም ካብ ብር 500000 ንላዕሊ ዝኾኑ ቀዳማይ

1.ግምታቸው ከብር 500000 በላይ በሆኑ ጉዳዮች

ብርኪ ስልጣን ዳይነት ይህልዎ።

ላይ

የመጀመሪያ

ደረጃ

የዳኝነት

ሥልጣን

ይኖረዋል።
2. ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ወረዳ ኣብ ዝወሰኖ ዋኒን

2.የወረዳ ሸሪዓ

ፍርድ ቤት በወሰነው ጉዳይ ላይ

ብይግበአኒ ናይ ምርኣይ ስልጣን ይህልዎ።

በይግባኝ የማየት ስልጣን ይኖረዋል፡፡
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3.ሓደ ጉዳይ ካብ ሓደ

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ወረዳ ናብ

ገፅ 7 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

3.አንድ ጉዳይ ከአንድ የወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ወደ

ካሊእ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ወረዳ ወይ ናብ ባዕሉ ንክዛወር

ሌላ የወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤት

ወይም ወደ ራሱ

ዝቐርብ ዋኒን ስልጣን ምርኣይ ይህልዎ፡፡

እንዲዛወር የሚቀርብን ጉዳይ የማየት ሥልጣን
ይኖረዋል፡፡

ዓንቀፅ 12. ስልጣን ዳይነት ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ወረዳ

አንቀፅ 12.የወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን

ግምቶም

ክሳብ

ግምቶም

ብገንዘብ

ዋኒናት፣

ፍትሕ

ብር

500‚000
ክትመን

ሓዳር፣

ዝኾኑ

ዋኒናት፣

ግምታቸው እስከ ብር 500‚000 የሆኑ ጉዳዮች፣

ዘይኽእሉ

ካልኦት

ግምታቸው በገንዘብ ሊተመን የማይችሉ ሌሎች

ቆልዓ፣

ክፍፍል

ጉዳዮች፣ የትዳር ፍች፣ የህፃን ቀለብ፣ የባለትዳሮች

ቀለብ

ንብረት ሓዳር፣ ውህብቶ፣ ውርስን ኑዛዘን ኣመልኪቱ

የንብረት

ዝለዓል

አስመልክቶ

ክርክር

ቀዳማይ

ብርኪ

ስልጣን

ዳይነት

ይህልዎ፡፡

ክፍፍል፣
የሚነሳ

ስጦታ፣

ውርስ

እና

ኑዛዜ

ክርክር

የመጀመሪያ

ደረጃ

የዳኝነት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡
ክፍሊ ኣርባዕተ

ክፍል አራት

ኣወዳድባ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓን ኣካይዳ ስራሕ

ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች አደረጃጀትና የዳኝነት ሥራ

ዳይነትን

አካሄድ

ዓንቀፅ

13.

ዳያኑ

ላዕለዋይ

ቤት

ፍርዲ

ሸሪዓን

አንቀፅ 13.የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ዳኞችና

ረጅስትራርን

ረጅስትራሮች

1.ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ሓደ ዋና ቃዲ፣ ሓደ

1.የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት አንድ ዋና ቃዲና

ምክትል ዋና ቃድን ንስራሕ ኣድለይቲ ዝኾኑ

አንድ ምክትል ዋና ቃዲ፣ ለሥራው የሚያስፈልጉ

ካልኦት

ቃድታትን ሬጅስትራርን ይህልውዎ።

ሌሎች ቃዲዎችና ሬጅስትራር ይኖሩታል፣

2.ተፀዋዕነት ቃድን ረጅስትራርን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ

2.የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ቃዲና ረጅስትራር

ሸሪዓ ንዋና ቃዲ ይኸውን።

ተጠሪነትታቸው ለዋና ቃዲ ይሆናል፡፡

3.ቃድን

ረጅስትራርን

ብመሰረት

ጉባኤ

ዘውፅኦ

3.ቃዲና

ረጅስትራር

ጉባኤ

በሚያወጣው

መመሓደሪ ደንቢ ዝመሓደሩ ይኾኑ፡፡

የመተዳደርያ ደንብ መሰረት የሚተዳደሩ ይሆናል።

ዓንቀፅ 14. ቃዲ ማእኸላይን ወረዳን ኣብያተ-ፍርዲ

አንቀፅ 14.የከፍተኛ እና የወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤት

ሸሪዓ

ሰራተኞች

ማእኸላይን ወረዳን ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ነቲ ቤት

የከፍተኛና ወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ለፍርድ ቤቶቹ

ፍርዲ ተፀዋዕቲ ዝኾኑ ሽሞኛ ቃድታትን ካልኦት ከም

ተጠሪ

ኣድላይነቱ ሬጅስትራርን ይህልዎም፡፡

እንደአስፈላጊነቱ ሬጅስትራር ይኖሩዋቸዋል፡፡

ዓንቀፅ 15. ምምሕዳር ሰራሕተኛ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ

አንቀፅ 15.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ሰራተኞች ስለ

የሆኑ

ሹሞኛ

ቃዲዎችና

ሌሎች

ማስተዳደር
1.ኣብያተ-ፍርዲ

ሸሪዓ

ንስራሕ

ሰራሕተኛታት ይህልውዎም፡፡

ኣድለይቲ

ዝኾኑ

1.የሸሪዓ

ፍርድ

ቤቶች

ለስራ

አስፈላጊ

የሆኑ

ሰራተኞች ይኖሩዋቸዋል፡፡
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2.ቁፃር

ሰራሕተኛታት

ኣብያተ

ፍርዲ

ሸሪዓ

ገፅ 8 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

2.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ሰራተኞች ቅጥር በውድድር

ብውድድር ይኸውን።

ይሆናል።

3.ተፀዋዕነት ሰራሕተኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ

3.የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰራተኞች

ንዋና ቃዲ ይኸውን።

ለዋና ቃዲ ይሆናል።

4.ተፀዋዕነት

ሰራሕተኛታት

ማእኸላይን

ወረዳን

ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ንተፀዋዒ ይኸውን።
5.ሰራሕተኛታት

ኣብያተ-ፍርዲ

ሸሪዓ

እና

4.የከፍተኛ

የወረዳ

ሸሪዓ

ተጠሪነታቸው

ፍርድ

ቤቶች

ሰራተኞች ተጠሪነታቸው ለተጠሪ ይሆናል።
ብመሰረት

ጉባኤ ዘውፅኦ መመሓደሪ ደንቢ ዝመሓደሩ ይኾኑ፡፡

5.የሸሪዓ

ፍርድ

በሚያወጣው

ቤቶች

ሰራተኞች

መተዳደርያ

ደንብ

ጉባኤ
መሰረት

የሚተዳደሩ ይሆናል፡፡
ዓንቀፅ 16.መጋባእያን መሰየሚ ቦታን ኣብያተ-ፍርዲ

አንቀፅ 16.የሸሪዓ ፍርድ ቤት ችሎትና የማስቻያ ቦታ

ሸሪዓ
1.መጋባእያ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ወረዳ ብሓደ ቃዲ ኣብ

1.የወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ችሎት በአንድ ቃዲ

ዋና ከተማ ወረዳን ከም ኣድላይነቱ ኣብ ንኡስ ወረዳን

በወረዳ ዋና ከተማና እንደ ኣስፈላጊነቱም በንኡስ

ዝስየም ይኸውን።

ወረዳ የሚሰየም ይሆናል።

2.መጋባእያ ማእኸላይን ላዕለዋይ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ

2.የከፍተኛና የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ችሎት

ብሓደ ኣካብን ክልተ ቃድታትን ዝስየም ይኸውን።

በአንድ

ሰብሳቢና

ሁለት

ቃዲዎች

የሚሰየም

ይሆናል።
3.ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ኣብ ዋና ከተማ ዞባ

3.የከፍተኛ ሸሪዓ ፍርድ ቤት በዞን ዋና ከተማ

ዝስየም ይኸውን።

የሚሰየም ይሆናል።

4.ኣብ መጋባእያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ መሰረታዊ

4.በጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ችሎት መሰረታዊ

ኣፈላላይ ትርጉም ሕጊ ሸሪዓ እንትህሉ ካብ ሓሙሽተ

የህግ ትርጉም ልዩነት ሲኖር ከአምስት ቃዲዎች

ቃድታት ዘይበለፁ ተሰይሞም ይርእይዎ።

ያልበለጡ ተሰይመው ያዩታል፡፡

5.መሰየሚ ቦታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ኣብ ከተማ

5.የጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤት የማስቻያ ቦታ በመቐለ

መቐለ ይኸውን።

ከተማ ይሆናል፣

6.ድንጋገ እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (5) ሕልው ኮይኑ

6.የዚህ

ንኣዋሃህባ ፍትሒ ኣድላይ እንተኾይኑ ካብ ከተማ

እንደተጠበቀ ሆኖ ለፍትህ አሰጣጥ አስፈላጊ ሆኖ

መቐለ

ሲገኝ ከመቐለ ከተማ ውጭ በተለያዩ አከባቢዎች

ወፃኢ

ኣብ

ዝተፈላለዩ

ከባቢታት

ክስየም

አንቀፅ

ንኡስ

አንቀፅ

(5)ድንጋጌ

ይኽእል፡፡

ሊያስችል ይችላል፡፡

ዓንቀፅ 17.ኣብ ግልፂ መጋባእያ ምስያም

አንቀፅ 17.በግልፅ ችሎት ስለማስቻል

1. ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ንህዝቢ ግልፂ ብዝኾነ ኩነታት

1.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ለህዝብ ግልፅ በሆነ ሁኔታ

ተሰይሞም ስራሕቲ ዳይነት የካይዱ።

ተሰይመው የዳኝነት ስራ ያካሂዳሉ።

2.ኣብዚ

ዓንቀፅ

ንኡስ

ዓንቀፅ

(1)

ዝተጠቐሰ

2.በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ (1) የተመለከተው
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እንተሃለወ′ውን

ንአሰራርሓ

ዳይነት

ዘለዎም ሕግታት ስነ-ስርዓት ፍትሃብሄር

ገፅ 9 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ኣግባብነት

ቢኖርም ለዳይኝነት አስራር አግባብነት ያላቸው

ተፈፀምቲ

የፍትሃብሄር ሥነ-ስርዓት ሕጎች ተፈፃሚ ይሆናሉ።

ይኾኑ።
ዓንቀፅ 18. ካብ መጋባእያ ምልዓል
1.ቃዲ

ስዒቦም

ካብ

ዝተመልከቱ

አንቀፅ 18. ከችሎት ስለመነሳት
ምኽንያታት

1.ቃዲ ከዚህ ቀጥሎ

ከተመለከቱት ምክንያቶች

ብሓዲኡ ካብ መጋባእያ ይልዓል፦

በአንዱ ከችሎት ይነሳል፡-

ሀ.ካብ ተኸራኸርቲ ወገናት ምስ ሓዲኡ ፣ ዝምድና ስጋ

ሀ.ከተከራካሪ ወገኖች ከአንደኛው ወገን

ወይ መውስቦ ዘለዎ እንተኾይኑ፣

ወይም የጋብቻ ዝምድና ያለው እንደሆነ፣

ለ. ካብ ተኸራኸርቲ ወገናት ምስ ሓዲኡ

ሞግዚት፣

ጋር የስጋ

ለ.ከተካራካሪ ወገኖች ያንደኛው ወገን ሞግዚት፣

ወዳኢ ነገር ኣብ ዝኾነሉ ዋኒን ዝተልዓለ ክትዕ

ነገረፈጅ

እንተኾይኑ፣

እንደሆነ፣

ሐ. ካብ ተኸራኸርቲ ወገናት ምስ ሓዲኡ ኣብ ቤት

ሐ.ከተካራካሪ ወገኖች ከአንደኛው ጋር በፍርድ ቤት

ፍርዲ ዝተትሓዘ ክትዕ ዘለዎ እንተኾይኑ፣

የተያዘ ክርክር ያለው እንደሆነ፣

መ.እቲ ዋኒን ቃዲ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ቤት ፍርዲ

መ.ጉዳዩ ቃዲ ሆኖ በማንኛውም ደረጃ የሸሪዓ ፍርድ

ሸሪዓ ዝርኣዮ ወይ ብሽምግልና ዝፈልጦ እንትኾይኑ፣

ቤት ያየው ወይም በሽምግልና የሚያውቀው ከሆነ፣

ረ.ዋኒኑ ዝሓዞ ቃዲ ነቲ ጉዳይ ብሞንገኝነት ክዳኒ

በሆነበት ጉዳይ ላይ የተነሳ ክርክር የሆነ

ረ.ጉዳዩ የያዘው ቃዲ ጉዳዩ
የማይችል

ከምዘይኽእል ብብቑዕ ምኽንያት ዝተደገፈን መእመንን

መዳኘት

ጥርዓን እንትቐርብ፣

የተደገፈ ኣሳማኝ

አቤቱታ ሲቀርብ፣

2.ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (1) ብዝተዘርዘሩ

2.በዚህ

ንኡስ

ምኽንያታት ጥርዓን ዝቐርብ ክትዕ ቅድሚ ምጅማሩ

ምክንያቶች

ወይ ጥርዓን ንምቕራብ ምኽንያት ምህላዉ መመልከቲ

ከመጀመሩ

ምስፈለጠ ሽዑ ንሽዑ ይኸውን፡፡

ምክንያት መኖሩን አመልካቹ እንዳወቀ ወዲያውኑ

አንቀፅ

መሆኑን

በገለልተኝነት

አንቀፅ

ማመልከቻ
በፊት

ወይም

በበቂ

(1)

የሚቀርበው
ማመልከቻ

ምክንያት

በተዘረዘሩ
ክርክሩ
ለማቅረብ

ይሆናል፡፡
3.ሓደ ቃዲ በይኑ መጋባእያ ዘጋብእ እንተኾይኑ ካብ

3.አንድ ቃዲ ብቻውን ችሎት የሚያስችል ከሆነ

መጋባእያ ብዛዕባ ምልዓል ዝቐርብ መመልከቲ

ምስ

ከችሎት

ስለመነሳት

መርመረ ነቲ ሕቶ ዝተቐበሎ እንተኾይኑ ሽዑ ንሽዑ

መርምሮ

ጥያቄው

ካብ

ዘይተቐበሎ

ከችሎት የሚነሳ ይሆናል። ጥያቄው ያልተቀበለው

እንተኾይኑ ግና ምኽንያቱ ኣብ መዝገቡ ብምስፋር

እንደሆነ ግን ምክንያቱ በመዝገቡ በማስፈር በዚያው

ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ናብ ዝርከብ መጋባእያ ወይ

የሸሪዓ ፍርድ ቤት በሚገኝ ሌላ ችሎት ወይም ሌላ

ካልእ መጋባእያ ዘይለ እንተኾይኑ ናብ ሰማዒ ይግበኣኒ

ችሎት ከሌለ የዚህኑ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ውሳኔ

እቲ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ከመሓላልፍ ኣለዎ።

በይግባኝ ለሚያየው የሸሪዓ ፍርድ ቤት ማስተላለፍ

መጋባእያ

ዝለዓል

ይኸውን።

የሚቀርብለት

የተቀበለው

ከሆነ

ማመልከቻ
ወድያውኑ

አለበት።
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ገፅ 10 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 10 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ዓንቀፅ 19.ቃዲ ኮይንካ ንክትምረፅ ዘብቕዕ ኩነት

አንቀፅ 19.ቃዲ ሆኖ ለመመረጥ የሚያበቃ ሁሄታ

ስዒቦም ዘለዉ ኩነታት

ኢትዮጵያዊ ኣብ

የሚከተሉትን ሁኔታዎች የሚያሟላ ኢተዮጵያዊ

ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ክልል ቃዲ ኮይኑ ክሽወም

የክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ቃዲ ሆኖ ሊሾም

ይኽእል፡-

ይችላል፡-

1. ተኸታሊ ሃይማኖት እስልምና ዝኾነ፣

1. የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆነ፣

2.ካብ

ትካል

ዘማለአ

ትምህርቲ

እስልምና

ብሸሪዓ

ሕጊ

ዝሰልጠነ ፣ወይ
3.ብሕጊ ሸሪዓ እኹል

2. በእስልምና ትምህርት ተቋማት በሸሪዓ ሕግ
የሰለጠነ ፣ወይም

ልምድን ፍልጠትን ዘለዎ፣

3.በሸሪዓ ሕግ በቂ ልምድ እና እውቀት ያለው፣

4.ብፃዕሩን ስነ ምግባሩን ፅቡቕ ሽም ዘለዎ፣

4.በታታሪነቱና በሥነ ምግባሩ መልካም ስም ያለው፣

5.ካብ ኣልኮላዊ መስተን ካልኦት ወልፍታትን ነፃ

5.ከአልኮል መጠጦችና ሌሎች ሱሶች ነፃ የሆነ፣

ዝኾነ፣
6.ቃዲ ኮይኑ ንምስራሕ ፍቓደኛ ዝኾነ፣

6.ቃዲ ሆኖ ለመሥራት ፍቃደኛ የሆነ፣

7.ዕድሚኡ ካብ 25 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ፣

7.እድሜው ከ25 ዓመት በላይ የሆነ፣

8.ሕማም አእምሮ ዘይብሉ፣

8.የአእምሮ በሽታ የሌለው፣

9.ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ዝኾነን ምፅሓፍን ምንባብን

9.የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሆኖ መፃፍና ማንበብ

ብዝግባእ ዝኽእልን።

በሚገባ የሚችል።

ዓንቀፅ 20. ኣሻውማ ቃዲ

አንቀፅ 20.የቃዲ አሿሿም

1.ቤት ምኽሪ ካብ ጉባኤ
ቃድን

ሕቶ እንትቐርበሉ ንዋና

ምክትሉን ሓዊሱ ምልመላ

ቃድታት

1ምክር ቤት ከጉባኤው ጥያቄ ሲቀርብለት ዋና
ቃዲና እና ምክትል ዋና ቃዲን ጨምሮ የቃዲዎች

የካይድ።

ምልመላ ያካሂዳል፡፡

2.ቤት ምኽሪ ዝተመልመሉ ሕፁያት ቃድታት ናብ

2.ምክር ቤት የተመለመሉ እጩ ቃዲዎች ወደ

ማሕበረሰብ

ሙስሊም ማህበረሰብ በማቅረብ

ሙስሊም

ብምቕራብ

የገምግም፡፡ ኣገባብ ምልመላን

ስነ

ምግባሮም

ተሳትፎ ማሕበረሰብ

ያስገመግማል፡፡ የምልመላ

ሙስሊምን ብቤት ምኽሪ ተዳሊው ብዝቐረበን ብጉባኤ

ማህብረሰብ

ብዝፀደቐን

ተዘጋጅቶ

ዝርዝር

ኣፈፃፅማ

መምርሒ

መሰረት

ተሳትፎ
በቀረበና

ስነ ምግባራቸዉ

አግባብና የሙስሊም

በሚመለከት
በጉባኤ

በምክር

በፀደቀ

ቤት

ዝርዝር

ዝፍፀም ይኸውን፡፡

የአፈፃፀም መምሪያ መሰረት የሚፈፀም ይሆናል።

3.አካቢ ቤት ምኽሪ በቲ ቤት ምኽርን ማሕበረሰብ

3.የምክር ቤት ሰብሳቢ በምክር ቤትና በሙስሊም

ሙስሊምን

ብርኩ

ማህበረሰብ ተቀባይነት ያገኙ በየደረጃው የሚመደቡ

ሕፁያት ቃድታት መግለፂ ሓፂር ታሪክ

እጩ ቃዲዎች አጭር የሂወት ታሪክ አዘጋጅቶ

ዝምደቡ

ተቐባልነት

ዝረኸቡ

ናብ

በቢ

ሂወት አዳሊው ንጉባኤ የቕርብ።

ለጉባኤ ያቀርባል።

4.ጉባኤ ዝቐረበሉ ዝርዝር ሕፁያት ቃድታት መርሚሩ

4.ጉባኤ

ይሸይም፡፡

መርምሮ ይሾማል።

የቀረበለት

የእጩ

ቃዲዎች

ዝርዝር
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ገፅ 11 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 11 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ዓንቀፅ 21. ምቛም ጉባኤ ምምሕዳር ኣብያተ-ፍርዲ

አንቀፅ 21.የክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች አስተዳደር

ሸሪዓ ክልል

ጉባኤ መቋቋም

ጉባኤ ምምሕዳር ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ክልል በዚ

የክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች አስተዳደር ጉባኤ በዚህ

ኣዋጅ ተጣይሹ አሎ፡፡

አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

ዓንቀፅ 22.ኣባላት ጉባኤ

አንቀፅ 22.የጉባኤ ኣባላት

1.እቲ ጉባኤ ዝስዕቡ ኣባላት ይህልውዎ፡-

1.ጉባኤው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል።

ሀ.ዋና ቃዲ ------------------------- ኣካቢ

ሀ.ዋና ቃዲ------------------------ ሰብሳቢ

ለ.ምክትል ዋና ቃዲ ---------------- ኣባል

ለ.ምክትል ዋና ቃዲ-----------------ኣባል

ሐ.ተወካሊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን --ኣባል

ሐ.የፀጥታና አስተዳደር ቢሮ ተወካይ -ኣባል

መ.ተወካሊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ---------------ኣባል

መ.የክልሉ ጠቅላይ ፍርዲ ቤት ተወካይ-------ኣባል

ረ.ተወካሊ ቢሮ ፍትሒ ------------- ኣባል

ረ.የፍትሕ ቢሮ ተወካይ ------------ ኣባል
ጓል

ሰ.የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ሴት ተወካይ ----------ኣባል

ሸ.ካብ ቀዋሚ ኮሚቴ ሕግን ምምሕዳርን ቤት ምኽሪ

ሸ.ከትግራይ ክልል ምክር ቤት የህግ እና አስተዳደር

ክልል ትግራይ ---------------------------ኣባል

ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ------------------ ኣባል

ቀ.ካብ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ቤት ምኽሪ

ቀ.ከትግራይ ክልል ምክር ቤት የሴቶች ጉዳይ ቋሚ

ክልል ትግራይ --------------------------ኣባል

ኮሚቴ-------------------- ኣባል

በ.ብመተሓባባራይነት ቤት ምኽሪ ካብ

በ.

ሰ.ተወካሊት

ቢሮ

ጉዳይ

ደቂ

ኣንስትዮ

ኣንስተይቲ -------------------------ኣባል

ማሕበረሰብ

በምክር

ቤቱ

አስተባባርነት

ከሙስሊም

ሙስሊም ተመሪፆም ዝተወከሉ ብውሕድ ሓንቲ ጓል

ማህበረሰብ ተመርጠው የተወከሉ ቢያንስ አንዲት

አንስተይቲ እትርከቦም ሰለስተ ኣባላት------ኣባላት

ሴት ያለችባቸው ሶስት ሰዎች -----------------ኣባላት

ተ.ካብ ቤት ምኽሪ ጉዳይ እስልምና ክልል ተወካሊ---

ተ.ከክልሉ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ተወካይ----

--------------------------ኣባል

------------------------- ኣባል

ቸ.ካብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ----------ኣባል

ቸ. ከትግራይ ሴቶች ማሕበር --------- ኣባል

2.ኣድላይ ኮይኑ እንትረኽቦ ጉባኤ ሓደ ሰብ ተሓዚ

2.ጉባኤው አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ቃለ ጉባኤ

ቃለ ጉባኤን ብዘይድምፂ ዝሳተፍን ካብ ሰራሕተኛታት

የሚይዝና ያለ ድምፅ የሚሳተፍ አንድ ሰው ከሸሪዓ

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ክውክል ይኽእል፡፡

ፍርድ ቤት ሰራተኞች ሊወክል ይችላል።

3. ካብ ዋና ቃድን ምክትሉን ወፃኢ ዘለው ኣባላት

3. ከዋና ቃዲውና ምክትሉ ውጭ ያሉ የጉባኤው

ጉባኤ ሓሙሽተ ዓመት ዘገልግሉ እንትኾኑ አድላይ

ኣባላት

ኮይኑ

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በድጋሚ ለአምስት አመት

እንትርከብ

ንተወሳኺ

ተመሪፆም ክሰርሑ ይኽእሉ።

ሓሙሽተ

ዓመት

ለአምስት

ዓመት

የሚያገለግሉ

ሲሆን

ተመርጠው ሊሰሩ ይችላሉ።
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ገፅ 12 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 12 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ዓንቀፅ 23. ስልጣንን ተግባርን ጉባኤ
1.ብቤት

ምኽሪ

ተመልሚሎም

አንቀፅ 23.የጉባኤ ስልጣንና ተግባር
ዝቐረብሉ

ናብ

1.በምክር

ቤት

ተመልምለው

የቀረቡለትን

በቢብርኩ ዝምደቡ ቃዲታት መርሚሩ ይሸውም።

በየደረጃው የሚመደቡ ቃዲዎች መርምሮ ይሾማል።

2.ኣብ ልዕሊ ቃዲ ዝቐረበ ክሲ ድስኘሊን መርሚሩ

2.በቃዲ ላይ የሚቀርብ የድስኘሊን ክስ መርምሮ

መወዳእታ ውሳነ ይህብ።

የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል።

3.ብዋና ቃዲ ተዳልዩ ዝቐርብ ትልምን በጀትን

3.በዋና ቃዲ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ እቅድና በጀት

መርሚሩ የፅድቕ።

መርምሮ ያፀድቃል።

4.ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ አመልኪቱ

4.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች የስራ አፈፃፀም አስመልክቶ

ብዋና ቃዲ ዝቐረበሉ ፀብፃብ ይሰምዕ፤ ይግምግም።

በዋና ቃዲ የሚቀርብለት

ሪፖርት የዳምጣል፣

ይገመግማል።
5.መመሓደሪ ደንቢ ቃድን ረጅስትራርን የውፅእ።

5.የቃዲና

ረጅስትራር

የመተዳደርያ

ደንብ

ያወጣል።
6.ብዋና ቃዲ ተዳልዩ ዝቐረበ መመሓደሪ ደንቢ

6.በዋና ቃዲ ተዘጋጅቶ የቀረበ የሸሪዓ ፍርድ ቤት

ሰራሕተኛታት

ሰራተኞች መተዳደርያ ደንብ መርምሮ ያፀድቃል።

ኣብያተ-ፍርዲ

ሸሪዓ

መርሚሩ

የፅድቕ።
ዓንቀፅ 24.ኣሰራርሓ ጉባኤ

አንቀፅ 24.የጉባኤው አሰራር

1. ጉባኤ ውሳነ ዘሕልፍ ብኣብዝሓ ድምፂ ይኸውን።

1. ጉባኤው ውሳኔ የሚያስተላልፈው በድምፅ ብልጫ
ይሆናል።

2.ጉባኤ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ሓደ ጊዜ ዝእከብ ኮይኑ

2.ጉባኤው በሶስት ወር አንድ ጊዜ የሚሰበሰብ

ኣድላይ

ሲሆን፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሶስት ወር በፊት

ኾይኑ እንትርከብ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ

ክእከብ ይኽእል።

ሊሰበሰብ ይችላል።

3.ኣብቲ ኣኼባ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ኣባላት ጉባኤ

3.በስብሰባው ከግማሽ በላይ የጉባኤው ኣባላት ሲገኙ

እንተተረኺቦም ምልኣተ ጉባኤ ይኸውን።

ምልአተ ጉባኤ ይሆናል።

4.ዘካትዕ

4.የሚያከራክር ጉዳይ ሲኖር አብዛኛውዎቹ የጉባኤ

ዋኒን እንትህሉ

ዝበዝሑ ተኣከብቲ ጉባኤ

ዝደገፍዎ ሓሳብ ውሳነ ጉባኤ ይኸውን።

አባላት የደገፉት ሃሳብ የጉባኤው ውሳኔ ይሆናል።

5.ድምፂ ማዕረ እንተተመቒሉ ኣካቢ ዝደገፎ ሓሳብ

5.ድምፅ እኩል ሲከፈል ሰብባቢ የደገፈው ሃሳብ

ውሳነ ጉባኤ ይኸውን።

የጉባኤው ውሳኔ ይሆናል።

6.ብሓሳብ ዝተፈለየ ኣባል እንትህሉ ሓሳቡ ኣብ ቃለ

6.በሃሳብ የተለየ ኣባል ሲኖር ሃሳቡ በቃለ ጉባኤው

ጉባኤ ይምዝገበሉ፡፡

ይመዘገብለታል፡፡

ዓንቀፅ 25.ዕድመ ጡረታ ቃዲ

አንቀፅ 25.የቃዲ የጡረታ እድሜ

ቃዲ

ካብ

ስርሑ

ብጡረታ

ዝሰናበተሉ

ብመሰረት ሕጊ ጥሮታ መንግስቲ ይኸውን ።

ዕድመ

ቃዲ ከስራው

በጡረታ የሚሰናበትበት ዕድሜ

በመንግስት የጥሮታ ሕግ መሰረት ይሆናል፡፡
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ገፅ 13 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 13 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ዓንቀፅ 26. በጀት

አንቀፅ 26.በጀት

በጀት ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ክልል ፦

የክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች በጀት፦

1.ካብ ክልል መንግስቲ ዝውሃብ ድጋፍ፣

1.በክልል መንግስት የሚሰጥ ድጋፍ፣

2.ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዝርከብ ድጋፍ ይኸውን፡፡

2.ከተለያዩ ምንጮች የሚገኝ ድጋፍ ይሆናል፡፡

3. ብቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ኦዲት ይግበር።

3. በዋና ኦዲተር ፅሕፈት ቤት ኦዲት ይደረጋል።

ዓንቀፅ 27.ነፃነት ዳይነት

አንቀፅ 27.የዳኝነት ነፃነት

1.ቃዲታት ስረሖም ብነፃነት ይፍፅሙ። ብዘይካ ሕጊ

1.ቃዲዎች ሥራቸውን በነፃነት ያከናውናሉ። ከሸሪዓ

ሸሪዓ፣ ሕጊ ፍትሃ ብሄር ስነ ስርዓትን

እዚ ኣዋጅን

ህግ፣ የፍትሃ ብሄር ስነ ስርአት ህግና ይህ አዋጅ እና

ነዚ ኣዋጅን መፈፀሚ ዝወፅእ ደንብን መምርሕን

ለዚህ አዋጅ ማስፈፀሚያ የሚወጣ ደንብና መመሪያ

እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ኣይምርሑን፡፡

ካልሆነ በቀር በሌላ ኣይመሩም፡፡

2.ቃዲታት ውሳነ እንትህቡ ንውሳነ ዘብቅዖም ድንጋገ

2.ቃዲዎች ውሳኔ ሲሰጡ ለውሳኔ ያበቃቸው ድንጋጌ

ክጠቕሱ ግቡእ ኣለዎም።

የመጥቀስ ግዴታ ኣላቸው።

ክፍሊ ሓሙሽተ

ክፍል አምስት

ስልጣንን ተግባርን ዋና ቃዲ፣ ምክትል ዋና ቃድን

ስለ ዋና ቃዲ፣ ምክትል ዋና ቃዲና ተጠሪዎች

ተፀዋዕትን

ስልጣንና ተግባር

ዓንቀፅ 28. ስልጣንን ተግባርን ዋና ቃዲ

አንቀፅ 28.የዋናው ቃዲ ስልጣንና ተግባር

1.ተፀዋዕነት ዋና ቃዲ ንጉባኤ ኮይኑ ንኣብያተ ፍርዲ

1.የዋና ቃዲ ተጠሪነት ለጉባኤ ሆኖ የትግራይ ሸሪዓ

ሸሪዓ

ፍርድ

ትግራይ

ብላዕለዋይነት

ይመርሕ፣

ኣካቢ

ቤቶችን

በበላይነት

ይመራል፣

የችሎት

መጋባእያ ኾይኑ ይሰርሕ።

ሰብሳቢ ሆኖ ይሰራል፣

2.ኣብዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (1) ዝተጠቐሰ ሕልው

2.በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ (1) የተጠቀሰው

ኾይኑ ዋና ቃዲ፡-

እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ቃዲ፡-

ሀ.በቢብርኩ ንዝጣየሹ ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ መሓውር

ሀ.በየደረጃው ለሚቋቋሙ የሸሪዓ

አዳሊዉ ናብ ጉባኤ የቕርብ፣ እንትፍቀደሉ ኣብ ግብሪ

መዋቅር

የውዕል፡፡

ሲፈቀድለት በሥራ ላይ ያውላል፣

ለ.ብጉባኤ ተሸይሞም ንዝለአኽሉ ቃዲታት መዲቡ

ለ.በጉባኤ ተሹመው የሚላኩለት ቃዲዎች መድቦ

የስርሕ።

ያሰራል፣

ሐ.ንስራሕ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ንክቑፀሩሉ

ሐ.ለሥራ አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞች እንዲቀጠሩ

ንጉባኤ ይሓትት፣ እንትፍቀደሉ ይቆፅር፣ በቢ ስራሕ

ለጉባኤ

መደቦም ደልዲሉ የስርሕ።

በየሥራ መደባቸው በመደልደል ያሰራል።

መ.ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ በቢ

መ.የትግራይ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች የስራ አፈፃፀም

ሽድሽተ ወርሑ ናብ ጉባኤን ቤት ምኽርን የቕርብ፣

ሪፖርት በየስድስት ወሩ ለጉቦኤና ለምክር ቤት

አዘጋጅቶ

ለጉባኤው

ይጠይቃል ሲፈቀድለት

ፍርድ ቤቶች
ያቀርባል፣

ይቀጥራል፣
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ገፅ 14 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 14 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ይግምገም።

ያቀርባል፣ ይገመገማል።

ረ.ንኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ይውክል፣ መግለፂ ይህብ።

ረ.የሸሪዓ

ፍርድ

ቤቶችን

ይወክላል፣

መግለጫ

ይሰጣል።
ሰ.መመሓደሪ ደንቢ ቃድን ረጅስትራርን ኣዳሊዉ ናብ

ሰ.የቃዲና ረጅስትራር መተዳደርያ ደንብ አዘጋጅቶ

ጉባኤ

ለጉባኤ

የቕርብ፣

ብጉባኤ

እንትፀድቕ

ተግባራዊ

ይገብር።

ያቀርባል፣

በጉባኤ

ሲፀድቅ

ተግባራዊ

ያደርጋል።

ሸ.መመሓደሪ

ደንቢ

ሰራሕተኛ

የዳልው

ብጉባኤ

ሸ.የሰራተኛ መተዳደርያ ደንብ ያዘጋጃል፣ በጉባኤ

እንትፀድቕ ተግባራዊ ይገብር፡፡

ሲፀድቅ ተግባራዊ ያደርጋል።

ዓንቀፅ 29.ስልጣንን ተግባርን ምክትል ዋና ቃዲ

አንቀፅ 29.የምክትል ዋና ቃዲ ስልጣንና ተግባር

1.ብዋና ቃዲ ዝምረሐሉ ጉዳይ ይፍፅም፣

1.በዋናቃዲ የሚመራለት ጉዳይ ይፈፅማል፣

2.ዋና ቃዲ ኣብ ዘይህልወሉ ጊዜ ተኪኡ ይሰርሕ፡፡

2.ዋና ቃዲ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል።

ዓንቀፅ 30.ስልጣንን ተግባርን ተፀዋዕቲ

አንቀፅ 30.የተጠሪዎች ስልጣንና ተግባር

ተፀዋዒ ማእኸላይን ወረዳን ኣብያተ-ፍርዲን ሸሪዓ፡-

የከፍተኛ እና የወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ተጠሪ፡-

1.ንዝመርሖ ቤት ፍርዲ ይውክል፣

1.የሚመራውን የሸሪዓ ፍርድ ቤት ይወክላል፣

2.ዋና ቃዲ ብዝህቦ መምርሒ መሰረት ንስራሕቲ እቲ

2.ዋና ቃዲ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት የሸሪዓ

ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ይመርሕ፣ ሰራሕተኛ የማሓድር፣

ፍርድ

ቤቱን

ሥራ

ይመራል፣

ሰራተኛ

ያስተዳድራል፣
3. ብልዕሊኡ ንዘሎ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ብኣሃዛዊ

3.ከሱ በላይ ላለው የሸሪዓ ፍርድ ቤት በአሃዝ

መረዳእታ ዝተደገፈ ፀብፃብ ስራሕ የቕርብ።

የተደገፈ የስራ አፈፃፀም ሪፖርት ያቀርባል።

ክፍሊ ሽድሽተ

ክፍል ስድስት

ዝተፈላለዩ ድንጋገታት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

ዓንቀፅ 31.ውሳነን ትእዛዝን ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ

አንቀፅ 31.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ውሳኔና ትእዛዝ

1.ኣብ ዝኾነ ብርኪ ዝርከቡ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ኣብ

1.በማናቸውም ደረጃ የሚገኙ የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች

ክሊ ስልጣኖም ዝሽፈኑ ዋኒናት ዝህብዎም ውሳነታትን

በስልጣን ክልላቸው

ትእዛዛትን

የሚሰጧቸውን ውሳኔዎችና ትእዛዞች የመንግስት

ፈፀምቲ

ኣካላት

መንግስቲ

ንክፍፅሙ

በሚሸፈኑ

ጉዳዮች ላይ

ትእዛዝ ክህቡ ይኽእሉ።

አስፈጻሚ ኣካላት እንዲፈፅሙ ማዘዝ ይችላል።

2.ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዝበፅሖ ፈፃሚ ኣካል ይኹን

2.የሸሪዓ ፍርድ ቤት ትእዛዝ የደረሰው

ውልቀ ሰብ ብመሰረት እቲ ትእዛዝ ምፍፃም ኮነ

አካልም ሆነ ግለሰብ በትእዛዙ መሰረት የመፈፀምም

ንክፍፀም ምግባር ግቡእ ኣለዎ፡፡

ሆነ የማስፈፀም ግዴታ አለበት።

3. ትእዛዝ ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ዘይፈፀመ ኣግባብ

3. የኣብያተ-ፍርድ ሸሪዓ ትእዛዝ ያልፈፀመ ኣግባብ

ብዘለዎ ሕጊ ይሕተት።

ባለው ሕግ ይጠየቃል።

አስፈፃሚ
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ገፅ 15 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 15 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ዓንቀፅ 32.መሰል ጥርዓን ሰበር መጋባእያ

አንቀፅ 32.ለሰበር ችሎት አቤቱታ የማቅረብ መብት

1.ተገልጋሊ ላዕለዋይ ቤት ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ኣብ

1.የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ተገልጋይ የስነ ስርዓት ህግ

ዝሃቦ ውሳነ ጥሕሰት ሕጊ ስነ-ስርዓት ኣመልኪቱ ናብ

አስመልክቶ ለትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት

መጋባእያ ሰበር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

ሰበር ችሎት ኣቤቱታ የማቅረብ መብት ኣለው።

ጥርዓን ናይ ምቅራብ መሰል እንተቕሪቡ ላዕለዋይ ቤት

የክልሉ ጠቅላይ ሸሪዓ ፍርድ ቤትም የመስጠት

ፍርዲ ሸሪዓ ክህቦ ግቡእ ኣለዎ፡፡

ግዴታ አለበት፡፡

2.እዚ ኣዋጅ ተፈፃሚ ካብ ዝኾነሉ ዕለት ንድሕሪት 60

2.ይህ አዋጅ ተፈፃሚ ከሆነበት ቀን ወደ ኃላ 60

መዓልቲ ዘይመልኦ፣ ኣፈፃፅምኡ ዘይተወድአ ወይ

ቀናት

ዘይተጀመረ ጉዳይ ዘለዎ በዓል ጉዳይ ብመሰረት

አፈፃፀሙ ያልተጀመረ ጉዳይ ያለው ባለጉዳይ በዚህ

ድንጋገ እዚ ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (1) መሰል ምጥቃም

ዓንቀፅ ንኡስ ዓንቀፅ (1) መሰረት የመጠቀም

ኣለዎ፡፡

መብት አለው።

ዓንቀፅ 33.ስልጣን ምውፃእ ደንቢ

አንቀፅ 33.ደንብ የማውጣት ስልጣን

ቤት ምኽሪ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የስራ አስፈፃሚ

ትግራይ ነዚ ኣዋጅ መፈፀሚ ዝኸውን ደንቢ ከውፅእ

ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ ማስፈፀምያ የሚሆን ደንብ

ይኽእል።

ሊያወጣ ይችላል፡፡

ያልሞላው፣

አፈፃፀሙ

ያላለቀ

ወይም

ዓንቐፅ 34. ስልጣን ምውፃእ መምርሕን መመሓደሪ

አንቀፅ 34. መምሪያና መተዳደርያ ደንብ የማውጣት

ደንብን

ስልጣን

1. ጉባኤ ብቤት ምኽሪ ዝተዳለወ መምርሒ ኣፈፃፅማ

1.

ምልመላ ቃድታትን ተሳትፎ ማሕበረሰብ ሙስሊምን

አመላመልና

መርሚሩ የፅድቕ።

መምሪያ መርምሮ ያፀድቃል።

2.

ጉባኤ

ብቃዲ

ሰራሕተኛታት

ዝተዳለወ

መመሓደሪ

ኣብያተ-ፍርዲ

ሸሪዓ

ደንቢ

መርሚሩ

ጉባኤው በምክር

ቤቱ የተዘጋጀ የቃዲዎች

የሙስሊም

ማህበረሰብ

ተሳትፎ

2. ጉባኤው በቃዲ የተዘጋጀ የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች
ሰራተኞች መተዳደርያ ደንብ መርምሮ ያፀድቃል።

የፅድቕ።
3.ጉባኤ

መመሓደሪ

ደንቢ

ቃድን

ረጅስትራርን

3.ጉባኤው የቃዲና ረጅስትራር መተዳደርያ ደንብ

የውፅእ።

ያወጣል።

ዓንቀፅ 35.ተፈፃምነት ዘይብሎም ሕግታት

አንቀፅ 35.ተፈፃሚነት የሌላቸው ህጎች

1. ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ

1. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ለማጠናከር

ትግራይ ንምጥንኻር ዝወፀ ኣዋጅን ቁፅሪ 133/1999

የወጣ አዋጅ ቁጥር 133/1999 ዓ/ም

ዓ/ም፣
2. ኣብያተ-ፍርዲ ሸሪዓ ብሄራዊ ክልላዊ

መንግስቲ

2. የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሸሪዓ

ትግራይ ንምጥንኻር ዝወፀ ቁፅሪ ኣዋጅ 158/2001

ፍርድ

ዓ/ም

158/2001 ዓ/ም በዚህ አዋጅ ተሽረዋል፡፡

በዚ ኣዋጅ ተሳዒሮም ኣለው፡፡

ቤቶች

ለማጠናከር

የወጣ

አዋጅ

ቁጥር
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ገፅ 16 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 16 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

3.ኣብዚ ኣዋጅ ንዝተሸፈኑ ጉዳያት ዝፃባእ ኣዋጅ

3.በዚህ አዋጅ ለተሸፈኑ ጉዳዮች የሚቃረን አዋጅ ፣

፣ደንቢ፣ መምርሕን ልማዳዊ ኣሰራርሓን ተፈፃምነት

ደንብ፣ መምሪያና ልማዳዊ አሰራር ተፈፃሚነት

ኣይህልዎምን፡፡

ኣይኖራቸውም።

ዓንቀፅ36.ተፈፃምነት ኣዋጅ

አንቀፅ 36.የአዋጁ ተፈፃሚነት

እዚ ኣዋጅ ካብ 30/05/2010 ዓ/ም ጀሚሩ ተፈፃሚ

ይህ አዋጅ ከ 30/05/2010 ዓ/ም ጀምሮ ተፈፃሚ

ይኸውን፡፡

ይሆናል፡፡

ደብረፅዮን ገብረሚካኤል (ዶ/ር)

ደብረፅዮን ገብረሚካኤል (ዶ/ር)

ምክትል ፕረዚደንት

የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት
ምክትል ፕሬዚዳንት
መቐለ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ
መቐለ
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ገፅ 17 ነጋሪት ጋዜጣ ትግራይ ኣዋጅ ቑ. 300/2010 ዓ.ም

ገፅ 17 የትግራይ ነጋሪት ጋዜጣ ኣዋጅ ቁ. 300/2010ዓ.ም

ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት

-------------------------- ሸሪዓ ቤት ፍርዲ

የ------------------------ሸሪዓ ፍርድ ቤት

ዕለት -------------------

ቀን----------------------

ቁፅሪ-------------------

ቁጥር--------------------

ፍትሃብሄር መዝገብ ቁፅሪ -----------------

ፍትሃብሄር መዝገብ ቁጥር ----------------

መረጋገፂ ሰነድ

የማረጋገጫ ሰነድ

ሽም መመልከቲ --------------------------

የኣመልካች ስም---------------------------

ኣድራሻ ወረዳ ---------- ቁፅሪ ገዛ---------

ኣድራሻ ወረዳ ----------------የቤት ቁጥር ------

ጣብያ -------------ቁፅሪ ስልኪ------------

----ቀበሌ-----------የስልክቁጥር---------- ጎጥ -

ቁሸት -------------------ስራሕ-----------

------------ ስራ-----------

ኣነ ኣመልካቲ

እኔ

ተመሓይሹ ዝመፀ ሕገ-መንግስቲ

ኣመልካች

ተሻሽሎ

በወጣው

የትግራይ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዓንቀፅ 34 ንኡስ

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ሕገ-መንግስት አንቀፅ

ዓንቀፅ (5) ከምኡውን ኣብያተ ፍርዲ ሸሪዓ ብሄራዊ

34 ንኡስ አንቀፅ (5) እንዲሁም በትግራይ ብሄራዊ

ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተመሓይሹ ዝወፀ ኣዋጅ

ክልላዊ መንግስት የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ተሻሽሎ

ቁፅሪ ---/2010 ዓ/ም ዓንቀፅ (7) ንኡስ ዓንቀፅ (1)

ተሻሽሎ የወጣው አዋጅ ቁጥር---/2010 ዓ/ም

ብዝተገለፀ መሰረት ብፍትሃብሄር መዝገብ ቁፅሪ-------

አንቀፅ (7) ንኡስ አንቀፅ (1) በተገለፀው መሰረት

------ ኣብዚ ቤት ፍርዲ ዝተመስረተ ክሲ ብደንብን

በፍትሃብሄር መዝገብ ቁጥር--------- በዚህ ፍርድ

ስርዓትን

ንምውዳእን

ቤት የተመሰረተው ክስ በሃይማኖቴ ደንብና ስርዓት

ብፊርማይ

ለመዳኘትና ለመጨረስ በፍቃደኛነቴ የተሰማማሁ

ብፍቓደይ

ሃይማኖተይ

ንምድናይን

ዝተሰማማዕኹ

ምዃነይ

የረጋግፅ፡፡

መሆኔን በፊርማዬን አረጋግጣለሁ፡፡

ሽም መመልከቲ

የኣመልካች ስም

ፊርማ

ፊርማ

ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ቃል ኣብ ቅድመይ ብኣካል

ከላይ

ቀሪቦም ኣረጋጊፆም እዮም፡፡

አረጋግጠዋል፡፡

ሽም ሬጅስትራር

የሬጅስትራር ስም

ፊርማ

ፊርማ

ዕለት

ቀን

የተገለፀው

ቃል

በግንባር

ቀርበው
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