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የሰ/መ/ቁ. 52ዏ41 

ሰኔ 29 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ  

    ሑሩት መሇሠ 

   ብርሃኑ አመነው  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- የእርሻ መሣሪያዎችና የቴክ/አ/ማኀበር - ነ/ፇጅ ጌታቸው ዯጉ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- የኢት/መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ጽጌረዲ ተሻገር - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት እንዱመረመር የቀረበው የአ/አ/ ከተማ ማኀበራዊ ፌ/ቤት የግራ ቀኙ ክርክር 
የመዲኘት ሥሌጣን በተመሇከተ ነው፡፡ የጉዲዩ አጀማመር ሲታይ ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ ነበር፡፡ የተጠሪ 
የክስ ምክንያት ንብረትነቱ የአመሌካች የሆነው መኪና የተጠሪን ዯንበኛ መኪና ገጭቶ ጉዲት አዴርሷሌ በሚሌ 
ተጠሪ የከፇሇውን ብር አራት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰባ ሰባት /4977.00/ አመሌካች እንዱተካ እንዱወሰን የሚሌ ነው፡፡ 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የዲኝነት ሥሌጣን የተመሇከተው በአ/አ ከተማ በቂርቆስ ክ/ከተማ የቀበላ ዏ4 ማኀበራዊ 
ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ እንዯ ክሱ አቀራረብ ወስኗሌ፡፡ በይግባኝ ሰሚ የአ/አ ከተማ ፌርዴ ቤቶችም 
ይኸው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  

 ሇዚህ ሰበር ከቀረበው አቤቱታ አንፃር ይህ ችልት የተመሇከተው ማኀበራዊ ፌ/ቤቱ ይህንን ጉዲይ 
የመዲኘት ሥሌጣን አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን ሲሆን በዚህ ረገዴ የተጠሪ ነ/ፇጅ ባቀረቡት የክርክር መሌስ 
በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 5ዏ መሠረት ማኀበራዊ ፌርዴ ቤት እስከ ብር አምስት ሺህ በሆነ የፌትሏብሓር 
ጉዲይ አከራክሮ የመወሰን ሥሌጣን አሇው ሲለ የሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔ እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ ከፌ ሲሌ ባጭሩ የተመሇከትነው ሲሆን እኛም ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ሔጉን አገናዝበን 
መርምረናሌ፡፡  
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 ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው የተጠሪ ክስ ምክንያት ከውሌ ውጪ ኃሊፉነት የሚመሇከት ሲሆን ሇመክስ 
መነሻው ግን ተጠሪ ከዯንበኛው ጋር አሇኝ በሚሌ የመዴን ውሌ መነሻ በንግዴ ሔጉ በተመሇከተው የመዲረግ 
መብት የቀረበ ስሇመሆኑ ነው፡፡ በዚህ መዝገብ የቀረቡት ተከራካሪ ወገኖች አንዯኛው ብቻ ሳይሆን ሁሇቱም 
በፋዳራሌ መንግሥት የተመዘገቡ ወይም የተቋቋሙ ስሇመሆናቸውም መረዲት ችሇናሌ፡፡ ስሇሆነም በዚህ መነሻ 
የቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ ተቀብል ሇመወሰን የአ/አ ከተማ ማኀበራዊ ፌ/ቤት ሥሌጣን አሇውን? ሇሚሇው ጥያቄ 
ምሊሽ ሇማግኘት በተጠሪ የተጠቀሰውን አዋጅ ቁጥር 361/95 ከአዋጅ ቁጥር 25/88 ጋር በማገናዘብ መመርመር 
ያስፇሌጋሌ፡፡ የአ/አ ከተማ ፌርዴ ቤቶችና የመዲኘት ሥሌጣን የተሰጣቸው አካሊት አዯረጃጀት እና ሥሌጣንና 
ኃሊፉነት በተመሇከተ በአዋጅ ቁጥር 361/95 ከአንቀጽ 39-5ዏ ዴረስ ተዯንግጎ እናገኛሇን፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች 
አጠቃሊይ ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የዲኝነት አካሊቱ ሥሌጣን መሠረት ያዯረገው የከተማው አስተዲዯር ተቋማት 
ተግባር እና ኃሊፉነት በሚመሇከቱ አስተዲዯራዊ ጉዲዮች እንዱሁም በከተማው ነዋሪዎች መካከሌ የሚነሱ 
የፌትሏብሓር እና የዯንብ መተሊሇፌ ጉዲዮች ሊይ አከራክሮ የመወሰን ኃሊፉነት የተሰጠ ስሇመሆኑ ነው፡፡ በተሇይም 
ከተያዘው ጉዲይ ጋር አግባብነት ያሇው የአዋጁ አንቀጽ 5ዏ/1/ የክርክር መጠኑ ከብር አምስት ሺህ ያሌበሇጡ 
የንብረት እና የገንዘብ ክርክሮችን ማኀበራዊ ፌ/ቤቶች እንዱዲኙ ሥሌጣን ሲሰጥ ከፌ ሲሌ ከተመሇከተው አጠቃሊይ 
ዓሊማ እና ወሰን ጋር መታየት ያሇበት መሆኑን መገንዘብ አዲጋች አይዯሇም፡፡  

 በዚህም እጅግ ቀሊሌ የሆኑ ጉዲዮች እና ውስብስብ የሔግ ጥያቄ የማያስነሱ ክርክሮች በአጭር እና 
በቅርበት ሇማኀበረሰቡ አገሌግልት እንዱሰጡ ማስቻሌ ስሇመሆኑ መረዲት የሚቻሌ ነው፡፡ የአዋጁ ግብ ይህ መሆኑ 
የሚታወቅ ሆኖ የገንዘብ መጠኑ ከብር አምስት ሺህ በታች በመሆኑ ብቻ በማናቸውም ጉዲዮች ሊይ የመወሰን 
ሥሌጣን ያሰጠዋሌ የሚሇውን የተጠሪ ክርክር ከአዋጅ ቁጥር 25/88 አንፃር መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ የአዋጅ 
ቁጥር 25/88 የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችን የዲኝነት ሥሌጣን ሲዘረዝር በዋነኛነት ታሳቢ ያዯረገው የፋዳራሌ 
መንግሥት አወቃቀር እና የፋዳራሌ ሥርዓቱን የሥሌጣን ክፌፌሌ መርህ በመጠበቅ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
ስሇሆነም የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የሥሌጣን ወሰን በግሌጽ በላሊ ሔግ እስካሌተሻረ ዴረስ በዝምታ ወይም ኋሊ 
በወጣ ሔግ ተተክቷሌ ሉባሌ አይችሌም፡፡ ስሇሆነም በተጠሪ በኩሌ የቀረበው ክርክር ማሇትም በአዋጅ ቁጥር 25/88 
የተዯነገገው ቢኖርም አዋጅ ቁጥር 361/95 ኋሊ የወጣ በመሆኑ ተፇፃሚነት አሇው የሚሇው ክርክር ተቀባይነት 
ያሇው አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/6/ እና 5/9/ ሥር በግሌጽ እንዯተዯነገገው በፋዳራሌ 
መንግሥት የተቋቋመ ተቋም ተከራካሪ የሆነበት ጉዲይ ከመሆኑ አንፃር እና የክርክሩ መነሻም የመዴን ውሌ 
መሆኑ ሲታይ በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የዲኝነት ሥሌጣን የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች መሆኑ በግሌጽ በሔግ 
የተዯነገገ ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡  

 ስሇሆነም ሇፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች በግሌጽ በተሰጠ የዲኝነት ሥሌጣን የገንዘብ መጠኑን ብቻ መሠረት 
በማዴረግ የአ/አ ከተማ ማኀበራዊ ፌ/ቤት ሥሌጣን ነው በማሇት በተጠሪ በኩሌ የቀረበው ክርክር ተቀባይነት 
ያሇው አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

 ስሇዚህ በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር ሊይ ያለት ተከራካሪ ወገኖች ማንነት እና በክርክሩ የሚነሳው 
የሔግ ጥያቄን መሠረት በማዴረግ ከአዋጅ ቁጥር 25/88 አንፃር ተመሌክቶ ባሇው አግባብ ሉስተናገዴ የሚገባው 
ሆኖ ሳሇ የአ/አ ከተማ ማኀበራዊ ፌ/ቤት ተቀብል የሰጠው ፌርዴ የሥረ-ነገር ሥሌጣን በሔግ በግሌጽ ያሌተሰጠው 
በመሆኑ ሉፀና የሚችሌ ፌርዴ የሇም ብሇናሌ፡፡  

 ስሇሆነም የማኀበራዊ ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ ተገንዝቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 231/1/ሇ/ መሠረት 
መዝገቡን መዝጋት ሲገባው በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ መስጠቱ የመሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አግኝተናሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

 በቂርቆስ ክ/ከተማ የቀበላ ዏ4 ማኀበራዊ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 953/97 የሰጠው ውሣኔ፣ የአ/አ ከተማ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ2451 የሰጠው ፌርዴ እና የአ/አ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
ዏ82ዏ7 በ2ዏ/ዏ2/2ዏዏ2 ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  
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