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 የሰ/መ/ቁ. 36338 

ጥቅምት 25 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሡሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ገ/መስቀሌ ዯመወዝ - ቀረበ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አፀዯ መኯንን - ቀረበች፡፡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ በሁከት ይወገዴሌኝ የክስ መነሻነት የቀረበውን ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ 
ክርክሩ የተጀመረው በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት ሲሆን ከሣሽ የነበረውም የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ በተጠሪ ሊይ ክስ 
የመሰረተው ከቀበላ ተከራይቼ የምኖርበትን ቤት ማእዴ ቤት ሇማዯስ ያዯረግሁት እንቅስቃሴ እንዲይሳካ ሁከት 
ስሇፇጠረችብኝ ሁከቱ ይወገዴ ዘንዴ ይታዘዝሌኝ በማሇት ነው፡፡ ማህበራዊ ፌ/ቤቱ ተጠሪን በማስቀረብ ክርክሩን ከሰማ 
በኋሊ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካቹ ውሳኔውን በመቃወም ሇአዱስ አበባ 
ከተማ አስተዲዲር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ እንዯገና ተሰምቷሌ፡፡ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ 
በማህበራዊ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናቱ አመሌካች አሁንም ሇአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት 
የሰበር አቤቱታ አቅርቦ ክርክሩ እንዱሰማ አዴርጓሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ክርክሩን ከመረመረ በኋሊ በአብሊጫ ዴምጽ በሰጠው ውሳኔ 
በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ የአሁኑ አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ 

 በበኩሊችንም አመሌካች የካቲት 5 ቀን 2000 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ 
ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ጉዲዩ በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት የዲኝነት ስሌጣን 
ስር የሚወዴቅ ስሇመሆን አሇመሆኑ ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካች ሇቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት ክስ ያቀረበው ተጠሪ የማእዴ ቤቱ እዴሳት እንዲይካሄዴ 
በመከሌከሌ የፇጸመችው ዴርጊት ሔገ ወጥ ነው ተብል እንዱወገዴ እና እዴሳቱን እንዱያካሂዴ እንዱወሰንሇት በመጠየቅ 
ነው፡፡ የክሱ ምክንያት ሔገ ወጥ ነው የተባሇው ዴርጊት እንዱወገዴ የሚጠይቅ ከመሆን አሌፍ የገንዘብ ጥቅም ወይም 
በገንዘብ ሉተመን የሚችሌ መብት የሚጠይቅ አይዯሇም፡፡ ጉዲዩ በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት የዲኝነት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ 
ነው ወይ? የሚሌ ጥያቄ ሉነሳ የቻሇውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡  

 በግሌጽ እንዯሚታወቀው ማንኛውም ፌ/ቤት አንዴን ጉዲይ ተቀብል ሉያስተናግዴ የሚችሇው በክሌሌም ሆነ በስረ-
ነገር ረገዴ የዲኝነት ስሌጣን ሲኖረው ነው፡፡ የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣንን በሚመሇከትም ሔጉ ጥብቅ የሆነ ዴንጋጌ 
አስቀምጦአሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.9/1/ እንዯተመሇከተው በስረ-ነገሩ ሇመዲኝት ስሌጣን የላሇው ፌ/ቤት የክስ 
ማመሌከቻውን በፌ/ብ/ሔግ ቁ.231 በተዯገገው መሰረት ተቀባይነት የሇውም ብል መመሇስ አሇበት፡፡ ፌ/ቤቱ ይህን እርምጃ 
መውሰዴ ያሇበት ተከራካሪ ወገን መቃወሚያ እንዱያቀርብሇት ሳይጠብቅ በራሱ አነሳሽነት እንዯሆነም በዚሁ ቁ.9/2/ 
በግሌጽ ተመሌክቶአሌ፡፡ በመሆኑም በዚህ ዴንጋጌ የተቀመጠውን አስገዲጅ መርህ ሇማስከበር ሲባሌ የቀበላ ማህበራዊ 
ፌ/ቤቱ በጉዲዩ ሊይ የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን ነበረው ወይ? የሚሇው ጭብጥ መያዙ ተገቢ ነው፡፡ 
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 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በየቀበላው የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች እንዲለና የመዲኘት ስሌጣንም 
እንዯተሰጣቸው በተሻሻሇው የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ቻርተር አዋጅ ቁ. 361/95 አንቀጽ 39 ተመሌክቷሌ፡፡ 
የፌ/ቤቶቹን የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን በተመሇከተ በሚዯነግገው የአዋጁ አንቀጽ 50/1/ እንዯተመሇከተውም ግምታቸው 
ከብር 5000(አምስት ሺህ) ባሌበሇጡ የንብረትና የገንዘብ ክርክሮች ብቻ የተወሰነ የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን ነው ያሊቸው፡፡ 
በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ክስ በገንዘብ የሚተመን አይዯሇም፡፡ በገንዘብ የማይተመኑ ወይም 
የገንዘብ ግምት የላሊቸው፣ ነገር ግን መሰረታዊ የሆነ የመብት ጥያቄ የሚያስነሱ ክሶች የሚታዩበትን ሁኔታ ሔጉ በተሇየ 
ሁኔታ ዯንግጓአሌ፡፡ በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች የስረ- ነገር የዲኝነት ስሌጣን ስር እንዱወዴቁ ግን አሌዯነገገም፡፡ የአዱስ 
አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ፌ/ቤት ሰበር ችልት አነስተኛ ዴምጽ የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቱ የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን 
የሇውም በማሇት ከአብሊጫው ዴምጽ የተሇየውም በዚህ ምክንያት እንዯሆነ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ በበኩሊችንም ትክክሇኛ 
ሆኖ ያገኘነው በአነስተኛው ዴምጽ የተሰጠው የሔግ ትርጉም ነው፡፡ ከዚህ የተነሣም በአብሊጫው ዴምጽ የተሰጠው ውሳኔ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት እና በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 02188 
ታሔሣሥ 3 ቀን 1998 ዓ.ም ተሰጥቶ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ይግባኝ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 
02897 ታሔሣሥ 25 ቀን 2000 ዓ.ም በተሰጠው ውሳኔ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ 
መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ጉዲዩ በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት የዲኝነት ስሌጣን ስር የማይወዴቅ በመሆኑ ማህበራዊ ፌ/ቤቱ ክሱን 
ያስተናገዯው ከሔግ ውጪ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ በሚመሇከት ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 
 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/ኃ  
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