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  የሰ/መ/ቁ. 41608 

ሏምላ 22 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካቾች፡- እነ ሙሊቱ አንበርብር - ቀርቧሌ 

ተጠሪ፡- ወ/ት ታመነች ዮሴፌ መና ወኪሌ - ቀርቧሌ፡፡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የተጀመረው በኮሌፋ ቀራንዮ ክ/ከተማ የቀበላ 06 አስተዯዯር ማሔበራዊ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካቾች 
የስር ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ ነበሩ አመሌካቾች በተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ በተጠሪ የመኖሪያ ቤት የፔሮቴስታንት እምነት 
ተከታዮች የሆኑ ግሇሰቦች ከፌተኛ የዴምጽ ማጉያ በመጠቀም በሚያካሂደት ጩኸት አካባቢውን በማወካቸው በመኖሪያችን 
ሌናርፌ አሌቻሌንም በሚፇጠረው የዴምጽ ብክሇት በጤናችን ሊይ ጉዲት እያዯረሰበን ስሇሆነ የዴምጽ ብክሇቱ ይወገዴሌን 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 ተጠሪም ሇክሱ በሰጡት መሌስ ይህ የሏይማኖት ጥሊቻ በመሆኑ በአዴማ የቀረበ ክስ ነው፡፡ የማንንም መብት 
ሣንጋፊ መንግስት ሇሏይማኖትና ሇእምነት ነፃነት የሰጠው ሔገመንገስታዊ መብት እንዱከበርሌን ተዯርጏ የማምሇክ 
መብታችን ተጠብቆ እያሇ ዴንጋይ እየተወረወረብን በዯሌ እየዯረስብን ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 የማህበራዊ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን አግባብነት ካሇው የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ በመመርመር አመሌካቾች 
ያቀረቡትን አቤቱታ አስመሌክቶ ሁከት መኖር አሇመኖሩን ሇማረጋገጥ ሲሌ የመሰረት ሌማት ቴክኒሻን(ባሇሙያ) ወዯ 
ስፌራው በመሊክ ሁከት እንዲሇ በማረጋገጥ ተጠሪዎች በላሊው ሰው ሊይ ሁከት እየፇጠሩ ህገ-መንግስታዊ መብታችን 
እየተጠቀምን ነው ማሇቱ ሔጉን በተሣሣተ መተርጏም ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇዚህ በአዋጅ ቁ. 12/96 አንቀጽ 5/3/ 
መሰረት፣በወንጀሌ ሔግ 815/1/ የላልችን ስራና ሰሊም ማወክ ሆኖ ስሊገኘው ተጠሪዎች 100 ብር (መቶ ብር) ይቀጡ 
መኖሪያ ቤቱ ሇተፇቀዯሇት አሊማ ብቻ ይዋሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 ተጠሪም በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረባቸው ጉዲዩ 
የቀረበሇትም ፌ/ቤት የግራ ቀኙን በማከራከር በጭብጥነት የስር ፌ/ቤት ጉዲዩን አይቶ መወሰን ስሌጣን አሇው ወይ? 
የሚሇውን በማየት ሲወስን የክሌሌ 14 መስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 1/1986 አንቀጽ 10/2/ በመጥቀስ ይህን ዯንብ የጣሰ 
ማንኛውም ሰው አግባብ ባሇው የመንግስት አካሌ ተገቢውን አስተዯዯራዊ ውሣኔ እንዯሚወሰዴበት ከተጠቃሹ ዯንብ አንቀጽ 
17/1/ሀ/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇዚህ ተጠቃሹን ዯንብ የጣሰ በቅዴሚያ አስተዲዯራዊ ውሣኔ እንዱሰጥበት ማዴረግ እንጂ 
በቀጥታ ክስ በፌ/ቤት ክስ የማይመሰረትበት ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይም አመሌካቾች ይህን ሇማዴረጋቸው ያቀረቡት ማስረጃ 
የሇም በአስተዲዯር አካሌ ውሣኔ ካሌተሰጠ ዯግሞ የስር ፌ/ቤት የዲኝነት ስሌጣን የሇውም በመሆኑም የስር ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ በማሇት ሲወስን የአሁን አመሌካቾችም በዚሁ ውሳኔ ባሇመስማማት 
ሇአ/አበባ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረባቸው ጉዲዩ የቀረበሇትም ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ሣይሰማ አመሌካቾች 
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በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት የፌ/ብሓር  ክርክር በመሆኑ በስር  ፌ/ቤት በተወሰነው መሰረት በቅዴሚያ የሚመሇከተው 
አስተዲዯራዊ አካሌ ውሳኔ መስጠት ይገባሌ መባለ በአግባቡ ነው በማሇት በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 ዘግቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው በዚው ውሣኔ ሊይ ነው፡፡  

 አመሌካቾች ህዲር 24 ቀን 2001 ዓ.ም  ጽፇው ባቀረቡት አቤቱታ በአ/አ/ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና 
በከተማው የከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጽመበት በመሆኑ ሉታረምሌን ይገባሌ 
በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 በዚህም መሰረት የተጠሪን እና የአመሌካችን የቃሌ ክርክር በችልት ሰምተናቸዋሌ፡፡፡ ጉዲዩ በሰበር እንዱታይ 
የቀረበው የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ መስተናገዴ ያሇበት በአ/አ/አስተዲዯር አዋጅ ቁ. 12/96 አንቀጽ 5/3/ አንፃር ሣይሆን 
በአስተዲዯር ዯንብ ቁጥር 1/86 አንቀጽ 10/2/ እና 17/1/ሀ ነው በማሇት የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤቶች የማህበራዊ ፌ/ቤትን 
የመሻራቸውን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ 

 የሰበር ችልቱም አቤቱታውን መሰረት በማዴረግ የግራ ቀኙ ካሰሙት ክርክር፣አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና 
ከሔጉ ጋር ማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

 በመሆኑም የጉዲዩን አመጣጥ ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ስናይ የአሁን አመሌካቾች በስር ክሣቸው የፔሮቴስታንት 
ተከታዮች በተጠሪ መኖሪያ ቤት ከፌተኛ የዴምጽ ማጉያ በመጠቀም በሚያካሄደት ጩኸት አካባቢውን በማወክ በዴምጽ 
ብክሇት በጤናችን ሊይ ጉዲት እያዯረሱብን ነው፡፡ ይህ ዴምጽ ይወገዴሌን በማሇታቸው ምክንያት፡፡ የማህበራዊ ፌ/ቤቱም 
እንዯተባሇው የዴምጽ ብክሇት አሇ በማሇት ተጠሪ (100) ብር (መቶ ብር) እንዱቀጡ ሲወስን ጉዲዩን በይግባኝ 
የተመሇከተው የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን በማከራከር ጉዲዩ በፌ/ቤት ከመቅረቡ በፉት 
በመስተዲዯር አካሌ መታየት ነበረበት ስሇዚህ የዲኝነት  ስሌጣን የሇህም በማሇት የማህበራዊ ፌ/ቤትን ውሳኔ ሲሽር 
የከተማው የከፌተኛው ፌ/ቤትም በተመሣሣይ ምክንያት የከተማውን የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሣኔ  
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት አጽንቷሌ፡፡ 

 እንግዱህ በዚህ ጉዲይ በዋናነት ሉታይ የሚገባው የስር ፌ/ቤቶች የዲኝነት ስሌጣን አሊቸው ወይስ የሊቸውም? 
የሚሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ በመጀመሪያ ዯረጃ የቀበላ የማህበራዊ ፌ/ቤቱ አዋጅ ቁ. 12/96 በአዋጅ ቁ. 31/99 መሻሻለን 
ከግንዛቤ ሣያስገባ እና ይህ አዋጅ ቁጥር 31/99 ስሌጣን ባሌሰጠው ሁኔታ ውሣኔ ሰጥቷሌ የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤትም ይህን በጥሌቀት ሣያጤነው ምንም እንኳ የስር ፌ/ቤት ስሌጣን የሇውም ቢሌም ምክንያት ያዯረገው የግራ ቀኙ 
ክርክር መጀመሪያ በአስተዲዯራዊ አካሌ መታየት ነበረበት በሚሌ ነው፡፡ የከፌተኛውም ፌ/ቤት ይህንኑ አጽንቷሌ፡፡ 
በመሰረቱ ሇክርክሩ መንስኤ አመሌካቾች በተጠሪ ዴርጊት የጽምጽ ብክሇት ጉዲት አዴርሶብናሌ የሚሌ ሲሆን ጉዲዩም 
የፌትሏብሓር ክርክር መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም ሉስተናገዴ የሚገባውም በፌ/ብ/ሔጉ ቁጥር 1225 መሰረት ነው፡፡ 
ይህንንም ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን ያሊቸው የአዱስ አበባ አስተዲዯራዊ አካሌ እና የአ/አ ከተማ ፌ/ቤቶች ስሌጣን አይዯሇም፡፡ 

 በመሆኑም ይህ ታሌፍ በስር ፌ/ቤቶች መታየቱ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በአስተዲዯሩ ማህበራዊ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 0207 በቀን 2/5/2000 የከተማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
877/00 በቀን 01/9/2000 እና የከተማው ይግባኝ ሰሚ በመ/ቁ. 08015 ቀን 12/2/2001 የተሰጡት 
ውሣኔዎች ተሽሯሌ፡፡ 

2. የማህበራዊ ፌ/ቤትም ሆነ ከአ/አ/ከተማ ፌ/ቤቶች ስሌጣን የሊቸውም፡፡ 
3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

                                  የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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