የሰ/መ/ቁ. 56118
ኀዲር 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች ፡- የኢት/ ቴላኮሙኒኬሸን ኮርፕሬሽን - ነ/ፇጅ አቶ ዓሇምሰገዴ ፌትህአወቅ
ቀረቡ፡፡
ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ወርቅነሽ ወ/ማርያም በላሇበት የሚታይ
መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው የአ/አበባ ከተማ ማኀበራዊ ፌ/ቤቶች አመሌካች የኢትዮጵያ
ኤላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን ተከራካሪ የሆነበትን ጉዲይ ተመሌክተው ሇመወሰን የሚያስችሌ
ሥሌጣን አሊቸው ወይስ የሊቸውም? የሚሇውን ጭብጥ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸው ሔጎች ጋር
አገናዝቦ ሇመተርጎም ሲባሌ ነው፡፡
የጉዲዩም መነሻ የአሁን ተጠሪ የስሌክ አገሌግልት ክፌያና የስሌክ ቀፍ እንዱመሇስሇት
አመሌካች ክስ መሥርቷሌ፡፡ በክሱ የተካተተውም የገንዘብ መጠን ከብር 5ዏዏዏ.00 በታች በመሆኑ
ሇአዱስ አበባ ከተማ ማኀበራዊ ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡
ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ሁሇቱንም ወገኖች ካከራከረ በኋሊ የመጨረሻ ወርሃዊ
ክፌያ ስሇመፇፀሙ ዯረሰኝ ከቀረበ ከዚህ ወር በፉት ሊለት አገሌግልቶች ተገቢው ክፌያ
እንዯተፇፀመ ይቆጠራሌ የሚሇውን መሠረት አዴርጎ ወስኖበታሌ፡፡
የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም ይህንኑ ውሣኔ በማጽናት ስሊሰናበተው የሰበር
አቤቱታውን ሇአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡
ይኸው ሰበር ሰሚው ችልትም ወዯ ጉዲዩ ዘሌቆ ከመግባቱ በፉት ክሱ በአዱስ አበባ ከተማ
ፌ/ቤቶች ቀርቦ ሉታይ የሚገባው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው የሥሌጣን ጉዲይ በቅዴሚያ
ሉመረመር የሚገባው ነጥብ መሆኑን ጠቅሶ የአሁን አመሌካች በፋዳራሌ መንግሥቱ የተመዘገበ
አካሌ ነው፡፡ ይህን መሰሌ ወገን ተከራካሪ የሆነበትን ጉዲይ ተመሌክተው የመዲኘት ሥሌጣን
ያሊቸው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/6/ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡
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ስሇሆነም የፋዳራሌ የሆነውን ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ተመሌክተው ሇመወሰን ከሔግ
የመነጨ ሥሌጣን የሊቸውም በማሇት በየዯረጃው የተሰጠውን ውሣኔ ሽሮ አሰናብቷሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህ ከሊይ የተጠቀሰው ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 361/95
ሇማኀበራዊ ፌ/ቤቶች የተሰጣቸውን ሥሌጣን ያገናዘበ አይዯሇም በሁሇቱም አዋጆች ሊይ ሥሌጣንን
በሚመሇከት ግጭት አሇ እንኳ ቢባሌ አግባብነት ያሇውን አተረጓጎም ሌንከተሌ ይገባሌ፡፡ ከዚህ አንፃር
ከዚህ ቅዯም ተከተሌ አንፃር ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 361/95 እንጂ አዋጅ ቁጥር
25/59 አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የሔግ ስህተቱ ይታረምሌን በማሇት ነው፡፡
እኛም በዚህ የሰበር ቅሬታ መነሻ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የወሌ የፌትሏብሓር ሥሌጣንን በሚዯነግገው በአዋጅ ቁጥር 25/88
አንቀጽ 5/6/ መሠረት በጉዲዩ የተካተተው የገንዘብ መጠን ምንም ይሁን ምን በፋዳራሌ መንግሥቱ
የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት ወይም ማኀበር ተከራካሪ የሆነበትን ማናቸውም ጉዲይ ተቀብሇው
ሇማስተናገዴ ብቸኛ ሥሌጣን ያሊቸው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ናቸው፡፡ ከሥሌጣን ጋር በተያያዘ ሥራ
ሊይ የሚገኘው የሔግ ዘርፌ ይህ ብቻ ቢሆን ኖሮ ይህ ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን ሥር
ሉወዴቅ የሚቻሌ ስሇመሆኑ ባሊከራከረ ነበር፡፡
ይሁን እንጂ የአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤቶችን ሇማዯራጀት በወጣው አዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ
5ዏ ሊይ ዯግሞ ተከራካሪ ወገን ማንም ይሁን ማን እስከ ብር 5ዏዏዏ.00 ሉዯርስ የሚችሇውን የገንዘብ
ክርክር ጉዲይ በአ/አበባ ከተማ ሥር እስከተነሣ ዴረስ የአ/አበባ ከተማ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች ተቀብሇው
ሇመወሰን ሥሌጣን የተሰጣቸው በመሆኑ ከሊይ ከፌ ሲሌ በአዋጅ ቁጥር 25/85 የተመሇከተውን
ዴንጋጌ ከዚሁ አዋጅ ይዞታ ጋር ተገናዝቦ ሉታይ ይገባዋሌ፡፡ በሁሇቱም አዋጆች መሠረት አሁን
የቀረበውም ጉዲይ ሇየትኛው የፌ/ቤት አዯረጃጀት ሉቀርብ ይገባዋሌ? የጉዲዩ ባሇቤት ማን ነው?
የሚሌ ጥያቄ ከተነሣ አንዴ ወጥ የሆነ ምሊሽ አያገኝም፡፡ በሁሇቱም ሔጎች መካከሌ ቅራኔ እንዲሇ
እንረዲሇን፡፡ ይህም ከሆነ ጉዲዩን ተቀብል ሇማስተናገዴ ሥሌጣን የሚኖረው በአንዯኛው መስመር
የተዯራጀው ፌ/ቤት ሉሆን ስሇሚገባው ይህንኑ ሇይቶ ሇመወሰን ተገቢውን የሔግ አተረጓጎም ዘዳ
መከተሌ የግዴ ይሊሌ፡፡ ከእነዚህም የአተረጓጎም ዘዳዎች መከተሌ አንደ አንዴን ጉዲይ ይኸውም
ክርክር ያስነሳውን ጉዲይ ተቀብል ሇመወሰን ሥሌጣን ያሊቸው የትኞቹ ፌ/ቤቶች ናቸው የሚሇውን
አስመሌክቶ በእኩሌ ዯረጃ በሚገኙ ሔጎች /አዋጆች/ በተሇያዩ ሁኔታ ዯንግገው ከተገኙ ከጊዜ ቅዯም
ተከተሌ አንፃር በኋሊ የወጣው ሔግ ከፉተኛው በሌጦ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ የሚሇው የትርጉም
መርህ በመሆኑ ጉዲዩ በአዋጁ ቁጥር 361/95 ሥር የሚታቀፌ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ በተሇይም በአዋጅ
ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/6/ ዴንጋጌ መሠረት ይህን መሰሌ ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥር
እንዯሚወዴቅ እየታወቀ ሔግ አውጪው ዘግይቶ ሥሌጣንን የገንዘብ መጠን ወሰን አበጅቶ በላሊ
አነስተኛ የፌርዴ መዴረክ ሥር ቀርቦ እንዱታይ ማዴረጉ በክርክር ምክንያት የሚወጣው ወጪና
የሚባክነው ጊዜ ክርክሮች ከያዙት የገንዘብ መጠን ጋር የተመጣጠነ ሉሆን እንዯሚገባው ታሳቢ
በማዴረግ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶችን ሥሌጣን ቀንሶ ሇመስጠት ሲባሌ የወጣ ሔግ መሆኑን ያመሇክታሌ
በተሇይም ይህንኑ የትርጉም መስመር ይበሌጥ የሚያጠናክረው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን
ተፇፃሚ ከሚሆንበት ከዴሬዯዋ ከተማ ጋር በተያያዘ የዴሬዲዋ ከተማ ቻርተርን ሇማቋቋም በወጣው
በአዋጅ ቁጥር 416/96 አንቀጽ 41 ሥር ስሇ ቀበላ ማኀበራዊ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን ሲዯነገግ ከተሊሊፉ
የገንዘብ ሰነድች እና ከኢንሹራንስ ጉዲይ በቀር ላልች ግምታቸው እስከ ብር 25ዏዏ.00 ዴረስ
ያለትን ገንዘብ ነክ ክርክሮች ሇማየት ሥሌጣን ያሊቸው የማኀበራዊ ፌ/ቤቶች ናቸው በማሇት ከዚህ
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ቀዴሞ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5 ሥር የፋዳራሌ ጉዲይ መሆኑን ሇመሇየት መነሻ ከሆኑት
1ዏ ንዐስ ጉዲዮች መካከሌ ተሊሊፉ የገንዘብ ሰነዴና የኢንሹራንስ ጉዲዮች ሉያስነሱ ከሚችለት
የተወሳሰበ የሔግ ጥያቄ አንፃር ሁሇቱን ብቻ በመሇየት የፋዳራሌ ሆነው እንዱቀሩ በላልች ጉዲዮች
የሚነሳው ክርክር ግን ግምቱ እስከ ብር 25ዏዏ.00 እስካሌበሇጠ ዴረስ ከፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ወጥተው
በዴሬዲዋ ከተማ ቀበላ ማኀበራዊ ፌ/ቤቶች እንዱታዩ መዯረግ በገንዘቡ መጠን ትይዩ የሚታይበትን
ፌ/ቤት እና የክርክር ዯረጃ ሇመሇየት ሆን ተብል የወጣ ሔግ መሆኑን አስረጂ ነው፡፡
የአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 5ዏ ይዘት ከዚሁ ተሇይቶ የሚታይ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመሆኑም ከሥሌጣን አዯሊዯሌ አንፃር የሔግ ጥበቃ የተዯረገሇት የአሁን አመሌካች
ሥሌጣን አሇው በማሇት በቀበላ ማኀበራዊ ፌ/ቤት የቀረበው ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች እንጂ
በአ/አበባ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ አይዯሇም በሚሌ የአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ሰበር ሰሚ
ችልት የሰጠው ትርጓሜ ሔጎቹ ከወጡበት ዘመን አንፃርም ሆነ የሔግ አውጪውን ሃሣብ ከመፇሇግ
አንፃር ሉሰጥ የሚገባውን የሔግ አተረጓጎም ዘይቤ ያሌተከተሇ ስሇሆነ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 12124 በ12/6/2ዏዏ2 ዓ.ም.
የተሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ ሽረናሌ፡፡
2. ክርክር ያስነሳው ጉዲይ በመጀመሪያ ዯረጃ ከአዱስ አበባ የቀበላ ማኀበራዊ ፌ/ቤት ሥሌጣን
የሚጀምር ስሇሆነ ከቀበላ ማኀበራዊ ፌ/ቤት ጀምሮ በየዯረጃው የተሰጡትን ውሣኔዎች
በማገናዘብ ሇአሁን አመሌካች የሰበር አቤቱታ መነሻ የቀረበሇትን ጉዲይ መርምሮ ተገቢውን
ፌርዴ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሠረት ወስነናሌ፡፡
በዚህ ሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ያዯረጉት ክርክር ስሊስሇከተሇው ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ

453

