
603 
 

የሰ/መ/ቁ. 66957 

                                                የካቲት 26 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

      አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሤ 

አመሌካች፡ የኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ነ/ፇጅ አቶ አብርሃም አሻ ቀረቡ 
ተጠሪዎች ፡- በኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሏዋሳ ቁጥር 2 ሰባተኛ  ቀን  
           አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን የቦርዴ አባሊት፡- 

1. አቶ ፉሌጶስ ኪንድ 
2. ‹‹ ካሳሁን ይግዛው 
3. ‹‹ ታመነ ተሰማ 
4. ‹‹ ወንዴሙ ጆፋ 
5. ‹‹  ሀሳቡ ሀንቃሞ 
6. ‹‹ ሲሳይ ዮሏንስ 
7. ‹‹ አብሩ ዱቃሞ 
8. ‹‹ አበበ ደባሞ 
9. ‹‹ ኤብሶ አታሮ 
10. ‹‹ ተሾመ ላዲሞ 
11. ወ/ሮ አስቴር ሀናቃሞ 
12.  ‹‹ መስታወት አያላው 
13. አቶ ታዯገ ቶማስ 
14. ድ/ር ኤሌያስ አራጌ 
14. አቶ ብርሃኑ ለምቤሶ 
16. ፒስተር ተፇራ ወሌዯማርያም 
17. ወንጌሊዊ መስከረም ኃይላ 
18. አቶ አብርሃም ጫፊሞ 
19. ‹‹ ዯነቀ አሻግሬ 
20. ወ/ት ብርቱኳን ተስፊዬ 
21. አቶ ኢያሱ ረጋሳ 
22. ‹‹ ቡሌቻ ሊንጋኖ 
23. ‹‹ ዯስታ አኔቦ አቀረቡ 
24. ‹‹ማርቆስ መሇሰ 
25. ‹‹ ማርቆስ ጋለ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ፌ ር ዴ 
ሇዚህ የሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ክስ በአሁን ተጠሪዎች ከሳሽነት የተጀመረው በሏዋሳ ከተማ 
ከፌ/ፌ/ቤት ሲሆን ተከሳሽ ዯግሞ የዯቡብ ኢትዮጵያ ስራ መስክ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ ነው፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም የሏዋሳ ቁጥር 2 የሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት 
ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ህገ ዯንብና መመሪያ መሰረት 
የተቋቋመች የአጥቢያ ቤተክርስቲያን ስትሆን ቤተክርስትያኗ ከ300 እስከ 400  የሚዯርሱ 
መዕመናንን አቅፊ በአዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መሰረተ እምነትና የአምሌኮ ስርዓት እየሰራች 
እያሇ በ1967 ዓ.ም. ከወጣውና እስካሁን በስራ ሊይ ካሇው የአዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን 
መተዲዯሪያ ዯንብ ምዕራፌ 14 የተጠቀሰውን አብያተ ክርስቲያናት የሚቋቋሙበት፣ 
የሚዋሀደበትና የሚፇርሱበት ሁኔታን ባሌተከተሇ መሌኩ እንዱሁም አጥቢያ ቤተክርስቲያኗ 
እንዴትዘጋ፣እንዴትፌርስ የሚያዯርግ አንዴም ምክንያት ሳይኖር በታህሳስ 8-9/2001 ዓ/ም 
የሰበካው ጉባኤ ባዯረገው ስብሰባ በሀሰትና በፇጠራ ብቻ የአጥቢያ ቤተክርስቲያኗ እንዴትፇርስ 
ጉባኤው የወሰነ ስሇሆነ ውሳኔው ይሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ 

ተከሳሽ በበኩሎ በሰጠችው መሌስ ቤተክርስቲያኗ እንዴትዘጋ የተወሰነው በአመጽና በክህዯት 
ተግባር ሲሆን ከሳሾችም ከተጠቀሱት ዴርጊቶች እንዱታቀቡ የተሀዴሶ ሰበካ ተዯርጎ እንዱሁም 
ከስህተታቸው ተመሌሰው ሇመተዲዯሪያ ዯንቡ ተገዢ ሆነው እንዱቀጥለ በመንፇሳዊ ርህራሓ 
ቢሇመኑም በእምቢተኝነት ስሇጸኑ እርምጃው ተወስዶሌ ብሊሇች፡፡  

የስር ከፌተኛው ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማና የጽሁፌ ማስረጃዎችን ከመረመረ በኋሊ 
በሰጠው ፌርዴ እንዴትዘጋ ውሳኔ የተሰጠባት ቤተክርስቲያን የአመጽም ሆነ የክህዯት ተግባር 
ስሇመፇጸሟ አሌተረጋገጠም፣ ቤተክርስቲያኗ የፇጸመቻቸው ዴርጊቶችም ቢሆኑ ከኢትዮጵያ 
ሰባተኛ ቀን አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መተዲዯሪያ ዯንብና በተዘጋጀው ማኑዋሌ መሰረት 
በመሆኑና የሰበካው ጉባኤ ውሳኔም ይሓንኑ የመተዲዯሪያ ዯንብና ማኑዋሌ የጣሰ ስሇሆነ 
ተቀባይነት የሇውም ሲሌ ሰርዟሌ፡፡ 

ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በበኩለ ይግባኙን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 337 መሰረት በመዝጋት ይግባኝ ባይዋን አሰናብቷሌ፡፡  
በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች 
አቤቱታዋን ሇዚህ ችልት ያቀረበች ስትሆን በዋናነት የጠቀሰቻቸው የቅሬታ ነጥቦችም፡- 

 ተጠሪዎች ከእናት ቤተክርስቲያን የተሰጣቸው ውክሌና ሳይኖር በስማቸው የመክሰስም ሆነ 
የመከሰስ መብት የሊቸውም ፣ ቤተክርስቲያኗ የተመዘገበችው በአዱስ አበባ በመሆኑ የስር 
ፌ/ቤቶች ጉዲዩን አከራክረው የመወሰን ስሌጣን የሊቸውም በሚሌ የቀረቡትን የመቃወሚያ 
ነጥቦችን አሇመቀበሊቸው  ህግ ስህተት ነው፣  
 አመሌካች ሀይማኖታዊ ተሌዕኮዋን ሇማሳካት ቅርንጫፌ ቤተክርስቲያናትን የማስፊፊትና 
እንዯአስፇሊጊነቱ የአሰራር ስርዓቷን ተከትሊ የመዝጋት ሙለ መብት ያሊት በመሆኑ የሏዋሳ 
ቁጥር 2 ቤተክርስቲያንን በመበተኗ ምክንያት ተጠሪዎች አንዴም ያጡትን መብት ወይም ጥቅም 
ባሊስረደበት የተወሰነው ከፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 33 ዓሊማ ውጪ ነው፣ 
 የስር ፌ/ቤቶች በማስረጃነት ከቀረበው የመተዲዯሪያ ዯንብ ገጽ 156 ቁጥር(3) መንፇስ ውጪ 
ዯንቡን በመተረጎም ጥፊቶቹ እንዯክህዯት ወይም አመጽ የሚፇረጁ አይዯለም ሲለ 
ቤተክርስቲያኗ እንዴትበተን የተሰጠውን ውሳኔ መሻራቸው ያሇ አግባብ ነው፣የሚለ ናቸው፡፡ 
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ተጠሪዎች በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ፡-  

 በፌ/ህ/ቁ/448(1) መሰረት ተጠሪዎች በቤተክርስቲያኒቱ አባሌነታችን  ያሌተቀበሌናቸውንና 
የቤተክርስቲያኒቱ መተዲዯሪያ ዯንብ የሚጥሱትን የጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔዎችን ሇማሻር ክስ 
የማቅረብ መብት አሇን፣  
 የስር ፌ/ቤቶችም ጉዲዩን ተቀብሇው አከራክረው የመወሰን ስሌጣን የሊቸውም በሚሌ አመሌካች 
ያቀረበችው መቃወሚያም ቢሆን የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ህጉን ያሌተከተሇ በመሆኑ 
ተቀባይነት የሇውም፣ 
 አመሌካች ሀይማኖታዊ ተሌዕኮን ሇማሳካት ቅርንጫፌ ቤተክርስቲያን የማስፊፊትና 
እንዯአስፇሊጊነቱም የአሰራር ስርዓቷን ተከትሊ የመዝጋት ሙለ መብት እንዯአሊት ብትገሌጽም 
ይህ መብትና ነጻነት ገዯብ የሇሽ ባሇመሆኑ በሀይማኖት ነጻነት መብቷ ሽፊን የራሷን ዯንብ 
በመጣስ ሇጥቂት ግሇሰቦች ፌሊጎት በሚሌ በብዙሀኑ ፌሊጎት ሊይ መጫን አይገባትም በሚሌ በስር 
ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 
 
የክርክሩ ሂዯት ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከዚህ በሊይ የቀረበ ሲሆን እኛም ተጠሪዎች ያቀረቡት ክስ 
በፌርዴ ቤት የሚወሰን ጉዲይ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  
  
የሰበካው ጉባኤ ቤተክርስቲያኗ እንዴትፇርስ ውሳኔ ያስተሊሇፇው ቤተክርስቲያኗ በራሷ ስሌጣን 
እንዴያገሇግሎት የተመዯቡሊትን ፒስተር እና ወንጌሊዊ አባርራሇች፣ ሇፒስተር የቅስና ማዕረግ 
ሰጥታሇች፣ አስራትና መባ ሇዋናው መስሪያ ቤት አትሌክም፣ የተሰጣት ፇቃዴ ሳይኖር ሇላልች 
የአጥቢያ አዴቬንቲስት ቤተክርስቲናት አገሌግልት በመስጠት የክህዯትና የአመጽ ተግባር 
በመፇጸሟ ምክንያት ከዴርጊቷ እንዴትታቀብ የተሀዴሶ ትምህርት ቢሰጣትም ሌትመሇስ 
አሌቻሇችም በሚሌ ነው፡፡ የተጠሪዋ ቤተክርስቲያን የቦርዴ አባሊት በበኩሊቸው የክህዯት እና 
የአመጽ ተግባር አሇመፇጸማቸውንና በአዴቬንቲስት መሰረተ እምነትና የአምሌኮ ስርዓት የሚሰሩ 
ስሇመሆናቸው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ከፌተኛ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃዎች በመመርመርና 
በ1967 ዓ/ም የወጣውን የኢትጵያ አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መመሪያ በምዕራፌ 14 አብያተ 
ክርስቲያናትን ስሇማቋቋም፣ማዋሃዴ እና ስሇማፌረስ በተዯነገገው ስር በገጽ 156 በቁጥር 3 
ክህዯት የሚሇው ቃሌ በመመሪያው ያሌተብራራ መሆኑን ጠቅሶ የክህዯት እና አመጽ ዴርጊቶች 
ናቸው ተብሇው በአመሌካች በኩሌ የተነገሩትን ከምስክሮች ቃሌ አንጻር ሲታይ ተቀባይነት 
የሇውም፣ በከሳሾች በኩሌ የተፇጸሙ ዴርጊቶችም ቢሆኑ በመመሪያው መሰረት በቤተክርስቲያኗ 
ማኑዋሌ መሰረት የተፇጸሙ ናቸው ብሎሌ፡፡ 
      

እንዴትፇርስ የተወሰነባት ቤተክርስቲያን ማሇትም የሏዋሳ ቁጥር 2 አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን 
ከክርክሩ መገንዝብ እንዯሚቻሇው የአመሌካች ቤተክርስቲያን አንዴ አጥቢያ ቤተክርስቲያን 
ስትሆን በአጥቢያው ቤተክርስቲያኑዋና በሰበካው ጉባኤ እንዱሁም በኢትዮጵያ 7ኛ ቀን 
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን መካከሌ ሉኖሩ የሚችለትን ከአምሌኮና ከቤተክርስቲያኗ የውስጥ 
አስታዲዯራዊ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ጉዲዮችን  በፌ/ቤት በመወሰን እሌባት መስጠት የሚቻሌ 
መሆን አሇመሆኑን መመርመር ተገቢ ነው፡፡ ሇዚህም የኢ/ፋ/ዱ/ሪ/ ህገ መንግስት አንቀጽ 37 
(1)ን መመሌከት ተገቢነት አሇው፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ መሰረት ማንኛውም ሰው (የተፇጥሮም ሆነ 
በህግ የሰውነት መብት ያሇው ዴርጅት) በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ (justiciable 
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matter) ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሳኔ 
ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት አሇው፡፡ በዚሁ አነጋገር በፌርዴ ቤት ወይም በላሊ በህግ የዲኝነት 
ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ተቀብል አከራክሮ ውሳኔ ወይም ፌርዴ ሉሰጥ የሚችሇው ዲኝነት 
የተጠየቀበት ጉዲይ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ በሀገራችን ኢትዮጵያ 
መንግስትና ሀይማኖት የተሇያዩ መሆናቸውንና መንግስት በሀይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ 
እንዲይገባ፣ሀይማኖትም በመንግስት ጉዲይ ጣሌቃ እንዲይገባ በኢ/ፋ/ዱ/ሪ/ህገ መንግስት አንቀጽ 
11(1) እና (3) በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በመሆኑም በኢትዮጵያ መንግስትና ሀይማኖት በህገ 
መንግስቱ የተሇያዩ ናቸው፡፡ ይህ እስከሆነ ዴረስ የመንግስት አንደ ክፌሌ የሆነው ፌርዴ ቤት 
አመሌካች እና ተጠሪዎች ባሊቸው ሀይማኖታዊ በሆነ አሇመግባባት ወይም በአምሌኮ ስርዓት 
ጣሌቃ ገብቶ ህገ ዯንቡን በመተርጎም የሚወስንበት የህግ መሰረት የሇውም፡፡  

በመሆኑም የስር ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪዎች ያቀረቡትን በፌርዴ ሉወሰን የማይችሇውን ጉዲይ 
ተቀብል አከራክሮ መወሰኑም ሆነ የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በይግባኝ ተቀብል ማጽናቱ መሰረታዊ የሆነ 
የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በማግኘታችን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 
 የሏዋሳ ከተማ ከፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 06162 በቀን 09/02/2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት 
የሰጠውን ፌርዴ እንዱሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 50948 
በቀን 19/5/2003 ዓ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠውን ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ/348(1) መሰረት 
ሽረናሌ፡፡  

 ተጠሪዎች ያቀረቡት ጉዲይ በሚከተለት ሀይማኖታዊ ስርዓት እና በሚመሩበት ዯንብ መሰረት 
እሌባት ከሚያገኝ በቀር በፌርዴ ቤት የሚወሰን ጉዲይ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡  

 የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

         መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                    
 
 
 


	66957

