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የሰ/መ/ቁ. 49985 

ህዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም 

  ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   ብርሀኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ሻሇቃ አሰፊ አየሇ ዯምሴ ጠበቃ አቶ ግርማ አይታገዴ 

ተጠሪ፡- ፌቃደ ሙለኔታ - አሌቀረበም 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ አንዴ ተሇይቶ የታወቀ ንብረት ተወስድብኛሌ ይመሇስሌኝ በሚሌ በሁከት 
ይወገዴሌኝ ስም ክስ በቀረበ ጊዜ ሇዚህ ዓይነቱ ክስ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ 
ተፇፃሚነት አሇው ወይስ የሇውም? የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ ሇይቶ ሇመወሰን ሌንከተሌ የሚገባውን 
አተረጓጏም የሚመሇከት ነው፡፡ 

ሇዚህ የሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው የአሁን አመሌካች በተጠሪ ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሰኔ 22 ቀን 1991 ዓ.ም ያቀረቡት ክስ ሲሆን ይዘቱም ባጭሩ በወረዲ 17 
ቀበላ 20 ክሌሌ ውስጥ በካርታ ቁጥር 23803 የተሰጠኝን ስፊቱ 250 ካ.ሜትር የሆነውን ቦታ ከእነ 
ጅምር ቤቱ በመያዝ አሇቅም ስሊሇ ሇቆ እንዱያስረክበኝ የሚሌ ነው፡፡ 

የአሁን ተጠሪም በተከሳሽነቱ ክርክር ያስነሳውን ንብረት ከያዝኩበት ጊዜ ጀምሮ ከሳሽ ቦታው 
ተወሰዯብኝ በማሇት ክስ እስካቀረቡበት ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲሰሊ 13 ዓመት ያሇፇው ስሇሆነ በይርጋ 
ቀሪ ነው፡፡ 

ቦታውን ተረክበው ግንባታ ባሇማከናወናቸው በመንግስት መመሪያ ከተወሰዯባቸው 
መንግስትን እንጂ እኔን አይጠይቁም ቦታውን በክፌለ ቀበላ አመሌክቼ በ1978 ዓ.ም ተሰጥቶኝ 
ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ የንግዴ ፇቃዴ አውጥቼ በይዞታ ሥር አዴርጊያሇሁ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክር መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ የቀረበውን የሰነዴና የሰው ማስረጃ ከተመሇከተ 
በኋሊ ክርክር ያስነሳውን ቦታ የአሁን ተጠሪ ከመቼ ጊዜ ጀምሮ ያዙት የሚሇውን ነጥብ በሚመሇከት 
የተጠሪ ማስረጃዎች ከአመሌካቹ በተሻሇ ሚዛን በሚዯፊ መሌኩ አረጋግጠዋሌ፡፡ ከዚህ በተጠሪ ይዞታ 
ሥር ንብረቱ ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ ያሇው (ከ1978-1991) ዓ.ም ያሇው ጊዜ ሲታሰብ ከ2 ዓመት 
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በሊይ ስሇሚሆነው በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) መሠረት ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ ይህ 
ውሳኔ በየዯረጃው ባለት ፌ/ቤቶች በመፅናቱ ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ ችሎሌ፡፡ 

በሰበር ቅሬታቸውም ሊይ ሇይርጋ ጊዜ መነሻ ሆኖ የሚያዘው ጊዜ የትኛው  ሉሆን ይገባሌ 
የሚሇውን አስመሌከቶ የፌሬ ነገር ዝርዝር ክርክር ካቀረቡ በኋሊ የእኔ ክስ የሥረ-ነገር ጥያቄ በሚሌ 
አገሊሇፅ ይጥቀሱት እንጂ የባሇቤትነት ጥያቄ ነው በማሇት ሁከት ይወገዴ በሚሇው አይወዴቅም 
ስሇሆነም በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149 የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇፃሚነት የሇውም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

ተጠሪም በጊዜው የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ሇመመሌከት ሥሌጣን ሇነበረው ፌ/ቤት ክሱን 
ማቅረባቸው ክሳቸው የሁከት ይወገዴሌኝ የሚሌ እንዯነበረ በእራሱ አስረጂ ነው እንዱሁም ክሱ 
የመፊሇም ሳይሆን የይዞታ ስሇመሆኑ ብር 2000.00(ሁሇት ሺህ) መገመታቸው ክሳቸው በሁከት 
ይወገዴሌኝ ሊይ የተመሠረተ መሆኑን ያመሇክታሌ በማሇት ሇተያዘው አከራካሪ ጉዲይ አግባብነት 
ያሇውን መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን፤ እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው 
መርምረናሌ፡፡ 

የአመሌካች የክስ ምክንያት ተሇይቶ የታወቀ ንብረት ተወስድብኛሌ፤ ይመሇስሌኝ የሚሌ 
እንዯመሆኑ የክሱ አቀራረብ ሥርዓት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 226(3) እንዯተመሇከተው ትክክሇኛ ዋጋው 
ተገምቶ ነገሩን አይቶ ሇመወሰን የሥረ ነገር ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ተገቢውን የዲኝነት ገንዘብ 
ተከፌልበት ሉቀርብ እንዯሚገባ አመሊካች ነው፡፡ በዚህ መሠረት መቅረብ ሲገባው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 
1149(1) ሁከት የተነሣበት ሰው ሁከት እንዱወገዴሇት መጠየቅ ይችሊሌ ከሚሇው የህግ አነጋገር 
‛ሁከት ይወገዴሌኝ“ የሚሇውን ሇይቶ በገንዘብ ሉገመት እንዯማይቻሌ ተዯርጎ መቅረቡን ያሳያሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(1) ሊይ ሁከት የተፇጠረበት ሰው ሁከት እንዱወገዴሇት፤ 
ይዞታው የተወሰዯበት ሰው የተወሰዯበት ነገር እንዱመሇስሇት ሁሇቱንም ዓይነት ሁኔታዎች ሇያይቶ 
የዯነገገ በመሆኑ የተወሰዯን ነገር ሇማስመሇስ በሚሌ ዲኝነት ሇመጠየቅ በተፇሇገ ጊዜ ከሊይ 
በተመሇከተው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 16፣ 226(3) መሠረት ትክክሇኛ ዋጋው ተገምቶ ተገቢው ዲኝነት 
ተከፌልበት የሥረ ነገር ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት የሚቀርብ እንጂ የተፇጠረ ሁከት እንዱወገዴ 
(‛cessation of interference“) እንዯሆነ ተቆጥሮ በገንዘብ የማይገመቱ አቤቱታዎች በሚቀርቡበት 
ሁኔታ ሉስተናገዴ የሚችሌ እንዲሌነበር ተገንዝበናሌ፡፡ 

ይህ ዓይነቱ በክስ አቀራረብ ረገዴ የሚታየው ሥነ ሥርዓታዊ ግዴፇት የሥረ ነገር ሥሌጣን 
ባሇው ፌ/ቤት ቀርቦ ጉዲዩ እንዲይታይ በማዴረግ ብቻ ውጤቱ የተንፀባረቀ ሳይሆን በይርጋ ዯንቦች 
አፇፃፀም ሊይ ችግርን አስከትሎሌ፡፡ 

ከክርክሩ ዓይነት አንፃር ጉዲዩ በሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ ሥር ሉሸፇን የሚችሌ ባሇመሆኑ 
ሇዚህ ሇተያዘው ክርክር በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) የተቀመጠው የይርጋ ጊዜ አግባብነት የላሇው መሆኑ 
እየታወቀ የክሱን ይዘት ሳይሆን የክሱን አርዕስት ብቻ በመመሌከት የሥር ፌ/ቤቶች ሇጉዲዩ 
ተፇፃሚነት የላሇውን የይርጋ ዘመን ተፇፃሚ በማዴረጋቸው የህግ ስህተት መፇፀማቸውን 
ተረዴተናሌ፡፡ 
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በተጠሪ ክርክር ሊይ እንዯተገሇፀው አከራካሪ የሆነው ንብረት በተጠሪ እጅ ከገባ 13 ዓመት 
አሌፍታሌ የሚሌ ክርክር ስሇቀረበ የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1149(2) ተጠቅሶ ሁሇት ዓመት አሌፍታሌ ቢባሌም 
ከ10 ዓመት (ከአስር ዓመት) በሊይ ያሇፇው መሆኑ ከተረጋገጠ በይርጋ ቀሪ መሆኑ ስሇማይቀር 
የተሇየ ሇውጥ አያመጣም እንዲይባሌ የተወሰዯ ንብረት ሇማስመሇስ እና የመፊሇም መብትን 
ሇማስከበር የሚቀርቡ ክሶች (petitory actions) በይርጋ ዘመን ቀሪ ሉሆን የማይገባበትን የህግ 
ትንታኔ በመስጠት ከዚህ ቀዯም በዚህ የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁ 43600 በሆነው 
ውሳኔ የተሰጠበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1677 እና 1845 መሠረት የተቀመጠው የ10 ዓመት የይርጋ 
ጊዜም ሇዚህ ጉዲይ ተፇፃሚነት ያሇው ሆኖ አይገኝም፡፡ 

በላሊ በኩሌ የክሱ አቀራረቡ ግዴፇት በሥረ ነገር ሥሌጣን ረገዴ ያስከተሇውን ሥነ-
ሥርዓታዊ ስህተት በማየት የሥረ-ነገር ሥሌጣን የማይታሇፌ የመርህ ጉዲይ እንዯመሆኑ በሥር 
ፌ/ቤት ከፌርዴ በፉት በማናቸውም ጊዜ በየትኛውም ዯረጃ ሉታረም ይገባሌ የሚሇውን መሠረት 
በማዴረግም ጉዲዩን ተመሌክተናሌ፡፡ 

ሇዚህ ሰበር ጉዲይ መነሻ የሆነው ክስ በቀረበበት ዘመን በ1991 ዓ.ም የአዱስ አበባ ከተማ 
ፌ/ቤቶች ይህንን መሰሌ የባሇቤትነት ጉዲይ ተቀብሇው ሇማስተናገዴ የሚያስችሊቸው ስሌጣን 
ያሌነበራቸው መሆኑ ቢታወቅም፤ እንዱሁም ክርክሩ የተነሣው በሁሇት ግሇሰቦች መካከሌ እንዯመሆኑ 
በአዋጅ ቁጥር 361/95 መሠረት ሥሌጣን የላሊቸው ቢሆንም በክርክር ሊይ የነበሩ ጉዲዮች በምን 
አኳኋን መስተናገዴ እንዯሚኖርባቸው በሚዯነግገው የተሻሻሇውን የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 
ቻርተር ሇማሻሻሌ በወጣው በአዋጅ ቁጥር 408/1996 አንቀጽ 2(3) በአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 
66 ሥር የሚከተሇው አንቀጽ 10 ተጨምሯሌ ካሇ በኋሊ በአንቀጽ 10 ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ ነክ 
ጉዲዮች ፌ/ቤት በመታየት ሊይ የነበሩና በአዋጅ ቁጥር 361/95 በከተማ ፌ/ቤት ዲኝነት ሥሌጣን 
ሥር የማይወዴቁ ጉዲዮች በአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤት መታየታቸው ይቀጥሊሌ በሚሌ ምሊሽ 
ስሇተሰጠው ይህም ጉዲይ ከሊይ በዝርዝር እንዯህጉ አነጋገር ሁከት ይወገዴሌኝ በሚሌ ሥር 
የማይወዴቅ በመሆኑ ከጅምሩም ቢሆን በአዱስ አበባ ከተማ ነክ ፌ/ቤት ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ 
ባይሆንም ክርክሩ ሳይቋጭ በክርክር ሊይ የሚገኝ እንዯመሆኑ ከሊይ በተመሇከተው አዋጅ መሠረት 
አሁንም በተጀመረበት ፌ/ቤት የሚታይ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ 00257 በ3/2/2001 ዓ.ም የሰጠው 
ውሳኔ፣ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ 08247 በ15/7/2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና 
የከተማው ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በፌ/መ/ቁ 09744 በ06/2/2002 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች ክስ በይርጋ ዘመን ቀሪ ሉሆን የሚችሌ ባሇመሆኑ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
በቀሪው ጉዲይ ሊይ ጉዲዩን ተመሌክቶ ተገቢውን ዲኝነት ይስጥበት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 
341 መሠረት መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡ 

በዚህ ሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ባዯረጉት ክርክር ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ 
ተዘግቷሌ፡፡  

ራ/ታ                            የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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