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የሰ/መ/ቁ. 42824 

ኀዲር ዏ8 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 

ዲኞች፡-  መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጎስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ብርሃኔ ተሰማ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ታምራት አያኔ - ጠበቃ ወረዯ ወ/አማኑኤሌ - ቀረቡ 

        2. የኮሌፋ ቀራኒዮ ክፌሇ ከተማ የንግዴና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ  

  በላለበት የሚታይ ነው፡፡ 

    መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1225 ስር የተመሇከተውን ንውጽውጽታን /Nuisance/ የሚመሇከት 
ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች የስር 
ከሣሽ ሲሆኑ ተጠሪዎች ዯግሞ ተከሣሽ ነበሩ ክሱም የካቲት 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የተፃፇ ሆኖ 
ይዘቱም ባጭሩ በመኖሪያነት በተሰጣቸው ቦታ አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ የገነቡት ቤት ያሊቸው ሆኖ 
ይኸው ተጠሪ በመኖሪያ ቤታቸው ሊይ የብየዲ ሥራ በመስራታቸው ጎረቤት በሆኑት አመሌካች ሊይ 
የዴምጽ ብክሇት ሁከት መፌጠራቸውን፣ 2ኛ ተጠሪም የብረታ ብረት ብየዲ ሥራ በኢንደስትሪ ዞን 
መስጠት ሲገባው ያሊግባብ ፇቃደን መስጠቱን ገሌፀው የተፇጠረው የዴምጽ ሁከት ሉወገዴሊቸው፣ 
የሥራ ፇቃዴም እንዱሠረዝ እንዱዯረግ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ 
የአሁኑ 1ኛ ተጠሪም ጉዲዩን በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ ሉታገዴ እንዯሚገባውና የብይዲ ማሽኑ 
ዝቅተኛ ዴምጽ ያሇው መሆኑን ገሌፀው የተከራከሩ ሲሆን 2ኛ ተጠሪም የሥራ ፇቃደን የሰጠው 
በሔግ አግባብ ነው ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም በ1ኛ ተጠሪ ሊይ የቀረበው ክስ በሁሇት ዓመት 
ይርጋ የታገዯ ነው፣ 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ዯግሞ የሰጠውን ፇቃዴ የሚሰርዘው ራሱ እንጂ ፌርዴ 
ቤት አይዯሇም ሲሌ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ሙለ በሙለ 
አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 አመሌካች ጥር 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሠበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው 
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አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ሁከቱ በክፌለ ዯንብ አስከባሪ ትእዛዝ መሠረት ቆሞ ቆይቶ እንዯገና 
ሲፇጠር ክስ ያቀረበ ሆኖ እያሇ በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ ይታገዲሌ ተብል መወሰኑ የሔግ ግዴፇት 
ያሇበት ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ተሽሮ ተገቢው ውሣኔ እንዱሰጥበት ይዯረግ ዘንዴ 
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም አመሌካች 
የተፇጠረው ሁከት ሇተወሰነ ጊዜ ከተወገዯ በኋሊ እንዯገና ሁከቱ በመጀመሩ ምክንያት የቀረበው ክስ 
በይርጋ ሉታገዴ ይገባዋሌ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር 
ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጏሊቸው 1ኛው ተጠሪ ሲቀርቡ 2ኛ ተጠሪ 
ባሇመቅረቡ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ጥቅምት 19 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ 
ሦስት ገጽ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የአመሌካች የሰበር ቅሬታ ነጥብ 
በስር ፌርዴ ቤት ያሌተነሣ በመሆኑ በሰበር ችልት ሉነሳ አይገባም፣ጉዲዩ በይርጋ የታገዯ ነው ተብል 
መወሰኑም ባግባቡ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀ ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር 
ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን 
ሇሰበር ችልቱ ቀርቦ ሉመመርመር ይገባሌ ተብል ሲታዘዝ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ ጏረቤት ሆነው በሚኖሩበት አካባቢ 
1ኛ ተጠሪ ከሚመሇከተው አካሌ ፇቃዴ ወስዯው የብረታ ብረት ብየዲ ሥራ እንዯሚሰሩና በስራው 
ወቅት ጥቅም ሊይ የሚውሇው ማሽን በሚያሰማው ዴምጽ አመሌካች ሁከት ተፇጥሮብኛሌ የሚለ 
መሆኑን ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ የብየዲ ሥራውን ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ የሚሰሩት መሆኑን በመግሇጽ 
የሚከራከሩ መሆናቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ 

 በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1225 ስር በባሇቤትነት መብት ያሇመጠን መገሌገሌን 
የሚዯነግገው ዴንጋጌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149 ስር ከተመሇከተው በይዞታ ሊይ ሁከት ስሇመፌጠር እጅጉን 
የተሇየ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 ስር የተመሇከተው ጉዲይ በሰፉ የባሇቤትነት መብት ሊይ በህጉ 
ከተመሇከቱት ገዯቦች መካከሌ አንደ ነው፡፡ ባሇቤቱ ዴርጊቱን የሚፇጽመው ወይም ሥራውን 
የሚፇጽመው በራሱ ንብረት ወይም ቤት ውስጥ ቢሆንም የዴርጊቱ ወይም የሥራው ውጫዊ 
መገሇጫዎች ላሊውን ጏረቤት ወይም ባሇቤት፣በላሊ ሔጋዊ አግባብ ተጠቃሚ የሆነውን ሰው 
እንዲይረብሽ፣ እንዲያውክ ወይም በማናቸውም መሌኩ ከተገቢው በሊይ የሆነ ችግርን እንዲያስከትሌ 
በማዴረግ መብቱን በሌክ ባሇቤቱ ይጠቀም ዘንዴ ህጉ ያበጀው፣ የባሇቤትነት መብትን አጠቃቀም 
አዴማስን የሚወሰን ሥርአት ስሇመሆኑ ከአንቀጽ 1226 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ጋር አዛምዯን 
በምናነብበት ጊዜ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው በመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149 ስር የተመሇከተው የይርጋ 
ጊዜ ሇጉዲዩ አግባብነት የሇውም፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም የክርክሩ ባህርይ የሚያሳየው የአመሌካች ጥያቄ በይዞታቸው 
ሊይ የተፇጠረው ሁከት እንዱወገዴሊቸው ሳይሆን የማሸኑ ዴምጽ የፇጠረባቸው ረብሻ 
እንዱወገዴሊቸው ነው፡፡ የማሽኑ ዴምጽ ሥራው እስከተሰራ ዴረስ የሚቀጥሌ መሆኑም ግሌጽ ነው፡፡ 
በላሊ አገሊሇጽ የብየዲው ሥራ ከተጀመረ በኋሊ የጊዜ ማሇፌ ሁኔታ መኖር በዴምጽ ሁከት 
ተፇጥሮብኛሌ በማሇት ክስ ሇማቅረብ የሚገዴብ አይዯሇም፡፡ ዋናው ቁሌፈ ነገር ዴምፁ ከመጠን 
በማሇፈ ረብሻ መፌጠሩን ማረጋገጥ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ዓይነተኛ 
ዓሊማውም ባሇሏብቱ በመብቱ በሚገሇገሌበት ጊዜ የጏረቤቱ ርስት ጥቅም የሚቀንስበትን ወይም 
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የሚጏዲበትን ማናቸውንም ከመጠን ያሇፇ ነገር ከመስራት መከሊከሌ ነው፡፡ አንዳ የተፇጠረ የዴምጽ 
ብክሇት እንዱቀጥሌ የሚዯረገበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ተከራካሪ ወገኖች የጠቀሱትን ዴንጋጌ ብቻ 
በመያዝ ሇፌሬ ጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ በመያዝ ውሳኔ መስጠት የዲኝነት አካሄዴ 
የሚፇቅዯው አይዯሇም፡፡  ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ በመሇየት ዲኝነት መስጠት የፌርዴ ቤት 
የእሇት ተእሇት የስራ ዴርሻ እንጂ የተከራካሪ ወገኖች አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌ/ቤት 1ኛ ተጠሪን 
በተመሇከተ የጉዲዩ ይዘት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 እና 1226 ዴንጋጌ ስር የተመሇከተውን የሚመሇከት 
ሆኖ እያሇ በይዞታ ሊይ ሁከት ሲፇጠር የይርጋ ጊዜን የሚመሇከተውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ 
ውሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ የተሰጠውን ውሣኔ ስንመሇከተው የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠው 
ተጠሪ ስሇንግዴ ፇቃዴ አሰጣጥና ምዝገባ በወጣው አዋጅ መሰረት መሟሊት ያሇባቸው ነገሮች ሲሟለ 
ፇቃዴ የመስጠት በኋሊም ጉዴሇት ካገኘ የማገዴና የመሰረዝ ሥሌጣን አሇው እንጂ የከተማውን 
የቦታና መሬት አጠቃቀም የመወሰን ሥሌጣን የሇውም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች 
በሰበር አቤቱታቸው ሊይ የስር ፌርዴ ቤት ይርጋን አስመሌክቶ የሰጠውን ውሳኔ ስህተት ነው 
የሚለበትን ምክንያት ከመዘርዘር ውጪ 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ የተሰጠው ውሳኔ የሔግ ስህተት 
ያሇበት መሆኑን በመግሇጽ ቅሬታቸውን አሌዘረዘሩም፡፡ በላሊ በኩሌ ይህ ችልት የንግዴ ምዝገባና 
ፇቃዴ አዋጅ ቁጥር 67/89 ሲመሇከተው የንግዴ ፇቃደን የተሰጠው ሰው በላሊ ሰው ሊይ በስራ 
በሚፇጥረው ረብሻ የንግዴ ፇቃዴ የሰጠው አካሌ ሉሰርዘው የሚገባ ስሇመሆኑ የማይዯነግግ መሆኑን 
ከአዋጁ አንቀጽ 10 ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሌ መሆኑን ተገንዝቧሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት 
በዚህ ረገዴ የዯረሰበት መዯምዯሚያ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ 
በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መ/ቁጥር 12960 ሰኔ 26 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 69348 ኀዲር 24 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. የአመሌካች ጥያቄ በይርጋ የሚታገዴበት ምክንያት ስሇላሇ 1ኛ ተጠሪ በሚሰሩት የብየዲ ሥራ 
የሚሰማው ዴምጽ ከመጠን በማሇፌ ወዯ አመሌካች መኖሪያ ዘሌቆ ሁከት የሚፇጥር መሆን 
ያሇመሆን፣ሇመከሊከሌ ያዯረጉት ነገር መኖር ያሇመኖሩን፣ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1225 ዴንጋጌ አኳያ 
በመመሌከት ጉዲዩ ሊይ ተገቢው ውሳኔ እዱሰጥበት ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341/1/ መሰረት መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. 2ኛውን ተጠሪ በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

 መዝገቡ ተዘገቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ኃ  
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