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  የሰ/መ/ቁ. 57ዏ44  

                                                        ጥር 25 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም 

ዲኞች ፡- ተገኔ ጌታነህ 

ዲኜ መሊኩ 

    ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡- 1. የሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ ዏ7/14 አስተዲዯር ፅ/ቤት ነ/ፇጅ ሠይፈ ግርማ 
ቀረቡ  

           2. በሌዯታ ክ/ከተማ የመሬት ግንባታ ፇቃዴ አሰጣጥና ይዞታ አስተዲዯር 
ፅ/ቤት ነ/ፇጅ ሠይፈ ግርማ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- አቶ ታሪኩ ዐርጌሣ - ቀረቡ  

       መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የሁከት ይወገዴሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ 
ባሁኑ አመሌካች ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመርያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሊይ በመሠረቱት ክስ መነሻ 
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- በወረዲ ዏ3 ቀበላ 47 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውንና ቁጥሩ ዏ4613 የሆነ 
ቤት ተጠሪ በጨረታ አሸንፇው የገዙት መሆኑን፣ ቤቱ በእርጅና ምክንያት ሉፇርስ በመዴረሱ 
በጊዜአዊነት በሊሜራ እንዱያዴሱ መስከረም 15 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም የእዴሳት ፇቃዴ ተፇቅድሊቸው 
ቤቱን ሰርተው ሲጨርሱ የተሠጠው የጊዜአዊ ግንባታ ፇቃዴ ከመመሪያ ውጪ ነው በማሇት 
ግንባታውን እንዱያፇርሱ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸው መሆኑን ገሌጸው ተግባሩ ሁከት በመሆኑ 
እንዱወገዴ ዲኝነት ሉሰጥ ይገባሌ በማሇት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ሇክሱ 
በሰጡት መከሊከያ መሌስም የእዴሳት ፇቃዴ የተሰጠበት መንገዴ ከሔግ ውጪ ነው በመሆኑም 
ግንባታው እንዱፇርስ ማስጠንቀቂያ ተፅፎሌ፣ ይህ ዯግሞ ሔጋዊ ተግባር እንጂ የሁከት ተግባር 
አይዯሇም በማሇት ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክራዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር የግንባታ ፇቃደ የተሰጠው 
ከመመሪያው ውጪና በስህተት መሆኑ ስሇተረጋገጠ እና የአመሌካቾች እርምጃ ሔጋዊ እንጂ ሁከት 
ሉባሌ አይችሌም በማሇት የተጠሪን ክስ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ተጠሪ 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ 
ይኸው ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መርምሮ የግንባታ ፇቃደ ሇተጠሪ መሰጠቱ እስከተረጋገጠ ዴረስ ተጠሪ 
በቅን ሌቦና የገነቡት ግንባታ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም፤ የአመሌካቾች ተግባር ሁከት ነው 
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሰበር አቤቱታቸውን ሇከተማው ሰበር 
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ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው መሰረታዊ ይዘትም የግንባታ ፇቃደ የተሰጠው 
ከመመሪያ ውጪ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ የአመሌካቾች ተግባር ሁከት ነው ተብል መወሰኑ 
የአመሌካቾችን ኃሊፉነት እና ተግባር ያሊገናዘበ በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት 
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇተጠሪ የተሰጠው ማስጠንቀቂያ የሁከት 
ተግባር ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በሔጋዊ መንገዴ 
ባሇንብረት ሁነውና ከመንግስት አካሌ ጊዜአዊ ፇቃዴ ወስዯው የገነቡት ግንባታ እንዱፇርስ 
ማስጠንቀቂያ መጻፌ ሁከት ነው ተብል መወሰኑ ምንም የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ ውሳኔው 
ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ የተሠጣቸው ጊዜያዊ ግንባታ ፇቃዴ ከዓሊማው 
ውጪ በስህተት የተሰጠ መሆኑ በሁለም የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ ነጥብ 
መሆኑን ነው፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የተፃፇውን ማስጠንቀቂያ ሁከት ነው 
ወዯሚሇው ዴምዲሜ ሉዯርስ የቻሇው ተጠሪ በተሰጣቸው ጊዜያዊ የግንባታ ፇቃዴ መሰረት በቅን 
ሌቦና ግንባታ ከአከናወኑ ሇስህተቱ ኃሊፉነት መውሰዴ ያሇበት ፇቃደን የሰጠው አካሌ ነው በሚሌ 
ምክንያት ነው፡፡  

 በመሠረቱ የአንዴ ንብረት ባሇይዞታ የሆነ ሰው ይዞታውን ሇመንጠቅ ወይም በይዞታው ሊይ 
ሁከት ሇመፌጠር የሚፇጸምን ማንኛውንም ዴርጊት እንዱቆም ወይም ንብረቱ እንዱመሇስሇት ሔጉ 
ከሚጠብቃቸው መንገድች አንደ አማራጭ የይዞታ ክስ ማቅረብ (Possessory Action) ስሇመሆኑ 
የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1149(1) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በዚሁ ዴንጋጌ መሰረት የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ መቅረብ 
የሚችሇው አቤቱታ አቅራቢው ሇክርክሩ መነሻ ከሆነው ነገር በቀጥታ ወይም በጠባቂ ይዞታ ሲኖረው 
ነው፡፡ እንዱሁም የይዞታ ክስ የሚቀርበው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ንብረት በወቅቱ ሇመያዝ ምንም 
አይነት መብት በላሇው ሰው ሊይ ስሇመሆኑም የዴንጋጌው መንፇስ ያስረዲሌ፡፡ የሁከት ይወገዴሌኝ 
አቤቱታ አቅራቢ በማስረጃ ማረጋገጥ ያሇበት ንብረቱ በይዞታው ስር የነበረና የሁከት ዴርጊት 
ፇፃሚው የኃይሌ ተግባር በመጠቀም ወይም በሚስጢር ንብረቱን የወሰዯበት መሆኑን ነው፡፡ የሁከት 
ተግባር የሚኖረው ባሇይዞታ የሆነ ሰው በይዞታው ስር በሚገኘው ንብረት እንዲይገሇገሌበት ላሊ ሰው 
ጣሌቃ ገብቶበት መሰናክሌ ሲሆንበት ወይም ረብሻ ሲፇርጥበት ነው፡፡ እንግዱህ የሁከት መፌጠር 
ዴርጊት ትርጓሜና ይዘቱ ከሊይ የተመሇከተው ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 114ዏ እስከ 1149 ዴረስ 
ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ 
የሚያቀርበው ሰው ንብረቱ በእርሱ ግሌፅ ቁጥጥር ስር መሆኑንና በዚህ ንብረት እንዲይገሇገሌበት 
ተከሳሹ ረብሻ የፇጠረበት ወይም መሰናክሌ የሆነው ስሇመሆኑ ከተከሳሽ በተሻሇ ማስረጃ የማስረዲት 
ሸክም አሇበት፡፡  

 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም፤ አንዴ ባሇይዞታ ይዞታውን ከሔጋዊ አካሌ ከወሰዯ በኋሊ 
ይዞታው የተሰጠበት አግባብ ከሔግ ውጪ መሆኑ ከተረጋገጠ ይኸው ስህተት እንዱስተካከሌና ሔጋዊ 
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እንዱሆን ሇማዴረግ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ በተሳሳተ መንገዴ በተሰጠ አስተዲዯራዊ ውሳኔ ቅን 
ሌቦና አዴሮበት ሇኪሳራ የተዲረገ ሰው ዯግሞ በሔጉ አግባብ ተገቢውን ኪሳራ ሇመጠየቅ ይችሌ 
ይሆናሌ ከሚባሌ በስተቀር ቀዴሞ በስህተት የተሰጠ ፇቃዴ ወይም ላሊ ውሳኔ ጸንቶ ሉኖር ይገባሌ 
ብል ሉጠይቅ የሚችሌበትና ፌርዴ ቤትም ይህንኑ ሉቀበሌ የሚገባበት አግባብ አይኖርም፡፡ አንዴ 
የአስተዲዯር አካሌ የሰጠው ውሳኔ ወይም የወሰዯው እርምጃ ሔገ ወጥ መሆኑን ከአረጋገጠ ይኸው 
ውሳኔ እንዱስተካከሌ የማዴረግ ኃሊፉነትና ተግባር አሇውና፡፡ በመሆኑም ሇተጠሪ የተሰጠው የግንባታ 
ፇቃዴ ከመመሪያው ዓሊማ ውጪ መሆኑ በመረጋገጡ ይህንኑ ሔጋዊ ያሌሆነ መመሪያ መሰረት 
በማዴረግ የተሰራ ግንባታ እንዱፇርስ ሇተጠሪ የተፃፇው ማስጠንቀቂያ አስተዲዯራዊ ኃሊፉነትንና 
ተግባርን ሇመወጣት የተዯረገ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሁከት ተግባር ሉሆን የሚችሌበት ሔጋዊ 
ምክንያት የሇም፡፡ በዚህም ምክንያት የከተማው ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የአመሌካቾች ተግባር ሁከት 
ነው በማሇት የከተማው መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩና የከተማው ሰበር 
ሰሚው ችልትም ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም 
በማሇት ማጽናቱ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በማግኘታችን ተከታዩን 
ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 12735 መጋቢት 14 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም 
ተሰጥቶ በከተማው ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 13339 ሚያዝያ 28 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም በትዕዛዝ 
የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመርያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 18533 የካቲት ዏ2 ቀን 2ዏዏ2 
ዓ/ም የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡  

3. አመሌካቾች በተጠሪ ሊይ የፇጠሩት ሁከት የሇም ብሇናሌ፡፡  
4. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ   
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