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የሰ/መ/ቁ. 3994ዏ 

ግንቦት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ታፇሰ ይርጋ  

  ፀጋይ አስማማው  

  በሊቸው አንሺሶ 

  አሌማው ወላ   

አመሌካች፡- ወ/ሮ ነጂባ ነጋሽ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዚያዲ ዳታሞ  - ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሁከት ይወገዴሌኝን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም የአሁኗ ተጠሪ ነሏሴ 15 ቀን 1998 ዓ.ም. 
በፃፈት ማመሌከቻ ሟች አቶ አብድ ናስር ሼህ ጀቤር ከተባለት ባሇቤታቸው ጋር በአዱስ አበባ ከተማ አራዲ ክፌሇ ከተማ 
ቀበላ 11/12 የቤት ቁጥር 1638 የሆነውን ከመንግሥት ተከራይተው ሲኖሩ እንዯነበር፣ ተጠሪ ያሊግባብ የቤቱን ኪራይ 
ቀበላው በስማቸው አዴርጎሊቸው ቤቱን መያዛቸውን በመዘርዘር ተጠሪ የፇጠሩት ሁከት እንዱወገዴ ይወስንሊቸው ዘንዴ 
ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኗ አመሌካችም የቤቱ ኪራይ በስማቸው የዞረሊቸው የሟቹ ሚስት በመሆናቸው መሆኑን፣ ተጠሪ 
በወቅቱ በቤቱ ያሌነበሩ መሆኑን በመዘርዘር ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ 
የተመሇከተው የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ የቀበላው አስተዲዯር 
ተጠሪ በቤቱ ሊይ ከአመሌካች ጋር አኩሌ መብት ያሊቸው መሆኑን እያወቀ ተጠሪን በማስታወቂያ ሣይጠራና የቤት ኪራይ 
ስም ዝውውሩን መፇፀሙና ከአመሌካች ኪራይ መቀበለ በተጠሪ ሊይ ሁከት መፌጠር ነው በማሇት አመሌካችና ተጠሪ 
በቤቱ ሊይ በጋራ እንዱገሇገለበትና በጋራ ኪራይ እንዱከፌለ እንዱዯረግ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት 
የከተማው ይግባኝ ሰሚ ችልትም ይግባኙን ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ የከተማው የሰበር ሰሚ ችልትም በጉዲዩ ሊይ የተፇፀመ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሌተገኘም ሲሌ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ 
የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌ/ቤቶችን ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

 አመሌካች ነሏሴ ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በፃፈት 2 /ሁሇት/ ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- የተጠሪ 
የሁከት ይወገዴሌኝ ጥያቄ በጊዜ ያሌቀረበና የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149 ዴንጋጌን ያሊገናዘበ ሆኖ እያሇ በተከራይነት ባገኘሁት 
የይዞታ መብትን እንዲካፌሌ መወሰኑ ሔጋዊነት የላሇው በመሆኑ ሉሻር ይገባሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ 
ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው ኀዲር ዏ3 ቀን 
2ዏዏ1 ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ የአመሌካችን ቅሬታ ሇመንቀፌ፣ የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ተገቢነት በመዘርዘር ውሣኔው 
ሉፀና ይገባሌ ሲለ መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡  

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች ሁከት ፇጥረዋሌ መባለ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን በጭብጥነት ሉታይ 
የሚገባው ነጥብ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡  
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 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት የቀበላው አስተዲዯር የሚያስተዲዴረው 
የመንግሥት ንብረት መሆኑን፣ ቤቱን ሟቹ ተከራይተውት ይኖሩበት እንዯነበር፣ ከሟች ሔይወት ማሇፌ በኋሊ በወቅቱ 
ይዘውት በነበረው የሚስትነት ማስረጃ መሠረት አመሌካች የቤቱን የተከራይነት መብት ቀበላው ያስተሊሇፇሊቸው 
መሆኑን፣ በዚህ ጊዜ ተጠሪ ከቤት ያሌነበሩና ሔጋዊ ጠባቂም ያሌነበራቸው መሆኑን ነው፡፡  

 በመሠረቱ የአንዴ ንብረት ባሇይዞታ የሆነ ሰው ይዞታው ሇመንጠቅ ወይም በይዞታው ሊይ ሁከት ሇመፌጠር 
የሚፇፀምን ማንኛውንም ዴርጊት እንዱቆም ወይም ተገቢው መብት እንዱመሇስሇት ሔጉ ከዘረጋሊቸው መንገድች አንደ 
የይዞታ ክስ /Possessory action/ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1149/1/ ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት የሁከት 
ይወገዴሌኝ ክስ ሇማቅረብ የሚቻሇው አቤቱታ አቅራቢው ሇክርክሩ መነሻ በሆነው ንብረት ሊይ በቀጥታ ወይም በጠባቂ 
ይዞታ ሲኖረውና ይህንኑ ሁኔታ በኃይሌ ሲነጠቅ ነው፡፡ እንዱሁም የይዞታ ክስ የሚቀርበው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን 
ንብረት በወቅቱ ሇመያዝ ምንም ዓይነት መብት የላሇው ሰው ሲይዝ ስሇመሆኑም ተጠቃሹ ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም 
የሁከት ይወገዴሌኝ አቤቱታ አቅራቢ ማረጋገጥ ያሇበት ንብረቱ በሔግ አግባብ በይዞታው የነበረና የሁከት ዴርጊት 
ፇፃሚው የኃይሌ ተግባር በመጠቀም ወይም በሚስጢር ንብረቱን የወሰዯበት መሆኑን ነው፡፡ ይህ የዴንጋጌው መንፇስ 
የሚያስረዲው የሁከት ተግባር የሚኖረው ባሇይዞታ የሆነው ሰው በይዞታው ሥር በሚገኘው ንብረት እንዲይገሇገሌበት ላሊ 
ሰው ጣሌቃ ገብቶበት መሰናክሌ ሲፇጥርበት ወይም ረብሻ ሲፇጥርበት መሆኑን ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 114ዏ እና 1149 
ዴንጋጌዎች ይዘት የሚያሣዩትም ይህንኑ ነው፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ከሊይ ከተገሇፀው ነጥብ በተጨማሪ የሚያስገነዝቡት 
ነጥብ የሁከት ይወገዴሌኝ ክስ አቅራቢ የተሻሇ የይዞታ መብት ያሇው ስሇመሆኑ ማረጋገጥ ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ ወዯ 
ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ በቤቱ ሊይ ከአመሌካች የተሻሇ መብት የላሊቸው መሆኑ፣ አመሌካች ቤቱን የያዙት 
በቀበላው ስምምነት የተከራይነት መብት አግኝተው እንጂ በኃይሌ አሇመሆኑ የተረጋገጡ ፌሬ ጉዲዮች ናቸው፡፡ እንዱህ 
ከሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 114ዏ እና 1149 ዴንጋጌዎች የተመሇከቱት ሔጋዊ መሥፇርቶች አሇመሟሊታቸውን በቀሊለ ሇመገንዘብ 
አያዲግትም፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ተግባር ሁከት ሉባሌ የሚችሌበትን ሔጋዊ ምክንያት ስሊሊገኘን የበታች ፌ/ቤቶች 
ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

 

ው ሣ ኔ 

1/ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/መ/ቁ. አራ-ዏ3ዏ95 ጥቅምት 27 ቀን 
2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ፣ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ5585 መጋቢት 25 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ 
እንዱሁም የዚሁ ፌ/ቤት ሠበር ሠሚ ችልት በመ/ቁ. ዏ6753 ሏምላ 25 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2/ አመሌካች በተጠሪ ሊይ የፇጠሩት ሁከት የሇም ብሇናሌ፡፡ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት በጋራ የሚገሇገለበት 
ወይም እኩሌ ተካፌሇው የሚከራዩበት ሔጋዊ ምክንያትም የሇም ብሇናሌ፡፡  

3/ ሇክርክሩ የተዯረገውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡  

 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

ነ/ዓ 
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