የሰ/መ/ቁ. 39464
ግንቦት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ሏረር ቢራ አክሲዮን ማኀበር - ነ/ፇ ሬዴዋን አህመዴ
ተጠሪ፡- አቶ አብደሌቃዴር አብደረዛቅ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የተጀመረው በሏረሪ ሕ/ብ/ክ/መ/ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች የሥር ተከሣሽ ተጠሪ የሥር
ከሳሽ ነበሩ፡፡ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ በመሌካች ዴርጅት በሠራተኝነት ከ1974 ዒ.ም. ጀምሮ ስሠራ ቆይቼ
በራሴ ፌቃዴ ውላን አቋርጫሇው በአዋጅ ቁ. 494/98 አንቀጽ 39/2/ሸ/ መሠረት የሥራ ስንብት ክፌያ ሉከፌሇኝ ሲገባ
ቤት ከሇቀቅክ በሚሌ ምክንያት ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ የተሇያዩ ክፌያዎችን እንዱከፇሇኝ በማሇት ጠይቋሌ፡፡
አመሌካችም ሇክሱ ባቀረበው መሌስ ተጠሪ በአዋጅ ቁ 494/98 39/2/ሸ መሠረት የጠየቁት የስንብት ክፌያ የሕግ
ዴጋፌ የሇውም ምክንያቱም ተጠሪ ኃሊፉ ሆነው ሲሰሩ ስሇነበረ በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ ሉፃፌ አይገባም በተጨማሪም
ተጠሪ የጡረታ መብት ተጠቃሚ ስሇሆኑ የስንብት ሉከፇሊቸው አይገባም፣ የአመሌካችን /የዴርጅቱን/ ንብረት ሳያስረክቡ
ክፌያ ሉጠይቁ አይችለም ሲሌ ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩ የቀረበሇት የሏረሪ ክሌሊዊ መንግሥት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን በማከራከር ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡ በውሣኔውም አመሌካች ሊቀረቡት መቃወሚያ በመመርመር ውዴቅ በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ሲወስን ተጠሪ
በአሰሪና ሠራተኛ አዋጅ መሠረት ሉዲኙ እንዯሚገባ በማመሌከት በዚሁ አዋጅ መሠረት ተጠሪ በፇቃዲቸው ስራቸውን
በመሌቀቃቸው በሕጉ አግባብ ሉከፇሊቸው የሚገባውን ክፌያ በጥያቄያቸው መሠረት የተሇያዩ ክፌያዎች ሇተጠሪ
እንዴከፌሌ በመወሰን አመሌካች በክስ መሌሱ ሊይ ንብረቴን ሳያስረክበኝ ክፌያ ሉጠይቅ አይገባውም ያሇውን ነጥብ አሌፍ
ንብረቱን /ቤት/ አስመሌክቶ አመሌካች ቤቱ በራሱ ስም ተመዝግቦ መኖሩን አሊረጋገጠም፤ የተከሣሽ ከሣሽነትን ማቅረብ
ሲገባው ክርክር ማቅረቡ ሕጋዊ አይዯሇም ሲሌ ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
አመሌካችም በዚህ ውሣኔ ባሇመስማማት ሇክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኙን ቢያቀርብም ጉዲዩ የቀረበሇት
ፌ/ቤትም የሥር ውሣኔ ጉዴሇት የሇውም በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 337 መሠረት መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውም የቀረበው በዚሁ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው ሊይ በሥር ፌ/ቤቶች
የተሰጡት ውሣኔዎች መሠረታዊ የሆነ የሕግ ሥህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት እንዱታረምሇት ጠይቋሌ፡፡
በዚህ መሠረት የሰበር ችልቱ ተጠሪ በአመሌካች
ብሌክሇትም ተጠሪ መጥሪያ ቢዯርሰውም ክርክሩ ሉሰማ
በማረጋገጡ ተጠሪ በላለበት ጉዲዩ እንዱታይ በማዴረግ
የተባሇውም በሥር ፌ/ቤት ሇተጠሪ ሉከፇሇው ይገባሌ ያለት

በኩሌ ሊቀረበው አቤቱታ ቀርቦ መሌሱን እንዱሠጥ መጥሪያ
በተወሰነበት ቀን ሉቀርብ ባሇመቻለና አመሌካችም ይህንኑ
መዝገቡን መርምረናሌ መዝገቡ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ
የስንብት እና የቦነስ ክፌያን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡
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የሰበር ችልቱም አቤቱታ የቀረበሇትን ውሣኔ የአመሌካችን አቤቱታ፣ አግባብነት ካሇው ሕግ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡እኛም የጉዲዩን አመጣጥ ጠቅሊሌ ባሇ መሌኩ ስናየው ተጠሪ በአመሌካች ዴርጅት በማገሌገሌ ቆይተው በራሳቸው
ፌቃዴ የሥራ ውሊቸውን በማቋረጣቸው አመሌካች ቤት /ንብረት/ ካሊስረከብከኝ በማሇት በሕጉ የሚፇቀዴሌኝን ሉከፌሇኝ
ፇቃዯኛ አሌሆነም ብሇው በመክሰሳቸው አመሌካችም ተጠሪ በእጃቸው የሚገኘውን ንብረት ሣያስረክቡኝ ክፌያ ሉጠይቁኝ
አይችሌም በማሇት በመከራከራቸው ጉዲዩ የቀረበሇት ፌ/ቤት የተጠሪን የክፌያ ጥያቄ በመቀበሌ እንዱከፇሇው በመወሰን
ንብረትን አስመሌክቶ በተከሣሽ ከሣሽነት ያሌቀረበ ነው በማሇት ውዴቅ ሲያዯርገው የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ጉዴሇት
የሇበትም ሲሌ የሥር ውሣኔን አጽዴቆታሌ፡፡
እንግዱህ ከቀረበው ውሣኔና የአመሌካችን አቤቱታ እንዯመረመርነው ምንም እንኳ ክፌያን አስመሌክቶ ሇማጣራት
ጭብጥ ቢያዝም በተጓዲኝ አመሌካች ተጠሪ ሉያስረክበኝ ይገባሌ የሚሇውን ቤት በዋናነት ሉታይ የሚገባው ነጥብ ሆኖ
ተገኝቷሌ፡፡ በመሠረቱ ተጠሪ በሥር ክሣቸው ተጠሪ ንብረቴን ካሊስረከብከኝ በማሇት ክፌያ ሉከፌሇኝ ፌቃዯኛ አሌሆነም
ሲለ ክስ መስክረዋሌ፤ ከዚህ በመነሣት ተጠሪ ከጠየቁት ክፌያ ውስጥ በአዋጁ አንቀጽ 36 መሠረት ሉከፇሊቸው
የሚገባውን ጠይቋሌ ይህ አንቀጽም አስፇሊጊ ክፌያዎች አሰሪው በሰባት /7/ ቀን ውስጥ ሇሰራተኛው ሉከፌሌ እንዯሚገባ
ይዯነግጋሌ፡፡ ይህን ካሌፇፀመ በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 38 መሠረት አሠሪ በራሱ ጥፊት ካሌከፇሇ ሇሠራተኛ ክፌያ የዘገየበትን
እንዱከፌሌ ያዛሌ፡፡ ሇእነዚህ አንቀጾች አግባብ ያሇውን ትርጉም ሇመስጠት /ክፌያ ዘገየ ወይም አሌዘገየም/ ሇማሇት
የንብረቱ ባሇይዞታነትና ተጠሪ ሉያስረክብ ይገባሌ ወይ? ወይስ አይገባም? የሚሇው ነጥብ ሉጣራ የሚገባው ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ ምክንያቱም የተጠሪን የክፌያ ጥያቄ ምሊሽ ሇመሰጠት ስሇሚረዲ ነው፡፡ በተጨማሪም አመሌካች ተጠሪ
ንብረቱን ሣያስረክበኝ ክፌያ ፇጽምሌኝ ሉሇኝ አይገባም የሚሌ ክርክር ስሊሇው ነው በመሠረቱ በአመሌካች አቤቱታ ሊይ
ሇመረዲት እንዯቻሌነው አመሌካች የተባሇውን ቤት ሇሰራተኞቹ ማረፉያነት በማሰብ ከክሌለ የኪራይ ቤቶች አስተዲዯር
በራሱ ስም እንዯተረከባቸው እየገሇፀ ነው ይህ ባሇበት የሥር ፌ/ቤቶች ቤቱንም ቢሆን የማን ንብረት /በማን ስም/ እንዲሇ
በራሱ ጊዜ ሉያጣራውና ውሣኔ ሉያሳርፌበት ሲገባ የአመሌካች ቤት መሆኑ አሌተረጋገጠም የተከሣሽ ከሣሽነት ሉቀርብበት
ይገባሌ በማሇት ጥያቄውን ማሇፈ አግባብነት የሇውም ምክንያቱም ተጠሪም ቢሆን የኔ ንብረት ነው ሲሌ ያቀረበው
ማሳመኛ ነጥብ የሇምና ነው፡፡ ባጠቃሊይ የንብረት ጥያቄው ምሊሽ ሣያገኝ የተጠየቀውን ክፌያ ነጥል ውሣኔ መስጠቱ
የተጠየቀውን ዲኝነት በአግባቡ ምሊሽ ተሰጥቶታሌ ሇማሇት አዲጋች ነው፡፡ በመሆኑም ከሊይ የተጠቀሱት ነጥቦች ተጣርቶ
ሣይጠናቀቁ በክሌለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ እና በከፌተኛውም ፌ/ቤት ሣይታረም መቅረቱ
መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የሏረሪ ሕዝብ ብ/ክ/መ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27167 ግንቦት 21/2ዏዏዏ እና የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የመ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪ በያዙት ቤት ሊይ በማከራከር ውሣኔ በሕጉ መሠረት ይስጥ ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343
መሠረት መዝገቡን መሌሰናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ የግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዒ
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