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ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
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ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወሌ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ነገረፇጅ እሸቱ በቀሇ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ዓሇምፀሏይ አያና - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች በኦሮሚያ ክሌሌ የጊንቢ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የምእራብ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ሏምላ 21 ቀን 2001
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ ተጠሪ በወረዲው ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርባ ሏምላ 23 ቀን 1984 ዓ.ም በተፃፇ ዯብዲቤ ወዯ
ተሊሊኪነት የሥራ መዯብ አሳዴጏኝ ዯመወዝና የማነቃቂያ አበሌ ከፌልኝ ከጉሉሶ ወዯ ጊንቢ ሲያዛውረኝ የቤት ኪራይ
አበሌና የዝውውር አበሌ በህብረት ስምምነቱ መሰረት ሉከፌሇኝ ሲገባ ያሌከፇሇኝ በመሆኑ ከተዛወርኩበት ጊዜ ጀምሮ
እንዱከፌሌ ውሳኔ ይሰጥሌኝ በማሇት አመሌካች ሊይ ያቀረበችው ክስ ነው አመሌካች በተከሳሽነት ቀርቦ የተጠሪ ክስ
በይርጋ ይቋረጣሌ በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ ተጠሪ በራሷ ፌሊጏትና ጥያቄ
ከጉሉሶ ወዯ ጊንቢ የተዛወረች በመሆኑ የቤት አበሌና የዝውውር አበሌ የማግኘት መብት የሊትም፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ
ከምትሰራበት ቦታ በመዛወሯ ምክንያት (disturbance allowance) ብር 300/ሦስት መቶ/ተከፌሎሌ፡፡ ከዚህ ውጭ
ያቀረበችው ጥያቄ በሔግም ሆነ በህብረት ስምምነቱ መሰረት የቀረበ አይዯሇም በማሇት የበኩለን ክርክርና ማስረጃ
አቅርቧሌ፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ የካቲት 12 ቀን 1995 የተፃፇ ማስጠንቀቂያ የሰጣት በመሆኑ
ይርጋው በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1853 መሰረት በተጠሪ ሊይ አይቆጠርባትም በማሇት የወሰነ ሲሆን ተጠሪ
ያቀረበችውን የጥቅማ ጥቅም በተመሇከተ ከየካቲት 12 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ አመሌካች እንዱከፇሊት በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያቀረበ ቢሆንም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ
ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የወረዲውን ፌርዴ ቤት ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡
አመሌካች የወረዲውና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡ የተጠሪ ጥያቄ ከአስራ
አምስት ዓመት በኋሊ የቀረበ ሆኖ አያሇ ጥቄው በይርጋ አይታገዴም ብሇው አግባብነት የላሊቸውን የፌትሏብሓር ሔግ
ቁጥር በመጥቀስ የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አንዴ ሰራተኛ በራሱ ጠያቂነት
ከአንዴ ከተማ ወዯ ላሊ ከተማ ከተዛወረ ከእቃ ማጓጓዣያ ወጭ በስተቀር ላሊ ነገር እንዯማይከፇሇው በህብረት ስምምነቱ
አንቀጽ 20(16) እና(17) ተዯንግጏ እያሇ ሇተጠሪ የዝውውር አበሌና የቤት አበሌ እንዱከፇሊት መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሎ የበታች ፌርዴ ቤቶች
ይርጋው የተቋረጠ መሆኑን የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1852 እና የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1853 ዴንጋጌዎች
በመጥቀስ መወሰናቸው ተገቢ ነው መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት በጠበቃዋ በኩሌ የቃሌ ክርክር አቅርባሇች፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የተዯረገው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን
እንዯመረመርነው የተጠሪ ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ ወይስ አይሆንም? የተጠሪ ክስ በይርጋ ቀሪ የሚሆን ከሆነ እስከ መቼ
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ዴረስ ያሇው ጥያቄዋ ነው በይርጋ የሚታገዯው? የሚሇውና አመሌካች ሇተጠሪ የቤትና የዝውውር አበሌ የመክፇሌ
ኃሊፉነት አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚለት ጭብጦች ውሳኔ ማግኘት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡
1. የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ ተጠሪ ያቀረበችው የዝውውር አበሌና የቤት አበሌ ጥያቄ መጠየቅ ከሚገባው
ጊዜ ውስጥ እስከ ስዴስት ወር ባሇው የጊዜ ገዯብ ካሌቀረበ በይርጋ የሚታገዴ ስሇመሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ
አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 162 ንኡስ አንቀጽ 3 ተዯንግጓሌ፡፡ የቤትና የዝውውር አበሌ በአዋጅ አንቀጽ 162
ንኡስ አንቀጽ 3 “ሰራተኛው የሚያቀርበው የዯመወዝ የትርፌ ሰአትና ላልች ክፌያዎች ጥያቄ መጠየቅ ከሚገባው
ጊዜ ጀምሮ እስከ ስዴስት ወር ባሇው ጊዜ ውስጥ ካሌቀረበ በይርጋ ይታገዲሌ” በማሇት በዯነገገው “ላልች
ክፌያዎች” በሚሇው ውስጥ የሚሸፇኑ ክፌያዎች ናቸው፡፡ የወረዲውና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የተጠሪ ጥያቄ
በይርጋ ቀሪ አይሆንም በማሇት የወሰኑት በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1852 መሰረት ይረጋው የተቋረጠ
መሆኑንና በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1853 መሰረት ተጠሪ ክስ ያሊቀረበችው አመሌካች ካሊት ፌርሏትና
ታዛዥነት ምክንያት ነው በማሇት ነው፡፡
በመሰረቱ የወረዲውና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የይርጋው መቋረጥ በምክንያትነት ያቀረቡት አመሌካች ተጠሪ የቤትና
የዝውውር አበሌ የማይገባት መሆኑን በመግሇጽ የካቲት 12 ቀን 1995 ዓ.ም የፃፇውን የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ነው፡፡ ይህ
ዯብዲቤ አመሌካች ተጠሪ የቤትና የዝውውር አበሌ ያሊት መሆኑን በሙለም ሆነ በከፉሌ በማመን የፃፇው ዯብዲቤ
ባሇመሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 164 ንኡስ አንቀጽ 3 መሰረት ይርጋውን ሇማቋረጥ የሚችሌ
አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ይርጋውን ሉያቋርጥ የሚችሌና በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ አንቀጽ 164
ዴንጋጌዎች የሚሸፇን ምክንያት ያሊቸው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ሣይቀርብሊቸው በጥቅለ የፌትሏብሓር ሔግ
ቁጥር 1852 በመጥቀስ ይርጋው ተቋርጧሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች ሇተጠሪ የፃፇውን ዯብዲቤ መነሻ በማዴረግ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ ያሊቀረበችው
አመሌካችን ስሇፇራችና በታዣዥነት ስሜት ነው በማሇት የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1853 በመጥቀስ የሰጡት ውሣኔ
የህጉን ዴንጋጌ አቀራረጽ ይዘት መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሊሇው ግንኙነት
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1853 ዴንጋጌ አግባብነትና ተፇፃሚነት የላሇው ዴንጋጌ በመሆኑ የወረዲው ፌርዴ ቤትና
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይህንን ዴንጋጌ አሊግባብ በመጥቀስ አመሌካች ከየካቲት 12 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ የቤትና
የዝውውር አበሌ እንዱከፌሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ተጠሪ የጠየቁት ቀጣይነት ያሇውና ተከታታይነት ባሇው ጊዜ ውስጥ ሉከፇሊቸው የሚገባ የቤትና የዝውውር አበሌ
ነው፡፡ ተጠሪ ሇወረዲው ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረቡት የካቲት 6 ቀን 1999 ዓ.ም መሆኑ ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ
ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ይህ በመሆኑ ተጠሪ ከነሏሴ 6 ቀን 1998 ዓ.ም በፉት አመሌካች የቤት አበሌና የዝውውር አበሌ
እንዱከፇሊት ያቀረበችው ጥያቄ በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ አንቀጽ 163 ንኡስ አንቀጽ 3 በይርጋ ቀሪ የሚሆን በመሆኑ
የወረዲው ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ከየካቲት 12 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ነሏሴ 5 ቀን 1998
ዓ.ም ሇተጠሪ የቤትና የዝውውር አበሌ እንዱከፌሌ የወሰኑት የይርጋ የጊዜ ገዯቡ ያሇፇበትን ጥያቄ አሊግባብ ተቀብሇው
በመሆኑ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም ከነሏሴ 6 ቀን 1998 ዓ.ም በፉት ያሇው የቤት አበሌና የዝውውር አበሌ
ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
2. ተጠሪ ካቀረቡት ጥያቄ ውስጥ ከነሏሴ 6 ቀን 1998 ዓ.ም ወዱህ ሊሇው ጊዜ የቤትና የዝውውር አበሌ
እንዱከፇሊቸው ያቀረቡት ጥያቄ በይርጋ ቀሪ የሚሆን አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ይህንን ቀሪ ሇማይሆነው
ጊዜ ሇተጠሪ የቤትና የዝውውር አበሌ የመክፇሌ ግዳታ አሇበት ወይስ የሇበትም የሚሇው ጭብጥ ውሣኔ ማግኘት
ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ተጠሪ ከጉሉሶ ወዯ ጊንቢ ከተማ የተዛወሩት በራሳቸው ፌሊጏትና ጥያቄ አቅራቢነት
መሆኑ ክርክር ያስነሳ ፌሬ ጉዲይ ካሇመሆኑም በሊይ አመሌካች ተጠሪ በዝውውሩ እንዱፇቀዴሊት ጠይቃ
መዛወሯን የሚያስረዲ ማስረጃ ያቀረበ መሆኑ ከወረዲው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ እንዯዚሁም
በአስረኛው የሔብረት ስምምነት አንቀጽ 16 (መ) እና አንቀጽ 17 ማንኛውም ሰራተኛ ከአንዴ ከተማ ወዯ ላሊ
ከተማ በተመሣሣይ የሥራ መዯብ ሇመዛወር ጠይቆ ከተፇቀዯሇት ከዝውውር ጋር ተያይዞ የሚሰጠው ጥቅም
የማያገኝ መሆኑን እንዯሚዯነግግ የወረዲው ፌርዴ ቤት በውሣኔው ገሌፆታሌ፡፡ ተጠሪ ከጉሉሶ ወዯ ጊንቢ
የተዛወረችው በራሷ ፌሊጏትና ጥያቄ እንጅ መሣሪያ ቤቱ በዝውውር ስሇመዯባት አይዯሇም፡፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ
የቤትና የዝውውር አበሌ እንዱከፌሌ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ ከሊይ የተገሇፀውን የሔብረት ስምምነት
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ዴንጋጌ የሚጥስ ነው፡፡ የወረዲው ፌርዴ ቤት ከሊይ የተጠቀሰውን ግሌጽ የህብረት ስምምነት ዴንጋጌ በዚህ ጉዲይ
ተፇፃሚነት የላሇው መሆኑን ሲወስን የተጠሪን ወዯ ተሊሊኪ የሥራ መዯብ ማዯግ መጥቀሱ ተገቢነት የላሇው
እና የዴንጋጌውን መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም በይርጋ ቀሪ ሇማይሆነውም ጊዜ
ቢሆን አመሌካች ሇተጠሪ የቤትና የዝውውር አበሌ የመክፇሌ ኃሊፉነት የላሇበት ሆኖ እያሇ የወረዲውና
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ሊይ የሰጡት ውሣኔ የሔግ ወይም የሔብረት ስምምነቱ መሰረት የላሇው ነው፡፡
በአጠቃሊይ የወረዲውና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን የይርጋ ክርክር ውዴቅ በማዴረግና የሔብረት
ስምምነቱ የተዛባ ትርጉም በመስጠት አመሌካች ሇተጠሪ ከየካቲት 6 ቀን 1995 ዓ.ም ጀምሮ የቤትና የዝውውር አበሌ
እንዱከፌሌ የሰጡት ውሣኔ ከሊይ የተዘረዘሩትን የሔግ ዴንጋጌዎች የሚጥስና መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.
2.
3.
ይህ ፌርዴ

የጊንቢ ወረዲ ፌርዴ ቤትና የምእራብ ወሇጋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ ሇሙለ ተሽሯሌ፡፡
አመሌካች ሇተጠሪ የቤትና የዝውውር አበሌ የመክፇሌ ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡
በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/ኃ
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