የሰ/መ/ቁ.108638
ግንቦት 22 ቀን 2008 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብረሃ መሰሇ
አመሌካች፡-አቶ መህቡብ ከዴር
ተጠሪ፡-የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ

-ጠበቃ ሂሩት ሂሊይ ቀረቡ
-ነ/ፇጅ መብራቱ ግርማይ ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ክርክሩ በተጀመረበት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች
በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ክሳቸውን ውዴቅ በማዴረግ ፌርዴ ቤቱ በመዝገብ ቁጥር
209236 በ12/07/2006 ዒ.ም. የሰጠው እና በይግባኝ ሰሚው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመዝገብ ቁጥር 150986 በ05/02/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡
አመሌካች በ02/01/2006 ዒ.ም. አዘጋጅተው ያቀረቡት ክስ አጭር ይዘት በአራዲ ክፌሇ ከተማ
በወረዲ 2 የሚገኝ ቁጥሩ 507 የሆነውን የንግዴ ቤት ከ18/12/2004 ዒ.ም. ጀምሮ ከተጠሪ
ተከራይተው ሲገሇገለበት ከቆዩ በኃሊ የውለ

ዘመን ሲጠናቀቅ ውለን ሇማዯስ

አመሌካች

በ17/12/2005 ዒ.ም. ብር 246.00 የቴምብር ቀረጥ፣እንዱሁም እስከ ጥቅምት ወር 2006 ዒ.ም.
ዴረስ ያሇውን የሁሇት ወር ኪራይ የከፇለ መሆኑን፣በዚህ ሁኔታ ተጠሪ ውለን አራዝሞ ኪራይ
ከተቀበሊቸው በኃሊ በ28/12/2005 ዒ.ም.በተጻፇ ዯብዲቤ ውለን ከ30/12/2005 ዒ.ም. ጀምሮ
እንዲቋረጠ የገሇጸሊቸው መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ ተጠሪ የውሌ ማዯሻ እና የወዯፉቱን ኪራይ
ከተቀበሇ በኃሊ የፇጸመው የውሌ ማቋረጥ ተግባር ተገቢ አይዯሇም ተብል ውሌ እንዱቀጥሌ
ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት የተጠየቀበት ሲሆን ተጠሪው በበኩለ በ18/03/2006 ዒ.ም. በሰጠው
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መሌስ

በ18/12/2004

ዒ.ም.

የተዯረገው

የኪራይ

ውሌ

የሚቆየው

ሇአንዴ

ዒመት

ብቻ

መሆኑን፣ውለ ከዚህ በኃሊ ሊሇው ጊዜ የታዯሰ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ አሇመኖሩን፣ የውለ
ዘመን ሲጠናቀቅ ተጠሪው ማስጠንቀቂያ በመስጠት ውለን ሇማቋረጥ የሚችሌ መሆኑን፣የቴምብር
ቀረጥ የተከፇሇውም ውለን ሇማራዘም ታስቦ ነው የሚያሰኝ አሇመሆኑን እና አመሌካች የቤቱን
ኪራይ የከፇለት በራሳቸው አነሳሽነት በመሆኑ የኪራዩ መከፇሌ የውለን መታዯስ የሚያረጋግጥ
አሇመሆኑን ገሌጾ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክሯሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም ክሱን ከሰማ በኃሊ የግራ ቀኙን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ
የመጀመሪያው ውሌ የጊዜ ቆይታ የተጠናቀቀ መሆኑን፣ውለ የታዯሰ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ
አሇመኖሩን፣የውለ ዘመን ካበቃ በኃሊ የሁሇት ወር ኪራይ ተከፌል መገኘቱም

ውለ ሊሌተወሰነ

ጊዜ እንዯተዯረገ የሚያስቆጥር መሆኑን እና ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገን ውሌ ዯግሞ በፌትሏብሓር
ሔግ ቁጥር 2966 በተመሇከተው መሰረት አከራዩ ማስጠንቀቀቂያ በመስጠት ማቋረጥ የሚችሌ
መሆኑን ገሌጾ የኪራይ ውለ እንዱቀጥሌ እንዱወሰን የቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ የኪራይ ውሌ ማዯሻ ቅጽ
ተሞሌቶ የቴምብር ቀረጥ ክፌያ ከተፇጸመ በኃሊ ጥፊት ተፇጽሟሌ ሳይባሌ ቀዯም ብል የነበረው
የኪራይ ውሌ እንዱታዯስ አመሌካች ካቀረቡት ክስ አንጻር የስር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን በአግባቡ
ያስተናገደ መሆን አሇመሆኑን ተጠሪው ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር
እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ
ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ክርክሩ የተስተናገዯበትን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት መዝገብ በማስቀረብ ጭምር አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ
የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇጉዲዩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርመረናሌ፡፡
በዚህም መሰረት በ18/12/2004 ዒ.ም. ሇአንዴ ዒመት ተዯርጎ የነበረው የኪራይ ውሌ የቆይታ ጊዜ
ያሇቀ መሆኑ ያሊከራከረ ሲሆን አመሌካች ውለ ሇተጨማሪ አንዴ ዒመት ታዴሷሌ በማሇት
ቢከራከሩም ውለ በዚህ አግባብ የታዯሰ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ ስሇመኖሩ የመዝገቡ ግሌባጭ
አያመሇክትም።ተጠሪው በ28/12/2005 ዒ.ም. ሇአመሌካች በጻፇው የውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤ ሊይ
ውለን ማቋረጡን ከመግሇጽ በቀር ውለን ያቋረጠበትን ምክንያት አሌገሇጸም።ተጠሪው በስር
ፌርዴ ቤት በሰጠው የጽሁፌ መሌስ የውለ ዘመን ሲያሌቅ ውለን የማቋረጥ መብት አሇን
በማሇት የተከራከረ ሲሆን የስር ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ያዯረገው የውለ ዘመን
ካበቃ በኃሊ የሁሇት ወር ኪራይ ተከፌል መገኘቱ ውለ ሊሌተወሰነ ጊዜ እንዯተዯረገ የሚያስቆጥር
መሆኑን እና ሊሌተወሰነ ጊዜ የተዯረገን ውሌ ዯግሞ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2966 መሰረት
አከራዩ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ማቋረጥ የሚቻሌ መሆኑን በመግሇጽ ነው።ተጠሪው በሰበር ዯረጃ
በሰጠው መሌስ የውለን አንቀጽ 10 (2) እና (4) ዴንጋጌዎች ጠቅሶ የተከራከረ ሲሆን እነዚህ
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ዴንጋጌዎችም የውለ ዘመን ሲያሌቅ ውለ የሚቋረጥ መሆኑን እና የውለ ዘመን ያሊሇቀ በሆነ
ጊዜ

ዯግሞ

አንዯኛው

ወገን

በሚሰጠው

ማስጠንቀቂያ

ውለ

ሉቋረጥ

የሚችሌ

መሆኑን

የሚያመሇክቱ ናቸው።
በመሰረቱ ቤቱ በኪራይ የተሰጠው ሇንግዴ ዒሊማ ሲሆን ከተጠሪ ዴርጅት ስሌጣንና ተግባር
መካከሌ አንደ በይዞታው ስር የሚገኙትን የመንግስት ቤቶች ማከራየት እና ኪራይ መሰብሰብ
ስሇመሆኑ ኤጀንሲውን ሇማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 555/2000 አንቀጽ 6 (1) ስር
ተመሌክቷሌ።ይህም ውለን ሇማቋረጥ የሚያስችለ ያሌተጠበቁ ምክንያቶች ካሌተከሰቱ እና
በተሇይ ዯግሞ ውለን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ በተከራይ ወገን በኩሌ ጥፊት ተፇጽሟሌ ካሌተባሇ
በቀር በተጠሪው ዴርጅት እና በተከራዮች መካከሌ የሚዯረጉ ውልች በየዒመቱ እየታዯሱ ረዘም
ሊሇ ጊዜ የሚቆዩ መሆኑን መገንዘብ የሚያስችሌ ነው።በመሆኑም በውለ ውስጥ የተመሇከቱት
ከሊይ የተጠቀሱት የውሌ ማቋረጫ ዴንጋጌዎች፣እንዱሁም ተጠሪው በሔግ ያሇው የመዋዋሌ
መብትና ነጻነት ሇኤጀንሲው በሔግ ከተሰጠው ስሌጣን እና ተግባር አንጻር በማናቸውም ሁኔታ
ቢሆን የውለ ዘመን ሲያሌቅ ያሇማስጠንቀቂያ፣እንዱሁም የውለ ዘመን ያሊሇቀ በሆነ ጊዜ ዯግሞ
ማስጠንቀቂያ በመስጠት ሇተጠሪው ያሇተገቢ እና ሔጋዊ ምክንያት የኪራይ ውልችን ሇማቋረጥ
መብት እንዯሚሰጡት ተዯርገው ሉተረጎሙ የሚገባቸው አይዯለም።በመሆኑም ተጠሪው በዚህ
ረገዴ ያቀረበው መከራከሪያ በስር ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ያገኘው በአግባቡ ነው ሇማሇት
የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም።
በላሊ በኩሌ ተጠሪው ሇዚህ ሰበር ችልት በሰጠው መሌስ ሊይ አመሌካች የንግዴ ዴርጅቱን
የገዙት አቶ ዴራር ገዛኢ ከተባለ ኤርትራዊ ዜጋ መሆኑን እና ውለም እንዱቋረጥ የተዯረገው
አመሌካች

የንግዴ

ዴርጅቱን

ካሌተፇቀዯሇት

ግሇሰብ

የገዙት

በመሆኑ

ነው

በማሇት

ተከራክሯሌ።ይሁን እንጂ ተጠሪው ይህንን የክርክር ነጥብ በስር የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በጽሁፌ
መሌሱም ሆነ ክሱ በተሰማበት ጊዜ አንስቶ ያሌተከራከረበት መሆኑን ቀርቦ ከተያያዘው የስር
መዝገብ ተገንዝበናሌ።በስር ፌርዴ ቤት ያሌተነሳ እና ሇውሳኔው መሰረት ያሌተዯረገ ክርክር ዯግሞ
በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 329 (1) መሰረት አሁን በሰበር ዯረጃ ሉስተናገዴ
የሚችሌበት ስነ ስርዒታዊ አግባብ የሇም።
ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ተጠሪው ውለን ስሊቋረጠበት ምክንያት በውሌ ማቋረጫ ዯብዲቤው ሊይ
የገሇጸው ነገር ባይኖርም በስር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውለን ያቋረጠው ቤቱን ስሇፇሇገው
እንዯሆነ በመግሇጽ የተከራከረ መሆኑን የስር መዝገብ ያመሇክታሌ፡፡ይሁን እንጂ ተጠሪው
በመዯበኛ ሁኔታ

የንግዴ ቤቶችን የሚያስተዲዴረው ሇሶስተኛ ወገን በኪራይ እየሰጠ እንዯመሆኑ

መጠን ውለን ያቋረጠው በርግጥም ቤቱን ሇላሊ ተገቢ እና ሔጋዊ ምክንያት ፇሌጎት ከሆነ

214

ይህንኑ ምክንያት

ጠቅሶ መከራከር የሚጠበቅበት ሆኖ ሳሇ በዯፇናው ውለን ያቋረጥኩት ቤቱን

ስሇፇሇግሁት ነው ከማሇት በቀር የፇሇገው ሇምን ዒሊማ እንዯሆነ በግሌጽ ያቀረበው ክርክር
የሇም።ውለን ያቋረጥኩት ቤቱን ስሇፇሇግሁት ነው የሚሇውን የክርክር ነጥብ በዚህ ሰበር ዯረጃ
በሰጠው መሌስ ውስጥም አሊካተተም።በመሆኑም ተጠሪው ውለን ያቋረጠው ቤቱን ሇማስሇቀቅ
የሚያስችሌ ተገቢ እና ሔጋዊ ምክንያት ኖሮት ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም።
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት
እና ሉታረም የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 209236 በ12/07/2006
ዒ.ም. ተሰጥቶ በይግባኝ ሰሚው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር
150986 በ05/02/2007 ዒ.ም. በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ
ቁጥር 348 (1) መሰረት

ተሽሯሌ።

2. ተጠሪው ከአመሌካቹ ጋር የነበረውን የኪራይ ውሌ ያቋረጠው በአግባቡ አይዯሇም
በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. እንዱያውቁት የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡
4. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቶቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ይ
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