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የሰ/መ/ቁ. 43636 

መጋቢት 22 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሑሩት መሇሰ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌማዝ ተሰማ - ጠ/ዯሣሇኝ ዯምሴ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ በየነ ወ/ሚካኤሌ 

   2. ወ/ሮ ፅጌ ተሾመ        

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ውሌ ይፇፀምሌኝ ጥያቄን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመሰረቱት ክስ ተጠሪዎች ቤት ሸጠውሊቸው አብዛኛውን ገንዘብ የተቀበለ መሆኑን ገሌፀው ቀሪውን ክፌያ 
ተቀብሇው ቤቱን ሇማስረከብ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ቤቱን እንዱያስረክቧቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪዎችም 
ሇቀረበባቸው ክስ በሰጡት መሌስ አመሌካች እንዱፇፀምሊቸው የሚጠይቁት ውሌ ከተዯረገ 10 አመት ያሇፇው 
በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት የመ/ዯረጃ መቃወሚያና ላልች ክርክሮች አቅርበዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ውለ 
የተዯረገው የካቲት 18 ቀን 1985 ዓ.ም ሲሆን ክስ የቀረበው ዯግሞ ከ14 ዓመት በኋሊ ሏምላ 6 ቀን 1999 ዓ.ም 
በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
አቤቱታ አቅርበው የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ ውሳኔ ሊይ 
ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው ተጠሪዎች ቀሪ ገንዘብ አሌተከፇሇንም በማሇት በአመሌካች ሊይ ክስ አቅርበው ውለ 
አይፇርስም ተብል ህዲር 15 ቀን 1993 ዓ.ም ውሳኔ ስሇተሰጠ ይርጋው ይቋረጣሌ፣ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ? 
አይገባም? የሚሇው ክርክር ውጤት ሳያገኝ ውሌ ሉፇፀም ይገባሌ? አይገባም? የሚሌ ክርክር ሉቀርብ ስሇማይገባ 
የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልትም ግራ ቀኙ ሇክርክር ምክንያት 
የሆነው የሽያጭ ውሌ ይፇርሳሌ አይፇርስም? በሚሇው ነጥብ ሊይ በፌ/ቤት ሲከራከሩ የቆዩ መሆኑ ከተረጋገጠ 
የአመሌካች የንብረት ሌረከብ ጥያቄ በይርጋ ሉታገዴ ይገባሌ የሚሇውን ዲኝነት አግባብነት ሇማየት ጉዲዩ ሇሰበር 
ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪዎችም ቀርበው የቃሌ ክርክራቸው ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ከተያዘ 
ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች በስር ፌ/ቤት ክስ የመሰረቱት ከተጠሪዎች ጋር ባዯረጉት የሽያጭ ውሌ መሰረት ተጠሪዎች 
ቤቱን እንዱያስረክቧቸው ነው፡፡ በላሊ አነጋገር አመሌካች እየጠየቁ ያለት ውሌ እንዱፇፀምሊቸው ነው፡፡ በላሊ 
አኳኋን ካሌተወሰነ በቀር ውለ እንዱፇፀም ወይም ካሇመፇፀሙ የተነሳ ስሇሚዯርስ ጉዲት ወይም ውለ እንዱፇርስ 
የመጠየቅ መብት በአስር አመት ይርጋ እንዯሚቀር ፌ/ብ/ህ/ቁ 1845 ይናገራሌ፡፡ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት 
መቃወሚያ አመሌካች የውሌ ይፇፀምሌኝ ጥያቄ ያቀረቡት ውለ ከተዯረገ ከ10 አመታት በኋሊ በመሆኑ ጥያቄው 
በይርጋ ሉታገዴ ይገባሌ በሚሌ ነው፡፡ ከስር ፌ/ቤት መዝገብ እንዯተረዲነውም በግራ ቀኙ መሃከሌ የሽያጭ ውሌ 
የተዯረገው የካቲት 18 ቀን 1985 ዓ.ም ሲሆን ክሱ የቀረበው ግን ሏምላ 6 ቀን 1999 ዓ.ም ከ14 አመት በኋሊ 
ነው፡፡ በመሆኑም ከፌ ሲሌ በተጠቀሰው ዴንጋጌ መሰረት ክሱ በይርጋ ቀሪ ሉሆን ይገባሌ የሚሇው መከራከሪያ 
አግባብነት አሇው፡፡ በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች ምንም እንኳን ውለ ከተዯረገ 10 አመት ያሇፇው ቢሆን ተጠሪዎች 

የቀረበ የሇም 
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ውለ እንዱፇርስሊቸው ክስ መስርተው ክርክር ሲዯረግ ቆይቶ ውለ አይፇርስም በሚሌ የመጨረሻ ውሳኔ 
የተሰጠው ህዲር 15 ቀን 1993 ዓ.ም በመሆኑ ይርጋውን ያቋርጠዋሌ እንዱሁም ውሌ ይፇርሳሌ አይፇርስም 
የሚሇው ጭብጥ ክርክር ሊይ እያሇ ይኸው ውሌ ሉፇፀም ይገባሌ የሚሌ ክርክር እንዲይቀርብ ፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 8 
ይከሇክሊሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1845 የተመሇከተው የይርጋ ጊዜ ቢኖርም ይህ የይርጋ ጊዜ ግን በተሇያዩ ምክንያቶች 
ሉቋረጥ እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851 ያስቀምጣሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ይርጋ ከሚቋረጥበት ምክንያት አንደ 
ባሇገንዘቡ መብቱ እንዱታወቅሇት በፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦ ሇባሇእዲው አሳውቆ የተገኘ እንዯሆነ ነው፡፡ በተያዘው 
ጉዲይ ተጠሪዎች የሚከራከሩት ውሌ እንዱፇርስ ክስ አቅርበው የነበሩት ተጠሪዎች እንጂ አመሌካች ባሇመሆናቸው 
ይርጋው ሉቋረጥሊቸው አይችሌም በማሇት ነው፡፡ ከመዝገቡም እንዯተረዲነው በእርግጥም ቀዯም ሲሌ ውለ 
እንዱፇርስ ክስ አቅርበው የነበሩ ተጠሪዎች ናቸው፡፡ በቀረበውም ክስ ፌ/ቤቱ የያዘው የሽያጩ ውሌ ሉፇርስ ይገባሌ 
አይገባም የሚሇውን ጭብጥ ግን ውለ ሉፇፀም ይገባሌ አይገባም ከሚሇው ጭብጥ ጋር ተያያዥነት ያሇው ነው፡፡ 
ምክንያቱም ውለ ሉፇርስ ይገባሌ ከተባሇ ውጤቱ ግራ ቀኙ ውለን ሇመፇፀም የሰሯቸው ስራዎች ሁለ ቀሪ 
ሆነው ወዯነበሩበት መመሇስ ሲሆን ውለ የማይፇርስ ከሆነ ዯግሞ ውለ እንዱፇፀም ሇሚጠይቀው ወገን የውለን 
መፇፀም እንዱጠይቅ መብት የሚሰጠው በመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም የውለን አፇፃፀም በተመሇከተ በግራ ቀኙ 
መካከሌ የነበረው ክርክር ይርጋውን የሚያቋርጠው ነው፡፡ በአጠቃሊይ ግራ ቀኙ በውለ መፌረስ አሇመፌረስ ክርክር 
ሊይ በነበሩበት ወቅት አመሌካች ውሌ እንዱፇፀምሊቸው ክስ ስሊሊቀረቡ ክሱ በይርጋ ቀሪ ነው መባለ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 6841 መጋቢት 9 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ 66753 ህዲር 29 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአመሌካች ክስ በይርጋ ቀሪ ሉሆን አይገባም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክርና 
ማስረጃ ሰምቶ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩን ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 341(1) 
መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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