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ጥቅምት 1 ቀን 2003
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጰያ ሌማት ባንክ - ነ/ፇጅ አክሉለ ተስፊዬ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ተክላ ዋከኔ -- ዋከኔ ቶሊ - ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የመያዣ ውሌ የሚመሇከት ነው፡፡ ሇዚህ
ክርክር መነሻ
የሆነው ክስ የቀረበው በተጠሪ ነው፡፡ የክሱ ምክንያት በአበዲሪ /አመሌካች/ እና ተበዲሪ በአቶ
ሽፇራው ቡል መካከሌ በ24/12/1987 ዓ.ም በተዯረገ የብዴር ውሌ የቤት ቁጥር 870 የሆነውን
መኖሪያ ቤት ሇብዴር አከፊፇሌ ዋስትና መያዣ ያዯረገ መሆኑን ጠቅሶ የብዴር ውለም ሆነ
የመያዣ ውለ ሳይታዯስ አሥራ ሦስት /13/ ዓመት ስሇሆነ የመያዣ ውለ በፌ/ብ/ሔግ/ ቁጥር
3058 መሠረት ቀሪ ሆኖ አመሌካች የያዘውን የቤቱን ካርታና ፔሊን እንዱመሌስ እንዱወሰን የሚሌ
ነበር፡፡
አመሌካች ሥር ፌ/ቤት ያቀረበው ክርክር ታህሳስ 19 ቀን 1988 የተፇረመው የመያዣ ውሌ
ጥቅምት 9 ቀን 1998 ዓ.ም ሇነቀምቴ ከተማ አስተዲዯር በተፃፇ ዯብዲቤ ሇቀጣይ 10 ዓመት
እንዱታዯስ የተዯረገ መሆኑን ጠቅሶ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የዲኝነት ሥሌጣን ያከራከረው የምሥራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ስሇ
ውለ መታዯስ ከማዘጋጃው መግሇጫ ከጠየቀ በኋሊ ውለ የታዯሰው ከሳሹ /ተጠሪ/ በላሇበት ነው
በማሇት ይህ የዋሱን ሃሊፉነት የሚሇወጠው ያሇእሱ እውቅና የተዯረገ ነው በሚሌ የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር
1928/2/ን በመጥቀስ የመያዣ ውለ እንዯታዯሰ አይቆጠርም በማሇት የመያዣ ውለ ሳይታዯስ
1ዏ/አሥር/ ዓመት አሌፍበታሌ በሚሌ ተጠሪ የዋስትና ሃሊፉነት የሇበትም ሲሌ ፇርዶሌ፡፡
አመሌካች በውሳኔው ቅር ተሰኝቶ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ቢሆንም ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ነ/ፇጅ ሇሰበር የቀረበው አቤቱታ
ይዘት ባጭሩ አመሌካች ሇሰጠው ብዴር ተጠሪ መያዣ መስጠቱን፣ የመያዣ ውሌ ከሰው ዋስትና
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የተሇየ መሆኑን የሥር ፌ/ቤቶች ባሇመገንዘብ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1928/2/ን ጠቅሰው መወሰናቸው
ስሔተት ስሇመሆኑ እና የመያዣ ውለ የተጠሪን ስምምነት ሳይጠይቅ ሉታዯስ መቻለን የፌ/ብ/ሔግ
ዴንጋጌ ቁጥር 3058/2/ ዴንጋጌ ባሇማገናዘብ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇፀመበት ነው በማሇት እንዱሻር አመሌክተዋሌ፡፡ የሰበር ችልት አቤቱታውን መርምሮ የተጠሪን
ስምምነት ሳያገኝ ውለ መታዯሱ ተቀባይነት የሇውም ሲለ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ በአግባቡ
ስሇመሆኑ ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪ እንዱቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
ተጠሪም ግንቦት 11 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በዋሇው ችልት ቀርበው ክርክራቸውን አሰምተዋሌ፡፡
የክርክራቸው ይዘትም ማዘጋጃ ቤቱ የመያዣ ውለን አሊዯሰም የሚሌና ቀርበው ስምምነት ያሌሰጡ
መሆኑን ጠቅሰው የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ በአጭሩ የተመሇከትነው ሆኖ እኛም ጉዲዩን
ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ በዚህ ሰበር ችልት ውሳኔ የሚያስፇሌገው ጭብጥ የመያዣ ውሌን
ሇማዯስ የተጠሪው ስምምነት አስፇሊጊ ነው ወይስ አይዯሇም; የሚሇው ነው፡፡ከመዝገቡ መረዲት
እንዯቻሇው አመሌካች ሇአቶ ሽፇራው ቡል ሇሰጠው ብዴር ተጠሪ በነቀምት ከተማ ቀበላ 04 ክሌሌ
የሚገኘው ቁጥሩ 870 የሆነ መኖሪያ ቤቱን በዋስትና መያዣ መስጠቱን አሊከራከረም፡፡
የመያዣ ውለም በክፌለ አስተዲዯር ተመዝግቦ የቆየ ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ የመያዣ ውሌ
ተመዝግቦ ካሇ ሇቀጣይ አሥር ዓመት ያህሌ ሔጋዊ ውጤት የሚኖረው ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔግ
ዴንጋጌ ቁጥር 3058/1/ ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ጊዜ ከማሇፊ በፉት ሇተጨማሪ ጊዜ ውጤት
እንዱኖረው ሇማዴረግ ውለን ማዯስ አስፇሊጊ እንዯሆነም የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 3058/2/
ይጠቅሳሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ የመያዣ ውለ እንዱታዯስ የአሥር ዓመት ጊዜ ከማሇፊ በፉት አመሌካች ሇክፌለ
መሬት አስተዲዯር /ማዘጋጃ ቤት/ በዯብዲቤ ያሳወቀ ስሇመሆኑ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር
ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤት ይህንን ፌሬ ነገር ካረጋገጠ በኋሊ የመያዥ ውለ እንዱታዯስ የአስያዡ ፇቃዴ
አሌተገሇፀም በሚሌ ምክንያት መያዣ ውለ እንዯታዯሰ አይቆጠርም በማሇት ውለን ውጤት አሌባ
ማዴረጉን ተረዴተናሌ፡፡
የመያዣ ውሌ ከተመዘገበ ይህው ውሌ እንዱታዯስ ጥያቄ የሚቀርበው በመያዣ ውለ መብት
ተጠቃሚ በሆነው ወገን መሆኑን መረዲት አዲጋች አይዯሇም፡፡ የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 3058/2/
መንፇስ መረዲት የሚቻሇውም ይኸው ሀሳብ ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይበሌጥ ግሌፅ የሚሆነው
የመያዣ ውሌ ከመዝገብ ሉሰረዝ የሚቻሌባቸው ሁኔታዎች እና የሥሌጣኑን ጉዲይ አስመሌክቶ
በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1632/2/ ጋር በማገናዘብ ሲታይ ነው፡፡
እነዚህ ዴንጋጌዎች የሚያስገነዝቡት የተመዘገበው መብት ጊዜ ተወስኖሇት የተዯረገ እንዯሆነ
ጊዜው ሲያበቃ ይኸው እንዱሰረዝ አቤቱታ ሉቀርብ ሳያስፇሌግ ባሇሥሌጣኑ ከመዝገብ መሠረዝ
እንዯሚችሌ ያመሇክታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በተመዘገበው መብት ተጠቃሚ የሆነው ወገን ይኸው
የተወሰነ ጊዜ ከማሇፊ በፉት እንዱታዯስሇት ከጠየቀ ውሌ እንዱታዯስ መመዝገብ የሚችሌ መሆኑን
ያመሇክታሌ፡፡
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ከእነዚህ ዴንጋጌዎች አቀራረፅና ይዘት መረዲት የሚቻሇው የማይንቀሳቀስ ንብረት መያዥ ውሌ
አንዳ ከተመዘገበ ይህንኑ ውሌ የማዯስ ተግባር ሇመፇጸም የአስያዡ ፇቃዴ እንዯገና መረጋገጥ
ያሇበት ስሇመሆኑ የሚያሣይ አንቀጽ አሇመሆኑን ነው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች የመያዣ ውለ እንዱታዯስ ሇማዘጋጃ ቤቱ በሔጉ በተቀመጠው ጊዜ ገዯብ
ውስጥ ጥያቄ ማቅረቡ እስከተረጋገጠ እና ማዘጋጃ ቤቱም ይህንኑ መፇፀሙ እስከታመነ ጊዜ ዴረስ
ተጠሪ ውለ እንዱታዯስ ፇቃደን አሇመግሇፅ የመያዣ ውለን ጊዜ ሉያራዝም አይችሌም በማሇት
የሥር ፌ/ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ የሔጉን መንፇስና ይዘት በአግባቡ ያሊገናዘበ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ስሇዚህም የመያዣ ውለ የአሥር አመት ጊዜ አሌፍበታሌ ከዚያ በኋሊም አሌታዯሰም በማሇት
የተጠሪን ክስ ተቀብሇው የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት
ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የምሥራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 13190 በ4/7/2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና
የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 64740 በ4/11/2000 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የመያዣ ውሌ ሇተጨማሪ 10 ዓመት ጊዜ የታዯሰ
በመሆኑ የተጠሪ ክስ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፌ/ዘ
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