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ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ አብደራዛቅ ሏሚዴ - ጠ/አስቻሇው አሻግሬ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ መንበረ አዴማሱ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የመያዣ ውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ነው፡፡ አመሌካች ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት
ባቀረቡት ክስ ሏሚዴና ቤተሰቡ የግብርና ውጤቶች ኃ/የተ/የግ/ማህበር ከተጠሪ ሊይ ሇወሰዯው ብዴር አመሌካች
በአ/አበባ ከተማ ወረዲ 23 ቀበላ 12 ውስጥ የሚገኘውን ቤት በመያዣ ያስመዘገቡ ሲሆን አቶ ሏሚዴ ይስሏቅ
የተባለ ግሇሰብም 2 ቤቶች በመያዣ ሰጥተዋሌ፡፡ ተበዲሪው ብዴሩን አጠናቆ ባሇመክፇለ ባንኩ በመያዣ የያዛቸውን
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ቤቶች በሃራጅ ሇመሸጥ በመንቀሳቀሱ ባንኩ የአቶ ሏሚዴ ይስሏቅ ቤቶችን በሏራጅ ሽጦ እዲውን በሙለ ከፌል
አጠናቋሌ፡፡ እዲው ተከፌል ስሇተጠናቀቀ በመያዣ የሰጠሁት ቤት ካርታ እንዱመሌስሌኝ ብጠይቀው ፇቃዯኛ
አሌሆነም፡፡ የመያዣው ውለ ከተፇረመ 10 አመት ያሇፇው በመሆኑ ቀሪ ሆኗሌ፡፡ ስሇዚህ ባንኩ ቤቴን በሏራጅ
ሇመሸጥ የጀመረውን እንቅስቃሴ እንዱያቆም የያዘውን ካርታ እንዱመሌስ፣ ያሌተከፇሇ እዲ ካሇ የሂሳብ መግሇጫ
እንዱያቀርብና ቀሪውን ገንዘብ ከፌዬ ቤቴ ከመያዣነት እንዱሇቀቅሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን
ካከራከረ በኋሊ ተበዲሪው የወሰዯው ብዴር ተከፌል ያሌተጠናቀቀ በመሆኑና በፌ/ብ/ህ/ቁ 3058(1) የተመሇከተው
የ10 አመት ጊዜ ከማሇፈ በፉት በመያዣ ንብረቱ ሊይ እንቅስቃሴ የጀመረ ስሇሆነ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም የስር ፌ/ቤት ውሳኔ
ፀንቶባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ዋነኛ አቤቱታ የመያዣው
ውሌ ከተመዘገበ 10 አመት ስሊሇፇው በፌ/ብ/ህ/ቁ 3058(1) መሰረት መያዣው ቀሪ ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ
ችልትም ይህንኑ የአመሌካችን ቅሬታ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በማዴረግ ግራ ቀኙ
ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
አመሌካች ሏሚዴና ቤተሰቡ የግብርና ውጤቶች ኃ/የተ/የግ/ማህበር ሇወሰዯው ብዴር ቤታቸውን በመያዣ
ሰጥተዋሌ፡፡ የመያዣ ውለም የተመዘገበው በ1987 ዓ.ም መሆኑን እንዱሁም ተበዲሪው ዴርጅት ብዴሩን መክፇሌ
ባሇመቻለ ተጠሪ ሇአመሌካች ጥቅምት 24 ቀን 1992 ዓ.ም ማስጠንቀቂያ መስጠቱን አመሌካች አሌካደም፡፡
አመሌካች መያዣው ቀሪ ነው በማሇት የሚከራከሩት የፌ/ብ/ሔ/ቁ 3058(1)”ን” በመጥቀስ ነው፡፡ በመሆኑም ይህን
ዴንጋጌ መመሌከት ያስፇሌጋሌ፡፡ አመሌካች የጠቀሱት ይህ ዴንጋጌም እንዯሚከተሇው ይነበባሌ፡፡

የማይንቀሳቀስ ንብረት የመያዣ መብት ውጤት የሚኖረው ከተፃፇበት ቀን አንስቶ እስከ አስር ዓመት
ዴረስ ነው፡፡
በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አንዴ የመያዣ ውሌ ውጤት የሚኖረው መያዣው ከተመዘገበበት ቀን አንስቶ
እስከ 10 አመት ዴረስ ነው፡፡ በመሆኑም በመያዣ ውለ ምክንያት በሚገኙ ማናቸውም መብቶች መገሌገሌ
የሚቻሇው ይኸው የተወሰነው ጊዜ ከማሇፈ በፉት ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ የጊዜ ዘመን ሉራዘም የሚችሇው 10
ዓመቱ ከማሇፈ በፉት ውለ እንዱታዯስ አዱስ ምዝገባ ተከናውኖ ከሆነ ብቻ እንዯሆነ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ 3058(2)
እንገነዘባሇን፡፡ በመሰረቱ ይህ ህግ አመሌካች እንዯሚለት የይርጋ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ይርጋ ማሇት በህግ ተሇይቶ
ከተቀመጠው የጊዜ ገዯብ በኋሊ በአንዴ ጉዲይ ክስ ሇማቅረብ የሚከሇከሌበት የህግ ፅንሰ-ሃሳብ ነው፡፡ በመሆኑም
ይርጋ አንዴ ሰው በጉዲዩ ሊይ መብት ያሇው ቢሆንም እንኳን ይህንን መብቱን ሇመጠየቅ የማይችሌበትን ገዯብ
የሚመሇከት ነው፡፡ ይህ ክሌከሊም ተፇፃሚ የሚሆነው ክስ ከቀረበ በኋሊ ተከሳሹ የይርጋ መቃወሚያ አንስቶ
የተከራከረ ከሆነ ነው፡፡ ከሳሽ ክስ የማቅረብ መብቱ በይርጋ ቀሪ ከሆነ በኋሊ ክስ አቅርቦ ተከሳሽ ክሱ በይርጋ ቀሪ
መሆኑን በመግሇፅ ካሌተቃወመ ክሱ ተቀባይነት አግኝቶ መታየት ይቀጥሊሌ፡፡ የጊዜ ገዯቡ በማሇፈ ብቻ ፌ/ቤት
የይርጋውን በራሱ አነሳሽነት አንስቶ ክሱን ውዴቅ ሉያዯርግ አይችሌም፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ 3058(1) የሚያስቀምጠው
የይርጋን ጽንሰ-ሏሳብ አይዯሇም፡፡ የተጠቀሰው አንቀፅ የሚናገረው በህጉ የተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ማሇፌ
የመያዣው ውለን ቀሪ (lapse) የሚያዯርገውና ከዚሁ ጊዜ በኋሊ መያዣ ውለ ተጠቃሚ የሆነው ሰው
በመያዣው ሊይ ያሇው መብት የሚያበቃበትን ሁኔታ ነው፡፡ የመያዣ ውለ ከተመዘገበ በኋሊ 10 ዓመት ሆኖት
እንዯሆነና እንዱታዯስ ካሌተጠየቀ ጠያቂ ባይኖርም አቃቤ መዝገቡ መያዣውን እራሱ ሉሰርዘው እንዯሚገባ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ 1632(2) ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም መያዣ ሰጪው 10 አመት በማሇፈ መያዣው እንዱሰረዝ ጥያቄ
ባያቀርብም መዝጋቢው አካሌ ራሱ ምዝገባውን ሰርዞ መያዣውን ቀሪ ሉያዯርገው ይገባሌ፡፡
በላሊ በኩሌ መያዣው ነሏሴ 17 ቀን 1987 ዓ.ም የተመዘገበ ቢሆን በመያዣ የተያዘው ቤት አመሌካች
ክስ እስከመሰረቱበት ህዲር 12 ቀን 1999 ዓ.ም ዴረስ አሇመሸጡን ከመዝገቡ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካችም
ይህንኑ ጊዜ መሰረት አዴርገው ነው መያዣው ቀሪ ነው ሲለ የሚከራከሩት፡፡ ተጠሪ በበኩለ መያዣው ከተመዘገበ
በኋሊ ተበዲሪው እዲውን ባሇመክፇለ 10 አመቱ ሳያሌፌ ጥቅምት 24 ቀን 1992 ዓ.ም ማስጠንቀቂያ ሇአመሌካች
በመስጠቱ መያዣው ቀሪ አሌሆነም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የተባሇው ማስጠንቀቂያ የዯረሳቸው መሆኑን
አሌካደም፡፡ ክርክራቸው ማስጠንቀቂያ በመስጠት የይርጋ ጊዜን ማቋረጥ የሚቻሇው ሇዋና እዲ እንጂ
ሇማይንቀሳቀስ ንብረት መያዣ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው በፌ/ብ/ህ/ቁ 3058 ስር
የተቀመጠው የጊዜ ገዯብ የይርጋ ጊዜ ገዯብ ባሇመሆኑ ስሇይርጋ ማቋረጫ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡
በላሊ በኩሌ ግን ባሇገንዘቡ የመያዣ ውለ ከተመዘገበበት ቀን ጀምሮ 10 ዓመት ከማሇፈ በፉት በመብቱ መገሌገሌ
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