የሰ/መ/ቁ 74898
ሚያዚያ 25 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡ተጠሪ፡- 123-

የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የቀረበ የሇም
አቶ ፌቃደ ተስፊዬ ቀረቡ
አቶ በጡሬ ሲማ
ወ/ሮ ዘብዯሩ ወኑ
አሌቀረቡም

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ አንዴ የፌርዴ አፇፃፀም ጥያቄ በሔጉ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ቀርቦ የባሇእዲው
ንብረት እዲውን ሉሸፌን ባሇመቻለ በከፉሌ ተፇፅሞ ከቆየ በኋሊ የፌርዴ ባሇመብት የባሇእዲውን
ንብረት አፇሊሌጎ በማግኘት አፇፃፀሙን ሇመቀጠሌ ሲፇሌግ ይርጋው ሉቆጠር የሚችሌበትን
አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ የአፇፃፀም ክሱ /ክርክሩ/ የጀመረው በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
ሲሆን ከሣሽ የነበረው የአሁኑ አመሌካች ነው፡፡ በአፇፃፀም ክሱ እንዯተመሇከተው ሇአቶ ፇቃደ
ተስፊዬ የሠጠው ብዴር በወለ መሠረት ባሇመከፇለ በፌርዴ ቤት ክስ መስርቶ የአፇፃፀም
ተከሣሾች /የአሁኑ ተጠሪዎች/ በአንዴነት እና በነጠሊ ያሇባቸውን ቀሪ እዲ ብር 147,922.00
/አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ ሁሇት ብር /እንዱከፌለ ሔዲር 2 ቀን 199ዏ
ዓ.ም በዋሇው ችልት መወሰኑን ፣ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 97/1990 መሠረት በአገኘው መብት
አፇፃፀሙን በራሱ ቀጥል ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም. በዝዋይ ከተማ ዏ2 ቀበላ ውስጥ በአቶ
ፌቃደ ተስፊዬ
ስም ተመዝግቦ የሚገኘውንና ቁጥር 21/164/80 የሆነውን ቤት በብር
5ዏ,4ዏዏ.ዏዏ በመሸጥ ይህንኑ የሽያጭ ገንዘብ ከእዲው የቀነሰ ሲሆን በወቅቱ የባሇእዲዎች ንብረት
ባሇመኖሩ አፇፃፀሙን መቀጠሌ ያሇመቻለን ፣ ከዚህ በኋሊ የዋናው ተበዲሪ ዋስ በሆኑት በአሁኑ
ሁሇተኛ ተጠሪ ስም የተመዘገበ ንብረት ማግኘቱን ገሌጾ ቀዴሞ በፌርዴ ቤት በአገኘው ውሣኔ
መሠረት አፇፃፀሙን በዚሁ በዋሱ ንብርት እንዱቀጥሌሇት ጥቅምት 23 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ሇፌርዴ
ቤቱ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የአፇፃፀም መዝገቡ የቀረበው በፌርዴ ቤቱ ውሣኔ
ከተሰጠ ከአስራ አራት አመታት በኋሊ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት መዝገቡን
ዘግቶታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ
በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም አመሌካች ቀሪ
እዲ መኖሩን አውቋሌ ሉባሌ የሚችሇው የአቶ ፇቃደ ተስፊዬ ንብረት ሽጦ ቀሪ እዲው መኖሩን
ከአወቀበት ጊዜ ጀምሮ ሁኖ እያሇ ይርጋው ከሔዲር ዏ2 ቀን 199ዏ ዓ.ም ጀምሮ ነው መቆጠር
ያሇበት ተብል የአፇፃፀም መዝገቡ መዝጋቱ ያሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም
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የአመሌካች የአፇፃፀም መዝገብ በይርጋ ቀሪ ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን ያሇመሆኑን
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪዎች ቀርበው ግራ ቀኙ
በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች የብዴሩን ገንዘብ በተሰጣቸው የጊዜ ገዯብ ውስጥ
ባሇመክፇሊቸው አመሌካች በፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦባቸው ፌርዴ ቤቱ ሔዲር ዏ2 ቀን 1990
ዓ.ም በዋሇው ችልት በዋናው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መስጠቱን ይህንኑ ውሣኔ መሠረት በማዴረግ
አመሌካች አፇፃፀሙን በፌርዴ ሳይቀጥሌ ቆይቶ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 መሠረት በአገኘው
መብት አፇፃፀሙን በራሱ ቀጥል ግምቱ ብር 5ዏ,4ዏዏ.ዏዏ /ሃምሳ ሺህ
አራት መቶ ብር/
የሆነውን የዋናውን ተበዲሪ ንብረት ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም በመሸጥ በፌርዴ ቤቱ
ከተወሰነበት ከብር 147,922.ዏዏ ገንዘብ ውስጥ ተቀናሽ ማዴረጉንና ከዚህ በኋሊ በመያዣነት
ያሌተያዘ የዋሱ ንብረት ተገኝቷሌ በሚሌ ምክንያት አፇፃፀሙን በፌርዴ ቤት በኩሌ ሇመቀጠሌ
ጥቅምት 23 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም መንቀሳቀሱን ነው፡፡ ከዚህ በቀሊለ መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች
የዋናውን ተበዲሪ ቤት ሇእዲው መክፇያ ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም ቢያውሌም የቤቱ ግምት
እዲውን ሙለ በሙለ ሳይሸፇን መቅረቱን ነው፡፡ የዋናውን ባሇዕዲ ቤት ሽጦ ከእዲው ተቀናሽ
ቢያዯርግም በዚህ ረገዴ ተከፇሇ ሉባሌ የሚችሇው ዕዲ በተጠሪዎች ሊይ የሚፇሇገውን አጠቃሊይ
ዕዲ የሚሸፌንሇት ሆኖ ባሇማግኘቱ ቀሪው ዕዲ እንዱከፇሇው በመጠየቁ የአፇፃፀም ክስ
መስርቶአሌ፡፡ አመሌካች የዋሱን ቤት ሽጦ የሸያጩን ገንዘብ ከእዲ ተቀናሽ የአዯረገበት ጊዜ ቀሪ
እዲ የሚፇሌግ መሆኑን ያረጋገጠበት ጊዜ ነው የሚባሌ ከመሆኑም በሊይ ባሇእዲዎች በዚህ ጊዜ
እዲውን ሇመሸፇን የሚያስችሌ ንብረት የነበራቸው ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡
ሇአፇፃፀም የሚውሌ የባሇእዲ ንብረት ከላሇ አፇፃፀሙ መቀጠሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329/2/ ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አፇፃፀሙን የያዘው
ፌርዴ ቤት የፌርዴ ባሇእዲውን እንዯፌርደ ሇመፇፀም የማይቻሌ መሆኑን ከአረጋገጠ ፌርደ
እንዱፇፀም
ትዕዛዝ እንዯማይሰጥ ሆኖም ሇመፇጸም ችልታ በሚያገኝበት በማናቸውም ጊዜ
እንዱፇፀም ትእዛዝ ከመስጠት እንዯማይታገዴ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
384 ዴንጋጌ ሌዩ ሁኔታ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 384 ስር የተመሇከተው የአስር አመት
የጊዜ ገዯብ የፌርዴ ባሇመብት ምንም እንቅስቃሴ ሳያዯርግ ቆይቶ ፌርደን ሇማስፇፀም ሲንቀሳቀስ
ተፇፃሚ የሚሆን ዴንጋጌ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ቡዴሩን ሇማስመሇስ
ስሌጣን የተሰጠው ባንክ አፇፃፀሙን ራሱ የሚመራው ቢሆንም የባሇእዲው መያዣ የሆነ ንብረት
ያሇመኖሩንና መያዣ በሆነ ንብረት እዲውን መሸፇን ካሌቻሇ አፇፃጸሙን መቀጠሌ ያሇበት ይህንኑ
ከአረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ ሉሆን ይገባሌ፡፡ አመሌካች በባሇእዲው ንብረት ሊይ ሔዲር 23 ቀን
1990 ዓ.ም የተሰጠው ውሣኔ ሇአፇፀፀም ሉቀርብ የሚገባው በአስር አመት በመሆኑ አመሌካች
ግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም በዋናው ባሇእዲ ንብረት ሊይ አፇፃፀም መቀጠለ የይርጋ ጊዜውን
የሚያቋርጥ ሔጋዊ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም አዱሱ ይርጋ መቆጠር የሚጀምረው ከሔዲር 23
ቀን 199ዏ ዓ.ም ጀምሮ ሳይሆን ከግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም. ጀምሮ በመሆኑ እና ከዚህ ጊዜ
ጀምሮ እንዯገና እንዯአዱስ የይርጋ ዘመን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1852 መሠረት ሲቆጠር አመሌካች
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የአፇጻጸሙን ክስ ያቀረበው ጥቅምት 23 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በመሆኑ በሔጉ የተመሇከተው የአስር
አመት የይርጋ ጊዜ አሊሇፇም፡፡ ስሇሆነም ከግንቦት 21 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ህዲር 21
ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ዴረስ ያሇው ጊዜ ሲታሰብ አስር ዓመት አሌሞሊም፡፡ የስር ፌርዴ ቤቶች
የይርጋውን ጊዜ ያሰለት ከህዲር 23 ቀን 199ዏ ዓ.ም ጀምሮ በመሆኑ የአስር ዓመትን የይርጋ
ጊዜ መሠረት በማዴረግ ክስ የማቅረቢያ ጊዜው አሌፍአሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ መዴረሳቸው
በህጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የሆነ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 29879 ሔዲር 19 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም ተሰጥቶ
በኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ 137198 ህዲር 22 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም በሰጠው ትዕዛዝ የጸናው
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ አሌሆነም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም የምስራቅ ሸዋ ዞን
ከፌተኛ ፌ/ቤት ክርክሩን በተጀመረው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ በአፇፃፀም ክሱ ስረ
ነገር ሊይ ግራ ቀኝ ወገኖች የሚያቀርቡሇትን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ተገቢውን
ይወስን ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341/1/ መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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ከውሌ ውጪ
ኃሊፉነት
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