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የሰ/መ/ቁ. 38935 

መጋቢት 3 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካ ች፡- 1. አቶ ወሌዯፃዴቅ ብርሃኑ - ቀረቡ 

  2. ወ/ሮ ፇንታነሽ ኃይለ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ስንታየሁ አያላው - ጠበቃ አቶ ሙለጌታ ገብሩ ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፣ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር ዏ3131 ሏምላ 27 ቀን 
1998 ዒ.ም የሰጠው ብይንና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 48885 ሰኔ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ሰኔ 27 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም ጽፇው ባቀረቡት 
የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡  

 የክርክሩ መሠረታዊ ጉዲይ አመሌካ ች በሥር ፌርዴ ቤት በከሣሽነት ቀርበው በሥር ተከሣሽ የሆነው ተጠሪ፣ 
በአዱስ አበባ ከተማ በወረዲ 11 ቀበላ 19 የቤት ቁጥር 671 የሆነውን የመኖሪያ ቤት ሏምላ 5 ቀን 1992 ዒ.ም 
ሸጠውሌናሌ፡፡ ቤቱንና ቤቱ የሚመሇከቱ ሰነድችና ማስረጃዎችም አስረክበውናሌ፡፡ 

ሆኖም ተከሣሽ /ተጠሪ/ ከቀዴሞው የቤቱ ባሇንብረቶች መስከረም 21 ቀን 1986 ዒ.ም ባዯረገው የግዥ ውሌ 
መሠረት ስመንብረቱን ወዯራሱ በማዛወር ካርታውን ሇማስረከብ የተስማማ ቢሆንም ቤቱን በሸጡሇት እነ አቶ መስፌን 
አሰፊ ስም የወጣ ቁጥሩ 39348 የሆነ ካርታ ከተረከቡ በኋሊ ካርታውን ሇእኛ ሇማስረከብ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ካርታውን 
እንዱያስረክቡና ስመንብረቱን እንዱያዛወሩ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪም በተከሣሽነት ቀርበው ቤቱ 
በሸጡሌኝ ግሇሰብ ስም ያሇ በመሆኑ የሽያጭ ውለ የማይረጋ ነው፡፡ ከሣሾች /አመሌካ ች/ ሚያዚያ 3ዏ ቀን 1995 ዒ.ም 
ጀምሮ እዴፇጽምሊቸው ማስጠንቀቂያ ሰጥተውኛሌ፡፡ ስሇሆነም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እንዯውለ ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሇመሆኑን 
ያወቁ ስሇሆነ ክሱን ያቀረቡት ማስጠንቀቂያ ከሰጡኝ ከአንዴ ዒመት ከስምንት ወር በኋሊ ስሇሆነ በፌትሏብሔር ሕግ 
ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት ክሣቸው በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ 
ሲሆን በአማራጭ ላልች መከራከሪያዎችን አቅርበዋሌ፡፡ የተጠሪ ሚስት ወ/ሮ ስንታየሁ ሽፇራው በበኩሊቸው በጣሌቃ 
ገብነት በክርክሩ ሇመግባት ያመሇከቱ ሲሆን የበኩሊቸውን ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪና በጉዲዩ ጣሌቃ ሇመግባት ባሇመሇከቱት ወ/ሮ ስንታየሁ ሽፇራው 
ወዯ ቀረቡት ዝርዝር ክርክር ከመግባቱ በፉት የከሣሾች /አመሌካ ች/  ክስ በይርጋ ይቋረጣሌ ወይስ አይቋረጥም? 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ በአመሌ ችና በተጠሪ መካከሌ በውሌና ማስረጃ ያሌተመዘገበ የቤት ሽያጭ ውሌ የተዯረገው 
መስከረም 21 ቀን 1992 ዒ.ም መሆኑን ገሇፆና አመሌካ ች ሇተከሣሹ ማስጠንቀቂያ ከሰጡበት ከአንዴ ዒመት ከስዴስት 
ወር በኋሊ ስሇሆነ ይኸም ክሱ የቀረበው አመሌካ ች ማስጠንቀቂያ ከሰጡበት ከአንዴ ዒመት ከስዴስት ወር በኋሊ ስሇሆነ 
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ክሱ በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት በይርጋ ይቋረጣሌ በማሇት በፌትሏብሔር ሥነ ሥርዒት 
ሕግ ቁጥር 245/2/ መሠረት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ 

አመሌካ ች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ያቀረቡ ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔን አጽንቷሌ፡፡ አመሌካ ች ተጠሪ ውለን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ ነኝ ካርታና þሊኑን አስጨርሸ 
አስረክባሇሁ በማሇት ጥር 1ዏ ቀን 1993 ዒ.ም በጽሐፌ መተማመኛ የሰጠ ከመሆኑም በሊይ ማስጠንቀቂያ ከፃፌንሇትም 
በኋሊ በውለ መሠረት ግዳታውን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ መሆኑንና þሮሰሱን እያስጨረሰ መሆኑን እያነጋገረን ነበር፡፡ 
በመጨረሻ ሚስቱ ቤቴን በላሇሁበት ነው የገዛችሁት ብሊ በነገረችን በሶስተኛ ቀን ክስ መሥርተናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች 
ውለ የሚፇፀምበት የጊዜ ገዯብ ያሌተቀመጠሇት ጅምር ቤቱን ተረክበን አሰርተን ያጠናቀቅንና  ሠርቪስ ቤቶችም ያሠራን 
መሆኑንና ተጠሪ ውለን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ መሆኑን ሲገሌፅሌን የቆየ መሆኑን ከግምት ውስጥ ሣያስገቡ፣ ሇፌትሏብሔር 
ሕግ ቁጥር 2892/3/ የተሣሣተ ትርጉም በመስጠት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩለ አመሌካ ች በውለ መሠረት እንዱፇፀምሊቸው ማስጠንቀቂያ ከሰጡበት ከሚያዚያ 3ዏ ቀን 1995 
ዒ.ም ጀምሮ እንዯማሌፇጽምሊቸው የሚያውቁ መሆኑን ባቀረቡት ክስ ገሌፀዋሌ፡፡ አመሌካ ች በሥር ያሊነሱትን ውለ 
እንዯማይፇፀም የነገረችን ሚስቱ ናት በማሇት ያቀረቡት ክርክር በሕጉ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ክሱን ያሊቀረቡ 
በመሆናቸው ክሱ በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ በማሇት የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ የሕግ ስህተት የሇበትም በማሇት 
በጽሐፌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካ ች በሰበር አቤቱታ ያቀረቡትን ክርክር በማጠናከር በጽሐፌ የመሌስ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካ ችና የተጠሪ ጠበቃ የካቲት 19 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በቃሌ ክርክር አዴርገዋሌ፡፡ 

የክርክሩ አመጣጥ የክርክሩ መሠረታዊ ጉዲይና አመሌካ ች እና ተጠሪ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የሥር ፌርዴ ቤቶች የአመሌካ ች ክስና ጥያቄ በአንዴ ዒመት 
ይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 በመጥቀስ የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ከሊይ ሇተያዘው ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት የማይንቀሣቀስ ንብረት የገዛ ሰው ሻጭ በውለ መሠረት 
እንዱፇፀምሇት ሰሇሚጠይቅበት ሁኔታና ጥያቄውን ስሇሚያቀርብበት የጊዜ ገዯብ የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን፣ መመሌከት 
ያስፇሌጋሌ፡፡ አመሌካ ች ተጠሪ ሏምላ 5 ቀን 1992 ዒ.ም በገባው የቤት ሽያጭ ውሌ መሠረት ሇመፇፀም ፇቃዯኛ 
ባሇመሆኑ በፌርዴ ተገዴድ እንዱፇፀምሌን በማሇት ያቀረቡት ክስ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1776 እና 2892 ንዐስ 
አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የቀረበ ነው፡፡ 

አመሌካች በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1776 እና በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ  አንቀጽ 1 እና 2 
ዴንጋጌዎች መሠረት ያቀረቡት የቤት ሽያጭ ውሌ ይፇጽምሌኝ ክስ በሕግ የተዯነገገው የይርጋ ሕግ የጊዜ ገዯብ ካሇፇ 
በኋሊ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመወሰን በመጀመሪያ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 
ዴንጋጌ ይዘት መንፇስና ዒሊማ እንዯዚሁም ዴንጋጌው ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2875 መሠረታዊ መርህና ስሇ ሽያጭ 
እና ጠቅሊሊ ውሌ ከተዯነገጉ ዴንጋጌዎች ጋር ሉኖረው የሚገባውን ተፇፃሚነት መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ 

1.የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2893 ንዐስ አንቀጽ 3 "ስሇሆነም ሻጭ ውለን እንዯውለ ቃሌ ሇመፇፀም 
መዘግየቱን ከተረዲበት ጊዜ አንስቶ በአንዴ ዒመት ጊዜ ውስጥ ውለ እንዱፇፀምሇት ካሌጠየቀ በቀር ገዢው ውለ በግዳታ 
እንዱፇፀም የማዴረግ መብቱን ያጣሌ"  በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ እዚህ ሊይ በአማርኛው "መዘግየቱን ከተረዲበት"  በሚሇው 
ቃሌና በእንግሉዘኛው "ascertained"  በሚሇው ቃሌ መካከሌ ሌዩነት ያሇመሆኑን ሇመገንዘብ እንችሊሇን፡፡ የዴንጋጌው 
መንፇስ ገዥ በአንዴ ዒመት ውስጥ ውለ እንዱፇፀምሇት ሇፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ ያሇበት ሻጭ በሽያጭ ውለ መሠረት 
ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ካረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ እንዯሆነ የእንግሉዘኛውን የቃሌ አጠቃቀም በማየት ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ 
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እዚህ ሊይ የሚነሣው ጥያቄ ሻጭ በሽያጭ ውለ መሠረት ሇመፇፀም እንዯማይፇሌግ ገዥ ያረጋገጠ መሆኑን 
የማስረዲት ግዳታ ያሇበት ማን ነው? የሚሇው ነው፡፡ ሇዚህ መሠረታዊ ነጥብ እሌባት ሇመስጠት ስሇውሌ እና ተዋዋይ 
ወገኖች በፌትሏብሔር ሕጉ የተቀመጠ የሕግ ግምቶችን ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ 

በሕግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች  ባቋቋሟቸው ሰዎች ሊይ ሕግ ናቸው በማሇት የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 
1731 ንዐስ አንቀጽ 1 የዯነገገ ሲሆን ውልች በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ ሉኖር የሚገባውን የቅንነት የመተማመን 
ግንኙነት መሠረት በማዴረግ በቅን ሌቦና ሉተረጎሙ እንዯሚገባ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1732 ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ 
አንፃር ስናየው ተዋዋይ ወገኖች በተዋዋለት የውሌ ቃሌ መሠረት ውለን የመፇፀም ፌሊጎትና ቅን ሌቦና ያሊቸው መሆኑ 
የውሌ ሕግ ግምት የሚወስዴበት ጉዲይ በመሆኑ ገዥ ሻጭ በሽያጭ ውለ በገባው የውሌ ቃሌ መሠረት እንዯሚፇጽም 
የተሇያዩ የተስፊ ቃልችን ሲሰጠው የቆየ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ የሇበትም፡፡ 

በተቃራኒው የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌን ጠቅሶ የሚከራከር ሻጭ ከገዥ ጋር 
ባዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ መሠረት ሇመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን ገዥ በማያሻማ ሁኔታ እንዱያውቅ እና 
እንዱረዲው ያዯረገ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ አሇበት፡፡ ሻጭ በውለ መሠረት ሇመፇፀም እንዯማይፇሌግ በእርግጠኝነት 
ገዥ እንዱያውቅ ካዯረገው ከአንዴ ዒመት በኋሊ የሽያጭ ውለ በፌርዴ ኃይሌ እንዱፇፀምሇት የጠየቀ መሆኑን የማስረዲት 
ግዳታ አሇበት፡፡ ስሇሆነም የማይንቀሣቀስ ንብረት የሸጠ ሰው ሻጭ የሽያጭ ውለ መሠረት የቤቱን ይዞታና የባሇቤትነት 
ሰነድች ሇገዥ ያሊስረከበ ከሆነ ውለን ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሇመሆኑንና በጽሐፌና በማያሻማ ሁኔታ የፌትሏብሔር ሕግ 
ቁጥር 1789 ንዐስ አንቀጽ 3 በሚዯነግገው አይነት ሇገዠ ካሣወቀው ከአንዴ ዒመት በኋሊ የውሌ ይፇፀምሌኝ ክስ ያቀረበ 
መሆኑን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

- ሻጭ በውለ መሠረት የቤቱን ይዞታ ሇገዥ አስተሊሌፍ ከሆነ ገዥ ሻጭ በውለ መሠረት ይፇጽማሌ የሚሇውን 
ዔምነት የሚያጠናክርና ውለም በከፉሌ መፇፀም መጀመሩን የሚያሣይ መሆኑን ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2875 እና 
ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2274 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሰሇሆነም ሻጭ የቤቱን ባሇሀብትነት ሇገዥ ሇማስተሊሇፌ 
እንዯማይፇሌግና የቤቱን ይዞታ ሻጭ በመሌቀቅ እንዱያስረክበው የከፇሇውንም ገንዘብ ገዥ እንዱወስዴ በማያሻማ ሁኔታ 
የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1789 ንዐስ አንቀጽ 3 በሚዯነግገው አይነት ሇገዥ ያሣወቀ መሆኑን ማስረዲት ይጠበቅበታሌ፡፡ 

- ሻጭ የቤቱን ሰነድች ሇገዥ አስተሊሌፍ የቤቱን ይዞታ ይዞ በሚገኝበት ጊዜ የቤቱን ሰነድች ሻጭ እንዱመሌስሇት 
የከፇሇውን ገንዘብ እንዱወስዴ በማያሻማ ሁኔታና የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1789 ንዐስ አንቀጽ 3 በሚዯነግገው አይነት 
ሇገዥ ያሣወቀ መሆኑን ማስረዲት የሚጠበቅበት ሲሆን ከሊይ ከተጠቀሱት ሁኔታዎች በአማራጭ ሻጭ ውለ 
እንዱፇርስሇት ወይም እንዱሰርዝሇት በፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦ በውለ መሠረት የመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን ገዥ 
እንዱረዲው ከተዯረገ ከአንዴ ዒመት በኋሊ የውሌ ይፇፀምሌኝ ክስ ገዥ ያቀረበ መሆኑን ወይም በሕግ እውቅና ሊሇው 
የሽምግሌና ተቋም ሻጭና ገዥ በነበራቸው ዴርዴር ሻጭ ውለን ሇመፇፀም እንዯማይፇሌግ ገዢ  እንዱረዲው ከተዯረገ 
ከአንዴ ዒመት በኋሊ ክሱን ያቀረበው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ አሇበት፡፡ በአጠቃሊይ ሻጭ በገባው የሽያጭ ውሌ ቃሌ 
መሠረት ሇመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ሇገዥ ካሣወቀውና ገዥም ይህንኑ ከተረዲና ካረጋገጠ 
ከአንዴ ዒመት በኋሊ የውሌ ይፇፀምሌኝ ክስ ገዥ ያቀረበ መሆኑን የማስረዲት ግዳታ አሇበት፡፡ 

ሻጭ በውለ መሠረት ሇመፇፀም የማይፇሌግ መሆኑን ገዥ ያረጋገጠ መሆኑን ገዥ ውለ እንዱፇፀምሇት 
ማስጠንቀቂያ መስጠቱንና ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋሊ ሻጭ በውለ መሠረት አሇመፇፀሙን በማየት ብቻ ሇማረጋገጥ 
አይችሌም፡፡ ሻጭ ገዥ ማስጠንቀቂያ ከሰጠው በኋሊም ቢሆን የተሇያዩ ችግሮችን እያነሣ በመካከሊቸው ያሇውን 
የመተማመንና የቅን ሌቦና ግንኙነት ተጠቅሞ ከአንዴ ዒመት በሊይ ውለን ሣይፇፀም የሚቆይበት አጋጣሚ ያሇ ሲሆን 
በዚህ ጉዲይም ተጠሪ በሽያጭ ውለ መሠረት ሇመፇፀም የተሇያየ þሮሰስ እየፇፀመ መሆኑን ሇአመሌካ ች በመግሇጽ 
አመሌካ ች ክስ ከማቅረብ እንዯዘገዩ ያዯረጋቸው መሆኑን በማንሣት አመሌካ ች ተከራክረዋሌ፡፡ ስሇዚህ የፌትሏብሔር 
ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 ይርጋ ተፇፃሚነት የሚኖረው ገዥ ሇሻጭ ማስጠንቀቂያ የሰጠበትን ቀን መነሻ 
በማዴረግና ጊዜውን በማስሊት ሣይሆን ሻጭ በውለ መሠረት የመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ገዥ 
እንዱያውቀው ያዯረገበትን ቀን መነሻ በማዴረግ መሆን ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስናየው የሥር ፌርዴ ቤቶች አመሌካ ች 
በውለ መሠረት እንዱፇፀምሊቸው ሇተጠሪ ማስጠንቀቂያ የሰጡበትን ቀን መነሻ ጊዜውን አስሌቶ የአመሌካ ች ክስ 
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በፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 መሠረት በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. በሁሇተኛ ዯረጃ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገው የይርጋ ጊዜ ተፇፃሚነት 
የሚኖረው በሻጭና በገዥ መካከሌ የተዯረገው ውሌ የማይፇፀምበት የመጨረሻ ቀን በጥብቅ የተወሰነ ከሆነ በውለ 
የተወሰነው ነው የጊዜ ገዯብ ካሇፇ ከአንዴ ዒመት በኋሊ ገዥ የውሌ ይፇፀምሌኝ ክስ ማቅረቡን በማስረዲት እንዯሆነ 
የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2875 መሠረታዊ መርህና የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌዎች 
ከፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2331 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 2 ዴንጋጌዎች ጋር አጣምሮ በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዚህም 
አንፃር ስናየው በአመሌካ ችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ውሌ፤ ውለ የሚፇፀምበትን ጭብጥ የጊዜ ገዯብ የማያስቀምጥ 
በመሆኑ በጉዲዩ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2875፣ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 እና የፌትሏብሔር 
ሕግ ቁጥር 2331 ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት የሊቸውም፡፡ 

3. በሶስተኛ ዯረጃ የሚነሣው ጥያቄ በዚህ ጉዲይ ተጠቃሽና ተፇፃሚ መሆን ያሇበት የይርጋ ሕግ ዴንጋጌ የትኛው 
ነው? የሚሇው ነው፡፡ ሻጭ በውለ መሠረት የመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን ሇገዥ በማያሻማ ሁኔታ ያሣወቀ 
መሆኑን ባሊስረዲበት ሁኔታ ወይም የሽያጭ ውለ ውለ የሚፇፀምበትን ጥብቅ የጊዜ ገዯብ ባሌተገሇፀበት ሁኔታ 
የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገው የአንዴ ዒመት የይርጋ የጊዜ ገዯብ ተፇፃሚነት የሇውም፡፡ 
በሌዩ የሕግ ዴንጋጌ የተቀመጠዉ የይርጋ ጊዜ ገዯብ ተፇፃሚነት በማይኖረው ጊዜ ወይም በሌዩ ሁኔታ የተዯነገገ የይርጋ 
የጊዜ ገዯብ ከላሇ ውሌ ይፇፀምሌኝ በሚሌ መነሻ የሚቀርቡ ክርክሮች ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው የይርጋ ሕግ ዴንጋጌ 
የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 1845 እንዯሆነ የዚህን ዴንጋጌ ይዘት በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ 
ከአመሌካ ች ውለን ሇመፇፀም ፌሊጎት የላሇው መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ካሣወቀችው ከአንዴ ዒመት በኋሊ ክሱን 
ያቀረቡ ስሇመሆኑ አሊስረዲም፡፡ ስሇሆነም በዚህ ጉዲይ የፌትሏብሔር ሕግ ቁጥር 2892 ንዐስ 3 ተፇፃሚነት የሇውም፡፡ 
የሥር ፌርዴ ቤቶች ከሊይ በዝርዝር ያስቀመጥናቸውን ምክንያቶችና የሕግ ዴንጋጌዎች ሣያገናዝቡ የአመሌካ ች ጥያቄ 
በአንዴ ዒመት ይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. አመሌካች ያቀረቡት የውሌ ይፇፀምሌኝ ክስ በይርጋ የማይታገዴ በመሆኑ አመሌካችና ተጠሪ ላልች 
ተከራካሪዎች የሚያቀርቡትን ክርክር በመመርመርና በመመዘን ጉዲዩን ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌትሏብሔር 
ሥነ ሥርዒት ሕግ ቁጥር 341/1/ መሠረት መሌሰን ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መሌሰን 
ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. የአመሌካ ች ክስ በይርጋ አይታገዴም ብሇናሌ፡፡ 

4. በሥር ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ሰበር ሰሚ ችልት መጋቢት 3 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ 
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