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የሰ/መ/ቁ. 38666 

ሏምላ 9 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.  

ዲኞች ፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

                                            ታፇሠ ይርጋ  

  ፀጋይ አስማማው  

                                            አሌማው ወላ 

ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች ፡-  የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ነ/ፇጅ ታምራት አባተ 

ተጠሪ ፡-  ባሊንባራስ ተስፊዬ ገ/እየሱስ - ጠበቃ ገ/እግዚአብሄር ተስፊዬ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ ጉዲይ የፌርዴ አፇፃፀምን የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች በተጠሪ ሊይ በትግራይ ብ/ክ/መ/በመቀላ ዞን 
ማዕከሊዊ ፌ/ቤት ባቀረበው አቤቱታ ሇአቶ ተስፊዬ ፌትዊ ሇሰጠው ብዴር መያዣ የሆነ በመቀላ ከተማ ዯቡብ ወረዲ ኩሃ 
ቀበላ የሚገኝ በ35259 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ የሠፇረ መጋዘንን ዕዲው ሳይከፇሌ በመቅረቱ ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 
97/9ዏ፣ 98/9ዏ እና 216/92 መሠረት አመሌካች ከተበዲሪው ሊይ ተረክቦ በማስተዲዯር ሊይ እያሇ ተከሣሽ ከዚሁ ባሇዕዲ 
ሊይ ሇሚፇሌጉት ገንዘብ ይሄው ንብረት እንዱሸጥ ጠይቀው በሏራጅ ባሇመሸጡ ምክንያት ንብረቱን እንዱረከቡ በፌ/ቤት 
ትዕዛዝ በመስጠቱ ንብረቱን መረከባቸው ተገቢ እንዲሌሆነ በመጥቀስ ይመሇስሌኝ በማሇት ጠይቋሌ፡፡  

ተከሳሽም ቀርበው በሰጡት መሌስ ንብረቱን የተረከቡት ዕዲው ሳይከፇሌ በመቅረቱ ምክንያት የተጠቀሰው 
መሬትና መጋዘን ባሇዕዲው በባሇይዞታነት የሚጠቀምበት መሆኑን በመግሇጽ ይሄው ንብረት እንዱሸጥ ተጠይቆ ሁሇት ጊዜ 
የሏራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ ወጥቶ ገዢ ባሇመገኘቱ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/428/2/ መሠረት የፌርዴ ባሇመብቱ እንዱረከበው 
ፌ/ቤቱ ትዕዛዝ ሠጥቶ በዚሁ መሠረት የተረከብኩት ስሇሆነ አቤቱታው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

የግራ ቀኙ ክርክር በዚህ መሌኩ የቀረበሇትም የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሣሽ የብዴር ዕዲው ሳይከፇሇው በመቅረቱ 
ምክንያት ንብረቱን ተረክቤያሇሁ ቢሌም ንብረቱን ስሇመረከቡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ/1723/1/ መሠረት ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን 
በተሰጠው አካሌ ፉት ያሌተዯረገ ከመሆኑም በሊይ ተከሣሽ ንብረቱን በሏራጅ የሚገዛ በመጥፊቱ 
የፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/428/1/ በሚፇቅዯው መሠረት የተረከበ ስሇሆነ ንብረቱን ሉመሌስ አይገባም በማሇት የከሣሽን አቤቱታ 
ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡  

ከሣሽ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇትግራይ ብ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የይግባኝ አቤቱታ ያቀረበ ቢሆንም 
የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ጉዴሇት የላሇው ነው ሲሌ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/337 መሠረት ይግባኙን ሠርዟሌ፡፡ 

የሠበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሲሆን ይህ ሰበር ችልትም አቤቱታውን መርምሮ 
አመሌካች በመያዣ ይዞት የነበረውን ንብረት አግባብ ባሇው አካሌ ከማስመዝገብ አሌፍ በስሙ በርስት መዝገብ 
አሊስመዘገበም ተብል በመያዣ የያዘውን የተረከበውን ንብረት ሇተጠሪ እንዱያስረክብ መባለ ሇሰበር ቀርቦ ሉመረመር 
እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የክርክሩ አመጣጥና ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን በበኩሊችንም አቤቱታው ሇሰበር ይቅረብ 
ከተባሇበት ነጥብ አኳያ እንዯሚከተሇው መርምረነዋሌ፡፡  
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አመሌካች አቶ ተስፊዬ ፌትዊ የተባለ ግሇሰብ የተበዯሩትን ገንዘብ ባሇመክፇሊቸው ምክንያት በመያዣ የያዘውንና 
ሇዚህ ክርክር ምክንያት የሆነውን መሬትና መጋዘን አዋጅ ቁጥር 97/9ዏ፣ 98/90 እና 216/92 በሚፇቅዯው መሠረት ገዢ 
በመጥፊቱ ምክንያት ተረክቦት እንዯነበር መረጋገጡን ተገንዝበናሌ በላሊ በኩሌም የአሁን ተጠሪ በዚሁ ባሇዕዲ በአቶ 
ተስፊዬ ፌትዊ ሊይ አስፇርዯው አመሌካች በመያዣ ይዞት የነበረውና በኋሊም የተረከበው መጋዘን በሏራጅ እንዯሸጥ 
ፌ/ቤቱ ትዕዛዝ ሲሰጥ አመሌካች ንብረቱን በመያዣ ይዞት እንዯነበረና ዕዲው ባሇመከፇለ ምክንያትም ንብረቱ በሏራጅ 
ሇመሸጥ ተሞክሮ ገዢ በመጥፊቱ ምክንያት ከፌ ብል በተጠቀሱት አዋጆች መሠረት ንብረቱን እንዯተረከበ በመግሇጽና 
በንብረቱም ሊይ መብት እንዲሇው በመጥቀስ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/444 መሠረት ሽያጩን በመቃወም አመሌካች አቤቱታ 
አቅርቦ እንዯነበረና ፌ/ቤቱም አቤቱታው የቀረበው ዘግይቶ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ ማዴረጉንም 
ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

በዚህ መሌኩ አቤቱታው ተቀባይነት ሳያገኝ ከቀረ አመሌካች በዚህ ጉዲይ ሊይ ክስ ከማቅረብ እንዯማይታገዴ 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/421 እና 455 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡  

አመሌካች በዚሁ መሠረት አቤቱታውን ሲያቀርብ የከፌተኛው ፌ/ቤት አቤቱታውን ሳይቀበሇው የቀረው ከፌ ብል 
እንዯተጠቀሰው ንብረቱን ስሇመረከቡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ/1723/1/ መሠረት ውሌ ሇማዋዋሌ ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ ፉት 
ስሊሌተዯረገ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ነው፡፡  

ይሁንና የንብረት ባሇሀብትነት ከሔግ ወይም ከውሌ የሚያመነጭ ሲሆን አመሌካች በዚህ ንብረት ሊይ 
ባሇሀብትነትን አቋቁሜያሇሁ የሚሇው ከውሌ ሳይሆን ከሔግ ነው፡፡ ይሄውም አመሌካች በመያዣ የያዘው ንብረት ዕዲው 
ባሇመከፇለ ምክንያት በሏራጅ መሸጥ ካሌቻሇ ንብረቱን መረከብ እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 97/9ዏ እና 98/9ዏ ሥሌጣን 
ተሰጥቶታሌ፡፡ በዚሁ መሠረትም ይህንኑ ንብረት የተረከበው ስሇመሆኑ የተረጋገጠ እንዯመሆኑ መጠን አመሌካች የንብረቱ 
ባሇሀብት መሆን የቻሇው ከሔግ በመነጨ መብት መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ/1723 ተፇፃሚነቱ 
የማይንቀሣቀስ ንብረት ባሇሀብትነት በውሌ ማስተሊሇፌ በተፇሇገ ጊዜ ስሇሆነ የከፌተኛው ፌ/ቤት ይህንኑ ዴንጋጌ መሠረት 
በማዴረግ ሇጉዲዩ ዕሌባት መስጠቱ አግባብነት በላሇው ሁኔታ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ፡፡  

አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን መሬትና መጋዘን በሔግ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት መረከቡ 
ከተረጋገጠ ይህንኑ ንብረት በላሊ ዕዲ ምክንያት ተጠሪ እንዱረከቡት ትዕዛዝ ሲሰጥ የተረከበውን ንብረት በአመቺው 
መንገዴ በመሸጥ ገንዘቡን ገቢ የማዴረግ መብቱን የሚጋፊ ነው፡፡ 

ስሇሆነም ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት የሆኑበት ጉዲይ አመሌካች በሔግ አግባብነት የንብረቱ ባሇቤት በሆነበትና 
ሇዚህ ክርክር ምክንያት በሆነው መሬትና መጋዘን ሊይ አፇፃፀም ሉቀጥሌ የማይገባው ሆኖ ሳሇ የመቀላ ዞን ማዕከሊዊ 
ፌ/ቤት ከጉዲዩ ጋር ግንኙነት የላሇውን ዴንጋጌ በመጥቀስ የአመሌካችን ክስ ውዴቅ ማዴረጉ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም 
ይህንኑ ስህተት ሳያርም መቅረቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የመቀላ ዞን ማዕከሊዊ ፌ/ቤት በመ.ቁ. ዏ5134 በ24/6/2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ እንዯዚሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት 
በመ.ቁ. 24ዏ88 በ8/9/2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ/348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በመቀላ ከተማ ዯቡብ ወረዲ ኩሃ ቀበላ የሚገኘው 35259 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ የሠፇረውን መጋዘን አመሌካች 
በሔግ አግባብነት የተረከበው ስሇሆነ ተጠሪ መሌሰው ሇአመሌካች እንዱያስረክቡ ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ መሠረትም እንዱፇጽም የፌርደ ግሌባጭ ሇመቀላ ዞን ማዕከሊዊ ፌ/ቤት ይተሊሇፌ ብሇናሌ፡፡  
4. የግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ ብሇን መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ጽ/ሽ 



 

 58 

 

 

 

 

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት  


	38666

