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የሰ/መ/ቁ. 44164 

ታህሳስ 8 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነገረ ፇጅ ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- አቶ ሏሰን ኢብራሂም - ጠበቃ ስሇሺ ዘዬሏንስ ቀረቡ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የብዴር ውሌን የተመሇከተ ሲሆን ጉዲዩ የተጀመረው የአሁን አመሌካች 
የአሁን ተጠሪ በ05/08/87 ዓ.ም በተፇረመ ውሌ ብር 200,000.00(ሁሇት መቶ ሺህ) ተበዴረው በየወሩ ብር 
18,000(አስራ ስምንት ሺህ) እየከፇለ ከሚያዝያ ወር 1988 ዓ.ም የተስማሙ ቢሆንም ብዴሩን በውለ መሠረት 
አሌከፇለም፡፡ በመሆኑም በመያዣነት ሇአመሌካች ከሰጧቸውና አመሌካች የመዴን ሽፊን ከገዛሊቸው 
ተሽከርካሪዎቻቸው ውስጥ ሁሇቱን ያስረከቡ ቢሆንም በሉብሬያቸው ሊይ የተጭበረበረና የተምታታ ነገር በመኖሩ 
ሉሸጡ አሌቻለም፡፡ ስሇዚህ ተጠሪ በዓመት 14% ወሇዴና 3% የወሇዴ መቀጫ ሇመክፇሌ በተስማሙት መሠረት 
የሚፇሇግባቸውን ብር 396,904.52(ሦስት መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ ዘጠኝ መቶ አራት ብር ከሃምሳ ሁሇት 
ማንቲም) እና ላልች ወጪዎችን እንዱከፌለ ይወሰንሌን ሲሌ ባቀረበው ክስ ነው፡፡ 

 ተጠሪ በሰጡት መሌስ በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሠረት ተሽከርካሪዎቹ ሇፍርክልዠር የሏራጅ ሽያጭ 
የቀረቡ በመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 244(2/ሏ) መሠረት አንዯኛው የህግ እርምጃ እየተካሄዯ ሳሇ በተዯራቢነት 
ክስ ሉመሠረትብኝ አይገባም በማሇት ቅዴመ መቃወሚያ አቅርበው በፌሬ ጉዲዩ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ 

 ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም አመሌካች ሇተጠሪ 
ገንዘብ በብዴር ሰጥቶ ሇብዴሩም መያዣዎችን ይዟሌ፡፡ ብዴሩ ባሌተከፇሇው ጊዜ በፌ/ቤት ክስ አቅርቦ ወይም 
በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሠረት የያዘውን ንብረት በሏራጅ በመሸጥ ገንዘቡን ማስመሇስ ይችሊሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን 
ሁሇቱንም አማራጮች በአንዴ ጊዜ በአንዴ ሊይ ይጠቀማሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን አመሌካች 
ያበዯረውን ገንዘብ ሇማስመሇስ በፌ/ቤት ክስ ያቀረበው በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሠረት የያዘውን ንብረት ተረክቦ 
በሏራጅ ሇመሸጥ በእንቅስቃሴ ሊይ እያሇ ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ በላሊ በፌ/ቤት (በባንኩ በራሱ) ተይዞ እያሇ እና 
ተሽከርካሪዎቹ ተሸጠው የሚያወጡት ገንዘብ ሇብዴሩ ወይም ሇዕዲው በቂ መሆን አሇመሆኑ ሳይረጋገጥ በዚህ 
ፌ/ቤት ክስ ማቅረቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 244(2/ሏ) መሠረት ተቀባይነት ስሇላሇው ክሱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 
245(2) መሠረት ተዘግቷሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 የአሁን አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው 
የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡ 

 የአመሌካች ነገረ ፇጅ የካቲት 11 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ ተጠሪ ከአመሌካች ዴርጅት ብዴሩን ሲወስደ ሇመያዣነት ከአስያዟቸው መኪናዎች መካከሌ የሰላዲ ቁጥር 
2-13518 አ.አ. በብር 17,500.00(አስራ ሰባት ሺህ አምስት መቶ) የካቲት 29 ቀን 1998 ዓ.ም በወጣው ጨረታ 
የሰላዲ ቁጥሩ 3-26916 የሆነው ዯግሞ ነሏሴ 24 ቀን 1998 ዓ.ም በወጣው ጨረታ በብር 152,000.00(አንዴ 
መቶ ሃምሳ ሁሇት ሺህ) መሸጣቸው እና ላሊው መኪናም ሉገኝ አሇመቻለ ተገሌጾ እያሇ፤ አዋጅ ቁጥር 97/90 
ባንክን ክስ ከመመስረት የሚከሇክሇው ባሇመሆኑ የብዴር እዲ እንዱመሌሱ በተጠሪ ሊይ የቀረበው ክስ የፍርክልዠር 
ሥርዓቱን ሳይጨርስ መቅረብ የሇበትም ተብል ውዴቅ መዯረጉ የአዋጁን መንፇስ ያሊገናዘበ ስሇሆነ ሉሻር ይገባሌ 
በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ክሱ ከቀጠሇ በኋሊ አመሌካች በመያዣ 
የያዛቸውን ንብረቶች ሽጧሌ መባለ በክርክሩ ሂዯት የሚቀር ዕዲ መኖሩንና አሇመኖሩን አረጋግጦ ክስ እንዱቀጥሌ 
ወይም እንዱቋረጥ በማዴረግ ፊንታ በመያዣ የተያዙ ንብረቶች መሸጫውን ብቻ መነሻ በማዴረግ ክርክሩን 
የሚያቋርጥ ነው ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጎ የግራ ቀኙ 
ክርክር ሏምላ 08 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ 
ሉመረመር ይገባዋሌ ተብል ከተያዘው ጭብጥ አኳያ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
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 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ከአመሌካች የወሰደትን ገንዘብ በወቅቱ ባሇመመሇሳቸው 
አመሌካች በመያዣነት ከያዛቸው ተሽከርካሪዎች መካከሌ በሔጉ በተሠጠው ሥሌጣን መሰረት ራሱ ሇመሸጥ 
እንቅስቃሴ እያዯረገ ባሇበት ጊዜ በፌ/ቤት ተጠሪ ብር 396,904.52(ሦስት መቶ ዘጠና ስዴስት ሺህ ዘጠኝ መቶ 
አራት ብር ከሃምሳ ሁሇት ሳንቲም) ከወሇዴና ከላልች ወጪዎች ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሇት ዘንዴ በተጠሪ ሊይ 
ክስ በመመስረቱ ፌርዴ ቤቱ አመሌካች የፍርክልዠር ሥሌጣኑን ሳይጨርስ በፌ/ቤት ክስ መመስረትን ስነ-
ሥርዓቱ አይፇቅዴም በማሇት ክሱን ሇጊዜው የዘጋው መሆኑን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ ባንክ በመያዣ የያዛቸውን ንብረቶች የፌርዴ ሂዯትን ማሇፌ ሳያስፇሌግ በሏራጅ የመሸጥ ሔጋዊ 
መብት ያሇው መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 97/90፣ 98/90 እና 216/92 ዴንጋጌዎች መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ 
ነው፡፡ በእነዚህ ህጎች በተሠጠው ሥሌጣን ባንኩ ሲጠቀም ሉከተሇው የሚገባው ሥነ-ሥርዓትም 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 394 እስከ 449 ዴረስ ያለትን ዴንጋጌዎች ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀጽ 6 
ዴንጋጌ በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች የሚገኙት ዯግሞ ስሇፌርዴ አፇፃፀም በሚገዛው የተጠቃሽ ሥነ-
ሥርዓት ሰባተኛ መፅሏፌ ስር ነው፡፡ ይህም የሚያሳየው የባንኩ ስራ ተበዲሪውን በመወከሌ የመያዣ ንብረቱን ሽጦ 
ሇብዴሩ ዕዲ እንዱውሌ ማዴረግ ሲሆን ይሔም በይዘቱ የአፇፃፀም አካሌ ሉባሌ የሚችሌ ነው፡፡ ከሊይ የተጠቀሱት 
አዋጆች ባንኮች በራሳቸው ምርጫ በብዴር የሰጡትን ገንዘብ የመሰብሰብ ተግባር እንዱከተለ አስገዲጅ መንገዴ 
ስሇመሆኑ የሚያሳይ ዴንጋጌ አሌያዙም፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ባንኮች ብዴራቸውን ሇማስመሇስ በፌርዴ ቤት በኩሌ ክስ 
ሲመሰርቱ ጉዲዩ በአዋጅ መሰረት ሉፇፀም ይገባሌ ሉባሌ የማይችሌ ሲሆን መያዣ ንብረቶች ሊይ ከአዋጁ ባገኙት 
መብት መሰረት እንቅስቃሴ ማዴረግ መጀመራቸው በሁሇት መንገዴ ክስ ቀርቧሌ ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ 
ባንኮች በራሳቸው ምርጫ በብዴር የሰጡትን ገንዘብ የመሰብሰብ ተግባር ሳይፇፅሙ በፌርዴ ቤት ክስ ቢመሰርቱ 
ወይም በመረጡት መንገዴ የመሄዴ ሁኔታ አዋጁ ከወጣበት ዓሊማ ጋር ሉፃረር ይችሊሌ ተብል የሚታሰብ 
አይዯሇም፡፡ የአዋጁ አይነተኛ ዓሊማ ባንኮች በተቻሇ ፌጥነት በብዴር የሠጡትን ገንዘብ በመሰብሰብ እንዯገና መዋዕሇ 
ንዋዩን ሇኢንቨስትመንት ስራ እንዱውሌ በማዴረግ በአገር ኢኮኖሚ እዴገት ሊይ አዎንታዊ ሚና መጫወት ነው፡፡ 
ስሇሆነም ባንኮች በአዋጁ የተሠጣቸውን ሥሌጣን በመተው ወይም እንቅስቃሴውን ጀምረው እያሇም ቢሆን በፌርዴ 
ቤት ክስ ቢመሰርቱ ተቀባይነት የሇውም ወይም በቅዴሚያ የተጀመረው እንቅስቃሴ ሉያሌቅ ይገባሌ የሚባሌበት 
ሔጋዊ መሰረት ያሇው ምክንያት የሇም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
244(2/ሏ) ዴንጋጌም በአንዴ ፌርዴ ቤት የቀረበ ክስ በላሊ ፌርዴ ቤት እየታየ ከሆነ የሚከሇክሌ እንጂ በአመሌካች 
እና በተጠሪ መካከሌ ሊሇው አይነት ክርክር አግባብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

 አመሌካች በአዋጁ በተሠጠው ሥሌጣን መሰረት እንቀስቃሴን ቀጥል በፌርዴ ቤት ክስ ከመሰረተ በኋሊ 
መያዣ ንብረቶችን ሇመሸጥ እንቅቃሴ እያዯረገ በፌርዴ ቤት ክስ ቢመሰርት ወይም የመያዣ ንብረቶችን ክሱ 
እየቀጠሇ ባሇበት ሁኔታ መሸጡ ቢረጋገጥ ሉኖረው የሚችሇው ውጤት የሚቀር እዲ መኖሩንና አሇመኖሩን 
አረጋግጦ ክስ እንዱቀጥሌ ከማዴረግ ወጪ ክሱን ሇማቋረጥ የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ ንብረቶቹ የሚሸጡበት ዋጋ 
በአፇጻጸም ጊዜ የሂሳብ መተሳሰብ ተሰርቶበት ሉቀናነስ የሚችሌ ከመሆኑ ውጪ የአመሌካችን በፌ/ቤት ክስ 
ከመቀጠሌ የሚያግዯው አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሰረት ባንክ ሉከተሇው 
የሚገባው መንገዴ አንዴ ብቻ ነው ተብል ባሌተዯነገገበት ሁኔታ፣ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 244(2/ሏ) ዴንጋጌን 
ያሇቦታው በመጥቀስ በአመሌካች ባንክ የተፇፀመ ዴርጊት የተጠሪን የሂሳብ እንተሳሰብ ጥያቄ በአፇፃፀም ከማንሳት 
የማይከሇክሌባቸው ሆኖ እያሇ የአመሌካችን ክስ ማቋረጡ ሔጋዊ ባሇመሆኑ ውሣኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ 
ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ ከአመሌካች ባንክ የወሰደት የገንዘብ ብዴር 
አሇመከፇለን ሳይክደ አጥብቀው የሚከራከሩት በመያዣ የተያዙ ንብረቶች በሒራጅ መሸጣቸውን በመግሇፅ 
በመሆኑና ይህ ዯግሞ በኃሊፉነታቸው መጠን ካሌሆነ በላሊው ሊይ የተሇየ ውጤት ሉያስከትሌ የማይችሌ በመሆኑ 
የስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ውሳኔ እንዱሠጥበት ጉዲዩን እንዯገና መመሇሱ የፌትሃ ብሓር ሥነ-ሥርዓት 
ሔጉ መሰረታዊ ዓሊማ ክርክሮች በተቻሇ መጠን በአጭር ጊዜ እና በአነስተኛ ወጪ እሌባት እንዱያገኙ ማስቻሌ 
ከመሆኑ አንፃር ሲታይ አስፇሊጊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተመሇከቱት ሔጋዊያን ምክንያቶች 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 
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