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የሰ/መ/ቁ. 65632 

                                                ሏምላ 13 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም.  

 ዲኞች ፡-  ሏጏስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

           ዓሉ መሏመዴ 

           ነጋ ደፌሳ 

           አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች ፡- ሔብረት ባንክ /አ.ማ/  -  ነገረ ፇጅ ንጉሴ ኪዲኔ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ ፡-  አቶ ዓሉ አብደ  -   ጠበቃ አቶ ዯምሴ ሌዐሌሰገዴ ቀረቡ፡፡ 

                መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን 
የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በሰሜን ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ በፌርዴ የተወሰነሊቸው ገንዘብ እንዲሇ በመግሇፅ 
ወሏቢይ መሏመዴ የአፇፃፀም ክስ አቅርበዋሌ፡፡ በአፇፃፀሙ ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነ የሰሉጥ 
ማበጠሪያ ማሽን ዴርጅት መጋዘን የተያዘ በመሆኑ አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ በሰሉጥ 
ማበጠሪያ ዴርጅቱ መጋዘን የብዴር መያዣ በመሆኑ የቀዲሚነት መብት አሇኝ፡፡ ላልች የፌርዴ 
ባሇመብቶች የሰሉጥ ዴርጅቱ ሲሸጥ ከእኔ የተረፇ ገንዘብ ከተገኘ በተረፇው ሊይ ብቻ ነው ፌርዴ 
የማስፇፀም መብት ያሊቸው የሚሌ ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ጥያቄ 
ተቀብል የሀራጅ ማስታወቂያው በሬዴዮና በቴሉቪዥን እንዱነገር ትዕዛዝ ከሰጠ በኋሊ የሀራጅ 
ማስታወቂያው ሳይነገር የቀረ መሆኑ የሥር ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ያሳያሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ አመሌካች 
በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት በመያዣነት የያዘውን የሰሉጥ ማበጠሪያ 
ዴርጅት መጋዘን ሸጦ ቀሪ ገንዘብ ከተገኘ ሇላልች የፌርዴ ባሇመብቶች ሇማከፊፇሌ እንዱችሌ ፌርዴ 
ቤቱ ትዕዛዝ እንዱሰጥሇትና መያዣውን በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ በሏራጅ ሇመሸጥ የተጀመረው አፇፃፀም 
እንዱቆም ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ጥያቄ በመቀበሌ አመሌካች 
በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት መያዣውን እንዱሸጥ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ 
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ይግባኝ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች በመያዣ የያዘውን 
የሰሉጥ ማበጠሪያ ዴርጅት መጋዘን እንዱሸጥ እዴሌ ተሰጥቶት ጨረታ ማስታወቂያ ካወጣ በኋሊ 
የተወው በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 97/90 መያዣውን በራሱ የመሸጥ መብቱን ትቷሌ፡፡ ስሇሆነም 
የሏራጅ ሥርዓቱ መከናወን ያሇበት አፇፃፀሙን በጀመረው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኩሌ እንጂ 
በአመሌካች በኩሌ መሆን የሇበትም በማሇት ወስኗሌ፡፡  
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አመሌካች የካቲት 15 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች መያዣውን የመሸጥ መብቱን ከፇቃደ ሇቋሌ በሚሌ የተሳሳተ የሔግ 
ትርጉም በመስጠት በአዋጅ ቁጥር 97/90 መያዣውን በመሸጥ ብዴራችንን የመሰብሰብ መብታችንን 
የሚያሳጣ ውሣኔ ወስኗሌ፡፡ ይኸም መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ግንቦት 22 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ 
መሌስ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰሉጥ ማበጠሪያ ዴርጅቱን ሇመሸጥ የመጀመሪያ ሏራጅ 
እንዱወጣ ካዯረገ በኋሊ አመሌካች መያዣውን በአዋጅ ቁጥር 97/90 እንዱሸጥ በማሇት የሰጠውን 
ትዕዛዝ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሻረው ባግባቡ ነው መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም 
በማሇት ተከራክረዋሌ፤ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች መያዣውን የመሸጥ መብቱን በፌሊጎቱ ትቶቷሌ፡፡ ሁሇተኛ 
መያዣውን በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሠረት ሇመሸጥ ያቀረበው ጥያቄ ተገቢነት የሇውም በማሇት 
የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የፌርዴ ባሇዕዲ የሆኑትን የተጠሪ ሰሉጥ ማበጠሪያ ዴርጅት 
መጋዘኖች በመያዣነት የያዘ መሆኑ አመሌካችና ተጠሪ የሚካካደበት ነጥብ አይዯሇም፡፡ 
የመንግስትም ሆኑ የግሌ ባንኮች ሇአበዯሩት ብዴር ዋስትና እንዱሆን የያዙትን የማይንቀሳቀስ 
ንብረት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በሏራጅ በመሸጥ 
ሇአበዯሩት ብዴር መክፇያነት ሉያውለ የሚችለበት ሥሌጣንና ኃሊፉነት በአዋጅ ቁጥር 97/90 
በሔግ አውጭው ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ሔግ አውጭው በአገሪቱ የሚገኙ ባንኮች በውሌ የያዙትን የመያዣ 
ንብረት ራሳቸው በሏራጅ ሸጠው ዕዲቸውን ሇመሰብሰብ የሚያስችሊቸው ሥሌጣን የሰጠበት ዋነኛው 
ምክንያት የገንዘብ ተቋማቱ መያዣውን በፌርዴ ቤት ትዕዛዝ በማሸጥ ያበዯሩትን ገንዘብ ሇማስመሇስ 
በሚጥሩበት ጊዜ የተሇያዩ ችግሮች ስሇሚያጋጥሟቸውና በዚህ ምክንያት ዕዲቸውን ሇመሰብሰብና 
መያዣውን በወቅቱና በዋጋቸው ሇመሸጥ የማይችለ በመሆናቸው መሆኑን በአዋጅ ቁጥር 97/90 
መግቢያ ሊይ በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡ ሔግ አውጭው የገንዘብ ተቋማቱ በመያዣ የያዙትን ንብረት 
በሏራጅ ሲሸጡ በፌትሏብሓር ሥነሥርዓት ሔግ ከአንቀፅ 394 እስከ አንቀፅ 449 ያለትን 
ዴንጋጌዎች እንዯ አግባብነታቸው የመከተሌ ኃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑን በአዋጁ አንቀፅ 6 
ከመዯንገጉም በሊይ በሽያጭ ሂዯቱ ሔግን በመተሊሇፌ ሸያጩን ቢፇፅም ባንኩ በባሇ ዕዲው ሊይ 
ሇሚያዯርሰው ጉዲት ተጠያቂነት ያሇበት መሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 7 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች በመያዣነት የያዘውን የተጠሪ ሰሉጥ ማበጠሪያ ዴርጀት መጋዘን በራሱ 
በሏራጅ የመሸጥና ዕዲውን የመሰብሰብ መብት ያሇው መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀፅ 3 
በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች ይህንን በሔግ የተሰጠውን ሥሌጣን ሇመጠቀም የፌርዴ ቤት 
ውሣኔም ሆነ ፇቃዴ አያስፇሌገውም፡፡ አመሌካች ከዚህ በፉት መያዣውን የመሸጥ መብቱን በፇቃደ 
ትቶታሌ የሚሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምክንያት ሔግ አውጭው ከጅምሩ አዋጅ ቁጥር 
97/90 በማወጅ ባንኮች መያዣቸውን ሇመሸጥ የሚያስችሊቸውን ሥሌጣንና ኃሊፉነት የሰጠበትን 
መሠረታዊ ዓሊማ ያሊገናዘበና የሔግ መሠረት የላሇው በመሆኑ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች በመያዣነት የያዘውን የተጠሪን የሰሉጥ 
ማበጠሪያ ዴርጅት መጋዘን በአዋጅ ቁጥር 97/90 ራሱ መሸጥ አይችሌም፡፡ የሏራጅ ሽያጩ በዞኑ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኩሌ ይፇፀም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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ው  ሣ  ኔ 

1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የሰሜን ጎንዯር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ መዝገቡ ይመሇስ፡፡ 

 
                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 
ቤ/መ 
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