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ታህሣስ 05 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የአቶ ናስር አባጃቢር አባጅፊር ሚስትና ወራሾች
1. ወ/ሮ ሉያ ታምራት
2. ፌራአሌ ናስር አባጃቢር

ጠበቃ ዴጋፋ ሇገሠ ቀረቡ

3. ፌሮሜ ናስር አባጃቢር
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ - ነ/ፇጅ ባይሣ ኤዯሣ - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
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ጉዲዩ የጉዲት ካሣ ይከፇሇኝ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ አመሌካቾች
አውራሽ ባሁኑ ተጠሪ ሊይ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ
ይዘትም ባጭሩ፡- ሰኔ 01 ቀን 1992 ዓ.ም እና ህዲር 22 ቀን 1993 ዓ.ም በተዯረገው የብዴር
ውሌ በዋስትና ያስያዙት ንብረት በሏራጅ በተሸጠበት ወቅት ተጠሪ ሆነ ብል በእዲ ከያዘው
ንብረቶች ውስጥ በሏራጅ መካተት የሚገባቸውን ንብረቶችን ባሇማካተቱና ንብረቱ በተገቢው
መንገዴ ባሇመሸጡ ከሣሽ ብር 1,280 ,556.70 /አንዴ ሚሉዮን ሁሇት መቶ ሰማኒያ ሺህ
አምስት መቶ ሃምሣ ስዴስት ብር ከሰባ ሣንቲም/ ያጡ መሆኑን ገሌጸው ተጠሪ ይህንኑ ገንዘብ
ከእነ ወሇደ እንዱከፌሊቸው ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸዉን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክሮችን
አቅርቧሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበው ክርክርም ሏራጁ ከተከናወነ ከሶስት
ዓመት ከስዴስት ወር በኋሊ ክሱ መቅረቡ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 447/1/ ዴንጋጌ መሠረት የማይፇቀዴ
በመሆኑ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት መከራከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትም የከሣሽ
ጥያቄ ንብረቱ በሏራጅ በመሸጡ ሊይ የቀረበ ተቃውሞ ሳይሆን በሏራጅ ጊዜ መካተት የሚገባቸው
ንብረቶች ሣይካተቱ ቀርተው ጉዲት ዯርሶብኛሌ የሚሌ ነው የሚሌ ምክንያት በመያዝ ይኸው
ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 447/1/ መሠረት በሁሇት ወር ጊዜ ውስጥ ሉቀርብ ይገባ ነበር በማሇት
ክሱን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ብይን የስር ከሣሽ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
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የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም በተጠሪ ሊይ የቀረበው ክስ ሇክርክሩ ምክንያት
በሆኑት ንብረቶች ሊይ የተካሄዯው የሏራጅ ሽያጭ ይፌረስሌኝ ወይም ይሰረዝሌኝ ሳይሆን
ንብረቶችን ያሇዋጋ ስሇአስተሊሇፊቸው ግምታቸውን ተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ የሚሌ ሁኖ እያሇ
የበታች ፌ/ቤቶች ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 447/1/ በመጥቀስ ክሱ
በሁሇት ወር ይርጋ የታገዯ ነው በማሇት ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢነት የላሇው ስሇሆነ ሉታረም
የሚገባው ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ሇጉዲዩ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 447/1/
ተጠቅሶ ክሱ በሁሇት ወር ይርጋ ቀሪ ነው ተብል መወሰኑ ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርበ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጏሇት
ቀርቦ ግራ ቀኙ በጽሁፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን
ውሣኔ ከህጉ ጋር አገናዝቦ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው በአመሌካቾች አውራሽና በተጠሪ መካከሌ የብዴር ውሌ
ግንኙነት ያሊቸው መሆኑን ብዴሩ የተወሰዯውም በተሇያዩ ጊዜአት ሁኖ ተበዲሪው ገንዘቡን
ሉመሌሱ ባሇመቻሊቸው ተጠሪ በብዴር ውለ በመያዣነት የያዘውን ንብረት በአዋጅ ቁጥር
97/1990 መሠረት በሏራጅ መሸጡን ተበዲሪው ግንቦት 05 ቀን 2002 ዓ.ም ሇመሰረቱት ክስ
መሠረት ያዯረጉት ምክንያትም ተጠሪ በዋስትና የያዘውን ንብረት ታህሣስ 20 ቀን 1999 ዓ.ም
ሲሸጥ በሏራጁ መካተት የሚገባቸውን ንብረቶች ሳያካትት ቀርቶ ያሇዋጋ ማስተሊሇፊን የሚገሌጽ
ሁኖ የጠየቁት ዲኝነት የእነዚህ ንብረቶች ግምት እንዱከፇሊቸው መሆኑን ነው፡፡ የስር ከሣሽ
ከሏራጅ መሰረዝ ወይም መፌረስ ጋር አያይዘው ያነሱት የዲኝነት ጥያቄ የላሇ መሆኑንም
ተገንዝበናሌ፡፡
በመሰረቱ የአንዴ መብትና ግዳታ ምንጭ ህግ ወይም ውሌ ነው በህግ ወይም በውሌ ጥበቃ ያገኘ
መብት ወይም ግዳታ ጉዲት ሲዯርስበት ወይም ተገቢው ካሣ የሚያስከፌሌ ከሆነ በህጉ ተሇይቶ
በተመሇከተው የጊዜ ገዯብና አካሌ ተገቢው ዲኝነት እንዱሰጥ ክስ ሉቀርብበት የሚገባው ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የስር ከሣሽ ሇክሳቸው መሠረት ያዯረጉት ተጠሪ ባንክ ሇብዴሩ
በዋስትና የተሰጡትን ንብረቶች በሏራጅ ሲሸጥ በሏራጅ መካተት የሚገባቸውን ንብረቶችን
ሳያካትት በመቅረቱ ያሇዋጋ ንብረቶችን በማስተሊሇፌ ጉዲት በማዴረሱ የንብረቶችን ግምት
ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ባንክ በመያዣ የያዛቸውን ንብረቶች በሏራጅ መሸጥ እንዱችሌ
በአዋጅ ቁጥር 97/90 አዋጅ ቁጥር 98/90 እና አዋጅ ቁጥር 216/92 መሠረት የህግ ሥርዓት
ተዘርግቷሌ፡፡ ባንኩ መያዣውን ሲሸጥ ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓትም በ1958ቱ የፌትሏብሓር
ሥነ ሥርዓት ህጋችን ከቁጥር 394 እስከ 449 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መሠረት
በማዴረግ ስሇመሆኑም አዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀጽ 6 ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ የዚሁ አዋጅ
አንቀጽ 7 ዴንጋጌ ሲታይም የሏራጅ ሽያጩ ሂዯት በህጉ አግባብ ካሌተፇጸመ እና ይህ በተገቢው
መንገዴ ከተረጋገጠ ህጉ ባንኩን ሇተፇጸመው ስህተትና ውጤቱ ተጠያቂ እንዯሚያረገው
ያስገነዝባሌ፡፡ አመሌካች በተጠሪ ዯርጊት ከሊይ በተገሇጸው አግባብ የተፇጸመባቸው እና የጉዲት
ኪሣራ የጠየቁም አይዯሇም፡፡ ሇክሳቸው መሠረት ያዯረጉት በአዋጁ መሠረት አመሌካች ሏራጁን
ሲያወጣ መካተት የሚገባቸው ንብረቶች ሳይካተት ቀርቷሌ የሚሌ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ
የአመሌካቾች አውራሽ የዲነኝት ጥያቄ መሠረት ያዯረገው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2027 እና 2028
መሠረት የጉዲት ካሣ የሚጠየቅበትን አግባብ ነው፡፡ ምክንያቱም አንዴ ንብረት በሏራጅ ሲሸጥ
በሏራጁ መካተት የሚገባቸው
ነገሮች ምን እንዯሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 423/2/ ስር
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ተዘርዝረዋሌ፡፡ ይህ የሥነ ሥርዓት ዴንጋጌ ዯግሞ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 አንቀጽ 6 መሠረት
ባንኩ የሏራጁን ስራ በሚያከናውንበት ጊዜ ሉከተሊቸው ይገባቸዋሌ ተብሇው ከተጠቀሱት
ዴንጋጌዎች ስር የሚገኝ ነው፡፡ ይህን ዯንጋጌ ባሇመከተሌ የሚዯርሰው ጉዲት /DAMAGE/ ዯግሞ
የሚጠየቀው በአዋጅ ቁጥር 97/1990 አንቀጽ 7 መሠረት ነው፡፡ አንዴ ሰዉ ህግን በመጣስ በላሊ
ሰው ሊይ ሇሚያዯርሰው ጉዲት ከውሌ ውጪ ኋሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ ዯግሞ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
2027፣ 2028 ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2035 ዴንጋጌዎች የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም የውሌ
ግንኙነትን መሠረት በማዴረግ በሚካሄዴ እንቅስቃሴና በአዋጅ ቁጥር 97/90 የተሰጠውን ስሌጣን
ሇመጠቀም መነሻ ያዯረገ እርምጃን ሇመውሰዴ በህጉ የተመሇከተውን ስርዓት ያሇመከተሌ
እንዯጥፊት በመቁጠር ባንኩ ካሣ እንዱከፌሌ አዋጅ ቁጥር 97/1990 አንቀጽ 7 ስሇሚዯነግግ እና
ይህ ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2037 ዴንጋጌ ጋር ተዛምድ ሲታይ ከሊይ በተመሇከተው መንገዴ
የሚጠየቀው የጉዲት ካሣ ጥያቄ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2143/1/ ዴንጋጌ መሠረት እስከ ሁሇት ዓመት
ክስ ሲቀርብ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 447/1/ ስር የተመሇከተው የሁሇት ወር የጊዜ ገዯብ
የሏራጅ ይፌረስሌኝ ወይም ይሰረዝሌኝ ጥያቄን የሚገዛ እንጂ በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ፣
98/1990 እና 216/1992 በተዘረጋው ስርዓት መሠረት ሏራጁ በሚከናወንበት ጊዜ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 394 እስከ 449 ዴረስ ያለትን ዴንጋጌዎችን ባሇመከተሌ የሚዯርሰውን
ጉዲት ካሣ ሇመጠየቅ የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም በፍርክልዠር ሔግ መሠረት
የሚከናወን ሏራጅ በፌ/ቤት የሚሰርዝበትአግባብ የላሇ ሲሆን ሏራጁ በሔግ አግባብ ያሇመከናወን
በባንኩ ሊይ የጉዲት ካሣ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 97/1990
ተቀምጧሌና፡፡
በመሆኑም የበታች ፌ/ቤቶች የአመሌካች አውራሽ ጥያቄ የጉዲት ካሣ ጥያቄ ሆኖ እያሇ ሇጉዲዩ
አግባብነት የላሇውን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 447/1/ ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ ውዴቅ
ማዴረጋቸው በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሇጉዲዩ
ቀጥተኛ ተፇጻሚነት ያሇው የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2143/1/ ዴንጋጌ ስር የተመሇከተው የሁሇት ዓመት
የጊዜ ገዯብ ማሇፌ ያሇማሇፊ ሲታይ የአመሌካቾች አውራሽ ክስ የመሰረቱት ግንቦት 05 ቀን
2002 ሲሆን ንብረቶቹ በሏራጁ ሊይ ሳይካተቱ ተሸጡ የተባለት ጊዜ ዯግሞ ታህሣስ 20 ቀን
1999 ነው፡፡ ይህም ጊዜ ሲሰሊ የሁሇት ዓመት የጊዜ ገዯብ ከአሇፇ በሁዋሊ በመሆኑ የበታች
ፌ/ቤቶች ክሱን ውዴቅ ማዴርጋቸው በውጤት ዯረጃ የምንቀበሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 92618 ጥቅምት 26 ቀን 2003 ዓ.ም ተሰጥቶ
በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/በት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 64130 የካቲት 28 ቀን 2003
ዓ.ም በትዕዛዝ የጸናው ብይን ውጤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 342 መሠረት ምክንያቱ
ተሇውጦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. በተጠሪ ሊይ የቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2143/1/ መሠረት በሁሇት ዓመት የይርጋ ጊዜ
የታገዯ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸዉን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
እ.ከ

466

