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 የሰ/መ/ቁ. 70824 

  የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወጋገን ባንክ አ.ማ ነ/ፇጅ ገቢሣ ተሬሣ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  1. አቶ ብሩክ ጫካ 

        2. ወ/ሮ አማረች ጫካ               ጠበቆች 1. አማን አሰፊ  

        3. ወ/ሮ ሂሩት ጫካ                       2. ቴዎዴሮስ ምህረት ቀረቡ 

        4. አቶ ከበዯ ጫካ 

        5. ወ/ሮ አሇምጸሀይ ጫካ 

        6. ወ/ሮ አዲነች ጫካ 

        7. አቶ ጌታሁን ጫካ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ አበዲሪ ባንክ ሇሰጠው ብዴር ሁሇትና ከዚያ በሊይ መያዣ ይዞ ቆይቶ ብዴሩ ባሇመመሇሱ 
ምክንያት በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሰረት መያዣውን ሇመሸጥ ሲንቀሳቀስ ከመያዣዎቹ መካከሌ 
ቀዴሞ መሸጥ ያሇበት ንብረት የትኛው እንዯሆነ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌ መሆን 
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ 

ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በዚህ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪዎች 
ከሣሽ፣አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ ነበሩ፡፡ ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት በአመሌካች ሊይ የመሠረቱት ክስ 
ባጭሩ፡- አመሌካች ሇሚሇማ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ሇሠጠው ብር አምስት ሚሉዮን የኦቨር ዴራፌት 
ብዴር በዋስትና መያዥነት ተበዲሪው በቡራዩ ከተማ ካሇው መጋዘን ቤት በተጨማሪ በውርስ 
የተገኘውን የተጠሪዎችን መኖሪያ ቤት በተጨማሪ መያዥነት አስይዞ እንዯነበር፣ተበዲሪው 
የተበዯሩትን ብዴር ያሌመሇሱ መሆኑን፣አመሌካች ሇሠጠው ብዴር በመያዣነት የያዘውን 
የተበዲሪውን መጋዘን ሸጦ ሇብዴሩ ማስመሇሻ ማዴረግ ሲገባው የባሇዲውን መጋዘን ትቶ 
የተጠሪዎችን የውርስ ቤት በሏራጅ ሉሸጥ እንዯማይገባ ዘርዝረው በተጠሪዎች ቤት ሊይ 
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የጀመረውን የሏራጅ ሽያጭ አቁሞ በመጀመሪያ የተበዲሪውን ንብረት የዕዲው ማስመሇሻ አዴርጏ 
እንዱቀጥሌ፣የተጠሪዎችን የቤት ካርታ እንዱመሌስ ይወሠንሌን በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ 

አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መከሊከያ መሌስ በአዋጅ ቁ 97/90 እና 216/92 መሠረት ፌ/ቤቱ 
ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የላሇው መሆኑን፣ እዲው አሇመከፇለና ቤቱ መያዣ መሆኑ ባሇመካደ 
ተጠሪዎች ክስ ሇማቅረብ መብት የላሊቸው መሆኑን፣ተበዲሪ ካሌከፇሇ በቅዴሚያ በአንዯኛ ዯረጃ 
የተያዘው የተበዲሪው ንብረት ይሸጣሌ የሚሌ ስምምነት ባሇመኖሩ በዚህ በኩሌ የቀረበው ክርክር 
ተቀባይነት የላሇው መሆኑን፣የፌ/ሔጉን ዴንጋጌዎች በመጥቀስ የቀረቡ ክርክሮች ከአዋጅ ቁ 
97/90 ዴንጋጌ ውጪ መሆናቸውን፣አመሌካች ከአዋጅ ቁ 97/99 አንፃር ያመነበትን ንብረት 
መሸጥ የሚችሌ መሆኑን ዘርዝሮ ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ከሣሽና ተከሣሽ በቅዴሚያ 
የባሇዕዲው ንብረት ሉሸጥ ይገባሌ በማሇት በመያዣ በተሠጠ ንብረት ሊይ የተጀመረ ሏራጅን 
ሇማስቆም ይችሊሌ? ወይንስ አይችሌም? የሚሌ ጭብጥ መስርቶ መዝገቡን በመመርመር ባንክ 
የሠጠው ብዴር ሣይመሇስ ሲቀር መያዣውን በመሸጥ የባሇቤትነት መብት እንዱዛወር ሇማዴረግ 
ካባሇዕዲው ጋር መስማማትና በዚሁ ስምምነት ተፇጻሚ ማዴረግ እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 
97/90 መሰረት መዯንገጉን፣ክስ በቀረበበት ጉዲይም ከሣሽ በመያዣ የሰጡት ቤት ዕዲ ካሌተከፇሇ 
ባንኩ እንዱሸጥ መስማማቱን የመያዣ ውለ የሚያሳይ መሆኑን፣ይህ ሥርዓት በአዋጅ ሇባንኩ 
የተፇቀዯው ባንኩ የሰጠውን ብዴር በፌጥነት መሠብሰብ የማስቻሌ ዓሊማ የያዘ መሆኑ ግሌጽ 
መሆኑን፣አመሌካች በአዋጅ የተሠጠውን ሥሌጣን ተፇፃሚ ሇማዴረግ ሲንቀሣቀስ ተጠሪዎች 
የፌትሒ ብሓር ሔጉ ስሇተራ ዋስትና የዯነገገውን መነሻ በማዴረግ በቅዴሚያ የባሇዕዲው ንብረት 
ሣይሸጥ ባንኩ በተጠሪዎች ንብረት ሊይ ሏራጅ መቀጠሌ አይችሌም በማሇት መከራከራቸው 
አግባብነት የላሇውና አዋጁን የሚቃረን  መሆኑን በመዘርዘርና በምክንያትነት በመያዝ 
የተጠሪዎችን ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቶታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ተጠሪዎች ባሇመስማማት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ 
ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በማሻሻሌ በመያዣነት የቀረበው 
የተጠሪዎችን ንብረት ማረጋገጫ ሰነዴ በአመሌካች ዘንዴ እንዯሆነ አመሌካች በቅዴሚያ ሇዚሁ 
ብዴር በመያዣ የያዘውንና በቡራዩ ከተማ የሚገኘውን የተበዲሪውን ንብረት በጨረታ ሸጦ 
የሰጠውን ብዴር ያስመሌስ፣አመሌካች የሚሸጠው የተበዲሪው መጋዘን ብዴሩን በሙለ 
ካሊስመሇሰሇት የተጠሪዎችን የመያዣ ንብረት ሸጦ ቀሪውን ብዴር ያስመሌስ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇውጥ ነው፡፡  

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- የአዋጅ ቁ 97/90 ዋና ዓሊማ በፌ/ቤት 
የሚፇጀውን ጊዜ በማሣጠር ሇሌማት እንቅስቃሴው የሚሠጡ ብዴሮችን ወቅቱን ጠብቆ 
እንዱሠበሰብ ማስቻሌ መሆኑን፣የዯረሠ ጉዲትን ከሚመሇከት ጉዲይ በስተቀር ጉዲዮች ወዯ ፌ/ቤት 
ሇመምጣት የማይችለ መሆኑን፣ ወዯ ፌ/ቤት መምጣት ይችሊለ ከተባሇ ወዯ ነበርንበት 
መመሇስና ባንኯችም ብዴራቸውን በጊዜው እንዲይሠበስቡ የሚያዯርጋቸው መሆኑን፣በተጠሪዎች 
የተጠቀሱት  የፌትሒ ብሓር ሔግ  ዴንጋጌዎች ሇዚህ ጉዲይ አግባብነት የላሊቸው 
መሆኑን፣በሔጉ አግባብ በተዯረገው ውሌ መሰረት አከራካሪው ንብረት መያዣ መሆኑ 
ያሇመካደን፣እንዱህ ከሆነ ዯግሞ ግራ ቀኙ የሚገዙት በውለ መሆኑን፣በውለ ዯግሞ መጀመሪያ 
የተበዲሪውን ንብረት ሸጠህ ነው ወዯ እኔ የምትመጣው የሚሌ ስምምነት የላሇ መሆኑን፣ውለ 
የሚሇው ዕዲው ካሌተከፇሇ ንብረቱ ይሸጣሌ ስሇመሆኑ፣ የተበዲሪው መጋዘን ብር 12 ሚሉዮን 
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ያወጣሌ የተባሇውም በፌሬ ነገር ዯረጃ በሚገባ ያሌተረጋገጠ መሆኑን፣ ተበዲሪው በርካታ እዲ 
እንዲሇባቸው እና ተጠሪዎችም የተበዲሪው ዴርጅት እዲ በተዘዋዋሪ የሚመሇከታቸው መሆኑን፣ 
የመያዣውን ንብረት የመሸጥ መብት መያዣ ያዡ ባንክ እንጂ ተበዲሪው ከመያዣዎቹ ውስጥ 
መያዣ ያዡን ባንክ ይህን ሽጥ ይህን ዯግሞ አትሽጥ የማሇት መብት የላሊው መሆኑንና መብቱ 
የአመሌካች ባንክ መሆኑን፣ፌ/ቤቶች በአዋጅ ቁ 97/90 አፇጻጸም ሊይ ጣሌቃ የሚገባቡት መንገዴ 
የተሇየ መሆኑን በመዘርዘር የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ ተሸሮ 
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እንዱፀና ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች 
የሰበር አቤቱታ ተመርመሮም አመሌካች በቅዴሚያ የተበዲሪውን ንብረት ሽጦ ሇእዲ መመሇሻ 
ያውሌ የመባለን እና ላልች ነጥቦችን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት 
እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጽሐፌ 
የሰጡት መሌስ ባጭሩ፡- የአዋጅ ቁጥር 97/90 ዓሊማ ባንኮች በመያዣ የሚያዟቸውን ንብረቶች 
ሇፌ/ቤት ማመሌከት ሳያስፇሌጋቸው በራሳቸው መሸጥ እንዱችለ ሆኖ በመሆኑ የይግባኝ ሰሚ 
ችልት ውሳኔ በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ ያሇውን በውሌ ሊይ የተመሠረተ እኩሌነትን 
ያረጋገጠ መሆኑን፣አመሌካች የሰጠውን ብዴር እጥፌ የሚሸፌን ንብረት በእጁ እያሇ 
የተጠሪዎችን መኖሪያ ቤት ሇመሸጥ መንቀሣቀሱ ቅን ሌቦና የላሇው አካሄዴ መሆኑን፣ተበዲሪው 
ከአመሌካች ዘንዴ በመያዣ የተያዘውን በቡራዩ ከተማ የሚገኘውን መጋዘን ሸጬ የብዴሩ 
መመሇሻ እንዲዯርግ ይፇቀዴሌኝ ብል ጥያቄ አቅርቦ በአመሌካች ትብብር መከሌከለ ያሊግባብ 
መሆኑን፣ተጠሪዎች የተበዲሪው ንብረት በቅዴሚያ እንዱሸጥ ጠቁመው በአመሌካች ጥያቄአችን 
ውዴቅ ተዯርጎ የተጠሪዎች ንብረት ሇመሸጥ የሚያዯርገው እንቅስቃሴ ትክክሌ አይዯሇም ተብል 
በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት መወሰኑ የተጠሪዎችን በሔግ ፉት እኩሌነትና ፌትሔ የማግኘት 
መብትን ያረጋገጠና በሔግ፣ በሞራሌና ከአመክንዮ ጋር የተጣጣመ መሆኑን፣የብዴሩን መጠን 
በተመሇከተ አመሌካች በሰበር አቤቱታው ሊይ የጠቀሰውም በማስረጃ ያሌተረጋገጠ መሆኑን 
በመዘርዘር የይግባኝ ሰሚው ችልት ውሣኔ ምንም የሔግ ስህተት የሇውም ተብል ሉጸና ይገባሌ 
ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩን  በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የተጠሪዎች ጥያቄ 
በፌርዴ ቤት ሉታይ የሚችሌበት ሔጋዊ አግባብ አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት 
ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረቱት አመሌካች 
በመያዣ ከያዛቸው ንብረቶች መካከሌ አንደ የሆነውን የተጠሪዎችን ንብረት ከመሸጡ በፉት ላሊ 
መያዣ የሆነ የተበዲሪ ዴርጅት መጋዝን ስሇአሇ ይህንኑ መጋዝን ቀዴሞ ሉሸጥ ሲገባ 
የተጠሪዎችን መኖሪያ ቤት ሇመሸጥ መንቀሳቀሱ ተገቢ አይዯሇም በሚሌ ምክንያት 
መሆኑን፣የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔውን ሉያሳሌፌ የቻሇው 
አከራካሪው ንብረት በመያዣ መሰጠቱን አረጋግጦ ከዚሁ ንብረት ጋር በመያዣነት የተሠጠ 
የተበዲሪ ንብረት ስሊሇ ይኸው ቀዴሞ ሳይሸጥ የተጠሪዎች ንብረት መያዣ በመሆኑ ብቻ 
የሚሸጥበት አግባብ የሇም በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡ 

በመሠረቱ ባንክ በመያዣ የያዛቸውን ንብረቶች በሏራጅ መሸጥ እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 
97/90፣ 98/90 እና 216/92 የሔግ ሥርዓት ተዘርግቷሌ፡፡ ይህንን በሚያዯርግበት ጊዜ ባንኩ 
ሉከተሇው የሚገባው ሥርዓትም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ከቁጥር 394- 449 ዴረስ ያለት ዴንጋጌዎች 
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ስር በተመሇከተው ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 97/90 በአንቀጽ 6 በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 
97/90 አንቀፅ 3  እና 4 መሰረት እንዯዚሁም በአዋጅ ቁጥር 216/19992 በተዯረገው ማሻሻያ 
ባንኮች ሇሰጡት ብዴር አከፊፇሌ በመያዣነት በዋስትና የተቀበለትን የሚንቀሳቀስም ሆነ 
የማይንቀሳቀስ ንብረት የብዴር እዲው እንዱከፇሇው በተወሰነው ጊዜ ሳይከፇሌ ከቀረ ከሰሊሳ ቀናት 
ያሊነሰ ማስጠንቀቂያ በመስጠት የመያዣ ንብረቱን በሏራጅ ሇመሸጥና ባሇቤትነቱንም ሇገዢው 
ሇማዛወር ሥሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ ከአዋጁ ዴንጋጌዎችም መረዲት የሚቻሇው አበዲሪው ባንክ 
በዋስትና የያዛቸውን ንብረቶች የብዴር ገንዘቡን ካሌተመሇሰሇት ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት 
አግባብነት ያሊቸውን የሔጉን ዴንጋጌዎችን በመከተሌ በሏራጅ ሽጦ ሇእዲው ክፌያ ማዋሌ 
እንዯሚችሌና በአሻሻጡ ሂዯት ባንኩ ሔጉን ባሇመከተሌ የፇጸመው ስህተት ቢኖርና በዚህም 
በባሇእዲው ሊይ ጉዲት ቢዯርስ ሇዚህ ጉዲት ባንኩ ሇባሇእዲው ካሳ የመክፇሌ  ኃሊፉነት ያሇበት 
መሆኑን ነው፡፡ የአዋጆቹ ዝርዝር ዴንጋጌዎች ይዘት ሲታይም የሔጎቹ ዓይነተኛ አሊማ ባንኮች 
የሚሰጧቸውን ብዴሮች በተቀሊጠፇ አኳኋን ሇመሰብሰብ እንዱችለ ስሇመሆኑ የሚያስገነዝብ 
ሲሆን ይህ ስሇመሆኑም አዋጅ ቁጥር 97/1990 መግቢያው ሊይ በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡ 

ባንክ ከሊይ በተጠቀሱት አዋጆች መሠረት በመያዣ የያዘውን ንብረት አስገምቶ ሏራጅ ቢያወጣና 
ቢሸጥ ወይም በሔጉ መሠረት ቢረከብ ግምቱን ወይም በመያዣ የተሰጡትን ንብረቶች አሻሻጥ 
ቅዯም ተከተሌ ምክንያት በማዴረግ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን እንዯገና እንዱያይ፣እንዱያስገምት ወይም 
ከመያዣዎቹ አንደ ቀዴሞ መሸጥ አሇበት ብል ሇመወሰን የሚያስችሌ ከሔግ የመነጨ ሥሌጣን 
የሇውም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀጽ 7 ስር የተዯነገገውን ዴንጋጌ መግቢያ በማዴረግ 
መያዣው በብዴሩ ወቅት በተገመተበት ግምት እንዱያዝ መጠየቅም ሆነ በሏራጅ ወቅት የወጣው 
መነሻ ግምት አነስተኛ ነው ብል ሇፌ/ቤት ጥያቄ ማቅረብ ከፌ/ቤቱ ስሌጣን ውጪ ከመሆኑም 
በሊይ አዋጁ የወጣበትን ዓሊማም ከግብ እንዲይዯርስ የሚያዯርግ ጭምር ስሇመሆኑ የሚታመን 
ነው፡፡ ይህ የሔጉ አጠቃሊይ ቅርፅ የሚያስገነዝበን ላሊው ቁም ነገር በመያዣ ውለ የተቀመጡት 
ንብረቶች ተሇይተው የታወቁ እስከሆነ ዴረስና የተያዙበት አግባብም አንደ መያዣ ከላሊው 
በቅዯም ተከተሌ የሚሸጥ አሇመሆኑን የሚያሳይ ከሆነ ከመያዣዎች ውስጥ ከፌተኛ ግምት ያሇው 
ንብረት ሳይሸጥ አነስተኛ ግምት ያሇው ቀዴሞ ሉሸጥ አይገባም በሚሌ የሚቀርበው የዲኝነት 
ጥያቄ የመያዣ ውለንና ከሊይ ከተጠቀሱት አዋጆች አሊማ ጋር የሚጣጣም ባሇመሆኑ ፌርዴ 
ቤት የሏራጁን ስርዓት በማስቆም የሚያስተናግዴበት አግባብ ሉኖር አይችሌም፡፡ 

ከሊይ እንዯተጠቀሰው ባንክ የሏራጅ ሽያጩን የሚያከናውነው ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 394-449 ስር 
በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ የሏራጁ ሽያጭ ሂዯት በሔጉ አግባብ ካሇተፇፀመ እና 
ይህ ከተረጋገጠ ሔጉ ባንኩን ሇተፇፀመው ስህተትና ውጤቱ ተጠያቂ ያዯርገዋሌ፡፡ ይህም በአዋጅ 
ቁጥር 97/90 አንቀጽ 7 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ የምንገነዘበው ሏቅ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ዴንጋጌዎች ተሊሌፍ በመያዣው ሊይ ሽያጭ ከተፇፀመ ሃሊፉነቱ የባንኩ 
እንዯሆነም በግሌጽ ያሣያሌ፡፡ ከሊይ የተመሇከቱት የፌትሒ ብሓር ስነ ስርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች 
ተጥሰዋሌ የሚሇው ክርክር በባንኩ ሊይ በፌርዴ ቤት ሉቀርብ የሚችሇው ባንኩ ሏራጁን 
እንዲያከናውን በማዴረግ ሳይሆን የሏራጅ ስርአቱ ከተከናወነ በሁዋሊ ስሇመሆኑም የሚታመን 
ነው፡፡ ጥያቄው ከሏራጁ በፉት በፌርዴ ቤት ሉታይና ሏራጁ እንዱቆም ሉዯረግ ይችሊሌ ከተባሇ 
ከሊይ እንዯተገሇጸው በፍርክልዠር ሔጎች የታሰበው የብዴሮች በተቀሊጠፇ ሁኔታ የመሰብሰብ 
እዴሌ የተገዯበ እንዱሆን የሚያዯርግ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የተጠሪዎች ጥያቄ ይዘቱ ሲታይ 
አመሌካች በመያዣ ከያዛቸው ንብረቶች መካከሌ የመኖሪያ ቤቱ ከመሸጡ በፉት ሇእዲው 
ተመጣጣኝ የሆነ መጋዘን ስሊሇ ይህንኑ ንብረት መሸጥ አሇበት የሚሌና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
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394(2) ስር የተመሇከተውን የስነ ስርዓት ሔግ አጠቃሊይ መንፇስ መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ 
በእርግጥ ይኸው ዴንጋጌ ባንኩ እንዱከተሇው በአዋጅ ቁጥር 97/1990 ግዳታ የተጣሇበት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ ይኸው ዴንጋጌ ተጥሷሌ የሚሇው ወገን በፌርዴ ቤት ዲኝነት የሚያቀርበው የሏራጅ 
ስርዓቱ እንዱቆም በማዴረግ ሳይሆን ይኸው ዴንጋጌ በሏራጅ ጊዜ በባንኩ ባሇመጠበቁ የዯረሰ 
ጉዲት ካሊ ይህንኑ በማረጋገጥ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ተጠሪዎች አመሌካች በመያዣ ከያዛቸው 
ንብረቶች መካከሌ ከፌተኛ ግምት ያሇውን የተበዲሪውን መያዣ ሉሸጥ ይገባሌ እንጂ በመያዣ 
የተሠጠውንና አነስተኛ ግምት ያሇውን መኖሪያ ቤት አመሌካች ሉሸጥ አይገባም በማሇት 
ያቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ በፌርዴ ቤት የሚስተናገዴ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራለ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አዋጅ ቁጥር 97/1990 እና 216/1992 ዓይነተኛ አሊማን 
ከተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ እንዱሁም አከራካሪው ንብረት በሔግ አግባብ በተቋቋመ የመያዣ 
ውሌ መሰረት የተያዘ ከመሆኑ አንፃር በመመርመር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማስተናገዴ ስሌጣን 
ያሇው መሆን ያሇመሆኑን ማገናዘብ ሲገባው አመሌካች ከያዛቸው ንብረቶች መካከሌ የተበዲሪ 
ዴርጅት መጋዘን ከፌተኛ ግምት ስሊሇው የተጠሪዎች መኖሪያ ቤት ከመሸጡ በፉት ቀዴሞ 
መሸጥ አሇበት ሲሌ የሰጠው ውሳኔ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና 216/1992 ስር የተመሇከቱትን 
ግሌፅ ዴንጋጌዎችን የሚቃረን ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ግሌጽ ሔግ ዯግሞ ውጤት እንዲይኖር 
የሚዯረግበት የዲኝነት አሰጣጥ ስርዓትም ሆነ የሔግ አተረጎጎም ዯንብ የሇም፡፡ በመሆነም ከሊይ 
በተመሇከቱት ሔጋዊ ምክንያቶች የስር ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሁኖ ስሊገኘን የሚከተሇው ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 66087 ግንቦት 12 ቀን 
2003 ዓ.ም. የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በሔግ አግባብ በተቋቋመ የመያዣ ውሌ ከተያዙት ንብረቶች መካከሌ የትኛው ንብረትና የማን 
ንብረት መሸጥ አሇበት የሚሇው ጥያቄ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እንዯተሻሻሇው የዋስትና 
መያዣዎችን ባንኮች ያሇምንም ጣሌቃ ገብነት ሸጠው ሇዕዲ ክፌያ ማዋሌ የሚችለ ስሇመሆኑ 
ከተዯነገገው ጋር የሚጣጣም ባሇመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉታይ የሚችሌ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 
በመሆኑም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 97/90 መሰረት በተሠጠው ስሌጣን መሰረት 
በተጠሪዎች መኖሪያ ቤት ሊይ የጀመረው የሀራጅ እንቅስቃሴ የተበዲሪው ንብረት የሆነውና 
የብዴሩ መያዣ መጋዝን ከተሸጠ በሁዋሊ ሉከናወን ይገባሌ ብል ፌርዴ ቤት ሉወሰን 
የሚችሌበት ከሔግ የመነጨ ስሌጣን የሇውም ብሇናሌ፡፡  

3. የፋ/ከፌ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 99689 የካቲት 07 ቀን 2003 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

4. በዚህ የክርክር ዯረጃ ያሇውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 
                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ዮ 
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