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የሰ/መ/ቁ. 40921  

የካቲት 26 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቢሲኒያ ባንክ (አ.ማ) - ነ/ፇጅ ደሊ መራራ 

ተጠሪ፡- እነ አብደ አህመዴ (266 ሰዎች) - ጠበቃ ምትኩ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው አቤቱታ በመ/ቁጥር 42132 ከቀረበው አቤቱታ ጋር በስረ ነገርም ሆነ በጭብጥ ረገዴ 
ተመሳሳይ በመሆኑ ሁሇቱም መዛግብት ጏን ሇጏን ተመርምረው ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበውም ሆነ በመዝገብ ቁጥር 42132 የቀረበው የሰበር አቤቱታ ከፌርዴ አፇፃፀም ጋር የተያያዘ 
ሲሆን በዚህ መዝገብ የፌርዴ ባሇመብቶች የሆኑት የአሁን ተሰጠሪዎች በፌርዴ ባሇእዲ ጣና ትራንስፖርት ኃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር ሊይ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት የፌርዴ አፇፃፀም ማመሌከቻ አቅርበው የፌርዴ ባሇእዲው ንብረት 
ተሸጦ በአመሌካች ባንክ በዝግ ሂሳብ እንዱቀመጥ የተዯረገው ገንዘብ ወጭ ሆኖ እንዱከፇሇን ይታዘዝሌን በማሇት ጠይቀው 
የአሁን አመሌካችም ቀርቦ በፌ/ቤት የእግዴ ትእዛዝ የተሰጠባቸው የተሇያዩ ተሽከርካሪዎች ሇብዴር አከፊፇሌ በዋስትና 
የያዛቸው ስሇሆነ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2857 መሰረት ከማናቸውም ገንዘብ ጠያቂ በፉት በተሽከርካሪዎቹ 
ሊይ የቅዴሚያ መብት ስሊሇኝ በእነዚህ ተሽከርካሪዎች ሊይ የፌርዴ አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ አይገባም በማሇት መቃወሚያ 
ማቅረቡን  ተገንዝበናሌ፡፡ በተመሳሳይም በመ/ቁ. 42832 ተጠሪዎች የሆኑት እነ አቶ አበራ መሇሰ በፌርዴ ባሇእዲው 
አበባው ዯስታ የግሌ ትራንስፖርት ሊይ የፌርዴ አፇፃፀም ማመሌከቻ አቅርበው የባሇእዲው ተሽከርካሪዎች ተሽጠው 
በአመሌካች ባንክ በዝግ ሂሳብ እንዱቀመጥ የተዯረገው ገንዘብ ወጭ ሆኖ እንዱከፇሇን ይታዘዝሌን በማሇት አመሌክተው 
በዚህ መዝገብም አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 97/90 እና በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 2857 መሰረት ከማናቸውም ገንዘብ ጥያቄ በፉት 
የቅዴሚያ መብት እንዲሇው መቃወሚያውን አቅርቦ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 167 
መሰረት በቅጥር ሊይ ከተመሰረተ ግንኙነት የሚመነጭ ማንኛውም የሰራተኛ ክፌያ ጥያቄ ከማናቸውም የክፌያ ወይም 
የእዲ ጥያቄ ቅዴሚያ እንዯሚኖረው ስሇተመሇከተ የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት የላሇው ስሇሆነ በአመሌካች ባንክ በዝግ 
ሂሳብ እንዱቀመጥ የተዯረገው ገንዘብ ወጭ ሆኖ ሇፌርዴ ባሇመብቶች እንዱከፇሌ በማሇት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚሁ ትእዛዝ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረበው ቢሆንም የስር 
ፌ/ቤት ትእዛዝ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት ፌ/ቤቱ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሰረት ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች 
በዋስትና በያዛቸው ንብረቶች ሊይ የቅዴሚያ መብት ሳያገኝ መቅረቱ ከአዋጅ ቁጥር 97/90 እና ከፌ/ብ/ሕ/ቁ/ 2857 
እንዯዚሁም ከአዋጅ ቁጥር 377/96 አኳያ አግባብነቱ ሇሰበር ቀርቦ ሉመረመር እንዯሚገባው በማመኑ በሁሇቱም መዛግብት 
ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን በጽሁፌና በቃሌ አከራክሯሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተሰጠው ሲሆን በበኩሊችንም የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇበት 
ነጥብ አኳያ መርምረነዋሌ፡፡ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የፌርዴ አፇፃፀሙ ሲቀጥሌ ሇፌርዴ ባሇመብቶች የአሁን 
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ተጠሪዎች ፌርዴ ማስፇጸሚያነት እንዱሸጡ ትእዛዝ የተሰጠባቸው የተሇያዩ ተሽከርካሪዎች አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 
97/90 መሰረት ሇብዴር በዋስትና የያዛቸው ተሽከርካሪዎች እንዯሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ባንክ መያዣ የያዛቸውን ንብረቶች 
እዲው ሳይከፇሇው በቀረ ጊዜ የ30 ቀን ማስጠንቀቂያ ሇተበዲሪው በመስጠት ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት በመያዣ የያዘውን 
ንብረት በመሸጥ ገንዘቡን ገቢ ማዴረግ እንዯሚችሌ በአዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀጽ 3 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ ከዚህም ላሊ 
መያዣ የተቀበሇ ባሇገንዘብ ከመያዣው ሽያጭ ዋጋ ከላልች ባሇገንዘቦች ቀዴሞ የመቀበሌ መብት እንዲሇውም በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 
2857/1/ ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ ከእነዚህ ዴንጋጌዎች አንጻር አመሌካች ከብዴር አከፊፇሌ በመያዣነት በያዛቸው ንብረቶች ሊይ 
የቀዯምትነት መብት እንዲሇው መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌም የአሰሪና ሰራተኛን ጉዲዩ በሚመሇከተው በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሰረት በቅጥር ሊይ ከተመሰረተ 
የስራ ግንኙነት የሚመነጭ ማንኛውም የሰራተኛ የክፌያ ጥያቄ ከማናቸውም የክፌያ ወይም የእዲ ክፌያ ጥያቄ ቅዴሚያ 
እንዯሚኖረው በአንቀጽ 167 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች የዚህ ዴንጋጌ ተፇፃሚነት በአሰሪው ሊይ ላልች ገንዘብ 
ጠያቂዎች ክስ አቅርበው ያሰፇረደ ባሇ ገንዘቦች በሚኖሩበት ጊዜ በፌርደ መሰረት ሇነዚህ ባሇገንዘቦች ክፌያ ከመፇጸሙ 
በፉት ሰራተኖች በአሰሪያቸው ሊይ ክስ መስርተው ካስፇረደ ሇሰራተኞቹ ቅዴሚያ ክፌያ እንዯሚፇጽም የሚያመሇክት 
እንጂ ከዚህ አሌፍ ባንኩ ሇሰጠው ብዴር በመያዣ የያዘውን ንብረት ሕጉ በሰጠው ስሌጣን መሰረት ሸጦ ሇብዴሩ እዲ 
እንዱውሌ ከሚያዯርግ በስተቀር ከተቀበሇው የመያዣ ንብረት ሽያጭ ሊይ ሇባሇእዲው ሰራተኞች በቅዴሚያ እንዱከፇሌ 
ተዯርጏ ሉተረጏም የሚገባው አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 ይሁንና በሕጉ ሊይ ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው በቅጥር  ሊይ ከተመሰረተ የስራ ግንኙነት የሚመነጭ ማንኛውንም 
የሰራተኛ የክፌያ ጥያቄ ከማናቸውም የክፌያ ወይም የእዲ ጥያቄ ቅዴሚያ እንዯሚሰጠው የተዯነገገ እንዯመሆኑ መጠን 
የላልች ገንዘብ ጠያቂዎች አቋም ተራ ገንዘብ ጠያቂዎች/ordinary creditors/ ወይንም እንዯ አመሌካች በመያዣ ብዴር 
የሰጠ ባሇገንዘብ /secured creditors/ ሆኑም አሌሆኑ፤ የሰራተኛው የክፌያ ጥያቄ ከማናቸውም የክፌያ ጥያቄ ቅዴሚያ 
እንዯሚሰጠው ስሇተዯነገገ ይህ ሁኔታ ግምት ውስጥ ሉገባ እንዯማይችሌ መገንዘብ እያዲግትም፡፡ ሕግ አውጭው የባንክ 
የክፌያ ጥያቄ ከሰራተኛም የክፌያ ጥያቄ ቅዴሚያ ሉሰጠው እንዯሚገባ ሏሳብ ቢኖረው በአዋጅ ቁጥር 286/94 አንቀጽ 80 
ሊይ እንዯተመሇከተው ዋስትና የተሰጣቸው የላልች አበዲሪዎች የቅዴሚያ መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ የግብር ሰብሳቢው 
መብት ግብር የመክፇሌ ግዳታ ባሇበት ሰው ሏብት ሊይ ከማናቸውም ላልች እዲዎች የቀዯምትነት መብት ይኖረዋሌ 
በማሇት እንዯተዯነገገው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅም ሊይ ይህንኑ ያንጸባርቀው እንዯበር ይታመናሌ፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም ሇሰራተኞች የሚከፇሌ የክፌያ ጥያቄ ከማናቸውም የክፌያ ወይንም የእዲ ጥያቄ ቅዴሚያ ሉሰጠው 
እንዯሚገባ የተዯነገገው በመያዣ በተያዘም ንብረት ሊይ ተፇፃሚነት እንዲሇው መገንዘብ ስሚቻሌ አመሌካች በመያዣ 
በተያዙ ንብረቶች ሊይ የቅዴሚያ መብት ስሊሇኝ በእነዚህ ንብረቶች ሊይ አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ አይገባም በማሇት ያቀረበውን 
አቤቱታ የስር ፌ/ቤቶች ሳይቀበለት መቅረታቸው በአግባቡ ስሇሆነ የሕግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 33588 በ20/10/2000 እንዯዚሁም በመ/ቁ. 33941 በ26/3/2001 ዒ.ም 
የሰጠው ትእዛዝ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በመ/ቁ. 69727 በ3/2/2001 እና በመ/ቁ. 74069 በ16/4/2000 
ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ በአግባቡ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት አጽንተነዋሌ፡፡ 

2. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ በመ/ቁ. 42132 ሊይ ተፇፃሚነት ስሊሇው የፌርደ ግሌባጭ ከመ/ቁጥር 
42132 ጋር እንዱያያዝ ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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