የሰ/መ/ቁ 44883
መጋቢት 8 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሃይ ታዯሰ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ፇንታ ምህረቱ - ወኪሌ አሌማዝ ፇንታ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንከ - አሌቀረበም

ፌ ር ዴ
አመሌካች በም/ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች ሁሇት ቤቶች በመያዣ አስይዘው ገንዘቡን
ባሇመክፇሊቸው ተጠሪ ቤቶቹን ሇመሸጥ ማስታወቂያ አውጥቶ ገዢ ባሇመቅረቡ ቢበዛ በ3 ወር ውስጥ ሁሇተኛ ጨረታ
ማውጣት ሲገባው ከሶስት አመት በኋሊ በማውጣቱና አንዯኛው ቤት ሊይ ከህግ ውጪ ሇሶስተኛ ጊዜ ጨረታ አዘግይቶ
በማውጣቱ ወሇደ ጨምሮ አመሌካች ሊይ ጉዲት ስሇዯረሰ ተጠሪ ብር 152,222.40(አንዴ መቶ ሃምሣ ሁሇት ሺህ ሁሇት
መቶ ሃያሁሇት ብር ከአርባ ሣንቲም) እንዱከፇሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡
ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ቤቶቹን ሇመሸጥ የመጀመሪያው ጨረታ ሲወጣ ገዢ በመጥፊቱ ሁሇተኛ ጨረታ
የወጣ ሲሆን ቁጥር 276 ሇሆነው ቤት ገዢ ባሇመቅረቡ ባንኩ ቤቱን የተረከበው ሲሆን ቁጥር 247 ሇሆነው ቤት የቀረቡት
ተጫራቾች ግን ከቤቱ ግምት በጣም የወረዯ ዋጋ በመጥራታቸው ጨረታው ሰዓት ከመዴረሱ በፉት ስሇተሰረዘ ሁሇተኛ
ጨረታ እንዯወጣ ሉቆጠር አይችሌም፣ ዴጋሚ ጨረታ ሇማውጣት የዘገየው ቤቱን ሇመሸጥ ገበያ ሲፇሊሇግ ነው፣ በሶስት
ወር ውስጥ ጨረታ እንዴናወጣ የሚያስገዴዴ ህግ የሇም፣ ይርጋ እስካሊገዯን ጨረታ ማዴረግ እንችሊሇን፣ ወሇዴ ሌከፌሌ
አይገባም የሚሇው ተገቢነት የላሇው ክርክር ነው፣ አመሌካች ቤቱን እንዱሇቁ ቢነገራቸውም እስከ መስከረም 25 ቀን
1997 ዓ.ም ዴረስ ይጠቀሙበት ነበር በማሇት ክሱ ውዴቅ እንዱሆን አመሌክቷሌ፡፡
ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ተጠሪ ጨረታውን ሲያካሂዴ አሊግባብ አዘግይቷሌ፣ በሁሇተኛ
ጨረታ ቤቱ ካሌተሸጠ መረከብ ነበረበት፣ ተጠሪ በጨረታው መነሻ ግምት ተረክቦ ዕዲውን የሚቃሇሌበት መንገዴ መፇሇግ
ነበረበት፣ ሶስተኛ ጨረታ መዯረጉ ህጉን የተከተሇ አይዯሇም፣ ሁሇተኛ ጨረታ እጅግ ቢዘገይ በሶስት ወር ውስጥ መዯረግ
ነበረበት፣ ጨረታው ከሶስት አመት በሊይ ዘግይቶ በመዯረጉ በወሇዴ ምክንያት ከፌ ሊሇው ዕዲ ኃሊፉ ነው በማሇት ተጠሪ
ብር 112,738.80(አንዴ መቶ አስራ ሁሇት ሺህ ሰባት መቶ ሰሊሳ ስምንት ብር ከሰማንያ ሣንቲም) እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ ሊይ ተጠሪ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ ፌ/ቤቱ ሁሇቱን ወገኖች አቅርቦ ካከራከረ በኋሊ
ከብዴሩም ሆነ ከመያዣ ውለና እነዚህን ከሚመሇከቱ ህጎች አኳያ አመሌካች ብዴሩን ሳይመሌሱ ቢቀሩ ንብረቶቹ በአፊጣኝ
እንዱሸጡ ሇማስገዯዴ ወይም ቢዘገይ ጉዲት ካሳ ሇመጠየቅ የሚያስችሌ መብት የሊቸውም፣ አዋጁ ጨረታ የሚወጣበትን
ጊዜና ቢዘገይ ወሇዴ መታሰብ እንዱቆም ብል አሌዯነገገም፣ ቤቱም እስከ መስከረም 25 ቀን 1997 ዓ.ም አመሌካች እጅ
ስሇነበር መያዣው ባሇመሸጡ ወይም ባንኩ ባሇመረከቡ አመሌካች ሊይ የዯረሰ ጉዲት የሇም፣ ሇወሇደ መጨመር ብቸኛ
ምክንያት አመሌካች ብዴሩን አሇመክፇሊቸው ነው፣ ስሇሆነም ባንኩ ሃሊፉ የሚሆንበት የህግ አግባብ የሇም በማሇት የስር
ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሯሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ ያቀረቡ ቢሆን
ችልቱ የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇውም በማሇት አቤቱታው ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
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የአሁኑ ሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች አቤቱታ በአጭሩ፤ በአዋጅ ቁጥር 97/90
ተጠሪ አመሌካችን ወክል መያዣውን ሲሸጥ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 2211 የተቀመጠውን የወኪሌነት ስነ-ምግባር በመከተሌ
ባሇእዲው እዲ እንዲይበዛበት ተግቶ መስራት ይገባዋሌ፣ በአዋጁ አንቀፅ 6 እንዯተመሇከተው ሉከተሌ የሚገባውን
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 394(2) እና 428(2) ወዯጎን በመተው ሇዕዲው ተመጣጣኝ በሆነ ቤት ሊይ ብቻ ጨረታ ማውጣት
ሲገባው በሁሇቱም ቤቶች ሊይ ጨረታ ማውጣቱ፣ በሁሇተኛ ጨረታ ካሌተሸጡ ከእዲው ጋር ተመጣጣኝ የሆነውን ቤት
በመረከብ እዲውን ዘግቶ አንደን ቤት ነፃ ሉሆን ሲገባ እንዱዘገይ በማዴረግ ወሇደ እንዱቆሇሌ ማዴረጉ ተረጋግጦ እያሇ
የጠቅሊይ ፌ/ቤትና ሰበር ሰሚ ችልቱ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት የሚሌ ነው፡፡
ይህ ችልትም የመያዣ ንብረቶቹን ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋሊ ተጠሪ እንዱረከብ ሲዯረግ የተከማቸው ወሇዴ
መታሰቡና አመሌካች ያቀረቡት የጉዲት ካሳ ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉን አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች አኳያ
ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪም ህዲር 24 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ ክርክሩን
አቅርቧሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ ሆኖ የተገኘው አበዲሪ ባንኮች ሇዕዲው በመያዣ የያዙትን ንብረቶች ሉሸጡ የሚገባበት
የጊዜ ገዯብ አሇ? ወይስ የሇም? አሇ ከተባሇ በጊዜ ገዯቡ ውስጥ ንብረቶቹ ባሇመሸጣቸው ኃሊፉ ሉሆኑ ይገባሌ? አይገባም?
የሚሇው ነው፡፡
ሇባንክ በመያዣ የተሰጡ ንብረቶችን በተመሇከተ በወጣው አዋጅ ቁጥር 97/90 አንቀፅ 3 መሰረት የማንቀሳቀስ
ንብረት በዋስትና የያዘ ባሇገንዘብ ባንክ ዕዲው ካሌተከፇሇው ከሰሊሳ ቀናት ያሊነሰ ማስታወቂያ ሇባሇዕዲው በመስጠት
ንብረቱን በሃራጅ መሸጥ ይችሊሌ፡፡ በተጨማሪ የመጀመሪያ ጨረታ አውጥቶ ገዢ ካሌተገኘ ሁሇተኛ ጨረታ እንዯሚወጣና
በሁሇተኛው ጨረታ ገዢ ከጠፊ ንብረቱን እንዯሚረከብ ያመሇክታሌ፡፡ ይህን አዋጅ ሇማሻሻሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር
216/92 አንቀፅ 2 ባንኩ ንብረቱን የሚረከበው በመጀመሪያው ጨረታ መነሻ ዋጋ ስሇመሆኑ ይናገራሌ፡፡ ከዚህ በቀር
ንብረቱ መሸጥ ያሇበት መቼ እንዯሆነ ወይም ሁሇተኛ ጨረታ በስንት ጊዜ ውስጥ መውጣት እንዯሚገባ የጊዜ ገዯብ ወስኖ
አሊስቀመጠም፡፡
በላሊ በኩሌ ባንኩ የሃራጅ ሽያጩን ሲያከናውን አግባብነት ያሊቸውን ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 394-449 ያለትን
ዴንጋጌዎች በመከተሌ መሆኑ በአዋጁ አንቀፅ 6 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም የማይንቀሳቀስ ንብረት የሚሸጥበት
ሁኔታና ጊዜ የሚመሇከቱትን የሥነ-ሥርዓትቱን ዴንጋጌዎች መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ፌርዴን ሇማስፇፀም
የማይንቀሳቀስ ንብረት በሃራጅ ሲሸጥ በቅዴሚያ ማስታወቂያ መውጣት እንዲሇበት ንብረቱም ሉሸጥ የሚችሇው
ማስታወቂያ ከወጣ ጀምሮ ሇሰሊሳ ቀን ቆይቶ መሆኑን የሥነ-ሥርዓት ህጉ አንቀፅ 423(1) እና 426 ተጣምረው ሲነበቡ
የሚያስገነዝቡት ጉዲይ ነው፡፡ በመጀመሪያ ጨረታ ገዢ ካሌቀረበ ባሇገንዘቡ ንብረቱን እንዯሚረከብ ይናገራሌ፡፡ ከዚህ ውጪ
ጨረታዎቹ የሚወጡበት የጊዜ ገዯብ የሥነ-ሥርዓት ህጉ ወስኖ አሊስቀመጠም፡፡ በመሆኑም ባንኩ መብቱን ሇመጠየቅ
የሚችሌበት የጊዜ ገዯብ በይርጋ ቀሪ እስከሚሆንበት ዴረስ በመብቱ መጠቀም ይችሊሌ፡፡ አበዲሪውን ባንክ በአዋጅ ቁጥር
97/90 መሰረት ካሳ መጠየቅ የሚቻሇው ዯግሞ ባንክ ሽያጩን ሲያከናውን አግባብነት ያሇውን ሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌዎች
ባሇመከተለ ጉዲት አዴርሶ ከሆነ ነው (የአዋጁን አንቀፅ 7 ይመሇከቷሌ)፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን ባንኩ ፇፀመ ሉባሌ
የሚችሇው የሥነ-ሥርዓት ህግ ጥሰት አሇ ማሇት አሌተቻሇም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በተያዘው ጉዲይ ባንኩ ጨረታውን በሚከናውንበት ጊዜ ሁለ አመሌካች ቤቱን ይዘው
ይገሇገለበት እንዯነበር ያሌካደት ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም በአንዴ በኩሌ አመሌካች ቤቱን ይዘው እየተጠቀሙበት በላሊ
በኩሌ ቤቱ ዘግይቶ ስሇተሸጠ ጉዲት ዯርሷሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምናሌባት ባንኩ ጨረታ
ሲያወጣ ቤቱን ከአመሌካች ተረክቦ በራሱ ይዞታ ስር አዴርጎ ቢሆን ሁኔታው የተሇየ ሉሆን ይችሌ ነበር፡፡ አመሌካች
ቤቱን ይዘው በማከራየት ሆነ በላሊ መንገዴ በመጠቀም እዲውን ሉያቀለ የሚችለበት ሁኔታ ስሇሚኖር ባንኩ ቤቱን
በቁጥጥሩ ስር አዴርጎ እንዯገና ጨረታውን ሳያወጣ ቢያዘገይ በአመሌካቹ ሊይ ጉዲት ሉያስከትሌ የሚችሌበት አጋጣሚ
ይኖራሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን ባንኩ ቤቱን እስከተረከበበት ጊዜ ዴረስ በአመሌካች ይዞታ ስር ስሇነበር ጨረታ ዘግይቶ
በመውጣቱ አመሌካች ሊይ ጉዲት አዴርሷሌ ሉባሌ አይችሌም፡፡ በአጠቃሊይ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤትና የክሌለ ሰበር
ሰሚ ችልት አመሌካችን ካሳ ሉጠይቁ አይችለም በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ የህግ ስህተት የሇውም፡፡ በመሆኑም
ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1.
2.

የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 12810 ጥቅምት 4 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የክሌለ ሰበር
ሰሚ ችልት በመ/ቁ 00557 ጥር 27 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡
ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ራ/ታ
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