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ሏምላ 8 ቀን 2002 ዓ.ም

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ እንዲሌካቸው ዘሇቀ ጠ/ቴዎዴሮስ ተስፊዬ ቀረቡ
ተጠሪ፣ ወ/ሮ ብዙዓሇም መንግሥቱ ጠ/ዩሴፌ ዯስታ ቀረቡ

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ነው፡፡ በአመሌካች እና በተጠሪ መሃከሌ
የነበረው ጋብቻ ከፇረሰ በኃሊ ተጠሪ የጋራ ንብረት ሇመካፇሌ የንብረት ዝርዝር አቅርበዋሌ፡፡ ባቀረቡት የንብረት
ዝርዝር ውስጥም ሇክርክር ምክንያት ሆነው ቤት የጋራ በመሆኑ አመሌካች እንዱያካፌሎቸው ጠይቀዋሌ፡፡
አመሌካች በበኩሊቸው የኮንድሚኒየም ቤት እጣ የተመዘገቡት ከጋብቻ በፉት መሆኑንና ሏምላ 4 ቀን 1999 ዓ.ም
ከአ/አ ከተማ አስተዲዯር የኮ/ቀ/ክ/ከ/ የቤት ማስተሊሇፉያ ጽ/ቤት ጋር የቤት ሽያጭ ውሌ የፇረሙ አመሌካች ብቻ
እንጂ ተጠሪ አሇመፇረማቸውን ገንዘቡንም አመሌካች ከመ/ቤት ካገኙት ብዴር እና ወዯፉትም ከዯሞዛቸው
የሚከፇሌ በመሆኑ ቤቱ አመሌካች የግሌ ንብረት ሉባሌ እንዯማይችሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራቀኙን
ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ግራቀኙ ጋብቻ የመሠረቱት ሚያዚያ 22 ቀን 1998 ዓ.ም ሲሆን ፌቺ የተፇፀመው
መስከረም 30 ቀን 2000 ዓ.ም ነው አከሪካሪ የሆነው ኮንድሚኒየም ቤት እጣ የወጣውና ሽያጭ ውለ ከአ/አ
መስተዲዴር ጋር የተፇረመው በጋብቻ ወቅት ሏምላ 4 ቀን 1999 ዓ.ም በመሆኑ ቤቱ የጋራ ንብረት ነው በሚሌ
ከተቻሇ በአይነት ካሌተቻሇ በሃራጅ ተሽጦ እንዱካፇለ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ
ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው የይግባኝ ቅሬታቸው ተሰርዞባቸዋሌ፡፡
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የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው የኮንድሚኒየም ቤት
ምዝገባ የተከናወነው ከጋብቻ በፉት በመሆኑ የቤቱ ግዥ የተፇፀመው አመሌካች ከአ/አበባ መስተዲዴር የኮ/ቀ/ክ/ከ
የቤት ማስተዲዯር መምሪያ ጋር በፇረሙት ውሌ መሆኑ የቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇው ከአመሌካች ዯሞዝ በተወሰዯ
ብዴር መሆኑ ሇቀሪው ክፌያ ከባንክ ጋር የብዴር ውሌ የፇረሙት አመሌካች ብቻ በመሆናቸው እንዱሁም የቤቱ
ርክክብ በጋብቻ ጊዜም ሆነ በፌቺ ወቅት ያሌተፇፀመ በመሆኑ ቤቱ የአመሌካች የግሌ ሃብት ነው በማሇት ስር
ፌ/ቤት ቤቱን አስመሌክቶ የሰጠው ውሣኔ እንዱሻርሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡
ይህ የሰበር ችልትም ምንም እንኳን የኮንዯሚኒየሙ እጣ በጋብቻ ወቅት የወጣ ቢሆንም አመሌካች
ምዝገባ ያዯረጉት ከጋብቻ በፉት መሆኑና ከባንክ የተወሰዯው ብዴር ጋብቻው ከፇረሰ በኃሊ ከአመሌካች የሚከፇሌ
ከመሆኑ አንፃር ተጠሪ ያሊቸው መብት ምንዴነው? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታው ሇሰበር
ችልት ያስቀርባሇ ብሎሌ፡፡ በዚህም መሠረት ግራቀኙ ቀርበው የቃሌ ክርክራቸው ተሰምቷሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን
መርምሯሌ፡፡
በዚህ መዝገብ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ሇክርክር ምክንያት የሆነው ቤት የግራቀኙ የጋራ ንብረት ነው
ወይስ የአመሌካች የግሌ ንብረት ነው የሚሇው ነው ስሇ ባሌና ሚስት የጋራ ንብረት የሚዯነግገው የተሻሻሇው
የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 62 በንዐስ ቁጥር ሁሇት ስር በጋብቻ ወቅት በግብይት የተገኙ ንብረቶች የጋራ ንብረቶች
እንዯሆኑ ተመሌክቷሌ በተያዘው ጉዲይ አከራካሪውን ቤት አመሌካች የተመዘገቡት ከጋብቻ በፉት ስሇመሆኑና
ዕጣው የዯረሰው ግን የሁሇቱ ጋብቻ ፀንቶ በነበረበት ወቅት ስሇመሆኑ ክርክር አሊስነሳም ይህም ብቻ ሳይሆን
አመሌካች ከአ/አበባ አስተዲዯር የቤት ማስተዲዯር መምሪያ ጋር የቤቱን የሽያጭ ውሌ ያዯረጉት ከተጠሪ ጋር
በጋብቻ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ነው፡፡ አመሌካች ሇኮንድሚንየሙ ቤት የተመዘገቡት ከጋብቻ በፉት ቢሆንም የቤቱ
ባሇቤት የሚያዯርጋቸውን የሽያጭ ውሌ ያዯረጉት ግን በጋብቻ ወቅት በመሆኑ ቤቱ በግብይት ተገኘ ሉባሌ
የሚችሇው የሁሇቱ ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ወቅት ነው አመሌካች ውለን ሇብቻቸው መፇረማቸው ብቻውን ቤቱን
የግሌ ንብረታቸው አያዯርገውም የሽያጩን ውሌ ሇብቻቸው ማዴረጋቸው ቀርቶ በጋብቻ ወቅት የተገኘው ቤት
በስማቸው መመዝገቡ እንኳን ንብረቱን የግሌ ንብረት እንዯማያዯርገው የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 63/1/
ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም የሽያጩን ውሌ አመሌካች ብቻ መፇረማቸው ቤቱ የአመሌካች የግሌ ንብረት ነው
አያሰኘውም ላሊው አመሌካች ቤቱ የግሌ ሉሆን ይገባሌ በማሇት የሚከራከሩት ሇቤቱ የቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇው
ከአመሌካች ዯመወዝ በብዯር የተገኘ ገንዘብ መሆኑ እንዱሁም ቀሪውን ዕዲ ሇመክፇሌ አመሌካች ሇብቻቸው ከባንክ
ብዴር መውሰዲቸውን ነው ይሁን እንጂ አመሌካች ሇቤቱ ግዥ ከዯሞዛቸውም ሆነ ከባንክ ሇወሰደት ብዴር
ተጠሪም የጋራ ባሇእዲ ከሚሆኑ በቀር ንብረቱን የአመሌካች የግሌ ንብረት አያዯርገውም በአጠቃሊይ ምንም እንኳን
አመሌካች ሇቤቱ የተመዘገቡት ከጋብቻ በፉት ቢሆንም እጣው የወጣው በጋብቻ ጊዜ ስሇመሆኑና የቤቱ ባሇቤት
የሚያዯርጋቸው የሽያጭ ውሌም የተፇረመው በጋብቻ ውስጥ በመሆኑ ቤቱ የግሌ ነው መባለ ከተሻሻሇው
የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 62/2/ አኳያ ሲታይ ተገቢ በመሆኑ ቤቱን ከተቻሇ በአይነት እንዱካፇለ ካሌተቻሇ አንፊ
ሇላሊኛው የቤቱን ግምት ከፌል እንዱያስቀር በዚህም ካሌተስማሙ ቤቱ በሃራጅ ተሽጦ የሚገኘውን ገንዘብ
ግራቀኙ እንዱካፇለ የስር ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ማሇት አይቻሌም፡፡
በላሊ በኩሌ ግን ግራቀኙ ክርክር የቤቱን ዋጋ ሇመክፇሌ ብዴር ስሇመወሰደና ወዯፉትም የቤቱ ቀሪ እዲ
መከፇሌ ያሇበት መሆኑን መረዲት ችሇናሌ ተጠሪ የቤቱ የጋራ ባሇሃብት ናቸው የተባሇ በመሆኑ ቤቱ ሇተገዛበት
የብዴር ገንዘብ እንዱሁም ቀሪ ክፌያም ካሇ የጋራ ባሇእዲ ሉሆኑ ይገባሌ በመሆኑም ሇቤቱ መግዣ አመሌካች
ከዯሞዛቸውም ሆነ ከባንክ ሇወሰደት እዲ እንዱሁም የቤቱ ቀሪ ክፌያ ካሇም ግራቀኙ ሇእዲው በጋራ ሃሊፉ ሉሆኑ
ስሇሚገባ የስር ፌ/ቤት ይህን በተመሇከተ ሳይወሰን ማሇፈ መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው ብሇናሌ፡፡

ው ሣ

ኔ

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 57488 የካቲት 29 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና የፋ/ከፌተኛ
ፌ/ቤት በመ/ቁ 80996 የሰጠው ትዕዛዝ ተሻሽሎሌ፡፡
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