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ጥቅምት 2 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ

ገብረሥሊሴ አማረ አሌቀረቡም

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አብርኸት ተጫኔ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን

የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ

በዚህ መዝገብ የሚያከራክረው ጉዲይ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌያ የሚመሇከት ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበራቸው ጋብቻ በፌች መፌረሱን ገሌፀው በጋብቻ ወቅት
በጋራ ያፇሩት የቤት ቁሣቁስ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ተከራይተው ከሚኖሩበት ቤት ግቢ ውስጥ
የሰሩት አንዴ ክፌሌ ቤትና በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ 2 ሣይት ህንፃ ቁጥር 29 የቤት ቁጥር
ቢ29/48 የሆነ ኮንዯሚኒየም ቤት የጋራ ስሇሆነ ያካፌሇኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በቀበላ
ቤት ግቢ ውስጥ የተሰራው ቤት ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከመፇፀማቸው በፉት የተሰራ መሆኑን
የኮንዯሚኒየም ቤቱ ዯግሞ ከተጠሪ ጋር የነበረንን ጋብቻ ታህሣሥ 18 ቀን 1999 ዓ.ም በስምምነት
አፌርሰን ተጠሪ ብር 1300/አንዴ ሺ ሶስት መቶ ብር/ ተቀብሊ ከሄዯች በኋሊ የዯረሰኝ ስሇሆነ የጋራ
ንብረት አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ከቀበላ
ከተከራዩት ግቢ የተሰራው አንዴ ክፌሌ ቤት አመሌካች ተጠሪን ከማግባቱ በፉት የሰራው የግሌ
ንብረቱ መሆኑን በተሻሇ ማስረጃ አስረዴቷሌ፡፡ የኮንዯሚኒየም ቤቱ የዯረሰው የአመሌካችና የተጠሪ
ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሣኔ በፌች ከመፌረሱ በፉት ነው፡፡ የተጠሪና የአመሌካች ጋብቻ የፇረሰው
መጋቢት 24 ቀን 2000 ዓ.ም እንጂ ታህሣሥ 18 ቀን 1999 ዓ.ም አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ ኮንዯሚኒየም
ቤቱ የጋራ ንብረት ስሇሆነ በቤቱ ሊይ ያሇውን መብትና ግዳታ አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ ይካፇለ ፡፡
የቤት ቁሣቁስ ይካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ የሥር
ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡
አመሌካች ኮንዯሚኒየም ቤት ሇማግኘት የተመዘገብኩት ተጠሪን ከማግባቴ በፉት ነው፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ እኔና ተጠሪ በስምምነት ጋብቻችንን ኀዲር 23 ቀን 1999 ዓ.ም አፌርሰናሌ፡፡ ስሇዚህ
የተመዘገብኩት ተጠሪን ከማግባቴ በፉት እጣ የወጣሌኝና ያገኘሁት እኔና ተጠሪ በስምምነት
ጋብቻችንን ካፇረስን በኋሊ በመሆኑ ኮንዯሚኒየም ቤቱ የጋራ ተብል መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ
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ስህተት አሇበት በማሇት ሰኔ 8 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ
በበኩሊቸው ከቤት የወጣሁት በስምምነት ጋብቻችንን በማፌረስ ሣይሆን አመሌካች ስሇሚዯበዴቡኝ
የቀሇብ ገንዘብ ሰጥተውኝ ነው፡፡ ኮንዯሚኒየም ቤቱ የዯረሰን ጋብቻው ከመፌረሱ በፉት በመሆኑና
አስር ፏርሰንት የቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇው ከጋራ ንብረት በመሆኑ ቤቱ የጋራ ንብረት ነው መባለ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን
መረምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው የአመሌካችና የተጠሪ ጋብቻ መጋቢት 24 ቀን 2000
ዓ.ም በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሆኑንና ኮንዯሚኒየም ቤቱ የዯረሳቸው ጋብቻው በፌች ከመፌረሱ በፉት
መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ሇኮንዯሚኒየም ቤት የተመዘገብኩት
ተጠሪን ከማግባቴ በፉት ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክርም ቤቱን እዱገዙ እጣ የወጣበት ጊዜ
ጋብቻው ፀንቶ እስካሇ ዴረስ ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት ስሇተመዘገቡ ብቻ ቤቱ የግሌ ንብረት
እንዯማይሆን ከተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 62 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌዎች
መገንዘብ የሚቻሌ በመሆኑ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር የሔግ መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ ሇቤቱ ጋብቻው ከፇረሰ በኋሊ የሚከፇሇውን ክፌያ ከአመሌካች ጋር አብረው
የመጋራትና ግማሹን የመክፇሌ ግዳታ እንዲሇባቸው ግሌጽ በማዴረግ አመሌካችና ተጠሪ
በኮንዯሚኒየም ቤት ሊይ ያሇውን መብትና ግዳታ እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት መወሰኑን
ተገንዝበናሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ
ስሊገኘነው በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት አጽንተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.
2.

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ይኸ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ቤ/ኃ
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