የሰ/መ/ቁ. 49171
ጥቅምት 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ድ/ር ዯስታ አቡኑ በሇጡ
ተጠሪ፡- ሲስተር አስቴር ካሣ መሌዯየስ - ጠበቃ አየሇ ማሞ ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን በፌቺ መፌረስ
ተከትል የተነሣውን የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ
ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ በአዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ነው፡፡ ከሥር ጀምሮ
ከተዯረገው ክርክር እና ፌ/ቤቶቹ ከሰጡአቸው ውሣኔዎች ይዘት መገንዘብ እንዯቻሌነው ግራ ቀኝ
ወገኖች በጋብቻቸው ወቅት ያፇሩዋቸው ናቸው ተብሇው ሇክፌፌሌ ከቀረቡት ንብረቶች መካከሌ
ሇአሁኑ የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆኑት በሁሇት የተሇያዩ ከተሞች የሚገኙት የመኖሪያ ቤቶች
ናቸው፡፡ ክርክሩን በመጨረሻ ዯረጃ የሰማው በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት
በወሊይታ ሶድ ያሇው ቤት ሇአመሌካች፤ በሃዋሣ ከተማ ያሇው ቤት ዯግሞ ሇተጠሪ እንዱሆን
ወስኖአሌ፡፡ የሃዋሣው ቤት በወሊይታ ሶድ ካሇው ቤት ብሌጫ ስሊሇው ተጠሪ ሌዩነቱን በገንዘብ
ሇአመሌካች እንዴታካክስም በተጨማሪ አዞአሌ፡፡ አመሌካች በዚህ መሌክ የተሰጠውን ውሣኔ
በመቃወም ነው የአሁኑን የሰበር አቤቱታ ያቀረበው፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ
የተዯረገውም ግራ ቀኝ ወገኖቹ ባሌተስማሙበት ሁኔታ የተሰጠው የንብረቶቹ ክፌፌሌ ውሣኔን
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረት ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ በመቀጠሌም
ግራ ቀኝ ወገኖች ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን
ተመሌክተናሌ፡፡
በጋብቻ ተሳስረው የቆዩ ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን በፌቺ ሲያፇርሱ በንብረት ረገዴ
የነበራቸው ግንኙነትም እሌባት ማግኘት አሇበት፡፡ ይህ የሚሆነው ንብረቱን በመከፊፇሌ ሲሆን፣
ክፌፌለ የሚከናወነው አግባብ ባሊቸው የቤተሰብ ሔግ ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ በፋዳራሌ
መንግሥቱ የወጣውም ሆነ የአሁኑ ክርክር በተነሳበት የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግሥት የወጣው
የቤተሰብ ሔግ በንብረቱ ክፌፌሌ ረገዴ የሚከተለት መርህ የአኩሌነት መርህ ነው፡፡ የእኩሌነት
መርህ ዴንጋጌዎቹ መሠረትም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 34/1/ የተቀመጠው ዴንጋጌ
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እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ ላሊው በንብረቱ ክፌፌሌ ሂዯት ሉታይ የሚገባው ጉዲይ የባሇጉዲዮቹ
ስምምነት መኖር እንዯሆነም በቤተሰብ ሔጎቹ ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው
ጉዲይ እንዯምናየው ቤቶቹን በሚመሇከት በተዯረገው የክፌፌሌ ሂዯት ወይም ሁኔታ አመሌካች
አሌተስማማም፡፡ ሊሇመስማማቱ የሰጠው ምክንያትም የክፌፌሌ ሂዯቱ የእኔን የእኩሌነት መብት
ያስጠበቀ አይዯሇም የሚሌ እንዯሆነ ከክርክሩ ይዘት ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ እኔ
የምኖረው በሃዋሣ ከተማ በመሆኑ እና አመሌካች የሚኖረው ከሃዋሣ ወጪ ስሇሆነ የሃዋሳው ቤት
ሇኔ ቢሰጥ የበሇጠ ተጠቃሚ እሆናሇሁ በማሇት ነው የምትከራከረው፡፡ የሥር ፌ/ቤት ቤቱ ሇእስዋ
እንዱሰጥ የወሰነውም ይህንኑ የበሇጠ ተቃሚነት የሚሇውን አስተሳሰብ መሠረት በማዴረግ እንዯሆነ
ከውሣኔው ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡
እንዯምናየው አመሌካችም ሆነ ተጠሪ በሁሇቱም ቤቶች ሊይ ያሊቸው መብት የእኩሌ ነው፡፡
ክፌፌለ መዯረግ ያሇበት ይህን መሠረት በማዴረግ በመሆኑ ሁሇቱም ከሁሇቱ ቤቶች እኩሌ ዴርሻ
ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ ቤቶቹ በተሇያዩ ከተሞች /አካባቢዎች/ እንዯመገኘታቸው መጠን የሚኖራቸው
ዋጋም እንዯዚሁ እንዯሚሇያይ መገመቱ አይከብዴም፡፡ የቤቶቹ አሠራር እና ያለበት ሌዩ አካባቢም
/ቦታም/ በሚያወጡት ዋጋ ሊይ የራሱ አስተዋጽኦ እንዯሚኖረው ይታወቃሌ፡፡ በእርግጥ እነዚህ
ሌዩነቶች ቢኖሩም ግራ ቀኝ ወገኖች ስምምነት ሊይ ከዯረሱ ያሇምንም ችግር በስምምነቱ መሠረት
ሉከፊፇለ ይችሊለ፡፡ ስምምነት ከላሇ ግን በሔጉ የተቀመጠውን የእኩሌነት መርህ እና አግባብነት
ባሊቸው ዴንጋጌዎች የተቀመጠውን የክፌፌሌ ሥርዓት መሠረት በማዴረግ ክፌፌለ እንዱፇጸም
መወሰን የግዴ ይሆናሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ሇክፌፌለ አፇፃፀም መሠረት ያዯረገው የበሇጠ በንብረቱ
የመጠቀም ሁኔታ የሔግ መሠረት የላሇው በመሆኑ እንዯ ትክክሇኛ የክፌፌሌ ሥርዓት ተቆጥሮ
ተቀባይነት የሚያገኝ አይዯሇም፡፡ በበኩሊችን ትክክሇኛ የክፌፌሌ ሥርዓት ሆኖ ያገኘነው በቅዴሚያ
ሁሇቱም ቤቶች በገበያ ዋጋ መሠረት የሚያወጡት ዋጋ እንዱታወቅ ማዴረግ፤ በመቀጠሌም ግራ
ቀኝ ወገኖች የገበያ ዋጋን መሠረት በማዴረግ በዓይነት ሇመከፊፇሌ ስምምነት ሊይ ከዯረሱ የበሇጠ
ዋጋ ያሇውን ቤት የሚወስዯው ወገን ገበያ ባስገኘው ዋጋ መሠረት ላሊኛውን ወገን ሌዩነቱን በገንዘብ
እንዱያካክስ፤ ይህ የማይቻሌ ከሆነ ዯግሞ በሔጉ በተቀመጠው የመጨረሻው አማራጭ ቤቶቹ
ተሸጠው ገንዘቡን እንዱከፊፇለ ማዴረግ ነው፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ ክፌፌለን በዚህ መሠረት
እንዱከናወን ባሇመወሰኑ ውሣኔው በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1.

2.

የሃዋሣ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በፌ/ብ/መ/ቁ. 14336 ሚያዝያ 8
ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ፣ የአዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ጉዲይ ችልት
በፌ/ብ/መ/ቁ. 6945 ግንቦት 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና በዯቡብ
ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መ/ቁ 28643 ነሏሴ 7 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.
የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
በሃዋሣ ከተማ እና በወሊይታ ሶድ ከተማ ያለት ቤቶች በቅዴሚያ በገበያ ዋጋ መሠረት
ተገምተው ዋጋቸው እንዱታወቅ እንዱዯረግ፤ በመቀጠሌም ግራ ቀኝ ወገኖች የሚስማሙ
ቢሆን የቀረበውን የገበያ ዋጋ መሠረት በማዴረግ ቤቶቹን በዓይነት እንዱካፇለ፤ ከፌተኛ
ዋጋ ያሇውን የወሰዯው ወገንም ላሊኛውን ወገን ሌዩነቱን በገንዘብ እንዱያካክስ፤ በዚህ
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3.

መሠረት ተስማምተው መከፊፇሌ ካሌቻለ ግን ሁሇቱም ቤቶች ተሸጠው ገንዘቡን እኩሌ
እንዱካፇለ በማሇት ወስነናሌ፡፡
ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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