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ዲኞች፣ ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣ 1. አቶ ነስሩ ሰማን ቀረቡ
2. አቶ አብደራህማ ሰማን ቀረቡ

ተጠሪ፣ ወ/ሮ ሙህሉሣ ኒጋኒ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት
አመሌካች ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ነው
በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች በአቶ ሰማን መሏመዴ ሊይ ባቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ጋብቻቸው
በፌች የፇረሰ መሆኑን ገሌፀው በኮሌፋ ቀራንዩ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 የቤት ቁጥር 808 የጋራ
ንብረት ስሇሆነ እንዱያካፌሇኝና ላልች ንብረቶችንም እንዱያካፌሇኝ በማሇት ክስ መሥርተዋሌ
አመሌካቾች ወሊጅ አባታቸው አቶ ሰማን መሏመዴ ከዚህ ዓሇም በሞት የተሇዩ መሆኑን ገሌፀው
በክርክሩ ጣሌቃ ገብተው ባቀረቡት ክርክር በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 15/16 የቤት ቁጥር
808 አመሌካቾች ሟች አባታችን ከመጋባታቸው በፉት የነበረ ስሇሆነ የጋራ ንብረት አይዯሇም
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት በተዯረገው የቃሌ ክርክር የአመሌካቾች ወሊጅ አባትና
ተጠሪ ከተጋቡ በኃሊ ከዋናው ቤት ውጭ ያለት ሰርቪስ ቤቶችና ሽንት ቤቶች የተሠሩ መሆኑንና
ዋናው ቤት ተጠሪ ከሟች ጋር ከመጋባታቸው በፉት 1949 ዓ.ም የተሰራ መሆኑን ምስክሮች
ያረጋገጡ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው ካሰፇረ በኃሊ 1949 ዓ.ም የተሰራ ቤት እስካሁን
ይኖራሌ ተብል አይገመትም በማሇት ዯምዯሟሌ በውሣኔው ማጠቃሇያ በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ
ቀበላ 16 ቁጥር 808 ተመዝግቦ የሚገኘው ከዋናው ቤት ውጪ ያለ ሰርቪስ ቤቶችና ሽንት ቤቶች
ተጠሪና የሟች የጋራ ንብረት ነው የቤቶቹን ግማሽ ተጠሪ ወስዯው ግማሹን አመሌካቾች ይካፇለት
ካሌተቻሇ ዋናው ቤት በመሀንዱስ ተገምቶ ከተሸጠ በኃሊ ይከፊፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካቾች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ
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አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካቾች ሇሰበር ባቀረቡት አቤቱታ በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 ቁጥር
808 የሟች አባታችን የግሌ ንብረት ነው፡፡ ተጠሪ በዋናው ቤት ሊይ ዴርሻ አሊቸው ሣይባሌ ዋናው
ቤት በመሀንዱስ ተገምቶ እንዱሸጥ በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት አሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው እኔ
ሟች አቶ ሰማን መሏመዴና ወ/ሮ መህዴያ መሏመዴ ያፇሩትን ንብረት በማመን ተከራክሬሇሁ
የሰርቪስ ቤቶቹ እኔና አቶ ሰማን መሏመዴ በጋብቻ ባሇንበት ጊዜ የተሰሩ ስሇሆነ የጋራ ንብረቴ
ናቸው በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች የመሌስ መሌስ በፅሐፌ አቅርበዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው በኮሌፋ ቀራንዬ ቀበላ 16 ቁጥሩ 808 የሆነው
ዋናው ቤት ሟች ሰማን መሏመዴ ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት የተሰራ መሆኑን ተጠሪ ሇሥር
ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የቃሌ ክርክር ያመኑ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው የተመዘገበ ሲሆን
የቤት ቁጥር 808 የሆነው ዋናው ቤት ተጠሪ ከሟች አቶ ሰማን መሏመዴ ጋር ከመጋባታቸው
በፉት የተሰራ መሆኑ በምስክሮች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም በኮሌፋ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 የሚገኘው
የቤት ቁጥር 808 ዋናው ቤት የተጠሪ የጋራ ንብረት አይዯሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ ሟች ጋር
ጋብቻ ከመሠረቱ በኃሊ ሰርቪስ ቤቶችና ሽንት ቤት የተሰራ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም
በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ የቤት ቁጥር 808 ይዞታ ሥር የተሰሩት ሰርቪስ ቤቶች እና ሽንት
ቤት የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ንብረት ናቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች የተጠሪ የጋራ ንብረቶች
ሰርቪስ ቤቶቹና ሽንት ቤቱ መሆኑን ካረጋገጡ በኃሊ የኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16
የሚገኘው 808 ዋናው ቤት በመሀንዱስ ተገምቶ እንዱሸጥና በሟች ወራሾችና ሇተጠሪ እንዱከፊፇሌ
በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትና የተሻሻሇውን የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ
አንቀጽ የሚጥስ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 ቁጥሩ 808 የሆነው ዋናው ቤት የተጠሪ የጋራ ንብረት
አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
3. በኮሌፋ ቀራንዬ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 16 ቁጥሩ 808 ከሆነው ዋና ቤት ውጭ የተሰሩ ሰርቪስ
ቤቶችና ሽንት ቤት የተጠሪና የሟች አቶ ሰማን መሏመዴ የጋራ ንብረት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
4. የሟች አቶ ሰማን መሏመዴ ወራሾችና ተጠሪ ከዋናው ቤት ውጭ ያለትን ሰርቪስ ቤቶችና
ሽንት ቤት በአይነት ይከፊፇለ፡፡ ሰርቪስ ቤቶቹንና ሽንት ቤቶቹን በአይነት ሇመከፊፇሌ
የማይቻሌ ከሆነ ሰርቪስ ቤቶቹና ሽንት ቤቱ በሀራጅ ተሽጦ ግማሹ ሇተጠሪ ቀሪውን ዯግሞ
የሟች ወራሾች ይውሰደ፡፡
5. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻቻለ፡፡ ይኸ ፌርዴ
በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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