የሰ/መ/ቁ. 60691
ሏምላ 12 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሤ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ገዛችን ገብሩ

-

ከጠበቃቸው ከአቶ ተክሇ አብ ስዩም ጋር ቀረቡ፡፡

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዓሇምነሽ በየነ

-

አሌቀረቡም፡፡

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ክስ የተጀመረው በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን
የአሁኗ የሰበር ተጠሪ ከሳሽ አመሌካች ዯግሞ 2ኛ ተከሳሽ ነበሩ፡፡ የክሱ ፌሬ ቃሌም ከሟች አቶ
ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ጋር ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ እንዯ ባሌና ሚስት አብረን ሇአምስት ዓመታት
ስንኖር ህፃን ገሉሊ ፀጋዬ የተባሇችውን ሌጅ የወሇዴን ሲሆን በጋራ ከሟች ጋር የነበረንን ኮዴ
3.03110 የሆነውን የጭነት መኪና የሟች ሚስት ነኝ የሚለት 2ኛ ተከሳሽ ይዘው ስሇሚገኙ
ዴርሻዬን እንዱያካፌለኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የሥር 2ኛ ተከሣሽም /ያሁኗ አመሌካች/ በክሱ በሰጡት መሌስ ከሳሽ ከሟች ጋር እንኳን
ሇአምስት ዓመታት ቀርቶ ሇወራት እንኳን እንዯ ባሌና ሚስት አሌኖሩም፡፡ ከሳሽ ሇመካፇሌ
የጠየቁትን መኪና እኔና ባሇቤቴ የነበረንን ኮዴ 3.50133 የሆነውን አይሱዙ መኪና ሸጠን የገዛነው
በመሆኑ ከሳሽን የሚመሇከት አይሆንም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ከሳሽ በማስረጃነት ያቀረቡትን በመ/ቁ 20488 ሰኔ 09 ቀን
2000 ዓ/ም የተሰጠውን ውሳኔ ከመረመረ በኋሊ በዚህ በማስረጃነት በቀረበው ውሳኔ ከሳሽ ከ1991
ዓ.ም እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ ከሳሽና ሟች ፀጋዬ ተክሇሀይማኖት በተከራዩት ቤት እንዯ ባሌና
ሚስት ሲኖሩ እንዯነበር ሆኖም ግን ጋብቻ ይፇጽሙ አይፇጽሙ እንዯማያውቁ ምስክሮች ያስረደ
ስሇሆነና ከሳሽ የጋራ ሀብት ነው በሚሌ የጠየቁት ኮዴ 3.03110 የሆነው መኪና የተገዛው ጥቅምት
21 ቀን 1993 ዓ/ም መሆኑን የአዱስ አበባ ከተማ ትራንስፕርት ቅርንጫፌ ጽ/ቤት በማረጋገጡ
መኪናው ከሳሽና ሟች እንዯ ባሌና ሚስት አብረው በነበሩበት ጊዜ የተገዛ ነው በማሇት በመኪናው
ከሳሽ እና 2ቱም የሥር ተከሳሾች እያንዲንዲቸው 1/3ኛ ዴርሻ አሊቸው ብሎሌ፡፡
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በዚህ በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት የሥር 2ኛ ተከሳሽ ይግባኝ ሇሥር ከፌተኛ
ፌ/ቤት ቢያቀርቡም ከፌተኛው ፌ/ቤትም በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሠረት መሌስ ሰጪዋን መጥራት
ሳያስፇሌግ የይግባኙን መዝገብ በመዝጋት ይግባኝ ባይዋን አሰናብቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታም የቀረበው በዚሁ በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ሊይ ሲሆን በዋናነት አመሌካች
ያቀረቡት ቅሬታም ተጠሪዋ ክርክር ባስነሳው መኪና መብት ሳይኖራቸው የአመሌካች ዴርሻ
ከመኪናው 1/3 ብቻ እንዱሆን መወሰኑ ያሇአግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪዋ በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ ከሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ጋር እንዯ ባሌና ሚስት
በኖሩበት ወቅት አከራካሪው መኪና የተገዛ መሆኑን በማስረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች
ባቀረቡት ክርክር ተጠሪዋ ከመኪናው መብት የሊቸውም ሲለ የተከራከሩት የህግ መሠረት የሇውም
ብሇዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የተገሇፀ ሲሆን እኛም ተጠሪዋና ሟች ፀጋዬ
ተክሇሃይማኖት እንዯ ባሌና ሚስት ኖረዋሌ? ወይስ አሌኖሩም? የሚሇው ጭብጥ በሥር ፌ/ቤት
በአግባቡ ተረጋግጧሌ? ወይስ አሌተረጋገጠም የሚሇውን ነጥብ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው
መርምረናሌ፡፡
በሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የአሁኗ የሰበር ተጠሪ ከሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ጋር እንዯ
ባሌና ሚስት ሲኖሩ እንዯነበር በመግሇጽ የጋራ ሀብት ነው የሚለት የጭነት መኪና ዴርሻቸው
እንዱሰጥ ሲጠይቁ አመሌካች ባቀረቡት መሌስ ካነሷቸው ነጥቦች አንደና ዋናው ከሳሽ /ያሁን ተጠሪ/
ከሟች ጋር እንዯ ባሌና ሚስት አሌኖሩም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ክርክር እስከቀረበ ዴረስ
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተቀበሇው የሥር የመ/ዯ/ፌ/ቤትም ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች የተሇያዩበትን
ጭብጥ በመያዝ የግራ ቀኙን ተከራካሪዎች ማስረጃ ሰምቶ ውሳኔ መስጠት ሲገባው በመቃወም
አመሌካች /የአሁኗ አመሌካች/ እና በመቃወም ተጠሪ /ያሁኗ ተጠሪ/ በመዝገብ ቁጥር 20488
የአሁኗ ተጠሪ የሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ሚስት ናቸው ተብል በ11/10/96 ዓ.ም የተሰጠ ውሳኔ
እንዱሰረዝ ክርክር ባቀረቡበት ወቅት የቀረቡት ምስክሮች የአሁኗ ተጠሪና ሟች እንዯ ባሌና ሚስት
ሲኖሩ እንዯነበር አረጋግጠዋሌ በማሇት በመ/ቁ 20488 ሇተያዘው ጉዲይ ውሳኔ ሇማሰጠት የቀረቡትን
ማስረጃዎች በዚህ መዝገብ /60691/ በተያዘው ጉዲይ አግባብነት እንዲሊቸው በመቁጠር ፌ/ቤቱ
የምስክሮቹን ቃሌ ሇውሣኔው መሠት ማዴረጉ ተገቢ ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ይኸውም በመ/ቁ 20488
የክርክሩ ጭብጥ የአሁኗ ተጠሪ የሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት ሚስት ናቸው ወይስ አይዯለም
የሚሇው ከተረጋገጠ በኋሊ ሚስት አሇመሆናቸው ተረጋግጦ በ11/10/96 ዓ/ም በዋሇው ችልት
ተጠሪዋ ሚስት ናቸው ተብል የተሰጠ ውሣኔ እንዱሰረዝ የተዯረገበት ሲሆን በዚህ መዝገብ
በተያዘው ጉዲይ ግን ክሱ የቀረበው ከሟች ጋር እንዯ ባሌና ሚስት በመኖራችን የጋራ ሀብት
የሆነው መኪና ተካፌል ዴርሻ ይሰጠኝ በሚሌ ነው፡፡
ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪዋ ሊቀረቡት ክስ አግባብነት የላሇውን በመ/ቁ 20488
የተሰጠውን የምስክርነት ቃሌ መሠረት በማዴረግ በተጠሪና በሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት መካከሌ
እንዯ ባሌና ሚስት የመኖር ሁኔታ መኖር አሇመኖሩን በተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ
ቁጥር 213/1992 መሠረት ተገቢውን ማጣሪያ ሳያዯርጉ ተጠሪዋ ከመኪናው 1/3ኛውን ዴርሻ ያግኙ
ሲለ የወሰኑት መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡
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ው

ሳ

ኔ

1. የሥር የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 68308 በቀን 22/8/2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 95917 በቀን 29/10/2002 ዓ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትዕዛዝ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
3. በተጠሪዋና በሟች ፀጋዬ ተክሇሃይማኖት መካከሌ እንዯ ባሌና ሚስት የመኖር ሁኔታ የነበረ
መሆኑንና አሇመሆኑን የግራ ቀኙን ማስረጃዎች የሥር የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ከሰማ በኋሊ ሇቀረበው
የጋራ ሀብት ክፌፌሌ ጥያቄ በተሻሻሇው የፋ/የቤተሰብ ሔግ መሠረት ተገቢውን እንዱወስን
ክርክሩን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት መሌሰናሌ፡፡
4. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ አመሌካችና ተጠሪ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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