የሰ.መ.ቁ 61788
ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ3ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ጥሩወርቅ ሇማ
ተጠሪ፡- ታፇሰ ተሰማ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን ፌቺ መፌረስ
ተከትል የተዯረገውን የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በሃዋሣ
ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ
ችልት ሲሆን ፣ ፌ/ቤቱ በሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች
የቀረበሇትን ክርክር ከተመሇከተ በኋሊ የንብረት ክፌፌለ በዕጣ እንዱሆን በማዘዝ አከፊፌልአሌ
በወጣው ዕጣ መሠረት ሇአመሌካች የዯረሰው ቤት ሇተጠሪ ከዯረሰው ቤት በዋጋ የሚበሌጥ ነው
በማሇትም አመሌካች ብር 31,585.65 ሇተጠሪ ትክፇሌ ብልአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች
በውሣኔው ባሇመስማማት ሇሃዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርባ የነበረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ
ይግባኝ የተባሇበት ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዞአሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች
ሇዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ በማቅረብዋ በዚህ ዯረጃም ክርክሩ የተሰማ
ሲሆን ፣ ችልቱ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠውን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው
በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ጥቅምት 23 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው የንብረት
ክፌፌለ የተመራው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? የሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ግራ ቀኝ
ወገኖች ጭብጡን መሠረት በማዴረግ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው ሇክፌፌሌ የቀረቡት ንብረቶች በፌቺ የተሇያዩት ባሌና ሚስት
/ተከራካሪዎች/ የጋራ ሃብት ናቸው፡፡ ከዚህ ዯግሞ በቅዴሚያ መገንዘብ የሚቻሇው ሁሇቱም
በሃብቶቹ ሊይ እኩሌ የሆነ መብት ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በመብት ረገዴ አንዯኛው ከላሊኛው
አያንስም ወይም አይበሌጥም ከተባሇ ዯግሞ የክፌፌለ ሥርዓትም ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ነው
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መከናወን ያሇበት፡፡
የእኩሌነት መርሁ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ
35/1/ እና/2/
የተቀመጠ ሲሆን ፣ ቀጥሇው በወጡት የፋዳራሌ እና የክሌሌ ቤተሰብ ሔጎችም እንዯዚሁ በግሌጽ
ተቀምጦአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው የቤተሰብ ሔግ ‛የዯቡብ ብሓር
ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሊዊ መንግስት የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 75/1996 “ ሲሆን የባሌና
ሚስት
የጋራ ሃብት ሇሁሇቱም እኩሌ እንዯሚከፊፇሌ በአንቀጽ 101/1/ ዯንግጎአሌ፡፡ በእርግጥ
ባሌና ሚስቱ ሃብታቸውን በስምምነት ሇመከፊፇሌ ከፇሇጉና ከቻለ ሔጉ ይህን ስምምነታቸውን
እንዯሚያከብርሊቸውም ተመሌክቶአሌ፡፡ ቀጥል የሚነሳው ጥያቄ በስምምነት መከፊፇሌ
ካሌቻለ/ካሌፇሇጉ / የክፌፌለ ሥርዓት እንዳት ሉከናወን ይችሊሌ? የሚሇው ነው፡፡
ከፌ ሲሌ የተጠቀሰው የቤተሰብ ሔግ የክፌፌሌ ሥርዓቶቹን በቅዯም ተከተሌ በዝርዝር
አስቀምጦአሌ /በአንቀጽ 1ዏ2/2/ እና በአንቀጽ 1ዏ3/1/ በያዝነው ጉዲይ እንዯምናየው ሇክርክሩ
መነሻ የሆኑት ንብረቶች በአይነት ሉከፊፇለ የሚችለ ናቸው አሌተባሇም፡፡ ችግሩ የተፇጠረው
በአይነትም ሇመከፊፇሌ ሁሇቱም ወገኖች ስምምነት ሊይ ባሇመዴረሳቸው ነው፡፡ አመሌካች እስከዚህ
ሰበር ችልት ዴረስ እየተከራከረች ያሇችው በእጣ ዯርሶሻሌ የተባሌኩት ከስምምነቴ ውጪ ነው፡፡
በዕጣ የዯረሰኝ ነው የተባሇውን ንብረት ብወስዴ እጎዲሇሁ፡፡ ተጠሪ አሌተጎዲሽም የሚሌ ከሆነ ሇኔ
ዯርሶአሌ የተባሇውን ንብረት ብር 31,585.65 በመክፇሌ ጠቅሌል ይውሰዴ ፤ እኔ ዯግሞ ሇእሱ
የዯረሰውን ሌውሰዴ በማሇት ሲሆን፣ ተጠሪ ግን በዚህ አይስማማም ፡፡ እየተከራከረ ያሇው አቤቱታ
የቀረበበት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ ከዚህም በግሌጽ መገንዘብ የሚቻሇው በንብረት
ክፌፌለ ግራ ቀኝ ወገኖች አሇመስማማታቸውን ነው፡፡ እጣ እንዱወጣ ያዘዘውም ፌ/ቤቱ /በራሱ
አነሳሽነት / እንጂ ተከራካሪ ወገኖቹ ክፌፌለ በዕጣ ይሁን ብሇው ስሇተስማሙ እንዲሌሆነም
ከተሰጡት ውሣኔዎች ይዘት ጭምር ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡
ፌ/ቤቱ ወዯ ዕጣ አማራጭ የሄዯው ግራ ቀኝ ወገኖች በስምምነት ሇመከፊፇሌ
ባሇመቻሊቸው
እና
ንብረቱም
በአይነት
የማይከፊፇሌ
በመሆኑ
እንዯሆነ
የዯቡብ
ብ/ብ/ህ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰጠው ውሣኔ ተመሌክቶአሌ፡፡
በንብረቱ ክፌፌሌ ረገዴ ችግር ሲያጋጥም ማሇትም ንብረቱ ሇክፌፌሌ የማያመች ወይም
ሇማከፊፇሌ የማይቻሌ ሆኖ የተገኘ እንዯሆነና ባሌና ሚስቱን ንብረቱ ከሁሇቱ ሇአንዲቸው እንዱሰጥ
ሇማስማማት ሳይቻሌ የቀረ እንዯሆነ ንብረቱ ተሸጦ የተገኘውን
እንዱከፊፇሌ
እንዯሚዯረግ
በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 1ዏ3/1/ ግሌጽ ባሇሁኔታ ተመሌክቶአሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ንብረቱ በዕጣ
የሚከፊፇሌበትን የክፌፌሌ ሥርዓት በአማራጭ አሊስቀመጠም፡፡ ሔጉ ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ
ዯግሞ ከሔጉ በመውጣት ውሣኔ መስጠት የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሔጉ እዚህ መዯምዯሚያ ሊይ
የዯረሰው /አንቀጽ 103 / ቀዯም ሲሌ የተመሇከትነውን የእኩሌነት መርህን ግንዛቤ ውስጥ በማግባት
እንዯሆነም ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የንብረቱ ክፌፌሌ በዕጣ እንዱሆን በማሇት የተሰጠው
ውሣኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው

ሣ

ኔ

1. የሃዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በመ.ቁ 20692 በ28/10/2002 ዓ.ም
የሰጠው ብይን ፣ የሃዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 08513 በ8/11/2002 ዓ.ም የሰጠው
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ትዕዛዝ እና በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰበር መ.ቁ 44349 በ27-1-2003
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. አመሌካች እና ተጠሪ ንብረቱን መከፊፇሌ ያሇባቸው በቤተሰብ ሔጉ በተዘረጋው የክፌፌሌ
ሥርዓት መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

ሃ/ዱ
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