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የሰ/መ/ቁ. 69385 

                                             የካቲት 28 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

      ነጋ ድፌሳ 

       አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዲሽን ባንክ (አ/ማ) ነገረ ፇጅ አቶ ካላብ ተስፊዬ - ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 1. ወ/ሮ ሃዋ መሏመዴ  - ቀረቡ  

     2. አቶ ሏሴን አህመዴ  - አሌቀረቡም  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 
ቤት የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረም 
በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በአፇፃፀም ክርክር ጣሌቃ 
መግባትን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ የነበራቸው ጋብቻ በፌች 
ከፇረሰ በኋሊ የጋራ ንብረት ክፌፌሌን በተመሇከተ አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት ሁሇተኛ 
ተጠሪ የፌርዴ ባሇዕዲ ወይም በአፇፃፀም የሚከራከሩባቸው ንብረቶች ተጠሪዎች በጋብቻ በነበሩበት 
ወቅት ሇወሰደት ብር 12,835,838.26 (አሥራ ሁሇት ሚሉዮን ስምንት መቶ ሰሊሣ አምስት ሺህ 
ስምንት መቶ ሰሊሣ ስምንት ብር ከሀያ ስዴስት ሣንቲም) በመያዣነት የተያዙ በመሆናቸው 
በአፇፃፀሙ ክርክር ጣሌቃ እንዴገባ ይፇቀዴሌኝ በማሇት ያቀረበውን ማመሌከቻ የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ንብረቶቹ ፌርዴ ያረፇባቸው በመሆኑ ጥያቄው ተቀባይነት የሇውም 
በማሇት በአፇፃፀም መዝገብ ቁጥር 170105 ታህሣሥ 5 ቀን 2003 ዓ.ም  ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኙን 
በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች ግንቦት 24 ቀን 2003 ዓ.ም. በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪዎች ሇወሰደት ብዴር 
በመያዣነት የያዛቸውን ቁጥራቸው አስራ ሁሇት የሚሆኑ የማይንቀሣቀሱ እና የሚንቀሣቀሱ 
ንብረቶች በመዘርዘር አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ባሊቸው ክርክር መነሻ ንብረቶቹ በሀራጅ 
እንዱሸጡ የአፇፃፀም ትዕዛዝ ሰጥቶ ውክሌና ሇዯቡብ ወል ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሰጥቷሌ፡፡ 
አመሌካች ዕዲው የተጠሪዎች የጋራ ዕዲ ንብረቶቹም የተመዘገቡ የብዴር መያዣዎች 
መሆናቸውን በማስረዲት የቀዲሚነት መብት ሇማስከበር በአፇፃፀም ክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት 
ያቀረብኩት ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ይታረምሌኝ 
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በማሇት አመሌከቷሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካች በአፇፃፀሙ ክርክር ጣሌቃ እንዴገባ ቢዯረግ 
ተቃውሞ የሇኝም በማሇት መሌስ የሰጠ ሲሆን ሁሇተኛ ተጠሪ ንብረቶቹ የጋራ ንብረት 
መሆናቸው ፌርዴ ያረፇባቸው ስሇሆነ የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ የሔግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥታሇች፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት ያቀረበውን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው በአግባቡ ነው 
ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው 
አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ በጋብቻ ተሣሥረው የኖሩና ጋብቻቸው በፌች እንዱፇርስ የተዯረገ 
መሆኑንና ሁሇተኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇመብት አንዯኛ ተጠሪ የፌርዴ ባሇዕዲ በመሆን በአፇፃፀም 
የሚከራከሩት በጋብቻ ወቅት የገኙትን የጋራ ሀብት እንዱከፊፇለ የተሰጠን ውሣኔ ሇማስፇፀም 
በተከፇተው መዘገብ ነው፡፡ 

አመሌካች አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ የጋራ ሀብት ሇመከፊፇሌ በሚያዯርጉት የአፇፃፀም ክርክር 
ጣሌቃ ሇመግባት የሚጠይቀው አመሌካችና ተጠሪ የፀና ጋብቻ ሊይ በነበሩበት ወቅት ቁጥራቸው 
አስራ ሁሇት የሚሆኑ የማይንቀሣቀሱና የሚንቀሣቀሱ ንብረቶች በመያዝ ብር 12,835,838.26 
ብዴር የሰጠሁ በመሆኑ በንብረቶቹ ሊይ የቀዲሚነት መብት አሇኝ በማሇት ነው፡፡ ከባሌ ወይም 
ከሚስት አንዯኛው ወይም ሁሇቱም በፌርዴ የተረጋገጠባቸው ወይም ሁሇቱም ያመኑት ዕዲ 
መኖሩ የታወቀ እንዯሆነ ይኸው ዕዲ የባሌና የሚስት ሀብት ከመከፊፇለ በፉት ተቀንሶ የሚከፇሌ 
ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 89 ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች ሊበዯረው 
ብዴር በመያዣነት የያዛቸውን ንብረቶች ሸጦ የብዴሩ መክፇያ ሇማዴረግ ፌርዴ ቤት ክስ ማቅረብ 
የማያስፇሌገው መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 97/90 እንዯተሻሻሇ ህግ አውጭው አውጥቷሌ፡፡ 
እንዯዚሁም በፌርዴ አፇፃፀም ምክንያት ንብረት እንዲይያዝ፣ ወይም እንዲይከበር የመቃወም 
አቤቱታ ሲቀርብ ወይም በቡዙ ንብረት ሊይ ቀዲሚ መብት አሇኝ የሚሌ ተቃዋሚ አቤቱታ 
ያቀረበ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ መቀወሚያ ያቀረቡት ወይም እንዱያዝ በታዘዘው ንብረት ሊይ 
ተቀዲሚ መብት አሇን የሚለ ወገኖች በመጀመሪያው ክርክር ሊይ ተካፊይ ባይሆኑም በሚያዘው 
ንብረት ሊይ መብት እንዲሊቸው በመቁጠር የሚያቀርቡትን አቤቱታ ተቀብል መመርመር 
እንዲሇበት፣ አቤቱታውንና ማስረጃውን መርምሮ ውሣኔ መሰጠት እንዯሚገባው በፌታብሓር 
የሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 418 እና ከፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 419 ዴንጋጌዎች 
በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

አመሌካች የተሻሻሇውን የቤተሰብ ህግና የፌታብሓር ህጉን ዴንጋጌዎችና ላልች የህግ ማዕቀፍች 
መሠረት በማዴረግ አመሌካችና ተጠሪ በአፇፃፀም እንዱከፊፇለአቸው ትዕዛዝ በተሰጠባቸው 
ንብረቶች ሊይ ያሇውን የቀዲሚነት መብት ሇማሣየት ያቀረበውን ጥያቄ በመቀበሌ ወዯ ክርክሩ 
እንዱገባ መፌቀዴ ሲገባቸው ንብረቶቹ ውሣኔ ስሇተሰጠባቸው በአፇፃፀም ጣሌቃ መግባት 
አይፇቀዴም በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትዕዛዝ ከሊይ የጠቀስናቸውን የህግ 
ዴንጋጌዎች ይዘት መንፇስና ዓሊማ ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት 
ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጡት ትዕዛዝ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች በአፇፃፀሙ ጣሌቃ ሇመግባት ያቀረበውን 
አቤቱታና ማስረጃ በመቀበሌና የተጠሪዎችን ክርክርና ማስረጃ በመቀበሌና በመመርመር ውሣኔ 
እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቀጥር 341 ንዐስ አንቀጽ 1 መሠረት 
መሌስን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  
 

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
ሏ/አ  
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