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የሰ/መ/ ቁጥር 147930
ቀን 28/9/2010 ዒ/ም

ዲኞች:- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ ኦርሺሶ

አመሌካች:- ወ/ሮ ሰብሇ ታምራት - ከጠበቃ ቤተሌሄም አያላው - ቀርበዋሌ
ተጠሪ:- አቶ ግሩም ግዛቸው - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ሇዚህ ሰበር መዝገብ ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የቀረበው አመሌካች መስከረም
29 ቀን 2010 ዒ.ም በተፃፇ አቤቱታ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 193012
ሏምላ 5 ቀን 2009 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትእዛዝ እና የፋዯራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 117619 ህዲር 21 ቀን 2009 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው
ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
በማሇት ቅሬታዋን በማቅረቧ ነው፡፡ ቅሬታዋም አቤት የተባሇበትን ውሣኔ፣ አመሌካች
የምትቃወምባቸውን ምክንያቶች የሚዘረዝርና በሰበር ሰሚው ችልት በኩሌ ሉታይሌኝ
ይገባሌ

የምትሇውን

ስሇተፇራው

መኪና

ዲኝነት
ገቢ

የሚጠይቅ

በተመሇከተ

ሲሆን፣

በማስረጃ

የስር

ፌ/ቤቶች

አረጋግጬ

እያሇ

በጋብቻ

ውስጥ

መታሇፈ

ተገቢ

አይዯሇም፡፡ በጋብቻ ውስጥ የተዯረገ የብዴር ውሌ ከአሁን አመሌካች እውቅና ውጪ
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የተዯረገ በመሆኑ ውዴቅ መዯረግ ሲገባው የጋራ እዲ መባለ ስህተት በመሆኑ
ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡
በስር ፌ/ቤት የነበረው ክርክር የጀመረው ከፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን
ከሳሽ የአሁን አመሌካች ባቀረበችው ክስ ከተከሳሽ (የአሁን ተጠሪ) ጋር ያሇን ጋብቻ
ፇርሷሌ፡፡ በጋራ ያፇራነው ንብረት 1. መኪና የሰ/ቁጥር 3-26589 ኦሮ 2. የመኪና ገቢ
በቀን 600 በወር 18000 የሾፋር ተቀንሶ ከ17/5/2006 ዒ/ም ጀምሮ ያሇው 3. 20/80
የቤቶች ፕሮግራም በንግዴ ባንክ የተቆጠበ ገንዘብ 4. ብር 186000 በኢትዮጵያ ንግዴ
ባንክ የተቆጠበ

5. 61000 የእቁብ ገንዘብ ያካፌሇኝ ስትሌ ጠይቃሇች፡፡ ተከሳሽም መኪና

የሰ/ቁጥር 3-26589 ኦሮ. የሆነ በብዴር ገንዘብ የተገዛ በመሆኑ ብዴሩ የጋራ እዲ
ይሁን፡፡ ብር 180000 የተበዯርነውን እዲ ያሌከፇሌን ስሇሆነ የጋራ እዲ ነው ይባሌሌኝ፡፡
የቤት

ቁሳቁስ

ጠቅሶ

የየግሊቸው

የሆነውን

ሇይቶ

መካፇሌ

እንዯላሇበት

መሌስ

ሰጥተዋሌ፡፡ የስር የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 117619 ህዲር 21
ቀን 2009 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ መኪና የሰላዲ ቁጥር 3-26589 ኦሮ.
በትዲር ውስጥ የተገዛና ከእዲም ነጻ መሆኗን በምስክሮች በሚገባ የተረጋገጠ በመሆኑ
የጋራ ንብረት ነው፡፡ የመኪና ገቢ አመሌካች ሇግሌ ጥቅሙ ያዋሇው መሆኑን ከሳሽ
ያሊስረዲች በመሆኑ ታሌፎሌ፡፡ ሇኮንድሚንየም ቤት የተጠራቀመ ገንዘብ የጋራ መሆኑን
በተማመኑት መሰረት ይካፇለ፡፡ የእቁብ ብር 40447.37 መኖሩ ተረጋግጧሌ እኩሌ
ይካፇለ፡፡ ተከሳሽ ብር 180000 የብዴር እዲ የጋራ ይባሌሌኝ ያሇው በተመሇከተ በሰው
ምስክሮች ብዴሩ መኖሩ በመረጋገጡ የጋራ እዲ ነው፡፡ የቤት ቁሳቁስ ተዘርዝሮ የጋራ
የሆኑትን የጋራ የግሌ ናቸው ያሇውን የግሌ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከሳሽ የአሁን
አመሌካች ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የይግባኝ ቅሬታ አቅርባ በመ/ቁጥር 193012
ሏምላ 5 ቀን 2009 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር
337 መሰረት አያስቀርብም ሲሌ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡
የአሁን አመሌካችም ይህን ውሳኔ በመቃወም ቀርበዋሌ፡፡ መዝገቡም ተመርምሮ በስር
ፌ/ቤት በዚህ ጉዲይ የብዴር ውለ በአበዲሪው ብቻ ምስክር አመሌካች ስሇ ብዴሩ ያውቁ
ነበር መባለ የብዴሩ ዴንጋጌዎች መስፇርት ያሟለ መሆን አሇመሆኑን እና የመኪናው
ገቢም ሙለ በሙለ መኪናው ካሌተሸጠ አይከፇሌም ተብል የመወሰኑን አግባብነት
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ሇመመርመር ሲባሌ ቀርቧሌ፡፡ መሌስና የመሌስ መሌስም ተሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ ታህሳስ
20 ቀን 2010 ዒ/ም በተጻፇ መሌስ የመኪና ገቢ በተመሇከተ መኪናው የተሸጠው
በ14/6/2006 ዒ/ም ሲሆን የሽያጭ ውለ የፇረሰው በ26/2/2007 ዒ/ም መሆኑን
አመሌካች ገሌጻ እያሇ ከ17/5/2006 ዒ/ም ጀምሮ የመኪና ገቢ ያካፌሇኝ ብሊ መጠይቋ
ተገቢ አይዯሇም፡፡ በጋብቻ ውስጥ የተበዯርነው ብዴር ሇትዲር ጥቅም የዋሇ መሆኑ
የቤተሰብ ህጉ ግምት የሚያስቀምጥ ሆኖ እያሇ እና አመሌካች ሇትዲር ጥቅም ያሌዋሇ
መሆኑን ባሇማስረዲቷ የተሰጠው ውሳኔ ስህተት የተፇጸመበት ባሇመሆኑ ይጽናሌኝ ሲሌ
ተከራክሯሌ፡፡

አመሌካችም

ጥር

9

ቀን

2010

ዒ/ም

በተጻፇ

የመሌስ

መሌስ

አቤቱታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተውን ሲመስሌ፣ እኛም የቀረበውን አቤቱታ፣ መሌስ
እና የመሌስ መሌሱን እንዱሁም የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔዎችን እና ከጉዲዩ ጋር
አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት መኖር አሇመኖሩን ከተያዘው ጭብጥ አንጻር
መርምረናሌ፡፡
እንዯመረመርነውም 1ኛ. የሰላዲ ቁጥር 3-26589 ኦሮ. የመኪና ገቢ በተመሇከተ በስር
ፌ/ቤት በማስረጃ የተረጋገጠው መኪናዋ ተሸጣ እንዯነበረና የተሸጠችውም በ14/6/2006
ዒ/ም መሆኑን የዚች መኪና የሽያጭ ውለ ዯግሞ በ26/2/2007 ዒ/ም የፇረሰ መሆኑን
ነው፡፡ የአሁን አመሌካች የዚች መኪና ገቢ ግማሹ እንዱከፇሇኝ ሲለ የጠየቁት
ከ17/5/2006 ዒ/ም ጀምሮ ያሇውን በቀን 600 ብር ትከራያሇች በሚሌ ሲሆን መኪናውን
የተከራየው ራማ ኮንስትራክሽን ከ23/7/2006 ዒ/ም ጀምሮ 600 ብር ከአቶ ዲንኤሌ ቱፊ
ሊይ የተከራየ መሆኑን አሳውቋሌ፡፡ በመሆኑም የአሁን አመሌካች የመኪናዋ ገቢ
ይከፇሇኝ ስትሌ በጠየቀችበት ቀን በፉት በ14/6/2006 ዒ/ም ጀምሮ መኪናዋ የተሸጠችና
የሽያጩም ውሌ በ26/2/2007 ዒ/ም ከፇረሰ በኋሊ አመሌካችና ተጠሪ መኪናዋን
ያስመሇሱ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ነገር አሇመኖሩና የአሁን ተጠሪ የመኪናዋን ገቢ
መሰብሰቡ ባሇመረጋገጡ የመኪናዋ ገዥ የነበረው ገቢዋን ሰብስቦ ከሆነም ከውለ ጋር
በተያያዘ የሚታይ ከሚሆን በቀር የስር ፌ/ቤት የአሁን አመሌካችን ጥያቄ ሳይቀበሇው
ማሇፈ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 2ኛ. በስር ፌ/ቤት 180000 ብር የብዴር
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እዲ የጋራ እዲ ነው የተባሇበትን ውሳኔ በተመሇከተ ከ500 የኢትዮጵያ ብር በሊይ የብዴር
ውሌ በጽሁፌ ወይም በፌርዴ ቤት በተዯረገ የእምነት ቃሌ ወይም በመሏሊ ካሌሆነ
በስተቀር ማስረዲት እንዯማይቻሌ በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 2472 ሊይ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ 180000 ብር ብዴር የአሁን አመሌካችና ተጠሪ አብረን ተበዴረናሌ ሲሌ
ሇማስረዲት ያቀረበው የሰነዴ ማስረጃ በብዴሩ ውሌ ሊይ ያሇው ፉርማ የአሁን አመሌካች
ፉርማ እንዲሌሆነ በፍረንሲክ ምርመራ ተረጋግጧሌ፡፡ በብዴር ውለ ሊይ ያለት ሁሇት
ምስክሮችም ስሇመመስከራቸው አያመሇክትም፡፡ እንዱሁም የአሁን ተጠሪ መጀመሪያ
ባቀረበው ክስ ጋር ያሊቀረበውን ማስረጃ ባሻሻሇው ክስ ጋር አያይዞ ማቅረቡም የብዴር
ውሌ ሰነደን ህጋዊነት የማያሳይ ነው፡፡ ላሊው የአሁን ተጠሪ ብር 180000 ከአቶ
ገናናው ተናገር ተበዯርኩ የሚሇው በ4/5/2006 ዒ/ም ሲሆን የአሁን አመሌካች ከቤት
የወጣችው በ17/5/2006 ዒ/ም መሆኑና በ18/11/2006 ዒ/ም በመሀሊቸው ጋብቻ በፌቺ
መፌረሱ አሊከራከረም፡፡ ተጠሪ ገንዘቡን ተበዴሬያሇሁ ከሚሌበት ከ4/5/2006 ዒ/ም
ጀምሮ አመሌካች ከ12 ቀን በኋሊ በ17/5/2006 ዒ/ም ከቤት ወጥታሇች፡፡ ተጠሪ ገንዘቡን
የተበዯረው ሇመኪና ማስጠገኛ መሆኑን ገሌጾ ሇመኪናዋ ማስጠገኛ ስሇማዋለ ግን
ያቀረበው ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም በአመሌካችና በተጠሪ መሀከሌ አሇመግባባት
በተፇጠረበት ጊዜ ውስጥ የአሁን ተጠሪ የተበዯረው የ180000 ብር ብዴር ሇትዲር
ጥቅም ስሇመዋለ መረጋገጥ አሇበት፡፡ በዚሁ መሰረት የስር ፌ/ቤት ብዴሩ ስሇመኖሩ
የአሁን ተጠሪን ማስረጃ አበዲሪውን የሰው ምስክር ብቻ ሰምቶ የአሁን አመሌካችና
ተጠሪ ብዴሩን ስሇመበዯራቸው አረጋግጫሇሁ ሲሌ የጋራ እዲ ነው በማሇት የሰጠው
ውሳኔ ፌሬነገር የማጥራትና ማስረጃን የመመዘን መርህ ባሇመከተሌ የተሰጠው ውሳኔ
በመሆኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡
ው ሳ ኔ

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 193012 ሏምላ 5 ቀን 2009 ዒ/ም
በዋሇው ችልት የሰጠው ትእዛዝ እና የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በመ/ቁጥር 117619 ህዲር 21 ቀን 2009 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
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2. የብር 180000 ብዴር እዲ የባሌና ሚስት የጋራ እዲ መሆኑ ባሇመረጋገጡ
የአሁን አመሌካችን የሚመሇከታት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡

3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡
4. የዚህ ውሳኔ ትክክሇኛ ግሌባጭ ሇስር ፌ/ቤት ይዴረሳቸው ብሇናሌ፡፡
5. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቅ/ሀ
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