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የሰ/መ/ቁ. 153258
መስከረም 23 ቀን 2011 ዒ/ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ አርሺሶ
አመሌካች፡- አቶ አህፇሮም ግርማይ -ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡-ወ/ሮ ሀበን ፌስሏዬ የቀረበ -የሇም፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል ያሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የነገሩ አመጣጥ የባሌና ሚስት ንብረት ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ
የተጀመረው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቂርቆስ ምዴብ ችልት ነው፡፡
በአሁን አመሌካች እና ተጠሪ መካከሌ ያሇው ጋብቻ መፌረሱን ተከትል የአሁን ተጠሪ
በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጽፇው ባቀረቡት የክስ አቤቱታ በአሁን ተጠሪ ስም
ከተመዘገበው የአስመጪና ሊኪ ንግዴ በተገኘ ገቢ እንዱሁም በብዴር በተገኘ ገንዘብ
የተገዛ የሰላዲ ቀጥር ኮዴ-2-21508 አ.አ የሆነው መኪና እንዱሁም ላልች ንብረቶችን
በመጥቀስ ክፌፌሌ እንዱዯረግ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡
የአሁን አመሌካችም በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ ከንግዴ የተገኘውን ገቢ በተመሇከተ
ሇትራንስፖርት፣ ሇግብር እና ሇትዲር ጥቅም ወጪ ወጥቶ የሚተርፌ ነገር የሇም፡፡
ተሽከርካሪው እዲ ያሇበት በመሆኑ እዲው ታሳቢ ተዯርጎና አመሌካች የከፇለት ግምት
ውስጥ ገብቶ ክፌፌለ ቢዯረግ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ገሌጸው ተከራክረዋሌ፡፡
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ጉዲዩን የተመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቂርቆስ ምዴብ ችልት
ግራ ቀኙን ክርክር ሰምቶ እንዱሁም አግባብ ካሊቸው አካሊት መግሇጫዎችን ጠይቆ
ከመረመራቸው በኃሊ ከአስመጪነትና ሊኪነት ተገኘ ከተባሇው ገቢ ሇትዲር ጥቅም እና
ሇተሇያዩ ጉዲዮች ያወጡዋቸው ወጪዎች ተቀናሽ ተዯርገው ሉከፇለ የሚገባው ገቢ ምን
ያህሌ እንዯሆነ በግሌጽ በአሁን ተጠሪ አቤቱታ ሊይ ያሌሰፇረ በመሆኑ ጥያቄው
ታሌፎሌ፡፡ በሰላዲ ቁጥር 2-21506 አዱስ አበባ ሇሆነው መኪና በጋራ ከተከፇሇው ብር
11,530.72 /አስራ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ሰሊሳ ብር ከሰባ ሁሇት ሳንቲም/ ውስጥ ብር
5,765.15 /አምስት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሳ አምስት ብር ከአስራ አምስት ሳንቲም/
የአሁን አመሌካች ሇአሁን ተጠሪ እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ የተሰማቸው የአሁን ተጠሪ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ቅሬታቸውም መሠረት ያዯረገው ከአስመጪነት እና ሊኪነት
የተገኘው ገቢ በአግባቡ ተጣርቶ ዴርሻዬ አሌተወሰነሌኝም፣ ተሸከርካሪውን በተመሇከተ
በትዲር ወቅት በጋራ በብዴር የተገዛ ሲሆን የብዴሩን አከፊፇሌ በትዲር ዘመናችን ጀምሮ
የጋራ ንብረታችን ክፌፌሌ ሳናዯርግ በቆየንባቸው ጊዜዎች ውስጥ ተከፌል ያሇቀ
በመሆኑ መኪናው የጋራ ተብል ሉወሰን ሲገባው የሥር ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሳኔ
ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ የተከፇሇውን ክፌያ የአሁን አመሌካች /የሥር መሌስ ሰጭ/
ከግሊቸው እንዱከፌለ ያሇአግባብ ግምት በመውሰዴ ቀዯም ሲሌ ከተከፇሇው ገንዘብ
ግማሽ ሇአሁን ተጠሪ /ሇይግባኝ ባይ/ እንዱተካ በማሇት መኪናውን ሇአሁን አመሌካች
/ሇመሌስ ሰጭ/ እንዱሆን የሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የላሇው በመሆኑ ሉሻር ይገባሌ
የሚሌ ነው፡፡
የከፌተኛ ፌርዴ ቤቱም የሥር ፌርዴ ቤት ቅሬታ በቀረበባቸው ነጥቦች ሊይ የሰጠው
ውሳኔ በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇማጣራት ይግባኙ መሌስ ሰጭን ያስቀርባሌ
በማሇት ክርክራቸውን የሰማ ሲሆን የአሁን አመሌካች /መሌስ ሰጭ/ ጋብቻ ከፇጸምንበት
ጊዜ ጀምሮ

የፌቺ ውሳኔ እስከተሰጠበት ዴረስ የአስመጪና ሊኪ ንግዴ ተሰርቶ

የተገኘው የተጣራ ገቢ ብር 197,453.77 /አንዴ መቶ ዘጠና ሰባት ሺህ አራት መቶ
ሃምሳ ሶስት ብር ከሰባ ሰባት ሳንቲም/ መሆኑን ከገቢዎች ከቀረበው ማስረጃ ማረጋገጥ
የሚቻሌ ሲሆን ሇትዲር እና ተያያዥ ወጪዎች ይኸው ገንዘብ ወጥቷሌ፡፡ በመሆኑም
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የአሁን

ተጠሪ

/ይግባኝ

ባይ/

ያቀረቡት

ቅሬታ

ተቀባይነት

የሇውም፡፡

መኪናውን

በተመሇከተ የአሁን አመሌካች /መሌስ ሰጭ/ ከፌቺ በኃሊ ከፌተኛውን እዲ የከፇሌኩና
በመኪናው ሊይ እዲ የላሇበት ስሇሆነ የሥር ፌርዴ ቤት ይህንኑ ግምት ውስጥ
በማስገባት መኪናውን ሇአሁን አመሌካች/ ሇመሌስ ሰጭ/ ይገባሌ ማሇቱ በአግባቡ ነው፡፡
የአሁን ተጠሪ /ይግባኝ ባይ/ መኪናውን በጋራ ሌካፇሌ ይገባሌ የሚለ ካሆነ ከፌቺ በኃሊ
በግሌ የከፇሌኩትን ብር 237,497.16 / ሁሇት መቶ ሰሊሳ ሰባት ሺህ አራት መቶ ዘጠና
ሰባት ብር ከአስራ ስዴስት ሳንቲም/ ተመሊሽ አዴርገውሌኝ መኪናው ተሸጦ ብንካፇሌ
ተቃውሞ የሇኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የይግባኝ ሰሚው ክፌተኛ ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙ ያሰሙትን ክርክራቸውን ከመረመረ
በኃሊ ከአስመጪነትና ሊኪነት ጋር የተያያዘውን ክርክር በተመሇከተ በአግባቡ ሳይጣራ
የተሰጠ

ውሳኔ ስሇሆነ በመሌስ ሰጭ /በአሁን አመሌካች/ ስም ተመዝግቦ

ከሚገኘው

የአስመጪና ሊኪ ንግዴ ተገኘ የተባሇውን ገቢ በተመሇከተ የተጣራ ገቢው ምን ያህሌ
እንዯሆነ ከተጣራው ገቢ ሊይ የወጣ ወጪ መኖር አሇመኖሩን፣ አሇ ከተባሇ መጠኑ ምን
ያህሌ እንዯሆነና ግራ ቀኙ ሉከፌለት የሚችለት ተራፉ ገንዘብ /ንብረት/ መኖር
አሇመኖሩን የግራ ቀኙ ቀኙን ክርክር፣ የተሰበሰበውን ማስረጃ እንዱሁም እንዯ አግባብነቱ
ላሊ ተጨማሪ ማስረጃ በማስቀረብ ጭምር ተገቢ ነው ያሇውን ውሳኔ እንዱወሰን ጉዲዩን
በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 343 /1/ መሠረት መሌሶታሌ፡፡ መኪናውን
በተመሇከተ ዯግሞ መሌስ ሰጭ /የአሁን አመሌካች/ ከፌቺ በኃሊ የመኪናውን የብዴር
እዲ የከፇለ ከመሆኑ ውጭ ይኸው የገንዘብ ምንጭ ከግራ ቀኙ የጋራ ሀብት ያሌተገኘ
ይሌቁንም መሌስ ሰጭ / የአሁን አመሌካች/ በግሊቸው ከላሊ የገንዘብ ምንጭ በተገኘ ገቢ
የተከፇሇ መሆኑን በማንሳት ያቀረቡት ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ መሌስ ሰጭ
/የአሁን አመሌካች/ ከግሌ ገቢያቸው የከፇለ መሆኑን አሊስረደም ከተባሇ ዯግሞ
ሇመኪናው መግዣ ግራ ቀኙ የተበዯሩትን ገንዘብ በተመሇከተ የተከፇሇውንና ከግራ ቀኙ
የጋራ ሀብት የተገኘ ነው ተብል ግምት የሚወሰዴ በመሆኑ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው
መኪና ግራ ቀኙ የጋራ ሀብት ነው ተብል ተወስኗሌ በማሇት ውሳኔውን ዯምዴሟሌ፡፡
ውሳኔውን በመቃወም የአሁን አመሌካች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
አቅርበው በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 337 መሠረት ተዘግቶባቸዋሌ፡፡
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ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ውሳኔዎቹን ሇማስሇወጥ ሲሆን አመሌካች በጠበቃቸው
በኩሌ

በውሳኔዎቹ

ሊይ

ተፇጽሞብኛሌ

ያለዋቸውን

ቅሬታ

ነጥበችን

ዘርዝረው

አቅርበዋሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውን አጣሪው መርምሮ ክርክር የተነሳበት መኪና በብዴር ገንዘብ የተገዛ
መሆኑ ባሌተካዯበትና ተጠሪም እዲው የጋራ ሆኖ ንብረቱን በጋራ ሇመካፇሌ እየጠየቁ
እያሇ እዲው የጋራ ሳይባሌ ንብረቱ ብቻ የጋራ ነው የመባለ አግባብነት መጣራት ያሇበት
መሆኑ ስሇታመነበት ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ይቅረብ ሲሌ ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡
ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጠበቃቸው በኩሌ በ19/08/2010 ዒ/ም የተጻፇ
ዝርዝር መሌስ አቅርበው የተከራከሩ ሲሆን የአመሌካች ጠበቃም ግንቦት 10 ቀን 2010
ዒ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡
የነገሩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን
መኪናው የጋራ ነው ተብል የተወሰነው እዲው ከባሌና ሚስት ገቢ የተከፇሇ በመሆኑ
ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው መኪና አመሌካችና ተጠሪ በትዲር ውስጥ አብረው እያለ
በብዴር በተወሰዯ ገንዘብ የተገዛ መሆኑ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ ግራ ቀኙን እያከራከረ
ያሇው ከመኪናው እዲ አከፊፇሌ ጋር የተያያዘ ነው፡፡

የአሁን አመሌካች መኪናውን

ሇመግዛት ከተወሰዯው እዲ ከፌተኛው የተከፇሇው የአመሌካችና ተጠሪ ጋብቻ በፌቺ
ከፇረሰ በኃሊ በመሆኑ መኪናው ሇአመሌካች የግሌ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ የግሌ የማይባሌ ከሆነ
ዯግሞ ተጠሪ እዲውን ተጋርተው መኪናው

የጋራ ሉሆን ይችሊሌ በማሇት የሚከራከሩ

ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ፌቺ ከተፇጸመ በኃሊ የንብረት ክፌፌሌ ሳይዯረግ ባሇበት ሁኔታ
ከአስመጪነትና ሊኪነት ከተገኘው ገቢ እዲው ተከፌል ያሇቀ በመሆኑ ተጠሪ የሚጋሩት
እዲ የሇም፣ መኪናው የጋራ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡

ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን

የሰላዲ ቁጥር ኮዴ 2- 21508 አ.አ የሆነ ተሽከርካሪ በተመሇከተ አበዲሪ /አዱስ ብዴርና
ቁጠባ ተቋም/ አመሌካችና ተጠሪ ተሇያይተው መኖር ከጀመሩበት ከጥር 13 ቀን 2006
ዒ/ም ጀምሮ ከጠቅሊሊ ብዴር ምን ያህሌ እንዯተከፇሇ ተጠይቆ በቁጥር አ/ብ/ቁ/ተ/አ
091466 ሚያዚያ 25 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠው ማስረጃ ከ13/05/2006 ዒ/ም በኃሊ
በጥቅለ ብር 238,469.29 /ሁሇት መቶ ሰሊሳ ስምንት ሺህ አራት መቶ ስሌሳ ዘጠኝ
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ብር ከሃያ ዘጠኝ ሳንቲም/ መከፇለን የገሇጸ መሆኑን ተያይዞ ከቀረበሌን የሥር ፌርዴ
ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ሇመመሌከት ተችሎሌ፡፡ ይህ

የመኪና ብዴር ገንዘብ የተከፇሇው

የንብረት ክፌፌሌ ውሳኔ ከመሰጠቱ አስቀዴሞ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ የአመሌካችና የተጠሪ
የንግዴ ሥራ የሚሠራበት የአስመጪነትና ሊኪነት የንግዴ ሥራ እንቅስቃሴ በአሁን
አመሌካች አማካይነት ሲከናወን የነበረ መሆኑን አመሌካች አይክደም፡፡ ይህ ከሆነ
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ እንዲስቀመጠውም እዲው የተከፇሇው የባሌና
ሚስት የጋራ ከሆነው ከንግዴ ሥራው ነው ተብል ግምት የሚወሰዴ ነው፡፡ አመሌካች
እዲው የተከፇሇው ከንግዴ ሥራው አይዯሇም፣ ከግሌ ንብረቴ ወይም ገንዘብ ነው የሚሌ
ክርክር አሊቀረቡም፡፡ ከዚህ አንጻር አሊስረደም፡፡ አንዴ ተከራካሪ ወገን ስሇሚከራከርበት
ፌሬ ነገር የማስረዲት ግዳታ እንዲሇበት የፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 255
እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ያስረዲለ፡፡ ከዚህ ጋረ በተያያዘ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የሰበር ሰሚ ችልትም በሰበር መዝገብ ቁጥር 44634 ሊይበፌትሏብሓር ክርክር
አንዴ መብት ወይም ግዳታ አሇ ብል የሚከራከር ወገን መብቱ ወይም ግዳታው
ስሇመኖሩ የማስረዲት ሸክም ያሇበት ስሇመሆኑ አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ ይህም
ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2/1/ መሠረት በየትኛውም ዯረጃ በሚገኙት
ፌርዴ ቤቶች ሊይ አስገዲጅነት እንዲሇው በግሌጽ ተዯንግጎ እንመሇከታሇን፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች የመኪናው የብዴር ገነዝብ ከፌቺ በኃሊ የተከፇሇ በመሆኑ ተጠሪ የተከፇሇውን
ገንዘብ እስካሌተኩ ዴረስ መኪናው የጋራ ሉሆን አይገባም በማሇት የሚከራከሩት ክርክር
ከሊይ በዝርዝር ከተመሇከተው አንጻር ሲታይ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ የሰበር
አጣሪውም እዲው በዚህ መሌክ የተከፇሇ መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤት ክርክርና ይዘት
በአግባቡ ሳይመሇከት ከፌቺ በኃሊ አመሌካች የግሌ

ገንዘብ እንዯከፇለ አዴርጎ ተጠሪ

እዲውን ሳይከፌለ መኪናውን እንዱካፇለ መባለ ተገቢ እንዲሌሆነ አዴርጎ የያዘው
ጭብጥ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ይህ በእንዱህ እንዲሇ የባሌና ሚስት ፌቺ ተፇጽሞ የንብረት ክፌፌሌ እስከሚዯረግ ዴረስ
በጋብቻ ውስጥ ያፇሩት ንብረትም ሆነ ከዚህ ንብረት የሚገኝ ገቢ የጋራ ሆኖ
እንዯሚቆይ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 89 እና ተከታዮቹ
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንረዲው ነው፡፡
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በላሊ በኩሌ አመሌካች ከአስመጪነትና ሊኪነት ጋር በተያያዘ የተገኘውን ገቢ በተመሇከተ
ጉዲዩ ተጣርቶ እንዱወሰን ወዯ ሥር ፌርዴ ቤት መመሇሱ አግባብ እንዲሌሆነ በሰበር
ቅሬታቸው ያነሱትን አጣሪው በጭብጥነት ያሌያዘ ሲሆን ይህ ችልት ይህን ቅሬታ
እንዯተመሇከተው ከሆነ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ተጣርቶ እንዱወሰን መመሇሱ
በአግባቡ ነው በሚሌ ታሌፎሌ፡፡
ሲጠቃሇሌም የክፌተኛ ፌርዴ ቤቱ የሰጠው ውሳኔም ሆነ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ የሰጠው
ትዔዛዝ የሚነቀፌ ሆኖ ስሊሊገኘነው የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም
ብሇን የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 185503 በቀን 28/10/2009 ዒ/ም
የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ.
146781 በቀን 30/02/2010 ዒ/ም የሰጠው ትዔዛዝ በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት
ህግ ቁጥር 348 /1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. ክርክር ሇተነሳበት መኪና የተወሰዯ ብዴር ገንዘብ ከአመሌካችና ከተጠሪ ገቢ
የተከፇሇ በመሆኑ መኪናው የጋራ ነው ተብል የተወሰነው ውሳኔ ሊይ የተፇጸመ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ተብል ተወስኗሌ፡፡
3. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡
5. ጉዲዩ ውሳኔ ስሊገኘ መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ማ/አ
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