የሰ/መ/ቁ. 33470
ኀዲር 2 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጏስ ወሌደ
ሑሩት መሇሰ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ወ/ሮ እጅጋየሁ ታዯሰ - ቀረበች
ተጠሪ፡- መገርሳ ጉዯታ - ከጠበቃ ሻሇቃ ሃይለ ቦረና ጋር ቀረበ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የሽርክና ውሌን መሰረት ያዯረገ የንብረት እና የገንዘብ ክርክር
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሣሽ የነበረችው የአሁንዋ አመሌካች ናት፡፡
በተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረተችውም በሞት የተሇየው ባሌዋ እና ተጠሪ በጋራ አቋቁመው ሲሰሩበት ከነበረው ጋራዥ
ከተገኘው ገቢ ዴርሻዋን እንዱከፌሊት ወይም የጋራዡን ግማሽ እንዱሰጣት በመጠየቅ ነው ተጠሪ ሇክሱ በሰጠው መሌስ
ጋራዡ የግለ እንዯሆነ፣ከአመሌካች ባሌ ጋር አዴርገውት የነበረው ውሌ የሽርክና ሳይሆን የዯባሌነት እንዯሆነ በመግሇጽ
ተከራክሮአሌ፡፡ ክሱን የሰማው የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በተጠሪ እና በአመሌካች ባሌ መካከሌ የተዯረገ የሽርክና ውሌ
የሇም በማሇት ወስኖ የነበረ ቢሆንም፤ጉዲዩን በይግባኝ የሰማው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሽርክና ውሌ መኖሩን
በማረጋገጥና በመወሰኑ በጉዲዩ ስረ- ነገር ሊይ ክርክሩ ቀጥልአሌ፡፡ በመጨረሻም የእሽሙር ሽርክና ውሌ ተዯርጏ ነበር
ቢባሌም፤በአመሌካች ባሌ ሞት ምክንያት ፇርሶአሌ፡፡ የሽርክና ውለ ተዋዋዮቹ ይዘውት የመጡትን ንብረት እንጂ ጋራዡን
አይመሇከትም የሚለትን ምክንያቶች በመስጠት ፌ/ቤቱ አመሌካች ያቀረበችውን የገቢና የጋራዥ ዴርሻ ክፌያ ጥያቄ
ውዴቅ በማዴረግ ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበበት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ውሳኔው ጉዴሇት የሇበትም
ብሇዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች መስከረም 30 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሰረት በማዴረግ
ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው የሽርክና ውሌ አሇ እየተባሇ
የአመሌካች የገንዘብ ክፌያ እና የንብረት ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገው በሔግ አግባብ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ
ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡
በተጠሪ እና በአመሌካች ባሌ መካከሌ የእሽሙር የሽርክና ውሌ እንዯነበር በፌ/ቤት ተረጋግጦ የተወሰነ በመሆኑ
ይህን በተመሇከተ በአሁኑ ዯረጃ የሚባሌ ነገር የሇም፡፡ በዚህ ዯረጃ ሉወሰን የሚገባው ነጥብ የዚህ ውጤት ምንዴነው
የሚሇው ነው፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በውሳኔው እንዯገሇፀው ተዋዋዮቹ ውለን ሲያዯርጉ በየግሊቸው
የነበሩዋቸውን መሣሪያዎች ይዘው መግባታቸውን በውለ ሊይ በግሌጽ በማስፇር ነው፡፡ ከዚህ ባሇፇም የጋራዡን ንግዴ
ሥራ በጋራ ሇማቋቋም ውሌ አሊዯረጉም፡፡ በየግሊቸው የነበሩዋቸውን መሣሪዎች በመያዝ ሥራ የሚሰሩበት ጋራዥ በተጠሪ
ይዞታ ስር እንዯሆነና የሚታወሰውም በሱ ስም ብቻ እንዯሆነም አሊከራከረም፡፡ በንግዴ ሔግ ቁ.271 እንዯተመሇከተው
የእሽሙር ማህበር ማህበርተኞቹ እንዯፇቃዲቸው የውሊቸውን ሁኔታዎች ወስነው የሚያቋቁሙት እንዯመሆኑ በተያዘው
ጉዲይም ተዋዋዮቹ በሚያመቻቸው መንገዴ ወስነው እንዲቋቋሙት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በንግዴ ሔግ ቁጥር 273
እንዯተዯነገገው ዯግሞ ተቃራኒ ስምምነት ከላሇ በቀር እያንዲንደ ማህበርተኛ ገቢ ሊዯረገው መዋጮ ባሇሃብትነቱን እንዯያዘ
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ነው የሚቆየው፡፡ ከስር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር እንዯሚታየው ውለ ከተዯረገ በኋሊ በጋራ የተገዛ ንብረት ወይም
የተዯረገ መዋጮ የሇም፡፡ ይሌቁንም የጋራዥ ንግደ በተጠሪ ስም ብቻ እንዯተመዘገበ ነው የቀጠሇው፡፡ የንግዴ ፇቃደም
በተጠሪ ስም ነው፡፡ በመሆኑም የአመሌካች ባሇቤት የጋራዡም የጋራ ባሇሃብት ነው የሚባሌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡
ሲጠቃሇሌ አመሌካች በጋራዡ ሊይ የጋራ ባሇሏብትነት መብት እንዲሇ በመቁጠር ያቀረበችው ክርክር በስር ፌ/ቤቶች
ውዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው፡፡
ቀጥሇን የተመሇከትነው ላሊው ነጥብ ሟች እስከሞተበት ጊዜ ዴረስ ያሇውን የትርፌ ክፌያ እና የሽርክና ውለ
በተዯረገበት ጊዜ ይዘዋቸው መጣ የተባለትን መሣሪያዎች በሚመሇከት በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠውን የውሳኔውን ክፌሌ
ነው፡፡ አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት ባቀረበችው አቤቱታ ጭምር እነዚህን ነጥቦች በማንሳት ተከራክራሇች፡፡ የፋዳራሌ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ እንዯተመሇከተው አመሌካች በትርፈም ሆነ በመሣሪያዎቹ ሊይ መብት እንዲሊት
ግንዛቤ ተወሰድአሌ፡፡ ከዚህ ባሇፇ ግን በጠየቀችው ዲኝነት መሰረት ይህ ይገባሻሌ ወይም አይገባሽም የሚሌ ውሳኔ
አሌተሰጠም፡፡ ስሇዚህም በዚህ ረገዴ ሉታረም የሚገባው ስህተት እንዲሇ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ስህተቱ ይስተካከሌም ዘንዴ
የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. አቤቱታ የቀረበበት በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 05140 ሰኔ 26 ቀን 1998 ዓ.ም ተሰጥቶ
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 48762 ሏምላ 26 ቀን 1999 ዓ.ም በሰጠው ትእዛዝ የፀናው ውሳኔ
በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡
2. አመሌካች ከባሇቤትዋ ሞት በኋሊ ያሇውን ትርፌ እንዴትካፇሌ ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፡፡
ጋራዡን ግማሽ ሌካፇሌ በማሇት ያቀረበችውም እንዯዚሁ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
3. የሽርክና ውለ በሟች ምክንያት እስከፇረሰበት ቀን ዴረስ ሇነበረው ጊዜ የተገኘ ትርፌ ካሇ አመሌካች የመካፇሌ
መብት አሊት፡፡ ሟች ሇሽርክና ማህበሩ በመዋጮነት ገቢ ያዯረጋቸው መሣሪያዎች ካለም ሉመሇሱሊት
ይገባሌ፡፡ ተጠሪ በእነዚህ መሣሪያዎች በመጠቀም ያገኘው ገቢ ካሇም እንዯዚሁ ተጣርቶ ሇአመሌካች ሉከፇሌ
ይገባሌ፡፡ ስሇዚህ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩ በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ
በእነዚህ ሦስት ነጥቦች ግራ ቀኝ ወገኖችን ካከራከረ በኋሊ ተገቢ ነው የሚሇውን ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩ
ይመሇስሇት ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
4. ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዝገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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