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የሰ/መ/ቁ. 33954 

ጥቅምት 2ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሑሩት መሇሠ 

  አሌማው ወላ 

  አሉ መሏመዴ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ወ/ሮ መሠረት ኃይለ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ዘውደ ቢረዲ - ከጠበቃቸው አቶ ፌቅሩ ታዯሰ ጋር ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 3ዏ4ዏ4 ሏምላ 19 ቀን 1999 
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 59124 ጥቅምት 27 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው 
ትእዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ህዲር 16 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም 
በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በመጠየቁ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ባሌና ሚስት የነበሩት አመሌካችና ተጠሪ በፌቺ ጋብቻቸው 
መፌረሱን ተከትል የቀረበው የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ነው፡፡ አመሌካች በመርካቶ የገበያ አዲራሽ በቁጥር 2ዏ9 እና 
21ዏ በተሰጣቸው ብር 1ዏዏ,ዏዏዏ /መቶ ሺ ብር/ የሚገመት የተዘጋጁ የሴት ሌብሶችና ጫማ የያዙ የሱቅ የንግዴ 
ዴርጅቶች የጋራ ንብረት በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ እንዱያካፌሊት የጠየቀች ሲሆን ከሊይ ከተገሇፁት የሱቅ የንግዴ ዴርጅቶች 
በተጨማሪ ላልች ንብረቶችም እንዱያካፌሊት ጠይቃሇች፡፡ 

 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአመሌካችንና የተጠሪን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ በሱቅ የንግዴ 
ዴርጅቶቹ ውስጥ ያሇው ሸቀጥ ሇብቻው ተቆጥሮ አመሌካችና ተጠሪ እንዱካፇለ የወሰነ ሲሆን በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ 
ያሇው የንግዴ ዴርጅትን በተመሇከተ ቤቶቹ የኪቤአዴ ንብረት በመሆናቸው በጋራ ንብረትነት የሚካፇለበት ምክንያት 
የሇም በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ 
ቤት ያቀረበች ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ የሚነቀፌበት የሔግ ወይም የፌሬ ጉዲይ 
ምክንያት የሇም በማሇት ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች የሥር ፌርዴ ቤቶች በቁጥር  2ዏ9 እና 21ዏ ያሇውን የንግዴ 
ዴርጅት በጋራ ንብረትነት ሇመካፇሌ ያቀረቡትን ጥያቄ ባግባቡ አሌመዘነም፤ የሥር ፌ/ቤት የሰጠውም ውሣኔ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፤ የሥር ፌርዴ ቤት በማስረጃ አስዯግፋ ያቀረብኩትን ላልች የጋራ ንብረት ክፌያዎች አሊግባብ 
ያሇፇብኝ ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ሇሰበር ባቀረቡት አቤቱታ ጠይቀዋሌ፡፡ 

 ይኸ የሰበር ችልትም የሥር ፌርዴ ቤት በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ የሚንቀሣቀሰው የንግዴ ዴርጅት 
የሚከናወንባቸው ክፌልች የኪራይ ቤቶች አስተዲዯር ዴርጅት ንብረት በመሆናቸው በጋራ ንብረትነት ሇማካፇሌ አይቻሌም 
በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ተገቢነት ሇማጣራት ብቻ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇተጠሪ 
እንዱዯርሰው አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ ያሇው የንግዴ ዴርጅትና የመከራየት መብት ከጋብቻ በፉትም ሆነ 
በኋሊ የእኔ የግሌ ንብረት በመሆኑ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ምንም አይነት የሔግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ ይከናወን የነበረው የንግዴ ዴርጅት በእሣት ቃጠል 
ምክንያት ከወዯመ በኋሊ እንዯገና በጋራ ሀብታችን የተቋቋመና የተዯራጀ ስሇመሆኑ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ክድ 
ያሌተከራከረ በመሆኑ በሰበር ዯረጃ ይህንን ነጥብ ማቅረቡ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ 
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 ከሥር የክርክሩ አመጣጥና የሰበር ችልት በጭብጥነት የያዘው ነጥብ፣ አመሌካችና መሌስ ሰጭ በሰበር ያቀረቡት 
ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው በመጀመሪያ ዯረጃ አመሌካች 
የጋራ ንብረት ስሇሆነ ዴርሻዬ ተከፌል ሉሰጠኝ ይገባሌ በማሇት የጠየቁት ንብረትነታቸው የመንግሥት የሆኑ የንግዴ 
ማከናወኛ ክፌልችን አይዯሇም፡፡ አመሌካች ሇመካፇሌ የጠየቁት በመርካቶ የገበያ አዲራሽ ውስጥ በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ 
የሆነውን የጫማና የተዘጋጁ የሴት ሌብሶች መሸጫ የንግዴ ዴርጅት ግምታቸው 1ዏዏ,ዏዏዏ /አንዴ መቶ ሺ ብር/ የሆነ 
ሸቀጦችን እንዯያዘ እንዯሆነ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በውሣኔው በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ ከዚህ አንፃር 
ስንመሇከተው አመሌካች በጋራ ንብረትነት ሇመካፇሌ ጥያቄ ያቀረቡት በሱቅ የንግዴ ዴርጅት ውስጥ የሚገኙ ሸቀጦችን 
ሇብቻ ንግዴ የሚከናወንባቸውን ክፌልች ዯግሞ ሇብቻ በመነጣጠሌ ፌርዴ ቤቱ እንዱያካፌሊቸው አይዯሇም፡፡ 

 አመሌካች በጋራ ንብረትነት ፌርዴ ቤቱ እንዱያካፌሊቸው የጠየቁት በመርካቶ የገበያ አዲራሽ በቁጥር 2ዏ9 ያሇውን 
የንግዴ ዴርጅትና በቁጥር 21ዏ ያሇውን የንግዴ ዴርጅት የንግዴ ሔግ ቁጥር 124 በሚዯነግገው መሠረት በንግዴ 
ዴርጅትነቱ ከውስጡ ካለ ሸቀጦች ጋር በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ይህንን በማሇፌ አመሌካች ሸቀጦቹ ሇብቻ ቆጠራ ተዯርጎ 
እንዱካፇለ የንግዴ ሥራ የሚከናወንባቸው ክፌልች ግን የጋራ ንብረት ሣይሆኑ ንብረትነታቸው የመንግሥት ስሇሆነ 
ጥያቄሽ ተገቢነት የሇውም በማሇት መወሰኑ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

 የሥር ፌርዴ ቤት በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ ያሇው የንግዴ ዴርጅቶች በንግዴ ዴርጅትነታቸው ሣይሆን ነጣጥል 
በማየት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ከንግዴ ሔግ ቁጥር 127 ዴንጋጌዎች ሇመረዲት እንዯሚቻሇው የአንዴ የንግዴ ዴርጅት 
መሠረታዊ አካሌ የንግዴ ዴርጅቱ መሌካም ዝና ስምና በዯንበኞቹ የተሇመዯ መሆኑ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ላልች 
ነገሮችን አካትቶ የሚይዝ ነው፡፡ ከዚህ ውስጥ ንግደ የሚከናወንበትን ክፌሌ የመከራየት መብት የንግዴ ዴርጅት አንዯኛው 
ክፌሌ እንዯሆነ በንግዴ ሔግ ቁጥር 127 ንዐስ አንቀጽ 2/ሏ/ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በዚህ የሔግ 
ዴንጋጌ መሠረት በመርካቶ የገበያ አዲራሽ በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ በጋራ ንብረትነት አመሌካችና ተጠሪ ያሊቸውን የንግዴ 
ዴርጅት የንግዴ ሥራው የሚከናወንበትን ክፌሌ የመከራየት መብት ጭምር ፌርዴ ቤቱ እንዱያካፌሊትና እንዱወስንሊት 
ያቀረበችውን ሔጋዊ ጥያቄ የንግዴ ሥራ የሚከናወንባቸው ክፌልች የመንግሥት ንብረቶች ናቸው በሚሌ ምክንያት 
ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ 
ያዯረገው በመርካቶ የገበያ አዲራሽ በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ ያለት የሱቅ የንግዴ ሥራ ዴርጅቶች የተጠሪ የግሌ ንብረት 
ናቸው በማሇት ሣይሆን የንግዴ ሥራው የሚከናወንበት ቤት የመንግሥት የሌማት ዴርጅት ንብረት በመሆኑ በጋራ 
ንብረትነት ሇማካፇሌ አይችሌም በማሇት በመሆኑ ተጠሪ የሱቅ የንግዴ ዴርጅቱ የግሌ ንብረቴ ነው በማሇት በሰበር ዯረጃ 
ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በመሆኑም አመሌካች በጋራ ንብረትነት ሇመካፇሌ የጠየቀችው በመርካቶ የገበያ አዲራሽ በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ 
ያለትን የሱቅ የንግዴ ዴርጅቶች በንግዴ ዴርጅትነታቸው ባለበት በንግዴ ሔግ ቁጥር 124 እና 127 ዴንጋጌ መሠረት 
ሆኖ እያሇ ፌርዴ ቤቱ እነዚህን የሔግ ዴንጋጌዎች እና የንግዴ ሔግ ቁጥር 145 ንዐስ አንቀጽ 1ን ሣያገናዝብ፣ አመሌካች 
የላሊ ሰው ንብረት የሆነ የንግዴ ማከናወኛ ቤት ሇመካፇሌ መጠየቅ አትችሌም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
 

ው ሣ ኔ 

 

1/ በመርካቶ ገበያ አዲራሽ በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ ያለት የሱቅ ንግዴ ዴርጅቶች አመሌካች ሇመካፇሌ ያቀረበችው 
ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔና የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤትም ይህንን ነጥብ በተመሇከተ የሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ስህተት የሇበትም በማሇት የሰጠው ትእዛዝ 
ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2/ አመሌካች በመርካቶ የገበያ አዲራሽ በቁጥር 2ዏ9 እና 21ዏ ያለት የሱቅ   የንግዴ ዴርጅቶች የንግዴ ሥራ 
የሚከናወንበትን ክፌሌ ከመከራየት መብት ጭምር በጋራ ንብረትነት የመካፇሌ፣ መብት አሊት ብሇናሌ፡፡ 
በዚሁ መሠረት እንዱፇፀም የውሣኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤት ይተሊሇፌ፡፡ 
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3/ በሰበር ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡ 

   ይኸ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጥቅምት 2ዏ    ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በሙለ 
ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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