የሰ/መቁ 34945
ህዲር 2 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ፡- ወ/ሮ መስታወት በሊቸው - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ፡- አቶ ሇገሠ ሣህለ - ጠ/መከተ ዲኜ ቀረቡ

ፌ ር ዴ
ሇሠበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ የግራ ቀኙ ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ
በኋሊ የንብረት ክፌፌለ ጉዲይ በቤተ ዘመዴ ሽምግሌና ጉባኤ ሲታይ ቆይቶ ጉባኤው በዏ6/21/1998 ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡
ይህንኑ ውሣኔ እንዱያጸዴቅሊቸው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ተጠሪ ሲያመሇክቱ አመሌካች ግን ጉባኤው ክርክሩን በአግባቡ
ሇመምራት መሠረታዊ የህግ ግንዛቤ የላሇው በመሆኑ የተሠጠውም ከፉሌ ውሣኔ ከጉባኤው ስሌጣን ውጪ በመሆኑና
የህግ ስህተቶችም ስሊለበት ጉዲዩን ፌ/ቤቱ ተረክቦ ውሣኔ ይስጥበት በማሇት አስተያየታቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ የፋ/መ/ዯረጃ
ፌ/ቤት ግን የአመሌካችን መቃወሚያና ክርክር ወዴቅ አዴርጎ ውሣኔውን በማጽናት የጋራ ናቸው ተብሇው ውሣኔ
የተሠጠባቸው ንብረቶችን ከተስማሙ በአይነት እንዱካፇለ ካሌተቻሇ አንዯኛው ሇላሇኛው ሌዩነቱን እንዱከፌሌ በማዴረግ
እንዱካፇለ በዚህ ካሌተስማሙ ንብረቶቹ በሏራጅ ተሸጠው ገንዘቡን እንዱካፇለ ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሣኔ ሊይ አመሌካች በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው አመሌካች ሇተጠሪ ብዴር ብር 7ዏዏ,ዏዏዏ
(ሰባት መቶ ሺህ)ስሇከፇሌኩ ግማሹን ተጠሪ ይክፇለ በማሇት አቅርበውት የነበረውን የዲኝነት ጥያቄ ጉባኤው ሣይቀበሌ
እንዱሁም አመሌካች ሇተጠሪ የዚህን ገንዘብ ግማሽ እንዱከፌለ በማሇት የሠጠውን ውሣኔ ብቻ በመሻር የሥር ፌ/ቤትን
ውሣኔ አፅንቷሌ፡፡
የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ የረር ሃሊፉነቱ የተወሠነ
የግሌ ማህበር የራሱ የህግ ሠውነት ያሇው በስሙ መከሠስና መክሠስ የሚችሌ ዴርጅት መሆኑ እየታወቀ እንዱካፇለት
መወሠኑ ሇተጠሪ የግሌ ዕዲ ከጋራ ገንዘብ የተከፇሇ ገንዘብ ሇመሆኑ ምስክር ሣይሠማ ጥያቄው ውዴቅ መዯረጉ እንዱሁም
ላልች የቤት ቁሣቁሶች በተመሇከተ ማስረጃ ሣይሰማ መወሠኑ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ ችልታም
የአመሌካች አቤቱታ በሠበር ችልት ሉጣራ የሚገባው መሆኑን በማመን ተጠሪ ቀርበው እንዱከራከሩ
አዴርጓሌ፡፡
ችልቱም የግራ ቀኙን ክርክር ስህተት ተፇጽሞበታሌ ከተባሇው ውሣኔ እና ከህጉ ጋር አገናዝቦ መርምሯሌ፡፡
በዚህ መሠረት ራሱን ችል የህግ ሠውነት ያሇው ዴርጅት በቤተ ዘመዴ ሽምግሌና ጉባኤ እንዱከፊፇሌ መወሠኑ
ተገቢ መሆን አሇመሆኑን እንዱሁም ማስረጃ ሣይሠማ ውሣኔ ተሠጥቶበታሌ የተባሇው የንብረት ክፌፌሌ አግባብ መሆን
አሇመሆኑን ችልቱ መርምሯሌ፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ የረር ኃሊፉነቱ የተወሠነ የግሌ ማህበር በንግዴ ህጉ መሠረት የተቋቋመ እና
የህግ ሠውነት ያሇው መሆኑ ግራ ቀኙ አሌተካካደበትም፡፡ የንግዴ ማህበሮች የሚቋቋሙበት እና የሚፇርሱበት ሁኔታ
ዯግሞ በንግዴ ህጉ ውስጥ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የተወሠነ ኃሊፉነት ያሇው የግሌ ማህበር ሉፇርስ የሚችሌበት
ምክንያቶች በንግዴ ህግ ቁጥር 542 ሥር ተዘርዝረዋሌ፡፡ በዚህ የንግዴ ህጉ ዴንጋጌ ሥር የተመሇከቱት ምክንያቶች ሲኖሩ
ማህበሩ በፌ/ቤት አማካኝነት ይፇርሣሌ፡፡ ከዚህ ውጪ የንግዴ ማህበሩ አባሊት የህጉን ሥርዓት ሣይከተለ በራሣቸው
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ወይም በላሊ አካሌ አማካኝነት ሉፇርስ የሚችሌበት የህግ መሠረት የሇም፡፡ በፌ/ቤት አማካኝነት ከፇረሠና ሂሣቡ ተጣርቶ
የመጨረሻው ውጤት በሂሣብ አጣሪዎች ከታወቀ በኋሊ ማህበሩ ከንግዴ መዝገብ ተሠርዞ በህግ የተሠጠው መብቱ ቀሪ
የሚሆንበትን ሥርዓት የንግዴ ህጉ አስቀምጧሌ ሃሊፉነቱ የተወሠነ የግሌ ማህበር የህግ ሠውነት ያሇውና በራሱ ስም
ህጋዊ ተግባራትን ሉፇፅም የሚችሌ ሉከስና ሉከሠስ የሚችሌ በመሆኑ የሠራቸው ህጋዊ ተግባራትም የተሇያዩ ውጤቶች
የሚያስከትለ በመሆኑም ህጉ በተሇየ ሁኔታ እንዱስተናገደ አዴርጓሌ፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳን የማህበሩ ብቸኛ
የአክስዩን ባሇዴርሻ ባሌና ሚስቱ ቢሆኑ እንኳን እንዯላሊ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ማህበሩን በዓይነት የሚካፇለት
ወይም በሃራጅ ተሸጦ ገንዘቡን ሉከፊፇለ የሚችለበት የህግ መሠረት የሇም፡፡ ስሇሆነም የሽምግሌና ጉባኤው እንዯላሊ
ንብረት ማህበሩን እንዱከፊፇለ የሠጠው ውሣኔ የንግዴ ህጉን ያሊገናዘበ ነው፡፡
የቀረውን ነጥብ በተመሇከተ የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች የመኖሪያና የጀምናዝየም ዕቃዎች ከቤቶቹ ጋር አብረው
የተሸጡ መሆኑ በአግባቡ ሣይጣራ ተወስኖብኛሌ ያለ ሲሆንም ከሽምግሌና ጉባኤው ውሣኔ ቤቶቹ መሸጣቸውን
የሚያረጋግጠው
የፁሁፌ ማስረጃ ከቤቶቹ ጋር የቤትና የጅምናዝየም ዕቃዎች አብረው መሸጣቸውን የማያመሇክት
በመሆኑ በቂ ማስረጃም ያሌቀረበበት መሆኑን በማረጋገጥ ውሣኔ መስጠቱን ተመሌክተናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ግን አመሌካች እነዚህ የቤት እቃዎችና የጅምናዝየም ዕቃዎች ቤቱን የገዙት ግሇሠብ ከቤቱ ጋር
አብረው የገዟቸው ስሇመሆናቸው ቀርበው እንዱመሠክሩሊቸው በማስረጃነት የቆጠሯቸው መሆኑን ከሽምግሌና ጉባኤ
ውሣኔ ሊይ ተገንዝበናሌ፡፡ እነዚህ ንብረቶች የሚንቀሣቀሱ ንብረቶች በመሆናቸው የንብረቶቹ ሽያጭ የግዴ በፁሁፌ
መዯረግ ያሇበት መሆኑ ወይም ንብረቶቹ ሇመሸጣቸው ሉረጋገጥ የሚገባው በፁሁፌ /በሠነዴ ማስረጃ/ ብቻ ሇመሆኑ በህግ
ተሇይቶ የተመሇከተ ነገር የሇም፡፡ በህግ በተሇይ ሁኔታ እንዱረጋገጥ ካሌተመሇከተ በቀር አንዴን ጉዲይ በማንኛውም
አይነት ማስረጃ ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ ከፌ/ብ/ህ/ቁ.2ዏዏ2 እና 1677(1) መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች የቤትና
የጅምናዝየም እቃዎቹ ስሇመሸጣቸው በሰው ምስክር ሇማስረዲት እየጠየቁ ጉባኤው በቤት ሽያጭ ውለ ሊይ እነዚህ
ንብረቶች ስሇመሸጣቸው አሌተገሇፀም በማሇት ክርክርራቸውን ውዴቅ ማዴረጉ የአመሌካችን የመከሊከሌ መሠረታዊ መብት
የማያጣብብ ሆኖ አግኝተዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.

2.

3.

4.

የረር ሃሊፉነቱ የተወሠነ የግሌ ማህበር እና የቤትና የጅምናዝየም ዕቃዎችን በተመሇከተ የፋ/መ/ዯረጃ
ፌ/ቤት ሚያዝያ 22/1999 ዓ.ም. በመ/ቁ 55299 የሠጠው ትዕዛዝ እንዱሁም የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ህዲር
12/2ዏዏዏ ዓ.ም. በመ/ቁ 55333 የሠጠው ውሣኔ ተሽረዋሌ፡፡
የረር ኃ/የተ/የግ/ማ በንግዴ ህጉ በተመሇከተው መሠረት የሚፇርስና ሂሣቡ የሚጣራ ካሌሆነ በቀር
እንዯላላቹ የባሌና ማስት የጋራ ንብረቶች ተገቢዎቹ በዓይነት የሚካፇለት ወይም ተሸጦ ገንዘቡን
የሚካፇለት ንብረት አይዯሇም ብሇናሌ፡፡
የቤትና የጅምናዝየም ዕቃዎችን በተመሇከተ አመሌካች በማስረጃነት የቆጠሯቸው ምስክር ቀርበው
ከተሠሙ በኋሊ ተገቢው ውሣኔ እንዱሠጥ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 343 (1) መሠረት ሇፋ/መ/ዯረጃ
ፌ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ወጪና ኪሣራ ይቻለ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ፀ/መ

የሰ/መ/ቁ. 31264
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