
399 
 

የሰ/መ/ቁ. 121565 

ሚያዚያ 20 ቀን 2009 ዒ.ም 

                           ዲኞች፡-ዲኜ መሊኩ 

ብርሃኑ አመነው 

በዔውቀት በሊይ 

እንዯሻው አዲነ 

እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ፌረወይኔ አብርሃ 

ተጠሪ፡- አቶ ገ/ጊዮርግስ ፀጋይ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የፌርዴ  አፇፃፀም የተመሇከተ ክርክር ነው፡፡ የአመሌካች አፇፃፀም 

ከሳሽ ተጠሪ የአፇፃፀም ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የአፇፃፀም ክርክሩ መነሻ በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረ ጋብቻ  ውሣኔ መፌረስን ተከትል የንብረት 

ክፌፌሌ ጥያቄ ሊይ የተሰጠ ውሣኔ ሇማስፇፀም ነው፡፡ 

አሁን አከራካሪ ሆኖ ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ ምክንያት የሆነው በመቀላ ከተማ በሏነዴነት 

ክ/ከተማ በዯብሪ ቀበላ የሚገኝ 400 ካ.ሜ ቦታ ሊይ ያረፇ ቤት ክፌፌሌ ሊይ የሥር ፌርዴ ቤቶች 

የተሇያየ አቋሞ በመያዛቸው ነው፡፡ ከመዝገቡ መገንዘብ እንዯተቻሇው የመቀላ  ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ይህ ቤት የባሇቤትነት ማረጋገጫ ስሊሌወጣሇት ወይም ገና ህጋዊ መሆኑ ስሊሌተረጋገጠ 

የባሇቤትነት ማረጋገጫ እስኪወጣሇት ዴረስ የሚፇፀም አይዯሇም ሲሌ የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ 

አዴጓሌ፡፡  

ይግባኝ የቀረበሇት የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ግራቀ ኙን ካከራከር በኋሊ ሇግራ ቀኙ 

በአማራጭማስፇፀም የሚቻሌበት ሁኔታ የሇም በማሇት በአብሊጫ ዴምፅ የሥር ፌርዴ ቤት 

ትእዛዝ አፅንቷሌ፡፡ አናሳው ዴምፅ ቤቱ የጋራ ነው እስከተባሇ ዴረስ አስተዲዯር አካሌ ተገቢውን 
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ውሣኔ እስኪሰጥበት ዴረስ በጋራ የሚጠቀሙበት አማራጭ ሉታይ ይገባሌ ሲሌ ሌዩነት ሀሳብ 

አስፌሯሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ሲሆን የአመሌካች የቅሬታ ነጥብ በአጭሩ ሲታይ ተጠቃሹ 8 

ክፌሌ ቪሊ ቤት አመሌካችናተጠሪ በጋራ በትዲር ሊይ እያለ ያፇሩት መሆኑ ተረጋግጦ የሚከፇሌ 

ከሆነ በዏይነት እንዱከፊፇለ ማካፇሌ ካሌተቻሇም ዯግሞ በጨረታ ወይም በስምምነት ተሽጦ 

እንዱካፇለ በመ/ቁጥር 149270 ውሣኔ መስጠቱን፤በዚሁ መሠረት እንዱፇፀም አቤቱታ 

ማቅረቧን፤የሏዴነት ክ/ከተማ መሬት አስተዲዯርም ተጠይቆ ይህ ቦታና ቤት ካርታ ያሌወጣሇት 

ስሇሆነ መፇፀም እንዲሌተቻሇ ምሊሽ መስጠቱን ይህ የማይቻሌ ከሆነ ሇጊዜው በጋራ እያስተዲዯሩ 

እንዱጠቀሙበት መዯረግ ሲገባ ተጠሪ ብቻ እንዱጠቀም መዯረጉ ስህተት ስሇሆነ እንዱታረም 

የሚሌ ነው፡፡ 

ይህችልትም ይህንኑ ሇማጣራት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ አዟሌ፡፡ የተጠሪ ጠበቃም በሰጡት 

መሌስ ፌርዴ ሉፇፀም የሚገባው እንዯፌርደ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 378(1) ጠቅሰው 

የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትእዛዝ ተገቢ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና የግራ ቀኙን ክርክር ከሊይ ባጭሩ የተመሇከተ ሲሆን እኛም አግባብነት ካሇው 

ህግ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

ከመዝገቡ መገንዘብ እንዯተቻሇው በሏዴነት ክ/ከተማ በ400 ካ.ሜ ይዞታ ሊይ ያረፇው ቤት 

የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ሀብት ነው ተብል ውሣኔ ያረፇበት መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤቶች 

ተረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ በዋናው ውሣኔ ሇዚህ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁጥር 

122453 አቤቱታ አቅርቤያሇሁ ቢለም የሥር ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት 

የሇውም ተብል ህዲር 19 ቀን 2009 ዒ.ም መወሰኑን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

ይህ የጋራ ንብረት የተባሇው ቤት በፌርዴ አፇፃፀም ሇጊዜው ሉፇፀም አይችሌም የተባሇው 

ይዞታው ህጋዊ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር አሊገኘውም በሚሌ ነው፡፡ 

ስሇሆነም የሚመሇከተው አስተዲዯር አካሌ ስሇህጋዊነቱ ተገቢውን ውሣኔ እስሲጥበት ጊዜ ዴረስ 

በጋራ በማስተዲዯር የምንጠቀምበት አግባብ እንዱታዘዝሲለ አመሌካች በአማራጭ ጥያቄ 

አቅርቧሌ፡፡  

በመሠረቱ በጋብቻ ወቅት የተፇራ የጋራ ንብረት ነው እስከተባሇ ዴረስ በዚህ ንብረት ሔጋዊነት 

ሊይ አስተዲዯር አካሌ አግባብ ያሇው ውሣኔ እስኪሰጥ ዴረስ መሸጥ መሇወጥ ባይችሌም ባሇበት 

ሁኔታ ሁሇቱም ወገኖች እኩሌ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሥርዒት ሉበጅሇት ይገባሌ፡፡ 
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ይህ ካሌሆነ አንዯኛው ወገን ብቻ ተጠቃሚ ማዴረግ በሔገመንግስቱ እና በላልች የቤተሰብ ሔጉ 

ዴንጋጌዎች የተመሇከተውን የእኩሌነት መርህ ያሊከበረ አካሄዴ  መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ከዚህ ባሻገር በአፇፃፀም ሂዯት እንዯ ፌርደ ሇመፇፀም የማይቻሌበትህጋዊ ምክንያት ሲገኝ 

አፇፃፀሙን የያዘው ፌርዴ ቤት ተገቢውን አማራጭ ተመርኩዞ አግባብ ያሇው ትእዛዝ መስጠት 

እንዯሚቻሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 386/2/ ዴንጋጌ ይዘታ ያስገነዝባሌ፡፡ በተመሣሣይ የሥነ ሥርት 

ሔጉ አተገባበር ሊይ የፋዳራሌ ጠቅሇሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትውሣኔ የሰጠባቸውን 

መዝገቦች ይዘትም ማየት ይቻሊሌ፡፡ የሰበር መ/ቁጥር 38041፣62804፣101345 እና ላልች 

ተዛማች መዝገቦችን ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዚህ አንፃር ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ይህ የጋራ ነው የተባሇው ቤት በሔጉ አግባብ 

ሇክፌፌሌ የሚያመች ሔጋዊ ሁኔታእስኪሟሊ ጊዜ ዴረስ የግራ ቀኙን እኩሌ ተጠቃሚነት 

በሚያረጋግጥ አግባብ በጋራ የሚያስተዲዴሩበት ወይም ተከፊፌሇው የሚጠቀሙበት ወይም 

አከራይተው ጥቅሙን እኩሌ የሚከፊፇለት ሁኔታ ማመቻቸት ይገባሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የክሌለ  

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት  ዲኛ አናሳ ዴምፅ ያስቀመጠው አማራጭ ከግራ ቀኙ አስተያየት ተጠይቆ 

ተገቢ ትእዛዝ ሉሰጥበት እየተገባ ተጠሪ ብቻ ይዞ እንዱጠቀም በሚያዯርግ መሌኩ መወሰኑየጋራ 

ባሇንብረት የሆነችውን የአመሌካችን የእኩሌነት መብት ያጣበበ በመሆኑ ውሣኔው ሉታረም 

ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. አከራካሪውን በሏዴነት ክ/ከተማ ቀበላ ዯብሪ የሚገኘው ቤት አስመሌክቶ የመቀላ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አብሊጫ ዴምፅ እንዯቅዯም 

ተከተሊቸው በመ/ቁጥር 17034 እና 76406 የሰጡት ትእዛዝ  በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 

348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. ስሇሆነም ይህ ቤት ሔጋዊነቱ በሚመሇከተው እኩሌ ውሣኔ እስኪሰጥበት ጊዜ ዴረስ 

ባሇበት ሁኔታ ግራ ቀኙ በጋራ የሚያስተዲዴርበት ወይም አከራይተው የሚጠቀሙበት 

አማራጭ ሁኔታዎች ሊይ የግራ ቀኙን አስተያየት ተቀብል ተገቢውንና ተስማሚውን 

ውሣኔ እንዱሰጥበት ብሇን ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 343/1/ መሠረት ሇመቀላ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡                                ብ/ግ 
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