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የሰመ/ቁ. 153890 

                                               መስከረም 23 ቀን 2011 ዒ.ም                                                               

                        ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                               ሙስጠፊ አህመዴ 

                               አብርሃ መሰሇ 

                               ፇይሳ ወርቁ 

                              ጳውልስ ኦርሺሶ  

አመሌካች፡-ወ/ሮ እመቤት ዲኛቸው - ጠበቃ ተፇራ ኢሬንሳ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 

1. አቶ ይስማው ዘገየ - ቀረቡ 

2. ወ/ሮ ሙለነሽ ዲኛቸው - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

      ጉዲዩ በተጠሪዎቹ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ መፌረሱን ተከትል 

የተነሳ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን በስር ፌርዴ ቤት ጣሌቃ 

ገብ የነበሩት የአሁኗ አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት በፋዳራሌ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 183086 በ13/10/2009 ዒ.ም.የተሰጠውን ውሳኔ 

ሽሮ በአንጻሩ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43050 

በ04/02/2009 ዒ.ም.የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 145578 በ12/04/2010 ዒ.ም. የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉሻር ይገባሌ በማሇት ነው። 
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በተጠሪዎቹ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በ07/07/2007 ዒ.ም. በተሰጠ የፌቺ ውሳኔ 

መፌረሱን ተከትል በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ በወረዲ 4 ክሌሌ ከቅደስ ሚካኤሌ 

መረዲጃ ዔዴር በኪራይ በተገኘው ቤት ውስጥ በሚገኙት የመጠጥ ግሮሰሪ ዔቃዎች እና 

ገቢ የክፌፌሌ ጉዲይ ሊይ ተጠሪዎቹ በክርክር ሂዯት ሊይ እያለ የአሁኗ አመሌካች 

የንግዴ ፇቃደን በስማቸው አውጥተው ስራውን እያከናወኑ የሚገኙበትን ግሮሰሪ 

ተጠሪዎቹ እንዯራሳቸው ንብረት በመቁጠር የራሳቸው ባሌሆነ ንብረት ሊይ የክፌፌሌ 

ጥያቄ ማቅረባቸው ተገቢ አሇመሆኑን ገሌጸው በግሮሰሪው ሊይ የቀረበው የክፌፌሌ 

ጥያቄ ውዴቅ ይዯረግሌኝ ሲለ በጉዲዩ ጣሌቃ ገብተው ተከራክረዋሌ።የአመሌካቿ እህት 

የሆኑት 2ኛ ተጠሪ የጣሌቃ ገቧን አቤቱታ ዯግፇው የተከራከሩ ሲሆን 1ኛ ተጠሪ 

በበኩሊቸው ተጠሪዎቹ ጣሌቃ ገቧን ሇመርዲት አምጥተው አብረዋቸው ስሊዯጉ 

እንዯሌጃቸው በመቁጠር የንግዴ ፇቃደን በስማቸው ከማውጣታቸው ውጪ ጣሌቃ ገቧ 

ግሮሰሪውን ሇመቋቋም የሚያስችሌ የፊይናንስ አቅም የላሊቸው መሆኑን፣የግሮሰሪ 

ዔቃዎቹ የራሳቸው ስሇመሆኑም ያቀረቡት ማስረጃ አሇመኖሩን ገሌጸው የጣሌቃ ገብነት 

አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግ የተከራከሩ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ። 

ፌርዴ ቤቱም ክሱን እና የተጠሪዎቹን ምስክሮች ከሰማ በኃሊ የግራ ቀኙን አጠቃሊይ 

ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ ጣሌቃ ገቧ ከተጠሪዎቹ ጋር እንዯሌጅ ሆነው በጥገኝነት 

ይኖሩ የነበረ ስሇመሆኑ እና ግሮሰሪውን ያቋቋሙት፣ስራውንም ይሰሩ የነበሩት 

ተጠሪዎቹ ስሇመሆናቸው በ1ኛ ተጠሪ ምስክሮች የተገሇጸ መሆኑን፣የግሮሰሪው መገሌገያ 

ቁሳቁሶች ከፉልቹ በ1ኛ ተጠሪ ስም፣ዯግሞ በ2ኛ ተጠሪ ስም የተገዙ መሆኑን 

የሚያመሇክቱ ዯረሰኞች በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ በማስረጃነት የቀረቡ መሆኑን፣ጣሌቃ ገቧ 

የግሮሰሪ ዴርጅቱን ያቋቋሙት ከቤተሰብ በተሰጣቸው ገንዘብ ስሇመሆኑ ገሌጸው 

የመሰከሩት የ2ኛ ተጠሪ ምስክር የ2ኛ ተጠሪ ወንዴም ከመሆናቸውም በሊይ ብቸኛ 

ምስክርም በመሆናቸው ገሇሌተኛ ናቸው ሇማሇት የማይቻሌ መሆኑን፣የንግዴ ፇቃደ እና 

የግብር ዯረሰኞቹ በጣሌቃ ገቧ ስም መሆኑ ብቻ ግሮሰሪውን በራሳቸው ስም 

አዯራጅተዋሌ የሚያሰኝ አሇመሆኑን ገሌጾ የጣሌቃ ገቧን ጥያቄ ሙለ በሙለ ውዴቅ 

በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቶአሌ። 
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ይህንን ውሳኔ በመቃወም ጣሌቃ ገቧ ባቀረቡት ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የግሮሰሪው ቁሳቁሶች የተሟለት ሇጣሌቃ ገቧ 

ከቤተሰብ አንዴ ጊዜ ብር ሃያ ሺህ፣ላሊ ጊዜ ዯግሞ ብር አስራ አምስት ሺህ በተሊከ 

ገንዘብ ስሇመሆኑ በጣሌቃ ገቧ አንዴ ምስክር የተገሇጸ መሆኑን፣የዚህን ምስክር ቃሌ 

የሚያስተባብሌ በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ የቀረበ ማስረጃ ሳይኖር እና በ1ኛ ተጠሪ በኩሌ 

የተሰሙት ምስክሮች አንዲቸውም 1ኛ ተጠሪ የግሮሰሪ ዔቃዎቹን ገዝተዋሌ ወይም 

ሰጥተዋሌ የሚሌ ምስክርነት ባሌሰጡበት ሁኔታ የጣሌቃ ገብነት ጥያቄው ውዴቅ 

የተዯረገው አሇአግባብ መሆኑን ገሌጾ በዚህ ረገዴ የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር በንግዴ 

መዯብር ውስጥ የሚገኙ ዔቃዎች የንግዴ በመዯብሩ አካሌ ተዯርገው የሚቆጠሩ 

ስሇመሆኑ  በንግዴ ሔጉ በአንቀጽ 128 የተመሇከተ መሆኑ ገሌጾ  በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ 

ከተማ በወረዲ 4 ክሌሌ ከቅደስ ሚካኤሌ ዔዴር በመከራየት አመሌካች የግሮሰሪ ንግዴ 

የሚያከናውኑበት የንግዴ መዯብር ዔቃዎች የአመሌካች ንብረት ናቸው በማሇት ውሳኔ 

ሰጥቶአሌ። 

በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 1ኛ ተጠሪ በተራቸው ባቀረቡት ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ 2ኛ ተጠሪ 

በክርክሩ መጀመሪያ ሊይ ግረሰሪው የጋራ ንብረት መሆኑን ገሌጸው ሲከራከሩ ከቆዩ በኃሊ 

የአመሌካቿ ነው በማሇት መከራከር የጀመሩት የጣሌቃ ገብነት ጥያቄው ከቀረበ በኃሊ 

መሆኑን በማከሌ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሊይ የተገሇጹትን ፌሬ 

ነገሮች መሰረት አዴርጎ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በመሻር በአንጸሩ 

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናት ውሳኔ 

ሰጥቶአሌ። 

አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት ይዘቱ ከሊይ የተመሇከተው 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ 

ክርክር የተነሳበት ግሮሰሪ የንግዴ ፇቃዴም ሆነ ግብሩ እንዱሁም የቤት ኪራይ ውለ 

ጭምር በአመሌካች ስም መሆኑ ባሌተካዯበት ሁኔታ የተዯራጀው በተጠሪዎቹ ነው 

በሚሌ ብቻ ንብረቱ የተጠሪዎቹ የጋራ ሀብት ነው ተብል የመወሰኑን አግባብነት 
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ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ 

ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ 

የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርምረናሌ፡፡ 

በዚህም መሰረት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ግሮሰሪ የተቋቋመበትን የንግዴ ቤት ኪራይ 

ውሌ አከራዩ የተዋዋሇው ከአመሌካቿ ጋር መሆኑ፣የንግዴ ፇቃደ ከጅምሩ የተሰጠው 

እና ግብሩም የሚከፇሇው በአመሌካቿ ስም መሆኑ ያከራከረ ጉዲይ አይዯሇም፡፡በንግዴ 

ሔጉ በቁጥር 127 (2)  (ሀ) እና (ሇ) ስር የተጠቀሰው የንግዴ ቤቱ ስም እና 

የሚነገዴበት የተሇየ የንግዴ ማስታወቂያ ሰላዲም የሚታወቀው በአመሌካቿ ስም 

ስሇመሆኑ በሰበር አቤቱታው የቀረበው የክርክር ነጥብ በ1ኛ ተጠሪ 

አሌተካዯም፡፡አግባብነት ባሇው ሔግ እና ዯንብ መሰረት የንግዴ ፇቃዴ የሚሰጠውም 

ፇቃዴ ጠያቂው ሇንግዴ ስራው የሚያስፇሌገውን ካፒታሌ ጨምሮ ተገቢ መስፇርቶችን 

መሟሊቱ ከተረጋገጠ በኃሊ እንዯሆነ የሚታመን ነው፡፡እነዚህ ሁኔታዎችም አመሌካቿ 

የግሮሰሪ ዴርጅቱን እራሳቸውን ችሇው ያቋቋቀሙ መሆኑን መገንዘብ የሚያስችለ 

ናቸው፡፡የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በውሳኔ ሊይ እንዯገሇጸው በንግዴ መዯብር ውስጥ 

ግዙፌነት ያሇው እንዯ መሳሪያዎች፣የቤት ዔቃዎችና ሸቀጥ እንዯሚገኙበት በንግዴ ሔጉ 

በቁጥር 128 ተመሌክቶአሌ፡፡እነዚህ የግሮሰሪው መገሌገያ ዔቃዎች በሔጉ ግዙፌነት 

ያሊቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ተብሇው የሚታወቁ ናቸው፡፡ 

የዚህ ዒይነቶቹ ንብረቶች ባሇሀብትነትም ንብረቱን በመግዛት ወይም በላሊ አኳኃን 

ያገኘው ወይም በኑዛዜ የተሰጠው ሰው ንብረቱን በእጁ ባዯረገው ጊዜ የተሊሇፇሇት 

እንዯሚሆን በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1186 (1) ስር ተመሌክቶአሌ፡፡አመሌካቿ 

እነዚህን ንብረቶች በስማቸው በሚታወቀው የግሮሰሪ የንግዴ መዯብር ውስጥ ይዘው 

መገኘታቸው ተቃራኒ ማስረጃ እስካሌቀረበ ዴረስ የእነዚሁ ንብረቶች ባሇሀብት 

ስሇመሆናቸው በሔጉ ግምት የሚወሰዴበት ነው፡፡2ኛ ተጠሪ ከስር ጀምሮ የአመሌካቿን 

አቋም ዯግፇው የሚከራከሩ መሆኑን የመዝቡ ግሌባጭም ሆነ የሰበር ክርክራቸው 

ያመሇክታሌ፡፡አመሌካቿ የጣሌቃ ገብነት ጥያቄ ከማቅረባቸው አቀዴሞ 2ኛ አመሌካች 

ግሮሰሪው የጋብቻ ውጤት መሆኑን አምነው የክፌፌሌ ጥያቄ አቅርበው ነበር መባለ 
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ብቻውን የክርክር አቋማቸውን የቀየሩት እህታቸው የሆኑትን አመሌካች አሇአግባብ 

ሇመጥቀም በማሰብ ነው ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ 

ከስር ጀምሮ አመሌካቿን በመቃወም በመከራከር ሊይ የሚገኙት 1ኛ ተጠሪ በተመሳሳይ 

ስያሜ የሚታወቁ ዔቃዎች የተገዙባቸውን ዯረሰኞች በማስረጃነት ከማቅረብ በቀር 

ዔቃዎቹን በራሳቸው ገንዘብ ገዝተው ወዯ ግሮሰሪው ያስገቡት እራሳቸው ስሇመሆናቸው 

ያስረደ ስሇመሆኑ የመዝገቡ ግሌባጭ አያመሇክትም፡፡በዚህ አግባብ ካሊስረደ ዯግሞ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እንዯገሇጸው የዔቃዎቹ ባሇሀብት አመሌካች ስሇመሆናቸው በሔጉ 

የሚወሰዯውን ግምት አስተባብሇዋሌ ሉባሌ አይችሌም፡፡በ1ኛ ተጠሪ ምስክሮች በተነገረው 

መሰረት በግሮሰሪው ውስጥ ይሰሩ የነበሩት ተጠሪዎች መሆናቸው ብቻውን ግሮሰሪው 

የእነርሱ ነው ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡የንግዴ ቤቱ 

ኪራይ፣የንግዴ ፇቃደ እና ላልችም ባሇሀብትነትን የሚያመሇክቱ መሰረታዊ ጉዲዮች 

በአመሌካቿ ስም እንዱሆን ያዯረግነው ባሇን ቤተሰባዊ ግንኙነት ነው ከማሇት በቀር 

እንዯክርክራቸው ግሮሰሪው የተቋቋመበት የገንዘብ ምንጭ ሙለ በሙለ የእነርሱ ከሆነ 

ግሮሰሪው ከተጋቢዎቹ በአንዲቸው ስም እንዱቋቋም ሇማዴረግ ያሌቻለበት አሳማኝ እና 

ሔጋዊ እና ምክንያት ስሇመኖሩ 1ኛ ተጠሪ ከስር ጀምሮ ያቀረቡት ክርክር 

የሇም፡፡በመሆኑም በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተዯረሰበት እና በፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተቀባይት ያገኘው ዴምዲሜ በክርክሩ 

የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች እና ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች መሰረት 

ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት ሆኖ 

በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቶአሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን የግሮሰሪ መዯብር በተመሇከተ በፋዳራሌ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 183086 በ13/10/2009 ዒ.ም. የተሰጠውን ውሳኔ 

ሽሮ በአንጻሩ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 43050 

በ04/02/2009 ዒ.ም. የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 145578 በ12/04/2010 ዒ.ም. 

የሰጠው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 348 (1) መሰረት 

ተሽሯሌ።  

2. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 183086 በ13/10/2009 ዒ.ም. 

የተሰጠው ውሳኔ ፀንቶአሌ። 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ። 

5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ 

 

ቅ/ሀ                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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