የሰ/መ/ቁ. 39837
ግንቦት 03 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ኂሩት መሇሰ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ሰመንጉስ አሰፊ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- መ/ርት ምህረት ክበበው - ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በጋብቻ ወቅት በግሌ ሇመጣ እዲ ሇአፇፃፀም የሚውሇውን ንብረት የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በአሁኑ ተጠሪ ሊይ በይርጋሇም ከተማ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመሰረቱት የአፇፃፀም
ማመሌከቻ ነው፡፡ የአፇፃፀም ማመሌከቻ ይዘቱም ባጭሩ፡- አመሌካች የአሁኑ ተጠሪ ባሇቤት በነበሩት በአቶ ፀጋዬ
ከበዯ ሊይ የብዴር ገንዘብ ይከፇሇኝ ጥያቄ አቅርበው በዋናው ጉዲይ ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ አቶ ፀጋዬ ከበዯ
የብዴር ገንዘቡን ሇአሁኑ አመሌካች እንዱከፇሊቸው የተወሰነ መሆኑን ገሌፀው አፇፃፀሙ በተጠሪ ዯሞዝ
እንዱቀጥሌሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ በዚህ መሰረት አፇፃፀሙ ቀጥል ተጠሪ በላለበት
እንዱታይ ተዯርጏ ከተጠሪ ዯመወዝ 1/3ኛ እየተቆጠረ ሇአፇፃፀሙ እንዱውሌ የሚሌ የፌርዴ ትእዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡
ከዚህ በኋሊም ተጠሪ እዲውን የማያውቁት መሆኑን ገሌፀው በላለበት የተሰጠው የአፇፃፀም ትእዛዝ እንዱነሳሊቸው
አመሌክተው የስር ፌርዴ ቤት ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪ በዚህ ውሳኔ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን
ሇሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ እዲው የመጣው በተጠሪ ባሇቤት
በነበሩት ግሇሰብ የግሌ ጉዲይ በመሆኑ በተጠሪ ዯመወዝ አፇፃፀሙ ሉቀጥሌ የሚችሌበት የሔግ ምክንያት የሇውም
የሚሇውን ምክንያት በመያዝ የስር ፌርዴ ቤትን
ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ ይህ ውሳኔ በዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች እና ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚውም ሆነ ሰበር ሰሚው ችልት ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ
ውሳኔ ባሇመስማማት ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካች ነሏሴ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው
ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመወሰኑ ተጠሪ ቀርበው መጋቢት 30 ቀን 2002 ዓ.ም
በተፃፇ አንዴ ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ
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መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች ያስፇረደት ፌርዴ በተጠሪ ዯመወዝ ሊይ እየተቆጠረ ሉፇፀም
አይገባም ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ዋናውን ፌርዴ ያስፇረደት በተጠሪ ባሇቤት በነበሩት አቶ
ፀጋዬ ከበዯ ሲሆን እዲውም በግሌ የመጣ መሆኑ በፌርዴ መረጋገጡን ነው፡፡ እንዱሁም አቶ ፀጋዬ ከበዯ የግሌ
ንብረት የላሊቸው ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡
በመሰረቱ አንዴ ተጋቢ በግለ ያመጣው እዲ ከላሊኛው ተጋቢ የጋራ ንብረት እንዱከፇሌ የሚዯረገው
እዲውን ያመጣው ተጋቢ በግለ መክፇሌ ያሌቻሇ መሆኑ ሲረጋገጥ እና እዲው የመጣው በጋብቻ ወቅት ሆኖ
ተጋቢዎቹ እዲው በሚከፇሌበት ወቅት የፀና ጋብቻ ውስጥ ያለ ከሆነ ስሇመሆኑ ሇውሳኔው መሰረት ከሆነው
የዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች እና ሔዝቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግም ሆነ ከተሻሻሇው
የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ (አዋጅ ቁጥር 213/92) ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ እዲው በአቶ ፀጋዬ ከበዯ በግሌ የመጣ እና ሇቤተሰቡ የጋራ ጥቅም ያሌዋሇ መሆኑ የዞኑ ከፌተኛ
ፌ/ቤትም ሆነ የክሌለ በሊይ ፌ/ቤቶች ያረጋገጡት ነጥብ ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪ ከአቶ ፀጋዬ ጋር እዲው
ሲወሰዴ ጋብቻ መስርተው ነበር ተብል ሇጋራ ጥቅም ሊሌዋሇውና በግሌጽ አቶ ፀጋዬ ሇግሌ ጉዲይ ብሇው
ሇተበዯሩት ገንዘብ የተጠሪ ዯመወዝ የሚቆረጥበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በአቶ ፀጋዬ የግሌ
ንብረት ሊይ አፇፃፀሙን ከሚቀጥለ በስተቀር በተጠሪ ዯመወዝ ሊይ አፇፃፀሙን እንዱቀጥለ የሚዯረግበት የሔግ
አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ በሥነ-ሥርአትም ሆነ በመሰረታዊ ሔግ ረገዴ የተፇፀመ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሌተገኘም፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. በሲዲማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 08543 ታህሣሥ 14 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ
በዯ/ብ/ብ/ሔ/ብ/ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት በመ/ቁ. 21205 ግንቦት
14 ቀን 2000 ዓ.ም፣በሰበር ችልቱ በመ/ቁጥር 22419 ሏምላ 11 ቀን 2000 ዓ.ም የጸናው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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