
160 
 

 
                                                         የሰ/መ/ቁ. 75562 

                                                            
ሰኔ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 

 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሶፉያ መሏመዴ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ መሏመዴ ይመር - ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 
ፌ   ር  ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ በተጠሪ 
ስም እጣ የዯረሰው ቢሆንም ቅዴመ ክፌያ ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ መፌረስ በኋሊ 
የተከፇሇበት የኮንድሚኒየም ቤት የጋራ ነው ተብል የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ  ተገቢ 
መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ አመሌካች ታህሳስ 24 ቀን 2004 ዓ.ም. በጻፈት 
የሰበር ማመሌከቻ አከራካሪው የኮንዯሚኒየም ቤት በጋብቻ ጊዜ በስማቸው የዯረሰ ቢሆንም እጣው 
ሉዯርስ የቻሇው መንግስት ሇሴቶች የተሇየ የእጣ እዴሌ ስርዓት በመዘርጋቱ በመሆኑ እና እጣው 
ከዯረሰ በኋሊም ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ ፇርሶ ሇቤቱ የቅዴመ ክፌያ ገንዘብ የተከፇሇ መሆኑ 
ተረጋግጦ እያሇ ቤቱ በጋብቻ ጊዜ የተፇራ የጋራ ንብረት ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ነው 
የሚለትን የቅሬታ ነጥቦችን ጠቅሰዋሌ፡፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥም ሲታይ በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ ተጠሪ የጋራ 
ንብረቶች ናቸው የሚሎቸውን አይነታቸውንና ብዛታቸውን በመግሇፅ ዲኝነት መጠየቃቸውን የስር 
ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በዚህ ዝርዝር ውስጥም እስከዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
የሚከራክሩበት በሰሚት ሳይት የሚገኝ ሔንፃ ቁጥር 148/11 ባሇ ሁሇት መኝታ በተጠሪ ስም 
የተመዘገበ ኮንድሚኒየም ቤት እጣው ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ የወጣ በመሆኑ በትዲር ጊዜ 
የተፇራ የጋራ ንብረት ስሇሆነ ሌንካፇሌ ይገባሌ የሚሌ የዲኝነት ጥያቄ ይገኝበታሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በጋብቻ ተሳስረው በነበሩበት ጊዜ በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ 
ቀበላ 10/11 ውስጥ በ350 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ የሰፇረና በአመሌካች ስም የተመዘገበ መኖሪያ 
ቤት፣ የተሇያዩ የቤት ቁሳቁሶች መኖራቸውን ገሌፀው ክፌፌለ እንዱዯረግ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
የአሁኗ አመሌካች ሇተጠሪ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ በሰጡት መሌስም በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ 
ከተማ ቀበላ 10/11 ውስጥ በ350 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ የሰፇረና በአመሌካች ስም የተመዘገበ 
መኖሪያ ቤት፣ የተሇያዩ የቤት ቁሳቁሶች መኖራቸውን ሳይክደ ክፌፌለ ቢዯረግ ተቃውሞ 
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የላሊቸው መሆኑን የገሇፁ ሲሆን የኮንድሚኒየም ቤቱን በተመሇከተ ግን የጋራ ስሊሌሆነ ተጠሪ 
ሉጠይቁ አይችለም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የንብረት ክርክሩ በዚሁ መሌኩ የቀረበሇት የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ተገቢውን 
ማጣራት ከአዯረገ በሁዋሊ የኮንድሚኒየም ቤቱ የጋራ መሆኑ ማረጋገጡን ገሌጾ አመሌካች 
ሇቅዴመ ክፌያ ከፇሌኩ የሚለትን የብር 32,048.40 (ሰሊሳ ሁሇት ሺህ አርባ ስምንት ብር 
ከአርባ ሳንቲም) ግማሽ ብር 16,024.20(አስራ ስዴስት ሺኅ ሃያ አራት ብር ከሃያ ሳንቲም) 
ተጠሪ እንዱተኩሊቸው ቤቱ ከእነ ቀሪ እዲው ግን የጋራ ነው ፣ በማሇትና የታመኑትን ንብረቶች 
በሔጉ አግባብ ሉከፊፇለ የሚችለበትን መንገዴ በመዘርዘር ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ኮንድሚኒም ቤቱን 
በተመሇከተ በስር ፌርዴ ቤት በተሰጠው ውሳኔ አመሌካች ቅሬታ አዴሮባቸው ይግባኛቸውን 
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት 
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም የኮንድሚኒየም ቤቱ የጋራ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን 
ያሇመሆኑ ሉጣራ የሚገባው ነጥብ ሁኖ በመገኘቱ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ 
ሲሆን ሇተጠሪም ጥሪ ተዯርጎሊቸው ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መሰረት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አኳያ እንዯሚከተሇው 
ተመርምሯሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ሚያዚያ 
ወር 2002 ሊይ አከራካሪው የኮንድሚኒየም ቤት በተጠሪ ስም የዯረሳቸው መሆኑን ፣ ሰኔ 02 
ቀን 2002 ዓ.ም. ዯግሞ ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ መፌረሱን፣ ከዚህም በኋሊ የጋብቻ ውጤት 
የሆነው የንብረት ክርክር ባሌተካሄዯበት ሁኔታ ነሏሴ 17 ቀን 2002 ዓ.ም. አመሌካች 
ሇኮንዱሚኒየም ቤቱ ቅዴመ ክፌያ የከፇለ መሆኑንና ጳጉሜ 04 ቀን 2002 ዓ.ም. ሊይ 
ከሚመሇከተው አስተዲዯር አካሌ ጋር የኮንድሚኒየም ቤቱን በተመሇከተ ውሌ የተዋዋለ መሆኑ 
በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጡ ጉዲዮች መሆናቸውን ነው፡፡ አመሌካች አሁን በዚህ ሰበር ዯረጃ 
አጥብቀው የሚከራከሩት ቤቱ ሴት በመሆናቸው ባገኙት ሌዩ ዴጋፌ የዯረሳቸውና ቅዴመ 
ክፌያውንም ከጋብቻ መፌረስ በኋሊ የከፇለት በመሆኑ የጋራ ሉሆን አይችሌም በሚሌ ምክንያት 
ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ አመሌካች ሇእጣው እንዱመዘገቡ የተዯረገው ተጠሪ ካሊቸው የስራ ባህርይ 
አንፃር አመሌካች በቋሚነት አዱስ አበባ ስሇሚኖሩ ጉዲዩን ሇመከታተሌ እንዱቻሌ ስሇመሆኑና 
እጣውም ሴት በመሆናቸው በተሇየ መንገዴ ያሊገኙት መሆኑን ጠቅሰው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው 
ውሳኔ የቤተሰብ ሔጉን ያገናዘበ በመሆኑ ሉጸና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ በስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበ አዱስ የፌሬ ነገር ክርክር በበሊይ ፌርዴ ቤት ሉነሳ 
እንዯማይችሌ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም 
የሚመራው በ1958ቱ የፌትሒ ብሓር ስነ ስርዓት ሔጋችን በመሆኑ ከሊይ የተጠቀሰው ዴንጋጌ 
ሇዚህ ችልትም ተፇጻሚነት ያሇው ነው፡፡ በመሆኑም በበታች ፌርዴ ቤቶች ያሌተነሳ የፌሬ ነገር 
ክርክር በሰበር ችልት የሚነሳበት አግባብ የሇም፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የኮንድሚኒየም ቤት እጣ በጋብቻ ውስጥ የዯረሳቸው 
መሆኑን ሳይክደ እጣው በሴትነታቸው የዯረሳቸው መሆኑን ጠቅሰው ተጠሪ በቤቱ ሊይ መብት 
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የሊቸውም በማሇት በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የቤቱ ዕጣ በጋብቻ 
ውስጥ ግራ ቀኙ እያለ የዯረሰ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሁኖ አመሌካች እጣውን በሴትነት ያገኘሁት 
ነው በማሇት እዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያቀርቡት የፌሬ ነገር ክርክር ስርዓቱን ጠብቆ የቀረበ 
ባሇመሆኑ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) መሰረት ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡ አመሌካች እጣው 
የዯረሰው በጋብቻ ውስጥ መሆኑን ሳይክደ ሇቤቱ ቅዴመ ክፌያ ከጋብቻ መፌረስ በኋሊ በስማቸው 
ወይም ከግሌ ገንዘባቸው መክፇሊቸውና ውለንም ከአስተዲዯሩ ጋር ማዴረጋቸው በጋብቻ ጊዜ 
የዯረሰውን እጣ ውጤቱን የሚቀየርው ሉሆን የሚችሌበት ሔጋዊ አግባብ የሇም፡፡ የኮንድሚኒየም 
ቤት ሇህብረተሰቡ የሚሰጥበትን አግባብ የሚገዙ ሔጎችም ከምዝገባ ጀምሮ የተሇያዩ ሂዯቶች ያለ 
ስሇመሆኑ የሚሳዩ ሲሆን በትዲር ውስጥ በሚገኙ ባሌና ሚስት ሇእጣው ሲመዘገቡ ሁሇቱም 
ሉመዘገቡ እንዯማይችለ የሚታወቅ ነው፡፡ በመሆኑም አንደ ተጋቢ በጋብቻ ጊዜ ስሙ 
ከተመዘገበና እጣው ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዜ ከዯረሰ በቤቱ ሊይ የሚገኘው መብትና ግዳታ 
የተጋቢዎች የጋራ ነው ከሚባሌ በስተቀር የቅዴሚያ ክፌያ ጋብቻው ከፇረሰ በሁዋሊ በአጭር ጊዜ 
ወይም ወዱያውኑ በመከፇለና ውለም ጋብቻው ፌርሶ የንብረት ክፌፌሌ ባሌተዯረገበት ሁኔታ 
ከሚመሇከተው አካሌ ጋር እጣው በስሙ የወጣሇት ተጋቢ በመፇራረሙ ብቻ ንብረቱ የዚሁ 
ቅዴመ ክፌያውን የከፇሇውና ውለን የተዋዋሇው ተጋቢ የግሌ ንብረት ነው የሚባሌበት ሔጋዊ 
አግባብ የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች የኮንድሚኒየም ቤቱ የግላ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
ስርዓቱን ጠብቆ ያሌቀረበና ሔጋዊ መሰረት የላሇው ሁኖ ስሇአገኘነው በጉዲዩ ሊይ የበታች ፌርዴ 
ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት  ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ በመ/ቁ. 24526 ሏምላ 19 ቀን 2003 ዓ.ም. ተሰጥቶ 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 115416 በ12/03/2004 ዓ.ም. የጸናው ውሳኔ 
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡  

2. የኮንድሚኒየም ቤቱ እጣ የዯረሰው ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ስሇሆነና አመሌካች ሇቤቱ ቅዴመ 
ክፌያ በመክፇሌ ውለን ከአስተዲዯር አካለ አዯረግሁ የሚለት ጊዜ ጋብቻው በፌርዴ ቤት 
ውሳኔ ከፇረሰ በአጭር ጊዜ ውስጥና የንብረት ክፌፌለ ባሌተዯረገበት ሁኔታ በመሆኑ ቤቱን 
የአመሌካች የግሌ ንብረት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
   ብሇናሌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

ሃ/ዱ 
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