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የሰ/መ/ቁ. 117164 

ታህሳስ 25 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

        አብርሃ መሰሇ 

        አብዬ ካሳሁን 

         እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ተክአ ሏጎስ አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡-  አቶ ፀጋዬ ገ/ፃዱቅ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲይ የቀረበው አመሌካች የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 

ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን 

ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ ነበሩ፡፡አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ 

ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ወቅት ያፇራናቸው የማይንቀሳቀስ የጋራ ንብረቶች በን/ስ/ሊ/ክ/ከ ቀበላ 

09/14 የቤት ቁጥር 889፤890 እና 936 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ቅዴስት ማሪያም 

ከፌተኛ ክሉኒክ የንግዴ ዴርጅት ከነቤቱ በተጠሪ ስም በአዱግራት ከተማ ቀበላ 05 የቤት ቁጥር 

461 የሆነ መኖሪያ ቤት፤በቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዲ 5 ቤት ቁጥር 081 በተጠሪ ስም የተመዘገበ 

የጎማና ባላስትራ የንግዴ ዴርጅት እና ሌዯታ ክ/ከተማ ወረዲ የቤት ቁጥር 1035 በተጠሪ ስም 

የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት፤በተጠሪ ስም የተመዘገቡ የተሇያዩ መኪኖች፤የአክስዮን ዴርሻ በፊርማ 

ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግ/ ማህበር በአመሌካችና ተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ዯርሻ እናበአለሊ አባነጋ 

ማህበር ውስጥ በተጠሪ የተከፇሇን ገንዘብ፤ ከን/ስ/ሊ/ክ/ከተማ፤ቂርቆስና ሌዯታ የሚገኙ ዴርጅቶች 

የተገኘው ገቢ አመሌካች ከቤት ከወጡበት ከየካቲት ወር 2005 ዒ.ም ጀምሮ የተሰበሰቡ 

ገቢዎች፤በዲሽን እና ህብረት ባንክ የተቀመጠ ገንዘብ እነዚህ የተዘረዘሩት የጋራ ሀብቶችን ተጠሪ 

እንዱያከፌለኝ ይወሰኝሌኝ በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
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በተጠሪ በኩሌ የተሰጠ መሌስ ከዴርጀቶቹ የሚፇሇግ እዲ አሇ፤እንዱሁም አመሌካች ሌጆቻችንን 

ስንዴርና ሇንግዴ ስራ የሚሆን ገንዘብ ተበዯር ብሊኝ በጠቅሊሊው ብር 3,880,000/ ሶስት ሚሉየን 

ስምንት መቶ ሰማንያ ሺህ ብር/ ተብዴሬያሇሁ፤በመሆኑም አመሌካችና ተጠሪ ሇዚህ ገንዘብ 

ባሇእዲዎች ስሇሆንን በቅዴሚያ ይህ ገንዘብ እንዱከፇሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ 

ህዲር 24 ቀን 2006 ዒ.ም የተፃፇ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በን/ስ/ሊ/ክ/ከ ወረዲ 1 በካርታ ቁጥር 

ሉዝ-እጣ-408-93-24552/01 የሆነው አቶ ተከስተ ጸጋዬ ሇአመሌካች በውሌና ማስረጃ ምዝገባ 

ጽ/ቤት በተፇፀመ ስጦታ ውሌ በስጦታ የተሊሇፇሊቸው ቤትእና የቤት ቁሳቁሶች የጋራ ሀብት 

ይባሌሌኝየሚሌ ክስ አቅርበዋሌ፡፡አመሌካቸም ሇተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ታህሳስ 11 ቀን 2006 ዒ.ም 

የተፃፇ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያና የመከሊከያ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡   

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የአመሌካች ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ 

በኋሊአመሌካች ያቀረቡትን መቃወሚያ በማሇፌ በፌሬ ነገሩም ሊይ በን/ስ/ሊ/ክ/ከ ቀበላ 09/14 

የቤት ቁጥር 889፤890 እና 936 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኘው ቅዴስት ማሪያም ከፌተኛ 

ክሉኒክ በውስጡ የሚገኙና በቬርቫሌ ተቆጥሮ በዝርዝር ከተከበሩ እቃዎች ጭምር፤በአዱግራት 

ከተማ ቀበላ 05 የቤት ቁጥር 461 የሆነ መኖሪያ ቤት፤በቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዲ 5 ቤት 

ቁጥር081 የጎማና ባላስትራ የንግዴ ዴርጅት፤ሶስት መኪኖች መኖራቸው የተረጋገጡትን ኮዴ 3-

1160 አ/አ የሆነ አንቡሊስ፤ኮዴ 2-15532 አ.አ እና ኮዴ3-11628 ኢ.ት ተሳቢ የጋራ ስሇሆኑ 

ከተስማሙ በአይነት እኩሌ እንዱካፇለ ወይም አንደ ሇላሊው ግምቱን በመክፇሌ እንዱያስቀር 

ወይም በዚሁ ካሌተስማሙ ንብረቱ በሀራጅ ተሽጦ ገንዘቡን እኩሌ እንዱካፇለት ተወስኗሌ፡፡ 

ሌዯታ ክ/ከተማ ወረዲ የቤት ቁጥር 1035 በተጠሪ ስም የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት በተመሇከተ 

የመንግስት ወይም ቀበላ ቤትን በተመሇከተ ባካራያቸው ቀበላ ወይም መንግስት 

በሚያስተዲዴረው የአስተዲዯር ዯንብ መሰረት አስተዲዲራዊ መፌትሄ እና ምሊሽ በዚያው ጠይቆ 

ከማረጋገጥ ባሇፇ ፌርዴ ቤቱ ሇዴርጅት ስራ የተከራዩትን የመንግስት ቤት የጋራ ንብረት ነው 

ብል በትዲር እንዯተፇራ ንብረት ይከፊፇለ በሚሌ ውሳኔ ውስጥ አይገባም በማሇት ባሇመቀበሌ 

ወስኖ አሌፍታሌ፡፡ ፊርማ ትሬዱንግ ሉንክ ኃ/የተ/የግ/ማህበር የባሊና ሚስት የጋራ ዴርሻ መኖሩ 

የታመነ ቢሆንም ክፌፌለን በተመሇከተ በንግዴ ህግ መሰረት የሚፇርስና ሂሳብ የሚጣራ ካሌሆነ 

በቀር እንዯላሊው የባሌና ሚስት ንብረት ክፌፌለ የሚወሰንበት የህግ አግባብ አይኖርም ሲሌ 

ውሳኔ ሰጥቦታሌ፡፡ በአለሊ አባነጋ ማህበር ዴርሻ እንዱከፇሌ ያቀረቡት ጥያቄ በማስረጃ ያሌዯገፇ 

እና በተጠሪ ስም በራሱ ተክሌ ማህበር ዴርሻ መኖሩ ያሌተረጋገጠ ነው በማሇት ባሇመቀበሌ 

አሌፍታሌ፤ህብረት ባንክ አ/ማ ጎፊ ቅርንጫፌ መኖሩን የተረጋገጠው ብር 402.30 እኩሌ 

እንዱካፇለ፤ከአራቱ የንግዴ ዘርፌ ክሉኒክ፤ ከጎማ መሸጫ፤ከፔንስዬንና ትራንስፖርት ከተሰበሰበው 

ገቢ ብር 293,985.60 የዚህ ግማሹ ተጠሪ ሇአመሌካች ብር 146,992.80 እንዱከፌሎቸው 
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ተወስኗሌ፡፡ በሲፒኦ ቁጥር 942560 በሆነው ሇገቢዎች እና ጉምሩክ መከፇለን የተረጋገጠው ብር 

206,441.43 አመሌካች ሇተጠሪ ከተከፇሇው ብር 103,220.71 ሉጋሩ እና ሉከፌለ ይገባሌ 

በማሇት ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በተጠሪ ክስ የቀረበበት በሁሇት ፍቅ መኖሪያ ቤት አመሌካች 

በስጦታ የተሰጠኝ የግሌ ንብረት በማሇት ያቀረቡት ክርክር ውዴቅ በማዴረግ የባሌና ሚስት የጋራ 

ንብረት በመሆኑ እንዱሁምየቤት ቁሳቁሶች በተመሇከተ ዴሬሲንግ ቴብሌ፤አሌጋ የሸሚዝ 

ማስቀመጫ፤ኮሚድኖ፤የጫማ መዯራዯሪያ፤ሁሇት ቁም ሳጥን የሳልንና የኪችን እቃዎችን፤6 

አሌጋዎችን ፤2 ትሊሌቅ ፌሪጆችን፤አንዴ ቋሚ ፉሪጅ፤እንዴ ቡታ ጋዝ ምዴጃ፤የሳልን የላዘር ሶፊ 

እና ትሌቅ ቴላቪዥን የባሌና ሚስት የጋራ ንብረታቸው ነው በማሇት ከተስማሙ በአይነት እኩሌ 

እንዱካፇለ ወይም አንደ ሇላሊው ግምቱን በመክፇሌ እንዱያስቀር ወይም በዚሁ ካሌተስማሙ 

ንብረቱ በሀራጅ ተሽጦ ገንዘቡን እኩሌ እንዱካፇለት ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በተሰጠው ውሳኔ ሊይ አመሌካች ይግባኝ ያቀረቡ ቢሆንም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የገቢዎች እና 

ጉምሩክ ባሇስሌጣን በሰጠው ማስረጃ ሊይ የስር ፌርዴ ቤት ሑሳቡን ሲሰራ በፇጸመው ስህተት 

ሊይ የቀረበውን ቅሬታ ሊይ የተመሇከተውን ነጥብ ብቻ በማሻሻሌ ላሊው የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ 

ክፌሌ በማፅናት ወስኗሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ነሏሴ 11ቀን 2007 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ 

የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር 

አቤቱታ ተመርምሮ በሌዯታ ክ/ከተማ ወረዲ 7 የቤት ቁጥር 1035 በተጠሪ ስም ተመዝግቦ 

የሚገኝ ዴርጅት ቤቱ የቀበላ ስሇሆነ የጋራ አይዯሇም በማሇት የተሰጠው ውሳኔ ጉዲዩ በቤት ነው 

መታየት ያሇበት ወይስ በዴርጅት በዴርጅቱ ውስጥ ያሇው ንብረት ሳይወሰን መታሇፈ አግባብነት 

በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበትበታዘዘው መሰረት መጋቢት 

1 ቀን 2008 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ 

መሌስ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 

አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 

ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

እንዯመረመርነውም የአመሌካች ጥያቄ በሌዯታ ክ/ከተማ የቤት ቁጥር 1035 የሆነ ንግዴ ዴርጅት 

ያሇ መሆንና በትዲር ዘመን የተፇራ መሆኑ ያሌተካዯ በንግዴ ህጉ መሰረት የንግዴ 

ዴርጅት/መዯብር/ ከንግዴ ቤቱ ተሇይቶ የሚታወቅና ይህ የጋራ ሀብት የሆነው የንግዴ ዴርጅት 

ክፌፌሌ እንዲይፇፀምበት የሚከሇክሌ ህግ ሳይኖር ክፌፌሌ ሉፇፀምበት አይችሌም በማሇት 
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የሰጠው ውሳኔ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ሲሆን በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ የንግዴ ቤት 

ቁጥር 1035 የሆነው የንግዴ ዴርጅት እንዯመሆኑ መጠን ክፌፌሌ የሚፇፀምበት ሆኖ ክፌፌሌ 

ከመፇፀሙ በፉት ዴርጅቱ የግብር ዔዲ ያሇበት በመሆኑ ይህ የግብር ዔዲ በቅዴሚያ ሉከፇሌ 

ይገባሌ፡፡ ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከመንግስት በኪራይ የተገኘው ቤት የጋራ ንብረት ነው ብል 

መጠየቁ አግባብነት የሇውም፤የንግዴ ቤቱ አስመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ስሇሆነ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯትና በአመሌካች ከቀረበው ክስ ይዘት መገንዘብ የተቻሇው በሌዯታ ክ/ከተማ የሚገኘው 

የንግዴ ዴርጅት የጋራ ንብረት ተብል ክፌፌሌ እንዱዯረግ እንጂ የመንግስት ቤት የሆነው የንግዴ 

ቤቱ አይዯሇም፡፡ በተጠሪ በኩሌም መሌስ ሲሰጡ ዴርጅቱ መኖሩን አሌተካዯም፡፡ በንግዴ ቤቱ  

የጋራ ንብረት ተብል ክፌፌሌ እንዱዯረግ የቀረበበት ጥያቄ ተዯርጎ በተጠሪ በዚህ ችልት 

ያቀረቡት መሌስ ተቀባይነት የሇውም፡፡አመሌካች በጋራ ንብረትነት ፌርዴ ቤቱ እንዱያካፌሊቸው 

የጠየቁት በሌዯታ ክ/ከተማ የቤት ቁጥር1035 ያሇውን የንግዴ ዴርጅት ንግዴ ህግ ቁጥር 124 

በሚዯነግገው መሰረት በንግዴዴርጅትነቱ መጠሪያና በውሰጡ የሚገኘው የንግዴ ማካሄጃ ዔቃ 

የሚመሇከት ሆኖ እያሇ እንዯ ባሌና ሚስት የጋራ ንብረት በፌርዴ ቤት ውሳኔ የሚሰጠው 

አይዯሇም በማሇት መወሰኑ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ከንግዴ ህግ ቁጥር 127 ዴንጋጌ 

መረዲት እንዯሚቻሇው የአንዴ ንግዴ ዴርጅት መሰረታዊ አካሌ የንግዴ ዴርጅቱ መሌካም ዝና፤ 

ስም፤ በዯንበኞች የተሇመዯ መሆኑ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ላልች ነገሮች አካትቶ የሚይዝ 

ነው፡፡ከዚህ ውስጥ ንግደ የሚከናወንበትን ክፌሌ የመከራየት መብት የንግዴ ዴርጅት አንዯኛው 

ክፌሌ እንዯሆነ ይህ ሰበር ችልት በተመሳሳይ ጉዲይ የን/ሔ/ቁጥር 127 ዴንጋጌ ይዘቱና መንፇሱ 

ይህ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2/1/ መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ 

ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም በሰ/መ/ቁጥር 33760፣ 33954 እና በላልች በርካታ 

መዛግብት የሰጠበት ጉዲይ ነው፡፡ 

በመሆኑም የዴርጅቱን መሌካም ስም፤የመከራየት መብትና በቤቱ ውስጥ የሚገኘው የንግዴ ዔቃ 

የጋራ መሆኑ በተጠሪ ሳይካዴ የመንግስት ወይም ቀበላ ቤትን በተመሇከተ ባካራያቸው ቀበላ 

ወይም መንግስት በሚያስተዲዴረው የአስተዲዯር ዯንብ መሰረት አስተዲዲራዊ መፌትሄ እና ምሊሽ 

በዚያው ጠይቆ ከማረጋገጥ ባሇፇ በፌርዴ ቤት ክፌፌሌ እንዱዯረግ ውሳኔ ሉሰጥበት አይቻሌም 

በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ 

ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   
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ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.76838 ሏምላ 28ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠው 

ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 157144 ሰኔ24 ቀን 2007 ዒ.ም 

የተሰጠ ውሳኔበፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348/1/ መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. በስር ፌርዴ ቤቶች በሌዯታ ክ/ከተማ ወረዲ የቤት ቁጥር 1035 በተጠሪ ስም የተመዘገበ 

የንግዴ ዴርጅት የመንግስት ንግዴ ቤት ስሇሆነ በሚያስተዲዴረው አካሌ የሚታይ ነው 

በማሇት የተሰጠ ውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

3. አመሌካችና ተጠሪ በሌዯታ ክ/ከተማ ወረዲ የቤት ቁጥር 1035 በተጠሪ ስም የተመዘገበ 

የንግዴ ዴርጅትን በንግዴ ቤቱ የመከራየት መብት ጭምር የጋራ ሀብት ነው ብሇናሌ፡፡ 

4. በላልች ጉዲዮች የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔዎች እንዯፀኑ ናቸው፡፡ 

5. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በሌዯታ ክ/ከተማ ወረዲ የቤት ቁጥር 1035 

በተጠሪ ስም የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት ውስጥ የሚገኙ ዔቃዎች ተገቢውን ማጣራት 

ካዯረገ በኋሊ ዔቃዎቹእንዱሁም የንግዴ ዴርጅቱ ግምት የመከራየት መብትን ጨምሮ 

ክፌፌሌ በተመሇከተ ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.343/1/ መሰረትተመሌሶሇታሌ፡፡  

6. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን 

ይቻለ፡፡  

መዘገቡ ተዘግተዋሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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