1

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ከሴቶች
መብትና ጥቅም እንዲሁም ሴቶች በተከራካሪነት ተሳታፊ
የሆኑበት የህግ ትርጉም የተሰጠባቸው የተመረጡ
ውሳኔዎች

አስተባባሪ፡- ማርታ መሰሇ /LL.B
አጋጅ፡

ጉተማ ምትኩ /LL.B/



ሮቤሌ ጌታቸው / LL.B/

A

መግቢያ
የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሚሰጣቸው የህግ ትርጉሞች በአዋጅ ቁጥር
454/97 መሰረት በማንኛውም ዯረጃ በሚገኙ የሥር ፌርዴ ቤቶች አስገዲጅነት እንዯሚኖራቸው
ይታወቀሌ እና በተጨማሪም እነዙህን ውሳኔዎች የማሰራጨት ኃሊፉነት እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡
ይህንንም ተግባራዊ በማዴረግ የተሇያዩ ቅፆችን ሇህትመት በማብቃት ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ
በማዲረስ የፌትሔ ሥርዓቱ ወጥነት እና ተገማችነት እንዱኖረው የበኩለን አስተዋፅዖ አበርክቷሌ፡፡
እነዙህ ቅፆች ከዓመት ዓመት በቁጥርም በይትም እየጨመሩ መምጣት ዯግሞ ሇአጠቃቀም
አስቸጋሪ እንዱሆኑ አዴርጓሌ ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ በአንዴ በተሇየ ክፌሌ ብቻ ስራቸውን
ሇሚያከናውኑ ተቋማት ወይም አገሌግልቱን ሇሚፇሌጉ የህብረተስብ ክፌልች ሇአያያዜና ሇፌሇጋ
ምቹ አሇመሆን ተስተውሎሌ ፡፡ ከዙህ ችግር በመነሳት ሇማሳያ ያህሌ የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የሴቶች እና ወጣቶች ጉዲይ ዲይሬክቶሬት ከኢትዮጲያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት እና ከሲቪሌ
ሶሳይቲ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሴቶች በዋናነት ተሳታፉ
የሆኑበት

እንዱሁም

ከሴቶች

መብትና

ጥቅም

ጋር

በተገናኘ

የህግ

ትርጉምየሰጠባቸውንውሳኔዎችከዙህቀዯምየታተሙትንምሆነያሌታተሙትንውሳኔዎችንበመምረጥሇ
ተጠቃሚው ህብረተሰብ በተሇይም ሇሴቶች ጥቅምና መብት የሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ
ሊሌሆኑ ተቋማት ፣ ሇህግ ምሁራን ፣ ሇዓቃቢያነ ህግ፣ ሇጠበቆች ፣ ሇህግ ትምህርት ቤቶች
ሇማንበብና ሇመረዲት ምቹ በሆነ ሁኔታ ተጋጅቷሌ፡፡
በዙህ ስራ ከይት እንዱሁም ከመረጣ አንፃር ውስንነቶች ሉኖሩ እንዯሚችሌ ይታመናሌ ፡፡
በመሆኑም ሇተጀመረው ጥረት ውጤታማነትና ሊቂነት የሚሰጡን ገንቢ አስተያቶች ወሳኝ
በመሆናቸው

በአካሌም

ሆነ

በተሇያዩ

አዴራሻዎቻችን

በመታገዜ

እንዴታዯርሱን ከወዱሁ ጥሪዬን አቀርባሇሁኝ፡፡

ወርቅነሽ በቀሇ
በፋ/ጠ/ፌ/ቤት የሴቶችና ወጣቶች ጉዲይ
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር
B

ገንቢ

አሰተያየታችሁን

C

የፋዴራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ከሴቶች መብትና ጥቅም እንዱሁም ሴቶች በተከራካሪነት ተሳታፉ የሆኑበት የህግ
ትርጉም የተሰጠባቸው የተመረጡ ውሳኔዎች

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ቤተሰብ
1.

2.

3.

4.

ገጽ

2

የተጋቢዎች ተሇያይቶ ሇረዥም ጊዛ መኖርና በዙህም ጊዛ ላሊ ትዲር
መስርቶ መገኘት በእውነታ ፌቺ መኖሩን አመሊካች ስሇመሆኑ
በህጋዊ መንገዴ ስሊሌተሇያዩ ግንኙነቱ ህጋዊ ውጤት ሉያስከትሌ ይቻሊሌ
ሉያስብሌ የሚችሌ ስሊሇመሆኑ
ጋብቻ በአንዯኛው ተጋቢ ሞት ምክንያት በፇረሰ ጊዛ የጋራም ሆነ የግሌ
ንብረት በምን ያህሌ ጊዛ ውስጥ መጠየቅ እንዲሇበት በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1677
መሠረት በቁ. 1845 ሊይ የተቀመጠው ይርጋ ተፇፃሚ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1768 1ዏዏ16771845
ስሇ ጋብቻ መፌረስ

14290

ወ/ሮ አበበች የሸዋለሌ
እና
እነ ወ/ሮ እታገኘሁ
አዴማሱ

መጋቢት 25
1999 ዓ/ም

3

17937

ወ/ሮ ዴንቄ ተዴሊ
እና
አቶ አባተ ጫኔ

መጋቢት
20/1999ዓ/ም

6

20938

ሚያዜያ 11
1999ዓ/ም

11

በጋብቻ ወቅት በአንዯኛው ተጋቢ ምክንያት የተፇጠረ ዕዲ ሇጋራ ጥቅም
መዋለ በተረጋገጠ ጊዛ የዕዲው ወዯ የጋራ ንብረት ወይም ወዯ ላሊኛው
ተጋቢ የግሌ ንብረት በመሄዴ ሉከፇሌ የሚችሇው በፌርዴ አፇፃፀም ሊይ
ስሇመሆኑና ከዙህ ጋር በተያያ በላሊኛው ተጋቢ ሊይ ዕዲውን መሠረት

22891

ወ/ሮ ሸዋዬ ተሰማ
እና
ወ/ሮ ሣራ ሌነጋነ
ወ/ሮ ማና ኃ/ሚካኤሌ
እና
እነ አቶ ገ/ማርያም
ከበዯው

i

ህዲር 24
2000ዓ/ም

15

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

በማዴረግ ክስ ሉመሰረትበትም ሆነ ፌርዴ ሉሰጥበት የማይገባ ስሇመሆኑ

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ገጽ

(ሁሇት ሰዎች)

5.

የጋብቻ ጽሁፌ በላሇ ጊዛ ጋብቻ መኖሩን ሇማስረዲት የሚቻሇው የባሌና
ሚስትነት ሁኔታ መኖሩን በማስረዲት ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 699(1) (2)

21740

ወ/ሮ አስረስ መስፌን
እና
ወ/ሮ ውብነሽ ታከሇ

ጥቅምት28
2000ዓ/ም

19

6.

በፌቺ ጋብቻ ከፇረሰ በኋሊ የቀዴሞ ተጋቢዎች እንዯ ገና አብሮ መኖር
የትዲር ሁኔታ መኖሩን የሚያስገነዜብ ከሆነ ጋብቻ መፇፀሙን የህግ
ግምት መውሰዴ የሚቻሌ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 96 እና 97(1)
በፌርዴ ቤት ያሌፇረሰ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ በፇፃሚው ሞት ምክንያት
የፇረሰ እንዯሆነ የሟች ባሇቤቶችን እኩሌ የጡረታ አበሌ የመከፇሌ
መብት የሚሰጥ ስሇመሆኑ

23021

ሏምላ 12
1999ዓ/ም

24

ሰኔ 26/1999ዓ/ም

29

8.

በህግ ፉት ያሌፇረሰ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ በፇፃሚው ሞት ምክንያት የፇረሰ
እንዯሆነ የጋራ ሀብትን ሁሇቱ ባሇቤቶች ግማሹን ሇሁሇት ቀሪውን ግማሽ
ሌጆች የሚካፇለ ስሇመሆኑ

24625

ወ/ሮ አበባ ወርቅ
ጌታነህ
እና
ወ/ሮ ዋጋዬ ኃይላ
ወ/ሮ እንማው ገየ
እና
ወ/ሮ ወርቄ መኮንን
ወ/ሮ ሳዴያ አሔመዴ
እና
ወ/ሮ ሉህማ አሉ

ጥቅምት
28/2000ዓ/ም

32

9.

በጋብቻ ውሌ ሊይ የግሌ ተብል ያሌተመሇከተና ጋብቻ ከመፇፀሙ በፉት
ግንባታው የተጀመረ ቤት ግንባታው የተጠናቀቀው በጋብቻ ወቅት ከሆነ
የጋራ ንብረት ተዯርጏ የሚወሰዴ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 62(1) , 63(1)
የባሌና ሚስት የጋራ ሃብት ነው በሚሌ የተወሰነ መኖሪያ ቤት ጋር
በተያያ አንዯኛው ተጋቢ ቤቱ የተሰራበትን መሬት (ቦታ) ከጋብቻው

25005

መኮንን በሊቸው
እና
ወ/ሮ አሇሚቱ አዯም

ህዲር 3/2000ዓ/ም

35

25281

ወ/ሮ መሠረት ፌስሏ
እና

ጥር29
2000ዓ/ም

38

7.

10.

ii

23493

ተ.ቁ

11.

12.

13.

14.

15.

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

በፉት የተመራ በመሆኑ ላሊኛው ተጋቢ የቤቱን ግማሽ ዋጋ ተቀብል
እንዱሇቅ በሚሌ የሚሰጥ ውሣኔ የህግ መሠረት የላሇው ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 92
የፌ/ብ/ህ/ቁ. አንቀፅ 11311132
ጋብቻ ከመመስረቱ በፉት የግሌ የነበረ ሃብት ከጋብቻ በኃሊ የጋራ ከሆነ
ንብረት ጋር ተቀሊቅል በተገኘ ጊዛ የግሌ የሆነው ንብረት ተሇይቶ የግለ
ሇሆነው ተጋቢ ሉሰጥ የሚገባ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 5786(1)
በጋብቻ/በትዲር ሊይ/ ከተጋቢዎች መካከሌ በአንዯኛው ተጋቢ አማካኝነት
በካሣ መሌክ የተገኘ ሃብት የጋራ ሃብት/ንብረት/ ተዯርጏ የሚቆጠር
ስሇመሆኑ

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ገጽ

አቶ ቀሌቤሣ አሇሙ

26839

ወ/ሮ አስካሇ ሇማ
እና
ሣህሇ ሚካኤሌ በዚብህ

ህዲር
10/2000ዓ/ም

41

26953

አቶ ብዘነህ ጨርቆሴ
እና
ወ/ሮ መዓዚ እንግዲዬ

ህዲር
13/2000ዓ/ም

44

ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዛ የጋራ ንብረት የተሸጠ ቢሆንም የሽያጩ ገንብ
በሙለ ወይም በከፉሌ እንዯሚገኝ ካሌተረጋገጠ ሇጋራ ትዲር ጥቅም
እንዯዋሇ የህግ ግምት የሚወሰዴበት ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 85 -93
ቤት የጋራ ሃብት ነው ከተባሇ ቤቱ የተሰራበት መሬት ሊይ የጋራ
ባሇሃብቶቹ እኩሌ የመጠቀም መብት የሚኖራቸው ስሇመሆኑ

27697

አቶ ርዕሶም ገ/መዴህን
እና
ወ/ሮ አሌማዜ ጊሊ
ሚካኤሌ

ጥቅምት
19/2000ዓ/ም

48

29402

ጥቅምት
19/2000ዓ/ም

53

የተጋቢዎች ተሇያይቶ ሇረዥም ጊዛ መኖርና በዙህም ጊዛ ላሊ ትዲር
መስርቶ መገኘት የቀዴሞው ጋብቻ በህጋዊ መንገዴ ተቋርጧሌ
የሚያስብሌ ስሇመሆኑ

31891

ወ/ሮ ሏዲስ ታረቀ
እና
የ፶ አሇቃ አስመሊሽ
ኃይሇስሊሴ
እነ አቶ አንሇይ እንየው
(ሰባት ሰዎች)
እና
ወ/ሮ መሬም ጠሃ

ሚያዜያ
14/2000ዓ/ም

56

iii

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

16.

የጋብቻ ውሌ በህግ አግባብ አሌተዯረገም በሚሌ ተቃውሞ ያቀረበ ተጋቢ
በውለ መሠረት ሉገዯዴ የማይችሌ ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 34(2) 35(2) እና 9(1)
ተጋቢዎች ጋብቻቸው ፀንቶ ባሇበት ወቅት የገዘት ንብረት በስማቸው
ያሌዝረ ቢሆንም እንኳን ንብረቱ የእኔ ነው በሚሌ የቀረበ የ3ኛ ወገን
ተቃውሞ እስካሌቀረበ ዴረስ ንብረቱ የጋራ ሀብት ተዯርጏ የሚወሰዴና
ሉከፊፇሌ የሚገባ ስሇመሆኑ
ከጋብቻ በፉት የተፇራ ንብረት ሊይ ያሇን ዕዲ ሇመወጣት ከጋብቻ በኋሊ
ከባሌና ሚስት የጋራ ገንብ መከፇለ ንብረቱን የጋራ ንብረት
የማያዯርገው ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 62(1) እና 7ዏ(1)

31946

ወ/ሮ ውዱቱ ጌታቸው
እና
ተመስገን ዯሳሇኝ
ወ/ሮ ሙለብርሃን
አባዱ እና
አሇቃ ኪሮስ ገብሩ

ግንቦት
14/2000ዓ/ም

60

መጋቢት
25/2000ዓ/ም

63

35376

እነ አቶ ዲንኤሌ አሰፊ
(ሁሇት ሰዎች)
እና
ወ/ሮ ሓሇን ውበቱ

ግንቦት
28/2000ዓ/ም

67

ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዛ የሚገኝ ዴጏማ የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት
ስሇመሆኑ

31430

ወ/ሮ አዱስአሇም አከሇ
እና
የመቶ አሇቃ አክሉለ
አበበ

ሚያዜያ
7/2000ዓ/ም

72

17.

18.

19.

33411

የአማራ ብ/ክ/መ የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 73(1) እና (2)

ገጽ

20.

ጋብቻ የትዲር ሁኔታ መኖሩን በማስረዲት ሇማሳየት /ሇማረጋገጥ/
የሚቻሌ ስሇመሆኑና ይህንንም ሇማስረዲት ማንኛውም ዓይነት ማስረጃ
ሉቀርብ ስሇመቻለ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 9596 እና 97

20036

ማህበራዊ ዋስትና
ኤጀንሲ
እና
ወ/ሮ ወሇተብርሃንካሣዬ

ግንቦት
16/1998ዓ/ም

75

21.

የጡረታ አበሌ እንዯማንኛውም ገቢ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ተዯርጏ
የሚወሰዴ ስሊሇመሆኑ

34387

አቶ ከበዯ መሓ
እና
ወ/ሮ ፊናዬ ብዘነህ

ግንቦት
14/2000ዓ/ም

79

iv

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

22.

ባሌና ሚስት በፌቺ ከተሇያዩና የንብረት ክፌፌሌ ከተዯረገ በኋሊ
ከአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ተግባር የሚመነጭ ዕዲ አፇፃፀም የተጠየቀው
/የቀረበው/ ከፌቺ በኋሊ እስከሆነ ዴረስ ሇዕዲው ምክንያት ከሆነው ተጋቢ
ብቻ የሚጠየቅ ስሇመሆኑ
ከጋብቻ በፉት የግሌ የነበረን ንብረት መነሻ በማዴረግ በጋብቻ ጊዛ
በግብይት የተገኘ ንብረት የግሌ ሆኖ ሉቀጥሌ የሚችሇው በፌ/ቤት ቀርቦ
የፀዯቀ እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 58(2) 57 62(2)
ጋብቻ ህጋዊ ውጤት የሚኖረው በህግ አግባብ ተፇፅሟሌ ከተባሇበት ጊዛ
ጀምሮ ስሇመሆኑ

22930

ወ/ሮ ታዴሬ አባተ
እና
ወ/ሮ ዓሇም ገ/የሱስ

ሚያዜያ
30/2000ዓ/ም

83

ሻ/ባሻ ገዚኸኝ
ዴሌነሣው
እና
ወ/ሮ ተዋበች ዯመቀ
ወ/ሮ ታዯሇች ዋሇሌኝ
እና
እነ ወ/ሮ አዱስዓሇም
ፀጋ (ሦስት ሰዎች)

ጥቅምት
18/2ዏዏ1ዓ/ም

86

የካቲት
26/2ዏዏ1ዓ/ም

93

23.

24.

37275

41896

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 28(3)
25.

26.

27.

ገጽ

ጋብቻ በሁሇት የተሇያዩ ሥርዓቶች የተፇፀመ ቢሆንም አንዴ ጊዛ በህግ
አግባብ የተዯረገ ፌቺ በቂና ሙለ ህጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ
ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 75(ሏ)
በጋብቻ ውሌ ሊይ ባሌና ሚስት “መተዲዯሪያችን” ነው በሚሌ
ያመሇከቷቸውንብረቶችየጋራንብረትተዯርገውየሚቆጠሩስሇመሆናቸው

40781

ፌቅረስሊሴ ካህሣይ
እና
ወ/ሮ ሮማን ታዯሠ

ሏምላ 3ዏ
2ዏዏ1ዓ/ም

96

38544

ጥቅምት
5/2ዏዏ2ዓ/ም

102

በጋብቻ ሊይ የተዯረገ ጋብቻከጅምሩውጤትአሌባነው (void ab initio)
ሉባሌየሚችሌስሊሇመሆኑ
የጋብቻ
ውሌ
ተጋቢዎች
ንብረታቸውን
በተመሇከተ
ጋብቻው
የሚያስከትሇውን ውጤት ስምምነት የሚያዯርጉበት ሰነዴ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 42፣44፣33፣11

39408

አቶ ብሩክ ኃ/እየሱስ
እና
ወ/ሮ ፊናዬ አበበ
አርጋው አባቼ
እና
የወ/ሮ አስቴር አበጋዜ
ወራሾች (ስዴስት
ሰዎች)

ጥቅምት
24/2ዏዏ2ዓ/ም

106

v

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

28.

ከጋብቻ በፉት የግሌ የነበረ ንብረት በተጋቢዎች የጋብቻ ውሌ መነሻነት
የጋራ ሉሆን የሚችሌ ስሇመሆኑ

42766

29.

በትዲር ወቅት የተወሰዯ ብዴር የአንዯኛው ተጋቢ ፇቃዴ የላሇበት
ቢሆንም ፇቃደን ያሌሰጠው ተጋቢ የብዴር ስምምነቱ እንዱፇርስ ያሊዯረገ
እንዯሆነ ወይም ዯግሞ ሇትዲር ጥቅም አሇመዋለን ማስረዲት ያሌቻሇ
ከሆነ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የህግ ግምት የሚወሰዴ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 68(መ)

45202

እነ ወ/ት ሠናይት
ኃ/ማሪያም
እና
ወ/ሮ አበበች ወርቁ
አቶ ዴንቁ ወርድፊ
እና
ወ/ሪት ኤዯን ዴንቁ
ወርድፊ

30.

በባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ሊይ የተዯረገ የሽያጭ ውሌ በሔጉ
በተመሇከተው የጊዛ ገዯብ ውስጥ አሇመፌረሱ ስሇሚያስከትሇው ውጤት

51295

አቶ ዮሏንስ ጡእማይ
እና
ወ/ሮ ምህረት ገብሩ

31.

በአንዴ ወንዴና በአንዱት ሴት መካከሌ እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር
ሁኔታ ስሇመኖሩ ሇማስረዲት የሚችለት በግንኙነቱ ውስጥ ያለት ሰዎች
ብቻ ናቸው ሇማሇት የሚያስችሌ የሔግ መሰረት የላሇ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇውየቤተሰብሔግአንቀጽ 98,99,106

46613

ወ/ሮ ኑኑ ሸህሞል
እና
ወ/ሮ አሰገዯች ጫኔ

ባሌ ሁሇት ሚስቶችን በአንዴ ጊዛ አግብቶ የሚኖር በሆነ ጊዛ
በመካከሊቸው የሚፇራ ንብረት ሇተጋቢዎቹ ሉከፊፇሌ የሚችሌበት አግባብ
ሚስቶች ጋብቻ እንዯተፇፀመ ከሚቆጠርበት ጊዛ ጀምሮ ከባሌ ጋር
ያፇሩትን ሀብት ብቻ መካፇሌ ስሇመቻሊቸው

50489

32.

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ 213/96 አንቀጽ 62/1/

vi

ወ/ሮ ይነባ ከሌፊ
እና
ወ/ሮ ከዴጃ ሲራጅ

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ገጽ

ጥቅምት
1ዏ/2ዏዏ2ዓ/ም

109

መጋቢት
8/2ዏዏ2ዓ/ም

112

መጋቢት
6/2002ዓ/ም

118

122
ሰኔ
24/2002ዓ/ም

መስከረም
24/2003ዓ/ም

126

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

33.

የኮንድሚንየም ቤት ሇማግኘት የተዯረገ ምዜገባ ከጋብቻ በፉት ቢሆንም
ዕጣ የወጣው ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዛ ከሆነ ተጋቢዎቹ የመካፇሌ መብት
የሚያገኙ ስሇመሆኑ

46606

ጥቅምት
02/2003ዓ/ም

131

34.

የጋብቻ ውሌ አስገዲጅ የህግ ዴንጋጌን እስካሌተቃረነ ዴረስ በፌቺ
ምክንያት የሚከተሇውን የተጋቢዎች የንብረት ክፌፌሌ እሌባት በመስጠት
ረገዴ ተፇፃሚ ሉሆን የሚገባ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 42, 47, 73, 44

47889

አቶ ገ/ሥሊሴ ጫኔ
እና
ወ/ሮ አብረኸት ተጫኔ
እነ ወ/ሮ ሠሊማዊት
አስራት /አምስት
ሰዎች/
እና
ወ/ሮ መሠረት ውዳ

ጥቅምት
04/2003ዓ/ም

134

35.

ከጋብቻ ውጭ እንዯባሌና ሚስት የሚኖሩ ሰዎች ግንኙነታቸው በንብረት
ረገዴ ያሇውን ውጤት በተመሇከተ በውሌ ሉወሰኑ ስሇመቻሊቸው

53663

እነ አቶ ጊሊጋብር
ገብረህይወት /ሦስት
ሰዎች/
እና
እነ ወ/ሮ አረጋሽ
አብረሃ /ሁሇት ሰዎች

ጥቅምት
29/2003ዓ/ም

140

54258

ወ/ሮ ነበች በቀሇ
እና
አቶ ዮናስ ፀጋዬ

ህዲር
02/2003ዓ/ም

149

በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇ አሊባ የመጠቀም መብት ጥቅም ተቀባዩ
ሲሞት የሚቋረጥና ሇወራሾቹ የማይተሊሇፌ ስሇመሆኑ

36.

የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1731, 1322/1/
ጋብቻ መኖርን አስመሌክቶ ቀዲሚና ዋናው ማስረጃ የጋብቻ ምስክር
ወረቀት ስሇመሆኑ
በማንኛውም ሥርዓት የተፇፀመ ጋብቻ በክብር መዜገብ ሹም ፉት ቀርቦ
ሉመገብ የሚችሌና በዙህ መሌኩ የሚገኘው ሰነዴ የጋብቻ መኖርን
ሇማረጋገጥ ብቃት ያሇው ስሇመሆኑ
በዙሀ መሌኩ በክብር መዜገብ ሹም ፉት የተመገበ ጋብቻ ውጤት አሇው
ሇማሇት የሚቻሇው ምዜገባው ከተከናወነበት ጊዛ ጀምሮ ሳይሆን የጋብቻው
ሥርዓት ከተፇፀመበት ዕሇት አንስቶ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 28/3

vii

ገጽ

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

37.

ባሌ/ሚስት በጡረታ መሌክ የሚያገኘውን ክፌያ ላሊ ባሌ/ሚስት ባገባ ጊዛ
የሚቋረጥ ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 209/55 አንቀጽ 21
አዋጅ ቁ. 345/95 አንቀጽ 35/2/
ጋብቻ ሳይኖር እንዯ ባሌና ሚስት መኖርን ማስረዲት የሚቻሌበት አግባብና
ይሄው ግንኙነት በህግ ጥበቃ ያሇው ነው ሇማሇት የሚቻሌበት ሁኔታ
ጋብቻ ሳይኖር እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት በንብረት ረገዴ
ውጤት ሉያስከትሌ የሚችሇው ግንኙነቱ ሦስት ዓመት እና ከዙያ በሊይ
ሇሆነ ጊዛ የፀና ከሆነና በዙሁ ጊዛም የተፇራ ንብረት ያሇ እንዯሆነ
ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 106/2/, 95
የጋብቻ ውሌ በአግባቡ ተዯርጓሌ ሉባሌ የሚችሌበት አግባብ
የጋብቻ ውሌ በሚሌ በተጋቢዎች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት ከነሙለ
ይቱ ሉታይና ተፇፃሚ ሉዯረግ የሚገባ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 40 እና ተከታታዮቹ
73, 46/1/
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 826/2/ 2427 2428 857
አስቀዴሞ የተዯረገን የጋብቻ ውሌ በማሻሻሌ የተዯረገ የጋብቻ ውሌ ህጋዊ
ተቀባይነት እንዱኖረው ፌ/ቤት ቀርቦ መጽዯቅ ያሇበት ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 47/1-3/

52569

ወ/ሮ ሙለወርቅ ዋቼ
እና
ማህበራዊ ዋስትና
ባሇስሌጣን
ድ/ር አሇሌኝ መኮንን
እና
ወ/ሮ አስቴር አርአያ

ህዲር
13/2003ዓ/ም

152

ታህሳስ
14/2003ዓ/ም

155

56157

እነ ወ/ሮ ፀሏይ ተሰማ
/ሁሇት ሰዎች/
እና
የህፃን አማኑኤሌ
ወንዯሰን ሞግዙት

ጥር
09/2003ዓ/ም

162

60725

አቶ አብርሃ የኋሊሸት
እና
ወ/ሮ አበባ መን

ሰኔ
27/2003ዓ/ም

169

ባሌና ሚስት በፌቺ ወቅት የጋራ ንብረታቸውን ሇመካፇሌ ስምምነት ሊይ
ያሌዯረሱ ከሆነና ንብረቱ በአይነት ሉካፇሌ የማይችሌ እንዯሆነ ንብረቱ
ተሸጦ የተገኘውን ዋጋ እኩሌ እንዱካፇለ መዯረግ ያሇበት እንጂ በእጣ
እንዱካፇለ ሉወሰን የሚችሌበት የህግ አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ

61788

ወ/ሮ ጥሩወርቅ ሇማ
እና
ታፇሰ ተሰማ

ሰኔ
14/2003ዓ/ም

173

38.

39.

40.

41.

viii

50580

ገጽ

ተ.ቁ

42.

43.

44.

45.

46.

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 103/1/
ጋብቻ ሳይፇርስ የትዲር ግንኙነቱን ትቶ የሄዯ ተጋቢ ጋብቻውን ትቶ
በሄዯበት ወቅት የተፇራን ንብረት የጋብቻ ውጤት ነው በማሇት የክፌያ
ጥያቄ ሲያቀርብ በጋብቻ ወቅት የተፇራን ንብረት የጋራ ይሆናሌ በሚሇው
የህግ ግምት ተጠቃሚ ሉሆን የማይገባ ስሇመሆኑ
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 40/1/
ከጋብቻ በፉት በአንዯኛው ተጋቢ የተፇራ ቤት በጋብቻ ወቅት እዴሳት
የተካሄዯሇት መሆኑ ብቻ ንብረቱን የባሌና ሚስቱ የጋራ ሃብት
የማያዯርገው ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥ. 213/92 አንቀጽ 42/1/, 57
የጋብቻ ፌቺን በተመሇከተ በፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ ከላሇ በስተቀር የባሌና
ሚስት የጋራ ንብረትን አስመሌክቶ የፌቺ ውጤት የሆነውን የክፌፌሌ
ጥያቄ በፌ/ቤት ማቅረብ አይቻሌም ሇማሇት የሚያስችሌ የህግ አግባብ
የላሇ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 76
በባሌ ወይም በሚስት ሇጋራ መተዲዯሪያቸው በሚሌ ከሚካሄዴ የንግዴ
ሥራ ማስኬጃ ጋር በተያያ የተገባ ዕዲ የተጋቢዎች የጋራ እዲ እንዯሆነ
የሚቆጠር ስሇመሆኑ
የንግዴ ህግ ቁ.19
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92, አንቀፅ 70
ከባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ጋር በተገናኘ በጋብቻ ወቅት በአንዯኛው
ተጋቢ አማካኝነት ከባንክ ወጪ ተዯርጏ ሇ3ኛ ወገን የተሊሇፇ (የተሰጠ)
ገንብ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የሚገመትበት አግባብ የላሇ ስሇመሆኑ፣

ix

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

ገጽ

43988

ወ/ሮ ሰኒያ ሼሳ ተማም
እና
እነ ወ/ሮ በሊይነሽ
ማቴቦ /ሁሇት ሰዎች/

መስከረም
24/2003ዓ/ም

177

45207

ወ/ሮ አየሇች ከበዯ
እና
በሊቸው ዋሇ

ሰኔ
16/2002ዓ/ም

182

61357

አቶፌቅሬስሊሴእሽቴ
እና
ወ/ሮዋጋዬጋይም

ህዲር
22/2004ዓ/ም

188

68190

የኢትዮጵያ ሌማት
ባንክ
እና
ወ/ሮ እመቤት ቱርፋ

ታህሣሥ
05/2004ዓ/ም

193

70442

አቶበቀሇቱፊ
እና
ወ/ሮባዩሽእሽቴ

ታህሳስ
30/2004ዓ/ም

198

ተ.ቁ

47.

48.

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 85-93
ከባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ጋር በተገናኘ በአንዯኛው ተጋቢ በውርስ
የተገኙ ንብረቶች (ሀብቶች) ሇሌማት በሚሌ በመፌረሳቸው የተገኘ የካሳ
ክፌያ በግብይት እንዯተገኘ ተቆጥሮ የግሌ ስሇመሆኑ በፌ/ቤት
አሌተረጋገጠም በሚሌ እንዯ የጋራ ሀብት ሉቆጠር የማይችሌ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 58, 57
የጋብቻ ፌቺ ውጤት በስምምነት በሚያሌቅበት ወይም በሽማግላዎች
ወይም በባሇሞያዎች በሚወሰንበት ጊዛ ውሣኔው ተፇፃሚነት የሚኖረው
ሇፌ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነትን ሲያገኝ ብቻ ስሇመሆኑ
ፌቺን እና የፌቺን ውጤት በተመሇከተ ውሣኔ የመስጠትና የማፅዯቅ
ስሌጣን የፌ/ቤት ብቻ ስሇመሆኑ

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ገጽ

65708

አቶ አራጋው አበበ
እና
ወ/ሮ ራሓሌ ውብሸት

ጥር
02/2004ዓ/ም

204

69657

ወ/ሮ ሏምዙያ ሼክ
ኢብራህም
እና
አቶ አብዱ ኡስማኤሌ

የካቲት
28/2004ዓ/ም

211

የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.213/92 አንቀፅ 83(3), 117
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ.69/95 እና አዋጅ ቁ.83/96
አንቀፅ 110(5)
49.

በጋብቻ ተሳስረው የነበሩ ሰዎች ግንኙነታቸው እስካሌተቋረጠ ዴረስ
ሇረጅም ጊዛ ተሇያይተው በመኖራቸው ብቻ በመካከሊቸው ያሇው የትዲር
ግንኙነት ፇርሷሌ ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ፣

67924

ወ/ሮ ምንያ ገ/ሥሊሴ
እና
ወ/ሪት መሠረት
ዓሇማሁ

መጋቢት
26/2004ዓ/ም

216

50.

ከባሌና ሚስት ጋብቻና ፌቺ ጉዲይ ጋር በተገናኘ የቀረበን ጉዲይ ስሌጣን
ያሇውና ተከራካሪዎቹ ሇመዲኘት ፇቃዲቸውን የገሇፁሇት የሽሪአ ፌ/ቤት
ሇመዲኘት ፇቃዯኛ አሇመሆኑን በመግሇጽ መዜገቡን የጋው እንዯሆነ

72420

ወ/ሮ ኬሪያት ያህያ
እና
ሏጂ ጅሀዴ ኡመር

ሚያዜያ
22/2004ዓ/ም

222

x

ተ.ቁ

51.

52.

53.

54.

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ማስተናገዴ የሚገባው ስሇመሆኑ፣
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. አንቀጽ 37(1), 34(5), 78(5),
የባሌና ሚስት
የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጋር በተገናኘ አንዴን የጋራ
ንብረት በዓይነት ሇመካፇሌ ተጋቢዎቹ ከስምምነት ሊይ ሇመዴረስ ያሌቻለ
እንዯሆነና ሁሇቱም የቅዴሚያ ግዢ መብት ጥያቄ ያቀረቡ እንዯሆነ
ንብረቱ ሇጨረታ ቀርቦ እንዱሸጥ በማዴረግ ገንቡን መካፇሌ ያሇባቸው
ስሇመሆኑ፣
የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ብ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/96 አንቀጽ 103(1)
በጋብቻ ወቅት በአንዯኛው ተጋቢ ስም የተመገበና በጋብቻ ወቅት ዕጣው
የወጣ የኮንድሚንየም ቤት ሊይ ያሇ መብት የቤቱ ውሌ ከጋብቻ መፌረስ
በኋሊ የተፇፀመና ቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇ መሆኑ (የንብረት ክፌፌሌ
እስካሌተፇፀመ ዴረስ) ንብረቱን የግሌ የሚያስብሌ ስሊሇመሆኑ
ፌቺን በስምምነት ሇመፇፀም ሇፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረቡ ባሌ እና ሚስት
የፌቺ ውጤትን
በተመሇከተ ያዯረጉትን ስምምነት ፌ/ቤት
ሇህግና
ሇሞራሌ የማይቃረን መሆኑን በማረጋገጥ ያፀዯቀው እንዯሆነ ስምምነቱ
ተፇፃሚ መዯረግ ያሇበት ስሇመሆኑ፣
የተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80,83(3)
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 277(2)
አንዴ ወንዴ ሁሇት ሚስቶች ጋር ተጋብቶ በሚገኝ ጊዛ የንብረት ክፌፌሌ
ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ
የፋዳራሌ የተሻቫሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ
102(1),86(1),62(1),63(1)
የአማራ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 113(1),97(1),73(1),74(1)

xi

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

ገጽ

71126

ወ/ሮ ወርቅነሽ ሰብስቤ
እና
እነ ሻሇቃ ባሻ እንዯሻው
(ሁሇት ሰዎች)

ሰኔ
05/2004ዓ/ም

226

75562

ወ/ሮ ሶፉያ መሏመዴ
እና
አቶ መሏመዴ ይመር

ሰኔ
18/2004ዓ/ም

230

74376

አቶ ብዘአየሁ ታዯሰ
እና
ወ/ሮ ሰልሜ ሻወሌ

የካቲት
27/2004ዓ/ም

234

45548

ወ/ሮ አሚናት አሉ
እና
ወ/ሮ ፊጡማ ውበት

መስከረም
24/2003ዓ/ም

241

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

55.

ተጋቢዎች የጋብቻቸውን ፌቺ አስመሌክቶ ጉዲዩ በመዯበኛው ፌ/ቤት
ቀርቦና ክርክር ተካሄድ ውሣኔ ከተሰጠበት በኋሊ በላሊ ጊዛ በተመሳሳይ
ጉዲይ ሀይማኖታዊ ስርዓትን በመጠቀም በሸሪአ ፌ/ቤት የሚያቀርቡት
ክርክር ተቀባይነት የላሇው ስሇመሆኑ፣
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 5(1)(2), 244(2)(ሇ), 245(2)
አዋጅ ቁጥር 188/92 አንቀጽ 5(4), 6(2)
የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 34(5)
ከጋብቻ በፉት በአንዯኛው ተጋቢ ስም የነበረን የግሌ ንብረት በጋብቻ
ወቅት በንብረቱ ሊይ መሰረታዊ መሻሻሌ ቢዯረግበትና ይሄው መሻሻሌ
የተዯረገው የባሇንብረቱ የግሌ ገንብ መሆኑ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ ህጉ
ንብረቱ የጋራ ነው የሚሌ ግምት የሚወስዴ ስሇመሆኑ፣
አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀፅ 63(1)
የባሌና ሚስት ጋብቻ ፇርሶ የጋራ የሆነ ንብረት ክፌፌሌ በሚፇፀምበት
ጊዛ በፌ/ሔጉ ሊይ የተቀመጡት በቅዴሚያ የመግዚት መብት ዴንጋጌዎች
ተፇፃሚነት የላሊቸው ስሇመሆኑ
የፌ/ሔ.ቁ. 1386፣1388፣1391፣1392፣1393፣(1)፣1397

93779

ወ/ሮ ጂእቶ ያሲን
ሺበሺ
እና
አቶ ሏሰን መሏመዴ

ታህሳስ
30/2005ዓ/ም

248

94952

ወ/ሮ ዘሪያሽ ተገኝ
እና
ወ/ሮ የሺ ውዴዬ

መስከረም
30/2007 ዓ.ም.

254

88275

አቶ ኃይሇሚካኤሌ ሌኬ
ለሱ
እና
እነ አቶ መኮንን በሇጠ
/ሁሇት ሰዎች/

ጥር
19/2007ዓ/ም

261

በጋብቻ ጊዛ የተፇራ የባሌና ሚስት የጋራ የሆነ የአክስዮን ዴርሻ በፌቺ
ጊዛ በአይነት ሉከፊፇሌ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 91 እና 92

102652

ወ/ሮ ሃቢባ መካ
እና
እነ ዯሉሌ ሁሴን(ሁሇት
ሰዎች)

መጋቢት
16/2007ዓ/ም

268

56.

57.

58.

xii

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ገጽ

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

59.

ስሇሌጆች አያያዜ እና አጠባበቅ የሚሰጥ ውሳኔ የሁኔታዎች መሇዋወጥን
ምክንያት በማዴረግ በሚቀርብ ጥያቄ ሉሻሻሌ ወይም ሉሇወጥ የሚችሌ
ስሇመሆኑ
የቀሇብ ጥያቄ ሉሻሻሌበት ስሇሚችሌበት አግባብ
አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (3)
በሔግ ጸንቶ ያሇ ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሳኔ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ አካሇ
መጠን ያሊዯረሱ ሔፃናትን የሞግዙትነትንና የአሳዲሪነት ስሌጣን ከወሊጆች
መካከሌ ሇአንዯኛው በሚሰጥበት ጊዛ በቀዯምትነት ሉታይ የሚገባው
መርህ የሔፃናት ጥቅምና ዯህንነት(The Best Interest of the Child)
ስሇመሆኑ
የሔፃናትን ዯህንነትና ጥቅም ሇማስጠበቅ የሚችሌ ውሣኔ ይሰጥ ንዴ
ዯግሞ የሔፃናቱ ሀሣብ ሉዯመጥና ተገቢው ክብዯት ሉሰጠው የሚገባ
ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግአንቀፅ አንቀጽ 113/2/፣አንቀጽ 219-238

108531

አቶ ሙለጌታ ጥሊሁን
እና
ወ/ሮ ሽብሬ ሇማ

85482

ወ/ሮ መዴኃኒት ማሞ
እና
ሚስተር ኖቼራ ፌራንኮ

60.

ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት
61. ከውሌ ውጪ በሆነ ግንኙነት የሞት አዯጋ በዯረሰ ጊዛ የሟች የቅርብ
መድች ሉኖራቸው የሚችሇው መብት እና የዯረሰውን የሞት አዯጋ
ተከትል የሚቀርብ የቀሇብ ጥያቄ ሉስተናገዴ የሚችሌበት አግባብ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ95 8ዏ7 812
62.

በሞት አዯጋ ምክንያት የተቋረጠ የመተዲዯሪያ ጥቅም ጋር በተያያ
በየወሩ የሚከፇሌካሣአከፊፇሌስርዓትበፌርዴቤትየተወሰነውን ካሣ አጠቃል
በባንክ ወይም በላሊ የገንብ ተቋም በማስቀመጥ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2ዏ95(2)

xiii

30442

32250

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ
ኃይሌ ኮርፖሬሽን
ሰሜን ምዕራብ ሪጅን
እና
ወ/ሮ ዴንቋ አመኔ
ወ/ሮ አስናቀ
ወ/ማሪያም እና
እነ አቶ ከተማ ተሰማ
(ሁሇት ሰዎች)

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ሔዲር
20/2008 ዓ.ም.

ገጽ

272

276
የካቲት
25/2005 ዓ/ም

ህዲር
3/2000ዓ/ም

መጋቢት
25/2000ዓ/ም

284
285

289

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

63.

ከውሌ ውጭ በሆነ ግንኙነት የሰው ህይወት የጠፊ እንዯሆነና ሇጉዲቱ
መንስኤ (ምክንያት) የሆነው ወገን ኃሊፉነት የተረጋገጠ ከሆነ በጠፊው
የሰው ህይወት የተነሣ ጉዲት የዯረሰበት ሰው የሞተው ሰው ምን ያህሌ
ጥቅም ያስገኝሇት እንዯነበር ወይም ምን ያህሌ ተጨማሪ ዕዴሜ ሉኖር
እንዯሚችሌ ያሊስረዲ ቢሆንም እንኳን ፌ/ቤት የጉዲት ካሣውን በርትዕ
ሉወስን የሚገባ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ህ/ቁ. 21ዏ2
በስራ ሊይ በመጣ የሞት አዯጋ ምክንያት ሇጥገኞች የጉዲት ካሳ
ስሇሚከፇሇበት አግባብ

34314

ወ/ሮ ግምጃ ጎበና
እና
እነ አቶ ወንዴወሰን
ወሌዳ (ስዴስት ሰዎች)

ህዲር
11/2ዏዏ1ዓ.ም

292

57068

የኢትዮጵያ መዴን
ዴርጅት
እና
እነ ወ/ሮ ሰናይት
መጫ (3 ሰዎች)
የማህዯር ኤጄንሲ
ባሇቤት ወ/ሮ አሇምነሽ
ኤርሞ
እና
ወ/ሪት አሇም መስፌን
ተወካይ ገበየ ዯጉ
ሏያት ሆስፒታሌ
እና
ወ/ሮ አስቴር ሰሇሞን

ሔዲር
28/2003 ዓ.ም

298

ሏምላ
04/2004ዓ/ም

303

መስከረም
24/2008 ዓ.ም.

308

64.

65.

66.

አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110(2) እና 110(3)፣95(2)፣97
ፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2005፣ 2011 እና 2012
ከአሰሪና ሠራተኛ አገናኝ አገሌግልት ጋር በተገናኘ ሰዎችን ወዯ ውጪ
አገር የሊከ ሰው በተሊኩት ሰዎች ሊይ ሇሚዯርስ ጉዲት ካሣ የመክፇሌ
ግዳታ የሚኖርበት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ. 632/2001

በወሉዴ ወቅት በሔፃኑ ሊይ የዯረሰን የአካሌ ጉዲት በተመሇከተ የጉዲት
ካሳ ሇማስከፇሌ ስሇቀረበ ክስ
በወሉዴ ወቅት በህክምና ተቋሙና በሙያው ባሇቤት ርፈ የሚጠይቀውን
ጥንቃቄሳይዯረግበሚወሇዯውህፃንሊይየአካሌጉዲትከዯረሰተጠያቂነትንየሚያስከ
ትሌስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1790፣2028፣2031፣2647 /2/ እና 2651

xiv

74111

96548

ገጽ

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

13 ዓመት እስከ 18 ዓመት ዴረስ ባሇው የዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ ከሚገኝ
ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፇፀም የወንጀሌ ተጠያቂነት
የሚያስከትሌ ስሇመሆኑ
ዴርጊቱን የፇፀመው ሠው ዕዴሜ በዙሁ የእዴሜ ክሌሌ መገኘት የወንጀሌ
ተጠያቂነቱን የማያስቀር ስሇመሆኑ

46412

ተከራካሪ ወገኖች

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ገጽ

ወንጀሌ
67.

68.

69.

70.

የወ/ህ/ቁ. 626/1/, 211/1/, 48-56
አንዴ ሰው ፇቃዴ ሣይኖረው ወይም በማናቸውም ህገ ወጥ መንገዴ ወዯ
ውጭ አገር የሊካት ኢትዮጵያዊት ሰብአዊ መብቷ በህይወቷ ወይም በአካሎ
ሊይ ጉዲት የዯረሰባት እንዯሆነ ከአምስት ዓመት ጽኑ እሥራት እስከ ሀያ
አመት የሚዯርስ ጽኑእሥራትና ከሀምሣ ሺ ብር የማይበሌጥ መቀጮ
የሚቀጣ ስሇመሆኑ
የወንጀሌህጉአንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2
በወንጀሌ ፌርዴ ሂዯት አንዴ ጉዲይ ተከሳሽ በላሇበት ወይም በክርክሩ
ሂዯት ተሳታፉ ሳይዯረግ (ሳይሆን)(default procedure) ነው የታየው
ሇማሇት ስሇሚቻሌበት አግባብ፣
የቅጣት አስተያየት በሚሰጥበት ጊዛ ያሇመቅረብ ተከሳሽ በላሇበት የተሰጠ
ውሣኔ ነው ሉያስብሌ የማይችሌ ስሇመሆኑ፣
የወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.161, 164, 197, 202, 149 (4) (1)
የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 20(4))
በከባዴ ግፌ ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇ ሰው በዴሜ ሌክ ፅኑ
እስራት ወይም እንዯነገሩ ከባዴነት በሞት ሉቀጣ የሚችሌ ስሇመሆኑ
የገዚ ባሇቤቱን ከላሊ ወነዴ ጋር ሄዯሻሌ በማሇት በግፌ ሂወቷን ስሇቀጠፇ
ግሇሰብ የሚመሇከት ነው

xv

54839

የሏረሪ ክሌሌ ዓቃቤ
ሔግ
እና
………………..

……………
እና
የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ

ጥቅምት
30/2003ዓ/ም

322

ጥቅምት
30/ 2003 ዓ.ም

326

76909

……………..
እና
የፋዳራሌ ዏቃቢ ህግ

ግንቦት
10/2004ዓ.ም

331

80066

የአማራ ክሌሌ ዏ/ሔግ
እና
………………..

ጥቅምት
ዏ7/2ዏዏ5 ዓ.ም

335

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

71.

የሰው ግዴያ ወንጀሌ በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 539(1(ሀ)) መሰረት ዴርጊት
ፇጻሚውን
ሉያስጠይቅ
የሚችሇው
ዴርጊቱ
ሆነ
ተብልአስቀዴሞበማሰብናበመጋጀትሲፇፀምወይምበወንጀሌህጉበአንቀጽ 84
ወይም 86 ስር የተመሇከቱት አክባጅ ሁኔታዎች በተገኙበት ሁኔታ
የወንጀሌ አዴራጊው በተሇይ ጨካኝ፣ነውረኛ ወይም አዯገኛ መሆኑን
ሲያመሇክቱ ስሇመሆኑ

80815

ተከራካሪ ወገኖች

……………..
እና
የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ገጽ

መስከረም

340

24/2006 ዓ.ም

የወንጀሌ አፇጻጸሙ ሆነ ባህሪዉ በቅጣት አወሳሰን መመሪያዉ መሠረት
ሇመወሰን የማያስችሌ ሆኖ ሲገኝ ወይም ቅጣቱ ፌትሔን የሚያዚባ ነዉ
ብል ፌ/ቤቱ ካመነ መመሪያዉን ተግባራዊ ሇማዴረግ ያሌቻሇበትን
ምክንያት በዜርዜር በማስቀመጥ በመመሪያዉ ሊይ ከተቀመጠዉ በተሇየ
መሌኩ ቅጣት ሉወስን የሚችሌ ስሇመሆኑ

72.

73.

የቅጣት አወሳሰንመመሪያ ቁ.2/2006አንቀጽ 21/1/፣አንቀጽ 13
በቅናት፣ ጨካኝነት፣ ነውረኝነት፣ አሰቃቂና አዯገኛነትን በሚያሳይ
ሁኔታበወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 32(1(ሀ) እና 539(1ሀ)) የተረሩትን
ሁኔታዎች ተሊሌፍ የፌቅር ጓዯኛውን በግፌ የገዯሇ ሰው ሉቀጣ የሚገባው
በእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት ወይም በሞት ስሇመሆኑ

ታናሽ አህቱን እራሷን እንዲትከሊከሌ በማዴረግ በሃይሌ የግብረስጋ ዴፌረት
ስሇፇፀመባት ግሇሰብ የሚመሇከት ውሳኔ ነው
በመዲሞች መካከሌ ስሇሚፇጸም የግብረስጋ ግንኙነት ወንጀሌ ዴረጊት
የወንጀሇኛ ህግ አንቀጽ 620(2)(ሇ)፣ 654

xvi

86883

92077

እነ …….(ሁሇት ሰዎች)
እና
የኦሮሚያ ክሌሌ አቃቤ

……………….
እና
የፋዳራሌ ዏ/ሔግ

መስከረም

351

23/2006 ዓ.ም

ጥር
29/2006 ዓ.ም.

360

ውሣኔው
የተሰጠበት ቀን

ተ.ቁ

የህግ ትርጉም የተሰጠበት ጉዲይ

የሰ/መ/ቁ

ተከራካሪ ወገኖች

74.

በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 627(1) መሰረት የግብረስጋ ዴፌረት የፇፀመ ሰው
የተበዲዮ ክብረ ንፅህና መኖር አሇመኖር ወይም መገርሰስ አሇመገርሰስ
ወንጀለን በሙከራ ሉያስቀረው የሚችሌ ስሊሇመሆኑ

107166

………………..
እና
የኦሮሚያ ፌትህ ቢሮ

ጥቅምት
4/2008 ዓ.ም

366

75.

ጉዲዩ በግፌ ሂወቷን ስሇተነጠቀች ሴት የሚያትት ነው
አንዴ ሰው ሇወንጀሌ ዴርጊት ኃሊፉ ተብል ቅጣት ሉወሰንበት የሚገባው
ወንጀለ መስራቱ ወይም መፇፀሙና ተሰራ ወይም ተፇፀመ የተባሇው
ወንጀሌ ዯግሞ በተከሳሹ መፇፀሙ በበቂና በአሳማኝ ሁኔታ ሲጋገጥ
ስሇመሆኑ

እነ…….(ሶስት ሰዎች)
እና
የዯ/ብ/ክ/መንግስት
ፌትህ ቢሮ ዏቃቤ ሔግ

መስከረም

369

የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 23 (4)፣ 32፣
የወ/መሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141፣ 142 እና 149

40፣

57፣

58(1)

እና

xvii

102916

25/2008 ዓ/ም

ገጽ

1

ቤተሰብ

2

የሰ/መ/ቁጥር 14290
መጋቢት 25 ቀን 1999 ዓ/ም
ዲኞች፡-መንበረፀሏይታዯሰ
አሰግዴጋሻው
መስፌንዕቁበዩናስ
ሂሩትመሇሰ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አመሌካች ፡- ወ/ሮ አበበች የሸዋለሌ- ቀረቡ
መሌስ ጭዎች፡-እነ ወ/ሮ እታገኘሁ አዴማሱ

- ቀረቡ

መዜገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌርዴ
አመሌካች ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መነሻ ግራ ቀኙ ያዯረጉትን ክርክር የስር ፌ/ቤቶች
ከሰጡት ዲኝነት ጋር በማገናብ መርምረናሌ፡፡
በዙህ ጉዲይ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ የተገኘው 1ኛ መሌስ ሰጭ ሇሟች ከአቶ በየነ መርጭ
ጋር በትዲር አብረው ይኖሩ እንዯ ነበር በሁኔታ የተረጋገጠ ቢሆነም ሟች አቶ በየነ
መርጭ

ከመሞታቸው

በፉት

ይህ

ግንኙነት

ተቋረጧሌ

ወይስ

አሌተቋረጠም?

የሚሇውነው፡፡
በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በአሁን 1ኛ መሌስ ሰጭ እና በሟች መካከሌ ጉዲይ
እንዯ ነበር ያስረዲሌ በተባሇው ማስረጃ መሌስ ሰጭ እና ሟች በ1961 ዓ/ም ተጋብተው
አብረው በባሌና ሚስትነት ይኖሩ እንዯ ነበር እናውቃሇን የሚሌ ቃሌ ከተሰጠ በኃሊ 1ኛዋ
ምስክር ሆኖም ከዚሬ 13 ዓመት በፉት ይኸው ግንኘነት ተቋርጧሌ፣አብረው መኖር
አቆመዋሌ በማሇት ቃሌ ሰጥታሇች፡፡ “…….ከዚሬ…..” የሚሇውም ቃሌ የምስክርነት ቃሌ
3

የሰጠችበት ጊዛ እንዯሚጠቅስ ጠቃሚ ሲሆን ሟችም ከዙህ ዓሇም በሞት የተሇዩት
ጳጉሜ 03 ቀን 1987 ዓ/ም ነው፡፡ ምስክር የተሰጠበት ጊዛ መነሻ በማዴረግ ወዯ ኃሊ 13
ዓመት ጊዛ ሲሰሊ ባሌ የተባለት ሟች ከመሞታቸው በፉት የተባሇው ግንኙነት ተቋርጦ
እንዯ ነበር ያመሇክታሌ፡፡ ይሁን እንጂ ምስክሯ ከዚሬ 13 ዓመት በፉት አብረው መኖር
አቁመዋሌ አለ እንጂ በምንም ክንያት እና በምን አኳኋን አብረው መኖር ማቆም
እንዯቻለ የተብራራ ቃሌ አሌሰጡም፡፡ በመሆኑ ምግንኙነቱ በህጋዊ መንገዴ መቋረጡ
እስካሌ ተረጋገጠ ዴረስ ግንኙነቱ ተቋርጧሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ የሚሌ ጥያቄ መነሳቱ
አይቀርም፡፡

ከመዜገቡ

ግሌባጭ

መረዲት

እንዯሚቻሇው

የሁሇቱ

ግንኙነት

ሟች

ከመሞታቸው በፉት ሇአስር ዓመታት ያህሌ ግንኙነታቸው ተቋርጦ እንዯ ነበር ከሊይ
ሇተቀመጡት ፌሬነገሮች በግርዴፈ መረዲት ስሇሚቻሌ ሁሇቱ ተጋቢ ነበሩ የተባለ ሰዎች
ከአቅም በሊይ በሌሆነ ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር ሇዙህን ያህሌ ጊዛ ተሇያይተው
ቆይተዋሌ ከተባሇ ግጭታቸው እንዯቀጠሇ ነበር ሇማሇት አያስዯፌርም በዕውነታ ዯረጃ
ተሇያዩ እንጂ በህጋዊ መንገዴ ስሊሌተሇያዩ ግንኙነቱ ህጋዊ ውጤት ሉያስከትሌ ይቻሊሌ
ሇማሇትም አስቸጋሪ ይሆናሌ፡፡
ሇዙህ ከሊይ ሇተመሇከተው አጠራጣሪ ጉዲይ መሌስ ሉሰጥ የሚችሌ በሥር ፌ/ቤት ቀርቦ
ያሌታ የአዱስ ማስረጃ በአመሌካች በኩሌ ቀርቧሌ፡፡ አንዴ ተከራካሪ ወገን ተገቢውን
ትጋት አዴርጎ ማስረጃ ማቅረብ በሚገባው ጊዛ ማቅረብ ያሌቻሇው ሇጉዲዩ አግባብነት
ያሇው ማስረጃ ባገኘ ጊዛና ይህም ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ የሚረዲ ሆኖ በተገኘ ጊዛ
ቀርቦ ሉታይ እንዯሚችሌ በሥነሥርዓት ህጉ የተዯነገገ በመሆኑ ይህንኑ ማስረጃ
ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯተመሇከትነውም ተጠሪ አቶ ተፇሪ መኮንን የተባለ ግሇሰብን አግብተው ይኖሩ እንዯ
ነበር በዙህም ግንኙነት የ11 ዓመት ሌጅ እንዯ ወሇደ እና ባሌምሏምላ 08 ቀን 1984
ዓ/ም ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየታቸውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ይህም 1ኛ መሌስ ሰጪ
ሇሟች አቶ በየነ መርጭጋር ተሇያይተው በነበረበት ጊዛ ላሊ ትዲር መሥርተው
የመኖራቸው ዕውነታ ከአቶ በየነ መርጭጋር የነበራቸው ግንኙነት በህጋዊ መንገዴ
ተቋርጦ ነበር ሇሚሇው የጎሊ ግምት በቂ መነሻ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

4

የመሌስ ሰጪ የሰው ማስረጃዎች መሌስ ሰጪ እና ሟች አቶ በየነ መርጭ ከዚሬ 13
ዓመት በፉት አብረው መኖር አቁመዋሌ ተሇያይተዋሌ ሲለ የሰጡትን ቃሌ ከሊይ ከፌ
ሲሌ ከተጠቀሱት ፌሬ ነገሮች ጋር አያይን እንዯተመሇከትነው በመሌስ ሰጪ እና በሟች
አቶ በየነ መርጭ መካከሌ ተፇጥሮ የነበረው ግንኙነት በህጋዊ መንገዴ ተቋርጦ የነበረ
መሆኑን ተገንዜበናሌ፡፡
ስሇሆነም 1ኛ መሌስ ሰጪ የሟች የአቶ በየነ መርጭ ሚስት ናቸው በሚሌ የተሰጠውን
ዲኝነት አሌተቀበሌነውም፡፡

ው ሳ ኔ
የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤትበኮመ/ቁ/01579 ወይም በፌ/ብ/መ/ቁ 126/88 በ22/04/95
ዓ/ም ወ/ሮ እታገኘው አዴማሱ የሟች የአቶ በየነ መርጭ ሚስት ናቸው ሲሌ የሰጠውን
ውሳኔ ብቻ እና በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይኸው ዲኝነት ጉዴሇት የሇበትም በማሇት
በኮመ/ቁጥር

16731

በ25/02/96

የሰጠውን

ትዕዚዜ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ

348

(1)

መሠረት ሽረናሌ፡፡
ይህ ክርክር ሳሇሇወጣው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻቻለ፡፡

መዜገቡ ተግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

የ/ባ

5

የሰ/መ/ቁ 17937
መጋቢት 20 ቀን 1999 ዓ/ም
ዲኞች፡- መንበረ ፀሏይ ታዯሰ
ፌሰሃ ወርቅነህ
አብደሌቃዴር መሏመዴ
አሰግዴ ጋሻው
ተሻገር ገ/ስሊሴ

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዴንቄ ተዴሊ - ጠበቃ ማሞ ሰበረ ቀርበዋሌ፡፡
መሌስ ሰጪ፡-

1) አቶ አባተ ጫኔ - ወኪለ ቀርበዋሌ
2) አቶፌሰሃመሌካሙ - ቀርበዋሌ

በዙህ መዜገብ የቀረበው የሰበር ጉዲይ መርምረን ቀጥል የተመሇከተውን ፌርዴ
ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

በዙህ መዜገብ የቀረበው ጉዲይ የውርስ ሔግን በርካታ ዴንጋጌዎች የሚመሇከት ሲሆን
በዋንኛነት በስር ፌ/ቤት የቀረበን የይርጋ ጥያቄ የሚያስተናግዴ ነው፡፡
የአሁን መሌስ ሰጪዎች በአመሌካቸ ሊይ ያቀረቡት ክስ አውራሻችን ዯጅ አዜማች ጫኔ
የመረጡ ከቀዴሞው ንጉስ ኃ/ስሊሴ በስጦታ ያገኙትን የግሌ ቤት የሟች ሚስት የሆኑት
የአሁን አመሌካች የላሊቸው የወራሽነት መብት አሇኝ በማሇት ቤትና ቦታው አሇአግባብ
በስማቸው

እንዱዝር

ጠይቀዋሌ፡፡

በመሆኑም

አመሌካችዋ

ያሇአግባብ

የያብንን

የአውራሻችንን ቦታ ያስረክቡ የሚሌ ነበር የአሁን መሌስ ሰጪዎች ያቀረቡት ክስ የቤቱን
የይዝታ ማረጋገጫ ካርታ ሇአሁን አመሌካች በሔገ ወጥ መንገዴ ሰጥቷሌ በማሇት
የጏንዯር ከተማ ማጋጃ ቤትን 2ኛ ተከሳሽ በማዴረግ ከሰዋሌ፡፡ የአሁንዋ አመሌካች
6

ሟች ዯጃዜማች ጫኔ የመረጡ የሞቱት በ1978 ሲሆን ክስ የቀረበው በ1990 ዓ.ም
በመሆኑ ጉዲዩ በይርጋ ይታገዲሌ በማሇት የይርጋ ጥያቄ አንደ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ዜርዜር
መሌስም አቀረቡ፡፡ በተነሳው የይርጋ ጥያቄ ሊይ በየዯረጃው ያለ ፌ/ቤቶች የተሇያየ ውሳኔ
ሰጡ፡፡ ሇዙህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነው ውሳኔ የሰጠው የአመራ ብሄራዊ ክሌሊዊ
መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የይርጋው ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የይርጋው ጥያቄ ውዴቅ ሇማዴረግ የሰጠው ምክንያት የፌትሏብሓር
ሔግ ቁ. 1000(1) በዙሁ ጉዲይ ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት ነው፡፡ ይኸውም
ዴንጋጌ ተሇዋጭ አይሆነም ያሇውም በሁሇት ምክንያት ነው፡፡ አንዯኛው ምክንያት
ዴንጋጌው በወራሾች መካከሌ የሚነሳን ክርክር የሚመሇከት እንጂ በሟች ሚስት እና
በወራሾች መካከሌ የሚነሳን ሙግት የሚሸፌን አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ሁሇተኛው
ምክንያት ዯግሞ ጥያቄ የቀረቡበት ቤት ርስት በመሆኑ በዴንጋጌው አይታቀፌም በማሇት
ነው፡፡ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይህን ምክንያት በመስጠት ቀዯም ሲሌ የይርጋው ጥያቄ ተቀብል
የነበረውን የጏንዯር ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ሽሯሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው በጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ ሲሆን ይቱ የይርጋውን ጥያቄ
መታሇፈን የሚመሇከትና ላልቹንም ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የጉዲዩ ፌሬ ነገር ሊይ የሰጣቸውን
ውሳኔዎች የሚመሇከት ነው፡፡
ይህ ችልት የይርጋው ጥያቄ አስመሌክቶ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የሰጠውን ውሳኔ ትክክሇኛነት
ሇመመሌከት ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባለ ብል መሌስ ሰጪዎች መሌስ እንዱሰጡበት
አዴርጓሌ፡፡ መሌስ ሰጪዎች ባቀረቡት መሌስ የይርጋ ጥያቄውን በሚመሇከት ርር ያሇ
ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ የክርክራቸው መሰረተ ሀሳብ የፌትሀ ብሓር ሔጉ አንቀጽ 1000(1)
ተፇፃሚነት የሚኖረው አንዴ ወራሽ ላሊውን በወራሽነት ዓቅም የውርስ ሀብት የያን
ሰው ሲከሱ ነው፡፡ አመሌካች ንብረቱን የያዘት በሚስትነት እንጂ በወራሽነት ባሇመሆኑ
ዴንጋጌው አግባብነት የሇውም ከዙህም ባሻገር በአንቀጽ 1000(2) እንዯተመሇከተው
አከራካሪው ንብረት ከቤተሰብ የተገኘ ንብረት በመሆኑ በሦስት ዓመቱ ይርጋ ሇተጠሪ
አይገባውም ቤቱ በአመሌካች መያዘን መሌስ ሰጪዎች ያወቁት በ1990 ዓ.ም ክስ
ሲያቀርቡ በመሆኑ ባወቁበት ጊዛ ሲቆጠር የይርጋው ጊዛ አሌፍባቸዋሌ ሉባሌ አይችሌም
የሚሌ ነው፡፡
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ይህ ፌ/ቤት ግራ ቀኙ ያቀረቡት የይርጋ ክርክር አግባብ ካሊቸው የሔጉ ዴንጋጌዎች ጋር
በማዚመዴ መርምሯሌ፡፡
ችልቱ

በቅዴሚያ

የተመሇከተው

የፌትሏብሓር

ሔግ

ቁጥር

1000(1)

እና

(2)

ተፇፃሚነትና ከአሁን ጉዲይ ጋር ያሇው ተዚማጅነት ነው፡፡ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ በዙህ አንቀጽ
የሰፇረው የይርጋ ጊዛ ተፇፃሚ የሚሆነው አንዴ ወራሽ በላሊ በወራሽነት የውርስ ሀብት
በያ ሰው ሊይ ክስ ሲያቀርብ ነው የሚሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዙህ የሔጉ አተረጓጏም ይህ
ፌ/ቤትም ይስማማሌ፡፡ የአሁን አመሌካች የሟች ወራሽ ባሇመሆናቸውና ንብረቱንም
የያዘት በወራሽነት ስሊሌሆነ በዙህ ሔግ የተጠቀሰው የ3 ዓመት የይርጋ ጊዛ ወራሾች
በሚያነሱት ክስ ሊይ ሉጠቅማቸው አይችሌም፡፡ የዙሁ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ ሁሇት
ይርጋው የሚቆምበትን የመጨረሻ ጊዛ የሚሰጥ ከመሆን በቀር መነሻ ሀሳቡ በአውራሾች
መካከሌ የሚዯረግ ክስ የሚመሇከት በመሆኑ ይኸው ዴንጋጌም ሇጉዲዩ አግባብነት
የሇውም፡፡ በመሆኑም ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ መሌስ ሰጪዎች ያቀረቡት ክስ በፌ/ብሓር ሔግ
ቁጥር 1000(1) መሰረት በ3 ዓመት ይርጋ አይታገዴም በማሇት የሰጠው ውሳኔ
የሚነቀፌ

አይዯሇም፡፡

ቀጥል

የሚነሳው

ጥያቄ

ክሱ

በ1000(1)

መሰረት

በይርጋ

አይታገዴም ማሇት የዙህ ዓይነት ክሱ ጭራሽ ይርጋ አይመሇከተውም ማሇት ነው?
የሚሇው ነው፡፡
የስር ከሳሾች በአሁንዋ አመሌካች ያቀረቡት ክስ በይዝታቸው ያዯረጉት የአባታችን
ንብረት ይመሌሱሌን የሚሌ ነው፡፡ ከመዜገቡ ሇመረዲት የቻሌነው አመሌካችና መሌስ
ሰጪዎች አውራሽ ባሌና ሚስት ሆነው ሇረዥም ዓመታት አብረው ከኖሩ በኋሊ የመሌስ
ሰጪ አውራሽ በ1978 ዓ.ም መሞታቸውን ነው፡፡ አመሌካችና ሟች ዯጃዜማች ጫኔ
የመረጡ ባሌና ሚስት ከነበሩ በሁሇቱም መካከሌ የነበረው ጋብቻ የፇረሰው በ1978 ዓ.ም
ነው ማሇት ነው የፌታብሓር ሔጉ ጋብቻ ሲፇርስ በሁሇቱም ተጋቢዎች መካከሌ ያሇው
ንብረት ሔጉ በሚያው መሰረት መከፊፇሌ እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፡፡ እዙህ ሊይ የሚነሳው
ጥያቄ በጋብቻው የነበረው ንብረት መከፊፇሌ ከነበረበት ጊዛ ጀምሮ በምን ያህሌ ጊዛ ነው
አንዴ ሰው በክፌፌለ የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ሀብት ያሇአግባብ ሇላሊኛው ተጋቢ
ተሰጥቶብናሌ ማሇት የሚችሇው? የሚሌ ነው ሇጉዲዩ ቀጥተኛ አግባብነት ያሇው
የፌትሏብሓር ሔጉ ቁጥር ጋብቻ በአንደ ተጋቢ ሞት ምክንያት ሲፇርሱ "ከተጋቢዎቹ
እያንዲንደ የግሌ ሀብቱ መሆኑን አስረዴቶ የግሌ ዴርሻ ሀብት በዏይነቱ መሌሶ
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የመውሰዴ መብት አሇው፡፡" በማሇት በአንቀጽ 684 ዯንግጓሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ጋብቻው
ሲፇርስ እያንዲንደ ተጋቢ የራሱ ንብረት መሆኑን የማስረዲት ኃሊፉነት እንዲሇበት
የሚያሳይ ሲሆን ይህን ጥያቄ በምን ያህሌ ጊዛ ውስጥ መቅረብ እንዲሇበት ግን
አይዯነግግም ጥያቄው በምን ጊዛ ውስጥ መቅረብ እንዲሇበት በግሌጽ አሇመዯንገጉ ግን
ይህ በይርጋ ሔግ የማይገዚ አንዯኛው ወገን በፇሇገ ጊዛ የሚያነሳው ነው ወዯሚሌ
መዯምዯሚያ የሚወሰዴ አይመስሇንም፡፡ በጋብቻ ጊዛ የተፇራው ሀብትም ሆነ በግሌ
የተፇራው ሀብት ሳይከፊፇሌ ሇረዥም ጊዛ መቆየት ያሇበት አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የሔጉ
እሳቤ የዙህ ዓይነት ጥያቄ

ያሇገዯብ ጋብቻው ከፇረሰ ከረዥም ጊዛ በኋሊ እንዱነሳ

ይፇቀዲሌ ብል ማሰብ አይችለም፡፡
ጋብቻ ሌዩ ባህርይ ቢኖረውም ከሁሇቱም ተጋቢዎች ስምምነት የሚመነጭ መብትና
ግዳታም የሚጥሌ በመሆኑ የቤተሰብ ሔግ ግሌፅ ዴንጋጌ ሳይኖር ሲቀር ከውሌ ሔግ
መርሆች ወይም ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ ማዴረግ የወሌ ሔግ አንቀጽ 1677ም የሚፇቅዯው
ነው፡፡ ይኸው ዴንጋጌ "ግዳታዎች ከውሌ የተገኙ ባይሆንም የዙህ አንቀጽ ዯንቦች
ይፇፀሙባቸዋሌ" በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ አሁን የያዜነው የባሌና ሚስት የንብረት ክርክር
የተሇየ የይርጋ ጊዛ ስሇላሇው በዙህ ዴንጋጌ መሰረት የውሌ ሔግ የይርጋ ዴንጋጌዎች
እንዱገዚ ማዴረግ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የውሌ ህግ ይርጋ አጠቃሊይ ዴንጋጌ
በአንቀጽ 1845 እንዯተገሇፀው በላሊ አኳኋን ካሇወተወሰነ በስተቀር 10 ዓመት ነው፡፡
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ ጋብቻው በሞት የፇረሰው በ1978 ዓ.ም ሲሆን የአንደን ተጋቢ
የግሌ ንብረት በህይወት ካለት ተጋቢ ሇማስሇቀቅ ጥያቄ የቀረበው በ1990 ዓ.ም ነው፡፡
በመሆኑም ክሱ የቀረበው 10 ዓመት ካሇፇው በኋሊ በመሆኑ በይርጋ ሉታገዴ የሚገባው
ነው፡፡
ከዙህ በሊይ በተገሇጹ ምክንያቶች የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሔጉን አንቀጽ
1000(10 እና (2) በመመሌከት ብቻ ከ12 ዓመት በኋሊ የቀረበውን ክስ ይርጋ
አያግዯውም በማሇት ክሱ እንዱቀጥሌ በማዴረግ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ውሳኔ መስጠቱ
ትክክሌ አይዯሇም፡፡ የአሁኑ አመሌካች የይርጋ ጥያቄ እስካቀረቡ ዴረስ ጥያቄውን
በትክክሇኛው አንቀጽ መሰረት እንዱመራ ማዴረጉ ዯግሞ የፌርዴ ቤቱ ኃሊፉነት ነው፡፡

9

ው

ሳ

ኔ

1. የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጥቅምት 24 ቀን 1997 በመዜገብ ቁጥር
0314 የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡
2. መሌስ ሰጪዎች የካቲት 11 ቀን 1990 ዓ.ም በአመሌካች ሊይ ያቀረቡት ክስ
በይርጋ ይታገዲሌ ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/
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የኮ/መ/ቁ 20938
ሚያዙያ 11 ቀን 99 ዓ.ም
ዲኞች ፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ፌሰሏ ወርቅነህ
አብደሌቃዴ መሀመዴ
አሰግዴ ጋሻው
ሑሩት መሇሰ
አመሌካች ፡- ወ/ሮ ሸዋዬ ተሰማ ቀርባሇች
መሌስ ሰጪ ፡- ወ/ሮ ሣራ ሌንጋነ አሌረቀበችም

ፌ ር ዴ
አመሌካች ሇሰበር ችልት ያቀረቡት ማመሌከቻ የፋዯራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
መሌስ ሰጪ የሟች የአቶ ይሌማ ወ/ሃና ሚስት ነበሩ በማሇት የሰጠው ውሳኔ
እንዱሻርሊቸው የሚጠይቅ ነው አመሌካች መ/ሰጪ የሟቹ የአቶ ይሌማ ወ/ሃና ሚስት
አይዯለም

በማሇት

ተቃውሞ

ያቀረቡት

ሇፋዯራሌ

የመጀመሪያ

ፌ/ቤት

ነው

፡፡

ተቃውሞው ሇዙሁ ፌ/ቤት ያቀረቡት ፌ/ቤት ቀዯም ሲሌ ግንቦት 15/95 በዋሇው ችልት
መሌስ ሰጪ ወ/ሮ ሣራ ሌንጋነ የሟች የአቶ ይሌማ ወ/ሃና ሚስት ነች በማሇት
በመሰጠቱ ነው ፡፡ ተቃውሞው የቀረበሇት ፌ/ቤትም አመሌካች ሚስት መሆናቸው
የሚያረጋግጥ

ማስረጃ

አቅርበዋሌ

በላሊ

በኩሌ መሌስ

ሰጪ ከሟቹ ጋር

ጋብቻ

የነበራቸው መሆኑ ስሇተረጋገጠ በአመሌካች በኩሌ ጋብቻው መፌረሱን የሚያሳይ
ማስረጃ ባሇመቅረቡ ቀዯም ሲሌ መሌስ ሰጪ የሟች ሚስት ነች በማሇት የተሰጠው
ውሳኔ የሚሰጥበት ምክንያት የሇም በማሇት ውሳኔውን አፅንቶታ፤
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አመሌካች

ይግባኝ

ሇከፌተኛው

ፌ/ቤት

ቢያቀርቡም

የፋዯራሌ

ከፌተኛ

ፌ/ቤት

ማመሌከቻውን አይቶ ይግባኙን በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት አያስቀርብም በማሇት
ግቶታሌ የሠበር አቤቱታ የቀረበውም ይህን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው ፡፡
የሰበር አቤቱራው መሰረታዊ ቅሬታ መሌስ ሰጪ ከሟች ጋር የነበራትን ጋብቻ በገዚ
ፌቃዶ አፌርሳ ከላሊ ሰው ጋር ከ1977 በፉት ጀምሮ ትዲር በመመስረቷ የሟቹ ሚስት
ናት ሉባሌ አይገባም ሟች ከአመሌካች ጋብቻ የፇጸሙ ላሊ ጋበቻ ስሊሌፇጸመ ነው፣
የመሌስ ሰጪን ጋብቻ መፌርስ ያውቁ የነበረ ምስክር ቀርበው እንዲይመሰክሩ መዯረጉ
እውነቱ እንዲይወጣ መዯረጉን ያሳያሌ፣አቶ ይሌማ የሞቱት በ1989 ሆኖ ሳሇ መ/ሰጪ
ግን በ1981 ነው የሞቱት ብሊ ሇፌርዴ ቤት ማመሌከቷ ጉዲዩ የተቀናበረና የሚስትነት
ጥያቄውም ከ14 ዓመታት በኋሊ መቅረቡን ያሳያሌ የሚሌ ነው፡፡
በመሌስ ሰጪ የቀረበው መሌስ ዯግሞ መሌስ ሰጪና ሟች መጋባታቸው በማስረጃ
ስሇተረጋገጠና ጋብቻ የሚፇርስባቸው በሔግ ከሚታወቅባቸው ምክንያቶች አንደ መኖሩ
ስሊሌተረጋገጠ የሟችና የመሌስ ሰጪ ጋብቻ ፇርሷሌ

ሉባሌ አይችሌም የሟችና

የአመሌካች ጋብቻ መጀመሪያ የተፇፀመው ጋብቻ አያስቀርም ፣ መሌስ ሰጪ ከላሊ ሰው
ሁሇት ሌጆች መውሇዲቸውም ሆነ የሞቱበትን ቀን 1981 ብሇው መጥቀሳቸውም
እንዯዙሁ ሚስትነታቸውን አያስቀርም፣ የሚለትን ማረጋገጫው የተሰጠው ሟች በ1989
ዓ.ም ሞተዋሌ በማሇት በመሆኑ የአመሌካች ቅሬታ መሰረት የሇውም ፣ በመሆኑም
የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ የሔግ ስህተት ስሇላሇበት ሉፀና ይገባዋሌ የሚሌ ነው ፡፡
ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር አግባብ ካሊቸው ህጎች ጋር በማያያዜ ተመሌክቷሌ ፡፡
ከመዜገቡ እንዯተረዲነው አመሌካችም ሆነ መሌስ ሰጪ ከሟች አቶ ይሌማ ወ/ሃና ጋር
ጋብቻ መፇጸማቸው ተረጋግጧሌ ፡፡ መሌስ ሰጪ ሚስት መሆናቸው ሇማረጋገጥ በ1966
የተጋቡበት የጋብቻ ውሌ በ6/6/72 የተሞሊ የህይወት ታሪክ /ሟች ይሰሩበት ከነበረው
የቡና ገበያ ዴርጅት ማህዯር የተገኘ/ እንዱሁም ጥር 19/74 በጡረታ ቅፅ ሊይ ሚስት
ተብሇው የተሞሊበት ሰነዴ ቀርቦአሌ ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው በ1987 ዓ.ም ከሟች ጋር
መጋባታቸው ማስረጃ ቀርቦ ሚስትነታቸው በላሊ ተረጋግጧሌ ፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች ባረቀቡት መቃወሚያነት የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ባዯረገው ማጣራት መሌስ ሰጪ ሇፌርዴ ቤቱ በሰጡት ቃሌ ሟቹና መ/ሰጪ እስከ 1985
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አብረው ከኖሩ በኋሊ በ1985 ዓ.ም ተጣሌተው መ/ሰጪ ወዯ አዱስ አበባ መምጣታቸውን
በኋሊ ዯግሞ ሟቹ አቶ ይሌማ አመሌካቿን ወ/ሮ ሸዋዬ አግብተው አጋሮ መሄዲቸውን
እንዯሰሙ ሇፌርዴ ቤቱ አስረዴተዋሌ ፡፡ ከዙሁ በተጨማሪ ከሟች ጋር የነበረው ጋብቻ
በፌቺ አሇመፌረሱም ገሌጸዋሌ ፡፡ በቃሌ በተዯረገው ማብራሪያ የአሁን አመሌካች
ስሇፌቺው ያወቁ እንዯሆነ ተጠይቀው ሟቹ ከመሌስ ሰጪ ጋር ጋብቻ የነበረው መሆኑን
ስሇማናውቅ ስሇፌቺው አናውቅም ብሇዋሌ ፡፡
ከዙሁ መገንብ የቻሌነው የአሁንዋ

መሌስ ሰጪ ምን እንኳ ከሟቹ ጋር ቀዯም ብል

የተፇፀመ ጋብቻ የነበራቸው ቢሆንም በመካከሊቸው በተፇጠረ አሇመግባባት ምክንያት
በነበረው ጋብቻ መቀጠሌ አሇመቻሊቸውና ሁሇቱም በየፉናቸው የየራሳቸው ህይወት
መጀመራቸውን ነው፡፡ የአሁን መሌስ ሰጪ ጋብቻው በፌቺ ምክንያት አሌፇረሰም ይበለ
እንጂ ሇፌርዴ ቤቱ የሰጡት ማረጋገጫ ጋብቻው መፌርሱን የሚያረጋግጥ ነው ፡፡ ጋብቻ
የሚፇርሰው ሔጉ ባስቀመጣቸው ውስን ምክንያቶች መሆኑ ይህም ፌ/ቤት ይቀበሇዋሌ፡፡
በላሊ

በኩሌ

ጋብቻ

መፌርሱ

ምክንያት

የሆኑ

ነገሮች

መኖር

አሇመኖራቸው

የሚረጋገጠው እንዳት ነው የሚሇው ጥያቄና ነጥብ በሁሇቱም ተጋቢዎች ከነበረው
ሁኔታ ጭምር መረዲት የሚቻሌ ነው፡፡ ጋብቻ የሚፇርስበትን ምክንያት መፌርሱን
ከማስረዲት መሇየትም ያስፇሌጋሌ ፡፡ አሁን በቀረበሌን ጉዲይ የመሌስ ሰጪ የሟች
ግንኙነት ምንም ላሊ ማስረጃ ሉያስረዲ ከሚችሇው ከሚገሌጸው በሊይ በመካከሊቸው
የነበረው የጋብቻ ግንኙነት መፌርሱ ሁሇቱም ላሊ ህይወት ጀምረው ሟቹ የአሁንዋን
አመሌካች ማግባታቸውን ፣ ይህንንም ጋብቻ የአሁንም መሌስ ሰጪ ያውቁ እንዯነበረ
ያስረዲሌ፡፡ ይህ መሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ የአሁንም መሌስ ሰጪ ቀዯም ሲሌ
የፇጸመችውን ጋብቻ መሰረት በማዴረግ ብቻ ሚስት ናት ብል መወሰኑ ትክክሇኛ የህግ
አተረጓጎም አይዯሇም ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋዯራሌ መጀመሪያ ፌ/ቤት ወ/ሮ ሣራ ሌንጋነ የሟች የአቶ ይሌማ ወ/ሃና
ሚስት ነበረች በማሇት በመ.ቁ 4796 ሚያዙያ 18 ቀን 1997 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ ተሸሯሌ፡፡
2. ወ/ሮ ሣራ ሌንጋነ የሟች የአቶ ይሌማ ወ/ሃና ሚስት አይዯሇችም በማሇት
ወስነናሌ ፣ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸው ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ/ 22891
ህዲር 24 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ፌሰሏ ወርቅነህ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ማና ኃ/ሚካኤሌ- ጠበቃ ገ/እግዙአብሓር ተስፊዬ
ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ገ/ማርያም ከበዯው- አቶ ጋይም ወ/ጊዮርጊስ
2 አቶ ገ/የሱስ ገ/ፃዴቃን - ጠበቃ ኃይለ ቀርበዋሌ፡፡
መዜገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው 1ኛ ተጠሪ በትግራይ ክሌሌ ምዕራባዊ ዝን ከፌተኛ
ፌ/ቤት ባሌና ሚስት የሆኑት 2ኛ ተጠሪና አመሌካች ብር 53,398 (ሃምሣ ሦስት ሺህ
ሦስት መቶ ጠና ስምንት) ተበዴረውኝ ሇብዴሩ አከፊፇሌ ቼክ የሰጡኝ ቢሆንም ገንቡ
ያሌተከፇሇኝ ስሇሆነ ይህንኑ ገንብ ከወሇዴ ወጭና ኪሣራ ጋር እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ
የሚሌ ክስ አቅርበው ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ሇክሱ ምክንያት የሆነውን ገንብ
በብዴር ከከሳሽ የወሰደት 2ኛ ተጠሪ አቶ ገ/ኢየሱስ ገ/ፃዱቅ ብቻ ከመሆናቸውም በሊይ
ብዴሩም ሇትዲር ጥቅም ስሇመዋለ ያሌተረጋገጠ ስሇሆነ 2ኛ ተጠሪ ክስ የቀረበበትን
ገንብ ሇከሳሽ እንዱከፌለ 1ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ገንቡን ሉከፌለ አይገባም በማሇት
ውሣኔ ሰጥቶ ከሳሽ በዙሁ ውሣኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇክሌለ ጠቅሊይ
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ፌ/ቤት አቅርበው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ የሥር
ተከሳሾች ባሌና ሚስት በመሆን ሔይወታቸውን በንግዴ ሥራ የሚመሩ እንዯመሆኑ
መጠን በንግዴ ሔ/ቁ.19 መሠረት አንዯኛው ተጋቢ የሚገባው ዕዲ ላሊውንም ተጋቢ
የሚያስገዴዴ በመሆኑ የከፌተኛ ፌ/ቤት በዙሁ መሠረት ሚስትንም የዕዲው ተጠያቂ
ማዴረግ ሲገባው ተጠያቂነትየሇባትም በማሇት ውሣኔ መስጠቱ ከሔጉ ጋር ያሌተገናበ
ነው በማሇት ይህንኑ ውሣኔ ሽሮ ክስ የቀረበበትን ገንብ

ሁሇቱም ተከሳሾች እንዱከፌለ

በማሇት የበኩለን ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘትም የአሁን አመሌካች
የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ክሱ በቼክ ሊይ የተመሠረተ ስሇሆነ
ሰበር ችልቱ ጉዲዩን መርምሮ ሇመወሰን ሥሌጣን የሇውም በማሇት ትዕዚዜ በመስጠቱ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት አመሌካች ቅሬታ በማቅርባቸው ነው፡፡
ይህ ሰበር ችልትም በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ አመሌካች፣ ቼክ
ሳትሰጥ በቼክ ተከሳ በቼኩ ሊይ የተመሇከተውን ዕዲ በንግዴ ሔግ ቁጥር 19 መሠረት
የንግዴ ዕዲ ወይም አግባብ ባሇው የቤተሰብ ሔግ አመሌካችን የሚመሇከት ዕዲ መሆኑ
በማስረጃ ሳይጣራ በአመሌካች ሊይ መፇረደ ሇሰበር ቀርቦ መጣራት እንዲሇበት በማመኑ
ተጠሪዎችን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡
ምሊሽ ማግኘት የሚገባውም የክርክሩ ጭብጥ 1ኛ ተጠሪ ክስ ያቀረቡበትን ገንብ
አመሌካች ሇመክፇሌ ይገዯዲለ የሚሇው በመሆኑ ይህንኑ ጭብጥ በመያዜ የሰበር
አቤቱታው ከሔጉ ጋር ተገናዜቦ ተመርምሯሌ፡፡
በቅዴሚያም 1ኛ ተጠሪ በትግራይ ክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ክሱን ያቀረቡት በቼክ ሊይ
ተመስርተው ወይንስ በብዴር የሚሇውን ነጥብ ማየት ሇጉዲዩ አወሳሰን ጠቃሚ በመሆኑ
ይህንኑ ተመሌክተናሌ፡፡
1ኛ ተጠሪ በክስ ማመሌከቻቸው ሊይ ገንቡ በምን ምክንያት ሇከሳሾች እንዯተሰጠ
ርዜረው ያቀረቡ እንዯመሆናቸው መጠን ክሱ በቼክ ሊይ ተመስርቶ እንዲሌቀረበና ቼኩን
እንዯተራ ማስረጃ በመቁጠር ክሱን እንዯመሠረቱ ሇመገንብ ተችሎሌ፡፡ በተከሳሾች በኩሌ
የሥር 2ኛ ተከሳሽ የአሁን 2ኛ ተጠሪ ገንቡን ከከሳሽ በብዴር መውሰዲቸውን ያመኑ
ሲሆን 1ኛ ተከሳሽ የአሁን አመሌካች ግን ብዴሩን ክዯዋሌ፡፡የብዴሩ ዕዲ በሥር 1ኛ
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ተከሣሽ በአሁኑ አመሌካች ከተካዯ ዯግሞ የብዴሩን መኖር በተመሇከተ አግባብነት
ያሇውን ማስረጃ በማቅረብ የማስረዲት
ሸክሙ

የሚወዴቀው

በከሳሽ

ሊይ

ይሆናሌ

ማሇት

ነው፡፡

ነገር

ግን

በዙህ

ረገዴ

በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2472 ሊይ እንዯተመሇከተው የሥር ከሳሽ የአሁን 1ኛ ተጠሪ አግባብነት
ያሇውን ማስረጃ አቅርበው ብዴሩን በካደት አመሌካች ሊይ የብዴሩን መኖር አሊስረደም፡፡
ይህንንም መሠረት አዴርጎ የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንብ
ሇመክፇሌ አይገዯደም በማሇት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡
በላሊ በኩሌም ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች ዕዲው
ይመሇከታቸዋሌ በማሇት ውሣኔ የሰጠው ከሊይ እንዯተመሇከተው አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ
ነጋዳዎች

ስሇሆኑ

ከ1ኛው

ተጋቢ

የሚጠየቅ

የንግዴ

እዲ

በን/ሔ/ቁ.19

መሠረት

ላሊውንም ተጋቢ ስሇሚመሇከተው ኃሊፉ ናቸው በማሇት ነው፡፡ ነገር ግን ክሱ የቀረበው
ከሊይ እንዯተመሇከተው በቼክ ሊይ ተመስርቶ ሳይሆን በብዴር ሊይ ተመስርቶ ከመሆኑም
በሊይ ብዴር መኖሩም በማስረጃ የተረጋገጠው በ1ኛው ተጋቢ ሊይ ብቻ ነው፡፡ በአንዯኛው
ተጋቢ ብቻ በብዴር መወሰደ የተረጋገጠው ገንብ ከንግዴ ሥራ ጋር በተያያ የተወሰዯ
ብዴር ነው ሇማሇት የማይቻሌ ከመሆኑም በሊይ ብዴሩ ሇጋራ ጥቅም መዋለ ቢረጋገጥ
እንኳን የዕዲው አከፊፇሌ ወዯ ጋራ ንብረት ወይንም ወዯ ላሊው ተጋቢ የግሌ ንብረት
የሚሄዯው በፌርዴ አፇጻጸም ጊዛ እንጂ የብዴር ውሌ ባሌተዋዋሇው ወገን ሊይ ክስ
ሉመሰረትም ሆነ ፌርዴ ሉሰጥ አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
አመሌካች ክስ የቀረበበትን ገንብ ሉከፌሌ ይግባሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከንግዴ ሔጉ
ጋር የተጣጣመ ባሇመሆኑ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
አመሌካች በዙሁ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሣኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የሰበር አቤቱታ
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ሲያቀርቡ ክሱ የቀረበው ከሊይ እንዯመሇከተው
በቼክ ሊይ ተመስርቶ ሳይሆን በብዴር ሊይ ተመስርቶ ቼኩ በተራ ማስረጃነት የቀረበ
በመሆኑ ጉዲዩን በሰበር ሇማየት የሚችሌ ሆኖ ሳሇ በቼክ ሊይ ተመስርቶ የቀረበ ክስ
በመሆኑ በሰበር ሇማየት ስሌጣን የሇኝም በማሇት አቤቱታውን ሳይቀበሌ መቅረቱ
በአግባቡ

ሆኖ

አሌተገኘም፡፡

ይሁንና

የክሌለም
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ሆነ

የፋዳራለ

ሰበር

ችልት

የተቋቋሙበት ዓሊማ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተትን ማረም በመሆኑ ጉዲዩን ወዯ
ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት መመሇስ ሳያስፇሌግ ቀጥል የተመሇከተው ተወስኗሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 19141 በሏምላ 21 ቀን 1997 ዓ.ም.
እንዯዙሁም የክሌለ ሰበር ችልት በመ/ቁ 11571 በጥቅምት 3ዏ ቀን 1998 ዓ.ም.
የሰጠው

ትዕዚዜ

መሠረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇጸመበት

ስሇሆነ

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የትግራይ ክሌሌ ምዕራባዊ ዝን ከፌተኛ ፌ/ቤት በግንቦት 23 ቀን 1997 ዓ.ም. ይህን
ጉዲይ አስመሌክቶ አመሌካች ክስ በቀረበበት ጉዲይ ኃሊፉ ሉሆኑ አይችለም በማሇት
የሰጠው ውሣኔ ከሔጉ ጋር የተገናበ ሆኖ ስሇተገኘ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/
መሠረት ጸንቷሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
4. መዜገቡ ተግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ.21740
ጥቅምት 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ተገኔ ጌታነህ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አመሌካች፡- ወ/ሮ አስረስ መስፌን - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ውብነሽ ታከሇ - ቀረቡ፡፡
መዜገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የሰበር

አቤቱታው

የቀረበው

በአማ/ብሓ/ክሌሊዊ

መንግሥት

ጠቅሊይ

ፌ/ቤት

በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ.04313 መስከረም 3ዏ ቀን 1998 ዓ.ም. በዋሇው ችልት በሰጠው ውሣኔ
የአሁን አመሌካች ቅር በመሰኘታቸው ነው፡፡
የአሁን አመሌካች ክርክሩ በተነሣበት የወረዲ ፌ/ቤት ከሳሽ ሲሆኑ ያቀረቡት አቤቱታም
ባሇቤቴ መ/አሇቃ መኮንን ሇማ ከዙህ ዓሇም በሞት የተሇዩ ስሇሆነ ሚስትነቴ እና የሌጆቼ
ወራሽነት ይረጋገጥሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የአሁን መሌስ ሰጭም በዙሁ የወረዲ ፌ/ቤት በተቃዋሚነት ቀርባ ተከራክራሇች፡፡
ያነሳችውም የመከራከሪያ ነጥብ አመሌካች ወ/ሮ አስረስ መስፌን ሚስት አይዯሇችም፡፡
ሚስት እኔ ነኝ የሚሇው ነው፡፡
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የወረዲው ፌ/ቤትም የአመሌካችን አቤቱታ ካቀረበችው የሰው ማስረጃ፣ የዕዴር ሰነዴ እና
የማኀበራዊ ፌ/ቤት ውሣኔ ጋር አገናዜቦ ከመረመረ በኋሊ የአሁን አመሌካች ወ/ሮ አስረስ
መስፌን የሟች ሚስት ናቸው ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሁን መሌስ ሰጭ የሟች ሚስት
መሆናቸውን

በሥ/ፌ/መ/ቁ.155/95

ክርክር ጋብቻው

ያስወሰኑ

ቢሆንም

በፌ/መ/ቁ.148/86

የፇረሰ መሆኑን ስሇሚያረጋገጥ የካቲት ዏ1 ቀን

ባዯረጉት

1993 ዓ.ም.

ስሇሚስትነት ማስረጃውየሚገሇፀው ውሣኔ በፌ/መ/ቁ148/86 የካቲት ዏ5 ቀን 1993
ዓ.ም. ጋብቻው ፇርሷሌ፡፡ በሚሌ የተሰጠው ውሣኔ ይሽረዋሌ፡፡ ስሇሆነም የአመሌካችን
ሚስትነት ተቀብዩ አጽዴቄያሇሁ በማሇት ወስኗሌ፡፡
በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የአሁን መሌስ ሰጭ የይግባኝ አቤቱታ ሇከፌተኛ ፌ/ቤት
በማቅርቧ ይግባኝ ስሚው ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ይግባኝ
ባይ(የአሁን መሌስ ሰጭ) የምትከራከረው

የአሁን

አመሌካች ወ/ሮ አስረስ መስፌን

ሚስት አይዯሇችም በሚሌ በመሆኑና የእርሷንም ሚስትነት አስቀዴማ ያረጋገጠች
በመሆኑ በሥር ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ መወሰዴ ያሇበት የአሁን
አመሌካች ወ/ሮ አስረስ መስፌን የሟች ሚስት ናት ወይስ አይዯሇችም የሚሇው
ነው፡፡ይህንንም

በሚመሇከት

ሚስትነትን

በሁኔታ

ስሇማረጋገጥ

የሚዯነግገው

ሔግ

በሚጠየቀው አኳኋን አሊስረዲችም፡፡ ስሇሆነም መሌስ ሰጭ ወ/ሮ አስረስ መስፌን የሟች
መ/አሇቃ መኮንን ሇማ ሚስት አይዯሇችም በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ በመሻር
ወስኗሌ፡፡
በአሁን አመሌካች የይግባኝ አቤቱታ መነሻ ግራ ቀኙ በክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት ተከራክረዋሌ፡፡
ይህ ሁሇተኛው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም ጉዲዬን ተመሌክቶ መስከረም 3ዏ ቀን 1998
ዓ.ም. በዋሇው ችልት በተመሳሳይ መንገዴ የይግባኝ ባይን (የአሁን አመሌካች) ሚስትነት
ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ የወ/ሮ ውብነሽ ታከሇን ሚስትነት ጉዲይ በሚመሇከት ወ/ሮ ውብነሽ
ታከሇ ከሟች መ/አሇቃ መኮንን ሇማ ጋር ባዯረጉት ክርክር የጋብቻውን መፌረስ እና
አሇመፌረስ አስመሌክቶ እንዯገና በጉባኤው ታይቶ እንዱወሰን ተመርቶ እያሇ በመካከሌ
ሟች መ/አሇቃ መኮንን ሇማ ከዙህ ዓሇም በሞት ስሇተሇዩ የጋብቻው የፇረሰው በሞት
ምክንያት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ስሇሆነም ሟች በሞቱበት ጊዛ ወ/ሮ ውብነሽ ሚስት
አሌነበሩም ማሇት አያስችሌም፡፡ ስሇሆነም
ሰጥቷሌ፡፡
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የሟች ሚስት ናቸው የሚሌ ውሣኔ

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም አመሌካች ወ/ሮ አስረስ መስፌን በዙህ ውሣኔ ቀር
በመሰኘት ነው፡፡ በሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር በይቱ ከወረዲ ፌ/ቤት ጀምሮ
ካዯረጉት ክርክር የተሇየ ባሇመሆኑ በዴጋሚ ማስፇሩ አስፇሊጊ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ ፡፡ እንዯመረመርነውም የአሁን መሌስ ሰጭ በተቃዋሚነት
በጉዲዩ ቀርባ የተከራከረችው የአሁን አመሌካች የሟች ሚስት አይዯለም የሚለበትን
ክርክር በማቅረብ ነው፡፡ መሌስ ሰጭ ይህንኑ ክርክር ሇማቅረብ የሚያስችሊቸውን
የእራሳቸው የሚስትነት ማረጋገጫ ማስረጃ አቅርበዋሌ፡፡ ስሇሆነም በዙህ በግራ ቀኙ
መካከሌ በተነሳው ክርክር ሇጉዲዩ ዕሌባት ሇመስጠት በጭብጥነት ሉያዜ የሚገባው ነጥብ
የአሁን አመሌካች የሟች መ/አሇቃ መኮንን ሇማ ሚስት ሉሆኑ የማይችሌበትን የፌሬ
ነገር እና የሔግ ክርክር በአሁን መሌስ ሰጭ በኩሌ ቀርቧሌ ወይስ አሌቀረበም?
በተቃዋሚ በኩሌ ይህን መሰሌ ክርክር ካሌቀረበስ የአሁን አመሌካች የሟች ሚስት
መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቅርበዋሌ ወይስ አሊቀረቡም? የሚሇው ነው፡፡ ከዙህ
ነጥብ አንፃር ጉዲዩን ስንመሇከት መሌስ ሰጭ ሚስት እኔ ነኝ በሚሇው ሊይ አትኩረው
የተከራከሩ ከመሆኑ በቀር የአሁን አመሌካች ሚስት ሉሆኑ ያሌቻለበትን ክርክርና
ማስረጃ ያሊቀረቡ መሆኑን የመዜገቡ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ ምንም እንኳ የእርሷ ሚስትነት
ከክርክሩ አካሄዴ አኳያ ጥያቄ ውስጥ የገባ ባይሆንም የአሁን አመሌካች የሟች
የመ/አሇቃ መኮንን ሇማ ሚስት መሆኔ ተረጋግጦ ማስረጃ ይሰጠኝ የሚሇውን አቤቱታ
በዙያው ዯረጃ ሉያቋርጥ የሚችሌ ክርክርና ማስረጃን ግን አሊቀረበችም ፡፡ ስሇሆነም
የአሁን አመሌካች የሟች መ/አሇቃ መኮንን ሇማ ሚስት ሇመሆኗ የሚያረጋግጥ ማስረጃ
አቅርባሇች? በሚሇው ነጥብ ሊይ ጉዲዩ የተወሰነ ነው፡፡ ይህንንም በሚመሇከት በከፌተኛው
ፌ/ቤትየቀረቡት ምስክሮች ምንም እንኳ አመሌካችና ሟች ባሌና ሚስት ሆነው አብረው
ሲኖሩ እናውቃሇን በማሇት ያረጋገጡ ቢሆንም ቢጋቡና የጋብቻው ሥርዓት ሲፇፀም
ነበርን፤ እናውቃሇን በማሇት ያሊስረደ ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.699/2/ እንዯሚዯነግገው
ሚስትነትን በጋብቻ ሁኔታ አስረዴተዋሌ ማሇት አይቻሌም በማሇት የሰጠው ዴምዲሜ
ይህንን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ በመተርጎም ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
መፇፀሙን ተገንዜበናሌ፡፡
የፌ/ብ/ሔ/ቁ699/1/ የጋብቻ ጽሐፌ በላሇ ጊዛ ጋብቻ መኖሩን ሇመስረዲት የሚቻሇው
የባሌና ሚስትነት ሁኔታ መኖሩን በማስረዲት ነው ሲሌ ከዯነገገ በኋሊ ሁሇት ሰዎች
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የባሌና ሚስትነት ሁኔታ አሊቸው የሚባው ባሌና ሚስት ነን እየተባባለ አብረው የሚኖሩ
እንዯሆነና

ቤተመድቻቸውና

ላልችም

ሰዎች

በዙህ

ሁኔታ

መኖራቸውን

ሲያረጋግጡሊቸው ነው በማሇት ሇይቶ አስቀምጧሌ፡፡ በመሠረቱ ይኸው ዴንጋጌ ግሌጽ
ነው፡፡ ሔግ ግሌጽ ሆኖ በተገኘ ጊዛ ዯግሞ የሔግ ትርጉም ሥራ እንዯማያስፇሌግ የሔግ
አተረጓጎም ዳ ያስገነዜባሌ፡፡ በግሌጽ በሔግ በተመሇከተው አኳኋን አመሌካች በማስረጃ
ያረጋገጠች ሇመሆኑ እራሱ ይግባኝ ሰሚው

ፌ/ቤት የተቀበሇው ጉዲይ ነው፡፡ ነገር ግን

ወዯ

የሆነው

ትርጉም

ሥራ

እንዱገባ

ምክንያት

በዙህ

ዴንጋጌ

ቁጥር

699/2/

የተመሇከተው በተሇያዩ ሁኔታ ካሌታየ በቀር በፌ/ብ/ሔ/ቁ 708 ከተመሇከተው ከጋብቻ
ውጭ በግብረ ሥጋ ግንኙነት መኖር ከሚሇው በምን ሉሇይ ይችሊሌ የሚሇውን በመያዜ
ነው፡፡ ይሁን እንጂ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.699/2/አሇ የተባሇው ግንኙነት የሚመሇከት ሁኔታ
ሳይሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁ708 የተጠቀሰውን የሚመሇከት ነው የሚባሌ ከሆነ ይህንን የማሳየት
እና የመከሊከሌ ተግባር የሚሇየው በተከራካሪ ወገን ተግባርና ግዳታ ነው፡፡ ሇዙህም ነው
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 700/2/ የባሌና ሚስትነት ሁኔታ አሇመኖሩንን ሇመከራከር የሚቻሇው
የተከራካሪዎች

መድች

የሆኑ

ወይም

ያሌሆኑ

አራት

የመከሊከያ

ምስክሮችን

በማስመስከር ነው የሚሇውን መዯንገግ ያስፇሇገው፡፡
ስሇሆነም አመሌካች/የአሁን/ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.699/2/ ሇሚዯነግገው ሁኔታ የሟች የመ/አሇቃ
መኮንን ሇማ ማስት ሇመሆኗ በበቂ ሁኔታ ማረጋገጧ እየታወቀ ከሊይ እንዯተገሇፀው
አግባብነት ያሇውን ዴንጋጌ በትክክሌ ካሇመረዲት የተነሣ የሟች ሚስት መሆኗን
አሊረጋገጠችም በማሇት ማስረጃው አግባብነት እንዯላሇው ተዯርጎ ሚስት አይዯሇችም
ተብል የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀሙን ተገንዜብናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. አመሌካች ወ/ሮ አስረስ መስፌን የሟች መ/አሇቃ መኮንን ሇማ ሚስት ናቸው፡፡
እንዱሁም

ይኸው

ፌርዴ

በውጤት

ዯረጃ

መሌስ

ሰጭም

የሟች

ሚስት

መሆናቸውን አረጋጋጭ ነው ብሇናሌ፡፡
2. የአማ/ብ/ሔ/ክሌሌ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ.04313 በመስከረም
3ዏ ቀን 1998 ዓ.ም. እንዱሁም የከፌተኛው ፌ/ቤት በቁጥር 01052 በሰኔ 3ዏ
ቀን 1996 ዓ.ም. የሰጡት ውሣኔዎች በፌ/ሥ/ሥ/ቁ.348/1/መሠረት ተሻሽሇዋሌ፤
ይጻፌ ፤ መዜገቡ ተግቷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ/ 23021
ሏምላ 12 ቀን 1999 ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
አስግዴ ጋሻው
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አብዴራሂም አህመዴ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አበባወርቅ ጌታነህ - ጠበቃ አቻምየሇህ ተፇሪ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዋጋዬኃይላ - አሌቀረቡም፡፡
መዜገቡ ተመርምሮ ቀጥልየተመሇከተውፌርዴሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የሟች አቶ አማረ ይሌማ ሚስት ናቸው
ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ በፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ተሽሮ ሚስት
አይዯለም ተብል በመወሰኑ ነው፡፡
ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ሲሆን የአሁን አመሌካች የሆኑት ባቀረቡት
አቤቱታ የሟች አቶ አማረ ይሌማ ሚስትነቴ ይረጋገጥሌኝ በማሇት አመሌክተው
ፌ/ቤቱም የአመሌካችን ምስክሮች ሰምቶ በሰኔ 24 ቀን 1995 ዓ.ም. በዋሇው ችልት
አመሌካች የሟች አቶ አማረ ይሌማ ሚስት ናቸው በማሇት ውሣኔ የሰጠ ሲሆን ከዙህ
በኋሊም የአሁን ተጠሪ ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም በሞግዙት አዴራጊያቸው በወጣት
ወንዴወሰን አማረ ስም አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡
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የአቤቱታውም ይት በአመሌካች ወ/ሮ አበባወርቅ ጌታነህና በሟች አቶ አማረ ይሌማ
የነበረው ጋብቻ የቤተመዴ ጉባኤ በሰጠው ውሣኔ እና ፌ/ቤቱም በሏምላ 23 ቀን 1976
ዓ.ም. በሰጠው ትዕዚዜ መፌረሱ የተረጋገጠ

ስሇሆነና አመሌካቿም ከዙህ ጊዛ በኋሊ

ከሟች ጋር በትዲር ያሌኖሩ መሆናቸው ሟች ነዋሪ ከሆኑበት ቀበላ ሇባንክ በተጻፇ
ዯብዲቤ የተገሇጸ በመሆኑ አመሌካች ሚስት ሳይሆኑ ሚስት

ናቸው ተብል የተሰጠው

ውሣኔ ሞግዙት የሆንኩሇትን የወጣት ወንዴወሰን አማረን መብት የሚነካ በመሆኑ
ፌ/ቤቱ የሰጠው ውሣኔ ይሰረዜሌኝ የሚሌ ነው፡፡
የተጠሪ መቃወሚያም ሇአመሌካች ዯርሶ በሰጡት መሌስ ከሟች ጋር የነበራቸው ጋብቻ
በፌቺ ፇርሶ እንዯነበር ሳይክደ ከፌቺው በኋሊ ንብረት ሳይከፊፇለ ትዲራቸውን ቀጥሇው
እንዯነበር ከፌቺው በኋሊ በዯንቡ መሠረት ጋብቻ አሌተፇጸመም ቢባሌ እንኳ ጋብቻ
መኖሩን በሁኔታ ማስረዲት እንዯሚቻሌ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ የሚፇቅዴ በመሆኑ
ከፌቺ በኋሊም እንዯ ባሌና ሚስት መኖራቸውን በምስክሮች ማስረዲት ስሇሚቻሌ ከፌቺ
በኋሊ ጋብቻ አሌተፇጸመም በማሇት በተቃዋሚ የቀረበውን መቃመሚያ ውዴቅ በማዴረግ
ፌ/ቤቱ ውሣኔውን እንዱያፀናው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም በግራ ቀኙ በኩሌ የተቆጠሩትን ምስክሮችን ከሰማ
በኋሊ በአመሌካችና በሟች መካከሌ የትዲር ሁኔታ ስሇመኖሩ አመሌካች ምስክሮች
እንዲሌተረጋገጠ በውሣኔው ሊይ አስፌሮ ይሌቁንም በአመሌካች ሌጅ በአቶ ዮናስ አማረ
ጥያቄ አመሌካችና ሟች አቶ አማረ ይሌማ በነዋሪነት ከተመገቡበት ቀበላ በሶስት
ምስክሮች ተረጋግጦ ሇኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ የተጻፇው ዯብዲቤ ሟች ከአመሌካች ጋር
የነበራቸው ትዲር በፌቺ ከፇረሰ
የሚያስገነዜብ

ስሇሆነ ጋብቻ

በኋሊ እስከ እሇተሞታቸው ትዲር እንዲሌነበራቸው

ስሇመፇጸሙ የትዲር ሁኔታ መኖርን በማስረዲት ፌ/ቤቱ

የሔግ ግምት ሉወስዴ እንዯሚችሌ በቤተሰብ ሔግ ቁጥር 97/1/ ሊይ የተዯነገገ ሲሆን ይህ
ግምት በበቂ ማስረጃ ሉፇርስ እንዯሚችሌ በዙሁ አንቀጽ 97/2/ ሊይ ስሇተመሇከተና
በአመሌካችና በሟች መካከሌ የትዲር ሁኔታ ስሇመኖሩ አስቀዴሞ የተሰጠው ውሣኔ በበቂ
ማስረጃ የተስተባበሇ ስሇሆነ ቀዯም ሲሌ አመሌካች የሟች ሚስት ናቸው ተብል
የተሰጠው ውሣኔ ተሰርዞሌ በማሇት ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
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ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተውም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራ ቀኙን አከራክሮ ይግባኝ
ባይና/አመሌካች/ሟች አማረ ይሌማ በ1966 ዓ.ም.

ተጋብተው በ1976 ዓ.ም ጋብቻው

ከፇረሰ በኋሊ ሇአራት ወራት ተሇያይተው ኖረው መሌስ ሰጪ ታርቀው እንዯነበርና
ጋብቻው ፇርሶ ከነበረ በኋሊ የንብረት ክፌፌሌ ተዯርጎ እንዲሌነበረ በአመሌካች ምስክሮች
ተረጋግጧሌ በማሇት በውሣኔው ሊይ አስፌሮ አመሌካችና ሟች መታረቃቸው ከተረጋገጠ
የሚኖረውን ውጤት በተመሇከተ የተፊቱ ባሌና ሚስት ግንኚነታቸውን ሇማዯስ ቢፇሌጉ
እንዯገና መጋባት አሇባቸው ወይንስ በእርቅ ስምምነት ወዯነበሩበት

ይመሇሳለ የሚሇውን

የቤተሰብ ሔጉ ምሊሽ እንማይሰጥና ነገር ግን በሃገራችን በሔሌ መሠረት የተፊቱ ባሌና
ሚስት ከፌቺ በኋሊ ሲታረቁ ዴጋሚ ጋብቻ ሲፇጽው እንዯማይስተዋለና የእርቅ
ስምምነቱ በእራሱ እንዯ ባሌና ሚስት ሇመኖር ሃሣብ ያሊቸው መሆኑን የሚያስገነዜብ
ሲሆን በተመሳሳይም አመሌካችና ሟች በፌቺ ከተሇያዩ በኋሊ መታረቃቸውን እንዯ ባሌና
ሚስት

ሆነው በጋብቻ የመኖር ውጤት ያሇው መሆኑን የሚያስገነዜብ ከመሆኑም በሊይ

ከፌቺውም በኋሊ ንብረት ያሌተከፊፇለ ስሇሆነና የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ጋብቻ የሇም በማሇት
የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ አይዯም በማሇት ሽሯሌ፡፡
በዙህ ውሣኔ ቅር የተሰኙትም የአሁን ተጠሪ የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት አቅርብው ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ አመሌካች ከሟች ጋር
የነበራቸው ጋብቻ ጋር ፇጽመው ወይንም ጋብቻው ስሇመፇጸሙ የትዲር ሁኔታ መኖሩን
አስረዲሇሁ በማሇት ሳይሆን ጋብቻው ከፇረሰ በኋሊ ታርቀን አብረን ኖረናሌ በማሇት
ስሇሆነ መታረቅም ሆነ አብሮ መኖር ጋብቻን እንዯመፇጸም አያስቆርጥም የሚሌ ትችት
አስፌሮ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ በመሻር አመሌካች የሟች ሚስት አይዯለም
በማሇት ውሣኔ ሠጥቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታም ሇዙህ ሰበር ችልት ሉቀርብ የቻሇው ይህንኑ ውሣኔ መቃወም ሲሆን
ችልቱ የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ ጋብቻው የፇረሰው በፌቺ ወይንስ በሞት የሚሇው
ነጥብ ሇሰበር ችልት ቀርቦ መጣራት እንዯሚገባው በማጤኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ
ቀኙን

አከራክሯሌ፡፡

ተጠሪም

በበኩሊቸው

የፋዳራሌ

ጠ/ፌ/ቤት

ውሣኔ

የሚነቀፌ

አሇመሆኑን በመርር አቤቱታው ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
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በአጠቃሊይ የክርክሩ ይት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የሔግ
ነጥብ በአመሌካችና

በሟች

አቶ

አማረ

ይሌማ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በ1976

ዓ.ም.በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ ሟች እስከሞቱበት በ1995 ዓ.ም. ዴረስ በመካከሊቸው በዴጋሚ
ጋብቻ ተፇጥሯሌ ወይንስ አሌተፇጠረም የሚሇው በመሆኑ ይህንኑ የሔግ ጭብጥ
በመያዜ አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
አመሌካችና ሟች አቶ አማረ ይሌማ በ1966 ዓ.ም.ተጋብተው በ1976 ዓ.ም.ተጋብቻው
በ1976 ዓ.ም.ጋብቻ በፌቺ የፇረሰ መሆኑን ግራ ቀኙ አሌተካካደበትም፡፡ በመካከሊቸው
የነበረው ጋብቻ በ1976 ዓ.ም. በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ ብዘም ሳይቆዩ ከአራት ወራት በኋሊ
ተመሌሰው ታርቀው አብረው መኖር እንዯጀመሩ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ
በአመሌካች ምስክሮች ተረጋግጧሌ፡፡
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 94 መሠረት ጋብቻ መኖሩን ማስረዲት የሚቻሇው
በጋብቻ የምስክር ወረቀት መሆኑ የተመሇከተ ሲሆን የምስክር ወረቀቱ በላሇ ጊዛ
የትዲርሁኔታመኖርንማስረዲትበጋብቻእንዲሇማረጋገጥ እንዯሚቻሌ በዙሁ የቤተሰብ ሔግ
አንቀጽ 96 እና 97 ተመሌክቷሌ፣
በላሊ በኩሌም የተፊቱ ባሌና ሚስት የሚታረቁበት ጊዛ በዴጋሚ ጋብቻ መፇጸም
የሚገባቸው ስሇመሆኑ በቤተሰብ ሔጉ ሊይ አሌተመሇከተም፡፡ በእርግጥ ጋብቻ በፌቺ
ከፇረሰ በኋሊ በዴጋሚ መጋባት አዱስ ጋብቻ ከመመሥረት የተሇየ ስሇማይሆን ዴጋሚ
ጋብቻ መመሥረትን በተመሇከተ በሔግ መዯንገግ አስፇሊጊ ሉሆን አይችሌም የሚሌ
ክርክር ሉያስነሳ እንዯሚችሌ
ዓመት የጋብቻ ጊዛ በኋሊ

ቢታመንም በተያው ጉዲይ አመሌካችና ሟች ከ1ዏ

በ1976 ዓ.ም. ተፊተው ብዘም ሳይቆይ ከአራት ወራት በኋሊ

ሟች እስከሞቱበት 1995 ዓ.ም. ዴረስ አብረው እንዯኖሩ በመሌካች ምስክሮች የተነገረው
ሲታይ እራሳቸውን እንዯ ባሌና ሚስት እንዯሚቀጥሩና ኀብረተሰቡም ባሌና ሚስት
ናቸው በማሇት የተቀበሊቸው መሆኑን የሚያሳይና ይህም በቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 96
መሠረት በመካከሊቸው የትዲር ሁኔታ መኖሩን የሚያስገነዜብ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በመካከሊቸው የትዲር ሁኔታ መኖሩ ከተረጋገጠ ዯግሞ ጋብቻ መፇጸሙን በአንቀጽ
97/1/መሠረት የሔግ ግምት /Legal Presumption/ መውሰዴ የሚቻሌ ሲሆን ይህንን
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የሔግ ግምት ማፌረስ የሚቻሇው በአንቀጽ 97/2/ መሠረት ይህንን በሚክዯው ወገን
አስተማማኝ ማስረጃ በሚቀርብ ጊዛ ነው፡፡
በዙህ ረገዴ በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ አመሌካትና ሟች አቶ አማረ ይሌማ
ሲኖሩበት ከነበረው የቀበላ አስተዲዯር ሇኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ በተጻፇ ዯብዲቤ ጋብቻው
በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ ሟች ትዲር ያሌነበራቸው መሆኑ የተገሇጸ ቢሆንም ይህ ማስረጃ
ሔጉ እንዯሚጠይቀው የሔግ ግምቶን ሇማፌረስ አስተማማኝ ማስረጃ ሆኖ አሌተገኘም፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 21648 በታህሣስ 25 ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ

መሠረታዊ

የሔግ

ስህተት

ያሇበት

ሆኖ

ስሇተገኘ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.

348/1/መሠረት በመሻር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 32637 በሏምላ 28 ቀን 1997
የሰጠው ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡
2. በአመሌካች ወ/ሮ አበባወርቅ ጌታነህና በሟች አቶ አማረ ይሌማ መካከሌ የትዲር
ሁኔታ መኖሩ ስሇረጋገጠ አመሌካች የሟች ሚሰት ናቸው ተብል ተወስኗሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
4. መዜገቡ ተግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ.23493
ሰኔ 26 ቀን 1999 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይታዯሰ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
አሰግዴ ጋሻው
ሂሩት መሇሠ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አንማው ገየ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ወርቄ መኮንን
መዜገቡን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ክርክር ከሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች ሚስት ማን ነች? የሚሇውን
የሚመሇከት ነው፡፡
ክስ የቀረበሇት የከፌተኛው ፌ/ቤት በዙህ ነጥብ ሊይ ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክርና
ማስረጃ ተመሌክቶ የአሁን መሌስ ሰጭ ከሟች ጋር በ1983 ዓ.ም ጋብቻ የፇጸመች
ቢሆንም በኑሮ አሇመግባባት በእርሷ ክስ አቅራቢነት በወረዲው ፌ/ቤት 1992 ዓ.ም
ጋብቻው እንዱፇርስ ተዯርጓሌ፡፡ ይህንንም እርሷ አሌካዯችውም፡፡ በእርሷ በኩሌ የቀረበው
ክርክር እንዯገና መስከረም ዏ8 ቀን 1995 ዓ.ም. ታርቄያሇሁ የሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ
ሇማህበራዊ ዋስትና መ/ቤት የቀረበውን ማስረጃ እንዯተመሇከትነው በወረዲው ፌ/ቤት
በተሰጠው የፌቺ ውሣኔ መሠረት ሟች ከአሁን መሌስ ሰጭ ሇተወሇደት ሌጆች እስከ
1996 ዓ.ም ዴረስ የሌጅ ቀሇብ ብር 5ዏ.ዏዏ ሲከፌሌ የቆየ መሆኑን ነው፡፡ መሌስ ሰጭ
እንዯምትሇው በ1995 ዓ.ም ታርቃ ቢሆን ኖሮ ሟች ሇሌጆች ቀሇብ ባሌከፇሇ ነበር፡፡
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ይህም የሚያመሇክተው መስከረም ዏ8 ቀን 1995 ዓ.ም. ታርቄያሇሁ ስትሌ ያቀረበችው
ማስረጃ እምነት የሚጣሌበት አሇመሆኑን ነው በማሇት መሌስ ሰጭ የሟች ሚስት
አይዯሇችም፤ በተቃራኒው የአሁን አመሌካች የሟች ሚስት መሆኗን በበቂ ማስረጃ
አስዯግፊ ያስረዲች ስሇሆነ ሚስት ናት በማሇት ወስኗሌ፡፡
የይግባኝ አቤቱታ የቀረበሇት የክሌለ ጠ/ፌ/ቤትም የይግባኝ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ
የአሁን አመሌካች በዯምበጫ ወረዲ ፌ/ቤት መሌስ ሰጭ ዯግሞ በዯ/ማርቆስ ወረዲ ፌ/ቤት
ሚስትነታቸውን አረጋግጠው አስወስነዋሌ፡፡ ሚስትነት ተረጋግጦ የተሰጠውን ውሣኔ
አንዲቸው የአንዲቸውን አሊሻሩትም፣ ውሣኔው ሔጋዊ ውጤት ያሇው ነው፡፡ ስሇሆነም
ሁሇቱም ሚስቶች ናቸው በማሇት ከመብት በኋሊ የጡረታ አበለ ሇማን ይገባሌ
የሚሇውን

በሚመሇከት

አበሌ

በየጊዛው

ሇመክፇሌ

ከዯመወዜ

ተቀናሽ

እየሆነ

ከተጠራቀመው የሚከፇሌ እስከሆነ ዴረስ ከሟች ጋር ረም ሊሇ ጊዛ አብራ ሇቆየችው
መሆን ይገበዋሌ፡፡

በዙህ ጉዲይ መሌስ ሰጭ ሇ1983 ዓ.ም. ጀምሮ ከሟች ጋር በትዲር

የቆየች በመሆኑ የጡረታ አበለ ሇመሌስ ሰጭ ይክፇሌ ከሚሇው መዯምዯሚያ ዯርሷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም

የሥ/ፌ/ቤት የጡረታ አበለ ሇመሌስ ሰጭ ሉከፇሌ ይገባሌ

ሇሚሇው ውሣኔ መሠረት ያዯረገው ምክንያት ሔጋዊ መሠረት የሇውም፤ እንዱሁም
የከፌተኛው ፌ/ቤት የግራ ቀኛችን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ የአመሌካችን ሚስትነት
ሇይቶ በአግባቡ ወስኖ እያሇ የጠ/ፌ/ቤት ሁሇታችንንም ሚስቶች ናቸው በማሇት መወሰኑ
አግባብ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡
መሌስ ሰጭም ውሣኔው ሉፀና ይገባሌ የምትሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ተከራክራሇች፡፡
እኛም ጉዲዩን ተመሌክተናሌ እንዯተመሇከትነውም ሁሇቱም ወገኖች በየፉናቸው የሟች
ሚስት

እና

የሌጆቻቸው

ሞግዙት

መሆናቸውን

በተሇያዩ

ፌ/ቤት

አረጋግጠው

አስወስነዋሌ፡፡ ይህ ውሣኔ በይግባኝ አማካኝነት የተሻረ ሇመሆኑ በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረበ
መከራከሪያ የሇም፡፡ ይህም ሲሆን ሚስትነትን በማረጋገጥ የተሰጠው ውሣኔ ሔሌውና
ያሇው እና ሔጋዊ ውጤትን የሚያስከትሌ ነው፡፡ የጠ/ፌ/ቤቱ ይህንኑ መሠረት አዴርጎ
ሁሇቱም ወገኖች አመሌካችና መሌስ ሰጭ የሟች ሔጋዊ ሚስቶች ናቸው ሲሌ የሰጠው
ውሣኔ በአግባቡ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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ይሁን እንጂ የጠቅሊይ ፌ/ቤት በዙህ ውሣኔ መገዯብ ሲገባው ከዙህ አሌፍ የጡረታ አበለ
ሇየትኛዋ ሚስት ይገባሌ የሚሇውን ጭብጥ ይዝ እና ይህንንም ሇመሇየት ከሟች ጋር
ሇረዥም ጊዛ በትዲር የኖረችው የትኛዋ ናት የሚሇውን መሠረት አዴርጎ የጡረታ አበለ
ሇአሁን መሌስ ሰጭ ሉከፇሌ
ሚስቶች

ናቸው

በሚሌ

ይገባሌ ሲሌ መወሰኑ በዙያው ጉዲይ ሁሇቱም የሟች
ከሰጠው

ውሣኔ

ጋር

የሚጣርስ

ሆኖ

አግኝተነዋሌ፡፡

እንዯቀረበሇት ጥያቄ ሚስትነት በማረጋገጥ ረገዴ ዲኝነት መስጠት ሲገባው ከተጠየቀው
ዲኝነት ውጭ በመሄዴና የሚስትነትን ውሣኔ ውጤት በሚያስቀር አኳኋን መወሰኑ ሥነ
ሥርዓታዊ የሔግ ስህተት ፇጽሟሌ፡፡

ውሣኔ
1. ወ/ሮ አንማው ግዬ እና ወ/ሮ ወርቄ መኮንን ሁሇቱም የሟች ሚስቶች ናቸው፤
የጡረታ አበለም ሇሁሇቱም ሉከፇሌ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
2. የአ/ብ/አ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ.07542 በየካቲት 16 ቀን 1998 ዓ.ም.
የሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348(1) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
3. የምሥ/ጎጃ/መስ/ዝን ከፌተኛው ፌ/ቤት በመ/ቁ.1039 በመስከረም 2ዏ ቀን 1998
ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ/ 24625
ጥቅምት 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴርመሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ተገኔ ጌታነህ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሳዴያ አህመዴ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ራሔማ ዓሉ - ቀረቡ፡፡
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
አቤቱታው የንብረት ይገባኛሌ ጥያቄን መነሻ ያዯረገ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
በተጀመረበት የወረዲ ፌ/ቤት ከሣሽ የነበረችው የአሁንዋ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ
የመሠረተችው ተከሣሽ የሟች ባሇበቴ ማሩ ሱላይማን ንብረት የሆነ ቤት ይዚ ስሇምትገኝ
የእኔንና

ከሟች የወሇዴኩትን ሌጄን ዴርሻ ታካፌሇን በማሇት ነው፡፡ ክሱ የቀረበሇት

ፌ/ቤት የሁሇቱንም ወገኖች ክርክር ከሰማ በኋሊ፣ ከሣሽና ተከሣሽ የሟች ሚስቶች
ናቸው፡፡ በመሆኑም የቤቱን ግማሽ ሁሇቱ ይካፇለ፡፡ ግማሹን ዯግሞ ሇሌጁ ይሁን
በማሇት ሲወሰን፣ በዙህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የከፌተኛ ፌ/ቤት ግን ቤቱ
የተገዚው ሟች እና ተጠሪ ባፇሩት ገንብ ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት አመሌካች
ከቤቱ ሌትካፇሌ አይገባም ሲሌ ወስኖአሌ፡፡ የመጨረሻውን ይግባኝ የሰማው የአማራ
ብሓራዊ

ክሌሊዊ

መንግሥት

ጠ/ፌ/ቤትም

የከፌተኛው

አጽንቶአሌ፡፡ አቤቱታው የቀረበው በዙህ ሊይ ነው፡፡
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ፌ/ቤት

የሰጠውን

ውሣኔ

እኛም አመሌካች ግንቦት 2 ቀን 1998 ዓ.ም. በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን
አቤቱታ መነሻ በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር
ችልት እንዱታይ የተወሰነው አከራካሪው ቤት አመሌካችና ማሩ ሱላይማን በጋብቻ
ውስጥ

በነበሩበት ጊዛ የተገዚ ሆኖ ሳሇ፣ አመሌካችና ማሩ ሱላይማን አብረው

አሌኖሩም፣ ቤቱ የተገዚበት ገንብም ማሩ ሱላይማን ከተጠሪ ጋር በነበረበት ጊዛ የተገኘ
ነው በሚሌ ምክንያት አመሌካች ከቤቱ ዴርሻ የሊትም የመባለን አግባብነት መርምሮ
መወሰን አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው፡፡ በመሆኑም ይህንኑ ነጥብ አቤቱታ ከቀረበበት
ውሣኔ እና በሔጉ ጋር አገናዜበን መርመረናሌ፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው አከራካሪው ቤት የተሠራው በአመሌካች እና በሟች ማሩ
ሱላይማን

መካከሌ

በተጋቢዎቹ

መካከሌ

ተመሥርቶ

የነበረው

የተመሠረተው

ጋብቻ

ጋብቻ
ፀንቶ

ፀንቶ

በነበረበት

ባሇበት

ወቅት

ወቅት
የተገኘ

ነው፡፡
ንብረት

የተጋቢዎች የጋራ ሃብት ነው ተብል የሔግ ግምት እንዯሚወሰዴበት በሔግ ተዯንግጓሌ፡፡
ይህ የሔግ ግምት ቀሪ ማዴረግ የሚቻሇው አንዯኛው ተጋቢ ንብረቱ የግሌ ሀብቱ
እንዯሆነ ካስረዲ ብቻ ነው ፡፡ በተያው ጉዲይ እንዯሚታየው የአከራካሪው ቤት የሟች
የግሌ ንብረት ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ ቤቱ የሟች የግሌ ንብረት መሆኑ በሔግ
አግባባ ካሌተረጋገጠ እና ከፌ ሲሌ የተሰጠውን የሔግ ግምት ቀሪ የሚያዯርግ የተሇየ
ሁኔታ እስከላሇ ዴረስ አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት የሊትም ሇማሇት

የሚቻሌበት

ሔጋዊ ምክንያት አይኖርም፡፡ ሔጋዊ ምክንያት ሳይኖር አመሌካችን ከንብረቱ እንዲትካፇሌ
ማዴረግ

ዯግሞ መሠረታዊ

የሔግ

ስህተት መፇጸም

የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ነው

የሚሆነው፡፡

ስሇዙህም

ውሣኔ
1. በአማራ ብ/ክ/መ/የሰሜን ጎንዯር ዝን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.07983 ታህሣስ 22
ቀን 1997 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ.05615
መጋቢት 7 ቀን 1998 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁ.348/1/
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. በአማራ ብ/ክ/መ/የዯባርቅ ወረዲ ፌ/ቤት የሰጠው ውሣኔ ፀንቶአሌ፡፡ በመሆኑም
የንብረቱ ክፌፌሌ በዙሁ ወረዲ ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረት ይፇጸም ብሇናሌ፡፡
ወጪናኪሣራግራቀኝወገኖችየየራሳቸውንይቻለ፡፡መዜገቡይመሇስ፡፡

የማይነበብየአምስትዲኞችፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ.25005
ህዲር 3 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ፌሰሏ ወርቅነህ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- አቶ መኮንን በሊቸው - ቀረበ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሇሚቱ አዯም - ቀረበች፡፡

መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ርዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን በፌቺ መፌረስ ተከትል የተነሳውን
የንብረት

ክፌፌሌ

ክርክር

የሚመሇከት

ነው፡፡

ክርክሩ

በተጀመረበት

የፋዳራሌ

መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገኖች በየበኩሊቸው ያቀረቡት የንብረት ጥያቄ እና
በዙህ ረገዴ ያነሱት የመከራከሪያ ነጥብ በዜርዜር ታይተዋሌ፡፡ ክርክር ከተዯረገባቸው
ንብረቶች መካከሇ ዋነኛው በወረዲ 19 ቀበላ 55 ክሌሌ ውስጥ ይገኛሌ የተባሇው በቁጥር
318 የሚታወቀው መኖሪያ ቤት ነው፡፡ በተዯረገው ክርክር ተጠሪ የዙህን ቤት ብቸኛ
ባሇቤት እንዯሆነች የገሇጸች ስትሆን፣አመሌካች ዯግሞ ቤቱ ጋብቻው ጸንቶ በነበረበት ጊዛ
የተሠራ /የተፇራ/የጋራ ንብረት ነው በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ዯግሞ ቤቱ ከጋብቻው በፉት ተጀምሮ የነበረ ነው የሚሌ ምክንያት በመስጠት የተጠሪ
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የግሌ ሀብት መሆን አሇበት፡፡ አመሌካች ሇቤቱ ያወጣው ገንብ ታስቦ ይመሇስሇት
በማሇት ወስነዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዙሁ ሊይ ነው፡፡
እኛም አመሌካች ግንቦት 21 ቀን 1998 ዓ.ም. በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን ቅሬታ
መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡
አቤቱታው

በሰበር

ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች

ሇቤቱ

ስራ የበኩለን

አስተዋጽኦ ማዴረጉ በዜርዜር ተገሌጾ ሳሇ የጋራ ባሇሃብት ሉሆን አይችሌም የመባለን
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዙሁ መሠረትም ይህን ነጥብ ከስር ጀምሮ ከተዯረገው
ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዜበን መርምረናሌ፡፡
መዜገቡን በአጠቃሊይ መርምረን እንዯተገነብነው ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት ያረፇበት
መሬት ጋብቻው ከመፇጸሙ በፉት ተጠሪ በማኀበር ከተመራች በኋሊ የቤት ስራው
መስከረም 29 ቀን 1979 ዓ.ም.መጀመሩን፣ ጋብቻው ታህሣስ 26 ቀን 1979 ዓ.ም.
በመፇጸሙን፣ ቤቱ ሥራው አሌቆ ሇማህበሩ አባሊት የተከፊፇሇው በጥቅምት ወር 198ዏ
ዓ.ም. መሆኑን፣ቤቱ ተስፊፌቶ የተሠራውና ቤትም የሆነው ጋብቻው ከተፇፀመ በኋሊ
እንዯሆነ፣ሇቤቱ ማሠሪያ ከባንክ በብዴር ገንብ የወሰዯችው ተጠሪ ብትሆንም፣ ከ1981
ዓ.ም.ጀምሮ ጋብቻው በፌቺ እስከፇረሰበት 1993 ዓ.ም.ዴረስ በአመሌካች በኩሌ ሲከፇሌ
መቆየቱን የስር ፌ/ቤቶች በማስረጃ አረጋግጠዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ፌ/ቤቶቹ በፌሬ
ነገር ረገዴ ይህን ቢያረጋግጡም የቤቱ ስራ የተጀመረው ከጋብቻው በፉት ማሇትም
መስከረም 29 ቀን 1979 ዓ.ም. /ሦስት ወር የማይመዜን ጊዛ/ ነው የሚሌ ምክንያት
በመስጠት ብቻ የተጠሪ የግሌ ሀብት ነው የሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡
በበኩሊችን እንዯምናየው አከራካሪው ቤት በእርግጥም ቤት የሆነው አመሌካች እና ተጠሪ
ጋብቻቸውን ከፇጸሙ በኋሊ እንዯሆነ የሥር ፌ/ቤቶች በቀረበሊቸው ማስረጃ በሚገባ
አረጋግጠዋሌ፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ ሇቤቱ መሥሪያ በሚሌ ከባንክ በብዴር የተወሰዯውን
ገንብ ሲከፇሌ የቆየው በአመሌካች በኩሌ እንዯሆነ እና ይህም የሆነው ጋብቻው ፀንቶ
በነበረበት ወቅት ነው፡፡ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት የሚባሇው ባሌና ሚስቱ ከግሌ
ንብረታቸውና

ከግሌ

ወይም

ከጋራ

ንብረታቸው

የሚያገኘውን

ገቢዎች

ሁለ

እንዯሚያጠቃሌሌ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔ/አዋጅ ቁ.213/92/አንቀጽ 62/1/ተመሌክቶአሌ፡፡
አንዯኛው ተጋቢ ሀብቱ የግለ ስሇመሆኑ ካሊስረዲም ንብረቱ በአንዯኛው ተጋቢ ስም ብቻ
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የተመገበም ቢሆን የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው ተብል በሔግ እንዯማገመት በዙሁ
የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 63/1/ ተዯንግጎአሌ፡፡ ወዯያዜነው ጉዲይ ስንመሇስ አከራካሪው ቤት
ያረፇበት ቦታ/መሬት/ ከጋብቻው በፉት ተጠሪ በማኀበር የተመራችው ከመሆኑ እና
ጋብቻው ሉፇጸም ጥቂት ጊዛ ሲቀረው ሥራው ከመጀመሩ በስተቀር በተጠሪ የግሌ
ጥረት እና ሃብት ብቻ የተገነባ ነው የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ከሁለ በሊይ ዯግሞ ጋብቻው
በተፇጸመበት ጊዛ ወይም ከዙያ በፉት ቤቱ የተጠሪ የግሌ ሃብት ነው ተብል በጋብቻ
ውሌ

ተሇይቶ

አሌተመሇከተም ፡፡

እንዯምንመሇከተው

እንግዱህ

ቤቱ

በማንኛውም

መሇኪያ የተጠሪ የግሌ ሃብት ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በዙህ ረገዴ
የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በዙህ ጉዲይ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 2141 ታህሣስ 7 ቀን
1997 ዓ.ም. የሰጠው እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.36010 ሚያዜያ 18
ቀን 1998 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ ተሻሽሇዋሌ፡፡
2. አከራካሪው ቤት የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት ነው፡፡ ሁሇቱም እኩሌ
የመካፇሌ መብት አሊቸው ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
በዙህ ሰበር ችልት ውሣኔ መሠረት ይፇጸም ንዴ ሇስር ፌ/ቤቶች ይጻፌ፡፡
መዜገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 25281
ጥር 29 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ተገኔ ጌታነህ
መስፌን ዕቁበዮናስ
አብደራሂም አህመዴ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- ወ/ሮ መሠረት ፌስሏ - ቀርባሇች፡፡
ተጠሪ፡- አቶ ቀሌቤሣ አበው - ቀርቧሌ፡፡
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች ሰኔ 6 ቀን 1998 ዓ.ም. ጽፇው
ባቀረቡት ማመሌከቻ መነሻነት ነው፡፡
የጉዲዩ የስር አመጣጥ አመሌካች የስር ከሣሽ ከመሆን በተጠሪ ሊይ ባቀረቡት ክስ ጋብቻ
መሥርተው ሲኖሩ ከየካቲተ 1 ቀን 1996 ዓ.ም. ጀምሮ ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ጋብቻ
በፌቺ መፌረሱንና የጋራ ንብረት ክፌፌሌ እንዱዯረግ ባመሇከቱት መሠረት የንብረት
ዜርዜር አቅርበው ከዙህ ዜርዜር ውስጥ በጋራ የሠሩትን ቤት እንዲካፇለና ተጠሪ ቤቱን
አከራይተው ስሇሚጠቀሙና ኪራዩም በወር ብር 35ዏ/ሦስት መቶ ሃምሣ / ስሇሆነ የ1ዏ
ዓመት ኪራይ ብር 36ዏዏዏ/ሰሊሣ ስዴስት ሺህ ብር/ አመሌካች ስሊገኙ ቤቱ ተገምቶ
የግምቱን ግማሽ በመክፇሇ ሌጆቼን እንዲሳዴግበት በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም ተጠሪ ቤቱ የተሠራበትን ቦታ ከአመሌካች
ጋር በጋብቻ ከመተሣሰራቸው በፉት ያገኙት ስሇሆነ አመሌካች የቦታው ይዝታ ተካፊይ
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የሚሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ ሆኖም ቤቱ የተሰራው ግራ ቀኙ ጋብቻ ከመሠረቱ በኋሊ
ስሇሆነ በባሇሙያ ተገምቶ የቤቱን ግማሽ ተጠሪ ሇአመሌካች ይክፇለ፡፡ የኪራይ ገቢን
በተመሇከተ አመሌካች በማስረጃ አስዯግፇው ባሇማቅረባቸው ተቀባይነት የሇውም በማሇት
ወስኗሌ፡፡ ይህ ውሣኔ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ፀንቷሌ፡፡
አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት በዙህ መነሻነት ሲሆን ይህ ፌርዴ ቤት አቤቱታውን
መርምሮ መሌስ ሰጪን ካስቀረበ በኋሊ ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ ክርክሩንም ከሔጉ ጋር
በማገናብ መርምሯሌ፡፡ በዙህም መሠረት የስር ፌርዴ ቤት ያሇአመሌካች ስምምነት
የቤቱን ግምት አጋማሽ ከተጠሪ ይቀበለ በማሇት መወሰኑ ባግባቡ መሆን አሇመሆኑን
ይህ ፌርዴ ቤት እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
አመሌካች የቤቱን ግምት ግማሽ ተቀብሇው እንዱወጡ የተወሰነው በተመሇከተ የሥር
ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ተጠሪ የቦታውን ይዝታ ያገኙት ከአመሌካች ጋር በጋብቻ
ከመተሳሰራቸው

በፉት በመሆኑ በዙህ ይዝታ ሊይ አመሌካች ተካፊይ የሚሆኑበት

ምንም ምክንያት የሇም የሚሌ መሆኑ ተረዴተናሌ፡፡ ከፌርዴ ቤቱ ውሣኔ ሇመረዲት
የተቻሇው ቤትና ቦታውን ነጣጥል በማየቱ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ይህን ሇማዴረግ
ያስቻሇውን ዴንጋጌ አሌጠቀሰም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1131 ሊይ እንዯተመሇከተው በአመሌካችና
በተጠሪ መካከሌ ቤቱን በተመሇከተ የጋራ ባሇሀብትነት መብት በፌርዴ ቤቱ ውሣኔ
የተመሠረተ ሇመሆኑ አኳያ አመሌካች በቤቱ ሊይ ያገኙት የጋራ ባሇሀብትነት መብት
የመሬቱ ይዝታንም ስሇሚያጠቃሌሌ መብታቸው በይዝታውም ሊይ የተረጋ ይሆናሌ፡፡
ምክንያቱም በዙህ ዴንጋጌ መሠረት በቤት ሊይ የተገኙ መብቶች እንዯ አንዴ ሙለ
ክፌሌ መሬቱንም እንዯሚያጠቃሌለና በተከታዩ አንቀጽ 1132 ሊይ እንዯተመሇከተው
ቤቱም የመሬቱ አንዴ አቋም ሆኖ የሚቆጠር በመሆኑ ነው፡፡ በተጨማሪም ከሊይ
በተጠቀሰው የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1131 መሠረት የቤቱ የጋራ ባሇሀብትነትና ቤቱ የቆመበት
መሬት የተጠሪ የግሌ ባሇይዝታነት በተመሇከተ ግራ ቀኙ አስቀዴሞ ያዯረጉት ውሌ
ባሇመኖሩ ይህ በላሇበት ሁኔታ የሥር ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ከጋብቻው በፉት የመሬቱ
ባሇይዝታ ነበር በማሇት መወሰናቸው አግባብ ካሇመሆኑም በሊይ መሠረታዊ የሔግ
ስህተትም ነው፡፡በላሊም በኩሌ የጋራ ሀብትን ሇማከፊፇሌ አመቺ በማይሆንበት ጊዛ ግራ
ቀኙ ንብረቱን አንዲቸው እንዱያስቀሩ መስማማት እንዯሚቻሌ፣ ሇመስማማት ያሌተቻሇ
ቢሆን ግን ንብረቱ ተሸጦ ገንቡን እንዯሚከፊፇለ፣ በንበረቱ አሻሻጥ ካሌተስማሙ
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ዯግሞ ንብረቱ በአንዯኛው ጠያቂነት በጨረታ

እንዯሚሸጥ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ

አንቀጽ 92 በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ ከዙህ ውጪ ተከራካሪ ወገኖች በንብረቱ አከፊፇሌ
ካሌተስማሙ በስተቀር ፌርዴ ቤቶች በራሳቸው ተነሣሽነት ንብረቱን ሇአንዯኛው ተከራካሪ
ወገን እንዱሰጥ የማዴረግ ሥሌጣን እንዯላሊቸው ከዴንጋጌው ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ ከዙህ
አኳያ የሥር ፌርዴ ቤቶች ሁሇቱም ተከራካሪ ወገኖች ቤቱ ሇአንዲችን ብቻ ይገባሌ
በማሇት እየተከራከሩ ባሇቡት ሁኔታ ተጠሪ ቤቱን እንዱያስቀር በማሇት የሰጡት ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡

ውሣኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.33271 የካቲት 1ዏ ቀን 1997
ዓ.ም. እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.38782 መጋቢት 27 ቀን
1998 ዓ.ም. ቤቱ ሇተጠሪ ይገባሌ በማሇት የሰጧቸው ውሳኔዎች ተሽረዋሌ፤
ይጻፌ፡፡
2. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ቤቱን በዓይነት መካፇሌ
የሚችለ ከሆነ እንዱካፇለ፣ መካፇሌ የማይችለ ከሆነ አንደ ሇላሊው ግምቱን
ሰጥቶ ቤቱን እንዱያስቀር ፣ በዙህ ካሌተስማሙ ቤቱ በሏራጅ ተሸጦ ገንቡን
እንዱካፇለ ያዴርግ ንዴ ታዞሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዜገቡተግቷሌይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ 26839
ህዲር 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ፌሰሏ ወርቅነህ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አስካሇ ሇማ -ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ሣህሇ ሚካኤሌ በዚብህ - ቀረቡ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ጉዲይ ግራ ቀኙ ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ በንብረት ክፌፌሌ
ሊይ ያዯረጉት ክርክር ታይቶ በተሰጠው ውሣኔ ሊይ የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡
ተጠሪ ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ በ82 ካ.ሜ ሊይ የተሠራ ቪሊ ቤት ከጋብቻ
በፉት የተሰራ የግሊቸው መሆኑንና ላልች ንብረቶች ርዜረው በማቅረብ ሇመካፇሌ
ጠይቀዋሌ፡፡
አመሌካች ዯግሞ የግሌ ቤቴን ሸጬ ባገኘሁት ገንብ ቤቱን ከማኀበር ተረክበን አፌርሰን
አሁን ያሇውን ይት እንዱኖረው አዴርገን ስሇሰራነው የግለ አይዯሇም፤ እዲው ከጋብቻ
በኋሊ ነው የተከፇሇው እንዱሁም ከላልቹ ንብረቶቼ ውስጥ በውርስ ያገኘኋቸው የግሌ
ንብረቶቼ ይገኙበታሌ በሇማት ተከራክረዋሌ፡፡
ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ ከጋብቻ በኋሊ ተሰሩ የተባለት ስራዎች
ተገምተው ብር 82,293(ሰማኒያ ሁሇት ሺ ሁሇት መቶ ጠና ሶስት) ስሇሆኑ የዙህን
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ዋጋ ግማሽ ተጠሪ ሇአመሌካች ከፌሇው ቤቱን ያስቀሩ በማሇትና በላልቹም ንብረቶች
የክፌፌሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም የስር ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁን
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዙህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም ተጠሪ ግምት
ከፌሇው ቤቱን እንዱያስቀሩ የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር
ችልት ቀርቦ እንዱታይ አዴርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙም ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡
ችልቱም መዜገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
ከመዜገቡ ሂዯት እንዯተረዲነው ተጠሪ ግምት ከፌሇው ቤቱን እንዱያስቀሩ የተወሰነው
ቤቱ ከጋብቻ በፉት የተገኘ የተጠሪ የግሌ ንብረት ነው በማሇት ነው፡፡ በመሆኑም ክርክር
የተነሳበት ቤት የተጋቢዎቹ የጋራ ንብረት ነው ወይስ የተጠሪ የግሌ ሃብት የሚሇው
ሉታይ የሚገባው ነው፡፡
ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዛ በየግሌ የነበሯቸው ንብረቶች ወይም
ከጋብቻ በኋሊ በውርስ ወይም በስጦታ በግሊቸው ያገ•ቸው ንብረቶች የግሌ ንብረቶቻቸው
ሆነው እንዯሚቀሩ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ ቁጥር 57 ያመሇክታሌ፡፡ አንዴ ንብረት
ከግሌ እና ከጋራ ሃብት ተቀሊቅል የተገኘ ከሆነ ግን ንብረቱ የጋራ ወይም የግሌ ተብል
እንዯሚቆጠር የሔጉ ዴንጋጌ በግሌጽ አያመሇክትም፡፡ በመሆኑም ይህ ሁኔታ ባጋጠመ
ጊዛ ዴንጋጌውን ከአሊማው አኳያ መተርጎም አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ ከጋብቻ በፉት የነበረ
ንብረት የጋራ እንዲይሆን የተፇሇገበት ምክንያት ጋብቻ ንብረት ሇማግኘት በሚሌ ሃሣብ
ብቻ እንዲይቋቋምና እንዲይፇርስ ሇመከሊከሌ ቢባሌ ነው፡፡ በላሊ አነጋገር ምንም ንብረት
ያሌነበረው ሰው ንብረት ያሇውን ሰው በማግባት ጋብቻ ሲፇርስ ያሊፇራውን ንብረት
የሚካፇሌበት ሁኔታ ማመቻቸት ሇፌትህ እና ሇሔሉና ተቃራኒ ነው ተብል ስሇሚታመን
ነው፡፡ ነገር ግን ሇአንዴ ንብረት መገኘት ተጋቢዎቹ ያዯረጉት አስተዋጽኦ

ተመርምሮ

እንዯነገሩ ሁኔታ የግሌ ወይም የጋራ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ ይህንንም ሇመወሰን በንጽጽር
ሲታይ አብዚኛው መዋጮ የተዯረገው ከግሌ ነው ወይስ ከጋራ የሚሇውን ከግምት
ማስገባቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ንብረቱ በአብዚኛው ከጋራ ሀብት መዋጮ የተገኘ ከሆነና የግሌ
ንብረቱ ትንሽ ከሆነ ንብረቱ የጋራ ሆኖ መቆጠሩ ፌትሏዊ ይሆናሌ፡፡ የንብረቱ የተወሰነ
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ክፌሌ ከጋብቻ በፉት ተገኝቶ እንኳን ቢሆን አነስተኛ የሆነው ዴርሻ ከግሌ ሀብት
ከንብረቱ ሊይ በመቀሊቀለ ብቻ ንብረቱ የግሌ እንዱሆን ማዴረጉ ፌትሏዊ አይሆንም፡፡
ከዙህ ተነስተን ወዯተያው ጉዲይ ስንመሇስ በእርግጥ ቤቱ የተጀመረው ከጋብቻ በፉት
ቢሆንም ቤቱ ተሠርቶ የተጠናቀቀው ከጋብቻ በኋሊ እና ሇቤቱ መስሪያ የተወሰዯው
ብዴርም ከጋብቻ በኋሊ መከፇለን መዜገቡ ያስረዲሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ይህን ካረጋገጠ
በኋሊ ከጋብቻ በፉት የተሠራው ሥራ ምን ያህሌ እንዯሆነ ሳያጣራ እንዱሁም ከጋብቻ
በኋሊ የተሰራውንም ቢሆንም በገበያ ዋጋ ሳይሆን የመሃንዱስ ግምት ብቻ በማስቀረብ
የዙህን ግምት ግማሽ ብቻ አመሌካች ሇተጠሪ ከፌሇው እንዱያስቀሩ መወሰኑ አግባብ ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡ ቤቱ ተጀምሮ ከማሇቁ በፉት ጋብቻው እንዯተፇፀመና የተጠናቀቀውም
ከጋብቻ በኋሊ መሆኑን፣ ሇቤቱ መስሪያ የተወሰዯው ብዴርም ቢሆን ከጋብቻ በኋሊ
መከፇለ አብዚኛው ወጪ ከጋራ ሀብት የወጣ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በእርግጥ በንብረቱ
ሊይ የተቀሊቀሇውን የግሌ ሀብት በተቀሊቀሇው መጠን የግለ የሆነው ተጋቢ ሉወስዴ
ይገባሌ፡፡ ይህም በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ ቁጥር 86/1/ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ

ጋር

የሚስማማ ነው፡፡ በመሆኑም ቤቱ የተጀመረው ከጋብቻ በፉት በመሆኑ ብቻ ቤቱ የተጠሪ
የግሌ ሀብት ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የዯረሰበት መዯምዯሚያ ስህተት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡

ውሣኔ
1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ.913 በግንቦት 29 ቀን 1996 ዓ.ም. ክርክር
የተነሳበትን ቤት በተመሇከተ የሰጠው የውሣኔ ክፌሌ ብቻ ተሽሯሌ፡፡
2. የክርክር ምክንያት የሆነው ቤት የግራ ቀኙ የጋራ ሃብት ነው፡፡
3. ከጋብቻ በፉት የተሠራው ሥራ ተገምቶ ግምቱ ሇተጠሪ ይከፇሌ፡፡ ቤቱን ከተቻሇ
ግራ ቀኙ በዓይነት ይካፇለ፣ ካሌተቻሇ አንደ ሇአንደ የቤቱን የገበያ ዋጋ ግምት
ከፌል ያስቀር፣ በዙህ የማይስማሙ ከሆነ ቤቱ ተገምቶ በሃራጅ ተሸጦ የሽያጬን
ገንብ እኩሌ ይካፇሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ /26953
ህዲር 13 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንብረፀሏይታዯሰ
መስፌን ዕቁበዮናስ
አብደራሂም አህመዴ
ሑሩት መሇሠ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አመሌካች፡- አቶ ብዘነህ ጨርቆሴ - ቀረቡ፡፡
መሌስ ሰጪ፡- ወ/ሮ መዓዚ እንግዲዬ - ቀረቡ፡፡
መዜገቡን መርምረን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ የአማራ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ
የቀረበሇትን

ጉዲይ

ተመሌክቶ

በሰጠው

ውሣኔ

ሊይ

መሠረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት በአመሌካች ጠያቂነት የቀረበ የሰበር ጉዲይ
ነው፡፡
በወረዲው ፌ/ቤት የአሁን መሌስ ሰጭ ከሣሽ ነበሩ፡፡ ያቀረቡትም አቤቱታ ከመሌስ ሰጪ
ጋር የነበራቸው ጋብቻ በፌቺ የፇረሰ መሆኑን መነሻ በማዴረግ የንብረት ክፌፌሌ
ይዯረግሌኝ የሚሌ ነው፡፡
አመሌካችም በተከሳሽነት ቀርቦ ያካፌሇኝ ስትሌ ከጠየቀችው ንብረት መካከሌ በእጇ
የሚገኘው

ቤት

በወንዴሜ

ገንብ

የተገዚ
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በመሆኑ

የእኔና

የእርሷም

አይዯሇም፡፡

እንዱያውም በእርሷ እጅ የጋራ ንብረት የሆነ ቤት የሚገኝ ስሇሆነ ሌታካፌሇኝ ይገባሌ
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የአሁን መሌስ ሰጭም ይህ በእኔ እጅ ይገኛሌ በተባሇው ቤት ሊይ የአሁን አመሌካች
አንዲችም መብት የሇውም፡፡ በግሌ ሌጄ የዯም ዋጋ የተሠራ ነው የሚሌ ክርክር
አቅርባሇች፡፡
የወረዲው ፌ/ቤትም ይህንኑ የግራ ቀኙን ክርክር ተመሌክቶ ሁሇት ቤት በሁሇቱም እጅ
እንዯሚገኝ እና አንዯኛው ቤት በዋጋ ከላሊው ቤትየማይበሌጥ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ
በመሆኑ በእጃቸው ያሇው ቤት ዴርሻቸው ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡
የከፌተኛው ፌ/ቤትም በይግባኝ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ይህንኑ ውሣኔ በማጽናት
አሰናብቷቸዋሌ፡፡ ሇዙህ ውሣኔ የአሁን መሌስ ሰጭ ቅር ተሰኝታ የይግባኝ አቤቱታዋን
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርባሇች፡፡
ጉዲዩን በሁሇተኛ ዯረጃ ይግባኝ የሰማው ይኸው ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሁሇቱንም ወገኖች
ካከራከረ በኋሊ ምንም እንኳ የአሁን አመሌካች በእኔ እጅ የሚገኘው ቤት በወዴሜ ገንብ
የሰራ እንጂ የጋራ ሀብት አይዯሇም በማሇት የተከራከረ ቢሆንም፣ ይህ ስሇመሆኑ ማስረጃ
አሊቀረበም፡፡ ስሇሆነም የቤቱን ግምት ዴርሻውን ብር 1000.ዏዏእንዱከፌሊት፤በአሁን
መሌስ ሰጭ ሌጅ ሞት ምክንያት በተገኘ የዯም ዋጋ ገንብ የተሠራ ነው የተባሇው ቤት
የጋራ ሀብት ነው የሚሌ ከሆነ ዲኝነት ሲጠይቅ የሚታይ እንጂ ሇማካካሻ ምክንያት
ሉሆን አይችሌም በማሇት ወስኗሌ፡፡
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ነው፡፡ በዙህ ሰበር ዯረጃ ግራ
ቀኙ ያረቡት ክርክርም በይቶ በሥር ፌ/ቤት ከቀረበው የተሇየ አይዯሇም፡፡ እኛም ጉዲዩን
መርምረናሌ፡፡
በአመሌካች እጅ ያሇው ቤት በትዲር እያለ የተሠራ ስሇመሆኑ ክርክር ያስነሳ ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ አመሌካች በመከራከሪያ ነጥብነት ያቀረበው በእጁ ያሇው ቤት በወንዴሙ
ገንብ የተገዚ ስሇሆነ የእኔም የእርሷም አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ንብረቱ
በእጁ የሚገኝና የሚገሇገለበት መሆኑ ክርክር አሊስነሳም፡፡ ይህም ከሆነ በትዲር እያለ
የተገኘ ማናቸውም ሀብት የጋራ እንዯሚሆን ሔጉ ግምት ወስዶሌ፡፡ ይህንን ግምት
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የማፌረስ ግዳታ የተከራካሪው ወገን ነው፡፡ ተከራካሪው ወይም የአሁን አመሌካት
በወንዴሜ

ገንብ የተገዚ ነው ሲሌ በአባባሌ ዯረጃ ያቀረበው ክርክር እንጂ በማስረጃ

አስዯግፍ አሊስረዲም፡፡ ማስረጃው አሇው እንኳ ቢባሌ ይኸው ንብረት ከወንዴሙ በስጦታ
ሇግለ ተብል የተሰጠው መሆኑን ሉያመሇክት ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም በዙህ ረገዴ የሥር
ፌ/ቤቶች የሰጡት ዲኝነት በአግባቡ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
አሇ የተባሇውን ቤት በሚመሇከት መሌስ ሰጭ በግሌ ሌጄ ሞት ምክንያት በተሰጠ የዯም
ካሣ ዋጋ የተሰራ ስሇሆነ የግሌ ሀብቴ ሆኖ ይቀጥሊሌ አሇች እንጂ አባባለን የሚዯግፌ
የሔግ ክርክር አሊቀረበችም፡፡ ይሌቁንም የካሣ ክፌያው ምክንያት ምንም ይሁን ምን የካሣ
ክፌያ አግኝታሇች ፡፡ በዙህም የካሣ ክፌያ ቤቱ የተሰራ ሇመሆኑ አሌካዯችም፡፡ የካሣ ክፌያ
ዯግሞ ገቢ ነው፡፡ በትዲር እያለ

የተገኘ ገቢ እስከሆነ ዴረስ ከሊይ በተሰጠው የሔግ

ምክንያት የጋራ ነው፡፡ የግሎ ሇመሆኑ በተሇየም መንገዴ ቢሆንም የማያስረዲ የፌሬ
ነገርና የሔግ ክርክር አሊቀረበችም፡፡ ስሇሆነም ይህም በመሌስ ሰጭ እጅ የሚገኘው ቤት
የጋራ ሀብት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ንብረቱ የጋራ ነው የሚሌ ክርክር አመሌካች ክስ አቅርቦ እራሱን በቻሇ አኳኋን ዲኝነት
ከመጠየቅ በቀር በማካካሻነት ሉከራከርበት አይችሌም በማሇት ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም
ቢሆን ይህ ቤት የመሌስ ሰጭ የግሌ ሀብቷ ነው ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ አሌዯረሰም፡፡
ይሁን እንጂ ጉዲዩ የፌቺ ተከታይ የሆነ የንብረት ክፌፌሌ ነው፡፡ ምንም እንኳ መነሻ
የሆነውን የንብረት ጥያቄ የአሁን አመሌካች ታቅርብ እንጂ አመሌካችም በእርሱ በኩሌ
የሚቀርብ የንብረት ክፌያ ጥያቄ ካሇ በመሌስ ሰጭ እጅ የሚገኘውን ንብረት በመርር
ዴርሻ ክፌያውን ሇመጠየቅ የሚከሇክሇው የክርክር አቀራረብ ሥርዓት የሇም፡፡ የንብረት
ማጣራት እና የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄው የፌቺ ውሣኔን ተከትል የሚመጣ እንዯመሆኑ
ላሊኛው

ወገን በተከሣሽ ከሳሽነት ተሰይሞ ተገቢውን ዲኝነት ከፌል ሉጠይቅ ይገባዋሌ

የሚያሰኝም አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ የአመሌካችን ክርክር አስመሌክቶ
ዲኝነት ሲጠየቅ የሚታይ እንጂ በቀረበው ጉዲይ የሚስተናገዴ አይዯሇም ሲሌ በክርክሩ
ዲኝነት ሳይሰጥበት ማሇፈ በክርክር አቀራረብ ሥርዓት ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት
መፇፀሙን አረጋግጠናሌ፡፡ ይኸው ነጥብም ቢሆን በግራ ቀኙ መካከሌ ተገቢው ክርክር
የተዯረገበት እና ከዙህ በሊይ እንዯተገሇፀው በመሌስ ሰጭ እጅ የሚገኘው ንብረት በሔጉ
ግምት የጋራ በመሆኑ እና የሁሇቱንም ቤቶች ዋጋ በንጽጽር ተመሌክቶ በየእጃቸው
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ያሇው ቤት ዴርሻቸው መሆኑን በመግሇጽ የወረዲው ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
የሰጡት ውሣኔ በአግባብ ነው ብሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ.01/98 በሰኔ 27 ቀን 1998 ዓ.ም.
የሰጠው ውሣኔ የተሻረ ሲሆን የወረዲው ፌ/ቤት በመ/ቁ. 01837 ሰኔ ዏ1 ቀን
1997 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና የከፌተኛው ፌ/ቤት በመ/ቤት 79/78 በሏምላ
19 ቀን 1997 የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. የአመሌካች እና በመሌስ ሰጭ እጅ የሚገኙት ቤቶች ሁሇቱም የጋራቸው ስሇሆነ
በየእጃቸው ያሇው ዴርሻቸው ነው፣ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ 27697
ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይታዯሰ
ፌሰሏ ወርቅነህ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- አቶ ርዕሶም ገ/መዴኀን - ጠበቃ አበበ ኃይላ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሌማዜ ጊሊማካኤሌ - ቀረቡ
መዜገቡን መርምረን

ቀጥል የተመሇከተውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸው ጸንቶ ባሇበት ጊዛ
ተሸጧሌ የተባሇን መኪና ዋጋው ሇትዲር ጥቅም ስሇመዋለ በማስረጃ አሌተረጋገጠው
በማሇት የሽያጩን ገንብ ግማሹን አመሌካች ሇተጠሪ ይክፇለ በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት ሲለ ተጠሪ ቅሬታ በማቅረባቸው
ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥም ሲታይ በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ
ተጠሪ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዚዜ መሠረት ባቀረቡት የንብረት ዜርዜር ከቤት
በወጣሁ ጊዛ የግሌ አሌባሳቶቼን ይዤ ስሊሌወጣሁ አመሌካች እነዙህን አሌባሳቶቼን
እንዱሰጠኝ፣ የሠ/ቁ3-38794 የሆነው መኪና ከጋብቻ በኋሊ የተገዚና የጋራ ንብረት
ስሇሆነ የመኪናውን ዋጋ ግማሽ ዴርሻዬን እንዱሰጠኝ እንዯዙሁም በጋብቻ ወቅት
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ያፇራናቸው

የቤት ዕቃዎች

ተቆጥውየሚገኙ

ስሇሆነ

ግማሽ

ዴርሻዬን

እንዱሰጠኝ

ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡
በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ተጠሪ የነበሩት የአሁን አመሌካች በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ
አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸውን የፇጸሙት ግንቦት 27 ቀን 1987 ዓ.ም.እንዯነበረና
ጋብቻቸውን በፇጸሙ ጊዛም ተጠሪ ከጋብቻ በፉት የነበራቸው አንዴ መኪና እና አንዴ
ቤት በጋብቻ ውለ የግሊቸው ሆኖእንዯተመገበና የቀዴሞው መኪና ተሸጦም አቤቱታ
የቀረበበትን የሠ/3-38794 መኪና ተጠሪ እንዯገዘና ይህም መኪና በመካከሊቸው ክርክር
ከመጀመሩ በፉት በመስረም 8 ቀን 1991 ዓ.ም. በተጻፇ ውሌ እንዯተሸጠና ገንቡም
ሇምን ጥቅም እንዯዋሇ በመርዜር በአጠቃሊይም ተጠሪ ሇአመሌካች የሚያካፌለት
ምንም ንብረት እንዯላሇ በመጥቀስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
የንብረት ክርክሩ በዙሁ መሌኩ የቀረበሇትም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክሩን መርምሮ
አመሌካች የጠየቋቸው የግሌ አሌባሳትና የቤት ቁሳቁሶችን

በተመሇከተ ተጠሪ ክዯው

ያሌተከራከሩ ስሇሆነ የግሌ አሌባሳቶቻቸውን እንዱያስረክቧቸው የቤቱ ቁሳቁሶቹንም
ከተቻሇ በዓይነት እንዱከፊፇለ ካሌተቻሇም ተገምተው በግምቱ መሠረት እንዱከፊፇለ
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
መኪናውን በተመሇከተ ከጋብቻ በፉት ተጠሪ የነበራቸው መኪና በጋብቻ ውለ የግሌ
ተዯርጎ የነበረ ቢሆንም ይህንኑ መኪና በጋብቻ ጊዛ ሸጠው ላሊ መኪና ሲገዘ ይሄው
መኪና የግሌ ሀብታቸው እንዱሆን በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 58/2/ መሠረት
ተጠሪ በፌ/ቤት ያሊስመገቡ

ስሇሆነ በአንቀጽ 62/2/መሠረትም የጋራ ሀብት ስሇሚሆን

መኪናው ተሸጧሌ፡፡ የተባሇበትን ብር 24ዏ ሺህ ግማሹን ብር 12ዏ ሺህ ከነወሇደ ተጠሪ
ሇአመሌካች ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የሥር

ተጠሪ

የአሁን

አመሌካች

በዙሁ

ውሣኔ

ቅሬታ

አዴሮባቸው

የይግባኝ

ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤትም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ
መ/ሰጭ ከቤት በወጣሁ ጊዛ የግሌ አሌባሳቶቼን ይዤ ስሊሌወጣሁ ይግባኝ ባይ ሉሰጠኝ
ይገባሌ በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ በተመሇከተ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በይ/ባይ በግሌጽ
ያሌተካዯ ስሇሆነ የግሌ አሌባሳቶቻውን ሉያስረክብ ይገባሌ ተብል ቢወሰንም ይ/ባይ
ሇመሌስ ሰጪ ሉያስረክቡት የሚገባ ምንም ንብረት እንዯላሇ በግሌጽ ከመካዲቸው በሊይ
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በዙህ

ረገዴ

መ/ሰጭ

የቆጠሩት

ማስረጃ

ይ/ባይ

የመሃሊ

ቃሊቸውን

እንዱያወርደ

በመጠየቅ ሲሆን በሥር ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ ይ/ባይ የመሏሊ ቃሊቸውንእንዱያወርደ
ባሇመዯረጉ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት መሏሊ እንዱያወርደ ተዯርጎ መ/ሰጭ የግሌ
አሌባሳታቸውን ጥሇው እንዱሌሄደ ያረጋገጡ ስሇሆነ በዙህ ሁኔታ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት
ይ/ባይ የመ/ሰጭን የግሌ አሌባሳቶችን ሉያስረክቡ ይገባሌ

በማሇት የሰጠው ውሣኔ

በአግባቡ አይዯሇም በማሇት ሽሯሌ፡፡
የሠ/ቁ.3-38794

የሆነውን

መኪና

በተመሇከተ

ይግባኝ

ባይ

የሚያቀርቡት

መኪናው የተሸጠው ግራ ቀኙ ከመፊታታቸው ከ11 ወራት በፉት

ክርክር

አካባቢ በመሆኑ

ከፉለ ገንብ በጋራ ሇጋራ ችግራቸው እንዲዋለትና በቀሪው ገንብም ብዚት ያሇው ወርቅ
ገዜተው

በመ/ሰጭ

ያቀረቧቸው

አክስት

ምስክሮች

ቤት

ቀርበው

ማስቀመጣቸውን

እንዯተሰሙት

ቢሆንም

ይህንን

ሇማስረዲት

ባይና

መ/ሰጭ

ተጣሌተው

ይግባኝ

በሽማግላዎች ፉት እርቅ በፇጸመበት ጊዛ የተገዚበትን ዋጋና ግራሙን የማያውቁት
ወርቅ በመ/ሰጭ አክስት ቤት ሲያስቀምጡ ማየታቸውን እንጂ ሇመ/ሰጭ አክስት በአዯራ
ተሰጥቷሌ፡፡ የተባሇው ወርቅ በመኪናው ሽያጭ ገቢ የተገዚ ስሇመሆኑ ካሇመሆኑም በሊይ
ወርቁ የመ/ሰጭ አክስት ቤት ስሇመቀመጡም ቢሆን

በምስክርነት ማቅርብ ይገባቸው

የነበረው የመ/ሰጭ አክስትን ነበር የሚሌ ትችት በውሣኔው ሊይ አስፌሮ የመኪናው
ሽያጭ ገንብ ሇግራ ቀኙ ጥቅም መዋለን ይግባኝ ባይ ተቀባይነት ያሇው ማስረጃ
አሊቀረቡም በማሇት ይግባኙን ባሇመቀበሌ የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሲሆን ይህ ሰበር ችልት
የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ አመሌካችና ተጠሪ በፌቺ ከመሇያየታቸው በፉት በአንዴነት
እየኖሩ ተሸጠ የተባሇው መኪና የሽያጭ ገንብ ሇግራ ቀኙ መጠቀሚያ ስሇመዋለ
በማስረጃ አሌተረጋገጠም ተብል የሽያጩን ገንብ ግማሹን

አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌለ

ይገባሌ ተብል በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ ተጠሪ ባለበት ተጣርቶ ሉወሰን
እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ የሰበር አቤቱታውም
ከሔጉ አኳያ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸውን የፇጸሙት ግንቦት 27 ቀን 1987 ዓ.ም.እንዯሆነ ይሄው
ጋብቻቸው በፌቺ የፇረሰው ዯግሞ ኀዲር 7 ቀን 1992 ዓ.ም.እንዯሆነና እንዯዙሁም
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ሇክርክሩ መነሻ ምክንያት የሆነው የሠ/ቁ.3-38794 የሆነው መኪና የተሸጠው መስከረም
1 ቀን 1991 ዓ.ም. መሆኑ እነዙህ ፌሬነገሮች ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡
የተጠቀሰው መኪና ጋብቻው በፌቺ ከመፌረሱ 1 ዓመት በፉት ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት
ጊዛ መሸጡና ጋብቻው በፌቺ በፇረሰ ጊዛ የመኪናው ሽያጭ ገንብ በሙለ ወይንም
በከፉሌ አመሌካች እጅ እንዯሚገኝ በማስረጃ ካሌተረጋገጠ ጠቅሊሊ የመኪና ሽያጭ ገንቡ
በጋብቻ ጊዛ ሇጋራ የትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የባሌና ሚስትን ሃብት ስሇመጣራት
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ ከተዯነገገው ከቁጥር 85-93 ካለት ዴንጋጌዎች አንጻር የሔግ
ግምት መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡
የዙህ የሔግ ግምት ተጠቃሚ የሆነ ወገንም ንብረቱ በጋብቻ ጊዛ የተሸጠ መሆኑን ካስረዲ
በቂ ሲሆን ላሊው ወገን ዯግሞ ጋብቻው በፌቺ በፇረሰ ጊዛ ከንብረቱ የሽያጭ ገንብ
በሙለ ወይንም በከፉሌ የሚገኝ መሆኑን ካስረዲ የሽያጩ ገንብ በጋብቻ ጊዛ ሇጋራ
ጥቅም ውሎሌ የሚሇውን የሔግ ግምት እንዲፇረሰ ይቆጠራሌ፡፡
አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ ምክንያት የሆነው መኪና በጋብቻ ጊዛ የተሸጠ መሆኑን
በማስረዲት የሽያጩ ገንብ ሇጋራ የትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ሔጉ በወሰዯው ግምት
ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌም ተጠሪ ጋብቻው በፇረሰ ጊዛ የመኪናው ሽያጭ ገንብ
በሙለ ወይንም በከፉሌ በአመሌካች እጅ እንዯሚገኝ ያሊስረደ በመሆኑ የሔግ ግምቱን
ማፌረስ አሌቻለም፡፡
በፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ ይ/ባይ ከመኪናው ሽያጭ ገንብ ሊይ ብር
115.ዏዏዏ/አንዴ መቶ አሥራ አምስት ሺህ/ የሚያወጣ ወርቅ ሇመ/ሰጭ ገዜቼ ወርቁም
መ/ሰጭ አክስቴ ቤት እንዱቀመጥ የተዯረገ ስሇመሆኑ የሚያውቁሌኝ ምስክሮች እንዲለ
ጠቅሼ እነዙህ ምስክሮች በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ሉሰማሌኝ ሲገባ አሌተሰሙሌኝም
የሚሌ ክርክር በማቅረባቸው ፌ/ቤቱ እነዙህን ምስክሮች አስቀርቦ ቢስማም ወርቅ
ተገዜቷሌ የሚሇው የይግባኝ ባይ ክርክር ሇትዲር ጥቅም ውሎሌ በሚሇው የሔግ ግምት
ውስጥ የሚጠቃሇሌ ሆኖ ሳሇ ማስረጃ መስማት ሳያስፇሌገው በሔግ ግምቱ ሊይ
ተመስርቶ ውሣኔ መስጠት ሲገባው የይግባኝ ባይን የተሳሳተ የክርክር መስመር ተከትል
ማስረጃ

በመስማት

ከመኪናው

የሽያጭ

ገንብ

ሊይ

ይ/ባይ

ሇመ/ሰጭ

ወርቅ

ስሇመግዚታቸው በማስረጃ አሌተረጋገጠም በማሇት የመኪናውን ሽያጭ ገንብ ግማሹን
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ይግባኝ ባይ ሇመ/ሰጭ እንዱከፌለ ውሣኔ መስጠቱ እንዯዙሁም የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት
ይህንኑ የሔግ ግምት ሳያገናዜብ ውሣኔ መስጠቱ በአግባቡ ሆኖ አሌተገኘም፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ.06189 በሚያያ 28 ቀን 1995 ዓ.ም. የሰጠው
ውሣኔ እንዯዙሁም የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ.20828 በጥቅምት 3ዏ ቀን
1999

ዓ.ም.

የሰጠው

ውሣኔ

መሠረታዊ

የሔግ

ስህተት

ያሇበት

ስሇሆነ

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ.348/1/መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የሠ/ቁ.3-38794 የሆነው መኪና አመሌካች የሸጡት በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው
ጋብቻ ጸንቶ ባሇበት ጊዛ ስሇሆነና ገንቡም ሇጋራ የትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ከሊይ
ከተጠቀሱት ዴንጋዎች አኳያ የሔግ ግምት ስሇሚወሰዴና ተጠሪም ይህንኑ የሔግ
ምት ያሊፇረሱ ስሇሆነ የሽያጩን ግማሽ ገንብ አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌለ
አይገባም በማሇት ተወስኗሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. መዜገቡ ተግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ 29402
ጥቅምት 19 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ፌሰሏ ወርቅነህ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሏዲስ ታረቀ - ቀረበች
ተጠሪ፡- የ*አሇቃ አስመሊሽ ኃይሇሥሊሴ - ቀረበ
መዜገቡን መርምረን

የተመሇከተውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇአቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን በፌቺ መፌረስ ተከትል የተነሣውን የንብረት
ክፌፌሌ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በማህበራዊ ፌ/ቤት ሲሆን በዙህ ወቅት
በተዯረገው ክርክር ባሌና ሚስቱ በጋራ ያፇሩት ቤት እንዲሇ ተረጋግጧሌ፡፡ በመሆኑም
ቤቱ የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ፌ/ቤቱ በአንዴ በኩሌ የወሰነ
ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ቤቱ የተሠራበት ቦታ የተጠሪ የግሌ ሀብቱ ነው የሚሌ
ምክንያት በመስጠት ቦታው ሇክፌፌሌ አይቀርብም፤ የተጠሪ የግለ ሆኖ ይኑር በማሇት
ወስኗሌ፡፡ በዙህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሊቸው የበሊይ ፌ/ቤቶችም ውሣኔው ስህተት
የሇበትም ብሇዋሌ፡፡ አቤቱታው የቀረበው በዙሁ ሊይ ነው፡፡
የሰበር

ችልቱ

ያቀረበችውን

አመሌካች

አቤቱታ

መጋቢት

መሠረት

7

ቀን

በማዴረግ
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1999

ተጠሪን

ዓ.ም.
አስቀርቦ

በፃፇችው

ማመሌከቻ

ክርክሩን

ሰምቷሌ፡፡

አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው ቤቱ የባሌና ሚስቱ የጋራ ንብረት ነው
ከተባሇ በኋሊ፣ ቦታው ግን የተጠሪ የግሌ ንብረት ይሁን ተብል የተሰጠውን ውሣኔ
አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዙህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከቀረበው ክርክር፣ አቤቱታ
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዜበን መርምረናሌ፡፡ የከተማ ቦታንና ትርፌ ቤትን
የመንግሥት ንብረትሇማዴረግ የወጣው አዋጅ ቁ.47/67 ከታወጀበት ጊዛ ጀምሮ እና
በአሁኑም

ጊዛ

የከተማ

ቦታ

በግሇሰቦች

በርስትነት

የሚያዜ

አይዯሇም፡፡የቦታው

(መሬቱ)ባሇቤት መንግሥት በመሆኑ ግሇሰቦች በቦታው ሊይ የመጠቀም መብት ነው
የሚኖራቸው፡፡ ከዙህም መገንብ የሚቻሇው ይህን ቦታ ወይም መሬት የእዙህኛው
ወይም የዙየኛው የግሌ ንብረት ነው ብል መወሰን የማይቻሌ እንዯሆነ ነው፡፡ በእርግጥ
በቦታው ሊይ የተሠራው ቤት የአንደ ወይም የላሊው የግሌ ንብረት ነው ማሇት
ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ቤት የሚሠራው በመሬት ሊይ እንዯመሆኑ ቤትን ካረፇበት
መሬት (ቦታ)ሇይቶ (ነጥል)ማየት አይቻሌም፡፡ በአንዴ በተወሰነው መሬት (ቦታ) ሊይ ቤት
የሠሩ ሰዎችም በቦታው ሊይ የመጠቀም መብት ይኖራቸዋሌ ወይም እንዲሊቸው
ይገመታሌ፡፡
በያዜነው ጉዲይ እንዯምንመሇከተው አመሌካች እና ተጠሪ ንብረትነቱ የመንግሥት
በሆነው ቦታ (መሬት) ሊይ የጋራ ቤት ሠርተው ሲኖሩ ቆይተዋሌ፡፡ በዙህ መሠረትም
ቤቱ እኩሌ የጋራቸው ነው እስከተባሇ ዴረስ በቦታው (ቤቱ ባረፇበት መሬት)ሊይ ባሊቸው
የመጠቀም መብት ሌዩነት መፌጠር አይቻሌም፡፡ ከፌ ሲሌ እንዲመሇከትነውም ቤቱ
ካረፇበት መሬት (ቦታ) ተነጥል የሚታይ ባሇመሆኑ ወይም ከመሬቱ ውጪ ሉታይ
ስሇማይችሌ አመሌካች ቤቱ ካረፇበት መሬት በመሇስ ባሇው ብቻ ነው የጋራ ባሇሃብት
የምትሆነው ብል መዯምዯም ትክክሌ አይዯሇም፤ ትርጉምም እይኖረውም፡፡ በላሊ
አነጋገር በዙህ ዴምዲሜ መሠረት አመሌካች በቤቱ ሊይ የእኩሌ መብት አሊት ተብል
ተወስኖአሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ከዙህ የተነሣም አመሌካች የጋራ መብት ያሊት በቦታው
(በመሬቱ) ሊይ ባረፇው ሔንፃ (ቤት) ሊይ ብቻ ነው በሚሌ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዋ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. በማህበራዊ ፌ/ቤት፣በመቀጠሌም በወረዲ ፌ/ቤት እና በመጨረሻም በትግራይ
ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ 18601 የካቲት 27 ቀን 1999 ዓ.ም.
የተሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348(1)መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. አመሌካች ያሇምንም ሌዩነት ማሇትም ቤቱ ባረፇበት መሬት ሊይ ያሇውን
የመጠየቅ መብት ጨምሮ የቤቱ እኩሌ ባሇሀብት ናት ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ ሰበር ችልት ውሣኔ መሠረት እንዱፇፀም ይጻፌ፣፣
መዜገቡ ይመሇስ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት::
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ 31891
ሚያዜያ 14 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካቾች፡- እነ አቶአንሇይእንየው (ሰባትሰዎች)ጠበቃፌቅሩታዯሰ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሬም ጡሃ ጠበቃ ውቤ ጓዳ
መዜገቡን መርምረን

ቀጥል የተመሇከተውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ተጠሪ የሟች አቶ
ይሃ ይብሬ ሚስትና አካሇመጠን ያሌዯረሱ ሁሇት ሌጆች ሞግዙትና አስተዲዲሪ ናቸው
በማሇት ፌ/ቤቱ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ የአሁን አመሌካቾች እህት የነበሩት ወ/ሮ ጥሩዬ
እንየው የተባለት ቀርበው በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ.358 መሠረት ባቀረቡት መቃወሚያ
በሟች አቶ ይሃ ይብሬና በተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በእስሌምና ኃይማኖት
ሥርዓት መሠረት ፇርሷሌ፡፡ ተጠሪ ከሟች የወሇዶቸውን ሁሇት ሌጆች ጥሇው ወዯ
ውጭ አገር ከሄደ ጊዛ ጀምሮ ሌጆቹን በእናትነት አሳዴገውም ሆነ ተንከባክበው
አያውቁም፤ ሌጆቹን ያሳዯግኩት አመሌካች ነው፡፡ ተጠሪ የሟች ሚስት ሳይሆኑ
በሏሰተኛ ምስክር አማካይነት የተሰጣቸው የሚስትነት ማስረጃና በሚያሳዴጓቸው ሌጆች
ስም የተሰጣቸው የአሳዲሪነትና የሞግዙትነት ማስረጃ ያሇአግባብ ስሇሆነ እንዱመሌሱ
ይወሰንሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
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የአመሌካች አቤቱታ ሇተጠሪ ዯርሶ በበኩሊቸው በሰጡት መሌስ

አመሌካች በተጠሪና

በሟች አቶ ይሃ ይብሬ መካከሌ ጋብቻ መኖሩን ሳይግደ በመቃወሚያነት ያቀረቡት
ምክንያት ተጠሪ ከኢትዮጵያ ውጭ ሇ12 ዓመት ያህሌ ከኖሩ በኋሊ አሁን የተመሇሱት
አቶ ይሃ ይብሬ ከሞቱ በኋሊ ነው ከሚሌ
በስተቀር ከሟች ጋር የነበራቸው ጋብቻ በሔግ አግባብ የፇረሰ ስሇመሆኑ ያቀረቡት
ማስረጃም የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ ሟችና ተጠሪ በባሌና ሚስትነት አብረው እየኖሩ 2
ሌጆችን ወሌዯዋሌ፡፡ ተጠሪ ሇወሇዶቸው ሌጆች ሞግዙት ሌሁን ብሇው መጠየቃቸውና
ሞግዙትነታቸው በፌ/ቤት ማሳወጃቸው ጥፊተኛ አያዯርጋቸውም፡፡ ስሇዙህ የአመሌካች
አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር በዙህ መሌኩ የቀረበሇትም የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በተጠሪና በሟች መካከሌ የነበረው ጋብቻ ከ12 ዓመት
በፉት ፇርሷሌ ቢለም በፌ/ቤት ውሳኔ ስሇመፌረሱ ያቀረቡት ማስረጃ ካሇመኖሩም በሊይ
ሇ12 ዓመት ተሇያይተው መኖራቸው ብቻ በራሱ ጋብቻውን ሉያፇርሰው የማይችሌ
በመሆኑ አቤቱታው በአግባቡ ያሌቀረበ ስሇሆነ ፌ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ የሰጠው ውሳኔ
ሉሰረዜ አይገባም በማሇት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአመሌካች ወራሾች በዙህ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን አከራክሮ የፋዳራሌ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት አጽንቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህ ችልት የቀረበውን አቤቱታ
መርምሮ ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሮ መወሰን ተገቢ መሆኑን በማመኑ
በዙሁ መሠረት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡
በአጠቃሊይ የክርክሩ ይት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ
ጭብጥ በተጠሪና በሟች አቶ ይሃ ይብሬ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ አሌፇረሰም
ተብል በበታች ፌ/ቤቶች መወሰኑ አግባብነት አሇውን? የሚሇው ነው፡፡ ከዙሁ ጭብጥ
አኳያም የሰበር አቤቱታው ተመርምሯሌ፡፡
እንዯተመረመረውም በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ አመሌካች በተጠሪና
በሟች አቶ ይሃ ይብሬ መካከሌ የነበረው ጋብቻ ፇርሷሌ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር
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ፌ/ቤት ሳይቀበሇው የቀረው ጋብቻ በፌቺ መፌረሱን ማስረዲት የሚቻሇው በፌ/ቤት
የተሰጠን ውሳኔ በማቅረብ እንጂ በምስክር ፌቺን ማስረዲት ስሇማይቻሌ አመሌካች
ፌቺውን በምስክር ሊስረዲ ያለት በአግባቡ ባሇመሆኑ አቤቱታው ተቀባይነት የሇውም
በማሇት ነው፡፡
ሆኖም ግን ይህ ሰበር ችልት መ/ቁ.14290 በሰጠው ውሳኔ በባሌና ሚስት መካከሌ ያሇ
ጋብቻ በፌ/ቤት በተሰጠው የፌቺ ውሳኔ ፇርሷሌ ሳይባሌም የተጋቢዎች ተሇያይቶ
ሇረጅም ጊዛ መኖር በዙህም ጊዛ ላሊ ትዲር መሥርቶ መገኘት የቀዴሞው ጋብቻ
በሔጋዊ መንገዴ ተቋርጧሌ ሉባሌ ይችሊሌ በማሇት የሔግ ትርጉም የሰጠበት ስሇሆነ
የሥር ፌ/ቤቶች የጋብቻ መፌረስ ከፌርዴ ውሳኔ በስተቀር በላሊ ሁኔታ ሉረጋገጥ
አይችሌም በማሇት የሰጡት ውሳኔ አግባብነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ከዙሁ አኳያም በዙህ ጉዲይ በፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግ ተጠሪና ሟች አቶ
ይሃ ይብሬ ሇ12 ዓመታት ተሇያይተው እንዯኖሩ በዙህ ጊዛም ተጠሪ በውጭ አገር
በመኖር ሊይ እንዲለ ላሊ ባሌ አግብተው እንዯነበር አመሌካች ተከራክረው ይህንኑ
ክርክራቸውን በመስክር ሇማስረዲት መጠየቃቸውን ይህ ችልት ከመገንቡም በሊይ
ተጠሪ በውጭ አገር በነበሩ ጊዛም ሟች አቶ ይሃ ይብሬና አመሌካች ጋብቻ የፇጸሙ
ስሇመሆናቸውም ሇመገንብ ተችሎሌ፡፡
በተጠሪና በሟች መካከሌ የነበረው ጋብቻ ይህ ሰበር ችልት አስቀዴሞ በተመሳሳይ
ጉዲይ ከሰጠው ውሣኔ አንጻር ተቋርጧሌ ወይንስ አሌተቋረጠም የሚሇውን ሇመወሰን
ከፌ ብል በአመሌካች የተጠቀሰው ፌሬ ነገር ማሇትም ተጠሪና ሟች አቶ ይሃ ይብሬ
ሇ12 ዓመታት ተሇያይተው ስሇመኖራቸው

በዙህም ጊዛ ውስጥ የባሌና ሚስት ዓይነት

ግንኙነት ያሌነበራቸው ስሇመሆኑና ተጠሪም በውጭ አገር በነበሩ ጊዛ ላሊ ባሌ
ስሇማግባታቸው

በአጠቃሊይ

በዙህ

ጊዛ

ውስጥ

አገር

በነበሩ

ጊዛ

ላሊ

ባሌ

ስሇማግባታቸው በአጠቃሊይ በዙህ ጊዛ ውስጥ ምንም ዓይነት የባሌና ሚስት ግንኙነት
ያሌነበራቸው

ስሇመሆኑ

ሉያስረደ

የሚችለት

አመሌካች

የቆጠሯቸው

ምስክሮች

ተሰምተው ሇጉዲዩ እሌባት ሉሰጠው ይገባ እንዯነበር ይህ ችልት ሇማስረዲት ችሎሌ፡፡
ስሇሆነም አመሌካች በዙህ ረገዴ

የቆጠሯቸው ምስክሮች ሳይሰሙ ጋብቻው በፌርዴ

ውሳኔ ስሊሌፇረሰ የጸና ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤትበመ.ቁ.08924 መጋቢት 8 ቀን 1997 ዓ.ም. የሰጠው
ውሳኔ፣ እንዯዙሁም የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ.38179 ሚያዜያ 25 ቀን
1999 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ.348/1/መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ በፌርደ ሊይ በተመሇከተው መሰረት የግራ
ቀኙን ማስረጃ ሰምቶ እንዱወስን ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡
3. መዜገቡ ተግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ 31946
ግንቦት 14 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴርመሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ታፇሰ ይርጋ
መዴህን ኪሮስ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ወ/ሮ ውሌቱ ጌታቸው ቀርባሇች፡፡
ተጠሪ፡- ተመስገን ዯሣሇኝ ቀርቧሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ጉዲይ የጋብቻ ውሌን የሚመሇከት ነው፡፡
የግራ ቀኙ ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ የቀጠሇውን የንብረት ክፌፌሌ በተመሇከተ
አመሌካች ጥያቄቸውን

ሇጃቢ ጠህናን ወረዲ ፌ/ቤት አቅርበዋሌ ተጠሪም በመሃከሊችን

የጋብቻ ውሌ አሇ በዙህም መሠረት አመሌካችን ያገባኋት በአመት 12ዏ.ዏዏ/መቶ ሃያ/ብር
ሌከፌሊት ሌብስ ከዚው ከዯሞዞ ሉታሰብ የሔክምና ወጪ ሌሸፌን እንጂ በእኩሌ
ባሇመብት እንዴትሆን አሌተስማማሁም በማሇት አመሌካች ንብረት ሇመካፇሌ ያቀረቡትን
ጥያቄ ተቃውመዋሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት ወረዲ ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ተመሌክቶ
የጋብቻ ውሌ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት አመሌካች ያቀረቡትን ጥያቄ ተቀብል ንብረቶቹን
የግራ ቀኙን የጋራ ስሇሆኑ እኩሌ ይካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ ተጠሪ በውሣኔው ቅር
በመሰኘት ይግባኝ ሇመዕ/ጎጃም ዝን ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅረበው ፌ/ቤቱ የወረዲ ፌ/ቤት
ውሣኔ ስህተት የሇውም በማሇት የይግባኝ ቅሬታውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ተጠሪ
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በመቀጠሌ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሁሇተኛ ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ ግራ
ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ግራ ቀኙ የንብረት ግንኙነታቸውን በተመሇከተ ተጠሪ ሇአመሌካች
በወር ከሚያገኘው ገቢ ውስጥ ሇዓመት ብር 12ዏ.ዏዏ/መቶ ሃያ/ ሉከፌሊት ከዙህ ውጪ
ላሊ ንብረት ግንኙነት እንዯማይኖር መስማማታቸው ሔጉን አይቃረንም በማሇት ተጠሪ
አመሌካች ሳትገባ የሠራውን ሆነ ከገባች ወዱህ ታዴሷሌ የተባሇውን ቤት እንዴትካፇሌ
መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሮ አመሌካች ቤቱን
ሌትካፇሌ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዙህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም ግራ ቀኙ
ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ ሊይ ተጠሪ ሇአመሌካች በዓመት ብር 12ዏ.ዏዏ/መቶ ሃያ/
ሉከፌሊትና ከዙህ ውጪ ላሊ የንብረት ግንኙነት እንዯማይኖር መስማማታቸው ሔግን
አይቃረንም መባለን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ በማዴረጉ
ተጠሪ ቀርበው መሌሣቸውን በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዜገቡን እንዯሚከተሇው
መርምሯሌ፡፡
ከመዜገቡ እንዯተረዲነው ግራ ቀኙ ባሌና ሚስት መሆናቸው ያሌተካዯ ጉዲይ ነው፡፡
አከራካሪው ነጥብ የንብረት ክፌፌሌ ነው፡፡ አመሌካች በጋብቻ ጊዛ የተገኘ ንብረት የግሌ
እስካሌተባሇ የጋራ ነው ሲለ የሚከራከሩ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ተጋቢዎቹ የንብረት
ግንኙነታቸውን በተመሇከተ ሉስማሙ ስሇሚችለ በዙሁ መሠረት የተስማሙና የጋብቻ
ውለም ሔግን የሚቃረን ባሇመሆኑ የአ/ብ/ክ/መ ጠቅሊሊ ፌ/ቤት ውሣኔ ስህተት የሇውም
ብሇዋሌ፡፡
የአ/ብ/ክ/መ የቤተሰብ ሔግ ሌክ እንዯ የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ ተጋቢዎቹ የንብረት
ግንኙነታቸውን

አስመሌክቶ ሉስማሙ እንዯሚችለ ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም የንብረት

ግንኙነታቸውን

በመሳሊቸው

መንገዴ

ሉወሰኑ

ይችሊለ፡፡

ነገር

ግን

ስምምነቱን

በማወሰኑበት ጊዛ መሠረታዊ የእኩሌነት መብትን በሚጥስ መሌክ ሉፇፀም አይገባውም፡፡
በሔገመንግሥቱ አንቀጽ 34(1)ሴቶች በጋብቻ አፇጻጸም በጋብቻ መንና በፌቺ ጊዛ እኩሌ
መብት እንዲሊቸው ያመሇከተ ሲሆን አንቀጽ 35/2/ም ቢሆን ሴቶች በጋብቻ ከወንድች
ጋራ እኩሌ መብት እንዲሊቸው ተዯንግጓሌ፡፡
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በመሆኑም በጋብቻ መን በተፇራ ንብረት ሊይ ወንድችም ሆኑ ሴቶች እኩሌ መብት
እንዲሊቸው መገንብ ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም ግን በተያው ጉዲይ ግራ ቀኙ ባዯረጉት የጋብቻ
ውሌ ተጠሪ ሇአመሌካች በዓመት ብር 12ዏ.ዏዏ እንዯሚከፌሊትና ከዙህ ውጭ አመሌካች
በጋራ ንብረታቸው ሊይ ምንም ዓይነት መብት እንዲይኖራት ያዯረጉት ስምምነት ከሊይ
የተጠቀሰውን የሔገመንግሥቱን የእኩሌነት መብት ዴንጋጌን የሚፃረር ነው፡፡ ማንኛውም
ሔግ ወይንም ሌማዲዊ አሠራር ከሔገመንግሥቱ ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፇጻሚነት
እንዯላሇው በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 9(1) ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
ከዙህም ላሊ አንዴ የውሌ ግዳታ በሔግ አግባብነት ባሌተቋቋመ ጊዛ በዙህ ውሌ
መሠረት እንዱፇጽም ጥያቄ የቀረበሇት ወገን ውለ የማይረጋ ስሇሆነ ተፇጻሚነት
የሇውም በማሇት ይህንን ውሌ አሌፇጽምም ማሇት እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1809
የተመሇከተ ሲሆን አመሌካችም ከተጠሪ ጋር የተዯረገው ውሌ ሔግን የሚፃረር ስሇሆነ
ተፇጻሚነት የሇውም በማሇት የተከራከሩ እንዯመሆኑ መጠን በዙህ ስምምነት መሠረት
ሉገዯደ የማይገባ ሆኖ ሣሇ የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሥር ፌ/ቤቶችን ውሣኔ
በመሻር

የአመሌካችን

የንብረት

ክፌፌሌ

ጥያቄ

ውዴቅ

ማዴረጉ

የሔግ

ስህተት

የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ.ቁ.11110 ሏምላ 3 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው
ውሣኔ ከሊይ እንዯተጠቀሰው መሠረታዊ የሔግ ስህተቱ የተፇፀመበት ስሇሆነ
በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካችና ተጠሪ ንብረት ሉካፇለ ይገባሌ ተብል በጃቢ ጣህናን ወረዲ ፌ/ቤት
በ14.4.99 ዓ.ም. የተሰጠው ውሣኔ እንዯዙሁም የምዕራብ ጎጃም ዝን ከ/ፌ/ቤት
ይግባኙ አያስቀርብም በማሇት በጥር 9 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው ትእዚዜ በአግባቡ
ስሇሆነ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ.348/1/ መሠረት አጽንተነዋሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
4. መዜገቡ ተግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ.33411
መጋቢት 25 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
መስፌን ዕቁበዮናስ
ታፇሰ ይርጋ
መዴህን ኪሮስ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለብርሃን አባዱ - ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- አሇቃ ኪሮስ ገብሩ - አሌቀረቡም፡፡
መዜገቡን መርምረን

የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ጉዲይ የአፇጻጸም ክርክር ሲሆን፣ በዋናው ጉዲይ ግራ ቀኙ
ጋብቻቸውን በስምምነት ሇማፌረስ ተዋውሇው ስምምነታቸውን በሔዲር 15 ቀን 1999
ዓ.ም.በት/ብ/ክ/መ/
እንዱያፀዴቀው

ሔንጣል

አዴርገዋሌ፡፡

ዋጅራት
ከዙህ

ወረዲ

በኋሊ

ጣቢያ

የአሁን

ዯጀን

አመሌካች

ማ/ፌ/ቤት
ተጠሪው

በውሣኔ
በስምምነቱ

መሠረት የጋራ ንብረት ክፌፌለን ሉፇጽሙ ፇቃዯኛ አሌሆኑም በሚሌ በሚያዜያ 2 ቀን
1999 ዓ.ም. በት/ብ/ክ/መ/ኢንጣል ወረዲ ጣቢያ ዯጀን ማ/ፌ/ቤት የጋራ ያሎቸውን
ንብረቶች በመርር ያካፌለኝ ሲለ በተጠሪው ሊይ የአፇጻጸም ክስ መሥርተዋሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ / የሥር የአፇጻጸም ተከሣሽ/ በሚያዜያ 13 ቀን 1999 ዓ.ም. ጽፇው
ባቀረቡት መሌስ የአሁን አመሌካች በክሣቸው የረሯቸውን
ፇቃዯኛ መሆናቸውን ገሌፀው በክሱ ከተረሩት
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የጋራ ንብረቶች ሇማካፇሌ

ንብረቶች መካከሌ የወፌጮ ዴርጅት

ያካፌሇኝ ሇተባሇው ፀጋዬ ገብሩ ከተባለት ግሇሰብ በ1ዏ,000 ብር የገዚነው ቢሆንም ስሙ
ንብረቱ ያሌተዚወረ የግዢ ውለም ያሌፀዯቀ በመሆኑ ሊካፌሊት አሌችሌም ስሇዙህ ወይ
ባሇቤትነት ስም እኪዚወር ትጠብቅ ወይ የግዢ ገንቡን ግማሽ ብር 5ዏዏዏ/አምስት
ሺህ/ትውሰዴ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
የአፇጻጸም ክርክሩ የቀረበሇት የጣብያ ዯጀን ማ/ፌ/ቤትም የቀረበሇትን ጉዲይ መርምሮ
በግንቦት 11 ቀን 1999 ዓ.ም. በሰጠው ውሣኔ፣ቀዯም ሲሌ ቀርቦ በፀዯቀው የፌቺ
ስምምነት መሠረት በጣብያ ዯጀን ዓዱ¥ል የሚገኘው የወፌጮ ዴርጅት የተጋቢዎቹ
የጋራ ሀብት መሆኑ መግሇጽ የሠፇረ እና ይህንኑ ዴርጅት እኩሌ ሇመካፇሌ የተስማሙ
በመሆኑ ግራ ቀኙ የወፌጮ ዴርጅቱን ከነ ሙለ መሣሪያዎቹ እኩሌ ይካፇለ ሲሌ
ወስኗሌ፡፡
የጣብያ ዯጀን ማ/ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር የተሰኙት የአሁን ተጠሪ ቅሬታቸውን
ሇህንጣል ወረዲ ፌ/ቤት በይግባኝ ቢያቀርቡም ፌ/ቤት በይግባኝ ቢያቀርቡም ፌ/ቤት
ይግባኙን

ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ በመቀጠሌ ተጠሪ ቅሬታቸውን ሇት/ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት

ሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡
የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልትም የተጠሪን አቤቱታ ተቀብል አመሌካችን በማስቀረብ
ግራ ቀኙን ያከራከረ ሲሆን በነሏሴ 4 ቀን 1999 ዓ.ም. በሰጠው ውሣኔ የክርክሩ መነሻ
የሆነው ወፌጮ በአሁን ተጠሪ ወንዴም በአቶ ፀጋዬ ገብሩ ስም እንዯሚታወቅ የአሁን
አመሌካች አሌካደም፡፡ ንብረትነቱ በአሁን ተጠሪ ስም እንዯተሊሇፇም የቀረበ ማስረጃ
የሇም፣ በመሆኑም ሇዙህ ወፌጮ ግዢ ገንብ እንዯተከፇሇ እንጂ ውሌ ተፇጽሞ ወዯ
ስማቸው እንዯተሊሇፇ እስካሌተረጋገጠ የጋራ ተብል ወዯ ተከራካሪዎቹ የትዲር ንብረት
ክፌፌሌ ሉገባ አይችሌም በሚሌ ግራ ቀኙ ሇወፌጮ ግዢ የተከፇሇውን ብር 1ዏ,ዏዏዏ
የጋራ በመሆኑ ገንቡን እኩሌ ይካፇለት ሲሌ የስር ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡
ይህ መዜገብ ሇዙህ ችልት የቀረበውም የት/ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ተጠሪው
ሇአመሌካች ወፌጮ የተገዚበትን ዋጋ ብር 1ዏ,ዏዏዏ ያካፇሎቸው ሲሌ የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት

ተፇጽሞበታሌ በሚሌ አመሌካች በጥቅምት 4 ቀን

2ዏዏዏ ዓ.ም. ጽፇው ባቀረቡት የሰበር ማመሌከቻ መሠረት ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር
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አቤቱታ ይት ሲጠቃሇሌ በሔዲር 15 ቀን 1999 ዓ.ም. ባዯረግነውና በፌ/ቤት በፀዯቀው
የፌቺ ስምምነት የወፌጮ ዴርጅቱን እኩሌ ሇመካፇሌ በግሌጽ ተስማምተን፣ የስሙ
አሇመዚወር የንብረት ክፌፌለን ተግባራዊነት የሚያግዴ ሆኖ ሣሇ የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት
ሰበር ሰሚ ከተከራካሪዎች ባሌቀረቡሇት ጥያቄ የግዢ ውለ እንዯሚፇርስ አዴርጎ ሇግዢ
የተከፇሇውን ገንብ እንዴንካፇሌ መወሰኑ አሊግባብ በመሆኑ ይሻር የሚሌ ነው፡፡
ይህም ችልት የአመሌካችን አቤቱታ ተመሌክቶ የክርክሩ ምክንያት የሆነው ወፌጮ
ዴርጅት ባሌና ሚስቱ /አመሌካችና ተጠሪ/ ቢገዘትም በስማቸው አሌዝረም በሚሌ የጋራ
ሀብት አይዯሇም ተብል የተወሰነው በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌ ጭብጥ
በመያዜ ተጠሪን አስቀርቦ ግራ ቀኙን በጽሁፌ አከራክሯሌ፡፡ እኛም የግራ ቀኙን ክርክርና
የስር ፌ/ቤቶችን ውሣኔዎች መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም ተጋቢዎቹ የክርክሩ
ምክንያት የሆነውን የወፌጮ ዴርጅት በተመሇከተ በሔዲር 15 ቀን 1999 ዓ.ም. ተዯርጎ
በፌ/ቤት በፀዯቀው የፌቺ ስምምነታቸው ሊይ ክፌፌለን አስመሌክቶ በግሌጽ ፇቃዲቸውን
ሰጥተው

ተስማምተዋሌ፡፡

ይህን

ስምምነት ግራ

ቀኙ ያሌካደት

በላሊ

ስምምነት

ያሌቀየሩት ወይም ያሊሻሻለት እና በፌ/ቤትም የፀዯቀ ከመሆኑ አንጻር ይህ ስምምነት
በግራ

ቀኙ

መሌካም

ፇቃዴ

እስካሌተሻረ

ዴረስ

ተጋቢዎቹ

በስምምነቱ

ቃሌ

የማይገዯደበት ምክንያት አይኖርም፡፡ በላሊ በኩሌ በማንኛውም የክርክር ዯረጃ ቀርቦ
በአከራካሪው ንብረት ሊይ መብት አሇኝ፣ የጋራ ሀብት ተብል ሇግራ ቀኙ ሉካፇሌ
አይገባም በሚሌ በ3ኛ ወገን የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ ተጠሪው አከራካሪ የሆነው ንብረት
በ3ኛ ወገን ስም የሚገኝ ነው ይበለ እንጂ የተጠቀሰውን 3ኛ ወገን ወክሇው ስሇ ንብረቱ
ሇመከራከር መብት ያሊቸው መሆኑን አሊመሇከቱም፣ እንዱሁም ንብረቱ በእጄ አይገኝም
በሚሌ ክዯው ያቀረቡት መከራከሪያ የሇም፡፡ የወፌጮ ዴርጅቱ ክፌፌሌ ሊይ ያጋጠመ
እክሌ

ሇመኖሩ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ በፌቺ ስምምነቱ መሠረት አይፇፀምም መባለ

ተገቢ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ. 373/2/የአፇጻጸም ፌ/ቤት በዋናው ፌርዴ
የታውን ከመፇጸም ውጪ ባሇቀው ጉዲይ እንዯ አዱስ ማከራከር እንዯማይኖርበት
በግሌጽ ተዯንግጎ እያሇ የት/ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ከፌቺ

ስምምነቱን ቃሌና

ስምምነቱን ካፀዯቀው ውሣኔ ይት ውጭ የወፌጮ ዴርጅቱ የግራ ቀኙ የጋራ ሀብት
አይዯሇም፤

ሇግዢው

ሇ3ኛ

ወገን

የተከፇሇውን
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ብር

1ዏ,ዏዏዏተጠሪው

ሇአመሌካች

እኩላታውን ይክፇሎቸው ሲሌ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስምምነት
የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የክርክሩ

ምክንያት

የሆነው

በት/ብ/ክ/መ/በጣቢያ

ዯጀን

ኦዱየል

የሚገኘው

የወፌጮ ዴርጅት የግራ ቀኙ የጋራ ሀብት በመሆኑ በህዲር 15 ቀን 1999 ዓ.ም.
ባዯረጉት ስምምነት መሠረት ክፌፌለ ይፇፀም፡፡
2. የወፌጮ ዴርጅቱን በስምምነት ማካፇሌ ካሌተቻሇ

የወፌጮ ዴርጅቱ ተገምቶ

አንዯኛው ወገን የግምቱን ግማሽ ገንብ ከፌል ዴርጅቱን ሇራሱ ያስቀር፡፡
3. አንዯኛው ወገን የግምቱን ግማሽ ሇላሊኛው ከፌል ዴርጅቱን ማስቀረት ካሌቻሇ
የወፌጮ ዴርጅቱ በሏራጅ ተሸጦ ግራ ቀኙ የሽያጩን ገንብ እኩሌ ይካፇለ፡፡
4. የት/ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 2ዏ7ዏ1 በነሏሴ 4 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው
ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
5. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዜገቡ ተግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 35376
ግንቦት 28/2ዏዏዏ ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
መስፌን ዕቁበዮናስ
መዴሔን ኪሮስ
ዓሉ መሏመዴ
አሌማው ወላ
አመሌካቾች፡- 1. አቶ ዲንኤሌ አሠፊ ቀርቧሌ፡፡
2. ሔፃን አሌአዚር አሰፊ ወኪሌ ቀርቧሌ
ተጠሪ፡- ወ/ሪት ሓሇን ውበቱ ቀርባሇች
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የተያው ክርክር የጀመረው በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ከሣሽ
በመሆን፣ አውራሽ እናቴ ወ/ሮ ስንቄ አስፊው ከአቶ አሠፊ መሇሰ ጋር ተጋብተው ሲኖሩ
በጋራ ያፇሩት በወ/19 ቀ/55 የሚገኝ ቁጥሩ 223 ቤት እና በውስጡ የሚገኙ የአውራሼ
የግሌና የጋራ ንብረቶችን የአሁኑ 1ኛ አመሌካች አሊግባብ ሇብቻው ይዝ እየተጠቀመ
በመሆኑ የዴርሻዬን ያካፌሇኝ ቤቱንም በማከራየት ያገኘውን ጥቅም ያካፌሇኝ ስትሌ
ታህሣሥ 21/1995 ዓ.ም ጽፊ ባቀረበችው ክስ መነሻነት ነው፡፡
የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በፇቀዯሇት መሠረት ወዯ ክርክሩ የገባው 2ኛ አመሌካች ከ1ኛው
አመሌካች ጋር በተመሣሣይ መከራከሪያዎች ሇክሱ መሌስ የሰጡ ሲሆን የመሌሣቸውም
ይት የተጠቀሰውን ቤት አቶ አሠፊ መሇሰ ስራው ተጠናቅቆ የተረከቡት ከተጠሪዋ
አውራሽ ጋር ከመጋባታቸው በፉት ጥር 8/1981 ዓ.ም ሲሆን ከተጠሪ አውራሽ ጋር
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ጋብቻ የፇፀሙት ግንቦት 11/1983 ዓ.ም በመሆኑ ይህ ቤት የአቶ አሰፊ መሇሰ የግሌ
ቤት እንጂ ተጠሪዋን የውርስ ጥያቄ ሇማቅረብ መብት የሚሰጥ የጋራ ሏብት አይዯሇም
የሚሌ ነው፡፡
ተጠሪዋ ሇቀረበው መሌስ የመሌስ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የመሌስ መሌሱም ይት ይህ ቤት
የተሠራው በባንክ ብዴር በመሆኑ ብዴሩ በትዲር ወቅት ከአቶ አሠፊ መሇሰ ዯሞዜ
ሇባንክ ሲከፇሌ ቆይቶ እዲው ተከፌል ሣይጠናቀቅ አቶ አሠፊ መሇሰ በመሞታቸው
መ/ቤታቸው በገባሊቸው የሔይወት ኢንሹራንስ መሠረት ተከፊዩ ገንብ ሇእዲው መክፇያ
ውል እዲው ሙለ በሙለ ተከፌል ተጠናቋሌ፡፡ ስሇዙህ ቤቱ የጋራ ንብረት ሉባሌ
ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡
የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም ጉዲዩን መርምሮ የካቲት 18/1996 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ፣ ከጋብቻ
በፉት /ከግንቦት 11/1983 ዓ.ም/ ሇቤቱ መስሪያ የከፇለት የአቶ አሠፊ መሇሰ የግሌ
ንብረታቸው ሲሆን ከዙህ ቀን በኋሊ ሊሇው በተከፇሇው መጠን ግን ቤቱ የሁሇቱም
የሟቾች የጋራ ሏብት በመሆኑ ሁሇቱ በግሌና በጋራ በከፇለት ገንብ ስላት መሠረት
ቤቱ የግሌና የጋራ ሏብታቸው ነው፣ ስሇዙህ ቤቱን በዙህ የዴርሻ ስላት መሠረት ግራ
ቀኙ ይከፊፇለት በማሇት መዜገቡን ግቶታሌ፡፡
የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር የተሰኙት የአሁን አመሌካቾች ቅሬታቸውን
በይግባኝ ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት አቅርበዋሌ፡፡
የፋ/ከ/ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ ጥቅምት 17/1999 ዓ.ም በሰጠው
ውሣኔ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር ዯሞዜ የባሌና ሚስት የጋራ
ሏብት ከመሆኑ አንፃር ሟች አቶ አሠፊ መሇሰ የሚያገኙትን ዯሞዜ ሇቤት ውስጥ
ፌጆታ ማዋሌ ሲገባቸው ይህንን ሣያዯርጉ ከጋብቻ በፉት አስቀዴሞ በይዝታቸው ውስጥ
ያዯረጉትንና የግሌ ንብረታቸው ሇሆነው ቤታቸው እዲ መክፇያ ዯሞዚቸውን በማዋሊቸው
ምክንያት በከፇለት ሌክ ግማሹ ተሠሌቶ የጋራ ሏብት ተካፊይ ሇሆኑት ወ/ሮ ስንቄ
አስፊው ወራሽ /የአሁን ተጠሪ/ እንዱከፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
ከፌተኛ ፌ/ቤቱ በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት የአሁን ተጠሪ ይግባኝ ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት
በማቅረባቸው የፋ/ጠ/ፌ/ቤት አመሌካቾቹን አስጠርቶ ግራ ቀኙን አከራክሮ ካበቃ በኋሊ
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ህዲር 3ዏ/2ዏዏዏ ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ ዯግሞ፣ የቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 63 የግሌ ነው
ተብል ያሌተሇየ ንብረት እንኳን የጋራ እንዯሆነ እንዯሚገመት እየዯነገገ በዙህ ጉዲይ ግን
የቤቱ እዲ በአብዚኛው ባሌና ሚስቱ በጋብቻው ወቅት የጋራቸው በሆነው ዯሞዜ መከፇለ
እየተረጋገጠ ብዴሩ ከጋብቻ በፉት በመገኘቱ ብቻና ከ2 ዓመት ሊሌበሇጠ ጊዛ የመ/ሰጭ
/የአሁን አመሌካቾች/ አባት ከዯሞዚቸው ስሇከፇለ ቤቱ የግሊቸው ነው መባለ ተገቢ
አይዯሇም በማሇት የፋ/ከ/ፌ/ቤትን ውሣኔ ሽሯሌ፡፡
የዙህ መዜገብ መከፇት ምክንያት የሆነው የሠበር አቤቱታ የቀረበውም የፋ/ጠ/ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ በማሇት
ጥር 26/2ዏዏዏ ዓ.ም አመሌካቾች ጽፇው ባቀረቡት የሠበር ማመሌከቻ መሠረት ነው፡፡
የፋ/ጠ/ፌ/ቤት

ሰበር

ችልትም

የአመሌካቾችን

አቤተታ

ተመሌክቶ፣

በዙህ

ጉዲይ

የአመሌካቾቹ አባት የሠሩት ቤት እዲው ተከፌል ያሇቀው ከተጠሪዋ እናት ጋር በጋብቻ
ሊይ እያለ ነው በሚሌ ተጠሪ የእናቷን ዴርሻ የቤቱን ግማሽ ሌታገኝ ይገባሌ ተብል
የተወሰነው በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ተጠሪን አስቀርቦ ግራ ቀኙ
የጽሐፌ ክርክራቸውን አካሂዯዋሌ መዜገቡ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ቤቱ የጋራ ነው ሲሌ ሇመወሰን የቻሇው ቤቱ የተሠራው ከባንክ በተገኘ
ብዴር በመሆኑ እዲው ሲከፇሌ የነበረው ከአመሌካች አባት ዯሞዜ በመሆኑ እና ይህ
ዯሞዜ የጋራ ገንብ በመሆኑ ቤቱ የተሠራው የጋራቸው በሆነው ዯሞዜ ነው በሚሌ
መንዯርዯሪያ መሆኑን ከመዜገቡ መረዲት ተችሎሌ፡፡ በመሠረቱ የተሻሻሇው የቤተሰብ
ሔግ አንቀጽ 57 ባሌ ወይም ሚስት ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ወቅት በየግሌ
የነበሯቸው ንብረቶች የግሌ ሆነው ይቀራለ ሲሌ ይዯነግጋሌ፡፡ በዙህ ጉዲይ የተጠሪ
አውራሽ እናት እና የአመሌካች አባት ጋብቻቸውን የፇፀሙት ግንቦት 11/1983 ዓ.ም
ሲሆን የአመሌካቾች አባት የቤቱ ግንባታ ተጠናቆ የተረከቡት ጥር 8/1981 ዓ.ም
ሇመሆኑ ግራ ቀኙ አሌተካካደም፡፡ አቶ አሠፊ መሇሰ ከጋብቻው አስቀዴሞ የቤቱ
ባሇሀብት የሆኑ ሲሆን በወቅቱ ቤቱ የተሠራበት የባንክ እዲ መኖሩ ባሇሏብትነታቸውን
አያስቀረውም፡፡ በላሊ አነጋገር አቶ አሠፊ መሇሰ ባሇዕዲነታቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ የቤቱ
ባሇሏብት ሆነዋሌ ማሇት ነው፡፡ በአንፃሩ ዯገሞ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 62/1
ባሌና ሚስቱ በጋብቻ ወቅት ከግሌ ጥረታቸው የሚያገኟቸው ገቢዎች ሁለ የጋራ ሏብት
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እንዯሚሆኑ ያመሇክታሌ፡፡ ከዙህ አኳያ ከጋብቻ በኋሊ ሇባንክ እዲ መክፇያ ሲውሌ
የቆየው

የአቶ

አሠፊ

መሇሰ

ዯመወዜ

የባሌና

ሚስቱ

የጋራ

ገንብ

ሇመሆኑ

አያጠያይቅም፡፡ በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 7ዏ/1/ መሠረት ዯግሞ ከባሌ ወይም ከሚስት
የሚጠየቅ ዕዲ በተቀዲሚነት ከባሇአዲው ተጋቢ የግሌ ሏብት መከፇሌ እንዯሚባው
ይዯነግጋሌ፡፡ ነገር ግን በዙህ ጉዲይ የአመሌካቾቹ አባት ሇግሌ ቤታቸው ማሠሪያ ከባንክ
የተከፇሇ

የግሌ

እዲቸውን

ሇመወጣት

የጋራ

ገንብ

ከሆነው

ከዯሞዚቸው

ክፌያ

መፇፀማቸውን ተገንዜበናሌ፡፡ የአመሌካቾች አባት ይህንን መፇፀማቸው በተጠሪዋ እናት
የጋራ ባሇገንብነት መብት ሊይ ጉዲት የሚያዯርስ ጥቅማቸውንም የሚቀንስ ተግባር
በመሆኑ ነው፡፡ ስሇዙህ የአመሌካቾች አባት የተጠሪዋ እናት ባጡት ጥቅም ሌክ
ሉክሷቸው ይገባሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ዯግሞ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት የይግባኝ ችልት ሣያነሣው ያሇፇው ግራ ቀኙን ግን
ያከራከረ ነጥብ አቶ አሠፊ መሇሰ ሲሞቱ መ/ቤታቸው በገባሊቸው የሔይወት ኢንሹራንስ
መሠረት በኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት ተከፊይ የሆነው ሇባንክ እዲ መክፇያ የዋሇውን
ገንብ አስመሌክቶ የተነሣው ክርክር ነው፡፡ በመሠረቱ የህይወት ኢንሹራንስ ተጠቃሚን
አስመሌክቶ በተዯነገገው የን/ሔ/ቁ. 7ዏ1/2/ሀ/ ስማቸው በውለ ሊይ ተሇይቶ ባይጠቀስም
እንኳ የኢንሹራንስ ውለን የፇረመው ሰው ባሌ ወይም ሚስት ተሇይተው የታወቁ
ተጠቃሚ ተብሇው እንዯሚቆጠሩ ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም በዙህ ጉዲይ አቶ አሠፊ
መሇሰ ሲሞቱ ተከፊይ ከሆነው የህይወት ኢንሹራንስ ገንብ የተጠሪዋ እናት ግማሽ
ተጠቃሚ ሇመሆናቸው መገንብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ ገንብ ዯግሞ ሇባንክ እዲ ክፌያ የዋሇ
ሰሇመሆኑ ግራ ቀኙ አሌተካካደም፡፡ ከዙህ አንፃር ይህ የኢንሹራንስ ገንብም ሇአቶ
አሠፊ መሇሰ የግሌ እዲ መክፇያ መሆኑ የወ/ሮ ስንቄ አስፊውን ጥቅም የጎዲ በመሆኑ
የዙህ ገንብ ግማሽ የወ/ሮ ስንቄ ዴርሻ በመሆኑ ሉመሇስሊቸው ይገባሌ፡፡
በአጠቃሊይ የግሌ ዕዲው በጋራ ገንቡ መከፇለ የግሌ የሆነውን ሏብት የጋራ ንብረት
ያዯርገዋሌ የሚሌ ዴንጋጌ ባሇመኖሩ ሉተካ የሚገባው የወ/ሮ ስንቄ አስፊው ዴርሻ
የሆነው በጋብቻ ውስጥ ሣለ ከአቶ አሰፊ መሇሰ ዯሞዜ ተከፊይ የሆነው ገንብ እና
የኢንሹራንስ ገንብ ግማሽ ብቻ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ የወ/ሮ ስንቄ አስፊው ወራሽ የሆኑት
ተጠሪዋ ብቻ ሣይሆኑ በዙህ መዜገብ 2ኛ አመሌካች የሆነው ሔፃን አሌዓዚር አስፊውም
ጭምር በመሆኑ ሇወ/ሮ ስንቄ አስፊው ዴርሻ ውስጥ ተጠሪዋ ሉያገኙ የሚገባው ግማሹን
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ብቻ መሆኑ ሉሠመርበት ይገባሌ፡፡ ይህም ማሇት በጋብቻ ወቅት ከአቶ አሰፊ ዯሞዜ
ሇቤቱ እዲ ሇባንክ የተከፇሇው ገንብ እና የመዴን ዴርጅት ዕዲውን ሇመጨረስ የከፇሇው
የሔይወት ኢንሹራንስ ገንብ ተዯምሮ የዴምሩ አራተኛ እጅ /25%/ ሇተጠሪዋ ተከፌል
አራተኛው /25%/ እጅ ዯግሞ ሇ2ኛው አመሌካች ሉከፇሌ ይገባሌ ብሇን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትበመ/ቁ.846ዏ የካቲት 18/1996 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ እና
የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 27682 ህዲር 3ዏ/2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመባቸው ናቸው ብሇናሌ፡፡ ስሇዙህተሽረዋሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
2. ተጠሪዋ

በጋብቻው

ወቅት

ሇአቶ

አሰፊ መሇሰ

ዯሞዜ

ሇቤቱ

ዕዲ

ሇባንክ

የተከፇሇው ገንብ እና የመዴን ዴርጅት እዲውን ሇመጨረስ የከፇሇው የህይወት
ኢንሹራንስ

ገንብ

ተዯምሮ

የዴምሩ

አንዴ

አራተኛ

/25%/

ይከፇሊቸው፡፡
3. አከራካሪው በወረዲ 19 ቀበላ 55 የሚገኘው ቁጥሩ 223 የሆነው ቤት ግን የአቶ
አሠፊ መሇሰ የግሌ ሏብትነውብሇንወስነናሌ፡፡
4. የፋ/ከ/ፌ/ቤትበመ/ቁ. 29899 ጥቅምት 17/1999 ዓ.ም የሰጠውውሣኔፀንቷሌ፡፡
5. ከዙህ ችልት ጥር 29/2ዏዏዏ ዓ.ም የተሰጠው የእግዴት ትእዚዜ ተነስቷሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
6. ግራ ቀኙ የዙህን ፌ/ቤት ወጪ በየራሣቸው ይቻቻለ፡፡
መዜገቡተግቷሌ፡፡ መ/ቤትይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ 31430
ሚያዜያ 7 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴርመሏመዴ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ወ/ሮ አዱስ አሇም አከሇ ቀርባሇች፡፡
ተጠሪ፡- የመቶ አሇቃ አክሉለ አበበ ተወካይ ቀርቧሌ፡፡
መዜገቡን መርምረን

የተመሇከተውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን በፌቺ መፌረስ ተከትል የተነሳውን
የንብረት /ገንብ/ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዜገቡ እንዲየነው አመሌካች እና
ተጠሪ የንብረት ክፌፌሌ ያዯረጉ ሲሆን፣ከዙህ ክፌፌሌ በኋሊ ሉስማሙ ያሌቻለት ተጠሪ
በብሩንዱ በሰሊም ማስከበር ተግባር ሊይ ተሰማርቶ ሇነበረበት ጊዛ በዴጏማ መሌክ
ተከፌልታሌ በተባሇው ገንብ ክፌፌሌ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች ይህ ገንብ የተገኘው
ጋብቻው ከመፌርሱ በፉት /ፀንቶ በነበረበት ጊዛ/ እስከሆነ ዴረስ የባሌና ሚስት የጋራ
ሀብት ነው በማሇት ስትከራከር፤ ተጠሪ ዯግሞ ገንቡ ከዯመወዜ የተሇየና በዴጏማ
መሌክ የተሰጠኝ በመሆኑ የግላ ነው፡፡ ከባሌና ሚስት ጋር ሀብት የሚዯመር

አይዯሇም

በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው የወረዲ ፌ/ቤት እና
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ይግባኙን የሰማው የከፌተኛ ፌ/ቤት ገንቡ የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው በማሇት
የወሰኑ ሲሆን፣ ሇመጨረሻ ጊዛ ይግባኙን የሰማው የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ግን
የተጠሪን ክርክር በመቀጠሌ ገንቡ የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት የሚባሌ አይዯሇም፡፡
ሇክፌፌሌ አይቀርብም በማሇት ወስኖአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዙሁ ሊይ
ነው፡፡እኛም አመሌካች ሰኔ 21 ቀን 1999 ዓ.ም. በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር
ችልት እንዱታይ የተወሰነው በዴጉማ መሌክ ተገኘ የተባሇው ገንብ የባሌና ሚስት
የጋራ ሀብት

የማይሆንበት የሔግ ምክንያት አሇ ወይ? የሚሇውን ጭብጥ ሇመመርመር

ነው፡፡ በመሆኑም ይህን ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ
እና ከሔጉ ጋር አገናዜበን መርመረናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው አከራካሪው ገንብ በዴጏማ መሌክ ሇተጠሪ የተከፇሇው ጋብቻው
ፀንቶ በነበረበት ጊዛ ነው፡፡ አከራካሪ ሆኖ የተገኘው ነጥብም ከዙህ ፌሬ ነገር የሚነሳ ሆኖ
መወሰን ያሇበት ዯግሞ አግባብ ባሇው የቤተሰብ ሔግ መሠረት ነው፡፡ በዙህ ረገዴ አግባብ
ያሇው የቤተሰብ ሔግ የአማራ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁ.79/95 አንቀጽ 73
እንዯሆነ በስር ፌ/ቤቶች ውሣኔ ተመሌክቶአሌ፡፡ ባሌና ሚስት ተጋብተው አብረው
በሚኖሩበት

ጊዛ

ሠርተው፣

ሀብቶቻቸው

እንዯሆኑ

ጥረው፣

በተጠቀሰው

ግረው

አንቀጽ

የሚያገኙዋቸው

73/1/እና

/2/

ንብረቶች

በግሌጽ

የጋራ

ስሇመመሌከቱ

በፌ/ቤቶቹ ውሣኔ ተገሌጾአሌ፡፡ የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤትም ሔጉ እንዱህ

አይሌም

የሚሌ ምክንያት አሌሰጠም፡፡ ሇውሣነው መሠረት ያዯረገው ነጥብ ገንቡ ባሌና ሚስቱ
በመረዲዲትና በመተጋገዜ በጋራ ያፇሩት ነው ሉባሌ አይችሌም የሚሌ ነው፡፡
በበኩሊችን እንዯምናየው ሔጉ ግሌጽ ነው፡፡ ሔጉ ሇጋራ ንብረት መሠረት ይሆን ንዴ
በዋነኛነት ያስቀመጠው በጋብቻ ጊዛ/ጋብቻው ፀንቶ ባሇበት ጊዛ/ መገኘቱን ነው፡፡ ባሌና
ሚስቱ በጋብቻ ተሳስረው ባለበት ጊዛ የሚገኘው ንብረት በሁሇቱም የጋራ መተጋገዜ
እንዯተገኘ መቆጠር እንዲሇበት ሔጉ ወስኗሌ፡፡ ባሌና ሚስቱ በተሇያየ ቦታ የመገኘታቸው
ጉዲይ እግምት ውስጥ የሚገባ አይዯሇም፡፡ ባሌ በአንዴ ቦታ፤ ሚስት ዯግሞ በላሊ ቦታ
ሇተወሰነ ጊዛ

ቢኖሩ እንኳ ሔጉ የሚገምተው ሁሇቱም ሇትዲራቸው እኩሌ አስተዋጽኦ

ያዯርጋለ ብል ነው፡፡ በመሆኑም ንብረቱ በሔጉ ተቀባይነት ባሇው አግባብ
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የአንደ ተጋቢ ወገን የግሌ ሀብት መሆኑ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ በጋብቻው ወቅት
የተገኘው ንብረት ሁለ የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው የሚሆነው፡፡ በያዜነው ጉዲይ
እንዯምናየውም ተጠሪ በዴጏማ ተሰጠኝ የሚሇው ገንብ የጋራ ሀብት የማይሆንበት
የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ ከዙህ የተነሳም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. አቤቱታ የቀረበበት የአማራ ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/መ/ቁ.1046/98 ግንቦት 14 ቀን
1999 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሠረት ተሽሮአሌ፡፡
2. ሇተጠሪ በዴጏማ መሌክ ተከፇሇ የተባሇው ገንብ በባሌና ሚስት የጋራ ሀብት
የሚካተት በመሆኑ አመሌካች እና ተጠሪ እኩሌ ይካፇለት ብሇን ወስነናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ በሚመሇከት ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዜገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ዘ/
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የሰ/መ/ቁ 20036
ግንቦት 16 ቀን 1998ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ጌታቸው ምህረቱ
መስፌን እቁበዮናስ
ሑሩት መሇሠ
አመሌካች፡- ማሔበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ወሇተብርሃን ካሣዬ

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ጉዲይ ሉከፇሌ የማይገባው የጡረታ አበሌ ክፌያን የማመሇከት
ነው፡፡
አመሌካች በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረተው ክስ ተጠሪ የሟች ባሇቤታቸውን የወ/ር
ተፇራ አዴማሱን ጡረታ እየተቀበለ ላሊ ባሌ

በማግባታቸውና፤ የሟች ባሇቸውን

ጡረታ አሌ እየበለ ላሊ ባሌ ያገቡ የጡረታ አበሌ እንዯሚቋረጥባቸው ሔጉ ግሌፅ ሆኖ
ሣሇ፤ ይህንኑ በመቃረን ተጠሪ ላሊ ባሌ አግብተውም የሟችን ጡረታ ሇ 13 አመታት
ስሇተቀበለ በዴምሩ ብር 7593.75 ይክፇለ በማሇት ጠይቋሌ፡፡
ተጠሪም ቀርበው ከ13 ዓመት በኋሊ የቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ነው፣ ላሊ ባሌ
አሊገባሁም ከጋብቻ ውጪ በነበረን ግንኙነት 2 ሌጆች ወሌጃሇሁ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ጉዲዩን

ያየው

ፌ/ቤትም

ክስ

የቀረበበት

የይመሇስሌኝ

ጥያቄ

በየጊዛው

(በየወሩ)የሚከፇሌና ሇመጨረሻም ጊዛ ክፌያው የተዯረገው በግንቦት 3ዏ ቀን 1995
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ዓ.ም.

ሲሆን

ክስ

የመሠረተው

በሰኔ

5

ቀን

1995

ዓ.ም.

በመሆኑ

የይርጋው

ጊዛአሊሇፇም፣ ነገር ግን ተጠሪ ላሊ ባሌ ያገቡ ሇመሆናቸው አሊስረዲም በማሇት ክሱን
ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም በዙህ ውሣኔ ሊይ የቀረበሇትን ይግባኝ በፌ/ሥ/ህ/ቁ.337 መሠረት
ሠርዝታሌ፡፡
የአሁኑ አቤቱታም የቀረበው በዙህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም በግራ ቀኙ መሃከሌ
ጋብቻ

መኖር

አሇመኖሩን

ሇመመርመር

ሲሌ

አቤቱታው

ሇሰበር

ችልት

ቀርቦ

እንዱመረመር አዴርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙም ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡
አመሌካች ክስ የመሠረተው መክፇሌ የማይገባኝ የጡረታ አበሌ የከፇሌኩ ስሇሆነ
ይመሇስሌኝ

በሚሌ

ነው፡፡

ይህ

ዯግሞ

በፌ/ብሓር

የሚናገረው ምዕራፌ ውስጥ የማይገባውን ስሇመካፇሌ

ሔጉ

ያሇአግባብ

ስሇመበሌፀግ

በሚሇው ክፌሌ ሥር የሚወዴቅ

ነው፡፡ አንዴ ሰው ሉከፌሌ የማይገባውን ነገር ከከፇሇ እንዱመሌስሇት የመጠየቅ መብት
እንዲሇው የፌ/ህ/ቁ 2164(1)ያመሇክታሌ፡፡
የተያው ጉዲይ በጡረታ ሔጉ በባሌዋ መሞት ምክንያት ጡረታ የምታገኝ ሴት ላሊ ባሌ
ባገባች ጊዛ የሟች ባሎ ጡረታ አበሌ መቋረጥ ያሇበት ሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ የተጠሪ
የመጀመሪያ ክርክር ክስ የቀረበበት ጉዲይ1ዏ አመት ስሊሇፇው በ1ዏ አመት ይርጋ
ይታገዲሌ የሚሌ ነው፡፡
የማይገባውን ስሇ መክፇሌ

የሚሇው ክፌሌ የሚገኘው ከውሌ ውጪ ስሇሚዯርስ

ሃሊፉነትና ያሊግባብ ስሇመበሌፀግ በሚናገረው አንቀጽ ሥር ነው፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዩ
አግባብነት ያሇው በዙሁ አንቀጽ ተካቶ የሚገኘው የይርጋ ጊዛ ይሆናሌ፡፡ የፌ/ህ/ቁ
2143(1)ተበዲይ ክስ ማቅረብ የሚችሇው ጉዲቱ ከዯረሠ ጊዛ ጀምሮ እስከ 2 ዓመት ዴረስ
ነው፡፡ አመሌካች መክፇሌ የማይገባውን ነገር መክፇሌ የጀመረው ከህዲር 1 ቀን 1981
ዓ.ም. ጀምሮ ሲሆን ክፌያ ያቋረጠው ግንቦት 3ዏ ቀን 1995 ዓ.ም ነው፡፡ በመሆኑም
አመሌካች ክስ ከቀረበበት ሰኔ 1ዏ ቀን 1995 ዓ.ም. ጀምሮ ወዯኋሊ ያሇው የሁሇት አመት
ጊዛ ብቻ በይርጋ ቀሪ የማይሆን ሲሆን ከዙህ ጊዛ በፉት የነበረው የአመሌካች ጥያቄ ግን
በይርጋ ቀሪ ይሆናሌ፡፡
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ላሊው የተጠሪ ክርክር ከአቶ ገብሩ አሰፊ ጋር ጋብቻ የሇንም፡፡ ከጋብቻ ውጪ ባሇ
ግንኙነት ነው ሌጆች የወሇዴከት የሚሌ ነው፡፡
ከፌ/ቤቱ መዜገብ ተጠሪ አቶ ገብሩ አሰፊ ባሊቸው መሆናቸውን በቀበላ ቅፅ ሊይ
ሞሌተው አረጋግጠዋሌ፡፡ አቶ ገብሩ አሠፊም ቢሆኑ በሚሠሩበት መ/ቤት በሞለት
የሔይወት ታሪክ ቅፅ ሊይ ተጠሪ ሚስታቸው መሆናቸው አረጋግጠምሌ፡፡ ከዙህም በሊይ
ተጠሪ ከጋብቻ ውጪ ነው ይበለ እንጂ እንዯ ባሌና ሚስት በመሆን አንዴ ሊይ ይኖሩ
እንዯበር አሌካደም፡፡
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀፅ 95 ሊይ ጋብቻ መኖሩን ሇማረጋገጥ ሉቀርብ የሚገባው
የጋብቻ ምስክር ወረቀት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ማስረጃ በላሊ ጊዛ በዙሁ ሔግ
አንቀጽ 95 እንዯተመሇከተው የትዲር ሁኔታ መኖሩን በማረጋገጥ ጋብቻን ማስረዲት
ይቻሊሌ፡፡ የትዲር ሁኔታ አሇ የሚባሇው አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት ራሳቸውን እንዯ
ባሌና ሚስት የሚቆጥሩና የሚኖሩን በማረጋገጥ ጋብቻን ማስረዲት ይቻሊሌ፡፡ የትዲር
ሁኔታ አሇ የሚባሇው አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት ራሳቸውን እንዯ ባሌና ሚስት
የሚቆጥሩና

የሚኖሩ

እንዱሁም

ማሔበረሰቡና

ቤተመድቻቸው

እንዯባሌና

ሚስት

የሚቀበሎቸው ሆነው ሲገኙ ነው ተብል በአንቀጽ 96 ስር ተጠቅሷሌ፡፡ ይህን ሁኔታ
ማስረዲት ከተቻሇ ፌ/ቤቱ ጋብቻ ተፇጽሟሌ ሲሌ የሔግ ግምት እንዯሚወስዴም አንቀጽ
97 ያመሇክታሌ፡፡ ሔጉ የጋብቻ ሁኔታ የሚረጋገጥበት ማስረጃ አይነት ሇይቶ ያሊመሇከተ
በመሆኑም ማንኛውም ማስረጃ ሉቀርብ የሚችሌ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡
በተያው ጉዲይ አመሌካች በተጠሪና በአቶ ገብሩ አሰፊ መሃከሌ ጋብቻ መኖሩን የጋብቻ
(የትዲር) ሁኔታ መኖሩን ሇማስረዲት ማስረጃዎቹን አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ አቶ ገብሩ በሊቸው
ሇመሆናቸው በቀበላ ፍርም ሊይ ሞሌተው ማሪጋገጣቸውን እንዱሁም አቶ ገብሩም
ቢሆኑ በሚሠሩበት መ/ቤት በሞለት የሔይወት ታሪክ ቅፅ ተጠሪዋ ሚስታቸው
መሆናቸውን አረጋግጠው
ገብሩ እራሣቸውን

መሙሊታቸውን ከመዜገቡ ተረዴተናሌ፡፡ ይህም ተጠሪና አቶ

እንዯባሌና ሚስት እየቆጠሩ የሚኖሩ መሆኑን ማህበረሰቡም በዙሁ

መሌኩ የተቀበሊቸው መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ነገር ግን የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ የአቶ ገብሩ
ሚስት ሇመሆናቸው የጋብቻ ሠርተፌኬት አሌቀረበም ወይም ሠርተፉኬቱ መጥፊቱ
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አሌተረጋገጠም በማሇት በሁሇቱ መሃከሌ ትዲር የሇም በማሇት የዯሠረበት መዯምዯሚያ
ከፌ ሲሌ የተጠየቀሱትን የቤተሰብ ሔግ ዴንጋጌዎች ያሊገናበ ነው፡፡

ው ሣ ኔ
1.ተጠሪ ከሰኔ 1ዏ ቀን 1993 ዓ.ም.እስከ ሰኔ 1ዏ ቀን 1995 ዓ.ም. ባሇው ጊዛ ውስጥ
የወሰደትን የሟች ባሇቤታቸውን የጡረታ አበሌ ሇአመሌካች ይመሌሱ፡፡
2. ከሰኔ 1ዏ ቀን 1993 ዓ.ም. በፉት አመሌካች ሇተጠሪ የከፇሇው የጡረታ አበሌ
እንዱመሇስ ያቀረበው ጥያቄ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ መዜገቡ ተግቷሌ፡፡ ሇመ/ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ 34387
ግንቦት 14 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
መስፌን ዕቁበዮናስ
መዴህን ኪሮስ
አሉ መሏመዴ
ሡሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- አቶ ከበዯ ሙሓ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፊናዬ ብዘነህ - ቀረቡ
መዜገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር፡፡ መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ
ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር 51375
ግንቦት 6 ቀን 1999 ዓ.ም.የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ
መዜገብ ቁጥር 32029 ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዚዜ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት ስሊሇበት በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ
ነው፡፡ የክርክሩ ፌሬ ጉዲይ አመሌካችና ተጠሪ በሔጋዊ ጋብቻ ተሣሥረው ሇበርካታ
ዓመታት በባሌና ሚስትነት የኖሩ ሲሆን ፤ ጋብቻቸውን በፌች አፌርሰዋሌ፡፡ ከዙህ በኋሊ
የጋራ ንብረታቸውን ሇመካፇሌ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጋራ ንብረት
ዜርዜር አቅርበው ትዕዚዜ ተሰጥቶበታሌ፡፡ አከራካሪው ጉዲይ ተጠሪ እስከ ጥር 29 ቀን
1998 ዓ.ም. አመሌካች የተቀበለት የጡረታ አበሌ ታስቦ እንዱከፇሇኝ ትዕዚዜ

ይሰጥሌኝ

በማሇት ጥያቄ ማቅረባቸው ነው፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተጠሪ
የጡረታ አበሌ ይሰጠኝ ጥያቄ የሔግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት
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ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡

ተጠሪ በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው፣ ፌርዴ
ቤቱ በይግባኝ አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ በኋሊ አመሌካች የሚያገኙት
የጡረታ አበሌ የጋራ ንብረት ነው፡፡
በማሇት የጡረታና ማኀበራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን ከግንቦት ወር1999 ጀምሮ ግማሽ
የጡረታ አበሌ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን
ይግባኙን የሰማው የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ
የሚነቀፌበት የሔግ ወይም የፌሬ ጉዲይ ስህተት የሇም በማሇት ይግባኙን በፌትሏብሓር
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሠርዝታሌ፡፡ አመሌካች አሁን የማገኘው አንዴ
መቶ ሰሊሣ አምስት ብር የጡረታ ገንብ ወታዯር ቤት እያሇሁ በአይኔ ሊይ ጉዲት
ዯርሶብኝ በቦርዴ በመውጣቴ የማገኘው ነው፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤት የባሌና
የሚስት የጋራ ሀብት ነው በማሇት ተጠሪዋ ከሣሹን እንዴትወስዴ የሰጠው ውሣኔ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ይታረምሌኝ በማሇት ያመሇከተ ሲሆን
ተጠሪዋ

በበኩሎ

የጡረታ

አበለ

በትዲራችን

ጊዛ

የተጠራቀመ

በመሆኑ

ግማሹን

እንዴወስዴ መወሰኑ በአግባቡ ነው በማሇት ተከራክራሇች፡፡
በሥር የቀረበው ክርክርና በሰበር ግራ ቀኙ የሚያነሱት የመከራከሪያ ነጥብ ከሊይ
የተገሇፀው ሲሆን እኛም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪዋ ከግንቦት 1999 ጀምሮ ግማሽ
የጡረታ አበሌ ሌታገኝ ይገባታሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ሔግን መሠረት ያዯረገ ነው
ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ አይተናሌ፡፡
የከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

ውሣኔውን

በማሰጥበት

ወቅት

የተከተሇውን

ሥርዓት

ስንመረምረው፣ ተጠሪ የጡረታ አበሌ፣ ታስቦ ሉሰጠኝ ይገባሌ በማሇት ክስ ያቀረቡት
እስከ ጥር 29 ቀን 1998 ዓ.ም አመሌካች የወሰደትን የጡረታ አበሌ መሆኑን
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በውሣኔው በግሌጽ አስፌሮታሌ፡፡ ይህ ከሆነ ተጠሪ
የጠየቁትን

ጋብቻቸው

ከመፌረሱ

በፉት

ተሇያይተው

እያሇ

አመሌካች

ተቀብሇው

የተጠቀሙበት የጡረታ አበሌ ታስቦ እንዱሰጣቸው እንጂ ጋብቻው ከፇረሰ በኋሊ
አመሌካች ከሚያገኙት የጡረታ

አበሌ ግማሹን እንዱወስንሊቸው በሥር ፌርዴ ቤት

አሌጠየቁም፡፡ ተጠሪ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያሊቀረቡትንና በሥር
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ያሌተከራከሩበትን አዱስ ነገር በይግባኝ ዯረጃ ሇማንሣትና ሇመጠየቅ እንዯማይችለ
የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 328 ንዐስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም
ተጠሪ በሥር ያሌጠየቁትና ያሌተከራከሩትን ጉዲይ በማንሣት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት
ተጠሪ ከግንቦት ወር 1999 ዓ.ም. ጀምሮ አመሌካች ከሚያገኙት ጡረታ ግማሹን
ሉከፌሊት ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሥነ ሥርዓት ግዴፇት ያሇበት
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ከዙህ በተጨማሪ አመሌካች የሚያገኙት የጡረታ አበሌ፣ የመንግሥት

ሠራተኛ

በነበሩበት ሰዓት ከዯመወዚቸው ተቆርጦ የተጠራቀመ ነው የሚሇው አባባሌ መሠረታዊ
ስህተት ያሇበትና የጡረታ አበለ መንግሥት በኩሌ ተቀማጭ የሚሆን ገንብ ያሇ
በመሆኑ ሇአንዴ ሠራተኛም የጡረታ አበሌ የሚከፇሇው እዴሜው በገፊበትና ጉሌበቱ
በዯከመበት ጊዛ መጦሪያ የሚሆነውና ሇመኖር የሚያስፇሌገውን ወጭ በከፉሌም

ቢሆን

በመሸፇንና ሇማኀበራዊ ዯህንነቱ ዋስትና ሇመስጠት መንግሥት ካሇው የማኀበራዊ
ዯህንነትና ዋስትና

ፖሉሲ የመነጨ በመሆኑ እንዯማንኛውም ገቢ የጋራ ንብረት ነው

የሚባሌ አይዯሇም፡፡ የአንዴ ሰው የጡረታ አበሌ በማናቸውም መሌኩ በዕዲ ሉያዜ ወይም
ሉታገዴና ሉቀነስ እንዯማይችሌ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 404/ሠ/
በግሌጽ

የሚዯነግግ

ሲሆን

የከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

ይህንን

የሚከፇሇው የጡረታ አበሌ ግማሹ እየተቆረጠ ሇተጠሪ

በመተሊሇፌ

አመሌካች

እንዱከፇሌ የሰጠው ውሣኔ

መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ መዜገብ ቁጥር 32ዏ29 ጥቅምት 18 ቀን
2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ትዕዚዜ ተሽሯሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር 51375 ግንቦት 6 ቀን 1999 ዓ.ም.
በሰጠው ውሣኔ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በማሻሻሌ የወሰናቸው ላልች
ጉዲዮች የፀኑ ሲሆን የጡረታ አበሌን አስመሌክቶ የሰጠው ውሣኔ ብቻ ተሽሯሌ፡፡
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3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራን በተመሇከተ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
4. አመሌካች የሚያገኘው የጡረታ አበሌ ተጠሪ ግማሹ ይሰጠኝ ካሇ የመጠየቅና
የመካፇሌ መብት የሊትም በማሇት ወስነናሌ፡፡
ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግንቦት 14 ቀን
2ዏዏዏ ዓ.ም. በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ

82

የሰ/ መ/ቁ.22930
ሚያዙያ 30 ቀን 2000 ዓ.ም
ዲኞች፡-

ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
መስፌን ዕቁበዮናስ
ሂሩት መሇሠ
መዴሔን ኪሮስ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡- ወ/ሮ ታዴሬ አባተ
መሌስ ሰጭ፡- ወ/ሮ ዓሇም ገ/የሱስ
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ይህ መዜገብ በአፇፃፀም ሊይ የተነሣን ክርክር የተመሇከተ ሲሆን የአፇፃፀም ክሱ
የተመሠረተው በአ/ብ/ክ/መ የሠሜን ጎንዯር ከፌተኛ ፌ/ቤት በአሁን ተጠሪ ነበር፡፡
የአሁን ተጠሪ ክሣቸውን ያቀረቡት አሁን በክርክሩ ውስጥ በላለት በአሁን አመሌካች
የቀዴሞ ባሇቤት በነበሩት በመሪጌታ መምር ዕፁብ ሊይ ነው፡፡ የአፇፃፀም ክሱም ይት
ተከሣሹ መሪጌታ መምር ዕፁብ በተጠሪዋ ሊይ ሊዯረሱት የአካሌ ጉዲት የሞራሌ ካሣ
1000 ብር የተወሰነሌኝ በመሆኑ ተከሣሹ ይህን ውሣኔ በፌርዴ ተገዯው ይፇጽሙ
የሚሌ ነው፡፡ የሠሜን ጎንዯር ዝን ከ/ፌ/ቤትም የአፇፃፀም ተከሣሽ ንብረት ነው በተባሇው
ቤት ሊይ አፇፃፀሙ እንዱቀጥሌ ትዕዚዜ የሠጠ ሲሆን በዙህ ወቅት አመሌካች ተቃዋሚ
ሆነው በመቅረብ ይህንን ቤት ከባሇቤቴ ከመሪጌታ መምር ዕፁብ ጋር በፌቺ ተሇያይተን
በንብረት ክፌፌለ ወቅት የእኔ ዴርሻ የሆነ በመሆኑ ሇአፇፃፀም ሉውሌ አይገባም ሲለ
ተከራክረዋሌ፡፡
የሠሜን ጎንዯር ዝን ከ/ፌ/ቤትም ታህሣስ 12/98 ዓ.ም በሠጠው ትዕዚዜ “ጣሌቃ ገብና
የአፇፃፀም ተከሣሽ በመጋቢት 18/95 ጋብቻቸውን አፌርሰዋሌ፣ ይሁን እንጂ ውሣኔው
የተወሰነው ሰኔ 25/96 ዓ.ም ነው፡፡ በዙህ መሠረት እዲው እንዯ ጋራ እዲ ስሇሚገመት
አፇፃፀሙ ጣሌቃ ገብ ንብረቴ ነው በምትሇው ቤት ይቀጥሌ” ብሎሌ፡፡ በዙህ ትዕዚዜ ሊይ
ይግባኝ የቀረበበት የአ/ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤትም ይግባኙን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡
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የሠበር አቤቱታውም የቀረበው የሠሜን ጎንዯር ዝ/ከ/ፌ/ቤት አፇፃፀሙ በቤቱ ሊይ
ይቀጥሌ ሲሌ የሠጠው ትዕዚዜም ሆነ የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይህን ትዕዚዜ ማጽናቱ
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ነው በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች ጥር 29/98 ዓ.ም ጽፇው
ያቀረቡት የሠበር አቤቱታ ይት ሲጠቃሇሌ፣ ከውሣኔ በፉትም ይሁን በኋሊ ስንሇያይ
በፌ/ቤት የፌቺ ውሌ ቀርቦ ንብረታችንን ተካፌሇን ካዯርን በኋሊ ይህ በግለ የተወሰነበት
እዲ በግለ ተካፌለ ባዯረው ንብረት ሊይ ውሣኔ መስጠት እየተቻሇ በግሌ በእኔ ንብረት
ሊይ ትዕዚዜ መስጠቱ አሊግባብ ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ የሠበር ችልትም የአመሌካችን
አቤቱታ ተመሌክቶ፣ ብር 1000 እንዱከፌሌ የተፇረዯበት ባሌየው ላሊ የግሌ ንብረት
ወይም በክፌፌሌ ያገኘው ንብረት አሇ እየተባሇ ሚስት በክፌፌሌ በዯረሣት ወይም በግሌ
ንብረቷ

ሊይ

ዕዲው

መፇፀም

አሇበት

በሚሌ

የተወሠነው

በህጉ

አግባብ

መሆን

አሇመሆኑን ሇማጣራት መዜገቡን ሇሠበር ሉቀርብ ይገባሌ ሲሌ በየካቲት 24/98 ዓ.ም
ትዕዚዜ ሠጥቷሌ፡፡ ነገር ግን ተጠሪ መሌሣቸውን በጽሁፌ ይው ያሌቀረቡ ከመሆኑ
ባሻገር

የግራ

ቀኙን ክርክር

ሇመስማት በተቀጠረበት ቀን ባሇመቅረባቸው ክርክር

ሇማቅረብ እንዲሌፇሇጉ በመቁጠር አቤቱታው እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
በዙህ መዜገብ በቀረበው ጉዲይ አመሌካች ከባሇቤታቸው ጋር ፌቺ የፇፀሙት በመጋቢት
ወር 1995 ዓ.ም ሇመሆኑ በሠበር ማመሌከቻቸው እና ሇችልቱም በቃሌ ከማስረዲታቸው
ባሻገር የሠሜን ጎንዯር ዝን ከ/ፌ/ቤትም አረጋግጦ የመገበው ስሇመሆኑ ከመዜገቡ
ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአመሌካቿ ባሇቤት በሠው ሊይ የአካሌ ጉዲት
በማዴረሣቸው የሞራሌ ካሣ ብር 1000 እንዱከፌለ የተወሰነባቸው ሠኔ 25/1996 ዓ.ም
ሇመሆኑ

መዜገቡ

ያመሇክታሌ፡፡

ከዙህ

አንፃር

ተጠሪዋ

በሥር

ፌ/ቤቶች

ክዯው

መከራከራቸው የሚያመሇክት ነገር የሇም፣ በዙህ ችልትም ቀርበው አሌተከራከሩም፡፡ ይህ
በሆነበት ሁኔታ ፌቺ ተፇጽሞ የንብረት ክፌፌሌ ከተፇፀመ በኋሊ አንዯኛው ተጋቢ
ሊመጣው እዲ ላሊቸው ተጠያቂ የሚሆንበት የህግ አግባብ የሇም፡፡ ይህ በእንዱህ እያሇ
የሞራሌ ካሣ የተወሰነው በጋብቻ ውስጥ አይዯሇም እንጂ በጋብቻ ውስጥ በነበሩበት ጊዛ
ነው ቢባሌ እንኳ ጋብቻው በፌቺ ከፇረሠ በኋሊ ሇሚጠየቅ እዲ፣ እዲው የሚመሇከተው
አንዯኛውን ተጋቢ በሆነ ጊዛ የእዲው ክፌያ ሉጠየቅ የሚችሇው በእዲ ከሆነው ተጋቢ ብቻ
እንዯሚሆን የአማራ ክሌሌ የቤተሰብ ህግ አ/ቁ/79/95 በአንቀጽ 104/2/ ሊይ በግሌጽ
ተዯንግጓሌ፡፡ በተያው ጉዲይ ዯግሞ ሇጋራ ጥቅማቸው ሲባሌ የመጣ እዲ ሣይሆን
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ከአመሌካቿ ባሇቤት የግሌ ተግባር የመነጨ እዲ ሇመሆኑ መገንብ አያዲግትም፡፡
ስሇሆነም ይህ እዲ አፇፃፀም የተጠየቀበት ከፌቺ በኋሊ እስከሆነ ዴረስ የአመሌካቿ ዴርሻ
ሇዙህ እዲ ማስፇፀሚያ የሚሆንበት ምክንያት አሌተገኘም፡፡

ው

ሳ

ኔ

1. የአ/ብ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 07974 በ8/5/98 የሠጠው ትዕዚዜ ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
2. የሠሜን ጎንዯር ዝን ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 01772 በ12/4/98 በሠጠው ትዕዚዜ ተሽሯሌ፡፡
ይፃፌ፡፡
3. የአመሌካቿ ንብረት በቀዴሞ ባሇቤቷ ሊይ ሇተፇረዯው የሞራሌ ካሣ ብር 1000 ክፌያ
ማስፇፀሚያ ሉውሌ አይገባም ብሇን ወስነናሌ፡፡
4. ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ መዜገቡ ተግቷሌ፡፡ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/አ
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የሰ/መ/ቁ. 37275
ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሂሩት መሇሠ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ታፇሰ ይርጋ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- ሻ/ባሻ ገዚኸኝ ዴሌነሣው ቀረበ
መሌስ ሰጭ፡- ወ/ሮ ተዋበች ዯመቀ ቀረቡ
መዜገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን በአብሊጫ ዴምጽ ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣውን የንብረት ክፌፌሌ
በሚመሇከት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 27393
መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ
ስህተትየተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት የአሁን አመሌካች ባቀረቡት የሰበር
አቤቱታ መነሻ ነው፡፡
ጉዲዩም ባጭሩ እንዯሚከተሇው ነው፡፡
የአሁን አመሌካች በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከፌቺ ውሣኔ ቀጥል የንብረት
ክፌፌሌ ይዯረግሇት ንዴ የንብረት ዜርዜር አቅርቧሌ፡፡ ከቀረበውም የንብረት ዜርዜር
መካከሌ ሇዙህ ጉዲይ መነሻ የሆነው በወረዲ 28 በቀበላ ዏ1 በቤት ቁጥር 61ዏ
የተመገበው ቤት የጋራ በመሆኑ እኩሌ እንካፇሌ ንዴ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት
ዲኝነት በመጠየቁ ነው፡፡
የአሁን

መሌስ

ሰጭም

በተጠሪነታቸው

ቀርበው

ይኸው

ንብረት

ከጋብቻ

በፉት

ከመጀመሪያ ባሇቤታቸው ጋራ ያፇሩትና የግሌ ንብረታቸው የሆነውን በወረዲ 28 ቀበላ
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ዏ1 በቤት ቁጥር 419 በካርታ ቁጥር ኮ/ዏ1/152/73 የተመገበውን ቤት በመሸጥ
በምትኩ ይኸው ክርክር ያስነሣው ቤት በግዥ የተገኘ በመሆኑ የግሌ ሀብቴ እንጅ የጋራ
ሀብት ባሇመሆኑ የቀረበው የክፌፌሌ ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም በኮ/መ/ቁ. 12164 ታህሣሥ 24 ቀን 1998
ዓ.ም

በዋሇው

ችልት

የቤት

ቁጥር

61ዏ

የተሰራው

አመሌካችና

ተጠሪ

ጋብቻ

መሥርተው አብረው ሲኖሩ የነበሩበትና በቤት ቁጥር 419 የተመገበውን ቤት በመሸጥ
ስሇመሆኑ በግራ ቀኙ የተካዯ ነጥብ አይዯሇም፤ በተጠሪ በኩሌ የቀረቡት ማስረጃዎች
እንዲረጋገጡት

የቤት

ቁጥር

61ዏ

መኖሪያ

ቤት

የተሰራው

በቤት

ቁጥር

419

በተመገበው ቤት የሽያጭ ገንብ ሲሆን ፤ የቤት ቁጥር 419 የአሁኑ ተጠሪ የግሌ
ንብረት የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፤ አመሌካችም ይኸው በሽያጭ ገንብ የተሰራው
የቤት ቁጥር 61ዏ ባሌና ሚስቱ በጋብቻ አብረው በሚኖሩበት

ጊዛ በግሌ ጥረታቸው

ባገኙት ገቢ የተሰራ እና የተገዚ ስሇመሆኑ አሊስረዲም፤ ስሇሆነም አመሌካች የጋራ ሀብት
እንዯሆነ በመቁጠር የንብረት ክፌፌሌ ያቀረቡበት የቤት ቁጥር 61ዏ የተጠሪ የግሌ ሀብት
በመሆኑ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/1/ መሠረት የግሌ
ሀብት እንጅ የጋራ ባሇመሆኑ ይህንኑ ቤት አስመሌክቶ ያቀረበው ክሱ ውዴቅ ነው ሲሌ
ወስኗሌ፡፡
ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን በይግባኝ ዯረጃ ካከራከረ በኋሊ
በኮ.ቁ. 44232 መስከረም 29 ቀን 1999 ዓ.ም በዋሇው ችልት፡- ምንም እንኳን የአሁን
መሌስ ሰጭ ክርክር ያስነሣውንና በቤት ቁጥር 61ዏ የሚታወቀውን ቤት የገዘት የቀዴሞ
ቁጥሩ 419 የሆነውን መኖሪያ ቤታቸውን ሸጠው መሆኑን በተሻሇ ሁኔታ ቢያስረደም
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/2/ መሠረት በግዥ የተገኘው
ቤት የግሊቸው እንዱሆን በፌ/ቤት ወይም በወቅቱ እንዯሚቻሇው በቤተመዴ ሽምግሌና
ጉባዔ አሊስወሰኑም፤ ስሇሆነም ተጠቃሹ ቤት የመሌስ ሰጭ የግሌ ሀብት ነው ሲሌ
የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ መዴረሱ ውሣኔው ሔጉን በአግባቡ ያሊገናበ ነው፤ ስሇሆነም
በአሁኑ አጠራር በየካ ክ/ከተማ ቀበላ 19 ክሌሌ ውስጥ በቤት ቁጥር 61ዏ ተመዜግቦ
የሚገኘው ቤት የጋራ ሀብት ነው፤ ከተቻሇ ግራ ቀኙ በዓይነት እኩሌ ይካፇለ፣ ይህ
የማይቻሌ ሇመሆኑ ከተረጋገጠ ግን ከተስማሙ አንደ ሇአንደ የግምቱን አጋማሽ ሰጥቶ
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ያስቀር፤ በዙህ ባይስማሙ ግን ከተስማሙ በጋራ ሸጠው፤ ካሌተስማሙ በሏራጅ ተሸጦ
ገንቡን እኩሌ ይካፇለ በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡
በዙህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው የአሁን መሌስ ሰጭ የይግባኝ አቤቱታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ባቀረቡት መሠረት ጠ/ፌ/ቤት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 27393
መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በዋሇው ችልትም በጋብቻ ጊዛ በግብይት የተገኘው
ንብረት የግሌ ሀብት ይባሌሌኝ ብል ሇፌ/ቤት ጥያቄ አቅርቦ እንዱፀዴቅ ያስፇሇገበት
ምክንያት የጋራ ሀብትን እንዯግሌ ሀብት በማስመሰሌ 3ኛ ወገኖችን የሚጎዲ ሁኔታ
እንዲይፇጠር ሇማዴረግ ስሇመሆኑ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 ረቂቅ
- በ1992 ከታተመው የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ ረቂቅ ማብራሪያ ሊይ ሇመረዲት
ችሇናሌ፡፡ ስሇሆነም በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/2/
የተዯነገገው የ3ኛ ወገኖችን መብት ሇመጠበቅ ሲባሌ እንጅ በሁሇቱ ተጋቢዎች መካከሌ
ሇሚነሣ ክርክር አግባብነት የሇውም፡፡ በመሆኑም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው በቁጥር 61ዏ
የተመገበው ቤት የይግባኝ ባይዋ የአሁን መሌስ ሰጭ የግሌ ሀብት እንጂ ከመሌስ
ሰጭው ጋር ሉካፇለት የሚገባ የጋራ ሀብት አይዯሇም በማሇት ወስኖ አሰናብቷሌ፡፡
ይህ የሰበር ጉዲይም የቀረበው በዙህ አኳኋን የፋ.ጠ.ፌ/ቤት የሰጠው የሔግ ትርጓሜ
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው የሚለበትን ክርክር በማቅረብ በሰበር
ሰሚው ችልት እንዱታረምሊቸው አመሌካች ዲኝነት በመጠየቃቸው ነው፡፡
መሌስ ሰጭም ጠ/ፌ/ቤቱ በይግባኝ አይቶ የሰጠው ውሣኔ ትክክሇኛውን የሔግ ትርጉም
መሠረት በማዴረግ ስሇሆነ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
እኛም ጉዲዩን አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር አገናዜበን ተመሌክተናሌ፡፡
በዙህ ጉዲይ ክርክር ያስነሣው በቤት ቁጥር 61ዏ የተመገበው ቤት በፉት የአሁን መሌስ
ሰጭ የወ/ሮ ተዋበች ዯመቀ የግሌ ሀብት የነበረው የቤት ቁጥር 419 ተሸጦ በግዥ
የተገኘ ስሇመሆኑ የማያከራክር የፌሬ ጉዲይ ስሇመሆኑ በየዯረጃቸው የተሰጡት የውሣኔ
ግሌባጮች አስረጂ ናቸው፡፡ በዙህ ጉዲይ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ የተገኘውና በዙህ ሰበር
ሰሚ ችልት ትርጉም የሚያሰጥ ሆኖ የተገኘው ከጋብቻ በፉት የነበረ ሀብት በመሆኑ
የተነሣ የነበረን የግሌ ሀብት በመሸጥ ላሊ ቤት በግብይት በግዥ በተገኘ ጊዛ በተሻሻሇው

88

የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/2/ በተዯነገገው መሠረት አሇመፇፀም
የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴን ነው? የሚሇው ነው፡፡
በመሠረቱ ባሌ ወይም ሚስት ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዛ በየግሌ የነበሯቸው
ንብረቶች የግሌ ንብረቶቻቸው ሆነው እንዯሚቀጥለ በዙሁ ሔግ አንቀጽ 57 ተዯንግጓሌ፡፡
በዙህ አኳኋን የግሌ የነበረ ንብረት በግብይት የተነሣ ዓይነቱን ሇውጦ በተገኘ ጊዛ የግሌ
ሆኖ እንዱቆይ ሇማዴረግ በአንቀጽ 58 የተመሇከተውን በመረዲት አስቀዴሞ ሉፇፀም
እንዯሚገባ የሔጉ አዯራዯር ቅዯም ተከተሌ ያስገነዜባሌ፡፡ በመርህ ዯረጃ በአንቀጽ 58/1/
እንዯተመሇከተው ባሌና ሚስት ከተጋቡ በኋሊ አንደ የግሌ ሀብቱ በሆነ ንብረት ሇውጥ
ያገኘው ወይም በግሌ ገንቡ የገዚቸው ወይም የግሌ ንብረቱን ሸጦ የሚያገኘው ገንብ
የግሌ ሀብቱ ይሆናሌ በሚሌ ከተቀመጠ በኋሊ በዙህ ሁኔታ የተነሣ ንብረቱ የግሌ
ይባሌሌኝ ብል 1ኛው ወገን ጥያቄ ሲያቀርብና ፌርዴ ቤት ሲያፀዴቀው ብቻ ነው በማሇት
በተሇየ ሁኔታ አስቀምጧሌ፡፡ ይኸው በአንቀጽ 58/2/ መሠረት በስርዓቱ አሇመፇፀሙ
የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው? ሇሚሇው ጥያቄ አንቀጽ 58 በእራሱ ገሊጭ እንጂ
ሇትርጉም በር የከፇተ ሆኖ አይገኝም፡፡
ዴንጋጌው ግሌፅነት ይጎዴሇዋሌ ከተባሇም ዴንጋጌዎችን እርስ በእርሣቸው አስተሳስረን
ሌንመሇከት ይገባሌ ፡፡ የአንቀጽ 57 እና 58 ርዕሰ ጉዲዮች ቁጥር 1 እና 2 በሚሌ
የተያያዘ በመሆናቸው ከጋብቻ በፉት የነበረ ሀብት የግሌ ሆኖ የሚቀጥሇው በማናቸውም
ዓይነት ምክንያት ዓይነቱን ካሌሇወጠ እና ሇውጦ ከተገኘም የግሌ ሀብት እንዯሆነ
ሉቀጥሌ እንዯሚገባ፣ በዙህ መሠረት የግሌ ሀብት ሆኖ ሉቀጥሌ የሚገባው ግን በሌዋጭ
የተገኘው ሀብት የነበረውን የግሌነት አቋም ይዝ እንዱቀጥሌ በፌ/ቤት ቀርቦ የፀዯቀ
እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ እነዙህ ተያያዥነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች በግሌጽ ያመሇክታለ፡፡
ይህን በአንቀጽ 58/2/ የተመሇከተውን ማሟያ አሇመተግበር የሚያስከትሇው ሔጋዊ
ውጤት ወሰን በእነማን ሊይ ያተኮረ ነው የሚሇውም ቢሆን አሻሚ በመሆኑ ትርጉም
ያስፇሌገዋሌ፤ ሇመተርጎምም የሔግ አውጭውን ሀሣብ መፇሇግ ይበጃሌ ወዯሚሌ
መዯምዯሚያ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በመሠረቱ ከትርጉም ዳዎች አንደ የሔግ አነጋገር
ግሌጽ ሆኖ በተገኘ ጊዛ ሔጉን እንዲሇ ሥራ ሊይ ማዋሌ እንጅ በትርጉም ሽፊን ከሔጉ
ይት መራቅ የሚያስፇሌግ አይዯሇም፡፡ ይተርጎም እንኳ ቢባሌ የሔግ አውጭው ሀሣብ
ምን ነበረ ከሚሇው መነሻ ይሌቅ የሔጉን ዴንጋጌዎች እርስ በእርሣቸው አስተሳስሮ
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ማየቱ ሇትክክሇኛው ትርጓሜ የሚያዯርስ ነው፡፡ በዙህም መሠረት በዙሁ ሔግ አንቀጽ
62/2/ "----በዙህ ሔግ አንቀጽ 58 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ
ሀብት ነው ካሌተባሇ በቀር ባሌና ሚስቱ ከተጋቡ በኋሊ በግብይት የሚያገኙት ንብረት
ሁለ የጋራ ሀብታቸው ይሆናሌ” በማሇት የባሌና ሚስትን የጋራ ሀብት በሚዯነግገው
ክፌሌ መጠቀሱ በአንቀጽ 58/2/ የተመሇከተውን ሥርዓት አሇመፇፀም የሚያስከትሇው
ውጤት የተጋቢዎች የጋራ ሀብት የቱ ነው ሇሚሇው ጉዲይ ተፇፃሚ መሆኑን በግሌጽ
የሚያመሇክት ነው፡፡
ስሇሆነም የአሁን መሌስ ሰጭ ከጋብቻ በፉት የነበራቸውን የግሌ ሀብት በቁጥር 419
የተመገበውን ቤት በጋብቻ ሊይ እያለ በመሸጥ በቤት ቁጥር 61ዏ የተመገበውን ቤት
ሲገዘ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/2/ ሆነ በጊዛው
ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት በነበረው ሔግ መሠረት በግብይት የተገኘው ቤት የግሌ ሆኖ ይቀጥሌ
ንዴ አቅርበው በሚመሇከተው ክፌሌ አሇማፀዯቃቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ ክርክር
ያስነሣው እና በቁጥር 61ዏ የተመሇከተው ቤት የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው
ብሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በዴሮው አጠራር በወረዲ 28 ቀበላ ዏ1 በአሁኑ አጠራር ዯግሞ በየካ ክ/ከተማ
ቀበላ 19 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው እና በቤት ቁጥር 61ዏ የተመገበው ቤት
የአመሌካችና የመሌስ ሰጭ/ የባሌና ሚስት/ የጋራ ሀብት ስሇሆነ እንዯ ከፌተኛው
ፌ/ቤት ውሣኔ እኩሌ ይካፇለ፡፡
2.

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ.12164 ታህሣሥ 24 ቀን 1998 ከሰጠው
ውሣኔ ይህንን ቤት በሚመሇከት ብቻ የሰጠው ውሣኔ እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት
በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ.27393 መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ ተሽረዋሌ፡፡

3. የከፌተኛው ፌ/ቤት በኮ.ቁ. 44232 መስከረም 29 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው
ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ ወጭና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ ተግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሏሣብ ሌዩነት
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ከመጋባታቸው በፉት የግሌ ቤታቸው የነበረውን የቤ.ቁ. 419
የሆነውን ቤት ከአመሌካች ጋር ከተጋቡ በኋሊ ሸጠው በምትኩ የቤ.ቁ. 61ዏ መግዚታቸው
ተረጋግጧሌ፡፡ ከፌ ብል በአብሊጫው ውሣኔ ሊይ እንዯተመሇከተው ባሌና ሚስት ከተጋቡ
በኋሊ አንደ የግሌ ሀብቱ በሆነ ንብረት ሇውጥ ያገኘው ወይም በግሌ ገንቡ የገዚቸው
ወይም የግሌ ንብረቱን ሸጦ የሚያገኘው ገንብ የግሌ ሀብቱ ሉሆን እንዯሚችሌና ይህም
ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሇው በግብይት የተገኘው ንብረት የግሌ ይባሌሌኝ ብል አንዯኛው
ወገን ጥያቄውን ሇፌ/ቤት አቅርቦ ጥያቄውን ፌ/ቤት ሲያፀዴቀው እንዯሆነ በተሻሻሇው
የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 58/1/ እና /2/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
የግሌ ንብረት ተሸጦ በላሊ ንብረት ሲተካ ወይንም በላሊ ንብረት ሲሇወጥ የኋሊኛው
ንብረት የግሌ እንዱባሌሇት የሚፇሌገው ወገን ጥያቄውን ሇፌ/ቤት ማቅረብ የሚጠበቅበት
በሽያጭ ወይንም በሇውጥ የተገኘው ንብረት በጋብቻ ውስጥ ከተፇራ ንብረት ጋር
የመቀሊቀሌ አጋጣሚ ሉፇጠር ስሇሚችሌ ከጋራ ንብረት ያሌተቀሊቀሇ መሆኑን ጭምር
በማሣየት የግሌ ሀብት መሆኑን ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ ከሔጉ ዓሊማ መገንብ ይቻሊሌ፡፡
በተያው ጉዲይ ተጠሪ ከጋብቻ በፉት የነበራቸውን ቤት በጋብቻ ጊዛ ሸጠው በዙያው
የሽያጭ ገንብ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ቤት ገዜተዋሌ፡፡ ከጋብቻ በፉት የነበራቸውን
ቤት ሸጠው በዙያው ገንብ በጋብቻ ጊዛ ላሊ ቤት መግዚታቸው ሲታይ ከጋራ ንብረት
ጋር ግብይቱ

ተቀሊቅሎሌ የሚያሰኝ ካሇመሆኑም በሊይ ስሇመቀሊቀለም አመሌካች

አሊስረደም፡፡ በዙህ ሁኔታ የተገኘን ቤት የግሌ ነው እንዱባሌ በፌ/ቤት እንዱፀዴቅ
በማዴረግ ተጨማሪ ማረጋገጫ ማግኘት ከሔጉ ዓሊማ አኳያ ተገቢነት ያሇው አይሆንም፡፡
በእርግጥ ተጠሪ የግሌ ቤታቸውን ሸጠው ላሊ ንብረት ገዜተው ቢሆን ኖሮ ይሄው
በግብይት የተገኘ ላሊ ንብረት ጠቀሜታው /purpose/ የተሇየ ከመሆኑ አንፃር ሇትዲር
ጥቅም አስፇሊጊ እንዯሆነ ታምኖበት እንዯተገዚና ከጋራ ንብረት ጋር የመቀሊቀሌም ዕዴለ
የሰፊ እንዯሚሆን ስሇሚገመት በዙህ መሌኩ የተገኘ ንብረት የግሌ እንዱባሌ በፌ/ቤት
ካሌፀዯቀ በስተቀር የጋራ ንብረት እንዯሚሆን ከሔጉ ዓሊማ አኳያ መገንብ ይቻሊሌ፡፡
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ነገር ግን አስቀዴሞ የነበረን ቤት በትዲር ጊዛ ሸጦ በላሊ ቤት መተካት ወይንም
አስቀዴሞ የነበረን መኪና ሸጦ በላሊ መኪና መተካት ከጋራ ንብረት ጋር የመቀሊቀሌ
ዕዴለ ጠባብ እንዯሆነ ስሇሚገመት በዙህ ሁኔታ የተገኘን ንብረት የግሌ ነው እንዱባሌ
ተጨማሪ ማረጋገጫ ከፌ/ቤት እንዱገኝ መጠየቅ ሔጉ ይዝት ከተነሣው ዓሊማ ጋር
የተጣጣመ ነው ሇማሇት አያስዯፌርም፡፡
ሲጠቃሇሌም ምንም እንኳን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት
የተጠሪ የግሌ ንብረት ሉሆን ይገባሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ በአብሊጫው ውሣኔ ሊይ
እንዯተመሇከተው ከተሣሣተ የመነሻ ሃሣብ /premise/ ቢሆንም ቤቱ የተጠሪ የግሌ
ንብረት ነው በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ ግን ከውጤት አኳያ ተገቢነት ያሇው ስሇሆነ
ይሄው ውሣኔ ምክንያቱ ተሇውጦ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ስሜ በተራ ቁጥር 4 ሊይ
የተመሇከተው ዲኛ በአብሊጫ ዴምጽ ከተሰጠው ውሣኔ በሃሣብ ተሇይቻሇሁ፡፡

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 41896
የካቲት 26 ቀን 2001 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ታዯሇች ዋሇሌኝ ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ አዱስ አሇም ፀጋው በላለበት
2. ወ/ሮ ማስተዋሌ አስማረ አሌቀረቡም
3. አቶ እሽቴ ዓሇምገና አሌቀረቡም
መዜገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 41 መሰረት
ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት ሳያገኝ በመቅረቱ ነው፡፡
ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን በአሁን 1ኛ እና 3ኛ
ተጠሪዎች መካከሌ የነበረውን የጋብቻ ክርክር ፌ/ቤቱ ተመሌክቶ በአዱስ አበባ ከተማ
በኮሌፋ ቀራንዮ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 01/05 ክሌሌ የሚገኝ ቁጥር 242 የሆነው ቤት
የሁሇቱ የጋራ ሏብት ነው በማሇት ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ይህ ውሳኔ መብቴን የነካ ስሇሆነ
ሉሰረዜ

ይገባሌ

መቃወሚያ

ሲለ

የአሁን

2ኛ

ተጠሪ

አቅርበው

መዜገቡ

ከተከፇተ

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
በኋሊ

የአሁን

358

አመሌካችም

መሰረት

በበኩሊቸው

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 41 መሰረት መቃወሚያ አቅርበው ከ2ኛ የመቃወም ተጠሪ/ከአሁን
3ኛ ተጠሪ/ ጋር በትዲር እያሇን በጋራ ያፇራነው መኖሪያ ቤት የመቃወም ተጠሪዎች
ነው ተብል መወሰኑ መብቴን ስሇነካ ይህ ውሳኔ ሉሰረዜ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ጣሌቃ ገብ ከ2ኛ የመቃወም ተጠሪ ጋር ጋብቻ የፇጸሙት
በ26/3/2000 ዓ.ም እንዯሆነ በማስረጃነት ያቀረቡት የጋብቻ የምስክር ወረቀት የሚገሌጽ
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ሲሆን ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የመቃወም ተጠሪዎች የጋራ ሏብት ነው ተብል
የተወሰነው ዯግሞ ጣሌቃገብና 2ኛ የመቃወም ተጠሪ ጋብቻ ከመፇጸማቸው በፉት
በ29/10/99 ዓ.ም ስሇሆነ ጣሌቃገብ ከ2ኛ የመቃወም ተጠሪ ጋር ጋብቻ ከመፇጸማቸው
በፉት የመቃወም ተጠሪዎች የጋራ ሏብት ነው ተብል በዙህ ፌ/ቤት ውሳኔ የተሰጠበት
ንብረት የጣሌቃገብ እና የሁሇተኛ የመቃወም ተጠሪ የጋራ ሏብት የሚሆንበት የሔግ
አግባብ የሇውም፡፡ በማሇት አቤቱታውን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡
አመሌካች በዙሁ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
አቅርበው የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 337
መሰረት ይግባኙን ሰርዞሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን
መርምሮ አመሌካች ከ3ኛ ተጠሪ ጋር በባህሌ የተጋባነው በ1992 ዓ.ም ነው እያለ የስር
ፌ/ቤት ክርክር የተነሳበት ንብረት የተፇራው አመሌካችና 3ኛ ተጠሪ ከመጋባታቸው
በፉት ነው በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ሳይቀበሌ መቅረቱ ሇሰበር ቀርቦ ሉታይ
እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን ጠርቷሌ፡፡
ይሁንና 1ኛ ተጠሪ የፌ/ቤቱን መጥሪያ አሌቀበሌም ስሇማሇታቸው በአመሌካች ቃሇ
መሏሊ በመረጋገጡ 2ኛ ተጠሪም በምትክ መጥሪያ ተጠርተው ባሇመቅረባቸው ክርክሩ
በላለበት እንዱታይ ትእዚዜ የተሰጠ ሲሆን 3ኛ ተጠሪ ቀርበው ከአመሌካች ጋር በባህሌ
የተጋቡት በ1992 ዓ.ም እንዯሆነ ገሌጸው በአቤቱታው መሰረት ቢወሰን ተቃውሞ
የሇኝም ብሇዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ የክርክሩ ይት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ
ከተባሇበት ነጥብ አኳያ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
እንዯመረመርነውም አመሌካች ከ3ኛ ተጠሪ ጋር በ1992 ዓ.ም በባህሌ መጋባታቸውን
የሚያረጋግጥ ሰነዴ በአስረጅነት ሇስር ፌ/ቤት ማቅረባቸውን ተገንዜበናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት
አቤቱታቸውን ሳይቀበሇው የቀረው ከፌ ብል እንዯተጠቀሰው ክርክር የተነሳበት ንብረት
የተፇራው አመሌካችና 3ኛ ተጠሪ ከመጋባታቸው በፉት ስሇሆነ በንብረቱ ሊይ መብት
የሊቸውም በማሇት ነው፡፡ ሇዙህም ውሳኔ መሰረት ያዯረገው አመሌካችና 3ኛ ተጠሪ
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የፇጸሙት ጋብቻ በ26/3/2000 ዓ.ም በክብር

መዜገብ

ሹም የተመገበ መሆኑን

የሚያረጋግጠውን የጋብቻ የምስክር ወረቀት በመመሌከት ነው፡፡
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 28/1/ ሊይ ጋብቻው የተፇጸመው በማንኛውም የጋብቻ
አፇጻጸም ስርአት ቢሆንም አግባብ ባሇው የክብር ሹም መመዜገብ እንዲሇበት የተዯነገገ
ሲሆን ጋብቻው ሔጋዊ ውጤት የሚኖረው ከተመገበበት ጊዛ ጀምሮ ሳይሆን ጋብቻው
ከተፇጸመበት ጊዛ ጀምሮ እንዯሆነ በዙህ አንቀጽ 28/3/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
በአመሌካችና በ3ኛ ተጠሪ መካከሌ የተፇጸመው ጋብቻ ተመዜገበው በ26/3/2000 ዓ.ም
ቢሆንም ከዙህ ቀን በፉት ጋብቻው የተፇጸመ መሆኑ ከተረጋገጠ ሔጋዊ ውጤት
ሉኖረው ስሇሚችሌ በዙሁ መሰረት ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ ውሳኔ መስጠት ሲገባው
ጋብቻው የተመገበበትን ቀን መሰረት በማዴረግ ከዙህ በፉት ጋብቻ ስሇላሇ አቤቱታው
ተቀባይነት የሇውም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤትም ይህንኑ ሳያርም
መቅረቱ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዯራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 19258 በ7/1/2001 ዓ.ም የሰጠው ከፉሌ
ውሳኔና የፋዯራሌ ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 73407 በ23/3/2001 ዓ.ም የሰጠው
ትእዚዜ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በአመሌካችና በ3ኛ ተጠሪ መካከሌ የባህሌ ጋብቻ
መፇጸሙን

በማጣራት

ክርክር

በተነሳበት

ንብረት

ሊይ

እንዱወሰን

በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 343/1/ መሰረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡
3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡
4. መዜገቡ ተግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 4ዏ781
ሏምላ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሠ ይርጋ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- አቶ ፌቅረሥሊሴ ካህሳይ - ጠ/ዲኛቸው ተስፊዬ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሮማን ታዯሰ - ጠ/መንበረስሊሴ በዚብህ ቀረቡ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው የፌቺ ጥያቄን የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇዙህ የሰበር
አቤቱታ ምክንያት የሆነውን ክስ ከማቅረባቸው በፉት በግራ ቀኙ መሏከሌ የነበረው
ጋብቻ አውስትራሉያ አገር በሚገኝ ፌርዴ ቤት በፌቺ በመፌረሱ የፌቺ ውጤት
እንዱሰጥሊቸው ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቤቱታ አቅርበው ፌ/ቤቱ የፌቺ ውጤት ሇመወሰን
በቅዴሚያ በኢትዮጵያ ውስጥ የተዯረገው ጋብቻ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት አመሌካችን
ሳይጠራ የተጠሪዋን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ይህን ውሣኔ በመቃወም ተጠሪዋ ያቀረቡ
ይግባኝም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ ከዙህ በኋሊ ነው ተጠሪ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት
ከአመሌካች ጋር ጥር 16 ቀን 1984 ዓ.ም. የመሠረቱት ጋብቻ እንዱፇርስ ጥያቄ
ያቀረቡት፡፡

አመሌካች

የተጠሪ

አቤቱታ

ዯርሷቸው

የተሇያዩ

የመጀመሪያ

ዯረጃ

መቃወሚያ ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ መቃወሚያቸውን ውዴቅ አዴርጎ በአመሌካች እና
በተጠሪ መሃከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ይፌረስ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
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አመሌካች በዙህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ
አመሌካች

ያቀረቧቸው

ቅሬታዎች

ቀዯም

ብሇው

በውሣኔ

ያሇቁ

ናቸው

በማሇት

ሳይቀበሊቸው ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዙህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ፣
የኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ሇማየት የዲኝነት ስሌጣን የሊቸውም፣ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት
የስረ ነገር ስሌጣን የሇውም፤ ጉዲዩ ሉዲኝ የሚገባው በአውስትራሉያ ሔግ ነው፣
የኢትዮጵያ ፌ/ቤት ስሌጣን አሇው ቢባሌ እንኳን ጋብቻው በፌቺ ፇርሷሌ፤ የሚሌ ነው፡፡
ይህ ችልትም ግራ ቀኙ በአውስትራሉያ አገር ሲኖሩ በዙያው አገር መፊታታቸውን ግራ
ቀኙ ሳይክደ በዴጋሚ ፌቺ የመወሰኑ አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት
እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪም ቀርበው በቃሌ ባዯረጉት ክርክር የአመሌካች ቅሬታ
ቀዯም ሲሌ በውሣኔ ያሇቀ ጉዲይ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ችልቱም ጉዲዩን ከያው
ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡
አመሌካች በግራ ቀኙ መሃከሌ የነበረው ጋብቻ በአውስትራሉያ አገር በፌቺ ፇርሷሌ
ስሇዙህ ዴጋሚ ፌቺ የሚወሰንበት ምክንያት የሇም ሲለ ተጠሪ ዯግሞ ይህ ክርክር
ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ ውዴቅ ከተዯረገ በኋሊ በይግባኝ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያፀናው
ስሇሆነ በውሣኔው ያሇቀ ጉዲይ በመሆኑ ዴጋሚ ሉታይ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
እኛም ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ከመግባታችን በፉት በቅዴሚያ ተጠሪ አመሌካች የሰበር አቤቱታ
ያቀረቡበት

ጉዲይ

ቀዯም

ሲሌ

በፌርዴ

አሌቋሌ

በማሇት

ያቀረቡትን

መቃወሚያ

መመሌከቱ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ከግራ ቀኙ ክርክር እንዯተዯረዲነው ተጠሪ ቀዯም ሲሌ የግራ ቀኙ ጋብቻ በአውስብራሉያ
አገር በፌቺ በመፌረሱ የፌቺ ውጤት እንዱወሰንሊቸው ጥያቄ አቅርበው ነበር፡፡ ፌ/ቤቱ
ዯግሞ የአውስትራሉያ ፌ/ቤት በፌቺ እንዱፇርስ የወሰነው ግራ ቀኙ በዚው አገር
ያዯረጉት ጋብቻ እንጂ አስቀዴሞ በኢትዮጵያ የተዯረገው ጋብቻ ስሊሌሆነ የመጀመሪያው
ጋብቻ ሳይፇርስ የፌቺ ውጤት ሉጠየቅ አይገባም በማሇት የተጠሪን ጥያቄ ውዴቅ
አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ በዙህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው ይግባኝ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው
ይግባኛቸው ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት እንዯተረዲነው ፌ/ቤቱ ይህንን ውሣኔ
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የሰጠው አመሌካችን ሳይጠራ ነው፡፡ በመሆኑም በዙህ ክርክር አመሌካች የክርክሩ ተካፊይ
ስሊሌነበሩ አሁን አመሌካች በሚያቀረቡት ክርክር ሊይ ፌ/ቤት የመጨረሻ ውሣኔ
እንዯሰጠ

የሚያስቆጥረው

አይሆንም፡፡

ምክንያቱም

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.

5

መሠረት

በዴጋሚ ክስ እንዲያቀርብ ወይም ክርክር እንዲያቀርብ የሚከሇከሇው በክርክሩ ተካፊይ
የሆነን ወገን ነው፡፡
በላሊ በኩሌ ግን ተጠሪ በኢትዮጵያ አገር የተዯረገው ጋብቻ እንዱፇርስ ባቀረቡት ክስ
አመሌካች እነዙህን መቃወሚያዎች አቅርበው ፌርዴ ቤቱ መቃወሚያዎቹን በብይን
አሌፍባቸዋሌ፡፡ አመሌካች በብይኑ ሊይ ይግባኝ ጠይቀው ይግባኙ ተቀባይነት ሳያገኝ
ቀርቧሌ፡፡ በኢትዮጵያ የተዯረገው ጋብቻ ሉፇርስ ይገባሌ አይገባም የሚሇው ጭብጥ ሊይ
ፌ/ቤቱ የመጨረሻ ውሣኔ የሰጠው በዙህ ሁኔታ የቀረበው መቃወሚያ ሊይ ውሣኔ ከሰጠ
በኋሊ ነው፡፡ ምንም እንኳን አመሌካች ባቀረቧቸው መቃወሚያዎች ሊይ ብይን የተሰጠና
ይህም ብይን በይግባኝ የፀና ቢሆን የፌቺ ጥያቄን አስመሌክቶ የተሰጠ ውሣኔ ስሇላሇ
በዙህ ሊይ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር የመጨረሻ ውሣኔ ያገኘና በዴጋሚ ሉታይ
አይገባም ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች ያነሱት
ክርክር በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 5 መሠረት ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ተቃውሞ
ተቀባይነት የሇውም፡፡
ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ስንመሇስ ከክርክሩ ሂዯት አመሌካችና ተጠሪ ጥር 16 ቀን 1984
ዓ.ም.በባሔሌ ጋበቻ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጋቡ መሆኑን እንዱሁም የካቲት 5 ቀን 1985
ዓ.ም. በአውስትራሉያ አገር የብሓራዊ ጋብቻ መፇጸማቸውን ተረዴተናሌ፡፡ እንዱሁም
የግራ

ቀኙ

ጋብቻ

አውስትራሉያ

አገር

በሚገኘው

የማጅስትሬት

ፌ/ቤት

በፌቺ

መፌረሱንም ግራ ቀኙ አሌተካካደም፡፡ እንዯውም ተጠሪ ከአመሌካች ጋራ ያሊቸው ጋብቻ
በፌቺ መፌረሱን ተቀብሇው የፌቺ ውጤት እንዱወሰንሊቸው አቤቱታቸውን ሇፋ/ከፌተኛ
ፌ/ቤት

አቅርበው

የነበረ

መሆኑን

ተገንዜበናሌ፡፡

በእርግጥ

የከፌተኛ

ፌ/ቤት

በአውስትራሉያ አገር የፇረሰው ጋብቻ በዚው አገር የተዯረገው እንጂ በአ/አበባ የተዯረገው
ጋብቻ ባሇመሆኑ ይህ ጋብቻ ሳይፇርስ የፌቺ ውጤት ሉወሰን አይችሌም በማሇት
የተጠሪን አቤቱታ ሳይቀበሌ አሌፍታሌ፡፡
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ጋብቻ ማሇት አንዴ ወንዴና ሴት ባሌና ሚስት ሆነው አንዴ ሊይ ሇመኖር የሚያዯርጉት
ሔጋዊ ስምምነት ነው፡፡ በኢትዮጵያ ጋብቻ በሶስት ዓይነት መንገዴ ሉፇፀም እንዯሚችሌ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 1 ያመሇክታሌ፡፡ በነዙህ ስርዓቶች በአንዯኛው ጋብቻ
ከተፇፀመ በዴጋሚ በላሊኛው ስርአት ሉፇጸም የሚገባበት የሔግ ምክንያት አይኖርም፡፡
ዴጋሚ

ተዯርጎ

እንኳን

ቢገኝ

ጋብቻው

ፀንቶ

የሚቆየው

የመጀመሪያው

ጋብቻ

ከተዯረገበት ጊዛ ጀምሮ ነው፡፡ በአንዴ ወንዴና ሴት በመሃከሌ የሚዯረግ ጋብቻ ፇርሶ
እንዯገና ካሌተፇፀመ በቀር ጋብቻ አንዴ እንጂ ሁሇትና ከዙያ በሊይ ሉሆን አይችሌም፡፡
በተያው

ጉዲይ

ግራ

ቀኙ

በኢትዮጵያ

ውስጥ

በባሔሌ

ከተጋቡ

በኋሊ

በዴጋሚ

በአውስትራሉያ ጋብቻ ማዴረጋቸውን ከክርክር ሂዯት ተገንዜበናሌ፡፡ በእርግጥ የሥር
ፌ/ቤት እንዲሇው አንዴ ጊዛ ጋብቻ ከተመሰረተ ሁሇተኛ ጋበቻ የሚፇፀምበት የሔግ
መሠረት የሇም፡፡ ተፇጽሞ እንኳን ቢገኝ ጋብቻው ውጤት የሚኖረው የመጀመሪያው
ጋብቻ ከተፇፀመበት ጊዛ ጀምሮ ነው፡፡ አንዴ ጋብቻ ከሚፇርስባቸው ምክንያቶች ውስጥ
አንዯኛው የፌቺ ውሣኔ ሲሰጥ መሆኑ የቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 75/ሏ/ ያመሇክታሌ፡፡
ጋብቻ አንዴ እንዯሆነ ሁለ ጋብቻው በፌቺ ሉፇርስ የሚችሇው አንዴ ጊዛ ብቻ ነው፡፡
ሁሇት የጋበቻ ስርአቶች መከናወናቸውም ሁሇት ጊዛ የፌቺ ውሣኔ እንዱሰጥ ምክንያት
ሉሆን አይችሌም፡፡ በመሠረቱ ፌቺ ማሇት የሁሇት ተጋቢዎችን የትዲር ግንኙት በሔግ
መሠረት ማቋረጥ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም ተጋቢዎቹ ግንኙታቸውን ማቋረጥ ከፇሇጉ
ጋብቻው በሁሇት አይነት ስርአት ስሇተፇፀመ ግንኙቱን ሇማቋረጥ እያንዲንደን ጋብቻ
አስመሌክቶ የፌቺ ውሣኔ ሉሰጥ የሚገባው አይሆንም፡፡ የሔጉም አሊማ ይህ አይዯሇም፡፡
በተያው ጉዲይ የሥር ፌርዴ ቤቶች ሁሇተኛ ፌቺ ሇመስጠት ምክንያት ያዯረጉት
በአውስትራሉያ የሚገኘው ፌ/ቤት ያፇረሰው ሁሇተኛው እና በዚው አገር የተዯረገውን
ጋብቻ እንጂ በኢትዮጵያ የተዯረገው ጋብቻን አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛው ጋብቻ ዯግሞ
አሊስፇሊጊና ውጤት የላሇው ጋብቻ ነው በማሇት ነው፡፡ በመሠረቱ ግራ ቀኙ ጋብቻቸውን
መቀጠሌ ባሇመፇሇጋቸው ፌ/ቤት ቀርበው ጋብቻቸው በፌቺ እንዱፇርስ ጠይቀው
አስወስነዋሌ፡፡ በግራ ቀኙ መሏከሌ የነበረው ጋብቻ አንዴ ብቻ በመሆኑ አውስትራሉያ
የተሰጠው የፌቺ ውሣኔ ይህን በመካከሊቸው የነበረውን አንዴ ጋብቻ እንዯፇረሰ ተዯርጎ
ሉቆጠር ይገባሌ፡፡ ከሊይ እንዯተዯገሇፀው ግራ ቀኙ አውስትራሉያ አገር ከሄደ በኋሊ ላሊ
የጋብቻ ሥነ ሥርዓት መፇፀማቸው ሁሇት ትይዩ /Parallel/ ትዲር ውስጥ ነበሩ
ሉያሰኛቸው አይችሌም፡፡ በመሆኑም በመካከሊቸው የነበረው የጋብቻ ግንኙነት አንዴ
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የመሆኑን ያሔሌ የሚፇርሰውም በአንዴ የፌቺ ውሣኔ ነው፡፡ ሇፌ/ቤቱ ግሌጽ ባሌሆነ
ምክንያት ግራ ቀኙ አውስትራሉያ አገር ሄዯው ሁሇተኛ ሥነ ሥርዓት በመፇፀማቸው
ብቻ ሁሇት የፌቺ ሥነ ሥርዓት እንዱያከናውኑ ማዴረጉ የቤተሰብ ሔግን አሊማና
መንፇስ የሚከተሌ አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛ ጊዛ የተዯረገው ጋብቻ መፌረሱ ምናሌባት በፌቺ
ውጤት

ሊይ

ክርክር

የሚያስነሳ

ካሌሆነ

በቀር

የመጀመሪያው

የጋበቻ

ሥርዓት

ባሇመፌረሱ የግራ ቀኙ የጋብቻ ግንኙነት አሌተቋረጠም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ
አይወስዴም፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው ጋብቻው በሁሇት አይነት ሥርዓት ተፇጽሞ ቢሆን
እንኳን ጋብቻው በፌቺ ሉፇርስ የሚችሇው አንዴ ጊዛ ብቻ እንጂ ሁሇት የጋብቻ
ሥርዓት በመፇፀሙ ሁሇት አይነት ፌቺ ሉኖር አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የመጀመሪያው
ጋብቻ ሥርአት ሳይሆን ሁሇተኛ የተዯረገው ሥርዓተ በፌቺ መፌረሱ ተጋቢዎቹ
እንዯተፊቱ አያስቆጥርም በሚሌ ሁሇተኛ የፌቺ ውሣኔ መስጠቱ የሔጉን አሊማ የሳተና
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው፡፡
በተያው ጉዲይ አመሌካችና ተጠሪ አ/አበባ አና አውስትራሉያ ጋብቻ የፇፀሙ ቢሆንም
ግራ ቀኙ የትዲር ግንኙነታቸውን በፌቺ ማቋረጥ ስሇፇሇጉ በአውስትራሉያ ፌርዴ ቤት
የፌቺ ውሣኔ አሰጥተዋሌ፡፡ ይህንንም ፌቺ ሁሇቱም ተቀብሇውት የራሳቸውን ሔይወት
መኖር ቀጥሇዋሌ፡፡ ተጠሪም ቢሆኑ የፌቺ ውጤት ውሣኔ እንዱሰጣቸው ሇፌ/ቤት
አቤቱታ ማቅረባቸው በግራ ቀኙ መሃከሌ የነበረው ግንኙት በፌቺ የተቋረጠ መሆኑን
አምነው መቀበሊቸውን ያሳያሌ፡፡ ግንኙነቱ ከተቋጠ ዯግሞ አ/አበባ የተዯረገው ጋበቻ
ሇሁሇተኛ ጊዛ በፌቺ ሉፇርስ ይገባሌ የሚባሌበት የሔግ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም
ከፌተኛ ፌ/ቤት አውስትራሉያ አገር በተዯረገ የፌቺ ውሣኔ ሔሌውና ያጣውን ጋብቻ
ፌርዴ ቤቱ ውሣኔ እስከሰጠበት ዕሇት ዴረስ እንዯቀጠሇ በማሰብ በ12/ዏ6/2ዏዏዏ ፇርሷሌ
ማሇቱ

አግባብ

ሆኖ

አሊገኘነውም፡፡

በመካከሊቸው

የነበረው

ጋብቻ

የፇረሰው

የአውስትራሉያው ፌ/ቤት በመካከሊቸው የመጨረሻ ውሣኔ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ ሉሆን
ይገባዋሌ ብሇናሌ፡፡ ከማኀዯሩ ጋር ተያይው ከቀረቡት ሰነድች በመካከሊቸው የነበረው
ጋብቻ የፇረሰው ሴፕቴምበር 2ዏ/2ዏዏ4 /መስከረም 1ዏ ቀን 1997 ዓ.ም/ መሆኑን
ተረዴተናሌ፡፡ በመካከሊቸው የሚነሳ የንብረት ክርክር ካሇም ይህን ቀን ታሳቢ ማዴረግ
አሇበት ብሇናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የከፌተኛው ፌ/ቤት በመ/ቁ 53555 የካቲት 12 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ
ተሻሽሎሌ፡፡
2. በአመሌካችና በመሌስ ሰጪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ ከመስከረም 1ዏ ቀን 1997
ዓ.ም. ጀምሮ ፇርሷሌ፡፡
3. የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ከፌተኛው ፌ/ቤት በሰጠው ትዕዚዜ መሠረት
ይቀጥሊሌ፡፡
4. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ. 38544
ጥቅምት 05 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
አመሌካች፡- አቶ ብሩክ ኃ/እየሱስ ጠበቃ ውደ ወራሣ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፊናዬ አበበ ቀረቡ

መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ ብሓር ብሄረሰቦች ብሓራዊ
ክሌሊዊ መንግስት በወናጏ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት በዙሁ ፌርዴ
ቤት አመሌካች የነበሩት የአሁኗ ተጠሪ ከአሁኑ አመሌካች ጋር የመሰረቱቱ ጋብቻ
እንዱፇርስሊቸው፣የጋብቻ ውጤት የሆነው ንብረትም ክፌፌለ እንዱፇጸም የንብረቱን
ዓይነትና ግምቱን ርዜረው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና
ማስረጃ ከሰማና ከመረመረ በኋሊ ጋብቻው እንዱፇርስ አዴርጏ ንብረቱን በተመሇከተም
ተገቢ ነው ያሇውን ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ውሣኔውም እስከ ክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ዴረስ
ጸንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው የስር ፌርዴ ቤቶች በዱሊ ከተማ ቀበላ 02
ውስጥ የሚታወቅ ዋና መኖሪያ ቤት የባሌና ሚስት የጋራ መሆናቸው ስሇተረጋገጠ
ከስዴስት ሰርቪስ ቤቶች ጋር ፌቺ ከተሰጠበት ጀምሮ የተገኘ ጥቅም እና ቤቶቹ ተሽጠው
እንዱከፊፇለ በማሇት በሰጡት ውሣኔ ክፌሌ ነው፡፡
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የአመሌካች ጠበቃ ሰኔ 12 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ ይሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ፡- ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት መተዲዯሪያችን
ሁኖ ስሇመዋዋሊችን በ25/11/1987 ዓ.ም በተፃፇ የጋብቻ ውሌ ተገሌጾ እያሇና ተጠሪም
ክስ ሲመሰርቱ የግሌ ሏብቴ ነው እሷን አይመሇከታትም ብል የተዋዋሇው ሏይሇ ቃሌ
ባሇመኖሩ ቤቱ የጋራ ነው የሚሌ ዲኝነት ጠይቀው እያሇ ከጋብቻ በፉት የተፇራውን
ንብረት የባሌና ሚስት የጋራ ነው በማሇት መወሰኑ የዯቡብ ብሓር ቤሓረሰቦችን
ብሓራዊ ክሌሌሊዊ መንግስት የቤተሰብ ሔግን አንቀጽ 66 ዴንጋጌና የተዋዋይ ወገኖችን
ሏሳብና ፌሊጏት ያሊገናበ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመ
ነው

ተብል

ሉሻር

ይገባሌ

በማሇት

ዲኝነት

መጠየቃቸውን

የሚያስገነዜብ

ነው፡፡

አቤቱታው ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በተሰጠው ትእዚዜ
መሰረት ተጠሪ ቀርበው ሏምላ 17 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን
አቅርበዋሌ አመሌካች በበኩሊቸው መስከረም 11 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ ማማሌከቻ
የመሌስ መሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ በሚገባ መሌኩ መርምሮታሌ እንዯመረመረውም በዱሊ ከተማ ቀበላ 02
የሚታወቅ ዋና መኖሪያ ቤት ከ6/ስዴስት/ ሰርቪስ ቤቶች ጋር ፌቺ ከተሰጠበት እሇት
ጀምሮ ጥቅምና ቤቶቹ የባሌና ሚስት የጋራ ሏብት ናቸው ተብል መወሰኑ በአግባቡ
መሆን ያሇመሆኑን በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሆኖ አግንቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን ንብረት አመሌካችና ተጠሪ
ጋብቻ ከመመስረታቸው በፉት የተሰራ መሆኑን በ25/11/1987 በተዯረገው የጋብቻ ውሌ
ቤቱን መተዲዯሪያቸው በማዴረግ መስማማታቸውን ነው፡፡
በመሰረቱ ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዛ በየግሌ የነበሯቸው ንብረቶች
ወይም ከጋብቻ በኋሊ በውርስ ወይም በስጦታ በየግሊቸው የሚያገኟቸው ንብረቶች
በጋብቻ መንም የግሌ ሁነው ይቀራለ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ሁኔታ በሔጉ ጥበቃ
የሚዯረግሇት ንብረቶቹ በጋብቻ ውሌ የጋራ እንዱሆኑ ስምምነት ከላሇ ብቻ ነው፡፡
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በተያው ጉዲይ አከራካሪ የሆነውን የጋብቻ ውለ በሔግ ፉት ያሇው ተፇፃሚነት ሣይሆን
በጋብቻ ውለ የተገሇፀው “መተዲዯሪያችን” የሚሇው ቃሌ ቤቱ የጋራ ስሇመሆኑ ባሌና
ሚስት መስማማታቸውን ያሳያሌ ወይስ አሊሳይም የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ አመሌካችና
ተጠሪ አዯረግን የሚለት የጋብቻ ውሌ መተዲዯሪያችን ብል ከሚገሌፃቸው ንብረቶች
ውስጥ ከአከራካሪው ቤት በተጨማሪ የአመሌካች ዯመወዜና ብር 10,000.00(አስር ሺህ)
ጥሬ ገንብ ይገኙበታሌ፡፡ እነዙህ ንብረቶች ሇማንኛውም የቤተሰቡ ወጪ የሚውለ
መሆኑ ይታመናሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ይህንኑ ጥሬ ገንብና ቤቱን እየተጠቀሙ
ሇአስራ አንዴ ዓመታትም አንዴ ሊይ ጉረዋሌ፡፡ እንግዱህ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት
ፌሬ ነገሮች እነዙህ ከሆኑና የጋብቻ ውለ ይት ትርጉም አከራካሪ ከሆነ ከፌ/ሔ/ቁጥር
1731 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎችን የግራ ቀኙ ፌሊጏት ምን እንዯነበር መመርመር የግዴ
ይሎሌ፡፡
በመሰረቱ

በውሌ

ከፌ/ሔ/ቁጥር

ውስጥ

የተጠቀሱት

1732፣1735-1738 ዴረስ

ቃሊትና
ባለት

ዴንጋጌዎች

ግሌጽ

ባሌሆኑ

ጊዛ

ዴንጋጌዎች ስር በሰፇሩት ዯንቦች

መሰረት መተርጏም የተፇቀዯ ነው፡፡ በዙህም መሰረት ሇተያው ጉዲይ አግባብነት
ያሊቸው

ዯንቦች

በፌ/ሔ/ቁጥር

1734

እና

1736

ሲሆኑ

ተዋዋዮች

ውሊቸውን

ከመዋዋሊቸው አስቀዴሞ ወይም ከተዋዋለ በኋሊ የነበሩበትን ሁኔታዎች፣የፇጸሙትን
ተግባር በማመዚንና ሏሣባቸውን ምን እንዯነበር ሇማወቅ መሞከር እና የውልችን
ቃልች አንደን ከአንደ ጋር እያዚመደ በመመሌከት ሇውለ ጉዲይ አግባብ ያሇውን
ትርጉም መስጠት ተገቢ ስሇመሆኑ ተጠቃሽ ዴንጋጌዎች ያስገነዜባለ፡፡ በያዜነው ጉዲይ
አመሌካችና ተጠሪ በ25/11/1987 ዓ.ም አዯረግን የሚለት የጋብቻ ውሌ መተዲዯሪያችን
ብል

ከሚገሌፃቸው

ንብረቶች

ውስጥ

ከአከራካሪው

ቤት

በተጨማሪ

የአመሌካች

ዯመወዜና ብር 10,000(አስር ሺህ) ጥሬ ገንብ ይገኙበታሌ፡፡ እንዯሁም ይህንኑ ጥሬ
ገንብና ቤቱን እየተጠቀሙ ሇአስራ አንዴ ዓመታትም አንዴ ሊይ ኑረዋሌ፡፡ በመሆኑም
አመሌካችና ተጠሪ የጋብቻ ውለን በተዋዋለበትና ከተዋዋለ በኋሊ የነበሩበት ሁኔታ እና
ጥሬ

ገንቡንም

ሇመተዲዯሪያቸው

አዴርገው

የተዋዋለ

መሆናቸው

መተዲዯሪያ

የሚሇውን ቃሌ በጋብቻ ውለ የተጠቀሙበት አከራካሪውን ቤት የጋራ ከማዴረግ ፌሊጏት
ነው ከሚባሌ በስተቀር ላሊ ትርጉም ሉሰጠው የሚገባው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ከፌቺ በኋሊ
በቤቱ የተገኘ ጥቅምም ከጋራ ንብረት የተገኘ መሆኑ አስከተረጋገጠ ዴረስ ተጠሪ
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የማያገኙበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤቶች በጉዲይ ሊይ የሰጡት
ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ ይሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዙህም
ምክንያት ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በወናጏ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 00372 ኀዲር 27 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ
በጌዳኦ ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 0279 የካቲት 07 ቀን 2000 ዓ.ም
እንዱሁም በዯ/ብ/ብ/ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 21204
ግንቦት 28 ቀን 2000 ዓ.ም የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት
ጸንቷሌ፡፡
2. በዙህ

ችልት

ሇተዯረገው

ክርክር

ወጪና

ኪሣራ

የየራሣቸውን

ይቻለ

ብሇናሌ፡፡መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 39408
ጥቅምት 24 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሏጏስ

ወሌደ

ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፡- አርጋው አባቼ ጠበቃ ዯገፈ ምሶኔ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አስቴር አበጋዜ ወራሾች እነ ወ/ሪት ንግስት አርጋው (ስዴስት
ሰዎች)
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን በፌቺ መፌረስ ተከትል የተነሣውን
የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በተጀመረበት የፋዯራሌ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት የባሌና ሚስት የጋራ ሏብት ነው ወይስ የባሌየው የግሌ ንብረት በሚሌ
ክርክር ከተነሣባቸው ንብረቶች አንደ በአዱስ አበባ ከተማ በወረዲ 20 ቀበላ 45 ክሌሌ
ውስጥ የሚገኘው ቁጥር 629 የሆነው የመኖሪያ ቤት ነው፡፡ ፌ/ቤቱ ከሁሇቱ ወገኖች
የቀረበውን ክርክር ከሰማ በኋሊ፣ ቤቱ ጋብቻው ከመመስረቱ በፉት አመሌካች የሰራው
የግሌ ሏብቱ ነው በማሇት የወሰነ ሲሆን፣ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ግን ቤቱ የተሰራው ከጋብቻ በኋሊ (በጋብቻው ወቅት) መሆኑን በማስረጃ
አረጋግጫሇሁ በማሇት ቤቱ የባሌና ሚስቱ የጋራ ሃብት ነው ብልአሌ፡፡ በመጨረሻ
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በይግባኝ ጉዲዩን ያየው የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤትም የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ
አጽንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዙሁ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካች ጥር 15 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ ያቀረበውን አቤቱታ
መሰረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት
እንዱታገዴ የተወሰነው አከራካሪው ቤት ከጋብቻ በፉት የነበረ ንብረት ስሇመሆኑ በስር
ፌ/ቤት የተዯረገው ክርክር እያሳየ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ቤቱ የአመሌካች የግሌ ንብረት
አይዯሇም በማሇት የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በዙህ መሰረትም ይህን
ነጥብ ከግራ ቀኝ ወገኖች ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር በማገናብ
ተመሌክተናሌ፡፡
ከሊይ እንዯተገሇጸው የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አከራካሪው ቤት የአመሌካች
የግሌ ሃብት ነው በማሇት ቢወስንም፤ጉዲዩን በይግባኝ የሰማው የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ግን አሌተስማማም፡፡ የከፌተኛው ፌ/ቤት ቤቱ የተጋቢዎቹ የጋራ ሃብት ነው ሇማሇት
የበቃው

ቤቱ

የተሰራው

አመሌካች

እንዯሚሇው

ከጋብቻ

በፉት

ሳይሆን፣ጋበቻው

ከተመሰረተ በኋሊ በ1966 እንዯሆነ በከተማው አስተዲዯር የሚገኘውን የቤቱን ማህዯር
አስቀርቤ አረጋግጫሇሁ በማሇት ነው፡፡ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤትም ይህንኑ በማረጋገጥ
ውሳኔውን አጽንቶአሌ፡፡ እንግዱህ የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃም ሆነ ይግባኝ ሰሚ
ፌ/ቤቶቹ ውሳኔ የተመሰረተው ተሰማ በተባሇው ማስረጃ ሊይ ነው፡፡ በማስረጃ አመዚን
ረገዴ የተሻሇ መዯምዯሚያ የዯረሰው

የፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው ሇማሇት

የሚያስችሌ የሔግ ምክንያትም የሇም፡፡ ይሌቁንም የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤት
እንዱያይ ተጠይቆ ያሊየውን (አሊይም በማሇት ያሇፇውን) በአስተዲዯር ክፌለ የሚገኘውን
የቤቱን ማህዯር አስቀርቦ የመረመረ በመሆኑ የተሻሇ ስራ ሰርቶአሌ የሚባሇው የኸው
የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ ስሇዙህም በዙህ ረገዴ የተፇጸመ መሰረትዊ የሔግ
ስህተት አሇ ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት አሊገኘንም፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 43510 ሚያዜያ 30 ቀን 1999 ዓ.ም
የሰጠው ውሳኔ እና የፋዯራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 31893 ሰኔ 11 ቀን 2000
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቶአሌ፡፡
2. አከራካሪው ቤት የግሌ ሏብትህ ነው ይባሌሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረበው
ክርክር ተቀባይነት አሇማግኘቱ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራቸውን ይቻቻለ፡፡
4. የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴትእዚዜተነስቶአሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ 42766
ጥቅምት 10 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- መንበረፀሀይ ታዯሰ
ሏጎስ ወሌደ
ሂሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
አመሌካቾች፡- እነ ወ/ት ሠናይት ኃ/ማርያም - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አበበች ወርቁ - አሌቀረቡም
መዜገቡን መርምረን ቀጥል የተመሇከተውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ ጉዲይ በአመሌካቾች አባት እና በተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ መፇረስን ተከትል
የንብረት ክፌፌሌን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋዳራሌ
መ/ዯ/ፌ/ቤት የውርስ አጣሪ ሰይሞ አጣሪውም ጉዲዩን ከተመሇከተ በኋሊ ሇሰበር አቤቱታ
ምክንያት የሆነውን የቤ.ቁ 084 ጨምሮ የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው በማሇት
ሪፖርቱን ሇፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱም ይህንኑ ሪፖርት ተቀብል ማጽዯቁን
ተገንዜቦአሌ፡፡
ከዙህ በኋሊም የአሁን አመሌካቾች የቤ.ቁ 084 የሆነው ቤት የሟች አባታችን የግሌ
ንብረት ሆኖ ሳሇ የባሌና ሚስቱ የጋራ ንብረት ነው ተብል በውርስ አጣሪ የተዯረሰበትን
ሪፖርት የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት ተቀብል ሪፖርቱን ማጽናቱ በአግባቡ አይዯሇም በማሇት
የይግባኝ ቅሬታቸውን ሇፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱም በበኩለ ግራ ቀኙን
አከራክሮ የውርስ አጣሪው ቤቱ የጋራ ነው ወዯሚሌ ዴምዲሜ የዯረሰው የጋብቻ ውለን
መሠረት በማዴረግ ሲሆን ነገር ግን ውለ የጋራ ያዯረገው የቤቱን ገቢ እንጂ ቤቱን
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እንዲሌሆነ ከውለ በግሌጽ መረዲት ይቻሊሌ ካሇ በኋሊ የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ በመሻር
ይሄው ቤት የአመሌካቾች አባት የግሌ ሀብት ነው በማሇት ውሳኔ መስጠቱን መዜገቡ
ያስረዲሌ፡፡
የአሁን

ተጠሪም በከፌተኛው

ፌ/ቤት ውሳኔ ቅሬታ

አዴሮባቸው

የይግባኝ

ቅሬታ

ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት አቅርበው ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ ይግባኝ ባይና የመ/ሰጭዎች አባት
ሲጋቡ የቤ.ቁ 084 አስቀዴሞ በሟች ተሰርቶ የነበረና ሁሇት ክፌሌ ቤት ብቻ የነበረ
ሲሆን ነገር ግን በጋብቻ ሊይ እያለ ቤቱን በተዯጋጋሚ ማዯሳቸው ይህ ቤት እንዲይሸጥ
በማሰብም ላሊ ቤት ሸጠው ሇዕዲ መክፇያነት በማዋሌ ቤቱ ከመሸጥ ስሇማዲናቸው ቤቱም
በፉት

ከነበረው

ሁሇት

ክፌሌ

ሊይ

ተጨማሪ

9

ክፌሌ

ሰርቪስ

ቤቶችን

በጋራ

ስሇመስራታቸውና አስቀዴሞ ቤቱ የሚገኝበት ይዝታ 300 ሜ.ካሬ ብቻ የነበረ ሲሆን ነገር
ግን በተጨማሪ ግንባታ ሲዯረግ ይዝታውም ወዯ 578 ካ.ሜትር ከፌ ስሇማሇቱ በክርክሩ
የተረጋገጠ ስሇሆነ በዙህ ሁኔታ ቤቱ የመ/ሰጪዎች አባት የግሌ ንብረት ነው መባለ
በአግባቡ አይዯሇም በማሇት በመሻር የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው ሲሌ ውሳኔ
ሠጥቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን
መርምሮ ሇሰበር ሉቀርብ ይገባሌ ብል ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡
ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ ጭብጥ ክርክር ያስነሳው ቤት የባሌና ሚስቱ የጋራ
ሀብት ነው? ወይንስ የባሌ የግሌ ንብረት የሚሇው ነው፡፡
ከዙሁ ጭብጥ አኳያም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዛ በየግሌ የነበሯቸው ንብረቶች የግሌ
ንብረቶቻቸው ሆነው እንዯሚቀሩ በተሻሻሇ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 57 ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
የአመሌካቾች አባትና ተጠሪ ጋብቻቸውን በፇጸሙ ጊዛ የቤ.ቁ 084 በሟች የአመሌካቾች
አባት ስም ተመዜግቦ ሁሇት ክፌሌ ቤት ብቻ እንዯነበር የተረጋገጠ ሲሆን ይህ ፌሬ
ነገርም ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ ሆኖም ግን ግራ ቀኙ ሚያዜያ 13 ቀን 1966 ዓ.ም
ያዯረጉት የጋብቻ ውሌ ክርክር የተነሳበትን ቤትም ሆነ ላልች በባሌ ስም ተመዜግበው
የሚገኙ ንብረቶችን የጋራ ሇማዴረግ እንዯተስማሙ ከውለ አጠቃሊይ ይት መገንብ
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የሚቻሌ ከመሆኑም በሊይ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ሊይ እንዯተመሇከተው ባሌና
ሚስቱ ጋብቻቸው ጸንቶ በቆየበት ጊዛ ቤቱን በተዯጋጋሚ ማዯሳቸው፣ በንግዴ ምክንያት
የመጣና በጋራ የሚፇሇግባቸውን የግብር ክፌያ በተመሇከተም ይሄው ቤት እንዲይሸጥ
በማሰብ ላሊ ንብረት ሸጠው የግብር ዕዲውን በመክፇሌ ቤቱን ማቆየታቸውና ቀዴሞ
የነበረውንም

ይዝታ

በማስፊፊት

ላሊ

ተጨማሪ

9/ጠኝ/

ክፌሌ

ሰርቪስ

ቤቶች

ስሇመስራታቸው የተረጋገጠ እንዯመሆኑ መጠን ይህም ቀዴሞውንም ቢሆን በጋብቻ
ውለ ቤቱን የጋራ ሇማዴረግ የነበራቸውን ሃሳብ የሚያጠናክር ነው፡፡
ስሇሆነም ግራ ቀኙ ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ አከራካሪው ቤት የጋራ እንዱሆን የተስማሙ
ከመሆኑም ላሊ ጋብቻው ጸንቶ በቆየ ጊዛም የቤቱ አገሌግልት በመሠረታዊነት የተሇወጠ
ስሇሆነ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የከፌተኛውን ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር ቤቱ የባሌና
ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው በማሇት የሰጠው ውሳኔ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡

ው ሳኔ
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 31335 ታህሳስ 27 ቀን 2001 ዓ.ም
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትን ውሳኔ በመሻር የሰጠው ፌርዴ በአግባቡ ስሇሆነ
ጸንቷሌ፡፡
2. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡
3. መዜገቡ ተግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ራ/ታ
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የሰ/መ/ቁ. 45202
መጋቢት 08 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ዴንቁ ወርድፊ
ተጠሪ፡- ወ/ሪት ኤዯን ዴንቁ ወርድፊ
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የብዴር እዲን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌርዴ ቤት የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች እና የአመሌካች ባሇቤት በሆኑት በወ/ሮ
ፀጋዬ ተክላ ሊይ ሏምላ 23 ቀን 1999 ዓ.ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ
ይትም ባጭሩ፡- ተጠሪ በአረብ አገር ሰርተው ከሚያገኙት ዯመወዜ ሇአመሌካችና
ሇባሇቤታቸው ገንብ በሏዋሊ ሌከው ወሊጅ እናታቸው ገንቡን ተቀብሇው ሇሚፇሌጉት
ጉዲይ ማዋሊቸውን ገሌፀው ክሱን ያስነሳውን ገንብ ብር 70,500.00(ሰባ ሺህ አምስት
መቶ ብር) ከእነ ሔጋዊ ወሇዴ እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ንዴ ዲኝት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስ ከተጠሪ ሊይ የተበዯሩት ገንብ
የላሇ መሆኑን፣ሇማስረጃነት በቀረበው ሰነዴ ሊይም ያሌፇረሙ በመሆኑ የሚከሰሱበት
ሔጋዊ ምክንያት የሇም ሲለ ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩትና
የአመሌካች

ባሇቤት

የሆኑት

ወ/ሮ

ፀጋዬ

ተክላ

ዯግሞ

የተጠሪን

ክስ

በማመን

መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ
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ቀኙን ክርክር ከመረመረ በኋሊ የአመሌካችን መከራከሪያ ነጥቦችን ውዴቅ አዴርጏ
አመሌካች እና ወ/ሮ ፀጋዬ ተክላን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ ሇክሱ ምክንያት የሆነው
ገንብ በአንዴነትና በነጠሊ ክሱ ከተመሰረተበት ጊዛ ጀምሮ ከሚታሰብ ሔጋዊ ወሇዴ ጋር
እንዱከፌለ

ሲሌ

ወስኗሌ፡፡

በዙህ

ውሳኔ

አመሌካች

ባሇመስማማት

ይግባኛቸውን

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ እና ተገቢው ማጣራት
ከተዯረገ በኋሊ በዙህ ፌርዴ ቤትም የአመሌካች ባሇቤት የሆኑት ወ/ሮ ፀጋዬ ተክላ
ቀርበው

ገንቡን

ከተጠሪ

ወስዯው

ሇጋራ

ጥቅማቸው

ማዋሊቸውን

በዴጋሚ

በማረጋገጣቸው የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ መለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም ይህንኑ ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካች በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ
የሚለበትን ምክንያት ሚያዜያ 14 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ
ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም አመሌካች እዲውን ከወ/ሮ ፀጋዬ
ተክላ(ከባሇቤታቸው) ጋር በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ መወሰኑ ባግባቡ መሆን
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጏ ተጠሪ የካቲት 12
ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ማመሌከቻ የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ተገቢነት በመግሇጽ
ውሳኔው

መሰረታዊ

የሆነ

የሔግ

ስህተት

የሇበትም

ተብል

ሉፀና

ይገባሌ

ሲለ

መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው የካቲት 22 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት
የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ የሰበር አቤተታቸውን በማጠናከር ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማናብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካችና ወ/ሮ ፀጋዬ ተክላ በትዲር ፀንተው
በነበሩበት ወቅት ተጠሪ ገንብ ያዯበሯቸው ስሇመሆኑ መረጋገጡን፣በዙህም ወቅት
አከራካሪውን ብርዴ አመሌካች በሰነደ ሊይ ባይፇርሙም ባሇቤታቸው የሆኑት ወ/ሮ
ፀጋዬ ተክላ መፇረማቸውንና ገንቡን ሇጋራ ጥቅም ያዋለ መሆኑን ነው፡፡
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ብዴሩ አመሌካች ሳይፇርሙበት በትዲር ወቅት ወ/ሮ ፀጋዬ ተክላ ወስዯው በጋራ ጥቅም
የዋሇ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ በእርግጥ ከብር 500.00(አምስት መቶ) በሊይ የሆነ ብዴር
ሇማበዯር ወይም ሇመበዯር የሁሇቱም ተጋቢዎች ስምምነት ማስፇሇጉ በተሻሻሇው
የቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 68/መ/ ስር የተመሇከተ ሲሆን ስምምነቱን ያሌሰጠው ተጋቢም
ውለ እንዱፇርስ ሇፌርዴ ቤት ጥያቄ በማቅረብ ውለ እንዱፇርስ ማዴረግ የሚችሌ
መሆኑን የቤትሰብ ሔጉ ዯንግጏ እናገኘዋሇን፡፡ የሔጉ መንፇስ ውለ የአንዯኛው ተጋቢ
ስምምነት ሳይኖር በመዯረጉ ብቻ ከጅምሩ ውጤት አሌባ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ
የማይወሰዴ ነው፡፡ ይሌቁንም ስምምነቱን ያሌሰጠው ተጋቢ በሔጉ በተመሇከተው ጊዛ
ውስጥ ውለ እንዱፇርስ እስካሊዯረገው ዴረስ ውለ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡ በተያው
ጉዲይም አመሌካች ሳያውቁ የተዯረገ ነው ቢባሌ አንኳ ብዴሩ ሇጋራ ጥቅም የዋሇ መሆኑ
እና ፣ውለን እንዱፇርስ ያሊዯረጉት መሆኑ በሚገባ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
ብዴሩ በትዲር ወቅት የተወሰዯ ከሆነ ዯግሞ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ሔግ ግምት
የሚወስዴበት ሲሆን ሇትዲር ጥቅም አሇመዋለን የማስረዲት ሸክም ያሇባቸው አመሌካች
እንጂ ላሊ ወገን ሉሆን አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የብዴር እዲው የጋራ
ነው ሲለ የሰጡትን ውሳኔ ከቤተሰብ ሔጉ መንፇስ አንፃር ሲታይ ውሳኔው መሰረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡
በዙህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
348/1/ መሰረት በአብሊጫ ዴምጽ ፀንቷሌ፡፡
2. በዙህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን
ይቻለ፡፡ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሃሳብ ሌዩነት
ስሜ በተ/ቁ. 2 የተመሇከተው ዲኛ አበሊጫው ዴምጽ ከሰጠው ውሳኔ በሚከተሇው
ምክንያት በሏሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
ተጠሪ ክስ የመሰረቱት ገንብ አባታቸው ሇሆኑት አመሌካችና ሇስር 2ኛ ተከሳሽ ሇሆኑት
እናታቸው በሃዋሊ ሌከውሊቸው ገንቡን እናታቸው ተቀብሇው ሇሚፇሌጉት

ስሊዋለት

ገንቡን ባሌና ሚስቱ እንዱከፌሎቸው ነው፡፡ ሇዙህም ማስረጃ ይሆናቸው ንዴ ያቀረቡት
ሰነዴ በርእሱ መተማመኛ የሚሌ ሲሆን በይቱ ሲታይ ግን የስር 2ኛ ተከሳሽ ከተጠሪ
ብር 35,000 ሇትዲራቸው ጥቅም ሲለ የተበዯሩ መሆኑን በማረጋገጥ የፇረሙበት ነው፡፡
ምንም እንኳን ተጠሪ ሇአመሌካችና ሇባሇቤታቸው ገንቡን የሰጡት በብዴር ይሁን
በአዯራ በግሌጽ ባይናገሩም ከሰነደ በግራ ቀኙ መሃከሌ ነበረ ሉባሌ የሚችሇው የብዴር
ስምምነት ነው፡፡ በመሆኑም ሇውሳኔው አሰጣጥ ሉያዜ የሚችሇው ጭብጥ በአመሌካችና
በተጠሪ መሃከሌ የብዴር ስምምነት አሇ? ወይስ የሇም? የሚሇው ነው፡፡
ብዴር ከውሌ አይነቶች ውስጥ አንደ ነው፡፡ ውሌ ማሇት ንብረታቸውን የሚመሇከቱ
ግዳታዎችን

ሇማቋቋም

ወይም

ሇመሇወጥ

ወይም

ሇማስቀረት

ባሊቸው

ተወዲዲሪ

ግንኙነት በሁሇት ወይም በብዘ ሰዎች መካከሌ የሚዯረግ ስምምነት ስሇመሆኑ የፌ/ሔ/ቁ.
1675 ሲያመሇክት በህግ ፉት የሚፀና ውሌ ሇማቋቋም በተዋዋዮች መሃከሌ ጉዴሇት
የላሇው ስምምነት መኖር አስፇሊጊ እንዯሆነ ከፌ/ሔ/ቁ 1678/ሀ/ የምንገነበው ጉዲይ
ነው፡፡ በመሆኑም በሁሇት ተዋዋዮች መሃከሌ ውሌ አሇ ሇማሇት የተዋዋዮቹ ስምምነት
መኖሩ መሰረታዊ ነገር ነው፡፡ ወዯተያው ጉዲይ ስናመራ በአመሌካችና በተጠሪ መሃከሌ
ውሌ መኖሩን

ሇማስረዲት የቀረበው ሰነዴ 2ኛ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ሆነው ብዴሩን

የወሰደ ስሇመሆኑ ይጥቀስ እንጂ አመሌካች በውለ ሊይ አሌፇረሙም፡፡ በፁሁፌ ውሌ
ሊይ ተዋዋዮች ስምምነታቸውን የሚገሇፁት ሰነዴ ሊይ ፉርማቸውን ወይም የጣት
አሻራቸውን

በማስፇር

በመሆኑ

አመሌካች

የብዴር

ውለ

ሊይ

ግዳታ

ሇማቋቋም

ስምምነታቸውን ሰጥተዋሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ ብዴር የተሰጠው ከብር 500.00 በሊይ
በመሆኑ ስምምነት መፇፀሙን ማስረዲት የሚቻሇው በጽሁፌ ወይም በፌ/ቤት በተዯረገ
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የእምነት ቃሌ ወይም በመሏሊ ብቻ እንዯሆነ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2472/1/ ያመሇክታሌ፡፡ ውሌ
በፁሁፌ እንዱዯረግ ህጉ በሚያዜበት ግዛ ዯግሞ የጽሁፌ የአፃፃፌ ስርአት ሉከተሌ
እንዯሚገባ ከፌ/ሔ/ቁ.1720/1/ የምንገነበው ጉዲይ ነው፡፡ በፁሁፌ ውሌ ተዋዋዩን
ሇማስገዯዴ እንዱችሌ በውለ ግዳታ ያሇባቸው ሰዎች ሁለ ሉፇረሙ እንዯሚገባ
የፌ/ሔ/ቁ. 1727/1/ ያመሇክታሌ፡፡ በተያው ጉዲይ ግን አመሌካች በብዴሩ ውሌ ግዳታ
ያሇባቸው ሇመሆኑ ተስማምተው አሌፇረሙም፡፡ ሁሇተኛ ተከሳሽ ዯግሞ አመሌካችን
ወክሇው የብዴር ውሌ ሇመፇረም የተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን ስሇመኖሩ የቀረበ
ክርክርም ሆነ ማስረጃ የሇም፡፡ ስሇሆነም 2ኛ ተከሳሽ እኔና አመሌካች ሆነን ብዴሩን
ወስዯናሌ በማሇት አረጋገጠው መፇረማቸው ብቻ አመሌካችን ሇማስገዯዴ የሚችሌ የሔግ
መሰረት የሇውም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች ብዴር አሇመውሰዲቸውን ክዯው የተከራከሩና
በመሒሊ ቃሌም ቢሆን ያመኑት ነገር ስሇላሇ በተጠሪና በአመሌካች መሃከሌ የብርዴ
ስምምነት አሇ ማሇት አይቻሌም፡፡
የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች ሇብዴሩ ሃሊፉ ናቸው ወዯሚሇው መዯምዯሚያ የዯረሱት
ገንቡ ሇጋራ ጥቅም ውሎሌ በማሇት የቤተሰብ ህጉን አንቀጽ 71ን በመጥቀስ መሆኑን
ከመዜገቡ መገንብ ይቻሊሌ፡፡ በመጀመሪያ ክሱ ተጠሪ ሇአመሌካች ገንብ በማበዯራቸው
ገንቡን እንዱመሌሱ እስከሆነ ዴረስ ሉያዜ የሚገባው ጭብጥ ብዴር አሇ? ወይስ የሇም?
የሚሇው እንጂ ገንቡ ሇጋራ ጥቅም ውሎሌ አሌዋሇም የሚሌ ሉሆን አይገባም ይህ
ጭብጥ ዯግሞ ሉወሰን የሚገባው የብዴር ውሌና ስሇወጪዎች በጠቅሊሊው ከሚናገሩት
የሔግ ዴንጋጌዎች አኳያ ነው፡፡ የቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 70/2/ እና 71 ስንመሇከትም
ሇትዲር ጥቅም እንዯተዯረገ የሚቆጠር እዲ ከተጋቢዎቹ የጋራ ሃብት ወይም ከባሌ ወይም
ከሚስት የግሌ ሃብት ሉከፇሌ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌም ግን ምናሌባት
የተጋቢዎቹ አንዯኛው በግለ ብዴር ወይም ላሊ እዲ ውስጥ ቢገባም ገንቡ ሇጋራ ጥቅም
እስከዋሇ ዴረስ እዲው ከተጋቢዎቹ የጋራ ወይም የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ንብረትም
ሉከፇሌ የሚችሌ መሆኑን የሚያመሇክት ነው ይህ ዴንጋጌም በአፇፃፀም ግዛ ችግር
እንዲያመጣ የተቀመጠ ዴንጋጌ ስሇመሆኑ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ ሃተታ ምክንያት
መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የስር 2ኛ ተጠሪ የተበዯሩት እዲ ሇጋራ ጥቅም ከዋሇ
እዲው ከአመሌካችም የግሌ ንብረት ሉከፇሌ የሚችይሌ በቀር አመሌካች የወሰደት ብዴር
ሳይኖር በስር 2ኛ ተከሳሽ ብቻ የተወሰዯው ብዴር አመሌካችም እንዯወሰደት ብዴር
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ተቆጥሮ ሃሊፉ ናቸው መባለ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ ውሳኔው ሉሻር ይገባሌ
በማሇት አብሊጫው ዴምጽ ከሰጠው ውሳኔ በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 51295
መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
መንበረፀሏይ ታዯሰ
ኂሩት መሇሰ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ ዮሏንስ ጡእማይ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ምህረት ገብሩ ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ባሌና ሚስት በትዲር ወቅት እያለ አንዯኛው ተጋቢ ከላሊው ተጋቢ እውቅና ውጪ
ብዴር ተበዴሮ ሲገኝ ብዴር የጋራ የሚሆንበትን አግባብ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክር
የተጀመረው በትግራይ ብሓራው ክሌሊዊ መንግስት በውቅሮ በዯዯቢት ጣቢያ ማህበራዊ
ፌርዴ ቤት የአመሌካች የካቲት 01 ቀን 2000 ዓ.ም ባቀረቡት አቤቱታ መነሻ ነው፡፡
የአቤቱታቸው ይትም ባጭሩ፡- ከተጠሪ ጋር የነበረኝ ጋብቻ በፌቺ እንዱፇርስ የጋራ
ንብረት ክፌፌሌም በፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፇፀምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኗ ተጠሪም ሇክሱ
በሰጡት

መሌስ

ጋብቻው

በፌቺ

በፌርዴ

ቤት

ቢፇርስ

ተቃውሞ

የላሊቸው

መሆኑን፣የጋራ ንብረት ክፌፌሌም ተገቢ ነው ያለትን ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩን
በመጀመሪያ

ዯረጃ

የተመሇከተው

ፌርዴ

ቤትም

የግራ

ቀኙን

ክርክርና

ማስረጃ

ከመመረመረ በኋሊ በአመሌካችና በተጠሪ በፇፀሙት የጋብቻ ውሌ መሰረት እኩሌ
በእኩሌ እንዱካፇለ፣በጋብቻ ወቅት የተወሇደት ሦስት ሌጆች ከተጠሪ ጋር እንዱያዴጉ
ሆኖ ቀሇብን በተመሇከተ ግን ሇእያንዯንዲቸው በወር ብር 70.00 አመሌካች እንዱከፌለ
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ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዙህም ተጨማሪ አመሌካች ሇአሁኑ ክርክር መሰረት የሆነው ማረት
ከተባሇ ዴርጅትና ከዲሽን ባንክ የተወሰነውን የብዴር እዲ በተመሇከተ ተጠሪና አመሌካች
በጋራ የከፇለት ተቀንሶ ቀሪውን በጋራ እንዱከፌለት፣እዲው ከተቀነሰ በኋሊ የንብረት
ክፌፌሌም እንዱፇፀም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዙህ ውሳኔ ተጠሪ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን
ሇውቅሮ ወረዲ ፌርዴ ቤት አቅርበው ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ ከዙህ በኋሊም ተጠሪ የሰበር
አቤቱታቸውን ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በኋሊ ሰበር ሰሚው ችልት የንብረት ክፌፌሌን በሚመሇከት የስር ፌ/ቤቶች
የሰጡትን ውሣኔ ሙለ በሙለ ሲያፀና በስር ፌርዴ ቤቶች የጋራ ነው ተብል
የተሰጠውን ውሳኔ ግን አመሌካች የተበዯሩትን ብር በሚመሇከት ተጠሪን ሳያሳየው
የተበዯሩት፣የተበዯሩትም

ብር

በጋራ

ጥቅም

መዋለን

ያሊስረደ

እና

እንዱሁም

የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ቤት የሆነውን አመሌካች ከዲሽን ባንክ ሇተበዯሩት ብዴር
አከፌፇሌ ሇዋስትና ሲያስይዘ የተጠሪን ፇቃዴ አሌተጠየቀም የሚለትን ምክንያቶች
በመያዜ አመሌካች ከዲሽን ባንክ የተበዯሩትን ብር 65,000.00(ስሌሳ ስምንት ሽህ ብር)
የአመሌካች የግሌ እዲ ነው በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም
ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡
አመሌካች ታህሣሥ 19 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት ሦስት ገጽ የሰበር አቤቱታ የክሌለ
ሰበር ችልት በሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት በተፇጽሟሌ የሚለበትን
ምክንያት ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ፡- ተጠሪ ብዴሩ መኖሩን አውቀው
ከስምንት ወራት ያህሌ እዲውን ከአመሌካች ጋር ሲመሌሱ የነበሩ መሆኑ ተረጋግጦ
እያሇ እና አመሌካች ነጋዳ በመሆናቸው የተጠሪን ፇቃዴ ሳይጠይቁ ብዴር መበዯርና
የጋራ ንብረትን በዋስትና ማስያዜ የሚችለ መሆኑን ሔጉ የሚፇቅዴ ሁኖ እያሇ የተጠሪ
ፇቃዴ ያሌተጠየቀበት እና እዲው ሇትዲር ጥቅም የዋሇ መሆኑ አሌተረጋገጠም ተብል
እዲው ተጠሪን አይመሇከታቸውም መባለ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በአንዴ በኩሌ የአመሌካች
በንግዴ ስራ ከመሰማራታቸውና በላሊ በኩሌ ዯግሞ የባንክ ብዴሩ የተወሰዯው ግራ ቀኙ
በጋብቻ ውስጥ በነበሩበት ጊዛ ከመሆኑ አንፃር ብዴሩ ሇጋራ ጥቅም አሌዋሇም ተብል
ተጠሪ ከእዲው ነፃ እንዱሆኑ መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጏአሌ፡፡
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የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ

ጉዲዩ

ሇሰበር

ሲቀርብ

ከተያው

ጭብጥ

አንፃር

በሚከተሇው

መሌኩ

መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ በትዲር ፀንተው በነበሩበት ወቅት
አመሌካች በንግዴ ስራ ተሰማርተው የነበሩ መሆኑን፣በዙህም ወቅት አከራካሪውን ብዴር
ተጠሪን

ሳያሳውቁ

የማይንቀሳቀስ

የጋራ

ንብረት

በዋስትና

አስይው

መውሰዲቸውን፣ከትዲር ሊይ እያለም የተወሰነውን የብዴሩን ገንብ መመሇሳቸውን ነው፡፡
አመሌካች በንግዴ ስራ የተሰማሩ ነጋዳ ከሆኑ ብዴሩን በሚበዯሩበት ወቅት የተጠሪን
ፇቃዴ ማግኘት ነበረባቸው ሉባለ የማይችለ መሆኑን የንግዴ ሔግ ቁጥር 16 ዴንጋጌን
ይትና መንፇስ በምንመሇከትበት ጊዛ የምንረዲው ነጥብ ነው፡፡ ተጠሪ እዲው መኖሩን
ያውቁ የነበረ ስሇመሆኑም በወቅቱ የብዴሩን ገንብ በጋራ መመሇሳቸው የሚያረጋግጠው
ነገር ነው፡፡ በመሆኑም ብዴሩ አመሌካች ነጋዳ ሁነው በትዲር ወቅት ወስዯው በጋራ
ሲከፇሌ የነበረ በመሆኑ የተጠሪ ፇቃዴ የሇበትም ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በእርግጥ
የባሌና ሚስት የጋራ ሏብት የሆነ እንዴ ማይነቀሳቀስ ንብረት ሏብትነትን ወይም ላሊ
መብት ሇ3ኛ ሰው ሇማስተሊሇፌ የሁሇቱም ተጋቢዎች ስምምነት ማስፇሇጉ በቤተሰብ ሔጉ
የተመሇከተ ሲሆን ስምምነቱን ያሌሰጠው ተጋቢም ውለ እንዱፇርስ ሇፌርዴ ቤት ጥያቄ
ማቅረብ

ውለ

እንዱፇርስ

ማዴረግ

የሚችሌ

መሆኑን

የቤተሰብ

ሔጉ

ዯንግጏ

እናገኘዋሇን፡፡ የሔጉ መንፇስ ውለ የአንዯኛው ተጋቢ ስምምነት ሳይኖር በመዯረጉ ብቻ
ከጅምሩ

ውጤት

አሌባ

ነው

ወዯሚሇው

ዴምዲሜ

የማይወስዴ

ነው፡፡

ይሌቁንም

ስምምነቱን ያሌሰጠው ተጋቢ በሔጉ በተመሇከተው ጊዛ ውስጥ ውለ እንዱፇርስ
እስካሊዯረገው ዴረስ ውለ ውጤት ይኖርዋሌ፡፡ በተያው ጉዲይም አመሌካች ነጋዳ
ከመሆናቸውም በተጨማሪ ብዴሩን ተጠሪ እያወቁ ሇተወሰነ ጊዛ አብሮ ሲከፌለ
የነበረ፣ውለን እንዱፇርስ ያሊዯረጉት መሆኑ በሚገባ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡
ብዴሩ በትዲር ወቅት የተወሰዯ ከሆነ ዯግሞ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ሔግ ግምት
የሚወስዴበት ሲሆን ሇትዲር ጥቅም አሇመዋለን የማስረዲት ሸክም ያሇባቸው ተጠሪ
እንጂ አመሌካች ሉሆኑ አይችለም፡፡ ስሇሆነም የትግራይ ክሌሌ ሰበር ሰሚ ችልት
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የበታች ፌርዴ ቤቱ የብዴር እዲው የጋራ ነው ሲለ የሰጡትን ውሳኔ መሻሩ በክርክሩ
ሂዯት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች ባግባቡ ከንግዴ ሔጉ እና ከቤተሰብ ሔጉ መንፇስ
ሳያገናዜብ በመሆኑ ውሳኔው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዙህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የትግራይ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በሰ/መ/ቁ.

30245

ጥቅምት

26

ቀን

2002

ዓ.ም

የሰጠው

ውሳኔ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሻሸሎሌ፡፡
2. አመሌካች ከዲሽን ባንክ እና ከማረት ማህበር የወሰደት ብዴር የጋራ እዲ ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት በተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 46613
ሰኔ 24 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሰ ይርጋ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ኑኑ ሸህሞል - ቀረበ ጠ/ሰሇሞን ታዯሰ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሰገዴች ጫኔ - ጠ/መስፌን ጌታቸው ቀረቡ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር

አቤቱታው

መነሻ

የሆነው

ጉዲይ

የጀመረው

በፋ/መ/ዯረጃ

ፌ/ቤት

ነው፡፡

አመሌካችና አቶ አሇም ባሔታ በሚከራከሩበት ጉዲይ ሇክርክር ምክንያት የሆነው ቤት
ታግድ

እንዱቆይ

ትዕዚዜ

በመሰጠቱ

ተጠሪ

እግደ

እንዱነሳሊቸው

አመሌክተዋሌ፡፡

በማመሌከቻቸውም ከሥር ተከሣሽ ጋር ባሌና ሚስት እንዲሌሆኑና ተከሣሹ የተጠሪን
ፇቃዴ ሳያገኙ የቤቱን ካርታ አስይው በመበዯራቸው ቤቱ የታገዯ በመሆኑ እግደ
እንዱያነሳሊቸው ፌ/ቤቱን ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ሇቀረበው አቤቱታ በሰጡት መሌስ
ተጠሪና የስር ተከሣሽ እንዯ ባሌና ሚስት አብረው በሚኖሩበት ጊዛ የተፇራ ንብረት
በመሆኑ የጋራ ንብረት ስሇሆነ እግደ ሉነሳ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ በሁሇቱ መሃከሌ እንዯ ዯባሌና ሚስት አብሮ
የመኖር ሁኔታ ስሊሇ እና ንብረቱም በግንኙነቱ ውስጥ የተፇራ ስሇሆነ እግዴ እንዱነሳ
የቀረበውን ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ጥያቄውን ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ ተጠሪ
በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን
ክርክር ሰምቶ በተሻሻሇው ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 1ዏ6/3/ መሠረት በሁሇት ሰዎች መሃከሌ
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እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖርን ሁኔታ የሚረጋጠው በግንኙነቱ ውስጥ ያለት ሰዎች
ጠያቂነት ብቻ እንጂ በላሊ ሶስተኛ ወገን ጥያቄ አይዯሇም፣ ቤቱን በሥር ተከሣሽ ስም
ባሇመሆኑና የመያዣ ውለም ስሊሌተመገበ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤት
የሰጠውን ውሣኔ በመሻር በቤቱ ሊይ የተሰጠው የእግዴ ትዕዚዜ እንዱነሳ ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዙህ ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ
የቀረበውን ይግባኝ ሰርዝታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዙህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው
ከጋብቻ ውጪ እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ ስሇመኖሩ ማስረዲት የሚችሌ
በግንኙቱ ውስጥ ያለት ብቻ ናቸው መባለ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ነው ብሇዋሌ፡፡
ችልቱም ይህንኑ ነጥብ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ
ተጠሪ

ክርክራቸውን

በጽሁፌ

አቅርበዋሌ፡፡

ችልቱም

መዜገቡን

እንዯሚከተሇው

መርምሯሌ፡፡
ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ማመሌከቻ ከሥር ተከሣሽ ጋር ከጓዯኝነት የሇሇ
ግንኙነት የላሊቸው መሆኑን ገሌፀው ተከሣሹ ያሇ እሳቸው ፇቃዴ ካርታቸውን አስይዝ
በመበዯሩ ምክንያት ቤታቸው መታገደ አግባብ አሇመሆኑን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች
በበኩሊቸው በስር ተከሣሽና በተጠሪ መሃከሌ እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ
መኖሩን ተከራክረዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ
ማስዲት የሚችለት በግንኙቱ ውስጥ ያለት ሰዎች ብቻ ናቸው በማሇት ውሣኔ
ሰጥቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ የተሻሻሇው ቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 98፣ 99 እና 1ዏ6 በአንዴ
ወንዴና በአንዱት ሴት መሃከሌ እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ አሇ የሚባሇው
መቼ

እንዯሆነና

የግንኙቱ

መኖር

በምን

አይነት

መንገዴ

ማስረዲት

እንዯሚቻሌ

ከሚያመሇክቱ በቀር ግንኙነት ስሇመኖሩ ሇማስረዲት መጠየቅ የሚችለት በግንኙቱ
ውስጥ ያለት ሰዎች ብቻ እንዱሆኑ ገዴቦ ያስቀመጠው ነገር የሇም፡፡ በአንቀጽ 1ዏ6/3/
ግንኙነት መኖሩን “አንዯኛው ወገን ሇማስረዲት የቻሇ እንዯሆነ” በማሇት የተቀመጠው
በግንኙቱ ውስጥ ያለት ሰዎች መሃከሌ የሚነሳውን ክርክር ታሳቢ በማዴረግ እንጂ ላሊ
3ኛ ወገን ግንኙነቱን ማስረዲት እንዲይችሌ ሇመከሌከሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የግንኙነቱ
መኖር አሇመኖር በሶስተኛ ወገኖች መብት ሊይ የሚያስከትሇው ውጤት ካሇ ይኸው
ሶስተኛ ወገን ግንኙነቱን ከማስረዲት የሚከሇክሇው የሔግ መሠረት ስሇላሇ የይግባኝ
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ሰሚው ፌ/ቤት እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት መኖሩን ማስረዲት
የሚትለት በግንኙነቱ ውስጥ ያለት ሰዎች ብቻ ናቸው በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ
የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡
በላሊ በኩሌ ግን በተያው ጉዲይ ተጠሪ ማመሌከቻ ያቀረቡት ንብረቴ ነው በሚለት ቤት
ሊይ የተሰጠው እግዴ እንዱነሳቸው ነው፡፡ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 158 መሠረት በተሰጠው
የእግዴ ትዕዚዜ ቅሬታ የተሰማው ወይም ያሇአግባብ ነው የሚሇው ወገን ሇፌ/ቤት ጥያቄ
ሲያቀርብ ፌ/ቤቱ በቂ ምክንያት መኖሩን ያመነ ከሆነ የሰጠውን የእግዴ ትዕዚዜ ማሻሻሌ፣
ማንሣት ወይም ጨርሶ መሰረዜ ይችሊሌ፡፡ ተጠሪ እግደ ይነሳሌኝ የሚለት ቤቱ የግሌ
ንብረቴ ነው በማሇት ነው፡፡ አመሌካች በበኩሊቸው በተጠሪና በሥር ከሣሸ መሃከሌ እንዯ
ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ ያሇና ንብረቱም የተፇራው በዙህ ግንኙነት ውስጥ
በመሆኑ የተጠሪ ጥያቄ ውዴቅ እንዱሆን አመሌክተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም በዙህ ጉዲይ በዋናነት
ሉያስተናግዴ የሚገባው የእግዴ ትዕዚዜ ሉነሳ ይገባሌ? አይገባም? የሚሇው ቢሆንም
ከዙህ አሌፍ በተጠሪና በሥር ተከሣሽ መሃከሌ በሔግ የታወቀ ግንኙነት መኖር አሇመኖሩ
እንዱሁም የንብረቱን ባሇቤት አስመሌክቶ ውሣኔ አሳርፎሌ፡፡ ከመዜገቡም መረዲት
እንዯሚቻሇው እነዙህ ጉዲዮች በዋና ጭብጥነት ተይው በመዯበኛ የሙግት ስርዓት
ተገቢው ክርክርና ማስረጃ ቀርቦባቸው የተወሰኑ አይዯለም፡፡ የተሰሙት ምስክሮች
የሰጡት ምስክርነትም ቢሆን የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 1ዏ6 የሚያስቀምጠውን
ሁኔታ የሚያሟሊ መሆን አሇመሆኑ ሳይመዜን እንዱሁም ቤቱ የተሰራው መቼ እንዯሆነ
ሳይረጋገጥ የተሰጠው ውሣኔ የተጠሪን መብት በእጅጉ የሚጎዲ መሆኑን መረዲት
ችሇናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ እግዴ የተሰጠበት ንብረት የተጠሪ የግሌ ንብረት ሇመሆኑ በቂ ማስረጃ
ያሌቀረበሇት ከሆነ የተጠሪን የእግዴ ይነሳሌኝ ጥያቄ ውዴቅ ማዴረግ እንጂ በጭፌጫፉ
ጉዲይ መዯበኛ ክርክርና ማስረጃ ሳይቀርብና ጉዲዩ በአግባቡ ሳይመረመር ተጠሪ ከሥር
ተከሣሽ ጋር ያሊቸውን ግንኙነትና የንብረት ባሇቤትነት መብት በማረጋገጥ የሰጠው
ውሣኔ የሙግት ስርዓትን ያሌተከተሇና ስነ ሥርዓታዊ ግዴፇት የተፇፀመበት ነው፡፡
በላሊ በኩሌ ግን ምንም እንኳን ተጠሪ በንብረቱ ሊይ ያሊቸውን መብት በላሊ መንገዴ
የማረጋገጥ መብታቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ በሥር ፌ/ቤት ዕግዴ የተሰጠበት ንብረት
የተጠሪ የግሌ ሃብት መሆን አሇመሆኑ በበቂ ሁኔታ ስሊሌተረጋገጠ በንብረቱ ሊይ
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የተሰጠው እግዴ እንዲይነሳ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ትእዚዜ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በመሆኑም ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 69894 ታህሣሥ 25 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ
እና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 43288 መጋቢት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.
የሰጠው ትዕዚዜ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ8135 ሏምላ 7 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በሰጠው ብይን
በተጠሪና በሥር ተከሣሽ መሃከሌ እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ አሇ
እንዱሁም የእግዴ ትዕዚዜ የተሰጠበት ቤት በዙህ ግንኙት መሃሌ የተፇራ ነው
በማሇት የሰጠው ትችት ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ የእግዴ ትዕዚዘ ሉነሳ አይገባም ሲሌ
የሰጠውን ብይን ግን ፀንቷሌ፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ ሇመዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ 50489
መስከረም 24 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ይነባ ከሌፊ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ከዴጃ ሲራጅ አሌቀረቡም
መዜገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ክርክር የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን መነሻ ያዯረገ
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት በአሊባ ቀሉቶ ከተማ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡
በተጠሪ እና በተከሳሽ አቶ ሏጂ መሏመዴ ሏሉስ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ
እንዱፇርስ መዯረጉን ተከትል የባሌና ሚስት ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ተጠሪ አቅርባሇች፡፡
የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ ከተከሳሽ ጋር ከ1984ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ ተሳስራ ያሇች
መሆኗን ገሌፃ የሚሰጠው ውሳኔ መብቷን የሚነካ ስሇሚሆን ጣሌቃ ገብታ ሇመከራከር
አመሌክታሇች፡፡ የከተማው ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ
ጣሌቃገብ ሇመካፇሌ የጠየቀችው ንበረት በተጠሪ እጅ ያሇ ከመሆኑም ላሊ ይህንን ቤት
የገነባች ሇመሆኑ አሇያም ወጪ ያወጣች ስሇመሆኑ አሊስረዲችም በሚሌ በቤቱ መብት
የሊትም ሲሌ አቤቱታቸውን ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪና ባሇቤቷ ሏጅ መሏመዴ ሏሉስ
ሇሁሇት እኩሌ እንዱካፇለ ወስኗሌ፡፡
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አመሌካች በዙህ ውሳኔ ቅር ተሰኝታ አሊባ ሌዩ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና ሇክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት አቤቱታ ያቀረበች ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
ሇዙህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዙሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 23
ቀን 2002ዓ.ም ጽፍ ያቀረበው አቤቱታ ይት ባጭሩ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ነዋሪነቷ
ሳውዱ አረቢያ በመሆኑ ገንብ ሌካ ሇጣውንቷ ቤት ትሰራሇች ተብል አይታመንም
የሚሇው አገሊሇጽ የተሳሳተ መሆኑን ቤቱ የተሰራው የአመሌካች ባሇቤት/የሥር ተከሳሽ/
ከሳውዱ አረቢያ በሊከው ገንብ ስሇመሆኑ የአመሌካች እና የስር ተከሳሽ ጋብቻ አሁንም
ፀንቶ ያሇ ስሇመሆኑና በክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 71/2/ መሠረት በባሇቤቷ ስም
የተፇራ ንብረት የጋራ ስሇመሆኑ ጠቅሰው በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ እንዱታረም
አመሌክተዋሌ፡፡
የሰበር ችልቱም የሰበር አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች ሚስት መሆኗ ካሌተካዯ እና
ከባሇቤቷ ጋር የሚትኖር መሆኗ ከተረጋገጠ የንብረት ክፌፌሌ ዴርሻ ጥያቄዎ ውዴቅ
መዯረጉ በአግባቡ ነው ወይም አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመመርመር ተጠሪን
አስቀርቧሌ፡፡ ተጠሪ መጋቢት 27 ቀን 2002ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም
አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ጋር ጋብቻ ያሌመሰረተች ስሇመሆኑ ንብረቱንም
በሚመሇከት ቤቱ የተሰራው በተጠሪ እና ባሇቤታቸው ሏጅ መሏመዴ ሏሉስ የጋራ
ጥረት ብቻ ስሇመሆኑ ስር ፌ/ቤት በማስረጃ ስሇማረጋገጡ አመሌካች ንብረቱን በማፌራት
ረገዴ ያዯረገችው አስተዋጽኦ ስሇመኖሩ በስር ፌ/ቤት ጭብጥ አሲይዚ ያሊስረዲች መሆኑን
በመርር በተጨማሪም ሇማጋጃ ቤቱ ከ1990-2001ዓ.ም ዴረስ ግብር ብር 16,516.50
ውስጥ ግማሽ ዴርሻውን ብር 8,258.25 የከፇለ መሆኑን ጠቅሰው የስር ፌ/ቤት ውሳኔ
እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡
የአመሌካች

ጠበቃም

የሰበር

አቤቱታቸውን

አጠናክረው

የመሌስ

መሌስ

በጽሐፌ

አቅርበዋሌ፡፡ እኛም ከተያው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዜበን መርምረናሌ፡፡ ከመዜገቡ
መረዲት የተቻሇው ፌሬ ነገር አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ጋር በ1984ዓ.ም ጋብቻ
መስርታ አብረው ሳውዱ አረቢያ የሚኖሩ ስሇመሆኑ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ በ1987ዓ.ም
ከሏጂ መሏመዴ ሏሉስ ጋር ጋብቻ የመሠረተች ሲሆን ባሇቤቷ ሇረዥም ዓመታት
ውጪ አገር የሚኖር በመሆኑና እሷንም ወዯ ውጪ እወስዴሻሇሁ ብል የገባውን ቃሌ
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ባሇማክበሩ ፌቺ እንዱወስን ሇመጠየቅ ምክንያት እንዯሆናት ነው፡፡ እንግዱህ ከዙህ
መረዲት የሚቻሇው ጉዲይ ተጠሪም ሆኑ አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ጋር ግብቻ
መስርተው የነበሩ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የተጠሪ ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ እንዱፇርስ መዯረጉን
ተከትል የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ከመቅረቡ ወጪ ጋብቻ ሊይ ጋብቻ ተፇፀመ በሚሌ
የቀረበ ክስ ስሇመኖሩ አሌተጠቀሰም፡፡ እንዱህ በሆነ ጊዛ ሁሇቱም ሚስቶች በየፉናቸው
ከአንዴ ወንዴ ጋር ጋብቻ መስርተው ሲኖሩ ቆይተው ጋብቻው በአንዯኛዋ ተጋቢ ጥያቄ
በፌቺ ሲፇርስ የንብረት ክፌፌሌ አፇፃፀም በምን መሌክ ሉከናወን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄ
ማስነሳቱ አይቀሬ ነው፡፡
የፋዳራለም ሆነ የክሌልች የቤተሰብ ሔግ የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ የሚዯነግገው
ክፌሌ አንዴ ጋብቻ ብቻ መኖርና መፌረስን ታሳቢ በማዴረግ እንጂ ጋብቻ ሊይ ጋብቻ
ሲኖር የሚከተሇውን ውስብስብ ጥያቄ ታሳቢ ያሊዯረገ መሆኑን መገንብ ይቻሊሌ፡፡
ምክንያቱም ሔጉ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ እንዲይፇፀም ግሌጽ ክሌከሊ ያዯረገ በመሆኑ ነው፡፡
ሆኖም ግን በማህረሰቡ በተግባር እየተከናወነ ያሇተግባር እንዯመሆኑ ክርክር በተነሳ ጊዛ
የሚሰጠው ውሳኔ ማህበራዊ ቀውስ እንዲያስከትሌ ተገቢውን ጥያቃቄ ማዴረግ የዲኝነት
አካለ ኃሊፉነት ይሆናሌ፡፡
ስሇሆነም የሔጉ መሠረታዊ ዓሊማና ግብ ሇማሳካት በሚቻሌበት አግባብና ፌትሀዊ ውሳኔ
ሇመስጠት በሚያስችሌ አግባብ ሇሔጉ ትርጉም መስጠት ተገቢ ይሆናሌ፡፡
በተያው ጉዲይ ግራ ቀኙ የሚከራከሩት በአሊባ ቀሌቶ ከተማ በ1250 ካ.ሜ ቦታ ሊይ
የተሰራ ቤትን በሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በዙህ ቤት ሊይ ከባሇቤቷ ጋር ገንብ
በማውጣት የሰራች መሆኑን በመጥቀስ የቤቱ ግማሽ (50) የባሇቤቷ የተቀረው ግማሽ
(50) ሇእሷ እና ሇተጠሪ እንዱካፇሌ እንዱወሰን የጠየቀች መሆኑን የወረዲው ፌ/ቤት
ውሳኔ ይት ያመሇክታሌ፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ይህንን ቤት የሰራችው በራሷ እና በባሇቤቷ
እንዱሁም ቤተመድቻቸው ጥረት መሆኑን ገሌፃ ቤቱ የተጠሪ እና የባሇቤቷ ብቻ
እንዯሆነ ትከራከራሇች፡፡ በዙህ ረገዴ የግራ ቀኙን ማስረጃ የሰማውና የመረመረው የወረዲ
ፌ/ቤት አመሌካች በቀጥታ ባሇመብት ሉያዯርጋት የሚያስችሌ አስተዋጽኦ ስሇማዴረጓ
አሊስረዲችም ሲሌ ዯምዴሟሌ፡፡
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ይሌቁንም ቤቱ የተሰራው ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከተፇፀመ በኋሊ መሆኑን እና ተጠሪ
ቤቱን ተቆጣጥረው ይዝታዋ ስር ያሇመሆኑን በመጥቀስ በተሻሇ ማስረጃ ባሇመብት
መሆኗን አረጋግጣሇች ብሎሌ፡፡
ይህንን የተረጋገጠ ፌሬ ነገር መነሻ አዴርገን ከሔጉ ማገናብ ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በመርህ ዯረጃ ጋብቻ ሲፇርስ የባሌና ሚስቱ የጋራ ንብረት ተጠሪ እኩሌ የሚከፊፇሌ
መሆኑ በፋዳራለ የቤተሰብ ሔግም ሆነ በክሌለ ተቀባይነት ያሇው መሠረት ሏሳብ
ነው፡፡የማጣራቱ ተግባርም በስምምነት አሉያም በሔጉ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ንብረቱ ሲጣራ
ተጋቢዎች የግሌ ንብረታቸውን አስቀዴሞ እንዱሇዩና እንዱወስደ ከዙያም የጋራ ንብረት
ሊይ እኩሌ መብት እንዲሊቸው ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡
በተያው ጉዲይ ተጠቃሹ ቤት የተጠሪና የባሇቤቷ የሏጂ መሏመዴ ሏሉስ የጋራ ንብረት
ነው ሲሌ የስር ፌ/ቤት ዯምዴሟሌ፡፡ የአመሌካች ክርክር ባሇቤቷ ሏጂ መሏመዴ ሏሉስ
ያፇራው ንብረት ነው ቢባሌ እንኳ በሔጉ ህሳቤ መሠረት ግማሽ ዴርሻ ይገባኛሌ
ባይናት፡፡
የቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 62/1/ እንዯሚያመሇክተው በጋብቻ ውስጥ ባሌና ሚስት ከግሌ
ንብረታቸው የሚያገኛቸው ገቢዎች የጋራ ሏብታቸው ይሆናለ፡፡ በተያው ጉዲይ
አመሌካች በቀጥታ ወይም በተዋዋሪ የተጠቀሰውን ንብረት ሇማፌራት አስተዋጽኦ
ስሇማዴረጓ አሊስረዲችም ቢባሌም በባሎ ጥረት የተፇራ ንብረትም ቢሆን የጋራ መብት
እንዯሚያስገኝሊት ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡ ምክንያቱም በጋብቻ ውስጥ እያለ የተፇራ ንብረት
የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ሏብት ነው እስካሌተባሇ ዴረስ የግራ እንዯሆነ ሔጉ ግምት
የሚወስዴ በመሆኑ ነው፡፡
ስሇሆነም ተጠቃሹን ቤት በተመሇከተ ተጠሪ ቤቱ ሊይ ቀጥታ አስተዋጽኦ ስሇነበራት
50 /አምሳ በመቶ/ ዴርሻ አሊት ሲሌ የስር ፌ/ቤት የዯረሰበትን ዴምዲሜ ከማስረጃ
የመነጨ በመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ነው ቢባሌም በተቀረው 50 /አምሳ በመቶ/ ሊይ
አመሌካች ዴርሻ የሊትም ሉባሌ የሚገባ አይዯሇም ምክንያቱም በሔጉ አገሊሇጽና ህሳቤ
አመሌካች ባሇቤቷ በስሙ ያፇራው ንብረት ሊይ ዴርሻ እንዲሊት ተመሌክቷሌና፡፡
ስሇዙህም የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች በአከራካሪው ቤት ሊይ ምንም ዴርሻ የሊትም ሲለ
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የሰጡት ውሳኔ የሔጉን መንፇሰና ዓሊማ በአግባቡ ያሊገናበ በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡
ስሇዙህም አመሌካች ከባሇቤቷ ዴርሻ ሊይ እኩሌ የመካፇሌ መብት ይኖራታሌ ማሇት
ነው፡፡
በክርክሩ ሑዯት እንዯተገሇጠው በአመሌካች እና በባሇቤቷ /ሏጅ መሏመዴ ሏሉስ/
መካከሌ ያሇው ጋብቻ ያሌፇረሰ በመሆኑ አከራካሪውን ንብረት ይካፇለታሌ ባይባሌም
አመሌካች ዴርሻ እንዲሊት ሉታወቅ ይገባሌና፡፡ በዙሁ መሠረት የስር ፌ/ቤት ውሳኔ
በማረም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የአሊባ ቀሉቶ ከተማ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 02464 በ10/09/2001ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ፣ የአሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01969 በ4/10/2001ዓ.ም
የሰጠው ትዕዚዜ እና የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መ/ቁ 29217
በ05/02/2002ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽል ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡
2. በአሊባ ቀሉቶ ከተማ በ1250 ካ.ሜ ቦታ ሊይ የሰፇረው ቤት በሏጅ መሏመዴ ሏሉስ
ስም ተመዜግቦ የሚገኘው ተጠሪና ሏጅ መሏመዴ ሑሉስ ሇሁሇት ከተካፇለ በኋሊ
በሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ዴርሻ ሊይ አመሌካች እኩላታ መብት አሊት ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ መዜገብ መጋቢት 7 ቀን 2002ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዚዜ
ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሶ/በ
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የሰ/መ/ቁ. 46606
ጥቅምት 2 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- አቶ

ገብረሥሊሴ አማረ አሌቀረቡም

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አብርኸት ተጫኔ ቀረቡ
መዜገቡን መርምረን

የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የሚያከራክረው ጉዲይ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌያ የሚመሇከት
ነው፡፡ የክርክር መነሻ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበራቸው ጋብቻ በፌች መፌረሱን
ገሌፀው በጋብቻ ወቅት በጋራ ያፇሩት የቤት ቁሣቁስ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ተከራይተው
ከሚኖሩበት ቤት ግቢ ውስጥ የሰሩት አንዴ ክፌሌ ቤትና በንፊስ ስሌክ ሊፌቶ ክፌሇ
ከተማ 2 ሣይት ህንፃ ቁጥር 29 የቤት ቁጥር ቢ29/48 የሆነ ኮንዯሚኒየም ቤት የጋራ
ስሇሆነ ያከፇሇኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በቀበላ ቤት ግቢ ውስጥ የተሰራው
ቤት ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከመፇፀማቸው በፉት የተሰራ መሆኑን የኮንዯሚኒየም ቤቱ
ዯግሞ ከተጠሪ ጋር የነበረንን ጋብቻ ታህሣሥ 18 ቀን 1999 ዓ.ም በስምምነት አፌርሰን
ተጠሪ ብር 1300/አንዴ ሺ ሶስት መቶ ብር/ ተቀብሊ ከሄዯች በኋሊ የዯረሰኝ ስሇሆነ የጋራ
ንብረት አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
ከቀበላ ከተከራዩት ግቢ የተሰራው አንዴ ክፌሌ ቤት አመሌካች ተጠሪን ከማግባቱ በፉት
የሰራው የግሌ ንብረቱ መሆኑን በተሻሇ ማስረጃ አስረዴቷሌ፡፡ የኮንዯሚኒየም ቤቱ
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የዯረሰው የአመሌካችና የተጠሪ ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሣኔ በፌች ከመፌረሱ በፉት ነው፡፡
የተጠሪና የአመሌካች ጋብቻ የፇረሰው መጋቢት 24 ቀን 2000 ዓ.ም እንጂ ታህሣሥ 18
ቀን 1999 ዓ.ም አይዯሇም፡፡ ስሇዙህ ኮንዯሚኒየም ቤቱ የጋራ ንብረት ስሇሆነ በቤቱ ሊይ
ያሇውን መብትና ግዳታ አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ ይካፇለ ፡፡ የቤት ቁሣቁስ ይካፇለ
በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርበው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ
የሥር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አጽንቷሌ፡፡
አመሌካች ኮንዯሚኒየም ቤት ሇማግኘት የተመገብኩት ተጠሪን ከማግባቴ በፉት ነው፡፡
ከዙህ በተጨማሪ እኔና ተጠሪ በስምምነት ጋብቻችንን ኀዲር 23 ቀን 1999 ዓ.ም
አፌርሰናሌ፡፡ ስሇዙህ የተመገብኩት ተጠሪን ከማግባቴ በፉት እጣ የወጣሌኝና ያገኘሁት
እኔና ተጠሪ በስስምነት ጋብቻችንን ካፇረስን በኋሊ ሇመሆኑ ኮንዯሚኒየም ቤቱ የጋራ
ተብል መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ሰኔ 8 ቀን 2001 ዓ.ም
በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ከቤት የወጣሁት በስምምነት
ጋብቻችንን በማፌረስ ሣይሆን አመሌካች ስሇሚዯበዴቡኝ የቀሇብ ገንብ ሰጥተውኝ ነው፡፡
ኮንዯሚኒየም ቤቱ የዯረሰን ጋብቻው ከመፌረሱ በፉት በመሆኑና አስር ፏርሰንት
የቅዴሚያ ክፌያ የተከፇሇው ከጋራ ንብረት በመሆኑ ቤቱ የጋራ ንብረት ነው መባለ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
መዜገቡን

መረምረናሌ፡፡

መዜገቡን

እንዯመረመርነው

የአመሌካችና

የተጠሪ

ጋብቻ

መጋቢት 24 ቀን 2000 ዓ.ም በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሆኑንና ኮንዯሚኒየም ቤቱ
የዯረሳቸው ጋብቻው በፌች ከመፌረሱ በፉት መሆኑን ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ
የመመን ሥሌጣን ባሊቸው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ሇኮንዯሚኒየም ቤት የተመገብኩት ተጠሪን ከማግባቴ
በፉት ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክርም ቤቱ እዱገዘ እጣ የወጣበት ጊዛ ጋብቻው ፀንቶ
እስካሇ ዴረስ ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት ስሇተመገቡ ብቻ ቤቱ የግሌ ንብረት
እንማይሆን

ከተሻሻሇው

የፋዳራሌ

የቤተሰብ

ሔግ

አንቀጽ

62

ንኡስ

አንቀጽ

1

ዴንጋጌዎች መገንብ የሚቻሌ በመሆኑ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር የሔግ መሰረት
ያሇው

ሆኖ

አሊገኘነው፡፡

ከዙህ

በተጨማሪ
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ተጠሪ

ሇቤቱ

ጋብቻው

ከፇረሰ

በኋሊ

የሚከፇሇውን ክፌያ ከአመሌካች ጋር አብረው የመጋራትና ግማሹን የመክፇሌ ግዳታ
እንዲሇባቸው ግሌጽ በማዴረግ አመሌካችና ተጠሪ በኮንዯሚኒየም ቤት ሊይ ያሇውን
መብትና ግዳታ እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት መወሰኑን ተገንዜበናሌ፡፡ ስሇሆነም የበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የላሇበት ሆኖ ስሊገኘነው በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
348/1/ መሰረት አጽንተነዋሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
2. ግራ ቀኙ በዙህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
ይኸ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ. 47889
ጥቅምት 04 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- እነ ወ/ሮ ሰሊማዊት አስራት (አምስት ሰዎች) ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ መሰረት ውዳ ከጠበቃ መስፌን እሸቱ ጋር ቀረቡ
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ጋብቻ በሞት መፌረስን ተከትል በሟች
ወራሾችና በሔይወት በቀረው ተጋቢ መካከሌ የተነሣውን የንብረት ክፌፌሌ ክርክር
የሚመሇከት ነው፡፡ ከመዜገቡ እንዯሚታየው ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን በዙህ ፌርዴ ቤት አመሌካች የነበሩት የአሁኑ አመሌካቾች ሲሆን
በአቤቱታቸውም የአሁኗ ተጠሪ ባሇቤት የነበሩት ማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን
ከዙህ አሇም በሞት መሇየታቸውን፣ገሇፀው የሟቹ ውርስ እንዱጣራሊቸው የውርስ አጣሪ
እንዱሾምሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትም ተጠሪን
በመሌስ ሰጪነት በመጥራት የውርስ አጣሪው እንዱሾም በማዴረግ ውርስ አጣሪው
የውርስ

ሏብቱን

በማጣራት

ሪፖርቱን

እንዱያቀርብሇት

አዴርጏ

ውርስ

አጣሪው

ሪፖርቱን ሲያቀርብሇት ግራ ቀኙ አስተያየታቸውን እንዱሰጡበት አዴርጓሌ፡፡ ከዙህም
በሁዋሊ በአዱስ አበባ ከተማ በሌዯታ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 02/03 ክሌሌ ውስጥ ይገኛሌ
የተባሇውና ቁጥሩ 1539 የሆነ ቤት ሟች ማስተር ቴክኒሽያን አስራት መኮንን በግሊቸው
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የነበራቸው ቤት በመሆኑ እና በቤተሰብ ሔጉም የጋብቻ ውሌ ሲዯረግ አስገዲጅ የሔግ
ዴንጋጌ መፃረር እንዯላሇበት በመግሇጽ ቤቱ የሟች የግሌ ቤት ነው በማሇት ተጠሪ ቤቱ
በጋብቻ ውሌ የጋራ ተዯርጓሌ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር ውዴቅ አዴርጏ ወስኗሌ፡፡
ከዙህ በሁዋሊም የአሁኗ ተጠሪ ቤቱ የሟች የግሌ ነው ተብል በተወሰነው የውሳኔ ክፌሌ
ቅር በመሰኘት ይግባኛቸው ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሲያቀርቡ አመሌካቾች በበኩሊቸው
በቤቱ ሊይ ከተጠሪ በፉት ከሟች ማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን ጋር ጋብቻ
መስርተው የነበሩት የአመሌካቾች እናት ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻ ነው ሲለ ያቀረቡት
ክርክር በስር ፌርዴ ቤት መታሇፈ ያሊግባብ መሆኑን ገሌጸው የመስቀሇኛ ይግባኝ
አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በሁዋሊ አከራካሪው ቤት ሊይ የአመሌካቾች እናት ወ/ሮ
ፇትሇወርቅ መንገሻ ዴርሻ እንዯላሊቸው በማረጋገጥ ቤቱ የሟች ማስተር ቴክኒሺያን
አስራት መኮንን የጋራ ንብረት እንዱሆን በጋብቻ ውሌ ስምምነት የተዯረገበት በመሆኑ
ቤቱ የጋራ ነው በማሇት የስር ፌርዴ ቤት በዙህ ረገዴ የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ በመሻር
ወስኗሌ፡፡ ከዙህ በሁዋሊም አመሌካቾች ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ቢያቀርቡም

ይግባኛቸው

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.337

መሰረት

ተሰርዝባቸዋሌ፡፡

የአሁኑ

የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዙሁ ውሳኔ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካቾች ሏምላ 29 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ በይግባኝ
ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን
ምክንያት ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ፡- አከራካሪው ቤት ግማሹ የአመሌካቾች
እናት ከሟች አስራት መኮንን ጋር በነበሩበት ጊዛ የተፇራ ሁኖ እያሇና ከጋብቻ በፉት
የተፇራ ንብረትን በጋብቻ ውሌ የጋራ ንብረት ሇማዴረግ የማይቻሌ ሁኖ እያሇ ቤቱን
በጋብቻ ውሌ የጋራ አዴርገውታሌ ተብል ግማሹን ተጠሪ እንዱወስደ መወሰኑ ያሊግባብ
ስሇሆነ

ሉታረም

የሚገባው

ነው

በማሇት

መከራከራቸውን

የሚያሳይ

ነው፡፡

አቤቱታቸውም ተመርምሮ በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በመታመኑ ተጠሪ
ቀርበው በጠበቃቸው አማካኝነት የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ.ም በፃፈት አራት ገጽ
ማመሌከቻ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ
ሊይ የሰጡት ውሳኔ የጋብቻ ውለንና ሔጋዊ ውጤቱን መሰረት ያዯረገ መሆኑን
ርዜረው ውሳኔው ሉፀና ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካቾች መጋቢት 17 ቀን
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2002

ዓ.ም

በፃፈት

አራት

ገጽ

ማመሌከቻ

የሰበር

አቤቱታቸውን

በማጠናከር

ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙ

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው የአመሌካቾች አውራሽ ማስተር ቴክኒሺያን አስራት
መኮንን ተጠሪን ከማግባታቸው በፉት የአመሌካቾችን እናት ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መንገሻን
አግብተው ጋብቻው በፌቺ የፇረሰ መሆኑን፣ከፌቺው በሁዋሊም የንብረት ክፌፌሌ
ተዯርጏ አሁን እያከራከረ ያሇው ቤት ሇማስተር ቴክኒሺያን አስራት መኮንን እንዱሆን
በወቅቱ

በተሰየመው

የቤተመዴ

ጉባኤ

ተወስኖ

ይህ

ውሳኔ

ፌርዴ

ቤት

ቀርቦ

መጽዯቁን፣ከዙህም በኋሊ ሟች አቶ አስራት መኮንን ከተጠሪ ጋር ጋብቻ መስርተው
ሏምላ 27 ቀን 1972 ዓ.ም ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ አሁን እያከራከረ ያሇውን ቤት የጋራ
ማዴረጋቸውን ነው፡፡ አመሌካቾች የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ ስህተት ነው
የሚለት ሁሇት ምክንያቶችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ አንዯኛው ቤቱ ሊይ የእናታቸው
ግማሽ ዴርሻ አሇበት የሚሇው ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ በጋብቻ ውሌ የግሌ ንብረትን
የጋራ ንብረት ሇማዴረግ አይቻሌም በሚሌ ነው፡፡ እኛም እነዙህን ቅሬታዎች መሰረት
በማዴረግ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ ተመሌክተናሌ፡፡
የአመሌካቾች እናት ወ/ሮ ፇትሇወርቅ መነገሻ ከሟች አባታቸው የነበራቸውን ጋብቻ
በፌቺ ካፇረሱ በሁዋሊ ውጤቱን በተመሇከተ ዯግሞ በቤተመዴ ጉባኤ ታይቶ ይሔው
አካሌ የሰጠው የንብረት ክፌፌሌ ሇፌርዴ ቤቱ ቀርቦ ጸዴቋሌ፡፡ በፌርዴ ቤት በፀዯቀው
የቤተመዴ ጉባኤ ውሳኔ ዯግሞ አሁን እያከራከረ ያሇው ቤት ሇሟች ማስተር ቴክኒሺያን
አስራት መኮንን ተሰጥቷሌ፡፡ ይህ ውሳኔ በየትኛውም ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት
አሌተሇወጠም፡፡ እንዱህ ከሆነ ቤቱ የሟች አስራት መኮንን የግሌ ንብረት መሆኑ
ከተረጋገጠ በሁዋሊ ሟች አስራት መኮንን ከተጠሪ ጋር ጋብቻ የፇፀሙ መሆኑን ፌሬ
ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመን ሥሌጣን ያሊቸው የበታች ፌርዴ ቤቶች
ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም ቤቱ የሟች አስራት መኮንን የግሌ ንብረት ነው
ተብል መወሰኑ በጉዲዩ ሊይ ያቀረቡትን የግራ ቀኙን ክርክሮችንና ማስረጃዎችን መሰረት
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ያዯረገ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፌ ሁኖ ስሊሊገኘን በዙህ ረገዴ አመሌካቾች
ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት የላሇው ነው፡፡
ላሊው በዙህ ችልት አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩት ሟች ከአስራት መኮንን
ከተጠሪ ጋር ሏምላ 27 ቀን 1972 ዓ.ም የተዯረገው የጋብቻ ውሌ አስገዲጅነት ያሇውን
በተሻሻሇው የቤትሰብ ሔግ አንቀጽ 57 ስር የተዯነገገውን የሚፃረር ነው የሚሌ ነው፡፡
በመሰረቱ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 57 ባሌና ሚስት
ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዛ በየግሌ የነበሯቸውን ንብረቶች ወይም ከጋብቻ በኋሊ
በውርስ ወይም በስጦታ በየግሊቸው የሚያገኟቸውን ንብረቶች በጋብቻ መንም የግሌ
ሁነው ይቀራለ በማሇት በአስገዲጅነት ይዯነግጋሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ሁኔታ በሔጉ
ጥበቃ የሚዯረግሇት ንብረቶቹ በጋብቻ ውሌ የጋራ እንዱሆኑ ስምምነት ከላሇ ብቻ ነው፡፡
የጋብቻ ውሌ ሲዯረግ ዯግሞ ሉከተሇው የሚገባው ፍርማሉቲ ስሇመኖሩ የተጠቀሰው ሔግ
በአንቀጽ 44 ስር ዯንግጓሌ፡፡ ይኸው ሔግ በአንቀጽ 42 ንኡስ ቁጥር አንዴና ሁሇት ስር
ተጋቢዎች ንብረታቸውንና ግሊዊ ግንኙነታቸውን በተመሇከተ ሇመወሰን እንዯሚችለ
ይገሌፃሌ፡፡

ሔጉ

የጋብቻ

ውሌ

አስገዲጅ

የሆኑ

የሔጉን

ዴንጋጌዎችን

መፃፃረር

እንዯላሇበትም በአንቀጽ 42/3/ ስር በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ የሔጉ አንቀጽ 47 እና 73
ዴንጋጌዎች ሲታዩም የጋብቻ ውሌ የሚሻሻሌበትን ሥርአት ያስገነዜባለ፡፡ ከእነዙህ
ዴንጋጌዎች መገንብ የምንችሇው የጋብቻ ውጤት በጋብቻ ውሌ ሉቋቋም፣ሉቀር ወይም
ሉሻሻሌ የሚችሌ መሆኑን ነው፡፡ ላሊው ከዴንጋጌዎች መረዲት የምንችሇው ተጋቢዎች
የጋብቻቸውን

ውጤት

በጋብቻ ውሌ

ከወሰኑ

እና

ውለም

አስገዲጅ

ዴንጋጌዎችን

የማይቃረን መሆኑ ከተረጋገጠ የተጋቢዎች የንብረትም ሆነ ግሌ ግንኙነት ሉገዚ የማባው
በጋብቻ ውለ መሆን ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ ሔጉ የባሌና ሚስት የንብረትና የግሌ
ግንኙነት ክርክር ሲቀርብ ተፇፃሚ የሚሆነው የጋበቻ ውለ ያሌሸፇነው ክፌተት ካሇ ብቻ
ነው፡፡ በመሆኑም “የጋበቻ ውሌ አስገዲጅ የሔግ ዴንጋጌዎችን እስካሌተቃረነ ዴረስ
ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ…” የሚሇው ሏረግ አስገዲጅነት ያሊቸው የሔጉ ዴንጋጌዎች ማሇት
የትኞቹ

ናቸው?

የሚሇውን

መመሌከትን

የግዴ

የሚሌ

ነው፡፡

ከሊይ

ሇመግሇጽ

እንዯተሞከረው የጋብቻ ውሌ ሲመሰረት ሉከተሊቸው የሚገባቸው ፍርማሉቲዎች እና
በጋብቻ ውለ ስምምነት የሚዯረግባቸው ግንኙነቶች ምን እንዯሆነ በሔጉ ተመሌክተዋሌ፡፡
የጋብቻ ውለ ፍርማሉቲው ሲከተሌ ሉያሳካ የታሰበው ግብም ስምምነቱ የተጋቢዎችን ነፃ
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ፇቃዴ አግኝቶ የመዋዋሌ ነፃነታቸው ተከብሮ የተገኘ መሆኑን ማረጋገጥ መሆኑ
ይታመናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ሔጉ ከጋብቻ በፉት የተገኘ ንብረትን የግሌ ንብረት ነው
በማሇት ጥበቃ የሚያዯርገው በሔጉ አግባብ በተዯረገ የጋብቻ ውሌ መሰረት የጋራ
ያሌሆነው ንብረት ብቻ ነው፡፡ ስሇሆነም አስገዲጅ የሆኑትን የሔግ ዴንጋጌዎችን የጋብቻ
ውለ ሉፃረር አይገባም የሚሇው የሔጉ አነጋገር ከጋብቻ

ውሌ አዯራረግ ጋር የተያዘትን

የፍርማሉቲ ጉዲዮችንና ከተጋቢው ግሊዊ ነፃነት ጋር የተገናኙት ጉዲዮች እንጂ ከንብረት
ጋር የተያያዘትን አይዯሇም፡፡ ከጋብቻ በፉት የተፇራን ንብረት በሔጉ አግባብ በተዯረገ
የጋብቻ ውሌ የጋራ ማዴረግ አስገዲጅ የሆኑ የቤትሰብ ሔግ ዴንጋጌዎችን መፃረር ነው
ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ አንዴ ንብረት ከጋብቻ በፉት የተገኘ መሆኑ ንብረቱ
የተጋቢው የግሌ ንብረት ሁኖ እንዱቀር ሔጉ ያስቀመጠው ሁኔታ ጠቅሊሊ ዯንብ ሲሆን
ይህ ጠቅሊሊ ዯንብ ተፇፃሚ የሚሆነው ንብረቱን የጋራ የሚያዯርግና ሌዩ ዯንብ የሆነው
የጋብቻ ውሌ በላሇበት ሁኔታ ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም ሔጋዊ የጋብቻ ውሌ ሌዩ ዯንብ
(exception) ሲሆን በአንቀጽ 57 ስር የተመሇከተው ሁኔታ ዯግሞ መርህ ሉባሌ
የሚችሌ ነው፡፡ በሔግ አተረጓጏም ዯንብ ዯግሞ ተፇፃሚነት ያሇው ሌዩ ሁኔታ የሆነው
ሔግ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌም የፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አከራካሪው

ቤት በጋብቻ ውሌ

የአመሌካቾች አባትና ተጠሪ የጋራ ሁኗሌ በሚሌ ምክንያት የቤቱ ግማሽ ዴርሻ የተጠሪ
ይሆናሌ በማሇት መወሰኑ የተሻሻሇውን የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ
42፣44 እና 57 ዴንጋጌዎችን ያገናበ እንጂ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው
ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዙህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳኔ
1. በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 73357 ግንቦት 05 ቀን 2001 ዓ.ም
ተሰጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁጥር 46813 ሏምላ 15 ቀን 2001 ዓ.ም
በትእዚዜ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ጸንቷሌ፡፡
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2. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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የሰ/መ/ቁ 53663
ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች:- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካቾች፣ 1. አቶ ጊሊጋብር ገብረህይወት

ጠበቃ

2. ወ/ሮ ሇተሀዋርያት ገብረህይወት

ስሜነህ ተክለ ቀረቡ

3. ወ/ሮ ምፅሊሌ ዓሇም
ተጠሪዎች፣ 1. ወ/ሮ አረጋሽ አብርሃ

አሌቀረቡም

2. አቶ በርሀ አርጋው
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ
በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው
በፋዳራሌ

የመጀመሪያ

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

ነው፡፡

በመጀመሪያ

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

አመሌካቾች በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞ ከፌተኛ 20 ቀበላ 29 የቤት ቁጥር 139 የሆነ
መኖሪያ ቤትና የሰላዲ ቁጥር 3-13285 አ.አ የሆነ ቦቴ መኪና በህይወት እስካለ ዴረስ
አባታችን አቶ ገብረህይወት ሉያዘበት እሳቸው ሲሞቱ ወ/ሮ ብሬ አስከህይወታቸው
ተጠቅመው ንብረቱ ሇእኛ እንዱተሊሇፌ ስምምነት አዴርገዋሌ፡፡ የሟች ወ/ሮ ገብረህይወት
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ባሇቤት ንግስቲ ስምምነቱ የተዯረገው በእኔ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ክስ አቅርበው
ወ/ሮ ብሬና እኛ ግማሹን የቤትና የመኪና ግምት እንዴንከፌሌ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡ ወ/ሮ
ብሬ በቤቱ ሲገሇገለ ቆይተው ጥቅምት 19 ቀን 2001 ዓ.ም በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ በቤቱ
መብት ያሇን እኛ ስሇሆን በሥር ተከሣሽ የነበሩት አንዯኛ ተጠሪ አሊግባብ የያዘ ስሇሆነ
ቤቱን ሇቅቀው እንዱያስረክቡ ውሣኔ ይሰጥሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
አንዯኛ ተጠሪ በሥር በተከሣሽነት ቀርበው በቤቱ ውስጥ የምኖረው ሟች ወ/ሮ ብሬ
እየረደኝ በጥገኝነት ነው ስሇዙህ በቤቱ ሊይ መብት የላሇኝና በሟች ወራሾች ፇቃዴ
የምኖር በመሆኑ ክሱ ተግቶ በነፃ እዴሰናበት በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ሁሇተኛው
ተጠሪ ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ በመሆን የሟች ወ/ሮ ብሬ ወራሽ መሆኑን ገሌፆ ወ/ሮ ብሬና
ሟች አቶ ገብረህይወት ያዯረጉት ውሌ በህግ ፉት የሚፀና ባሇመሆኑና አመሌካቾች
/የሥር ከሣሾች/ የወ/ሮ ብሬ ወራሾች ባሇመሆናቸው ውለም በውሌ አዋዋይ ፉት
ያሌተዯረገ በመሆኑ ቤቱ የወ/ሮ ብሬ በመሆኑ ክስ የማቅረብ መብት የሊቸውም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ ውለ መኖሩ ባሌተካዯበት
ሁኔታ የውለ ፍርም መቃወሚያ ሉሆን እንዯማይችሌ የሰበር ችልት በመዜገብ ቁጥር
36887 አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ስሇዙህ ጣሌቃ ገቡ በወ/ሮ ብሬና በአቶ
ገብረህይወት

መካከሌ

የተዯረገው

ውሌ

ፍርሙን

አሊሟሊም

በማሇት

ያቀረበውን

መቃወሚያ አሌተቀበሌኩትም ቤቱ የሟች አቶ ገብረህይወት መሆኑ ታህሣሥ 22 ቀን
1983 በሁሇቱ በወ/ሮ ብሬና በአቶ ገብረህይወት መካከሌ የተዯረገው ውሌ ስሇሚያስረዲ
ተከሣሹና ጣሌቃ ገብ /የአሁን ተጠሪዎች/ ቤቱን ከሣሾች /አመሌካቾች/ ያስረክቡ በማሇት
ወስኗሌ፡፡
ተጠሪዎች በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ውለ የስጦታ ውሌ ነው የስጦታ
ውሌ መስፇርት የማያሟሊ በመሆኑ ከሣሾች ቤቱ ከወ/ሮ ብሬ ጋር አባታችን ከጋብቻ
ውጭ ከግብረሥጋ ግንኙነት ሲኖሩ የተገዚ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ከሚጠይቁ
በስተቀር የስጦታ ውሌ መሠረት በማዴረግ ቤቱን እንረከብ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ
የህግ ዴጋፌ የሇውም በማሇት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡
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አመሌካቾች በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን
ክርክር ከሰማ በኃሊ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካቾች መጋቢት 6 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የይግባኝ ማመሌከቻ በመጀመሪያ
በሠራተኝነት የገቡትና ኃሊም ከጋብቻ ውጭ በግብረ

ሥጋ ግንኙነት አብረው የኖሩት

ወ/ሮ ብሬ መሲሳና አባታችን አቶ ገብረህይወት ዯብሣይ ወ/ሮ ብሬ እኛን ማሣዯጋቸውንና
ሌጅ የላሊቸው መሆኑን ምክንያት በማዴረግ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ውሌ
ተዋውሇዋሌ፡፡ በውሊቸውም በአዱስ አበባ ከተማ ወረዲ 20 ቀበላ 29 ቁጥሩ 139 የሆነው
መኖሪያ ቤትና ቦቴ መኪና ገዜተው ስሙ በሟች ብሬ መሲሳ ሆኖ ንብረቱን በሙለ
ባሇሀብትነት የሚያዘበት አባታችን አቶ ገ/ሔይወት ዯበሣይ እንዯሆኑ አባታችን ሲሞቱ
ወ/ሮ ብሬ በንብረቱ ህይወታቸው እስካሇ ተጠቅመው በሟች አቶ ገብረህይወት ሌጆች
ንብረቱን ሉያስተሊሌፈ ተስማምተው የውሌ ግዳታ ገብተዋሌ ይኸ ውሌ ከተፇረመ
ከሶስት ዓመት በኃሊ ሟች አቶ ገብረህይወት በሞት የተሇዩ ሲሆን ወ/ሮ ብሬ ከአስራ
አምስት ዓመት በኃሊ በሞት ተሇይተዋሌ፡፡ ውለ ስሇንብረት ባሇቤትነትና ንብረትን
ስሇመጠቀም በሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና በሟች ወ/ሮ ብሬ መሲሳ የተዯረገ ሆኖ
እያሇ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውለ ስጦታ ውሌ ነው ስጦታ ውለ የህጉን ፍርም ባሟሊ
መሌኩ የተዯረገ አይዯሇም በማሇት ግሌፅ የሆነውን የውሌ ስምምነት ከተዋዋይ ወገኖቹ
ፇቃዴና ፌሊጎት የራቀ ትርጉም በመስጠት ውዴቅ ማዴረጉ መሠረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት በመሆኑ ቤቱና መኪናው የተገዘት አቶ ገብረህይወት ጋር ሲኖር በተፇራ የጋራ
ሀብት ነው ብሇው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር 01302 በሟች ብሬ
ሞሲሳና በእኛ ሊይ ወ/ሮ ንግስቲ ገ/እግዙ ክስ አቅርበውብን መኪናውና ቤቱ የተገዘት
በሟች ገብረህይወትና በወ/ሮ ንግስቲ የጋራ ንብረት ነው በማሇት ውሣኔ የሰጠ በመሆኑ
ሟች ብሬ ሞሲሳ ከሟች አቶ ገብረሔይወት ጋር ያዯረጉት ውሌ ህጋዊ ነው ሉፀና ይገባሌ
በማሇት በመዜገብ ቁጥር 01302 ከወ/ሮ ንግስቲ ጋር የተከራከሩበት ሆኖ እያሇ የሟች
ወ/ሮ ብሬ ወራሽ ነን የሚለት ሁሇተኛው ተጠሪ ውለ ፇራሽ ነው ብል ያቀረበው ክርክር
አውራሽ

አምኖበት

ሇፌርዴ

ቤት

ያረጋገጠውን

ወራሹ

መካደ

ተገቢ

ባሇመሆኑ

የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልትም ይህንን ክርክር በመቀበሌ ውለ ፇራሽ
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ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪዎች በበኩሊቸው ንብረቱ የተገዚው በሟች አቶ ገብረህይወት ገንብ ነው
ተብል በውለ መጠቀሱ ንብረቱን የሟች አቶ ገብረህይወት ንብረት አያዯርገውም
የማይንቀሳቀስ ባሇቤትነት የሚረጋገጠው በአስተዲዯሩ ክፌሌ በሚሰጥ የባሇሀብትነት
የምስክር ወረቀት እንዯሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1195 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካቾች ቤቱ
የሟች ወ/ሮ ብሬ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡት መከራከሪያ ይህን የህግ ግምት የማያፇርስ
እና በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1196 የተመሇከተ ምክንያት ባሇመሆኑ አቤቱታቸው የህግ መሠረት
የሇውም፡፡
አመሌካቾች በአንዴ በኩሌ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውለ የስጦታ ውሌ ነው የህጉን
ፍርም አሊሟሊም በማሇት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት እያለ በላሊ
በኩሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር 01302 አቶ ገብረህይወት ሇሟች ወ/ሮ
ብሬ ያዯረጉት የስጦታ ውሌ የወ/ሮ ንግስቲ የጋራ ንብረትና ዴርሻ ያሇበት ስሇሆነ
ግማሹን እንዱከፌለ ብል የሰጠውን ውሣኔ በመከራከሪያነት ማንሣታቸው እርስ በርሱ
የሚቃረን ማከራከሪያ ነው በእርግጥ

ሟች ወ/ሮ ብሬ የወ/ሮ ንግስቲ ዴርሻ ግማሹን

እንዱከፌለ ፌርዴ ቤቱ ውሣኔ ሰጥቷሌ ሆኖም ውሣኔው አሌተፇፀመም በአጠቃሊይ
የአመሌካቾች

ክርክር

የህግ

መሠረት

የላሇውና

ዕርስ

በርሱ

የሚቃረን

በመሆኑ

የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ
ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው
ሲሆን እኛም ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ታህሣሥ 22 ቀን
1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ የስጦታ ውሌ ማሟሊት ያሇበትን ፍርማሉቲ ያሊሟሊ ስሇሆነ
ተጠሪዎች ክስ የቀረበበትን ቤት ሇአመሌካቾች የማስረከብ ግዳታ የሇባቸውም በማሇት
የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ በመመስረት ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡
ከሊይ የተያውን ጭብጥ እሌባት በመስጠት በመጀመሪያ ሟች አቶ ገብረህይወት
ዯበሣይና በሟች ብሬ ሞሲሳ መካከሌ የነበረውን ግንኙነት መሠረታዊ ባህሪ እንዯዙሁም
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ሟች አቶ ገብረህይወትና ሟች ወ/ሮ ብሬ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ
መሠረታዊ ይቱ እና በሔግ ረገዴ የሚያስከትሇውን ውጤት መመርመር አስፇሊጊ ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ ሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይና ሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ከጋብቻ ውጭ
በግብረሥጋ ግንኙነት ሇረዥም ጊዛ አብረው የኖሩ መሆናቸውንና ወ/ሮ ብሬ ሟች አቶ
ገብረህይወት

ዯበሣይ

ከላልች

ሴቶች

የወሇዶቸውን

ሌጆች

እንዯ

ወሊጅ

እናት

ተንከባክበው ያሣዯጉ መሆኑ በአመሌካቾች የተገሇፀና ተጠሪዎችም ያሌካደት ፌሬ ጉዲይ
ነው፡፡

ከጋብቻ

ውጭ

በግብረሥጋ

ግንኙነት

ሇረጅም

ጊዛ

አብረው

የኖሩት

አቶ

ገብረህይወትና ወ/ሮ ብሬ ባሌና ሚስት የሚያሣዩአቸውን ሁኔታዎች የሚታዩባቸው
የነበሩ መሆኑንና በመካከሊቸውም የመተሣሠብ የመተማመን ሁኔታ የነበረ መሆኑን
በሥር ከቀረበው ክርክርና ማስረጃ ይት መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ባሌና ሚስት ከጋብቻቸው
በፉት ወይም ጋብቻ በሚፇፅሙበት ወቅት በንብረት ረገዴ ስሇሚኖራቸው ግንኙነት
የጋብቻ ውሌ የሚያዯርጉበት ሁኔታ በተሻሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 42
የተዯነገገ ሲሆን በተመሳሳይ መንገዴ ባሌና ሚስት ነን እየተባባለ ከጋብቻ ውጭ
በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው የሚኖሩ ሰዎች በመካከሊቸው ያሇውን የንብረት ግንኙነት
የሚመሇከት ውሌ ቢዋዋለ ውጤቱ ምን ይሆናሌ የሚሇው ጥያቄ የሚያስነሳ ሲሆን
የባሌና የሚስት ሁኔታ እያሣዩ ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት አብረው የኖሩ አንዴ
ወንዴና አንዱት ሴት ስሇግሊዊ ግንኙነታቸውና በንብረት በኩሌ ስሇሚኖራቸው ግንኙነት
የመዋዋሌ ነፃነታቸውን በሚያሳጣና

ውሌ እንዲይዋዋለ የሚከሇክሌ ግሌፅ የህግ ዴንጋጌ

የላሇ መሆኑን ተገንዜበናሌ፡፡
ህግ አውጭው የመዋዋሌ ነፃነታቸውንና የሚዋዋለበትን መሠረታዊ ጉዲይ በህግ በግሌፅ
ክሌከሊ ካሊዯረገ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1678 መሠረታዊ ሁኔታዎች በማሟሊት
እንዯባሌና ሚስት የሚኖሩት አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ
ግንኙነት አብረው በሚኖሩበት ጊዛ ስሇሚኖራቸው የግሌ ግንኙነትና የንብረት ግንኙነት
ውሌ የመዋዋሌ ነፃነት ያሊቸው መሆኑንና ይህም በውሌ ህግ ዴንጋጌዎች መሠረት
የሚመራና

ውጤት

ያሇው

መሆኑን

የፌታብሓር

ህግ

ቁጥር

1676/1/

ውልች

አይነታቸውና ምክንያታቸው ማንኛውም ቢሆን በዙህ አንቀጽ ጠቅሊሊ ዯንቦች ይመራለ
በማሇት የዯነገገውን ገዥ ዴንጋጌ በማየት ሇመገንብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ሟች አቶ
ገብረህይወት ዯበሣይና በሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ያዯረጉት
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ውሌ እንዯባሌና ሚስት ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት ሲኖሩ በንብረት ረገዴ
የሚኖራቸውን ግንኙነት አንዲቸው በሞት ሲሇዩ በተሇይ አቶ ገብረህይወት በዴንገት
በሞት ሲሇዩ ሇቀሪው እዴሜአው ወ/ሮ ብሬ በንብረቱ ሊይ ስሇሚኖራቸው መብት ውሌ
አይዯሇም ሁሇቱም ነፃ ሁነው ፇቃዲቸውን የሰጡበት የውሌ ሰነዴ እንጅ የስጦታ በዙህ
በኩሌ ተጠሪዎችም በሆኑ ውለ የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት ነው በማሇት ከሥር ጀምሮ
ያቀረቡት ክርክር የላሇ መሆኑን በመዜገቡ ከተያያዘት የፌርዴ ቤቶቹ ውሣኔ ሇመገንብ
ችሇናሌ፡፡
የውለን ይት ስንመሇከተው አምስት መሠረታዊ ነጥቦችን የያ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የመጀመሪያው ውለ በአቶ ገብረህይወትና በወ/ሮ ብሬ መካከሌ ያሇው ግንኙነት በምን
መንገዴ እንዯተጀመረና ውለን በሚዋዋለበት ጊዛ በምን ሁኔታ ወይም ዯረጃ እንዯሚገኝ
በስምምነታቸው የገሇፁበት ነው፡፡ በውለ ወ/ሮ ብሬ በመጀመሪያ በቤት ሠራተኝነት
ተቀጥረው

የገቡ

ቢሆንም

ከዙያ

በኃሊ

ግንኙነታቸው

ከጋብቻ

ውጭ

በግብረሥጋ

ግንኙነታቸው እንዯ ባሌና ሚስት አብረው የኖሩ መሆኑን በግሌፅ ያመሇክታሌ፡፡
ሁሇተኛው ወ/ሮ ብሬ አቶ ገብረህይወት ከላልች ሴቶች የወሇዶቸውን ሌጆች በእናትነት
በመንከባከብ በማሳዯጋቸውና ከአቶ ገብረህይወት ጋር ሇረዥም ጊዛ አብረው በመኖራቸው
የሰላዲ ቁጥር 3-13285 የሆነ ቦቴ መኪናና በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው ከፌተኛ 20
ቀበላ 29 ቁጥሩ 139 የሆነው ቤት በወ/ሮ ብሬ ስም እንዱመገብ የተዯረገ መሆኑን
የሚገሌፅ ነው፡፡ ሶስተኛው ከሊይ የተገሇፁትና በወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ ስም የተመገቡት
ንብረቶች የተገዘት ወ/ሮ ብሬና አቶ ገብረህይወት ሠርተው ባገኙት የጋራ ገቢ /የጋራ
ሀብት/ ሣይሆን ሙለ በሙለ በአቶ ገብረህይወት የግሌ ገንብ የተገዘ መሆናቸውን
በግሌፅ የሚያብራራ ሲሆን አራተኛ ንብረቶቹ በወ/ሮ ብሬ ስም ያለ ቢሆንም አቶ
ገብረህይወት በህይወት እስካለ ዴረስ በንብረቶቹ ሊይ ሙለ የባሇቤትነት መብት ያሊቸው
መሆኑን በቤቱም ሆነ በመኪናው ገቢ የሚያዘበት አቶ ገብረህይወት መሆናቸውን በግሌፅ
የሚዯነግግ መሆኑ ነው፡፡ አምስተኛው ወ/ሮ ብሬ ከአቶ ገብረህይወት በፉት በሞት ቢሇዩ
ንብረቱ

ሙለ

በሙለ

የአቶ

ገብረህይወት

እንዯሆነ

የሚያረጋግጥና

ዴንገት

አቶ

ገብረህይወት ከወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ በፉት በሞት ቢሇዩ በንብረቶቹ ሊይ ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳ
በህይወት እስካለ የመጠቀምና አሊባ የመሰብሰብ መብት ያሊቸው መሆኑን “….. ሞት
በሰው ሊይ ያሇ የተፇጥሮ ግዳታ ስሇሆነ ከእሳቸው በፉት ህይወቴ ቢያሌፌ ንብረቱ
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የራሳቸው ገንብ ስሇሆነ የመኪናውም ሆነ የቤቱ ባሇመብት ናቸው ከእኔ ህይወት በፉት
የእሳቸው ህይወት ቢያሌፌ ህይወቴ እስካሇ ዴረስ በመኪናውና በቤቱ ተጠቃሚ እኔ ሆኜ
ከህይወት በኃሊ እኔ ሊሣዯግኳቸው የሁሇተኛ ተስማሚ ሌጆች 1ኛ ህይወት ገ/ሔይወት
2ኛ ጊሊ ገብረህይወት 3ኛ ሇተሃዋሪያት ገብረህይወት እንዱተሊሇፌ በፇቀደት መሠረት
ሇእነዙሁ

ሌጆች

መሆናቸውን

ቤቱና

በፉርማየ

መኪናው
አረጋግጣሇሁ

የሚተሊሇፇው
በማሇት

ባሇመብት
ወ/ሮ

ብሬ

የሚሆኑት
የተስማሙና

ሌጆች
አቶ

ገብረህይወትም ስምምነቱን የተቀበለ መሆኑን የሚያረጋግጥ የውሌ ሰነዴ ነው፡፡
ይህ ውሌ የተዯረገ በኃሊ አቶ ገብረህይወት በሞት ሲሇዩ አመሌካቾች የውለን ዴንጋጌ
ከመጣስ ወ/ሮ ብሬ ንብረት ያካፌለን የሚሌ ክስ ያሊቀረቡ መሆኑን በግራቀኙ በኩሌ
ከተዯረገው ክርክር ሇመገንብ ይቻሊሌ፡፡ የአሁኑ ክርክር መነሻ ወ/ሮ ብሬ በህይወት
እስካለ ዴረስ በንብረቱ የመጠቀም መብታቸውን ተጠቅመው ካሇፈ በኃሊ ሁሇተኛ ተጠሪ
ንብረቱን ሌወርስ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር ነው በህግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች
ባቋቋማቸው ሰው ሊይ ህግ ናቸው በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1731/1/ የሚዯነግግ
ሲሆን አንዴ ሰው በሞት ሲሇይ በሟች መሞት ምክንያት የሚቋረጡ ካሌሆኑ በስተቀር
በውርሱ ውስጥ የሚገኙት መብቶችና ግዳታዎች ሇወራሾቹ ወይም የኑዚዛ ባሇስጦታዎች
የሚተሊሇፌ መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 826/2/ ተዯንግጓሌ፡፡
ሁሇተኛ ተጠሪ ሉወርስ የሚችሇው በወ/ሮ ብሬ መሞት ምክንያት የማይቋረጡ መብቶችና
ግዳታዎችን ነው፡፡ ሟች ወ/ሮ ብሬ አከራካሪው ቤት በስማቸው የተመገበ ቢሆንም ቤቱ
በሟች አቶ ገብረህይወት የግሌ ገንብ የተገዚ የአቶ ገብረህይወት የግሌ ሀብት እንዯሆነ
ወ/ሮ ብሬ አብረው እስካለ ዴረስ በጋራ የመጠቀም ሟች አቶ ገብረህይወት ከወ/ሮ ብሬ
በፉት በሞት ቢሇዩ በህይወት እስካለ ዴረስ በንብረቱ የመጠቀምና አሊባ የመስበሰብ
መብት ብቻ ያሊቸው መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ በመግሇፅ ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ከአቶ
ገብረህይወት ጋር ከጋብቻ ውጭ በግብረሥጋ ግንኙነት ሲኖሩ በንብረት ረገዴ ስሊሊቸው
መብትና ግዳታ በመርር ባዯረጉት ውሌ ተስማምተዋሌ አቶ ገብረህይወት በሞት
ከተሇዩ

በኃሊ

በዙህ

ውሌ

መሠረት ወ/ሮ ብሬ በንብረቶቹ ሊይ ያሊቸው

መብት

ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1309 በተዯነገገው መሠረት በንብረቶቹ የመጠቀምና አሊባ
የመሰብሰብ መብት መሆኑ በውለ በግሌፅ ተገሌፆሌ፡ በሚንቀሳቀስም ሆነ በማይንቀሳቀስ
ንብረትሊይያሇየአሊባየመጠቀምመብት /Usufruet Right / የአሇባጥቅምተቀባዩሲሞት ቀሪ
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የሚሆን መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1322/1/ የተዯነገገ በመሆኑ ሟች ወ/ሮ ብሬ
ሞሲሳ

በአከራካሪው

ቤት

ሊይ

ያሊቸው

የመጠቀምና

አሊባ

የመሰብሰብ

መብት

በመሞታቸው ምክንያት የሚቋረጥና ሇወራሻቸው ሇሁሇተኛው ተጠሪ የማይተሊሇፌ
መብት መሆኑን ከሊይ የተገሇፁትን የህግ ዴንጋጌዎች በማገናብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡
ስሇሆነም የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሟች አቶ ገብረህይወትና ወ/ሮ ብሬ ታህሣሥ 22 ቀን
1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ ከጋብቻ ውጭ እንዲባሌና ሚስት ከግብረሥጋ ግንኙነት
አብረው ሲኖሩ በንብረት ረገዴ ያሊቸውን ግንኙነት በተመሇከተ ያዯረጉት ውሌ ሆኖ እያሇ
የስጦታ ውሌ ነው በማሇት ከውለ መሠረታዊ ይትና ባህሪ ውጭ የራሱን ትርጉም
መስጠቱና ውለ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 881 የተዯነገገውን ፍርም አሊሟሊም በማሇት
የማይረጋ ነው ብል መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ወ/ሮ
ብሬና አቶ ገብረህይወት ታህሣሥ 22 ቀን 1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ በንብረት ረገዴ
ያሊቸውን

ግንኙነትና

ሁሇቱም

ያሊቸውን

መብትና

ግዳታ

በሙለ

ፇቃዲቸው

የተስማሙበት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1727 ዴንጋጌዎች መሠረት በተዋዋዬቹና
በምስክሮች የተፇረመ ህጋዊ ውጤት ያሇው ውሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በውለ ሟች ወ/ሮ
ብሬ በአከራካሪው ቤት ባሇሀብት አሇመሆናቸውና አቶ ገብረህይወት ከሞቱ በኃሊ ወ/ሮ
ብሬ በአከራካሪው ቤት ሊይ የነበራቸው በንብረቱ የመጠቀምና ፌሬ የመሰብሰብ መብት
እንዯሆነ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ወ/ሮ ብሬ በቤቱ ሊይ ያሊቸው የአሊባ ጥቅም መብት
ከዙህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸው ምክንያት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1322/1/ መሠረት
ቀሪ ስሇሆነ ሁሇተኛ ሇተጠሪ የአመሌካቾች አባትና አውራሽ የአቶ ገብረህይወት ዯበሣይ
የግሌ ንብረት የሆነውን አከራካሪውን ቤት የሚወርሰበት ምክንያት የላሇው በመሆኑ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው

ሣ ኔ

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ
ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ መጀመሪያ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ በውጤት ዯረጃ ፀንቷሌ ፡፡
3. አከራካሪውን ቤት ተጠሪዎች ሇአመሌካቾች ሉያስረክቡ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ
ሰጥተናሌ፡፡
4. በሟች ወ/ሮ ብሬ ሞሲሳና በሟች አቶ ገብረህይወት ዯበሣይ ታህሣሥ 22 ቀን
1983 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ ህጋዊ አስገዲጅነትና ውጤት ያሇው ውሌ ነው
ብሇናሌ፡፡
5. በዙህ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ.54258
ህዲር 2 ቀን 2003ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ነበች በቀሇ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ዮናስ ፀጋዬ አሌቀረቡም
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የጋብቻ መመስረት አሇመመስረትን በተመሇከተ የቀረበውን ክርክር የሚመሇከት
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ
ፌ/ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይትም ባጭሩ ከአሁኗ አመሌካች ጋር ህዲር
03

ቀን

1998ዓ.ም

በአገር

ባህሌ

መሰረት

ጋብቻ

ፇጽመው

ሲኖሩ

ሌጅ

አሇመውሇዲቸውን፣ የጋራ ንብረት ግን ያፇሩ ቢሆንም ተጠሪ የጋራ ንብረት እያሸሸች
በመሆኑ አብሮ መኖር እንዯማይችለ ገሌፀው ፌቺ ተወስኖ የጋራ ንብረት የመጠየቅ
መብታቸው እንዱጠብቅሊቸው ይወሰን ንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
የአሁኗ አመሌካችም ሇክሱ በሰጡት መከሊከያ መሌስ ጋብቻው የተፇፀመው ተጠሪ
በገሇፁት ህዲር 3 ቀን 1998ዓ.ም ሳይሆን ታህሳስ 21 ቀን 2001ዓ.ም መሆኑን ገሌጸው
ያሇምንም ማሰሊሰያ ጊዛ ፌቺ ቢወሰን ግን ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን ጠቅሰው
ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና የሰነዴ ማስረጃ በመመርመር
ጋብቻው የተፇፀመው በተጠሪ በተገሇፀው ህዲር 3 ቀን 1998ዓ.ም መሆኑን በመዯምዯም
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ጋብቻው እንዱፇርስ ወስኖ የግራ ቀኙን የጋራ ንብረት ዜርዜር የማቅረብ መብት
በመጠበቅ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች ጋብቻው ህዲር 3 ቀን 1998ዓ.ም ተፇጸመ ተብል
በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ቢያቀርቡም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት ተሰርዝባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ
የቀረበውም በዙሁ የውሳኔ ክፌሌ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በሚሌ
ምክንያት ጊዛውን ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች በጉዲዩ ሊይ በተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት መጋቢት 20 ቀን 2002ዓ.ም
በፃፈት የሰበር አቤቱታ ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በአመሌካችና
በተጠሪ መካከሌ በ03/03/1998ዓ.ም የባህሌ ጋብቻ መፇፀሙን ያረጋግጣሌ የተባሇው
አመሌካች ያሌተሳተፇችበት ሰነዴ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 27 መሠረት የባህሌ
ጋብቻ የተፇፀመ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ መሆን ያሇመሆኑ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ
ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በዙህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው
ቀርበው ሏምላ 08 ቀን 2002ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሳቸውን የሰጡ ሲሆን
አመሌካችም መስከረም 10 ቀን2002ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌሳቸውን
ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መሠረት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንፃር መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሑዯት መገንብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የባህሌ ጋብቻ ህዲር
03 ቀን 1998ዓ.ም ስሇመፇፀሙ ያረጋግጣሌ የተባሇው ከዴሬዯዋ 02 ቀበላ ስሇመቅረቡና
በ20/04/2001ዓ.ም

ተጠሪ

ብቻቸውን

ባቀረቡት

አቤቱታ

መሠረት

ስሇመሰጠቱ

የተረጋገጠው ሰነዴ መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች ጋብቻው መፇፀሙን ያሳያሌ የሚለት
ሰነዴ

ዯግሞ

ግራ

ቀኙ

በተገኙበት

በዴሬዯዋ

አስተዲዯር

ከተማ

ስ/አ/ጽ/ቤት

በ21/04/2001ዓ.ም መመዜገቡን የሚያሳይ የምስክር ወረቀት ስሇመሆኑም ተገንዜበናሌ፡፡
በመሰረቱ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 መሠረት ሇጋብቻ መኖር
ቀዲሚና ዋናው ማስረጃ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ሲሆን ይህ ሰነዴ ጋብቻው በተፇፀመበት
እሇት ወይም ከዙያ በኋሊ በክብር መዜገብ ሹም የሚሰጥ፣ ስሇጋብቻው መፇፀም
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ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ነው፡፡ ሔጉ ምዜገባው በክብር መዜገብ ሹም ፉት ሇተፇፀሙ
ጋብቻዎች ብቻ ሳይሆን በሏይማኖት ወይም በባህሌ ስርዓት ሇተፇፀሙ ጋብቻዎች ሁለ
ተፇፃሚነት እንዲሇው ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም በየትኛውም ስርዓት ጋብቻ ቢፇፀም የጋብቻ
ምስክር ወረቀት ይኖረዋሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ የጋብቻ መፇፀሙ ምዜገባ ስርዓት በክብር
መዜገብ የሚከናወነው በሔጉ በሌዩ ሁኔታ ከተገሇጹት ሁኔታዎች ውጪ ተጋቢዎች
ባለበት ጊዛና ቦታ ነው ተብልም ይታሰባሌ፡፡
ወዯተያው

ጉዲይ

ስሇመፇፀማቸው

ስንመሇስም

ተጠሪ

የሚያረጋግጠው

እና

አመሌካች
በሔጉ

ጋር

አግባብ

ጋብቻ

በባህሊዊ

መንገዴ

ያሇው

ማስረጃ

ተቀባይነት

የሚያሳየው ጋብቻው ታህሳስ 21 ቀን 2001ዓ.ም መፇፀሙን ነው፡፡ ይህ ሰነዴ ጋብቻው
ከዙህ በፉት የተፇፀመ /ህዲር 3 ቀን 1998ዓ.ም/ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 213/1992
አንቀጽ 30/ሏ/ ዴንጋጌ አነጋገር መሠረት ይገሌፃሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ጋብቻው ውጤት
አሇው የሚባሇው ምዜገባ ከተወናወነበት ጊዛ ሳይሆን ከህዲር 03 ቀን 1998ዓ.ም ጀምሮ
ነው፡፡ ይህም በአዋጅ አንቀጽ 28/3/ ዴንጋጌ ስር በግሌጽ የተመሇከተ ጉዲይ ነው፡፡
በመሆኑም አመሌካችና ተጠሪ በባህሊዊ የፇፀሙት ጋብቻ ስሇመኖሩ ታህሳስ 21 ቀን
2001ዓ.ም በተሰጠው

የጋብቻ

ምስክር ወረቀት የተረጋገጠ በመሆኑ

እና ይህንኑ

የሚያስተባብሌ ማስረጃም አመሌካች ያሊቀረቡ መሆኑን የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ በግሌጽ
የሚያሳይ ሆኖ ስሇተገኘ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ተፇጽሟሌ ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዙህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1/

በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡

2/

በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ /መ/ቁ. 52569
ሔዲር 13 ቀን 2003 ዓ/ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሙለወርቅ ዋቼ - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ ፡- ማህራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ተስፊዬ ሞገዯገኝ - ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ

የጡረታ

ተጠቃሚነት

የሚቋረጥበትን

አግባብ

የሚመሇከት

ነው፡፡

ክርክሩ

የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በሲዲሣ ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይትም ባጭሩ፡- አመሌካች የሟች አቶ ጋቲሶ
ሚስት

ስሇነበሩ

የጡረታ

አበሌ

ተወስኖሊቸው

ሲቀበለ

የቆዩ

በሁዋሊ

ላሊ

ባሌ

አግብተውም ከሔግ ውጪ አበለን መቀበለን መቀጠሊቸውን ገሌጾ ባሌ ሲያገቡ መቋረጥ
ሲገባው የተቀበለትን መጠኑ ብር 5478.56 /አምስት ሺህ አራት መቶ ሰባ ስምንት ብር
ከሃምሳ ስዴስት ሳንቲም/ የጡረታ አበሌ እንዱመሌሱ ይወሰንሇት ንዴ ዲኝነት መጠየቁን
የሚያሳይ ነው፡፡ አመሌካች ሇተጠሪ ክስ በሰጡት መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያና

የፌሬ

ነገር

ክርክር

አቅርበዋሌ፡፡

በመጀመሪያ

ዯረጃ

መቃወሚያነት

ያቀረቡት ክርክርም በላሊ መዜገብ በቀረበ ክርክር ሟች አቶ ጋቲሶ አዱሶ ከሞቱ በሁዋሊ
ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑ መረጋገጡን የሚገሌጽ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃ ያቀረቡት
ክርክርም የጡረታ አበለን እየተቀበለ ባለበት ጊዛ ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑን ገሌጸው ክሱ
152

ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
ፌርዴ ቤትመ የግራ ቀኙን ማስረጃ ሰምቶ ጉዲዩን ከመረመረ በሁዋሊ የአመሌካችን
ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ሇክሱ መሰረት የሆነውን ገንብ ሇተጠሪ እንዱከፌለ ሲሌ
ወስኗሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፇርዴ ቤትም የስር ፌርዴ በትን
ውሳኔ መሌስ ሠጪን ሳይጠራ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ጥር 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት ሦስት ገፅ የሰበር አቤቱታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን
ምክንያት ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ፡- አመሌካች ላሊ ባሌ ያሊገቡ መሆኑ
በላሊ መዜገብ ተረጋግጦ ውሳኔ አግኝቶ እያሇ ይኸው ታሌፍና ተጠሪም አመሌካች ላሊ
ባሌ ስሇማግባታቸው ሳያስረዲ ላሊ ባሌ አግብተዋሌ ተብል የጡረታ አበለን እንዱመሌሱ
የተሰጠው

ውሳኔ

ያሊግባብ

ስሇሆነ

ሉታረም

የሚገባው

ነው

በማሇት

ዲኝነት

መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ
የሚገባው ነው ተብል በመታመኑ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ የጽሐፌ መሌሱን
ሰጥቷሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዙህን ችልት
ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ተፇፅሟሌ ሇማሇት ይቻሊሌ; ወይስ አይቻሌም; የሚሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካች ላሊ ባሌ ያገቡ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ
የፌሬ ነገር ክርክር

ሲሆን ይኸውም አመሌካች ላሊ ባሌ ያገቡ መሆን ያሇመሆኑ ጉዲይ

የፌሬ ነገር ክርክር ሲሆን ይኸው ፌሬ ነገር በሔጉ አግባብ ተቀባይነት ባሇው ማስረጃ
ተረጋግጧሌ ተብል ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ ይኸው ፌሬ ነገር በሔጉ አግባብ ተቀባይነት
ባሇው ማስረጃ ተረጋግጧሌ ተብል ውሳኔ መስጠቱን ነው፡፡ይኸውም አመሌካች ላሊ ባሌ
አግብተው የሚኖሩ መሆኑ በማስረጀ የተረጋገጠ ነጥብ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች
ተቀባይነት ማግኘቱን ነው፡፡ አመሌካች በዙህ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት
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ማግኘቱን ነው፡፡ አመሌካች በዙህ ረገዴ የቀረቡትን የተጠሪ ማስረጃዎችን ያሊስተባበለ
ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን
መከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ ያዯረገው ቃሊቸው አመሌካች ባሌ ማግኘቷን የሚገሌፅ
ቢሆንመ ታአማነነት የሇውም በሚሌ ነው፡፡ ውሳኔው በግሌፅ የሚያሳየው የአመሌካች
ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ የተዯረገው የግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ ክብዯቱ ተመዜኖ መሆኑን
ነው፡፡ አንዴ ጡረታ አበሌ የሚቀበሌ ተጋቢ ላሊ ተጋቢ ማግባት አሇማግባቱን በሰው
ምስክር ሇማረጋገጥ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም፡፡ ይህ ሁኔታ በሰው ማስረጃ ሉረጋገጥ
የሚችሌ ነው ከተባሇ ዯግሞ ጉዲዩ የማስረጀ ምና ጉዲይ እንጂ የሔግ አተረጎጎምን
የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ እንዱህ ከሆነ ዯግሞ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ
80/3/ሀ/ እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ይህ ችልት ጉዲዩን
የሚመሇከትበት አግባብ የሇም፡፡ አመሌካች ባሌ ማግባታቸው በበቂ ማስረጃ የተረጋገጠ
ፌሬ ነገር ነው ከተባሇ በአዋጅ ቁጥር 209/1955 አንቀጽ 21 እና በተሻሻሇው አዋጅ
ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 35/2/ መሰረት ባሌ አግብተው እያሇ የጡረታ አበሇ መቀበሇ
ሔጋዊ ባሇመሆኑ ገንቡን የማይመሌሱትን ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች
ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ሁኖ ስሌተገኝ
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ በበታች ፇርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/
መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፌ/
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የሰ/መ/ቁ 50580
ታህሣሥ 14 ቀን 2003 ዓ.ም

ዲኞች፡-ተገኔ

ጌታነህ

ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ

አመሌካች፣
ተጠሪ፣

ድ/ር አሇኸኝ መኮንን ጠበቃ ኃይለ ንጋቱ ጋር ቀረበ

ወ/ሮ አስቴር አርአያ የቀረበ የሇም

መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

1.

ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች
ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ
ይትም ባጭሩ፡- ከአሁኑ አመሌካች ጋር መስከረም 24 ቀን 1980 ዓ.ም በባህሊዊ
የጋብቻ

አፇፃፀም

ሥርዓት

መሠረት

ጋብቻ

ፇፅመው

አብረው

በመኖር

ንብረት

ማፌራታቸውን ገሌፀው ጋብቻው ፇርሶ የጋራ ሃብት ክፌፌሌ እንዱወሰንሊቸው ንዴ
ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን በአማራጭም ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እንዯባሌና
ሚስት አብረው በመኖር የተሇያዩ የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን ያፇሩ
መሆኑን ርዜረው እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ
አመሌካች ሇተጠሪ ክስ በሰጡት መከሊከያ መሌስም ከተጠሪ ጋር የመሠረቱት ጋብቻ
ወይም ጋብቻ ሳይፇጸም እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የላሊቸው መሆኑንና
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በግሌም ሆነ በጋራ ያፇሩት ንብረት አሇመኖሩን፣ በህዲር ወር 1986 ዓ.ም ፇታሂ
ቴክኒካሌ

ኮርፖሬትዴ

ኢትዩጵያ

ኃ.የተ.የግሌ

ማህበር

የተባሇ

የንግዴ

ዴርጅት

በባሇአክሲዩንነት ከማቋቋም በስተቀር ላሊ ግንኙነት እንዯላሊቸው ተጠሪ እስከ መጋቢት
28 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ አቶ አያላው ተዴሊ የተባለትን ግሇሰብ አግብተው ይኖሩ
እንዯነበርና

በተጠሪ

በኩሌ

የቀረቡት

የሰነዴ

ማስረጃዎችም

ይህንኑ

አመሌካችም የሚያምኑባቸው መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን

የሚያስረዲና
ይገባሌ

ሲለ

ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤትም የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ በአመሌካችና
በተጠሪ መካከሌ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ የነበረው ግንኙነት ጋብቻ
ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት መኖር ነው በማሇት የዯመዯመ ሲሆን በዙህ ጊዛ መፇራቱ
የተረጋገጠውና በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ
ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 1317
በመሆኑ

እንዱካፇለት

የሆነና በአመሌካች ስም የተመገበ መኖሪያ ቤት የጋራ

በማሇት

የአከፊፇለን

ቅዯም

ተከተሌና

ሥርዓቱን

ሇይቶ

ወስኗሌ፡፡ ላልች ንብረቶች ሊይ የቀረበውን የተጠሪ ጥያቄ በማስረጃ አሌተዯገፇም በሚሌ
ምክንያት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዙህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን
ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337
መሠረት ተሰርዝባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም
ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች ሔዲር 01 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ማመሌከቻ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡
ይቱም ባጭሩ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ
እያሊቸው ገሌፀው ክስ ከመሠረቱ በኃሊ ከስነ ሥርዓቱ መንፇስ ውጪ በአማራጭ ከጋብቻ
ውጪ እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት መኖሩን ጠቅሰው ዲኝነት መጠየቃቸው
ያሊግባብ መሆኑን በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረው ግንኙነትም ተጠሪ ባሊቸው
የሔግ ሙያ የዯበኝነት እንጂ የባሌና ሚስት አሇመሆኑን ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት
የቆጠሯቸው ምስክሮች ሔጋዊ ግንኙነት ስሇመኖሩ ያሊስረደ መሆኑን ተጠሪ እስከ
መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ
መስርተው ይኖሩ የነበረና ሚስትነታቸውም በፌርዴ ቤት መረጋገጡንና ገሌፀው ከተጠሪ
ጋራ የነበራቸው ግንኙነት ጋብቻ ወይም ከጋብቻ ውጪ እንዯባሌና ሚስት አብሮ መኖር
እንዲሌሆነ ምንም አይነት ንብረት ያሊፇሩ መሆኑን ገሌፆ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ
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እንዱሻር

ዲኝነት

መጠየቃቸውን

የሚያሳይ

ነው፡፡

አቤቱታቸው

ተመርምሮም

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሇ የመባለን
አግባብነትና አሇ እንኳ ቢባሌ ከመቼ ጀምሮ የሚሇው ጥያቄን አስመሌክቶ የስር ፌርዴ
ቤት የሰጠው ዲኝነት ማስረጃን ያገናበ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ
ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዙህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው
ቀርበው የግራቀኙ የቃሌ ክርክር መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት
ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇጸውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ከተባሇው ነጥብ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው ተጠሪ ክስ የመሠረቱት ከአመሌካች
ጋር በባህሊዊ ሥርዓት ብቻ ፇፅመው ይኖሩ የነበረ መሆኑና በግንኙነቱም ወቅት ንብረት
ማፌራታቸውን

ገሌፀው

ጋብቻው

ፇርሶ

የጋራ

ንብረት

ክፌፌሌ

እንዱዯረግ

እንዱወሰንሊቸው ወይም ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እንዯባሌና ሚስት አብሮ
የመኖር ግንኙነት የነበራቸውንና ንብረት ያፇሩ መሆኑን ጠቅሰው የንብረት ክፌፌሌ
ውሣኔ እንዱሰጥ ዲኝነት ጠይቀው ሇማስረጃነትም የተሇያዩ የሰነዴና የሰው ምስክሮችን
የረሩና የተሰሙሊቸው መሆኑን አመሌካች በበኩሊቸው ከተጠሪ ጋር የነበራቸው
ግንኙነት የባሇአክሲዩንነትና የጥብቅና አገሌግልት ውክሌና ውሌ ከመሆኑ ውጪ ጋብቻ
ወይም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሇመሆኑን ጠቅሰው ይሌቁንም
አመሌካች ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ የነበራቸው መሆኑ የሚታወቅ
መሆኑን ገሌጸው መከራከራቸውን ሇማስረጃነትም የተሇያዩ በተጠሪ የተቆጠሩ ሰነድችና
የሰው ምስክሮችን የቆጠሩና የተሰሙሊቸው መሆኑን ነው ተጠሪ ክስ ሲመሠርቱ ሁሇት
የተሇያዩ የግንኙነት አይነቶች ከአመሌካች ጋር የነበራቸው መሆኑን እየገሇጹ ይህንንም
ክስ ሊሻሽሌ በሚሌ ምክንያት ከአንዳም ሶስት ጊዛ የጠቀሱ መሆኑንም ከስር ፌርዴ ቤት
መዜገብ

የተመሇከትን

ሲሆን

ተጠሪ

ሇማስረጃነት

ከቆጠሯቸው

እና

አመሌካችም

ሇመከሊከያነት ይጥቀሙኛሌ ብሇው ከጠቀሷቸው የሰነዴ ማስረጃዎች መካከሌ ተጠሪ
ከአቶ አያላው ተዴሊ ጋር ሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጋብቻ ፇፅመው ሲኖሩ አቶ
አያላው ተዴሊ ከዙህ አሇም መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በሞት መሇየታቸውን
በግንኙነቱ ወቅትም ሌጆችን የወሇደ መሆኑን ገሌፀው የሟች ሚስትነታቸው ሌጆች
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ዯግሞ የሟች የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው ሇፌርዴ
ቤት አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን አጣርቶ ተጠሪ ከሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም
ጀምሮ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ የሟች አቶ አያላው ተዴሊ ሔጋዊ
ሚስት

የነበሩ

መሆናቸውን

ገሌፆ

ሚስትነታቸውን

የሌጆችን

የመጀመሪያ

ዯረጃ

ወራሽነታቸውን አረጋግጦ ማስረጃ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በዙህ ሰበር ችልት ባሰሙት የቃሌ
ክርክር

ይኸው

ማስረጃ

በራሳቸው

ጥያቄ

የተሰጠ

መሆኑን

ሳይክደ

ማስረጃውን

የጠየቁበት ዓሊማ የሌጆችን ወራሽነት በማረጋገጥ የሟችን ንብረት ሇሌጆች ጥቅም
ሇማስከበር አስበው መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ እንግዱህ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት ፌሬ
ነገሮች ከሊይ የተመሇከቱት ሲሆን እኛም ጉዲዩን ከሔጉ ጋር አዚምዯን በሚከተሇው
መሌኩ ተመሌክተናሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት ከአመሌካች ጋር ተጠሪ የነበራቸው ግንኙነት እንዯባሌና ሚስት አብሮ
የመኖር ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰ ሲሆን ይህ ችልትም እንዱመሇከተው
የተያው አንደ ጭብጥ ይኸው ግንኙነት አሇ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆኑን
አሇመሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ሁሇት የተሇያዩ ግንኙነቶችን
በመጥቀስ የቀረበ

መሆኑ በራሱ ከክስ አመሠራረት መርህ ጋር ተዚምድ ሲታይ ሥነ

ስርዓታዊ መሆን ያሇመሆኑ ጥያቄ የሚያስነሳ ቢሆንም ይህንኑ ከመመሌከት በማሇፌ
በስር ፌርዴ ቤት አሇ የተባሇው ግንኙነት የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ ያገናበ መሆኑን
ያሇመሆኑን መመሌከቱ የተሻሇ ሆኖ እግኝተናሌ፡፡
በመሠረቱ ጋብቻ ስሇመፇፀሙ በቀዲሚነት ሉቀርብ የሚገባው የጋብቻ ምስክር ወረቀት
ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 94 ዴንጋጌ
ሲያስቀምጥ ጋብቻ ስሇመኖሩ ይኸው ማስረጃ ከላሇ የጋብቻ ግንኙነት ስሇመኖሩ በትዲር
ሁኔታ ማረጋገጥ ስሇመቻለም የተጠቀሰው ሔግ በአንቀጽ 95 ዯንግጓሌ፡፡ ይህ የጋብቻ
መኖር አሇመኖርን በተመሇከተ ሉቀርብ የሚገባው የማስረጃ አይነትና ቅዯም ተከተለ
ነው፡፡ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት ስሇመኖሩ ክርክር
የተነሳ እንዯሆነ ግን ጉዲዩን ሇማስረዲት የሚቀርበውን ቀዲሚ የማስረጃ አይነት በሔጉ
አሌተመሇከተም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ ሇማስረዲት የሚቀርበው ማስረጃ

የፌሬ ነገር ጉዲይ

በመሆኑ ግንኙነቱን በማሳየት ብቻ ማስረዲት ይቻሊሌ፡፡ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ
ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 106/2/ ዴንጋጌ ሲታይም ጋብቻ ሳይኖር እንዯባሌና ሚስት
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ሇሚኖሩ ሰዎች የሚፇሇገው ማስረጃ ወንደና ሴትዩዋ የተጋቡ ሰዎችን ሁኔታ ሲያሳዩና
ቤተመድቻቸውና ማህበረሰቡ እንዯተጋቡ ሰዎች የሚኖሩ ናቸው ብሇው የሚገምቷቸው
መሆኑን ማሳየት እንዯአሇበት ያመሇክታሌ፡፡
ወዯተያው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ ራሳቸው ሇፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 92
መሠረት እውነትነቱን አረጋግጠው ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት ከሟች አቶ አያላው
ተዴሊ ጋር ከሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ ተሳስረው ጋብቻው በሞት እስከ
ፇረሰበት እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ይኖሩ የነበሩ መሆኑ የተጠቀሰ ከመሆኑም
በሊይ በዙህ ረገዴ የቀረበውን አቤቱታ አረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጥ የተጠየቀው ፌርዴ
ቤትም ይህንኑ አረጋግጦ ተጠሪ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ የሟች አቶ
አያላው ተዴሊ ሚስት የነበሩ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ መስጠቱን የሚያሳይ
ውሣኔ ሇማስረጃነት ቀርቧሌ፡፡ ይህ የፌርዴ ቤት ውሣኔ የማስረጃ ዋጋ ሳይሰጠው
የሚያሌፌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያሰሟቸው በርካታ
ምስክሮችም ቢሆኑ እንዯተጠሪ የክስ አመሰራረት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ በባህሊዊ
ሥርዓት

የፇጸሙ መሆኑን

እናውቃሇን

በማሇት

ጊዛውን

ቦታውንና

የአፇፃፀሙን

ሥርዓት አሌመሰከሩም፡፡ በምስክሮቹ ቃሌ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ በጥቅለ ሲታይ
ቤተመድቻቸውና ማህበረሰቡ እንዯባሌና ሚስት የሚገምቷቸው ስሇመሆኑ የሚያሳይ
አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ከሟች ጋር ጋብቻው ፇጽመው ይኖሩ የነበረ መሆኑን
ራሳቸው እያረጋገጡና ምስክሮቻቸውም ከአመሌካች ጋር እንዯባሌና ሚስት ይኖሩ የነበሩ
ስሇመሆኑ ሳያረጋግጡ በፌርዴ ቤት የሚስትነት ማስረጃ ጥያቄ ያቀረብኩት ከሟች
ሇተወሇደት ሌጆች የውርስ ጥያቄ መብት ሇማስከበርና ሇንብረት አስተዲዯር ነው በማሇት
የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው ምክንያት ሆኖ እግኝተናሌ፡፡ አንዱት ሴት
ከአንዴ ወንዴ ጋር በሔግ አግባብ ጥበቃ የሚዯረግሇትን ጋብቻ በመሰረተችበት ጊዛ ከላሊ
ወንዴ ጋር እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሊት ተብል ይኸው ግንኙነት
በሔግ ጥበቃ የሚዯረግበት በቂና ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ
ቤቶች ተጠሪ ከ1980 ዓ.ም እስከ መጋቢት 1987 ዓ.ም ዴረስ ባሇው ጊዛ ከአመሌካች
ጋር

ከጋብቻ

ውጪ

እንዲባሌና

ሚስት

አብሮ

ሲኖሩ

ነበር

በማሇት

የዯረሱበት

መዯምዯሚያ ጋብቻ በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግሇት ተቋም መሆኑንና ከጋብቻ ውጪ
እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት በሔጉ ጠበቃ የሚዯረግሇትን ሁኔታ ባግባቡ
ያሊገናበ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ እግኝተናሌ፡፡
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ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 25 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ
መስርቼ ነበርኩ የሚለት ግንኙነት በሔጉ አግባብ ጥበቃ የማይዯረግሇት መሆኑን ከሊይ
በተመሇከተው ምክንያት ዴምዲሜ ከያዜን ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ
1996 ዓ.ም ዴረስ የነበረው ግንኙነትን አይነቱንና ውጤቱን መመሌከቱ የግዴ ይሆናሌ፡፡
አመሌካች በዙህ ጊዛ ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ሲታይ ተጠሪ ከሟች አቶ
አያላው ተዴሊ ጋር የመሠረቱት ጋብቻ በሞት የፇረሰበት ወቅት ነው፡፡ አመሌካች
በተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችም ተጠሪን በሚስትነት የሞለ መሆኑ በጤና ጥበቃ
ሚኒስቴር እና ማህበራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን በአመሌካች ስም በተከፇቱ መዜግቦች ሊይ
ተረጋግጧሌ፡፡ እነዙህ ማስረጃዎች በስር ፌርዴ ቤቶች ታይተው ሉሰጣቸው የሚገባው
ክብዯት ተሰጥቷቸው አመሌካች ሉያስተባብለ አሇመቻሊቸው ተረጋግጧሌ፡፡

በመሆኑም

ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ ያሇው የአመሌካችና
የተጠሪ ግንኙነት ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ ነው ተብል
በበታች ፌርዴ ቤቶች የተዯመዯመው የውሣኔ ክፌሌ የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመሆኑም በአመሌካችና በተጠሪ እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የነበረው
ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በኃሊ እስከ 1996 ዓ.ም ነው ብሇናሌ፡፡
ውጤቱን በተመሇከተ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር አፌርተናሌ የሚለት መኖሪያ ቤት
የተፇራው ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በፉት ቦታው በ1975 ዓ.ም በአመሌካች
ተገኝቶ የቤቱ ግንባታ ፇቃዴም በ1979 የተሰጠ መሆኑ እንዱሁም ቤቱ የተሰራው
በ1980-1984 ዓ.ም ዴረስ ባለት ጊዛያት መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱህ
ከሆነ ተጠሪ መኖሪያ ቤቱን ከአመሌካች ጋር የሚካፇለበት ምክንያት የሇም፡፡ ጋብቻ
ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት በንብረት ሊይ ሔጋዊ ውጤት
የሚኖረው እንዯባሌና ሚስት አብሮ የሚኖሩ ሰዎች ሇሶስት አመታት ሊሇነሰና ከዙያ በሊይ
አብሮ ሲኖሩና ንብረቱ በዙህ ጊዛ የተፇራ መሆኑ መረጋገጡ ሲታወቅ መሆኑን
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 102 ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም
በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ
ቁጥር 1317 የሆነው በአመሌካች ስም የተመገበ መኖሪያ ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር
ጋብቻ ሳይፇጽሙ እንዯባሌና ሚስት አብሮ በኖሩበት ጊዛ ውስጥ ሳይሆን ቀዴሞ የተፇራ
በመሆኑ ተጠሪ ሉካፇለ የሚገባበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ
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ቤቶች ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዙህ
መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው

ሣ

ኔ

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 37094 የካቲት 16 ቀን
2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁጥር 78790
ጥቅምት 09 ቀን 2002 ዓ.ም በትዕዚዜ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 27 ቀን
1987 ዓ.ም ዴረስ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት
አሌነበረም ብሇናሌ፡፡
3. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ
የመኖር ግንኙነት የነበረው ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በኃሊ ሆኖ እስከ
1996 ዓ.ም ዴረስ ነው ብሇናሌ፡፡
4. በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ
የሚገኝ ቁጥር 1317 የሆነና በአመሌካች ስም የተመገበ መኖሪያ ቤት ተጠሪ
ከአመሌካች ጋር ሉካፇለ የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡
5. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፣ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ 56157
ጥር 09 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፣ 1. ወ/ሮ ጸሏይ ተሰማ

ጠበቃ ታዯሠ ወ/ጊዮርጊስ

2. ወ/ሮ አሇምነሽ ተሰማ
ተጠሪ፣

ቀረበ

ህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን ሞግዙት ወ/ሮ ብርሃኔ ባየህ ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በጋብቻ ውሌ አንደ ተጋቢ ሇላሊው ተጋቢ የማይንቀሳቀስ ንብረት አጠቃቀምን
የሚመሇከት መብት በሔይወት ሇሚቀረው ተጋቢ እስከ እሇተሞት ዴረስ እንዱጠቀምበት
በማሇትና በሔግ አግባብ ተወሊጅ ያሌሆነውን ሰው የዴርሻ ንብረቱ ተጠቃሚ በማዴረግ
ውሌ ገብቶ ሲገኝ ስሇሚኖረው ውጤት የሚመሇከተውን ክርክርን መሠረት ያዯረገ ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ሞግዙት በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በመሰረቱት

ክስ

ነው፡፡

የክሱ

ይትም

አቶ

ታፇሰ

ተፇራ

ከዙህ

ዓሇም

በሞት

መሇየታቸውን የአቶ ታፇሰ ተፇራ ሌጅና የህፃን አማኑኤሌ እናት የሆኑት ወ/ሮ
ትዕግስት ታፇሰም ከዙህ አሇም በሞት መሇየታቸውን ህፃኑ የወሊጅ እናቱ ወራሽ
መሆኑና ሞግዙትም የተሾመሇት መሆኑን ህፃኑ ወሊጅ እናቱን በመተካት አያቱን
መውረስ እንዯሚገባው አቶ ታፇሰ ተፇራ በሔይወት እያለም በአዱስ አበባ ከተማ በጉሇላ
ክፌሇ ከተማ ቀበላ 06 ውስጥ ቁጥሩ 1011 የሆነና በስማቸው የተመገበ መኖሪያ ቤት
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ያፇሩ መሆኑን ይህን ቤት የአሁኑ አመሌካቾች ይው በማከራየት እየተጠቀሙ
እንዯሚገኙና ሇማካፇሌም ፇቃዯኛ አሇመሆናቸውን ገሌፀው የቤቱን ግምት ግማሽ
50‚000.00 /ሃምሳ ሺህ ብር/ እንዱያካፌሊቸው ይወሰን ንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካቾች ሇክሱ በሰጡት መሌስም አከራካሪው ቤት የ1ኛ
አመሌካችና የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ መሆኑን ሳይክደ ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና 1ኛ
አመሌካች የጋብቻ ውሊቸውን ሲያዴሱ ቤቱን 1ኛ አመሌካች በሔይወት ስካለ ዴረስ
እንዱጠቀሙና ከሣሽ ሞግዙት አዴራጊ እናትና 2ኛ አመሌካች ከ1ኛ አመሌካች ሔይወት
ፌጻሜ በኃሊ የሟች ዴርሻን እንዱተሊሇፌሊቸው መስማማታቸውን ይህንኑ በመገንብና
የጋብቻ ውለን በማክበርም የሔጻኑ እናት በሔይወት እያለ ጥያቄ ሳያቀርቡ የቆዩ
መሆኑን

2ኛ

አመሌካችም

በቤቱ

ውስጥ

ያለት

በቤተሰብነት

መሆኑንና

ቤቱ

የሚከራየውም በብር 550.00 ሳይሆን በብር 350 መሆኑን በመግሇፅ ክሱ ውዴቅ ሉሆን
ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም
የግራቀኙን ክርክር በመመርመር የጋብቻ ውለ በሶስተኛ ወገን ሊይ ግዳታ ሉጥሌ
የሚችሌ ሉሆን አይገባም በሚሌ ምክንያት የ1ኛ አመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገ
ሲሆን 2ኛ አመሌካችን በተመሇከተ ዯግሞ ሌጅ ስሊሌሆኑ ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራን
ሉወርሱ አይገባም፣ ተጠሪ ሟችን እናታቸውን ተክተው መውረስ የሚችለ ናቸው
በማሇት አከራካሪውን ቤት በተመሇከተ ግማሹ የተጠሪ በመሆኑ ከተቻሇ በአይነት ሇሁሇት
ተከፌል ግማሹ ሇተጠሪ ግማሹ ዯግሞ ሇ1ኛ አመሌካች ይኸው ካሌተቻሇ ግን ቤቱ
በሏራጅ ተሽጦ የሽያጭ ገንቡን እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዙህ ውሣኔ
አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው
ግራቀኙ ከተከራከሩ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በመለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካቾች ግንቦት 13 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ በበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ የስር ፌርዴ ቤት ሇጉዲዩ የተሻሻሇውን የቤተሰብ
ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 46ን የተረጎመው ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ ጋር
አዚምድ ባሇመመሌከት በመሆኑ ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን
የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ የሚገባው ነው ተብል
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በመታዘ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎ ቀርበው የበታች ፌርዴ ቤቶችን ውሣኔ ሔጋዊነት
በመግሇፅ ሉፀና ይገባሌ ሲለ ሔዲር 08 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌስ
ሰጥተዋሌ፡፡ አመሌካቾች ታህሣሥ 08 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የሰበር
አቤተታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇጸውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ ጉዲዩ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው የአሁኑ 1ኛ አመሌካች ከሟች ታፇሰ ተፇራ ጋር
በጋብቻ ተሳስረው ሲኖሩ አከራካሪ የሆነውን ቤት በጋራ ያፇሩ መሆኑን ሟች አቶ
ተፇራ ታፇሰ በህይወት በነበሩበት ጊዛ ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም ከ1ኛ አመሌካች
ጋር ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት በሚሌ ሰነዴ 1ኛ አመሌካች ዋናውን
ሶስት ክፌሌ ቤትም ሆነ ሰርቪሶቹን ከአቶ ታፇሰ ተፇራ ሞት በሁዋሊ እዴሜዋ
እስከፇቀዯሊት ዴረስ የግሌዋ ሆኖ ሇመሸጥም ሆነ ሇመሇወጥ ከፇሇገች ግን የአሁኑ
ተጠሪ እናት የሆኑት ሟች ትዕግስት ታፇሰና የአሁኗ 2ኛ አመሌካችን በመያዜ
መሇወጥም ሆነ መሸጥ ትችሊሇች ሌጆቹም እናታቸው እስካለ ዴረስ ንብረቱን በሙለ
የእናታቸው የግሌዋ መሆኑን አውቀው መቀመጥ አሇባቸው በማሇት መግሇፃቸውን ነው
ይህ ሰነዴ ስሇመኖሩም የተካዯ ነገር አይዯሇም ተጠሪም ሟች አያቱን በተተኪነት
መውረስ የሚችሌ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ጉዲይ መሆኑን ተገንዜበናሌ፡፡ የስር ፌርዴ
ቤትም የሰነደን መኖርና በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ መዯረጉን በመቀበሌ ሔጋዊ ውጤት
የሇውም ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰው የተሻሻሇውን የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር
213/1992 አንቀጽ 46/1/ን በዋቢነት በመጥቀስ በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታ ሉጥሌ
አይችሌም በሚሌ ምክንያት ስሇመሆኑም ከውሣኔው ግሌባጭ ተመሌክተናሌ፡፡ ይህንኑ
ግንዚቤ በመውሰዴም የሰነደን ይት ከሔጉ ጋር በማገናብ ሉኖረው የሚገባውን
ውጤት መርምረናሌ፡፡
የጋብቻ ውሌ ሔጋዊ ዴርጊትና ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ መሆኑን የተሻሻሇው
የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 40 እና ተከታዩቹ ዴንጋጌዎች ይትና
መንፇስ ያስገነዜባለ የጋብቻ ውሌ ከሚያስከትሊቸው ሔጋዊ ውጤቶች መካከሌ አንደ
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በተጋቢዎች የንብረት ግንኙነት ሊይ ስሇመሆኑ የተጠቀሰው አዋጅ በአንቀጽ 42/1/
ዴንጋጌ በግሌፅ ያስቀምጣሌ፡፡ በጋብቻ ውሌ የተቋቋሙ አንዲንዴ ውጤቶችም በውሌ
ሉቀሩ ወይም ሉሻሻለ እንዯሚችለ ተጠቃሹ ሔግ በአንቀጽ 40 ያስቀመጠው ጉዲይ
ሲሆን ይህ ተግባር በሔግ ፉት ውጤት የሚኖረው በአንቀጽ 73 አግባብ ሲዯረግ ነው
እንዱሁም የአዋጁ አንቀጽ 46/1/ ዴንጋጌ ሲታይም ተጋቢዎች በጋብቻቸው ውሌ ውስጥ
በላልች ሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታን የሚያስከትለ ስምምነቶችን ማዴረግ አይችለም
በሚሌ ተቀምጧሌ የስር ፌ/ቤት የጋብቻ ውሌ አፇፃፀሙንና ውጤቱን በተመሇከተ
ሉኖረው ስሇሚገባ ሥርዓት ከሊይ በተመሇከተው ሁኔታ ከተገነበው በሁዋሊ በአሁኗ 1ኛ
አመሌካችና በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ መካከሌ ግንቦት 05 ቀን 1986 ዓ.ም የተዯረገ
የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት ውጤት ሉኖረው አይገባም በማሇት ውዴቅ ያዯረገው
በሶስተኛ ወገኖች ሊይ ግዳታ በሚያስከትሌ መሌኩ ስምምነቱ ተፇጽሟሌ በሚሌ ነው፡፡
ይሁን እንጂ ሶስተኛ ወገን የተባሇውን በጉዲዩ ሊይ ክርክር ያቀረበው የአሁኑ ተጠሪ
የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ተተኪ ወራሽ ሲሆን በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ መሠረት ተተኪ
ወራሽ ሉተሊሇፌሇት የሚችሇው አውራሽ የነበረው ግዳታና መብት ሆኖ አውራሽ
በመሞቱ ምክንያት ሉቋረጡ የማይችለ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ ወራሽ ሉሰራበት
የሚችሇው መብትና ግዳታ አውራሽ በሚኖረው መብትና ግዳታ መጠን ነው ይህም
የሚያሳየው ወራሽ አውራሹ በሚያዯርጋቸው ሔጋዊ ዴርጊቶች ውስጥ አውራሹን ተክቶ
የሚሰራ ከአውራሹ ጋር ተመሳሳይ አቋም ያሇው መሆኑን እንጂ አውራሹ ሇፇጸማቸው
ዴርጊቶች ሶስተኛ ወገን ሉባሌ የሚገባ አሇመሆኑን ነው በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤት
የተሻሻሇውን

የቤተሰብ

ሔግ

አዋጅ

ቁጥር

213/1992

አንቀጽ

46/1/

ዴንጋጌ

ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 826/2/ እና 842 ጋር በማዚመዴ ሳይመሇከተው ተጠሪን እንዯሶስተኛ
ወገን መቁጠሩ ያሊግባብ ሆኖ ተገኝቷሌ ይህ ሰነደ የጋብቻ ውሌ አይዯሇም እንጂ ነው
እንኳ ቢባሌ ሉዯርስበት የሚችሇው ዴምዲሜ ነበር፡፡
ከሁለም በሊይ በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና በአሁኗ 1ኛ አመሌካች መካከሌ ግንቦት
05 ቀን 1986 ዓ.ም የተዯረገው የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት” የሚሌ ርዕስ
የተሰጠው ሰነዴ ይቱ መታየት ያሇበት እና የውለ አይነት ተሇይቶ በየትኛው የሔግ
ክፌሌ መገዚት አሇበት? የሚሇው ጥያቄ ምሊሽ የሚያስፇሌገው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከሊይ
እንዯተመሇከተው የጋብቻ ውሌ ሔጋዊ ዴርጊትና ሔጋዊ ውጤት የሚያስከትሌ ሲሆን
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ውጤቱ በተጋቢዎች የግሌ ወይም የንብረት ግንኙነት ሊይ መሆኑን በዙህ ረገዴ
የተዯነገጉት የቤተሰብ ሔግ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ የጋብቻ ውሌ ውጤት የሚኖረውም
ተጋቢዎች በጋብቻ ሊይ ፀንተው ባለበትና ጋብቻም ከፇረሰ በኋሊ ሉሆን እንዯሚችሌ
በስምምነቱ ሉወሰን የሚችሌ መሆኑ ይታመናሌ፡፡
ወዯተያው ጉዲይ ስንመሇስ ግን ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ከአሁኗ 1ኛ አመሌካች ጋር
የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት የሚሌ ሰነዴ ያዯረጉት የጋራቸውን የሆነውን ቤት
ከራሳቸው ሔሌፇተ ሔይወት በኃሊ 1ኛ አመሌካች በግሊቸው እንዱጠቀሙበት ነው፡፡
በስምምነቱ መሠረት 1ኛ አመሌካች ሊይ ወይም በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይ ጋብቻው
ጸንቶ ባሇበት ጊዛ ስሇቤቱ አጠቃቀም 1ኛ አመሌካች ያገኙት ሌዩ መብት የሇም በሟች
አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይም የተጣሇ ገዯብ የሇም፡፡ አቶ ታፇሰ ተፇራ ከቤቱ ካሊቸው ሰፉው
የባሇቤትነት

መብት

ሇ1ኛ

አመሌካች

ከራሳቸው

ፌፃሜ

ሔይወት

በኃሊ

የሰጡት

የመጠቀም መብታቸውን ብቻ ነው፡፡ በስምምነት ሰነደ ሊይ 1ኛ አመሌካች ቤቱን
ሇመሸጥ ወይም ሇመሇወጥ ከፇሇጉ የአሁኗን 2ኛ አመሌካችንና የህፃን አማኑኤሌ
ወንዴወሰን እናት የሆኑትን ሟች ትዕግስት ታፇሰን በመያዜ ስሇመሆኑ መጠቀሱ 1ኛ
አመሌካች የተሰጣቸው በቤቱ የመጠቀም መብት ብቻ ስሇመሆኑ አስረጂ ነው በመሆኑም
የስምምቱ ይት ሲታይ በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይ በሔይወት እያለ የሚጥሇው
ግዳታ የላሇ መሆኑና 1ኛ አመሌካችም በቤቱ ሊይ የመጠቀም መብታቸው የሚኖረው
አቶ ታፇሰ ተፇራ ከሞቱ በኃሊ መሆኑን የሚያስገነዜብ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ
ስምምነቱን የሚገዚው የትኛው የህግ ክፌሌ ነው? የሚሇው ጥያቄ ተያይዝ የሚነሳ ነው፡፡
በዙህም መሠረት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2427 ዴንጋጌ ሲታይ ስጦታ ማሇት አንዴ ወገን
ተዋዋይ ማሇት ሰጪው ተቀባይ ተብል ሇሚጠራው ሇላሊ ሰው ችሮታ በማዴረግ አሳብ
ከንብረቶቹ

አንደን

የሚሇቅበት

ወይም

ግዳታ

የሚገባበት

ውሌ

ስሇመሆኑ

ተመሌክቷሌ፡፡ ስጦታ ዯግሞ ሰጪው ሲሞት ይፇፀማሌ ተብል ሉዯረግ እንዯሚችሌ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ይትና መንፇስ ያስገነዜባሌ ይህንኑ
መሠረት አዴርገን ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና 1ኛ አመሌካች ግንቦት 05 ቀን 1986
ዓ.ም ያዯረጉትን ስምምነት ይት ስንመሇከተው በሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ሊይ
በሔይወት እያለ ምንም ግዳታ የማይጥሌ ከሔሌፇተ ሔይወታቸው በኃሊም ቢሆን 1ኛ
አመሌካች

ሟች

አቶ

ታፇሰ

ተፇራ

ካሊቸው
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ንብረቱን

የማውዯም

የመጠቀምና

የማስተሊሇፌ ሰፉ የባሇቤትነት መብታቸው ውስጥ ቤቱን የመጠቀም መብታቸውን ብቻ
ተግባራዊ ሲያዯርጉ በ1ኛ አመሌካች ሊይ ግዳታ የማይጥሌ ችሮታ ሊይ የተመሠረተ
እንዱሁም 1ኛ አመሌካች የሟች አቶ ታፇሰ ተፇራን ዴርሻ የመጠቀም መብት
ተግባራዊ

የሚያዯርጉት

ከአቶ

ታፇሰ

ተፇራ

ሔሌፇተ

ሔይወት

በኃሊ

መሆኑ

የተጠቀሰበት በመሆኑ ሰነደ የስጦታ ሰነዴ ሉባሌ የሚገባ እና ስሇስጦታ በተመሇከቱት
ዴንጋጌዎች መሠረት የሚገዚ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት የሰነደን
ይት በአግባቡ ሳያገናዜብ የጋብቻ ውሌ እዴሳት ስምምነት በሚሌ በእርስትነት
በመቀመጡ ብቻ ሰነደ የጋብቻ ውሌ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ መዯረሱም ተገቢ ሆኖ
አሇገኘነውም፡፡ እንግዱህ ስምምነቱ ሲታይ የስጦታ ውሌ ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ
ያዯረሰን ሲሆን ውለ የሚኖረው ውጤት በዙህ ረገዴ የተዯገጉትን ዴንጋጌዎች መሠረት
በማዴረግ መሌስ የሚያገኝ ነው፡፡ በዙህም መሠረት ሰጪው ሲሞት ይፇፀማለ ተብሇው
በተወሰኑት ስጦታዎች ሊይ ስሇኑዚዛ የተነገሩት ዴንጋጌዎች ተፇጻሚዎች እንዯሚሆኑ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2428 ስር በግሌፅ ተዯንጓሌ፡፡ በመሠረቱ ኑዚዛ የሟቹ ጥብቅ የሆነ
ራሱ የሚፇፅመው ስራ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 857/1/ ስር የተመሇከተ ሲሆን
ኑዚዛው የሚሻርበትንና በሔግ ፉት ውዴቅ የሚሆንበትን ምክንያት ሔግ አውጪው
አስቀምጧሌ፡፡ ኑዚዛ ሰጪ ኑዚዛ ሉያዯርግ የሚችሌበት ሥርዓትም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
881፣ 882 እና 884 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ኑዚዛ አዴራጊ በሔጉ በተመሇከቱት መንገድች
መሠረት

ንብረቱን

ሇስጋ

መደ

ወይም

የስጋ

መዴ

ሊሌሆነው

ሉያስተሊሌፌ

የሚችሌበት አግባብም በሔጉ ጥበቃ የተዯረገ ተግባር ነው፡፡ ከዙህም በሊይ ኑዚዛ ገዯብ
ያሇበት

ሆኖ

ሉዯረግ

እንዯሚችሌም

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር

916

ስር

ተመሌክቷሌ፡፡

ወዯተያው ጉዲይ ስንመሇስም ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ እና 1ኛ አመሌካች ግንቦት 05
ቀን

1986

ዓ.ም

ያዯረጉት

ስምምነት

በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር

2428

መሠረት

በኑዚዛ

ዴንጋጌዎች የሚገዚ ሆኖ በአፃፃፌ ሥርዓቱም ሆነ በውጤቱ ሔጋዊ ጥበቃ ሉዯረግሇት
የሚገባ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም 1ኛ አመሌካች እስከ እሇተሞታቸው ዴረስ ቤቱን
የመጠቀም መብታቸው የሚያጡበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ 2ኛ አመሌካች ዯግሞ
ከሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ የማትወሇዴ ቢሆንም ሟች ከዴርሻቸው እንዱሰጣት ሔጋዊ
ስጦታ እስካአዯረጉሊት ዴረስ ከተጠሪ ጋር በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 881 እና 915 ዴንጋጌዎች
መሠረት እንዯአንዴ ወራሽ ተቆጥረው እኩሌ ተጠቃሚ የማይሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡
በአጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች መሠረት የ1ኛ
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አመሌካችን የመጠቀም መብት የ2ኛ አመሌካችን ዯግሞ በስጦታ የተሰጣቸውን የሟች
ዴርሻ ግማሽ የማግኘት መብታቸውን ማሣጣቱ የስምምነት ሰነደን ይት ከሔጉ ጋር
ባሊገናበና ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ በመሆኑ መሠረታዊ
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዙህም መሠረት ተከታዩን
ወስነናሌ፡፡

ውሳኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 63108 ሰኔ 03 ቀን 2000
ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 82805 ሚያዙያ 21 ቀን
2002 ዓ.ም የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. ሟች አቶ ታፇሰ ተፇራ ከ1ኛ አመሌካች ጋር ግንቦት 06 ቀን 1986 ዓ.ም
ባዯረጉት የስጦታ ውሌ መሠረት 1ኛ አመሌካች ወ/ሮ ፀሏይ ተሰማ በአከራካሪው
ቤት የሟች ዴርሻ ሊይ እስከእሇተሞታቸው ዴረስ የመጠቀም መብት አሊቸው 1ኛ
አመሌካች ከዙህ አሇም በሞት ከተሇዩ በሁዋሊ ዯግሞ 2ኛ አመሌካች /ወ/ሮ
አሇምነሽ ታፇሰ/ ከተጠሪ /ህፃን አማኑኤሌ ወንዴወሰን/ ጋር የሟች አቶ ታፇሰ
ዴርሻን የመውሰዴ መብት አሊቸው በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፣ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ም.አ
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የሰ/መ/ቁ. 60725
ሰኔ 27 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ አብርሀ የኋሊሽት - ጠበቃ ፌሰሀ ሏጏስ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አበባ መን - ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሲሆን በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የተጀመረ በግራ ቀኙ የቀረበ
የንብረት

ክፌፌሌ

ጥያቄን

የሚመሇከት

ነው፡፡

ሇአሁኑ

ቅሬታ

መሠረት

የሆነው

በአመሌካች ስም ያሇው በአዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19/20
የቤቱ ቁ. 708 የሆነ መኖሪያ ቤት ሲሆን ተጠሪ የጋራ ንብረታችን ነው በማሇት
የተከራከረች ሲሆን አመሌካች በበኩለ በቀን 05-11-80 ዓ.ም በስሜ የተመገበና የይታ
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ተሰጥቶት አሁን ያሇውን ቤት ሰርቶ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ
የምኖርበት በመሆኑ ከተጠሪ ጋር ዯግሞ በ1993 ዓ.ም በባህሊዊ ጋብቻ የተገባን መሆኑና
በዙህ ጋብቻ ውሌም የጋራ ንብረት ያሌተዯረገና በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ
እኔ ታምሜ በአማኑኤሌ ሆስፒታሌ በነበርኩበት ወቅት በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም
በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሎ የተባሇው ቤት ከጋብቻ በፉት 3 ክፌሌ ጭቃ ቤት
የነበረ መሆኑ ከተጋባን በኋሊ የኮርኒስ ስራ በር ቀሇም እንዱሁም 1ዏ ቅጠሌ ቆርቆሮ
ጨምረን በጋራ እዴሣት ሰርተናሌ፣ አንዴ መኝታ እና አንዴ ሣልን ክፌሌ እንዱሁም
አንዴ 4x5 ክፌሌ ቤት ሰርተናሌ ፣ በኋሊዋ በ1999 ዓ.ም በተዯረገ የጋብቻ ውሌ የጋራ
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ንብረት ያዯረግንና ይሄው የጋብቻ ውሌ በክብር መዜገብ ሹም ቀርቦ የተመገበ በመሆኑ
የጋራ ንብረታችን ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ ሇዙህ ቅሬታ መነሻ የሆነውን
ቤት እኩሌ ይካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከ/ፌ/ቤት ይግባኝ የጠየቀ ሲሆን ፌርዴ
ቤቱም

ግራ

ቀኙን

ካከራከረ

በኋሊ

የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት

የሰጠውን

ውሣኔ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት አጽንቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዙሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ
ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የተነሱትን ክርክሮች ከተያው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋግዎች ጋር
በማገናብ መርምሮታሌ፡፡ እንዯተመረመረውም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኖሪያ ቤት
የግራ ቀኙ የጋራ ንብረት ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ /ጭብጥ/ ተይዝ
መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዙሁ መሠረት በመጀመሪያ ዯረጃ
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኖሪያ ቤት ግራ ቀኙ ከመጋባታቸውም በፉት በአመሌካች ስም
ተመዜግቦ የሚገኝ መሆኑ አሊከራከረም በተመሣሣይም በግራ ቀኙ መካከሌ ቀዴሞ
የተዯረገው የጋብቻው ውሌ ማሇትም በቀን 18-12-1992 ዓ.ም የተዯረገ ስሇመኖሩና
በዙህም የጋብቻ ውሌ የተመሇከተው መኖሪያ ቤት የጋራ ንብረት ያሌተዯረገ መሆኑ
አሊከራከረም፡፡ በግራ ቀኙ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ታህሣስ 12 ቀን 1999 ዓ.ም ተዯረገ
በተባሇው የጋብቻ ውሌ ሲሆን የተጠሪ ክርክር በዙህ ጋብቻ ውሌ መሠረት በአዱስ ከተማ
ክ/ከተማ

ቀበላ

19/20

የቤት

ቁጥሩ

7ዏ8

የሆነ

ቤት

የጋራ

ንብረት እንዱሆን

ተስማምተናሌ የሚሌ ሲሆን በአመሌካች በኩሌ የቀረበው ክርክር ዯግሞ ከሊይ በዴጋሚ
ተዯረገ የተባሇውን የጋብቻ ውሌ የማያውቁ መሆናቸውን ፣ በወቅቱ የአዕምሮ በሽተኛ
ሆኖ አማኑኤሌ ሆስፒታሌ ሲታከም የነበረ መሆኑን ፣ ተጠሪ ራሷ አጋጅታ ያቀረበችው
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዙህ ነጥብ ሊይ የተነሳውን የግራ
ቀኙን ክርክር አግባብነት ካሊቸው ከፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ ጋር ስንመረምር በእርግጥ
የተሻሻሇው የፋዯራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 1/1992 አንቀጽ 47/1-3/ ስንመሇከት
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ቀዴሞ የተዯረገውን የጋብቻ ውሌ ማሻሻሌ እንዯሚቻሌ የሚዯረግግ ሲሆን ሇፌ/ቤት ቀርቦ
የተዯረገው

የጋብቻ

ውሌ

መሻሻሌ

የቤተሰብን

ጥቅም

የማይጏዲ

ከሆነ

ሉጸዴቅ

እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ የተሻሻሇው የጋብቻ ውሌ ሇፌ/ቤት ቀርቦ በማጽዴቅ
ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚሌ በዙህ አንቀጽ ስር መሌስ የሚሰጥ ባይሆንም በዙህ አዋጅ
አንቀጽ 73 ጋር አያይን ስንተረጉም ፌ/ቤት ካሊጸዯቀው በስተቀር ተቀባይነት የሇውም
የሚሇውን ትርጉም ይሰጠናሌ፡፡ በዙሁ መሠረት ወዯ ያዜነው ጉዲይ ስንመሇስ ከሊይ
የተመሇከተው በግራ ቀኙ መካከሌ በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ በክብር
መዜግብ ሹም ቀርቦ የተመገበ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ቢሆንም ከሊይ
በተመሇከተው አግባብ ሇፌ/ቤት ቀርቦ የጸዯቀ ስሇመሆኑ ተጠሪ ያስረዲች ባሇመሆኑ
ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ ታህሣስ 12 ቀን 1999 ዓ.ም በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ ከሊይ
በተመሇከተው ምክንያት ሉጸና አይቻሌም ቢባሌም በተጠሪ በኩሌ ተነስቶ የነበረው ላሊው
ክርክር መኖሪያ ቤቱ በተጠሪ ስም የነበረና ሶስት ክፌሌ ጭቃ ቤት የነበረበት መሆኑን
ሆኖም ከተጋቡ

በኋሊ ሇዙሁ ቀዴሞ ሇነበሩት ክፌልት አጠቃሊይ እዴሣት ያዯረጉ

ከመሆኑም በሊይ በተጨማሪ ከሶስት የማያንሱ ክፌልችን ጨምሮ የሰሩ መሆናቸዉን
የተከራከሩ

ሲሆን

አመሌካች

ዯግሞ

ውጪ

አገር

ሆኖ

በሊከው

ገንብ

እንዯሰሩ

ተከራክሯሌ፡፡ በዙህ ነጥብ ሊይ ግራ ቀኙ የሚያነሷቸው ክርክሮች ባሊቸው ማስረጃ
ተጣርተው ያሌተወሰነ በመሆኑ እና የግራ ቀኙ በመኖሪያ ቤቱ ሊይ ያሊቸው መብት
ተገቢው መጣራት ከተዯረገ በኋሊ መወሰን ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በመሆኑም ግራ ቀኙ ሲጋቡ የተጠቀሰው መኖሪያ ቤት የሚገኝበት አጠቃሊይ ይት
እንዳት እንዯነበር ፣ አብሮ ባለበት ጊዛ የተዯረገው መሻሻሌ ምን ያህሌ እንዯሆነ እና
ክሱ ሲቀርብ የመኖሪያ ቤቱ አጠቃሊይ ይት በግራ ቀኙ ማስረጃ ተጣርቶ በቤቱ ሊይ
የግራ ቀኙ መብት ምን ይሆናሌ? የሚሇውን የበታች ፌ/ቤቶች መወሰን ሲገባቸው
ማሇፊቸው መሠረታዊ የሆነ የሙግት አካሄዴ መርሆቹን የተከተሇ ባሇመሆኑ መሠረታዊ
የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዙሁ መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡
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ውሣኔ
1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዜ/ቁ. 92430 ነሏሴ 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዜ/ቁ. 155334 በቀን 29-7-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት
አዱስ አበባ ከተማ አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19/20 የቤት ቁ. 708
በተመሇከተ የተሰጠው ውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
2. የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ በፌርደ ሏተታው በተመሇከተ መሠረት የግራ ቀኙን
ማስረጃ በመስማት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/
መሠረት መሌሰናሌ፤ ይጻፌ፡፡
3. በዙህ ችልት በግራ ቀኙ የዯረሰውን ወኪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

እ.ከ
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የሰ/መ/ቁ. 61788
ሰኔ 14 ቀን 2ዏዏ3ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሇካች፡- ወ/ሮ ጥሩወርቅ ሇማ
ተጠሪ፡- ታፇሰ ተሰማ
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጋብቻን ፌቺ መፌረስ
ተከትል የተዯረገውን የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው
በሃዋሣ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ
ተከራካሪ ወገኖች

የቀረበሇትን

ችልት ሲሆን ፣ ፌ/ቤቱ በሁሇቱ

ክርክር ከተመሇከተ በኋሊ የንብረት ክፌፌለ

በዕጣ

እንዱሆን በማዜ አከፊፌልአሌ በወጣው ዕዲ መሠረት ሇአመሌካች የዯረሰው ቤት
ሇተጠሪ ከዯረሰው ቤት በዋጋ የሚበሌጥ ነው በማሇትም አመሌካች ብር 31,585.65
ሇተጠሪ ትክፇሌ ብልአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች በውሣኔው ባሇመስማማት
ሇሃዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርባ የነበረ ሲሆን፣ ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበት
ውሣኔ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሰርዝአሌ፡፡ በመጨረሻም አመሌካች ሇዯቡብ
ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት አቤቱታ በማቅረብዋ በዙህ ዯረጃም ክርክሩ የተሰማ
ሲሆን ፣ ችልቱ በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠውን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበው በዙህ ሊይ ነው፡፡
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በበኩሊችንም አመሌካች ጥቅምት 23 ቀን 2003 ዓ.ም በጻፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው
የንብረት ክፌፌለ የተመራው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? የሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡
በመሆኑም ግራ ቀኝ ወገኖች ጭብጡን መሠረት በማዴረግ ያሰሙትን

ክርክር አቤቱታ

ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዜበን መርምረናሌ፡፡
እንዯምንመሇከተው

ሇክፌፌሌ

የቀረቡት

ንብረቶች

በፌቺ

የተሇያዩት

ባሌና

ሚስት

/ተከራካሪዎች/ የጋራ ሃብት ናቸው፡፡ ከዙህ ዯግሞ በቅዴሚያ መገንብ የሚቻሇው
ሁሇቱም በሃብቶቹ ሊይ እኩሌ የሆነ መብት ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በመብት ረገዴ
አንዯኛው ከላሊኛው አያንስም ወይም አይበሌጥም ከተባሇ ዯግሞ የክፌፌለ ሥርዓትም
ይህንኑ መሠረት በማዴረግ ነው መከናወን ያሇበት
መንግስት አንቀጽ

የእኩሌነት መርሁ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ

35/1/ እና/2/ የተቀመጠ ሲሆን ፣ ቀጥሇው በወጡት የፋዳራሌ እና

የክሌሌ ቤተሰብ ሔጎችም እንዯዙሁ በግሌጽ ተቀምጦአሌ በያዜነው ጉዲይ ቀጥተኛ
አግባብነት

ያሇው

የቤተሰብ

ሔግ

“የዯቡበ

ብሓሮች

ብሓረሰቦችና

ሔዜቦች

መንግስት የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 75/1996 ” ሲሆን የባሌና ሚስት

ክሌሌ

የጋራ ሃብት

ሇሁሇቱም እኩሌ እንዯሚከፊፇሌ በአንቀጽ 101/1/ ዯንግጎአሌ፡፡ በእርግጥ ባሌና ሚስቱ
ሃብታቸውን በስምምነት ሇመከፊፇሌ ከፇሇጉና ከቻለ ሔጉ ይህን ስምምነታቸውን
እንዯሚያከብርሊቸውም ተመሌክቶአሌ፡፡ ቀጥል የሚነሳው ጥያቄ በስምምነት መከፊፇሌ
ካሌቻለ/ካሌፇሇጉ / የክፌፌለ

ሥርዓት እንዳት ሉከናወን ይችሊሌ? የሚሇው ነው፡፡

ከፌ ሲሌ የተጠቀሰው የቤተሰብ ሔግ የክፌፌሌ ሥርዓቶቹን በቅዯም ተከተሌ በዜርዜር
አስቀምጦአሌ /በአንቀጽ 1ዏ2/2/ እና

በአንቀጽ 1ዏ3/1/

በያዜነው ጉዲይ እንዯምናየው

ሇክርክሩ መነሻ የሆኑት ንብረቶች በአይነት ሉከፊፇለ የሚችለ ናቸው አሌተባሇም፡፡
ችግሩ

የተፇጠረው

በአይነትም

ሇመከፊፇሌ

ሁሇቱም

ወገኖች

ስምምነት

ሊይ

ባሇመዴረሳቸው ነው፡፡ አመሌካች እስከዙህ ሰበር ችልት ዴረስ እየተከራከረች ያሇችው
በእጣ ዯርሶሻሌ የተባሌኩት ከስምምነቴ ውጪ ነው፡፡ በዕጣ የዯረሰኝ ነው የተባሇውን
ንብረት ብወስዴ እጎዲሇሁ፡፡ ተጠሪ አሌተጎዲሽም የሚሌ ከሆነ ሇኔ ዯርሶአሌ የተባሇውን
ንብረት ብር 31,585.65 በመክፇሌ ጠቅሌል ይውሰዴ ፤ እኔ ዯግሞ ሇእሷ የዯረሰውን
ሌውሰዴ በማሇት ሲሆን፣

ተጠሪ ግን በዙህ አይስማማም ፡፡ እየተከራከረ ያሇው አቤቱታ

የቀረበበት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ነው ከዙህም በግሌጽ መገንብ የሚቻሇው
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በንብረት

ክፌፌለ

ግራ

ቀኝ

ወገኖች

አሇመስማማታቸውን

ነው፡፡

እጣ

እንዱወጣ

ያውም ፌ/ቤቱ /በራሱ አነሳሽነት / እንጂ ተከራካሪ ወገኖቹ ክፌፌለ በዕጣ ይሁን
ብሇው ስሇተስማሙ እንዲሌሆነም ከተሰጡት ውሣኔዎች ይት ጭምር ሇመገንብ
ችሇናሌ፡፡
ፌ/ቤቱ

ወዯ

ዕጣ

አማራጭ

የሄዯው

ግራ

ቀኝ

ባሇመቻሊቸው እና ንብረቱም በአይነት የማይከፊፇሌ

ወገኖች

በስምምነት

ሇመከፊፇሌ

በመሆኑ እንዯሆነ የዯቡብ ከተማ

ሔ/ ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰጠው ውሣኔ ተመሌክቶአሌ፡፡
በንብረቱ ክፌፌሌ ረገዴ ችግር ሲያጋጥም ማሇትም ንብረቱ ሇክፌፌሌ የማያመች ወይም
ሇማከፊፇሌ የማይቻሌ

ሆኖ

የተገኘ እንዯሆነና ባሌና

ሚስቱን ንብረቱ ከሁሇቱ

ሇአንዲቸው እንዱሰጥ ሇማስማማት ሳይቻሌ የቀረ እንዯሆነ ንብረቱ ተሸጦ የተገኘውን
እንዱከፊፇሌ

እንዯሚዯረግ

በቤተሰብ

ተመሌክቶአሌ፡፡

ይህ

ንብረቱ

ዴንጋጌ

ሔጉ
በዕጣ

አንቀጽ

1ዏ3/1/

የሚከፊፇሌበትን

ግሌጽ

ባሇሁኔታ

የክፌፌሌ

ሥርዓት

በአማራጭ አሊስቀመጠም ሔጉ ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ዯግሞ ከሔጉ በመውጣት ውሣኔ
መስጠት የሚቻሌበት አግባብ የሇም፡፡ ሔጉ እዙህ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰው /አንቀጽ
103 / ቀዯም ሲሌ የተመሇከትነውን የእኩሌነት መርህን ግንዚቤ ውስጥ በማግባት
እንዯሆነም ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም የንብረቱ

ክፌፌሌ በዕጣ እንዱሆን

በማሇት

የተሰጠው ውሣኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
ችሇናሌ፡፡ በዙህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ

ኔ

1. የሃዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በመ.ቁ 20692
በ28/10/2002 ዓ.ም የሰጠው ብይን ፣ የሃዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ
08513 በ8/11/2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዚዜ እና በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠ/ፌ/ቤት
ሰበር

ችልት

በሰበር

መ.ቁ

44349

በ27-1-2003

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
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ዓ.ም

የሰጠው

ውሣኔ

2. አመሌካች እና ተጠሪ ንብረቱን መከፊፇሌ ያሇባቸው በቤተሰብ ሔጉ በተረጋው
የክፌፌሌ ሥርዓት መሠረት ነው ብሇናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
መዜገቡ ተግቶአሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡
ሃ/ዱ
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የሰ/መ/ቁ. 43988
መስከረም 24 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
ዓሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሰኒያ ሼኀ ተማም - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ በሊይነሽ ማቴቦ
2. አቶ ሸሪፌ አህመዴ የቀረበ የሇም
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ርዴ
ጉዲዩ አንዴ ወንዴ ከሁሇት ሴቶች ጋር ጋብቻ ፇጽሞ ሲኖር ከቆየ በሁዋሊ ከአንዯኛዋ
በፌቺ ሲሇያይ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የሚስተናገዴበትን አግባብ የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ በአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ሊይ በጉራጌ ዝን መስቃን
ወረዲ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ሊይ የመሠረቱት
ክስ ይት ባጭሩ ሲታይ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሲኖሩ በእንሲኖ ከተማ ውስጥ አንዴ ክፌሌ
ቆርቆሮ ቤት ማፌራታቸውንና የገጠር መሬት አራት ጥማዴ የነበራቸው መሆኑን
ገሌፀው እነዙህን ንብረቶች 2ኛ ተጠሪ እንዱያካፌሊቸው ይወሰንሊቸው ንዴ ዲኝነት
መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት መሌስም 1ኛ ተጠሪ
ጋር የተጋቡት በ1988 ዓ.ም ሆኖ እስከ 199ዏ ዓ.ም ዴረስ ቆይታ መሄዶንና በ1994
ዓ.ም ላሊ ጋብቻ አሇኝ በማሇቷ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ፇጽማ የነበረችው ጋብቻ እንዱፇርስ
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መወሰኑን በጋራ ያፇሩት ንብረት አሇመኖሩን ንብረቶቹ የተፇሩት ከአሁኗ አመሌካች ጋር
መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ከዙህም በኋሊ የአሁኗ
አመሌካች ወዯ ክርክሩ በጣሌቃ ገብነት ሇመግባት ማመሌከቻ አቅርበውና የስር ፌርዴ
ቤት ፇቅድሇቾው ባቀረቡት ክርክር ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ ፇጽመው ሇክርክሩ
ምክንያት

የሆኑትን

ንብረቶችን

ያፇሩት

አመሌካች

እንጂ

የአሁኗ

1ኛ

ተጠሪ

ያሇመሆናቸውን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ በዙህ
መሌኩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመስማት ጉዲዩን
ከመረመረ በኋሊ የገጠር መሬትን በተመሇከተ የጋራ ባሇይዝታዎች የአሁኗ አመሌካችና
2ኛ ተጠሪ መሆናቸውን የቆርቆሮ ቤቱን በተመሇከተ ግን የጋራ ባሇሀብቶች ተጠሪዎች
ስሇሆኑ እኩሌ ሉካፇለ የሚገባቸው መሆኑን ገሌፆ ወስኗሌ፡፡ በዙሁ የቆርቆሮ ቤቱን
በተመሇከተ በተሰጠው የውሣኔ ክፌሌ አመሌካች ቅር በመሰኘት በየዯረጃቸው ሊለት
ፌ/ቤቶች ይግባኙና ሰበር አቤቱታ ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውም በዙህ ባሇመስማማት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
አመሌካች የካቲት 27 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ
ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት
ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ በ198ዏ ዓ.ም
በመመስረት አከራካሪውን ቤት ስሇማፌራታቸው ማስረጃ አቅርበው አረጋግጠው ባሇበት
ሁኔታ ንብረቱ የተጠሪዎች የጋራ ንብረት ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም
ይገባሌ

በማሇት

መከራከራቸውን

የሚያሣይ

ነው፡፡

አቤቱታቸው

ተመርምሮም

አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዛ በእንሲኖ ከተማ ውስጥ ያሇው ቤት
የተሰራ መሆኑን የሚያመሇክት ማስረጃ እንዲሇ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ያሣያሌ
ስሇሆነም ቤቱ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ መካከሌ ጋብቻ ፀንቶ እያሇ የተሰራ መሆኑ
ተረጋግጦ እያሇ ንብረቱ የተጠሪዎች የጋራ ነው ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆን
ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎ የግራ ቀኙ
የቃሌ ክርክር መጋቢት 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰምቷሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን ይህን ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
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በማገናብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው የአሁኗ አመሌካች የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ሔጋዊ ጋብቻ
በ198ዏ ዓ.ም መሥርተው እስካሁንም አንዴ ሊይ ያለ መሆኑን የአሁኑ 2ኛ ተጠሪ
ከአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ጋር በ1988 ዓ.ም ጋብቻ መሥርተው እስከ 199ዏ ዓ.ም ዴረስ ከኖሩ
በኋሊ 1ኛ ተጠሪ ጥሇው በመሄዴ በላሊ ቦታ ቆይተው በ1994 ዓ.ም የፌቺ ጥያቄ
አቅርበው መሇያየታቸውን በእንሴኖ ከተማ ውስጥ ይገኛሌ በተባሇው ቦታ ቀዴሞውንም
የሳር ቤት የነበረና ይህ ቤት ፇርሶ 2ኛ ተጠሪና አመሌካች አንዴ ሊይ ሁነው ሇክርክሩ
ምክንያት የሆነውን ቤት መስራታቸው በማስረጃ መረጋገጡን የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች
ሇክርክሩ ምክንያት የሆነውን ንብረት አይገባቸውም በማሇት ሉወስን የቻሇው ቤቱ
የተሰራበትን ቦታ የያዘበትን መንገዴና መቼ እንዯያዘ እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ በንብረቱ
ሊይ

መብት

የላሊቸው

መሆኑን

አሊስረደም፣

ንብረቱ

ከ2ኛ

ተጠሪ

ጋር

የጋራ

ስሇማዴረጋቸውም የሚያሣይና በፌርዴ ቤት የተመገበ የፅሐፌ ማስረጃ አሊቀረቡም
በሚሌ ምክንያት መሆኑን ነው፡፡
በመሠረቱ አንዴ ከሣሽ ክስ ሉመሠርት የሚገባው ሇክሱ ምክንያት በሆነው ንብረት ሊይ
መብት ወይም ጥቅም ያሇው ስሇመሆኑ በማረጋገጥ ስሇመሆኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 33
ዴንጋጌ ይትና መንፇስ የምንገነበው ጉዲይ ነው፡፡ ሇክሱ ምክንያት በሆነው ነገር ሊይ
ከሣሹ መብት ወይም ጥቅምት ያሇው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ የከሣሽ እንጂ
የተከሣሽ ሉሆን አይገባም፡፡
ወዯተያው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት መብት
የሊቸውም ተብል በበታች ፌርዴ ቤቶች የተወሰነው 1ኛ ተጠሪ በቤቱ ሊይ መብት
የላሊቸው ስሇመሆኑ በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ ምስክሮች አሌተመሰከረም በሚሌ ነው፡፡
የሥር ፌርዴ ቤት ቤቱ የተሰራው አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ በጋብቻ ፀንተው በነበሩበት ጊዛ
ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው ጉዲይ ሲሆን የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ
ሉያዯርግ የቻሇው ቦታው በምን መሌኩ እንዯተያና መቼ እንዯተያ እንዱሁም ቤቱ
ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የጋራ ስሇመዯረጉ በፌርዴ ቤት የተመገበ ማስረጃ አሊቀረቡም በሚሌ
ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባድ ቦታ ባሇቤትነቱ የኢትዮጵያ መንግሥትና ሔዜቦች ሰሇመሆኑ
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በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገመንግሥትና በላልች አግባብነት ባሊቸው ሔጎች የተረጋገጠ
ሲሆን አንዴ ሰው በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግሇት በሔጉ አግባብ የተሰጠው የባሇይዝታነት
መብቱ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው በተገቢው መንገዴ ባሇይዝትነቱን ሲያረጋግጥ ነው፡፡
በተያው ጉዲይ 1ኛ ተጠሪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ጋብቻ የነበራቸው ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ
ቤት የተረጋገጠ ሲሆን አከራካሪው ንብረት ግን በአመሌካችና በ2ኛ ተጠሪ የተሰራ እንጂ
በ1ኛ ተጠሪና በ2ኛ ተጠሪ የተሰራ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ ይሌቁንም 1ኛ ተጠሪ
ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ የነበራቸው ቢሆንም ጋብቻቸውን በ199ዏ
ዓ.ም ትተው መሄዲቸውና አከራካሪው ቤትም በዙሁ ወቅት ስሇመሰራቱ መረጋገጡን
የስር ፌርዴ ቤት የውሣኔ ግሌባጭ ያሣያሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ጋብቻቸውን በተገቢው መንገዴ
ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ያፇረሱ በ1994 ዓ.ም ቢሆንም ሇአከራካሪው ቤት መሰራት ግን
ያዯረጉት አስተዋጽኦ ስሇመኖሩ አሌተረጋገጠም፡፡ በእርግጥ ጋብቻው በሔጉ አግባብ
ሣይፇርስ የተፇራ ንብረት የባሌና ሚስት የጋራ ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት
ነጥብ ነው፡፡ ሆኖም ጋብቻው በተገቢው መንገዴ ሣይፇርስ ጋብቻውን ትቶ የሄዯ ተጋቢ
ጋብቻውን ትቶ በሄዯበት ወቅት ላሊው ተጋቢ ያፇራውን ንብረት የጋብቻ ውጤት ነው
በማሇት የክፌያ ጥያቄ ሲያቀርብ ንብረቱ በዙህ ሁኔታ የተፇራ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ
የሆነ እንዯሆነ ጋብቻውን ትቶ የሄዯ ተጋቢ ንብረቱ የጋራ ነው የሚሇውን የሔግ ግምት
ተጠቃሚ ሉሆን አይገባም፡፡ ሇንብረቱ መፇራት ምክንያት የሆነው ተገቢንብረቱ የግሌ
ባሇሀብት

ይሆናሌ

በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ

እንጂ

ምንም

አስተዋጽኦ

ሔገ

መንግሥት

አንቀጽ

ያሊዯረገ

ተጋቢ

4ዏ/1/ስር

እንዱካፇሌ

የተቀመጠውን

ማዴረግ
የንብረት

ባሇቤትነት መብት የሚጥስና የሔግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ የቤተሰብ ሔጉ በጋብቻ ጊዛ
የተፇራ ንብረት የጋራ ነው የሚሌ ሔጋዊ ግምት የወሰዯውም ተጋቢዎች ሇንብረቱ
መፇራት የየራሣቸውን አስተዋጽኦ እንዯሚያዯርጉ ታሣቢ በማዴረግ ነው ተብልም
ይገመታሌ፡፡ ይህ ግምት ግን በተቃራኒ ማስረጃ የማይስተባበሌበት ምክንያት የሇውም፡፡
በመሆኑም ምንም እንኳ ጋብቻው በሔጉ አግባብ ሣይፇርስ አንዯኛው ተጋቢ ጋብቻውን
ትቶ በሄዯበት ወቅት ቀሪው ተጋቢ ላሊ ሰው አግብቶ ንብረቱን ማፌራቱ በሚገባ
እስከተረጋገጠ ዴረስ ጋብቻውን ትቶ የሄዯ ተጋቢ በላሊ ጊዛ በመምጣት በላሇበት
የተፇራውን ንብረት ሌካፌሌ በማሇት የሚያቀርበው ጥያቄ በሔገ መንግሥቱ ስሇንብረት
ማፌራት መብት የተዯረገውን ጥበቃ እና በቤተሰብ ሔጉም ስሇባሌና ሚስት የጋራ ንብረት
የተረረትን ዴንጋጌዎች ይትና መንፇስ መሠረት ያዯረገ ነው ሉባሌ የሚችሌ
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አይዯሇም፡፡ በዙህም ምክንያት የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች አከራካሪውን ንብረት
ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በጋራ ያፇሩት ሁኖ እያሇ ዴርሻ የሊቸውም የተባሇው ያሊግባብ በመሆኑ
በዙህ ረገዴ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡ በዙህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የበታች ፌርዴ ቤቶች በእንሴኖ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ቆርቆሮ ቤት እኩሌ
ሉካፇለ

የሚገባቸው

ተጠሪዎች

ናቸው

በማሇት

የሰጡት

የውሣኔ

ክፌሌ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር እኩሌ መብት ያሊቸው
አመሌካች እንጂ የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ /ወ/ሮ በሊይነሽ ማተቦ/ አይዯለም ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማየነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ተ.ወ
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የሰ/መ/ቁ. 452ዏ7
ቀን ሰኔ 16 2ዏዏ2 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ሂሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
አመሌካች፡ ወ/ሮ አየሇች ከበዯ ቀረበች
ተጠሪ፡ በሊቸው ዋሇ ከጠበቃ ውብሠራ ሹመቴ ጋር ቀረበ
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የጋብቻን በፌቺ መፌረስ ተከትል የተነሳ የንብረት ክፌፌሌ ክርክር የሚመሇከት
ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን አመሌካች የጋራ
ናቸው

ያሇቻቸውን

ንብረቶች

በመርር

ዴርሻዋን

ትወስዴ

ንዴ

እንዱወሰንሊት

ጠይቃሇች፡፡ ተጠሪም በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ የሚክዯውን በመካዴ/ የሚያምነውን
ዯግሞ በማመን ክርክሩን አቅርቦአሌ፡፡ ከዙህ በኋሊ ፌ/ቤቱ የቀረበሇትን ክርክር መርምሮ
ተገቢ ነው ያሇውን የንብረት ክፌፌሌ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች
በውሳኔው ባሇመስማማትዋ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርባ ክርክሩ በዴጋሚ
ተሰምቶአሌ፡፡ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን
ውሳኔ አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዙህ ሊይ ነው፡፡
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እኛም አመሌካች ሚያዜያ 15 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር
ችልት እንዱታይ የተወሰነው በአዱስ አበባ ከተማ በጉሇላ ክፌሇ ከተማ የሚገኘው
መኖሪያ ቤት የባሌና ሚስቱ የጋራ ሃብት ነው፡፡ የብልኬት ማምረቻና የገበያ ማዕከሌ
እንዱሁም በሱሌሌታ ከተማ የሚገኙ የኢንቨስትመንት ሥራዎች የግምቱን ግማሽ
ሇአመሌካች ሰጥቶ ተጠሪ ያስቀረው በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት ሇመመርመር
ነው፡፡ በዙህ መሠረትም ግራቀኙ ወገኖች የተያውን ጭብጥ በሚመሇከት ያሰሙትን
ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዜበን ተመሌክተናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ በግራቀኝ ወገኖች የተዯረገውን ክርክር እና የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡትን
ውሳኔ

በዜርዜር

ተመሌክተናሌ፡፡

በሰበር

ችልቱ

እንዱመረመር

ከተያው

ጭብጥ

እንዯምናየው በግራ ቀኝ ወገኖች አከራካሪ ሆነው ከቀረበቡት ነጥቦች አንዯኛው የመኖሪያ
ቤቱን የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ከሥር ጀምራ የተከራከረችው የመኖሪያ ቤቱን
የሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች ከሥር ጀምራ የተከራከረችው ቤቱ በሞት ከተሇየው
ከቀዴሞ ባሇቤቴ ጋር በትዲር ውስጥ በነበርኩበት ጊዛ የተሠራ የቀዴሞ ባሇቤቴ እና የኔ
የጋራ ሃብት ነው፡፡ ባሇቤቴ ከሞተ በኋሊም በእኔ እና በሌጆቻችን ስም ተመዜግቦና ካርታ
ወጥቶሇት ይነው ቆይተናሌ፡፡ በመሆኑም ተጠሪ በዙህ ቤት ሊይ የጋራ ባሇሃብት ነኝ
ሉሌ አይችሌም በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ በእርግጥ ቤቱ አመሌካች እንዯምትሇው እሱ
እና ተጠሪ ከመጋባታቸው በፉት የነበረ፣ በእስዋ እና በሌጆችዋ ስም ተመዜግቦ የሚገኝ
ስሇመሆኑ አይክዴም፡፡ ቤቱ የኔም የጋራ ሃብት ነው በማሇት የሚከራከረው
ከአመሌካች ጋር ከተጋባን በኋሊ ፇርሶ እንዯ አዱስ ተሠርቶአሌ የሚሌ ምክንያት
በማስጠት ነው፡፡ ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤትም ይህንኑ የተጠሪ ክርክር
በመቀበሌ ነው ቤቱ የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት ነው ሲሌ የወሰነው፡፡
በበኩሊችን እንዯምናየው ቤቱ የታዯሰው አመሌካች እና ከቀዴሞ ባሇቤትዋ የወሇዯቻቸው
ሌጆችዋ በጋራ በመሆን የእዴሳት ፇቃዴ ሇሚሰጥ አስተዲዯር /በጉሇላ ክ/ከተማ የቀበላ
13/14 አስተዲዯር ጽ/ቤት/ ባቀረቡት ጥያቄ መሠረት እንዯሆነ የፋዳራሌ መጀመሪያ
ዯረጃ ፌ/ቤት አረጋግጦአሌ፡፡ በእርግጥ በዙህ ጊዛ የአመሌካች እና የተጠሪ ጋብቻ
አሌፇረሰም ነበር፡፡ ተጠሪም ይህን መሠረት በማዴረግ ነው እየተከራከረ ያሇው፡፡ በቤቱ
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ሊይ የተዯረገው እዴሳት አዱስ ቤትን እንዯመሥራት የሚቆጠር በመሆኑ እና ይህ
የሆነው ጋብቻው ፀንቶ በነበረበት ጊዛ ስሇሆነ ቤቱ የጋራ ሀብቴ ነው በማሇትም ነው
ክርክርሩን ያሰማው፡፡
እንዯምናየው ቤቱ የአመሌካች እና የተጠሪ ጋብቻ ከመመሥረቱ በፉት የነበረ ነው፡፡
ከዙህም ላሊ የቤቱ ባሇሃብቶች አመሌካች እና ከሟች የተወሇደ ሌጆችዋ እንዯሆኑ
ተረጋግጦ ከሚመሇከተው የመንግሥት አስተዲዯር ክፌሌ ማስረጃ የተሰጠ ስሇመሆኑ
ክርክሩን
ባሇሃብቶች

በመጀመሪያ
ቤቱን

ዯረጃ

የሰማው

እንዱያዴሱ

ፌ/ቤት አረጋግጦአሌ፡፡ እነዙህ የቤቱ

እንዱፇቀዴሊቸው

ቀበላውን

በጋራ

የጋራ

የጠየቁትም

የተረጋገጠሊቸውን የባሇሃብትነት መብታቸውን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በመሆኑም ቤቱ
የታዯሰው የአመሌካች እና የተጠሪ ጋብቻ ፀንቶ በነበረበት ጊዛ ስሇሆነ ብቻ የአመሌካች
እና የተጠሪ የጋራ ሃብት /በጋብቻ ጊዛ የተፇራ/ ነው ሇማሇት የሚቻሌበት የሔግ አግባብ
የሇም፡፡ ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዛ በየግሌ የነበራቸው ንብረቶች
የግሌ ንብረቶች ሆነው እንዯሚቀሩ በተሻሻሇው

የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁ. 213/92 አንቀጽ 57 መመሌከቱ እዙህ ሊይ ማንሳቱም ተገቢ
ይሆናሌ፡፡

በላሊ

በኩሌ

ዯግሞ

ተጋቢዎች

ጋብቻቸው

ንብረታቸውን

በተመሇከተ

ስሇሚከተሇው ውጤት በውሌ መወሰን እንዯሚችለ በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 42/1/
የተዯነገገ ቢሆንም፣ አመሌካች እና ተጠሪ ግን በዙህ ዴንጋጌ መሠረት ያዯረጉት ውሌ
ስሇላሇ አመሌካች ቤቱን የተጠሪም የጋራ ንብረት እንዱሆን ፇቅዲሇች የሚባሌበት አግባብ
የሇም፡፡ ስሇዙህም ቤቱ የኔም የጋራ ሃብት ነው በማሇት ተጠሪ ያቀረበው ክርክር እና
የሥር ፌ/ቤቶችም ይህን ክርክር በመቀጠሌ የሰጡት ውሳኔ የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር
መሠረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመቀጠሌ በሁሇተኛ ዯረጃ የተመሇከትነው የቡላኬት ማምረቻና ሱፏር ማርኬት/ የገበያ
ማዕከሌ/ እንዱሁም በሱለሌታ

ከተማ

የሚገኙ የኢንቨስት ሥራዎች

በሚመሇከት

የተነሳውን ክርክር ነው፡፡ በዙህ ረገዴ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ እንዲየነው
መሠረት ያዯረገው ንብረቶቹ የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት አይዯለም የሚሌ
አይዯሇም፡፡ ንብረቶቹ የጋራ ሃብት አንዯሆኑ ፌ/ቤቱ አረጋግጦአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ
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ተጠሪ የንብረቶችና ግምት ግማሽ ሇአመሌካች በመስጠት ያስቀራቸው በማሇት ወስኖአሌ፡፡
አመሌካች የተቃወመችው ይህን ውሳኔ ነው፡፡ ንብረቶቹ የጋራችን እስከሆኑ ዴረስ
መካፇሌ ያሇብን እኩሌነታችን ተጠብቆ ነው በማሇትም ነው የተከራከረችው ተጠሪም
ቢሆን ንብረቶቹ የጋራ አይዯለም የሚሌ መከራከሪያ የሇውም፡፡ ክርክሩ አመሌካችም
በጉሇላ ክፌሇ ከተማ የሚገኘውን ቤት ሇኔ ዴርሻዬን ግምት ከፌሊ እንዴታስቀር
ስሇተወሰነሊት ይህንኑ ሇማቻቻሌ ተብል የተዯረገ ነው የሚሌ ነው፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው በጉሇላ ክፌሇ ከተማ የሚገኘው መኖሪያ ቤት የአመሌካች እና
የሌጆችዋ ብቻ በመሆኑ ተጠሪ የዙህ ቤት እኩሌ ዴርሻ አሇኝ የሚሌበት አግባብ የሇም፡፡
በመሆኑም በላልች ንብረቶች የተሰጠው ውሳኔ ከመኖሪያ ቤቱ ጋር የሚያዜበት ሁኔታ
እንዲሇ በማዴረግ ተጠሪ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ እዙህ ሊይ በአግባቡ
መታየት ያሇበት ጉዲይ ላልቹ ንብረቶች የአመሌካች እና የተጠሪ የጋራ ሃብት
መሆናቸው ከተረጋገጠ ክፌፌለ መፇጸም ያሇበት በምን አይነት ሁኔታ ነው; የሚሇው
ነው፡፡ ባሌና ሚስት በጋራ ያፇሩአቸው የጋራ ሃብቶች መከፊፇሌ ያሇባቸው በእኩሌነት
መርህ ሊይ በመመሥረት እንዯሆነ በኤ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 35/2/ እና
በተሻሻሇው የቤተሰብ አንቀጽ 9ዏ

ከተቀመጡት ዴንጋጌዎች መገንብ ይቻሊሌ፡፡

የእኩሌነት መርህ መጠበቅ አሇበት ከተባሇ ዯግሞ አንደ ከላሊው ያነሰ ወይም የበሇጠ
አይወስዴም ማሇት እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ በያዜነው ጉዲይ እንዯምናየው የባሌና ሚስቱ
የጋራ ሃብቶች ናቸው የተባለት የቡልኬት ማምረቻ እና የገበያ ማዕከሌ እንዱሁም
በሱለሌታ ከተማ የሚገኙ የኢንቨስትመንት ስራዎች በባሇቤትነት /በተግባር/ እንዱረከብ
ወይም እንዱወስዴ የተባሇው ተጠሪ ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ተቀባይነት
ይኑረው ከተባሇ አመሌካች ሌታገኝ የምትችሇው የንብረቶቹ ግምት/ገንብ/ ግማሽ ብቻ
ነው፡፡ አመሌካች ግን አሌተስማማችም፡፡ ገንቡን የምትወስዯው በፌርዴ ስሇተገዯዯች
እንጂ ፇቅዲ አይዯሇም ማሇት ነው ተጠሪ ንብረቱን መውሰዴ አሇብኝ እንዯሚሇው ሁለ
አመሌካችም የንብረቱን ግምት ግማሽ በገንብ ተሇውጦ እንዴትወስዴ አሌገዯዴም
የማሇት ከእኩሌነት መርህ የሚነሳውን ክርክርዋ ከሔግ አግባብ ውጪ እንዲሇመቀበሌም
ነው የሚቆጠረው፡፡ በእኛ እምነት እና ግንዚቤ የንብረት ክፌፌለ መከናወን ያሇበት ሔጉ
ባስቀመጠው የእኩሌነት መርህ እና በቤተሰብ ሔጉ በተመሇከተው የክፌፌሌ ሥርዓት
መሠረት ነው፡፡
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ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው አመሌካች እና ተጠሪ ንብረቶቹን በስምምነት ሉከፊፇለ
አሌቻለም፡፡ ከዙህ የተነሣም ሔጉ ወዯአስቀመጠው የክፌፌሌ ሥርዓት መሄደ የግዴ
ነው፡፡ በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 91 እንዯተመሇከተው ሃብቱን በአይነት መከፊፇሌ የሚቻሌ
ከሆነ ከንኡስ አንቀጽ /1/ እስከ ንኡስ አንቀጽ /3/ በተቀመጡት ዴንጋጌዎች መሠረት
እንዱፇጸም የሚቻሌበት ሁኔታ ማመቻቸት ይገባሌ፡፡ በዙህ ሁኔታ ሇማከፊፇሌ የማይቻሌ
ከሆነ ዯግሞ ቀጥል ባሇው አንቀጽ 92 መሠረት ንብረቱን በመሸጥ ከሺያጩ የተገኘውን
ገንብ እንዱከፊፇለ ማዴረግ

ነው፡፡ በያዜነው ጉዲይ የሥር ፌ/ቤቶች የንብረት ክፌፌለ

በዙህ ሥርዓት መሠረት እንዱፇጸም አሊዯረጉም፡፡ በመሆኑም ውሳኔው በሔጉ አተገባበር
/አተረጓጏም/ ረገዴ መሠረታዊ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
በመጨረሻም ያየነው በጉሇላ ክፌሇ ከተማ የሚገኘው መኖሪያ ቤት ሲታዯስ እኔም ገንብ
አዋጥቻሇሁ የሚሇው የተጠሪ ክርክር በምን አግባብ ሉታይ ይገባሌ የሚሇው ነው፡፡
የሥር

ፌ/ቤቶች

በመዯምዯማቸው

ቤቱ

የአመሌካች

ላሊውን

እና

አማራጭ

የተጠሪ

አሊዩም፡፡

የጋራ

ሃብት

በበኩሊችን

ነው

እንዯተገነብነው

ብሇው
ቤቱ

የአመሌካች እና የሌጆችዋ የጋራ ሃብት ነው ቢባሌም፤ ሲታዯስ በጥቅም ሊይ ከዋሇው
የእዴሳት ወጪ/ገንብ/ ውስጥ ግማሹ የአመሌካች መሆኑ የሚታመን ሲሆን ይው
ገንብ የአመሌካች የግሌ ስሇመሆኑ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ ከተጠሪ ጋራ የጋራ ሃብት
ነው ተብል የሔግ ግምት የሚወስዴበት ነው፡፡ በመሆኑም ተጠሪ ያሇው መብት
አመሌካች ሇእዴሳት ካወጣችው ወጪ ግማሽ ገንብ ውስጥ ግማሹን ማሇትም የቤቱን
መቶ ፏርሰንት ሃያ አምስት ከመቶ /ፏርሰንት/ መውሰዴ ነው፡፡ ይህ መጠን ዯግሞ
በሥር ፌ/ቤት ሉረጋገጥ የሚገባው ነው፡፡ ስሇዙህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ/544ዏ6 ነሏሴ 23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም
የሰጠው ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ.728ዏ5 ሚያዜያ 8 ቀን 2ዏዏ1
ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡
2. በጉሇላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 13/14 ውስጥ የሚገኘው ቁጥሩ 1ዏዏ5 በሆነው የመኖሪያ
ቤት ሊይ ተጠሪ የጋራ ባሇሃብትነት መብት የሇውም ብሇናሌ፡፡
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3. የቡላኬት ማምረቻው እና የገበያ ማእከለ /ሱፏርማርኬት/ እንዱሁም በሱለሌታ
ከተማ የሚገኙ የኢንቨስትመንት ሥራዎች/የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
በሰጠው ውሳኔ በተራ ቁጥር 6 የተመሇከቱት/ በአይነት ሇማከፊፇሌ የሚቻሌ ከሆነ
በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 91 መሠረት ክፌፌለ እንዱፇጸም፤ በዙህ መሠረት ማከፊፇሌ
ካሌተቻሇ

ዯግሞ

በቤተሰብ

ሔጉ

አንቀጽ

92

በተዯነገገው

መሠረት

ተሸጠው

አመሌካች እና ተጠሪ ገንቡን እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. ተጠሪ ሇቤቱ እዴሳት ከወጣው ወጪ ውስጥ ሉያገኝ /ሉመሇስሇት/ የሚገባው መጠን
ምን ያህሌ እንዯሆነ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዱወስን በዙህ ነጥብ ብቻ
ጉዲዩ መሌሰንሇታሌ፡፡
5. በዙህ ሰበር ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣ ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራቀኝ
ወገኖች ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፌ/
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የሰ/መ/ቁ. 61357
ሔዲር 22 ቀን 2004 ዓ.ም
ዲኞች፡-ተገኔ ጌታነህ
ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ነጋደ ፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡-አቶ ፌቅሬስሊሴ እሽቴ
ተጠሪ፡-ወ/ሮ ዋጋዬ ጋይም
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌርዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ
የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኗ አመሌካች በተጠሪ ሊይ
ሚያዙያ 17 ቀን 2002 ዓ/ም በመሰረቱት ክስመነሻ ነው፡፡ የክሱ ይቱም ከተጠሪ ጋር
ከ22/05/1968 ዓ/ም ጀምሮ ተጋብተው ሲኖሩ በቦላ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 05 ክሌሌ
ውስጥ የቤት ቁጥር 504 የሆነውን ቤት በጋራ እንዲፇሩ እንዱሁም ከረዥም ጊዛ ጀምሮ
ተሇያይተው በመኖራቸው የተነሳ ጋብቻቸው በራሱ ጊዛ እንዯፇረሰ ገሌጸው በጋብቻ
ወቅት በጋራ አፇራ ነው ያለትን ቤት በተመሇከተ የክፌፌሌ ውሳኔ እንዱሰጥሊቸው
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይነው ፡፡የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስም
ከተጠሪ ጋር ጋብቻ መስረተው የቆዩ መሆኑ የማይካዴ መሆኑን፣ቤቱን ግን በጋብቻ
ወቅት በጋራ ስሇመፇራቱ ተጠሪ ያቀረቡት ማስረጃ የላሇ መሆኑን፣ቀዯም ብል ፌርዴ
ቤት ቀርቦ በነበረው ጉዲይም በፌቺ ጥያቄው ሊይ የተሰጠ ውሳኔ የላሇ መሆኑንና
አመሌካችና ተጠሪ ሳይራራቁ እየተጠያየቁ እንዯሚኖሩ እንዱሁም ግራ ቀኙ ተነጋግረው
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በግሌ መፌትሄ ሇጉዲዩ ሇመስጠት እንዯሚችለ ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ
ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር
መርምሮና ቤቱን በተመሇከተ ከሚመሇከተው አካሌ ማጣሪያ ማስረጃ እንዱቀርብ ከአዯረገ
በኋሊ

አመሌካችና

ተጠሪ

ጋብቻ

የመሰረቱት

ጥር

22

ቀን

1968

ዓ/ም

መሆኑ፣አከራካሪው ቤት የተሰራው ዯግሞ በ1974 ዓ/ም መሆኑን መረጋገጡን፣አመሌካች
ቤቱን ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከመፇጸሙ በፉት ወይም ተሇያይተው መኖር ከጀመሩ በሁዋሊ
ያፇሩት ስሇመሆኑ ያሊስረደ መሆኑ መረጋገጡን በመርር ቤቱ የጋራ ነው በማሇት
እኩሌ

እንዱካፇለ

ሲሌ

በሔጉ

የተመሇከተውን

የአከፊፇሌ

ሥርዓት

በመግሌጽ

ወስኗሌ፡፡በዙህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዝባቸዋሌ፡፡የአሁኑ
የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሰኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች
የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይትም አመሌካችና ተጠሪ ሇረዥም ዓመታት ተሇያይተው
የኖሩ በመሆኑ የፌቺ ውሳኔ አይሰጥም ተብል በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245
ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ የፌቺ ውጤት የሆነው ንብረት ሊይ ግን ክፌፌለ ይቀጥሊሌ ተብል
መወሰኑ ያሊግባብ ነው በማሇት ጉዲዩ በይርጋ የሚታገዴ ነው ተብል እንዱወስንሊቸው
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው ተመርምሮም በአመሌካችና በተጠሪ
መካከሌ በመ/ቁጥር 117245 ሊይ ጋብቻ የሇም ተብል ተወስኖ እያሇ በዙሁ ጉዲይ የፌቺ
ውጤት የሆነው የንብረት ክፌፌሌ በተጠሪ በኩሌ በመቅረቡ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት
የቤት ቁጥር 504 የሆነ የጋራ ሃብት ነው በማሇት እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ የመወሰኑን
አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ
ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ ከዙኅም በኋሊ
ተጠሪ በክርክር ሊይ እንዲለ ከዙህ አሇም በሞት መሇየታቸው በመገሇፁ ሇወራሾቻቸው
በጋዛጣ

ጥሪ

የተዯረገሊቸው

ቢሆንም

አሌቀረቡም፡፡እንዱሁም

የስር

ፌርዴ

ቤት

የመ/ቁጥር 139762 ቀርቦ የግራ ቀኙ ክርክር እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን

ክርክር

ሇሰበር

አቤቱታው

መነሻ

ከሆነው

ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናብ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንጻር
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
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ከክርክሩ ኂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ በ22/05/1968 ዓ/ም ጋብቻ
ፇፅመው አከራካሪው ቤት በ1974 ዓ/ም የተሰራ መሆኑን፣አከራካሪውን ቤት አመሌካች
ከጋብቻ በፉት የሰሩት ወይም ከተጠሪ ጋራ በስምምነት ተሇያይተው መኖር ከጀመሩ
በሁዋሊ ያፇሩት ንብረት ስሇመሆኑ ያቀረቡት ማስረጃ የላሇ መሆኑን፣ተጠሪ በስር ፌርዴ
ቤት በመ/ቁጥር 117245 በሆነው የፌቺ ጥያቄ አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ ቡኋሊ
ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ግራ ቀኙ ተሇያይው መኖር ከጀመሩ ረዥም ጊዛ መሆኑ
መረጋገጡን በምክንያትነት በመያዜ ጋብቻው በራሱ ጊዛ የፇረሰ በመሆኑ የፌቺ ጥያቄ
የሚቀርብበት ጉዲይ አይዯሇም በማሇት ጥቅምት 21 ቀን 2001 ዓ/ም በዋሇው ችልት
መወሰኑን፣ከዙህም በኋሊ ተጠሪ የጋራ ንብረት ነው ያለትን አከራከሪውን ቤት ሇመካፇሌ
ይወሰንሊቸው ንዴ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ በላሊ መዜገብ (በመ/ቁጥር 13972) በሆነው
ሇስር ፌርዴ ቤት አቅርበው አመሌካች እንዱቀርቡ ተዯርጎግንቦት 07 ቀን 2001 ዓ/ም
ፅፇው ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ የፌቺ ውሳኔ በላሇበት ሁኔታ የንብረት ክፌፌሌ
የሚቀርብበት አግባብ የሇም በማሇት መከራከራቸውን ነው፡፡ በዙህ ሰበር ሰሚ ችልት
አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት የፌቺ ውሳኔ በላሇበትሁኔታ የንብረት ክፌፌሌ
ጥያቄ ተቀባይነትማግኘቱ

በሔጉ

ከተረጋው ሥርዓት ውጪ ከመሆኑም በሊይ ጉዲዩ

በይርጋ የታገዯ ነው በማሇት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ የስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245
ሊይ ጋብቻው በራሱ ስሇፇረሰ በፌርዴ ቤት የሚሰጥ የፌቺ ውሳኔ የሇም በማሇት መወሰኑ
የጋብቻውን

ውጤት

ከመጠየቅ

የማይከሇክሌ

ነው፣ይርጋውን

በተመሇከተ

ዯግሞ

አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ያሊነሱት ሰበር ሰሚ ችልት ሲዯርሱ ሉያነሱ የሚችለበት
ሥርዓት የሇም በማሇት በጽሁፌ ክርክር ወቅት ተከራክረዋሌ፡፡እኛም የግራ ቀኙን ክርክር
የስር ፌርዴ ቤትን ዋና መዜገብ በመመሌከትና ከሔጉ ጋር በማገናብ በሚከተሇው
መሌኩ ጉዲዩን መርምረነዋሌ፡፡
በመሰረቱ ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ወይም በተግባር ተጋቢዎች ተሇያይተው በየፉናቸው
የራሳቸውን ህይወት መኖር ከቀጠለ ሉፌርስ እንዯሚችሌ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ
አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 76 ዴንጋጌና ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በአዋጅ ቁጥር
454/1997 አንቀፅ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤት የሚያስገዴዴ
የሔግ ትርጉም ከሰጠበት የመ/ቁጥር 20398 ውሳኔ መንፇስ የምንገነበው ጉዲይ
ነው፡፡ጋብቻ ከሊይ በተመሇከተው የቤተሰብ ሔጉ ዴንጋጌ ወይም የሰበር ሰሚ ችልት
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ውሳኔ

ከፇረሰ

የጋብቻ

ውጤት

የሆነው

ንብረት

በፌርዴ

ቤት

ውሳኔ

መፌትሓ

የማያገኝበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ
በራሱ ጊዛ የፇረሰ ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245 ውሰኔ ማግኘቱ
የተረጋገጠ ሲሆን ይህ ውሳኔ ግን የጋብቻ ውጤትን በተመሇከተ በፌርዴ ቤት የዲኝነት
ጥያቄ ከማቅረብ የሚከሇክሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ ምክንያቱም የጋራ ንብረት ጥያቄ
የግዴ በፌርዴ ቤት የፌቺ ውሣኔ ከተሰጠ በሁኋሊ መቅረብ ያሇበት ጉዲይ ስሇመሆኑ
የቤተሰብ ሔጉ አያሳይም፡፡ስሇሆነም ፌቺው ከፌርዴ ቤት ውሳኔ ውጪ በሆነ መንገዴ
በተግባር የተከናወነ (Defacto divorce) መሆኑ የጋብቻውን ውጤትን በተመሇከተ
በፌርዴ ቤት ዲኝነት ከመጠየቅ የማይከሇክሌ ሲሆን ዋናውና መታሇፌ የላሇበት ነገር
የክፌፌለ

ጥያቄ በሔጉ በተረገው

የጊዛ ገዯብ ውስጥ

መቅረቡ መረጋገጡ

ሊይ

ነው፡፡በላሊ አገሊሇፅ በተግባር ፌቺ ያከነወኑ ተጋቢዎች የጋብቻውን ውጤት በተመሇከተ
ሇፌርዴ ቤት ክፌፌለን ማቅረብ ያሇባቸው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1677(1) እና 1845 ስር
በተመሇከተው የአስር አመት የጊዛ ገዯብ ውስጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡ የባሌና ሚስት የጋራ
ንብረት

ክፌፌሌ ጥያቄ ከጋብቻ መፌረስ በሁዋሊ በአስር አመት ጊዛ ውስጥ ካሌቀረበ

ቀሪ መሆን ያሇበት መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 17937 በቀረበው
ጉዲይ ሊይ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌና፡፡ይርጋውን ዯግሞ ክሱ በይርጋ ቀሪ
ነው የሚሇው ወገን በስርዓቱ መሰረት በግሌፅ አንስቶ መከራከር የሚጠበቅበት መሆኑን
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 234(1(ሏ)) እና 244(2(ሠ)) ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ ይርጋን
በተመሇከተ ፌርዴ ቤቱ በራሱ ሉያነሳው የማይችሇው ጉዲይ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1856(2) ዴንጋጌ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ወዯ ተያው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች በስር ፌርዴ
ቤት ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ ሥርኣቱን ጠብቀው የይርጋን ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ
መቃወሚያነት

አሊቀረቡም፡፡አመሌካች

በስር

ፌርዴ

ቤት

አንስተው

የተከራከሩት

መሰረታዊው ነጥብ የፌቺ ውሣኔ ሉሰጥ አይገባም ተብል በፌርዴ ቤት ከተወሰነ በኋሊ
የጋብቻ ውጤት ሊይ ክስ መመስረት ሔጋዊ አግባብነት የሇውም የሚሌ ብቻ ነው፡፡ይህ
ዯግሞ ይርጋውን አንስተው መከራከራቸውን የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ስሇሆነም አመሌካች
በስር ፌርዴ ቤትሥር ሥርዓቱን ጠብቀው ያሊነሱትን የይርጋ ክርክር በዙህ ሰበር ሰሚ
ችልት የሚያነሱበት አግባብ የላሇ መሆኑን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) ዴንጋጌ
ያስገነዜባሌ፡፡ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ ተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ውሣኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር

139762 ሚያዙያ 20 ቀን

2002 ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94407 ሏምላ
13 ቀን 2002 ዓ/ም በትዕዚዜ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)
መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. ሇክርክሩየወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
3. መዜገቡ ተግቷሌ፤ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
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የሰ/መ/ቁጥር 68190
ታህሳስ 5 ቀን 2004 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ሌማት ባንክ - ትእግስት አሰፊ ቀረበች
ተጠሪ፡- ወ/ሮ እመቤት ቱርፋ - ወኪሌ አዯፌርሰው ውዳ ቀረበ
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ በብዴር የተወሰዯን ገንብ ሇማስመሇስ የቀረበውን ክስ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
የተጀመረው

በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን ፣ ክሱ የተመሠረተው ባሌና

ሚስት በሆኑት አቶ አዯፌርሰው ውዳ እና በአሁዋ ተጠሪ ሊይ ነው፡፡ ተከሣሾች
ገንቡን የወሰደት ሇእህሌ ንግዴ ሥራ እንዯሆነ እና በወቅቱ አጠናቀው ባሇመክፇሊቸው
በቀሪ የሚፇሇግባቸውን ገንብ ከእነ ወሇደ እንዱከፌለት ይወሰንሇት ንዴ አመሌካች
ጠይቆአሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም የተከሣሾችን የመከሊከያ ክርክር ከሰማ በኋሊ ፣
የአሁንዋን ተጠሪ /ሚስት / በብዴር ውለ ሊይ ስሇመፇረምዋ አሌተረጋገጠም በማሇት
ከእዲው ነፃ አዴርጎአሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም
ውሣኔው ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካችን ይግባኝ ሰርዝአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው
የቀረበው በዙህ ሊይ ነው፡፡
አመሌካች ሚያዜያ 21 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ
ይታረምሇት ንዴ ጠይቆአሌ፡፡ እኛም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን
ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ የተሰማው ተጠሪ በብዴር የተወሰዯውን ገንብ የመክፇሌ
ኃሊፉነት

የሇበትም የተባሇው በሔጉ አግባብ ነው ወይ? በሚሇው
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ጭብጥ ሊይ ነው፡፡

በመሆኑም ይህን ጭብጥ ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር ፤ አቤቱታው ከቀረበበት
ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዜበን መርምረናሌ፡፡
ተጠሪ የተከሰሰችው ከባሇቤትዋ ጋር በመሆን እንዯሆነ ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ ባሇቤትዋ
የሆነው አቶ አዯፌርሰው ውዳ ዕዲው ይመሇከተዋሌ ተብል በፌ/ቤት ተወስኖበታሌ፡፡
ተጠሪ ስትከራከር የቆየችው ባሇቤቴ ገንቡን አሌተበዯረም በማሇት ሳይሆን ፣ በብዴር
ውለ ሊይ አሌፇረምኩም በማሇት ነው፡፡ ክሱን የሰማው ፌ/ቤትም በፉርማው ሊይ ብቻ
በመመሥረት እና ይህንኑ በሊቨራቶሪ አስመርምሮ የመጣሇትን ውጤት እንዯብቸኛ እና
ፌጹማዊ የሆነ ማስረጃ በመቁጠር ተጠሪን ከእዲው ነፃ አዴርጎአሌ፡፡ አመሌካች ከፉርማው
በተጨማሪ ውለ ሲፇረም የነበሩ እማኞች በመስክረነት እንዱሰሙሇት ስሇመጠየቁም
ከመዜገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ ግን / ክሱን የሰማው/ ፉርማውን በተመሇከተ
የመጣሇትን

የሊቨራቶሪ ውጤት እንዯብቸኛ ማስረጃ በመቁጠሩ ምስክሮቹን አሌሰማም፡፡

በላሊም በኩሌ ብዴሩ የተወሰዯው ሇንግዴ ሥራ ነው፡፡ የተጠሪ ባሇበት ነጋዳ ነው፡፡
በመሆኑም ጉዲዩ በንግዴ ሔግ ቁ

19 ከተቀመጠው ዴንጋጌ

ጋር ተገናዜቦ ይታይሌኝ

በማሇት ከአመሌካች ሇቀረበው ክርክርም ዋጋ አሌሰጠም፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታውን
ያቀረበው በማስረጃው አቀባበሌ እና በንግዴ ሔጉ የተመሇከተውን ዴንጋጌ አተረጓጎም
በሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪም ሁሇቱን ነጥቦች መሠረት በማዴረግ ክርክርዋን /መሌስዋን/
አቅርባሇች፡፡
እንዯምናየው አቶ አዯፌርሰው ውዳ እና ተጠሪ

ባሌና ሚስት ስሇመሆናቸው

አሊከራከረም፡፡ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ገንብ በብዴር የተወሰዯው ሇእህሌ ንግዴ ሥራ
እንዯሆነ እና አቶ

አዯፌርሰው ውዳም

ነጋዳ ስሇመሆኑም እንዯዙሁ ክርክር

የተነሳበት አይዯሇም፡፡ ተጠሪ እዲው አይመሇከተኝም የምትሇው ባሇቤቴ / አቶ አዯፌርሰው
ውዳ/ ከአመሌካች የተበዯረው ገንብ የሇም፣ ወይም የተበዯረው ሇንግዴ ሥራ ማስኬጃ
አይዯሇም፤ ወይም ዯግሞ ነጋዳ አይዯሇም በማሇት ሳይሆን ፣ የኔ ስምምነት እስከላሇ
ዴረስ ከብር 500/ አምስት መቶ ብር/ በሊይ ሇሆነው ብዴር ተጠያቂ አይዯሇሁም ፣
በብዴር ውለ ሊይ አሌፇረምኩም ፣ በንግዴ ሔግ ቁ 19 የተቀመጠው

ዴንጋጌ

በተሻሻሇው የፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁ 213/92 ተሽሮአሌ የሚለትን ምክንያቶች
በመስጠት ነው፡፡
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አመሌካች ከሥር ጀምሮ እየተከራከረ ያሇው ተጠሪም ከባሇቤትዋ ጋር በመሆን በብዴር
ውለ ሊይ ፉርማሇች ፡፡ ፉርማውን በሚመሇከት ከባሇሙያ የተሰጠው

አስተያየት

ብቻውን በብዴር ውለ ሊሇመስማማትዋ /ሊሇመፇርምዋ / ብቸኛ እና የተሟሊ ማስረጃ
ተዯርጎ መወሰዴ የሇበትም፡፡ በብዴር ውለ ሊይ አሌፇረመችም የሚባሌ እንኳን ቢሆን
በንግዴ ህጉ በተቀመጠው ዴንጋጌ መሠረት ዕዲው እስዋንም ይመሇከታሌ፡፡ በመሆኑም
የሥር ፌ/ቤቶች ተጠሪን ከእዲው ነፃ ማዴረጋቸው ተገቢ አይዯሇም፡፡ ውሣኔው ሔግን
መሠረት ያዯረገ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡
ክርክሩን በመጀመሪያ ዯረጃ የሰማው ፌ/ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተጠሪ
ከእዲው ነፃ ያዯረጉአት በብዴር ውለ ሊይ ያሇው ፉርማ የስዋ ስሇመሆኑ በባሇሙያ
ሉረጋገጥ አሌቻሇም በማሇት እና ይህ ከባሇሙያ የመጣውን አስተያየት እንዯብቸኛ
ማስረጃ በመውሰዴ ነው፡፡ ፌ/ቤቶቹ ላልቹን የአመሌካች ማስረጃዎች አሌሰሙም ወይም
የባሇሙያው አስተያየት ከላልች ማስረጃዎች ጋር በማገናብ አሌመኑም፡፡ የተካዯን
ፉርማ ሇማጣራት የባሇሙያ አስተያየት መጠየቁ አግባብ አይዯሇም የሚባሌ አይዯሇም፡፡
በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአንዴ ሰው ፉርማ በተሇያዩ ምክንያቶች ሉሇዋወጥ

የሚችሌበት

ሁኔታም ስሇሚኖር ላልች ተጨማሪ ማስረጃዎች ሳይሰሙ እንዯበቂና ብቸኛ ማስረጃ
ተዯርጎ መወሰደ አግባብ አይሆንም፡፡ ይህ የሰበር ችልትም እነዙህን ሁኔታዎች ግምት
ውስጥ በማግባት በሰበር መ/ቁ 14981 በሰጠው ውሣኔ ፉርማን በሚመሇከት የሚቀርበው
የባሇሙያ አስተያየት እንዯመጨረሻ ማስረጃ / conclusive evidence/

ተዯርጎ ሉወሰዴ

አይገባም እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በመሆኑም የሥር ፌ/ቤቶች ፉርማውን
በሚመሇከት ከባሇሙያ የቀረበሊቸውን አስተያየት ብቻ መሠረት በማዴረግ

መወሰናቸው

ተገቢ አይዯሇም፡፡ ይህ እንግዱህ በዙህ አግባብ የሚታይ ሲሆን ፣ ቀጥል መታየት
ያሇበት ተጠሪ በብዴር ውለ ተዋዋይ አሌነበረችም ቢባሌስ ከእዲው ከነጭራሹ ነፃነች
ወይም እዲው እስዋን አይመሇከትም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ከመዯረሱ በፉት ሉመረመር
የሚገባው የሔግ ነጥብ የሇም ወይ? የሚሇው ነው፡፡
ተዯጋግሞ እንዯተገሇጸው ብዴሩ የተወሰዯው ሇንግዴ ሥራ ማስኬጃ
ባሌ ወይም ሚስት የተዋዋሇው እዲ እንዯባሌና
ቁ 19 ተዯንግጎአሌ፡፡ በዙህ

ነው፡፡ የሚነግዯው

ሚስት ዕዲ እንዯሚቆጠር በንግዴ ሔግ

የንግዴ ሔግ ዴንጋጌ የባሌና ሚስት ዕዲ በተመሇከተ

የተዯነገገው የፌ/ብ/ሔግ ቁ 659 ተጠቅሶአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በፌትሏብሓር ሔጉ
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መጽሏፌ ተካቶ የነበረው የቤተሰብ ሔግ በአዋጅ ቁ 213/92 በመሻሻለ ወይም እራሱን
የቻሇ የተሻሻሇ የፋዳራሌ ቤተሰብ ሔግ በመውጣቱ በአሁኑ ጊዛ በፌ/ብ/ሔግ ቁ 659
የተቀመጠው

ዴንጋጌ ስሇባሌና ሚስት የጋራ ዕዲ በሚመሇከት ሇሚቀርበው ክርክር

አወሳሰን በዋቢነት ሉጠቀስ አይችሌም፡፡ በንግዴ ሔጉ የተቀመጠው ዴንጋጌ ቁ 19 ግን
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ ተሽኖአሌ፡፡ የሚባሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ በተሻሻሇው
የቤተሰብ ሔግም ቢሆን በአንቀጽ ጋር ስሇባሌና ሚስት ዕዲ በሚመሇከት የተዯነገገ
በመሆኑ ሉባሌ የሚችሇው በፌ/ብ/ሔግ ቁ 659 የተቀመጠው ዴንጋጌ በተሻሻሇው
የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 7ዏ ተተክቶአሌ ነው፡፡ ከባሌ ወይም ከሚስት በግሌ የሚጠየቅ ዕዲ
ከባሇዕዲው ተገቢ የግሌ ሃብት ፣ የግሌ ሃብቱ ዕዲውን ሇመሸፇን በቂ በማይሆንበት ጊዛ
ከጋራ ሃብታቸው እንዯሚከፇሌ በተጠቀሰው አንቀጽ 7ዏ/1/ የተመሇከተ ሲሆን ፣ ዕዲው
የመጣው

ሇባሌና ሚስቱ

ትዲር ጥቅም ከሆነ ዯግሞ ከጋራ ሃብታቸው

፣ የጋራ

ሃብታቸው ዕዲውን ሇመሸፇን በቂ በማይሆንበት ጊዛ ከባሌ ወይም ከሚስት የግሌ ሃብት
እንዯሚከፇሌ በንኡሰ አንቀጽ 2 ተዯንግጎአሌ፡፡
ወዯያዜነው

ጉዲይ

ስንመሇስ

ሇክርክሩ

መነሻ

የሆነው

ዕዲ

በብዴር

የተወሰዯው

ባሌናሚስቱ ሇሚተዲዯሩበት የንግዴ ሥራ ማካሄጃ ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ እንዲመሇከትነው
የተጠሪ ክርክር ዕዲውን የወጣው ባሇቤቴ ነው ከማሇት ባሇፇ የንግዴ ሥራው የጋራ
መተዲዯሪያችን አይዯሇም የሚሌ አይዯሇም፡፡ በበኩሊችን እንዯምንገነበው ከአመሌካች
ባንክ በብዴር የተወሰዯውን ገንብ የባሌናሚስቱ የጋራ መተዲዯሪያ ሇሆነው የንግዴ ሥራ
እንዱውሌ የተወሰዯ በመሆኑ የባሌና ሚስቱ የጋራ ዕዲ ነው፡፡ በመሆኑም የሥር
ፌ/ቤቶች/ ተጠሪን ከወዱሁ ከዕዲው ነፃ በማዴረግ የሰጡት ውሣኔ ሔጉን መሠረት ያዯረገ
አይዯሇም፡፡ አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ በሔጉ አተገባበር ረገዴ መሠረታዊ ስህተት
የተፇጸመበት ነው፡፡ ስሇዙህም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው
1.

ሣ

ኔ

የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ተጠሪን የመክሰስ መብት
የሇውም በማሇት በመ.ቁ 62817 ጥቅምት 29

ቀን 2003 ዓ.ም

የሰጠው

ውሣኔ እና ይህን ውሣኔ በማፅናት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁ
102296 የካቲት 1ዏ ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ትዕዚዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ
348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. ክስ የቀረበበት ገንብ ብር 348,024.54/ሶስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ ሃያ
አራት ብር ከሃምሣ አራት

ሣንቲም/ የባሌና ሚስቱ /የአቶ አዯፌርሰው ውዳ

እና የተጠሪ/ የጋራ ዕዲ በመሆኑ ተጠሪ ከዕዲው ነፃ የምትሆንበት ምክንያት
የሇም ብሇናሌ፡፡ በዙህ መሠረትም ገንቡን ከነወሇደ ተጠሪ ከባሇቤትዋ አቶ
አዯፌርሰው ውዳ ጋር በመሆን እንዴትከፌሌ ወስነናሌ፡፡
3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ ውሣኔው ዚሬ ታሔሣሥ 18 ቀን
2ዏዏ4 ዓ.ም በችልት ተነገረ ፡፡ መዜገቡ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ

ሃ/ዱ
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የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

የሰ/መ/ቁ. 70442
ታህሳስ 30ቀን 2004ዓ/ም
ዲኞች፡-ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ በቀሇ ቱፊ ተጠሪ፡- ወ/ሮ ባዩሽ እሽቴ

ከጠበቃ ዯጀኔ ታዯሰ ጋር ቀረቡ
-

ቀረቡ

መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ

ርዴ

ጉዲዩ የባሌና ሚሰት ንብረት ክፌፌሌ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሰረቱት
የክስ ማመሌከቻ

መነሻ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ሉቀርብ የቻሇው በባንክ ውስጥ ከገባው

ገንብ ውስጥ በትዲር ጊዛ ወጥቶ ሇአመሌካች አባት ገንባቸው በአመሌካች የተሰጠ ሆኖ
እያሇ እና በኦሮሚያ ክሌሌ ሇገዲዱ ግዴብ ማዝሪያ አካባቢ የሚገኙ ሁሇት የመኖሪያ ቤቶች
የሶስተኛ ወገንን ንብረቶች መሆናቸው ተገሌፆ እያሇ የጋብቻ ውጤቶች ናቸው ተብሇው
የጋራ ንብረቶች ናቸው በማሇት አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ እንዱካፇለ
የሰጡት

ውሣኔ

መሠረታዊ

የሆነ

የሔግ

ስህተት

አሇበት

ሲለ

በሥር ፌ/ቤቶች
አመሌካች

ቅሬታ

በማቅረባቸው ነው፡፡
የጉዲዩ አመጣጥም ሲታይ በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ ተጠሪ
የጋራ

ናቸው

የሚሎቸውን

ንብረቶች

አይነታቸውንና

ብዚቸውን

በመሇየት

ርዜረው

አቅርበዋሌ፡፡ በዙህዜርዜር ውስጥም እስከዙህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያከራክሩት ንብረቶች
በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ መገናኛ ቅርንጫፌ በአመሌካች ስም በነበረው የሂሳብ ቁጥር ውስጥ
የነበረ ብር 455,485.00 (አራት መቶ ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ አምስት
ብር) እና በኦሮሚያ ክሌሌ ሇገዲዱ ግዴብ ማዝሪያ አካባቢ የሚገኙት ሁሇት መኖሪያ ቤቶች
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ሲሆኑ አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር በእነዙህ ንብረቶች ሊይ የሰጡት
መከሊከያ መሌስ ከጥሬ ገንቡ ውስጥ ብር 400,000.00 (አራት መቶ ሺህ ብር)

ከባንኩ

በጋብቻ ጊዛ ወጥቶ የአመሌካች አባት ንብረት በመሆኑ በአመሌካች መሰጠቱንና በአጠቃሊይ
ገንቡ በትዲር ጊዛ የወጣ በመሆኑ አመሌካች እንዯማይጠየቁበት የሚገሌጽ ሲሆን አሁን
የሚያከራክሩትን ቤቶችን በተመሇከተ ዯግሞ የአመሌካች አባት ሇሌጅሌጆቻቸው እንዱሆኑ
የገዞቸው እንጂ የአመሌካችና የተጠሪ የጋብቻ ውጤት ያሇመሆናቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
ተጠሪ በበኩሊቸው ዯግሞ ጥሬ ገንቡን አመሌካች ያሊግባብ መውሰዲቸውን በመግሇጽ
ሇትዲር ጥቅም ያሇመዋለን ጠቅሰው እንዱሁም ቤቶቹ የጋራ ናቸው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
እነዙህን አከራካሪ ንብረቶችን በተመሇከተ ክርክሩ በዙሁ መሌኩ የቀረበሇትም ፌርዴ ቤትም
ጉዲዩን አጣርቶ በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ክርክር ውዴቅ አዴርጎ ንብረቶቹ የጋራ
ስሇሆኑ ግራ ቀኙ እኩሌ እንዱካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዙህ ውሳኔ አመሌካች ቅር
በመሰኘት

ይግባኛቸውን

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

ሇፋዳራለ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቢያቀርቡም

ይግባኛቸው

337 መሰረት ተሰርዝባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም

ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ
ይትም ጥሬ ገንቡ የአመሌካች አባት በመሆኑ ከባንክ በትዲር ጊዛ ወጥቶ በአመሌካች
የተወሰዯ ስሇመሆኑ ተረጋግጦ እያሇ አመሌካች ግማሹን ሇተጠሪ እንዱከፇለ ተብል
መወሰኑም ሆነ ቤቶቹን በተመሇከተ የሶስተኛ ወገኖች ንብረቶች መሆናቸው ተገሌጾ እያሇ
አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ እንዱካፇለ ተብል መወሰኑ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎችን
ከቤተሰብ ሔጉ ጋር ባሊገናበ ሁኔታ ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ግራ ቀኙ
በትዲር ውስጥ እያለ ከባንክ ወጪ የተዯረገን ብር እና በሶስተኛ ወገን ስም ያሇ ንብረት
ይካፇለ መባለ በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ሲባሌ
ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው
በአከራካሪ ንብረቶች ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ማስረጃውንና ሔጉን መሰረት ያዯረገ መሆኑን
ርዜረው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ተገቢ ነው ሲለ የተከራከሩ ሲሆን አመሌካችም
የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን

ክርክር

ዴንጋጌዎች

ሇሰበር

አቤቱታው

መሰረት
ጋር

ከሆነው

ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው
በማገናብ

ጉዲዩሇሰበርችልቱሲቀርብከተያውጭብጥአንፃርከሔጉአኳያእንዯሚከተሇውተመርምሯሌ፡፡
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ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ
ውሳኔ የፇረሰው ጥቅምት 02 ቀን 2002 ዓ/ም እንዯሆነና እንዯዙሁም ሇዙህ ሰበር ችልት
ሇቀረበው ክርክር ምክንያት የሆነው ጥሬ ገንብ ከባንኩ የወጣው መጋቢት 10፣14፣16 ቀን
2001

ዓ/ም

መሆኑን

(አራትመቶሺህብር)

ነው፡፡

ከባንኩ

ከገንቡ

በትዲር

ጊዛ

ውስጥ
ያወጡት

አመሌካችብር
መሆኑን

ሳይክደ

400,000.00
አጥብቀው

የሚከራከሩት ገንቡን የአመሌካች አባት በመሆኑ ከባንክ አውጥተው ሇአባታቸው የሰጡ
በመሆኑና በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሚያዙያ 23 ቀን 2000 ዓ/ም ስምምነት ሲዯረግም
ገንቡ ከባንክ ስሇመኖሩ ሳይጠቀስ ማሇፈ ገንቡ የጋራ ንብረት ያሇ መሆኑን ያሳያሌ
በማሇት ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች አሇ የሚለት የሚያዙያ 23 ቀን 2000 ዓ/ም
ስምምነት በግራ ቀኙ የንብረት ክርክር ሊይ በታች ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት ሳያገኝ የቀረው
የማስረጃው ክብዯት ተመዜኖ ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት ስሇሚገሇጽ ይህንን ማስረጃ መሰረት
አዴርጎ የሚቀርበው የአሁኑ ክርክር የሚሆነው የፌሬ ነገርና የማስረጃ ምና ጉዲይ ነው፡፡
ጉዲዩ የፌሬ ነገር ማጣራትና የማስረጃ ምና ጉዲይ ከሆነ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገመንግስት
አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988

አንቀፅ

10 መሰረት በዙህ ችልት የሚታ

ይጉዲይ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም የማስረጃ ምና የመሰረታዊ የሆነ ሔግ ስህተት መመኛን
የሚያሟሊ ጉዲይ አይዯሇምና ነው፡፡ በዙህም ምክንያት አመሌካች ሚያዙያ 23 ቀን 2000
ተዯረገ የተባሇውን ስምምነት መሰረት አዴርገው ያቀረቡት ቅሬታ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ
አሌተገኘም፡፡
የሚያዙያ

23 ቀን 2000 ዓ/ም ስምምነት ተቀባይነት ያጣበት ምክንያት በዙህ ችልት

ሉታይ የሚችሌ አይዯሇም ከተባሇ በጋብቻ ውጤቱ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ መመሌከቱ
ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዙህም መሰረት አመሌካች ብዚቱ ብር
አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ አምስት ብር)

455,485.00 (አራት መቶ ሃምሳ

የጋራ ስሇመሆኑ ሚያዙያ 23 ቀን 2000

ዓ/ም በተዯረገው ስምምነት አሌተገሇጸም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ስምምነቱ በበታች
ፌርዴ ቤቶች በማስረጃነቱ ተመዜኖ ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ በዙህ ችልት ተቀባይነት
የሚያገኝበት አግባብ የሇም፡፡ ላሊው አመሌካች ጥሬ ገንቡን ከባንክ ማውጣታቸውን ሳይክደ
ሇተጠሪ ሊካፌሌ አይገባም በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ገንቡ የላሊ ሰው በመሆኑ ከባንክ
አውጥቼ ሰጥቼአሇሁ የሚሌ ነው፡፡ ነገር ግን ገንቡ ትዲሩ ጸንቶ ባሇበት ጊዛ በአመሌካች
ስም በተከፇተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር የነበረና አመሌካች ከባንኩ አውጥተው ሇአባታቸው
የሰጡት መሆኑ ያሌተካዯ ከመሆኑም በሊይ ሇትዲር ጥቅም ውሎሌ የሚሌ ክርክር አመሌካች
200

ያሊ ቀረቡ በመሆኑ በትዲር ጊዛ የነበረ ንብረት የጋራ ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት
ጉዲይ ስሇሆነ የአመሌካች ክርክር ሔጋዊ መሰረት የሇውም፡፡ አመሌካች ገንቡን ሇላሊ ሰው
አሳሌፇው መስጠታቸው እስካሌተካዯ ዴረስ ገንቡ በትዲር ጊዛ ከባንክ በመውጣቱ ብቻ
ሇትዲር

ጥቅም

እንዯዋሇ

ሔጉ

ግምት

የሚወስዴበትን

አግባብ

አመሌካች

ተጠቃሚ

የሚሆኑበት ምክንያት የሇም፡፡ በትዲር ጊዛ ገንቡ ወይም ንብረቱ ከወጣ ሇትዲር ጥቅም
እንዯዋሇ

ሔጉ

ግምት

የሚወስዯው

የጋራ

ንብረትን

ሇላሊ

ሰው

አሳሌፍ

መሰጠቱ

የተረጋገጠበትን ሁኔታ ሁለ ስሊሇመሆኑ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅቁጥር 213/1992
አንቀጽ 85-93 ስር ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ይትና መንፇስ የምንገነበው ጉዲይ ነውና፡፡
በመሆኑም

ብር

400,000.00

(አራትመቶሺህብር)

አመሌካች

ከባንክ

አውጥተው

ሇአባታቸው መስጠታቸውን ካሇመካዲቸውም በሊይ አመሌካች የዙሁ ገንብ ባሇቤት ናቸው
የሚሎቸው አባታቸውም የገንቡ ባሇቤት የሆኑበት አግባብ ያሌተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች
ሇተጠሪ ግማሹን የማይከፌለበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ላሊው ብር
55,485.00 (ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማኒያ አምስት ብር)

የሚመሇከት ሲሆን

ይህ ገንብም ትዲሩ ፀንቶ ባሇበት ጊዛ ከባንክ መውጣቱ ያሌተካዯ ሲሆን አመሌካች ይህንኑ
የገንብ መጠን ሇላሊ ሰው መስጠታቸውን አሌገሇፁም፡፡ በጋብቻ የተፇራ ገንብ ትዲሩ ጸንቶ
ባሇበት ጊዛ ወጪ መሆኑ ከተረጋገጠ ሇትዲር ጥቅም እንዯዋሇ የባሌና ሚስትን ሃብት
ስሇማጣራት በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ

አዋጅ ቁጥር 213/1992 ከአንቀጽ 85-93 ካለት

ዴንጋጌዎች አንጻር የሔግ ግምት መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ በዙህ የሔግ ግምት ተጠቃሚ የሆነ
ወገንም ንብረቱ በጋብቻ ጊዛ የተሸጠ ወይም ጥሬ ገንብ ከሆነ በትዲር ጊዛ የወጣ መሆኑን
ካስረዲ በቂ ሲሆን ላሊው ወገን ዯግሞ ጋብቻው በፌቺ በፇረሰ ጊዛ ከንብረቱ የሽያጭ ገንብ
ወይም የጋራ የሆነ ላሊ ጥሬ ገንብ በሙለ ወይንም በከፉሌ የሚገኝ መሆኑን ወይም
ያሊግባብ አንዯኛው ተጋቢ ያባከነው መሆኑን በሔጉ በተመሇከተው የጊዛ ገዯብ ውስጥ ካስረዲ
የሽያጩ ገንብ ወይም ላሊ የጋራ የሆነ ጥሬ ገንብ በጋብቻ ጊዛ ሇጋራ ጥቅም ውሎሌ
የሚሇውን የሔግ ግምት እንዲፇረሰ ይቆጠራሌ፡፡
አመሌካች ሇክርክሩ መነሻ ምክንያት ከሆነው ጥሬ ገንብ ውስጥ ብር 55,485.00 (ሃምሳ
አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማንያ አምስት ብር) በጋብቻ ጊዛ ከባንክ የወጣ መሆኑን
በማስረዲት የሽያጩ ገንብ ሇጋራ የትዲር ጥቅም እንዯዋሇ ሔጉ ሇወሰዯው ግምት ተጠቃሚ
ሆነዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌም ተጠሪ ጋብቻው በፇረሰ ጊዛ ይኸው ጥሬገ ንብ በሙለ ወይንም
በከፉሌ በአመሌካች እጅእንዯሚገኝ ወይም አመሌካች ያሊግባብ የወሰደት ስሇመሆኑ ያሊስረደ
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መሆኑን የክርክሩ ሂዯት በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪ የሔግ ግምቱን ማፌረስ
አሌቻለም፡፡ በመሆኑም አመሌካች የብር 55,485.00 (ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ
ሰማኒያ አምስት ብር) ግማሽ ሇተጠሪ እንዱመሌሱ የሚገዯደበት ሔጋዊ ምክንያት በላሇበት
ሁኔታ የበታች ፌርዴ ቤቶች በዙህ ረገዴ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
ላሊው አመሌካች የሚከራከሩበት ነጥብ በኦሮሚያ ክሌሌ ሇገዲዱ ግዴብ ዘሪያ አካባቢ
ይገኛለ የተባለትን ሁሇት መኖሪያ ቤቶችን በተመሇከተ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ ነው፡፡
አመሌካች እነዙህ ቤቶችን ሇተጠሪ ሊካፌሌ አይገባም የሚለት ቤቶቹ የላሊ ሶስተኛ ወገን
ንብረቶች ናቸው በሚሌ ነው፡፡ እነዙህ ሶስተኛ ወገኖች የሚባለት ዯግሞ ከአመሌካችና
ከተጠሪ አብራክ የተወሇደ

ሌጆች

ሲሆን ቤቶቹን

ሇእነዙህ

ሔጻናት

ገዘ የሚባለት

የአመሌካች አባት ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመን
ስሌጣን ያሇው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ቤቶቹ የጋብቻ ውጤት
ያሇመሆናቸውን

የሚያሳዩ

ማስረጃዎችን ያሊቀረቡ መሆኑን አረጋግጧሌ፣

በአመሌካች

ምስክሮችም ጭምር ያሇመመስከሩንም ፌርዴ ቤቱ በውሳኔው ሊይ በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡
ይህ ፌሬ ነገር በይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሙለ በሙለ ተቀባይነት
አግኝቷሌ፡፡

እንዯዙሁም አመሌካች የቤቶቹ ባሇቤቶች የሚሎቸው ወገኖች ወይም በእነርሱ

በሔጉ አግባብ የተወከለ ሰዎች በሔጉ አግባብ ያቀረቡት ክርክርም የሇም፡፡ በመሆኑም ቤቶቹ
የላሊ ሶስተኛ ወገን ስሇመሆናቸው የሚያረጋግጥ ማስረጃ ባሌቀረበበት ሁኔታ አመሌካች
ቤቶቹ

የጋራ

አይዯለም

በማሇት

የሚያቀርቡት

ክርክር

ተቀባይነት

የሚያገኝ

ሆኖ

አሊገኘነውም፡፡ በትዲር ጊዛ በጋራ የተገኘ እና የፌቺ ውሳኔ ሲሰጥ ስሇመኖሩ የተረጋገጠ
ማናቸውም ንብረት የባሌና ሚስት የጋራ ስሇመሆኑ ሔጉ ግምት የሚወስዴበት ጉዲይ
መሆኑን የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀፅ 63(1) ዴንጋጌ
መገንብ

የምንችሇው

ጉዲይ ነው፡፡

በአጠቃሊይ የበታች

ፌርዴ ቤቶች

ውሳኔ ከሊይ

በተመሇከቱት ምክንያቶች ተሻሽል ሉወሰን የሚገባው ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 71624 ሔዲር 15 ቀን 2003
ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 103845 በ27/07/2003
በትእዚዜ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. አመሌካች የብር 400,000.00 (አራት መቶ ሺህ ብር) ግማሽ ገንብና በኦሮሚያ
ክሌሌ ሇገዲዱ ግዴብ ዘሪያ አካባቢ የሚገኙትን ሁሇት መኖሪያ ቤቶችን ሇተጠሪ
እንዱያካፌለ ተብል መወሰኑ ተገቢ ነው ብሇናሌ፡፡
3. ብር 55,485.00 (ሃምሳ አምስት ሺህ አራት መቶ ሰማንያ አምስት ብር) አመሌካች
ሇተጠሪ ሉያከፌለ አይገባም ብሇናሌ፡፡
4. በላልች ንብረቶች ሊይ የተሰጠው ውሳኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡
5. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ግራቀኙወጭናኪሣራየየራሳቸውንይቻለ፡፡
መዜገቡተግቷሌ፤ወዯመ/ቤትይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 65708
ቀን 02-5-2004 ዓ.ም
ዲኞች፡-

ሒጎስ ወሌደ
አሌማዉ ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ

አመሌካች፡- አቶ አራጋው አበበ - ጠበቃ ዯጉ መኮንን ጋር ቀረቡ
ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ራሓሌ ውብሸት - ጠበቃ ስንታየሁ በቀሇ ጋር ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የባሌና የሚስት የጋራ ሀብት ክፌፌሌን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ
በተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት ግራቀኙ የጋራ እና የግሌ በማሇት ያቀረቡትን
ክርክር

በመስማት

ተገቢ

ነው

ያሇውን

ውሳኔ

የሰጠ

በመሆኑ፣ጉዲዩን

በይግባኝ

የተመሇከተዉ የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በቃሉቲ ክ/ከተማ ክሌሌ ውስጥ ገሊን ሳይት ሊይ
የሔንጻ ቁ.133 ሆኖ የቤት ቁ.GA-B/33/01/11 የሆነውን ኮንዯሚኒየም ቤት በተመሇከተ
ብቻ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት ሲያዜ በላልቹ ሀብቶች ሊይ
የተሰጠውን ውሳኔ በማጽናት በመወሰኑ አመሌካች የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ ስህተት
እንዱታረምሌኝ በማሇት በማመሌከታቸው የቀረበ ነው፡፡

204

አመሌካች ሇዙህ የሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት
ተፇጽሞባቸዋሌ ያለዋቸውን ነጥቦች ያቀረቡ ሲሆን በቀን 14-6-2003 ዓ.ም በሁሇት ገጽ
የተጻፇ የቅሬታ ፌሬ-ሃሳብ፡- በተሻሻሇው የኢ.ፋ.ዳ.ሪ. የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር
213/92 አንቀጽ 57 ዴንጋጌ መሰረት ከጋብቻ በኋሊ ያሇግብይት በውርስ የተገኙ
ንብረቶች በፌርዴ ቤት እስካሌተገሇለ ዴረስ የጋራ ንብረቶች ናቸው በማሇት ውሳኔ
መሰጠቱ፣በስር ፌርዴ ቤት ክርክር የተነሳባቸው የባሌና የሚስት ንብረቶች የትኞቹ የግሌ
የትኞቹ የጋራ እንዯሆኑ ያስረደሌኛሌ ያሌኳቸውን የሰው ምስክሮች እና በውርስ ንብረት
ግምት የተገኘ ገንብ መሆኑን ያስረደሌኛሌ በማሇት በትዕዚዜ ይቅረብሌኝ ያሌኩት
የጽሐፌ ማስረጃ አስቀርቦ ሳይመሇከት ከፉሌ ውሳኔ በማሇት መወሰኑ፣በፌ/ሥ/ሥ/ህግ
ቁ.182(2) መሰረት ዲኝነት ሳይጠየቅ የንግዴ ቤት ትርፌ አመሌካች ከቤት ከወጣችበት
ጊዛ ጀምሮ ያሇውን ሌታካፌሊት ይገባሌ በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇውና
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ እንዱታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ
ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ ቀርበው መሌስ እንዱሰጡበት ታዝ መሌስ የሰጡ ሲሆን
ሚያዙያ 3 ቀን 2003 ዓ.ም በሶስት ገጽ የሰጡት የመሌስ ፌሬ-ሃሳብ፡- አመሌካች በውርስ
ያገኘው

ንብረት

የጋራ

እንዯተባሇ

በማስመሰሌ

ያቀረበው

ክርክር

ተቀባይነት

የሇውም፤የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የሰጡት ግን በውርስ ተገኘ የተባሇውን ንብረት
የጋራ ሀብት ነው በማሇት ሳይሆን በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ
ውስጥ

የተቀመጠው

ገንብ

በውርስ

ያገኘሁት

ንብረት

ሇሌማት

ተብል

ሲፇርስ

መንግስት የሰጠኝ የካሳ ገንብ ነው ያሇውን ሆኖ ነገር ግን ማስረጃ ያሊቀረበበትን ገንብ
የሚመሇከት በመሆኑ፣ይህም ፌርዴ ያረፇው በውርስ የተገኘን ንብረት በሚመሇከት
ሳይሆን

በውርስ

ሀብት

ምትክ

ካሳ

ሆኖ

ተከፇሇ

በተባሇው

ጥሬ

ገንብ

ሊይ

በመሆኑ፣የውርስ ሃብት ወዯ ገንብ ተቀይሮ ተገኘ የተባሇውን ጥሬ ገንብ የግሌ ሀብቴ
ነው በማሇት ክርክር ማቅረብ የሚችሇው ዯግሞ በፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 58
መሰረት

ንብረቱ

በመሆኑ፣በኢትዮጵያ
በተጠሪ

ስም

የግሌ

ይባሌሌኝ

በማሇት

በፌርዴ

ቤት

በማስገሇሌ

ብቻ

ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ ያሇው ገንብ ቀዯም ስሌ

የተከፇተ

በኋሊ

በአመሌካች

ጉትጏታ

በሁሇታችን

ስም

የተዯረገና

በሁሇታችን ጣምራ ፉርማ ብቻ የሚንቀሳቀስ የጋራ ሀብታችን በመሆኑ፣ በላሊ በኩሌ
የሠላዲ ቁ. 2-95871 የሆነን መኪና በውርስ ሀብት ግምት በተገኘ ገንብ የተገዚ ነው
በማሇት

አመሌካች

ያቀረበውን

ክርክር

በተመሇከተ
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አመሌካች

ሇክርክሩ

ምክንያት

የሆነውን መኪና በውርስ ነው ያገኘሁት የሚሌ ክርክር ያሊቀረቡ በመሆኑ፣መኪናውም
ጋብቻችን ጸንቶ በነበረበት ወቅት በግብይት የተገኘ በመሆኑ እና የግሌ ስሇመሆኑም
በፌርዴ ቤት የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 58 በሚያው መሰረት ያሊስወሰነ በመሆኑ እየቀረበ
ያሇው

ክርክር

ተቀባይነት

የላሇው

በመሆኑ፣የንግዴ

ቤትን

ትርፌ

በተመሇከተም

ባቀረብኩት የጋራ ሀብት ዜርዜር ውስጥ የጋራ ሀብታችን ነው በማሇት ካቀረብኳቸዉ
መካከሌ አንደ እና ዋነኛዉ በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች የመሌስ መሌስም ቀርቧሌ፡፡

በግራቀኙመካከሌየተዯረገውየክርክርሂዯትአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተመሇከተው

ሲሆን

ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች፣ከታያው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናብ መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇዙህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዝ
የነበረው ጭብጥ አመሌካች በውርስ ያገኘሁት ንብረት በሌማት ምክንያት ፇርሶ ካሳ
የተከፇሇኝ ነው ያሇውን ገንብ የጋራ ሀብት ነው የመባለን አግባብነት እና ላልችንም
ተያያዥነት ያሊቸውን ነጥቦች ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ የተያው ጉዲይ ከዙሁ
ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዙሁ መሰረት በግራቀኙ
መካከሌ አከራካሪ የነበሩ እና ውሳኔ ያገኙ

እንዯዙሁም በበታች ፌርዴ ቤቶች በመታየት

ሊይ ያለ በርካታ የፌቺ ውጤትን የሚመሇከቱ የሀብት ክርክር ያሇ ሲሆን በዙህ የሰበር
ሰሚ ችልት እያከራከረ ያሇው እና የዙህን የሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ የሚያሻው
አመሌካች ከውርስ ሀብት መሰረት ባዯረገ የካሳ ክፌያ አገኘሁት የሚለት በኢትዮጵያ
ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ የሚገኝ ብር 276,320 (ሁሇት መቶ ሰባ ስዴስት ሽህ
ሶስት መቶ ሃያ ብር)፣ አመሌካች በዙሁ የውርስ ሃብት በተገኘ ካሳ ገንብ ሊይ ቀንሼ
የገዚሁት ተሸከርካሪ ነው የሚለት የሠላዲ ቁ.2-95871 አ.አ. የሆነው እና ከንግዴ ቤት
የሚገኝን ገቢ በተመሇከተ ስሇመሆኑ መገንብ ይቻሊሌ፡፡
በመጀመሪያ ዯረጃ የንግዴ ቤት ትርፌ በተመሇከተ ተጠሪ በግሌጽ ዲኝነት ባሌጠየቁበት
ሁኔታ መወሰኑ አግባብነት የሇውም በማሇት በአመሌካች የቀረበውን ክርክር ስንመሇከት
ተጠሪ ባቀረቡት መሌስ በግሌጽ ዲኝነት የጠየቁበት ስሇመሆኑ ከመከራከራቸውም በሊይ
በፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ስንመሇከት ከንግዴ ዴርጅቱ የሚገኘውን ገቢ
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ከቤት ከወጣሁበት ቀን ጀምሮ ሌካፇሌ ይገባሌ በማሇት ዲኝነት የጠየቁ በመሆኑ በዙህ
ነጥብ ሊይ ዲኝነት ሳይጠየቅበት የተወሰነ ነው በማሇት ከፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.182(2) አኳያ
የተነሳው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በዙህ ነጥብ ሊይ
አመሌካች ያነሱት ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡ ላሊው የውርስ ሀብት መሰረት
ባዯረገ የካሳ ክፌያ የገዚሁት ተሸከርካሪ ነው በማሇት አመሌካች የሚያነሱትን ክርክር
በተመሇከተ ተሸከርካሪው ግራቀኙ በጋብቻ ተሳስረው ባለበት ወቅት የተገዚ ስሇመሆኑ
አሊከራከረም፡፡ መኪናው በጋብቻ ወቅት የተገዚ ከሆነ ዯግሞ በቤተሰብ ህጉ በግብይት
ስሇተገኙ ሀብቶች በሚመሇከት ዴንጋጌ የሚገዚ ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡

በተሻሻሇው

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ. የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 58 መሰረት ባሌና ሚስት ከተጋቡ በኋሊ አንደ የግሌ
ሀብቱ በሆነ ንብረት ሇውጥ ያገኘዉ ወይም በግሌ ገንቡ የገዚቸው ወይም የግሌ
ንብረቱን ሽጦ የሚያገኘው ገንብ የግሌ ሀብቱ ይሆናሌ በማሇት በንኡስ አንቀጽ አንዴ
ስር ሲዯነግግ በዙሁ ዴንጋጌ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ስር ዯግሞ በዙህ አንቀጽ ንኡስ ቁጥር
አንዴ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇጻሚ የሚሆነው በግብይት የተገኘው ንብረት የግሌ
ይባሌሌኝ ብል አንዯኛው ወገን ጥያቄ ሲያቀርብ እና ፌርዴ ቤት ሲያጸዴቀው ብቻ ነው
በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ በዙህ ነጥብ ሊይ አመሌካች ተሸከርካሪው የግለ እንዱባሌሇት
ሇፌርዴ ቤት በማቅረብ ያጸዯቀ ስሇመሆኑ ያቀረበው ክርክር የሇም፡፡ አመሌካች በህጉ
በተቀመጠው መሰረት በፌርዴ ቤት በጋብቻ ወቅት የተገዚው ተሽከርካሪ የግሊቸው
እንዱባሌሊቸዉ አቅርበው ያስወሰኑት ነገር በላሇበት ሁኔታ በዙህ የፌቺ ውጤት ክርክር
ሊይ የግሌ ሀብት ነው በማሇት ያነሱት ክርክር አግባብነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡ በዙህ
ነጥብ ሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶች በጋብቻ ወቅት የተገዚውን የሠሇዲ ቁ.2-95871 አ.አ.
የሆነው ተሽከርካሪ የጋራ ነው ተብል መወሰኑ በአግባቡና የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ
ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡
በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ አሇ የተባሇውን ገንብ በተመሇከተ
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ አመሌካች ከበታች ፌርዴ ቤቶች ጀምሮ እየተከራከረ ያሇው
ገንቡ የተገኘው በውርስ የተሊሇፇሌኝ ንብረት በሌማት ምክንያት በመፌረሱ የተነሳ
የተከፇሇኝ ካሳ ነው በማሇት ነዉ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው ገንቡ የጋራችን ነው፣ቀዯም ስሌ
በራሳቸው ስም የተከፇተ እና በኋሊ ግን በአመሌካች ጉትጎታ በሁሊታችን ፉርማ ብቻ
እንዱንቀሳቀስ ያዯረግነው የጋራ ሀብታችን ነው በማሇት ይከራከራለ፡፡ አመሌካች በበታች
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ፌርዴ ቤት ይሄንን ያስረደሌኛሌ የሚለትን ማስረጃዎች እንዯቆጠሩና ፌርዴ ቤቱ ቀዯም
ስሌ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ያሊስገሇሌክ በመሆኑ የሚያመጣው ሇወጥ የሇም በማሇት
ያሇፊቸው ስሇመሆኑ በቅሬታቸው አመሊክተዋሌ፡፡ ችልቱም በዙህ ነጥብ ሊይ የተነሳውን
ክርክር እንዯመረመረው አመሌካች በተጠቀሰዉ ንግዴ ባንክ አሇ የሚለት በቀጥታ
ከውርስ ሀብቱ የካሳ ክፌያ የተገኘ ነው በማሇት በመሆኑ በፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ
አንቀጽ 58 መሰረት በጋብቻ ወቅት በግብይት እንዯተገኘ ንብረት በመቁጠር ቀዯም ሲሌ
የግሌህ ስሇመሆኑ ያሇስገሇሌክ በመሆኑ በማስረጃ እንዱጣራ የሚፇቀዴበት አግባብ የሇም
መባለ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም አመሌካች እየተከራከሩ ያለት በግብይት
ስሇተገኘው ሀብት ሳይሆን በቀጥታ ከውርስ ሀብቶች ሇሌማት ተብል በመፌረሱ ምክንያት
ከተከፇሇኝ ካሳ የተገኘ ነው በማሇት በመሆኑ በግብይት ስሇተገኙ ንብረቶች የሚመሇከት
የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 58 ስር የሚሸፇን አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ የአመሌካች ክርክር
የሚሸፇነው ከጋብቻ በኋሊ በዉርስ በግለ ያገኘው ወገን የግሌ ንብረቱ ሆኖ ይቀጥሊሌ
የሚሇውን

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ.

የቤተሰብ

ህግ

አዋጅ

ቁጥር

213/92

አንቀጽ

57

ስር

የተመሇከተውን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ስሇመሆኑ መገንብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም
በዙህ ነጥብ ሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን ዴንጋጌ በመጥቀስ
አከራካሪ

የሆነው

ገንብ

የውርስ

ሀብት

ስሇመሆን

ወይም

አሇመሆን

አመሌካች

የማስረዲት መብት እንዯላሇው በመቁጠር መታሇፈ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡
አመሌካች

በዙህ

ነጥብ

ሊይ

ሇማስረዲት

ማስረጃ

የቆጠረ

ስሇመሆኑ

በቅሬታውም

ያመሊከተ ከመሆኑም በሊይ በበታች ፌርዴ ቤቶችም የተጠየቀ እና ፌርዴ ቤቶቹ ቀዴሞ
በፌርዴ ቤት የግለ ስሇመሆኑ ባሊስወሰነበት ሁኔታ የማስረጃዎቹ መሰማት የሚያመጣው
ሇውጥ የሇም በማሇት የታሇፇ ስሇመሆኑ ከውሳኔው መረዲት ይቻሊሌ፡፡
በዙሁ

መሰረት

ጉዲዩን

በመጀመሪያ

የተመሇከተው

የፋ/የመጀ/ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

በኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አራት ኪል ቅርንጫፌ አሇ የተባሇው ጥሬ ገንብ የግሌ ሀብት
ወይም የጋራቸዉ ሀብት ስሇመሆን ወይም አሇመሆን ግራቀኙ ባሊቸው ማስረጃ ሉያጣራ
ሲገባ ሳያጣራ ውሳኔ መሰጠቱ አግባብነት የሇውም፡፡ አመሌካች ገንቡ የግሌ ስሇመሆኑ
ሇማስረዲት የቆጠራቸውን ምስክሮች እና እንዱቀርቡሇት የጠየቃቸውን የጽሐፌ ሰነድች
በመስማት እና በማስመጣት እንዯዙሁም የተጠሪን የማስተባበያ ማስረጃ በመስማት እና
ፌርዴ ቤቱም ሇፌትሔ አሰጣጡ ተገቢ ነው የሚሇውን ማስረጃ በመስማት ውሳኔ
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መስጠት ሲጋበው ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የቤተሰብ ህግ ዴንጋጌ በመጥቀስ ማሇፈ
አግባብነት የላሇው በመሆኑ እና የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም የተፇጸመውን ስህተት
ሳያርም ማሇፈ ትክክሇኛ አካሄዴ ያሇመሆኑን ተገንዜበናሌ፡፡
ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች

በተጠቀሰው

የንግዴ ባንክ ያሇውን ጥሬ ገንብ

በተመሇከተ ተገቢዉን ማጣራት ሳያዯርጉ የዯረሱበት መዯምዯሚያ አግባብነት የላሇውና
መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተዉን
ዉሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዯ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዜ. ቁ. 103132 በቀን 7-6-2003ዓ.ም በዋሇው
ችልት እና የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዜ.ቁ. 78970 በቀን 7-4-2003 ዓ.ም
በዋሇው ችልት በዙህ የሰበር ሰሚ ችልት አከራካሪ በሆኑት የሠሇዲ ቁጥሩ 295871 አ.አ. የሆነ እና የንግዴ ዴርጅት ገቢን በተመሇከተ የሰጡት ውሳኔ
በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. በኢትዮጵያ

ንግዴ

ባንክ

አራት ኪል

ቅርንጫፌ የሚገኘውን

ጥሬ

ገንብ

በተመሇከተ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዜ.ቁ.103132 በቀን 7-6-2003ዓ.ም በዋሇው
ችልት እና የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመዜ.ቁ. 78970 በቀን 7-4-2003 ዓ.ም
በዋሇው ችልት የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት
ተሸሯሌ፡፡
3. በጋብቻ ወቅት በግብይት የተገኘ ንብረት የግሌ ነው ተብል በፌርዴ ቤት
ካሌተወሰነ በስተቀር የጋራ ሀብት ነው ተብል መወሰኑ እና ከጋራ የንግዴ
ዴርጅት የተገኘ ገቢ የጋራ ነዉ መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
4. በኢትዮጵያ

ንግዴ

ባንክ

አራት ኪል

ቅርንጫፌ የሚገኘውን

ጥሬ

ገንብ

በተመሇከተ የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ በመስማት እና
ሇፌትሔ አሰጣጡ አስፇሊጊ ነው የሚሇውን ማስረጃ በመስማት ገንቡ የጋራ
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ወይም የግሌ ስሇመሆኑ በተመሇከተ ተገቢዉን ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት በዙህ
ነጥብ ሊይ ብቻ ጉዲዩን በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.343(1) መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
በዙህ ችልት ውሳኔ ካገኙት ዉጪ ያለትን በተመሇከተ በበታች ፌርዴ ቤቶች
የተሰጠው ውሳኔ አሌተነካም፡፡
5. በዙህ ችልት በቀን 25-6-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረዉ የዕግዴ
ትዕዚዜ የሠሇዲ ቁ. 2-95871 አ.አ. የሆነውን ተሽከርካሪ እና የንግዴ ቤቱን ገቢ
በተመሇከተ ጉዲዩ እሌባት ያገኘ በመሆኑ ተነስቷሌ፡፡
6. በዙህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰሙ ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡

መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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የሰ/መ/ቁ. 69657
ቀን 28-6-2004 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሏምዙያ ሼክ ኢብራህም ቀረቡ
ተጠሪ፡-አቶ አብዱ ኡስማኤሌ ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአፇጻጸም ክስ የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪ የአመሌካች ባሇቤት በነበረ በአቶ ዲውዴ
ዩሱፌ ሊይ ያስፇረዯውን ገንብ ሇማስፇጸም ስንቀሳቀስ በአወዲይ ከተማ የሚገኘውንና
አመሌካች የግላ ነው በምትሇው መኖሪያ ቤት ሊይ እንዱፇጸም በመታዘ፣አመሌካች
ጉዲዩን በመጀመሪያ ሇተመሇከተው በአሮሚያ ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት በምስራቅ ሏረርጌ
ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጣሌቃ ገቢ ሆና በመከራከር በዙህ ንብረት ሊይ ሉፇጸም
የማይገባ ስሇመሆኑ ትዕዚዜ ያሰጠች ሲሆን፣ተጠሪ በበኩለ በክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የተሰጠውን ትዕዚዜ በመቃወም ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በማቅረብ እና
ፌርዴ ቤቱም ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ የአመሌካች ግማሽ ዴርሻ ሳይነካባት በፌርዴ
ባሇዕዲው ግማሽ ዴርሻ ሊይ እንዱፇጸም ያ በመሆኑ እና የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም
ይሄንኑ

ውሳኔ

በማጽናቱ

አመሌካች

የተፇጸመዉው

መሰረታዊ

የህግ

እንዱታረምሌኝ በማሇት ሇዙህ የሰበር ሰሚ ችልት በማመሌከቷ የቀረበ ነው፡፡
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ስህተት

አመሌካች በቀን 06-10-2003 ዓ.ም በሶስት ገጽ በተጻፇ የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ
ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች በማንሳት ያቀረበች ሲሆን ፌሬ-ሀሳቡ፡አመሌካች እና የፌርዴ ባሇዕዲ እ.ኤ.አ.በ1993 ወይም በ1985 ዓ.ም የነበረንን ጋብቻ
በሀሮማያ ወረዲ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመዜ.ቁ.815 ከፇረሰ በኋሊ እ.ኤ.አ.በ24-5-94 ወይም
በ1986ዓ.ም 4 የሀገር ሽማግላዎች መርጠን በተፇራረምነው የንብረት ክፌፌሌ ውሌ
የአሁን አመሌካች የአቶ ዲውዴ ዩሱፌ ዴርሻ ብር 200,000/ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ሰጥቼ
አሁን

አፇጻጸም

የቀረበበት

ቤት

ዴርሻዬ

ሁኖ

ከ1986ዓ.ም.

ጀምሮ

የግላ

ሆኖ

ስጠቀምበት የቆየሁ ስሇመሆኑ በተረጋገጠበት፣የፌርዴ ባሇዕዲ እና የፌርዴ ባሇመብት
የክርክሩ ምክንያት የሆነውን ውሌ የተፇራረሙት ጋብቻችን ከፇረሰ እና ንብረት
በሽማግላዎች ከተከፊፇሌን ከበርካታ ዓመታት በኋሊ በ1993 ዓ.ም ስሇመሆኑ ግሌጽ ሁኖ
እያሇ፣በፌርዴ ባዕዲው እና በፌርዴ ባሇመብት መካከሌ በተፇራረሙት የመኪና ግዥ እና
ሽያጭ ውሌ ሊይ ሳሌፇርም እና ንብረታችንን ቀዯም ሲሌ ተከፊፌሇን የተሇያየን
ስሇመሆኑ ግሌጽ ሆኖ እያሇ በንብረቴ ሊይ አፇጻጸም እንዱቀጥሌ መባለ አግባብነት
የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ
በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዝ በሰጠው መሌስ ሇዕዲው መክፇያ እንዱውሌ
የታው ቤት አሁንም በፌርዴ ባሇዕዲ ስም ያሇ በመሆኑ፣የአመሌካች የግሌ ንብረት
ስሇመሆኑ ያቀረባቸው አንዴም ማስረጃ በላሇበት ሁኔታ፣በፋዳራሌ የቤተሰብ ህጉም
የንብረት ክፌፌሌን የማጽዯቅ ስሌጣን ያሇው ሽማግላዎች ሳይሆኑ ፌርዴ ቤት ብቻ
ስሇመሆኑ ስሇሚዯነግግ፣ይፇጸም የተባሇውም በራሷ ዴርሻ ሳይሆን በፌርዴ ባሇዕዲው
ዴርሻ በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች
የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተመሇከተው
ክርክሮች፣ከተያው

ጭብጥ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

ሲሆን

ችልቱም

ዴንጋጌዎች

ጋር

የተነሱትን
በማገናብ

መርምሮታሌ፡፡ በዙሁ መሰረት ጉዲዩ ሇዙህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዝ
የነበረው ጭብጥ የአመሌካች ትዲር በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ የቀዴሞ ባሇቤታቸው በገቡት ዕዲ
መነሻ ቀዯም ሲሌ በክፌፌሌ ሇአመሌካች በዯረሰ መኖሪያ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ ይገባሌ
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የመባለን አግባብነት ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ ከዙሁ ቀዯም ሲሌ ከተያው ጭብጥ
አኳያ የተያው ጉዲይ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዙሁ መሰረት ወዯ ተያው ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች እና በፌርዴ ባሇዕዲው አቶ
ዲውዴ ዩሱፌ ጋር ያሊቸው የጋብቻ ግንኙነት በፌቺ የፇረሰበትን ጊዛ በተመሇከተ
አመሌካች በዙህ የሰበር አቤቱታቸው ሊይ እ.ኤ.አ. በ1993 ነው በማሇት ያቀረቡ ሲሆን
በበታች ፌርዴ ቤቶች ግን አመሌካችም ራሳቸው ሲከራከሩ የነበሩት በመካከሊቸው
የነበረው ጋብቻ የፌቺ የፇረሰው በቀን 16-8-1993ዓ.ም በመዜ.ቁ.815 በአሮማያ ወረዲ
ሸሪአ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ እና በበታች ፌርዴ ቤቶችም በፌሬ-ነገር የተረጋገጡት ነጥብ
ይሄው በመሆኑ በዙህ የሰበር ሰሚ ዯረጃ አመሌካች ያነሱትን ክርክር ችልቱ የሚቀበሇው
ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡
በዙሁ የክርክር ሂዯትም በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት ፌሬ-ነገሮች አመሌካች እና
የፌርዴ ባሇዕዲ አቶ ዲውዴ ዩሱፌ በጋብቻ ተሳስረው የኖሩ ስሇመሆኑ፣በግራቀኙ መካከሌ
የነበረው ጋብቻም በቀን 16-8-1993 ዓ.ም በወረዲ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በፌቺ የፇረሰ
ስሇመሆኑ፣የጋብቻ ፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ግራቀኙ ስምምነት ያዯረጉ ሆኖ በፌርዴ
ቤት ግን ቀርቦ ያሌጸዯቀ ስሇመሆኑ፣ እስከ አሁን ዴረስም አከራካሪው ቤት በፌርዴ
ባሇዕዲ

ስም

ተመዜግቦ

የሚገኝ

እና

በስሙም

ግብር

የሚከፇሌበት

ስሇመሆኑ

የተመሇከቱት ነጥቦች ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ የፌርዴ ባዕዲ አቶ ዲውዴ ዩሱፌ ሇአሁኑ ዕዲ
ምክንያት የሆነውን እና በባንክ ዕዲ ተይዝ እያሇ ሇአሁን ተጠሪ ሽጦታሌ የተባሇውን
ተሽከርካሪ

የሸጠው

በቀን

26-4-1993ዓ.ም

ስሇመሆኑ፣ሇአሁን

አፇጻጸም

ምክንያት

የሆነውን ዕዲ ተጠሪ በፌርዴ ባሇዕዲው ሊይ ያስፇረዯው ዯግሞ በቀን 18-7-1995ዓ.ም
ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ-ነገር ረገዴ የተረጋገጡ ነጥቦች ናቸው፡፡
ከሊይ እንዯተመሇከተው በፌሬ-ነገር የተረጋገጡትን ነጥቦች ይን አግባብነት ያሊቸውን
ዴንጋጌዎች ስንመሇከት ሇአሁን ዕዲ ምክንያት የሆነው ተሸከርካሪ የተገዚው በአመሌካች
እና

በፌርዴ

ባሇዕዲ

መካከሌ

የነበረው

ጋብቻ

ከመፌረሱ

ከአራት

ወራት

በፉት

በመሆኑ፣ተጠሪ ዯግሞ የፌርዴ ባሇዕዲው አቶ ዲውዴ ዩሱፌን በዙሁ የተሸከርካሪ ግዢ
ምክንያት በመክሰስ ያስወሰነበት በአመሌካች እና በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ መካከሌ የነበረው
ጋብቻ በፇረሰ በ2ኛ ዓመቱ በቀን 18-7-1995ዓ.ም. ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ሆኖም ግን
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የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ በህግ ተቀባይነት ያሇው ህጋዊ ክፌፌሌ ስሇመፇጸም ወይም
አሇመፇጸም በተመሇከተ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዙህ ክርክር
ነጥብ ሊይ አመሌካች አጥብቃ የሚትከራከረው በሸሪአ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሳኔ ከተሰጠ
በኋሊ በሽማግላዎች ዕርቅ በማዴረግ የፌርዴ ባሇዕዲውን የአቶ ዲውዴ ዩሱፌ ዴርሻ
በተመሇከተ 200000 ብር /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ በመክፇሌ አከራካሪውን ቤት የግላ
አዴርጌዋሇሁ በሚሌ ነው፡፡ ሆኖም የተዯረገው የፌቺ ውጤት ስምምነት ምን ያህሌ የህግ
ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡ በዙህ ነጥብ ሊይ የኦሮሚያ
የቤተሰብ

ህግ

አዋጅ

ቁ.69/1995

እና

83/1996

አንቀጽ

110/5/

እንዯዙሁም

የፋ/የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ213/92 አንቀጽ 83/3/፣117 ስር በግሌጽ እንዯተዯነገው የፌቺ
ውጤት

በስምምነት

በሚያሌቅበት

ወይም

በሽማግላዎች

ወይም

በባሇሙያዎች

በሚወሰንበት ጊዛ ውሳኔው ተፇጻሚነት የሚኖረው ሇፌርዴ ቤቱ ቀርቦ ተቀባይነት
ሲያገኝ ብቻ እንዯሆነ፣ፌቺን እና የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ውሳኔ የመስጠት እና
የማጽዯቅ ስሌጣን የፌርዴ ቤት ብቻ ስሇመሆኑ እና ላሊ ማንኛውም አካሌ በጉዲዩ ሊይ
ውሳኔ የመስጠትም ሆነ የማጽዯቅ ስሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ አስገዲጅ በሆነ ቃሌ
ተቀምጧሌ፡፡

በዙህም

ጉዲይ

አመሌካች

በስምምነት

የንብረት

ክፌፌሌ

ያዯረጉ

ስሇመሆናቸው ክርክር ያቅርቡ እንጂ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ የጸዯቀ ወይም የተወሰነ
ስሇመሆኑ ያነሱት የክርክር ነጥብ የላሇ ከመሆኑም በሊይ በዙህ ነጥብ ሊይ የተሰጠ ፌርዴ
የላሇ ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤት በፌሬ-ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ነጥብ ነው፡፡ አንዴ
የፌቺ ውጤት ዯግሞ በህጉ አግባብ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ እስካሌጸዯቀ ዴረስ በሽማግላዎች
ፉት የተዯረገ የንብረት ክፌፌሌ ስምምነት መኖሩን በማመሊከት መከራከሪያ ማዴረግ
የማይቻሌ እና ህጉም ሇእንዯዙህ ዓይነት ስምምነት ጥበቃ የማያዯርግ ስሇመሆኑ ከሊይ
ከተመሇከቱት የዴንጋጌዎች ዓሊማ፣ይት እና መንፇስ መገንብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም
የተጠሪ የአፇጻጸም ሂዯት አመሌካች ግማሽ ዴርሻ ሳይነካ በፌርዴ ባሊዕዲው ግማሽ ዴርሻ
ሊይ እንዴቀጥሌ መባለ የሚነቀፌበት አግባብ የሇም ብሇናሌ፡፡
ባጠቃሊይ የክሌለ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና የሰበር ሰሚ ችልት የተጠሪ የአፇጻጸም ክስ
ሂዯት የአመሌካችን ግማሽ ዴርሻ ሳይነካ በፌርዴ ባሇዕዲው በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ ግማሽ
ዴርሻ ሊይ እንዱቀጥሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ በአግባቡና የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ
ስህተት የላሇበት ነው ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዜ.ቁ.125214 በቀን 239-2003

ዓ.ም

በመዜ.ቁ.93945

በዋሇው
በቀን

ችልት

እና

26-5-2003

ዓ.ም

የኦሮሚያ
በዋሇዉ

ጠቅሊይ
ችልት

ፌርዴ
የሰጡት

ቤት
ውሳኔ

በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. ተጠሪ ያቀረበው አፇጻጸም የአመሌካች ግማሽ ዴርሻ ሳይነካ በፌርዴ ባሇእዲዉ
ግማሽ ዴርሻ ሊይ እንዱቀጥሌ መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
4. በዙህ ችልት ሰኔ 06 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ
ትዕዚዜ ተነስቷሌ፡፡

መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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የሰ/መ/ቁ. 67924
መጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ምንያ ገ/ሥሊሴ - አሌቀረቡም
ተጠሪዎች ፡- ወ/ሪት መሠረት ዓሇማሁ - አሌቀረበም
መዜገቡ የተቀጠረው ሇምርምራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው በጋብቻ ተሳስረው የነበሩ ተጋቢዎች ሇረዥም ተሇያይተው
በመኖራቸው ምክንያት ይህ የትዲር ግንኙነት ተቋርጧሌ የሚባሇው እንዳት ነው?
የሚሇውን አከራካሪ ነጥብ አስመሌክቶ የአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በአብሊጫ ዴምፅ የሰጠውን ዲኝነት ከዙህ ቀዯም በዙህ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት ይህንኑ የህግ ጥያቄ አስመሌክቶ ከሰጠው ትርጉም ጋር በማገናብ
አግባብነቱ ሇመመሌከት በሚሌ ነው፡፡
የጉዲዩም

መነሻ

ሚስትነታቸውን

የአሁን

አመሌካች

የሚያረጋግጥ

ውሳኔ

በአ/አበባ
ካገኙ

ከተማ
በኋሊ

የመጀመሪያ
የአሁን

ተጠሪ

ዯረጃ
የሟች

ፌ/ቤት
ሌጅ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሰረት ይኸው ውሳኔ መብታቸውን እንዯሚነካ በማስረዲት
የክርክር ተካፊይ ከሆነ በኋሊ አመሌካችና ሟች አባቴ በህግ በታወቀ የጋብቻ ሥርዓት
ግንኙነት አሌመሰረቱም፤ ጋብቻ አሇ እንኳ ቢባሌ አመሌካች ከአስር ዓመታት በሊይ
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ኑሯቸውን ውጭ አገር አዴርገው ተሇያይተው የኖሩ በመሆኑ ጋብቻው ፇራሽ ነው፡፡
በመሆኑም የተሰጠው የሚስትነት ማረጋገጫ ውሳኔ ይሰረዜሌኝ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ፌ/ቤቱም ጉዲዩን እንዯገና አንቀሳቅሶ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ
በአመሌካችና በሟች መካከሌ የጋብቻ ግንኙነት ስሇመኖሩ በሁኔታ ተረጋግጧሌ፡፡ ምንም
እንኳ አመሌካችና ሟች ጋብቻቸው ባሇበት ጊዛ በተሇያየ ሀገር ተሇያይተው መኖራቸው
ቢታወቅም ጋብቻቸውን ቀሪ አያዯርገውም፡፡ ምክንያቱም በፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ
አንቀጽ 55 እንዯተመሇከተው ተጋቢዎች በስምምነት ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዛ
ተሇያይተው መኖር እንዯሚችለ መብታቸው ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን
አመሌካች የሟች ሚስት ናቸው በማሇት የተሰጠው የሚስትነት ማረጋገጫ ውሳኔ
ሉሰረዜ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡
የአ/አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአሁን አመሌካችና ሟች የጋብቻ ግንኙነት
የነበራቸው ስሇመሆኑ በማስረጃ መረጋገጡን ተቀብል፤ ነገር ግን ሁሇቱም ሇ18 ዓመታት
ያህሌ ተሇያይተው በመኖራቸው ምክንያት የቀጠሇ የትዲር ግንኙነት እንዲሌነበረ መረዲት
ይቻሊሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 31891 ሇረዥም ጊዛ
ተሇያይተው ከኖሩ፤ በዙህም ጊዛ ውስጥ የባሌና ሚስት ዓይነት ግንኙነት ያሊነበራቸው
ሰዎች ሚስትነት ወይም ባሌነት ተረጋግጦ ማስረጃ ሉሰጣቸው እንዯማይችሌ ያመሇከተ
ሲሆን በላልች የሰበር ሰሚ ችልት መዜገቦችም ተመሳሳይ የህግ ትርጉም ሰጥተበታሌ፡፡
በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ሟችና የአሁን አመሌካች ሇ18 ዓመት ተሇያይተው የኖሩና
በዙህም ጊዛ ውስጥ የትዲር ግንኙነታቸው ባቋረጡበት ሁኔታ የአሁን አመሌካች ሚስት
ናቸው በማሇት የሰጠው ውሳኔ አግባብ ሆኖ አሌተገኘም በሚሇው ትችቱ መነሻ የሥር
ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡
የአ/አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ ችልትም ይኸው የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ የህግ
ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በማሇት የአሁን ተጠሪን አስቀርቦ ሳያከራክር
መዜገቡን ግቶታሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ይህንኑ ሲመስሌ ግራ ቀኙ ከዙህ ቀዯም በስር ፌ/ቤቶች
በየዯረጃው

ያቀረቡትን

ክርክር

በማጠናከር

አቅርበዋሌ፡፡
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በሰበር

ዯረጃ

የፀሁፌ

ክርክራቸውን

እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ እንዯመረመርነውም የአሁን አመሌካችና
የተጠሪ አባት ሟች የጋብቻ ግንኙነት የነበራቸው ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤቶች በተሰጡት
ዲኝነቶች

የተረጋገጠ

ግንኙነትታቸው

ጉዲይ

ሁሇቱም

ሲሆን

አከራካሪ

ተሇያይተው

ነጥብ

በመኖራቸው

ሆኖ

የተገኘው

ምክንያት

ይህ

ተቋርጧሌ

የጋብቻ
ወይስ

አሌተቋረጠም በሚሇው ጭብጥ ስር የተሰጠው የይግባኝ ሰሚው እና የሰበር ሰሚው
ችልት ውሳኔዎች ይህ ሰበር ሰሚው ችልት በዙህ አከራካሪ ነጥብ ስር በላልች ወገኖች
ክርክር መነሻ የሰጠውን ትርጉም መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡
የአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ምንም እንኳ የአሁን አመሌካችና ሟች
በተሇያየ ሀገር በመኖራቸው በኑሮ የተሇያዩ ቢሆኑም የጋብቻ ግንኙነታቸው ግን
ሳይቋረጥ የሇቀ መሆኑ ተረጋግጧሌ የሚሌ ውሳኔ የሰጠው በአሁን አመሌካች በኩሌ
የቀረቡትን የሰው እና የተሇያዩ የሰነዴና ገሊጭ ማስረጃዎችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡
በአኳያው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሁሇቱ ተጋቢዎች መካከሌ የነበረው የጋብቻ ግንኙነት
መቋረጡን አረጋግጫሇሁ ያሇው በአመሌካች በኩሌ በቀረበው የሰነዴ እና ገሊጭ ማስረጃ
ሆኖ የቀረበውን በቪዱዮ የተቀረፀውን ምስሌ ብቻ ምርኩዜ አዴርጏ የማስረዲት ብቃቱን
በመመን እንዯሆነ የውሳኔው ግሌባጭ አስረጂ ነው፡፡
ይኸውም የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርቦ ከተመሇከተውና ሇውሳኔው መነሻ
አዴርጎ ከያው ማስረጃ መካከሌ ፤
በአመሌካች አማካኝነት የቀረቡት የዯብዲቤ ሌውውጦችና ፌቶግራፍች ተጠሪዋ የአሁኑ
አመሌካች በውጭ ሀገር በነበረችበት ጊዛ ከሟች ጋር የነበራት ግንኙነት አሇመቋረጡን
ያመሇክታሌ፤ የወረዲ 19 መረዲጃ እዴር የቀረበው መግሇጫ ሟች እና የአሁን አመሌካች
በባሌና ሚስት መመዜገባቸውን አረጋግጦ በመሊኩ፤ የቀረበውም የቪዱዮ ፉሌም የአሁን
አመሌካች ከውጭ ሀገር ሇሟች በምትሌከው ገንብ ሟች ቤቱን እየሰሩ መሆኑን
በማረጋገጥ የዯረሰበትን ውጤት ሇባሇቤታቸው ሇአሁን አመሌካች ሇመግሇፅ መሌዕክቱን
ሇመሊክ የተቀረፀ ሲሆን ከዙሁ ምስሌ ሟች ከአሁን አመሌካች ጋር የትዲር ግንኙነታቸው
ሊይ ቁርጥ ያሇ መሆኑን ሇመገንብ ተችሎሌ በሚሌ የማስረጃውን አግባብነትና ሚዚን
የመረመረበትን ክፌሌ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛው ፌ/ቤት ከዕዴር የመጣው ማስረጃ
የዕዴሩ ማህተምም ሆነ ቁጥር የላሇው በመሆኑ ተአማኒነት ያሇው ብል ሇመቀበሌ
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የሚቻሌ አይዯሇም፤ የግሌ ዯብዲቤዎችና ፌ/ቤቱ የተመሇከተው የቪዱዮ ማስረጃ የትዲር
ግንኙነቱ

ስሇመቀጠለ

የሚያመሇክት

ነገር

የላሊቸውና

እምነት

የሚጣሌባቸው

ማስረጃዎች አይዯለም፡፡ ሇሟች 40 ቀን መታሰቢያ የታተመው የጥሪ ወረቀትም
በማንኛውም ጊዛ ሉታተም የሚችሌ በመሆኑ ታማኝነት ያሇው አይዯሇም የሚሇውን
ትችት በመስጠት ከጋብቻ የመነጨው ግንኙነት ስሇመቀጠለ በማስረጃ አሌተረጋገጠም
ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡
በእርግጥ ይህ በፌሬ ነገርና ፌሬ ነገርን ሇማስረዲት የቀረበውን ማስረጃ ታማኝነት
የመመርመር የማስረዲት አቅሙን የመመን ሥሌጣኑ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እንጂ
ሇዙሁ የሰበር ሰሚ ችልት በህግ የተሰጠው ሥሌጣን ባሇመሆኑ በዙህ በይግባኝ ሰሚው
ፌ/ቤት በማስረጃ አመዚን ረገዴ የሰጠው ዲኝነት እንዯገና ሇመመርመር፤ አግባብነቱን
ሇማየት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡
ይሁን እንጂ በአሁን አመሌካችና በሟች መካከሌ የነበረው የጋብቻ ግንኙነት በመኖሪያ
ቦታ መሇያየት የተነሳ ሳይቋረጥ ግንኙነቱ እንዲሇ፤ እንዯቀጠሇ ነበር በማሇት የአሁን
አመሌካች ያቀረቡት ማስረጃ እና የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት ሇሰጠው ውሳኔ ምርኩዜ
አዴርጎ የያው ማስረጃ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣኑ ትችት
ባሳረፇበት የሰነዴ እና ገሊጭ ማስረጀዎች ሊይ ብቻ የተገዯበ አይዯሇም የሟች እህት
የሆኑትን እና የሟች ጏረቤትን የምስክርነት ቃሌ ሁለ የያ ነው፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት
ካሇው የምስክርነት ቃሌ ውስጥ ሁሇቱም በአካባቢ በእዴር፣ በቤት ስራ ማህበር በባሌና
ሚስትነት እንዯሚታወቁ፤ ሟች ሥራ ስሊሌነበራቸው ተጠሪዋ የቤተሰባቸውን ኑሮ
ሇመሇወጥ ከባሇቤታቸው ጋር ባዯረጉት ስምምነት ወዯ ውጭ አገር ሄዯው ሥራ
በመስራት በሚሌኩት ገንብ ቤት መስራታቸውን ሟችም ሲታመም ገንብ በመሊክ
ታስታምመው እንዯነበር እስከ ሟች ዕሇተ-ሞት በትዲር ሁኔታ ውስጥ እንዯነበሩ
በመግሇጽ ያረጋገጡበት ይገኝበታሌ፡፡
ስሇዙህ የሰው ማስረጃ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ያሇው የሇም ክርክርን ሇማስረዲት የቀረበን
ማስረጃ ከማስረጃው አግባብነት ተቀባይነት እና የማሳመን ብቃት አንጻር በማየት
የማይቀበሇው ሆኖ በመገኘቱ ምክንያት ሳይመሇከተው የቀረ ካሌሆነ በቀር ክርክርን
በማስረዲት የቀረበን የተከራካሪ ወገን ማስረጃ በፇቀዯ ውዴቅ ማዴረግ እንዯማይችሌ
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ስሇማስረጃ አቀባበሌ በተዯነገጉት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 257፣ 258 እና 259 ተመሌክቷሌ፡፡
ይህም የተከራካሪ ወገንን የመዯመጥ መብት ሇማስከበር ሲባሌ የተረጋ ሥርዓት ነው፡፡
እንዱሁም የበታች ፌ/ቤት ወይም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በክርክርና ክርክርን ሇማስረዲት
የቀረበን፤ የተሰማን ማስረጃ አንዴ በአንዴ በማገናብ በመተቸት፤ የሚቀበሇውንና
የማይቀበሇውን በመሇየት ዲኝነት መስጠት እንዯሚገባ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 181 እና 182
በተመሇከተው የፌርዴ አፃፃፌ ሥርዓት ተዯንግጓሌ፡፡
የበሊይ ፌ/ቤትም ይህ ዲኝነት የፌርዴ አፃፃፌ ስህተት የማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓት
ጉዴሇት መፇፀሙን የሥር ፌ/ቤቶች የመዜገብ ግሌባጭ የሚያስረዲና ሳይመረመርና
ሳይታይ የታሇፇው የማስረጃ ይት በመዜገቡ ሊይ ሰፌሮ ከተገኘ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
242 መሰረት በዙሁ የመዜገብ ግሌባጭ ሊይ በመመርኮዜ አስፇሊጊውን ዲኝነት መስጠት
እንዯሚቻሌም ተመሌክቷሌ፡፡
ስሇሆነም የአሁን አመሌካችና የሟች የጋብቻ ግንኙነት ሳይቋረጥ እስከ ሟች ዕሇተ ሞት
ዴረስ ግንኙነት የቀጠሇ ስሇመሆኑ የሥር የአ/አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰው
ማስረጃ ያረጋገጠው የፌሬ ነገር ጉዲይ ስሇመሆኑ ተገንዜበናሌ፡፡
ይህም ከሆነ በሀገሪቱ ወጥ የሆነ የህግ አተረጓጎምና አፇጻጸም ማስፇን ይቻሌ ንዴ እንዯ
አንዴ ስሌት ተቆጥሮ በሰጠው በአዋጅ ቁጥር 454/97 ዴንጋጌ መሰረት የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች ተሰይመው የሰጡት የህግ
ትርጉም በበታች ፌ/ቤቶች የአስገዲጅነት ኃይሌ ወይም ባህርይ የሚኖረው ትርጉም
በተሰጠበት እና ዲኝነት እንዱሰጥበት በቀረበው ጉዲዮች መካከሌ የተነሳው የፌሬ ነገርና
የህግ ጥያቄ የተመሳሰሇ ሆኖ ከተገኘ ብቻ ነው፡፡
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዙህ አዋጅ መሰረት የተጠቀሰውንና አስቀዴሞ ትርጉም
የተሰጠበትን በሰበር መ/ቁ 31891 የተሰጠውን ውሳኔ ማየት እንዯሚቻሇው ሁሇቱም
ሇ12 ዓመታት ተሇያይተው እንዯኖሩ ተጠሪም በውጭ ሀገር በመኖር ሊይ እንዲሇች ላሊ
ባሌ አግብታ ትኖር እንዯነበር በክርክር ዯረጃ የቀረበው ሳይጣራ የተሰጠ ውሳኔ ስሇሆነ
እንዯገና ተጣርቶ ሉወሰን ይገባሌ በማሇት ሇሰጠው ዲኝነት እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው
ፌ/ቤት በዯፇናው የፋዳራሌ ሰበር ሰሚ ችልት ትርጉም በሰጠባቸው "ላልች መዜገቦች"
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የሚሇው አገሊሇጽ በሰበር መ/ቁ 14290፤ 20938 የተሰጠውን ሇመጥቀስ ተፇሌጏ ከሆነም
ተሇያይተው የኖሩ ተጋቢዎች በየፉናቸው የየራሳቸውን ህይወት ስሇመጀመራቸው ሟች
ላሊ ሚስት አግብተው ስሇመኖራቸው በሰው ተከራካረው የሚያውቅ መሆኑ ሁለ ታይቶ
ትርጉም የተሰጠበት ስሇሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ በአሁን አመሌካች በምንያ ገ/ስሊሴ እና
ተጠሪ ወ/ሪት መሰረት ዓሇማየሁ መካከሌ ከተነሳው ክርክር ጋር የሚመሳሰሌ አይዯሇም፡፡
የሚመሳሰሌ ባሇመሆኑና ባሇመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 454/97 መሰረት ታይቶ ሉወሰን
የሚችሌ አይዯሇም፡፡
በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እና የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት
የሰጡት ውሳኔ በማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓትና በአዋጅ ቁጥር 454/97 አፇጻጸም ረገዴ
አንጻር

ሲታይ

የሰጡት

ውሳኔዎች

መሰረታዊ

የህግ

ስህተት

የተፇፀመበት

ሆኖ

አግኝተነዋሌ የሚከተሇውንም ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው

ሳ

ኔ

1. የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ 14194 በ26/2/2003 ዓ/ም
የሰጠው ፌርዴ፤ በአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 14801
በ20/7/03 ዓ/ም በአብሊጫ ዴምፅ የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1)
መሰረት ተሽሯሌ፡፡ የአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 1706/00 በቀን
6/11/2002 ዓ/ም የሰጠው ፌርዴ ፀንቷሌ፡፡
ይህ የሰበር ክርከር ስሊስከተሇው ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡
ት/
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የሰ/መ/ቁ. 72420
ቀን 22-8-2004 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ኬሪያት ያህያ

-

ቀረቡ

ተጠሪዎች፡- ሏጂ ጅሀዴ ኡመር በላሇበት

መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ

ር ዴ

ጉዲዩ የባሌና ሚስት የፌቺ ውጤትን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በጅማ
ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በአመሌካች ከሳሽነት ነው፡፡ አመሌካች ባቀረበችው ክስ በግራ
ቀኙ

መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ በጅማ ዝን የሸርአ ፌርዴ ቤት የፇረሰ መሆኑን፣

ከፌቺ በኋሊ የጋብቻ ውጤትን በተመሇከተ ግን በመዯበኛ ፌርዴ ቤት የመጠየቅ መብት
ተጠብቆሌኝ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ ዴርሻዬን እንዱሰጠኝ በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪም መሌስ
እንዱሰጥበት ታዝ በሰጠው መሌስ ጉዲዩ ከዙህ በፉት ሇዙሁ የወረዲ ፌርዴ ቤት ቀርቦ
የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ውሳኔ መስጠት ያሇበት ፌቺ ውሳኔ የሰጠው ፌርዴ ቤት
ራሱ ስሇመሆኑ በማመሌከት ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ ዴጋሚ ሉታይ አይገባውም በሚሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞ አቅርቧሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የክሌለ የወረዲ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር
በመስማት ቀዯም ሲሌ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ክስ ቀርቦ ማየት ያሇበት የፌቺ
ውሳኔውን የሰጠው ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ይሄው ፌርዴ ቤት ውሳኔ የተሰጠበት
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በመሆኑ ዴጋሚ ሉቀርብ አይገባም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.5 እና 245/2/ መሰረት
በቀረበው የመጀመሪያ መቃወሚያ መሰረት ውዴቅ በማዴረግ መዜገቡን ግቶታሌ፡፡
ይሄው ውሳኔ በክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ሆነ የሰበር ሰሚ ችልት ጸንቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዙሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ነሏሴ 26 ቀን
2003 ዓ.ም በተጻፇ ባቀረበችው አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ
ያሇቻቸውን ነጥቦች ያነሳች ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- በመካከሊችን የነበረው ጋብቻ በጅማ ዝን
ሸርዓ ፌርዴ ቤት ከፇረሰ በኋሊ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ሇጅማ ዝን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ዴርሻዬን እንዱሰጠኝ ክስ አቅርቤ ውሳኔ የሰጠበት ሁኖ ተጠሪ ከውሳኔው ይግባኝ
በመጠየቁ የክሌለ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የክሌለ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውጤትን
በተመሇከተ ሇመመሌከት ስሌጣን የሇውም በሚሌ ውሳኔውን በመሻር ክሱን ግን ስሌጣን
ሊሇው ፌርዴ ቤት የማቅረብ መብትን ጠብቆሌኛሌ፡፡ በዙሁ መሰረት ሇጅማ ዝን ሸርዓ
ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቤ ስከራከር ከቆየሁ በኋሊ ጉዲዩን ሇማየት አሌችሌም በማሇት
ውሳኔ በመስጠቱ ምክንያት ሇከተማው የወረዲ ፌርዴ ቤት ያቀረብኩት ክስ በመሆኑ
ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ተመሌክቶ ውሳኔ ሉሰጥበት ሲገባ ከዙህ በፉት የተመሇከትኩት ነው
በማሇት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የቀረበውን የፌቺ ዉጤት ክርክር ውዴቅ ማዴረጉ
አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ

ፌትሔ የማግኘት መብትን ያጣበበ

ነው

በማሇት

እንዱታረምሊት ጠይቃሇች፡፡ በዙህ ጉዲይ አመሌካች ያቀረበችው የፌቺ ውጤት ክስ
የሸርዓም ሆነ የመዯበኛ ፌርዴ ቤት በመመሌከት ውሳኔ መስጠት ሲገባቸው መታሇፈ
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 37 መሰረት ፌትሔ ከማግኘት መብት አኳያ
ሇመመርመር በሚሌ ያስቀርባሌ በመባለ እና ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዝ መጥሪያ
ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፍ ጉዲዩ ሇውሳኔ አዴሮአሌ፡፡
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ
በፌቺ በሸርዓ ፌርዴ ቤት የተቋጨ ስሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ የፌቺ ውሳኔ በሸርዓ
ፌርዴ ቤት ከተሰጠ በኋሊ አሁን እያከራከረ ያሇው የፌቺ ውጤት መመሌከት ያሇበት
የትኛው ፌርዴ ቤት ነው የሚሇው ነጥብ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥ
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 78/5/ መሰረት ሇሚቋቋሙት የሏይማኖት ፌርዴ
ቤቶች እውቅና እንዯተሰጠ እና እንዯሚዯራጁ ተመሌክቷሌ፡፡ በዙሁ አግባብ በተቋቋሙት
223

የሏይማኖት ፌርዴ ቤቶች የተከራካሪ ወገኖችን ፇቃዯኝነት መሰረት በማዴረግ ሉዲኙ
እንዯሚችለ በዙሁ ህገ-መንግስት አንቀጽ 34/5/ ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በዙህ አግባብ ግራ
ቀኙ ጉዲያቸውን ሇሸርዓ ፌርዴ ቤት በማቅረብ የፌቺ ውሳኔ ያገኙ ስሇመሆኑ መመሌከት
ይቻሊሌ፡፡ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ግን አመሌካች የሸርዓ ፌርዴ ቤት በመዯበኛ ፌርዴ
ቤት መጠየቅ እንዴችሌ መብት ጠብቆሌኝ አሰናብቶኛሌ በሚሌ ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት ክስ
ያቀረበች ስሇመሆኑ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ውሳኔ የፌቺ ውጤትን ተመሌክቶ
ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሳኔ የሰጠው ነው በማሇት ያሌተቀበለት
መሆኑን፣ ጉዲዩን ሇተመሇከተው የሸርዓ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውጤቱን በተመሇከተ ክስ
ያቀረበች ስሇመሆኑ፣ ሁኖም ግን የፌቺ ውሳኔ የሰጠው የሸርዓ ፌርዴ ቤት አመሌካች
በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ቀዴሞ ክስ ማቅረባቸው ሇዙህ የሸርዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት
ፌሊጎት የላሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ በማሇት አናስተናግዴም በሚሌ መዜገቡን የጉት
ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡
ከዙህ ሁለ መገንብ የሚቻሇው ቀዴሞ የፌቺ ውሳኔ የሰጠው የሸርዓ ፌርዴ ቤት በግራ
ቀኙ መካከሌ ያሇውን የፌቺ ውጤት በተመሇከተ ተመሌክቶ ውሳኔ ሇመስጠት ያሌፇሇገ
መሆኑን እና በዙህም ምክንያት መዜገቡን ስሇመዜጋቱ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የፌቺውን
ውሳኔ የሰጠው የሸርዓ ፌርዴ ቤት የንብረት ክፌፌለንም በተመሇከተ እሌባት ይሰጣሌ
ተብል ቢገመትም የሸርዓ ፌርዴ ቤቶች ይሄንን የክርክር ነጥብ በተመሇከተ ሇመዯበኛ
ፌርዴ ቤት እንዱያቀርቡ መብት በመጠበቅ መዜገብ ሲጉ ወይንም አናስተናግዴም
በማሇት ተከራካሪዎችን ሲያሰናብቱ ዛጎች መብታቸውን ሇማስከበር ያሊቸው መፌትሓ
ምን እንዯሆነ መመሌከት ተገቢ

ይሆናሌ፡፡ በዙሁ መሰረት ከሊይ እንዯተመሇከተው

በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇውን ክርክር ይዲኛሌ ተብል የተቋቋመው አካሌ እና ግራ ቀኙ
ፇቃዯኝነታቸውን የገሇጹሇት አካሌ በተሇያየ ምክንያት ጉዲዩን ሇመመሌከት ያሌፇሇገ
እንዯሆነ ዛጎች በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 37/1/ መሰረት ጉዲያቸውን ሇመዯበኛ
ፌርዴ ቤት የማቅረብ እና ፌትሔ የማግኘት መብት ሉጠበቅሊቸው የሚገባ ስሇመሆኑ
መገንብ ይቻሊሌ፡፡
መዯበኛ ፌርዴ ቤቶችም እንዯዙህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ዛጎች ጉዲያቸውን ሇመዯበኛ
ፌርዴ ቤት በማቅረብ ፌትሔ የማግኘት መብታቸው ሉረጋገጥ ስሇሚገባ፣ ጉዲዩን
እንዱያይ

የቀረበሇት

የሸርዓ

ፌርዴ

ቤት
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ጉዲዩን

አሌመሇከትም

በማሇት

በብይን

ተከራካሪዎችን ያሰናበተ ስሇመሆኑ እየታወቀ እና ይሄ ሲሆን መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች
ጉዲዩን

የማያስተናግደ

ከሆነ

ዯግሞ

ዛጎች

ያሊቸውን

ፌትሔ

የማግኘት

መብት

የሚያጣብብ በመሆኑ አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ባጠቃሊይ

የሸርዓ

ፌርዴ

ቤት

ተከራካሪዎች

በፌርዴ

ቤቱ

ሇመዲኘት

ፇቃዯኛ

ባሇመሆናቸው አሊስተናግዴም በማሇት የጋውን ጉዲይ ስሌጣን ያሇው መዯበኛ ፌርዴ
ቤት አሊስተናግዴም በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ
ስህተት

የተፇጸመበት

ነው

ብሇናሌ፡፡

በመሆኑም

ቀጥል

የተመሇከተውን

ውሳኔ

ሰጥተናሌ፡፡

ውሳኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዜ.ቁ.128962 በቀን 21-102003 ዓ.ም በዋሇው ችልት፣ የጅማ ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዜ.ቁ.18872 በቀን
02-6-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የጅማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዜ.ቁ.
21069 በቀን 15-4-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ
ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. መዯበኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የፌቺ ውጤት ጥያቄ ማስተናገዴ
አሌችሌም በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡
3. የጅማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የፌቺ ውጤት ክስ
በተመሇከተ የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት እና በማጣራት ተገቢውን ውሳኔ
እንዱሰጥበት በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.341/1/መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
4. በዙህ ችልት በአመሌካች ሊይ የዯረሰውን ወጪና ኪሳራ የራሷን ትቻሌ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 71126
ሰኔ 5 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ወርቅነሽ ሰብስቤ - ወኪሌ ፌቅርተ እንዯሻው ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ሻሇቃ ባሻ እንዯሻው - ቀረበ
2. አቶ እሸቱ እንዲላ - ቀረበ
መዜገቡ ያዯረው ሇውሳኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሆኖ የፌቺ ውጤትን የሚመሇከት ሲሆን በዙህ ሂዯት
በተሸጠው የጋራ መኖሪያ ቤት ሊይ አመሌካች የቀዯምትነት መብት ይገባኛሌ ጥያቄን
የሚመሇከት ሆኖ የተጀመረው በዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዜቦች ብሓ/ክሌ/መንግስት በሀዋሳ
ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ ጉዲዩን በቅዴሚያ የተመሇከተው ይሄው የክሌለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በቀን 28-10-2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ባሌና ሚስት
በሚሸጠው የጋራ ቤት ሽያጭ ሂዯት ሊይ ተጫራች ሆነው እንዱሳተፈ የተፇቀዯሊቸው
ስሇመሆኑ፣ በጨረታው ሂዯት ግን የአሁን 2ኛ ተጠሪ ያሸነፇ ስሇመሆኑ፣ ቀዯም ሲሌም
አመሌካች ያመሇከቱት የቅዴሚያ መብት ጥያቄ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ግን በጨረታው ሂዯት
ተጫራች ሆነው እንዱሳተፈ መብት የሰጠ እንጅ የቀዯምትነት መብት ባሇመሆኑ፣ በዙሁ
ቀን ጠዋት የተሰጠው ትዕዚዜ ይሄንን ሳያገናዜብ በስህተት ስሇመሆኑ በማመሊከት
የቀረበውን የቀዯምትነት መብት ጥያቄን ውዴቅ በማዴረግ በጨረታው ሂዯት ተሳትፍ
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አሸናፉ የነበረው 2ኛ ተጠሪ ቤቱን የገዚ ስሇመሆኑ የቀረበውን ሪፖርት በማጽዯቅ ውሳኔ
ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዙህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ያቀረበች ሲሆን ፌ/ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራቀኙን ክርክር በመስማት
ይሄንኑ የክሌለ የመጀ/ዯረጃ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡ የክሌለ የሰበር ሰሚ
ችልትም

የቀረበሇትን

ቅሬታ

የተፇፀመ

መሰረታዊ

የህግ

ስህተት

የሇም

በማሇት

በማጽናት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
አሁን የቀረበው አቤቱታ በዙሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ባቀረበችው
የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች በማንሳት
የተከራከረች ሲሆን ፌሬ ሃሳቡ፡- ቀዯም ሲሌ የክሌለ የወረዲ ፌ/ቤት ቤቱን ቅዴሚያ
እንዴወስዴ የሰጠውን አስገዲጅ ትዕዚዜ በመሇወጥ ላሊ ትዕዚዜ መስጠቱ ተቀባይነት
ያሇው

አካሄዴ

ባሇመሆኑ፣

ስሇጋራ

ባሇሀብትነት

ከሚመሇከቱት

የፌትሏብሓር

ዴንጋጌዎች አኳያ በቀዯምትነት በግዥ ስሇማስቀረት መብት ከሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች
አንጻር በበታች ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ አግባብነት የላሇው በመሆኑ እንዱታረምሌኝ
የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ታዝ በየራሳቸው
ጥቅምት 8 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ ባሌና ሚስት በሚሸጠው ቤት ጨረታ ሊይ
እንዱሳተፈ

የተዯረገ

እና

በሂዯቱ

እንዯማንኛውም

ተሳታፉ

ተሳትፇው

የተሸነፈ

ስሇመሆኑ፣ 2ኛ ተጠሪ በሂዯቱ አሸናፉ በመሆን ቤቱን የገዚ በመሆኑ እና 1ኛ ተጠሪም
ሆነ ሇአመሌካች የተሰጠው ዕዴሌ በጨረታው ሊይ የመሳተፌ እንጂ የተሇየ ነገር በላሇበት
ሁኔታ አመሌካች የምታነሳው ቅሬታ አግባብነት የላሇው ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
አመሌካች ቅሬታዋን በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥታሇች፡፡
በግራቀኙመካከሌየተዯረገውክርክርአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተመሇከተው ሲሆን ችልቱም
የተነሱትን ክርክሮች፣ ከተያው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዙህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ
ሲባሌ ተይዝ የነበረው ጭብጥ አመሌካች ያነሳችው የቀዯምትነት መብት ውዴቅ መዯረግ
ስሇጋራ ባሇሀብት ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አኳያ ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ ከዙሁ

ቀዯም ሲሌ ተይዝ ከነበረው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡
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በዙሁ መሠረት ወዯ ተያው ጉዲይ ስንመሇስ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት
ፌሬ ነገሮች በፌቺ ውጤት አፇጻጸም ወቅት በአመሌካች አና 1ኛ ተጠሪ መካከሌ
የባሌና ሚስት የጋር ሀብት የሆነው ቤት በጨረታ እንዱሸጥ ስሇመታዘ፣ በዙህን
ሂዯት ውስጥ ሁሇቱም ወገኖች የቀዯምትነት መብት መጠየቃቸው፣ ሁኖም ግን
ፌርዴ ቤቱ በጨረታው ሂዯት እንዱሳተፈ እዴሌ በመስጠት እና ሇሁሇቱም
ወገኖች የተሇየ መብት ሳይሰጥ የጨረታው ሂዯት የተከናወነ ስሇመሆኑ፣ በዙህም
ሂዯት

ባሌና

ሚስት

ተሳታፉ

የነበሩ

ቢሆንም

ማንኛቸውም

ያሊሸንፊ

እና

በጨረታው ተሳታፉ የነበረው 2ኛ ተጠሪ ያሸነፇ ስሇመሆኑ ነው፡፡ አመሌካችም
ብትሆን ቀዯም ሲሌ ጨረታው ከተከናወነ በኋሊ በቅዴሚያ እንዴወስዴ ትዕዚዜ
ተሰጥቶ ፌርዴ ቤቱ በስህተት ነው በሚሌ ማስተካከከያ መስጠቱ አግባብነት
የሇውም

ከሚሌ

የምታነሳው

በስተቀር

ክርክር

የላሇ

ከሊይ

የተረጋገጡትን

ከመሆኑም

በሊይ

ፌሬ

ነገሮች

በጨረታው

በተመሇከተ

መከናወን

በፉት

የቀዯምትነት መብት ከ1ኛ ተጠሪ በተሇየ መሌኩ ተሰጥቶኛሌ የሚሌ ክርክር
የሊትም፡፡
በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች በመያዜ አግባብነት ያሊቸውን
ዴንጋጌዎች ስንመሇከት ክርክሩ የባሌና ሚስት የጋራ ሀብት ክፌፌሌ ክርክር
የሚመሇከት

እንዯመሆኑ

መጠን

በቀጥታ

ተፇጻሚነት

ያሇው

ህግ

የክሌለ

የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 75/1996 መሆኑን መገንብ የቻሊሌ፡፡ በዙህ የክሌለ
የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 103/1/ መሠረት የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ በዓይነት
ሇመከፊፇሌ አዲጋች የሆነን እና ከተጋቢዎቹ እንዯኛው ወገን ሇላሊኛው

ሇመተው

መስማማት ያሌቻለ እንዯሆነ ንብረቱ ተሽጦ የተገኘው ገንብ እንዱከፊፇለ
የሚዯረግ

ስሇመሆኑ

እና

በዙሁ

ዴንጋጌ

ስር

በአሻሻጡ

ሂዯት

ግራ

ቀኙ

ያሌተስማሙ እንዯሆነ ሽያጩ የሚዯረገው በጨረታ እንዯሆነ ተዯንግጓሌ፡፡
በዙህ ጉዲይ ዯግሞ ሁሇቱም ባሌና ሚስት ሲቀርቡ ፌርዴ ቤቱ ሇሁሇቱም
የፇቀዯው እንዯማንኛውም

ተጫራች በጨረታው እንዱሳተፈ የሚሌ እስከሆነ

ዴረስ እና ተሳትፇውም አሸናፉው 2ኛ ተጠሪ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ
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አመሌካች በተሇየ ሁኔታ የቀዯምነት መብት ይገባኛሌ በማሇት የምታቀርበው
ክርክር አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡
የበታች ፌርዴ ቤቶችም በጨረታው ሂዯት ያሸነፇውን 2ኛ ተጠሪ ቤቱን ይረከብ
በማሇት ውሣኔ መስጠታቸው በአግባቡ እና በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 439 እና
ተከታዮቹ ስር መሠረታዊ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሸያጭ መርህ ያገናበ ነው
ከሚባሌ በስተቀር የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ስሇመኖሩ የሚያመሊክት
ነገር አሊገኘንም፡፡
ባጠቃሇይ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረበችውን የቀዯምትነት ግዥ
መብት በተመሇከተ ውዴቅ በማዴረግ በጨረታው መሠረት አሸናፉው ወገን /2ኛ
ተጠሪ/

ቤቱን

እንዱረከብ

በማሇት

ውሣኔ

መስጠቱ

በአግባቡና

የተፇጸመ

መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን
ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የዯቡብ ብሓ/ብሓ/ህዜ ብሓ/ክሌ/ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት
በመዜ.ቁ. 54623 በቀን 11/11/2003 ዓ.ም የሀዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመዜ. ቁ. 10567 በቀን 08/11/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የሀዋሳ ከተማ
የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዜ .ቁ.21347 በቀን 28/10/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የሰጡት ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች ያቀረቡት የቀዯምነትነት ግዥ መብት ወዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው
ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት ሏምላ 14 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ
ትዕዚዜ ተነስቷሌ፡፡
4. በዙህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡የማይነበብ የአምስት ዲኞች
ፉርማ አሇበት፡፡
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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
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ

ር ዴ

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸው ጸንቶ ባሇበት ጊዛ 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 ጊዛ በስማቸው የዯረሰ ቢሆንም
እጣው ሉዯርስ የቻሇው መንግስት ሇሴቶች የተሇየ የእጣ እዴሌ ስርዓት በመርጋት በመሆኑ
እና እጣው ከዯረሰ በኋሊም ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ ፇርሶ ሇቤቱ የቅዴመ ክፌያ ገንብ
የተከፇሇ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ቤቱ በጋብቻ ጊዛ 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
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ብዚታቸውን

በመግሇፅ

ዲኝነት

መጠየቃቸውን የስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በዙህ ዜርዜር ውስጥም እስከዙህ
ሰበር ሰሚ ችልት የሚከራክሩበት በሰሚት ሳይት የሚገኝ ሔጻን ቁጥር 148/11 ባሇ ሁሇት
መኝታ በተጠሪ ስም የተመገበ ኮንዱሚኒየም ቤት እጣው ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዛ የወጣ
በመሆኑ በትዲር ጊዛ የተፇራ የጋራ ንብረት ስሇሆነ ሌንካሌሌ ይገባሌ የሚሌ የዲኝነት ጥያቄ
ይገኝበታሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር በጋብቻ ተሳስረው በነበሩበት ጊዛ
በአቃቂ ቃሉቲ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 10/11 ውስጥ በ350 ካ.ሜትር ቦታ ሊይ የሰፇረና
በአመሌካች ስም የተመገበ 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 የተመገበ መኖሪያ ቤት ፣ የተሇያዩ የቤት ቁሳቁሶች መኖራቸውን
ሳይክደ ክፌፌለ ቢዯረግ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን የገሇፁ ሲሆን የኮንዱሚኒየም ቤቱን
በተመሇከተ ግን የጋራ ስሊሌሆነ ተጠሪ ሉጠይቁ አይችለም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
የንብረት ክርክሩ በዙሁ 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 ሺኅ 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 በመርር 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 ተሰርዝባቸዋሌ፡፡ 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፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር
ሇሰበር አቤቱታው መሰረት ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናብ
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ጉዲዩ

ሇሰበር

ችልቱ

ሲቀርብ

ከተያው

ጭብጥ

አንፃር

ከሔጉ

አኳያ

እንዯሚከተሇው

ተመርምሯሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻቸውን ጸንቶ ባሇበት ጊዛ ሚያዙያ
ወር 2002 ሊይ አከራካሪው የኮንድሚኒየም ቤት በተጠሪ ስም የዯረሳቸው መሆኑን ፣ ሰኔ 02
ቀን 2002 ዓ/ም ዯግሞ ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ መፌረሱን ፣ ከዙህም 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 በዙህ 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 እንዱመገቡ 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 ያገናበ 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
ሇዙህ ችልትም ተፇጻሚነት ያሇው ነው፡፡ በመሆኑም በበታች ፌርዴ ቤቶች ያሌተነሳ የፌሬ
ነገር ክርክር በሰበር ችልት የሚነሳበት አግባብ የሇም፡፡
ወዯተያው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች የኮንድሚኒየም ቤት እጣ በጋብቻ ውስጥ የዯረሳቸው
መሆኑን ሳይክደ እጣው በሴትነታቸው የዯረሳቸው መሆኑን ጠቅሰው ተጠሪ በቤቱ ሊይ መብት
የሊቸውም በማሇት በዙህ ሰበር ሰሚ ችልት ተከራክረዋሌ፡፡ ይሁን እንጂ የቤቱ ዕጣ በጋብቻ
ውስጥ ግራ ቀኙ እያለ የዯረሰ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሁኖ አመሌካች እጣውን በሴትነት
ያገኘሁት ነው በማሇት እዙህ 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
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መፌረስ በኋሊ በስማቸው ወይም ከግሌ ገንባቸው መክፇሊቸውና ውለንም ከአስተዲዯሩ ጋር
ማዴረጋቸው በጋብቻ ጊዛ የዯረሰውን እጣ ውጤቱን የሚቀየርው ሉሆን የሚችሌበት ሔጋዊ
አግባብ የሇም፡፡ የኮንድሚኒየም ቤት ሇህብረተሰቡ የሚሰጥበትን አግባብ የሚገዘ ሔጎችም
ከምዜገባ ጀምሮ የተሇያዩ ሂዯቶች ያለ ስሇመሆኑ የሚሳዩ ሲሆን በትዲር ውስጥ በሚገኙ ባሌና
ሚስት ሇእጣው ሲመገቡ ሁሇቱም ሉመገቡ እንዯማይችለ የሚታወቅ ነው፡፡ በመሆኑም
አንደ ተጋቢ በጋብቻ ጊዛ ስሙ ከተመገበና እጣው ጋብቻው ጸንቶ ባሇበት ጊዛ ከዯረሰ በቤቱ
ሊይ የሚገኘው መብትና ግዳታ የተጋቢዎች የጋራ ነው ከሚባሌ በስተቀር የቅዴሚያ ክፌያ
ጋብቻው ከፇረሰ በሁዋሊ በአጭር ጊዛ ወይም ወዱያውኑ በመከፇለና ውለም ጋብቻው ፌርሶ
የንብረት ክፌፌሌ ባሌተዯረገበት ሁኔታ ከሚመሇከተው አካሌ ጋር እጣው በስሙ የወጣሇት
ተጋቢ በመፇራረሙ ብቻ ንብረቱ የዙሁ ቅዴመ ክፌያውን የከፇሇውና ውለን የተዋዋሇው
ተጋቢ

የግሌ

ንብረት

ነው

የሚባሌበት

ሔጋዊ

አግባብ

የሇም፡፡

በመሆኑም

አመሌካች

የኮንድሚኒየም ቤት 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፡፡ በዙህም 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. የኮንዱሚኒየም ቤቱ እጣ የዯረሰው ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዛ ስሇሆነና አመሌካች ሇቤቱ
ቅዴመ ክፌያ በመክፇሌ ውለን ከአስተዲዯር አካለ አዯረግሁ የሚለት ጊዛ ጋብቻው
በፌርዴ ቤት ውሳኔ ከፇረሰ በአጭር ጊዛ ውስጥና የንብረት ክፌፌለ ባሌተዯረገበት ሁኔታ
በመሆኑ ቤቱን የአመሌካች የግሌ ንብረት ነው ሇማሇት የሚያስችሌ ሔጋዊ አግባብ የሇም
ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጭና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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ሃ/ዱ

የሰ/መ/ቁ 74376
የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፍሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡-

አቶ ብዙአየሁ ታዯሰ - ጠበቃ ምህረትአብ ሌዐሌና ወ/ሮ አበባ

መንግስቱ ቀረቡ
ተጠሪ፡-

ወ/ሮ ሰልሜ ሻወሌ - ጠበቃ አቶ ኃይለ ንጋቱ ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፍርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፍ
ጉዲዩ

የቀረበው

አመሌካች

የፌዳራሌ

ር

ዴ

የመጀመሪያ

ዯረጃ

ፍ/ቤትና

የፌዳራሌ

የከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር
ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን
ነው፡፡ ጉዲዩ አመሌካችና ተጠሪ የፍች ውጤት በተመሇከተ ያዯረጉት ስምምነት
ተፈፃሚነት የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፌዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፍ/ቤት ነው፡፡ በሥር ፍ/ቤት ተጠሪ (ከሳሻ) አመሌካች (ተከሳሽ) በመሆን
ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበራቸው ጋብቻ በፍች እንዱፈርስና የፍች
ውጤት በሆነው የጋራ ንብረት ክፍፍሌና የሌጆች አስተዲዯግ ጉዲይ ከአመሌካች ጋር
በመስማማት ስምምነት በፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000
ዓ/ም ያፀዯቀ መሆኑን ገሌፀው በስምምነቱ መሠረት አብዛኛው ሁኔታዎች የተፈፀሙ
ቢሆንም በቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 03/05 የሚገኘውና የካርታ ቁጥሩ 33799 ቁጥሩ
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2310 የሆነ በተከሳሽ (አመሌካች) ስም ያሇበትና በቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 20 የካርታ
ቁጥሩ 33822 የሆነና ቁጥሩ 4057 የሆነ ፎቅ ቤት በስምመነታችን መሰረት ከዕዲና
እገዲ ነፃ በማዴረግ ሇከሳሽ (ተጠሪ) አሊዛወሩም፡፡ ተከሳሽ በስምመነቱ መሰረት
እንዱፈፀም ማስጠንቀቂያ ቢሰጠውም በስምመነቱ መሠረት ያሌፈፀመ በመሆኑ
ንብረቱን ከዕዲና እገዲ ነፃ አዴርገው እያዛወሩ ትዕዛዝ ይሰጥሌኝ ይህ የማይቻሌ
ከሆነ ግምታቸውን እንዱከፍለ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች
በተከሳሽነት ቀርበው በስምምነቱ መሰረት የቤቶቹን ስመ ንብረት ሇከሳሽ (ተጠሪ)
ሇማዛወር

አስፈሊጊውን

እንዲሟሊ

ከሳሽ

ዯግሞ

የዳነቨሩን

ጋብቻ

ሰርተፊኬት

አቅርበው የዳንቨሩን ጋብቻ እንዴናፈርስ ስምመነት ተዯርጓሌ፡፡ ጉዲዩ በሽማግላ
ታይቷሌ፡፡ ከሳሽ የዳንቨሩን ጋብቻ ሳይፈርስ ስም እንዱዛወር መጠየቁ ተገቢ
አይዯሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የስር ፍ/ቤት ሇፌዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት ስሇ ፍችና የፍች ውጤት
አቅርበው ባፀዯቁት ስምምነት ውስጥ፣ ተከሳሽ (አመሌካች) ሇከሳሽ (ተጠሪ) የቤቶቹን
ስመሀብት የሚያዛውረው በኮሊራድ ዳንቨራ ያሇው ጋብቻ ከፈረሰ በኋሊ ነው የሚሌ
ይዘት የሇውም፡፡ ተከሳሽ በሁሇት ዓመት ተኩሌ ጊዜው ውስጥ ቤቶቹን ከዕዲና እገዲ
ነፃ አዴርገው ሇከሳሽ ሇማዛወር የተስማሙ በመሆኑ አሁን ጊዜው ሲሰሊ ሶስት ዓመት
የሆነው በመሆኑ በስምምነቱ መሰረት ቤቶቹን ነፃ አዴርገው ስመሀብቷን ሇከሳሽ
ያዛውሩ

በማሇት

ሇከፍተኛው

ትዕዛዝ

ፍ/ቤት

ሰጥቷሌ፡፡

ይግባኝ

አመሌካች

አቅርበዋሌ፡፡

በዚህ

ይግባኝ

ትዕዛዝ

ሰሚው

ቅር

በመሰኘት

ፍ/ቤት

ይግባኙን

በፍ/ሥ/ሥ/ሕግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡
አመሌካች ህዲር 11 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፈ የሰበር አቤቱታ አመሌካችና ተጠሪ
በሁሇት

አገር

የጋብቻ

ሥርዓታቸውን

ፈፅመዋሌ፡፡

የስር

ፍ/ቤት

ስምምነቱን

ሲፈፅሙ የአመሌካችና ተጠሪ ፍሊጎት ምን እንዯነበር ስሇ ውልች አተረጓጏም
የተዯነገጉ ዴንጋጌዎች መሰረት በማዴረግ ስምምነቱን መተርጏም ሲገባው ይህንን
ሳያዯርግ ተጠሪ የኮሊርድ ዳንቨራ ያሇው ጋብቻ ሳታፈርስ የቤቱ ስመ ሀብት
እንዱዛወር መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ተጠሪ የበኩለን ግዳታ
ባሌተወጣበት ሁኔታ አመሌካች በስምምነቱ መሰረት እንዱፈጽም ትዕዛዝ ሉሰጥ
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አይገባም፡፡ የስር ፍ/ቤት የሰጠው ትዕዛዝ ዓሇም አቀፍ የግሇሰብ የህግ ጥያቄ
የሚያስነሳ ነው፡፡ ስሇዚህ በሰበር ታይቶ ይወሰነሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
ተጠሪ

በበኩሊቸው

ጋብቻው

በፍች

አመሌካችና

ከፈረሰ

በኋሊ

ተጠሪ

የነበራቸው

ስሇሚኖረው

የጋራ

ጋብቻ
ንብረት

በፍች

እንዱፈርስና

ክፍፍሌና

የሌጆች

አስተዲዯግ ሥምምነት ፈፅመው ስምምነቱ ሥሌጣን ባሇው ፍ/ቤት ፀዴቋሌ፡፡ ክስ
የቀረበባቸው ቤቶች የተጠሪ ዴርሻ ስሇመሆናቸው በስምምነቱ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡
ተጠሪ የጋራ ንብረት ሇመካፈሌ ባዯረገው ስምምነት መሰረት አመሌካች እንዴፈጽም
ያቀረብኩትን ክስ ተቀብል የሥር ፍ/ቤት የሰጠው ትዕዛዝ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡
በሰበር የማጣሪያ ችልት የተያዘው ጭብጥም እኔና አመሌካች ሥሌጣን ሊሇው ፍ/ቤት
ካስመዘገብነው የፍችና የፍች ውጤት ከሚዘረዝረው ስምምነት ጋር ምንም አይነት
ግንኙነት የላሇው ነው፡፡ አመሌካች የኮሊራድ ዳንቨራ ያሇው ጋብቻ ሣይፈርስ
ስምምነቱን አሌፈፅምም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ መሰረት የሇውም፡፡ ጉዲዩ
የዓሇም አቀፍ የግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም የሚሌ መከራከሪያ ያቀረበ
ሲሆን አመሌካች የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ከስር የክርክሩ አመሌካች በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
በታች ፍ/ቤቶች አመሌካች ተጠሪ በመካከሊቸው የነበረውን ጋብቻ ሇማፍረስ ከፍች
በኋሊ የጋራ ንብረት ክፍያንና የሌጆች አስተዲዯግ በተመሇከተ ባዯረጉት ስምምነቶች
ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም ሇፌዳራሌ የመጀመሪያ ፍ/ቤት አቅርበው ባፀዯቁት
መሰረት

አመሌካች

ክስ

የቀረበባቸውን

ሁሇት

ቤቶች

ሇተጠሪ

ባሇሀብትነቱን

እንዱያስተሊሇፍ የሰጡትን ትዓዛዝ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ
በመያዝ ጉዲዩን መርምሯሌ፡፡
ከሊይ የተያዘው ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉትና
በፌዳራሌ የመ/ዯ/ፍ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም ያፀዯቀው ስምምነት የሚኖረው
ውጤት ምንዴን ነው የሚሇውን ነጥብ ማየት አስፈሊጊ ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ
ሀምላ 10 ቀን 2000 ዓ.ም የፍች የጋራ ሀብት ከፍፍሌና የሌጆች አስተዲዯግ
ስምምነት በማዴረግ መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ/ም በኢትዮጵያ ግዛት ክሌሌ በአዱስ
አበባ የፈፀሙትን ብሔራዊ ጋብቻ በፍች እንዱፈርስ፣ ጋብቻው በፍች ሲፈርስ
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ያሎቸውን የጋራ ሀብቶች የሚከፋፈለበት ሁኔታና የሌጆች አስተዲዯግ እንዳት
እንዯሆነ

በዝርዝር

ፅፈው፣

ፍችውና

የፍች

ውጤቱን

በተመሇከተ

ያዯረጉት

ሥምምነት የፌዳራሌ የመ/ዯ/ፍ/ቤት እንዱያጸዴቅሊቸው በጋራ ባቀረቡት አቤቱታ
መሰረት የፌዳራሌ የመ/ዯ/ፍ/ቤት ፍችንና የፍች ውጤትን በተመሇከተ አመሌካችና
ተጠሪ ያዯረጉት ስምምነት የአመሌካችና የተጠሪ ፈቃዲቸውን የገሇጹበት፣ ሇሌጆች
አስተዲዯግና ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አሇመሆኑን በማረጋገጥ ሀምላ 15 ቀን 2000
ዓ/ም የፀዯቀው መሆኑን ከሥር ፍ/ቤት ውሳኔና ግራ ቀኙ ከሰበር ካቀረቡት የፅሁፍ
ክርክር ተረዴተናሌ፡፡
የፍች ስምምነት እንዱያፀዴቅ በባሌና በሚስቱ ስምምነት ጥያቄ ያቀረበሇት ፍ/ቤት
የፍች ስምምነቱን ከማጽዯቁ በፊት የፍች ስምምነቱ የባሌና የሚስቱ ትክክሇኛ
ፍሊጎት

መሆኑን

ባሌና

ሚስቱ

ፈቃዲቸውን

በነፃ

የሰጡ

መሆኑን

እንዯዚሁም

ስምምነቱ ሇህግና ሇሞራሌ የማይቃረን መሆኑን፣ ባሌና ሚስቱ ስሇፍች ውጤት
ያዯረጉት ስምምነት የሌጆቻቸውን ዯህንነትና ጥቅም በበቂ ሁኔታ የሚያስጠብቅ
መሆኑና ስምምነቱ የሁሇቱንም ተጋቢዎች ጥቅም ሚያስጠብቅ መሆኑን የማረጋገጥ
ግዳታ እንዲሇበት በተሸሻሇው የፌዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80 ተዯንግጓሌ፡፡
እንዱሁም የፍችው ውጤት በስምምነት በሚያሌቅበት ጊዜ ስምምነቱ ተፈፃሚነት
የሚኖረው ፍ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ እንዯሆነ የተሸሻሇው የቤተሰብ ህግ
አንቀፅ 83 ንዐስ አንቀፅ 3 ይዯነግጋሌ፡፡ የፌዳራሌ የመ/ዯ/ፍ/ቤት አመሌካችና
ተጠሪ

ሀምላ

10

ቀን

2000

ዓ/ም

ተፈርመው

በጋራ

ማመሌከቻ

ፍ/ቤቱ

እንዱያጸዴቅሊቸው የጠየቁትን የፍችና የፍች ውጤት ስምምነት ከማጽዯቁ በፊት
አስገዲጅነት ባሇው በቤተሰብ ህጉ አንቀፅ 80 ሉጣሩና ሉረጋገጡ የሚገባቸውን
መሰረታዊ

ጉዲዮች

በማረጋገጥ

የተሰጠው

ፍ/ቤት

የስምምነቱን

እንዯሆነ
ይዘት፣

ሇመገንዘብ

ይቻሊሌ፡፡

ስምምነቱ

በሌጆች

በህግ

ስሌጣን

አስተዲዯግ

ሊይ

የሚኖረውን ውጤት፣ የሁሇቱንም ተጋቢዎች መብትና ጥቅም የሚያስከብር መሆኑን
በማረጋገጥ

ካፀዯቀው

ስምምነቱ

ህጋዊ

ውጤት

ያሇውና

በባሌና

ሚስቱ

ሊይ

አስገዲጅነት ያሇው ሰነዴ እንዯሚሆን፣ ከቤተሰብ ህጉ አንቀፅ 83 ንዐስ አንቀጥ 3
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
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አመሌካችና ተጠሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የጋራ ሀብታቸውን ሇመከፋፈሌ
ባዯረጉት ስምምነት መሰረት አመሌካች እንዱፈፅም ያቀረበችው ክስ የቤተሰብ ህጉን
አንቀጽ 83 ንዐስ አንቀጽ 3 እና የፍትሃብሔር ሥነ ሥርዏት ሕግ ቁጥር 277 ንዐስ
አንቀፅ 2 መሰረት ያዯረገ ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ባዯረጉት ስምምነት ተጠሪ ክስ
ያቀረበችባቸው ሁሇት ቤቶች የተጠሪ ዴርሻ መሆናቸው በግሌፅ እንዯተቀመጠ ፍሬ
ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው በስር ፍ/ቤትና በይግባኝ
ሰሚው

ፍ/ቤት

ተረጋግጧሌ፡፡

ከዚህ

በተጨማሪ

በጋራ

ንብረት

ሇመካፈሌ

አመሌካችና ተጠሪ ባዯረጉት ስምምነት የተጠሪ ዴርሻ መሆናቸው የተገሇጹትናና ክስ
የቀረበባቸውን ሁሇት ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ማስረከብ የሁሇት ዓመት የስዴስት
ወር የጊዜ ገዯብ የተሰጠው ከመሆኑ ውጭ ላሊ ቅዴመ ሁኔታ ያሌተቀመጠ
መሆኑንና አመሌካች ቤቶቹን የማስረክበው በአሜሪካን አገር የኮራሊድ ዳንቨራ ግዛት
የተፈፀመው ጋብቻ መፍረስ ይገባዋሌ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ግሌፅ የሆነውና
ሥሌጣን ባሇው ፍ/ቤት ያፀዯቀውን የፍችና የፍች ውጤት ስምምነት የሚጥስ
ስሇመሆኑ ፍሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፍ/ቤቶች
ተረጋግጧሌ፡፡
አመሌካች የበታች ፍ/ቤቶች ስምምነቱን የአመሌካችና የተጠሪን ፍሊጎት መሰረት
በማዴረግ

ትርጉም

በመጀመሪያ

ዯረጃ

መስጠት
የፌዳራሌ

ነበረባቸው

በማሇት

የመጀመሪያ

ዯረጃ

በሰበር
ፍ/ቤት

ያቀረቡት

ክርክርም

አመሌካችና

ተጠሪ

ያቀረቡትን የፍችና የፍች ውጤት ስምምነት ከማጽዯቁ በፊት የአመሌካችና የተጠሪ
ፍሇጎት በኢትዮጵያ ውስጥ መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ/ም ያዯረጉት ጋብቻ በፍች
ማፍረስ፣ እንዯዚሁም የሌጆቻቸውን አስተዲዯግና የጋራ ንብረታቸውን ሇመካፈሌ
መሆኑን በማረጋገጥ ያፀዯቀው በመሆኑ፣ እንዯዚሁም ውልች ግሌፅ በሆኑ ጊዜ ግሌፅ
ሆኖ ከሚሰማው በመራቅ የተዋዋዮች ፈቃዴ ምን እንዯነበር ዲኞች ሇመተርጎም
እንዯማይችለ በፍ/ብ/ሕ/ቁጥር 1733 በግሌፅ የተዯነገገ በመሆኑ አመሌካች የህንን
መሰረታዊ የውሌ አተረጓጏም መርህ በሚቃረን ሁኔታ ግሌጽ የሆነውን የፍችና የፍች
ውጤት ስምምነት ፍ/ቤቶች ሉተረጉሙት ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ
ዴጋፍ የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡
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አመሌካች ጉዲዩ የዓሇም አቀፍ ግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ መሆኑን በአሜሪካን
አገር የሚኖር የህግ ባሇሙያ የሰጣቸውን አስተያየት በሰበር አቤቱታቸው ውስጥ
መጥ

ቀስ የሰበር አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር

የፌዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፍ/ቤት አመሌካችና ተጠሪ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት
መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ/ም የፈፀሙትን ጋብቻ በፍች ሇማፍረስ ያዯረጉትን
ስምምነትና የፍችውን ውጤት በስምምነት ሇመጨረስ ተስማምተው የቀረቡትን
የሌጆች አስተዲዯግና የጋራ ንብረት ክፍያ ውሌ የተሸሻሇውን የቤተሰብ ህግ መሰረት
በማዴረግ መርምሮ ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ/ም የስር ፍ/ቤት ቀዯም ብል በማጽዯቅ
የሰጠውን ውሳኔ ሇማስፈፅም የቀረበ ክርክር ነው፡፡ የፌዳራሌ የመ/ዯ/ፍ/ቤት ሀምላ
15 ቀን 2000 ዓ/ም ባፀዯቀው ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትንና
የተጠሪ ዴርሻ የሆኑ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ እንዱያስረክብ ትዕዛዝ መስጠት
የዓሇም አቀፍ የግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም፡፡
በአጠቃሊይ ተጠሪ አመሌካችና ተጠሪ ሀምላ 20 ቀን 2000 ዓ/ም ጋብቻቸው በፍች
እንዱፈርስና የፍች ውጤት በተመሇከተ ተስማምተው የፌዳራሌ የመ/ዯ/ፍ/ቤት
በተሸሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80 እና አንቀጽ 83 ንዐስ አንቀጽ 3 መሰረት
መርምሮ ባፀዯቀው መሰረት ክስ የቀረበባቸውና የተጠሪ ዴርሻ የሆኑት ቤቶች
አመሌካች ሇተጠሪ ስመ ሀብቱን እንዱያስተሊሇፍ የፌዳራሌ የመጀመሪያ ፍ/ቤትና
የፌዳራሌ ከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ ከሊይ የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎችና
የፍትሃብሔር ሥነ ሥረዓት ሕግ ቁጥር 277 ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት ያዯረገና የህግ
ስህተት ያሌተፈፀመበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፌዳራሌ የመጀመሪያ ፍ/ቤትና የከፍተኛ ፍ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ፍ/ቤት ህዲር 13 ቀን 2004 እና ታህሳስ 05 ቀን 2004 ዓ/ም የተሰጠው
የዕግዴ ትዕአዛዝ ተነስቷሌ፡፡
3. በዚህ ፍ/ቤት የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት፡፡

ት.ዘ
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የሰ/መ/ቁ. 45548
መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አሚናት አሉ ጠ/ሙለጌታ መነ ቀረበ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፊጡማ ውበት ቀረቡ
መዜገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ክርክር የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ መነሻ ያዯረግነው፡፡
ክርክሩ የተጀመረው ተጠሪ ባቀረበችው ክስ ነው፡፡ የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ከአቶ
መሀመዴ ሁሴን (ሥር ተከሳሽ) ጋር በ1987 ዓ.ም በሰርግ ተጋብተው ሲኖሩ ቆይተው
በኑሮ ስሊሌተሰማሙ ጋብቻው እንዱፇርስና ንብረት እንዱካፇለ እንዱወሰን ሲሆን ተከሳሽ
ቀርበው ጋብቻ የሇንም አሇ ከተባሇም ሉፇርስ አይገባም የሚሌና የሚፇርስ ከሆነም
ከሥር ጣ/ገብ (አመሌካች) ጋር ሁሇተኛ ጋብቻ ስሊሇ ንብረቱ ሇሦስቱ ሉካፇሌ ይገባሌ
ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡
አመሌካች ሥር ፌ/ቤት ጣሌቃ ገብ ሆና ባቀረበችው አቤቱታ የተከሳሽ ሚስት እሷ ብቻ
ስሇመሆኗ እና የንብረት ክርክሩ የጋራ ንብረት መብቷን የሚጏዲ ነው በሚሌ ወዯ
ክርክሩ እንዴትገባ እንዱፇቀዴሊት አመሌክታ ወዯ ክርክሩ ገብታ መከራከሪያ አቅርባሇች፡፡
የባህር ዲር ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ሁሇቱም የአቶ
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መሀመዴ ሁሴን ሚስቶች ስሇመሆናቸው በበቂ ሁኔታ አስረዴተዋሌ ካሇ በኋሊ ወ/ሮ
ፊጡማ ውበት /ተጠሪ/ ጋብቻ የፇፀመችው በ1987 ዓ.ም መሆኑን በአንፃሩ ወ/ሮ
አሚናት አሉ (አመሌካች) ጋብቻ የፇፀመችው በ1990 ዓ.ም ስሇሆነ የኋሊኛው ጋብቻ
በጋብቻ ሊይ የተፇፀመ ነው በሚሌ እንዱፇርስ ወስኖ የንብረት ክርክር በተጠሪ እና
በተከሳሽ አቶ መሀመዴ ሁሴን መካከሌ እንዱቀጥሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች የወረዲውን ፌ/ቤት ውሳኔ በመቃወም ሇምዕራብ ጎጃም ዝን ከፌተኛ ፌ/ቤት
ይግባኝ አቅርባሇች፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ ሁሇቱም ጋብቻ
ያሊቸው መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ የፉተኛው ጋብቻ በተጠሪ ጥያቄ እንዱፇርስ ከተወሰነ
በኋሊ የኋሇኛውም ጋብቻ ተጠሪ ባቀረቡት ጥያቄ መነሻ ሁሇቱም በአንዳ እንዱፇርስ
የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሽሯሌ፡፡ በዙሁም መሠረትም
የአመሌካች ጋብቻ እንዯፀና ሉቀጥሌ ይገባሌ ብሎሌ፡፡
የንብረት ክርክርን አስመሌክቶ የሁሇቱንም ጋብቻ ውጤት ግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ
በቅዴሚያ ሦስቱም መገኖች የግሌ ሀብት የሚለትን እንዱሇዩ ከተዯረገ በኋሊ ሁሇተኛው
ጋብቻ ከመፇፀሙ በፉት የተፇራ ንብረት ሇመጀመሪያ ተጋቢዎች እንዱሆን ተዯርጏ
የጋራ

ሀብቱ ሇሦስት እንዱካፇሌ ሲሌ በዙሁ አግባብ

የንብረት ማጣራት

ሂዯት

እንዱቀጥሌ ትእዚዜ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪ በበኩሊቸው በውሳኔው ቅር ተሰኝተው
ሇአማራ ብ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅረበዋሌ፡፡ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱም የግራ
ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሁሇቱም ጋብቻ መኖሩ ከተረጋገጠ በኋሊ ሔጉ በጋብቻ ሊይ
ጋብቻን የማያበረታታ ነው ሲሌ ሇቀዯመው ጋብቻ ጥበቃ ሉያዯርግ በሚያስችሌ መሌኩ
በንብረት ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ እንዯሚገባ አመሌካች ከሁሇተኛው ጋብቻ በኋሊ የተፇራው
ንብረት ሇሦስት ይካፇለ ሲሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ የመጀመሪያዋን ተጋቢ
ጥቅም የሚጏዲ ነው በማሇት በተጠሪ ተርዜረው ከቀረቡት ንብረቶች የግሌ የተባሇ
ከተሇየ በኋሊ የተቀረውን ተጠሪና አቶ መሀመዴ ሁሴን እኩሌ ይካፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡
ንብረት የማጣራቱ ሂዯትም በዙሁ አግባብ እንዱቀጥሌ ትእዚዜ ሰጥቷሌ አመሌካች
ይህንን ውሳኔ በመቃወም ሇአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ
ያቀረበች ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡
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በዙህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዙህ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ሚያዜያ
ቀን 2001

ዓ.ም ጽፍ

ባቀረቡት አቤቱታ

የክርክሩን

አመጣጥ

በሰፉው

28

በማተት

የአመሌካች ጋብቻ ፀንቶ ያሇ ስሇመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና ከፌተኛ ፌ/ቤት
ካረጋገጡ በኋሊ በንብረት ረገዴ ግን አመሌካች መብት የሊትም መባለ የክሌለ የቤተሰብ
ሔግ

አንቀጽ

74

እና

101

ዴንጋጌ

የሚጥስ

ውሳኔ

ነው

በማሇት

እንዱታረም

አመሌክተዋሌ፡፡
ይህ ሰበር ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ አመሌካች ከሥር ተከሳሾች ከጥር
ወር 1990 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ እንዯነበራት ተረጋግጦ ሳሇ በተጠሪ እና በአመሌካች
ባሇቤት መካከሌ የነበረው ትዲር በፌቺ ሲፇርስ አመሌካች

በንብረት ክፌፌለ ምንም

ዴርሻ የሊትም መባለ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪን
አስቀርቧሌ፡፡
የተጠሪ ጠበቃ ሏምላ 28 ቀን 2001 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም
አመሌካች ጋብቻ አሊት ሉባሌ እንዯማይገባ በንብረት ረገዴም ሁሇተኛው ጋብቻ ህጋዊ
ባሌሆነበት ሁኔታ ንብረት ሇመካፇሌ የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤት
ውሳኔ እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ከተያው
ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዜበን መርምረናሌ፡፡ ከፌሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ ከአቶ
መሀመዴ ሁሴን ጋር ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ መሥርተው ይኖሩ እንዯነበር
አመሌካችም ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ከእኝሁ ሰው ጋር ጋብቻ መሥርተው ይኖሩ እንዯነበር
በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች በውሳኔያቸው እንዲሰፇሩት
የተጠሪ ጋብቻ ከአመሌካች የቀዯመ ሲሆን የተጠሪ ዲኝነት ጥያቄ የነበረው አመሌካች
በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የፇፀመች ስሇሆነ ይፌረስ የሚሌ ሳይሆን ተጠሪና ባሇቤቷ በኑሮ
ባሇመስማማታቸው ጋብቻው እንዱፇርስ እንዱወሰን ነበር፡፡ በዙህ አግባብ የተጠሪ ጋብቻ
የፇረሰ እና የአመሌካች ጋብቻ ፀንቶ እንዱቀጥሌ ከተዯረገ በዙህ የጋብቻ ሔይወት ውስጥ
የተፇራ ንብረት ክፌፌሌ መርህ ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄ ምሊሽ የሚያሻው
ነው፡፡
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ይህ ጥያቄ አወዚጋቢ ሆኖ ሉቀርብ የቻሇው የአማራ ብ/ክሌሌ መ/የቤተሰብ ሔግም ሆነ
የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የማይፇቅዴ በመሆኑ በሁሇት ተጋቢዎች
መካከሌ የሚፇጥር የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን አስመሌክቶ ሔጉ ግሌጽ ምሊሽ ስሇማይሰጥ
መሆኑን መገንብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ ጉዲይ አከራካሪ ሆኖ ወዯ ፌርዴ ቤት
ሲቀርብ አጠቃሊይ የሔጉን መንፇስና ማህበራዊ ሁኔታዎችን በማገናብ ውሳኔ መስጠት
ተገቢ ይሆናሌ፡፡
ሇተያው ክርክር መፌትሓ ሇመስጠት የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ምክንያት
ጋብቻው ሔጋዊ አይዯሇም ተብል ቢፇርስ እንኳን ጋብቻው ፀንቶ በቀረበት ጊዛ
የተፇፀሙ ዴርጊቶች ውጤት የሚያጡ አይዯለም በሚሌ ምክንያት ተጋቢዎቹ ያፇሩትን
ንብረት እንዱካፇለ ሲወሰን

የክሌለ

ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህንን ሇመሇወጥ የሰጠው

ምክንያት ይህ ዓይነት አተረጓጏም ሔጉ ጥበቃ ያዯረገሇትን የመጀመሪያ ጋብቻ ጥቅም
የሚጏዲ ነው የሚሌ ነው፡፡
በእኛ በኩሌ እንዯተገነብነው ሔጉ ጋብቻ ሊይ ጋብቻ ባሇመፌቀደ ተፇጽሞ ሲገኝ
ሔገወጥ ነው ይፌረስ በማሇት መቃወሚያ ማቅረብ የሚችለት ወገኖች የቀዯመ ጋብቻ
ያሇው ተጋቢ ወይም ዏቃቤ ሔግ ስሇመሆኑ የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 18(ሏ)
እና የአማራ ብ/ክ/መ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 29/ሏ/ በተመሳሳይ ሁኔታ ዯንግገው
እናገኛሇን፡፡
ከፌሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪም ሆነች አመሌካች ከአቶ መሀመዴ ሁሴን ጋር
ከአሥር ዓመታት ሊሊነሰ ጊዛ ጋብቻ መሥርተው ሲኖሩ የቀረበ መቃወሚያ ስሇመኖሩ
በዙህ ክርክር አሌተጠቀሰም፡፡
ስሇሆነም ተጠሪ የቀዯመ ጋብቻ የነበራት መሆኑ

ቢረጋገጥም የአመሌካች

ጋብቻ

እንዱፇርስ ያቀረበችው መቃወሚያ ሳይኖር ዚሬ በንብረት ክርክር ሊይ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ
ውጤት እንዲይኖር ማዴረግ ፌትሀዊ ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ከዙህም ላሊ የቤተሰብ ሔጉ
አጠቃሊይ መንፇስ ሲታይ አንዯኛዋ ተጋቢ በላሊኛዋ ተጋቢ ጥረት በተፇራ ንብረት ሊይ
ያሇአግባብ እንዴትበሇጽግ ወይም ላሊኛዋ ተጋቢ ያሇአግባብ መብቷንና የጥረቷን ውጤት
እንዴታጣ ሇማዴረግ ያሰበ አሇመሆኑን መረዲት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ሇዙህ ማሳያ ሉሆን
የሚችሇው ጋብቻ እንኳን ሳይኖር ከጋብቻ ወጪ እንዯባሌና ሚስት ከሦስት ዓመታት
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ሊሊነሰ ጊዛ አብረው የኖሩ ሰዎች በዙህ ጊዛ ውስጥ ያፇሩት ንብረት የጋራ ሀብታቸው
ስሇመሆኑ በፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 102(1) እና በአማራ ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ሔግ
አንቀጽ 113(1) ተዯንግጎ የሚገኝ መሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም በተሻሇ ምክንያታዊ ሁኔታ
(for a stronger reason) በጋብቻ ውስጥ በተጋቢዎች መካከሌ የተፇራ ሀብት
በሚመሇከት በግራ ቀኙ ማስረጃ የሚጣራ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከወዱሁ ግን
ሁሇተኛዋ ተጋቢ በንብረት ረገዴ መብት የሊትም የሚሇው የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ዴምዲሜ
ተገቢነት የሇውም፡፡
ስሇሆነም የተጠሪም ሆነች የአመሌካች የንብረት ዴርሻ ክፌፌሌ መርህ መሆን የሚገባው
በሔጉ በግሌጽ እንዯተመሇከተው አስቀዴሞ ሦስቱም የግሌ ንብረት የሚለትን በማስረዲት
የየግሊቸውን መውሰዴ ይገባቸዋሌ፡፡ የክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 97(1) እንዱሁም
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 86(1) ይህንኑ ያመሇክታሌ፡፡
ከዙህ ውጪ የሆነው ሀብት እና በጋብቻ ውስጥ የተፇራ ንብረት የባሌናሚስቱ ወይም
የተጋቢዎቹ የጋራ ሀብት ሆኖ የሚገመት ስሇመሆኑ የቤተሰብ ሔጉ ዴንጋጌዎች
ያስገነዜባለ የጋራ ሀብት የሚሰኘው በተጋቢዎች የጋራ ጥረት ወይም በአንዯኛው ተጋቢ
የግሌ ንብረትም የተፇራ ሉሆን እንዯሚችሌና በአንዯኛው ተገቢ ስም ተመዜግቦ ቢሆን
እንኳ በጋብቻ ውስጥ የተፇራ መሆኑ ከተረጋገጠ እና በተሇያ ሁኔታ ሔጉ ባስቀመጠው
አግባብ አንዯኛው ተጋቢ የግሌ መሆኑን ካሊስረዲ ጭምር መሆኑን መገንብ ይቻሊሌ፡፡
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 62(1) ና 63(1) እንዱሁም የአማራ ክሌሌ የቤተሰብ
ሔግ አንቀጽ 73(1) እና 74(1) ይህንኑ ያስረዲለ፡፡
ከተያው ጉዲይ ጋር ስናያይዜ ሁሇቱ ሚስቶች ናቸው እስከ ተባሇ ዴረስ በሔጉ መንፇስና
ሃይሌ (by operation of the law) ከባሇቤታቸው ጋር ያፇሩትን ንብረት ከባሇቤታቸው
ጋር እኩሌ የመካፇሌ መብት ይኖራቸዋሌ ማሇት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ አንዯኛዋ ተጋቢ
ከላሊኛዋ ተጋቢ በተሇየ ሁኔታ ንብረት ሇማፌራት በቀጥታ አስተዋጽኦ ያዯረገች መሆኑን
ማስረዲት ከቻሇች ከላሊኛዋተጋቢ የተሻሇ መብት ሉኖራት እንዯሚገባ መረዲት ተገቢ
ይሆናሌ፡፡
አሁን በተያው ጉዲይ ተጠሪ ከአቶ መሏመዴ ሁሴን ጋር ጋብቻ ከፇፀመችበት ከ1987
ዓ.ም ጀምሮ በራሷ ጥረት ከባሇቤቷ ጋር በባህር ዲር ከተማ ስትኖር ያፇራችው ሀብት
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ሊይ ከባሇቤቷ ጋር እኩላታ የመካፇሌ መብት እንዲሊት መገንብ ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች
በባህር ዲር ከተማ በባሇቤቷ ስም የተፇራ ንብረት ሊይ ሉኖራት የሚችሇው መብት በሔጉ
አግባብ መሠረት ከባሇቤቷ ዴርሻ ሊይ ብቻ የእኩላታ መብት እንዲሊት በማረጋገጥ
ይሆናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች ከአቶ መሏመዴ ሁሴን ጋር ጋብቻ መሥርታ ከ1990 ዓ.ም
ጀምሮ አ.አ ከተማ እየኖረች ያሇች ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች በተረጋገጠው ፌሬ ነገር
መሠረት በአ/አ ከተማ በአመሌካች ጥረት ከባሇቤቷ ጋር በጋራ የተፇራ ንብረት አሇ
ከተባሇ በዙህ ንብረት ሊይ ግማሽ ዴርሻ የአመሌካች ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡
በአጠቃሊይ በጋብቻ ውስጥ የተፇራውን ንብረት የማጣራት እና የማከፊፇሌ መርህን
አስመሌክቶ የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ምንም መብት ሉኖራት አይገባም ሲለ የዯረሱበት
ዴምዲሜ የሔጉን መንፇስ ያሊገናበ እና ፌትሀዊም ሆኖ ስሊሌተገኘ ሉታረም ይገባሌ
ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የአመራ ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች በንብረት ክፌፌሌ ረገዴ
ምንም መብት አይኖራትም ሲሌ የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 17623 በ20/4/ 2001 ዓ.ም የሰጠው
ውሳኔ እና የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 010126 በ01/08/2001
ዓ.ም የሰጠው ትእዚዜ በፌ/ብ/ሥ/መ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. በተጠሪና በአቶ መሏመዴ ሁሴን ስም በጋራ በባህርዲርከተማ የተፇራ ንብረት
ሊይ ተጠሪ እኩላታ (50%) ዴርሻ ያሊት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ሇባሇቤቷ
ከሚዯርሰው ዴርሻ ብቻ እኩላታ ዴርሻ ይኖራታሌ ብሇናሌ፡፡
3. በአመሇካችና በአቶ መሏመዴ ሁሴን ስም በጋራ በአ/አ ከተማ የተፇራ ንብረት
ካሇ አመሌካች እኩላታ (50%) ዴርሻ ያሊት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ በባሇቤቷ ዴርሻ
ሊይ ብቻ የእኩላታ ዴርሻ ይኖራታሌ ብሇናሌ፡፡

246

4. በዙሁ መሠረት የንብረት ማጣራትና ክፌፌሌ እንዱፇጸም ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
5. በዙህ መዜገብ ግንቦት 5 ቀን 2001 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዚዜ
ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ መዜገቡ ተግቷሌ ይመሇስ ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ. 93779
ታህሳስ 30 ቀን 2ዏዏ6 ዓ.ም
ዲኞች ፡-አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ረታ ቶልሳ
አዲነ ንጉሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ጂእቶ ያሲን ሺበሺ ቀረቡ
ተጠሪ ፡- አቶ ሏሰን መሏመዴ -

በላለበት የሚታይ

መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የጋብቻ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ
መንግስት በፊንቲ ረሱ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ ፌርዴ ቤቱ ሇአሁኗ ሇአመሌካች
በቁጥር ፊ/ሸ/577/05 በቀን 21/06/2005 በአዴራሻቸው በፃፇው ውሳኔ የአሁኗ አመሌካች
ከአሁኑ ተጠሪ ጋር የተፊቱ ስሇመሆኑ ማስረጃ አሊቀረቡም፣ከአቶ አዯም አንባዬ ጋር
ተጋባሁ ስሇሚለት ጋብቻ ያቀረቡት ማስረጃ የማጭበርበሪያ ወረቀት መሆኑ ተረጋጧሌ
በሚሌ ምክንያት አመሌካቿ የተጠሪው ሚስት እንጂ የአቶ አዯም አንባዬ ሚስት
አይዯለም ሲሌ መወሰኑን አረጋግጧሌ፡፡በዙህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇአፊር ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት አቅርበው
ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙም ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ
አጽንቶታሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውን ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታም መሰረታዊ ይትም በያል ወረዲ ፌርዴ ቤት
ከተጠሪ ጋር በነበራቸው የጋብቻ ይፌረስሌኝ ክርክር የወረዲው ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙን
አከራክሮ በመ/ቁጥር 14/2003 በቀን 04/06/2003 በሰጠው ውሳኔ ጋብቻው መፌረሱን
አረጋግጦ ባሇበት ሁኔታ ጉዲዩ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት እንዱታይ መዯረጉ ስነ ስርዓቱን
የተከተሇ

አይዯሇም፣በአገሪቱ

ሔገ

መንግስት
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የተረጋገጠውን

ጋብቻን

በፇቃዯኝነት

የመመስረት

መብትም

የጣሰና

የእኩሌነት

መብትን

ያሊስከበረ

ነው

በማሇት

መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
አቤቱታቸው ተመርምሮም የግራ ቀኙ ጋብቻ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት በክሌለ ከፇረሰ በኋሊ
የክሌለ

የሸሪዓ

ፌርዴ

ቤቶች

ጉዲዩን

ዲግም

የማስተናገዲቸውን

አግባብነት

ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 ዴንጋጌ አንፃር ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት
እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ በሔጉ አግባብ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው
በፅሐፌ መሌስ የመስጠት መብታቸው ታሌፎሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን

ክርክር

ሇሰበር

አቤቱታው

መነሻ

ከሆነው

ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንጻር
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካችና ተጠሪ ጉዲዩን በያል ወረዲ ፌርዴ ቤት
በፌቺ ጉዲይ ተከራክረው በመካከሊቸው ያሇው ጋብቻ የፇረሰ መሆኑ በመ/ቁጥር 14/2003
በቀን 04/06/2003 ከተወሰነ በኃሊ የጋብቻው ጉዲይ ተመሌሶ በሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች
የታዬና አመሌካች ያሇፌሊጎታቸው ከተጠሪ ጋር በጋብቻ እንዱቀጥለ ተብል የተወሰነ
መሆኑን ነው፡፡
በመሰረቱ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ህገ መንግስት አንቀጽ 34(1) ስ ተጋቢዎች በጋብቻ
አፇፃፀም፣ በጋብቻ መንና በፌቺ ጊዛ እኩሌ መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ በግሌጽ
የተዯነገገ ሲሆን በአንቀጽ 35(2) ዴንጋጌም ሴቶች በሔገ መንግስቱ በተዯነገገው መሰረት
በጋብቻ ከወንድች ጋር እኩሌ መብት ያሊቸው መሆኑ በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በላሊ በኩሌ
ሔገ መንግስቱ በሔግ በተሇይ በሚረዜረው መሰረት በሏይማኖት፣ በባህሌ የሔግ
ስርአቶች ሊይ ተመስርተው ሇሚፇጸሙ ጋብቻዎች እውቅና የሚሰጥ ሔግ ሉወጣ
እንዯሚችሌ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት በአንቀጽ 34(4) ከማስቀመጡም በሊይ በዙሁ
አንቀጽ በንኡስ ቁጥር አምስት ዴንጋጌ ስር ሔገ መንግስቱ የግሌና የቤተሰብ ሔግን
በተመሇከተ በተከራካሪዎች ፇቃዴ በሀይማኖታቸው ወይም በባህልቻቸው ሔጎች መሰረት
መዲኘትን እንዯማይከሇክሌ፣ዜርዜሩም በሔግ እንዯሚወሰን አስቀምጧሌ፡፡ በዙህም አግባብ
የሸሪዓ ፌ/ቤቶች በአዋጅ ቁጥር 188/11992 የተቋቋሙ ሲሆን በቤተሰብ ጉዲይ ሊይ
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ያሊቸው የስረ ነገር የዲኝነት ስሌጣን ተሇይቶ ተቀምጦሊቸዋሌ፡፡ አሁን የተያው ጉዲይም
በሔገ መንግስቱና በአዋጅ ቁጥር 188/1992 መሰረት ሇሸሪዓ ፌ/ቤቶች በተሰጠው ስሌጣን
መሰረት እንዱታይ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ ሲሆን አመሌካች ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር
188/1992 መሰረት በተረጋው ስርዓት እንዱታይ ፇቃዴ የሰጡ ስሇመሆኑም የክርክሩ
ሂዯት የማያሳይ ቢሆንም አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት ከተጠሪ ጋር የነበራቸው
ጋብቻ በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ከፇረሰ በኋሊ በሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች የሚታይበት ስነ
ስርዓታዊ አግባብ የሇም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም በዙህ ችልት ጉዲዩ ሉታይ
የሚችሇው በአዋጅ ቁጥር 188/1992 አንቀጽ 5(4) እና 6(2) በተዯነገገው መሰረት የሸሪዓ
ፌ/ቤቶች ጉዲዩን ሲመሩ የፇፀሙት የስነ ሥርዓት ሔግ ግዴፇት ካሇ ብቻ ነው፡፡ ከዙህ
ውጪ ሏይማኖት መሰረት በማዴረግ የሸሪዓ ፌ/ቤቶች የሚሰጡት ውሳኔ ተገቢ መሆን
ያሇመሆኑን ይህ ችልት የመመርመር ስሌጣን የሇውም፡፡ከዙህ አንጻር የሸሪዓ ፌርዴ ቤት
አመሌካች ያሇፌሊጎታቸው ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ሉቀጥለ ይገባሌ በማሇት የዯረሰው
ዴምዲሜ በዙህ ችልት የሚታይበት አግባብ የላሇ በመሆኑ አመሌካች በሔገ መንግስቱ
የተከበረሊቸውን በፌሊጎት ጋብቻ የመመስረት መብት መሰረት አዴርገው የሚያቀርቡትን
ክርክር አሌፇነዋሌ፡፡
አመሌካች በተያው ጉዲይ ተፇፀመ የሚለት የስነ ስርዓት ሔግ ግዴፇት በመዯበኛ ፌርዴ
ቤት የተሰጠ የፌቺ ውሳኔ እያሇ ዲግም በሸሪዓ መታየቱ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡
በክሌለ የሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች የወሌ የዲኝነት ስሌጣን በፋዳራሌ በአዋጅ ቁጥር 188/1992
ከተረጋው የተሇየ ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት ክርክር ያሌቀረበ ሲሆን በተጠቃሹ
የፋዳራለ አዋጅ አንቀጽ 4 ስር የተመሇከተ ሲሆን አዋጁ ፌርዴ ቤቶቹ ስሇሚሰሩባቸው
ሔጎችም በአንቀጽ 6 ስር ዯንግጓሌ፡፡ በዙህ አንቀፅ ስር ከተመሇከቱት ሔጎች መካከሌ ስራ
ሊይ ያሇውና በ1958 ዓ/ም የወጣው የፌትሃ ብሓር ሥነ ስርዓት ሔግ አንደ ስሇመሆኑ
የተጠቃሹ አንቀፅ ንኡስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ከዙህ አንጻር ጉዲዩን
ስንመሇከተውም የፌትሒብሓር ክርክር አንዴ ዯረጃ ሊይ ሲዯርስ መቋጫ እንዱኖረው
በማሰብ ከተዯነገጉ በ1958 ዓ/ም በወጣው የስነ-ስርዓቱ ዴንጋጌዎች አንደ የመጨረሻ
ፌርዴ

ያገኙ

ጉዲዮች

/Res

judicata/

የሚሇው

ሲሆን

ይህ

ጽንሰ

ሀሣብ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ/ 5 ስር በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡በዙህ ዴንጋጌ መሠረት የመጨረሻ ፌርዴ
ያገኙ ጉዲዮች ማሇት በማናቸውም መሌክ በሔግ በተቋቋመ ፌ/ቤት ቀርበው የመጨረሻ
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እሌባት ያገኙ ጉዲዮችን የሚሸፌኑ መሆናቸውንና እንዱህ አይነት እሌባት አግኝተዋሌ
የሚባለት ጉዲዮች ዯግሞ በፌርዴ፣ በብይን፣ በውሣኔ፣ በትእዚዜ፣ ወይም በጊዛያዊ
አገሌግሌት ባሇው ትእዚዜ የመጨረሻ ውጤት አግኝተው በላሊ መሌክ መንቀሣቀስ
የማይችለ የክርክር ነጥቦችን ሁለ አጠቃሌል የያ መሆኑንና መሰረታዊ አሊማውም
ክርክር አንዴ ቦታ ሊይ እንዱቆም ታስቦ በሔግ የተረጋ ስርዓት የሚያስገነዜበን ነው፡፡
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 ስር በተመሇከተው አኳኋን አንዴ ጉዲይ አስቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ
ነው ሇማሇት መረጋገጥ ካሊባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ቀዯም ሲሌ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር
ጭብጥ የነበሩ ጉዲዮች በዴጋሚ በቀረበው ክስም ሊይ በቀጥታ በፌሬ ነገር ጭብጥ ሆነው
መቅረባቸው፣ቀዯም ሲሌ የነበረውን ክርክር አሁን በክርክር ተሣታፉ በሆኑ ወገኖች ወይም
ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው ወይም ተሊሌፍሊቸው በነበረ ወገኖች መሆኑንና እነዙህ
ጉዲዮች ቀዯም ሲሌ በተካሄዯው ሙግት የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇባቸው መሆኑን ነው፡፡
ሔጉ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ በመጨረሻ ፌርዴ መቃወሚያነት ሲቀርብ ተቀባይነት
የሚኖረው ይኸው ጉዲይ በዴጋሚ በቀረበው ክርክር ሊይ መቅረቡ ሲረጋገጥ ስሇመሆኑም
ያስገነስባሌ፡፡ከሔጉ ይትና መንፇስ ቀጥተኛ የፌሬ ነገር ጭብጥ የሚሇው ሏረግ ሲታይም
በመጀመሪያው ክርክር ሇይ ከአንዯኛው ወገን ተጠይቆ በላሊኛው ወገን የተካዯዯ ወይም
በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ የታመነና በዙሁ ሊይ የፌርዴ ውሣኔ ያረፇበት የክርክር ነጥብ
መሆኑን ያስነዜባሌ፡፡ በመሆኑም በዴጋሚ በቀረበው ክስ በቀዴሞው ክርክር ተሣታፉ በነበሩ
ወገኖች ወይም ከእነሱ መብት በተሊሇፇሊቸው ወገኖች የሚካሄዴ መሆኑና በሁሇተኛው
ክስም የተያው ፌሬ ነገር ጭብጥ ከመጀመሪያው ጋር ሙለ በሙለ ተመሣሣይ ሆኖ
የመጨረሻ ፌርዴ ያረፇበት መሆኑ ከተረጋገጠ እንዱሁም ጉዲዩ የመጨረሻ ፌርዴ
አርፍበታሌ የሚሌ ተቃውሞ በተከራካሪ ወገን ከተነሣ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 5 (1) እና (2) ዴንጋጌዎች ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 244(2(ሇ)) እና
245(2)

ዴንጋጌ

ጋር

ተጣምረው

ሲታዩ

የሚያስገነዜቡን

ጉዲይ

ነው፡፡

በአጠቃሊይ

የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 ዴንጋጌ ሲታይ በቀዲሚው ክርክር የተያው ጭብጥና የፌሬ ነገር
ክርክር ተመሳሳይ መሆኑ የተከራካሪ ወገኖች አንዴነት ብቻ ሳይሆን በጉዲዩ ሊይ ከሊይ
የተመሇከቱት

መመኛዎች

በተሟለበት

ሁኔታ

የመጨረሻ

ፌርዴ

የተሰጠ

መሆኑ

ከተረጋገጠ በጉዲዩ ሊይ አስቀዴሞ የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠበት በመሆኑ ዴጋሚ ክስ
የሚቀርብበት

አግባብ

የላሇ

መሆኑን

ያስረዲሌ፡፡
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ይህ

ዴንጋጌ

ጉዲዮችን

በአግባቡ

ሇመመራትና ተከራካሪ ወገኖች ሇአሊስፇሊጊ ወጪና እንግሌት እንዲይዲረጉ ሇማዴረግ
የሚያስችሌ መሆኑም ይታመናሌ፡፡
ወዯ ተያው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች በያል ወረዲ ፌርዴ ቤት ከተጠሪ ጋር
በነባራቸው የጋብቻ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ፌርዴ ቤቱ በ1952ቱ የፌትሃ ብሓር ሔግ
ስሇቤተሰብ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች አግባብ ጉዲዩን በመመራት ጋብቻው መፌረሱን
መወሰኑን በመ/ቁጥር 14/2003 በቀን 04/06/2003 የተሰጠው ውሳኔ ያሳያሌ፡፡ተጠሪ
ይህንኑ ውሳኔ የሚያውቁት መሆኑን የውሳኔው ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በዙህ አግባብ የፌቺ
ውሳኔ ከተሰጠ በኃሊ ተጠሪ ጉዲዩን ወዯ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመውሰዴ አሁን ሇክርክሩ
ምክንያት የሆነውን ውሳኔ አግኝተዋሌ፡፡ይኸ የተጠሪ የክርክር ስሌት በአገሪቱ ሰዎች
በፇቃዲቸው በሀይማኖት ወይም በባህሌ ህግ መሠረት የመዲኘት መብት እንዲሊቸው በህገ
መንግስቱ አንቀፅ 34 ንዐስ አንቀፅ 5 የተረጋገጠውን መብት ተገቢ ባሌሆነ መንገዴ
ተግባራዊ ሇማዴረግ የሞከሩ መሆናቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ ተጠሪ በያል ወረዲ ፌርዴ ቤት
ቀርቦ ታይቶ እሌባት ያገኘውን የፌቺ ጉዲይ ከውሳኔ በኋሊ ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት ታይቶ
እንዱወሰን ያቀረቡት ጥያቄ የህገ መንግስቱን አንቀፅ 34(5)፣የአዋጅ ቁጥር 188/1992
አንቀጽ 6(2) እና የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5(1) የሚጥስ ነው፡፡
ሲጠቃሇሌም ከሊይ በተረሩት ምክንያቶች የፊንቲ ረሱ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤትና
የአፊር ክሌሌ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት አመሌካች የተጠሪ ሚስት ናቸው በማሇት
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የስነ ስርዓት ሔግ ግዴፇት ያሇበት ሁኖ ስሇአገኘነው
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፊንቲ ረሱ ከፌተኛ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በቁጥር ፊ/ሽ/577/05 በቀን 21/06/2005
ዓ/ም ተሰጥቶ በአፊር ክሌሌ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 00012/05
ሰኔ 28 ቀን 2005 ዓ/ም የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት
ተሽሯሌ፡፡
2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው ጋብቻ በያል ወረዲ መዯበኛ ፌርዴ ቤት
የፇረሰና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5(1) አግባብ ፌርዴ የተቋጨ በመሆኑ በአዋጅ
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ቁጥር 188/1992 አንቀጽ 6(2) መሰረት በሸሪዓ ፌርዴ ቤቶች ዲግም የሚዲኝበት
ስነ ስርዓት የሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ አመሌካቸ የራሳቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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የሰ/መ/ቁ. 94952
መስከረም 30 ቀን 2007 ዓ.ም.
ዲኞች፡-አሌማው ወላ
ሡሌጣን አባተማም
መኯንን ገ/ሔይወት
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
አመሌካች፡-ወ/ሮ ዘሪያሽ ተገኝ - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡-ወ/ሮ የሺ ውዴዬ - ረ/ኢንስፔክተር ይመር ዮሴፌ ቀረቡ፡፡
መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡

ፌርዴ
ጉዲዩ በሞት የተሇየው ተጋቢ የግሌ ንብረት ነው የተባሇን ቤት ከላሊኛዋ ተጋቢ
ሇማስሇቀቅ ከቀረበ ክስ ጋር ተያይዝ የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረውም
ከሳሽ የነበሩት የአሁኗ ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተከሳሽ በነበሩት
በአሁኗ አመሌካች ሊይ በ08/02/2003 ዓ.ም. አጋጅተው ባቀረቡት ክስ ነው፡፡
የክሱ ይትም ባጭሩ፡-ከሳሽ የሟች ሌጃቸው አቶ ታዯሰ የሱፌ እናት እና ወራሽ
መሆናቸውን፣ሟች እና ተከሳሽ በ17/09/1997 ዓ.ም. በባህሊዊ ስርዓት ጋብቻ ፇጽመው
አብረው ይኖሩ የነበረ መሆኑን፣በን/ስ/ሊፌቶ ክፌሇ ከተማ በቀበላ 09/14 የሚገኘው ቁጥሩ
አዱስ የሆነው

መኖሪያ ቤት ከጋብቻው በፉት የተፇራ የአቶ ታዯሰ የሱፌ የግሌ ሀብት

ስሇመሆኑ ጋብቻውን በፇጸሙበት ጊዛ ባዯረጉት የጋብቻ ውሌ ማረጋገጣቸውን፣ይሁን
እንጂ ጋብቻው በሌጃቸው ሞት ምክንያት መፌረሱን ተከትል ተከሳሽ ቤቱን እና በክሱ
የተጠቀሱ

የቤት

ቁሳቁሶችን

ሇከሳሽ

እንዱያስረክቡ
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ተጠይቀው

ፇቃዯኛ

ሳይሆኑ

መቅረታቸውን የሚገሌጽ ሆኖ ተከሳሽ የዋጋ ግምቱ ብር 25,000 (ሃያ አምስት ሺህ)
የሆነውን ቤት እና የብር 10,000 (አስር ሺህ) የዋጋ ግምት ያሊቸውን የቤት ቁሳቁሶች
ሇከሳሽ እንዱያስረክቡ እና ሇስምንት ወራት ከቤቱ ከራይ የሰበሰቡትን ገንብ ብር
8,000(ስምንት ሺህ) ሇከሳሽ እንዱከፌለ ይወሰን ንዴ ዲኝነት የተጠየቀበት ሲሆን
ተከሳሽ በበኩሊቸው በ09/07/2003 ዓ.ም. በሰጡት መሌስ ከጋብቻው በፉት ሟች የሰሩት
አንዴ ሳልን እና አንዴ መኝታ ያሇው ሁሇት ክፌሌ ቤት ሆኖ ከጋብቻቸው በኃሊ ሶስት
ተጨማሪ ክፌልችን ከሟች ጋር የሰሩ በመሆኑ ቤቱ በሙለ የሟች የግሌ ሀብት
እንዯሆነ ተዯርጎ የቀረበው ክስ ተገቢነት የላሇው መሆኑን፣የቤት ቁሳቁሶቹ ግምት ከብር
1,000 የማይበሌጥ መሆኑን እና ከቤቱ ኪራይ የተሰበሰበው የገንብ መጠንም ከቀሇብ
አሌፍ ሉጠራቀም የማይችሌ መሆኑን በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱ ውርሱ ተጣርቶ ሪፖርት እንዱቀርብሇት ጉዲዩን ሇውርስ አጣሪ የመራው
ሲሆን አጣሪው ውርሱን ማጣራቱን ገሌጾ ነገር ግን ቤቱ ሰነዴ አሌባ ስሇመሆኑ ግራ
ቀኙ የተማመኑ በመሆኑ የውርስ ሀብት ነው ሇማሇት ያሌተቻሇ መሆኑን በመግሇጽ
ሪፖርት አቅርቦአሌ፡፡ፌርዴ ቤቱ በበኩለ ቤቱ ሰነዴ አሌባ መሆኑ ክርክሩን አይቶ ውሳኔ
ከመስጠት የማይከሇክሌ መሆኑንእና በመዜገቡ የሚሰጠው ውሳኔ ተፇጻሚነት የሚኖረው
የቤቱን ሔጋዊነት በተመሇከተ ጉዲዩ የሚመሇከተው አካሌ በሚሰጠው ውሳኔ ሊይ
ተመስርቶ መሆኑን ገሌጾ ተጋቢዎቹከጋብቻቸው በኃሊ የሰሩት ተጨማሪ ግንባታ መኖር
አሇመኖሩን ሇማጣራት የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኃሊ ቤቱ የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ
ሀብት ስሇመሆኑ ተከሳሽ

በፇረሙት የጋብቻ ውሌ በማረጋገጣቸው ከቤቱ ዴርሻ አሊቸው

ማሇት ያሌተቻሇ መሆኑን፣ቤቱ በጋብቻ ውለ ሊይ የተገሇጸው "ቤት" ተብል እንጂ
የተከሳሽ ምስክሮች እንዯገሇጹት "የሸራ ወይም የሊስቲክ ቤት" ተብል አሇመሆኑን፣ስሇቤት
ቁሳቁሶች በከሳሽ ምስክሮች የተገሇጸ ነገር አሇመኖሩን እና ከቤቱ ኪራይ ይሰበሰብ የነበረው
የገንብ መጠንም ከቀሇብ አሌፍ ሉጠራቀም የሚችሌ አሇመሆኑን በዜርዜር በመግሇጽ
ተከሳሽ ክስ ያስነሳውን ቤት ሇከሳሽ ሇቀው እንዱያስረክቡ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡
አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዙህ ችልት ያቀረቡት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
ይግባኙን ግቶ በማሰናበቱ ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮ በጋብቻ ውለ ሊይ ቤቱ የአቶ
ታዯሰ የሱፌ የግሌ ንብረት ነው ተብል መጠቀሱን ብቻ መሰረት በማዴረግ በጋብቻው
ጊዛ በሁሇቱ ተጋቢዎች በጋራ ከታዯሰው ቤት እና በጋራ ከተሰሩት ተጨማሪ ክፌልች
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ውስጥ

አመሌካች

ዴርሻ

የሊቸውም

ተብልየመወሰኑን

አግባብነትተጠሪዋ

ባለበት

ሇማጣራት ይቻሌ ንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ
ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን
እኛም ክርክሩ የታየበትን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት መዜገብ በማስቀረብ
ጭምር ውሳኔው መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇጉዲዩ
ከተያው ጭብጥ አንፃር መርምረናሌ፡፡
በዙህም መሰረት አመሌካች አዴራሻው በክሱ የተጠቀሰው ቤት ከጋብቻው በፉት የተፇራ
የተጠሪ አውራሽ የግሌ ንብረት መሆኑን በማረጋገጥ ጋብቻው በተፇጸመበት ጊዛ የጋብቻ
ውሌ የፇረሙ መሆኑ በአመሌካች ያሌተካዯ እና የጋብቻ የውሌ ሰነደን ጨምሮ
በማስረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ የጋብቻ ውለ በተፇረመበት ጊዛ የነበረው ከሊስቲክ እና
ከሸራ የተሰራ ዲስ ሆኖ እያሇ ቤት እንዯሆነ አዴርገው ያስፇረሙኝ አሊግባብ ነው በማሇት
አመሌካች በሰበር ማሌከቻቸው ያቀረቡት ክርክር ሔጋዊ ተቀባይነት ያሇው ነው ሇማሇት
የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
በላሊ በኩሌ ግን በጋብቻው ወቅት ተጨማሪ ከፌልች የተገነቡ ወይም የተሰሩ ስሇመሆኑ
በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ ቤቱ ሙለ በሙለ የሟች የግሌ ሀብት እንዯሆነ ተዯርጎ
ሇተጠሪ እንዴሇቅ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው በማሇት
አመሌካች ያቀረቡት የአቤቱታ ነጥብ በክርክሩ ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች አንጻር በአግባቡ
ሉጤን

እና

ሉመረመር የሚገባው መሆኑን

ተገንዜበናሌ፡፡በዙህም መሰረት ጉዲዩን

በመጀመሪያ ዯረጃ የሚያየው ፌርዴ ቤት በፌትሏብሄር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 246፣247
እና 248 ዴንጋጌዎች

መሰረት ሇጉዲዩ ትክክሇኛ ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስቸሇውን

ጭብጥ ይዝ ጉዲዩን በማስረጃ ካጣራ በኃሊ ፌርዴ በሚሰጥበት ጊዛ በክርክሩ የተያው
ጭብጥ ምን እንዯሆነ፣ጭብጡ እንዳት እንዯተወሰነና በአንዴ ወይም በላሊ አግባብ
የተወሰነው በምን ምክንያት እንዯሆነ በፌርዴ ሀተታው ውስጥ መግሇጽ እንዲሇበት
በቁጥር 182(1) ስር በአስገዲጅነት ተዯንግጎአሌ፡፡
በተያው ጉዲይ ተጠሪ ክስ ያቀረቡት እና የተከራከሩት በጋብቻ ውለ መሰረት ክርክር
ያስነሳው ቤት የሌጃቸው የግሌ ሀብት መሆኑን በመግሇጽ ሲሆን አመሌካች በበኩሊቸው
መሌስ የሰጡት እና የተከራከሩት ከተጠሪ ሌጅ ጋር በጋብቻ ውስጥ በኖሩባቸው ከ1997
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ዓ.ም.እስከ 2002 ዓ.ም. ዴረስ ባለት ጊዛያት ቀዯም ሲሌ ከነበሩት ሁሇት ክፌሌ ቤቶች
በተጨማሪ ሶስት ክፌሌ ቤቶችን በጋራ መስራታቸውን በመግሇጽ ነው፡፡ከዙህ የግራ ቀኙ
የክርክር አቋም በመነሳት በማስረጃ ሉጣራ የሚገባው ተጋቢዎቹ ከጋብቻቸው በኃሊ
የሰሩት ተጨማሪ ግንባታ አሇ ወይስ የሇም? የሚሌ ነጥብ መሆኑን በመግሇጽ ፌርዴ
ቤቱሇክርክሩ የያው ጭብጥ ተገቢነት ያሇው መሆኑን ተገንዜበናሌ፡፡
በዙህ ጭብጥ ሊይ የተሰሙት የግራ ቀኙ ምስክሮች ቃሌ ሲታይም በአሁኗ አመሌካች
በኩሌ የተሰሙት ሁሇት ምስክሮች ሟች ከቀዴሞ ሚስታቸው ጋር የሰሩትን አንዴ ክፌሌ
ቤት አመሌካች እና የተጠሪ ሌጅ በጋብቻቸው ጊዛ አፌርሰው ቤቱን እንዯ አዱስ ሶስት
ክፌሌ አዴርገው መስራታቸውን በተመሳሳይ ሁኔታ የገሇጹ መሆኑን እንዱሁም በአሁኗ
ተጠሪ በኩሌ ከተሰሙት ሁሇት ምስክሮች መካከሌ 2ኛው ምስክር ቤቱ ጎርፌ የሚገባበት
በመሆኑ አጥሩ ሲፇርስ የተጠጋገነ ከመሆኑ ውጪ ከጋብቻው በኃሊ የተሰራ ቤት
አሇመኖሩን በመግሇጽ የመሰከሩ ቢሆንም የተጠሪ 1ኛ ምስክር ግን ሟች ከቀዴሞ
ባሇቤታቸው ጋር የሰሩት ዋናውን ቤት መሆኑን እና ከአመሌካች ጋር ጋብቻ ከፇጸሙ
በኃሊ

ዯግሞ

ሁሇት

ክፌሌ

ቤት

እና

ኩሽና

በጋራ

መስራታቸውን

በመግሇጽ

መመስከራቸውን የመዜገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ፌርዴ ቤቱም ከሊይ በተጠቀሰው
የፌትሏብሓር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 182(1) አስገዲጅ ዴንጋጌ መሰረት ውሳኔውን
በሚሰጥበት ጊዛይህንን የግራ ቀኙን ምስክሮች የምስክርነት ቃሌ መዜኖ የአንዯኛውን
ወይም

የላሊኛውን

ወገን

ምስክሮች

የምስክርነት

ቃሌ

የተቀበሇበትን

ወይም

ያሌተቀበሇበትን ምክንያት በውሳኔው ሊይ ማስፇር የሚጠበቅበት ሆኖ እያሇ ቤቱ የሟች
የግሌ ሀብት ነው በማሇት ሇዯረሰበት ዴምዲሜ እና ሇሰጠው ውሳኔ መሰረት ያዯረገው
የጋብቻ ውለን ብቻ መሆኑን የውሳኔው ይት ያመሇክታሌ፡፡
ይህም በአንዴ በኩሌ ተጋቢዎቹ ከጋብቻቸው በኃሊ የሰሩት ተጨማሪ ግንባታ አሇ ወይስ
የሇም? በሚሌ ፌርዴ ቤቱ በጭብጥነት የያው ነጥብ ከግራ ቀኙ የክርክር አቋም አንጻር
ተገቢነት ያሇው ቢሆንም በላሊ በኩሌ ግን ቤቱ በጋብቻ ውለ መሰረት የሟች የግሌ
ሀብት ነው በማሇት የዯረሰበት ዴማዲሜ እና የሰጠው ውሳኔ ከሊይ የተጠቀሰውን ጭብጥ
ሇማጣራት በተሰሙት የግራ ቀኙ ምስክሮች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር ውጪ መሆኑን
መገንብ የሚያስችሌ ነው፡፡የዙህ ዓይነቱ የውሳኔ አሰጣጥ ስርዓት ዯግሞ የፌትሏብሓር
ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 182(1) አስገዲጅ ዴንጋጌንእና
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በአንዴ ክርክር በመዜገቡ

ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር ውጪ የሚሰጥ ውሳኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ የፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዜገብ ቁጥር 36848 በ11/02/2001 ዓ.ም. እና
በላልችም መዜገቦች የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም የሚቃረን በመሆኑ ሔጋዊ
ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባ አይዯሇም፡፡
በክርክሩ በማስረጃ የተረጋገጠው ፌሬ ነገር ከጋብቻው በፉት የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ
ሀብት መሆኑበጋብቻ ውለ ከተረጋገጠው አንዴ ክፌሌ ዋናው ቤት በተጨማሪ ተጋቢዎቹ
በጋብቻቸው ጊዛ ሶስት ተጨማሪ ክፌልችን መስራታቸው

ከሆነ

ዯግሞ

ይህ

ሁኔታ በግራ ቀኙ መብትና ግዳታ ሊይ የሚያስከትሇው ሔጋዊ ውጤት መታየት
ይኖርበታሌ፡፡በመሰረቱ ተጋቢዎች ከጋብቻቸው በፉት በየግሌ የነበሯቸው ንብረቶች
የየግሊቸው

ሆነው

እንዯሚቀሩ

እና

ከጋብቻቸው

በኃሊ

የጋራቸው እንዯሚሆኑበአዋጅ ቁጥር 213/1992

ያፇሯቸው

ንብረቶች

ግን

በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ

በአንቀጽ 57 እና 62 ዴንጋጌዎች ተመሌክቶአሌ፡፡በተያው ጉዲይ ከጋብቻው በፉት
የነበረው እና በጋብቻ ውለ የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ንብረት ነው ተብል የነበረው አንዴ
ክፌሌ ዋናው ቤትም ቢሆን በጋብቻው ውስጥ ፇርሶ እንዯ አዱስ መሰራቱ እና ኩሽናውን
ጨምሮ

ሶስት

ተጨማሪ

ክፌልች

በጋብቻው

ውስጥ

መሰራታቸው

በማስረጃ

ተረጋግጦአሌ፡፡ከጋብቻው በፉት የነበረው ቤት ፇርሶ እንዯ አዱስየተሰራ እና ሶስት
ተጨማሪ ክፌልች የተሰሩ መሆኑ ከተረጋገጠ ዯግሞ እነዙህ ስራዎች የተከናወኑት
በጋብቻው ውስጥ እስከሆነ እና እነዙህ ተጨማሪ ስራዎች የተከናወኑት በሟች የግሌ
ገንብ ነው በሚሌ የቀረበ ክርክር እና ማስረጃ እስከላሇ ዴረስ በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 63
(1) መሰረት ክርክር ያስነሳው ቤት የተጋቢዎቹ የጋራ ሀብት ስሇመሆኑ የሔግ ግምት
የሚወሰዴበት ነው፡፡
ሲጠቃሇሌ ከጋብቻው በኃሊ ስሇተከናወኑት ተጨማሪ ስራዎች በግራ ቀኙምስክሮች
የተመሰከረውን ፌሬ ነገር በዜምታ አሌፍ በጋብቻ ውለ ሊይ ብቻ በማተኮር ክርክር
ያስነሳው ቤት ከጋብቻው በፉት የተፇራ የሟችየግሌ ንብረት ነው በማሇት በፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የጸናው ውሳኔ
በማስረጃ ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር ውጪ የተሰጠ እና መሰረታዊ የሔግ ስሔተት
የተፇጸመበት ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቶአሌ፡፡

258

ውሳኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር 58686 በ02/07/2005
ዓ.ም.

ተሰጥቶ

በፋዳራሌ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

በመዜገብ

ቁጥር

135319

በ22/02/2006 ዓ.ም. በትዕዚዜ የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር
348(1) መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡
2. በተራ ቁጥር 1 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ

በን/ሊ/ክፌሇ ከተማ በቀበላ 09/14

የሚገኘው ቁጥሩ አዱስ የሆነውመኖሪያ ቤት ከጋብቻው በፉት የተፇራ የአቶ ታዯሰ
የሱፌ የግሌ ንብረት በመሆኑ አመሌካች ቤቱን ሇቀው ሇተጠሪ ሉያስረክቡ ይገባሌ
በሚሌ የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ በፌትሀብሓር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 348(1)
መሰረት ተሽሮአሌ፡፡
3. ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው በን/ሊ/ክፌሇ ከተማ በቀበላ 09/14 የሚገኘው ቁጥሩ አዱስ
የሆነውመኖሪያ ቤት ሟች አቶ ታዯሰ የሱፌ እና አመሌካች በጋብቻው ጊዛ ያፇሩት
የጋራ ሀብት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. ከሊይ ከተጠቀሰው ቤት ውስጥ ግማሹ የአመሌካች በጋብቻ ወቅት የተፇራ የጋራ
ሀብት፣ቀሪው ግማሽ ዯግሞ የተጠሪ የውርስ ሀብት በመሆኑ ግራ ቀኙ የሚቻሌ
ከሆነ በዓይነት፣የማይቻሌ ከሆነ በስምምነት አንዲቸው ሇላሊኛው የዋጋ ግምት ዴርሻ
ከፌል በማስቀረት፣በዙህ የማይስማሙ ከሆነም በሏራጅ እንዱሸጥ ተዯርጎ የሽያጩን
ገንብ እኩሌ እንዱካፇለ በማዴረግ ሉካፇለት ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
5. ከሊይ በተራ ቁጥር 4 የተጠቀሰው የክፌፌሌ ውሳኔ አፇጻጸም ጉዲዩ የሚመሇከተው
የአስተዲዯር

አካሌ

የቤቱንሔጋዊነት

አስመሌክቶ

ሉያነሳ

የሚችሇውን

ጥያቄ

የሚያስቀር አይሆንም በማሇት ወስነናሌ፡፡
6. በተራ ቁጥር 1 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ የቤት ቁሳቁሶችን እና ከቤቱ ኪራይ
የተገኘውን ገቢ አስመሌክቶ

የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ በፌትሏብሓር ስነ ስርዓት

ህግ ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቶአሌ፡፡
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7. ጥያቄው ሲቀርብሇት ከሊይ በተራ ቁጥር 3፣4 እና 5 በተጠቀሰው ውሳኔ መሰረት
እንዱያስፇጽም የዙህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
ይሊክ፡፡
8. ቁጥሩ 58686 የሆነው መዜገብ ተመሊሽ ይዯረግ፡፡
9. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
10. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዜገቡ ተግቶአሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ብ/ግ
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የሰ/መ/ቁ.88275
ጥር 19 ቀን 2007.ዓ.ም
ዲኞች፡-አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሡሌጣን አባተማም
ሙስጠፊ አህመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
አመሌካች፡- አቶ ኃይሇሚካኤሌ ሌኬ ልሶ - የቀረበ የሇም
ተጠሪ ፡-

አቶ መኮነን በሇጠ - ጠበቃ መሇሰ ጦና ቀረቡ

ወ/ሮ አምሳሇች በን - አሌቀረቡም
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌርዴ
ጉዲዩ የቅዴሚያ ግዥ መብት ጥያቄ የሚስተናገዴበትን የሔግ አግባብ የሚመሇከት ሲሆን
ክርክሩ የተጀመረውም በሏዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአፇፃጸም ከሳሽ
የሆኑት

የአሁኗ

2ኛ

ተጠሪ

በአሁኑ

አመሌካች

ሊይ

በዋናው

ፌርዴ

መሰረት

እንዱፇፅምሊቸው ባቀረቡት የአፇጻም ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ ባሌና
ሚስት የነበሩ ሲሆን ጋብቻው በፌርዴ ቤት ውሳኔ ፇርሶ የጋብቻ ውጤት ከሆኑት ንብረቶች
መካከሌ ሇአሁኑ ክርክር መነሻ የሆነውን መኖሪያ ቤት በክሌለ የቤተሰብ ሔግ መሰረት
የተቀመጡት
እንዯአሇበት

የክፌፌሌ
ፌርዴ

ስርዓቶችን

ቤቱ

ውሳኔ

መሰረት
አሳርፍ

በማዴረግ

የጨረታ

ቤቱ

በግሌጽ

ማስታወቂያ

ጨረታ

ወጥቶ

መሸጥ

የአሁኑ

1ኛ

ተጠሪተወዲዴረው የጨረታ አሸናፉ በመሆን የቤቱ ገዥነታቸው ከታወቀ በኋሊ የአሁኑ
አመሌካች ቤቱን የመሌሶ መግዚት መብት እንዯአሊቸው ጠቅሰው ቤቱን እንዱያስቀሩ
እንዱወሰንሊቸው ሇፌርዴ ቤቱ አመሌክተው የአሁኑ ተጠሪዎች ይህንኑ የአመሌካችን ጥያቄ
ተቃውመው

የመሌሶ

መግዚት

መብት

ሇአመሌካች

ሉሰጣቸው

አይገባም

የሚሇውን

መከራከሪያ ሁሇቱም ተጠሪዎች ከማቅረባቸውም በተጨማሪ የአሁኗ 2ኛ ተጠሪ አመሌካች
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አዱስ አበባ ውስጥ መንግስት በሰጣቸው ዯረጃውን በጠበቀ ቤት እንዯሚኖሩና ራሳቸው ግን
ሁሇት ሌጆችን ይው ቤት የላሊቸው መሆኑን ጠቅሰው የመሌሶ መግዚት መብት ሇራሳቸው
እንዱጠበቅሊቸው ጭምር ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡የሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም
የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ የአመሌካች ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዯቅ አዴርጎ
የጨረታውን ውጤት እንዱቀጥሌ ትዕዚዜ ሰጥቷሌ፡፡በዙህ የስር ፌርዴ ቤት ትዕዚዜ የአሁኑ
አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ
ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩ በክሌለ የቤተሰብ ሔግ የሚገዚ ቢሆንም የክሌለ
የቤተሰብ ሔግ ስሇመሌሶ የመግዚት መብት የሚዯነግገው ጉዲይ ያሇመኖሩንና በዙህ ሁኔታ
ዯግሞ በፌትሏ ብሓር ሔጉ የጋራ ንብረትን መሌሶ ስሇመግዚት የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎችን
ተፇፃሚ ማዴረግ በሔግ አተረጓጎም መርህ ተገቢ መሆኑን ጭምር ርዜሮ የአመሌካች
ቤቱን መሌሶ የመግዚት መብታቸው ሉጠበቅ ይገባሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤትን ትዕዚዜ
ሽሮታሌ፡፡በዙህ ውሳኔ የአሁኑ ተጠሪዎች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ተቀባይነት ያጡ ሲሆን የሰበር አቤቱታቸውን
በተናጠሌ ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበው ችልቱ ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ
መዜገቦችን አጣምሮ በመመርመር የአሁኑ አመሌካች የመሌሶ መግዚት መብት አሊቸው
ተብል የተሰጠውን የከተማውን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሳኔ እና ይህንኑ ውሳኔ ያጸናውን
የክሌለን ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ትዕዚዜ ሽሮ የከተማው የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ትዕዚዜ አፅንቶታሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይትም፡የጋብቻ

ውጤት

የሆነውን

ቤት

መሌሶ

ሇመግዚት

በፌትሃ

ብሓር

ሔጉ

በአንቀጽ

1261፣ከአንቀፅ 1386- 1409 ስር የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች መብት የሚሰጣቸው ሁኖ እያሇ
የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ በክሌለ የቤተሰብ ሔግ መሰረት የሚዲኝ እንጂ በፌትሏ
ብሓር ሔጉ ዴንጋጌዎች የሚዲኝ አይዯሇም በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢውን የሔግ
አተረጓጎምና አተገባበር ያሌተከተሇ

ከመሆኑም በሊይ በዙህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 37297

የተሠጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ያሊገናበ ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡የሰበር አቤቱታቸው ተመርምሮም ከተጠቃሽ ዴንጋጌዎችና ከክሌለ የቤተሰብ ሔግ
አንጻር የአመሌካች ጥያቄ ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ሇዙህ ችልት
እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበውም ግራ ቀኙ በጽሐፌ
እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
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የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀው

ሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

የጽሁፌ ክርክር የሰበር አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡ጉዲዩ ሇሰበር ሲቀርብ የተያው ጭብጥ የአሁኑ አመሌካች የጋራ ንብረት ነው
የሚሇውን

ቤት

ከ1ኛ

ተጠሪ

መሌሶ

የመግዚት

መብት

ያሇው

መሆኑ

አሇመሆኑን፣ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1394፣ ከቁጥር 1405-1408 ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እና
የፌትሏብሓር ሔጉ ስሇ ጋራ ባሇሃብትነት በቁጥር 1257 እና የሚቀጥለት አንቀጾች
የዯነገገውን

ከክሌለ

የቤተሰብ

ሔግ

አንቀጽ

103(2)

እና

102

ዴንጋጌዎች

አኳያ

ሇመመርመር ተብል በመሆኑ ከዙሁ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ በቤቱ ሊይ እኩሌ መብት
ያሊቸው መሆኑን፣የቤቱ የክፌፌሌ ስርዓት እንዱፇጸም የተዯረገውም የክሌለን የቤተሰብ ሔግ
መሰረት በማዴረግ መሆኑን፣አመሌካች አሁን አጥብቀው የሚከራከሩት የክሌለ የቤተሰብ
ሔግ ስሇመሌሶ መግዚት የሚያስቀምጠው መፌትሄ ስሇላሇ በፌትሏ ብሓር ሔጉ ያለት
ዴንጋጌዎች ተፇፃሚነት ሉኖራቸው ይገባሌ በማሇት መሆኑን፣2ኛ አመሌካችም ቤቱን መሌሶ
የመግዚት መብት ሉጠበቅሌኝ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄ እስከዙህ ሰበር ሰሚ ችልት
ዯርሶ ተቀባይነት ያጣ መሆኑን የሰ/መ/ቁጥር 90586 የሚያሳይ መሆኑን፣1ኛ አመሌካች
አከራካሪውን ቤት የገዘት በግሌጽ በተዯረገው ጨረታ ተወዲዴረው ጨረታው ሔጋዊነቱ
ተረጋግጦ መሆኑን ከመሆኑም በሊይ በዙህ የጨረታ ሂዯት አመሌካችም ሆነ የአሁኗ 2ኛ
ተጠሪ እንዱሳተፈ ጨረታው እንዱከናወን ያው የሥር ፌርዴ ቤት ትዕዚዜ ያሌሰጠበት
ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡
በመሰረቱ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ስርዓት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስትም ሆነ
በክሌሌ ሔግጋት መንግስታት የተረጋገጠውን የእኩሌነት መብት መሰረት አዴርጎ መከናወን
ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ስርዓት የሚከናወንበትን መንገዴ
የተሻሻሇው

የፋዳራሌ

የቤተሰብ

ሔግ

አዋጅ

ቁጥር

213/1992

በቅዯም

ተከተሌ

ያስመቀጣቸው መንገድች ከአንቀፅ 90 እስከ 93 ዴረስ ባለት የሰፇሩ ሲሆን ስራ ሊይ ያለት
የክሌሌ

የቤተሰብ

ሔግጋትም

አግባብነት

ያሊቸውን

ዴንጋጌዎችን

ይው

እናገኛሇን፡፡

ሇተያው ጉዲይ ቀጥተኛ ተፇፃሚነት ያሇው የክሌለ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 75/1996
ሲታይም የባሌና ሚስት ንብረት የሚከፊፇሌበትን ሥርዓት ከአንቀፅ 101 እስከ 105 ዴረስ
ባለት

ዴንጋጌዎች

አካቶ

ይዞሌ፡፡

ከእነዙህ
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ዴንጋጌዎች

ይትና

መንፇስ

መገንብ

የሚቻሇውም
የእኩሌነት

የጋብቻ
መርህን

ውጤት
መሰረት

የሆነው

የጋራ

ንብረት

አዴርጎና

የተጋቢዎችን

ክፌፌሌ
ፇቃዴ

ሉከናወን

የሚገባው

በመመርኮዜ

መሆኑን

ነው፡፡የተጋቢዎች ስምምነት ከላሇ ዯግሞ ክፌፌለ መፇፀም ያሇበት በሔጉ የተመሇከተውን
ቅዯም ተከተሌ መሰረት አዴርጎ ሉሆን እንዯሚገባ ሔጉ ያስገነዜባሌ፡፡በመሆኑም የጋብቻ
ውጤት የሆነውን ንብረት ሇማከፊፇሌ የበሊይነት ያሇው የቤተሰብ ህጉ ነው፡፡
በመሰረቱ በፌ/ብ/ሔጉ አንቀጽ 1386 እና ተከታዩቹ የተመሇከተው ዴንጋጌ ተፇፃሚነት
የሚኖረው የጋራ ባሇሏብቶች ሇሆኑ ወገኖች እንዱሁም የጋራ ባሇሏብት የሆኑ ወራሾች
መካከሌ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 1388 እና 1392 ይት ያመሇክታሌ፡፡
በመሆኑም በቅዴሚያ የመግዚት መብት በሔግ ጥበቃ የተዯረገሇት መብት ሲሆን ሔጉ
ሉያሳካ ያሰበው አሊማም ከር የወረዯ ንብረትን በተመሇከተ መዲሞች የሚኖራቸውን
ስሜት ሇመጠበቅና ከቤተሰቡ እጅ ወጥቶ ወዯ ላሊ ወገን እንዲይተሊሇፌ ነው ተብል
ይታሰባሌ፡፡በመዲሞች መካከሌ ይህ መርህ ተፇጻሚ የሚሆነው በውርስ ሀብት ሊይ ሲሆን
መብቱን ተግባራዊ የሚያዯርጉትም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1391 ስር እንዯተመሇከተው በወራሽነት
ቅዯምተከተሊቸው መሰረት ነው፡፡ ሇቅዴሚያ ግዥ መብት የሚወዲዯሩት በእኩሌ የዜምዴና
ዯረጃ ሊይ የሚገኙ ሰዎች የሆኑ እንዯሆነ በመሬቱ ሊይ የሚኖረውና የሚጠቀምበት ሰው
ቅዴሚያ የሚሰጠው መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1392 ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ
ካሌተቻሇ ዯግሞ መሬቱን በአንዴነት እንዯሚሰሩበት እኩሌ በሆነ ዴርሻ የጋራ ባሇሃብቶች
እንዯሚሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1393(1) ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡በላሊ በኩሌ ሔጉ በባሇጥቅሞቹ ሊይ
ያስቀመጠው ገዯብም ያሇ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1397 ዴንጋጌ ያሳያሌ፡፡በዙህ ዴንጋጌ
መሰረት

ባሇጥቅሞቹ

እንዯማይችለና

በቀዲሚነት

እንዱሁም

በእዲ

የመግዚት
ሉያዜ

መብትን

እንዯማይችሌ

ሇላሊ

ሰው

አስገዲጅነት

ሉያስተሊሌፈ
ባሇው

ሁኔታ

ተቀምጧሌ፡፡ላሊው ስሇቅዴሚያ የመግዚት መብት በሔጉ የተቀመጠው ጉዲይ የመብቱ
የተፇፃሚነት ጊዛ ነው፡፡በዙህም መሰረት በቅዴሚያ የመግዚት መብት ተፇጻሚ የሚሆነው
ባሇሃብቱ ሀብቱን ወይም የሀብቱን አሊባ በዋጋ በሚሸጥበት ጊዛ ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1398 ዴንጋጌ የሚያመሊክት ሲሆን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1407(1) ዴንጋጌም ንብረቱ የተሊሇፇው
ያሇ

ዋጋም

ቢሆንም

ግምቱን

በመክፇሌ

ይገባኛሌ

ባዩ

ሉገሇገሌበት

እንዯሚችሌ

ያስረዲሌ፡፡እንዱሁም የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1400 ዴንጋጌ ማንም ሰው በቀዲሚነት ይገባኛሌ
በማሇት መብት ሉገሇገሌበት የፇሇገ እንዯሆነ ንብረቱ በሀብትነት ወይም በአሊባነት ሇገዥ
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ወይም በሏራጅ ሇሚገዚው ሰው የተሊሇፇ መሆኑ ሇይገባኛሌ ባዩ ከተነገረበት ቀን አንስቶ
በሁሇት

ወር

ጊዛ

ውስጥ

በመብቱ

ሉገሇገሌበት

የፇሇገ

መሆኑ

ካስታወቀ

መብቱ

እንዯሚቀርበት አስገዲጅነት ባሇው ሁኔታ አስቀምጧሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1401 ዯግሞ
በቀዲሚነት ይገባኛሌ በማሇት መብት እንዱገሇገሌበት ሇመጠየቅ የማስተሊሇፌያ ማስታወቂያ
ሳይነገር የቀረ እንዯሆነ የጋራ ባሇሃብቶቹ በማያጠራጥር አኳኋን ንብረቱ ሇላሊ ሰው
የተሊሇፇ መሆኑን ካወቁበት ቀን አንስቶ በሚቆጠር በሁሇት ወር ጊዛ ውስጥ በቀዲሚነት
ይገባኛሌ

በማሇት

በመብታቸው

ሉገሇገለበት

የፇሇጉ

መሆናቸውን

ማስታወቅ

እንዯአሇባቸውና የስጋ መዲሞች ከሆኑ ዯግሞ አዱሱ ባሇሃብት ወይም የአሊባ ጥቅም
ተቀባዩ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት እጅ ካዯረገበት ቀን አንስቶ በሚቆጠር በስዴስት ወር ጊዛ
ውሰጥ በቀዲሚነት ይገባናሌ በማሇት መብታቸውን ሉገሇገለበት የፇሇጉ መሆናቸውን
ማስታወቅ እንዯአሇባቸው እንዯቅዯምተከተለ በተጠቃሹ ቁጥር ንዐስ አንቀጽ አንዴ እና
ንዐስ አንቀጽ ሁሇት ዴንጋጌዎች ስር በሔጉ የተመሇከተውን ጊዛ ያሇማስታወቅ እና
ውጤቱን በተመሇከተ ዯንግገው እናገኛሇን፡፡
እንግዱህ በቀዲሚነት የመግዚት መብትን አዴማስ በተመሇከተ በሔጉ የተቀመጡ ሁኔታዎች
ከሊይ የተቀመጡ ከሆኑ አሁን የተያው ጉዲይም እሌባት ማግኘት ያሇበት ከእነዙህ
ዴንጋጌዎች ይትና መሰረታዊ አሊማ እንዱሁም ጉዲዩን በተሇይ ሇመግዚት የወጣው ህግ
ዴንጋጌዎች አንፃር ነው፡፡ከዙህ አኳያ ጉዲዩን ስንመሇከተው አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ በንብረቱ
ሊይ እኩሌ መብት ያሊቸው ቢሆንም አንደ ከላሊው በቅዴሚያ ቤቱን መሌሶ የመግዚት
መብት የሚያገኝበት አግባብ የሇም፡፡ የክሌለ የቤተሰብ ሔጉ በአንቀጽ 102 ስር ክፌፌለ
መሰረት ከሚያዯርግባቸው ሁኔታዎች አንደ ንብረቱ የተሇየ ጥቅም የሚሰጠውን ተጋቢ
መሇየት እንዯሆነ በተመሇከተው አግባብም ሇአመሌካች ቤቱ እንዱሰጥ የሚዯረግበት ህጋዊ
ምክንያት መኖሩ አሌተረጋገጠም፡፡ጉዲዩን የሚገዚው ሌዩ ሔግ ስሇ አንዴ ክርክር መፌትሓ
ሇመስጠት የሚያስችሌ ዴንጋጌ ባሌያበት ሁኔታ አግባብነት ያሊቸው ላልች ሔጎች ስር
ያለትን ዴንጋጌዎችን መሰረት አዴርጎ ሇአንዴ የክርክር ጭብጥ መፌትሓ መስጠት ተገቢ
መሆኑን ተቀባይነት ያሊቸው የህግ አተረጓጎም ዯንቦች የሚያስገነዜቡን ጉዲይ ቢሆንም በዙህ
ጉዲይ ግን በክሌሌ የቤተሰብ ሔግ የጋብቻ ውጤት የሆነው ንብረት ክፌፌሌ የሚፇፀምበትን
አግባብ በግሌጽ የተቀመጠ በመሆኑና ተጋቢዎች ግራ ቀኙ በሚያዯርጉት ስምምነት መሰረት
ክፌፌለ ሉፇጸም ያሌቻሇ ከመሆኑም በሊይ 2ኛ ተጠሪም የመሌሶ መግዚት ጥያቄ ያቀረቡ
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በመሆኑ የአሁኑ አመሌካች ንብረቱን መሌሰው የመግዚት መብት የሚያገኙበት አግባብ
ከፌትሃ ብሓር ሔጉ ዴንጋጌዎች አንፃር የሚታይበት አግባብ የሇም፡፡ጨረታው እንዱከናወን
ያዯረገው የሥር ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ተጋቢዎች መብት አነጻጽሮ በጨረታው ሊይ
እንዱሳተፈና

መሌሶ

የመግዚት

መብት

እንዯሚኖራቸው

ከመነሻውም

ግሌጽ

ትዕዚዜ

ያሌሰጠበት መሆኑን ክርክሩ ያሳያሌ፡፡ በዙህ አግባብ በጨረታው ሊይ ተወዲዴሮ የጋብቻ
ውጤት የሆነውን ንብረት የገዚ ተጫራች የጨረታው ውጤት ከታወቀ በኋሊ ንብረቱን ሇጋራ
ባሇሃብት መሌሶ እንዱሸጥ ማዴረግ የባሌና ሚስት ንብረት በሏራጅ እንዱሸጥ በሚዯረግበት
ጊዛ ተወዲዲሪ እንዱቀርብ ያሇማዴረግ ውጤት የሚያስከትሌ በመሆኑ ተቀባይነት አግኝቶ
ሉተገበር የሚገባው አይዯሇም፡፡ስሇሆነም ጉዲዩ ሌዩ ሔግ በሆነው የክሌለ የቤተሰብ ሔግ
የሚዲኝ እና በዙህ ሔግ የተቀመጡ የክፌፌሌ ስርዓቶች ዯግሞ የጋራ ባሇሃብት መብቱን
እንዱጠቀም የሚያስችለ ቅዯም ተከተሌ ያሊቸው በመሆኑ አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ በዙህ
በህጉ በተቀመጡ ቅዯም ተከተልች መጠቀም ሳይችለ ከቀሩ በኋሊ በጨረታው ሊይ የመሌሶ
መግዚት መብት እንዲሊቸው ባሌተቀመጠበትሁኔታ ሶስተኛ ወገኖች ተወዲዴረው አሸናፉው
ከተሇየ በኋሊ ንብረቱን መሌሰን እንግዚ ሲለ ጥያቄው በዙህ ረገዴ በተዯነገጉት የፌትሏ
ብሓር ዴንጋጌዎች የሚታይበት አግባብ የላሇ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ሲጠቃሇሇም የክሌለ ሰበር
ሰሚ ችልት በጉዲዩ ሊይ የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ እንጂ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡በዙህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦች ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር
58418 መጋቢት 06 ቀን 2005 ዓ/ም የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)
መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች አከራካሪውን ቤት የመሌሶ መግዚት መብት የሊቸውም ተብል መወሰኑ
ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ውጪ እና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
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ትዕዚዜ
ነሏሴ 07 ቀን 2005 ዓ/ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከታቸው አካሊት
ይጻፌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ::
መ/ተ
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የሰ/መ/ቁ .102652
መጋቢት 16 ቀን 2007 ዓ.ም.
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሡሌጣን አባተማም
ሙስጠፊ አህመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
አመሌካች፡-ወ/ሮ ሀቢባ መካ -ከጠበቃ ውደ ተሾመ ጋር ቀረቡ
ተጠሪዎች፡1. አቶ ዯሉሌ ሁሴን - ቀረቡ
2. ኢትዮ የአሽከርካሪዎች እና መካኒኮች ማሰሌጠኛ ማዕከሌ ኃ. የተወሰነ የግሌ
ማህበር
- ጠበቃ ስንታየሁ ብርሃኑ
መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡

ፌርዴ
ጉዲዩ የፌቺ ውሳኔን ተከትል በጋብቻ ውስጥ የተፇራ የአክሲዮን ዴርሻ በተጋቢዎቹ
መካከሌ የሚከፊሌበትን ስርዓት አስመሌክቶ የተነሳ የአፇጻጸም ክርክርን የሚመሇከት
ነው፡፡
የጉዲዩን አመጣጥ በተመሇከተ የፌቺ ውሳኔን ተከትል

በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ

መካከሌ በነበረው የንብረት ክፌፌሌ ክርክር በ2ኛ ተጠሪ ማህበር ውስጥ በ1ኛ ተጠሪ ስም
ተመዜግቦ የሚገኘው 162 የአክሲዮን ዴርሻ በጋብቻ ውስጥ የተፇራ የጋራ ንብረት
መሆኑ ተረጋግጦ እኩሌ እንዱካፇለ በስረ ነገሩ ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን፣ይህንኑ ውሳኔ
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ሇማስፇጸም አመሌካች ባቀረቡት የአፇጸጸም ክስ ሊይ የአሁነ 2ኛ ተጠሪ የፌትሏብሓር
ስነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 418 ዴንጋጌን ጠቅሶ መቃወሚያ አቅርቦ የነበረ መሆኑን፣ፌርዴ
ቤቱም መቃወሚያው ወዯፉት የሚታይ ነው በማሇት የጋራ ናቸው የተባለትን ላልች
ንብረቶች በተመሇተ አፇጻጸሙን መቀጠለን፣ከዙህ በኃሊ የአክሲዮን ዴርሻውን በተመሇከተ
እንዯ

ፌርደ

እንዱፇጸምሊቸው

አመሌካች

አቤቱታ

ማቅረባቸውን፣ፌርዴ

ቤቱም

የአክሲዮን ዴርሻው የሚገኝበት ማህበር ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር መሆኑን ታሳቢ
በማዴረግ ሇአፇጻጸሙ ያመች ንዴ በአፇጻጸም ጥያቄው ሊይ ማህበሩ አስተያየት
እንዱሰጥ ትዕዚዜ መስጠቱን ተከትል ከቀዴሞ ተገቢዎች መካከሌ አንዲቸው ሇላሊኛው
ዴርሻውን ሇቆ አንዯኛው ወገን በማህበሩ አባሌነት መቀጠሌ የሚችሌ ከመሆኑ ውጪ
ሁሇቱን ወገኖች በአንዴነት በማህበሩ ውስጥ የማይፇሌጋቸው መሆኑን ገሌጾ አስተያየት
ማቅረቡን፣ግራ ቀኙ የዋጋ ግምቱን ተቀብሇው አንዲቸው ሇላሊኛው ዴርሻውን ሇመሌቀቅ
መስማማት ያሌቻለ መሆኑን እና የማህበሩ አባሊት ባሌተስማሙበት ሁኔታ ዯግሞ
ፌርዴ ቤቱ ላሊ ሰው በማህበሩ ውስጥ አባሌ እንዱሆን መወሰን የማይችሌ መሆኑን
ገሌጾ የአክሲዮን ዴርሻው ተሽጦ ገንቡን አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ እኩሌ እንዱከፊፇለ
ትዕዚዜ መስጠቱን የመዜገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡
አመሌካች አቤቱታውን ሇዙህ ችልት ያቀረቡት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኙን
ግቶ

በማሰናበቱ

አክሲዮኖች

ሲሆን

በዓይነት

የሰበር

መካፇሌ

አቤቱታው

የሚችለ

ተመርምሮ

ሆነው

የ2ኛ

ሇክርክሩ

ተጠሪ

መነሻ

የሆኑት

መተዲዯሪያ

ዯንብም

ሳይከሇክሌ አክሲዮኖቹ በሏራጅ ተሸጠው ክፌፌለ እንዱፇጸም የመወሱን አግባብነት
ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ
ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይት ከሊይ
የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች የአፇጻጸም ትዕዚዜ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያው ጭብጥ
አንጻር መርምረናሌ፡፡
በዙህም መሰረት በ2ኛ ተጠሪ ማህበር ውስጥ በ1ኛ ተጠሪ ስም ተመዜግቦ የሚገኘው
162 የአክሲዮን ዴርሻ በጋብቻ ውስጥ የተፇራ የአመሌካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ
ንብረት መሆኑ በስረ ነገሩ ፌርዴ ተረጋግጦአሌ፡፡ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው
ፌርዴ ቤት የአክሲዮን ዴርሻው በሏራጅ ተሽጦ ክፌፌለ በገንብ እንዱዯረግ ውሳኔ
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ሉሰጥ የቻሇው ከቀዴሞ ተጋቢዎች መካከሌ አንዲቸው ሇላሊኛው ዴርሻውን ሇቆ አንዯኛው
ወገን በማህበሩ አባሌነት መቀጠሌ የሚችሌ ከመሆኑ ውጪ ሁሇቱን ወገኖች በአንዴነት
በማህበሩ ውስጥ የማይፇሌጋቸው መሆኑን ገሌጾ 2ኛ ተጠሪ ማህበር አስተያየት
አቅርቦአሌ በማሇት ነው፡፡አመሌካች ከስር ጀምረው የሚከራከሩት ዯግሞ አክሲዮኖቹ
በዓይነት

ሉካፊፇለ

እንዱረዲቸው

የሚችለ

የአክሲዮኖቹ

በመሆኑ

ክፌፌሌ

ሔጻናት

በዓይነት

ሌጆቻቸውን

እንዱዯረግ

ሇማሳዯግ

በመጠየቅ

ጭምር

ነው፡፡በመሰረቱ

የጋብቻ መፌረስን ተሇከትል የጋራ ሀብት እንዱከፊፇሌ የሚዯረገው እያንዲንደ ተጋቢ
ከጋራ ሀብቱ የተወሰነ ንብረት እንዱዯርሰው በማዴረግ ስሇመሆኑ እና ከፌፌለ በሽያጭ
ሉዯረግ የሚችሇው ንብረቱ ሇክፌፌሌ የማያመች ወይም ሇማከፊፇሌ የማይቻሌ ሆኖ
ንበረቱ ከሁሇት ሇአንዲቸው እንዱሰጥ ባሌና ሚስቱ ሳይስማሙ በቀሩ ጊዛ ስሇመሆኑ
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 91 እና 92 ስር በዜርዜር ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡
በተያው ጉዲይ 2ኛ ተጠሪ ማህበር ከአመሌካች እና ከ1ኛ ተጠሪ መካከሌ አንዲቸውን
እንጂ ሁሇቱን በማህበሩ ውስጥ አሌፇሌጋቸውም ከማሇት በቀር አመሌካች እና 1ኛ
ተጠሪ አክሲዮኖቹን በየዴርሻቸው በዓይነት በመከፊፇሌ

የማህበሩ አባሊት መሆን

የማይችለበት ሔጋዊ ምክንያት ስሇመኖሩ በስር ፌርዴ ቤት ያቀረበው ክርክር እና
ማስረጃ የሇም፡፡በሰበር ዯረጃም ቢሆን አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ አክሲዮኖቹን በዓይነት
ተከፊፌሇው

በአባሌነት ይቀጥለ መባለ

አሇመግባባትን

የሚያስከትሌ

ነው

በማህበሩ

ከማሇት

ውጪ

ውስጥ

ብርቱ

ጭቅጭቅን

የዙህ

ዓይነት

ሁኔታ

እና

ሉከሰት

ስሇሚችሌበት ምክንያት ያቀረበው አሳማኝ መከራከሪያ የሇም፡፡ የአክሲዮኖቹ በዓይነት
የመከፊፇሌ ጉዲይ የሚመሇከተው በመሰረቱ አመሌካችን እና 1ኛ ተጠሪን እንጂ 2ኛ
ተጠሪን ባሇመሆኑ አክሲዮኖቹ ሉከፊፇለ የሚገባቸው በሽያጭ ነው በማሇት 2ኛ ተጠሪ
መቃወሚያ አቅርቦ ሇመከራከር የሚያስችሌ መብት እና ጥቅም አሇው ሇማሇትም
የሚቻሌ አይዯሇም፡፡
ሲጠቃሇሌ በ2ኛ ተጠሪ ማህበር ውስጥ በ1ኛ ተጠሪ ስም ተመዜግቦ የሚገኘው 162
የአክሲዮን ዴርሻ በጋብቻ ውስጥ የተፇራ የአመሌካች እና የ1ኛ ተጠሪ የጋራ ንብረት
መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የአክሲዮን ዴርሻውን አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ በዓይነት
እንዱከፊፇለ ሇመወሰን የሚከሇክሌ ሔጋዊ ምክንያት ባሌቀረበበት ሁኔታ 2ኛ ተጠሪ
ማህበር የሰጠውን አስተያየት ብቻ መሰረት በማዴረግ የአክሲዮን ዴርሻው ክፌፌሌ
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በሽያጭ አማካይነት እንዱፇጸም በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ
በይባኝ ሰሚው ፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በትዕዚዜ የጸናው የአፇጻጸም ትዕዚዜ
የተሻሻሇውን የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 91 እና 92 ዴንጋጌዎች መሰረት ያሊዯረገ እና
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቶአሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. በ2ኛ ተጠሪ ማህበር ውስጥ በ1ኛ ተጠሪ ስም ተመዜግበው የሚገኙት 162
የአክሲዮኖች ሇአመሌካች እና ሇ1ኛ ተጠሪ ሉከፊፇሌ የሚገባው በሏራጅ ሽያጭ ነው
በሚሌ

በፋዳራሌ

የመጀመሪያ

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

በመዜገብ

ቁጥር

206322

በ25/07/2006 ዓ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር
150907 በ30/08/2006 ዓ.ም. በትዕዚዜ የጸናው የአፇጻጸም ትዕዚዜ በፌትሏብሓር
ስነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሮአሌ፡፡
2. በ2ኛ ተጠሪ ማህበር ውስጥ በ1ኛ ተጠሪ ስም ተመዜግበው የሚገኙት 162
አክሲዮኖች በዓይነት ሉከፊፇለ የማይችለበት ሔጋዊ ምክንያት ባሇመኖሩ እነዙህን
አክሲዮኖች አመሌካች እና 1ኛ ተጠሪ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 91(1)
ዴንጋጌ መሰረት እያንዲንዲቸው 81 አክሲዮኖችን በዓይነት ሉከፊፇለ ይገባሌ በማሇት
ወስነናሌ፡፡
3. የዙህ ውሳኔ ግሌባጭ በውሳኔው መሰረት እንዱያስፇጽም ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣ እንዱያውቀው ዯግሞ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይሊክ፡፡
4. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
5. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዜገቡ ተግቶአሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ብ/ይ
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የሰ/መ/ቁ. 108531
ሔዲር 20 ቀን 2008 ዓ.ም.

ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
ፇይሳ ወርቁ
አመሌካች፡-አቶ ሙለጌታ ጥሊሁን - የቀረበ የሇም ከተባሇ በኃሊ ቀረቡ
ተጠሪ፡-ወ/ሮ ሽብሬ ሇማ - የቀረበ የሇም ከተባሇ በኃሊ ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሌጅ ቀሇብ ይሻሻሌሌኝ ጥያቄን አስመሌክቶ የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
የተጀመረውም አመሌካች የነበሩት የአሁኗ ተጠሪ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት ተጠሪ በነበሩት የአሁኑ አመሌካች ሊይ ባቀረቡት አቤቱታ ነው፡፡ በ09/05/2006
ዓ.ም. አጋጅተው ያቀረቡት አቤቱታ ይትም ባጭሩ፡-የአመሌካች እና የተጠሪ ጋብቻ
በ1993

ዓ.ም.

በፌቺ

መፌረሱን

ተከትል

በጋብቻው

ውስጥ

የተወሇዯችው

ሌጅ

ከአመሌካች ጋር እንዴታዴግ የተወሰነ መሆኑን፣ተጠሪውም ሇህጻኗ ቀሇብ በየወሩ ብር
50 (ሃምሳ) እንዱከፌለ ተወስኖ በዙሁ መሰረት ሲከፌለ የቆዩ መሆኑን፣አሁን ግን
ተጠሪው የገቢ መሻሻሌ ያሳዩ በመሆኑ ሇህጻኗ

የሚከፌለት ቀሇብም ከህጻኗ ዕዴሜ እና

ከወቅቱ የኑሮ ሀኔታ ጋር መሻሻሌ የሚገባው መሆኑን፣ተጠሪው የገቢ መሻሻሌ ያሳዩ
ስሇመሆኑም

አመሌካቿ

ተከታትሇው

ማራጋገጣቸውን

እና

መስረጃ

ማቅረባቸውን

የሚገሌጽ ሆኖ ቀዯም ሲሌ የተሰጠው የቀሇብ መጠን ተሻሽል ተጠሪው ከዯመወዜ፣
ከቤት ኪራይ እና ከመሰሌ ምንጮች አሁን ከሚያገኙት ገቢ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ቀሇብ
እንዱከፌለ ይወሰን ንዴ ዲኝነት የተጠየቀበት ነው፡፡የስር ተጠሪ በበኩሊቸው በሰጡት
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መሌስ አሁን በአንበሳ አውቶቡስ ሾፋርነት የሚያገኙት የዯመወዜ መጠን እና ያለባቸው
የተሇያዩ

ተቆራጮች

የቀሇብ

ገንቡን

ከፌ

አዴርጎ

ሇመወሰን

የሚያስችለ

አሇመሆናቸውን፣በአዱስ አበባ ከተማ ተጠሪው የሚያከራዩት ነው የተባሇውን ሱቅ ገቢም
ተጠሪው ከወንዴማቸው ጋር የሚጋሩት እንጂ የግሊቸው አሇመሆኑን፣በኦሮሚያ ክሌሌ
በአርሲ ዝን ተጠሪው የሚያከራዩዋቸው ናቸው የተባለት አምስት

ሰርቪስ ቤቶችም

የተጠሪው ቤተሰቦች እንጂ የተጠሪው የግሌ ሀብት አሇመሆናቸውን በመግሇጽ አቤቱታው
ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም የቃሌ ክርክር ሇማዴረግ በያው ቀነ ቀጠሮ ተጠሪው ባሇመቅረባቸው
በላለበት የአመሌካችን ክርክር ከሰማ እና የግራ ቀኙን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ
ከመረመረ በኃሊ ተጠሪው የብር 3,000 ወርኃዊ ዯመወዜ እንዯሚያገኙ ያመኑ መሆኑን
እና በአመሌካች ተገሌጸው የቀረቡትን ላልች የገቢ ምንጮችም በግሌጽ ያሊስተባበለ
መሆኑን በመግሇጽ ሔጻኗ 18 ዓመት እስኪሞሊት ዴረስ ተጠሪው በየወሩ ብር 1,000
የቀሇብ ገንብ እንዱከፌለ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡ አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዙህ ችልት
ያቀረቡት ይግባኙን የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር
ከሰማ እና ተጨማሪ ማስረጃ ከተቀበሇ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማጽናቱ የሁሇቱ
የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም
ይገባሌ በማሇት ሲሆን የሰበር አቤቱታው ተመርምሮ በዙህ ጉዲይ ይገባኝ ሰሚው ፌርዴ
ቤት የአመሌካች ዯመወዜ እንዱጣራ ትዕዚዜ ሰጥቶ አመሌካች ቀዯም ሲሌ ሇላልች ቀሇብ
ብር 1,300 እንዯሚከፌለ የተሊከውን መግሇጫ በስር ፌርዴ ቤት ያሌቀረበ ነው በማሇት
ከመዯበኛ ገቢዎች ውጪ አመሌካች ላልች ገቢዎችንም ያገኛለ በማሇት ተጨማሪ ሇሌጅ
ቀሇብ ብር 1,000 እንዱከፌለ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ የማጽናቱን
አግባብነት ተጠሪዋ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ
በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይት
ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇጉዲዩ ከተያው ነጥብ አንጻር መርምረናሌ፡፡
በዙህም መሰረት ፌርዴ ቤት ጋብቻ እንዱፇርስ ሲወስን ውሳኔ ሉያሳርፊባቸው

ከሚገቡ

ጉዲዮች መካከሌ አንደ የሌጆች አስተዲዯግ፣የትምህርት፣የጤና፣የቀሇብ እና የአጠቃሊይ
አኗኗራቸው ጉዲይ ስሇመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 213/1992 በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ
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በአንቀጽ 113 (1) ስር የተመሇከተ ሲሆን በቀሇብ አወሳሰን ረገዴም ውሳኔው በሚሰጥበት
ጊዛ የነበረው የወሊጆች የገቢ፣የዕዴሜ፣የጤና እና የአኗኗር ሁኔታ፣እንዱሁም የሌጆቹ
ዕዴሜ፣ ጥቅማቸው እና ፌሊጎታቸው ከግምት መግባት የሚገባቸው ስሇመሆኑ በዙሁ
አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (2) ስር ተመሌክቶአሌ፡፡ከዙህም በተጨማሪ ፌርዴ ቤቱ በዙህ
አንቀጽ

መሰረት

ስሇሌጆች

አያያዜ

እና

አጠባበቅ

የሚሰጠው

ውሳኔ

የሁኔታዎች

መሇዋወጥን ምክንያት በማዴረግ በሚቀርብ ጥያቄ ሉሻሻሌ ወይም ሉሇወጥ የሚችሌ
ስሇመሆኑም በዙሁ አንቀጽ በንዐስ አንቀጽ (3) ስር

ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡አመሌካች የሌጅ

ቀሇብ በየወሩ ብር ሃምሳ ሲከፌለ የነበረው በ1993 ዓ.ም. በተሰጠ የፌርዴ ቤት ትዕዚዜ
መሰረት ሲሆን ተጠሪዋ ከ13 ዓመታት በኃሊ የቀሇብ ይሻሻሌሌኝ ጥያቄ ሇፌርዴ ቤቱ
ያቀረቡትም

በቤተሰብ

ሔጉ

ከሊይ

በተጠቀሰው

አንቀጽ

113

ስር

የተመሇከቱትን

ሁኔታዎች መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ በሰጠበት ጊዛ
አመሌካች ተቀጥረው በሚሰሩበት መስሪያ ቤት የትርፌ ሰዓት ክፌያ፣አበሌ እና ላልች
ክፌያዎችን ሳይጨምር ብር 2,735 ያሌተጣራ የወር ዯመወዜ ያገኙ የነበረ መሆኑ
ተረጋግጦአሌ፡፡ አመሌካች በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ አንዴ የሱቅ ቤት በማከራየት እና
በአርሲ ዝን ውስጥ ዯግሞ አምስት ክፌሌ ሰርቪስ ቤቶችን በማከራየት ተጨማሪ ገቢ
እንዯሚያገኙ ተጠሪዋ ሊቀረቡት ክርክር አመሌካች ቤቶቹ የቤተሰብ እንጂ የግላ አይዯሇም
በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም እነዙህ የሚከራዩ ቤቶች የቤተሰብ ሳይሆኑ የአመሌካች
የግሌ ንብረት ስሇመሆናቸው መረጋገጡን የስር ፌርዴ ቤቶች የመዜገብ ግሌባጭ
ያመሇክታሌ፡፡አመሌካች ብር 1,300 ቀሇብ ይቆርጣለ ተብል በአጣሪ ችልት ትዕዚዜ ሊይ
የተገሇጸውም በዙህ ክርክር በስር ፌርዴ ቤቶች በአመሌካች ሊይ የተወሰነውን የቀሇብ
ገንብ ጨምሮ ነው፡፡አመሌካች ከዯመወዜ በተጨማሪ የሚያገኙት ላሊ ሔጋዊ ገቢ
መኖሩ ከተረጋገጠ ዯግሞ ከግራ ቀኙ ጋብቻ የተወሇዯችው ሌጅ አሁን በምትገኝበት
የዕዴሜ ዯረጃ እና ከወቅቱ የገበያ ሁኔታ አንጻር የሚያስፇሌጓትን መሰረታዊ ፌሊጎቶች
ሇማሟሊት ሌጅቷ 18 ዓመት እስኪሞሊት ዴረስ ባለት ጥቂት ዓመታት በየወሩ ብር
1,000 ቀሇብ እንዱከፌለ መወሰኑን የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
አመሌካች ቀሇብ የሚቆርጡሊት ላሊ ሌጅ አሇች መባለን በተመሇከተም አመሌካች
በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር
ያለባቸውን ወጪዎች በአግባቡ ገሌጸው

የሚያገኙትን ትክክሇኛ የገቢ መጠን እና

ባሌተከራከሩበት እና ይሌቁንም በኃሊ ሊይ
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የግሊቸው መሆናቸው እና የኪራይ ገቢ የሚያስገኙ መሆናቸው የተረጋገጠው ቤቶች
የግሊቸው እንዲሌሆኑ ክዯው በተከራከሩበት ሁኔታ ቀሇብ የሚቆርጡሊት ላሊ ሌጅ አሇች
መባለ በስር ፌርዴ ቤቶች ተሻሽል የተሰጠውን የቀሇብ ውሳኔ የሚያስነቅፌ አይዯሇም፡፡
አመሌካች በቀዴሞው ሁኔታ በየወሩ ብር ሃምሳ የቀሇብ ገንብ እየከፇለ ሇመቀጠሌ
ወይም ይህ የገንብ መጠን በጥቂቱ ብቻ እንዱሻሻሌ በሰበር አቤቱታቸው ያቀረቡት
ጥያቄ ከቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 113 ዴንጋጌዎች ዓሊማ እና ይት አንጻር ሔጋዊ ነው
የሚባሌ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የቤተሰብ ሔጉን እና የግራ
ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ መሰረት አዴርጎ የተሰጠ ነው ከሚባሌ በቀር መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ
ተሰጥቶአሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር 21169 በ06/09/2006
ዓ.ም.

ተሰጥቶ

በፋዳራሌ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

በመዜገብ

ቁጥር

151659

በ06/04/2007 ዓ.ም. በፌርዴ የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዓት ሔግ
ቁጥር

348 (1) መሰረት ፀንቶአሌ፡፡

2. የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይሊክ፡፡
3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዜገቡ ተግቶአሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ጌ
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የሰ/መ/ቁ. 85482
የካቲት 25 ቀን 2005 ዓ/ም
ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ረቶ ቶልሳ
አዲነ ንጉሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
አመሌካች፡-ወ/ሮ መዴኃኒት ማሞ- ጠበቃ ማሪያ ካህሣይ ቀረቡ
ተጠሪ፡-ሚስተር ኖቼራ ፌራንኮ - ከጠበቃ ፊንታሁን አባተ ጋር ቀረቡ
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌርዴ
ጉዲዩ በሔግ ጸንቶ ያሇ ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሳኔ በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ አካሇ መጠን
ያሊዯረሱ ሔፃናትን የሞግዙትነትንና የአሳዲሪነት ስሌጣን ከወሊጆች መካከሌ ሇአንዯኛው
የሚሰጥበትን ሔጋዊ አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡በዙህ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ ከአሁኗ
አመሌካች ጋር የነበራቸው ጋብቻ እንዱፇርስሊቸው አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱም
በሔጉ

አግባብ

የግራ

ቀኙን

አስተያየት

ከተቀበሇና

ጉዲዩን

ከመመረመረ

በኋሊ

በመካከሊቸው የነበረው ጋብቻ እንዱፇርስ፣በጋብቻ ውስጥ ከተወሇደት ሁሇት ሔጻናትን
አስተዲዯግ በተመሇከተም የማህበራዊ ሳይንስ ባሇሙያ ማጣራት በማዴረግ የውሳኔ
የሚረደ ሒሳቦችን እንዱያቀርቡ ከአዯረገ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ እዴሜው ሶስት
አመት የሆነው ሔፃን

ጋብሬሊ ኖቼራ ከተጠሪ፣በወቅቱ እዴሜው ሁሇት ወር የሆነው

አላክሳንዯር ኖቼራ ዯግሞ ከአሁኗ አመሌካች ጋር ሁኖ ተጠሪ ሇቀሇብ በወር ብር
2500.00(ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ብር) እንዱከፌለ ብል ግራ ቀኙ ሔፃናትን
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የሚጎበኙበትን ቀንና ሰዓት ሇይቶ ወስኗሌ፡፡በዙህ ውሳኔ በሔጉ አግባብ የይግባኝ
አቤቱታቸውን ያቀረቡት የአሁኗ አመሌካች ሲሆን የአመሌካች መሰረታዊ የይግባኝ
ቅሬታ ነጥብም ሔጻን ጋብሬሊ ኖቼራ እዴሜው ከአምስት አመት በታች ሁኖ እያሇና
ተጠሪም የተሇያዩ የሱስ ችግሮች ያለባቸው ሁኖ እያሇ ከሔጉ ውጪና ያሇበቂ ሔጋዊ
ምክንያት ከተጠሪ ጋር እንዱያዴግ የተዯረገው ያሊግባብ ነው የሚሌ የነበረ ሲሆን
ይግባኙ የቀረበሇት የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን አከራክሮ የስር ፌርዴ
ቤት በጉዲዩ ሊይ የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ሙለ በሙለ አፅንቶታሌ፡፡የአሁኑ የሰበር
አቤቱታ የቀረበውም በዙሁ ሔጻን ጋብሬሊ ኖቼራን አስተዲዯግ በተመሇከተ በተሰጠው
የውሳኔ ክፌሌ ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይትም ከሔፃኑ እዴሜ
አንፃር የሞግዙትነት ስሌጣን ሉሰጣቸው ይገባ የነበረው ሇአመሌካች ሁኖ እያሇ የበታች
ፌርዴ ቤቶች የተሻሻሇውን የፋዳራለን የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ
266(2) ዴንጋጌን ባሇገናበ ሁኔታ ውሳኔ መስጠታቸው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ነው የሚሌ ሲሆን በተጨማሪም ከተጠሪ የሱሰኝነት ባሔርይና አመሌካችም የጋብቻ
ውጤት የሆነውን ቤት ተካፌሇው ወዯፉት ሉኖራቸው ከሚችሇው የኢኮሚኖሚ አቅም
አንጻርም ሇሔጻኑ መሌካም አስተዲዯግ ተገቢውን ሇማዴረግ የሚችለት አመሌካች
ሁነው እያሇ መታሇፈ ተገቢ ያሌሆነውን የማህበራዊ ሳይንስ ባሇሙያ አስተያየት
መሰረት ያዯረገ ነው ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡አቤቱታው ተመርምሮም ሔጻን ጋብሬሊ ኖቼራ
ከተጠሪ ጋር እንዱያዴግ ተብል መወሰኑ ከተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ
ቁጥር

213/1992

አንቀጽ

266(2)

ዴንጋጌ

አንጻር

ተገቢ

መሆን

ያሇመሆኑን

ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ
ተዯርጎሊቸው ቀርበው መሌሳቸውን በፅሐፌ ሰጥተዋሌ፡፡ተጠሪ ባቀረቡት የጽሐፌ
መሌስም አመሌካች ሇሌጅ ግዴ የላሊቸው መሆኑን፣ሇሔፃኑ መሌካም አስተዲዯግ
በኢኮኖሚያዊ አቅም ሆነ በባሔርይ ከአመሌካች በተሻሇ ሁኔታ የሚገኙት አመሌካች
መሆናቸውን

ያሳያለ

ያሎቸውን

ምክንያቶችንና

እነዙህን

ምክያቶችን

ይዯግፊለ

ያሎቸውን ሔጋዊ ማዕቀፍችን ርዜረው በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ
የሔግ

ስህተት

የሇበትም

ሲለ

ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች

አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
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በበኩሊቸው

የሰበር

የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው
መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው አመሌካች አሁን እያከራከረ ሊሇውና ክርክሩ ሲነሳ
የሶስት አመት እዴሜ ሇነበረው ሔፃን ጋብሬሊኖቼራወሊጅእናት፣ ተጠሪ ዯግሞ አባት
መሆናቸውንና በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇው ጋብቻ በፌቺ ፌርሶ ተጠሪ
(የሔጻኑ ወሊጅ አባት) ሞግዙት እንዱሆኑ መወሰኑን፣አመሌካች ምንም ገቢ የላሊቸው
ቢሆንም ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ወቅት ያፇሩት ቤት አሇኝ የሚለ መሆኑንና እስካሁንም
በዙሁ ቤት የሚኖሩ መሆኑን፣ተጠሪ የራሳቸው ብር 5000.00 ወርሃዊ ገቢ ያሊቸው
መሆኑንና አሁንም የሚኖሩት በግሌ ቤታቸው መሆኑን እንዯሁም

ከግራ ቀኙ አብራክ

የተወሇዯና ክርክሩ በተነሳበት ወቅት የሁሇት ወር ሔፃን የሆነውን አላክሳንዯር ኖቼራ
አመሌካች እንዱያሳዴጉና ተጠሪም ሇዙህ ህፃን ቀሇብ ይሆነው ንዴ በወር ብር
2500.00 እንዱቆርጡ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተወሰነ መሆኑን ነው፡፡
በመሰረቱ አባትና

እናት

ጋብቻቸው

ጸንቶ

ባሇበት

ጊዛ አከሊ

መጠን

ሊሌዯረሱ

ሌጆቻቸው የአስዲሪነትና የሞግዜትነት የጋራ ስሌጣን የሚኖራቸው ሲሆን ከወሊጆቹ
አንዯኛው የሞተ ወይም ችልታ ያጣ እንዯሆነ ዯግሞ ላሊኛው ተጋቢ ስሌጣኑን ይዝ
የሚቆይ መሆኑን እንዱሁም ጋብቻው በፌቺ ከፇረሰም የሌጆቹን ሞግዙትና አስተዲዯሪ
በተመሇከተ በስምምነት ወይም ስምምነት ከላሇ በፌርዴ ቤት ሉወሰን እንዯሚገባው
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 እንዯየቅዯምተከተለ በአንቀፅ 219፣
220 (1) እና 221 ዴንጋጌዎች ስር ከአስቀመጣቸው ሁኔታዎች መገንብ የምንችሇው
ጉዲይ ነው፡፡ከእነዙህ የሔግ ዴንጋጌዎች ይትና መንፇስ የምንገነበው ዯግሞ ሔጉ
የሔፃናትን

የሞግዙትነትና

የአስዲሪነት

ስሌጣን

ሇወሊጆች

እንዱሆን

ቅዴሚያ

የሚሠጠው ወሊጆች ከማንኛውም ሰው በሊይ ሇሌጆቻቸው ፌቅርና ተገቢውን እንክብካቤ
ይሠጣለ ተብሇው ስሇሚገመቱ መሆኑን ነው፡፡ይህ አጠቃሇይ መርህ ተቀባይነት
የማያገኝበትን መንገዴ ሉኖር የሚችሌበትን አጋጣሚው ሔጉ ግምት ውስጥ በማስገባት
ወሊጆች እያለ ሇ3ኛ ወገን ስሌጣኑን ሉወስዴ የሚችሌ ስሇመሆኑ ዯንግጓሌ፡፡ይህ ሁኔታ
ሉሆን የሚችሇው የሌጁ ወሊጅ የሌጁን ንብረት እና ሃብት ሌጁን በሚጎዲ አኳኋን
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እያስተዲዯረና አጠባበቁም በቂ ያሇመሆኑ፣ወይም የሌጁን ዯህንነትና ጤንነት አዲጋ ሊይ
የሚጥሌ ሁኔታ መከሰቱ ሲረጋገጥ ሲሆን እነዙህ ሁኔታዎች መኖራቸው ሲረጋገጥ
ማንኛውም ጉዲዩ ያገባኛሌ የሚሌ ወገን ወሊጅ ከሔፃኑ ሞግዙትነትና አሳዲሪነት
እንዱነሳ ጥያቄ ማቅረብ የሚችሌ ስሇመሆኑ የተጠቀሰው ሔግ በአንቀፅ 248 እና 246
ስር አስቀምጧሌ፡፡በመርህ ዯረጃ የተቀመጠው የወሊጆቾች የሌጆቻቸው ሞግዙትነትና
አሳዲሪነት ሉሻር የሚችሇው የሌጆች ጥቅምና መብት አዲጋ ውስጥ ገብቶ ሲገኝ
ስሇመሆኑ የተጠቀሰው ሔግ አንቀጽ 246፣248፣እና 247 ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ይት
እና መንፇስ ያስገነዜባሌ፡፡የሔጉ አንቀፅ 247(1) ዴንጋጌ በተሇይ ሲታይ ዯግሞ
የወሊጆች የሞግዙትነትና የአሳዲሪነት ስሌጣንን ሇመሻር ፌርዴ ቤቱ ከፌተኛ ጥንቃቄ
ሉያዯርግ እንዯሚገባ አፅንኦት ባሇው መሌኩ አስቀምጧሌ፡፡የሞግዙትነትና የአሳዲሪነት
ሥሌጣን አከራካሪ ሲሆን በአንዴ በኩሌ ወሊጆች ሌጆቻቸውን ሇማሳዯግና ሇመንከባከብ
ያሊቸው መብትና ግዳታ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በተሇያዩ ሔጎች ውስጥ የተጠበቁ ሔጻናት
ያሎቸው መብቶች ግጭት ውስጥ ሉገቡ የሚችለበት ሁኔታ ሉኖር እንዯሚችሌ
የሚታሰብ ሲሆን ይህ ሁኔታ ባጋጠመ ጊዛ ግን ውሳኔ ሰጪ አካሊት ሉወስደት
የሚገባ መመኛ ስሇመኖሩ አግባብነት ያሊቸው ሔጎች ያሳያለ፡፡ይኸውም በማኛቸውም
ውሳኔ በቀዲሚነት መታሰብ ያሇበት የሔፃናቱ መብትና ጥቅም (The Best Interest of
the Child) ነው፡፡ የሔፃናትን ጥቅም ሇመጠበቅ ሲባሌም የተሇያዩ ስምምነቶች በዓሇምና
በአህጉር

ዯረጃ

ተፇርመው

የሔጻናት

መብቶች

በስራ

ኮንቬንሽንና

ሊይ/እየተተገበሩ/ይገኛለ፡፡ከስምምነቶች
የአፌሪካ

ሔፃናት

መብቶችና

ውስጥም

ዯህንነት

ቻርተር

ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ሏገራችን ኢትዮጵያም የሔጻናት መብቶች ኮንቬሽንን ህዲር 29 ቀን
1984

ዓ/ም

፣

የአፌሪካ

ሔጻናት

መብቶችና፡

ዯህንነት፡

ቻርተርን፡

ዯግሞ፡

እ.ኤ.አ.ኦክቶበር፡ 02 ቀን 2002 አጽዴቃሇች፡፡ ከእነዙህም በተጨማሪ፡ የሔጻናትን፡
መብትንና፡

ዯህንነትን፡በሚመሇከት፡የፋዳራለ፡ሔገ፡መንግስት፣

የተሻሻሇው

የፋዳራለ

የቤተሰብ ሔግ እና ላልች ሔጎች በስራ ሊይ ይገኛለ፡፡በዓሇም አቀፌም፣በአህጉርም ሆነ
በአገር ዯረጃ ያለት እነዙህ ሔጎች መሰረታዊ መርሆዎችን ይዋሌ፡፡በእነዙህ ሔጎች
ከተካቱት

መሰረታዊ

መርሆዎች

አንደ

እና

በቅዴሚያ

የሚጠቀሰው

ሔጻናትን

በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሇሔጻናት ጥቅምና ዯህንነት(The Best Interest of the Child)
ቅዴሚያ መስጠት የሚሇው መርህ ይገኝበታሌ፡፡
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የኢ.ፋ.ዳ.ሪፏብሉክ

ሔገ

መንግስት

ኢትዮጵያ

ያፀዯቀቻቸውን

የዓሇም

አቀፌ

ስምምነቶችን የአገሪቱ የሔግ አካሌ መሆናቸውን በአንቀፅ 9(4) ስር ከመዯንገጉና በሔገ
መንግስቱ በስፊት ሽፊን የተሰጣቸው መሰረታዊ የመብቶችና የነጻነቶች ዴንጋጌዎች
ሀገሪቱ ከተቀበሇቻቸውና ዓሇም አቀፌ የሰብአዊ መብቶች ሔግጋት፣ስምምቶች ወይም
ሰነድች

መርሆዎች

ጋራ

በተጣጣመ

መንገዴ

መተርጎም

ያሇበት

ስሇመሆኑ

ከማስቀመጡም በተጨማሪ የሔጻናትን ሌዩ ችግር ከግምት ውስጥ ያስገቡ ንዐስ
ዴንጋጌዎችን የያ አንቀፅ 36 ዯንግጓሌ፡፡የዙህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ ሁሇት ሔፃናትን
የሚመሇከቱ እርምጃዎች በሚወሰደበት ጊዛ ሁለ የመንግስታዊ ወይም የበጎ አዴራጎት
ተቋማት እንዱሁም ፌርዴ ቤቶችንና አስተዲዯር ባሇስሌጣናት ወይም የሔግ አውጪው
አካሊት የሔጻናትን ዯህንነት በቀዯምትነት መታሰብ ያሇበት ስሇመሆኑ አስገዲጅነት
ባሇው

መሌኩ

ዯንግጓሌ፡፡ይህንኑ

የሔገ

መንግስቱን

ዴንጋጌ

ሇማስፇፅም

የወጡ

ፖሉሲዎች ወይም ሔጎችም መንፇሳቸው ሲታይ ሇሔፃናት መብትና ዯህንነት በተገቢው
ሁኔታ የማስከበር ዓሇማን ግንዚቤ ውስጥ ያስገቡ ናቸው ተብል ይታሰባሌ፡፡ከዙህ ሁለ
መገንብ የሚቻሇው የሔፃናት የሞግዙትነት እና አሳዲሪነት ስሌጣን
መንግስቱ

ከተቀመጠው

መርህ፣ኢትዬጵያ

ካፀዯቀቻ

የሔፃናት

ጉዲይ ከሔገ

መብት

ኮንቬንሽን

እንዱሁም ከተሻሻሇው የፋዳራለ ቤተሰብ ሔግና ከላልች አግባብነት ካሊቸው ሰነድች
ይትና መንፇስ በጥንቃቄ መታየት ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ይህ ችልት አግባብነት
ያሊቸውን ሔጎች በመመርመርም የሔፃናት መብትና ጥቅም ሇማስከበር በቀዯምትነት
ሉታይ የሚገባው መርህ የሔፃናት ጥቅምና ዯህንነት(The Best Interest of the
Child) ስሇመሆኑ በመ/ቁጥር 23632፣35710፣41764 እና በላልች በርካታ መዚግብት
አስገዲጅነት ያሇውን ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡ከአነዙህ የሔግ ማዕቀፍችና ከሰበር ችልቱ
ውሳኔዎች መረዲት የሚቻሇው የሌጆች ሞግዙትንና አሳዲሪ የመሾም እና የመሻር
ጉዲይ ሲነሳ ፌርዴ ቤቶች የሌጆችን ጥቅም የሚያስጠብቅ ውሳኔ ሇመስጠት መቻሌ
እንዲሇባቸው፣ይህንኑ ባግባቡ ሇመወጣት ይችለ ንዴም የተሇያዩ ቁምነገሮችን እግምት
ውስጥ ማስገባት ያሇባቸው መሆኑን፣የተሇያዩ ማሰረጃዎች እንዱቀርቡ በማዴረግ
ጉዲዩን ባግባቡ እና በጥንቃቄ ማጣራት ያሇባቸው መሆኑን ነው፡፡የተሻሻሇው የፋዳራለ
የቤተሰብ

ሔግ አካሇ መጠን ያሌዯረሰን ሌጅ የሚጠብቁትን

ተቋሟትንና ቅዯም

ተከተለን ከአንቀጽ 219-238 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች አስቀምጧሌ፡፡ በዴንጋጌዎቹ
መሠረት ወሊጆች ከላሊው ሰው በቅዴሚያ የአስተዲዲሪነትና የሞግዙትነት ሥሌጣን
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ያሊቸው መሆኑ፣ይህም በፌ/ቤት ሉሻር ወይም ሉሻሻሌ የሚችሌ መሆኑና ላልች
አግባብነት ያሊቸው የሞግዙትነትና የአስተዲዲሪነት ስሌጣን አወሳሰን ምክንያቶችና
ስሌጣኑን

ሉወስደ

የሚችለ

ወገኖች

ቅዯም

ተከሌና

ቅዯም

ተከተለ

መሰረት

የማይሆንበት አግባብ ስሇመኖሩ ተገሌጿሌ፡፡ሆኖም የእነዙህ ዴንጋጌዎች ቅዯም ተከተሌ
ተግባራዊ ሲዯረግ ሁሌጊዛ ግንዚቤ ውስጥ መግባት ያሇበት ቁሌፈ ነጥብ በሔገ
መንግሥቱ የተመሇከተው የሔፃኑ ዯህንነት መብት ቀዯምትነት ስሇመሆኑ ሉረሣ
የማይገባው

ነው፡፡በተሻሻሇው

የቤተሰብ

ሔግ

የተመሇከቱት

ከሊይ

የተጠቀሱት

ዴንጋጌዎችም ሆነ በአንቀጽ 113/2/ ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ አቀራረፅ፣ ይትና
መንፇስ

ሲታይ

ፌ/ቤቶች

አካሇመጠን

ያሌዯረሰን

ሌጅ

አሣዲሪነትና

ሞግዙትነት

በተመሇከተ ውሣኔ ሲሰጡ በሔጉ የተሰጣውቸውን ሠፉ ሥሌጣን መጠቀም ያሇባቸው
መሆኑንና የሔፃናትን መብትና ጥቅም የማስከበር ኃሊፉነታቸውን መወጣት ግዳታ
ያሇባቸው

መሆኑን

ያስረዲሌ፡፡በኢ.ፋ.ዱ.ሪ

ሔገ

መንግሥት

አንቀጽ

13/1/

ስር

የተመሇከተው ዴንጋጌም ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡የሔፃናትን ዯህንነትና ጥቅም
ሇማስጠበቅ የሚችሌ ውሣኔ ይሰጥ ንዴ ዯግሞ የሔፃናቱ ሀሣብ ሉዯመጥና ተገቢው
ክብዯት ሉሰጠው የሚገባ ነው፡፡ይህንኑ የሚቃረኑ ሌማዲዊ አሠራሮችን ተቀባይነት
የላሊቸው ስሇመሆኑ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 9/1/ ዴንጋጌ በግሌጽ
ያሣያሌ፡፡
እጃን ወዯ አሇው ጉዲይ ስንመሇስም

አመሌካች ሔፃን ጋብሬሊ ኖቼራ ተጠሪ ሞግዙት

እና አሳዲሪ የሆኑበት ውሳኔ ሔጋዊ አይዯሇም በማሇት የሚከራከሩት የህጻኑን እዴሜ
ከአምስት አመት በታች መሆኑን መሰረት በማዴረግ ከመሆኑ ባሻገር የማህበራዊ
ሳይንስ ባሇሙያ በጉዲዩ ሊይ ያቀረቡት አስተያየትም በአግባቡ ያሌተጣራ ነው በሚለ
ምክንያቶች መሆኑን የክርክራቸው ይት ያሳያሌ፡፡ተጠሪም ህፃኑ እዴሜው ከአምስት
አመት በታች መሆኑን ሳይክደ ሇሌጁ መሌካም አስተዲዯግ የተሻሇ አኮኖሚያዊያም ሆነ
ስነ ባህርያዊ አቋም ያሇኝ እንጂ አመሌካች አይዯለም በሚሌ ነው፡፡ከዙህ የግራ ቀኙ
ክርክር መረዲት የሚቻሇው የስር ፌርዴ ቤትም ሆነ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት
የማህበራዊ ሳይንስ ባሇሙያ የሰጡትን አስተያየት እንዲሇ ከመቀበሌ ውጪ አመሌካች
ተቀባይነት የሇውም ሲለ ያቀረቡትን አቤቱታ በተመሇከተ ግን ተገቢነት ያሇው መሆን
ያሇመሆኑን በሔጉ አግባብ አሊጣሩም፡፡ ከሁለም በሊይ ሔጻን ጋብሬሊ ኖቼራ ከታናሽ
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ወንዴሙ ተሇይቶ እንዱያዴግ የተዯረገበት አቢይ ምክንያትም በፌርዴ ቤቶቹ ውሳኔ
አሌተሇም፡፡ከአንዴ አባትና እናት የተወሇደት ሔህፃናት ላልች ምክንያት መታየታቸው
እንዯተጠበቀ ሁኖ አንዴ ሊይ እንዱያዴጉ ማዴረግ ሇመሌካም አስተዲዯጋቸው የራሱ
የሆነ

እና የጎሊ አዎታንታዊ ውጤት ያሇው መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ በዙህም

መሠረት የዙህ መዜገብ ጉዲይ ሲታይ የሔፃናቱን ሞግዙትነትና አስተዲዲሪነት ስሌጣን
ሇመውሰዴ የሚከራከሩት ወሊጆች ሲሆኑ ጋብቻ ከፇረሰ በሁዋሊ ጀምሮ ህፃናቱ ያለት
ከአመሌካች ጋር ሁኖ አመሌካች በህጻን ጋብሬሊ ኖቼራ ሊይ የሞግዙትነት ስሌጣን
ሉኖራቸው አይገባም በስር ፌርዴ ቤቶች

ሉወሰን የቻሇው የሔፃናኑነ ጥቅም እና

ዯህንነት በማጤን እና የማህበራዊ ስነ ሌቦና ባሇሙያ የሰጡትን አስተያየት በመመርኮዜ
መሆኑን የተገሇጸ ቢሆንም በስነ ሌቦና ባሇሙያ አስተያየት ስፌረዋሌ የተባለት ፌሬ
ነገሮች ግን እውነትነት የላሊቸው ስሇመሆኑ አመሌካች አጥብቀው የሚራከሩባቸው
ሲሆን ይሌቁንም ተጠሪ የተሇያዩ ሱሰኝነት ያሇባቸው፣ከአሊቸው አካሊዊ ጥንካሬም
ቢሆንም ላሊ ሞግዙት አቀጥራሇሁ ከማሇት ውጪ ሇሔጻኑ ተገቢውን ክትትሌ እና
እንብካቤ ማዴረግ የማይችለ ናቸው በሚሌ የቀረቡት ፌሬ ነገሮች በአግባቡ ተጣርተው
አሌተወሰኑም፡፡የተጠሪ የሱስኝነት ባሔርይ በስነ ሌቦና ባሇሙያ አስተያየት ተገሌጿሌ
ተብል ከመስፇሩ ውጪ ፌርዴ ቤቶች ይህንኑ ዋጋ ሰጥተው ውሳኔ ያሌሰጡበት ጉዲይ
ሲሆን በዙህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡት ክርክርም በተገቢው ማስረጃ እንዱነጥር
ያሌተዯረገ የአመሌካችን የመዯመጥ መብታቸው ያሌጠበቀ፣ተጠሪ አሇባቸው የተባሇው
የሱሱ

አይነትና

ሉያስከትሌ

የሚችሇው

ችግር

ያሌተረጋገጠ፣በአመሌካች

በኩሌ

የሚዯረግሊቸው አስተዲዯግ ጉዴሇት ያሇበት መሆን ያሇመሆኑና ላልች ተያያዥ ነጥቦች
ሊይ ተጨማሪ ማጣራት ሳይዯረግበት የተወሰነ ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት የሚያሳይ
ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ይህም በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ የተሰጠው የተሟሊ የክርክር አመራር
ስርኣት ተከናውኖ ፌሬ ነገሮች በአግባቡ ነጥረው ነው ሇማሇት የማያስችሌ ነው፡፡አንዴ
ባሇሙያ የሚያቀርበው አስተያየት በተገቢው መንገዴ ተጣርቶና እውነትን መሰረት
አዴርጎ የቀረበ አይዯሇም የሚሌ ክርክር በአንዴ ተከራካሪ ወገን ከቀረበ ይህንኑ
ሇማስረዲት የሚችሌበት እዴሌ

ሉጠበቅሇት እንዯሚገባ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 136

ዴንጋጌ ይትና መንፇስ ከመዯመጥ መብት ጋር ተዲምሮ ሲታይ የሚያስገነዜበን ጉዲይ
ነው፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች በስነ ሌቦና ባሇሙያ አስተያየት የቀረቡትን ፌሬ
ነገሮች ሊይ አመሌካች ያሊቸውን ማስረጃ ሳይሰሙና ሇጉዲዩ አወሳሰን የሔጻናቱ
282

አብሮ

ማዴግ ያሇማዯግ አስፇሊጊ መሆን ያሇመሆኑን ግንዚቤ ውስጥ ሳያስገቡ የሰጡት ውሳኔ
ከሊይ የተመሇከቱትን ሔጎች ይትና መንፇስ ያሊገናበ፣የአመሌካችን የመዯመጥ መብት
ያሌጠበቀና የፌርዴ አካሄደ ያሌተሟሊ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት
ሁኖ አግኝተናሌ፡፡በዙህም ምክንያት አመሌካች ተጠሪ አለባቸው የሚሎቸውን ችግሮች
አመሌካች የሚያቀርቡት ማስረጃ ተሰምተው፣የተጠሪ የመዯመጥ መብትም ተጠብቆ
እንዱሁም አስፇሊጊ ከሆነም እንዯገና ላሊ የማህበራዊ ስነ ሌቦና ባሇሙያ ተመዴቦ
የሌጆች

አስተዲዯግ

ሊይ

ተገቢውን

ማጣራት

በማዴረግ

ግረ

ቀኙ

አስተያየት

ሰጥተውበት የሚቀርቡት ክርክሮች ሁለ በተገቢው መንገዴ እንዱጣሩ፣እንዱሁም ህፃን
ጋብሬሊ ኖቼራም ሇጉዲዩ አወሳሰን የራሱን ሏሳብ እንዱሰጥና እንዱመጥ እንዱሁም
ሏሳቡም ተገቢው አፅንኦት ተሰጥቶ ጉዲዩ እንዯገና በስር ፌርዴ ቤት ታይቶ እንዱወሰን
ማዴረጉ ሔጋዊ ሁኖ ስሇአገኘንአ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. ህፃን ጋብሬላ ኖቼራን ከተመሇከተ ፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር
92829 ህዲር 06 ቀን 2004 ዓ/ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በመ/ቁጥር

116687

መስከረም

10

ቀን

2005

ዓ/ም

የጸናው

ውሳኔ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪ አለባቸው የተባለት ችግሮች አመሌካች አስተያየት ሰጥተውበት በተገቢው
መንገዴ እንዱጣሩ፣ሔፃኑም በጉዲዩ አወሳሰን የራሱን ሏሳብ እንዱሰጥና እንዱመጥ
እንዱሁም ሏሳቡ ተገቢው አፅንኦት ተሰጥቶ ጉዲዩ እንዯገና በአግባቡ ተጣርቶ
በፋዳራለ

መጀመሪያ

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

ታይቶ

ሉወሰን

ይገባሌ

በማሇት

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ይጻፌ፡
3. በዙኅ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
4. የህፃን አላክሣንዯር ኖቼራን በተመሇከተ የተሠጠውን ውሣኔ ይህ ውሣኔ አሌነካም፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡የማይነበብ የአምስት ዲኞች
ፉርማ አሇበት፡፡

283

ከውሌ ውጭ
ኃሊፉነት

284

የሰ/መ/ቁ. 30442
ህዲር 3 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ፌሰሏ ወርቅነህ
ሏጎስ ወሌደ
ሑሩት መሇሰ
ታፇሰ ይርጋ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን ሰሜን ምዕራብ ሪጅን
ሔዜቅኤሌ ዋዱሱ ቀረበ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዴንቋ አመኔ አሌቀረበችም፡
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
አከራካሪው

ጉዲይ

ከውሌ

ውጪ

በሆነ

ኃሊፉነት

የተጠየቀን

የካሣ

ክፌያ

ጥያቄ

የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በቤንሻንጉሌ ጉሙዜ ብ/ክ/መ/በመተከሌ ዝን
ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ ክርክሩ ሲጀመር ከሣሽ የነበረችው የአሁንዋ ተጠሪ አመሌካችን
የከሰሰችው ባሇቤቴ እና የሌጄ አባት የነበረው ሰው በኤላክትሪክ ሽቦ ተይዝ መቶአሌና
በዙህ ምክንያት በመተዲዯሪያ ረገዴ የቀረብኝን ገቢ ይተካሌኝ በማሇት ነው፡፡ ክሱ
የቀረበሇት ፌ/ቤትም አመሌካችን አስቀርቦ ክርክሩን ከሰማ በኋሊ ተከሣሽ ሇዯረሰው ጉዲት
ኃሊፉ ነው፡፡ በመሆኑም የተቋረጠውን ጥቅም በጠቅሊሊው ብር 6ዏ,800 ሇከሣሽ ይክፇሌ
በማሇት ወስኖአሌ፡፡በዙህ ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም
ውሣኔው ስህተት የሇበትም በማሇት ይግባኙን ሳይቀበሌ ቀርቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው
የቀረበው በዙህ ሊይ ነው፡፡
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በበኩሊችንም አመሌካች ግንቦት 3 ቀን 1999 ዓ.ም. በጻፇው ማመሌከቻ ያቀረበውን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን

ሰምተናሌ፡፡ በሰበር ችልቱ

ይመረመራሌ ተብል የተያው ጭብጥ አመሌካች ካሣውን መክፇሌ ያሇበት እንዳት ነው
የሚሇው ነው፡፡ በዙህ መሠረትም ይህንነጥብ ግራ ቀኝ ወገኖች ካቀረቡት ክርክር፣አቤቱታ
ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዜበን መርምረናሌ፡፡
ከሥር ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር በፌሬ ነገር ረገዴ ማረጋገጥ እንዯቻሌነው የተጠሪ ባሌ
የሞተው ንብረትነቱ የአመሌካች በሆነ የኤላክትሪክ ሽቦ በመያዘ ምክንያት ነው፡፡
በመሆኑም አመሌካች ኃሊፉነትን በተመሇከተ ያቀረበውን አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
ከኃሊፉነት በመቀጠሌ የተነሳው ክርክር የኃሊፉነቱን መጠን የሚመሇከት በመሆኑ ይህን
ነጥብ በተሇይ በማውጣት አግባብ ካሇው ሔግ ጋር አገናዜበን መርምረናሌ፡፡
በተጠሪ የክስ ማመሌከቻ እንዯተገሇጸው እና የሥር ፌ/ቤቶችም እንዯተገነቡት ሟች
ሲሞት በ2ዏ ዓመት እዴሜ ሊይ የነበረ፣ ሥራው ግብርና የሆነ እና የተሇያዩ ሰብልችን
በማምረት በዓመት በአማካይ ብር 5ዏዏዏ(አምስት ሺ) ገቢ ያገኝ እንዯነበር ነው፡፡
በመተዲዯሪያ ረገዴ ቀረብኝ ያሇችውም ይህን

በዓመት ይገኝ ነበር የተባሇውን እንዲሇ

በማስሊት ነው፡፡ የስር ፌ/ቤቶችም ርትዕን መሠረት በማዴረግ ገቢውን ወዯ ብር 3ዏዏዏ
ዜቅ በማዴረግ እና ሟች ሇተጨማሪ 2ዏ ዓመት ሉኖር ይችሌ ነበር የሚሌ ግምት
በመውሰዴ እንዯዙሁም ብር 8ዏዏ የሞራሌ ካሣ በማከሌ በዴምሩ ብር 6ዏ,8ዏዏ(ስሌሳ ሺ
ስምንት መቶ )እንዱከፇሌ ወስነዋሌ፡፡ አመሌካች ይህን ካሣ ከአሠሊለም ሆነ ቀሇብን
በተመሇከተ ከተዯነገገው ሔግ አንጻር በማየት አጥብቆ ተቃውሞታሌ፡፡
የሞት አዯጋ በዯረሰ ጊዛ አንዲንዴ የቅርብ መድች የሚኖራቸው መብት የሚታየው
በፌ/ብ/ሔ/ቁ 2ዏ95ነው፡፡ ተጠሪ ባሇቤትዋ በመሞቱ ምክንያት በቀሇብ ረገዴ ቀረብኝ
የምትሇውን በገንብ ሇማስሊት በራስዋ እና በሔፃን ሌጅዋ ስም ጠይቃሇች፡፡ በመሆኑም
የጥያቄዋ አግባብነት የሚታየው ከተጠቀሰው የፌ/ብ/ሔግ ቁ.2095/1/አንፃር ነው፡፡ በዙህ
ረገዴ የሚከፇሇው ካሣ ምግብን/መተዲዯሪያን/በመስጠት እንዯሚዯረገው ጡረታ መሌክና
አይነት እንዯሚሆን ሔጉ በግሌጽ የሚያመሇክት በመሆኑ በእርግጥ ተጠሪ ቀሇብ
ይቆረጥሊት ንዴ አስፇሊጊ ሁኔታዎች አለ ወይ?አመሌካች ቀሇብ የመስጠት ግዳታ
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ያሇበት ሆኖ ቢገኝ ኃሊፉነቱ ሇሔፃንዋ ብቻ ነው ወይንስ ሇተጠሪም ጭምር? የሚለት
ነጥቦች በቅዴሚያ ሉመረመሩ የሚገባቸው ናቸው፡፡
ቀሇብን የመስጠት ግዳታ የሚወሰኑባቸው ሁኔታዎች በዜርዜር ተመሌክተው የሚገኙት
በፌ/ብ/ሔጉ ቁጥር 8ዏ7 ቀጥሇው ባለት ዴንጋጌዎች ነው፡፡ ሇተያው ጉዲይ አወሳሰን
ቀጥተኛ ተገቢነት ያሇው ዴንጋጌ ቁ.812 ሲሆን ፣ ይህም የቀሇብ መስጠት ግዳታ
የሚገባ ሆኖ የሚገኘው ግዳታው እንዱፇጸምሇት የሚጠይቀው ሰው ሠርቶ ሇመብሊት
የማይችሌ እና በችግር ሊይ የወዯቀ ሆኖ ሲገኝ እንዯሆነ ያመሊክታሌ፡፡ በያዜነው ጉዲይ
እንዯምንመሇከተው

አመሌካች

እንዯሟች

ባሌዋ

በወጣትነት

ዕዴሜ

ሊይ

የምትገኝ

ከመሆንዋ በቀር ሠርታ መብሊት የማትችሌ ወይም በቀሇብ ማግኘት ረገዴ በችግር ሊይ
እንዯምትገኝ አሌተገሇጸም፡፡ በዙህ ሁኔታም የቀረበ ክርክር የሇም፡፡ አመሌካች ካሣውን
የጠየቀችው ባሌዋ በመሞቱ ምክንያት ብቻ በቀጥታ የሚሰጣት እንዯሆነ በማመን ነው፡፡
ይህ ግን በሔጉ ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ ከዙህ የተነሣም በአመሌካች በኩሌ
የተጠየቀው የቀሇብ ክፌያ የሔግ መሠረት የሇውም፡፡ አመሌካች ቀሇብ የመስጠት ግዳታ
የሚኖርበት ሠርታ መብሊት ሇማትችሇው የሟች ሌጅ ብቻ

ነው፡፡ በመሆኑም የስር

ፌ/ቤቶች ሇአመሌካችም ጭምር ቀሇብ አስሌተው መወሰናቸው ትክክሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
አወሳሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡

ው ሣ ኔ
1. አቤቱታ የቀረበባቸው የመተከሌ ዝን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.01375 ጥቅምት 15
ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.51086 ሚያዜያ
18 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ትዕዚዜ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348/1/ መሠረት
ተሻሽልአሌ፡፡ በዙህም ሇአመሌካች ይከፇሌ የተባሇው ካሣ አይገባትም በማሇት
ይህን የውሣኔው ክፌሌ ሽረናሌ፡፡
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2. አመሌካች

ከሟች

ሇተወሇዯች

ሔፃን

ትዕግስት

ሰዋገኝ

ጥሊሁን

አካሇመጠን

እስከዯረሰች/አስራ ስምንት ዓመት እስከሞሊት/ ዴረስ በየወሩ ብር 1ዏዏ/አንዴ መቶ
ብር/ በቀሇብ መሌክ እንዱሰጥ ወስኗሌ፡፡

3. ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
በዙህ ውሣኔ መሠረት ይፇጸም ንዴ ሇሥራ ፌ/ቤቶች ይፃፌ፣፣
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
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የሰ/መ/ቁ. 3225ዏ
መጋቢት 25/2ዏዏዏ
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
መስፌን እቁበዮናስ
ሑሩት መሇሠ
መዴህን ኪሮስ
ፀጋዬ አስማማው
አመሌካች፡- ወ/ሮ አስናቀች ወ/ማርያም ጠበቃው ቀርቧሌ፡፡
ተጠሪ፡- 1. አቶ ከተማ ተሠማ

ጠበቃቸው ቀርቧሌ፡፡

2. አቶ ሸዋንግዚው ከተማ

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ የቀረበው ጉዲይ በተጎጂው ሊይ በዯረሠ የሞት አዯጋ ምክንያት የሚከፇሌን
የካሣ አከፊፇሌ ሥርዓትን የሚመሇከት ነው፡፡
የአሁኗ አመሌካች የአሁኑን ተጠሪዎች ጨምሮ 3 ተከሣሾች ሊይ ባቀረቡት ክስ ሌጃቸው
ሊይ በዯረሰው የሞት አዯጋ ኃሇፉዎች ስሇሆኑ ካሣ ብር 9ዏ,6ዏዏ (ጠና ሺህ ስዴስት
መቶ) እንዱከፌሎቸው ጠይቀዋሌ፡፡
ተከሣሾቹም በኃሊፉነቱም ሆነ በካሣው መጠን ሊይ ክርክር ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ
የአመሌካች

ሌጅ

ሊይ

ሇዯረሰው

የሞት

አዯጋ

1ኛ

ተጠሪ

የመኪናው

ባሇቤት

በመሆናቸው፣ 2ኛ ተጠሪ መኪናውን በማሽከርከር አዯጋውን ያዯረሡ በመሆኑ ኃሊፉዎች
ናቸው ካሇ በኋሊ የካሣውን

መጠን በተመሇከተ ሟች ሇአመሌካች በየወሩ ብር 3ዏዏ.ዏዏ

(ሦስት መቶ) ይሰጥ ስሇነበር አመሌካች 85 ዓመት እስኪሞሊቸው ሊሇው 18 ዓመት
ታስቦ እንዱሁም ሇቀብር ማስፇፀሚያና ሇተሇያዩ ወጪዎች ብር 7,ዏ77.5ዏ (ሠባት ሺህ
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ሠባ ሰባት ብር ከሃምሣ ሣንቲም) በዴምሩ ብር 71,877 (ሠባ አንዴ ሺህ ስምንት መቶ
ሰባ ሰባት ብር) እንዱከፌለ ወስኗሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪዎች በውሣኔው ቅር በመሠኘት ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡ
ቢሆንም ፌ/ቤቱ የኃሊፉነቱ እና የካሣው መጠን ሊይ የተሰጠውን ውሣኔ ያፀና ሲሆን
የአከፊፇለን ሥርዓት በተመሇከተ ግን በመተዲዯሪያ ረገዴ የተቋረጠ ጥቅም መከፇሌ
ያሇበት አንዴ ጊዛ ሣይሆን እንዯነገሩ ሁኔታ በየጊዛው በመሆኑ ሇቀብር የወጣውን ወጭ
ብር 2ዏዏዏ እና ውሣኔ እስኪሰጥ ያሇው ውዜፌ ቀሇብ ብር 4,ዏ9ዏ ተጠሪዎች በአንዴነት
እንዱከፌለና ቀሪውን የጉዲት ካሣ የየዓመቱን መ/ሰጩ በሚኖሩበት አካባቢ ወይም በላሊ
የገንብ ተቋም ውስጥ እንዱያስቀምጡና መሌስ ሰጩ በየወሩ ብር 3ዏዏ (ሦስት መቶ)
በህይወት እስካለና 85 ዓመት እስኪሞሊቸው ዴረስ እንዱቀበለ ሟች 85 ዓመት
ሣይሞሊቸው ከሞቱ ባንክ የተቀመጠው ገንብ ሇይግባኝ ባዮች እንዱመስ በማሇት
አሻሽል ወስኗሌ፡፡
አመሌካች በዙህ ውሣኔ ቅር ተሠኝተው ይግባኙን ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ፌ/ቤቱ
ይግባኙን በመሠረዜ መዜገቡን ግቷሌ፡፡
የአሁኑ የሠበር አቤቱታ የቀረበው በዙህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ ይህ ችልትም ተጠሪዎች
የየአመቱን በባንክ ወይም በላሊ ገንብ ተቋም እንዱቀመጥ መወሰኑ በግባቡ መሆን
አሇመሆኑን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ቀርቦ እንዱታይ በማሇቱ ተጠሪዎች
ቀርበው መሌስ ሰጥተዋሌ ችልቱም መዜገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
ከፌ ሲሌ እንዯተገሇፀው ሇአመሌካች ሌጅ መሞት ተጠሪዎች ኃሊፉ መሆናቸውና
የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት የወሰነው የካሣ መጠን በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የፀና በመሆኑ በዙህ
መዜገብ የሚታየው የካሣው አከፊፇሌ ሥርዓት ብቻ ይሆናሌ፡፡
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በፌ/ህ/ቁ. 2ዏ95/2/ መሠረት በመተዲዯሪያ ረገዴ የተቋረጠ ጥቅም
መከፇሌ ያሇበት አንዴ ጊዛ ሣይሆን እንዯነገሩ ሁኔታ በየጊዛው መሆን እንዲሇበት እና
አመሌካች በህይወት እስካለና 85 እስኪሞሊቸው ገንቡ በባንክ ወይም በላሊ ገንብ
ተቋም ተቀምጦ አመሌካች በየወሩ ብር 3ዏዏ እያወጡ እንዱወስደ የሰጠው ውሣኔ ይህ
ችልትም የሚስማማበት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ፌ/ቤቱ ተጠሪዎች በባንክ ወይም በላሊ
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የገንብ ተቋም ማስቀመጥ ያሇባቸው የየአመቱን የካሣ ክፌያ ብቻ እንዱሆን መወሰኑ
አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ አመሌካች በሔይወት እስካለ እና 85 ዓመት እስኪሞሊቸው
ካሣው

በየወሩ

ሉከፇሊቸው

እንዯሚገባ

ተወስኗሌ፡፡

በመሆኑም

85

ዓመት

እስኪሞሊቸውና በሔይወት እስካለ ካሣውን በየወሩ ሉያገኙ የሚችለበት የአከፊፇሌ
ሥርዓት አብሮ ሉወሰን ይገባሌ፡፡ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት እንዲሇው ተጠሪዎች የየአመቱን
ካሣ ብቻ እንዱያስቀምጡ የተሰጠው ውሣኔ ግን ምናሌባት ተጠሪዎች ከአመሌካችዋ
በፉት ቢሞቱ አመሌካች ካሣውን የሚያገኙበት ሁኔታ ሉቋረጥ የሚችሌበት አጋጣሚ
መኖሩን ያሊገናበ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካችዋ በህይወት እስካለና 85 ዓመት
እስኪሞሊቸው

በየወሩ

ካሣውን

ማግኘታቸው

አስተማማኝ

የሚሆነው

ተጠሪዎች

የተወሰነውን ካሣ አጠቃሇው በባንክ ወይም በላሊ ገንብ ተቋም ሲያስቀምጡ ነው፡፡
ምናሌባት

አመሌካችዋ

ቀዴመው

ቢሞቱ

ተጠሪዎች

ገንቡን

መሌሰው

መውሰዴ

የሚችለበት ሁኔታ የተጠበቀ ሲሆን ተጠሪዎችም ከአመሌካችዋ በፉት ቢሞቱ አመሌካች
ካሣው ሣይቋረጥባቸው ማግኘት ይችሊለ፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች የየዓመቱን የካሣ
መጠን ብቻ እንዱያስቀምጡ መወሰኑ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 39178 በ14/1ዏ/98 የሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
2. ተጠሪዎች የተወሰነባቸውን ካሣ በሙለ አመሌካች በሚኖሩበት አካባቢ በሚገኝ ባንክ
ወይም ገንብ ተቋም ያስቀምጡ፡፡ አመሌካች በህይወት እስካለና 85 ዓመት
እስኪሞሊቸው

በየወሩ

3ዏዏ

(ሦስት

መቶ)

ብር በየወሩ

እያወጡ

ይውሰደ፡፡

አመሌካች ከ85 ዓመታቸው በፉት ከሞቱ ተጠሪዎች ገንቡን ከባንክ አውጥተው
ይውሰደ፡፡ ገንቡ የሚቀመጥበት ባንክ በዙህ ውሣኔ መሠረት ማስፇፀም እንዱችሌ
የውሣኔው ግሌባጭ ይተሊሇፌሇት፡፡
3. ወጪና ኪሣራ ገራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ተ.ወ

291

የሰ/መ/ቁ. 34314
ህዲር 11/2ዏዏ1 ዓ.ም.
ዲኞች፡- አብደሌቃዴር መሏመዴ
ሑሩት መሇሠ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ግምጃ ጎበና - ጠበቃ እንዲሌካቸው ይሊቅ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- 1. አቶ ወንዴወሰን ወሌዳ - በላሇበት
2. ወ/ሮ ሊይሊ አህመዴ- ወኪሌ አብደሌቃዴር ቀረቡ፡፡
3. አቶ ተስፊዬ ተሾመ - በላለበት
4. አቶ ዯረሠ ሇገሠ - በላለበት
5. አቶ ጋሪሣ ድረራ - በላለበት
6. ናይስ ኢንሹራንስ ኩባንያ - አሌቀረበም፡፡
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከውሌ ውጪ አሊፉነትን መሠረት አዴርጎ የቀረበ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው
የአሁኗ አመሌካች ሟች ሌጃቸው አደኛ ዯበላ ዕዴሜው 3ዏ /ሠሊሣ/ ዓመት የሆነው
መጋቢት 14 ቀን 1995 ዓ.ም. ከቀኑ በግምት 1፡ዏዏ በሚሆንበት ጊዛ የአሁኑ 1ኛ ተጠሪ
ንብረት የሆነውና በአሁኑ 3ኛ ተጠሪ ይሽከረከር የነበረው መኪና እና የአሁኗ 2ኛ ተጠሪ
ንብረት የሆነውና በአሁኑ 4ኛ ተጠሪ ይሽከረክር የነበረው፣ በአሁኑ 6ኛ ተጠሪ የመዴን
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ሽፊን የተሰጠው መኪና ባዯረሱት ግጭት ምክንያት ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየቱን፤
በሔይወት እያሇም በግብርና ስራ ተሠማርቶ በዓመት የተሇያዩ ሠብልችን በማምረት ገቢ
ያገኝ እንዯነበር፤ በዙህ ገቢውም አመሌካችን ይረዲቸውና ያስተዲዴራቸው የነበረ መሆኑን
ርዜረው የመኪናዎቹ ባሇንብረቶችና አሽከርካሪዎች ሇሟች መሞት አሊፉ ተብሇው ሟች
ወዯፉት ሇ1ዏ /አስር/ ዓመታት ቢኖር ያገኝ ነበር ብሇው ያሠለትን ብር 1ዏ4ዏዏዏ.00
/አንዴ መቶ አራት ሺህ ብር/ የተቋረጠ ጥቅም፣ ከዲኝነትና ጠበቃ አበሌ ጋር እንዱከፌለ
ይወሰንሊቸው ንዴ ጥቅምት ዏ2 ቀን 1996 ዓ.ም. በተፃፇ የክስ ማመሌከቻ በፋዳራለ
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ በፌ/ቤቱ ጥሪ መሠረት ተከሣሾች
ቀርበውም አሇን ያለትን የመከራከሪያ ነጥብ አቅርበዋሌ፡፡ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገቡ
የተጠየቁ ተከራካሪዎችም ቀርበው ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር
በመመርመር በአሊፉነትና በጉዲት ካሣ መጠን ክርክር ሊይ በተሇያዩ የክርክር ዯረጃዎች
ተገቢ ነው ያሇውን ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አሊፉነትን በተመሇከተ ውሣኔ የተሰጠው መጋቢት
2ዏ ቀን 1998 ዓ.ም. ሲሆን በዙህ ጊዛም የአሁኑ 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሇጉዲቱ
አሊፉነት የላሇባቸው መሆኑ ተገሌፆ በነፃ ሲሰናበቱ የአሁኑ 2ኛና 4ኛ ተጠሪዎች ግን
ሇጉዲቱ አሊፉነት አሇባቸው ተበሇው የጉዲት ካሣ መጠኑን በተመሇከተ የአመሌካች
ምስክሮች ተሠምተዋሌ፡፡ ከዙህም በኋሊ የአመሌካች ምስክሮች ቃሌ በጉዲዩ ሊይ ከቀረበው
ክርክር አንጻር መመርመሩ ተገሌፆ አመሌካች ሟች ሌጃቸው ምን ያሔሌ ይረዲቸው
እንዯነበረ

ያሊስረደና

ወዯፉት

ሉኖሩ

የሚችለት

ዕዴሜም

ምን

ያሔሌ

እንዯሆነ

አሌገሇፁም የሚሌ ምክንያት መሠረት ተዯርጎ የካሣ ጥያቄውን የስር ፌ/ቤት ውዴቅ
አዴርጎ

ወስኗሌ፡፡

በዙህ

ውሣኔ

የአሁኗ

አመሌካች

ባሇመስማማት

ይግባኛቸውን

ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ይኸው ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የስር
ፌ/ቤትን ውሣኔ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዙህ የበታች
ፌ/ቤቶች ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 12 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. ጽፇው ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ በስር
ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ የሚለበትን ምክንያት
ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም በአጭሩ አመሌካች ከሟች ሌጃቸው ጋር እየኖሩ ይጦሩ
እንዯነበር

ተረጋግጦ

እያሇ

አመሌካች

ምን

ያሔሌ

ዓመት

ወዯፉት

እንዯሚኖሩ

ዕዴሜአቸውን ገሌፀው አሌቀረቡም ተብል የካሣ ጥያቄ ውዴቅ መዯረጉ ተቀባይነት
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የላሇው ምክንያት መሆኑንና ሟች ከናዜሬት ወዯ አዱስ አበባ ተሣፌሮ ይጓዜበት
የነበረው የ1ኛ ተጠሪ መኪና በሆነው በ3ኛ ተጠሪ ይሽከረከር በነበረው ሆኖ እያሇ
ተገቢው ውሣኔ ሣይሰጥ መታሇፈ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት በመሆኑ ሉታረም
ይገባሌ በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሣኔ ተሽሮ በስር ፌ/ቤት የተጠየቀውን የመተዲዯሪያና
የመጦሪያ ካሣ ገንብ ተጠሪዎች ባሌተነጣጠሇ አሊፉነት እንዱከፌለ ይወሰንሊቸው ንዴ
ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሣይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በሰበር
ችልት ሉታይ ይገባዋሌ በመባለ ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጓሌ፡፡ በዙህም መሠረት 1ኛ፣
3ኛ እና 5ኛ ተጠሪዎች በጋዛጣ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት
እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን 4ኛ ተጠሪም የፌ/ቤቱን መጥሪያ ተቀብሇው ያሌቀረቡ መሆኑ
ሰሇተረጋገጠ በላለበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ 2ኛ እና 6ኛ ተጠሪዎች ግን ቀርበው ጥር
23 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በተፃፇ ማመሌከቻ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም በአጭሩ
የሟች ሔይወት ያሇፇው በ2ኛ ተጠሪ መኪና ተሣፌሮ ሲሄዴ ባሇመሆኑ አሊፉነቱ
የአጓጓዥ እንጂ የ2ኛ ተጠሪ ባሇመሆኑ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ሉሆን እንዯሚገባ፣
ይህ የሚታሇፌ ከሆነም አመሌካች በስር ፌ/ቤት በሌጃው ሞት ምክንያት የተቋረጠባቸው
ገቢ መኖሩን ገሌፀው ያሊቀረቡና በሰውም ማስረጃ አስዯግፇው ያሊቀረቡ በመሆኑ የበታች
ፌ/ቤቶች ውሣኔ የሚነቀፌበት ምክንያት ስሇላሇ ውሣኔው ሉፀና ይገባሌ በማሇት
መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው መጋቢት ዏ3 ቀን 2ዏዏዏ
ዓ.ም. በፃፈት ማመሌከቻ የመሌስ መሌሣቸውን አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

የጽሁፌ ክርክር የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ ይትና አግባብነት ካሊቸው የሔግ
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም
አመሌካች በሌጃቸው ሞት ምክንያት ተቋርጧሌ ያለትን ጥቅም ሉያገኙ አይገባም ተብል
መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት ሇሟች ሔይወት ማሇፌ አሊፉነት አሇባቸው ተብል ውሣኔ ያረፇባቸው
ወገኖች የአሁኑ 2ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎች ናቸው፡፡ የአሁኑ 1ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ሇጉዲቱ
አሊፉነት የሇባቸውም ተብል መጋቢት 2ዏ ቀን 1998 ዓ.ም. ውሣኔ መስጠቱን የስር
ፌ/ቤት የውሣኔ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ በመሆኑም በአመሌካች የሰበር አቤቱታ በ1ኛ እና
በ3ኛ ተጠሪዎች ሊይ የስር ፌ/ቤት ተገቢውን ውሣኔ ሣይሰጥ አሌፎሌ ተብል የቀረበው
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ቅሬታ እውነትነት የላሇው ከመሆኑም በሊይ ሥነ ሥርዓቱን ጠብቆ ያሌቀረበ በመሆኑ
ተቀባይነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የአሁኑ 6ኛ ተጠሪ ሇሟች ሔይወት ማሇፌ አሊፉነት ያሇበት አጓጓዡ እንጂ
2ኛ ተጠሪ ናቸው ሉባሌ አይገባም በማሇት ያቀረበው የሰበር መከራከሪያ ነጥብ የስር
ፌ/ቤት ጉዲዩን ከውሌ ውጪ አሊፉነትን በሚመሇከት ሔግ ተመሌክቶ ሇአዯጋው አሊፉነት
የሚወስደት የአሁኑ 2ኛ እና 4ኛ ተጠሪዎች ናቸው በማሇት ውሣኔ የሰጠበት እና
በበሊይ ፌ/ቤትም የተሇወጠ ካሇመሆኑም በሊይ በይቱ የማስረጃ ምና ጉዲይ በመሆኑ
የ6ኛ ተጠሪ ክርክር በሰበር ችልቱ የሚስተናገዴበት ሥርዓት አሌተገኘም፡፡
በመቀጠሌ የስር ፌ/ቤት 2ኛና 4ኛ ተጠሪዎች ሇሟች ሔይወት ማሇፌ አሊፉ ናቸው ካሇ
በኋሊ የአመሌካችን የጉዲት ካሣ ጥያቄ ውዴቅ የማዴረጉን አግባብነት መመሌከቱ የግዴ
ይሎሌ፡፡ ከመዜገቡ መገንብ የተቻሇው በአመሌካች በኩሌ የቀረቡት ሁሇት ምስክሮች
ሟች የአመሌካች ሌጅ መሆኑን፣ በግብርና ሥራ ይተዲዯር እንዯነበር፣ በዓመት ከአርባ
እስከ ሃምሣ ኩንታሌ እህሌ ያመርት እንዯነበር፣ አትክሌት በማሌማት ዯግሞ በዓመት
እስከ ብር 1ዏ,ዏዏዏ.00 /አስር ሺህ ብር/ ያገኝ እንዯነበር፣ ሌጅና ሚስት ያሌነበረውና
6/ስዴስት/ ቤተሰብ ያስተዲዴር የነበረ ስሇመሆኑ መመስከራቸውን ነው፡፡ ከዙህም በሊይ
የአመሌካች
እንዯነበር

ሌጅ የሆነው
በአመሌካች

ሟች አመሌካችን

በኩሌ

የቀረበው

በቤቱ

የጽሁፌ

ውስጥ
ማስረጃ

ይዝአቸው

ይጦራቸው

ይጠቁማሌ፡፡

ይህንኑ

የአመሌካችን ማስረጃ ተጠሪዎች ሇማስተባበሌ ያቀረቡት ማስረጃ የሇም፡፡ በመሆኑም
አመሌካች በሟች ሌጃቸው እርዲታ ይጦሩ የነበሩ ስሇመሆኑ ከተጠሪዎች በተሻሇ ሁኔታ
አስረዴተዋሌ፡፡ ጉዲዩ የፌትሏብሓር እንዯመሆኑ መጠንም የማስረጃ ምናው የትኛው
ተከራካሪ

ወገን

የተሻሇ

ማስረጃ

አቅርቧሌ?

የሚሇው

መመኛ

መሠረት

ተዯርጎ

የሚስተናገዴ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት የማስረጃ ምናም መርሁን ያሊገናበ
ነው፡፡
አመሌካች በሟች ሌጃቸው ስር ይተዲዯሩ የነበሩና ሟች ሌጃቸውም ገቢ የነበረው
ስሇመሆኑ

ካስረደ

አሇመጥቀሣቸውና

ዯግሞ
ሟች

የራሣቸውን

በትክክሌ

ይሰጣቸው

የወዯፉት
የነበረው

ዕዴሜ
የመጦሪያ

በማመሌከቻቸው
ገንብ

መጠን

አሇመታወቁ የጉዲት ካሣ ጥያቄአቸውን ሙለ በሙለ ውዴቅ ሇማዴረግ የሚያስችሌ
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የሔግ መሠረት የላሇው ምክንያት ነው፡፡ ይሌቁንም አመሌካች ሌጃቸው ገቢ የነበረውና
በስሩ አዴርጎ ያስተዲዴራቸው የነበረ መሆኑን ማስረዲታቸው የጉዲት ካሣ መጠኑን
በርትዕ ሇመወሰን መነሻ ሉሆን የሚችሌ ነው፡፡ የጉዲት ካሣ መጠኑን በተመሇከተ በርትዕ
መተመን የሚቻሌበት ሁኔታ ስሇመኖሩም የፌ/ሔ/ቁ. 21ዏ2 ዴንጋጌ ያሣያሌ፡፡ በመሆኑም
የስር ፌ/ቤት የጉዲት ካሣ መጠኑን በሔጉ በተሰጠው ሥሌጣን መሠረት መተመን እየቻሇ
አመሌካች በማስረጃ አሊስረደም በማሇት ጥያቄአቸውን ሙለ በሙለ ውዴቅ ማዴረጉ
ከውሌ ውጪ አሊፉነቱን በተመሇከተ የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች አጠቃሊይ ዓሊማም ሆነ
የካሣ አተማመኑን

በተመሇከተ

በሔጉ

የተቀረጹትን ሥርዓቶች ያሊገናበ በመሆኑ

መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዙህም ምክንያት
የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 33149 መስከረም 29 ቀን 1999
ዓ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 49878 ጥቅምት ዏ8 ቀን 2ዏዏዏ
ዓ.ም. በፀናው ውሣኔ የአመሌካችን የጉዲት ካሣ ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው የውሣኔ
ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. 2ኛ ተጠሪ በተሽከርካሪ ባሇቤትነታቸው፣ 4ኛ ተጠሪ በአሽከርካሪነታቸው፣ 6ኛ ተጠሪ
ዯግሞ ሇተሽከርካሪው በሰጠው የመዴን ሽፊን ዋስትና መሠረት በአመሌካች ሊይ
በሌጃቸው መሞት ምክንያት ሇተቋረጠው የመተዲዯሪያ ገቢ ባሌተነጣጠሇ ሁኔታ
አሊፉነት አሇባቸው ብሇናሌ፡፡
3. የ6ኛ ተጠሪ የአሊፉነት መጠን በመዴን ዋስትና ውለ የተመሇከተውን ያሔሌ ነው
ብሇናሌ፡፡
4. 1ኛ፣ 3ኛና 5ኛ ተጠሪዎችን በተመሇከተ አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት
የሇውም ብሇናሌ፡፡
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5. በአመሌካች ሊይ የዯረሰው የጉዲት ካሣ መጠን በርትዕ ሉወሰን የሚገባው ሆኖ
ስሇተገኘ ብር 25,ዏዏዏ.00 /ሃያ አምስት ሺህ ብር/ 2ኛ፣ 4ኛ እና 6ኛ ተጠሪዎች
ሇአመሌካች በአንዴነትና በነጠሊ እንዱከፌለ ብሇናሌ፡፡
6. በዙህ ጉዲይ ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
7. መዜገቡ ተግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዓ
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የሰ/መ/ቁ 57068
ሔዲር 28 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ማህላት ዓሇሙ ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ሰናይት መጫ (3 ሰዎች) - የቀረበ የሇም
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ በስራ ሊይ ስሇሚዯርስ የሞት ጉዲትና የካሳ አከፊፇለን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ
የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች በግሌግሌ ጊቤ ቁጥር II ሣሉኒ ኮንስትራቶሪ ኤስ.ፒ.ኤ
ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይትም ባጭሩ፡- አቶ ሙሊቱ ገብረ ማርያም
በተከሳሽ ዴርጅት ተቀጥሮ ሚያዙያ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሻ ውስጥ ስራ ሊይ እያሇ
የኦክስጅን እጥረት ገጥሞት ከዋሻው ወዯ ውጪ በባቡር ፈርጏ ሲወጣ ከፈርጏው
ተንሸራቶ በመውዯቅ በኩሊሉቱና በጎን አጥንት መቀጥቀጥ አዯጋ ዯርሶበት ከዙህ ዓሇም
በሞት መሇየቱን ገሌፀው በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ካሳ በአዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት
እንዱከፇሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የስር ተከሳሽ ሇክሱ በሰጠው
መሌስም ሟች በአዯጋ ምክንያት ሔይወቱ ሇማሇፈ ከሳሾች ማስረጃ አሇማቅረባቸውን
በተቃራኒው ሟች እንዯታመመ የፈፊ ጤና ጣቢያ በካርዴ ቁጥር 760 የጻፇው ሪፇራሌ
የሟች በሽታ ታይፍይዴ እና የሽንት ቧንቧ ኤንፋክሽን የሚሌ ስሇሆነ በስራ ሊይ
እንዯዯረሰ አዯጋ ተወስድ ካሳ የሚከፇሌበት ምክንያት የሇም በማሇት መሌሱን ከሰጠ
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በሁዋሊ ባሇው የመዴን ውሌ መሠረት የአሁኑ አመሌካች ዴርጅት ጣሌቃ ገብቶ
እንዱከራከርሇት ጠይቋሌ፡፡ የአሁኑ አመሌካችም ሇስር ተከሳሽ ሠራተኞች የስራ ሊይ
ጉዲት የመዴን ሽፊን የሠጡ መሆኑን በመግሇጽ ሟች በስራ ሊይ አዯጋ አሌዯረሰበትም፣
የሞተው በወባና በታይፍይዴ ስሇሆነ በስራ ምክንያት የመጣ አዯጋ ነው ሉባሌ የሚችሌ
ባሇመሆኑ ካሳ የሚያስከፌሌ አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ
የተመሇከተው የየም ሌዩ ወረዲ ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ የስር
ተከሳሽን ሇክሱ ኃሊፉ በማዴረግ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110(2) እና 110(3)
ዴንጋጌዎች መሠረት የሞት ጉዲት ካሳ ሇሟች ጥገኛ ሇሆኑት ተጠሪዎች እንዱከፇሌ
የአመሌካች የኃሊፉነት መጠንም በሰበር ተከሳሽ ጋር ባሇው የመዴን ውሌ መሠረት
እንዱሆን እንዱሁም ክፌያው ሇገየበት የሶስት ወር ዯመወዜ እንዱከፇሌ ገሌፆ ውሳኔ
ሰጥቷሌ፡፡ በዙህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇየም ሌዩ ዝን ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ቢያቀርብም ተቀባይነት አሊገኘም፣ እንዱሁም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልትም ጉዲዩ
የፋዳራሌ በመሆኑ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ሉታይ የሚገባ
አይዯሇም በማሇት መዜገቡን ግቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ
ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሰኔ 7 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን
ምክንያቶችን ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ፡- ሟች ሔይወቱ ያሇፇው በስራ ሊይ
በመጣ አዯጋ ሳይሆን በታይፍይዴ በሽንት ቧንቧ ኢንፋክሽንና ወባ ስሇመሆኑ የሔክመና
ማስረጃ እየገሇፀ የሰው ምስክሮች የሰጡት ቃሌ መሠረት ተዯርጏ አዯጋው ከስራ ሊይ
የዯረሰ ነው ተብል የሟች ጥገኞች ካሳ እንዱከፇሊቸው መወሰኑ ከአዋጅ ቁጥር 377/96
አንቀጽ 97፣ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2005፣ 2011 እና 2012 ዴንጋጌዎች ውጪ ነው በማሇት
ውሳኔው እንዱሻር ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም
የሞት መንስኤው በስራ ሊይ በመጣ ጉዲት ሳቢያ ነው? ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ
በሰበር

ችልት ሉታይ ይገባዋሌ

ተብል ሇተጠሪዎች

ጥሪ

ተዯርጏሊቸው

ቀርበው

መስከረም 27 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ስዴስት ገጽ የአመሌካችን ቅሬታ ነጥቦችም
በመንቀፌ፣ የስር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ ህጋዊነት በመርር መሌሳቸውን የሰጡ ሲሆን
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አመሌካችም ጥቅምት 07 ቀን 2003 ዓ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ የሰበር አቤቱታውን
በማጠናከር የመሌስ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን

ክርክር

ሇሰበር

አቤቱታው

መነሻ

ከሆነው

ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያው ጭብጥ አንጻር
በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ በዙህ ሰበር ችልት ምሊሽ ያስፇሌጋሌ ተብል
የተያው ጭብጥ ሟች አቶ ሙሊቱ ገ/ማሪያም የሞቱት በስራ ሊይ በዯረሰባቸው አዯጋ
ነው? ወይንስ በላሊ ምክንያት? የሚሇው ነው፡፡
በመሠረቱ በስራ ሊይ የሚዯርስ ጉዲት ማሇት በስራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ (Occupational
injury) ወይም በስራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ (occupational disease) እንዯሆነ
በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 95(2) ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ የአዋጅ አንቀጽ 97
ዯግሞ በስራ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ ማሇት ማንኛውም ሰራተኛ ሥራውን በማከናወን ሊይ
ሳሇ ወይም ከሥራው ጋር ግንኙነት ባሇው ሁኔታ ከራሱ ውጭ በሆነ ምክንያት ወይም
ስራው ከማከናወን ባዯረገው ጥረት ምክንያት በአካለ ወይም በአካለ ማንኛውም ክፌሌ
ተፇጥሮአዊ እንቅስቃሴ ሊይ በዴንገት ጉዲት በሚዯርስበት ጊዛ እንዯሆነ ትርጉም
ተሰጥቶበታሌ፡፡ በዙሁ ዴንጋጌ መሠረት የካሳ ክፌያ ጥያቄ የሚያቀርበው ወገን ጉዲቱ
የዯረሰው በአንቀጽ 97 በተመሇከተው አኳኋን በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ ምክንያት
መሆኑንና እንዯዙሁም በዴርጊቱና በውጤቱ መካከሌ ቅርብና ቀጥተኛ የሆነ የምክንያትና
የውጤት ግንኙነት መኖሩን (Proximate cause and effect relationship)

ማስረዲት

እንዯሚጠበቅበት ይታመናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአሰሪው ኃሊፉነት በጥፊት ሊይ ያሌተመሰረተ
(strict) ስሇሆነ ካሣ ጠያቂው ወገን ጉዲት የዯረሰበት መሆኑን ማሳየት ብቻ እንጂ ከዙህ
አሌፍ የጉዲት አዴራሹን ወይንም የአሰሪውን የአእምሮ ሁኔታ (State of Mind)
ማስረዲት እንዯማይጠበቅበት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 96 ስር ከተመሇከተው
ዴንጋጌ ይትና መንፇስ መገንብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡
ወዯ ተያው ጉዲይ ስንመሇስ ሟች ሙሊት ገ/ማሪያም በስር ተከሳሽ ዴርጅት ተቀጥሮ
ሚያዙያ 07 ቀን 2001 ዓ.ም በዋሻ ውስጥ ስራ ሊይ እያሇ የኦክስጅን እጥረት ገጥሞት
ከዋሻው ወዯ ውጭ በባቡር ፈርጎ ሲወጣ ከፌርጎው ተንሸራቶ በመውዯቅ አዯጋ ዯርሶበት
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ከዙህ ዓሇም በሞት መሇየቱን ተጠሪዎች ገሌፀው በስራ ሊይ የዯረሰ አዯጋ ካሳ በአዋጅ
ቁጥር 377/96 መሠረት እንዱከፇሊቸው ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን አመሌካች ሇጉዲቱ
ኃሊፉነት የሇብኝም የሚሇው ሟች በስራ ሊይ በዯረሰ አዯጋ መክንያት ሔይወቱ ሇማሇፈ
ተጠሪዎች ማስረጃ አሇማቅረባቸውን በተቃራኒው ሟች እንዯታመመ የፈፊ ጤና ጣቢያ
በካርዴ ቁጥር 760 የጻፇው ሪፇራሌ የሟች በሽታ ታይፍይዴ፣ ወባ እና የሽንት ቧንቧ
ኤንፋክሽን የሚሌ ስሇሆነ በስራ ሊይ እንዯዯረሰ አዯጋ የሚቆጠር አይዯሇም በሚሌ
ምክንያት ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የተጠሪዎችን ምስክሮችን አቅርቦ የሰማ ሲሆን
የተጠሪዎት

ምስክሮች

በክሱ

በተገሇፀው

መሠረት

መመስከራቸውን

ፌሬ

ነገርና

የማጣራትና ማስረጃ የመመን ስሌጣን ያሊቸው የበታች ፌ/ቤቶች የተቀበለት ጉዲይ
ነው፡፡ አመሌካች ይኸው የተጠሪዎች ምስክሮች ቃሌ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሇው
የሔክምና ማስረጃው ከሚገሌፀው ይት ውጪ ነው በማሇትና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 2005፣
2011 እና 2012 ዴንጋጌዎችን በዋቢነት በመጥቀስ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሟች ጉዲቱ
ዯረሰ ከተባሇበት ጊዛ ጀምሮ በሔክምና ሲረዲ የቆየ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን የሔክምናው
ማስረጃ በሟች ሊይ ምርመራ በተዯረገበት ወቅት ታዩ የተባለ ሁለም ምሌክቶች ከመነሻ
የተከሰቱና ሇሞቱ ምክንያት መሆናቸውን የሚገሌጽ አይዯሇም፡፡ የበታች ፌርዴ ቤቶች
ውሳኔ በግሌጽ የሚያሳየው ዯግሞ በተጠሪዎች በኩሌ የቀረቡት የሰው ምስክሮች
ከመነሻው የነበረውን ሁኔታና በሟች ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ገሌፀው ሇሞቱ ምክንያት
የሆነው ነገር የተከሰተው ሟች በስራ ሊይ እንዲሇ ስሇመሞቱ ማስረዲታቸውን በመቀበሌ
የህክምና ማስረጃው ዯግሞ የተጠሪዎችን ምስክሮችን ቃሌ ሉያስተባብሌ አሇመቻለን
በመግሇጽ በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎች መመናቸውን ነው፡፡ የበታች ፌርዴ
ቤቶች የቀረቡትን ማስረጃዎችን በማመዚን ውሳኔ የሰጡ ሲሆን የሔክምና ማስረጃው
ይት ሲታይም ተጠሪዎች በሟች

ሊይ በዯረሰው አዯጋ የኩሊሉት መቀጥቀጥ የዯረሰ

መሆኑን የገሇጹትን የህክምና ማስረጃ ሟች የሽንት ቧንቧ ኢንፋክሽን ዯርሶበት የነበረ
መሆኑ የሚገሌጽ ከመሆኑ አንፃር ሲታይ የሔክምናው ማስረጃ በይቱ ከሰው ምስክሮች
ቃሌ ሙለ በሙለ የተሇየ ነው ሇማሇትም የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ የበታች
ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ የግራ ቀኙን ማስረጃ በመመን አዯጋው በስራ ቦታ ሊይ የዯረሰ
ስሇመሆኑ የዯመዯመ በመሆኑ ክብዯቱ ሇሔክምና ማስረጃ የግዴ መስጠት አሇበት ሉባሌ
የሚገባው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በበታች ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ ፌሬ ነገርና የጣራና
ማስረጃዎቹን የመነ ከሆነ ይኸው ተገቢ መሆን ያሇመሆኑ መሠረት ተዯርጏ ጉዲዩ
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በዙህ ሰበር ችልት የሚታይበት

አግባብ

የላሇ መሆኑን በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ

መንግሥት አንቀጽ 80(3(ሀ)) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች
ይትና መንፇስ የምንገነበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ
ሟች በስራ ቦታ ሊይ በዯረሰው አዯጋ መሞታቸውን በሔጉ አግባብ መረጋገጡን መሠረት
አዴርጏ የተሰጠ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት
አሌተቻሇም፡፡ በዙህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዙህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፣ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ- 74111
ሏምላ 04ቀን 2004
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የማህዯር ኤጄንሲ ባሇቤት ወ/ሮ አሇምነሽ ኤርሞ የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- ወ/ሪት አሇም መስፌን ተወካይ ገበየ ዯጉ ቀረቡ፡፡
መዜገቡ ያዯረው ሇውሣኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የጉዲት ካሣ ክስ የሚመሇከት ሲሆን የተጀመረው በፋ/የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በተጠሪ ከሣሽነት ነው፡፡ ቀርቦ የነበረውም ክስ ተከሣሽ ከሣሽን ወዯ ቤይሩት ሇስራ ብር
8000 በማስከፇሌ የተሊከች ሲሆን አሰሪዬ ከ3ኛ ፍቅ ወርውራኝ በግራ እግሬ ሊይ 30%
ሊቂ ጉዲት ዯርሶብኛሌ፣ በተጨማሪም አሰሪዬ የስዴስት ወር ዯመወዜ በወር 100 ድሊር
ወይም ብር 1300 ያሌከፇለኝ ሲሆን ሇህክምና እና ትራንስፖርት እንዱሁም ሇምግብ
ወጪ አውጥቼያሇው፡፡ በመሆኑም ተከሣሽ ሇዯረሰብኝ ጉዲት ኃሊፉ ስሇሆነ ወዯፉት በወር
ብር 130 የቀረብኝ ሆኖ ሇ33 ዓመት በጉዲት ምክንያት ያጣሁትን እና ላልች
ወጪዎችን ጨምሮ ብር 200430 /ሁሇት መቶ ሺህ አራት መቶ ሰሊሳ ብር/ ተከሣሽ
እንዱከፌሌ እንዱወስንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ በቀረበው ክስ ሊይ ተከሣሽ መሌስ እንዱሰጥበት
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ታዝ በሰጠው መሌስ ተከሣሽ ብር 8000 /ስምንት ሺህ ብር/ አሌተቀበሇም፣ ተቀብል
ቢሆንም ይመሌስሌኝ ማሇት አይችለም፣ በአሠሪያቸው ያሌተከፇሊቸው ዯመወዜም
የሇም፣ የስዴስት ወራት ዯመወዜ በዌስተርን ዩኒየን ሇአቶ አያሌነህ ገና ተሌኳሌ፡፡ የከሣሽ
ዯህንነት እንዱጠበቅ ተገቢውን አዴርገናሌ፣ አሰሪዋ ከፍቅ የወረወቻት ስሇመሆኑ የቀረበ
ማስረጃ የሇም፣ ተከሣሽም በሰብአዊነት አሣክሜያታሇው እንዯዙሁም ጉዲቱም የዯረሰው
ከካንሰር በሽታ ጋር በተያያ እንጂ በመውዯቋ ባሇመሆኑ የቀረበው ክስ ውዴቅ እንዱሆን
በማሇት ተከራክራሇች፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር እና
ማስረጃ

በመቀበሌ

ጉዲቱ

የዯረሰበው

በመውዯቋ

ምክንያት

ስሇመሆኑ

የቀረቡት

ማስረጃዎች አያስረደም በማሇት የተጠየቀውን የጉዲት ካሣ ክስ ውዴቅ ሲያዯርግ ተከሣሸ
ወዯ ውጭ አገር ሇመሊኪያ በሚሌ ብር 8000 /ስምንት ሺህ ብር/ አዋጅ ቁ. 632/2001
መሰረት መቀበሌ የላሇባቸውን የተቀበለ በመሆኑ ሇከሣሽ እንዱመሌሱ እና የከሣሽ
ዯመወዜ በተመሇከተ የስዴስት ወራት ዯመወዜ ስሇመሊክ ማስረጃ ስሊቀረበ ሁኖም ግን
ከሣሽ የሰራችው ሇ11 ወራት በመሆኑ የቀሪዎቹን የ5/አምስት ወራት/ ዯመወዜ ተከሣሽ
እንዱከፌሎት በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበች
ሲሆን ፌርዴ ቤቱም ጉዲዩ ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ተጠሪ
በተሊከችበት አገር አሰሪዋ ከ3ኛ ፍቅ ሊይ ተወርውራ በእግሯ ሊይ ጉዲት የዯሰረ
ስሇመሆኑ እና በዙህም ምክንያት በዊሌቸር እየተንቀሳቀሰች እንዯሆነ ከማረጋገጡው በሊይ
የቀረቡት የሰነዴ ማስረጃዎች ዯግሞ አመሌካች ከቤይሩት አገር አስመጡ የተባሇው እና
ተጠሪ ከጥቁር አንበሣ ሆስፒታሌ ያቀረቡት የህክምና ማስረጃዎች ሲሆን 30% ቋሚ
የአካሌ ጉዲት የዯሰረባት ስሇመሆኑ ስሇሚያመሊክቱ አመሌካች ከሰጠችው የምስክርነት
ቃሌ ጋር አንዴ ሊይ ስንመሇከት በአሰሪዋ ከፍቅ ሊይ በመወርወሯ ምክንያት ከሊይ
የተመሇከተው ጉዲይ የዯረሰባት ስሇመሆኑ ያረጋግጣሌ በማሇት 157440/ አንዴ መቶ
ሃምሣ ሰባት ሺህ አራት መቶ አርባ ብር/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዴትከፌሌ በማሇት
ክፌያው የሚፇጽምበትን አግባብ በማመሊከት እና የሞራሌ ካሣ ብር 1000 /አንዴ ሺህ
ብር/ በተጨማሪ እንዱከፇሊት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዙህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት
ይግባኝ

ሇፋ/ጠቅሊይ

ፌርዴ

ቤት

ያቀረበች
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ሲሆን

ፌርዴ

ቤቱ

የቀረበው

ቅሬታ

በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 337 መሰረት ሰርዝታሌ፡፡ አሁን የቀረበው ቅሬታ በዙህ ውሣኔ ቅር
በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ የግራ ቀኙ ክርክር በጽሐፌ ተሰምቷሌ፡፡
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዙህ የሰበር ሰሚ ችልት
ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዝ የነበረው ጭብጥ አመሌካች ዯረሰ ሇተባሇው ጉዲት ኃሊፉት
አሇባቸው በማሇት የመወሰኑን አግባብነት ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ የተያው ጉዲይ
በዙህ መሌኩ ቀዯም ሲሌ ከተያው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡
በዙህ መሠረት ወዯ ተያው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች በአሰሪና ሰራተኛ አገናኝ
አገሌግልት ስበብ ያሰማራ እንዯመሆኑ መጠን የአዋጅ ቁ. 632/2001 አጠቃሊይ ንባብ
መገንብ

እንሚቻሇው

በተሇይ

ወዯ

ውጭ

አገር

ሇስራ

የሚሄደ

ኢትዮጵያዊያን

መብታቸው፣ ዴህንነታቸውና ክብራቸው ተጠብቆሊቸው ወዯ ስራ የሚሰማሩበት አግባብ
ሇማመቻቸት

በመሆኑ

እና

ይሄንንም

የተሰማሩት እንዯአመሌካች ዓይነት

ኃሊፉነት

መወጣት

ያሇባቸው

በዙሁ

ስራ

ዴርጅቶች ስሇመሆናቸው ያስገነዜበሌ፡፡ አመሌካችም

ቢሆን በበታች ፌርዴ ቤት በተዯረገው ክርክር የተጠሪ ዴህንነት እንዱጠበቅ ተገቢውን
ሁለ አዴርጌአሇሁ በሚሌ እንጂ ኀሊፉነት የሇብኝም በሚሌ የቀረበ ክርክር የሇም፡፡
በመሆኑም በዙህ የሰበር ሰሚ ችልት በዯረጃ አሰሪዋ ሊዯረሰችው ጉዲት ኃሊፉነት
የሇብኝም በሚሌ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ላሊው የዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት ከምን የተነሣ እንዯሆነ አመሌካች ተጠሪ ባሇባት
የካንሰር በሽታ እንጂ በመውዯቅ የዯረሰ አይዯሇም በሚሌ ተከራክራሇች፡፡ ተጠሪ በበኩሎ
ጉዲት የዯረሰብኝ አሰሪዬ ከ3ኛ ፍቅ ሊይ ስሇጣሇችኝ የዯሰብኝ ነው በማሇት ተከራክራሇች፡፡
ይሄን

ክርክር በተመሇከተ በተሇይ የይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ በመውዯቋ

ምክንያት ቋሚ 30 % የአካሌ ጉዲት የዯረሰባት ስሇመሆኑ በሰው እና በሰነዴ ማስረጃ
ተረጋግጧሌ ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ ዯርሷሌ፡፡ ይሄው የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ
በፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም ፀንቷሌ፡፡ በተጠሪ አካሌ ሊይ የዯሰረው ቋሚ የአካሌ ጉዲት
የዯረሰው በመወዴቅ ምክንያት ነው ወይስ በላሇ ምክንያት የሚሇውን ክርክር ዯግሞ
የፌሬ ነገር እንጂ የመሠረታዊ የህግ ስህተት ክርክር ባመሆኑ በዙህ የሰበር ሰሚ ችልት
ዯረጃ ሉነሣ የሚችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡
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በዙህ የክርክር ነጥብ ሊይ ዯግሞ የበታች ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ጉዲቱ የዯረሰው
በዯረሰባት የመውዯቅ አዯጋ ምክንያት እንዯሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ ዴምዲሜ ሊይ
ዯርሰዋሌ፡፡ ማስረጃን መመን እና ፌሬ ጉዲይን ማጣራት ዯግሞ የበታች ፌርዴ ቤቶች
ስሌጣን በመሆኑ እና የዙህ የሰበር ሰሚ ችልት ስሌጣን መሠታዊ የህግ ስህተት ሲኖር
ማቃናት ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ. ህገ መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁ. 25/88
አንቀጽ

10

ስር

የተመሇከተ

በመሆኑ

በፌሬ

ነገር

ረገዴ

በበታች

ፌርዴ

ቤቶች

የተዯረሰበትን ዴምዲሜ እንዲሇ የምንቀበሇው ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች
በተጠሪ ሊይ የዯረሰው ጉዲት በመውዯቋ ሣይሆን በላሊ በሽታ ምክንያት ነው ማሇት
የምታነሣው ክርክር በዙህ ሰበር ሰሚ ችልት ዯረጃ የሚስተናግዴ ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡
አመሌካችም ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት ተብል ሇተጠሪ ካሣ እንዴትከፌሌ
መወሰኑ በአግበቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር የማነቀፌበትን ምክንያት አሊገኘንም፡፡
ባጠቃሊይ የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ቋሚ የአካሌ ጉዲት አመሌካች
ኃሊፉነት አሇባት በማሇት ካሣ እንዴትከፌሌ መወሰኑ እና የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትም
ይሄንን ውሣኔ ማጽናቱ በአግበቡና የተፇፀመ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡
በመሆኑም ቀጥል የተመሇከውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ውሣኔ
1. የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዜ. ቁ. 72389 ጥቅምት 22 ቀን 2004 ዓ.ም እና
የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዜ.ቁ. 103953 ሏምላ 06 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው
ችልት የሰጡት ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ. 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. አመሌካች በተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ቋሚ አካሊ ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት በማሇት
በፋ/የከፌተኛ እና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው ውሣኔ በአግባቡ ነው
ብሇናሌ፡፡
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3. በዙህ የሰበር ሰሚ ችልት ታህሣስ 2 ቀን 2004 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ
የነበረው የእግዴ ትእዚዜ ተነስቷሌ፡፡
4. በዙህ

ችልት

በተዯረገው

ክርክር

በግራ

ቀኙ

ሇዯረሰው

ወጪና

ኪሣራ

የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፣ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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የሰ/መ /ቁ 96548
መስከረም 24 ቀን 2008 ዓ.ም.
ዲኞች፡-አሌማው ወላ
ረታ ቶልሳ
ሙስጠፊ አህመዴ
ቀነዓ ቂጣታ
ላሉሴ ዯሳሇኝ
አመሌካች፡- የሏያት ሆስፒታሌ ባሇቤት አቶ ኢብራሂም ናውዴ ጠበቃ ፌቅሬ ሞያ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ አስቴር ሰሇሞን /የህፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ሞግዙት - ጠበቀ አሰፊ አሉ
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን

ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ ጉዲይ በወሉዴ ወቅት በተጠሪ ሔፃን ሊይ የዯረሰውን የአካሌ ጉዲት በተመሇከተ
የጉዲት ካሳ ሇመስከፇሌ የቀረበ መነሻ ያዯረገ ክርክር ነው፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ ሲታይ፡የስር ከሳሽ /የአሁን ተጠሪ/ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረበችው ክስ ከሳሽ በ1ኛ
ተከሳሽ ሆስፒታሌ የነፌሰጡር ምርመራ ክትትሌ ሳዯርግ ቆይቼ፣ መጋቢት 4 ቀን 1992
ዓ/ም በ2ኛ ተከሳሽ ድ/ር ይሌማ አስረስ/ አዋሊጅ ሀኪም አማካኝነት የወሇዴኩ ሲሆን
የህፃን ሏምራዊ ቀሇሙ እናት ከወሉዴ በፉት በጥሩ ጤንነት ሊይ የነበርኩኝ፤ በወሉዴ
ወቅት አዋሊጅ ሏኪም በትክክሇኛ የማዋሇዴ ሥርዓት የሙያ ግዳታቸውን መፇጸም
ሲገባቸው ባሇማዴረጋቸው በቸሌተኝነት ጉዲት የዯረሰባት ሌጅ እንዴትወሇዴ አዴርገዋሌ፡፡
በዙህም ምክንያት ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ የጡንቻዎች መስነፌ፣ የብራካ መስሇሌ፣ የቀኝ
እጅ መስነፌ እና መርጋት ችግር አጋጥሟታሌ፣ ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ሊይ በወሉዴ
ወቅት የዯረሰባት ከፌተኛ የጤና ጉዲት ችግር ሇወዯፉት የትምህርት እና እንቅስቃሴ
ቀጣይ ሔይወቷ ሊይ ቋሚ የሆነ ከፌተኛ ጉዲት እና ተፅዕኖ የሚያሳዴር ነው፡፡ ስሇዙህ
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ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ወዯ ውጭ አገር ሄዲ ቀድ ጥገና ሔክምና ማዴረግ እንዲሇባት
በባሇሙያ ስሇተረጋገጠ ሇውጭ አገር ሔክምና እና ሇሌዩ ሌዩ ወጪ የሚያስፇሌገው ብር
410,050 ሇረዲት ሰራተኛ ሇወዯ ፉት ሇ60 ዓመት የሚያስፇሌገው በወር ብር 171.00
ሇ60

ዓመት ሲዯመር 5 ፏርሰንት ጭማሪ 799,923 ፀጉሯን ሇማሰራት 406,511

ሇተሸከርካር ሾፋር ዯመወዜ ብር 811,391 ሇወዯ ፉት ሇምትወሌዲቸው ሶስት ሌጆች
ተንከባከቢ ሰራተኛ ብር 72,000 ጂምና ሇፉዙዮቲራፒ እንቅስቃሴ ብር 1,611,811
በጠቅሊሇው ብር 4,111,686.00 /አራት ሚሉዮን አንዴ መቶ አስራ አንዴ ሺህ ስዴስት
መቶ ሰማንያ ስዴስት/ ስሇሆነ እና በርትእ የሚወሰን የሞራሌ ካሳ እና ከሔጋዊ ወሇዴ
ጋር

ተከሳሾች

በአንዴነት

እና

በነጠሊ

እንዱከፌለኝ፣

የወጪ

ዜርዜር

መብት

እንዱጠበቅሌኝ በማሇት ከሳሇች፡፡
ይህን ክስ በተመሇከተ የሥር 1ኛ ተከሳሽ /የአሁን አመሌካች/ በሰጠው መሌስ፡- ከሳሽ
የጉዲት ካሳ ሇማቅረብ የሚችለት ጉዲቱ በዯረሰ በሁሇት ዓመት ጊዛ ውስጥ ስሇሆነ
የቀረበው ክስ በይርጋ ይታገዲሌ፡፡ የ1ኛ ተከሳሽ ሆስፒታሌ በቂ መሣሪያዎች እና
አስፔሻሉስት ሀኪም በማቅረብ አገሌግልት የሚሰጥ ስሇሆነ የራሱ ጥፊት የሇበትም፡፡ 2ኛ
ተከሳሽ በስፔሻሌስት ዯረጃ የተመረቁ በሙያ ስነ ምግባራቸውና ጠንቃቀነታቸው መሌካም
ስም ያተረፈ ናቸው፣ ከሳሽ ቅዴመ ውሉዴ ክትትሌ ተከሳሹ ጋር ነው ያዯረጉት፡፡

የከሳሽ

እናት ሇወሉዴ ስትመጣና ከወሉዴ በኃሊ የጤና ችግር ነበረባት፡፡ ከሳሽ ሏኪሙ ቸሌተኛ
ነው ከማሇት ውጭ ትክክሇኛ የማዋሇዴ ስርዓት ምን እንዯሆነ አሌገሇፁም፡፡ የሏኪሙ
የኃሊፉነት መስፇርት ምን እንዯሆነ በመግሇጽ አሊስረደም፡፡ የሔፀኗ ችግር ወይም ጉዲት
ከሳሽን ተጠያቂ ሉያዯርግ አይችሌም፡፡ ካሳውን ሇመጠየቅ የሔክምና ቦርዴ ውሳኔ
አሌቀረቡም፡፡ ሌጅቷ ሁለንም ስራዎች መስራት የምትችሌ መሆኑን የከሳሽ ማስረጃ
ያሳያሌ፡፡

የተጠየቀው ካሳም የተጋነነ እና ያሇውን ነባራዊ ሁኔታ ያሊገናበ ነው፡፡ ሔፃኗ

ወዯ ውጭ ሄዲ የቀድ ሔክምና ማዴረግ አሇባት የተባሇው አይመሇከተንም ከሆነም ዯግሞ
ህክምናውን በሔንዴ አገር በአነስተኛ ወጪ ማግኘት ይቻሊሌ በማሇት ርዜሮ የካሳው
ጥያቄ እንዯማይመሇከተው በመግሇጽ ተከራክሯሌ፡፡ 2ኛ ተከሳሽ /ድ/ር ይሌማ አስረስ/
መጥሪያ በጋዛጣ ተዴርጎሇት ባሇመቅረቡ ጉዲዩ እሱ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡
ከዙህ በኃሊ ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር፣ የከሳሽን የሰው ምስክሮች ቃሌ በመስማት፣
የቀረበውን የሰነዴ ማስረጃ በማመን በሰጠው ውሳኔ፣ የከሳሽ ህፃን በ1ኛ ተከሳሽ
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ሆስፒታሌ እና በ2ኛ ተከሳሽ አዋሊጅነት ስትወሇዴ በወሉዴ ወቅት የ”ፍርሲፕስ” መሳሪያ
በመጠቀም እንዱወሌደ በማዴረጉ በህፃኗ የቀኝ እጅ ጡንቻ ስንፇት እንዯተከሰተ
በሽታውም የብራቪያስ ነርቭ መጎዲት ሲሆን ይህ በሽታ ሉከሰት የቻሇው በወሉዴ ጊዛ
በዯረሰ

ጉዲት

እንዯሆነ

የቀረባው

ማስረጃ

ያስገነዜባሌ፡፡

ተከሳሽ

ይህን

ማስረጃ

በማስተባበሌ በገባው የወሉዴ ውሌ መሠረት ኃሊፉነቱን የተወጣ መሆኑን አሊስረዲም፡፡
2ኛ ተከሳሽም ያሇውን የሙያ ብቃት ተጠቅሞ ከሳሽ ያሇ ምንም እንከን የማወሇዴ
ስራቸውን የሰሩ መሆኑን አያመሇክትም፡፡ 1ኛ ተከሳሽ ያቀረበው ክርክር ተቀባይነት
የሇውም፣ የገባውን የማዋሇዴ ግዳታውን ሉወጣ ባሇመቻለ በከሳሽ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት
በፌ/ብ/ህ/ቁ.1790 /1/ መሰረት ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 2ኛ ተከሳሽም ሥራቸውን ሲሰሩ
የወሰደትን እርምጃ የተከተለትን ፕሮሲጀር ያሌማገበ ሲሆን ከሔፃኗ ትሌቅነት የተነሳ
2ኛ ተከሳሽ

ከፍርሲፕስ የማዋሇጃ መሳሪያ ይሌቅ ላልች አማራጮችን መጠቀም

እንዯነበረበት እንዯሚያስገዴደ ያመሇክታሌ፡፡ ይህን መሳሪያ ሇመጠቀም የታካሚዋን
ፌሊጎች መጠየቅ ሲገባው የህን አሊዯረገም፡፡

ስሇዙህ 2ኛ ተከሳሽ በሙያቸው ማዴረግ

የሚገባቸውን ጥንቃቄ ማዴረግ ባሇመቻሊቸው የዯረሰ ጉዲት በመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2028
እና 2031 መሰረት ኃሊፉነት አሇባቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ የካሳውን መጠን በተመሇከተ
የጥቁር አንበሳ እስፔሻሉሽት ሆስፒታሌ በሰጠው ማስረጃ ከጠቅሊሇ የሰውነት ክፌለ 55
ፏርሰንት አከባቢ መሆኑን ስሊራጋገጠ የመዕከሊዊ ስታትስቲክስ በጻፇው ዲብዲቤ በአዱስ
አበባ የተወሇዯች የአንዴ ሴት ሌጅ አማካይ ዕዴሜ 68.9 ዓመት እንዯሆነ ገሌጿሌ፡፡
ሔፃኑ ሇወዯ ፉት የመኖር ዕዴሜዋ 59.1 ዓመት ነው፡፡ ከሳሽ በሁሇት እጅ የሚሰሩትን
ስራዎች መሥራት እንዯማትችሌ ተረጋግጧሌ፡፡ በርካታ ሥራዎች ራሷን ችሊ መስራት
አትችሌም፡፡ ስሇዙህ ተከሳሾች በአንዴነትና በነጣሇ ከሳሽ ረዲት ሰራተኛ ሇመቅጠር
የሚያስፇሌገውን ብር 689,049.32 ከሳሽ ውጭ አገር ሄዲ ሇመታከም የሚያስፇሌጋት
ወጪ

ብር

የሚያሰሌጋት

346,250፣
ወጪ

ብር

ከሳሽ

ሇጅምና

ሇፉዙዮትራፒ

1,453,035.17

የሞራሌ

ካሳ

እና

ሇሰውነት

ብር

1000

እንቅስቃሴ
በአጠቃሊይ

2,489,334.49 የጉዲት ካሳ ገንብ ክስ ከቀረበበት ከታህሳስ 30 ቀን 2002 ዓ/ም ጀምሮ
ከሚታሰብ 9 ፏርሰንት ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ እንዱከፌሎት በማሇት ወስኗሌ፡፡ ወጪና
ኪሳራ ዜርዜር የማቅረብ መብትም ጠብቋሌ፡፡ ከሳሽ ሇፀጉር ማስሪያ ሇሾፋር ዯመወዜ
ሇወዯፉት እወሌዲሇሁ ሊሇቻቸው ሌጆች ሇእንክብካቤ ያስፇሌጋሌ በማሇት የጠየቀችውን
ወጪ በተመሇከተ ፌ/ቤቱ ውዴቅ በማዴረግ ወስኗሌ፡፡ የሥር 1ኛ ተከሳሽ ይህን ውሳኔ
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በመቃወም ይግባኙን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን
በማከራከር በሰጠው ውሳኔ ምክንያቱን በመግሇጽ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔን የሚያስሇውጥ
የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር ምክንያት አሊገኘንም በማሇት አጽንቷሌ፡፡ የአሁን የሰበር
አቤቱታ የቀረበው ይህን ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአሁኑ አመሌካች በ06/05/2006 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታ ተጠሪ ሏኪሙ የፇፀመውን
ቸሌተኝነት የማስረዲት ኃሊፉነት እያሇባት ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ጉዲቱ የመጣው በተፇጥሮ
መሆኑን ሏኪሙ ስህተት አሇመፇጸሙን አመሌካችም ሆነ ሏኪሙ አሊስረዲም በማሇት
የማስረዲት ሸክሙን ማዝሩ የህግ አግባብ የሇውም ፡፡ የሔክምና ታሪክ አሇመመዜገብ
ሇተጠሪ ወሉደ ችግር ያሇበት መሆኑን አሇማስረዲት በፍርሲፕስ ሇመውሇዴ የተጠሪን
ፇቃዯኝነት አሇመጠየቅ በሔይወት ማዲን ጥዴፉያ ጊዛ ሉታሇፌ የሚችለ ሲሆን ስህተት
የሚሆኑት ጥዴፉያ የላሇ መሆኑን ማስረዲት ሲቻሌ ነው ፡፡ በአሁኑ ሁኔታ ተጠሪ
የመውሇዴ ሁኔታ ጥዴፉያ ውስጥ ስሇገባች ሏኪሙ ተገቢውን ወስኖ የሙያ ግዳታውን
መወጣቱ በቸሌተኝነት /ስህተት/ መኖሩን አያመሇክትም፡፡ አመሌካች በበኩለ የጠራቸውን
ሏኪሞች ምስክርነት የተወው የባሇሙያ ምስክር በየትኛውም ወገን ቢቀርብ የሚመነው
በመዕከሊዊነት እና የባሇሙያ ምስክር ሇማስተባበሌ ላሊ የባሇሙያ ምስክር አይቀርብም
በሚሌ መርህ ነው፡፤ አመሌካች ግን ተጨማሪ የባሇሙያ ምስክር ከኢትዮጵያ የማህጸንና
ፅንስ ባሇሙያዎች ማህበር እንዱቀርብሇት የጠየቀው ማስረጃ አሇመቅረቡ አሇአግባብ
ስሇሆነ ሉቀርብሌን ይገባሌ ፡፡ ተጠሪ በእንግሉዜ ሀገር በግሌ ሆስፒታሌ ውስጥ ከሚሰሩት
የሔክምና ባሇሙያ የተገኘ የሔክምና ዋጋ ተመን የእንግሉዜ ፓውንዴ 9625 ከኢንተርኔት
የተወሰዯ የሊኪው ማንነት የማይታወቅ ሰሇሆነ እንዯማስረጃ ሉወሰዴ አይገባም በማሇት
አመሌካች ቢከራከርም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡ ከውጭ ወዯ አገር ውስጥ የሚገባ ሰነዴ
የሰነዴ ማስረጃ ከሚታወቅ ተቋም መቅረብ አሇበት፡፡ በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ
ገብቶ በሰነድች ማረጋገጫና ምዜገባ ጽ/ቤት መመዜገብ አሇበት፡፡ ይህ ሰበር ችልትም
በመዜ.ቁ .32282 ሊይ አስገዲጅ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም ይህን የማይታወቅ የጉዲት
ተመን እንዯማስረጃ አዴርጎ ወስድ ውሳኔ መስጠት መሰረታዊ የሔግ ስህተት ስሇሆነ
ውዴቅ እንዱዯረግሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
ይህ ሰበር ችልት መዜገቡን በመመርመር ህፃን ሏምራዊ ቀሇሙ በወሉዴ ጊዛ የዯረሰባት
ጉዲት በቸሌተኝነት ሇመፇጸሙ የቀረበ ሙያዊ ማስረጃ ሳይኖር የኃሊፉነት ውሳኔ በስር
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ፌ/ቤቶች ተሰጥቷሌ፡፡ ይህ ቢታሇፌ የካሳ መጠኑን በተመሇከተ የቀረበ ተጨማሪ ማስረጃ
ሳይኖር በኢንተርኔት የተገኘን መረጃ መሰረት በማዴረግ ወሳኔ የመሰጠቱን አግባብነት
ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ
በታው መሠረት የካቲት 03 ቀን 2006 ዓ.ም የተጻፇ መሌስ ቀርቧሌ ፡፡ የመሌሱም
ይት ፡- የቀረበው ክርክር የፌሬ ነገር እና የማስረጃ ጉዲይ ሰሇሆነ የዙህ ችልት ስሌጣን
ስሊሌሆነ ሉስተናገዴ አይገባም፡፡ የተጠሪን የማስረዲት ሸክምን በተመሇከተ 1ኛ በሀኪሙ
በኩሌ ግዳታ የነበረ መሆኑን፣ 2ኛ ሏኪሙ በውሌ ግንኙነት ሉፇጽም የሚገባውን
ታካሚዋን

የማዋሇዴ

አገሌግልት

ወይም

እናት

እና

የሌጅን

በሰሊምና

በጤንነት

የማሇያየት ስራ አሇመፇፀሙን 3ኛ የውሌ ግዳታውን ሙያው በሚጠይቀው ክህልት
ጥንቃቄና በተገቢው ሁኔታ ባሇመፇፀሙ በህፃኗ ሊይ የብራክያስ ነርቭ መጎዲት/የቀኝ
ጡንቻ ሰንፇት /ጉዲት የዯረሰባት መሆኑ ይህም በወሉዴ ጊዛ ከውጭ በኃይሌ ጉተታ
በዯረሰ ጉዲት መሆኑን በተጠሪ በኩሌ በ12 ስፔሻሉስት ድክተሮች ምስክርነት ፣በራሱ
በአመሌካች የተሰጡ የሰነዴ ማስረጃዎች ፣ በአሇርት ሆስፒታሌ፣ በቤተሌ ቲቺንግ
ሆስፒታሌበዴንበሯ

ሆስፒታሌ

፣

በኢንተርሜዱካሌ

ዱያግኖስቲክ

እና

ኢሜጂንግ

ማዕከሌ፣ በጥቁር አንበሳ የሏኪሞች ቦርዴ፣ የተጎጂዋ የምስክርነት ቃሌ ጉዲቱንም ቀርባ
ሇፌ/ቤት አሳይታ በእናቷ እና በአባቷ የምስክርነት ቃሌ ያስረዲች ሲሆን በአመሌካች
በኩሌ አንዲችም የማስተባበያ መከሊከያ ማስረጃ አሌቀረበም፡፡ ከውጭ አገር የመጣውን
አስፇሊጊ

የሆነውን

የሔክምና

ወጪን

የሚያስረዲውን

የሰነዴ

ማስረጃ

በተመሇከተ

አመሌካች በውሌና ማስረጃ ምዜገባ ጽ/ቤት አሌተመገበም፣በማስረጃነት ሉታይ አይገባም
በማሇት ያቀረበው ክርክር በስር ፌ/ቤት ፇፅሞ ያሌተነሳ ጉዲይ ስሇ ሆነ በዙህ ሰበር ሰሚ
ችልት ሉነሳ አይችሌም፡፡ ታካሚዋ በወሉዴ ወቅት ችግር ያሇበት ወሉዴ ምሌክቶች/
Risk factors/ መኖራቸው ከታወቀ ባሇሙያ ሏኪሙ በፍርሴፕስ /የብረት መጎተቻ
መሣሪያ/ ተጠቅሞ ፅንሱን በኃይሌ ከመጎተት ላልች ጥንቃቄ የሚፇሌጉ የሙያ
ወሳኔዎችን መስጠት ነበረባቸው ፣ በነበረው ሁኔታ ግፉ ማሇት አሌነበረባቸውም ፣
በፍርሲፕስ

መጎተት

አሌነበረባቸውም፡፡

ፍርሴፕስና

ምጥ

የሚያፊፌም

መዴኃኒት

መጠቀም አሌነበረባቸውም ፡፡ የሥር 2ኛ ተከሳሽ ይህን ሁኔታ በመገንብ ላልች
አማራጭ

ዳዎችን

መጠቀም

ነበረበት፡፡

ይህ

ዯግሞ

የሏኪሙ

ጥፊት

መሆኑን

ያመሇክታሌ፡፡ የተጠሪ የባሙያ ምስክሮች ሁለም እንዲስረደት ሏኪሙ የታካሚዋ ካርዴ
ሪኮርዴ አሌተሞሊም ፣ የተመገበ ነገር አሌተገኘም፡፡ ይህ ዯግሞ ስህተት መሆኑን
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መስክሯሌ፡፡ ስሇዙህ ተጠሪ አመሌካችን ጨምሮ የስር ተከሳሾች ህፃኗ ሊይ ሇዯረሰው
ጉዲት ኃሊፉነት እንዲሇባቸው በበቂ ማስረጃ ያረጋገጠች ስሇሆነ አመሌካች በማስረጃ
ያስተባበሇው ነገር ስሇላሇ የሥር ፌ/ቤቶች የጉዲት ካሳውን እንዱከፌለ የሰጡት ውሳኔ
የማስረጃ ስህተትም ሆነ የሔግ መሰረት ስሇላሇ የቀረበው አቤቱታ ፌሬ ነገር እና
የማስረጃ ክርክር ስሇሆነ ውዴቅ ተዯርጎ ወጪና ኪሳራ እንዱከፌሌ እንዱወሰንበት
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 01 ቀን 2006 ዓ.ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ
የሠበር አቤቱታውን በማጠናከር ተከራክሯሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ እንዯተመሇከተ ሲሆን ፣ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር

ሇሰበር

አቤቱታው

መነሻ

ከሆነው

ውሳኔ

እና

አግባብነት

ካሊቸው

የሔግ

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናብ አቤቱታው ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያው ጭብጥ አንፃር
እንዯሚከተሇው

መርምሮታሌ፡፡

መዜገቡን

እንዯመረመርነው

ወ/ሮ

አስቴር

ሰሇሞን

ከወሉዴ በፉት የቅዴመ ወሉዴ ክትትሌ አመሌካች ሆስፒታሌ ንዴ ስታዯርግ እንዯነበር
ግራ ቀኙ አሌተካካደም ፡፡ይህ ማሇት ወ/ሮ አስቴር ሰሇሞን የተሻሇ የሔክምና አገሌግልት
ሇማግኘት ሲባሌ አመሌካች ንዴ ቅዴመ ወሉዴ ክትትሌ ስታዯርግ እንዯነበር እና
በወሉዴ ወቅት ተገቢውን ሔክምና በማግኘት በሰሊም ፣ጤናማ ሌጅ ሇመውሇዴ ሲባሌ
እንዯሆነ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ አመሌካች ዯግሞ በሚያቀርበው ባሇሙያዎች እና
የሔክምና መሳሪያዎችን ተጠቅሞ በገባው ውሌ መሠረት ግዳታውን

በሚገባ መወጣት

ይጠበቅበታሌ፡፡ ከዙህ አንፃር የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2639፣2641፣2642 መመሌከት ይቻሊሌ፡፡
አመሌካች ያሇውን የሔክምና መሳሪያዎች እና ባሇሙያዎችን አቀናጅቶ በወሉዴ ወቅት
እናትና ሌጅን የመሇያየት ስራ የሙያው ግዳታ በመወጣት እናትና ሌጅን በሰሊም እና
በሙለ ጤንነት ማሇያየት አሇበት፡፡ አመሌካች ሇሔክምና አገሌገልት የሚያስፇሌገውን
መሳሪያዎች ማቅረቡ ብቻ በቂ አይዯሇም ነገር ግን እንዙህን መሳሪያዎችን በመጠቀም
ባሇሙያው ያሇውን እውቀትና ክህልት ተጠቅሞ የማዋሇዴ ውለ የሚጥሌበትን ግዳታ
መፇፀም አሇበት፡፡ አመሌካች ሇሔክምናው የሚያስፇሌገውን መሳሪያዎች ቢያቀርብም
እንኳን

የሥር

የሚጠይቀውን

2ኛ
ሄዯት

ተከሳሽ

እነዙህ

በመጠበቅ

መሳሪያዎችን

ተጠሪን

በሙለ

በመጠቀም
ጤንነት

የሔክምና

ካሊዋሇዯ

ሙያው

ከተጠያቂነት

የሚያመሌጥበት ሁኔታ የሇም የአመሌካች ተቀጣሪ ሰራተኛ የሆነው የሥር 2ኛ ተከሳሽ
የሙያ ሰነ-ምግባሩ የሚጠይቀውን ሁለ በመፇፀም እውቀቱን እና ክህልቱን በመጠቀም
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ከአንዴ አዋሊጅ ሏኪም የሚጠበውን ሁለ ያዯረገ እንዯሆነ እና ከዙህ ውጭ በሆነ
ሇምሳላ በተፇጥሮ ችግር ምክንያት በእናትም ሆነ በተወሇዯች ሔፃን ሊይ ጉዲት የዯረሰ
እንዯሆነ አመሌካችንም ሆነ የሥር 2ኛ ተከሳሽን ተጠያቂነት ሇማረጋገጥ አስቸጋሪ
ይሆናሌ ፡፡ አመሌካችም ሆነ የሥር 2ኛ ተከሳሽ ከተጠያቂነት ነፃ ሇሇመሆን 2ኛ ተከሳሽ
ከሊይ በተጠቀሰው መሠረት ሙያው በሚጠይቀው መሰረት የፇፀመ መሆኑን አግባብነት
ባሇው ማስረጃ ያስረደ እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡ አመሌካች የሔክምና አገሌግልት በሚሰጥበት
ወቅት ሏኪሙ የሚጠበቅበትን ግዳታ መወጣቱን በቅዴሚያ የማስረዲት ግዳታ/ሸክም
የእርሱ ነው፡፡ አመሌካች የሱ ተቀጣሪ ባሇሙያ የሔክምና ሙያው በሚጠይቀው መሠረት
ምንም ስህተት ፣ጥፊት፣ ቸሌተኝነት ሳይኖር ስራውን መስራቱን በቅዴሚያ የማስረዲት
ግዳታ አሇበት፡፡ ምክንያቱም የሔክምና አገሌግልት ውለን በገባ ጊዛ በወሉዴ ወቅት
እናትና ሌጅን በሰሊምና በሙለ ጤንነት ሇመሇያየት ግዳታ ስሇገባ ነው ታካሚዋ
በሔክምና ወቅት ጉዲት የዯረሰባት እንዯሆነ የሔክምና አገሌግልት ሰጭውን ተቋም እና
ሏኪሙ ሇዯረሰባት ጉዲት ተጠያቂ ናቸው በማሇት በኃሊፉነት የመጠየቅ መብት አሊት፡፡
ይህን ከፌ/ብ/ሔ/ቁ.2647 /2/ 2651 ዴንጋጌዎች ይትና መንፇስ መገንብ ይቻሊሌ
አመሌካችም ሆነ ሏኪሙ ዯግሞ በወሉዴ ወቅት ምንም አይነት ስህተትም ሆነ
ቸሌተኝነት አሇመፇፀሙን በተሸሇ ማስረጃ የማረጋገጥ ግዳታ አሇባቸው ፡፡ ከዙህ በኋሊ
ታካሚዋ የአመሌካች ሏኪም ጥፊት የፇፀመ መሆኑን በማስረጃ የማስተባበሌ፣ በማስረጃ
የማስረዲት ሸክም አሇባት፡፡
በዙህ አግባብ አሁን የተያው ጉዲይ ሲታይ ወ/ሮ አስቴር ሰሇሞን ተጠሪን በወሇዯች
ወቅት ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ጉዲት እንዯዯረሰባት አመሌካችም አሌካዯም፡፡ ከዙህም
በሊይ አመሌካች የሰጠው ማስረጃን ጨምሮ የሰው እና የሰነዴ ማስረጃዎች ሔፃን
ሏምራዊ ቀሇሙ በወሉዴ ወቅት አካሊዊ ጉዲት የዯረሰባት መሆኑን የሚያስረዲ መሆኑን
በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነው ፡፡አመሌካች በካርዴ ው.12058 በ22/03/2000
ዓ.ም በፃፇው ሰነዴ ሏምራዊ ቀሇሙ ስትወሇዴ ክብዯቷ 4.3 ኪ.ግ እንዯሆነች፣የቀኝ እጅ
ክንዴ መስነፌ፣ የብራኳ መስሇሌ የነበረባት እንዯሆነ፣ የብራሺጋያሌ ፓሌሲ የሚባሌ
የነርቭ በሽታ እንዲሇባት እና ይህ በሽታ በወሉዴ ጊዛ በዯረሰ ጉዲት የተከሰተ መሆኑን
፣ሔፃኗ የአካሌ እንቅስቃሴ ማዴረግ እንዲሇባት ያመሇክታሌ ፡፡ ላሊው ከአሇርት አገር
አቀፌ ሪፇራሌ ማዕከሌ ፣ ኦፕሬሽናሌ ቴራፒ ምርመራ አገሌግልት ማስረጃ ዴንበሯ
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የእናቶችን ሔፃናት ሆስፒታሌ ፣ኢንተርሜዱካ ዱያግኖስቲክ እና ኢሜጂንግ ማዕከሌ
፣ቤተሌ ቲቺንግ አጠቃሊይ ሆስፒታሌ ፣ከፕሪንሰስ ግሬስ ሆስፒታሌ የቀረቡ ማስረጃዎች
ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ በወሉዴ ወቅት በዯረሰባት ጉዲት በክሱ ሊይ የተጠቀሰው የአካሌ
ጉዲት የዯረሰባት መሆኑን እንዱሚያረጋግጥ የሥር ፌ/ቤቶች አመሇክቷሌ፡፡ የተጠሪ
የሰው ምስክሮችም በሰጡት የምስክርነት ቃሌ ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ የተባሇው ጉዲት
የዯረሰባት እንዯሆነ መመስከራቸውን የሥር ፌ/ቤቶች መዜገብ ያመሇክታሌ፡፡
የሰው ምስክሮች እንዲመሇከቱት 2ኛ ተከሳሽ ድ/ር ይሌማ አስረስ ወ/ሮ አስቴርን
ሲያዋሌደ

የተከተለትን

አሇመመዜገቡን
ሆስፒታሌ

ፏሮሲጀር

መመስከራቸው

ሇምሳላ

እንዯ

እና

የሥር

ጥቁር

የወሰደትን
ፌ/ቤት

አንበሳ

እርምጃዎችና

አረጋግጧሌ፡፡

ሆስፒታሌ

አማራጮችን

ይህም

እንኳን

በመንግስት

ሙለ

ሇሙለ

እንዯማይተገበር ምስክሮች ገሌፀው፣ይህ ማሇት ግን ይህን አሇመመዜገብ ትክክሌ ነው
ማሇት እንዲሆነ አስረዴተዋሌ ፡፡ ይህ ዯግሞ የአመሌካች ባሇሙያ የነበረው አዋሊጅ
ሏኪም /የሥር 2ኛ ተከሳሽ / ሙያው በሚጠይቀው መሰረት ተጠሪን ሲያክም ሇምን
የተወሰዯውን

አማራጭ

ሉወሰዴ

እንዯቻሇ

አሇመመዜገቡ

በራሱ

ያመሇክታሌ፡፡ ሏኪሙይህን ባሇመመዜገቡ የወሰዲቸው እርምጃዎች/

ጥፊት

መሆኑን

አማራጮች ሌክ

ነበሩ ሇማሇት የሚያስችሌ ነገር የሇም ሏኪሙ /የሥር 2ኛ ተከሳሽ / ሇምን ምጥ
የሚያፊፌም መዴኃኒት እና ፍርሲፕስ መሳሪያ ተጠቅሞ ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙን
በመጎተት እንዴትወሇዴ እንዲዯረገ ምንም የሚያመሊክት ነገር የሇም ፡፡ የአመሌካች
ባሇሙያ ይህን የታካሚዋን ታርክ በአግባቡ ባሇመመዜገቡ አመሌካች አሁን ሊይ ቆሞ
ባሇሙያው ያን ጊዛ የወሰዯውን እርምጃ ሌክ ነው በማሇት በማስረጃ ሇማረጋገጥ
የሚያስችሌ ሁኔታ ስሇመኖሩ የክርክሩ ሄዯት አያሳይም ይህ በእንዱህ እንዲሇ አመሌካች
በበኩለ 2ኛ ተከሳሽ ወ/ሮ አስቴር ሰሇሞን ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙን በምትወሌዴበት
ወቅት የወሰዯው እርምጃ ተክክሌ እንዯነበረ ህፃኗ ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት ከሏኪሙ
ጥፊት ጋር የማይገናኝ እና ምንም አይነት ቸሌተኝነት እንዯላሇበት ሇማስረዲት ምንም
አይነት ማስረጃ አሇመቀረቡን እሱም አይክዴም የስር ፌ/ቤቶችም ይህንን በሚገባ
አረጋግጠዋሌ፡፡ አመሌካች የሥር 2ኛ ተከሳሽ እናትና ሌጅን በሙለ ጤንነት እንዲሇያየ
ምንም አይነት ማስረጃ ባሇቀረበበት በውል መሰረት ግዳታውን እንዯተወጣ አስመሰል
የሚያቀርበው ክርክር ተቀባይነት የሚያገኝበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ አመሌካች ተቀጣሪ
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ሏኪሙ /የሥር 2ኛ ተከሳሽ/ ሙያው በሚያው መሰረት ታካሚዋን በሚያዋሌዴበት
ወቅት የሚወስዲቸውን እርምጃዎች ሳይመግብ ሲቀር ተከታትል ማስተካከሌ ሲገባው
አሁን ባሇሙያው ይህን አሇማዴረጉ እንዯጥፊት አይቆጠርም በማሇት የሚያቀርበው
ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ባቀረበው መሌስ የሰው ማስረጃ
ዜርዜር ስር የኢትዮጵያ የማህጸንና የፅንስ ባሇሙያዎች ማህበር እንዯማስረጃ የጠቀሰ
ሲሆን፣ የሰው ማስረጃ ማሰማት አሌፇሌግም በማሇት የሥር ፌ/ቤት እንዱያሌፌ ካዯረገ
በኋሊ ፣ይህ ማስረጃ አይዯሇም በማሇት ያቀረበው ክርክርም የማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ
መርህን መሰረት ያሊዯረገ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ስሇዙህ የሥር ፌ/ቤቶች
አመሌካች

እና

ሏኪሙ

ድ/ር

ይሌማ

አስረስ

የሚጠበቅባቸውን

የውሌ

ግዳታ

ባሇመወጣታቸው በሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ሊይ የዯረሰው የአካሌ ጉዲት ኃሊፉነት ስሊሇበት
የጉዲት

ካሳም

ሇመክፇሌ

ግዳታ

አሇባቸው

በማሇት

የሰጡት

ውሳኔ

ከፌ/ብ/ሔ/ቁ.1790፣2028፣2031፣2647 /2/ እና 2651/ አንጻር ሲታይ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የላሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
የካሳውን

መጠን

አወሳሰን

ስንመሇከተም

ሔፃን

ሏምራዊ

ቀሇሙ

ሁሇት

እጆቿን

በመጠቀም ሁለንም ስራ መስራት እንዯማትችሌ የተጠሪ የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ
ማረጋገጣቸውን የሥር ፌ/ቤቶች መዜግቧሌ፡፡ በዙህ ምክንያት የሥር ፌ/ቤቶች ሇሔፃን
ሏምራዊ ቀሇሙ አጋዥ ሰው እንዯሚያስፇሌጋት በፌሬ ነገር ዯረጃ አረጋግጦሌ ፡፡ይህ
ከሆነ ዯግሞ በተሇያዩ ስራዎች ሔፃኗን የሚያግዜ ሰው በነጻ ያሇ ክፌያ ማግኘት ይቻሊሌ
ተብል ስሇማይገመት ክፌያ እንዯሚያስፇሌግ የሚያከራክር አይሆንም ፡፡ ነገር ግን ሔፃኗ
ሇመስራት ሇማትችሊቸው ስራዎች ስራተኛ ቀጥሮ ሇማሰራት ሇወዯ ፉቱ በየወሩ እና
በየአመቱ ይህን ያህሌ ገንብ ይከፇሊሌ ሇማሇት አስቸጋሪ ነው፡፡ ይህ በሆነ ጊዛ ዯግሞ
በፌ/ብ/ሔ/ቁ.2102 መሰረት ዲኞች በርትዕ የካሳን መጠን የመወሰን ስሇጣን እንዲሇቸው
ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇዙህ ይህ ችልት እንዯተገነበው ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ሇወዯ ፉቱ
ሔይወቷን ምቹ ሇማዴረግ መሥራት የማትችሊቸውን ሥራዎች የሚያግዚትን ሰራተኛ
ሇመቅጠር ሇረዲት ሰራተኛ በርትዕ ብር 300000 /ስስት መቶ ሺህ ብር /ያስፇሌጋታሌ
ብሇናሌ፡፡ ሔፃን ሏምዊ ቀሇሙ በዯረሰባት ጉዲት ምክንያት ጤንነቷን በመሌካም ሁኔታ
ሇመጠበቅ የአካ እንቅስቃሴ፣ ጂምና ፇዙዮትራፒ እንዯሚያስፇሌጋት በማስረጃ የተረጋገጠ
በመሆኑ ይህም ዯግሞ ሇወዯፉቱ በሳምንት ፣በወር ይህን ያህሌ ገንብ ያስፇሌጋሌ
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ሇማሇት የሚያስቸግር ስሇሆነ በርትዕ ግን ሇመወሰን እንዯሚቻሌ ሔጉ ይፇቅዲሌ፡፡
በዙህም መሠረት ሔፃኗ ሇወዯ ፉት ጂምና ፉዙዮትራፒ የሰውነት እንቅስቃሴ ሇማዴረግ
የሚያስፇሌጋት ወጪ በርትዕ ብር 500000/አምስት መቶ ሺህ/ ሉከፇሊት ይገባሌ
ብሇናሌ፡፡
ላሊው ሔፃን ሏምዊ ቀሇሙ ሇዯረሰባት የአካሌ ጉዲት ወዯ ውጭ አገር ሄዲ ጥገና
ሔክምና ማዴረግ እንዲሇባት እና ሇዙህም ወዯ እንግሉዜ አገር ሄዲ ሇመታከም በአጠቃሊይ
ብር 346250 /ሶስት መቶ አርባ ስዴስት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሳ / ሇተጠሪ ሉከፇሌ
ይገባሌ በማሇት የሥር ፌ/ቤት የሰጡትን ውሳኔ በተመሇከተ አመሌካች ባቀረበው
ተቃውሞ ፣ይህ ማስረጃ በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ ገብቶ በውሌና ማስረጃ
ስሊሌተመገበ እንዯማስረጃ መወሰዴ አሌነበረበትም የሚሌ ነው፡፡ ነገር ግን አመሌካች
ሚያዜያ 13 ቀን 2002 ዓ.ም በከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረበው መሌስ ይሀን ማስረጃ
በተመሇከተ ያቀረበው ክርክር ቢኖር ሔንዴ አገር ተመሳሳይ አገሌግልት በአፖል
ሆስፒታሌ በጣም አነስተኛ በሆነ ወጪ ሇማግኘት እንዯሚቻሌ ሇመጠቆም እንወዲሇን
የሚሌ ነው፡፡ ስሇዙህ አመሌካች ከዙህ ውጭ የአቀረበው ማሰረጃ ተቀባይነት የሇውም
በማሇት አሁን የሚያነሳውን ክርክር በሥር ፌ/ቤት በማንሳት የተከራከረው ነገር ባመኖሩ
በዙህ

ሰበር

ችልት

ይህን

ማስረጃ

በተመሇከተ

ያቀረበው

አዱስ

ክርክር

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.329 /1/ መሰረት ተቀባይነት የሇውም ፡፡ ይህ በመሆኑ የሥ/ፌ/ቤቶች
ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ወዯ ውጭ አገር ሄዲ ሇመታከም የሚያስፇሌጋት ወጪ
የተወሰኑት ገንብ በምንም መሌኩ የተጋነነ አይዯሇም ብሇናሌ፡፤ ስሇዙህ ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት የስር ፌ/ቤቶች የካሳ መጠን በተመሇከተ የሰጡትን ውሳኔ ብቻ ከዙህ በሊይ
በተጠቀሰው መሰረት በማሻሻሌ በአብሊጫ ዴምፅ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመዜገብ ቁ.90681 መጋቢት 10 ቀን 2005 ዓ.ም
የሰጠው

ውሳኔ

በ30/03/2006

እና
ዓ.ም

የፋዯራሌ
የሰጠው

ጠቅሊይ
ውሳኔ

ፌ/ቤት

የካሳ

በመዜገብ

መጠንን

ቁ.89303

በተመሇከተ

ብቻ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 /1/ መሰረት በዴምፅ ብሌጫ ተሻሽሎሌ፡፡
2. አመሌካች እና የሥር 2ኛ ተከሳሽ ሔፃን ሏምራዊ ቀሇሙ ሊይ በወሉዴ ወቅት
ሇዯረሰባት የአካሌ ጉዲት ኃሊፉነት ያሇባቸው በመሆኑ፣ በአንዴነትና በነጠሊ
በፌርዴ

ሏተታው

ውስጥ

በዜርዜር

እንዯተመሇከተው

በአጠቃሇይ

ብር

1147250.00/አብዴ ሚሉዬን አንዴ መቶ አርባ ሰባት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሳ
ብር/ የጉዲት ካሳ ሇተጠሪ ሉከፌሎት ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
3. የዙህ ውሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፌ/ቤቶች ይዴረስ ብሇናሌ፡፡
4. ግራ ቀኙ በዙህ ችልት ሇዯረሰባቸው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
5. በዙህ መዜገብ ሊይ የተሰጠ ዕግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
6. የሥር ፌ/ቤት መዜገብ እንዯመጣ ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

የሌዩነት ሀሳብ
ህጻኗ የቀኝ እጅ የነርቭ መስነፌ ጉዲት የዯረሰባት መሆኑ፤ ጉዲቱም የዯረሰው በወሉዴ
ጊዛ መሆኑ እና የዯረሰውም የስር 2ኛ ተከሳሽ ፍርሴፕስ (forceps) በተባሇ የማወሇጃ
መሳሪያ ተጠቅመው የህፃኗን እናት ባዋሇደበት ጊዛ መሆኑ የሌተካደ እና የተረጋገጡ
ፌሬ ነገሮች ናቸው፡፡ ተጠሪዋ ካሰሟቸው ምስክሮች መካከሌ ከፉልቹ በማወሇዴ የህክምና
ሙያ ሌዩ ዕውቀት ያሊቸው የህክምና ባሇሙያዎቸ ናቸው፡፡ ጉዲቱ የዯረሰው በአመሌካች
ሆስፒታሌ ውስጥ ይሰሩ የነበሩት የስር 2ኛ ተከሳሽ የማዋሇዴ ተግባሩን ባከናወኑበት ጊዛ
ሆን ብሇው ወይም በቸሌተኝነት የሙያ ግዴፇት ወይም ጥፊት በመፇጸማቸው ምክንያት
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ስሇመሆኑ ከእነዙህ ባሇሙያዎች መካከሌ አንዲቸውም አረጋግጠው ያሌመሰከሩ መሆኑን
የመዜገቡ

ግሌባጭ

በግሌጽ

ያመሇክታሌ፡፡

የባሇሙያዎች

የምስክርነት

ቃሌ

ይት

የማዋሇዴ ተግባሩ በፍርሴፕስ መሳሪያ በሚከናወንበት ጊዛ በሚወሇደት ህጻናት ሊይ
አሁን መከሰቱ የተረጋገጠው ዓይነት ጉዲት ሉዯርስ የሚችሌ መሆኑን የሚያስገነዜብ
ከመሆኑ በቀር የስር 2ኛ ተከሳሽ የማዋሇዴ ተግባሩን በፍርሴፕስ ባከናወኑበት ጊዛ አሁን
የተከሰተው ጉዲት እንዲይከሰት ማዴረግ ይችለ የነበረ ስሇመሆኑ ወይም በላሊ አነጋገር
ጉዲቱ የተከሰተው በሙያ ግዴፇት ምክንያት ስሇመሆኑ የሚያመሇክት አይዯሇም፡፡
በፍርሴፕስ መሳሪያ ማዋሇዴ ያሌተፇቀዯ ተግባር ሰሇመሆኑም አሌተገሇጸም፡፤
በባሇሙያዎች የተሰጠው ምስክርነት የማዋሇጃ ስርዓቱን ወይም መሳሪያውን የመምረጥ
እና የመወሰን ጉዲይ ሙለ በሙለ ሇአዋሊጅ ሏኪሙ የተተወ መሆኑን እና የስር 2ኛ
ተከሳሽ የተመሰከረሊቸው ብቁ ባሇሙያ መሆናቸውን የሚያመሇክት ነው፡፡ በርግጥ
ምስክከሮቹ አዋሊጅ ሑኪሙ በርፈ ከሚታወቁት የማዋሇዴ ስርዓቶች ወይም ዳዎች
መካከሌ አንደን ወይም ላሊኛውን የመረጠበትን ምክንያት በሔክምና ካርደ ሊይ ከተቻሇ
በማዋሇደ ሂዯት የሁኔታዎች አጣዲፉነት ካሊስቻሇውም የማዋሇደ ተግባር ከተጠናቀቀ
በኃሊ መመዜገብ

እንዯሚገባው

የሙያው ስነ

ምግባር የሚያዜ መሆኑን ሏኪሙ

እንዯኛውን ወይም ላሊኛውን የማዋሇዴ ዳ የተጠቀመባቸውን ነባራዊ ሁኔታዎች
መገንብ እና ተገቢ ስሇመሆን አሇመሆኑ ሙያዊ አስያየት መስጠት የሚቻሇው ከዙህ
ዓይነቱ ምዜገባ መሆኑን እና በተያው ጉዲይ ግን ሏኪሙ ምዜገባውን ስሊሊከናወኑ
በፍርሴፕስ የማዋሇጃ መሳሪያ መጠቀማቸው ስህተት ነበር ወይስ አሌነበረም የሚሌ
አስተያየት ሇመስጠት የማይችለ መሆናቸውን ገሌጸው መስክረዋሌ፡፡ የስር 2ኛ ተከሳሽ
ምገባውን አሊከናወኑም መባለ በህጻኗ ሊይ መዴረሱ ከተረጋገጠው ጉዲት ጋር ቀጥተኛ
ግንኙነት
የመንግስት

የላሇው
ትሊሌቅ

መሆኑ

እንዯተጠበቀ

ሆስፒታልችን

ሆኖ

ጨምሮ

የዙህ
በአገሪቱ

ዓይነቱ
ውስጥ

የመመዜገብ
ያሌተሇመዯ

ሁኔታ
እና

የማይተገበር መሆኑን እና እራሳቸውም ቢሆኑ በሙያው ሊይ በቆዩባቸው በበርካታ
ዓመታት የሙያው ስነ ምግባር የሚጠይቀው ነው ያለትን መረጃዎችን መዜግቦ የመያዜ
ሁኔታ ተግባራዊ አዴርገው የማያውቁ መሆኑን ጭምር እነዙሁ የተጠሪ ምስክሮች
ገሌጸዋሌ፡፡ በመሠረቱ የአንዴን ሙያ ስነ ምግባር በሙያው ሊይ የተሰማራ አንዴ ሰው
ሙያውን በቀሰመበት ቆይታ ሉያገኘው ይችሊሌ፡፡ ይግ በትምህርት ቆይታ የተገኘ ነው
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የሚባሇው የሙያ ስነ ምግባር የፌትሏብሓር ኃሊፉነትን ሇማስከተሌ በሚያስችሌ ሁኔታ
ተጥሶአሌ ሇማሇት የሚቻሇው በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2031 (1) አነጋገር መሰረት
የሙያ ስራው የሚመራበት ዯንብ ወይም በፌትሔብሓር ሔግ ቁጥር 2647 (1) አነጋገር
መሠረት የሙያው የኪነ ጥበብ ዯንብ መሆኑ ሲረጋገጥ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ በተያው
ጉዲይ የመመዜገቡ ሁኔታ በአገሪቱ ውስጥ ያሌተሇመዯ እና የማይተገበር መሆኑ
በተጠሪዋ

ምስክሮች

የተገሇጸ

እስከሆነ

ዴረስ

የምዜገባው

ሁኔታ

የሙያ

ስራው

የሚመራበት ዯንብ ወይም የሙያው የኪነ ጥበብ ዯንብ ነው ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ
መዴረስ የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡ በመሆኑም ውሳኔው ተሸሮ አንዴ አዋሊጅ ሏኪም
በርፈ ከተፇቀደት የማዋሇዴ ስርዓቶች ወይም ዳዎች መካከሌ አንደን ወይም
ላሊኛውን የመረጠበትን እና የተጠቀመበትን ምክንያት መዜገቦ የማስቀመጡ ጉዲይ
በሚመሇከተው የመንግስት አካሌ ታውቆ እና ተረጋግጦ የሙያ ስራው የሚመራበት
ዯንብ ነው በሚያሰኝ ሁኔታ በአገሪቱ ውስጥ ዕውቅና እና ተቀባይነትን አግኝቶ በርፈ
ባለ ባሇሙያዎች እየተተገበረ መሆን አሇመሆኑ ወዯ ስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተመሌሶ
ተጨማሪ

ማጣራት

ሉዯረግበት

ይገባ

ነበር

በማሇት

ስሜ

በተራ

ቁጥር

ሶስት

የተመሇከተውን ዲኛ የላዩነት ሀሳቤን አስፌሬአሇሁ
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት
ሩ/ሇ
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ወንጀሌ
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የሰ/መ/ቁ 46412
ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- የሏረሪ ክሌሌ ዏቃቤ ሔግ - የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡- ……………… - የቀረበ የሇም፡፡
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ እዴሜአቸው አስራ ሦስት ዓመት በሆነና አስራ ስምንት ዓመት ባሌሞሊቸው
ሌጆች ሊይ የሚፇፀም የግብረ ሥጋ ዴፌረት በዯሌ ወንጀሌን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ
የተጀመረው የአሁኑ አመሌካች በሏረሪ ክሌሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት

በተጠሪ ሊይ

በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይትም ባጭሩ፡- ተጠሪ ሔዲር 07 ቀን 2000 ዓ.ም
በግምት በምሽቱ 4፡00 ስዓት የሚሆንበት ጊዛ በሏረሪ ክሌሌ በቀበላ 19 ሌዩ ስሙ ንዯ
ጎቤ ተብል በሚጠራ ስፌራ የግሌ ተበዲይ የሆነችውን የ15 ዓመት ሔፃን “ ሀ “በመኖሪያ
ቤተ ውስጥ በር ግቶባት መብራት አጥፊቶ አፎንና አፌንጫዋን በማፇን እንዲትጮህ
በማዴረግ ሇመከሊከሌ በማትችሌበት ሁኔታ ውስጥ ካዯረገ በሁዋሊ አስገዴድ የግብረ ሥጋ
ግንኙነት በመፇፀሙ በ1996 ዓ.ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ
620 ስር የተመሇከተውን ተሊሌፎሌ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ ተጠሪም ክሱ ተነቦሇት
እንዱረዲው ከተዯረገ በሁዋሊ በክሱ ሊይ ተቃውሞ የላሇው መሆኑን ገሌጾ ስሇዴርጊቱ
አፇፃፀም ግን የክህዯት ቃሌ ሰጥቷሌ፡፡ ከዙህም በኋሊ አቃቤ ሔግ እንዯክሱ ያስረደሌኛሌ
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ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅረቦ ካሰማ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች
ከግሌ ተበዲይ ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት የፇጸመው በኃይሌ ተግባር ሳይሆን በግሌ
ተበዲይ

መሌካም

ፇቃዴ

ነው

ስሇመሆኑ

ተረጋግጧሌ

በሚሌ

ምክንያት

ተጠሪን

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 መሠረት በነፃ አሰናብቶታሌ፡፡ በዙህ ውሳኔ አመሌካች
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ፌርዴ ቤቱ ግራ ቀኙን
ከአከራከሩ በሁዋሊ ተጠሪን የግሌ ተበዲይ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፇፀማቸው በአቃቤ
ሔግ

ማስረጃዎች

መረጋገጡን

እንዯስር

ፌርዴ

ቤት

አባባሌ

ተቀብል

ዴርጊቱ

በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ አንቀጽ 620 ስር የሚሸፇን መሆን ያሇመሆኑን በጭብጥነት
በመያዜ ተጠሪ እዴሜው 16 አመት የግሌ ተበዲይ ዯግሞ እዴሜዋ 15 አመት
መሆኗንና እንዯዙህ አይነት ሁኔታ ባጋጠመ ጊዛ ምን መሆን እንዲሇበት የወንጀሌ ሔጉ
ምንም የሚሰጠው ምሊሽ የላሇ መሆኑ በመጥቀስ እና በማመሳሰሌ ዯግሞ ተጠያቂነትን
ማስከተሌ

እንዯማይቻሌ

ሔጉ

በአንቀጽ

2(3)

ስር

ያስቀመጠው

መርህ

መሆኑን

በዋቢነትይዝ የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪን በነፃ በማሰናበት የሠጠውን ውሳኔ በውጤት ዯረጃ
ተገቢ መሆን በመቀበሌ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዙሁ ውሳኔ
ባሇመስማማት ነው፡፡
አመሌካች አቃቤ ሔግ ሚያዜያ 28 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇው ሦስት የሰበር አቤተታ
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን
ምክንያት ርዜረው አቅርበዋሌ፡፡ ይቱም ባጭሩ፡- በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ
የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 2(3)፣ 56፣211 እና 626ን እንዱሁም የወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁጥር
113(2) ዴንጋጌዎችን መንፇስና ይት ያሊገናበ መሆኑን በመርር ተጠሪ በወንጀሌ
ሔጉ አንቀጽ 626(1) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ መተሊሇፈ ተረጋግጧሌ ተብል
እንዱከሊከሌ
ተመርምሮም

ይወሰንሇት
በሰበር

ንዴ

ችልቱ

ዲኝነት
ሉታይ

መጠየቁን

ይገባዋሌ

የሚያሳይ

ተብል

ነው፡፡

በመታመኑ

አቤቱታው

ሇተጠሪ

ጥሪ

ተዯርጏሇት ቀርቦ መጋቢት 14 ቀን 2002 ዓ.ም በጠበቃው አመካኝነት በተጻፇ
ማመሌከቻ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካችም የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም ተጠሪው የወንጀሌ
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ተጠያቂነት የሚከተሌበት አይዯሇም ተብል ከክሱ በነፃ መባለ ሔጋዊ ነው ወይስ
አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው ተጠሪ እዴሜዋ አስራ አምስት አመት ከሆናት ሔፃን
ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፇፀሙ መረጋገጡን ሁሇቱም የስር ፌርዴ ቤቶች
የተቀበለት ጉዲይ መሆኑን ነው፡፡ የተጠሪ ጠበቃ በዙህ ችልት ባቀረቡት የፁሐፌ መሌስ
የግብረ ሥጋ ግንኙነት የፇፀመ መሆኑን አሌተረጋገጠም በሚሌ ተከራክረዋሌ፡፡ ሆኖም
ይህ ችልት በዙህ ረገዴ የበታች ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበትን የማስረጃ ምና ዴምዲሜ
ሇመመሌከት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ መንግሥት አንቀጽ 80(3)(ሀ) እና አዋጅ ቁጥር
25/1988 አንቀጽ 10 መሠረት ስሌጣን የላሇው በመሆኑ የተጠሪ ጠበቃ ክርክር
ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ተጠሪ ከግሌ ተበዲይ ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት ፇፀመ በተባሇበት ጊዛ እዴሜው አስራ
ስዴስት

አመት

የነበረ

መሆኑ

ተረጋግጧሌ፡፡

ከወንጀለ

ነፃነው

የተባሇውም

የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 626(1) የግሌ ተበዲይና የዴርጊቱ ፇፃሚ
እዴሜው በአስራ ሶስት አመትና በአስራ ስምንት አመት ክሌሌ ውስጥ ከሆኑ ሔጉ ምሊሽ
አይሰጥም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡ ይሁን እንጂ የዴንጋጌው አቀራረጽ ሲታይ ማንም
ሰው ተቃራኒ ጾታ ካሊት እዴሜ ከአስራ ሦስት ዓመት በሊይ ሆኖ አስራ ስምንት ዓመት
ካሌሞሊት ሌለ ጋር የግብረ ሥጋ

ግንኙነት የፇፀመ ወይም ይህችው ሌጅ እንዱህ

አይነቱን ዴርጊት ከእርሱ ጋር እንዴትፇጽም ያዯረገ እንዯሆነ በሚሌ የተቀመጠ ሲሆን
“ማንም ሰው….የሚሇው የሔጉ አገሊሇጽ የወንጀሌ ሏሊፉነትን በተመሇከተ የተዯነገጉትን
የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌዎችን ማሇትም ከአንቀጽ 48 እስከ 56 ዴረስ የተመሇከቱትን
ግንዚቤ ውሰጥ ባስገባ መሌኩ መታየት ያሇበት መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን የወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 56 ዴንጋጌ በተሇይም ሲታይም እዴሜአቸው ከአስራ አምስት ዓመት በሊይ ከ18
ዓመት በታች ያለ ወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች ከተቀመጠው ዴንጋጌ ትኩረት ምክንያት
የሇም፡፡ በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 626(1) ስር የተቀመጠው ዴንጋጌ ትኩረት የሚያዯርገው
የግብረ ስጋ ግንኙነት መፇፀም ወይም እንዴትፇጽም ማዴረግ የወንጀሌ ተጠያቂነትን
ያስከትሊሌ፡፡ አስራ ሶስት አመት በሆናትና አስራ ስምንት አመት ባሌሞሊት ሌጅ የግብረ
ሥጋ ግንኙነት ያዯረገ ወንዴ እዴሜው በዙሁ የእዴሜ ክሌሌ መገኘት በወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 211(1) መሠረት ታይቶ የግሌ ተበዲይን ተጠያቂነት ክማያመጣ በስተቀር
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ተጠሪን ከወንጀለ ነፃ የሚያዯርገው አይዯሇም፡፡ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚፇጽሙ
ወንዴና ሴት እዴሜያቸው በአስራ ሶስት አመትና በአስራ ስምንት አመት መካከሌ
መገኘት ሁሇቱንም የወንጀሌ ተጠያቂነት ያስቀርሊቸዋሌ ብል መዯምዯም የሔጉ አሊማ
አይዯሇም፡፡ በዙህ እዴሜ መካከሌ ያለት ሔፃናት ተገቢ ሊሌሆነ ዴርጊት እንዲይጋሇጡ
መከሊከሌ

የሔጉ

አሊማ

ነው

ተብልም

ይታመናሌ፡፡

በመሆኑም

ጉዲዩ

በይግባኝ

የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 2(3) የጠቀሰው ያሇቦታው ሆኖ
አግኝተናሌ፡፡ ተጠሪ እዴሜዋ አሥራ አምስት አመት ከሆናት ሔፃን ጋር የግብረ ስጋ
ግንኙነት መፇፀሙ ተረጋጋጧሌ ከተባሇና ዴርጊቱ በአቃቤ ሔጉ የክስ ማመሌከቻ ስር
ከተጠቀሰው ዴንጋጌ ያነሰ ሁኖ ከተገኘ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 113(2) መሠረት ተጠሪ
ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 56 እና 626(1) ዴንጋጌ አንጻር እንዱከሊከሌ መዯረግ ነበረበት፡፡
ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪን ሳይከሊከሌ የወንጀሌ ተጠያቂነት የሇበትም
በማሇት የሰጡት ውሳኔ

የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 56፣211 እ 626(1) ዴንጋጌዎችን

ይትና መንፇስ እንዱሁም የወንጀሌ ሔጉን ዓሊማ ያሊገናበ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዙህም መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.

የበታች ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ የሰጡት ውሳኔ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
195(2)(ሀ) መሠረት ሙለ በሙለ ተሽሯሌ፡፡

2.

ተጠሪ በ1996ቱ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 626(1) ስር በተመሇከተው ሁኔታ
ዴርጊቱን መፇጸሙን አቃቤ ሔጉ ያስረዲ መሆኑን የበታች ፌርዴ ቤቶች
የተቀበለት መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ መከሊከያ ካሇው እንዱያቀርብ
አዴርጏና ማስረጃዎቹን ሰምቶ

ተገቢውን

እንዱወሰን

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

195(2(ሀ) መሠረት መሌሰንሇታሌ፡፡ ይፃፇ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ 54839
ጥቅምት 30 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጏስ ወሌደ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ………………… ጠበቃ ገዚኸኝ ፌቅሬ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ አሌቀረቡም፡፡
መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የሰጡት ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ
ይታረምሌኝ በማሇት ስሊመሇከቱ ነው፡፡
የክርክሩ መሠረታዊ ነጥቦች የፋዳራሌ ዏ/ሔግ በአመሌካች ሊይ ያቀረባቸው ሁሇት
የወንጀሌ

ክሶች

ናቸው፡፡

ዏቃቤ

ሔግ

አመሌካች

በወንጀሌ

ህግ

አንቀጽ

598(2)

የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሴቶችን ወዯ ውጭ ሇመሊክ የሚያስችሌ ህጋዊ ፇቃዴ
ሣይኖረው ሰኔ 22 ቀን 2001 ዓ.ም በአዱስ አበባ ከተማ የካ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 03/02
ክሌሌ ውስጥ ወ/ሮ “ ሀ “ ኩዌት ከሚባሌ ሀገር በሠራተኝነት እሌክሻሇሁ ብል ብር
2000 /ሁሇት ሺ ብር/ ተቀብል ሌኳት በሣምንት አንዴ ቀን ጽዲት ትሠሪያሇሽ ተብሊ
ከተቀጠረች በኋሊ ሥራው በጣም ስሇከበዲት ወዯ አገሯ ሇመመሇስ ስትጠይቅ ሁሇት ወር
ከአስር ቀን የነፃነት መብቷ በአንዴ ክፌሌ ውስጥ በመገዯብ ሰብዓዊ ክብር አጥታ
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ሇከፌተኛ እንግሌት የተዲረገች በመሆኗ ዛጏችን ያሇ ፇቃዴ ወዯ ውጭ የመሊክ ወንጀሌ
ፇጽሟሌ፡፡
እንዯዙሁም በሥር ፌርዴቤት ሁሇተኛ ተከሳሽ ከነበረው ሰው ጋርበመሆን በወንጀሌ ሔግ
አነቀጽ 32(1)ሀ እና አንቀጽ 692(1) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ በአዱስ አበባ ከተማ
ቂርቆስ ክፌሇ ከተማ ከከፇተው ጽ/ቤቱ ውስጥ እነ ሀያት መሏመዴ የተባለትን አስራ
ሁሇት የግሌ ተበዲዮች ብር 6000 እስከ 6500 ብር ኩዌት ደባይሃ ሣውዱአርቢያ
እሌካችዋሇሁ በማሇት ሀሰተኛውን ነገር እውነት አስመስሇው ገንብ ተቀብሇው የወሰደና
የግሌ ተበዲዮችን ያሌሊካቸው በመሆኑ የማታሇሌ ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት ክስ
አቀርቧሌ፡፡
አመሌካች የተሇያዩ የክስ መቃወሚያዎችን አቅርቦ የሥር ፌርዴ ቤት ውዴቅ ያዯረገበት
ሲሆን

በሁሇቱም

ክሶች

ወንጀለን

አሌፇፀምኩም

ጥፊተኛ

አይዯሇሁም

በማሇት

ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ አንዯኛውን ክስ ሇማስረዲት የግሌ ተበዲይን ሇምስክርነት አቀርቦ
ያስመሰከረ ሲሆን የክሲ የተጠቀሰውን ገንብ በመቀበሌ አመሌካች ወዯ ኩዌት አገር
እንዯሊካትና እና አገር አመሌካች ከነገሯት በሊይ የከበዯ ሥር እንዴትሰራ ስሇተዯረገች
ይህንኑ ሇአመሌካች መናገሯን በኋሊም መሏመዴ ሩሄን የሚባሌ ኤጀንሲ 475 ድሊር
ዯመወዞን ቀምቶ ሁሇት ወር ከአስር ቀን በአንዴ ክፌሌ እንዴትቆይ እንዲዯረጋትና
ነፃነቷን እንዴገዯባት በመጨረሻ ቡታ ጋር አፇነዲሇሁ ብሊ ቢሊ ይዚ በመጋበዞ ወዯ አገር
አሳፌረው እንዯሊኳት የመሠከረች ሲሆን ላልች ሁሇት ምስክሮተ የምስክሯን ቃሌ
የሚያጠናክር የምስክርነት ቃሌ እንዯሰጡ ከሥርፌርዴ ቤት ውሳኔ ተገንዜበናሌ፡፡ ተጠሪ
ሁሇተኛውን

ክስ

ሇማስረዲት

አስራ

አነዴ

ምስክሮችን

አቅርቦ

ያሰማ

መሆኑንና

ምስክሮቹም የግሌ ተበዲዩች እንዯሆኑ አመሌካችና በሥር ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበረው የማነ
ወይም አሚር ገብረማርያም እያንዲንዲቸው ደባይ ሣውዱአረቢያ ኩዊት እንሌካችኋሇን
በማሇት ብር 6000 እስከ 6500 የተቀበሊቸው መሆኑን መሥክረዋሌ፡፡ አመሌካች
የመከሊከያ ማስረጃ እንዯያቀርብ የሥር ፌርዴ ቤት በሰጠውብይን መሠረት አንዯኛውን
ክስ በተመሇከተ በህግ በተሰጠኝ ፇቃዴ ትኬት ቆርጨ ከመስጠት ውጪ የግሌ ተበዲይን
ወዯ ውጭ አሌሊኩም በሁሇተኛው ክስ የተመሇከተውን ተግባርም ያሌፇፀምኩ በመሆኔ
ያስረዲሌኛሌ በማሇት የመከሊከያ ምስክሮችን አቀርቦ አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡
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የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃቸውን ከመነ በኋሊ ተጠሪ
በአሌካች ሊይ ያቀረበውን ሁሇት ክሶች የተጠቀሰውን የወንጀሌ ተግባር አመሌካች የፇፀመ
መሆኑኑ

በበቂ

ማስረጃ

አስረዴቷሌ፡፡

የአመሌካች

የመከሊከያ

ማስረጃ

ታዓማኒነት

የላሇውና የተጠሪን ክስ የሚያስተባበበሌ አይዯሇም በማሇት አመሌካች የወንጀሌ ህግ
አንቀጽ 598(2) እና አንቀጽ 692(1) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ
ጥፊተኛ ነው በማሇት በአዱስ ሁት ዓመት ጽኑ እስራትና በብር 17,000 /አሥራ

ሰባት

ሺ ብር/ እንዯወጣ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዙህ ፌርዴ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቧሌ፡፡ የጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔጉዴሇት የላሇበት ነው
በማሇት ይግባኙን ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ አመሌካች ሚያዙያ 1 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ
አቤቱታ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሊቀረበብኝ አንዯኛ የወነጀሌ ክስ በአስር ዓመት
ጽኑ እሥራት እንዱቀጣ ወስኖብኛሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በወንጀሌ ህግ ቁጥር
598(2) የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ጥፊት ፇጽሟሌ በማሇት የሰጠው የጥፊተኛነት
ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተተ አሇበት፡፡ ምክንያቱም የግሌ ተበዲይ በህይወት ወይም
በአካሎ ሊይ የዯረሰባት ጉዲት ያሇ ስሇመሆኑ በሰጧቸው የምስክርነት ቃሌ አሌገሇፀችም
አየር በማይገባበትም ቤት ተቆሌፋ ነበር ያሇችውም ስሌክ እየዯወሇች መድቿን ታገኝ
የነበረ በመሆኑበ ህግ ዴንጋጌ የተገሇፀውን ፌሬ ጉዲይ ያሌተሟሊ መሆኑን ያሣያሌ፡፡
ስሇዙህ በወንጀሌ ህግ አንቀጽ

598(1) ጥፊተኛ መባሌ ሰገባኝ በፌሬጉዲይ ዯረጃ

ያሌተረጋገጠበት ሁኔታ የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(2) ጥፊተኛ ተብል የተጣሇብኝ ቅጣት
መሠረታዊ

የህግ

ስህተት

ያሇበት

ስሇሆነ

በሰበር

ታይቶእነዱታረምሌኝ

በማሇት

አመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ የግሌ ተበዲይ ሇሰባ ቀናት በውጪ አገር ሰብዓዊ ክብር
ተጥሶ በአንዴ ክፌሌ ውስጥ ተቆሌፍባት የቆየች መሆኑን የመሰከረች በመሆኑ በወንጀሌ
ሔግ አንቀጽ 598(2) የተመሇከተው ሁኔታ ተሟሌቷሌ ስሇዙህ የአመሌካች ክርክር የህግ
ዴጋፌ የሇውም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና የሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
ጉዯዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የከፌተኛው ፌረዴ ቤት አመሌካች
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598(2) የተሊሇፈ ጥፊተኛ ነው በማሇት የሰጠው የጥፊተኛነት
ውሳኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ በማጣራት በመዜገቡ ሇሰበር
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ችልት የቀረበ አይዯሇም የሚሇውን ነጥብ ሇማጣራት መዜገቡ ሇሰበር ችልት የቀረበ
መሆኑን ተገንዜበናሌ፡፡ በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ አመሌካች የተጠሪ አንዯኛ ምስክርና የግሌ
ተበዲይ የሆነችው ወ/ሮ መቅዯስ ንጉሴ ፇቃዴ ሣይኖረው ሇቤት ሠራተኘት ወዯ ኪዌት
የሊከ መሆኑን የግሌ ተበዲይ ኩዌት ሄዲ ሥራ ከጀመረች በኋሊ አሠሪዎቿ ከባዴ ሥራ
ያሇእረፌት እንዴትሠራ ያስገዯዶት መሆንን በመጨረሻም ሥራውን ሇቅቃ ስትወጣ
መሀመዴ ሩሄን የሚባሌ ኤጀንሲ የወር ዯመወዞን 475 ድሊር በመውሰዴ በቂ አየርና
ምግብ ሌታገኝ በማትችሌበት ሁኔታ ሇሁት ወር ከአስር ቀን ነፃነት መብቷን በመገዯብ
በአንዴክፌሌ ውስጥ እንዴትቀመጥ አስገዴዶት መሆኑንና በመጨረም ከዙናየ ክፌሌ
እንዴትወጣ የማይፇቀዴሊት ከሆነ ስሉንዯር እንዯምታፇነዲ ቢሊ ይዚ ስትናገር ወዯ አግር
የሇኳት መሆኑን በሥር ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ይኸ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ
የመመን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች የተረጋገ ፌሬጉዲይ በየትኛው የወንጀሌ ህግ
ዴንጋጌ በሀሊፉነት እንዯሚያስጠይቅ ሇመወሰን አግባብነት ያሊቸውን የወንጀሌ ሔግ
ዴንጋጌዎች ይት መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡
እኛም ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598 ዴንጋዎች መርምረናሌ፡፡
ማንም ሰው ፇቃዴ ሣይኖረው ወይም በማናቸውም ላሊ ህግ ወጥ መንገዴ ኢትዮጵጳያዊ
ዛጋን ሇሥራ ወዯ

ውጪ አገር የሊከ እንዯሆነ ከአምስት ዓመት እስከ አስር ዓመት

ዴረስ በሚችሌ ጽኑ እሥራ ከሀያ አምስት ሺ በር በማይበሌጥ መቀጮ እንዯሚቀጣ”
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ በዙህ ዴንጋጌ አንዴ ሰው
ጥፊተኛነህ ተብል የሚቀጣው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 ከተረሩት
የማክበጃ ምክንያት አንዯኛው ያሌተሟሊ ሲሆን መሆኑን ከህጉ ዴንጋጌ አንቀጽና ይት
ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
ሆኖም አንዴ ሰው ፇቃዴ ሣይኖረው ወይም በማናቸውም ህገ ወጥ መንገዴ ወዯ ውጭ
አገር የሊካት ኢትዮጵያዊት ሰብአዊ መብቷ በህይወቷ ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት
የዯረሰባት እንዯሆነ ቅጣቱ ከአምስት ዓመት ጽኑ እሥራት እስከ ሀያ አመት የሚዯርስ
ጽኑእሥራትና ከሀምሣ ሺ ብር የማይበሌጥ መቀጮ እንዯሚሆን የወንጀሌ ጉጉ አንቀጽ
598 ንዐስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የግሌ ተበዲይዋ በአካሎ ወይም በህይወቷ
ሊይ የዯረሰባት ጉዲይት ስሇላሇ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598 ንዐስ አንቀጽ 2 ጥፊተኛ
መባላ የህግ ስህተተ አሇበት በማሇት ይከራከራሌ፡፡ ሆኖም የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598
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ንዐስ አንቀጽ 2 የተሊከችው “ኢትዮጵየዊት የሰብአዊ መብቷ በህይወቷ ወይም በአካሎ
ሊይ ጉዲት የዯረሰባት እንዯሆነ”

የሚሌ መንገዴ የተዯነገገ ሲሆን አጥፉው በዙህ የህግ

ዴንጋጌ ጥፊተኛ ነው ተብል ፌርዴ የሚሰጠው በተሊከችው ኢትዮጵያዊት ሰብአዊ
መብቷ መዯፇር ዯርሶባት እንዯሆነ ወይም የህይወቷ ሊይ ጉዲት የማዴረሥ መከራ
ተዯርጏ እንዯሆነ ወይም በህይወቷ ሊይ ጉዲት ዯርሶባት እንዯሆነ ወይም በአካሎ ሊይ
ጉዲት የማዴረስ ሙከራ ወንጀሌ ተፇጽሞባት ወይም በአካሎ ሊይ ጉዲት ዯርሶባት
እንዯሆነ መሆኑን ከህጉ ዴንጋጌ ይትና አቀራረጽ ሇመገንብ ይቻሊሌ፡፡
በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 598 የዐስ አንቀጽ 2 አንዴ ሰው በሀሊፉነት የሚጠይቀው ከሊይ
ከተረሩት አንዯኛው ወዯ ውጭ በሊካት ኢትዮጵያዊት ሊይ መፇፀሙ የተረጋገጠ
እንዯሆነ ነው፡፡ ከዙህ አንፃር ስናየው የግሌ ተበዲይ የሆነችው አንዯኛ የተጠሪ ምስክር
መሏመዴ ሩሄን በሚባሌ ኤጀንሲ በአንዴ ክፌሌ ውስጥ ታግታና የነፃነትና የመንቀሣቀሥ
መብቷ ተገዴቦ ሇሰባ ቀናት የቆየች መሆኑና በዙህም ወቅት ከፌተኛ የሆነ የሥነ ሌቦና
የአካሌ መጎሳቆሌ ጉዲት ዯርሶባት የነበረ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራት ሥሌጣን ባሊቸው
ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የግሌ ተበዲይ በህይወቷ ወይመ በአካሎ ሊይ ጉዲት
የሚዴረስ

ሙከራ

ያሌተፇፀመባት

ወይም

ጉዲት

ያሌዯረሰባት

ቢሆንም

በነፃነት

የመንቀሣቀሥና ወዯ አገር የመመሇስ መብቱ በአንዴ የንግዴ ዴርጅት ሇሰባ ቀናት ያህሌ
ተገዴቦ በአንዴ ጠባብ ክፌሌ ውስጥ እንዴትቆይ የተገዯዯችና ሰብአዊ መብቷ የተጣሰ
መሆኑ ስሇተረጋገጠ የከፌተኛው ፌርዴቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
አመሌካች ተጠሪ ባቀረበው አንዯኛ ክስ የተጠቀሰውን የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 598 ንዐስ
አንቀጽ 2 በመተሊሇፌ ወንጀሌ የፇፀመ ጥፊተኛነው በማሇት የሰጡት ፌርዴና የቅጣት
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት
ውሣኔ በወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 195 (2(-2) መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. ፌርዴ የፀና መሆኑን በማወቅ ተከትል እንዱየስፇጽም ሇማረሚያ ቤት ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት ፡፡ፀ/መ
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የሰ/መ/ቁ 76909
ግንቦት 10 ቀን 2004 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡ተጠሪ፡-

…………………. - አሌቀረቡም
የፋዳራሌ ዏቃቢ ህግ - አሌቀረቡም

መዜገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፍርዴ
ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳዯራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር
ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበችውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ
አመሌካች እኔ ባሌተገኘሁበትና የቅጣት አስተያየት ባሌሰጠሁበት የሥር ፌርዴ ቤት
የሰጠው

የጥፊተኝነትና

የቅጣት

ውሳኔ

እንዱሰረዜ

ያቀረብኩት

አቤቱታ

ውዴቅ

ተዯርጎብኛሌ የሚሌ ይት ያሇው ነው፡፡
የጉዲዩን አመጣጥ ከመዜገቡ እንዯተረዲነው ተጠሪ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 104/90
አንቀጽ 20 እና አንቀጽ 18(2) በመተሊሇፌ የግሌ ተበዲይን ወዯ ኩዬት እሌክሻሇሁ
በማሇት ብር 7800 በመቀበሌ ታህሳስ 1 ቀን 2000 ዓ.ም ወዯ ደባይ የሊከቻት በመሆኑ
በክሱ የተጠቀሰውን አዋጅና የአዋጁን ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ ወንጀሌ ፇፅማሇች በማሇት
ክስ

አቅርቦ

አመሌካች

ወንጀለን

አሌፇጸምኩም

ተከራክራሇች፡፡
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ጥፊተኛ

አይዯሇሁም

በማሇት

ዏቃቤ ህግ ክሱን የሚያስረደሇትን ምስክሮች አመሌካች ባሇችበት አሰምቶ አመሌካች
የሰውና የፅሁፌ የመከሊከያ ማስረጃዎችን አሰምታሇች፡፡ ከዙህ በኋሊ አመሌካች ሰኔ 7 ቀን
2003 ዓ.ም በነበረው ቀነ ቀጠሮ አመሌካች ባሇመቅረቧ የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች
በላሇችበት ጉዲዩን የሚቀጥሌ ስሇመሆኑ ትዕዚዜ ሰጥቶ ሀምላ 28 ቀን 2003 ዓ.ም
አመሌካች በክሱ የተጠቀሰውን ወንጀሌ የፇፀመች ጥፊተኛ ናት በማሇት በአስር ወር
እስራት እንዴቀጣ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በላሇሁበት የተሰጠው ፌርዴ ይነሳሌኝ
(ይሰረዜሌኝ)

በማሇት

ሇከፌተኛው

ፌ/ቤት

አቤቱታ

አቅርባ

የከፌተኛው

ፌ/ቤት

የአመሌካች ጥያቄ የህግ መሰረት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ አመሌካች
ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ትዕዚዜ አፅንቶታሌ፡፡
አመሌካች ሰኔ 7 ቀን 2003 ዓ.ም በነበረው ቀጠሮና የሥር ፌርዴ ቤት ፌርዴ በሰጠበት
ጊዛ

ያሌቀረበችው

ውጭ

አገር

ሄዲ

ሌጇ

በመታመሙ

ምክንያት

ወዯኢትዮጵያ

የምታዯርገውን ጉዝ የገየ መሆኑን ገሌፆ የሥር ፌ/ቤት የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሔግ
ቁጥር 149 ንዐስ አንቀፅ 4 በሚዯነግገው መሰረት ጠበቃዬ እንዲይገኝ በማዴረግ የቅጣት
አስተያየት ሣይሰጥ የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በላሇሁበት የተሰጠ ፌርዴ
በመሆኑ ሉሰረዜሌኝ ሲገባ ጥያቄዬ ውዴቅ መዯረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው
በማሇት አመሌክታሇች፡፡ ተጠሪ ክርክር የተካሄዯውና ማስረጃ የተሰማው አመሌካች
ባሇችበት ነው፡፡ ስሇዙህ ፌ/ቤቱ ፌርዴ በሰጠበት ጊዛ አመሌካች አሇመገኘቷ ጉዲዩ
በላሇችበት ታይቷሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ ፌርደ የሚሰረዜበት ምክንያት የሇም
በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርባሇች፡፡
ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የፅሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን
እኛም

የሥር

ፌ/ቤትና

ይግባኝ

ሰሚው

ችልት

አመሌካች

ያቀረበችውን

የፌርዴ

ይሰረዜሌኝ ጥያቄ ውዴቅ ማዴረጋቸው ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ
በመያዜ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች የወንጀሌ ክሱ
በሚሰማበት ጊዛ ወንጀለን ያሌፇፀመች መሆኑን በመግሇጽ የተከራከረች መሆኑ፣
አመሌካች ባሇችበት ተጠሪ ማስረጃዎቹን ያሰማ መሆኑንና አመሌካችም የመከሊከያ
ምስክሮችንና የሰነዴ ማስረጃዎቿን ያቀረበች መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም አመሌካች
በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገው መሰረት የተጠሪን ምስክሮች
ቃሌ የመመርመርና የመጠየቅ መብቷ እና የእሷን የመከሊከያ ማስረጃ አቅርባ የማሰማት
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መብቷ ሙለ በሙለ በተከበረበት ሁኔታ የአመሌካችና የተጠሪ ክርክርና ማስረጃ
የተሰማ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በህግ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4
በሚዯነግገው መሰረት የከሳሽን ማስረጃ የመመርመርና የመጠየቅ መብቷ የተረጋገጠሊትና
የእሷንም የሰውና የፅሁፌ የመከሊከያ ማስረጃ ያቀረበችው አመሌካች የከሳሽንና የተከሳሽን
ማስረጃ መርምሮ ፌ/ቤቱ ውሳኔ ሇመስጠት ቀጠሮ በያበት ቀን ሣትገኝ መቅረቷ ጉዲዩ
በህገመንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 የተዯነገገው መሰረታዊ መብቷ ባሌተሟሊበት
ሁኔታ ታይቷሌ ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በወንጀሌ የተከሰሰ
ሰው የዏቃቤ ህግ ማስረጃ ሲሰማ በመገኘት የዏቃቤ ህግን ምስክሮች የመጠየቅና
የመመርመር መብቱን በአግባቡ ከተጠቀመና የመከሊከያ ምስክሮችንና ማስረጃ ካሰማ
በኋሊ ቀጠሮውን አክብሮ ፌርዴ ቤት ባይቀርብ ዲኞች የከሳሽንና የተከሳሽን ክርክርና
ማስረጃ

በመመን

ፌርዴ

ከመስጠት

የሚገዴባቸው

አይዯሇም፡፡

ከዙህ

አንፃር

ስንመሇከተው አመሌካች ቀጠሮውን አክብራ ባሌቀረበችበት ሁኔታ የቅጣት አስተያየት
የመስጠት መብቴ ታሌፎሌ በማሇት ያቀረበችው ክርክር የህገ መንግስቱን አንቀጽ 20
ንዐስ አንቀጽ 4 እና የወንጀሌኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 149 ንዐስ አንቀጽ 1
እና 4 ዴንጋጌ ይት መንፇስና ዓሊማ ያሊገናበና የህግ መሰረት የላሇው ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ አመሌካች ጉዲዩን የሥር ፌ/ቤት ተከሳሽ በላሇበት በሚታይበት ሥርዓት
(defau|t procedure) እንዲየው በመቅጠር
ያቀረበችው

አቤቱታ

መጀመሪያውኑ

አንዴ

ጉዲይ

ተከሳሽ

በላሇበት

በ

(defau|t

procedure) ታየ የሚባሇው መቼ ነው? ተከሳሽ በላሇበት የወንጀሌ ክስ ስሇሚታይበት
ሁኔታ የሚዯነግጉት ከወንጀሇኛ መቅጫ ሥነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 161 እስከ 164
የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች ይት ትርጉምና ተፇፃሚነትና ውጤት እንዯዙሁም ተከሳሽ
በእነዙህ

ዴንጋጌዎች

መሰረት

በላሇበት

ታይቶ

የተሰጠው

ፌርዴ

እንዱሰረዜሇት

ከወንጀሇኛ ሥነ ስርዓት ሔግ ቁጥር 197 እስከ 202 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ይት
ትርጉም

ተፇፃሚነትና

ውጤት

ያሊገናበና

ተገቢነት

የላሇው

ሆኖ

አግኝተነዋሌ፡፡

ስሇሆነም አመሌካች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 20 ንዐስ አንቀጽ 4 በተዯነገገው መሰረት
የተጠሪን ማስረጃ የመመርመርና የመጠየቅ መብቷ በተረጋገጠበትና የሰውና የሰነዴ
የመከሊከያ ማስረጃ የማቅረብ መብቷን ሙለ በሙለ ከተጠቀመች በኋሊ ፌ/ቤቱ ፌርዴ
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በሰጠበት ቀን እኔ ስሊሌተገኘሁ የሥር ፌ/ቤት የሰጠው ፌርዴ ይሰረዜሌኝ በማሇት
ያቀረበችው አቤቱታ የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡ ይህ የአመሌካች ጥያቄ የህግ መሰረት
የላሇው ነው በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡

ውሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የሰጡት ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡
መዜገቡ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/
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የሰ/መ/ቁ 80066
ጥቅምት ዏ7 ቀን 2ዏዏ5 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የአማራ ክሌሌ ዏ/ሔግ ኢዮሲያስ ዯምሴ ቀረቡ
ተጠሪ፡- …………………………………… አሌቀረቡም
መዜገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን ፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ
ሰጥተናሌ፡፡

ፌርዴ
ይህ የሰበር ጉዲይ በማስረጃ ከተረጋገጠው የተጠሪ አዴራጎት ፤ የዴርጊት አፇፃፀም እና
ዴርጊቱን ሇመፇፀመ ካነሳሳው ሁኔታ አንፃር በማየት አዴራጏቱ በየትኛው የወንጀሌ ህግ
አንቀጽ ሥር ሉወዴቅ ይገባሌ የሚሇውን ሇይቶ ሇመወሰን ሲባሌ የቀረበ ነው፡፡
የጉዲዩ መነሻ በአማራ ብ/ክ/መንግስት የዋግ ኸምራ መስ/ዝን ዏ/ሔግ በአሁን ተጠሪ ሊይ
ያቀረበው የወንጀሌ ክስ ሲሆን ፤ ይቱም
ተከሣሹ/ የአሁን ተጠሪ በ1997 ዓ.ም ተሻሽል በወጣው የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 539/1/ሀ/
የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ጥቅምት ዏ3 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ከላለቱ በግምት
5፡4ዏ ሰዓት ሲሆን አበርገላ ወረዲ ዏ13 ቀበላ ሌዩ ቦታው ኮላ ጎጥ ከተባሇው ቦታ
በቤተክርስቲያን ሥርዓት ቀርቦ ያገባትን ሚስቱን “ሀ”ን ከእኔ

በሊይ ላሊ ወንዴ ይዚሇች

በማሇት ቂም ይዝ ሟችን ሇመግዯሌ አስቦና ተጋጅቶ ሟች እንቅሌፌ እንዯያዚት ስሇት
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ባሇው ካራ አንገቷን አርድ ፤ ጆሮዋን ከሁሇት ቆርጦ የግራ ጡቷን ጫፌ ጨኻኝነትና ፣
ነውረኛነት እና አዯገኛነት በሚገሌፅ ሁኔታ ከሰብዓዊነት ተግባር ውጭ አካሎን በመቁረጥ
እንዴትሞት ያዯረገ በመሆኑ በፇፀመው ከባዴ የግፌ ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ተከሷሌ
የሚሌ ነው፡፡
ተከሣሽ የአሁን ተጠሪም ሇሟች ሞት መንስኤ የሆነው ዴርጊት በእርሱ የተፇፀመ
መሆኑን ነገር ግን ዴርጊቱን ሉፇፅም የቻሇው ከዙህ በፉት ከሟች ጋር የግብረ ሥጋ
ግንኙነት እንዲሇው የሚጠረጠረው ሰው ከቤት ዴርጊቱ በተፇፀመበት ቀንና ሰዓት
ስሊገኘሁት

እርሱን ሇማጥቃት በዴንገት ያገኘሁትን ካራ ይዛ ስታገሌ እርሱን አገኘሁ

ብዬ እርሷን ጎዴቻሇሁ የሚሇውንና ከዴርጊቱ በፉት ሟች ሚስቱ ከዙህ ከሚጠረጠው
ሰው ጋር በየጊዛው እንዯሚገናኙ ፤ ተጠርጣሪውም እንዯቤተሰብ ከቤት የመምጣቱን ፤
በዙህም ባዯረብኝ ጥርጣሬ እንቁረብ ስሊት አሌቆርብም ማሇቷንና ሇማቆረብ የማትችሇው
በእራሷ ፇቃዴ ከላሊ ሰው የግብረ ሥጋ ግንኙነት በመፇፀሟ መሆኑን መግሇጿን እና
ይህም በእራሱ ክህነት ሥሌጣን ያስከተሇውን ችግር በማየት ባዯረበት ዯም ፌሊት
መሆኑንም ሁለ ገሌፆ በችልት ፉት መብቱን ጠብቆ የእምነት ቃለን ሰጥቷሌ፡፡
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 27/2/ እና 35 መሠረት ከሊይ በተመሇከተው መሠረት የዴርጊቱን
ሇመፇፀመ ያነሳሳውን ፤ የገፊፊውን እና የዴርጊቱን አፇፃፀም ሂዯት በሚመሇከት ቃሌ
በመስጠቱ ይህንንም ከሣሽ ዏ/ሔግ በማስረጃነት አቅርቦበታሌ፡፡
ፌ/ቤቱም ቀሪ የሰው ማስረዎችንም ሠምቷሌ የሰው ማስረጃዎችም ዴርጊቱ በተፇፀመበት
ሰዓት 1ኛው የዏ/ሔግ ማስረጃ ሇግብረና ሥራ ትብብር ሉጠራው ሲሄዴ ከቤት ወጥቶ
እንዱህ አዯርጋሇሁ እያሇ እየፍከረ መሄደን ይኸው ምስክር ከቤት ሲገባ የሟች አንገት
ተቆርጦ ሉበጠስ አጥንቱ ብቻ እንዯቀረውእና በአካሎ ሊይ የዯረሰውን ጉዲት ሁለ
አስረዴቷሌ ቀሪ ምስክሮችም ከዴርጊቱን ከፇፀመ በኋሊ ከአገር ተሰውሮ በክትትሌ
እንዳት ሉያዜ እንዯቻሇ እና ሟች እንዯሞተች በቦታው ተገኝተው በአካሎ ሊይ ምን ምን
ጉዲት እንዯዯረሰባት አስረዴተዋሌ፡፡

የሏኪም ማስረጃውም እንዯ ክሱ ይት በሟች

አካሌ ሊይ ጉዲት መዴረሱን የሚያረጋገጥ ነው ሟችን የወጋበትም ቢሊዋ በአግዙቪትነት
ቀርቧሌ፡፡
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የሥር ፌ/ቤትም እነዙህን ማስረጃዎች ከክሱ ጋር በማገናብ መርምሮ ይከሊከሌ ሲሌ
ብይን ቢሰጥም ሟች እና የሚጠረጥረው ሰው ተቃቅፇው የተነሱት ፍቶ ግራፌ ሇ5ኛው
የዏ/ሔግ ምስክር ስሊሇ ይቅረብሌኝ የሚሇውን ብቻ አስመዜግቦ ላሊ የሚቀርበው ማስረጃ
የሇኝም በማሇት አረጋግጧሌ፡፡
በዙህም መሠረት ተከሣሹ እንዯቀረበበት የወንጀሌ ክስ የወንጀለን ዴርጊት የፇፀመ
መሆኑን በማረጋገጥ ጥፊተኛ ነው በማሇት የጥፊተኝነት ውሣኔ ከሰጠ በኋሊ የግራ ቀኙን
የቅጣት አስተያየት በማየት ተከሣሹ በዕዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት እንዱቀጣ የዝኑ ከፌተኛ
ፌ/ቤት ወስኗሌ፡፡
የአሁን ተጠሪ ባቀረበው የይግባኝ ቅሬታ መነሻ ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ
ምንም እንኳ በሟች አካሌ ሊይ ከፌተኛ የሆነ የአካሌ ጉዲት የዯረሰ ቢሆንም፤ የጉዲቱ
መዴረስ ብቻ ሳይሆን የዴርጊቱ አፇፃፀምና ምክንያቱ አብሮ መመን ይኖርበታሌ
በመሆኑም ተከሣሹ

ዯሞ በሚያፇሊ እና ህሉናን

በሚያውከ በብርቱ ዜንባላ ውስጥ

ሆኖ የፇፀመው ሆኖ በመገኘቱ አዴራጏቱ ቀሊሌ በሆነው የሰው ግዴያ ወንጀሌን
በሚመሇከተው በወ/ሔ/ቁ 541/ሇ/ ሥር ሉወዴቅ ይገባሌ በማሇት የጥፊተኝነቱን ውሣኔ
ካሻሻሇ በኋሊ ሇዙሁ ጥፊት በ5 ዓመት ቀሊሌ እስራት ሉቀጣ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡
የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በዙህ አኳኋራ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው የጥፊተኝነት
እና የቅጣት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት አይዯሇም በማሇት መዜገቡን
በመዜጋቱ ይህ የሰበር ጉዲይ ሇዙህ የፋዯራሌ ሰበር ሰሚ ችልት ሉቀርብ ችሎሌ፡፡
ከሊይ በፌርዴ መግቢያ ሊይ በተያው አከራካሪ ነጥብ ግራ ቀኙ የፅሐፌ ክርክራቸውን
አቅርበዋሌ፡፡
የጉዲይ

አመጣጥ

ከሊይ

ባጭር

ባጭሩ

የተመሇከተው

ሲሆን

እኛም

ጉዲዩን

እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡
እንዯተመሇከትነውም ዏ/ሔግ በተከሣሽ ሊይ ያቀረበውን ተከሣሹ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ
27/2/ እና 35 መሠረት እንዯቅዯም ተከተለ በምርመራ ወቅት ሇመርማሪ ፖሉስ እና
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ሇወረዲው

ፌ/ቤት የሰጠውን የተከሣሽነት እና የእምነት ቃሌ የሚገኙበት እንዯመሆኑ

መጠን ተከሣሹ ዴርጊቱን ፇፅሟሌ ወይስ አሌፇፀመም ፤ ከፇፀመስ ዴርጊቱን ሇመፇፀም
ያነሳሳው ምክንያት እና የዴርጊቱ አፇፃፀም ሁኔታ እንዳት ነበር የሚሇውን ሇማረጋገጥ
በእነዙህ

የሰነዴ

ማስረጃዎች

የተጠቀሱት

ዜርዜር

ቃልች

በጥቅለ

ሇተከሣሹ

የሚጠቅመውም ሆነ የሚጎዲው ሁለ አግባብነት እስካሊቸው ዴረስ በማስረጃነቱ መያዜ
ስሊሇባቸው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በእነዙህ ማስረጃዎች ሊይ የተገሇፁትን አግባብነት
ያሊቸውን የፌሬ ነገር ጉዲዮች በማስረጃነቱ መያዘ ከማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓት አንፃር
ተገቢ መሆኑን ተገንዜበናሌ፡፡
ይሁን እንጂ በዙህ አኳኋን ማስረጃው ሲያዜ የዴርጊቱን አፇፃፀም በተመሇከተ ሟች
ከተኛችበት እኩሌ ላሉት በትዲር ጓዯኛዋ ከአሁን ተጠሪ በተፇፀመ ዴርጊት ሳቢያ አንገቷ
በቢሊዋ ታርድ ሉቆረጥ እጥንቱ ብቻ ስሇመቅረቡ ፣ በዙሁ ቢሊዋ
መቆረጡን

ጆሮዎቿ እና ጡቷ

እነዙህ ላልች ማስረጃዎች በፌሬ ነገር ረገዴ ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ ይህም

ስሇዴርጊቱ አፇፃፀም በማስረጃ የተረጋገጠው የፌሬ ነገር ጉዲይ ሲታይ የአዴራጊውን
ጨካኝነት ነውረኛነት እና አዯገኛነት የሚያመሇክት ነው፡፡
በእራሱ በተሰጠው የተከሣሽነት እና የእምነት ቃሌ እንዯተረጋገጠው የአሁን

ተጠሪ

በሚስቱ ሊይ ሞትን ሉያስከትሌ የሚችሌ አዯጋ ሇማዴረስ የሚያስችሌ ዯም የሚያፇሊ
እና ህሉናን የሚያውክ በብርቱ ዜንባላ ውስጥ ተገኝቷሌ ቢባሌ እንኳ ይህ ዴርጊቱ
በተፇፀመበት ጊዛ የአዴራጊውን የአእምሮ ሁኔታ እና በህሉናው ሊይ የዯረሰበትን ስቃይ
/State of mind/ ከግምት ውስጥ የሚያስገባው በወ/ሔ/ቁ 541/ሇ/ ሥር የተቀመጠው
ዴንጋጌ በዙህ አኳኋን ጭካኔ በተሞሊበት አኳኋን የተፇፀመውን አሰቃቂ የግዴያ ተግባር
ሁለ ይሸፌናሌ ማሇት አይዯሇም፡፡
ይሌቁንም የተከሣሹ ዯም የቱንም ያህሌ ቢፇሊ የትዲር አጋሩን አንገት እስከሚቆረጥ
ዴረስ ማረደ ፣ ይህም አሌበቃ ብል ጆሮዎቿንና ጡትን በቢሊዋ ቆርጦ ሇሞት የመዲረጉ
ተግባር

በወ/ሔ/ቁ

539

እንዯተመሇከተው

ይኸው

የዴርጊት

አፇፃፀም

የተጠሪን

ጨካኝነትና ነውረኛነት በግሌፅ የሚያመሇክት በመሆኑ ሇአዴርጏቱ አግባብነት ያሇው
ዴንጋጌ በወ/ሔ/ቁ 539/1/ሀ/ ሥር ሆኖ እያሇ ቀሊሌ የግዴያ ወንጀሌ በሚመሇከተው
በወ/ሔ/ቁ

541/ሇ/

ሥር

በይግባኝ

ሰሚው
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ፌ/ቤት

ጥፊተኛ

መባለ

በማስረጃ

የተረጋገጠውንና በወንጀሌ ዜርዜሩ የተካተተውን መነሻ
የሚጣጣመውን

በማዴረግ ሇወንጀለ አዴርጎት

የወንጀሌ ህግ በመሇየት ረገዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት

ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዙህም መሠረት በግፌ ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ የተባሇ ሰው በዴሜ ሌክ ፅኑ
እስራት ወይም እንዯነገሩ ከባዴነት በሞት ሉቀጣ እንዯሚችሌ የተዯነገገ በመሆኑ

የዝኑ

ከፌተኛ ፌ/በት በተጠሪ ሊይ የጣሇው የዕዴሜ ሌክ ፅኑ እስራት ከግራ ቀኙ የቅጣት
አስተያየት ጋር ሲገናብ በቅጣት አጣጣሌ ረገዴም የተፇፀመ የህግ ስህተት አሊገኘንበትም
በዙህም የተነሣ የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡

ውሣኔ
1. የአማራ ብ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/አ/መ/ቁ 23669
ግንቦት ዏ3 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም የሰጠው ትዕዚዜ እና ይግባኝ ሰሚው የክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት በመ/ቁ 382/01 የሰጠው ፌርዴ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 195/2/ሇ/1/ መሠረት
ተሽሯሌ፡፡
2. በአማራ ክሌሌ የዋግ ኸምራ ዝን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 02937 መጋቢት ዏ2 ቀን
2ዏዏ1 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡
3. በአሁን ተጠሪ ሊይ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የጣሇው የ5 ዓመት /የአምስት ዓመት/
ቀሊሌ እስራት ቅጣት ተሽሮ ተጠሪው በዝኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረት በዕዴሜ
ሌክ ፅኑ እስራት እንዱቀጣ በዙህ በፋዯራሌ ሰበር ሰሚ ችልት ስሇተወሰነ በዙሁ
ውሣኔ መሠረት ይፇፀም ንዴ ተጠሪ ሊሇበት ማ/ቤት ትዕዚዜ ይዴረስ ይተሊሇፌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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የሰ/መ/ቁ. 80815
መስከረም 24 ቀን 2006 ዓ/ም
ዲኞች፡-ተገኔ ጌታነህ
ተሻገር

ገ/ሥሊሴ

አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ሙስጠፊ አህመዴ
አመሌካች:- - ………………ጠበቃ አመሃ መኮንን ቀረቡ
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ እምይሽታው ተሰማ ቀረቡ
መዜገቡን ከሰ/መ/ቁጥር 89756 ጋር አጣምረን በመመርመር ተከታዩን ፌርዴ
ሰጥተናሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

የሠበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት በመዜግብ ቁጥር112331 ታህሳስ 16 ቀን 2004 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት በአመሌካች
ሊይ ያስተሊሇፇዉን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ፣የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 76793 ታህሳስ 26 ቀን 2005 ዓ/ም በዋሇው ችልት
በአመሌካች ሊይ ያስተሊሇፇው የቅጣት ዉሳኔ

መሰረታዊ የሆነ

የሔግ ስህተት ያሇበት

በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት አመሌካች የሥር አቤቱታቸውን በሁሇት መዜገቦች
ስሇአቀረቡ ነው፡፡፡
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ዏቃቤ ሔግ በአሁኑ አመሌካች በሁሇት ምዴብ
የተከፇለ

ክሶችን

አቅርቦባቸዋሌ፡፡የ1ኛው

ክስ

ይትም፡-

በ1996

ዓ.ም

የወጣዉን

የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 27/1/ እና 539/1/ሀ/ ሥር የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ ሰዉ
ሇመግዯሌ በማሰብ መስከረም 02 ቀን 2004 ዓ.ም ከምሽቱ 4፡30 ሰዓት ሲሆን በቦላ
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ክ/ከተማ ወረዲ 14 ክሌሌ ገርጂ ቁጥር 5 ኮንድሚኒየም ግቢ ዉስጥ የቀዴሞ ባሇቤቱ
የነበረችዉን ጋብቻ በፌቺ ከአበቃ በኃሊ በክፈ ሌቦና ሇበቀሌ በመነሳሳት አስቦ ተጋጅቶ
የግሌ ተበዲይ “ሀ” በምትኖርበት መኖሪያ ቤቷ ዉስጥ እያሇች ስሌክ በመዯወሌ ሉያገኛት
እንዯሚፇሌግ ከገሇጸሊት በኃሊ ቤቷ ዴረስ በመሄዴ አንቺ ከሃዱ ስጦታ ይዤሌሽ
መጥቻሇሁ በማሇት የወግ ቁጥሩ MP 09472 እስታርተር ሽጉጥ በማዉጣት ተበዲይ ሊይ
በመዯቀን እንዴትቀመጥ ካዯረጋት በኃሊ ጭንቅሊትዋን በእርግጫ መትቶ ጉሮሮዋን
በማነቅ በሽጉጡ ዯጋግሞ ጭንቅሊትዋን፣ እጆችዋንና ወገቧን በመዯብዯብና በሽጉጡ
በመወጋጋት በዴጋሜ ከኪሱ ምንነቱ ያሌታወቀ ስሇት ነገር በማዉጣት ዓይኖቿን፣
የእጆቿን ጣቶች እና ትከሻዋን ዯጋግሞ በመዉጋት ተበዲይ እራሷን ስታ ተዜሇፌሌፊ
ስትወዴቅ በአዉራ ጣቱ ዓይኖቿን በመጨፌሇቅና በስሇቱ ዓይኗን ጎሌጉል በማዉጣት
እንዱሁም እሊይዋ ሊይ ወጥቶ መሊ ሰዉነቷን በመረጋገጥ የቀኝ ዓይኗ ማቀፌያ አጥንት
እንዱሰበር፣ የፉት ሇፉት የቀኝ አንጎሎ ክፌሌ እና የሰረብሇሟ የቀኝ የአንጎሌ ክፌሌ
እንዱቆስሌ እንዱሁም የጀርባዋ ጡንቻ ያሇመታዜ እና የመቁሰሌ ጉዲት እንዱዯርስባት
በማዴረግ ጨካኝነቱን፣ አዯገኝነቱንና ነዉረኝነቱን በሚያሳይ ሁኔታ ሇመግዯሌ በመሞከሩ
በፇጸመዉ ከባዴ የመግዯሌ ሙከራ ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ሲሆን ፣ 2ኛው ክስ
የወንጀሌ ሔጉን አንቀጽ 809 ሊይ የተመሇከተዉን በመተሊሇፌ ከሊይ በ1ኛ ክስ ሊይ
በተጠቀሰዉ ጊዛ እና ቦታ የወግ ቁጥር MP 09472 የሆነ ስታርተር ሽጉጥ ከ5 ጥይቶች
ጋር ሳይፇቀዴሇት ይዝ የተገኘ በመሆኑ በፇጸመዉ የተከሇከሇ ጦር መሳሪያን በመያዜ
ወንጀሌ ተከሷሌ የሚሌ ነዉ፡፡
በስር ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካች የእምንት ክህዯት ቃለን እንዱሰጡ ተጠይቀውም
በቀረበበት ክስ ሊይ የተገሇፀውን ወንጀሌ መፇፀሜን አሊስታዉስም፤ ጥፊተኛ አይዯሇሁም
ሲለ ክዯው የተከራከሩ ሲሆን አቃቤ ሔግ በበኩለ አለኝ ያሊቸውን የሰነዴ እና የሰው
ማስጃዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ከዙህም በኋሊ ፌርዴ ቤቱ የአመሌካችን የመከሊከሌ
መብታቸውን ጠብቆሊቸው የመከሊከያ ማስረጀዎችን የሰማ ሲሆን ጉዲዩን መርምሮም
የአመሌካች የመሇከሊያ ማስጃዎች የአቃቤ ሔግን ማስረጃዎች የሚያስተባብለ አይለም
በማሇት ቃሊቸውን ውዴቅ አዴርጎ አመሌካችን በአቃቤ ሔግ በኩሌ ተጠቅሶ በቀረበባቸው
የክሱ ዴንጋጌ ስር ጥፊተኛ አዴርጎ ቅጣቱን በተመሇከተም የግራ ቀኙን የቅጣት
አስተያየት ከተቀበሇ በኋሊ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያወጣውን የቅጣት አወሳሰን
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መመሪያ መሰረት አዴርጎ የወንጀለ ዴንጋጌ የወንጀሌ ዯረጃ ያሌወጣሇት መሆኑን ግንዚቤ
ወስድ የወንጀሌ ዯረጃውን ከባዴ አዴርጏ ከመዯበ በኋሊ ከቅጣት ማክበጃ እና ማቅሊያ
ምክንያቶች በፉት የቅጣት እርከኑ በአባሪ አንዴ እርከን 38 ስር እንዯሚወዴቅ፣ ዴርጊቱ
የተፇጸመው ላሉት በመሆኑን እርከኑን በአንዴ እርከንወዯ ሊይ ከፌ እንዯሚያዯርገው፣
አመሌካች ሁሇት ማቅሇያ ምክንያቶች ያሎቸው በመሆኑ በመመሪያው አንቀጽ 16(7)
መሰረት እያንዲንዲቸው ሶስት እርከን እንዯሚያስቀንሱ፣ወንጀለ በሙከራ ዯረጃ የቀረ
በመሆኑም ሁሇት እርከን እንዯሚያስቀንስ ገሌጾ በአጠቃሊይ ስምንት እርከን ሲወረዴ
ፌቅዴ ስሌጣኑ በእርከን በአባሪ አንዴ እርከን 31 ስር እንዯሚወዴቅና በዙህ እርከን
ሇፌርዴ ቤቱ የተተወው ፌቅዴ ስሌጣን ዯግሞ ከአስራ ሁሇት አመት እስከ አስራ አራት
አመት

ከአምስት

ወር

ፅኑ

እስራት

መሆኑን፣ከዙህ

ውስጥ

አመሌካችን

ሉያርማቸው፣ሉያስተምራቸውና ላልችንም ሉያስጠነቅቅ የሚችሇው የቅጣት መጠን
አስራ አራት አመት መሆኑን ሇይቶአመሌካቹ በ14 ዓመት ጽኑ እስራት እንዱቀጡ
የወሰኗሌ፡፡አመሌካች በዙህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛችን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት

ይግባኝ

ሰሚ

ችልት

በመ/ቁጥር

76730

ያቀረቡ

ሲሆን

ይግባኛቸው

በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 195(1) መሰረት ተሰርዝባቸዋሌ፡፡በላሊ በኩሌ የአሁኑ ተጠሪ
በውሳኔው ቅር በመሰኘት ይግባኙኝ ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
አቅርቦ በመ/ቁጥር 76793 ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ችልቱ ጉዲዩን መርምሮ ከዴርጊቱ
አፇጻጻም ግናኝነት፣ ከተጠሪው አዯገኝነት፣ከዴርጊቱ ባህርይ አዱስነት በህብረተሰቡ ሊይ
ከሚያሳዴረገው ሰቆቃ አንጻር ሲታይ ቅጣቱን በቅጣት አወሳሰን መመሪያ መወሰን ተገቢ
ያሌነበረ መሆኑን በምክንያት ይዝ የስር ፌርዴ ቤትን የቅጣት አወሳሰን አካሄዴ ውዴቅ
አዴርጎ ከወንጀሌ ሔጉ የቅጣት አወሳሰን መርሆዎችና ከወንጀሌ ሔጉ መሰረታዊ አሊማ
አንጻር

በመመርመር

አመሌካች

በ20/ሃያ

አመት/ጽኑ

እስራት

እንዯቀጡ

ሲሌ

ወስኗሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በጥፊተኝነትና በቅጣት ውሳኔ ሲሆን
ሁሇቱም

ፌርዴ

ቤቶች

በጉዲዩ

ሊይ

ውሳኔ

ሲሰጡ

መሰረታዊ

የሆነ

የሔግ

ስህተትፇጽመዋሌ በማሇት ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታቸው ተመርምረው በችልቱ
እንዱታይ በመዯረጋቸው ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
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የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየተገሇጸውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሳ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሇቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡
አመሌካች ሇወንጀሌ ዴርጊቱ ጥፊተኛ በተባለበት ነጥብ ሊይ ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ
የወንጀሌ ዴርጊቱ ከባዴ የአካሌ ጉዲት ወይም ተራ የሆነ የሠው ግዴያ ወነጀሌ

ነው

በማሇት በበዙህ ረገዴ አግባብነት ባሇቸው የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 555 እና 540
ዴንጋጌዎች መሰረት የጥፊተኝነት ውሳኔ እንዱሰጥሊቸው ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ
ቅሬታ ተቀባይነት አጥቶ ጉዲዩ ሇዙህ ሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ የተዯረገው ዴርጊቱ
ላሉት መፇፀሙ በቅጣት ማክበጃነት በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመያዘንና በዙህ
ረገዯ

የቀረበውን

ይግባኝ

ጠቅሊይ

ፌርዴ

ቤት

ሳያርም

የመቅረቱን

አግባብነት

ሇመመርመር ተብል ሲሆን የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመ/ቁጥር 76793 የሰጠው የሃያ አመት ፅኑ እስራት ቅጣት ሊይ የቀረበው የሰበር
አቤቱታ ጭብጡ ሳይሇይ አመሌካች በሰ/መ/ቁጥር 80815 ከአቀረቡት ቅሬታ ጋር
እንዱታይ ተዯርጎ የቀረበ ነው፡፡ሆኖም አንዴ ጉዲይ ሇዙህ ሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ
የሚያዜ ጭብጥ የተከራካሪ ወገኖች የመከራከር መብት እስከተጠበቀ ዴረስ ችልቱ
በተያው ጭብጥ ብቻ ተወስኖ የመሰረታዊ ሔግ ስህተት መኖር ያሇመኖሩና አስገዲጅ
የሔግ ትርጉም እንዱሰጥ

የሚገዯብበት አግባብ የላሇ በመሆኑ ከሊይ የተጠቀሱት የአጣሪ

ችልት ጭብጦችን መከተለ የግዴ ሁኖ አሊገኘነውም፡፡በመሆኑም የዙህን ችልት ምሊሽ
የሚያስፇሌጉ አበይት ነጥቦች፡1. አመሌካች ጥፊተኛ ሉባለ የሚገባው የትኛው የህግ ዴንጋጌ ነው?
2. በአመሌካች ሊይ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠው የቅጣት
ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት ሇማሇት ይቻሊሌ?ወይስ አይቻሌም?
የሚለት ሁነው ተገኝተዋሌ፡፡

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡-አመሌካች የተከሰሱት በግፌ ሰው ሇመግዯሌ
ሞክረዋሌ፣ሔገ ወጥ የጦር መሳሪያ ይው ተገኝተዋሌ ተብል ሲሆን የዴርጊቱን
አፇጻጸም ክዯው ተከራክረው አቃቤ ሔግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን
አቅርቧሌ፡፡የአቃቤ ሔግ ማስረጃ ሁነው ከቀረቡት የሰው ምስክሮች መካከሌ 1ኛዋ የግሌ
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ተበዲይ ሲሆኑ ፌርዴ ቤት ቀርበው በሰጡት የምስክርነት ቃሌ፡- ከአመሌካች ጋር ቀዯም
ብል

ጋብቻ

መስርተዉ

አብረዉ

ሲኖሩ

እንዯነበረ፣ነገር

ግን

በፌቺመፌረሱንናከዙያበኃሊምቢሆንአሌፍአሌፍይገናኙየነበረመሆኑንካሌተገናኙ

ጋብቻዉ
ይዜትባት

እንዯነበር፤ መስከረም 2 ቀን 2004 ከምሽቱ 4፡00 ሰዓት አካባቢ አመሌካች ሇተበዲይ
ስሌክ ዯዉል ወዯ ቤቷ እየመጣ መሆኑን ገሌጾ ከምሽቱ 4፡30 ሰዓት ቤቷ ዯርሶ
አስፇቅዶት ሲጋራ ማጨሱን፤ ሌጅ ስሊሇመዉሇዲቸዉና ስሇመሇያየታቸዉ ካነሳ በኃሊ
በመሀሌ በግርግዲ ሊይ ከተሰቀለ የቤተሰቧ አባሊት ፍቶ ግራፍች መካከሌ ሇምን የሱ
ፍቶግራፌ አሌኖረም በሚሌ ሲጠየቃት ማን ብዬ ሌስቀሌህ ስትሇዉ መጨቃጨቅ
እንዯጀመሩ፣ ጠዋት ሥራ ስሊሇኝ ሂዴሌኝ ሌተኛ ስትሇዉ እሽ ብል በመነሳት የመጨረሻ
ስጦታ አሇኝ በማሇት ከኪሱ ሽጉጥ አዉጥቶ በመጀመሪያ ወዯ ግዴግዲ አፇሙዘን በማዝር
ሲያነጣጥር

በመዯንገጥ

እየቀሇዴክ ነዉ

በማሇት ስትጠይቀዉ ቁጭ

በይ በማሇት

የሇበሰችዉን ቲሸርት በመያዜ ፌራሽ ሊይ እንዯጣሊት፤ በወዯቀችበት በሽጉጥ ግንባሯን፤
በእግሩም ወገቧን መርገጡን፤ ተነስታና ሸሽታ ሮጣ መኝታ ቤት ስትገባ ተከትሎት
መግባቱንና

ሽጉጡን

ሇማስጣሌ

ስትሞክር

ተያይዉ

መዉዯቃቸዉን፣

ወዱያዉም

አንገቷን በማነቅ፣ እግሮችዋን በእግሮቹ ጠምዜዝ ሲይዚት በመጨናነቅ ተዜሇፌሌፊ
ስትወዴቅ እንዲሌሞተች በማረጋገጥ ከኪሱ ስሇት ነገር በማዉጣት የግራ ዓይኗን ዯጋግሞ
እንዯወጋት፤ የቀኝ ዓይኗን ሇመዉጋት ሲሞክር እጇን ብዘ ቦታ የወጋትና የቆረጣት
መሆኑን፤ የተሇያዩ ስዴቦችን በመሳዯብ ፀጉሯን ይዝ ጎትቶ በማዉጣት እንዯገና በግራ
ዓይኗ ዉስጥ ጣቱን በማስገባት ዓይኗን ጎሌጉል ማዉጣቱን፤ ወዱያዉኑ በእርግጫ
ጭንቅሊቷን

ከመሬት

ጋር

አጋጭቶ

መጨፌሇቁን፤ብዘ

ዯም

እየፇሰሳት

በመሆኑ

እየዯከመች እንዯመጣች፤ በአፌንጫዋ ዯም በመሙሊቱ በአፎ እየተነፇሰች እንዯነበረና
ወገቧን በኃይሌ ሲመታት መሬት ሊይ ስትወዴቅ ከተወሰነ ቆይታ በኃሊ እጇን ብዴግ
አዴርጎ ሽጉጡን ካሲያዚት በኋሊ ራስዋን ስታ መቆየቷንና ስሟ ሲጠራ ሰምታ መንቃቷን
ፖሉስ መሆኑን አዉቃ እንዯአናገረችና ወዯ ሀገር ዉስጥና ከሀገር ዉጪ(ባንኮክ) በመሄዴ
ታክማ ሔይወቷ መትረፈ ገሌፃ መስክራሇች፡፡ላልች የአቃቤ ሔግ ምሰክሮችም ከዴርጊቱ
በኋሊ ወዯ ቦታው ዯርሰው በግሌ ተበዲይ ሊይ የዯረሰውን የጉዲት አይነትና ጉዲት
አዴራሹም አመሌካች መሆኑን ያወቁበትን መንገዴ የመሰከሩ ምክስሮች ናቸው፡፡እንዱሀም
ከዴርጊቱ በፉት በግሌ ተበዲይና በአመሌካች መካከሌ የነበረውን ግንኙትም አቃቤ ሔግ
በማስረጃዎች ያረጋገጠው ጉዲይ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡በግሌ ተበዲይ ሊይ
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የዯረሰዉን አካሊዊና የስነ ሌቦና ጉዲት በተመሇከተም የግሌ ተበዲይ በጥቃቱ በሊቂነት
ሁሇቱን ዓይኖቿን መታወሯን፤ በሁሇቱ የዓይን ቆቦቿ ሊይ የዲኑ ጠባሳዎች የሚታዩ
መሆናቸዉ፤ በጀርባዋ ሊይ የዯረሰ ቁስሇት፤ የጡንቻ ያሇመታዜ ዯርሶ እንዯነበረ፤ በራስ
ቅሌ እና በሁሇቱ እጆች ሊይ የዯረሱ ቁስልች፤ ከባዴ የጭንቀትና የዴብርት ስሜት
ያሊትና ከጭንቀት የተነሳ ወዯፉት ሉያጋጥም ከሚችሌ የአዕምሮ መታወክ ችግር
ሇመከሊከሌ

ቢያንስ

እንዯሚያስፇሌጋት
ያሳያሌ፡፡የአመሌካች

ሇስዴስት
በህክምና
መከሊከያ

ወራት

ወይም

ማስረጃዎች

ከዙያ

የተረጋገጠ

ማስረጃዎች

ይህንኑ

በሊይ

የአዕምሮ

መሆኑን
በአቃቤ

የክርክሩ
ሔግ

ሔክምና
ሂዯት

ማስረጃዎች

የተረጋገጠውን የዴርጊቱን አፇፃጸም የማያስተባብለ መሆኑን ፌሬ ነገሩን የማጣራትና
ማስረጃን የመመን ስሌጣን ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ሲሆን ይህ ችልት
በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ) እና አዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ
10 ከተሰጠው የመሰረታዊ የሔግ ስህተት ማረም ስሌጣን አኳያ እንዲለ የሚቀበሊቸው
ናቸው፡፡በላሊ አገሊሇፅ ይህ ችልት ፌሬ ነገርን የማጣራትና ማስረጃን የመመን ስሌጣን
ስሇላሇው ስሌጣን ባሊቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 እና
149 በተመሇከተው የማስረጃ መሇኪያ መርህ መሰረት የተረጋገጡትን ፌሬ ነገሮች እንዯ
እውነት የሚቀበሊቸው እንጂ ፌሬ ነገሩን በማጣራት ወይም ማስረጃውን በመመን
የሚቀይራቸው ጉዲዮች አይዯለም፡፡
ከሊይ በፌሬ ነገር ከተመሇከተዉ ከወንጀለ አፇጻጸምና ከዯረሰዉ ጉዲት አንጻር ሲታይ
በተሇይ አመሌካች የተበዲይን ሁሇቱንም ዓይኗን ጎሌጉል ማዉጣቱ እጅግ ግናኝና ጭካኔ
የተሞሊበት

ተግባር

መሆኑን፣

አመሌካች

ይህን

ተግባር

የፇፀመው

በመካከሊቸው

የነበራቸዉ ጋብቻ በስምምነት እንዱፇርስ በፌቺ ሰነዲቸዉ ሊይ ‹‹በሰሊማዊና በሰሇጠነ
መንገዴ በስምምነት ማንም ሳያስገዴዯኝ

በራሴ ፌቃዴ በምስክሮች

ፉት ጋብቻዉ

እንዱፇርስ ፌቃዳን መስጠቴን በተሇመዯዉ ፉርማዬ አረጋግጣሇሁ›› ብል በስምምነት
ካፇረሰ በኃሊ ስሇመሆኑ ፌሬ ነገሩን ያጣሩት ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲዩ በመሆኑ
በዙህ አግባብ በመሇያየታቸዉ ሇዙሁም ዋና ምክንያት ተበዲይ ነች የሚሌ እምነት
በመያዜ የበቀሌ ስሜቱን ሉወጣዉ በሚችሌበት ሁኔታ ተጎጂዋ ስቃይ በተሞሊበት
አሟሟት ህይወቷ እንዱያሌፌ መፇጸሙን የሚያሳይ ስሇመሆኑ፣የወንጀሌ አፇጻጸም
ሲታይም የጭካኔዉ ዯረጃ ከባዴ መሆኑን፣የአመሌካችን አዯገኝነት በግሌጽ የሚያሳይ
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መሆኑን፣ዴርጊቱ የተፇፀመው ላሉት ከመሆኑም በሊይ አዯገኛ በሆነ የጦር መሳሪያ
መሆኑ የሚያስገነዜቡን ሁነው አግኝተናሌ፡፡
በመሰረቱ የሰው ግዴያ ወንጀሌ በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 539(1(ሀ)) መሰረት ዴርጊት
ፇጻሚውን ሉያስጠይቅ የሚችሇው ዴርጊቱ ሆነ ተብል አስቀዴሞ በማሰብና በመጋጀት
ሲፇፀም ወይም በአንቀጽ

84

ወይም 86 ስር የተመሇከቱት አክባጅ ሁኔታዎች

በተገኙበት ሁኔታ የወንጀሌ አዴራጊው በተሇይ ጨካኝ፣ነውረኛ ወይም አዯገኛ መሆኑን
ሲያመሇክቱ ስሇመሆኑ ተጠቃሹ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ከዙህም መገንብ የሚቻሇው
በዴንጋጌው ስር የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች በየራሳቸው መቆም የሚችለ
ስሇመሆናቸው ነው፡፡እነዙህ የወንጀለ ማቋቋሚያ የሆኑት ነጥቦችም በቅጣት አወሳሰን
ጊዛ ግምት ውስጥ ሉገቡ የማይገቡ መሆኑን ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 84(2) ዴንጋጌ
ይት የምንገነበው ጉዲይ ነው፡፡
ከሊይ የተመከቱትን ፌሬ ነገሮች 1ኛ ተጠሪ የግዴያ ወንጀለን አስቦበትና ቀዴሞ
ተጋጅቶበት በጭካኔ ወይም በአዯገኛነት በተሇይም በማንአሇብኝነት የፇፀመው ስሇመሆኑ
ያሳያለ ከሚባለ በስተቀር በእሇታዊ ፀብ እና አሇመግባባት ምክንያት

ወይም ከባዴ

የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ሇማዴረስ በማሰብ የፇፀመው ዴርጊት ነው ሇማሇት የሚያስችለ
አይዯለም፡፡አንዴ ሰው በጋብቻ ተሳስራ የነበረችውን ሴት ጋብቻው በሔጉ አግባብ ከፇረሰ
በኋሊ ሴትዋን ሽሌማት ይዤሌሽ መጥቼአሇሁ ብል ቤቷ ዴረስ ላሉቱን ከሄዯ በሁዋሊ
ሔግና ሥርዓት ባሇበት አገር ጭካኔ በተሞሊት ሁኔታ አይንን በሚያህሌ በማይተካ
የአካሌ ክፌሌ ጣት በማስገባት ማውጣት በማንአሇብኝነት፣በቂምና በቅናት መንፇስ
ክቡሩን የሰው ሔይወት በግፌ ሇማጥፊት ሞክሯሌ ከሚባሌ በስተቀር በማናቸውም
መመኛ ግዴያውን ተራ የሰው ግዴያ ወይም ከባዴ የአካሌ ማጉዯሌ ወንጀሌ ሉያዯርግ
የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች በአቃቤ ሔጉ ማስረጃ
የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር

ከሔጉ ጋር በማገናብ አመሌካችን

በወ/ሔ/ቁጥር 27(1)እና

539(1ሀ) ስር የሠጡትን የጥፊተኝነት ውሳኔ የሚነቀፌበትን አግባብ ስሊሊገኘን በዙህ
ረገዴ የቀረበውን የአመሌካችን ቅሬታ አሌቀበሌነውም፡፡
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- በመሰረቱ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 27(1)
539(1)ሀ)) ስር ጥፊተኛ የተባሇ አጥፉ ሉቀጣ የሚገባው እዴሜ ሌኩን በፅኑ እስራት
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ወይም

በሞት

ስሇመሆኑ

ተጠቃሽ

ዴንጋጌዎች

ያሳያለ፡፡

ይህ

የወንጀሌ

ዴንጋጌ

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በወንጅ ሔጉ አንቀጽ 88(4) በተሰጠው ስሌጣን መሰረት
የወንጀሌ ዯረጃ ከአወጣሊቸው ዴንጋጌዎች መካከሌ አንደ ነው፡፡እንዱህ በሆነ ጊዛ ቅጣቱ
የሚወሰንበት

አግባብ

የቅጣት

አወሳሰን

መመሪያው

በአንቀጽ

13

ስር

ርግቷሌ፡፡የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንኑ መሰረት አዴርጎ ቅጣቱን የወሰነ ሲሆን
የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዯግሞ ቅጣቱን በመመሪያው
መወሰኑ ተገቢ ያሌነበረ መሆኑን በማመን የወንጀሌ ሔጉን ዓሊማና ግብ ያሳካሌ ያሇውን
የቅጣት መጠን ከቅጣት አወሳሰን መመሪያ በመውጣት መወሰኑን የውሳኔ ይትና
መንፇስ የሚያስረዲ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በመሠረቱ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፖብሉክ የወንጀሌ ህግ የአገሪቱን
የወንጀሌ ህግ ግብ በአዋጅ ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 1 ስር ሲዯነግግ “የወንጀሌ ህግ ግብ
ወንጀሌ

እንዲይፇፀም

መከሊከሌ

ሲሆን

ይህንን

የሚያዯርገው

ስሇወንጀልችና

ስሇቅጣታቸው በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት፣ ማስጠንቀቂያነቱ በቂ ባሌሆነበት ጊዛ
ወንጀሌ

አዴራጊዎቹ

ተቀጥተው

ላሊ

ወንጀሌ

ከመፇፀም

እንዱቆጠቡና

ሇላልች

ማስተማሪያ እንዱሆኑ ወይም እንዱታረሙ በማዴረግ ወይም ተጨማሪ ወንጀልች
እንዲይፇፀሙ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው በማዴረግ ነው” በማሇት ያስቀምጣሌ፡፡ ህጉ
በአንቀጽ 87 ሊይ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች ህጉ ሉዯርስበት ያሠበውን ዓሊማ
ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፇስ መሠረት መፇፀም እንዲሇባቸው በመርህ
ዯረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ይኸው አንቀጽ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ምን ጊዛም ሠብዓዊ
ክብርን በሚጠብቅ መንገዴ መፇፀም እንዯሚኖርባቸው ያስገነዜባሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ
አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሣሠንን በተመሇከተ
ርር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ ይዞሌ፡፡ በዙህ አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ አንቀጾች
የሚያሣዩት ፌርዴ ቤቱ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወሰነው የወንጀሌ ህጉን
ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው የሚዯነግጉትን
የሌዩ ክፌለ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው
የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን ወንጀሌ
ሇማዴረግ

ያነሣሡትን

የትምህርቱን

ዯረጃ፣

ምክንያቶችና
እንዱሁም

የአሣቡን

የወንጀለን
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ዓሊማ
ከባዴነትና

የግሌ

ኑሮውን

የአፇፃፀሙን

ሁኔታ፣
ሁኔታዎች

በማመዚን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ ክፌሌ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ፌርዴ
ቤቱ

እጅግ ቀሊሌ

ከሆነው

ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ

ዴረስ ያሇውን በጥንቃቄ

በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን የቅጣት አወሳሳን
ዯንቡ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ከሊይ እንዯተገሇጸው ቅጣት የሚወሰነው በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ
88(2)፡ስር፡የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን ግንዚቤ ውስጥ በማስገባት ነው፡፡
ዯረጃ ሊሌወጣሊቸው የወንጀሌ ዴንጋጌዎች ዯረጃ የሚወጣበትን አግባብ የቅጣት አወሳሰን
መመሪያው በአንቀጽ 13 ከማስቀመጡ በተጨማሪ በ አንቀጽ 21/1/ መሠረት የወንጀሌ
አፇጻጸሙ ሆነ ባህሪዉ በቅጣት አወሳሰን መመሪያዉ መሠረት ሇመወሰን የማያስችሌ
ሆኖ ሲገኝ ወይም ቅጣቱ ፌትሔን የሚያዚባ ነዉ ብል ፌ/ቤቱ ካመነ መመሪያዉን
ተግባራዊ ሇማዴረግ ያሌቻሇበትን ምክንያት በዜርዜር በማስቀመጥ በመመሪያዉ ሊይ
ከተቀመጠዉ በተሇየ መሌኩ ቅጣት ሉወስን ይችሊሌ በማሇት አስቀምጧሌ፡፡ እንዱሁም
መመሪያው በወንጀሌ ሔጉ ስሇቅጣት አወሳሰን ከተዯገጉት ዴንጋጌዎች ጋር ተጣጥሞ
መተርጎም እንዯሚገባው በአንቀጽ 4(9) ስር ያሰፇረ ሲሆን

የወ/ሔ አንቀጽ 187 ዴንጋጌ

ሲታይም ቅጣት ከወንጀሌ ሔጉ አሊማና ግብ ጋር በተጣጣመ መሌኩ የጥፊቱን ከባዴነት
በማመዚን በዴንጋጌዉ ከተወሰነዉ የቅጣት ጣራ ሳያሌፌ ቅጣት ሉወስን እንዯሚገባ
ያስገነዜባሌ፡፡በመሆኑም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የስር ፌርዴ ቤት በቅጣት አወሳሰን
ረገዴ የተከሇተው አካሄዴ አመሌካች ጥፊተኛ ሇተባሇባቸው ሁሇት የወነጀሌ ዴርጊቶች
በቅጣት አወሳሰን መመሪያዉ መሠረት የተወሰነዉ የ14 ዓመት ፅኑ እስራት ቅጣት
ፌትሔን የሚያዚባ ሆኖ መገኘቱን በማመንና ሇዙህም ሔጋዊ ምክንያት ያሊቸውን ነጥቦችን
ርዜሮ ቅጣቱን በመመሪያዉ አንቀጽ 21 መሠረት መወሰን እንዯሚገባዉ ተገንዜቦ
እንዱሁም በቅጣት ማክበጃነትና ማቅሇያነት በማስረጃና

በሔግ የተዯገፈና በችልት

ተቀባይነት ያገኙትን ግንዚቤ ዉስጥ በማስገባትና በማመዚን ፌትሔዊ ቅጣት ነዉ
ያሇውን በ20(ሃያ) ዓመት ፅኑ እስራት ቅጣት አመሌካች እንዱቀጡ መወሰኑን የክርክሩ
ሂዯት የሚያስገነብን ጉዲይ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ይህ ዯግሞ መመሪያውም ሆነ የወንጀሌ
ሔጉ ስሇቅጣት አወሳሰን ፌርዴ ቤት ሉከተሇው ስሇሚገባው ስርዓት ከአስቀመጡት ውጪ
ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡በወንጀሌ ሔጉ ስሇቅጣት አወሳሰን የተዯነገጉት የቅጣት
አወሳሰን መርሆዎች እና በሔግ አውጪው ስሌጣን

በተሰጠው የፋዳራሌ ጠቅሊይ

ፌርዴ ቤት የወጣ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ሊይ መሰረታዊ የሆነ ጥሰት ከላሇ ዯግሞ
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ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔግ መንግስት አንቀጽ 80(3(ሀ))እና አዋጅ ቁጥር
25/1998 አንቀጽ 10 መሰረት በተሰጠው ስሌጣን አግባብ የቅጣት መጠኑን የሚቀንስበት
አግባብ የሇም፡፡በላሊ በኩሌ ተጠሪ የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇአመሌካች በቅጣት ማቅሊያነት
በያዘሊቸው ምክንያቶች ሊይ ተቀባይነት ሉኖራቸው አይገባም ነበር በማሇት ሇአመሌካች
የሰበር አቤቱታ መሌስ ሲሰጥ የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 196 ዴንጋጌን በመጥቀስ
ውዴቅ እንዱሆኑ እና ቅጣት እንዱጨመር ዲኝነት መጠየቁን ከመሌስ ማመሌከቻው ሊይ
ተገንዜበናሌ፡፡ይሁን እንጂ የአቃቤ ሔግ ጥያቄ ሔጋዊ መሰረት የላሇውና ስነ ስርዓቱን
ጠብቆ

ያሌቀረበ

በመሆኑ

በዙህ

ችልት

ተቀባይነት

የሚያገኝበትን

አግባብ

የሇም፡፡ምክንያቱም አንዴ ግሇሰብ ቅጣት በዚ በማሇት በሚያቀርበው የይግባኝ ወይም
የሰበር

አቤቱታ ሊይ በስርዓቱ አግባብ ቅጣቱ አንሷሌ በማሇት አቃቤ ሔግ ቅጣቱ

እንዱጨመር በመሌሱ ሊይ ዲኝነት የሚጠይቅበትና ፌርዴ ቤቱም የሚቀበሌበት አግባብ
የላሇ ሲሆን የወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 196 ዴንጋጌ አፇፃጸም ከብዘ

ተከሳሾች መካከሌ

አንደ ወይም የተወሰኑት ይግባኝ ብሇው የተወሰኑት ይግባኝ ሳይለ ሲቀሩና የይግባኙ
ውጤት ይግባኝ ያሊለትንም ጭምር የሚጠቅም ሁኖ ሲገኝ ተግባራዊ የሚሆን እንጂ
ሇአሁኑ አይነት የአቃቤ ሔግ ክርክር ተፇፃሚነት ያሇው አይዯሇምና፡፡
ሲጠቃሇሌም ምንም እንኳን የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴርጊቱ ላሉት የተፇፀመ
ነው

የሚሇውን

ምክንያት

በወንጀሌ

ሔጉ

አንቀጽ

84(1(ሏ))

መሰረት

የወንጀለ

ማቋቋሚያ ሁኖ ሳሇ ቅጣቱን ሇማክበዴ መጠቀሙ ከወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 84(2) ጋር
አብሮ የማይሄዴ ቢሆንም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ቅጣቱን የወሰነው ቅጣቱን በቅጣት
አወሳሰን መመሪያ መወሰን ፌትህ ሉያዚባ የሚችሌ መሆኑን እምነት አሳዴሮና ሔጋዊ
ምክንያቶችን በማስፇር በመሆኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዯ ቤት ሇቅጣት ማክበጃነት
የያው ምክንያት ሔጋዊ አይሇም በሚሌ የቀረበው የአመሌካች ቅሬታ በውጤቱ ሊይ
ሇውጥ ሉያስከትሌ የሚችሌ ሁኖ ስሊሌተገኘ ባሇመቀበሌ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት በጉዲዩ የሰጠው

የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ

የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሳኔ
1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዜገብ ቁጥር 112331 ታህሳስ

16

ቀን 2004

ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 76730 ሚያዙያ 01 ቀን
2004 ዓ/ም የፀናው የጥፊተኝነት ውሳኔ፣እንዱሁም በዙሁ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት በመ/ቁ;ጥረ 112331 ታህሳስ 20 ቀን 2004 ዓ/ም ተሰጥቶ የነበረው የ14
አመት ፅኑ እስራት በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር
76793 ታህሳስ 26 ቀን 2005 ዓ/ም በዋሇው ችልት ተሻሽል አመሌካች በ20(ሃያ)
ዓመት ፅኑ አስራት ቅጣት እንዱቀጡ የተሰጠው ውሳኔ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር
195/2/(2(ሇ-2)) መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 27(1) እና 539(1(ሀ) ስር ጥፊተኛ ተብሇው
በ20(ሃያ)ዓመት ፅኑ እስራት እንዱቀጡ መወሰኑ ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡
3. የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው የጥፊተኝነትና
የቅጣት ውሳኔ የጻና መሆኑን አውቆ ቅጣቱን ተከታትል እንዱያስፇፅም ሇአዱስ
አበባ ማረሚያ ቤት ይጻፌ ብሇናሌ፡፡

መዜገቡ ተግቷሌ፤ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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የሰ/መ/ቁ/ 86883
መስከረም 23 ቀን 2006 ዓ.ም
ዲኞች፡-ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ረታ ቶልሳ
ሙስጠፋ አህመዴ
አመሌካች፡- 1. …….……….
2. …………..

የቀረበ ሇም

ተጠሪ፡- የኦሮሚያ ክሌሌ አቃቤ ሕግ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፍ ር ዴ
ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረውም በባላ ከፍተኛ ፍ/ቤት ነው፡፡ በዚህ
ፍ/ቤት የአሁኑ ተጠሪ በአሁኑ አመሌካቾች ሊይ የመሠረተው የወንጀሌ ክስ በ1996
ዓ.ም የወጣውን የወ/ህ/አንቀጽ 32(1(ሀ)(ሇ))እና 539(1ሀ) ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፍ
አመሌካቾች ሰውን ሇመግዯሌ በመስማማትና የሚገዴለበትን ሁኔታ ቀዯም ብሇው
በመስማማት 1ኛው አመሌካች ሟች “ ሀ ” ከተባሇችሇው ጋር ቀዴም ብል ሊሊቸው
ግንኙነት አጋባሻሊሁ ብል ሟች እምቢ በማሇቷ ምክንያት ላሊ ሰው ወዲሊች በማሇት
በቅናት በመነሳሳት ከአሌገዯሌኩሽ ብል ሲዝት በመቆየት ከሁሇተኛ አመሌካች ጋር
ሁኔታውን በማመቻቸት ሏምላ 30 ቀን 2002 ዓ/ም ከሮቤ ከተማ ወዯ ጎባ አምጥተዋት
በግምት ከቀኑ 4፡00 ሠዓት ሲሆን ጎባ ወረዲ ጎባ ከተማ ተክሌዬ ገዲም ወዯ ተባሇው
ቦታ ወስዯው አፏን በፕሊስተር አፍነዋት በሲባጎ በማነቅ በአካሌዋ በስተጀርባ ከስምንት
ቦታና ጡቷ ስር አንዴ ቦታ በአጠቃሊይ በአካሌዋ ከዘጠኝ ቦታ ሊይ በጩቤ ወግተዋት
በአሰቃቂ ሁኔታ፤ ጭካኔ በተሞሊበት

መንገዴ ገዴሇዋት በጫካ ውስጥ ጥሇዋት ሄዯው
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በ1/12/2002 ዓ/ም ሬሳዋ ከጫካ ውስጥ መገኘቱን ገሌጾ አመሌካቾች በግፍ ሰው
ገዴሇዋሌ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ አመሌካቾች ክሱን ክዯው በመከራከራቸው ዏቃቤ
ሕግ አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረዎችን አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ
የአመሌካቾች የመከሊከሌ መብት ተጠብቆሊቸው የመካሇከያ ማስረጃዎችን አቅርበው
አሰምተዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የባላ ዞን ከፍተኛ ፍርዴ
ቤትም አመሌካቾች የዏቃቤ ሕግ ማስረጃዎችን ያሊስተባበለ መሆኑን ያሳያለ ያሊቸውን
ምክንያቶችን

ዘርዝሮ

የመከሊከያ

አመሌካቾችን

በዏቃቤ

ሕግ

ማስረጃዎቻቸውን

በኩሌ

ተጠቅሶ

ቃሌ

ውዴቅ

በቀረበባቸው

ዴንጋጌ

ያዯረገ
ስር

ሲሆን
ጥፋተኛ

አዴርጓሌ፡፡ በቅጣት ረገዴም የአሁኑ 2ኛ አመሌካች ሶስት የወንጀሌ ሪኮርዴ ያሇበት
መሆኑና በተሇይም የግዴያ ወንጀሌ ፈፅሞ ጥፋተኛ ተብል እስሩን በማረሚያ ቤት ሁኖ
ጨርሶ ከወጣ በኋሊ ዴርጊቱን መፈጸሙ መረጋገጡን፣ 1ኛ ተጠሪም ቢሆንም ማቅሊያ
ምክንያት

የላሇው

መሆኑን

ጠቅሶ

ሁሇቱንም

በሞት

እንዱቀጡ

ሲሌ

ወስኗሌ፡፡አመሌካቾች በስር ፍርዴ ቤት በተሰጠው የጥፋተኝነም ሆነ የቅጣት ውሳኔ ቅር
በመሰኘት ይግባኛቸው ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት
አሊገኙም፡፡እንዱሁም አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት
አቅርበው

ግራ

ቀኙ

ከተከራከሩ

በኋሊ

የስር

ፍርዴ

ቤት

ውሳኔ

ሙለ

በሙለ

ጸንቷሌ፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በጥፋተኝነት እና በቅጣት ውሳኔው ሊይ
ነው፡፡
የአመሌካቾች
ስሇመፈጸማቸው
በፖሉስና

የሰበር

አቤቱታ

መሰረታዊ

ይዘትም

በወንጀሌ ሕግ የማስረጃ ምዘና

በፍርዴ

ቤት

የአቃቤ

ሕግ

ብቸኛው

ዴርጊቱን

አመሌካቾች

መርህ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታና
የአይን

ምስክር

ሰጠ

የተባሇው

የምስክርነት ቃሌ በተዕጽኖ የተገኘ ሁኖ እያሇ የመከሊከያ ማስረጃዎች ቃሌ ውዴቅ
ተዯርጎ የወንጀሌ ዴርጊቱን ፈጽማችኋሌ ተብል የጥፋተኝነትና የሞት ቅጣት ውሳኔ
መሰጠቱ ያሊግባብ ከመሆኑም በሊይ የቅጣቱ ውሳኔም ሕጉን የተከተሇ ሳይሆን የተጋነነ
ነው በማሇት ውሳኔው እንዱታረም ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚሳይ ነው፡፡ አቤቱታው
ተመርምሮም 1ኛው አመሌካች ሪኮርዴ አሌቀረበበትም እየተባሇ በሞት እንዱቀጣ
ተብል የተወሰነው ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልቱ
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እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ የግራ ቀኙ በፅሐፍ
እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይየገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች
አኳያ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዚህን ችልት ምሊሽ
የሚያስፈሌገው አቢይ ነጥብ በ1ኛ አመሌካች ሊይ በበታች ፍርዴ ቤቶች የተሰጠው
የቅጣት ውሳኔ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አሇበት? ወይስ የሇበትም? የሚሇው ሁኖ
አግኝቶታሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቾች ሟች አሌማዝ ንጉሴን ሇሕሌፈተሕይወት ዲርገዋሌ፣የዴርጊቱ አፈጻጸምም በግፍ የስው ግዴያ ወንጀሌን የሚያቋቋም
ነው ተብል ጥፋተኛ የተባለት አንዴ የአይን ምስክር አመሌካቾች ሟቿን ሲገዴለና
በዴርጊቱ

የነበራቸውን

ተሳትፎ

ምስክሮች ቃሌም ሟቿና

ስሇማየቱ

በግሌጽ

በመመስከሩ፣ላልች

1ኛው አመሌካች በመካከሊቸው

የአቃቤ

የነበራቸውን የሻከረ

ግንኙነትና ሟች ከህሌፈተ ሕይወቷ በፊት አመሌካች ሲዝትባት የነበረ መሆኑን
የነገረቻቸውና
የነበረውን

እነሱም

የሌብስና

የሚያውቁ

የፀጉር

ዊግ

መሆኑን

እንዱሁም

አይነት፣የት

በወቅቱ

እንዯገዛችና

ሟች

ሟች

ሌብሳው

ተገዴሊ

ወዯ

ተገኝችበት ቦታ እንዳትና በምን ምክንያት 1ኛው አመሌካች አታሌል እንዯወሰዲት
ሁኔታዎቹን ያወቁበትን መንገዴ መመስከራቸው ተረጋግጦና

በሟች ሊይ የዯረሰው

የጉዲት መጠንም በሲዱና በሏኪም ማስረጃ ተዯግፎ ቀርቦ የአመሌካቾች የመከሊከያ
ማስረጃዎች አመሌካቾች በጊዜው በላሊ ቦታና ስራ ነበሩ ብሇው የተመሰከረ ቢሆንም
አመሌካቾች ዴርጊቱን ስሊሇመፈፀማቸው ግን የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ያረጋገጣሌ
ሉያስብሌ

የሚችሌ

አሇመሆኑን

ያሳያለ

የተባለትን

ምክንያቶችን

ፍሬ

ነገርን

የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ባሊቸው ፍርዴ ቤቶች ተሇይተው ከተጠቀሱ
በኋሊ መሆኑን ነው፡፡
እንግዱህ የበታች ፍርዴ ቤቶች አመሌካቾች ዴርጊቱን ፈፀሙ በማሇት ዴምዲሜ
የዯረሱት አመሌካቾች እያንዲንዲቸው በዴርጊቱ አፈጻጸም ሊይ የነበራቸውን ቀጥተኛ
ተሳትፎ በአንዴ የአቃቤ ሕግ የአይን ምስክር በሚገባ ተረጋግጧሌ፣አመሌካቾች
በመከሊከያ ማስረጃዎቻቸውም አሌተዯገፉም በሚሌ ምክንያት ነው፡፡አመሌካቾች
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ከሚከራከሩባቸው ነጥቦች ውስጥ የአመሌካቾችን የዴርጊት ፈጻሚነት በተገቢው
መንገዴ

አቃቤ

ሕግ

በማስረጃ

ያሇማስዯገፉንና

የአቃቤ

ሕግ

ማስረጃዎችን

አመሌካቾች በመከሊከያ ምስክሮች የማስተባበሊቸው ሁኔታን የሚመሇከቱ ነጥቦች
የሚገኙ

ሲሆን

የበታች

ፍርዴ

ቤቶች

በወ/መ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁጥር

141

ስር

የተመሇከተውን የማስረጃ ምዘና መርህ ተከትሇው አመሌካቾችን ጥፋተኛ ያዯረጉ
ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት የሚያሳየን ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡በመሆኑም ከዚሁ የበታች
ፍርዴ ቤቶች ውሳኔ መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካቾች ጥፋተኛ የተባለት በጉዲዩ
ሊይ የቀረቡት ማስረጃዎቸ ተመዝነው መሆኑን ነው፡፡እንዯሚታወቀው ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት አንዴ የመጨረሻ ፍርዴ ያገኘን ጉዲይ ማረም የሚችሇው በውሳኔ ሊይ
መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት መኖሩ ሲረጋገጥ ስሇመሇሆኑ በኢ.ፌ.ዱ.ሪፐብሉክ ሕገ
መንግስት

አንቀጽ

80(3(ሀ))

እና

አዋጅ

ቁጥር

25/1988

አንቀጽ

10

ተመሌክቷሌ፡፡ከእነዚህ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፈስ መገንዘብ የሚቻሇው ዯግሞ ይህ
ሰበር ችልት ፍሬ ነገርን የማጣራት ወይም ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን የላሇው
መሆኑን ነው፡፡በተያዘው ጉዲይም አመሌካቾች አጥብቀው የሚከራከሩባቸው ነጥቦች
የመሰረታዊ ሕግ ስህተት መመዘኛን መሰረት ያዯረጉ ሳይሆን የፍሬ ነገርንና
የማስረጃ ምዘናን መሰረት ያዯረጉ በመሆናቸው በዚህ ችልት ሉታዩ የሚችለ ሁነው
አሊገኘናቸውም፡፡በመሆኑም አመሌካቾች የአቃቤ ሕግ የአይን ምስክር ቃሌ በፖሉስ
ተጽእኖ

የተገኘ ስሇመሆኑ ማረጋገጥ ባሌቻለበት ሁኔታና በላልች የአቃቤ ሕግ

ጠንካራ የአካባቢ ማስረጃዎች የምስክርነት ቃሌ የአይን ምስክሩ ቃሌ የተዯገፈ
መሆኑን የክርክሩ ሂዯት የሚያስገነዝብ ሁኖ እያሇ አመሌካቾች የአቃቤ ሕግ ማስረጃ
ክብዯት ሉሰጠው የሚገባ አይዯሇም በማሇት የሚያቀርቡት ቅሬታና ክርክር የሕግ
መሰረት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡አመሌካቾች ሇዴርጊቱ ኃሊፊነት አሇባቸው ተብል
የተወሰነው ወንጀለ መሰራቱ ወይም መፈጸሙና ተሰራ ወይም ተፈጸመ የተባሇው
ወንጀሌ ዯግሞ በአመሌካቾች መፈጸሙ በበቂና በአሳማኝ ሁኔታ ፍሬ ነገርን
የማጣራትና ማስረጃን የመመዘን ስሌጣን ያሊቸው ፍርዴ ቤቶች በተረጋገጠበት
ሁኔታ በመሆኑና ይህም በወንጀሌ ሕጉ አንቀጽ 23(4)፣32(1(ሀ)፣58 እና 539(1(ሀ))
ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፈስ የሚያሟሊ በመሆኑ በዚህ ረገዴ
የቀረበውን ክርክር የምንቀበሇው ሁኖ አሊገኘነውም፡፡
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ቅጣትን መሰረት አዴርጎ ወዯቀረበውና በአቢይ ጭብጥነት ወዯ ተያዘው ጉዲይ
ስንመሇስም የአመሌካቾች መሠረታዊ ክርክር የበታች ፍርዴ ቤቶች ያስተሊሇፉት
የሞት ቅጣት ውሳኔ የቅጣት አወሣሠኑን በተመሇከተ የወንጀሌ ህጉ በአንቀፅ 117
ስር ያስቀመጣቸውን መርሆዎች ያሊገናዘበ ነው የሚሌ ነው፡፡ 2ኛውን አመሌካች
በተመሇከተ ግን ጉዲዩን ሇዚህ ሰበር ማስቀረቢያ ነጥብ ያሌተዯረገ መሆኑን ጉዲዩ
ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ይኼው
አመሌካች የተሇያዩ የወንጀሌ ሪኮርድች ያለበት በተሇይም የሰው ግዴያ ወንጀሌ
ፈፅሞ በመ/ቁጥር 470/93 በሆነው ክስ ቀርቦበት ጉዲዩ በፍርዴ ቤት ከታዬ በኃሊ
ታህሳስ 23 ቀን 1993 ዓ/ም በዋሇው ችልት በ12 አመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ
ተፈርድበት በእስር ሊይ ቆይቶ ከታህሳስ 23 ቀን 1999 ዓ/ም ከእስር ወጥቶ ከእስር
የወጣበት ጊዜ አምስት አመት ሳይሞሊውና ሇሙያ ስሌጠና ከሄዯበት ቦታ ጠፍቶ
በመሄዴ የግዴያ ወንጀለን መፈፀሙ የተረጋገጠበት ስሇመሆኑ የክርክሩ ሂዯት
የሚያሳይ በመሆኑ ቅጣቱን ሇማቅሇሌ የሚያስችሌ ሕጋዊ ምክንያት ስሇላሇ በሞት
ቅጣት

እንዱቀጣ

መወሰኑ

በአጣሪው

ችልቱም

ተቀባይነት

ማግኘቱን

ተገንዝበናሌ፡፡በመሆኑም 2ኛ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረበው ቅሬታ በዚህ ችልት
የሚታይበትን አግባብ አሊገኘንም፡፡የ1ኛ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ሇዚህ ችልት
እንዱቀርብ የተዯረገው አመሌካቹ ሪኮርዴ አሌቀረበበትም እየተባሇ በሞት መቀጣቱን
ተገቢ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ እኛም ይህንኑ ነጥብ ከህጉ
ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡
በመሠረቱ አመሌካች ሪኮርዴ የሇበትም የሚሇው ምክንያት በስር ፍርዴ ቤቶች ውዴቅ
የሆነው የአመሌካቹ የኋሊ ታሪክ ንፁህ ነው ብል ሇመዯምዯም የማይቻሌ መሆኑን
በምክንያትነት ተጠቅሶ ነው፡፡ይህም ከዴርጊቱ አፈፃጸምና አመሌካቹ ከፊሌም ያየውን
የወንጀሌ ዴርጊት አፈጻጸም የፍቅር ጓዯኛው በሆነችው በሟቿ ሊይ በእምነት ቦታ
መፈፀሙ

ጋር

ታይቶ

የታሇፈ

መሆኑን

የበታች

ፍርዴ

ቤቶች

ውሳኔ

በግሌጽ

ያሳያሌ፡፡ከዚህ አይነት ምክንያት በመነሳት ሪኮርዴ ያሇመቅረብን እንዯቅጣት ማቅሊያ
ያሇመዝ ዯግሞ ሕጋዊ አይዯሇም ሇማሇት የሚያስችሌ ህጋዊ መነሻ የሇም፡፡ስሇሆነም
ሪኮርዴ የሇበትም የሚሌ ግሌጽ ዴምዲሜ ባሌተዯረሰበት ሁኔታ እንዯቅጣት ማቅሊያ
መያዝና የሞት ቅጣት አወሳሰን መርህ ጋር መታየት ነበረበት የሚሇው የአመሌካቹ
ክርክር ሕጋዊ መሰረት ያሇው አይዯሇም፡፡
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እንግዱህ ጉዲዩን በወንጀሌ ሕጉ የተቀመጠው ግብ፣የቅጣት አወሳሰን መርሆዎችን፣
ፍርዴ ቤት በቅጣት አወሳሰን ያሇውን ስሌጣን ጋር አዛምድ ማየቱም ተገቢነት
ይኖረዋሌ፡፡
እንዯሚታወቀው

የኢትዮጵያ

ፌዳራሊዊ

ዱሞክራሲያዊ

ሪፖብሉክ

የወንጀሌ

ህግ

የአገሪቱን የወንጀሌ ህግ ግብ በአዋጅ ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 1 ስር ሲዯነግግ
“የወንጀሌ ህግ ግብ ወንጀሌ እንዲይፈፀም መከሊከሌ ሲሆን ይህንን የሚያዯርገው
ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት፣ ማስጠንቀቂያነቱ
በቂ

ባሌሆነበት

ጊዜ

ወንጀሌ

አዴራጊዎቹ

ተቀጥተው

ላሊ

ወንጀሌ

ከመፈፀም

እንዱቆጠቡና ሇላልች ማስተማሪያ እንዱሆኑ ወይም እንዱታረሙ በማዴረግ ወይም
ተጨማሪ

ወንጀልች

እንዲይፈፀሙ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው

በማዴረግ

ነው”

በማሇት ያስቀምጣሌ፡፡ ህጉ በአንቀጽ 87 ሊይ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች ህጉ
ሉዯርስበት ያሠበውን ዓሊማ ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፈስ መሠረት
መፈፀም እንዲሇባቸው በመርህ ዯረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ይኸው አንቀጽ ቅጣቶችና የጥንቃቄ
እርምጃዎቹ

ምን

ጊዜም

ሠብዓዊ

ክብርን

በሚጠብቅ

መንገዴ

መፈፀም

እንዯሚኖርባቸው ያስገነዝባሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና
የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሣሠንን በተመሇከተ ዘርዘር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ
ይዟሌ፡፡ በዚህ አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ አንቀጾች የሚያሣዩት ፍርዴ ቤቱ ቅጣቶችን
የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወሰነው የወንጀሌ ህጉን ጠቅሊሊ ክፍሌ ዴንጋጌዎችን
እንዱሁም ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው

የሚዯነግጉትን የሌዩ

ክፍለ ዴንጋጌዎች

መሠረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ
የአዯገኛነት

መጠን

ያሇፈ

የህይወት

ታሪኩን

ወንጀሌ

ሇማዴረግ

ያነሣሡትን

ምክንያቶችና የአሣቡን ዓሊማ የግሌ ኑሮውን ሁኔታ፣ የትምህርቱን ዯረጃ፣ እንዱሁም
የወንጀለን ከባዴነትና የአፈፃፀሙን ሁኔታዎች በማመዛዘን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ
ክፍሌ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ፍርዴ ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ
እስከ ከባደ ዴረስ ያሇውን በጥንቃቄ በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን
ቅጣት እንዯሚወስንና የቅጣት አወሣሰን ትክክሇኛነትና አንዴ ወጥነት ሇማረጋገጥ
የፌዳራሌ

ጠቅሊይ

ፍ/ቤት

የቅጣት

አወሣሠን

የሚያስገነዝቡን ናቸው፡፡
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መመሪያ

(Manual)

እንዯሚወጣ

ከሊይ ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የምንረዲው አቢይ ነጥብ ቅጣቶች መወሠን ያሇባቸው
የህጉን መንፈስ በመከተሌ ዓሊማዎችንና ግቦቹንም ተፈፃሚ በማዴረግ ሀሣብ መሆኑን
ነው፡፡የህጉን መንፈስ ከመተግበር አኳያ ወንጀሇኛውን ማዕከሌ የማዴረግ ፅንሰ ሀሣብ
አጽንኦት የተሠጠው ጉዲይ ነው፡፡ ዲኞች በፅንሰ ሀሣቡ መሠረት የተሠጣቸውን
አመዛዝኖ የመወሰን ስሌጣን (Discretion) በስራ ሊይ ሲያውለ ሠብአዊ ክብርን
ከማስጠበቅ ዓሊማ ጋር መሆን ያሇበት ከመሆኑም በሊይ ህግ አውጪው በወንጀሌ ሕጉ
አንቀጽ 87 እና 1 ስር የተመሇከቱትን መሠረት በማዴረግ ዲኞች የቅጣት ውሣኔ በምን
መንገዴ መወሠን እንዯሚገባቸው በአንቀጽ 88 ስር አስቀምጧሌ፡፡ በወንጀሌ ህጉ
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ስንመሇከትም ዲኞች ከተሠጣቸው የቅጣት ክሌሌ ሣይወጡ
የአጥፊውን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ቅጣት እንዱወስኑ ህጉ ስሌጣን የሠጣቸው
መሆኑ ነው፡፡ ዲኞች አጥፊውን በተመሇከተ ከግምት ውስጥ ሉያስገቧቸው የሚገባቸው
በርካታ

የአጥፊ፡ሁኔታዎች

ቢኖሩም

የቅጣት

አወሣሠናቸው

መሠረት

የወንጀሌ

አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን /degree of individual guilt/ ስሇመሆኑ የአንቀጽ
88/2/ ዴንጋጌ

ይዘትና

አቀራረፅ ያስረዲሌ፡፡ አንቀጽ

88(2) በመጀመሪያ

ዯረጃ

የወንጀሌ አዴራጊውን የአዯገኛነት መጠን መሠረት በማዴረግ ዲኞች ቅጣት እንዱወስኑ
ማዴረጉና

ይህንን

ሲወስኑም

በዴንጋጌው

የተመሇከቱትን

የወንጀለን

አፈፃፀም

የአጥፊውን ያሇፈ የህይወት ታሪኩንና የኑሮ ሁኔታ ከግምት በማስገባት በማመዛዘን
ሇወንጀለና ሇወንጀሇኛው የሚገባውን የቅጣት መጠን እንዱወስኑ መዯንገጉ የቅጣት
ውሣኔዎችንና እርምጃዎችን እየተራራቁ እንዲይወሠኑ የማዴረግ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ
ተብል ከመታሠቡም በተጨማሪ ችግሩ የሚቀረፍበትና የሚቀነስበትን ሥርዓትም ህጉ
ዘርግቷሌ፡፡ዲኞች ቅጣት ሲወስኑ በህጉ አንቀጽ 88(2) ሇአጥፊው ተገቢ ነው ያለትን
ቅጣት ከወሠኑ በኋሊ በህጉ የተመሇከቱትን የማቅሇያና የማክበጃ ዴንጋጌዎችን መሠረት
በማዴረግ ቅጣቱን ከፍ ወይም ዝቅ ሇማዴረግ የሚችለ ስሇመሆኑ ህጉ ያሣያሌ፡፡ከሊይ
ስሇቅጣት አወሣሰን በህጉ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሲታዩ የሚያስገነዝቡን ዓቢይ
ነጥብ

ቅጣቶችን

በመጣሌና

እርምጃዎችን

በመውሠዴ

ረገዴ

ዲኞች

አመዛዝነው

የመወሠን ከፍተኛ ስሌጣን ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ጥፋተኛ የተባሇው በወንጀሌ ሕጉ አንቀፅ
32(1(ሀ) እና 539(1ሀ)) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመተሊሇፍ በቅናት፣ ጨካኝነት፣
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ነውረኝነት፣ አሰቃቂና አዯገኛነትን በሚያሳይ ሁኔታ የፍቅር ጓዯኛው በግፍ ገዴሎሌ
ተብል ነው፡፡በዚህ ዴንጋጌ ጥፋተኛ የተባሇ አጥፊ ሉቀጣ የሚገባው እዴሜ ሌኩን በጽኑ
እስራት ወይም በሞት ነው፡፡ከሊይ እንዯተመሇከተው ፍርዴ ቤት ቅጣት ሲወስን
ሉከተሊቸው የሚገባቸው የቅጣት አወሳሰን መርሆዎች በሕጉ ሊይ ተቀምጠዋሌ፡፡የበታች
ፍርዴ

ቤቶች

በአመሌካቹ

ሊይ

ያስተሊሇፈው

የሞት

ቅጣት

ስሇመሆኑም

ከሊይ

ገሌፀናሌ፡፡
በመሰረቱ ማንኛውም ሰው በሕይወት የመኖር መብት እንዲሇውና በሕግ በተዯነገገው
ከባዴ

የወንጀሌ

ቅጣት

ካሌሆነ

በስተቀር

ሕይወቱን

ሉያጣ

እንዯማይገባ

የኢ.ፌ.ዱ.ሪፐብሉክ ሕገ መንግስት በአንቀፅ 15 ስር በኃይሇ ቃሌ የዯነገገው ጉዲይ
ነው፡፡በመሆኑም

በሕጉ አግባብ ከባዴ ወንጀሌ መፈጸሙ በተረጋገጠበት ሰው ሊይ

የሞት ቅጣት ማስተሊሇፍ የሚፈቀዴ መሆኑን ሕገ መንግስቱ አስቀምጧሌ፡፡በላሊ በኩሌ
የሞት ቅጣት ሉተሊሇፍ የሚገባበትን አግባብ የወንጀሌ ሕጉ በአንቀጽ 117 ስር ዴንግጎ
እናገኛሇን፡፡በዚህ አንቀፅ ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ መሰረት የሞት ቅጣት የሚወሰነው
ወንጀለ ፍጻሜ ያገኘ ሁኖ እጅግ በጣም ከባዴ በመሆኑና ወንጀሇኛውም በተሇይ አዯገኛ
በመሆኑ ሇወንጀለ ቅጣት እንዱሆን በሕጉ በግሌጽ ተዯንግጎ በተገኘ ጊዜ እንዱሁም
ሇወንጀሇኛው ቅጣትን የሚያቀሌሇት ምክንያት በታጣ ጊዜ እዴሜው ቢያንስ አስራ
ስምንት

አመት

የተባለበት

የሞሊው

ዴንጋጌ

ሁኖ

እዴሜ

ሲገኝ
ሌኩን

መሆኑ
በፅኑ

ተመሌክቷሌ፡፡አመሌካቾች
እስራት

ወይም

በሞት

ጥፋተኛ

የሚያስቀጣ

ነው፡፡የበታች ፍርዴ ቤቶች የሞት ቅጣቱን ሇመወሰን የቻለትም አመሌካቹ የኋሊ ታሪኩ
ንፁህ ነው ሇማሇት እንዯማይቻሌ ምክንያታቸውን ጠቅሰው ነው፡፡በመሆኑም በዚህ ረገዴ
በበታች ፍርዴ ቤቶች የተየዘው ምክንያትና የተዯረሰው ዴምዲሜ በሞት ቅጣት
አወሳሰን ጊዜ ግንዛቤ ውስጥ ሉገቡ የሚችለ የቅጣት አወሳሰን መሰረታዊ መርሆዎችን
ያሌተከተሇ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡
ሲጠቃሇሌም በአመሌካቾች ሊይ የተሠጠው የጥፋተኝነትና የተጣሇው የሞት ቅጣት
ውሳኔ

የወንጀሌ

ሕጉን

መሰረታዊ

ግብ

እንዱሁም

የቅጣት

አወሳሳን

መርሆዎች

ከዴርጊቱ አፈጻፀም ጋር ያገናዘበ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት ያሇበት ነው
ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. በባላ ዞን ከፍተኛ ፍርዴ ቤት በመ/ቁጥር 10911 የካቲት 10 እና 24 /2003 ዓ/ም
ተሰጥቶ በአሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርዯ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር
118569 ህዲር 06 ቀን 2003 ዓ/ም በክሌለ ጠቅሊይ ፍርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት
በወ/መ/ቁ 135579 ህዲር 03 ቀን 2005 ዓ.ም የጸናው የጥፋተኝነትና የቅጣት ውሳኔ
በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ቁ 195(2)(ሇ-2) መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካቾች በሞት እንዱቀጡ ተብል መወሰኑ ባግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡የሞት ቅጣቱ
ተፈጸሚነት የሚኖረውም በወንጀሌ ሕጉ አንቀጽ 117(2) መሰረት በአገሪቱ ርዕሰ
ብሔር ከፀና በሁዋሊ ይሆናሌ ብሇናሌ፡፡
3. በበታች ፍርዴ ቤቶች የተሠጠው ውሳኔ

የፀና መሆኑን እንዱያውቀው ሇክፍለ

ማረሚያ ቤት ይፃፍ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት፡፡
ት/ዘ
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የሰ/መ/ቁ.92077
ጥር 29 ቀን 2006 ዓ.ም.
ዲኞች- አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ረታ ቶሇሳ
አዲነ ንጉሴ
ሙስጠፊ አህመዴ
አመሌካች፡- ……………………. የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- የፋዳራሌ ዏ/ሔግ ይሰሏቅ ፌቃደ

ቀረቡ

መዜገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቶአሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዙህ መዜገብ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት ተጠሪ ያቀረበባቸውን ሁሇት
የወንጀሌ ክሶች የተመሇከተው የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የሰጠባቸው እና በፋ/ከ/ፌ/ቤት ይ/ሰሚ
ችልት በውሳኔ የጸናው የጥፊተኝነት እና የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያቀረባቸው
ሁሇት ክሶች ይት ባጭሩ አመሌካች በኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ
1. በ1ኛ ክስ በአንቀጽ 620(2)(ሇ) ስር የተዯነገገውን በመተሊፌ በ17/07/2003 ዓ.ም.
ከላሉቱ በውሌ ባሌታወቀ ሰዓት በዴሬዲዋ ከተማ በቀበላ 02 ክሌሌ ሌዩ ስሙ
ሳቢያን አሇሙ ወፌጮ ቤት ተብል በሚጠራው አካባቢ በቁጥጥሩ ስር የምትገኝ
ወይም ጥገኛው የሆነችውን “ሀ” የምትባሇውን የግሌ ተበዲይ ታናሽ እህቱን
ራስዋን እንዲትከሊከሌ እና እንዲትጮህ በትራስ አፎን ካፇናት በኃሊ በኃይሌ
ወሲባዊ ግንኙነት የፇጸመባት በመሆኑ አስገዴድ የመዴፇር ወንጀሌ አዴርጎአሌ፤
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2. በ2ኛ

ክስ

በአንቀጽ

654

ስር

የተዯነገገውን

በመተሊፌ

በአንዯኛው

ክስ

የተመሇከተውን የወንጀሌ ዴርጊት የፇጸመው በእህቱ ሊይ በመሆኑ በመዲሞች
መካከሌ የሚፇጸም የግብረ ስጋ ግንኙነት የመፇጸም ወንጀሌ አዴርጎአሌ፤
የሚሌ ሲሆን አመሌካች ተጠይቆ ወንጀለን አሊዯረግሁም በማሇቱ ፌ/ቤቱ የግሌ
ተበዲይን ጨምሮ ሁሇት የዏ/ሔግ ምስክሮችን ከሰማ እና በግሌ ተበዲይ ክብረ
ንጽሔና የተገሰሰ መሆኑን የሚያመሇክት በ07/08/2003 ዓ.ም.የተሰጠ የሀኪም
ማስረጃ ይት ከመረመረ በኋሊ ዏ/ሔግ በክሶቹ መሰረት ያስረዲበት መሆኑን ገሌጾ
ተከሳሹ መከሊከያውን ማሰማት እንዱጀምር በወ.መ.ሔ.ስ.ስ.ቁ. 142 መሰረት
ትዕዚዜ በመስጠቱ

ከግሌ ተበዲይ ጋር በ01/07/2003 ዓ.ም. ተጨቃጭቀው

በነጋታው በ02/07/2003 ዓ.ም. ከቤት ወጥታ ወዯ ፌቅረኛዋ በመሄዴ ሇአንዴ
ወር ያህሌ ከቆየች በኋሊ ወዯ ሀገር ቤት መመሇሻ ገንብ እንዱሰጣት ወዯ
ተከሳሹ አማሊጅ ሌካ እና አስጠይቃ ተከሳሹ ገንብ የሇኝም በማሇቱ ከመርማሪ
ፖሉስ

ጋር በመመሳጠር በሀሰት የከሰሰችው እና

የመሰከረችበት መሆኑን

ያስረደሌኛሌ በማሇት ሁሇት የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርቦ አሰምቶአሌ፡፡
ፌ/ቤቱም በሁሇቱም ወገኖች የቀረበውን አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ
በኃሊ ተከሳሹ ባሰማቸው የመ/ምስክሮች በዏ/ሔግ የሰው እና የሰነዴ ማስረጃ
የተመሰረከበትን

ፌሬ

ነገር

ሇማስተባበሇሌ

አሌቻሇም

በማሇት

በክሶቹ

በተጠቀሱበት ዴንጋጌዎች ስር በሁሇቱም ክሶች የጥፊተኝነት ውሳኔ ከሰጠበት
በኃሊ ግራ ቀኙ በቅጣት አወሳሰን መመሪያው መሰረት የቅጣት አስተያየት
እንዱያቀርቡ አዴርጎአሌ፡፡ በመቀጠሌም በሁሇቱም ክሶች የተመሇከቱት ወንጀልች
በቅጣት አወሳሰን መመሪያው ዯረጃ ያሌወጣሊቸው መሆኑን ገሌጾ በክብዯታቸው
እና በአፇጻጸማቸው ሁሇቱንም ወንጀልች በመካከሇኛ ዯረጃ መዴቦ በ1ኛ ክስ
ሇተመሇከተው ወንጀሌ የጠኝ ዓመት ጽኑ እስራትን፤በ2ኛ ክስ ሇተመሇከተው
ወንጀሌ ዯግሞ የአንዴ ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራትን፤ሇሁሇቱ ወንጀልች
በዴምሩ የአስር ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራትን መነሻ አዴርጎ ከያና ይህም
በቅጣት አወሳሰን መመሪያው በአባሪ አንዴ መሰረት የሚወዴቀው በእርከን 28
ስር መሆኑን ከገሇጸ በኃሊ ዏ/ሔግ በጠየቀው መሰረት ወንጀለ ተዯራራቢ መሆኑን
በወ.ሔ.አ. 85 መሰረት፣ ተከሳሹ ወንጀለን ያዯረገው በእህቱ ሊይ መሆኑን
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በወ.ሔ.አ. 84(1)(ሠ) መሰረት፣ መከሊከሌ በማትችሌ ሴት ሌጅ ሊይ መሆኑን
በወ.ሔ.አ. 84(1)(ሏ) መሰረት፣ በላሉት መሆኑን በወ.ሔ.አ. 84(1)(ሏ) መሰረት
በዴምሩ በአራት የማክበጃ ምክንያትነት ይዝ እርከኑን ወዯ 32 ከፌ በማዴረግ፤
ቀጥልም ተከሳሽ የቤተሰብ አስተዲዲሪ መሆኑን እና በችልት ሊይ ያሳየውን ፀባይ
በሁሇት የማቅሇያ ምክንያትነት ይዝ እርከኑን ከ32 ወዯ 28 ዜቅ በማዴረግ
ተከሳሹ በዴምሩ በአስር ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ውሳኔ
ሰጥቶአሌ፡፡
አመሌካች አቤቱታውን ሇዙህ ችልት ያቀረበው የፋ/ከ/ፌ/ቤት ክርክሩን ከሰማ
በኃሊ በጥፊተኝነትም ሆነ በቅጣት ረገዴ የስር ፌ/ቤት ውሳኔን በማጽናቱ ሲሆን
የሰበር

አቤቱታው

ተመርምሮ

በዙህ

ጉዲይ

አመሌካች

በ19/07/2003

ዓ.ም.አዴርጎአሌ ሇተባሇው ወንጀሌ በ07/08/2003 ዓ.ም. የተሰጠ የሔክምና
ማስረጃ መሰረት ተዴርጎ አመሌካች ጥፊተኛ ተብል የመቀጣቱን አግባብነት
ተጠሪ ባሇበት ሇማጣራት ይቻሌ ንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ
ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይት
ከሊይ የተመከሇተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ
ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡
በዙህም መሰረት አመሌካች ዴርጊቱን እንዲሌፇጸመ ክድ የተከራከረ ቢሆንም
የግሌ

ተበዲይዋ

ቀርባ

አመሌካቹ

ወንዴሟ

መሆኑን፣በአባት

የሚገናኙ

መሆኑን፣የግሌ ተበዲይዋ የአባት ስም እንዱቀየር ያዯረገው አመሌካቹ መሆኑን፣
በክሱ በተመሇከተው ቀን አና ቦታ ከስራ ቦታዋ ስትገባ አመሌካቹ በቤቱ ውስጥ
አብሮት

የነበረውን

ሰው

መሸኘቱን፣ከተኛች

በኋሊ

አመሌካች

በላሉት

ወዯተኛችበት ቦታ መጥቶ ራሷን እንዲትከሊከሌ በማዴረግ የመዴፇር ወንጀሌ
የፇጸመባት መሆኑን፣ ዴርጊቱን ከፇጸመባት በኋሊ ያበረራት መሆኑን፣ቀጥልም
ሇአንዴ ወር ያህሌ ግንኙነት ሲፇጽምባት የቆየ መሆኑን እና ጉዲዩን ሇ2ኛ
ምስክር

የገሇጸችው

ከሳምንት

አካባቢ

በኋሊ

መሆኑን

በዜርዜር

በመግሇጽ

የመሰከረች ሲሆን በጉርብትና እንዯምትኖር የገሇጸችው 2ኛ የዏ/ሔግ ምስክርም
ዴርጊቱ በተፇጸመ በነጋታው የግሌ ተበዲይ ውጪ ተቀምጣ ስታሇቅስ አይታ
ምክንያቱን ስትጠይቃት አሟት መሆኑን እንዯገሇጸችሊት እና ከሳምንት በኃሊ ግን
በአመሌካች ስሇተፇጸመባት ዴርጊት እንዯነገረቻት በመግሇጽ የመሰከረች መሆኑን
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የመዜገቡ ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ፌ/ቤቱ የመ/ምስክሮችን ቃሌ ውዴቅ ያዯረገው
ምስክርነታቸው እርስ በርስ የሚቃረን በመሆኑ የዏ/ሔግን ማስረጃ ሉያስተባብሌ
የሚችሌ

አይዯሇም

በማሇት

ነው፡፡የሀኪም

ማስረጃው

የተሰጠው

ዴርጊቱ

ከተፇጸመ ከ18 ቀናት በኃሊ መሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን የግሌ ተበዲይዋ ሇምርመራ
ወዯ ህክምና ተቋም የሄዯችው መቼ እንዯሆነ ፌ/ቤቱ በውሳኔው ሊይ አሌገሇጸም፡፡
በመሰረቱ በዙህ መዜገብ መፇጸማቸው ከተረጋገጠው ጋር ተመሳሳይ ከሆኑት
ወንጀልች ዓይነት እና ባህርይ አንፃር
ሔክምና

ተቋማት

ወዱያውኑ
መኖራቸው

የመሆኑ

የሚሄደት
ዕዴሌ

የሚታወቅ

ወይም
አነስተኛ

በመሆኑ

የወንጀለ ተጎጂዎች ወዯ ፌትሔ እና
የሚወሰደት
ሉሆን

የሀኪም

ወንጀለ

እንዯተፇጸመ

የሚችሌባቸው

አጋጣሚዎች

ማስረጃው

የተሰጠው

ዴርጊቱ

ከተፇጸመ ከ18 ቀናት በኃሊ የመሆኑ ጉዲይ ብቻውን የወንጀልቹን መፇጸምም
ሆነ የተፇጸሙት በአመሌካቹ ስሇመሆኑ የአመሌካቹ እህት የሆነችውን የግሌ
ተበዲይ ጨምሮ በዏ/ሔግ ምስክሮች የተመሰከረውን ፌሬ ነገር ፇጽሞ ከጥርጣሬ
ሊይ ሇመጣሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡በመሆኑም ፌሬ ነገር የማጣራት እና ማስረጃን
የመመን ስሌጣን የተሰጣቸው የመጀመሪያ ዯረጃ እና ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ፌሬ
ነገርን አጣርተው እና ማስረጃን መዜነው በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን መከሊከያ
ውዴቅ በማዴረግ በሁሇቱም ክሶች

የሰጡት የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ

ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡
ቅጣትን በተመሇከተ ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው ጉዲዩን በመጀመሪያ

ዯረጃ

የተመሇከተው የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በሁሇቱም ክሶች የተመሇከቱትን ወንጀልች
በክብዯታቸው እና በአፇጻጸማቸው የመዯበው በመካከሇኛ ዯረጃ ሲሆን ሇሁሇቱም
ወንጀልች በአመሌካቹ ሊይ ሇሚጣሇው ቅጣት መነሻ አዴርጎ የያው በቅጣት
አወሳሰን መመሪያው በአባሪ አንዴ በእርከን 28 ስር የሚወዴቀውን የአስር
ዓመት ከስዴስት ወር ጽኑ እስራት ነው፡፡ፌ/ቤቱ እርከኑን ከ28 ወዯ 32 ከፌ
ሇማዴረግ ከተጠቀመባቸው አራት የማክበጃ ምክንያቶች መካከሌ ሁሇቱ ማሇትም
ተከሳሹ ወንጀለን ያዯረገው በእህቱ ሊይ መሆኑ እና መከሊከሌ በማትችሌ ሴት
ሌጅ ሊይ መሆኑ ራሳቸው የወንጀለ ማቋቋሚያ ምክንያቶች በመሆናቸው
ምክንያት በወ.ሔ.አ. 84(2)መሰረት በዴጋሚ በማክበጃ ምክንያትነት መያዚቸው
ሔጉን መሰረት ያዯረገ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ በአመሌካቹ ሊይ በከሳሽ
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ወገን የቀረበ ሪከርዴ አሇመኖሩ የተረጋገጠ እስከሆነ ዴረስ የወትር ጠባዩ
መሌካም የነበረ የመሆኑ ሁኔታ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት በሰጠው አስገዲጅ
የህግ ትርጉም መሰረት በማቅሇያ ምክንያትነት ሉያዜሇት ሲገባ ሳይዜሇት የቀረው
በአግባቡ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ መነሻ ተዯርጎ የተያው የአስር ዓመት ከስዴስት ወር
ጽኑ እስራት በመመሪያው በአባሪ አንዴ በእርከን 28 ስር የሚወዴቅ ሆኖ
በመመሪያው አንቀጽ 14(4) መሰረት በሁሇት የማክበጃ ምክንያት በእያንዲንደ
ምክንያት

በአንዴ

እርከን

ከፌ

ሲዯረግ

የሚወዴቀው

በእርከን

30

ስር

ነው፡፡በሁሇት የማክበጃ ምክንቶች በዙህ እርከን ስር የወዯቀው የቅጣት መጠን
ዯግሞ ከሰባት ዓመት በሊይ በመሆኑ በቅጣት አወሳሰን መመሪው አንቀጽ 16(7)
መሰረት በእያንዲንደ የማቅሇያ ምክንያት በሶስት እርከን ሲቀንስ

በዴምሩ

በጠኝ እርከን ዜቅ በማሇት የሚወዴቀው በእርከን 21 ስር በመሆኑ በአመሌካች
ሊይ ተፇጻሚ መዯረግ የሚገባው የቅጣት መጠን በእርከን 21 ስር በተመሇከተው
ፌቅዴ ስሌጣን መሰረት ይሆናሌ፡፡ በአጠቃሊይ ሁሇት የማክበጃ ምክንያቶችን እና
ሶስት

የማቅሇያ

ምክንያቶችን

መሰረት

አዴርጎ

በመያዜ

የቅጣት

ውሳኔው

በተወሰነ መጠን ማሻሻያ ሉዯረግበት የሚገባ ሆኖ ተገኝቶአሌ፡፡
ሲጠቃሇሌ በስር ፌ/ቤቶች የተሰጠው የጥፊተኝነት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ያሌተቻሇ ሲሆን የቅጣት ውሳኔው ግን
በተወሰነ

መጠን

መሻሻሌ

የሚገባው

ሆኖ

በመገኘቱ

የሚከተሇው

ውሳኔ

ተሰጥቶአሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 37304 በ17/10/2003 ዓ.ም. እና በ 12/11/2003 ዓ.ም.
ተሰጥቶ በፋ/ከ/ፌ/ቤት በመ.ቁ.07207 በ19/04/2005 ዓ.ም. በውሳኔ የፀናው ውሳኔ
በወ.መ.ሔ.ስ.ስ.ቁ. 195(2)(ሇ)(2) መሰረት ተሻሽልአሌ፡፡
2. በሁሇቱም ክሶች ከሊይ በተ.ቁ.1 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ በመሌካቹ ሊይ የተሰጠው
የጥፊተኘነት የውሳኔ ክፌሌ በወ.መ.ሔ.ስ.ስ.ቁ. 195(2)(ሇ)(2) መሰረት ፀንቶአሌ፡፡
3. በሁሇቱም ክሶች ከሊይ በተ.ቁ.1 ከተጠቀሰው ውሳኔ ውስጥ በመሌካቹ ሊይ ተሰጥቶ
የነበረውን

የአስር

ዓመት

ከስዴስት
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ወር

ጽኑ

እስራት

በወ.መ.ሔ.ስ.ስ.ቁ.

195(2)(ሇ)(2) መሰረት በማሻሻሌ አመሌካቹ በዙህ ጉዲይ የታሰረው የሚታሰብሇት
ሆኖ በስዴስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዱቀጣ ወስነናሌ፡፡
4. የውሳኔው ግሌባጭ ሇስር ፌ/ቤቶች ይሊክ፡፡
5. ቅጣቱ

መሻሻለን

አውቆ

በተሻሻሇው

የቅጣት

ውሳኔ

መሰረት

እንዱያስፇጽም

አመሌካቹ ሇሚገኝበት ሇዴሬዲዋ ማ/ቤት የውሳኔው ግሌባጭ ይሊክሇት፡፡ሇአመሌካቹም
በዙያው በኩሌ ይዴረሰው፡፡
6. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዜገቡ ተግቶአሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ታ/ተ
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የሰ/መ/ቁ. 107166
ቀን ጥቅምት 4/2008 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተሸገር ገ/ስሊሴ
ብርሃኑ አመነው
ተፇሪ ገብሩ
ሸምሱ ሲርጋጋ
አብራሃ መሇሰ
አመሌካች ፡- …………………. - አሌቀረቡም
ተጠሪዎች፡- የኦሮሚያ ፌትህ ቢሮ - አሌቀረቡም
መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
የሰበር አቤቱታው የቀረበው አመሌካች የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 627(1)
ተሊሌፍ እዴሜዋ 8 ዓመት የሆናት የግሌ ተበዲይ ሔፃን

“ሀ” ሊይ የግብረሥጋ ግንኙነት

ፇፅሟሌ ተብል የቀረበበት ክስ የሥር ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሳኔ እና የ16 ዓመት
ጽኑ እስራት ቅጣት ወስኖበት በየዯረጃው ያለት ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤቶች ስሇፀኑበት
ውሳኔው መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ይታረምሌኝ ሲሌ አመሌካች
ስሇጠየቀ ነው፡፡
የአመሌካች የቅሬታ ነጥብ የግሌ ተበዲይ ክብረ ንፅህና ያሌተገረሰሰ ስሇሆነ በሙከራ ዯረጃ
የቀረ ስሇሆነ የጥፊተኝነት ውሳኔም ሆነ ቅጣቱ እንዱሻሻሌ የሚሌ ነው፡፡
ይህንኑ ጉዲይ ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ዏቃቤ ሔግ መሌስ
ሰጥቷሌ ፡፡ ዏቃቤ ሔግም የአመሌካች ዴርጊት በዏቃቤ ሔግ ማስረጃ ተበዲይን ጨምሮ
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የተረጋገጠ መሆኑን ጠቅሶ በሥር ፌርዴ ቤት የተሊሇፇው የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት
ውሳኔ በአግባቡ ነው ተብል አንዱፀና ተከራክሯሌ ፡፡በእኛ መኩሌ ጉዲዩን ከሔጉ ጋር
በማገናብ መርምረናሌ አመሌካች የሚከራከረው የሔፃኗ ክብረ ንፅህና አሇመገርሰሱ
በህክምና

ማስረጃ

ተረጋግጧሌ

በሚሌ

ምክንያት

ዴርጊቱ

በሙከራ

ቀርቷሌ

በማሇትነው፡፡ከመዜገቡ መገንብ የተቻሇው አመሌካች የተከሰሰበትን የወንጀሌ ተግባር
(ዴርጊት)

ስሇመፇፀሙ

በዏቃቤ

ሔግ

ማስረጃ

የተረጋገጠ

ስሇመሆኑ

ፌሬ

ነገር

የመመርመርና ማስረጃ የመመን ሥሌጣን የተሰጣቸው የሥር ፌርዴ ቤቶች ያረጋጡት
ጉዲይ ነው ፡፡ የዴርጊቱ አፇፃፀም ሲታይ አመሌካች የወንዴ ብሌቱን በሔፃኗ የሴት ብሌት
ውስጥ ማስገባቱ በግሌ ተበዲይ የተመሰከረ ሲሆን በዙህም ምክንያት ማህፀኗ ሊይ
የመቅሊት ምሌክት የታዬ ስሇመሆኑ በህክምና ማስረጃ የተረጋገጠ ሲሆን ክብረንፅህና
አሇመገርሰሱ ዴርጊቱን በሙከራ የቀረ ነው የሚያሰኝ ባሇመሆኑ የአመሌካች ክርክር
ተቀባይነት የሇውም ፡፡ የወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 627(1) ዴንጋጌም ክብረ ንፅህና መኖር
አሇመኖር ወይም መገርሰስ አሇመገርሰስ እንዯ መስፇርት ያስቀመጠው ጉዲይ ባሇመሆኑ
ክርክሩ የሔግ መሠረት የሇውም ብሇናሌ፡፡
በቅጣት ረገዴ አመሌካች ጥፊተኛ የተባሇበት አንቀጽ 627(1) ከአሥራ

አምስት ዓመት

እስከ ሃያ አምስት ዓመት (15-25) በሚዯርስ ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ ሲሆን የሥር
ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወጣውን የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር
2/2006 መሠረት በማዴረግ በሔግ ተቀባይነት ያሇው እና በማስረጃ የተዯገፇ የቅጣት
ማቅሇያ ተቀብል የዴንጋጌው መነሻ የሆነ ቅጣት አሥራ ስዴስት ዓመት (16) ጽኑ
እስራት እንዱቀጣ መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት ነው የሚያስኝ
የሔግ ምክንያት አሌተገኘም ፡፡
በመሆኑም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡
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ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰበር መ/ቁጥር 186777 በ
20/01/07

የሰጠው

ትዕዚዜ

፣የኦሮሚያ

ጠ/ፌርዴ

ቤት

ይግባኝ

ሰሚ

ችልት

በመ/ቁጥር 122177 በ 22/11/06 ዓ.ም የሰጠው ትዕዚዜ እና የፉንፉኔ ዘሪያ ሌዩ
ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 11654 በ 08/09/06 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 195/2-.ሇ-.2/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. መዜገቡ ተግቷሌ፡፡ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ይፃፌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ጌ

368

የሰ/መ/ቁ 102916
መስከረም 25 ቀን 2008 ዓ/ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ረታ ቶልሳ
ሙስጠፊ አህመዴ
ቀነዓ ቂጣታ
ላሉሴ ዯሳሇኝ
አመሌካች፡- 1. …………..
2. …………..

ጉዲይ ተከታታይ ……… ቀረቡ

3. ……………….
ተጠሪ፡- የዯቡብ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ፌትህ ቢሮ ዏቃቤ ሔግ መዜገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ

ር

ዴ

ጉዲዩ የወንጀሌ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዜቦች
ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ሲዲማ ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በዙህ ፌ/ቤት የአሁኑ
ተጠሪ በአሁኑ አመሌካቾች እና በስር 1ኛ ተከሳሽ በነበረው በአቶ ……… ሊይ
የመሰረተው ክስ ይት:- በ1996 ዓ.ም በወጣው የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ የወንጀሌ ሔግ
አንቀጽ 32(1(ሀ)) እና 539/1/ሀ/ ስር የተመሇከተውን በመተሊሇፌ ሆነ ብሇው ሰውን
ሇመግዯሌ አስበው ህዲር 22 ቀን 2005 ዓ/ም ከላሉቱ 4፡00 አከባቢ “ሀ” የተባሇችውን
ነፌሰ ጡር ሴት የስር 1ኛ ተከሳሽ የነበረው ………..

ያገባሻሌ

ብሇው ከቤት ሄዯው

አውጥተው ኤሰርተ ወዯሚባሌ ወንዜ ወስዯው የሥር 1ኛ ተከሳሽ ጉንጯን በሳንጃ ወግቶ
ምሊስዋን በመቅዯዴ ወዯ ውጪ እንዱወጣ ሲያዯርግ 2ኛ የስር ተከሳሽ (የአሁኑ 1ኛ
አመሌካች) ሟች በጭንቅሊትዋ ያሰረችውን ሻሽ ፇትቶ በመውሰዴ አንገትዋን በማነቅ፣
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የሥር 3ኛ ተከሳሽ (የአሁኑ 2ኛ አመሌካች) እና የስር 4ኛ ተከሳሽ (የአሁኑ 3ኛ
አመሌካች) ዯግሞ በሟች ብሌት ውስጥ አምስት ትናንሽ ዴንጋዮችን አስገብተው
በጥሊቻና በጭካኔ በመግዯሌ በወንዘ ውስጥ ወርውረው ሂዯው አስክሬኑ በ26/03/2005
ተገኝቷሌ፣ በዙህም አዴራጎታቸው በግፌ የሰው መግዯሌ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ የሚሌ
ነው፡፡
አመሌካቾች ቀርበው ክሱ ተነቦሊቸው እንዱረደት ከተዯረገ በኋሊ በክሱ ሊይ ተቃውሞ
የላሊቸው መሆኑን ገሌፀው ስሇዴርጊቱ አፇጻጸም ዯግሞ ክዯው የተከራከሩ ሲሆን አቃቤ
አለኝ ያሊቸውን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን አቅርቧሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱን የአቃቤ ሔግ
ማስረጃዎችን መርምሮ አመሌካቾች በዴርጊቱ ስሇመሳተፊቸው ተረጋግጦባቸዋሌ በሚሌ
ምክንያት ክሱን እንዱከሊከለ መብታቸውን የጠበቀሊቸው ሲሆን አመሌካቾች አለኝ
ያሎቸውን የመከሊከያ ምስክሮችን አቅርበው አሰምተዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮም
አመሌካቾች በመከሊከሇያ ማስረጃዎች የአቃቤ ሔግ ማስረጃዎችን ያሊስተባበለ መሆኑን
ጠቅሶ

በተከሰሱበት

የወንጀሌ

ዴንጋጌ

ስር

ጥፊተኛ

አዴርጎአቸዋሌ፡፡

ቅጣቱን

በተመሇከተም የግራ ቀኙን የቅጣት አስተያየት ከሰማ በኋሊ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት በወጣው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002 መሰረት በማዴረግ አመሌካቾች
ሉቀጡ የሚገባው መነሻ ቅጣት በእዴሜ ሌክ ፅኑ እስርት መሆኑን ከያ በኋሊ የግራ
ቀኙን

የቅጣት

አስተያየት

በመመርመር

የተጠሪንም

ሆነ

የአመሌካችን

የቅጣት

አስተያየቶችን ውዴቅ አዴርጎ አመሌካቾችን በእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ሲሌ
ወስኗሌ፡፡ በዙህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካቾች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዯ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበው ግራ ቀኙ ከተከራከሩ በኋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን
መርምሮ በአመሌካች ሊይ የተሰጠውን የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ ሙለ በሙለ
አፅንቶታሌ፡፡ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበውም
ግራ ቀኙ ከከተከራከሩ በኋሊ ችልቱ አመሌካቾች በግፌ ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ
መባሊቸውን የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ያፀናው ሲሆን የቅጣት ውሳኔውን
በተመሇከተ ግን አመሌካቾች ሪኮርዴ ያሌቀረበባቸው መሆኑ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ
82(1(ሀ)) መሰረት ቅጣትን ሇማቅሇሌ የሚያስችሌ ምክንያት መሆኑን ጠቅሶና በፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ተሻሽል በወጣው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ቁጥር 1/2002
መሰረት መጠኑን አስሌቶ አመሌካቾች በአንዴ ማቅሇያ ምክንያት ከእርከን 38 ወዯ
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እርከን 35 ዜቅ ተዯርጎሊቸው በዙሁ እርከን ውስጥ እያንዲንዲቸው በ19 (ሃያ አምስት
አመት) ፅኑ እስራት እንዱቀጡ በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም
ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካቾች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይትም፡- አመሌካቾች በሟች የግዴያ ዴርጊት
ሊይ የተሳተፈ ስሇመሆኑ በቂና አሳማኝ ማስረጃ አቃቤ ሔግ ያሇመቅረቡንና በሔጉ አግባብ
ያሇመመስከሩን፣ የአቃቤ ሔግ ምስክሮች ቃሌ ሌዩነት ያሇበትና የማይታመን መሆኑን፣
አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባለበት ዴንጋጌ ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇው መሆኑንና የቅጣት
ውሳኔውም ሔጉን መሰረት አዴርጎ ያሌተሰጠ መሆኑን ርዜረው የበታች ፌርዴ ቤቶች
ውሳኔ

እንዱሇወጥሊቸው

ተመርምሮም

አመሌካቾች

ተመሰክሮባቸው
የተባለበትን

ዲኝነት

ነው?

ዴንጋጌን

መጠየቃቸውን

ጥፊተኛ

ወይስ

የተባለት

አይዯሇም?፣

አግባብነት

ነው፡፡

ከምክንያታዊ

ይህ

ሇመመርመር

የሚያሳይ
ቢታሇፌ

ሲባሌ

ጉዲዩ

አቤቱታው

ጥርጣሬ

አመሌካቾች
ሇዙህ

ሰበር

ውጪ
ጥፊተኛ
ችልት

እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ሉቀርብ ባሇመቻለ በፅሐፌ መሌስ
የመስጠት መብት ታሌፎሌ፡፡
የጉዲዩአመጣጥአጠርአጠርባሇመሌኩከሊይተገሇፀውሲሆን

ይህ

ችልትም

የግራ

ቀኙን

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የዙህን ችልት
ምሊሽ የሚያስፇሌገው አበይ ነጥብ፡አመሌካቾች የወንጀሌ ዴርጊቱንን ፇጽመዋሌ ተብል በወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 539 (1(ሀ)
ዴንጋጌ ስር ተጠያቂ መዯረጋቸው በአግባቡ ነው? ወይስ አይዯሇም?

የሚሇው ሁኖ

አግኝተናሌ፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንብ የተቻሇው በአቃቤ ሔግ የክስ ማመሌከቻ አመሌካቾቹ ዴርጊቱን
ፇፀሙ የተባለበት ጊዛ ላሉት ሲሆን ሟችን አታሌሇው ወስዯው በጉዝ ሊይ እያለ
በተሇያዩ መሳሪያዎች ወግተውና ዯብዴበው ጉዲት አዴርሰውባቸው ከወንዜ ውስጥ ሊይ
ጥሇው መሄዲቸው መጠቀሱን ነው፡፡ አመሌካቾች ዴርጊቱን ክዯው ተከራክረውም አቃቤ
ሔግ አለኝ ያሊቸው ምስክሮች አቅርቦ አሰምቷሌ፡፡ አቃቤ ሔግ ያቀረባቸው ምክስክሮች
የሰጡት ቃሌም የሚከተሇው ይት ያሇው ነው፡፡
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1ኛው ምስክር የአሁኑ 2ኛ አመሌካች የአጎቱ ሌጅ መሆኑን ጠቅሰው የሠጡት
የምስክርነት ቃሌ፡- ዴርጊቱ ተፇፀመ በተባሇበት ጊዛ አመሌካቾችና የስር 1ኛ ተከሳሽ
ሟችን ከቤት አውጥተው እንወሰዶት፣ የስር 1ኛ ተከሳሽ የነበረው አገባሻሇሁ በሚሌ
በፌቅር ከሟች ጋር መቆየቱን፣ ዴርጊቱ በተፇፀመበት ጊዛም አመሌካቾችና የስር 1ኛ
ተከሳሽ ሟችን ከነበረችበት ቤት አውጥተው እየወሰደ እያለ ኤፋርታ የሚባሌ ወንዜ
መሻገሪያ ሊይ ሲዯርሱ የሥር 1ኛ ተከሳሽ ሳንጃ አውጥቶ ምስክሩን አንዴ ነገር ከተናገርክ
"ይህንን ሳንጃ ትበሊሇህ!" ብል ከአስፇራራው በኋሊ ሟችን ከቀኝ ጉንጯ በሳንጃ ሲወጋት፣
የአሁኑ 1ኛ አመሌካች ዯግሞ ሟች ጠቅሌሊ በነበረችው ሻሽ አንገቷን ማነቁን፣ የአሁኑ
2ኛ እና 3ኛ አመሌካቾችም በሟች ብሌት ውስጥ ዴንጋይ ማዴረጋቸውን፣ ሟች ወዯፉት
ስትወዴቅም አራቱም ተከሳሾች የውሃ ዲር ዴንጋይ ሊይ ገዴሇው መውርወራቸውን
መመሌከቱን፣ ጉዲዩን የቀበላ ሉቀመንበር አሳውቆ ሇፖሉስ በማመሌከት በ26/03/2005
ዓ/ም አስክሬኑ መገኘቱንና በወቅቱ ሇሚመሇከተው አካሌ ያሌተናገረው ሇነፌሱ በመፌራት
ምክንያት መሆኑን ርዜሮ መመስከሩን የሚያሳይ ነው፡፡ 2ኛው የአቃቤ ሔግ ምስክር
የሰጠው የምስክርነት ቃሌም ከ1ኛው ጋር ተመሳሳይ መሆኑን የሥር ፌርዯ ቤት በውሳኔ
ሊይ ጠቅሶአሌ፡፡ የህምክምና ማስረጃው ይትም በሟች ፉትዋ ግንባር ሊይ በግጭት
ምሌክት በግምት ሁሇት ሳንቲሜትር የሚሆን ቁስሌ መኖሩን፣ ፉትና በግራ ጉንጮዋ
ሊይም ቁስሌ መኖሩን እንዱሁም በአፎና በቀኝ ጆሮዋ ሊይ የዯም ምሌክት ያሇ ስሇመሆኑ
የሚጠቅስ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ አስፌሮታሌ፡፡
እንግዱህ የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾችን ጥፊተኛ ሇማዴረግ በአቃቤ ሔግ በኩሌ
የቀረቡትን ማስረጃዎች ይት ከሊይ የተጠቀሰው መሆኑን በውሳኔው ሊይ የገሇፁት ጉዲይ
ሲሆን ፌርዴ ቤቶቹ በፌርዴ ሏተታው በግሌጽ ያስቀመጡት ዴምዲሜውም የአቃቤ ሔግ
ምስክሮች ቃሌ አመሌካቾች ሟቹን ስሇመግዯሊቸው በጠንካራ የሰውን እና የአከባቢ
ማስረጃነት የሚመዯብ መሆኑንና የምስክርነት ቃለም ተዯጋጋፉነት ያሇውና የሚታመን
ሁኖ የአመሌካቾች የመከሊከያ ምስክሮች ቃሌ ግን ይህንኑ የአቃቤ ሔግ ማስረጃችን
የምስክርነት ቃሌ ሇማስተባብሌ የሚያስችሌ አሇመሆኑን መግሇጻቸውን
የዝኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት

የሚያሳይ ነው፡፡

ፌሬ ነገርን በማጣራትና ማስረጃን በመመን የዯረሰበት

ዴምዲሜ በዙህ ረገዴ ተመሳሳይ የሆነ ስሌጣን ባሇው የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ሙለ በሙለ ተቀባይነት አግኝቷሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች
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በሟች ነበች ፇሊሳ ሔሌፇተ- ሔይወት ቀጥተኛ ተሳትፍ የነበራቸው መሆኑ በፌሬ ነገር
ዯረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ ይህ ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት አንቀጽ
80(3(ሀ)) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 ዴንጋጌዎች መሰረት ከተሰጠው
ስሌጣን አኳያ አመሌካቾች በወንጀሌ ተሳትፍ የነበራቸው መሆኑን በስር ፌርዴ ቤቶቸ
የተዯረሰውን ዴምዲሜ እንዲሇ የሚቀበሇው ነው፡፡
በመሰረቱ በአንዴ የወንጀሌ ጉዲይ የሚቀርብ ማስረጃ በቂና አሣማኝ በሆነ ሁኔታ
የወንጀሌ ዴርጊቱ መፇፀሙንና የወንጀሌ ዴርጊቱን ፇፃሚውን ማንነት በትክክሌ ሇይቶ
ማሳየት ያሇበት ስሇመሆኑ በወ/መ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141 ዴንጋጌ ይትንና መንፇስ
የምንገነበው ጉዲይ ነው፡፡ አንዴ ሰው ሇወንጀሌ ዴርጊት ኃሊፉ ተብል ቅጣት ሉወሰንበት
የሚገባው ወንጀለ መስራቱ ወይም መፇፀሙና ተሰራ ወይም ተፇፀመ የተባሇው ወንጀሌ
ዯግሞ በተከሳሹ መፇፀሙ በበቂና በአሳማኝ ሁኔታ ሲጋገጥ ስሇመሆኑ ከወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 23 (4)፣ 32፣ 40፣ 57፣ 58(1) እና ከወ/መሔ/ሥ/ሥ/ቁጥር 141፣ 142 እና
149 ዴንጋጌዎች አገሊሇፅና መንፇስ መመሌከት የምችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ማንም ሰው
በዋና ወንጀሌ አዴራጊነት ወንጀሌ እንዲዯረገ የሚቆጠረው ወንጀለን

እርሱ ራሱ በቀጥታ

ቢያዯርግ ወይም በቀጥታ ባያዯርግም እንኳን በመሊ ሀሳቡና አዴራጏቱ በወንጀለ
ዴርጊትና በሚሰጠው ውጤት ሙለ ተከፊይ በመሆን ወንጀለን የራሱ ያዯረገ ሆኖ ሲገኝ
እንዯሆነ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32/1/ሇ/ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከሳሽ የሆነው አቃቤ
ሔጉም ይህንኑ በሔጉ የተጣሇበትን ግዳታ መወጣት አሇበት፡፡
ከሊይ እንዯተገሇጸው አመሌካቾች ሟች ነበች ፇሊሳን
ባዯረገችው

የግብረ

ስጋ

ግንኙነት አርግዚ

ቀዯም ሲሌ ከስር 1ኛ ተከሳሽ ጋር

የነበረችውን

ከወሊጆችዋ ቤት ጠርተው

በማስወጣት በእሇቱ ከሰዓት በኋሊ አቶ ፉቃ ሲዲ ወዯሚባሇው ሰው ቤት ወስድ
በማስቀመጥ እስከ ምሽቱ 3፡00 ሰዓት ካቆዩ በኋሊ ተከሳሾቹ ከላልች የሟች መዴ
ከሆኑት ሁሇት ሌጆች ጋር የተወሰነ ያህሌ መንገዴ ከሸኟቸው በኋሊ መድችዋ ሲመሇሱ
ቀሪዎቹ ተመሊሾች

ወዯ ኤፌር ወንዜ መሸጋገሪያ ዴሌዴይ አጠገብ ሲዯርሱ የአቃቤ

ሔጉን 1ኛ ማስረጃ የስር 1ኛ ተከሳሽ ሳንጃ አውጥቶ በማስፇራራት የወንጀሌ ዴርጊቱን
እንዲይናገር ካስፇራራው በኋሊ

የወንጀሌ ዴርጊቱን መፇጸማቸው መመስከሩ አቃቤ ሔግ

አመሌካች ሟችን ሇህሌፇት የዲረጉት መሆኑን በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 141 ዴንጋጌ ስር
በተቀመጠው

የማስረጃ

መሇኪያ፤

በቂና

አሳማኝ
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በሆነ

ሁኔታ፣

ያስረዲ

መሆኑን

የሚያስገነዜብ ነው፡፡በላሊ አነጋገር የአቃቤ ሔግ ምስክሮች በወቅቱ ስሇነበረው አጠቃሊይ
ሁኔታ የተመሇከቱትን፣ የተገነቡትን ኩነት ምስክርነት ቃሌ ሰጥተው የተመሇሱ ሲሆን
በስር 1ኛ ተከሳሽና በሟቿ መካከሌ ሇዴርጊቱ መፇፀም ምክንያት የሆነውን ነገር ጭምር
መስክረዋሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካቾች በዴርጊቱ ቀጥተኛ የሆነ ተሳትፍ የነበራቸው
መሆኑ

በአቃቤ

የአይን

ማስረጃዎች

የተነገረባቸው

ሲሆን

አመሌካቾች

በመከሊከያ

ማስረጃዎቹ ያሌተዯገፈ መሆኑን ፌሬ ነገሩን የማጣራትና ማስረጃን የመመን ስሌጣን
ያሊቸው ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ሁኖ ስሇአገኘነው አመሌካቾች ሇወንጀለ ተጠያቂ
ሌንባሌ አይገባም በማሇት የሚያቀርቡትን ቅሬታ አሌተቀበሌነውም፡፡
ላሊው አመሌካች የወንጀሌ ተጠያቂነት ሉወዴቅ የሚችሌበትን የሔግ ክርክር ያቀረቡ
ሲሆን እኛም ይህንኑ የሔግ ጥያቄ እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡
በመሰረቱ የሰው ግዴያ ወንጀሌ በወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 539(1(ሀ)) መሰረት ዴርጊት
ፇጻሚውን ሉያስጠይቅ የሚችሇው ዴርጊቱ ሆነ ተብል አስቀዴሞ በማሰብና በመጋጀት
ሲፇፀም ወይም በአንቀጽ 84 ወይም 86 ስር የተመሇከቱት አክባጅ ሁኔታዎች በተገኙበት
ሁኔታ የወንጀሌ አዴራጊው በተሇይ ጨካኝ፣ ነውረኛ ወይም አዯገኛ መሆኑን ሲያመሇክቱ
ስሇመሆኑ ተጠቃሹ ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ ከዙህም መገንብ የሚቻሇው በዴንጋጌው
ስር የተመሇከቱት የወንጀለ ማቋቋሚያ ነጥቦች በየራሳቸው መቆም የሚችለ ነጥቦች
ስሇመሆናቸው ነው፡፡
የወንጀሌ ህግ አንቀጽ 540 ዴንጋጌ ሲታይ ዯግሞ፡”ማንም ሰው አገዲዯለ በአንቀጽ 539 የተመሇከተውን ያህሌ ከባዴ ወይም በአንቀጽ 541
የተመሇከተውን ያህሌ ቀሊሌ ባሌሆነ ሁኔታ አስቦ ላሊ ሰውን የገዯሇ እንዯሆነ፤ ከአምስት
ዓመት እስከ ሃያ ዓመት በሚዯርስ ጽኑ እስራት ይቀጣሌ በሚሌ አስቀምጧሌ፡፡
በመሠረቱ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 539 እና 540 መሠረት የሚፇፀሙ ግዴያዎች ሆነ
ተብል

ወይም

በማወቅ

/አስቦ/

የሚሰሩ

ናቸው፡፡

በዙህ

ረገዴ

ሁሇቱ

አንቀፆች

ተመሳሳይነት አሊቸው፡፡ ነገር ግን ሁሇቱን አንቀፆች የተሇያዩ የሚያዯርጓቸው መሰረታዊ
ነጥቦች መኖራቸው የሚታወቅ ነው፡፡ አንዴ ሰው በወ.ህ.አንቀጽ 539/1/ሀ/ መሠረት
ጥፊተኛ ሆኖ እንዱገኝ በዙሁ አንቀጽ የተጠቀሱት ሁኔታዎች ተሟሌተው መገኘት
አሇባቸው፡፡ እነዙህን ሁኔታዎች ዯግሞ ሰውየው ዴርጊቱን ሇመፇፀም ካነሣሣው ሃሣብ
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እና ከዴርጊቱ አፇፃፀም አንፃር በመመርመር የዴንጋጌውን ትክክሇኛ አፇጻጸም መሇየት
ይቻሊሌ፡፡ በዴንጋጌው ስሇሃብ ሁኔታ የሚገሌጹትን ሁኔታዎች ስንመሇከትም አስቀዴሞ
የማሰብ ሁኔታ፤ ቂም በቀሌ፤ ጥሊቻ፤ ቅናት ወተ----የሚለ የሚገኙ ሲሆን ከባዴ
የዴርጊት አፇፃፀም መኖርን የሚያመሊክቱ ነጥቦች ዯግሞ በወንጀሌ ሔጉ አንቀፅ 84 ስር
የተመሇከቱትና በተጨማሪም ፌርዴ ቤቱ በአንቀጽ 86 መሠረት ከባዴ ምክንያቶች
ናቸው ብል የሚቀበሊቸውን ሁኔታዎች የሚያካትቱ ናቸው፡፡
አንዴ ሰው ከእነዙህ ከሊይ ከተጠቀሱት የሃሣብ ሁኔታዎች ወይም የዴርጊት አፇፃፀም
አንደን እንኳ ፇጽሞ ቢገኝ እና ይህም ሁኔታ ሲታይ ገዲዩ “በተሇይ” ጨካኝ፤ ነውረኛ
ወይም አዯገኛ የሚያሰኝ አይነት ሆኖ ከተገኘ በአንቀጽ 539/1/ሀ/ መሠረት ጥፊተኛ
ሉሰኝ እና ሇዙሁ አዴራጎት በሔጉ የተመሇከተው ቅጣት ውሳኔ ሉተሊሇፌበት ይገባሌ፡፡
አንቀጽ 539/1/ሀ/ በቅዴሚያ እንዱሟሊ የሚፇሌገው መሰረታዊ ነጥብ የአገዲዯለ ሁኔታ
አዴራጊው በተሇይ ጨካኝ፤ ነውረኛ ወይም አዯገኛ መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ መገኘትን
ነው፡፡ በዴንጋጌው ስር “በተሇይ” የሚሇው ቃሌ የሚያስገነዜበው ከተራ አገዲዯሌ ወይም
የሃሣብ ሁኔታ ውጭ በሆነ አዴራጏት ወይም ሇጥቃት መገሌገያ የተዯረገው መሣሪያ
በሟች ሊይ ስቃይና መከራ ማሣዯር እንዲሇበት፣ ግዴያውም ከተራው ሁኔታ የተሇየ
እንዯነበር የሚያመሇክት ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ በህጉ በተሇይ ጨካኝ ነውረኛ ወይም
አዯገኛ መባለ የአገዲዯለ ሁኔታና የመግዯያው መሣሪያ አዯገኛነት፣ ፌፁም ጨካኝነትን፤
ነውረኛነትን
ነው፡፡ስሇሆነም

ወይም

የተጋነነ

የወ.ሔ.አንቀፅ

አዯገኛነትን

539(1(ሀ))

ማሳየት

የማክበጃ

ሌዩ

እንዲሇበት
ሁኔታዎች

የሚያስገነዜብ
በመኖራቸው

ምክንያት ሆን ተብል የተፇፀመው ግዴያ “ከባዴ የሰው ግዴያ” የሚባሌበትን ምከንያቶች
የያ ነው፡፡ እነዙህ ሌዩ ሁኔታዎች በላለበት አንዴን ተከሣሽ በዙህ አንቀጽ ስር ጥፊተኛ
ሉባሌ የማይችሌ መሆኑን የሔጉ ይትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ ከእነዙህ እና በተጠቃሹ
አንቀፅ በፉዯሌ "ሇ" እንዱሁም "ሏ" ስር ከተመሇከቱት የዴንጋጌዎቹ ማቋቋሚያዎች
ውጪ ሆን ተብል የሚዯረግ ሰው የመግዯሌ ወንጀሌ የሚያስቀጣው በአንቀጽ 540 ስር
ነው፡፡
ወዯ ተያው ጉዲይ ስንመጣም አመሌካቾች ነፌሰ ጡር የነበረችውን ሟች ነበች ፇሊሳን
ከወሊጆችዋ ቤት አውጥተው ከወሰደና ከላሊ ሰው ቤት ከአቆዩ በኋሊ ላሉት ሊይ አብረው
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ሲሄደ ቆይተው በሳንጃ በመውጋት፣ በሻሽ አንገቷን በማነቅ፣ በብሌቷ ዴንጋይ በመክተት
ገዴሇው በወንዜ ውስጥ ጥሇዋት የሄደና አስክሬኑ በሶስተኛው ቀን የተገኘ መሆኑ
በሚገባ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ሲሆን የዴርጊቱ አፇጻጸም መነሻ ምክንያት ሲታይም
በጥሊቻ መንፇስ የተፇፀመ ስሇመሆኑ የሚያስገነዜብ ከመሆኑም በሊይ የአገዲዯለ ጊዛና
ሁኔታም የአመሌካቾቹን አዯገኛነት፣ ነውረኛነትንና ጭካኔን የሚያሳይ ነው፡፡ እንዱህ
ከሆነ ዯግሞ አዴራጎቱ በእሇቱ በተፇጠረው ያሇመግባባት የተፇፀመውና በተራ የሰው
ግዴያ ወንጀሌ ስር የሚሸፇን ሳይሆን በግፌ ሰው የመግዯሌ ወንጀሌ በሚያስጠይቅበት
የወንጀሌ ሔግ አንቀፅ 539(1(ሀ)) ዴንጋጌ መሰረት የሚወዴቅ ነው፡፡ የክሌለ አቃቤ ሔግ
በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በነበረው የክርክር ዯረጃ አግባብ የሆነውን የወንጀሌ ሔግ
አንቀፅ በመቀየር ችልቱ ቢወስን አንቃወምም በማሇት መከራከሩም ከተረጋገጠው ፌሬ
ነገር አንፃር ጉዲዩ በፌርዴ ቤቱ እንዲይታይ የማዴረግ ሔጋዊ ምክንያት ያሇው ይት
ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካቾችን በወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 539(1ሀ) ስር ጥፊተኛ ያለት አጠቃሊይ የዴርጊቱን አፇፃጸም ከተጠቃሽ ዴንጋጌ
ይትና መንፇስ ጋር በማገናብ ሁኖ ስሇአገኘነው በዙህ ረገዴ የተሰጠውን ውሳኔ
በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

195(2)

(ሇ-2)

ዴንጋጌ

መሰረት

በመቀበሌ

በዙህ

ረገዴ

የቀረበውን የአመሌካቾችን ቅሬታ አሌፇነዋሌ፡፡
ቅጣትን በተመሇከተ አመሌካቾች ሉቀጡ የሚገባው ጥፊተኛ በተባለበት የሔግ ዴንጋጌ
መሰረት

ነው፡፡

አመሌካቾች

በግፌ

የሠው

ግዴያ

ወንጀሌ

መፇፀማቸው

በሚገባ

ተረጋገጧሌ፡፡ በወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 539(1(ሀ)) ስር ጥፊተኛ የተባሇ አጥፉ ዯግሞ
ሉቀጣ የሚገባው እዴሜ ሌኩን በጽኑ እስራት ወይም በሞት ነው፡፡
በመሠረቱ የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፖብሉክ የወንጀሌ ህግ የአገሪቱን
የወንጀሌ ህግ ግብ በአዋጅ ቁጥር 414/1996 አንቀጽ 1 ስር ሲዯነግግ “የወንጀሌ ህግ
ግብ

ወንጀሌ

እንዲይፇፀም

መከሊከሌ

ሲሆን

ይህንን

የሚያዯርገው

ስሇወንጀልችና

ስሇቅጣታቸው በቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ በመስጠት፣ ማስጠንቀቂያነቱ በቂ ባሌሆነበት ጊዛ
ወንጀሌ

አዴራጊዎቹ

ተቀጥተው

ላሊ

ወንጀሌ

ከመፇፀም

እንዱቆጠቡና

ሇላልች

ማስተማሪያ እንዱሆኑ ወይም እንዱታረሙ በማዴረግ ወይም ተጨማሪ ወንጀልች
እንዲይፇፀሙ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው በማዴረግ ነው” በማሇት ያስቀምጣሌ፡፡ ህጉ
በአንቀጽ 87 ሊይ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎች ህጉ ሉዯርስበት ያሠበውን ዓሊማ
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ሇማረጋገጥ በሚቻሌበት ሁኔታ በህጉ መንፇስ መሠረት መፇፀም እንዲሇባቸው በመርህ
ዯረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ይኸው አንቀጽ ቅጣቶችና የጥንቃቄ እርምጃዎቹ ምን ጊዛም ሠብዓዊ
ክብርን በሚጠብቅ መንገዴ መፇፀም እንዯሚኖርባቸው ያስገነዜባሌ፡፡ የወንጀሌ ህጉ
አንቀጽ 88 ሲታይም የቅጣቶች እና የጥንቃቄ እርምጃዎች አወሣሠንን በተመሇከተ
ርር ያለ ንዐስ ዴንጋጌዎችን አካቶ ይዞሌ፡፡ በዙህ አንቀጽ ስር ያለ ንዐስ አንቀጾች
የሚያሣዩት ፌርዴ ቤቱ ቅጣቶችንና የጥንቃቄ እርምጃዎችን የሚወሰነው የወንጀሌ ህጉን
ጠቅሊሊ ክፌሌ ዴንጋጌዎችን እንዱሁም ስሇወንጀልችና ስሇቅጣታቸው የሚዯነግጉትን
የሌዩ ክፌለ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ መሆኑን፣ ቅጣት ሉወሰን የሚገባው
የወንጀሌ አዴራጊውን ግሊዊ የአዯገኛነት መጠን ያሇፇ የህይወት ታሪኩን ወንጀሌ
ሇማዴረግ

ያነሣሡትን

የትምህርቱን

ዯረጃ፣

ምክንያቶችና
እንዱሁም

የአሣቡን

የወንጀለን

ዓሊማ
ከባዴነትና

የግሌ

ኑሮውን

የአፇፃፀሙን

ሁኔታ፣
ሁኔታዎች

በማመዚን መሆኑን፣ የወንጀሌ ህግ ሌዩ ክፌሌ ዴንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ፌርዴ
ቤቱ እጅግ ቀሊሌ ከሆነው ቅጣት አንስቶ እስከ ከባደ ዴረስ ያሇውን በጥንቃቄ
በመመርመር ሇእያንዲንደ ጉዲይ ተገቢ የሆነውን ቅጣት እንዯሚወስን የቅጣት አወሳሳን
ዯንቡ በግሌፅ ያሳያሌ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው የወንጀሌ ቅጣት የሚወሰነው በወንጀሌ ሔጉ
አንቀጽ 88(2) ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን ግንዚቤ ውስጥ በማስገባት ነው፡፡ ይህ
ችልትም እነዙህ ሁኔታዎችን ተመሌክቷሌ፤ አመዚዜኗሌም፡፡
አመሌካቾች ጥፊተኛ የተባሇበት ዴንጋጌ ዴርጊቱ በተፇጸመበትና ክርክሩ በዝኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ታይቶ ዲኝነት በተሰጠበት ጊዛ በነበረው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ መሰረት
ዯረጃ ያሌወጣሇት የነበረ ሲሆን በተሻሻሇው የቅጣት አወሳሰን መመሪያ ዯግሞ ዯረጃ
የወጣሇት ነው፡፡
ከዙህ አንጻር ጉዲዩን ስንመሇከተው የዝኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካቾች እንዱቀጡ
በመነሻነት የተያው የእዴሜ ሌክ ጽኑ እስራት ቅጣት ነው፡፡ አመሌካቾች የቅጣት
ማቅሇያ

ምክንያቶችን

ያቀረቡ

ቢሆንም

የዝኑ

ከፌተኛ

ፌርዴ

ቤት

ሳይቀበሊቸው

አሌፍአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የወንጀሌ ሪኮርዴ የላሇባቸውና ይህም ሇቅጣት
ማቅሊያነት ሉያዜሊቸው የሚገባ መሆኑን የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔው ሊይ
መግሇፁን ተመሌክተናሌ፡፡ ይህንኑ መሰረት አዴርጎም አመሌካቾች ሉቀጡ የሚገባው
መነሻ

ቅጣት

እዴሜ

ሌኩን

ጽኑ

እስራት
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ሁኖ

ይህ

ዯግሞ

በእርከን

38

ስር

እንዯሚወዴቅና አመሌካቾች የቅጣት ማክበጃ ምክንያት ያሌቀረበባቸው ሲሆን የወንጀሌ
ሪኮርዴ ያሌቀረበባቸው መሆኑ እንዯ አንዴ የቅጣት ማቅሇያ ሉያዜሊቸው የሚገባ
መሆኑን በመገንብ ይህ የቅጣት ማቅሇያ ዴርጊቱ ከተፇፀመበት ጊዛ አንፃር ሲታይ
በመመሪያ ቁጥር 1/2002 አንቀጽ 13(8) ዴንጋጌ መሰረት ሶስት እርከን የሚያስቀንስ
በመሆኑ ከእርከን 38 ወዯ እርከን 35 መውረዴንና በዙህ እርከን ውስጥ ተገቢውን
ቅጣት መወሰን እንዯሚጠይቅ ገሌፆ አመሌካቾችን እያንዲንዲቸውን በ19(አስራ ጠኝ
አመት) ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ይህ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር
ሰሚ

ችልት

የቅጣት

አወሳሰን

የወንጀሌ

ዴርጊቱን

አፇፃጸም፣

በቅጣት

አወሳሰን

መመሪያው የተረጋውን ስርዓትና በወንጀሌ ሔጉ ስሇቅጣት አወሳሰን የተቀመጡትን
መሰረታዊ

መርሆችንና

የወንጀሌ

ሔጉን

ግብ

ያገናበ

ነው

ከሚባሌ

በስተቀር

የሚነቀፌበትን የህግ አግባብ አሊገኘንም፡፡
ሲጠቃሇሌም ከሊይ በዜርዜር በተመሇከቱት ህጋዊ ምክንያቶች የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የጥፊተኝነትም ሆነ የቅጣት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. በሲዲማ ዝን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 28320 በ15/09/2005 እና
በ18/11/2005 ዓ/ም ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመ/ቁጥር

60077 ጥቅምት 27 ቀን 2006 ዓ/ም ሙለ በሙለ ጸንቶ በክሌለ

ሰበር ሰሚ ችልት 61038 ሚያዙያ 08 ቀን 2006 ዓ/ም የቅጣት ውሳኔ ብቻ
ተሻሽል

የፀናው

የጥፊተኝነትና

የቅጣት

ውሳኔ

በወ/መ//ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

195(2)(ሇ-2) መሰረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካቾች በግፌ ሰው መግዯሌ ወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው እያንዲንዲቸው
በ19/(አስራ ጠኝ አመት) ጽኑ እስራት እንዱቀጡ መወሰኑበአግባቡነውብሇናሌ፡፡
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3. በአመሌካቾች ሊይ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠው
መሆኑን

አውቆ

በተወሰነባቸው

የቅጣት

መጠን

የቅጣት ውሳኔ የፀና
መሰረት

ተከታትል

እንዱያስፇፅም ሇክፌለ ማረሚያ ቤት ትዕዚዜ ይዴረስ ብሇናሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዜገቡ ተግቷሌ፤ ወዯ መዜገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ወ
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