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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 ዘመን - ቀረቡ                 

        መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሲሆን በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት የተጀመረው በግራ ቀኙ የቀረበውን 
የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን በሚመሇከት 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 የተመዘገበና የይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ተሰጥቶት አሁን ያሇውን ቤት 
ሰርቶ ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ የምኖርበት በመሆኑ ከተጠሪ ጋር ዯግሞ በ1993 ዓ.ም በባህሊዊ ጋብቻ 
የተገባን መሆኑና በዚህ ጋብቻ ውሌም የጋራ ንብረት ያሌተዯረገና በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ 
ውሌ እኔ ታምሜ በአማኑኤሌ ሆስፑታሌ 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 ፣ 
በኋሊም በ1999 ዓ.ም በተዯረገ የጋብቻ ውሌ የጋራ ንብረት ያዯረግንና ይሄው የጋብቻ ውሌ በክብር 
መዝገብ ሹም ቀርቦ የተመዘገበ በመሆኑ የጋራ ንብረታችን ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ካከራከረ በኋሊ ሇዚህ ቅሬታ መነሻ የሆነውን ቤት 
እኩሌ ይካፇለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ 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 በዚሁ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ግራ 
ቀኙ የጽሁፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 
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በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም 
የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋግዎች ጋር በማገናዘብ 
መርምሮታሌ፡፡ እንዯተመረመረውም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኖሪያ ቤት የግራ ቀኙ የጋራ ንብረት 
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ /ጭብጥ/ ተይዞ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
በዚሁ መሠረት በመጀመሪያ ዯረጃ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው መኖሪያ ቤት ግራ ቀኙ ከመጋባታቸውም 
በፉት በአመሌካች ስም ተመዝግቦ የሚገኝ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ በተመሣሣይም በግራ ቀኙ መካከሌ 
ቀዴሞ የተዯረገው የጋብቻው ውሌ ማሇትም በቀን 18-12-1992 ዓ.ም የተዯረገ ስሇመኖሩና በዚህም 
የጋብቻ ውሌ የተመሇከተው መኖሪያ ቤት የጋራ ንብረት ያሌተዯረገ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ በግራ 
ቀኙ አከራካሪ የሆነው ጉዲይ ታህሣስ 12 ቀን 1999 ዓ.ም ተዯረገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ ሲሆን 
የተጠሪ ክርክር በዚህ 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 ሆስፑታሌ ሲታከም የነበረ መሆኑን ፣ ተጠሪ ራሷ አዘጋጅታ ያቀረበችው 
በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ የተነሳውን የግራ ቀኙን ክርክር 
አግባብነት ካሊቸው ከፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ ጋር ስንመረምር በእርግጥ የተሻሻሇው የፋዯራሌ 
የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁ. 213/1992 አንቀጽ 47/1-3/ ስንመሇከት ቀዴሞ የተዯረገውን የጋብቻ ውሌ 
ማሻሻሌ እንዯሚቻሌ የሚዯነግግ ሲሆን ሇፌ/ቤት ቀርቦ የተዯረገው የጋብቻ ውሌ መሻሻሌ የቤተሰብን 
ጥቅም የማይጏዲ ከሆነ ሉጸዴቅ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ ይሄ የተሻሻሇው የጋብቻ ውሌ ሇፌ/ቤት 
ቀርቦ ማጽዯቅ ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ በዚህ አንቀጽ ስር መሌስ የሚሰጥ ባይሆንም በዚህ 
አዋጅ አንቀጽ 73 ጋር አያይዘን ስንተረጉም ፌ/ቤት ካሊጸዯቀው በስተቀር ተቀባይነት የሇውም 
የሚሇውን ትርጉም ይሰጠናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ወዯ ያዝነው ጉዲይ ስንመሇስ ከሊይ የተመሇከተው 
በግራ ቀኙ መካከሌ በዴጋሚ ተዯርገ የተባሇው የጋብቻ ውሌ በክብር መዝግብ ሹም ፉት ቀርቦ 
የተመዘገበ 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 አይችሌም ቢባሌም በተጠሪ በኩሌ ተነስቶ የነበረው ላሊው ክርክር 
መኖሪያ ቤቱ በተጠሪ ስም የነበረና ሶስት ክፌሌ ጭቃ ቤት የነበረበት መሆኑን ሆኖም ከተጋቡ  
በኋሊ ሇዚሁ ቀዴሞ ሇነበሩት ክፌልች አጠቃሊይ እዴሣት ያዯረጉ ከመሆኑም በሊይ በተጨማሪ 
ከሶስት የማያንሱ ክፌልችን ጨምሮ የሰሩ መሆናቸዉን የተከራከሩ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ውጪ 
አገር ሆኖ በሊከው ገንዘብ እንዯተሰሩ ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ 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 ይዘት እንዳት 
እንዯነበር ፣ አብሮ ባለበት ጊዜ የተዯረገው መሻሻሌ ምን ያህሌ እንዯሆነ እና ክሱ ሲቀርብ የመኖሪያ 
ቤቱ አጠቃሊይ ይዘት 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፡፡ በዚሁ 
መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 



97 

 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 92430 ነሏሴ 13 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት በመዝ/ቁ. 155334 በቀን 29-7-2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት በአዱስ አበባ 
ከተማ አዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 19/20 የቤት ቁ. 708ን በተመሇከተ የተሰጠው 
የውሣኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሥሔ/ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት ከሊይ በፌርዴ ሏተታው በተመሇከተው መሠረት የግራ ቀኙን ማስረጃ 
በመስማት ተገቢውን ውሣኔ እንዱሰጥበት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343/1/ መሠረት መሌሰናሌ፤ 
ይጻፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

እ.ከ  
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