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                                                        የሰ/መ/ቁ. 61357 

ሔዲር 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                                         
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

            ሒጎስ ወሌደ 

              አሌማው ወላ 

           ነጋ ደፌሳ 

            አዲነ ንጉሴ 

 
አመሌካች፡- አቶ ፌቅሬስሊሴ እሽቴ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ዋጋዬ ጋይም 

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                                 ፌ   ር  ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኗ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ሚያዚያ 17 ቀን 2002 
ዓ/ም በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡የክሱ ይዘትም ከአመሌካች 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 ጊዜ ጀምሮ ተሇያይተው በመኖራቸው የተነሳ ጋብቻቸው 
በራሱ ጊዜ እንዯፇረሰ ገሌጸው በጋብቻ ወቅት በጋራ አፇራነው ያለትን ቤት በተመሇከተ የክፌፌሌ 
ውሳኔ እንዱሰጥሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡የአሁኑ ተጠሪ ሇክሱ በሰጡት 
መሌስም ከተጠሪ ጋር ጋብቻ መስርተው 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 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 በሁዋሊ አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻ 
የመሰረቱት ጥር 22 ቀን 1968 ዓ.ም. መሆኑን፣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 በመዘርዘር ቤቱ የጋራ 
ነው በማሇት እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ በሔጉ የተመሇከተውን የአከፊፇሌ ሥርዓት በመግሌጽ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡የአመሌካች የሰበር አቤቱታ 
መሰረታዊ ይዘትም አመሌካችና ተጠሪ ሇረዥም አመታት ተሇያይተው የኖሩ በመሆኑ የፌቺ 
ውሳኔ አይሰጥም ተብል በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245 ውሳኔ ከተሰጠ በሁዋሊ የፌቺ 
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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 በዚሁ 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፡፡ከዚኅም በኋሊ ተጠሪ በክርክር ሊይ እንዲለ ከዚህ አሇም በሞት መሇየታቸው በመገሇፁ 
ሇወራሾቻቸው በጋዜጣ 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 
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ሰሚ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ 
መርምሮታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ 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 ሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ ግራ 
ቀኙ ተሇያይው መኖር ከጀመሩ ረዥም ጊዜ መሆኑ መረጋገጡን በምክንያትነት በመያዝ ጋብቻው 
በራሱ ጊዜ የፇረሰ በመሆኑ የፌቺ ጥያቄ የሚቀርብበት ጉዲይ አይዯሇም በማሇት ጥቅምት 21 
ቀን 2001 ዓ.ም. በዋሇው ችልት መወሰኑን፣ከዚህም በሁዋሊ ተጠሪ የጋራ ንብረት ነው ያለትን 
አከራከሪውን ቤት ሇመካፇሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ በላሊ መዝገብ 
(በመ/ቁጥር 13972) በሆነው ሇስር ፌርዴ ቤት አቅርበው አመሌካች እንዱቀርቡ ተዯርጎ ግንቦት 
07 ቀን 2001 ዓ/ም ፅፇው ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ የፌቺ ውሳኔ በላሇበት ሁኔታ የንብረት 
ክፌፌሌ የሚቀርብበት አግባብ የሇም በማሇት መከራከራቸውን ነው፡፡በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት 
አመሌካች አጥብቀው የሚከራከሩት የፌቺ  ውሳኔ በላሇበት ሁኔታ የንብረት ክፌፌሌ  ጥያቄ 
ተቀባይነት ማግኘቱ  በሔጉ  ከተዘረጋው 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 መዝገብ በመመሌከትና ከሔጉ 
ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ ጉዲዩን መርምረነዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ ጋብቻ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ወይም በተግባር ተጋቢዎች ተሇያይተው በየፉናቸው 
የራሳቸውን ህይወት መኖር ከቀጠለ ሉፇርስ 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 ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም ከሰጠበት 
የመ/ቁጥር 20398 ውሳኔ መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ጋብቻ ከሊይ በተመሇከተው የቤተሰብ 
ሔጉ ዴንጋጌ ወይም የሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ ከፇረሰ የጋብቻ ውጤት የሆነው ንብረት በፌርዴ 
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ቤት ውሳኔ መፌትሓ የማያገኝበት ምክንያት የሇም፡፡ ስሇሆነም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ 
የነበረው ጋብቻ በራሱ ጊዜ የፇረሰ ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 117245 ውሳኔ 
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 በሁዋሊ 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 በተዘረጋው የጊዜ 
ገዯብ ውስጥ መቅረቡ መረጋገጡ ሊይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ በተግባር ፌቺ ያከናወኑ ተጋቢዎች 
የጋብቻውን ውጤት በተመሇከተ ሇፌርዴ ቤት ክፌፌለን ማቅረብ ያሇባቸው በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
1677(1) እና 1845 ስር በተመሇከተው የአስር አመት የጊዜ ገዯብ ውስጥ ሉሆን ይገባሌ፡፡የባሌና 
ሚስት የጋራ ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ከጋብቻ መፌረስ በሁዋሊ በአስር አመት ጊዜ ውስጥ 
ካሌቀረበ ቀሪ መሆን ያሇበት መሆኑን ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 17937 በቀረበው 
ጉዲይ ሊይ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌና፡፡ ይርጋውን ተመሇከተ 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፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የመከሊከያ መሌስ 
ሥርአቱን ጠብቀው የይርጋን ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አሊቀረቡም፡፡አመሌካች 
በስር ፌርዴ ቤት አንስተው የተከራከሩት መሰረታዊው ነጥብ የፌቺ ውሣኔ ሉሰጥ አይገባም 
ተብል በፌርዴ ቤት ከተወሰነ በሁዋሊ የጋብቻ ውጤት ሊይ ክስ መመስረት ሔጋዊ አግባብነት  
የሇውም የሚሌ ብቻ ነው፡፡ይህ ዯግሞ ይርጋውን አንስተው መከራከራቸውን የሚያሳይ 
አይዯሇም፡፡ስሇሆነም አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ሥርአቱን ጠብቀው ያሊነሱትን የይርጋ ክርክር 
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የሚያነሱበት አግባብ የላሇ መሆኑን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1) 
ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ሲጠቃሇሌም በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ያሇበት ነው ሇማሇት ስሊሌተቻሇ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሣ  ኔ 

 በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር  139762 ሚያዚያ 20 ቀን 2002 ዓ.ም. 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 94407 ሏምላ 13 ቀን 2002 ዓ.ም. 
በትዕዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

 ሇክርክሩ የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
 መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                      የአምስት የማይነበብ ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

 

 

 


	61357

