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የሰ/መ/ቁ. 127714 

 መጋቢት 26 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

         ሙስጠፊ አህመዴ 

      አብርሃ መሰሇ 

       ጳውልስ አርሺሶ 

        ሰናይት አዴነው 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ቃሌኪዲን ይኸነው    የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቶ ኢብሳ ያዯታ      ጠበቃ ዘውደ እንዲሇው ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ከጋብቻ መኖር አሇመኖር ጋር ተያይዞ የተነሳ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች 

አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡትም በባህርዲርና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትበመዝገብ ቁጥር 

03-01390 በ01/10/2007 ተሰጥቶ በአማራብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 41000 በ13/07/2008 ዒ.ም የተሻሻሇው ውሳኔ  መሰረታዊ 

የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው።  

ግራ ቀኙ የተሇያዩ ክሌልች ነዋሪዎች ነው በሚሌ አመሌካች ክሱን ያቀረቡት ሇባህርዲርና 

አካባቢዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሲሆን በ23/04/2007 ዒ.ም ተዘጋጅቶ የቀረበው ክስ  አጭር ይዘት፡-

ከተጠሪው ጋር በ1999 ዒ.ም ጋብቻ መስርተው ሲኖሩ በ2005 ዒ.ም ያብስራ ኢብሳ የተባሇች ሌጅ 

መውሇዲቸውን፣ጋብቻውን በመሰረቱበት ጊዜ ተጠሪው ከጋብቻው በፉት ያፇሩት ንብረት የጋራ 

እንዱሆን መስማማታቸውን፣የውለ ቅጂም የሚገኘው  በተጠሪው እጅ መሆኑን፣በተጠሪው እጅ 

የሚገኝ የግራ ቀኙ የጋራ ሀብት ግምት ብር 16,960,000 መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ ጋብቻው 

እንዱፇርስ፣ተጠሪው የሌጅ ቀሇብ እንዱቆርጡ እና የጋራ ንብረቱን አጋማሽ ብር 8,480,000 

ሇአመሌካች እንዱያካፌለ እንዱወሰን ዲኝነት የተጠየቀበት ሲሆን ተጠሪው በበኩሊቸው 

በ05/06/2007 ዒ.ም. በሰጡት መሌስ መዯበኛ ነዋሪነታቸውም ሆነ ንብረቶቹ የሚገኙት  

በቤኒሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌ ውስጥ በመሆኑ እና የአመሌካቿ መኖሪያ አዴርሻም እንዯዚሁ 



276 
 

በቤኒሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌ ውስጥ በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ ስሌጣን 

የሇውም የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ካስቀዯሙ በኃሊ ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ 

ከአመሌካች ጋር ጋብቻ የላሊቸው መሆኑን፣የጋብቻ ጽሁፌ በተጠሪው እጅ ይገኛሌ የተባሇውም 

ሀሰት መሆኑን፣ሌጅም ያሌወሇደ መሆኑን ገሌጸው ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ በዝርዝር የተከራከሩ 

መሆኑን መዝገቡ ያመሇክታሌ። 

ፌርዴ ቤቱም ክሱን እና የግራ ቀኙን ምስክሮች ከሰማ በኃሊ የአመሌካቿ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ 

ባህርዲር ከተማ እንዯሆነ በመረጋገጡ በተጠሪው የቀረበው የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

ተቀባይነት የላሇው መሆኑን፣ይሁን እንጂ በግራ ቀኙ መካከሌ ጋብቻ መኖሩን አመሌካች 

ማስረዲት ያሌቻለ መሆኑን፣ጋብቻ ከላሇ ዯግሞ አመሌካች የሌጅ ቀሇብ መጠየቅ የሚችለት 

በቅዴሚያ የሌጁን አባትነት በማረጋገጥ በመሆኑ ቀሇብ ሉቆረጥ የሚችሌበት አግባብ አሇመኖሩን 

ገሌጾ ክሱን ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቶአሌ።ይግባኙን የተመሇከተው የክሌለ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ ውሳኔውን አሻሽል ጋብቻ የሇም መባለ 

ተገቢ ቢሆንም ህጻኗ ሌጃቸው መሆኗን ግን  ተጠሪው በሽማግላዎች ፉት ማመናቸው በምስክር 

የተገሇጸ  ሆኖ ሳሇ መታሇፈ ተገቢ ባሇመሆኑ ህጻን ያብስራ ኢብሳ የተጠሪው ሌጅ ናት፣ተጠሪው 

በየወሩ ብር 1,000 ቀሇብ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ሰጥቶአሌ።  

አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ  በዚህ ጉዲይ የስር ፌርዴ ቤቶች 

ውሳኔ የሰጡት ጋብቻ ስሇመኖሩ በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ማስረጃ  መዝነው/አገናዝበው/ 

መሆን አሇመሆኑን ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ 

በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ።በላሊ በኩሌ ህጻን ያብስራ የተጠሪው ሌጅ 

ናት በሚሌ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የተሰጠው ውሳኔ በፋዯራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 127767 በ30/02/2009 ዒ.ምየተሻረ መሆኑን 

በመግሇጽ ውሳኔው ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዝሊቸው ተጠሪው 29/03/2009 ዒ.ም. በተጻፇ 

አቤቱታ ጠይቀዋሌ።የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም 

ሇጉዲዩ በጭብጥነት ወዯተያዘው የፌሬ ነገር ክርክር ከመገባቱ በፉት የባህርዲርና አካባቢዋ ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አስተናግድ ውሳኔ የሰጠው ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ የስረ ነገር ስሌጣን 

ኖሮት ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ነጥብ አስቀዴሞ እሌባት ማግኘት የሚገባው መሆኑን 

በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን 

ከዚሁ ነጥብ አንጻር መርምረናሌ። 

በዚህም መሰረት አመሌካች ክሳቸውን ሇባህርዲርና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት  

ጋብቻው የተፇጸመው እና ግራ ቀኙም አብረው ሲኖሩ የነበረው በአማራ ብሓራዊ ክሌሌ 
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በባህርዲር ከተማ ውስጥ ሆኖ ክሱ በተመሰረተበት ጊዜ ግን አመሌካቿ እዚያው ባህርዲር ከተማ 

የሚኖሩ ሆኖ ተጠሪው የሚኖሩት ዯግሞ በቤኒሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌ ውስጥ መሆኑን መሰረት 

በማዴረግ እንዯሆነ የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ።እንዯተባሇው መዯበኛ ነዋሪነታቸው በተሇያዩ 

ክሌልች ውስጥ በሆኑ ሰዎች መካከሌ የሚነሱ ክርክሮችን የማየት የስረ ነገር ስሌጣን የፇዳራሌ 

ፌርዴ ቤቶች መሆኑ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 (እንዯተሻሻሇ) በአንቀጽ 5 (2) ስር 

ተመሌክቶአሌ፡፡ከጋብቻ ጉዲይ ጋር ተያይዘው የሚነሱት የክሌሌ ጉዲዮች የሚታዩት በክሌለ ወረዲ 

ፌርዴ ቤት መሆኑ እየታወቀ የባህርዲርና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ተቀብል 

ሇማስተናገዴ የቻሇውም ይህንኑ አዋጅ መሰረት አዴርጎ ጉዲዩ የፋዳራሌ ነው በማሇት ነው።ይሁን 

እንጂ የተጋቢዎቹ መዯበኛ ነዋሪነት በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ እንዯሆነ ተቆጥሮ በአዋጅ ቁጥር 

25/1988 (እንዯተሻሻሇ) በአንቀጽ 5 (2) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ከጋብቻ ጋር ተያይዘው 

በሚነሱ ጉዲዮች ረገዴ ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚገባ መሆን አሇመሆኑ በአግባቡ ሉጤን የሚገባው 

ጉዲይ ነው። 

በጋብቻ የተሳሰሩ አንዴ ወንዴ እና አንዱት ሴት በተሇያዩ ምክንያቶች ተሇያይተው የሚኖሩባቸው 

ሁኔታዎች በተግባር እንዯሚያጋጥሙ ይታወቃሌ።ተሇያይተው የሚኖሩትም በአንዴ ክሌሌ ውስጥ 

ወይም በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ እንዱሁም በተሇያዩ አገሮች ውስጥ ጭምር ሉሆን ይችሊሌ።ይህ 

ማሇት ግን የተጋቢዎቹ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ የተሇያየ ነው ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ 

የሚያስችሌ አይዯሇም።ይሌቁንም ጋብቻው ከተቋቋመበት መሰረታዊ ዒሊማ አንጻር ተጋቢዎቹ 

በመርህ ዯረጃ አንዴ መዯበኛ መኖሪያ ቦታ እንዲሊቸው ግምት የሚወሰዴበት ነው።በመሆኑም 

ጋብቻው እስካሌፇረሰ ወይም በተራዘመ የጊዜ ቆይታ ምክንያት በተግባር እንዯፇረሰ እስካሌተቆጠረ 

ዴረስ የተጋቢዎቹ በተሇያዩ ምክንያቶች ሇጊዜው በተሇያዩ ቦታዎች መኖር መዯበኛ መኖሪያቸውን 

በተሇያዩ ቦታዎች አዴርገዋሌ ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ የሚያስችሌ አይዯሇም። 

በተያዘው ጉዲይ ጋብቻው የተፇጸመው እና ግራ ቀኙም አብረው ሲኖሩ የነበረው በአማራ 

ብሓራዊ ክሌሌ በባህርዲር ከተማ ውስጥ መሆኑን አመሌካቿ በክስ ማመሌከቻቸው ሊይ 

ገሌጸዋሌ። በክሳቸው መሰረት ማስረዲት የሚጠበቅባቸው መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ጋብቻው 

የተመሰረተው እና ግራ ቀኙም ከጋብቻው በኃሊ ሲኖሩ የነበረው በአማራ ክሌሌ ውስጥ ነው 

እስከተባሇ ዴረስ ክሱ መቅረብ የሚገባው በክሌለ ሔግ መሰረት ከጋብቻ ጉዲዮች ጋር ተያይዘው 

የሚነሱ የክሌሌ ጉዲዮችን የማየት ስሌጣን ሊሇው የክሌለ ወረዲ ፌርዴ ቤት ከሚሆን በቀር ግራ 

ቀኙ መዯበኛ ነዋሪነታቸው  በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ እንዯሆነ ተዯርጎ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 

(እንዯተሻሻሇ) በአንቀጽ 5 (2) ስር በተመሇከተው ስርዒት መሰረት አይዯሇም።ጋብቻው 

የተፇጸመው በአንዴ ክሌሌ ውስጥ እና በዚያው ክሌሌ የቤተሰብ ሔግ መሰረት በሆነ ጊዜ ከፌቺ 

ጋር ተያይዞ ጥያቄ በተነሳበት ወቅት ተጋቢዎቹ በተሇያዩ ምክንያቶች የሚኖሩት በተሇያዩ ክሌልች 
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ውስጥ መሆኑ ቢረጋገጥ እንኳ ከፌቺ እና መሰሌ ጥያቄዎች ጋር ተይይዘው የሚነሱ ጉዲዮችን 

የማስተናገዴ የስረ ነገር ስሌጣን በክሌለ ሔግ መሰረት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የተሰጠው የክሌለ 

ፌርዴ ቤት ከሚሆን በቀር ተጋቢዎቹ መዯበኛ ነዋሪነታቸው በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ እንዯሆነ 

ተቆጥሮ ጉዲዩ ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5 (2) ዴንጋጌ አንጻር በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 

የስረ ነገር ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ነው ሉባሌ የሚችሌበት የሔግ አግባብ ስሊሇመኖሩ የፋዳዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አስቀዴሞ በቀረበሇት ተመሳሳይ ጉዲይ በመዝገብ ቁጥር 

119582 በ26/04/2009 ዒ.ም.  የሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሇተያዘው ጉዲይ ተፇጻሚነት 

ያሇው መሆኑን ተገንዝበናሌ። 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ በመገኘቱ 

የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቶአሌ። 

ው ሳ ኔ 

1. በባህርዲርና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትበመዝገብ ቁጥር 03-01390 በ01/10/2007 ተሰጥቶ 

በአማራብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

41000 በ13/07/2008 ዒ.ም. የተሻሻሇው ውሳኔ  በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 

(1) መሰረት ፀንቶአሌ። 

2. ጋብቻ የተፇጸመው በአንዴ ክሌሌ ውስጥ እና በዚያው ክሌሌ ሔግ መሰረት ሆኖ ክስ 

በቀረበበት ጊዜ  ተጋቢዎቹ በተሇያዩ ምክንያቶች የሚኖሩት በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ መሆኑ 

ቢረጋገጥ እንኳ ከፌቺ እና መሰሌ ጥያቄዎች ጋር ተይይዘው የሚነሱ ጉዲዮችን የማስተናገዴ 

የስረ ነገር ስሌጣን በክሌለ ሔግ መሰረት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የተሰጠው የክሌለ ፌርዴ 

ቤት ከሚሆን በቀር ተጋቢዎቹ መዯበኛ ነዋሪነታቸው በተሇያዩ ክሌልች ውስጥ እንዯሆነ 

ተቆጥሮ ጉዲዩ ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5 (2) ዴንጋጌ አንጻር በፋዳራሌ ፌርዴ 

ቤቶች የስረ ነገር ስሌጣን ስር የሚወዴቅ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ። 

3. እንዱያውቁት የውሳኔው ቅጂ ሇባህርዲርና አካባቢዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት  እና ሇአማራ  

ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይሊክ። 

4. አመሌካቿን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ ከማቅረብ ይህ ውሳኔ የሚያግዲቸው አይሆንም። 

5. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ። 

6. በዚህ መዝገብ በ23/01/2009 ዒ/ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡ 

ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ። 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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