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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 ትዕዛዝ በመሰጠቱ ተጠሪ እግደ
እንዱነሳሊቸው አመሌክተዋሌ፡፡ በማመሌከቻቸውም ከሥር ተከሣሽ ጋር ባሌና ሚስት እንዲሌሆኑና ተከሣሹ
የተጠሪን ፇቃዴ ሳያገኙ የቤቱን ካርታ አስይዘው በመበዯራቸው ቤቱ የታገዯ በመሆኑ እግደ እንዱያነሳሊቸው
ፌ/ቤቱን ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካች ሇቀረበው አቤቱታ በሰጡት መሌስ ተጠሪና የስር ተከሣሽ እንዯ ባሌና ሚስት
አብረው በሚኖሩበት ጊዜ 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 በዚህ 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 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
ስሊሌተመዘገበ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የሥር ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔ በመሻር በቤቱ ሊይ የተሰጠው የእግዴ
ትዕዛዝ እንዱነሳ ወስኗሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱ
የቀረበውን ይግባኝ ሰርዞታሌ፡፡
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የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ 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 መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡
ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ማመሌከቻ ከሥር ተከሣሽ ጋር ከጓዯኝነት የዘሇሇ ግንኙነት የላሊቸው
መሆኑን ገሌፀው ተከሣሹ ያሇ እሳቸው ፇቃዴ ካርታቸውን አስይዞ 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
ማስረዲት 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 የግንኙነቱ 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 ሰሚው ፌ/ቤት እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ
የመኖር ግንኙነት መኖሩን ማስረዲት የሚችለት በግንኙነቱ ውስጥ ያለት ሰዎች ብቻ ናቸው በማሇት የዯረሰበት
መዯምዯሚያ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡
በላሊ በኩሌ ግን በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ማመሌከቻ ያቀረቡት ንብረቴ ነው በሚለት ቤት ሊይ የተሰጠው
እግዴ እንዱነሳቸው ነው፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 158 መሠረት በተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ ቅሬታ የተሰማው ወይም
ያሇአግባብ ነው የሚሇው ወገን ሇፌ/ቤት ጥያቄ ሲያቀርብ ፌ/ቤቱ በቂ ምክንያት መኖሩን ያመነ ከሆነ የሰጠውን
የእግዴ ትዕዛዝ ማሻሻሌ፣ ማንሣት ወይም ጨርሶ መሰረዝ 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 በዚህ ግንኙነት ውስጥ በመሆኑ የተጠሪ ጥያቄ ውዴቅ እንዱሆን
አመሌክተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም በዚህ ጉዲይ በዋናነት ሉያስተናግዴ የሚገባው የእግዴ ትዕዛዝ ሉነሳ ይገባሌ? አይገባም?
የሚሇው ቢሆንም ከዚህ አሌፍ በተጠሪና በሥር ተከሣሽ መሃከሌ በሔግ የታወቀ ግንኙነት መኖር አሇመኖሩ
እንዱሁም የንብረቱን ባሇቤት አስመሌክቶ ውሣኔ አሳርፎሌ፡፡ ከመዝገቡም መረዲት እንዯሚቻሇው እነዚህ ጉዲዮች
በዋና ጭብጥነት ተይዘው በመዯበኛ የሙግት ስርዓት ተገቢው ክርክርና ማስረጃ ቀርቦባቸው የተወሰኑ አይዯለም፡፡
የተሰሙት ምስክሮች የሰጡት ምስክርነትም ቢሆን የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 1ዏ6 የሚያስቀምጠውን
ሁኔታ የሚያሟሊ መሆን አሇመሆኑ ሳይመዝን 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 የተሰጠው እግዴ እንዲይነሳ የሥር ፌ/ቤት
የሰጠው ትእዛዝ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡

ው ሣ ኔ
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 ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡
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