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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 

      መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ አንዴ ወንዴ ከሁሇት ሴቶች ጋር ጋብቻ ፇጽሞ ሲኖር ከቆየ በሁዋሊ ከአንዯኛዋ ጋር 
በፌቺ ሲሇያይ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ የሚስተናገዴበትን አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ 
የተጀመረው የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ በአሁኑ 2ኛ ተጠሪ ሊይ በጉራጌ ዞን መስቃን ወረዲ ፌርዴ ቤት 
በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 1ኛ ተጠሪ በ2ኛ ተጠሪ ሊይ የመሠረቱት ክስ ይዘት ባጭሩ ሲታይ 
ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሲኖሩ በእንሲኖ ከተማ ውስጥ አንዴ ክፌሌ ቆርቆሮ ቤት ማፌራታቸውንና የገጠር 
መሬት አራት ጥማዴ የነበራቸው መሆኑን ገሌፀው እነዚህን ንብረቶች 2ኛ ተጠሪ እንዱያካፌሊቸው 
ይወሰንሊቸው ዘንዴ 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 
መወሰኑን በጋራ ያፇሩት ንብረት አሇመኖሩን ንብረቶቹ የተፇሩት ከአሁኗ አመሌካች ጋር መሆኑን 
ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ከዚህም በኋሊ የአሁኗ አመሌካች ወዯ 
ክርክሩ በጣሌቃ ገብነት ሇመግባት ማመሌከቻ አቅርበውና የስር ፌርዴ ቤት ፇቅድሊቸው ባቀረቡት 
ክርክር ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ ፇጽመው ሇክርክሩ ምክንያት የሆኑትን ንብረቶች ያፇሩት 
አመሌካች እንጂ የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ያሇመሆናቸውን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ 
ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ 
በመስማት ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የገጠር መሬትን በተመሇከተ የጋራ ባሇይዞታዎች የአሁኗ 
አመሌካችና 2ኛ ተጠሪ መሆናቸውን የቆርቆሮ ቤቱን በተመሇከተ ግን የጋራ ባሇሀብቶች ተጠሪዎች 
ስሇሆኑ እኩሌ ሉካፇለ የሚገባቸው መሆኑን ገሌፆ ወስኗሌ፡፡ በዚሁ የቆርቆሮ ቤቱን በተመሇከተ 
በተሰጠው የውሣኔ ክፌሌ አመሌካች ቅር በመሰኘት በየዯረጃው ሊለት ፌ/ቤቶች ይግባኝና የሰበር 
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አቤቱታ ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚህ 
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 ዘርዝረው 
አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ በ198ዏ ዓ.ም በመመስረት አከራካሪውን 
ቤት ስሇማፌራታቸው ማስረጃ አቅርበውና አረጋግጠው ባሇበት ሁኔታ ንብረቱ የተጠሪዎች የጋራ 
ንብረት ነው ተብል መወሰኑ ያሊግባብ ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሣይ 
ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም የአመሌካችና 2ኛ ተጠሪ ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ 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 ንብረት 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፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኗ አመሌካችና 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 የያዙበትን መንገዴና መቼ እንዯያዙ እንዱሁም 1ኛ ተጠሪ በንብረቱ 
ሊይ መብት የላሊቸው መሆኑን አሊስረደም፣ ንብረቱ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የጋራ ስሇማዴረጋቸውም 
የሚያሣይና በፌርዴ ቤት የተመዘገበ 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 
ይዘትና መንፇስ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ ሇክሱ ምክንያት በሆነው ነገር ሊይ ከሣሹ መብት ወይም 
ጥቅም ያሇው መሆኑን የማስረዲት ግዳታ የከሣሽ እንጂ የተከሣሽ ሉሆን አይገባም፡፡ 

 ወዯተያዘው 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 ጊዜ ስሇመሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠው 
ጉዲይ ሲሆን የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ሉያዯርግ የቻሇው ቦታው በምን መሌኩ እንዯተያዘና መቼ 
እንዯተያዘ እንዱሁም ቤቱ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር የጋራ ስሇመዯረጉ በፌርዴ ቤት የተመዘገበ ማስረጃ 
አሊቀረቡም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባድ ቦታ ባሇቤትነቱ የኢትዮጵያ መንግሥትና ሔዝቦች 
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ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገመንግሥትና በላልች አግባብነት ባሊቸው ሔጎች የተረጋገጠ ሲሆን 
አንዴ ሰው በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግሇት በሔጉ አግባብ የተሰጠው የባሇይዞታነት መብቱ ነው፡፡ ይህ 
የሚሆነው በተገቢው መንገዴ ባሇይዞትነቱን ሲያረጋግጥ ነው፡፡ በተያዘው 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 በዚሁ ወቅት 
ስሇመሰራቱ መረጋገጡን የስር ፌርዴ ቤት የውሣኔ ግሌባጭ ያሣያሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ ጋብቻቸውን 
በተገቢው መንገዴ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ያፇረሱት 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 
በዚህ ሁኔታ የተፇራ ስሇመሆኑ የተረጋገጠ የሆነ እንዯሆነ ጋብቻውን ትቶ የሄዯ ተጋቢ ንብረቱ 
የጋራ ነው የሚሇውን የሔግ ግምት ተጠቃሚ ሉሆን አይገባም፡፡ ሇንብረቱ መፇራት ምክንያት 
የሆነው ተጋቢ የንብረቱ የግሌ ባሇሀብት ይሆናሌ እንጂ ምንም አስተዋጽኦ ያሊዯረገ ተጋቢ 
እንዱካፇሌ ማዴረግ በኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግሥት አንቀጽ 4ዏ/1/ስር የተቀመጠውን የንብረት 
ባሇቤትነት መብት የሚጥስና የሔግ መሠረት የላሇው ነው፡፡ የቤተሰብ ሔጉ በጋብቻ ጊዜ 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 የሇም፡፡ 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 ጊዜ በመምጣት 
በላሇበት የተፇራውን ንብረት ሌካፌሌ በማሇት የሚያቀርበው ጥያቄ በሔገ መንግሥቱ ስሇንብረት 
ማፌራት መብት የተዯረገውን ጥበቃ እና በቤተሰብ ሔጉም ስሇባሌና ሚስት የጋራ ንብረት 
የተዘረዘረትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መሠረት ያዯረገ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በዚህም 
ምክንያት የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች አከራካሪውን ንብረት ከ2ኛ ተጠሪ ጋር በጋራ ያፇሩት 
ሁኖ እያሇ ዴርሻ የሊቸውም የተባሇው ያሊግባብ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ 
የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም 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. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

ተ.ወ                                                   የማየነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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