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የሰ/መ/ቁ. 50489 

መስከረም 24 ቀን 2003ዓ.ም 

 ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

   ሒጎስ ወሌደ 

   ብርሃኑ አመነው 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዘይነባ ከሌፊ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ከዴጃ ሲራጅ አሌቀረቡም 

      መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን መነሻ ያዯረገ ነው፡፡ 
ክርክሩ የተጀመረው በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት በአሊባ ቆሉቶ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
ነው፡፡ 

 በተጠሪ እና በተከሳሽ አቶ ሏጂ መሏመዴ ሏሉስ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ 
እንዱፇርስ መዯረጉን ተከትል የባሌና ሚስት ንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ተጠሪ አቅርባሇች፡፡ የአሁኑ 
አመሌካች ዯግሞ ከተከሳሽ ጋር ከ1984ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ ተሳስራ ያሇች መሆኗን ገሌፃ የሚሰጠው 
ውሳኔ መብቷን የሚነካ ስሇሚሆን ጣሌቃ ገብታ ሇመከራከር አመሌክታሇች፡፡ የከተማው ፌ/ቤት 
የግራ ቀኙን ክርክር እና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ጣሌቃገብ ሇመካፇሌ የጠየቀችው ንብረት በተጠሪ 
እጅ ያሇ ከመሆኑም ላሊ ይህንን ቤት የገነባች ሇመሆኑ አሌያም ወጪ ያወጣች ስሇመሆኑ 
አሊስረዲችም በሚሌ በቤቱ መብት የሊትም ሲሌ አቤቱታቸውን ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪና ባሇቤቷ ሏጅ 
መሏመዴ ሏሉስ ሇሁሇት እኩሌ እንዱካፇለ ወስኗሌ፡፡  

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝታ ሇአሊባ ሌዩ ከፌተኛ ፌ/ቤት እና ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
አቤቱታ ያቀረበች ቢሆንም ተቀባይነት አሊገኘም፡፡  

 ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ጥቅምት 23 ቀን 
2002ዓ.ም ጽፍ ያቀረበው አቤቱታ ይዘት ባጭሩ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ነዋሪነቷ ሳውዱ አረቢያ 
በመሆኑ ገንዘብ ሌካ ሇጣውንቷ ቤት ትሰራሇች ተብል አይታመንም የሚሇው አገሊሇጽ የተሳሳተ 
መሆኑን ቤቱ የተሰራው የአመሌካች ባሇቤት/የሥር ተከሳሽ/ ከሳውዱ አረቢያ በሊከው ገንዘብ 
ስሇመሆኑ የአመሌካች እና የስር ተከሳሽ ጋብቻ አሁንም ፀንቶ ያሇ ስሇመሆኑና በክሌለ የቤተሰብ 
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ሔግ አንቀጽ 71/2/ መሠረት በባሇቤቷ ስም የተፇራ ንብረት የጋራ ስሇመሆኑ ጠቅሰው በስር 
ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ እንዱታረም አመሌክተዋሌ፡፡ 

 የሰበር ችልቱም የሰበር አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች ሚስት መሆኗ ካሌተካዯ እና 
ከባሇቤቷ ጋር የምትኖር መሆኗ ከተረጋገጠ የንብረት ክፌፌሌ ዴርሻ ጥያቄዋ ውዴቅ መዯረጉ 
በአግባቡ ነው ወይም አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡ ተጠሪ 
መጋቢት 27 ቀን 2002ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ 
ሏሉስ ጋር ጋብቻ ያሌመሰረተች ስሇመሆኑ ንብረቱንም በሚመሇከት ቤቱ የተሰራው በተጠሪ እና 
ባሇቤታቸው ሏጅ መሏመዴ ሏሉስ የጋራ ጥረት ብቻ ስሇመሆኑ ስር ፌ/ቤት በማስረጃ ስሇማረጋገጡ 
አመሌካች ንብረቱን በማፌራት ረገዴ ያዯረገችው አስተዋጽኦ ስሇመኖሩ በስር ፌ/ቤት ጭብጥ አስይዛ 
ያሊስረዲች መሆኑን በመዘርዘር በተጨማሪም ሇማዘጋጃ ቤቱ ከ1990-2001ዓ.ም ዴረስ ግብር ብር 
16,516.50 ውስጥ ግማሽ ዴርሻውን ብር 8,258.25 የከፇለ መሆኑን ጠቅሰው የስር ፌ/ቤት ውሳኔ 
እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡  

 የአመሌካች ጠበቃም የሰበር አቤቱታቸውን አጠናክረው የመሌስ መሌስ በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡ 
እኛም ከተያዘው ጭብጥ አንፃርና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ ከመዝገቡ መረዲት የተቻሇው 
ፌሬ ነገር አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ጋር በ1984ዓ.ም ጋብቻ መስርታ አብረው ሳውዱ 
አረቢያ የሚኖሩ ስሇመሆኑ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ በ1987ዓ.ም ከሏጂ መሏመዴ ሏሉስ ጋር ጋብቻ 
የመሠረተች ሲሆን ባሇቤቷ ሇረዥም ዓመታት ውጪ አገር የሚኖር በመሆኑና እሷንም ወዯ ውጪ 
እወስዴሻሇሁ ብል የገባውን ቃሌ ባሇማክበሩ ፌቺ እንዱወስን ሇመጠየቅ ምክንያት እንዯሆናት ነው፡፡ 
እንግዱህ ከዚህ መረዲት የሚቻሇው ጉዲይ ተጠሪም ሆኑ አመሌካች ከሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ጋር 
ጋብቻ መስርተው የነበሩ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የተጠሪ ጋብቻ በፌቺ ውሳኔ እንዱፇርስ መዯረጉን 
ተከትል የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ከመቅረቡ ወጪ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ ተፇፀመ በሚሌ የቀረበ ክስ 
ስሇመኖሩ አሌተጠቀሰም፡፡ እንዱህ በሆነ ጊዜ ሁሇቱም ሚስቶች በየፉናቸው ከአንዴ ወንዴ ጋር 
ጋብቻ መስርተው ሲኖሩ ቆይተው ጋብቻው በአንዯኛዋ ተጋቢ ጥያቄ በፌቺ ሲፇርስ የንብረት ክፌፌሌ 
አፇፃፀም በምን መሌክ ሉከናወን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀሬ ነው፡፡  

 የፋዳራለም ሆነ የክሌልች የቤተሰብ ሔግ የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌ የሚዯነግገው 
ክፌሌ አንዴ ጋብቻ ብቻ መኖርና መፌረስን ታሳቢ በማዴረግ እንጂ ጋብቻ ሊይ ጋብቻ ሲኖር 
የሚከተሇውን ውስብስብ ጥያቄ ታሳቢ ያሊዯረገ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም ሔጉ 
በጋብቻ ሊይ ጋብቻ እንዲይፇፀም ግሌጽ ክሌከሊ ያዯረገ በመሆኑ ነው፡፡ 

 ሆኖም ግን በማህረሰቡ በተግባር እየተከናወነ ያሇተግባር እንዯመሆኑ ክርክር በተነሳ ጊዜ 
የሚሰጠው ውሳኔ ማህበራዊ ቀውስ እንዲያስከትሌ ተገቢውን ጥንቃቄ ማዴረግ የዲኝነት አካለ 
ኃሊፉነት ይሆናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የሔጉን መሠረታዊ ዓሊማና ግብ ሇማሳካት በሚቻሌበት አግባብና ፌትሀዊ ውሳኔ 
ሇመስጠት በሚያስችሌ አግባብ ሇሔጉ ትርጉም መስጠት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ግራ ቀኙ የሚከራከሩት በአሊባ ቆሉቶ ከተማ በ1250 ካ.ሜ ቦታ ሊይ የተሰራ 
ቤትን በሚመሇከት ነው፡፡ አመሌካች በዚህ ቤት ሊይ ከባሇቤቷ ጋር ገንዘብ በማውጣት የሰራች 
መሆኑን በመጥቀስ የቤቱ ግማሽ (50 ) የባሇቤቷ የተቀረው ግማሽ (50 ) ሇእሷ እና ሇተጠሪ 
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እንዱካፇሌ እንዱወሰን የጠየቀች መሆኑን የወረዲው ፌ/ቤት ውሳኔ ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ ተጠሪ 
ዯግሞ ይህንን ቤት የሰራችው በራሷ እና በባሇቤቷ እንዱሁም ቤተዘመድቻቸው ጥረት መሆኑን ገሌፃ 
ቤቱ የተጠሪ እና የባሇቤቷ ብቻ እንዯሆነ ትከራከራሇች፡፡ በዚህ ረገዴ የግራ ቀኙን ማስረጃ የሰማውና 
የመረመረው የወረዲ ፌ/ቤት አመሌካች በቀጥታ ባሇመብት ሉያዯርጋት የሚያስችሌ አስተዋጽኦ 
ስሇማዴረጓ አሊስረዲችም ሲሌ ዯምዴሟሌ፡፡ 

 ይሌቁንም ቤቱ የተሰራው ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ከተፇፀመ በኋሊ መሆኑን እና ተጠሪ ቤቱን 
ተቆጣጥረው ይዞታዋ ስር ያሇመሆኑን በመጥቀስ በተሻሇ ማስረጃ ባሇመብት መሆኗን አረጋግጣሇች 
ብሎሌ፡፡ 

 ይህንን የተረጋገጠ ፌሬ ነገር መነሻ አዴርገን ከሔጉ ማገናዘብ ተገቢ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 በመርህ ዯረጃ ጋብቻ ሲፇርስ የባሌና ሚስቱ የጋራ ንብረት እኩሌ የሚከፊፇሌ መሆኑ 
በፋዳራለ የቤተሰብ ሔግም ሆነ በክሌለ ተቀባይነት ያሇው መሠረት ሏሳብ ነው፡፡የማጣራቱ 
ተግባርም በስምምነት አሉያም በሔጉ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ንብረቱ ሲጣራ ተጋቢዎች የግሌ 
ንብረታቸውን አስቀዴሞ እንዱሇዩና እንዱወስደ ከዚያም የጋራ ንብረት ሊይ እኩሌ መብት 
እንዲሊቸው ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ተጠቃሹ ቤት የተጠሪና የባሇቤቷ የሏጂ መሏመዴ ሏሉስ የጋራ ንብረት 
ነው ሲሌ የስር ፌ/ቤት ዯምዴሟሌ፡፡ የአመሌካች ክርክር ባሇቤቷ ሏጂ መሏመዴ ሏሉስ ያፇራው 
ንብረት ነው ቢባሌ እንኳ በሔጉ ህሳቤ መሠረት ግማሽ ዴርሻ ይገባኛሌ ባይናት፡፡ 

 የቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 62/1/ እንዯሚያመሇክተው በጋብቻ ውስጥ ባሌና ሚስት ከግሌ 
ንብረታቸው የሚያገኟቸው ገቢዎች የጋራ ሏብታቸው ይሆናለ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች በቀጥታ 
ወይም በተዘዋዋሪ የተጠቀሰውን ንብረት ሇማፌራት አስተዋጽኦ ስሇማዴረጓ አሊስረዲችም ቢባሌም 
በባሎ ጥረት የተፇራ ንብረትም ቢሆን የጋራ መብት እንዯሚያስገኝሊት ሔጉ ያመሇክታሌ፡፡ 
ምክንያቱም በጋብቻ ውስጥ እያለ የተፇራ ንብረት የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ሏብት ነው እስካሌተባሇ 
ዴረስ የጋራ እንዯሆነ ሔጉ ግምት የሚወስዴ በመሆኑ ነው፡፡  

 ስሇሆነም ተጠቃሹን ቤት በተመሇከተ ተጠሪ ቤቱ ሊይ ቀጥታ አስተዋጽኦ ስሇነበራት 50  
/አምሳ በመቶ/ ዴርሻ አሊት ሲሌ የስር ፌ/ቤት የዯረሰበትን ዴምዲሜ ከማስረጃ የመነጨ በመሆኑ 
ተቀባይነት ያሇው ነው ቢባሌም በተቀረው 50  /አምሳ በመቶ/ ሊይ አመሌካች ዴርሻ የሊትም ሉባሌ 
የሚገባ አይዯሇም ምክንያቱም በሔጉ አገሊሇጽና እሳቤ አመሌካች ባሇቤቷ በስሙ ያፇራው ንብረት 
ሊይ ዴርሻ እንዲሊት ተመሌክቷሌና፡፡ ስሇዚህም የስር ፌ/ቤቶች አመሌካች በአከራካሪው ቤት ሊይ 
ምንም ዴርሻ የሊትም ሲለ የሰጡት ውሳኔ የሔጉን መንፇስና ዓሊማ በአግባቡ ያሊገናዘበ በመሆኑ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ብሇናሌ፡፡ 

 ስሇዚህም አመሌካች ከባሇቤቷ ዴርሻ ሊይ እኩሌ የመካፇሌ መብት ይኖራታሌ ማሇት ነው፡፡ 

 በክርክሩ ሑዯት እንዯተገሇጠው በአመሌካች እና በባሇቤቷ /ሏጅ መሏመዴ ሏሉስ/ መካከሌ 
ያሇው ጋብቻ ያሌፇረሰ በመሆኑ አከራካሪውን ንብረት ይካፇለታሌ ባይባሌም አመሌካች ዴርሻ 
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እንዲሊት ሉታወቅ ይገባሌና፡፡ በዚሁ መሠረት የስር ፌ/ቤት ውሳኔን በማረም ተከታዩን ውሳኔ 
ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የአሊባ ቆሉቶ ከተማ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 02464 በ10/09/2001ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ፣ 
የአሊባ ሌዩ ወረዲ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01969 በ4/10/2001ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና 
የዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በሰበር መ/ቁ 29217 በ05/02/2002ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ 
ተሻሽል ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

2. በአሊባ ቆሉቶ ከተማ በ1250 ካ.ሜ ቦታ ሊይ የሰፇረው ቤት በሏጅ መሏመዴ ሏሉስ ስም 
ተመዝግቦ የሚገኘው ተጠሪና ሏጅ መሏመዴ ሑሉስ ሇሁሇት ከተካፇለ በኋሊ በሏጅ መሏመዴ 
ሏሉስ ዴርሻ ሊይ አመሌካች እኩላታ መብት አሊት ብሇናሌ፡፡ 

3. በዚህ መዝገብ መጋቢት 7 ቀን 2002ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሶ/በ 
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