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የሰ/መ/ቁ 45548 
                                              መስከረም 24 ቀን 2003 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

       ሏጏስ ወሌደ 

       ብርሃኑ አመነው 

       አሌማው ወላ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሚናት አሉ ጠ/ሙለጌታ ዘመነ ቀረበ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፊጡማ ውበት ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  
ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የባሌና ሚስት የንብረት ክፌፌሌን መነሻ ያዯረገ ነው፡፡ ክርክሩ 
የተጀመረው ተጠሪ ባቀረበችው ክስ ነው፡፡ የጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ከአቶ መሀመዴ ሁሴን (የሥር 
ተከሳሽ) ጋር በ1987 ዓ.ም. በሰርግ ተጋብተው ሲኖሩ ቆይተው በኑሮ ስሊሌተሰማው ጋብቻው 
እንዱፇርስና ንብረት እንዱካፇለ እንዱወሰን ሲሆን ተከሳሽ ቀርበው ጋብቻ የሇንም አሇ ከተባሇም 
ሉፇርስ አይገባም የሚሌና የሚፇርስ ከሆነም ከሥር ጣ/ገብ (የአሁን አመሌካች) ጋር ሁሇተኛ 
ጋብቻ ስሊሇ ንብረቱ ሇሦስቱ ሉካፇሌ ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡   

የአሁን አመሌካች ሥር ፌ/ቤት ጣሌቃ ገብ ሆና ባቀረበችው አቤቱታ የተከሳሽ ሚስት እሷ ብቻ 
ስሇመሆኗ እና የንብረት ክርክሩ የጋራ ንብረት መብቷን የሚጏዲ ነው በሚሌ ወዯ ክርክሩ 
እንዴትገባ እንዱፇቀዴሊት አመሌክታ ወዯ ክርክሩ ገብታ መከራከሪያ አቅርባሇች፡፡ የባህር ዲር 
ከተማ ወረዲ ፌ/ቤት የግራ ቀኙ ማስረጃ ከሰማ በኋሊ ሁሇቱም የአቶ መሀመዴ ሁሴን ሚስቶች 
ስሇመሆናቸው በበቂ ሁኔታ አስረዴተዋሌ ካሇ በኋሊ ወ/ሮ ፊጡማ ውበት /ተጠሪ/ ጋብቻ 
የፇፀመችው በ1987 ዓ.ም መሆኑን በአንፃሩ ወ/ሮ አሚናት አሉ (አመሌካች) ጋብቻ የፇፀመችው 
በ1990 ዓ.ም ስሇሆነ የኋሇኛው ጋብቻ በጋብቻ ሊይ የተፇፀመ ነው በሚሌ እንዱፇርስ ወስኖ 
የንብረት ክርክዯሩ በተጠሪ እና በተከሳሽ አቶ መሀመዴ ሁሴን መካከሌ እንዱቀጥሌ ብይን 
ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች የወረዲውን ፌ/ቤት ውሳኔ በመቃወም ሇምዕራብ ጎጃም ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ 
አቅርባሇች፡፡ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ ሁሇቱም ጋብቻ ያሊቸው መሆኑ 
ከተረጋገጠ በኋሊ የፉተኛው ጋብቻ በተጠሪ ጥያቄ እንዱፇርስ ከተወሰነ በኋሊ የኋሇኛውም ጋብቻ 
ተጠሪ ባቀረቡት ጥያቄ መነሻ ሁሇቱም በአንዳ እንዱፇርስ የወረዲው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ 
ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሽሯሌ፡፡ በዚሁም መሠረትም የአመሌካች ጋብቻ እንዱፀና ሉቀጥሌ 
ይገባሌ ብሎናሌ፡፡  
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የንብረት ክርክርን አስመሌክቶ የሁሇቱንም ጋብቻ ውጤት ግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ በቅዴሚያ 
ሦስቱም ወገኖች የግሌ ሀብት የሚለትን እንዱሇዩ ከተዯረገ በኋሊ ሁሇተኛው ጋብቻ ከመፇፀሙ 
በፉት የተፇራ ንብረት ሇመጀመሪያ ተጋቢዎች እንዱሆን ተዯርጏ የጋራ ሀብቱ ሇሦስት 
እንዱካፇሌ ሲሌ በዚሁ አግባብ የንብረት ማጣራት ሂዯት እንዱቀጥሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪ በበኩሊቸው በውሳኔው ቅር ተሰኝተው ሇአማራ ብ/ክ/መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ 
አቅርበዋሌ፡፡ ጠቅሊይ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ሁሇቱም ጋብቻ መኖሩ 
ከተረጋገጠ በኋሊ ሔጉ በጋብቻ ሊይ ጋብቻን የማያበረታታ ነው ሲሌ ሇቀዯመው ጋብቻ ጥበቃ 
ሉያዯርግ በሚያስችሌ መሌኩ በንብረት ሊይ ውሳኔ ሉሰጥ እንዯሚገባ አመሌካች ከሁሇተኛው 
ጋብቻ በኋሊ የተፇራው ንብረት ሇሦስት ይካፇለ ሲሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠው ውሳኔ 
የመጀመሪያዋን ተጋቢ ጥቅም የሚጏዲ ነው በማሇት በተጠሪ ተዘርዝረው ከቀረቡት ንብረቶች 
የግሌ የተባሇ ከተሇየ በኋሊ የተቀረውን ተጠሪና አቶ መሀመዴ ሁሴን እኩሌ ይካፇለ ሲሌ 
ወስኗሌ፡፡   

ንብረት የማጣራቱ ሂዯትም በዚሁ አግባብ እንዱቀጥሌ ትእዛዝ ሰጥቷሌ አመሌካች ይህንን ውሳኔ 
በመቃወም ሇአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ ያቀረበች ቢሆንም 
ተቀባይነት አሊገኘም፡፡  

በዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ ሚያዝያ  28 ቀን 
2001 ዓ.ም ጽፍ ባቀረቡት አቤቱታ የክርክሩን አመጣጥ በሰፉው በማተት የአመሌካች ጋብቻ 
ፀንቶ ያሇ ስሇመሆኑ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት እና ከፌተኛ ፌ/ቤት ካረጋገጡ በኋሊ በንብረት ረገዴ 
ግን አመሌካች መብት የሊትም መባለ የክሌለን የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 74 እና 101 ዴንጋጌ 
የሚጥስ ውሳኔ ነው በማሇት እንዱታረም አመሌክተዋሌ፡፡  

ይህ ሰበር ችልትም የአመሌካችን አቤቱታ መርምሮ አመሌካች ከሥር ተከሳሽ ጋር ከጥር ወር 
1990 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ እንዯነበራት ተረጋግጦ ሳሇ በተጠሪ እና በአመሌካች ባሇቤት መካከሌ 
የነበረው ትዲር በፌቺ ሲፇርስ አመሌካች በንብረት ክፌፌለ ምንም ዴርሻ የሊትም መባለ በአግባቡ 
ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ፡፡  

የተጠሪ ጠበቃ ሏምላ 28 ቀን 2001 ዓ.ም.  የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም አመሌካች 
ጋብቻ አሊት ሉባሌ እንዯማይገባ በንብረት ረገዴም ሁሇተኛው ጋብቻ ህጋዊ ባሌሆነበት ሁኔታ 
ንብረት ሇመካፇሌ የሚያስችሌ አይዯሇም በማሇት የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና ጠይቀዋሌ፡፡  

የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ከተያዘው ጭብጥ 
አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪ ከአቶ መሀመዴ 
ሁሴን ጋር ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ጋብቻ መሥርተው ይኖሩ እንዯ ነበር አመሌካችም ከ1990 ዓ.ም 
ጀምሮ ከእኝሁ ሰው ጋር ጋብቻ መሥርተው ይኖሩ እንዯነበር በሥር ፌ/ቤቶች የተረጋገጠ ፌሬ 
ነገር ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች በውሳኔያቸው እንዲሰፇሩት የተጠሪ ጋብቻ ከአመሌካች የቀዯመ 
ሲሆን የተጠሪ ዲኝነት ጥያቄ የነበረው አመሌካች በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የፇፀመች ስሇሆነ ይፌረስ 
የሚሌ ሳይሆን ተጠሪና ባሇቤቷ በኑሮ ባሇመስማማታቸው ጋብቻው እንዱፇርስ እንዱወሰን ነበር፡፡ 
በዚህ አግባብ የተጠሪ ጋብቻ የፇረሰ እና የአመሌካች ጋብቻ ፀንቶ እንዱቀጥሌ ከተዯረገ በዚህ 
የጋብቻ ሔይወት ውስጥ የተፇራ ንብረት ክፌፌሌ መርህ ምን ሉሆን ይገባሌ የሚሌ ጥያቄ ምሊሽ 
የሚያሻው ነው፡፡  
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ይህ ጥያቄ አወዛጋቢ ሆኖ ሉቀርብ የቻሇው የአማራ ብ/ክሌሌ መንግስት የቤተሰብ ሔግም ሆነ 
የፋዳራሌ የቤተሰብ ሔግ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የማይፇቅዴ በመሆኑ በሁሇት ተጋቢዎች መካከሌ 
የሚፇጥር የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄን አስመሌክቶ ሔጉ ግሌጽ ምሊሽ ስሇማይሰጥ መሆኑን 
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ይህ ጉዲይ አከራካሪ ሆኖ ወዯ ፌርዴ ቤት ሲቀርብ አጠቃሊይ 
የሔጉን መንፇስና ማህበራዊ ሁኔታዎነችን በማገናዘብ ውሳኔ መስጠት ተገቢ ይሆናሌ፡፡  

ሇተያዘው ክርክር መፌትሓ ሇመስጠት የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው ምክንያት ጋብቻው 
ሔጋዊ አይዯሇም ተብል ቢፇርስ እንኳን ጋብቻው ፀንቶ በቀረበት ጊዜ የተፇፀሙ ዴርጊቶች 
ውጤት የሚያጡ አይዯለም በሚሌ ምክንያት ተጋቢዎቹ ያፇሩትን ንብረት እንዱካፇለ ሲወሰን 
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህንን ሇመሇወጥ የሰጠው ምክንያት ይህ ዓይነት አተረጓጏም ሔጉ 
ጥበቃ ያዯረገሇትን የመጀመሪያ ጋብቻ ጥቅም የሚጏዲ ነው የሚሌ ነው፡፡  

በእኛ በኩሌ እንዯተገነዘብነው ሔጉ ጋብቻ ሊይ ጋብቻ ባሇመፌቀደ ተፇጽሞ ሲገኝ ሔገወጥ ነው 
ይፌረስ በማሇት መቃወሚያ ማቅረብ የሚችለት ወገኖች የቀዯመ ጋብቻ ያሇው ተጋቢ ወይም 
ዏቃቤ ሔግ ስሇመሆኑ የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 18(ሏ) እና የአማራ ብ/ክ/መ የቤተሰብ 
ሔግ አንቀጽ 29/ሏ/ በተመሳሳይ ሁኔታ ዯንግገው እናገኛሇን፡፡  

ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው ተጠሪም ሆነች አመሌካች ከአቶ መሀመዴ ሁሴን ጋር ከአሥር 
ዓመታት ሊሊነሰ ጊዜ ጋብቻ መሥርተው ሲኖሩ የቀረበ መቃወሚያ ስሇመኖሩ በዚህ ክርክር 
አሌተጠቀሰም፡፡  

ስሇሆነም ተጠሪ የቀዯመ ጋብቻ የነበራት መሆኑ ቢረጋገጥም የአመሌካች ጋብቻ እንዱፇርስ 
ያቀረበችው መቃወሚያ ሳይኖር ዛሬ በንብረት ክርክር ሊይ ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ውጤት እንዲይኖር 
ማዴረግ ፌትሀዊ ሆኖ አሊገኘንም፡፡ ከዚህም ላሊ የቤተሰብ ሔጉ አጠቃሊይ መንፇስ ሲታይ 
አንዯኛዋ ተጋቢ በላሊኛዋ ተጋቢ ጥረት በተፇራ ንብረት ሊይ ያሇአግባብ እንዴትበሇጽግ ወይም 
ላሊኛዋ ተጋቢ ያሇአግባብ መብቷንና የጥረቷን ውጤት እንዴታጣ ሇማዴረግ ያሰበ አሇመሆኑን 
መረዲት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ሇዚህ ማሳያ ሉሆን የሚችሇው ጋብቻ እንኳን ሳይኖር ከጋብቻ ወጪ 
እንዯባሌና ሚስት ከሦስት ዓመታት ሊሊነሰ ጊዜ አብረው የኖሩ ሰዎች በዚህ ጊዜ ውስጥ ያፇሩት 
ንብረት የጋራ ሀብታቸው ስሇመሆኑ በፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 102(1) እና በአማራ 
ብ/ክ/መ/የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 113(1) ተዯንግጎ የሚገኝ መሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም በተሻሇ 
ምክንያታዊ ሁኔታ (for a stronger reason) በጋብቻ ውስጥ በተጋቢዎች መካከሌ የተፇራ 
ሀብትን በሚመሇከት በግራ ቀኙ ማስረጃ የሚጣራ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ከወዱሁ ግን 
ሁሇተኛዋ ተጋቢ በንብረት ረገዴ መብት የሊትም የሚሇው የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ዴምዲሜ ተገቢነት 
የሇውም፡፡  

ስሇሆነም የተጠሪም ሆነ የአመሌካች የንብረት ዴርሻ ክፌፌሌ መርህ መሆን የሚገባው በሔጉ 
በግሌጽ እንዯተመሇከተው አስቀዴሞ ሦስቱም የግሌ ንብረት የሚለትን በማስረዲት የየግሊቸውን 
መውሰዴ ይገባቸዋሌ፡፡ የክሌለ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 97(1) እንዱሁም የተሻሻሇው የቤተሰብ 
ሔግ አንቀጽ 86(1) ይህንኑ ያመሇክታሌ፡፡  

ከዚህ ውጪ የሆነው ሀብት እና በጋብቻ ውስጥ የተፇራ ንብረት የባሌና ሚስቱ ወይም 
የተጋቢዎቹ የጋራ ሀብት ሆኖ የሚገመት ስሇመሆኑ የቤተሰብ ሔጉ ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ 
የጋራ ሀብት የሚሰኘው በተጋቢዎች የጋራ ጥረት ወይም በአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ንብረትም 
የተፇራ ሉሆን እንዯሚችሌና በአንዯኛው ተጋቢ ስም ተመዝግቦ ቢሆን እንኳ በጋብቻ ውስጥ 
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የተፇራ መሆኑ ከተረጋገጠ እና በተሇያ ሁኔታ ሔጉ ባስቀመጠው አግባብ አንዯኛው ተጋቢ የግሌ 
መሆኑን ካሊስረዯ ጭምር መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 62(1) 
ና 63(1) እንዱሁም የአማራ ክሌሌ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 73(1) እና 74(1) ይህንኑ ያስረዲለ፡፡  

ከተያዘው ጉዲይ ጋር ስናያይዝ ሁሇቱ ሚስቶች ናቸው እስከ ተባሇ ዴረስ በሔጉ መንፇስና ሃይሌ 
(by operation of the law) ከባሇቤታቸው ጋር ያፇሩትን ንብረት ከባሇቤታቸው ጋር እኩሌ 
የመካፇሌ መብት ይኖራቸዋሌ ማሇት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ አንዯኛዋ ተጋቢ ከላሊኛዋ ተጋቢ በተሇየ 
ሁኔታ ንብረት ሇማፌራት በቀጥታ አስተዋጽኦ ያዯረገች መሆኑን ማስረዲት ከቻሇች ከላሊኛዋ 
ተጋቢ የተሻሇ መብት ሉኖራት እንዯሚገባ መረዲት ተገቢ ይሆናሌ፡፡  

አሁን በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ከአቶ መሏመዴ ሁሴን ጋብቻ ከፇፀመችበት ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ 
በራሷ ጥረት ከባሇቤቷ ጋር በባህር ዲር ከተማ ስትኖር ያፇራችው ሀብት ሊይ ከባሇቤቷ ጋር 
እኩላታ የመካፇሌ መብት እንዲሊት መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በባህር ዲር ከተማ በባሇቤቷ 
ስም የተፇራ ንብረት ሊይ ሉኖራት የሚችሇው መብት በሔጉ አግባብ መሠረት ከባሇቤቷ ዴርሻ 
ሊይ ብቻ የእኩላታ መብት እንዲሊት በማረጋገጥ ይሆናሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ አመሌካች ከአቶ መሏመዴ ሁሴን ጋር ጋብቻ መሥርታ ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ አ.አ 
ከተማ እየኖረች ያሇች ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤቶች በተረጋገጠው ፌሬ ነገር መሠረት በአዱስ አበባ 
ከተማ በአመሌካች ጥረት ከባሇቤቷ ጋር በጋራ የተፇራ ንብረት አሇ ከተባሇ በዚህ ንብረት ሊይ 
ግማሽ ዴርሻ የአመሌካች ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡  

በአጠቃሊይ በጋብቻ ውስጥ የተፇራውን ንብረት የማጣራት እና የማከፊፇሌ መርህን አስመሌክቶ 
የሥር ፌ/ቤቶች አመሌካች ምንም መብት ሉኖራት አይገባም ሲለ የዯረሱበት ዴምዲሜ የሔጉን 
መንፇስ ያሊገናዘበ እና ፌትሀዊም ሆኖ ስሊሌተገኘ ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የአመራ 
ብ/ክ/መ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች በንብረት ክፌፌሌ ረገዴ ምንም መብት አይኖራትም ሲሌ 
የሰጠውን ውሳኔ በማሻሻሌ ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው ሳ ኔ 
1. የአማራ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 17623 በ20/4/ 2001 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ እና 

የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 010126 በ01/08/2001 ዓ.ም. የሰጠው ትእዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/መ/ሔግ ቁጥር 348(1) መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. ተጠሪና በአቶ መሏመዴ ሁሴን ስም በጋራ በባህርዲር ከተማ ከተፇራው ንብረት ተጠሪ 
እኩላታ (50%) ዴርሻ ያሊት ሲሆን አመሌካች ዯግሞ ሇባሇቤቷ ከሚዯርሰው ዴርሻ ብቻ  
እኩላታ ዴርሻ ይኖራታሌ ብሇናሌ፡፡  

3. በአመሌካችና በአቶ መሏመዴ ሁሴን ስም በጋራ በአዱስ አበባ ከተማ የተፇራ ንብረት ካሇ 
አመሌካች እኩላታ (50%) ዴርሻ ያሊት ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ በባሇቤቷ ዴርሻ ሊይ ብቻ  
የእኩላታ ዴርሻ ይኖራታሌ ብሇናሌ፡፡  

4. በዚሁ መሠረት የንብረት ማጣራትና ክፌፌሌ እንዱፇጸም ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
5. በዚህ መዝገብ ግንቦት 5 ቀን 2001 ዓ.ም. ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ ፡፡  
                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ   
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