
256 

 

የሰ/መ/ቁ. 38126 

መጋቢት 22 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሑሩት መሇሰ 

  በሊቸው አንሺሶ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ዱያቆን ኃ/ጊዮርጊስ ወንዴም ሲያምረኝ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ የሺ ተፇሪ (2 ሰዎች) - ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ በዚህ ፌ/ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁኗ 
አንዯኛ ተጠሪ ናቸው፡፡ በክሣቸው ከአሁኑ ሁሇተኛ ተጠሪ ጋር ባሌና ሚስት ሆነው በጋራ የሰሩት የእሣቸው ፇቃዴ 
ሣይኖር ሁሇተኛ ተጠሪ ሇአመሌካች መስጠታቸውን በመግሇጽ የሽያጩ ውሌ ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ ጋር የሚቃረንና 
ሕጉ የሚጠይቀውን ፍርማሉቲ ያሌተከተሇ በመሆኑ ፇራሽ ነው እንዱባሌሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም 
የሽያጭ ውለ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723(1) መሰረት በህግ የሚጠይቀውን የአፃፃፌ ስርአት አሌተከተሇም በማሇት ውለ እንዱፇረስ 
ውሣኔ ሰጠ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ቢያቀርቡም ፌ/ቤቱ መሌስ ሰጪን 
መጥራት ሣያስፇሌግ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን ውሣኔ በመቃወም ነው፡፡ የአመሌካች ዋነኛ ቅሬታ የስር ከሣሽ 
ያቀረቡት ክስ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አ/ቁ. 213/92 አንቀጽ 69/2/ መሰረት በይርጋ የታገዯ ነው የሚሌ ነው፡፡ ይህ 
ችልትም የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉታይ ይገባሌ በማሇቱ ተጠሪዎች ቀርበው ክርክራቸውን በጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም አቤቱታ የቀረበበትን ውሣኔ አግባብ ካሇው የህግ ዴንጋጌ ጋር እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸው በስር ፌ/ቤት ከሳሽ የነበሩት አንዯኛ ተጠሪ ክስ ያቀረቡት ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር በጋብቻ 
ውስጥ ያፇሩት የጋራ ቤታቸውን ሁሇተኛ ተጠሪ ያሇ እሳቸው ፇቃዴ ሇአመሌካች ከመሸጣቸውም በሊይ ውለ በሕግ 
የተመሇከተውን የአፃፃፌ ስርአት ስሇማያሟሊ እንዱፇርስሊቸው ነው፡፡ አመሌካች የቀረበው ክስ በይርጋ ይታገዲሌ የሚሌና 
ላሊም መቃወሚያ እንዱሁም ሇዋናው ጉዲይ በአማራጭ ሙለ መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ያቀረቡት 
የይርጋ መቃወሚያ በቅዴሚያ ሉታይ ይገባሌ፡፡ 

 ከመዝገቡ ሊይ በአመሌካችና በሁሇተኛ ተጠሪ መሏከሌ የሽያጭ ውሌ የተዯረገው ኀዲር 1 ቀን 1995 መሆኑና 
የስር ከሣሽ ወይም የአሁኗ አንዯኛ ተጠሪ ክስ የመሰረቱት በ09/08/1999 ዒ.ም መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ 
ክሱን የተቃወሙት ውሌ የተዯረገበት ቤት ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር ያፇሩት የጋራ ንብረት በመሆኑ ነው፡፡ በተሻሻሇው 
የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 68 ፉዯሌ “ሀ” ስር የጋራ የሆነውን የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇመሸጥ የሁሇቱም ተጋቢዎች ስምምነት 
አስፇሊጊ ነው፡፡ ይህ ስምምነት ሣይኖር የተዯረገ ሽያጭ ውጤቱ ምን እንዯሆነ በዚህ ህግ አንቀጽ 69 ስር ተቀምጧሌ 
አንዯኛው ተጋቢ በላሊኛው ተጋቢ ስምምነት ሣይኖር የጋራ የሆነውን የማይንቀሣቀስ ንብረት የሸጠ እንዯሆነ ስምምነቱን 
ያሌሰጠው ተጋቢ ውለ እንዱፇርስ ሲጠይቅ እንዯሚችሌና ፌ/ቤቱ ውለን ማፌረስ እንዯሚችሌ ተገሌጾአሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ በጋብቻ ጊዜ ያፇሩት የጋራ ቤት የአንዯኛ ተጠሪ ፇቃዴ ሣይኖር 
ተሸጦ ከሆነ ተጠሪዋ ውለ እንዱፇረስ ጥያቄ ሉያቀርቡ ይችሊለ፡፡ በላሊ በኩሌ ግን ግዳታው እንዱፇርስ የሚቀርበው 
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ጥያቄ ጠያቂው ወገን ግዳታው መገባቱን ከአወቀበት ቀን ጀምሮ ከ6 ወር በኋሊ በላሊ በማናቸውም ሁኔታ ግዳታው 
ከተገባ ከሁሇት ዒመት በኋሊ ሉቀርብ እንዯማይችሌ በቤተሰብ ሕጉ አንቀጽ 69/2/ ስር ተዯንግጓሌ፡፡ ከፌ ሲሌ 
እንዯተገሇፀው በሁሇተኛ ተጠሪና በአመሌካች መሏከሌ የቤት ሽያጭ ውሌ የተዯረገው 01/03/95 ሲሆን አንዯኛ ተጠሪ ክስ 
ያቀረቡት ዯግሞ በ09/08/99 ከአራት አመት በኋሊ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችን የይርጋ ክርክር ውዴቅ ያዯረገው 
የስር አንዯኛ ተከሣሽ ከሣሽ በሆኑበት መዝገብ አንዯኛ ተጠሪ ተከሣሽ ሆነው ቀርበው ተከራክረው ከተወሰነ በኋሊ ፌ/ቤቱ 
የአንዯኛ ተጠሪን ክስ የማቅረብ መብት የጠበቀሊቸው በመሆኑና ይህም ውሣኔ ከተሰጠ ጀምሮ አንዴ ወር ባሌሞሊ ጊዜ ክሱ 
በመቅረቡ ይርጋው ተቀባይነት የሇውም በማሇት ነው፡፡ አንዴ ክስ ሇማቅረብ በህጉ የተመሇከተው በይርጋ ጊዜ ካሇፇ በኋሊ 
ክስ ማቅረብ የማይቻሌ ቢሆንም ነገር ግን አሁንም ህጉ ሇይቶ ባስቀመጣቸው ምክንያቶች የይርጋው ጊዜ ሉቋረጥ 
እንዯሚችሌና አዱስ የይርጋ ዘመን መቆጠር እንዯሚጀምር የፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1852/1/ ያመሇክታሌ፡፡ ወይም በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1853 
ስር የተመሇከተው ሁኔታ ሲያጋጥም ፌ/ቤቱ የይርጋን መቃወሚያ አሌቀበሌም ሇማሇት ይችሊሌ፡፡ ይርጋ የሚቋረጥባቸው 
ምክንያቶች የሚባለት የባሇእዲው እዲው ማመኑ፣ ወሇዴ ወይም ከእዲው ሊይ ከፉለን መክፇለ፣ መያዣ ወይም ዋስ 
መስጠቱ ወይም ዯግሞ ባሇገንዘቡ መብቱ እንዱታወቅሇት በፌ/ቤት ክስ አቅርቦ ባሇእዲውን ማሣወቁ መሆናቸው 
ከፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851(1)(2) መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የሽያጭ ውለ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ አንዯኛ ተጠሪ ክስ እስካቀረቡበት ጊዜ ዴረስ 4 አመት 
ያሇፇው በመሆኑ ክሣቸው በተሻሻሇው ቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 69/2/ መሰረት በይርጋ  ቀሪ ሆኗሌ፡፡ በዚህ አራት አመት 
ውስጥ ይርጋውን የሚያቋርጡ ሁኔታዎች (በህጉ በተመሇከቱት አይነት) ስሇማጋጠማቸው የቀረበ ነገር የሇም፡፡ ፌ/ቤቱ 
በጠቀሰው መዝገብ ሊይ የአንዯኛ ተጠሪ ክስ የማቅረብ መብት ያሊቸው መሆኑ መገሇጽ የይርጋውን ጊዜ ሇማቋረጥ የሚበቃ 
ምክንያት አይሆንም፡፡ በላሊ በኩሌ በተጠቀሰው መዝገብ አንዯኛ ተጠሪ ተከሣሽ እንጂ ከሣሽ ሇመሆናቸው መብታቸው 
እንዱታወቅሊቸው በፌ/ቤት ክስ አቅርበዋሌ ሉባሌ የሚችለ ባሇመሆናቸው በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1851/ሇ/ መሰረት የይርጋው ጊዜ 
ተቋርጧሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ በመሆኑም ውለ ከተዯረገ ከ4 አመት በኋሊ የቀረበው ክስ በይርጋ ሉቋረጥ ሲገባ 
የአመሌካችን የይርጋ መቃወሚያ ውዴቅ ማዯረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት አሇበት ብሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 58635 በ12/09/2000 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ እና የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
44809 በ27/11/99 የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የከሣሽ የዲኝነት ጥያቄ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ ቁጥር 69/2/ መሰረት በይርጋ ይቋረጣሌ ብሇናሌ፡፡ 
3. ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ    
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