የሰ/መ/ቁ. 41896
የካቲት 26 ቀን 2001 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ
ታፇሰ ይርጋ
ፀጋዬ አስማማው
አሌማው ወላ
ዒሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ታዯሇች ዋሇሌኝ ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ አዱስ አሇም ፀጋው በላለበት
2. ወ/ሮ ማስተዋሌ አስማረ አሌቀረቡም
3. አቶ እሽቴ ዒሇምገና አሌቀረቡም
መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 41 መሰረት ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት
ሳያገኝ በመቅረቱ ነው፡፡
ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን በአሁን አንዯኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች መካከሌ
የነበረውን የጋብቻ ክርክር ፌ/ቤቱ ተመሌክቶ በአዱስ አበባ ከተማ በኮሌፋ ቀራንዮ ክፌሇ ከተማ ቀበላ 01/05 ክሌሌ
የሚገኝ ቁጥር 242 የሆነው ቤት የሁሇቱ የጋራ ሏብት ነው በማሇት ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ይህ ውሳኔ መብቴን የነካ ስሇሆነ
ሉሰረዝ ይገባሌ ሲለ የአሁን ሁሇተኛ ተጠሪ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 358 መሰረት መቃወሚያ አቅርበው መዝገቡ
ከተከፇተ በኋሊ የአሁን አመሌካችም በበኩሊቸው በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 41 መሰረት መቃወሚያ አቅርበው ከሁሇተኛ
የመቃወም ተጠሪ/ከአሁን ሦስተኛ ተጠሪ/ ጋር በትዲር እያሇን በጋራ ያፇራነው መኖሪያ ቤት የመቃወም ተጠሪዎች ነው
ተብል መወሰኑ መብቴን ስሇነካ ይህ ውሳኔ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ጣሌቃ ገብ ከሁሇተኛ የመቃወም ተጠሪ ጋር ጋብቻ የፇጸሙት በ26/3/2000 ዒ.ም
እንዯሆነ በማስረጃነት ያቀረቡት የጋብቻ የምስክር ወረቀት የሚገሌጽ ሲሆን ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የመቃወም
ተጠሪዎች የጋራ ሏብት ነው ተብል የተወሰነው ዯግሞ ጣሌቃገብና ሁሇተኛ የመቃወም ተጠሪ ጋብቻ ከመፇጸማቸው
በፉት በ29/10/99 ዒ.ም ስሇሆነ ጣሌቃገብ ከሁሇተኛ የመቃወም ተጠሪ ጋር ጋብቻ ከመፇጸማቸው በፉት የመቃወም
ተጠሪዎች የጋራ ሏብት ነው ተብል በዚህ ፌ/ቤት ውሳኔ የተሰጠበት ንብረት የጣሌቃገብ እና የሁሇተኛ የመቃወም ተጠሪ
የጋራ ሏብት የሚሆንበት የሕግ አግባብ የሇውም፡፡ በማሇት አቤቱታውን ሳይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡
አመሌካች በዚሁ ውሳኔ ቅሬታ አዴሮባቸው የይግባኝ ቅሬታ ሇፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው የስር ፌ/ቤት
ውሳኔ ጉዴሇት የላሇው ነው በማሇት በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 337 መሰረት ይግባኙን ሰርዟሌ፡፡
የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ይህም ችልት አቤቱታውን መርምሮ አመሌካች
ከሦስተኛ ተጠሪ ጋር በባህሌ የተጋባነው በ1992 ዒ.ም ነው እያለ የስር ፌ/ቤት ክርክር የተነሳበት ንብረት የተፇራው
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አመሌካችና ሦስተኛ ተጠሪ ከመጋባታቸው በፉት ነው በማሇት የአመሌካችን አቤቱታ ሳይቀበሌ መቅረቱ ሇሰበር ቀርቦ
ሉታይ እንዯሚገባው በማመኑ ተጠሪዎችን ጠርቷሌ፡፡
ይሁንና አንዯኛ ተጠሪ የፌ/ቤቱን መጥሪያ አሌቀበሌም ስሇማሇታቸው በአመሌካች ቃሇ መሏሊ በመረጋገጡ
ሁሇተኛ ተጠሪም በምትክ መጥሪያ ተጠርተው ባሇመቅረባቸው ክርክሩ በላለበት እንዱታይ ትእዛዝ የተሰጠ ሲሆን ሦስተኛ
ተጠሪ ቀርበው ከአመሌካች ጋር በባህሌ የተጋቡት በ1992 ዒ.ም እንዯሆነ ገሌጸው በአቤቱታው መሰረት ቢወሰን ተቃውሞ
የሇኝም ብሇዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን የሰበር አቤቱታው ያስቀርባሌ ከተባሇበት ነጥብ አኳያ
እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
እንዯመረመርነውም አመሌካች ከሦስተኛ ተጠሪ ጋር በ1992 ዒ.ም በባህሌ መጋባታቸውን የሚያረጋግጥ ሰነዴ
በአስረጅነት ሇስር ፌ/ቤት ማቅረባቸውን ተገንዝበናሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት አቤቱታቸውን ሳይቀበሇው የቀረው ከፌ ብል
እንዯተጠቀሰው ክርክር የተነሳበት ንብረት የተፇራው አመሌካችና ሦስተኛ ተጠሪ ከመጋባታቸው በፉት ስሇሆነ በንብረቱ
ሊይ መብት የሊቸውም በማሇት ነው፡፡ ሇዚህም ውሳኔ መሰረት ያዯረገው አመሌካችና ሦስተኛ ተጠሪ የፇጸሙት ጋብቻ
በ26/3/2000 ዒ.ም በክብር መዝገብ ሹም የተመዘገበ መሆኑን የሚያረጋግጠውን የጋብቻ የምስክር ወረቀት በመመሌከት
ነው፡፡
በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 28/1/ ሊይ ጋብቻው የተፇጸመው በማንኛውም የጋብቻ አፇጻጸም ስርአት
ቢሆንም አግባብ ባሇው የክብር ሹም መመዝገብ እንዲሇበት የተዯነገገ ሲሆን ጋብቻው ሕጋዊ ውጤት የሚኖረው
ከተመዘገበበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን ጋብቻው ከተፇጸመበት ጊዜ ጀምሮ እንዯሆነ በዚህ አንቀጽ 28/3/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡
በአመሌካችና በሦስተኛ ተጠሪ መካከሌ የተፇጸመው ጋብቻ ተመዝገበው በ26/3/2000 ዒ.ም ቢሆንም ከዚህ ቀን
በፉት ጋብቻው የተፇጸመ መሆኑ ከተረጋገጠ ሕጋዊ ውጤት ሉኖረው ስሇሚችሌ በዚሁ መሰረት ሊይ ግራ ቀኙን አከራክሮ
ውሳኔ መስጠት ሲገባው ጋብቻው የተመዘገበበትን ቀን መሰረት በማዴረግ ከዚህ በፉት ጋብቻ ስሇላሇ አቤቱታው
ተቀባይነት የሇውም በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ የፋዳራሌ ከ/ፌ/ቤትም ይህንኑ ሳያርም መቅረቱ የሕግ ስህተት
የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1.
2.
3.
4.

የፋዯራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በመ/ቁ. 19258 በ7/1/2001 ዒ.ም የሰጠው ከፉሌ ውሳኔና የፋዯራሌ ከ/ፌ/ቤት
በመ/ቁ. 73407 በ23/3/2001 ዒ.ም የሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
የፋዳራሌ መ/ዯ/ፌ/ቤት በአመሌካችና በሦስተኛ ተጠሪ መካከሌ የባህሌ ጋብቻ መፇጸሙን በማጣራት ክርክር
በተነሳበት ንብረት ሊይ እንዱወሰን በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 343/1/ መሰረት ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡
ግራ ቀኙ ወጭና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ቤ/ኃ
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