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የሰ/መ/ቁ. 69657 

                                                     የካቲት 28 ቀን 2004 ዓ.ም. 

ዲኞች፡-  ሒጎስ ወሌደ 

          አሌማው ወላ 

           ዓሉ መሏመዴ 

        ነጋ ደፌሣ 

         አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሏምዚያ ሼክ ኢብራህም ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አብዱ ኡስማኤሌ ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 
ጉዲዩ የአፇጻጸም ክስ የሚመሇከት ሲሆን ተጠሪ የአመሌካች ባሇቤት በነበረው በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ 
ሊይ ያስፇረዯውን ገንዘብ ሇማስፇጸም ሲንቀሳቀስ በአወዲይ ከተማ የሚገኘውንና አመሌካች የግላ 
ነው በምትሇው መኖሪያ ቤት ሊይ እንዱፇጸም በመታዘዙ፣አመሌካች ጉዲዩን በመጀመሪያ 
ሇተመሇከተው በኦሮሚያ ብሓ/ክሌሊዊ መንግስት በምስራቅ ሏረርጌ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
ጣሌቃ ገብ ሆና በመከራከር በዚህ ንብረት ሊይ ሉፇጸም የማይገባ ስሇመሆኑ ትዕዛዝ ያሰጠች 
ሲሆን፣ተጠሪ በበኩለ በክሌለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ትዕዛዝ በመቃወም ይግባኙን 
ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በማቅረብ እና ፌርዴ ቤቱም ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ የአመሌካች 
ግማሽ ዴርሻ ሳይነካባት በፌርዴ ባሇዕዲው ግማሽ ዴርሻ ሊይ እንዱፇጸም ያዘዘ በመሆኑ እና 
የክሌለ የሰበር ሰሚ ችልትም ይሄንኑ ውሳኔ በማጽናቱ አመሌካች የተፇጸመው መሰረታዊ የህግ 
ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት በማመሌከቷ የቀረበ ነው፡፡  

አመሌካች በቀን 06-10-2003 ዓ.ም በሶስት ገጽ በተጻፇ የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች በማንሳት ያቀረበች ሲሆን ፌሬ-ሀሳቡ፡-አመሌካች እና የፌርዴ 
ባሇዕዲ እ.ኤ.አ. በ1993 ወይም በ1985 ዓ.ም የነበረንን ጋብቻ በሀሮማያ ወረዲ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት 
በመዝ.ቁ.815 ከፇረሰ በኋሊ እ.ኤ.አ. በ24-5-94 ወይም በ1986ዓ.ም 4 የሀገር ሽማግላዎች 
መርጠን በተፇራረምነው የንብረት ክፌፌሌ ውሌ የአሁን አመሌካች የአቶ ዲውዴ ዩሱፌ ዴርሻ 
ብር 200,000/ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ሰጥቼ አሁን አፇጻጸም የቀረበበት ቤት ዴርሻዬ ሁኖ 
ከ1986ዓ.ም. ጀምሮ የግላ ሆኖ ስጠቀምበት የቆየሁ ስሇመሆኑ በተረጋገጠበት፣የፌርዴ ባሇዕዲ እና 
የፌርዴ ባሇመብት የክርክሩ ምክንያት የሆነውን ውሌ የተፇራረሙት ጋብቻችን ከፇረሰ እና 
ንብረት በሽማግላዎች ከተከፊፇሌን ከበርካታ ዓመታት በኋሊ በ1993 ዓ.ም ስሇመሆኑ ግሌጽ ሁኖ 
እያሇ፣በፌርዴ ባዕዲው እና በፌርዴ ባሇመብት መካከሌ በተፇራረሙት የመኪና ግዥ እና ሽያጭ 
ውሌ ሊይ ሳሌፇርም እና ንብረታችንን ቀዯም ሲሌ ተከፊፌሇን የተሇያየን ስሇመሆኑ ግሌጽ ሆኖ 
እያሇ በንብረቴ ሊይ አፇጻጸም እንዱቀጥሌ መባለ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት ነው የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ 
በሰጠው መሌስ ሇዕዲው መክፇያ እንዱውሌ የታዘዘው ቤት አሁንም በፌርዴ ባሇዕዲ ስም ያሇ 
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በመሆኑ፣የአመሌካች የግሌ ንብረት ስሇመሆኑ ያቀረባቸው አንዴም ማስረጃ በላሇበት 
ሁኔታ፣በፋዳራሌ የቤተሰብ ህጉም የንብረት ክፌፌሌን የማጽዯቅ ስሌጣን ያሇው ሽማግላዎች 
ሳይሆኑ ፌርዴ ቤት ብቻ ስሇመሆኑ ስሇሚዯነግግ፣ይፇጸም የተባሇውም በራሷ ዴርሻ ሳይሆን 
በፌርዴ ባሇዕዲው ዴርሻ በመሆኑ የቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
የአመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ችልቱም የተነሱትን 
ክርክሮች፣ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምሮታሌ፡፡ 
በዚሁ መሰረት ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ የነበረው ጭብጥ 
የአመሌካች ትዲር በፌቺ ከፇረሰ በኋሊ የቀዴሞ ባሇቤታቸው በገቡት ዕዲ መነሻ ቀዯም ሲሌ 
በክፌፌሌ ሇአመሌካች በዯረሰ መኖሪያ ቤት ሊይ ሉቀጥሌ ይገባሌ የመባለን አግባብነት 
ሇመመርመር በሚሌ በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ የተያዘው ጉዲይ 
እሌባት ማግኘት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚሁ መሰረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ በአመሌካች እና በፌርዴ ባሇዕዲው አቶ ዲውዴ 
ዩሱፌ ጋር ያሊቸው የጋብቻ ግንኙነት በፌቺ የፇረሰበትን ጊዜ በተመሇከተ አመሌካች በዚህ የሰበር 
አቤቱታቸው ሊይ እ.ኤ.አ. በ1993 ነው በማሇት ያቀረቡ ሲሆን በበታች ፌርዴ ቤቶች ግን 
አመሌካችም ራሳቸው ሲከራከሩ የነበሩት በመካከሊቸው የነበረው ጋብቻ በፌቺ የፇረሰው በቀን 16-
8-1993ዓ.ም በመዝ.ቁ.815 በኦሮማያ ወረዲ ሸሪአ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑ እና የበታች ፌርዴ 
ቤቶችም በፌሬ-ነገር ያረጋገጡት ነጥብ ይሄው በመሆኑ በዚህ የሰበር ሰሚ ዯረጃ አመሌካች 
ያነሱትን ክርክር ችልቱ የሚቀበሇው ባሇመሆኑ አሌፇነዋሌ፡፡ 

በዚሁ የክርክር ሂዯትም በበታች ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጡት ፌሬ-ነገሮች አመሌካች እና የፌርዴ 
ባሇዕዲ አቶ ዲውዴ ዩሱፌ በጋብቻ ተሳስረው የኖሩ ስሇመሆኑ፣በግራቀኙ መካከሌ የነበረው 
ጋብቻም በቀን 16-8-1993 ዓ.ም በወረዲ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በፌቺ የፇረሰ ስሇመሆኑ፣የጋብቻ ፌቺ 
ውጤትን በተመሇከተ ግራቀኙ ስምምነት ያዯረጉ ሆኖ በፌርዴ ቤት ግን ቀርቦ ያሌጸዯቀ 
ስሇመሆኑ፣ እስከ አሁን ዴረስም አከራካሪው ቤት በፌርዴ ባሇዕዲ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ እና 
በስሙም ግብር የሚከፇሌበት ስሇመሆኑ የተመሇከቱት ነጥቦች ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ የፌርዴ 
ባሇዕዲ አቶ ዲውዴ ዩሱፌ ሇአሁኑ ዕዲ ምክንያት የሆነውን እና በባንክ ዕዲ ተይዞ እያሇ ሇአሁን 
ተጠሪ ሽጦታሌ የተባሇውን ተሽከርካሪ የሸጠው በቀን 26-4-1993ዓ.ም ስሇመሆኑ፣ሇአሁን 
አፇጻጸም ምክንያት የሆነውን ዕዲ ተጠሪ በፌርዴ ባሇዕዲው ሊይ ያስፇረዯው ዯግሞ በቀን 18-7-
1995ዓ.ም ስሇመሆኑ በበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ-ነገር ረገዴ የተረጋገጡ ነጥቦች ናቸው፡፡  

ከሊይ እንዯተመሇከተው በፌሬ-ነገር የተረጋገጡትን ነጥቦች ይዘን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች 
ስንመሇከት ሇአሁን ዕዲ ምክንያት የሆነው ተሸከርካሪ የተገዛው በአመሌካች እና በፌርዴ ባሇዕዲ 
መካከሌ የነበረው ጋብቻ ከመፌረሱ ከአራት ወራት በፉት በመሆኑ፣ተጠሪ ዯግሞ የፌርዴ 
ባሇዕዲው አቶ ዲውዴ ዩሱፌን በዚሁ የተሸከርካሪ ግዢ ምክንያት በመክሰስ ያስወሰነበት 
በአመሌካች እና በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፇረሰ በ2ኛ ዓመቱ በቀን 18-7-
1995ዓ.ም. ስሇመሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ሆኖም ግን የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ በህግ ተቀባይነት 
ያሇው ህጋዊ ክፌፌሌ ስሇመፇጸም ወይም አሇመፇጸም በተመሇከተ ታይቶ እሌባት ማግኘት 
ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህ ክርክር ነጥብ ሊይ አመሌካች አጥብቃ የምትከራከረው በሸሪአ 
ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊ በሽማግላዎች ዕርቅ በማዴረግ የፌርዴ ባሇዕዲውን የአቶ 
ዲውዴ ዩሱፌ ዴርሻ በተመሇከተ 200000 ብር /ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ በመክፇሌ አከራካሪውን 
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ቤት የግላ አዴርጌዋሇሁ በሚሌ ነው፡፡ ሆኖም የተዯረገው የፌቺ ውጤት ስምምነት ምን ያህሌ 
የህግ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡ በዚህ ነጥብ ሊይ የኦሮሚያ የቤተሰብ 
ህግ አዋጅ ቁ.69/1995 እና 83/1996 አንቀጽ 110/5/ እንዯዚሁም የፋ/የቤተሰብ ህግ አዋጅ 
ቁ213/92 አንቀጽ 83/3/፣117 ስር በግሌጽ እንዯተዯነገው የፌቺ ውጤት በስምምነት 
በሚያሌቅበት ወይም በሽማግላዎች ወይም በባሇሙያዎች በሚወሰንበት ጊዜ ውሳኔው 
ተፇጻሚነት የሚኖረው ሇፌርዴ ቤቱ ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ ብቻ እንዯሆነ፣ፌቺን እና የፌቺ 
ውጤትን በተመሇከተ ውሳኔ የመስጠት እና የማጽዯቅ ስሌጣን የፌርዴ ቤት ብቻ ስሇመሆኑ እና 
ላሊ ማንኛውም አካሌ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ የመስጠትም ሆነ የማጽዯቅ ስሌጣን የላሇው ስሇመሆኑ 
አስገዲጅ በሆነ ቃሌ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህም ጉዲይ አመሌካች በስምምነት የንብረት ክፌፌሌ ያዯረጉ 
ስሇመሆናቸው ክርክር ያቅርቡ እንጂ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ የጸዯቀ ወይም የተወሰነ ስሇመሆኑ 
ያነሱት የክርክር ነጥብ የላሇ ከመሆኑም በሊይ በዚህ ነጥብ ሊይ የተሰጠ ፌርዴ የላሇ ስሇመሆኑ 
በበታች ፌርዴ ቤት በፌሬ-ነገር ረገዴ የተረጋገጠ ነጥብ ነው፡፡ አንዴ የፌቺ ውጤት ዯግሞ በህጉ 
አግባብ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ እስካሌጸዯቀ ዴረስ በሽማግላዎች ፉት የተዯረገ የንብረት ክፌፌሌ 
ስምምነት መኖሩን በማመሊከት መከራከሪያ ማዴረግ የማይቻሌ እና ህጉም ሇእንዯዚህ ዓይነት 
ስምምነት ጥበቃ የማያዯርግ ስሇመሆኑ ከሊይ ከተመሇከቱት የዴንጋጌዎቹ ዓሊማ፣ይዘት እና 
መንፇስ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የተጠሪ የአፇጻጸም ሂዯት የአመሌካች ግማሽ ዴርሻ 
ሳይነካ በፌርዴ ባሊዕዲው ግማሽ ዴርሻ ሊይ እንዱቀጥሌ መባለ የሚነቀፌበት አግባብ የሇም 
ብሇናሌ፡፡ 

ባጠቃሊይ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና የሰበር ሰሚ ችልት የተጠሪ የአፇጻጸም ክስ ሂዯት 
የአመሌካችን ግማሽ ዴርሻ ሳይነካ በፌርዴ ባሇዕዲው በአቶ ዲውዴ ዩሱፌ ግማሽ ዴርሻ ሊይ 
እንዱቀጥሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ በአግባቡና የተፇጸመ መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

                               ው ሳ ኔ  
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ.125214 በቀን 23-9-2003 

ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ.93945 በቀን 26-5-2003 
ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348(1) መሰረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. ተጠሪ ያቀረበው አፇጻጸም የአመሌካችን ግማሽ ዴርሻ ሳይነካ በፌርዴ ባሇእዲዉ ግማሽ ዴርሻ 
ሊይ እንዱቀጥሌ መወሰኑ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ችልት ሰኔ 06 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት ተሰጥቶ የነበረው የዕግዴ ትዕዛዝ 

ተነስቷሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ዮ 
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