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የሰ/መ/ቁ.113002                                                           

ሚያዚያ 28 ቀን 2008 ዒ.ም 

                            ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

ዒሉ መሏመዴ 

  ተኽሉት ይመሰሌ 

                                  እንዲሻው አዲነ 

                                  ቀነዒ ቂጣታ 

አመሌካች፡- አቶ ባሌቻ አበበ - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሌማዝ ዒሉ - ቀርበዋሌ 

መዝገቡ የተቀጠረው መርምሮ ፌርዴ ሇመስጠት ነው፡፡ በመሆኑም ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ይህ የሰበር አቤቱታ ሉቀርብ የቻሇው አመሌካች የልሜ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 44429 

በ12/12/2006 የሰጠውን ብይን የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 38920 በቀን 

09/04/2007 ዒ.ም የሻረው ቢሆንም የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምስራቅ ችልት በመ/ቁ 

200327 በቀን 01/07/2007 የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ የሻረ እና የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ችልት በመ/ቁ 204019 በ17/07/2002 ዒ.ም መሠረታዊ ስህተት አሌተፇፀመም በማሇቱ በዚሀ 

ሰበር ችልት ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇታቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የቀረበው የጡረታ አበሌን አስመሌክቶ ከፌቺ በኋሊ ስሇሚኖረው ውጤት ነው በስር ፌርዴ 

ቤት ከሳሽ የነበሩት ተጠሪ ሲሆኑ አመሌካች ተከሳሽ ነበሩ፡፡ የክሱ ይዘት በአመሌካችና በተጠሪ 

መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ከተጠናቀቀ በኋሊ የንብረት ክፌፌሌ አዴርገዋሌ ፣አመሌካች 

በተጠሪ ኪራይ ቤት ሊይ የተዯገፇውን ቤትና ሱቅ አፌርሶ ያንሳሌኝ የጡረታ አበሌም እንዴንካፌሌ 

ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡፡ አመሌካችም በሰጠው መሌስ ሱቁን አስመሌክቶ በ5/11/2006 የተጻፇ 

የስምምነት ዯብዲቤ አሇ በዚሁ መሠረት ቀበላው አካፌልን ተሇያይተናሌ፡፡ የጡረታ አበሌን 

አስመሌክቶ የማግኘት መብት የሊትም ብሎሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም መርምሮ የሞጆ ከተማ ቀበላ 02 
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አስተዲዯር በቁጥር 602/930/2006 በ7/11/2006 በተጻፇ ዯብዲቤ በ5/11/2006 ዒ.ም የተስማሙ 

መሆኑን የገሇፀ በመሆኑ ቤቱን አፌርሶ እንዱያነሳ በማሇት የቀረበውን አሌተቀበሌኩም የጡረታ 

አበሌ አመሌካችና ተጠሪ አብረው በቆዩ ወቅት ከዯመወዝ ሊይ ተቆርጦ ሲከማች የኖረ በመሆኑ 

እንዯጋራ ሀብት የሚወሰዴ ነው ስሇዚህ እኩሌ ይካፇለ በማሇት ሲወስን አመሌካች በዚህ ውሳኔ 

ያቀረቡትን ይግባኝ የተመሇከተው የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች በጡረታ 

የሚኖር በመሆኑ በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 78/1/ መሠረት አብረው ሠርተው 

የሚያገኙትን እንጂ የጡረታ አበሌን አይጨምርም በአዋጅ ቁ 45/95 አንቀጽ 44 የጡረታ አበሌን 

እኩሌ ይካፇለ የሚሌ መሠረታዊ ህግ ያሇው ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም የቀበላ ቤት 

በስምምነት በኪራይ የሚገኝ ነው የግሌ ንብረት አይዯሇም ተጠሪ የግሌ ቤት እንዲሊት ከሞጆ 

ከተማ ቀበላ 02 የተጻፇ ዯብዲቤ ያሇ በመሆኑ የቀበላውን ኪራይ ቤት እንዴትሇቅ በማሇት 

ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ምስራቅ ምዴብ ችልት ያቀረቡትን ይግባኝ ፌርዴ 

ቤቱ ተመሌክቶ የኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ አዋጅ 83/96 አንቀጽ 78/1/ ባሌና ሚስት በጋብቻ ውስጥ 

እያለ የግሌም ሆነ የጋራ ንብረት ከጋራ ንብረት ሊይ የሚገኝ ገቢ ሁለ የጋራ ንብረት እንዯሆነ 

አስቀምጧሌ፡፡ በግሌ ጥረት የሚገኘው ዯመወዝ ሊይ የሚቆረጠው የጋራ ንብረት እንዱሆን ነው 

ጡረታ አዋጅ 345/1995 አንቀጽ 7 የጡረታ ገንዘብ ከዯመወዝ የሚቆረጥ ነው ሠራተኛው የሞተ 

እንዯሆነ ሚስት የሚከፇሊት ጡረታ ገንዘብ ግማሹን እንዯሆነ አንቀጽ 35 ዯንግጓሌ ስሇዚህ 

ከ1960 ጀምሮ ባሌና ሚስት ሆነው ከጋራ ዯመወዝ ሲቆረጥ የቆየው ገንዘብ ጡረታ በሚወጣ ጊዜ 

የሚከፇሇው ገንዘብ ስሇሆነ የጋራ ነው እኩሌ ይካፇለ የመንግስት ቤትን በተመሇከተ ዯሀ ሇሆኑ 

የግሌ ቤት መስራት ሇማይችለ አቅመ ዯካማ ተከራይተው እንዱኖሩ ነው ተጠሪ የግሌ ቤት 

እንዲሊት አሊስተባበሇችም ስሇዚህ ቤቱ ሇአሁን አመሌካች ሉሆን ይገባሌ በማሇት የቀበላ ቤት 

እንዴታስረክብ ብሎሌ፡፡ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልትም መሠረታዊ ስህተት 

የሇውም በማሇት አፅዴቋሌ፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህንን በመቃወም ሲሆን የሰበር አቤቱታው በአጭሩ 

አመሌካች የመንግስት ሠራተኛ ሆኜ የተቀጠርኩት ተጠሪን ከማግባቴ 2 ዒመት በፉት ሲሆን 

ተጋብተን ብዙ ሌጆች ወሌዯን ጋብቻችን በፌቺ ከተቋረጠበት 2006 ዒ.ም በፉት በጡረታ ተገሌዬ 

ኖረናሌ፡፡ አብረን በመኖር ሊይ ሳሇን እኔ ቀዴሜ ብሞት ግማሽ ጡረታ የማግኘት መብት እንዲሊት 

የማይካዴ ቢሆንም ከፌቺ በኋሊ በእኔ ዴካም የተገኘውን የጡረታ አበሌ እንዴትካፇሌ የተሰጠው 

ውሳኔ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ የሚሌ ነው፡፡ ፌርዴ 

ቤቱም ይህንን አቤቱታ መርምሮ ባሌና ሚስት ጋብቻቸው ከፇረሰ በኋሊ ሇአንዯኛው ወገን ይከፇሌ 

የነበረ ጡረታ ሇላሊኛው ወገን ሉከፇሌ የሚገባ መሆን አሇመሆኑን ከአዋጅ ቁ 345/95 አንቀጽ 7 
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እና ከቤተሰብ ህጉ ዒሊማ አንጻር ሇመመርመር ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በሰጠችው መሌስ 

ስሇቀበላ ቤት እና ውርስ ቤት በተመሇከተ የተነሳው ክርክር በላሊ ፌርዴ ቤት እየታየ መሆኑን 

በመግሇጽ ያስቀርባሌ ከተባሇው ነጥብ አንጻር ሲመረመር አመሌካች የ9 ወር ዯመወዝ ከወሰዯ 

በኋሊ ነው ጋብቻ የመሰረትነው፣ በአመሌካች መ/ቤት በጡረታ ተመዝግቦ የጡረታ አበለን 7 

ዒመት ሙለ አብረን ተጠቅመናሌ ስሇዚህ የጋራ በመሆኑ ሌንካፇሌ የሚገባ ሲሆን በህይወት 

መኖርና ከዚህ ከጡረታ አበሌ ዴርሻዬን ብቻ እንጂ የአመሌካችን የሚመሇከት አይዯሇም፡፡ የሚሌ 

ነው አመሌካችም የመሌስ መሌስ አቅረበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ 

ከሆነው ውሳኔ እና ያስቀርባሌ ከተባሇው ነጥብ አንጻር አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ መርምረነዋሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የሚቻሇው አመሌካች እና ተጠሪ በባሌና ሚስትነት ተጋብተው አብረው 

በሞጆ ከተማ ውስጥ ከ40 ዒመት ሊሊነሰ ጊዜ የኖሩ ቢሆንም ጋብቻቸው በፌቺ በመጠናቀቁ የፌቺ 

ውጤት በሆነው የንብረት ክፌፌሌ ክርክር አዴርገዋሌ፡፡ ተጠሪ እና አመሌካች በዚሁ የንብረት 

ክፌፌሌ ሊይ በስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እያገኘ በመጣው የቀበላ የኪራይ ቤት ባሇ ይዞታነት 

አስመሌክቶ በላሊ ፌርዴ ቤት ክርክር ሊይ በመሆናቸው በዚህ መዝገብ አሌተመረመረም ሆኖም 

የአመሌካችን የጡረታ ክፌያ አስመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤት የጋራ በመሆኑ ሉከፇሌ ይገባሌ 

በማሇት የሰጡትን ውሳኔ መሠረት በማዴረግ ተመርምሯሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ አመሌካች 

ከጋብቻ በፉት በመንግስት ሥራ ሊይ የጡረታ መዋጮ እየከፇለ የቆዩበትን ጊዜ በተመሇከተ 2 

ዒመት እና 9 ወር በማሇት ከመሇያየታቸው ውጭ በጋብቻ የቆዩበትን ጊዜ እና በጋብቻ ውስጥ 

እያለ አመሌካች በጡረታ ከሥራው መገሇለን አስመሌክቶ ሌዩነት የሊቸውም፡፡ ስሇሆነም በዚህ 

ሊይ ምሊሽ ማግኘት የሚገባው ከተጋቢዎቹ አንደ በጡረታ የሚተዲዯር በሆነ ጊዜ ጋብቻው በፌቺ 

ቢጠናቀቅ የጡረታ አበሌ ክፌያው በጋብቻ ወቅት በተዯረገ መዋጮ ወዯፉት የሚከፇሌ በመሆኑ 

የጋራ ሆኖ ሇተጋቢዎች የመከፇሌ ውጤት ይኖረዋሌ ወይስ አይኖረውም የሚሇው ነው፡፡ 

የጡረታ ገንዘብ ምንጩ ምን እንዯሆነ በወቅቱ ተፇፃሚነት በነበረው  በመንግስት ሠራተኞች 

የጡረታ አዋጅ ቁጥር 345/1995 አንቀጽ 5 እንዯተመሇከተው ከአሰሪው ስዴስት በመቶ /6%/ 

ከመንግስት ሠራተኛው አራት በመቶ /4%/ ነው፡፡ እዚህ ሊይ የአሁን ተጠሪ መከራከሪያ በጋብቻ 

ውስጥ በነበርን ጊዜ ከአመሌካች ዯመወዝ እየተቀነሰ የሚከፇሇው 4% በኦሮሚያ የቤተሰብ ህግ 

አዋጅ ቁጥር 83/96 አንቀጽ 78/1/ መሠረት የጋራ ከሆነው ዯመወዝ በመሆኑ የጡረታ አበለ 

የጋራ ሉባሌ ይገባሌ በሚሌ ሲሆን አመሌካች ዯግሞ የሚከራከረው የጡረታ አበሌ የሚከፇሇው 

ሇአመሌካች ነው ተጠሪ ሌትካፇሌ የምትችሇው በጋብቻ ውስጥ ሳሇን ብሞት ብቻ ነው ከፌቺ በኋሊ 



275 
 

ግን ሌትካፇሌ የሚያስችሌ መብት የሊትም በማሇት ነው፡ በመሠረቱ ሇጡረታ ተብል ከህግ 

በመነጨ ቅዴመ ሁኔታ የሚከማች ገንዘብ ባሌ ወይም ሚስት ካከማቹት ተጠራቅሞ እራሱን ችል 

ሇክፌያ ይውሊሌ ወይም ይሸፌናሌ ተብል መዯምዯሚያ ሉያሰጥ የሚችሌ አይዯሇም፡፡የጡረታ 

አበሌ ሇአንዴ ሠራተኛ የሚከፇሇው ዕዴሜው በገፊበት እና ጉሌበቱ በዯከመ ጊዜ መጦሪያ 

የሚሆነው ሇመኖር የሚያስፇሌገውን ወጪ በከፉሌም ቢሆን በመሸፇንና ማህበራዊ ዯህንነቱን 

ዋስትና ሇመስጠት መንግስት ካሇው የማህበራዊ ዯህንነት ዋስትና ፖሉሲ የመነጨ በመሆኑ 

እንዯማንኛውም ገቢ የጋራ ንብረት ነው የሚባሌ እንዲሌሆነ የሰበር ችልት በመ/ቁ 34384 

አስገዲጅ የህግ ትርጉም ሠጥቶበታሌ፡፡አመሌካችና ተጠሪ በጋብቻ በነበሩ ጊዜ አመሌካች ጡረታ 

አበሌ ማግኘት መጀመሩን 7 ዒመት መኖራቸውን ከዚህ በኋሊ ፌቺ የተፇፀመ መሆኑ በስር 

ፌ/ቤት በማስረጃ የተረጋገጠ ሆኖ የሚገኝ ፌሬ ነገር ነው፡፡ አመሌካች በጡረታ ከተገሇለ በኋሊ 

ፌቺ መፇፀሙን ምክንያት በማዴረግም የጡረታ አበሌ ሉካፇሌ አይገባም የሚሇውን መከራከሪያ 

ያነሳለ በመንግስት ሠራተኞች ጡረታ አዋጅ 345/95 አንቀጽ 35 ሇሟች ሚስት ወይም ባሌ 

የሚከፇሇውን የጡረታ አበሌ ሲዯነግግ ሟች ያገኝ የነበረውን የጡረታ አበሌ 50% /ሃምሳ በመቶ/ 

የሚሆን እና ሆኖም ይህንን በመቀበሌ ሊይ እያሇ ካገባ በመከፇሌ ሊይ ያሇ አበሌ እንዯሚቋረጥ 

ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ መረዲት የሚቻሇው ባሌና ሚስት በጋብቻ ውስጥ ሳለ የጡረታ 

ባሇመብት የሆነው ባሌ ወይም ሚስት ከሞቱ ስሇሚኖር የጡረታ አበሌ ክፌያ ነው ስሇሆነም ባሌ 

ወይም ሚስት የጡረታ አበሌ ተጠቃሚ ሆነው ባለበት ፌቺ ቢከሰት የጡረታ መብት ተጠቃሚ 

የሆነው ባሌና ወይም ሚስት የጡረታ አበሌ ሇባሌ ወይም ሇሚስት ሉያካፌሌ የሚገባ ስሇመሆኑ 

አይዯሇም፡፡ስሇሆነም የአመሌካች የጡረታ አበሌ ሇተጠሪ ሉከፇሌ ይገባሌ በማሇት የስር ፌ/ቤቶች 

የዯረሱበትን ዴምዲሜ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት በመሆኑ የሚከተሇው ተወስኗሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የልሜ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 44429 በ12/12/2006 የኦሮምያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ምስራቅ ችልት በመ/ቁ 200327 በቀን 01/07/2007 ዒ.ም እና የኦሮምያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ችልት በመ/ቁ 204019 በቀን 17/07/2002 የሰጡት ፌርዴ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ 

መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 38920 በቀን 04/04/2007 ዒ.ም የሰጠው 

ፌርዴ በውጤት ዯረጃ ፀንቷሌ፡፡ 

3. አመሌካች የሚያገኘው የጡረታ አበሌ የጋራ ንብረት ተዯርጏ ሇተጠሪ ሉካፇሌ አይገባም 

ብሇናሌ፡፡ ግራ ቀኙ በዚህ ችልት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 

       መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  ት/ጌ 
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