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የሰ/መ/ቁ.152968 

 መስከረም 21 ቀን 2011 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡-  አሌማው ወላ 

            ሙስጠፊ አህመዴ 

         አብርሃ መሰሇ 

        ፇይሳ ወርቁ         

           ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካች፡-  ሲ/ር ሏምዚያ ሱሇይማን -ቀረቡ::         

ተጠሪ፡- አቶ አያላው በቀሇ-ጠበቃ ኩራባቸው ጎሳ ቀረቡ::  

መዝገቡን መርምረን የሚከተውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

     ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ 

በመጀመሪያ የታየው በኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ አዲማ ሌዩ ዞን በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሳሽ  ተጠሪ ዯግሞ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

የአሁን አመሌካች በቀን 14/02/2009 ዒ.ም ባቀረቡት አቤቱታ ከተጠሪ ጋር በ1983 

ዒ.ም ጀምሮ በባህሌ ተጋብተው ሲኖሩ አራት ሌጆች ማፌራታቸው በመግሇጽ አመሌካች 

በቅርብ ጊዜ ውስጥ ባህሪያቸው ስሇቀየረ በተሇያዩ ጊዜያት 

የሚዯበዴቧቸው፤የሚሰዴቧቸው እንዱሁም የማያከብሯቸው በመሆኑ ጋብቻው ፇርሶ 

በጋራ አብረው ያፇሩት ንብረት ዴርሻቸው እንዱወስነሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪም 

ራሷ ባህሪዋን ሇውጣ እኔ ያሌፇጸምኩት ዴርጊት ፇጽመሃሌ በማሇት እኔን መክሰሷ 
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ትክክሌ አይዯሇም በማሇት ትዲራችን በአመሌካች ጥያቄ እና ፌሊጎት በመሆኑ በእርሷ 

ምክንያት የሚፇርስ መሆኑ ተቆጥሮሌኝ የሞራሌ ካሳ እንዴትከፌሇኝ በማሇት 

ሇአቤቱታው መሌስ በመስጠት ተከራክረዋሌ፡፡ ነገር ግን አመሌካች የፌቺ ውሳኔ 

ከመሰጠቱ በፉት መዝገቡ ሇጊዜው እንዱዘጋ በማመሌከታቸው ምክንያት የማንቀሳቀስ 

መብታቸው በመጠበቅ ተዘግቶ የነበረ ሲሆን አመሌካች የተዘጋው መዝገብ እንዱንቀሳቀስ 

በቀን 24/08/2009 ዒ.ም በተፃፇ ስሇአመሇከቱ ፌርዴ ቤቱም ተዘግቶ የነበረው መዝገብ 

እንዱቀሳቀስ በማዴረግ የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ በቀን 

28/09/2009 ዒ.ም በዋሇው ችልት በግራ ቀኙ የነበረው ጋብቻ በፌቺ እንዱፇርስ ካዯረገ 

ሇጋብቻው መፌረስም ተጠሪ ምክንያት በመሆኑ በጋራ አፌርተው ካሊቸው ንብረት 

ውስጥ ከተጠሪ ዴርሻ 20 በመቶ ሇአመሌካች እንዱያካፌሌ እንዱሁም የሁሇት ሌጆች 

ቀሇብ በወር ብር 1,500.00/ አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር/ እንዱከፌሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመቃወም ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኝ ቢያቀርቡም ተቀባይነት ሳያገኝ በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡ 

በመቀጠሌ ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ 

ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ  የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ 

በማሻሻሌ በተከራካሪዎች መካከሌ የነበረው ጋብቻ በተጠሪው ጥፊት በመፌረሱ በጋብቻ 

ውስጥ 20 በመቶ ሇአመሌካች እንዱያካፌሌ በማሇት የተሰጠው ወሳኔ ውዴቅ በማዴረግ 

የሌጆች ቀሇብ በማጽናት ወስኗሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 

ነው፡፡ አመሌካች ጥር 23 ቀን 2010 ዒ.ም በፃፇው አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው 

አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ 

ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ሚያዚያ 26 ቀን 2010 ዒ.ም የተፃፇ 

መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ በማቅረብ 

ተከራክረዋሌ፡፡   

    የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ 
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ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን ሇሰበር ችልቱ ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር 

በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የአመሌካች ጥያቄ ሌጆችን 

ሇማሳዯግ ዯፊ ቀና ብዬ እንዱሁም በአሁኑ ወቅት አካሌ ጉዲተኛ ሌጅ በሰው እርዲታ 

የሚኖር አሸብር አያላው የሚባሇውን ሇማሳዯግ በጥረት ሊይ እያሇሁ እና አቅመ አዲም 

ያሌዯረሱ አዲን እና ኢሇያሊ አያላው የሚባለትን ሇማሳዯግ እና ሇማስተማር በጥረት ሊይ 

እያሇሁ ይህ ተጠሪ በየጊዜው ረብሻ እየፇጠረ አፀያፉ ቃሊት እየተናገረ ሇዚህ ሁለ 

ሇትዲር መበተን ዋና ተዋናይ እራሱ ሆኖ እያሇ፤እንዱሁም  ከእኔ ከአመሌካች ጋር 

በጋብቻ ተሳስረን ወይም ተጋብተን እየኖርን እያሇን ከትዲር ውጭ ከላሊ ሴት ጋር 

በፇጸመው የግብረ ስጋ ግንኙነት አንዴ ሌጅ የወሇዯ ሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤት 

በማያሻማ ተመስክሮበት መከሊከሌ ያሌቻሇ ስሇሆነ በገንዘብ መቀጮ ተቀጥቶ እያሇ ምንም 

አይነት ጥፊት እንዲሌፇጸመ ሰው ንብረቱን እኩሌ እንዴንካፇሌ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ 

ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ 

ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪ በበኩሊቸው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት የስር ፌርዴ ቤት የተካሄዯውን ክርክር እና ያቀረብኩትን አቤቱታ መርምሮ 

ከተጠሪ ዴርሻ 20% /ሃያ በመቶ/ ሇአመሌካች ሉከፌሌ ይገባሌ የተወሰነው የህግ መሰረት 

የላሇው በመሆኑ ውዴቅ መዯረጉ ምንም አይነት መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት 

በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 69/95 

እንዯተሻሻሇው አዋጅ ቁጥር 83/96 የፌቺው ምክንያት ሇፌቺው አስፇሊጊ ባይሆንም 

ሇውጤቱ በተሇይም ሇጋራ ንብረት ክፌፌለ ግን ግምት ውስጥ ሉገባ ይችሊሌ፡፡ ሇምሳላ 

ሇፌቺው የተጠየቀው አንዯኛው ወገን በፇፀመው ዝሙት ወይም ዴብዯባ ምክንያት ከሆነ 

ፌቺው ተወስኖ በሚዯረገው የንብረት ክፌፌሌ ወቅት ንብረቱ በእኩሌ መከፊፇለ ቀርቶ 

ይህንኑ ጥፊት ግምት ውስጥ ያስገባ ክፌፌሌ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም በኦሮሚያ 

ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግሥት የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 69/95 እንዯተሻሻሇው አዋጅ 

ቁጥር 83/96 አንቀጽ 111 ከባሌና ከሚስት ባንደ የተፇጸመውና ሇፌቺው ምክንያት 

ሆኖ የተገኘው ጥፊት በላሊው ተጋቢ ሊይ ጉዲት አስከትል ከተገኘ በዲዩ ሊዯረሰው ጉዲት 

ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ እንዱከፌሌ ፌርዴ ቤቱ ይወስናሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዐስ 

አንቀጽ/1/ መሰረት ከጋራ ንብረት በካሳ መሌክ ያንዯኛውን ተጋቢ ዴርሻ አብዛኛውን 
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ወይም ሙለውን በዯሌ ሇተፇጸመበት ወገን እንዱከፇሌ ሉወሰን ይችሊሌ በማሇት 

ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ በርግጥ በፌቺ ወቅት የሚኖረው የጋራ ሀብት ክፌፌሌ በአንጽ 117 

እንዯተመሇከተው የጋራ ሀብቱ ሇሁሇቱም እኩሌ የሚከፊፇሌ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ሲታይ 

አንቀጽ 111 የአንቀጽ 117 ሌዩ ሁኔታ መሆኑ ግንዛቤ ሉወሰዴበት ይገባሌ፡፡ ወዯያዝነው 

ጉዲይ ስንመሇስ የአሁን አመሌካች የፌቺ ውሳኔ እንዱሰጥ አቤቱታ ሲያቀርቡ 

እንዯምክንያት ያቀረቡት ተጠሪ ባህሪያቸው በመቀየር በተሇያዩ ጊዜያት የሚዯበዴቧቸው፤ 

የሚሰዴቧቸው እና የማያከብሯቸው ከመሆናቸውም በሊይ ከትዲር ውጭ ከላሊ ሴት ጋር 

በፇጸሙት የግብረ ስጋ ግንኙነት አንዴ ሌጅ የወሇደ መሆናቸው በዚህ ተግባራቸውም 

በአፊር ክሌሌ ልጊያ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.392/2009 በቀን 12/07/2009 ዒ.ም በዋሇው 

ችልት ጥፊተኛ በማሇት በገንዘብ መቀጮ የቅጣት ውሳኔ የተወሰነባቸው መሆኑን 

በተጠሪ ከመታመኑም በሊይ ፌሬ ነገሩን የማጣራትና የመመዘን ስሌጣን የተሰጣቸው 

የስር ፌርዴ ቤቶችም ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ ስሇሆነም ከሊይ በዝርዝር 

እንዯተመሇከትነው በአመሌካችና ተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ መፌረስ በተጠሪ ጥፊት 

መሆኑና በአመሌካች ጉዲት ስሇመዴረሱ ተረጋግጦ እያሇ ተጠሪ ሇአመሌካች ካሳ 

የማይከፌለበት ህጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌ የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የስር 

ፌርዴ ቤቶች በማሻሻሌ የሰጠው ውሳኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሔግ የህግ ስህተት ያሇበት 

ሆኖ ስሇተገኘ ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው    ሳ    ኔ 

1. የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ.269768 

መጋቢት 7 ቀን 2010 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348/1/ መሰረት 

ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. በአመሌካችና ተጠሪ የነበረው ጋብቻ በፌቺ እንዱፇርስ እና ተጠሪ ሇሌጆች ቀሇብ 

በወር ብር 1,500.00/አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር/እንዱከፌሌ የተሰጠ ውሳኔ 

ክፌሌ ፀንቷሌ፡፡  

3. ተጠሪ ሇአመሌካች ካሳ ሉከፌሌ አይገባም ሲሌ የሰጠው ውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡ 

4. በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.101604 ግንቦት 28 ቀን 2009 ዒ.ም በዋሇው 

ችልት በሰጠው ውሳኔ ውስጥ በተከራካሪዎቹ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በተጠሪ 

ጥፊት በመፌረሱ በጋብቻ ውስጥ በጋራ ከተፇራው ንብረት ውስጥ ተጠሪ 
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ከዴርሻው ውስጥ 20 በመቶ ሇአመሌካች እንዱከፌሌ በማሇት የተሰጠው ውሳኔ 

በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.26872 ሰኔ 21 ቀን 2009 ዒ.ም 

በትእዛዝ ያጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች 

የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

6. በቀን 17/08/2010 ዒ.ም የተሰጠው እግዴ ተነስቷሌ፣ ይፃፌ፡    

መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ፊ/ዘ  
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