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የሰ/መ/ቁ 153610 

መስከረም 25 ቀን 2011 ዒ/ም  

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

   ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

ፇይሳ ወርቁ 

ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ፇይዛ ከሚሌ ጠበቃ ሌሣነወርቅ ተኪ- ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- አቶ አብዱ አህመዴ -ቀረቡ፡፡  

መዝገቡን መርምረን ቀጥል ያሇውን ፌርዴ ሰጠተናሌ፡፡ 

ፌርዴ 

     የክርክሩ ምክንያት የፌቺ ውጤት የሆነው የንብረት ክርክር ነው፡፡ የአሁኗ 

አመሌካች የካቲት 10 ቀን 2007 ዒ/ም ጽፇው ባቀረቡት ክስ ከተጠሪ ጋር የነበራቸው 

ጋብቻ በ23/04/2007 ዒ/ም በተሰጠ የፌቺ ውሳኔ መፌረሱ፣ በትዲር ውስጥ ከሚያዚያ 

1995 ዒ/ም ጀምሮ ከቤት እስከወጡበት የካቲት 2006 ዒ/ም ዴረስ በአዱስ አበባ ከተማ 

ን/ስ/ሊ/ክ/ከተማ ወረዲ 12 ክሌሌ ውስጥ ባሇአንዴ ፍቅ ዘመናዊ ቪሊ ቤት፣ የቤት ቁጥር 

አዱስ የሆነ፣ የሰላዲ ቁጥር ኮዴ A-13872 የሆነና ግምቱ ብር 550,000 የሚያወጣ 

ያሪስ መኪና፣ በሀሰን ሊውንዯሪ ንግዴ ቤት ውስጥ በአቶ ሰኢዴ ሙዘይን ዲኝነትና በአቶ 

ኤሌያ ሰይዴ ጸሒፉነት ብር 480,000.00 የእቁብ ገንዘብና የቤት ቁሳቁሶችን ያፇሩ 

መሆኑን ዘርዝረው ክፌፌለ እንዱዯረግ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

 የአሁኑ ተጠሪ መጋቢት 25 ቀን 2007 ዒ/ም በተፃፇ መሌስ ዲኝነት የተጠየቀበት ቤት 

የተሰራው በ12/01/1994 ዒ/ም ሆኖ አመሌካችና ተጠሪ ዯግሞ በሸሪዒ ህግ መሰረት 

የተጋቡት ጥር 20 ቀን 1997 ዒ/ም በመሆኑ ንብረቱ የተፇራው ከጋብቻ በፉት 
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መሆኑን፣ ቤቱን ሇመስራት የሚያሥችሊቸው ገቢ ስሊሌነበራቸውም አባታቸውን 

በሊውንዯሪ ስራ ስሇሚረደ ቤቱን ከጋብቻ በፉት ወሊጅ አባታቸው አቶ አህመዴ መሃመዴ 

ሰርተው የሰጧቸው መሆኑን የእቁብ ገንዘብ በጋብቻ እያለ ታህሳስ 29 ቀን 2004 ዒ/ም 

ዯርሶአቸው ሇትዲራቸው ሇጋራ ጥቅም ያዋለት መሆኑን በአዱስ ከተማ ክፌሇ ከተማ 

ቀበላ 13 ክሌሌ ውስጥ በቤት ቁጥር 069 በአቶ መሃመዴ ይማም ዲኝነት፣ በአቶ 

እንዴሪስ አሇሙ ጸሏፉነት፣ በአቶ ወንዴሜነህ አሇሙ ሰብሳቢነት የነበረው እቁብም 

ሇመክፇሌ ባሇመቻሊቸውም በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 38976 

ክስ ቀርቦባቸው ገንዘቡን እንዱከፌለ ታህሳስ 30 ቀን 2005 ዒ/ም ተወስኖባቸው ከወጪ 

ኪሳራ ጋር ብር 149,365.95 እንዱከፌለ በመገዯዴ መኪናውን ሽጠው እዲውን ከከፇለ 

በኋሊ ቀሪውን ገንዘብ ሇትዲር ጥቅም ያዋለ መሆኑን፣ አመሌካች ከቤት የወጡት የካቲት 

26  ቀን 2006 ዒ/ም ሳይሆን ሰኔ 16 ቀን 2006 ዒ/ም መሆኑን፣ በአቶ ሀሰን ሊውንዯሪ 

በአቶ ሰይዴ ሙዘይን ዲኝነት በአቶ ኤሌያስ ሰይዴ ጸሏፉነት በሚሰበሰብ እቁብ ውስጥ 

የላለበት መሆኑን እና የቤት ቁሳቁሶችን ቢካፇለ ተቃውሞ የላሊቸው መሆኑን 

ዘርዝረው ተከራክረዋሌ፡፡ 

  ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትም 

ሇጉዲዩ አግባብነት አሊቸው ያሊቸውን ሰባት ጭብጦችን በመመስረት የግራ ቀኙን 

ምስክሮች ቃሌ ሰምቶና ጉዲዩን መርምሮ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ 

በፌቺ ውሳኔ ሲፇርስ በሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም የተዯረገ ጋብቻ ፇርሷሌ የተባሇ 

ቢሆንም ተጠሪው የጋብቻ ሰርተፉኬት ጋብቻው በሏይማኖት ስርዒት ጥር 20 ቀን 

1997 ዒ/ም ተፇፅሞ በውሌና ክብር መዝገብ ሹም አገሌግልት በ09/09/2003 ዒ/ም 

ተመዝግቦ ህጋዊ መረጃ እንዯተሰጣቸው የሚያሣይ ማስረጃ ያቀረቡና አመሌካችም 

ይህንን ማስረጃ አሌካደም ወዯሚሇው ዴምዲሜ ዯርሶ እና ቀዴሞ በፌቺ ጊዜ ጋብቻው 

የተፇጸመበት ጊዜ ሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም ነው ተብል የተሰጠውን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 208 ስር የሚወዴቅ ስህተት ነው በማሇት ይህንኑ ስህተት ነው 

ያሇውን ጊዜ አርሞ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻው የተፇጸመው ጥር 20 ቀን 

1997 ዒ/ም ነው፣ ቤቱ የተሰራውም ከዚህ በፉት መሆኑ ስሇተረጋገጠ የተጠሪ የግሌ 

ሃብቱ ነው፣ አመሌካች ከቤት የወጣችው ከየካቲት 2006 ዒ/ም በፉት ነው፣ በጋብቻ ጊዜ 

የጋራ እዲ የነበራቸው መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ኮዴ ቁጥር 2 A-13872   መኪና ሇጋራ 
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እዲ የተሸጠ መሆኑ ስሊሌተረጋገጠ መኪናው የጋራቸው ነው፣ እቁቡን በተመሇከተም 

የወጣሊቸው መሆን ያሇመሆኑንና የገንዘብ መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ አመሌካች 

ያሊስረደና  ተጠሪ ሇግሌ ጥቅማቸው ያዋለ መሆኑም ያሌተረጋገጠ በመሆኑ አመሌካች 

ያቀረቡት ጥያቄ ተገቢነት የላሇው መሆኑን፣ የቤት ዔቃዎችን በተመሇከተ በተጠሪ 

በታመነው መሰረት እንዱካፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ ከዚህ ውሰኔ ውስጥ በጋብቻ ጊዜ፣ 

በቤቱና በእቁቡ ሊይ በተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ የአሁኗ አመሌካች ቅር በመሠኘት 

ይግባኛቸውን ሇፋዳዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን 

ከአከራከረ በኋሊ የሥር ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 208 መሰረት የጋብቻውን 

ጊዜ ማረሙ ፌፁም  የሥነ ስርዒት ህጉንና መሰረታዊ የዲኘነት አሰራር መርህን 

ያሌተከተሇ መሆኑን ከገሇጸ በኋሊ በውጤት ዯረጃ ግን ሇጋብቻ መኖር መቅረብ ያሇበት 

የጋብቻ ምስክ ወረቀት በመሆኑ ይኼው ሰነዴ መቅረቡ ተገቢ እንዯሆነ ዘርዝሮ ጋብቻው 

የተፇፀመው ጥር 20 ቀን 1997 ዒ/ም ተብል የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌና ከዚሁ ጋር 

ተያይዞ በቤቱ ሊይ ተሰጠውን ውሳኔ ሙለ በሙለ አጽንቶታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር 

አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሠረታዊ ይዘትም፡- የሥር ፌርዴ ቤት በአመሌካችና 

በተጠሪ መካከሌ የነበረውን ጋብቻ እንዱፇርስ ውሳኔ በሰጠበት ጊዜ ጋብቻው በሚያዚያ 

ወር 1995 ዒ/ም መሆኑን በግሌጽ አስፌሮ ውሳኔ በሰጠበት እና በዚህ ረገዴ የተሰጠው 

ውሳኔም በይግባኝ ባሌተሇወጠበት ሁኔታ በንብረት ክርክር ጊዜ ተጠሪ ያቀረቡትን 

ክርክርና ማስረጃ ተቀብል ጋብቻው ጥር 20 ቀን 1997 ዒ/ም የተፇጸመ ነው በማሇት 

መወሰኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 208 ጋር አብሮ በማይሄዴ ምክንያት ከመሆኑም በሊይ 

አመሌካችና ተጠሪ ከ1994 ዒ/ም ጀምሮ ግንኙነት ፇጥረው በ1996 ዒ/ም አመሌካች 

አርግዘው በ1997 ዒ/ም ሌጅ የወሇደ መሆኑና ቤቱም ተጠሪ በ1994 ዒ/ም በጨረታ 

ባገኙት ቦታ ሊይ በትዲር ውስጥ መሰራት ተጀምሮ ቤቱ ተሰርቶ የተጠናቀቀው በ2000 

ዒ/ም መሆኑ ከሚመሇከተው አካሌ ሇስር ፌርዴ ቤት በተሊከው ማስረጃ የተረጋገጠ ሆኖ 

እያሇ ይኼው ማስረጃና በጉዲዩ ሊይ የተሰሙት ምስክሮች ቃሌ በአግባቡ ሳይታይ 

መታሇፈን፣ የእቁብ ገንዘብን በተመሇከተ አመሌካች የፌርዴ ቤቱን ትዔዛዝ ፇጽመው 

ምስክሮችን አሊቀረቡም የተባሇው አመሌካችም መጥሪያውን ሇእቁቡ ዲኛና ሰብሳቢ 

ሇማዴረስ ጥረት አዴርገው ምስክሮቹ አውቀው እየተዯበቁ ስሊስቸገሩኝ በሚኖሩበት ወረዲ 
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አስተዲዯር በኩሌ እንዱዯርሳቸው በማሇት በቃሇ መሃሊ አቤቱታ አመሌካች አቅርበው 

እያለ ፌርዴ ቤቱ ይህንኑ በማየት ተገቢውን ትዔዛዝ መስጠት ሲገባው ምስክሮቹ 

በአመሌካች ጉዴሇት እንዲሌቀረቡ በመቁጠር ውሳኔ መስጠቱ ያሊግባብ ነው የሚለ 

ናቸው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም  በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ 

ቀርበውም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጎአሌ፡፡ እንዱሁም የሥር ፌርዴ ቤትና 

የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት መዛግብትም እንዱመጡ ተዯርጎ የይግባኝ ሠሚው ፌ/ቤት 

መዝገብ  መጥቶ የሥር ፌ/ቤት የመዝገብ ግሌባጭ የያዘ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

  የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 

በማገናዘብ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የዚህን ችልት 

ምሊሽ የሚያሥፇሌጋቸው አበይት ጭብጦች የሥር ፌርዴ ቤት በፌቺ ውሳኔ የሇየውን 

የጋብቻ ጊዜ በንብረት ክርክር ጊዜ በመመሌከት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 208 መሰረት 

ማረሙ፣ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የተጠሪ የግለ ነው 

በማሇት የወሰነበት አግባብና እቁቡን በተመሇከተ የተሰጠው ዲኝነት ተገቢ መሆን 

ያሇመሆኑን የሚመሇከቱ ናቸው፡፡ በዚህም መሰረት እያንዲንዲቸውን ነጥቦች በሚከተሇው 

መሌኩ ተመሌክተናሌ፡፡ 

 የመጀመሪያውን የጋብቻ ጊዜውን በተሇመከተ ሲሆን የሥር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ 

ሁሇት ጊዜ  ውሳኔ የሰጠ መሆኑን የክርክ ሂዯት ያስገነዝባሌ፡፡ ይኼውም አንደ በፌቺ 

ውሳኔ ጊዜ ሲሆን በዚህ ጊዜ ጋብቻው በሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም የተፇጸመ መሆኑን 

ማረጋገጡን አምኖ ጋብቻው እንዱፇርስ መወሰኑን በ23/04/2007 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ 

ያስገነዝባሌ፡፡ ሁሇተኛው ውሳኔ በንብረት ክርክር ጊዜ የተሰጠ ሲሆን በዚህ ጊዜ ፌርዴ 

ቤቱ ውሳኔ ሉሰጥ የቻሇው ተጠሪው ጋብቻው የተፇፀመው ጥር 20 ቀን 1997 ዒ/ም 

ነው በማሇት ተከራክረው በዚህ ረገዴም የጋብቻ ምስክር ወረቀት ሇማስረጃነት አቅርበው 

ይኼው የሰነዴ ማስረጃ ጥር 20 ቀን 1997 ዒ/ም የተፇፀመው ጋብቻ ግንቦት 09 ቀን 

2003 ዒ/ም በውሌና ክብር መዝገብ ስም አገሌግልት መመዝገቡን የሚያሳይ መሆኑን 

ጠቅሶና ቀዴሞ በፌቺ ውሳኔ ጊዜ ጋብቻው  ሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም የተፇፀመ ነው 

የተባሇው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 208 ዴንጋጌ መሠረት ሉታረም ይገባዋሌ በማሇት 
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የሠጠው ውሳኔ ነው ፡፡ ከዚህም መረዲት የሚቻሇው የሥር ፌርዴ ቤት በፌቺ ውሳኔ 

ሊይ ጋብቻው የተፇጸመው ሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም መሆኑን በግሌጽ ዲኝነት ሰጥቶ 

ከቆዩ በኃሊ በስርዒቱ መሰረት በበሊይ ፌ/ቤት ባሌተሇወጠበት ሁኔታ በንብረት ክርክር ጊዜ 

ጋብቻዉ የፇፀመዉ ጥር 20 ቀን 1997ዒ.ም ወዯሚሇዉ ዴምዲሜ የዯረሰና ሇዚህ ዉሳኔ 

አሰጣጥ ተገቢ ነዉ ብል በዋቢነት የጠቀሰው ዴንጋጌም  የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 208 መሆኑን 

ነዉ፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ጋብቻን መሰረት ያዯረገ ሲሆን የሚመራዉም በተሻሻሇዉ የፋዳራለ 

የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 ዴንጋጌዎችና በፌታብሓር ስነ ሥርዒት ሔግ 

እንዱሁም አግባብ ባሊቸው  የአዋጅ ቁጥር 25/1988 ዴንጋጌዎች መሠረት ነው፡፡ 

በአዋጅ ቁጥር 25/1988 እንዯተመሇከተዉ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የተጀመረ ክርክር 

ተገቢዉን ዉሳኔ ካገኘ በኃሊ በይግባኝ የሚታየዉ በፋ/ከ/ፌ/ቤት ሲሆን ይህ ፌ/ቤት የስር 

ፌ/ቤትን ዉሳኔ በማጽናት የሚሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ነዉ፡፡ በዉሳኔዉ ሊይ መሰረታዊ 

የህግ ስህተት አሇበት የሚሇዉ ወገን አቤቱታን ማቅረብ ያሇበት ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ሰበር 

ሰሚ ችልት ነዉ፡፡ የፋ/ከ/ፌ/ቤት በፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት ታይቶ የተሰጠዉን ዉሳኔ ከሻረዉ 

ግን በዉሳኔዉ ሊይ ቅሬታ ያሇበት ወገን ይግባኙን ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት 

ማቅረብ እንዯሚችሌም በአዋጁ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መዯበኛ 

ችልት በሰጠዉ ዉሳኔ ቅሬታ ያሇዉ ተከራካሪ ወገን ከዚህ በኃሊ አቤቱታዉን ሉያቀርብ 

የሚችሇዉ ሇሰበር ችልት ነዉ፡፡ ከዚህ ዉጪ በሆነ ሁኔታ ዉሳኔዉ ሉሇወጥ ወይም 

ሉሻሻሌ አይችሌም፡፡ ይህ እንግዱህ አጠቃሊይ ሂዯቱ (ስርአቱ) ሲሆን ዉሳኔዉን 

በመቃወም ወዯ በሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሇማሇት ወይም አቤቱታ ሇማቅረብ የሚፇሌግ 

ተከራካሪ ወገን ውሳኔውን በሰጠዉ ፌ/ቤት ሉታረም የሚገባ ወይም የሚችሌ ስህተት 

አሇ ብል ካመነ ወዯ በሊይ ፌ/ቤት አቤት ከማሇቱ በፉት ዉሳኔዉን ሇሰጠዉ ፌ/ቤት 

አቤቱታ የሚያቀርብበት ስርአት እንዲሇም ይታወቃሌ፡፡ የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 208 ጥያቄ 

የሚነሳዉም እዚህ ሊይ ነዉ፡፡ 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ሔግ ቁጥር 208 ርእሱ እንዯሚያመሇክተዉ “ስህተት ስሇማረም” በሚሌ 

የተዯነገገ ነዉ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት አቤቱታ የቀረበሇት ፌ/ቤት (ዉሳኔዉን የሰጠዉ) 

ሉያርም ወይም ሉያስተካክሌ የሚችሇዉ በሰጠዉ ዉሳኔና ትእዛዝ ሊይ የአፃፃፌ ስህተት 
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የቁጥር አፃፃፌ ጉዴሇት ወይም ያሌታሰበና ባሇማስተዋሌ የተዘሇሇ ዴንገተኛ የቃሌ 

ስህተት መኖሩን ካረጋገጠ ብቻ ነዉ፡፡ ይህ ዯግሞ ግሌጽ ነዉ፡፡ በክርክሩ ዋነኛ ጭብጥ 

እና ተያያዥነት ባሇዉ ጉዲይ ሊይ አከራክሮ የሰጠዉን ዉሳኔ ስህተትን ማረም በሚሌ 

ሉያሻሽሌ ወይም ሉሇዉጥ አይችሌም፡፡ 

በያዝነዉ ጉዲይ እንዯምናየዉ የሥር ፌ/ቤት ዉሳኔ የሰጠበት ክርክሩ ዋነኛ ጭብጥ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የነበረዉ ጋብቻ የተፇፀመበት ጊዜን የሚመሇከት ይህንንም 

ፌ/ቤቱ ከመረመረዉ በኃሊ በ 23/4/2007ዒ.ም በሰጠዉ የፌቺ ዉሳኔ ጊዜዉ ሚያዝያ 

1995ዒ/ም የሚሌ ግሌጽ ዉሳኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህ ዉሳኔ በበሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ 

ወይም በሰበር ስርዒት ቀርቦ ስሇመሇወጡ የሚያሳይ ክርክርም ሆነ ማስረጃ ተጠሪ 

አሊቀረቡም፡፡ በ 23/4/2007ዒ.ም የፌቺ ዉሳኔ ከተሰጠ በኃሊም ተጠሪ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 

208 የተመሇከተዉን ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ የጋብቻ ጊዜዉ እዱሻሻሌ አቤቱታ 

አሊቀረቡም፡፡ ጉዲዩ በቤተሰብ ሔጉ የሚገዛ እንዯመሆኑ መጠን የጋብቻዉን ጊዜ በፌቺ 

ዉሳኔ ሇይቶ መወሰን ጋብቻዉ በንብረት ሊይ ስሇሚኖረዉ ህጋዊ ዉጤት ሇመወሰን 

እጅግ አስፇሊጊ ጉዲይ ነዉ፡፡ ተጠሪ በፌቺ ጊዜ ጋብቻው የተፇፀመዉ ሚያዝያ ወር 

1995ዒ/ም ነዉ ተብል በግሌጽ የተወሰነዉን የዉሳኔ ክፌሌ በበሊይ ፌ/ቤት ሳያስቀይሩ 

በንብረት ክፌፌሌ ሊይ ክርክር ሲዯረግ የጋብቻዉ ጊዜ 1995ዒ/ም ሳይሆን ጥር 20 ቀን 

1997ዒ/ም በማሇት ያቀረቡት ክርክር በይዘቱ ሲታይ በፌቺ ዉሳኔ ሊይ የተሰጠዉን 

መሰረታዊ የፌርዴ ይዘት የሚቀይር እንጂ በተሰጠዉ ዉሳኔና ትእዛዝ ሊይ የአፃፃፌ 

ስህተት የቁጥር አፃፃፌ ጉዴሇት ወይም ያሌታሰበና ባሇማስተዋሌ የተዘሇሇ ዴንገተኛ 

የቃሌ ስህተት እንዱታረም የቀረበ ነዉ ተብል ሉወሰዴ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ይግባኝ 

ሰሚዉ ፌ/ቤትም በዚህ ረገዴ የሥር ፌ/ቤት የተከተሇዉ የክርክር አመራርና የዲኝነት 

አሰጣጥ የስነ ስርዒት ሔጉንና መሰረታ የዲኝነት አሰራር መርህን ያሌተከተሇ መሆኑን 

እያረጋገጠ ሇጋብቻ መኖር መቅረብ ያሇበት የጋብቻ ምስክር ወረቀት ነዉ በማሇት 

የሰጠዉ ዉሳኔ በተጠሪ በኩሌ በይግባኝ ስርዒት ወይም በመስቀሇኛ ይግባኝ አግባብ 

ጊዜዉን ጠብቆ የቀረበሇት አቤቱታ በላሇበት በመሆኑ በህግ አግባብ ያሌቀረበሇትን 

ክርክርና ማስጃ በመቀበሌ የሥር ፌ/ቤትን ዉሳኔ በዉጤት ዯረጃ መቀበሌ የሚቻሌበት 

የሔግ አግባብ የላሇ መሆኑን ያሊገናዘበ በተሇይም በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.342 አግባብ ይግባኝ 

ሰሚዉ ፌ/ቤት የስር ፌ/ቤትን ዉሳኔ ምክንያቱን ሇዉጦ የሚያጸናዉ በሔግ አግባብ 
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የቀረበ ክርክርና ማስረጃ መኖሩን በማረጋገጥ ስሇመሆኑ የተመሇከተዉን ዴንጋጌም 

ያሊገናዘበ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም የተጠሪ ጥያቄ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 208 መሰረት 

የሚስተናገዴ ባሌሆነበት  ሁኔታና የጋብቻውን ጊዜ በፌቺ ውሳኔ ጊዜ ሇይቶ መወሰን 

በንብረት ክፌፌለ ክርክር ሊይ የቤተሰብ ሔጉ ዴንጋጌዎችን በትክክሌ ሇመተግበር 

የሚያስችሌ በሆነበት ሁኔታ ይህንኑ በጣሰ መሌኩ ጋብቻው የተፇፀመው ጥር 20 ቀን 

1997 ዒ.ም ነው ተብል በስር ፌርዴ ቤት መወሰኑም ሆነ በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ 

ቤትም ይኼው የስር ፌርዴ ቤት የፌርዴ አሰጣጥ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 208 ዴንጋጌ 

የወጣ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ የጋብቻ መኖር በቅዴሚያ ሇማስረዲት የሚቻሇው የጋብቻ 

ምስክር ወቀት በማቅረብ ነው በሚሌ ምክንየት ብቻ በስነ ስርዒት ሔጉ ያሌቀረበውን 

ክርክርና ማስረጃ በመቀበሌ በውጤት ዯረጃ የሥር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ የተቀበሇበት 

አግባብ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም መሰረት 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻው የተመሰረተው በሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም ነው 

ወዯሚሌ ዴምዲሜ ዯርሰናሌ፡፡  

 ቀጥሇን የተመሇከትነው በጋብቻ ውጤቶች ሊይ የተሰጠውን ውሳኔ ተገቢነት 

ሲሆን በአመሌካች እስከዚህ ችልት ከሚከራከሩባቸው ንብረቶች መካከሌ አንደ በኢዱስ 

አበባ ከተማ ን/ስ/ሊ/ክፌሇ ከተማ ወረዲ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውና ባሇአንዴ ፍቅ 

ዘመናዊ ቪሊ ቤት ነው፡፡ ተጠሪ ይህን ቤት የግሌ ንብረት ነው በማሇት የሚከራከሩት 

ቤቱ የተሰራው በ12/01/1994 ዒ/ም ነው፣ ጋብቻው ዯግሞ ጥር 20 ቀን 1997 ዒ/ም 

ነው የተፇፀመው በሚሌ ነው፡፡ ሆኖም ጋብቻው ጥር 20 ቀን 1997 ዒ.ም ነው 

የተፇፀመው የሚሇው የተጠሪ ክርክር ከሊይ በዝርዝር በተመሇከተው ሰነ ስርዒታዊ በሆነ 

ምክንያት ተቀባይነት ያሊገኘ ሲሆን ቤቱ የተሰራው በ12/01/1994 ዒ/ም የሚሇው ክርክር 

ግን በስር ፌርዴ ቤት በግራ ቀኙ የተሰሙት ምስክሮች ከሰጡት የምስክርነት ቃሌና 

የክፌለ የመንግስት አስተዲዯር አካሌ ሇስር ፌርዴ ቤት ከሰጠው ማስረጃ አንፃር ምሊሽ 

ሉያገኝ የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ሶስት ምስክሮችን 

ያሰሙ ሲሆን የሰጡት የምስክርነት ቃሌም ሲታይ 1ኛው ምስክር አመሌካች ጸንሰው 

እያሇ በ1996 ዒ/ም በን/ስ/ሊ/ክፌሇ ከተማ አካባቢ ቤት መስራት ጀምረዋሌ፣ በ1997 ዒ/ም 

ቤቱ ተሰርቶ ሳይጠናቀቅ ገብተዋሌ በማሇት ሲመሰክሩ 2ኛው ምስክራቸው ዯግሞ 

በ1997 ዒ/ም የአመሌካችና የተጠሪ ቤተሰብ ቅሌቅሌ ተዯርጎ በዚያ ዝግጅት ቤት 
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መገኘታቸውን፣ ቤቱ በተወሰነ መሌኩ ያሇማሇቁን፣ ሆኖም መቼ እንዯተጀመረ እና 

እንዯአሇቀ የማያውቁ መሆኑን ገሌፀው ሲመሰክሩ 3ኛ ምስክር ሁነው አመሌካች የሰጡት 

የምስክርነት ቃሌ ዯግሞ ጋብቻቸውን ናዝሬት ከተማ በ1995 ዒ/ም አዴርገው ጥር ወር 

1996 ዒ/ም ማርገዛቸውን፣ የካቲት ወር 1997 መውሇዲቸውን ከጋብቻ በፉት ተጠሪ 

በ1994 ዒ/ም የቤቱን መሰሪያ ቦታ በጨረታ እንዲገኘ እንዯነገሯቸው፣ ከተጋቡ በኃሊ 

በ1995 ዒ/ም ቁፊሮ እንዲዩና በ1997 ዒ/ም ቤቱ ተሰርቶ ጥቂት ነገር ሲቀር የቤተሰብ 

ቅሌቅሌ ተዯርጎ ቤቱ እንዯገቡ፣ ቤት ከተገባ በኋሊ እንዯተሰራ መመስከራቸውን 

የሚያሳይ መሆኑን ከስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሇባጭ ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ 

በበኩሊቸው ሁሇት ምስክሮች ያሰሙ ሲሆን 1ኛው ምስክራቸው ወሊጅ አባታቸው 

መሆኑን ገሌፀው በሰጡት የምስክርነት ቃሌ ጋብቻው በ1997 ዒ/ም እንዯተፇጸመ፣ 

አመሌካችና ተጠሪ በሚኖሩበት ቤት አቶ ጫሊ በተባሇው መሃንዱስ በ1994 ዒ/ም ቤቱን 

ሇማሰራት ውሌ ተዋውሇው መሃንዱሱም በ1996 ዒ/ም መግቢያ ሊይ አጠናቅቆ ቤቱን 

ያስረከባቸው መሆኑን፣ ቤቱንም ሌጃቸው የሆኑት ተጠሪ በሊውንዯሪ ስራ 

ስሇሚያገሇግሎቸው በራሱ ገንዘብ ያሰሩሇት መሆኑን የመሰከሩ ሲሆን የተጠሪ ሁሇተኛው 

ምስክር ዯግሞ ቤቱን የሰሩ መሆናቸውን ገሌጸው በሰጡት የምስክርነት ቃሌ ቤቱን ሰኔ 

10 ቀን 1994 ዒ/ም በተዯረገ በግንባታ ውሌ ከተጠሪ አባት ጋር እንዲዯረጉ፣ ግንባታውን 

አንዴ አመት ከሁሇት ወር ፇጅቶባቸው በ1995 ዒ/ም መጨረሻ አካባቢ ሇተጠሪ አባት 

ማስረከባቸውንና ቤቱንም ያሰሩት የተጠሪ አባት መሆናቸውን፣ ቤቱ ሉጠናቀቅ አከባቢ 

አመሌካች መጥተው ማየታቸውን፣ ቤቱ ሙለ በሙለ አሌቆ ያስረከቡ መሆኑን 

ዘርዝረው መስክረዋሌ፡፡ በ2ኛው የተጠሪ ምስክርና በተጠሪ ወሊጅ አባት መካከሌ ሰኔ 10 

ቀን 1994 ዒ/ም የተረገው የግንባታ ውሌም ሇማስረጃነት እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ በላሊ 

በኩሌ በአዱስ አበባ የሥራና ከተማ ሌማት ቢሮ በሉዝ ዯንብ ቁጥር3/87 መሰረት የቦታ 

ቁጥር 4073/93 የግንባታ ስራ ፇቃዴ ውሌ ከተጠሪ ጋር የተዯረገ የቦታ ካርታ እና 

የቦታ አቀማመጥን የሚገሌፅ በ01/13/93 ዒ/ም የተዘጋጀ፣ የመኖሪያ ቤት ስራ ሇመስራት 

በቀን 23/01/1994 ዒ/ም የተሰጠ ፇቃዴ ሇስር ፌርዴ ቤት የሊከ ሲሆን የአዱስ አበባ 

ከተማ አስተዲዯር ን/ስ/ሊ/ክፌሇ ከተማ የማይንቀሳቀስ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጂንሲ 

ቅርንጫፌ ፅ/ቤት በቁጥር የማ/ን/ም/መ/ኤ 590/2008 በቀን 09/05/2008 ዒ/ም በተፃፇ 

ዯብዲቤ የይዞታ ካርታው በቀን 12/01/94 ዒ/ም እንዯተሰጠ፣ የግንባታ ፇቃዴ ዯግሞ 
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በ23/01/94 ዒ/ም መሰጠቱንና ስሇግንባታው መኖር በ12/10/2000 ዒ/ም የተረጋገጠ 

መሆኑን ሇፌርዴ ቤቱ መግሇፁን ከስር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ተመሌክተናሌ፡፡ 

በስር ፌርዴ ቤት የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ካሊይ የተመሇከቱትን ሲሆኑ ቀጥል መነሳት 

ያሇበት የህግ ጥያቄ የስር ፌርዴ ቤት እነዚህን ፌሬ ነገሮችን ከተሻሻሇው የፋዳራለ 

የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ዲኝነት ሰጥቶቷሌ 

ሇማሇት ይቻሊሌ? ወይስ አይቻሌም? የሚሇውን ነው፡፡  

በመሠረቱ የተጋቢዎችን ንብረትን ሃብት አስመሌክቶ የተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሰብ 

ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 የጋራ ንብረት እና የግሌ ንብረት የሚመራበትን ስርዒት 

ይዯነግጋሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 62 /1/ ባሌና ሚስት ከግሌ ጥረታቸውና 

ከግሌ ወይም ከጋራ ንብረታቸው የሚያገኙዋቸው ገቢዎች ሁለ የጋራ ሀብታቸው 

ይሆናለ በማሇት የዯነገገ ሲሆን በንዐስ አንቀጽ 2 ሊይ የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ 

ሀብታቸው ነው ካሌተባሇ በስተቀር ባሌና ሚስት ከተጋቤ በኋሊ በግብይት የሚያገኙት 

ንብረት ሁለ የጋራ ሀብታቸው  ይሆናሌ ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ክርክር 

የተነሳበት ቤት የተሰራበት ቦታ በሉዝ ውሌ የተገኘው ከሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም በፉት 

መሆኑ ግሌጽ ቢሆንም ግንባታው የተጀመረውና የተጠናቀቀው የግራ ቀኙ በትዲር 

ውስጥ አብረው ባለበት ወቅት ስሇመሆኑ የአመሌካች የሰው ምስክሮች የሰጡትን 

የምስክርነት ቃሌ እና የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ን/ስ/ሊ/ክፌሇ ከተማ የማይንቀሳቀስ 

ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጂንሲ ቅርንጫፌ ጽ/ቤት በቁጥር የማ/ን/ም/መ/ኤ 590/2008 

በቀን 09/05/2008 ዒ/ም  በተፃፇ ዯብዲበቤ ከሰጠው መግሇጫ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ 

የተጠሪ ምስክሮች ቃሌ ሲታይ ግን የሚመሇከተው አካሌ ከሰጠው መግሇጫ ጋር አብሮ 

የማይሄዴ በመሆኑ የማስረጃነት ዋጋ ሉሰጠው የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ተጠሪና አመሌካች 

ከሚያዚያ ወር 1995 ዒ/ም በፉት በፌቅር ግንኙነት ውስጥ የነበሩ መሆኑና አመሌካች 

በግሌጽ ጠቅሰው ያቀረቡትን ክርክርም ተጠሪ ማስተባበያ ክርክር ያሊቀረቡበት መሆኑን 

የተገነዘብን በመሆኑ ተጠሪ የመንግስትና የህዝብ ንብረት የሆነውን ይዞታ በሉዝ ውሌ 

በስማቸው ወስዯው ቆይተው በቦታው ሊይ ንብረቱን ያሰፇሩት ከአመሌካች ጋር ሔጉ 

ጥበቃ በሚያዯርገው ግንኙት ውስጥ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፤ ስሇሆነም ሇክርክሩ ምክንያት 

የሆነው በተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 57፣62 እና 
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63 ዴንጋጌዎች አግባብ የአመሌካችና የተጠሪ የጋራ ንብረት ሉባሌ የሚገባ ሆኖ 

አግኝተናሌ፡፡  

በመጨረሻ የተመሇከትነው በእቁቡ ሊይ የተሰጠውን ውሳኔን ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት 

አመሌካች የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ሲያቀርቡ ክፌፌሌ እንዱዯረግ ዲኝነት የጠየቁት 

በሀሰን ሊውንዯሪ የንግዴ ቤት ውስጥ በአቶ ሰይዴ  ሙዘይን ዲኝነት በአቶ ኤሌያስ ሰይዴ 

ፀሒፉነት የሚጣሇውን የእቁብ ገንዘብ ብር 480,000.00 ነው፡፡ ተጠሪ በዚህ ረገዴ 

በቀረበው የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ ሊይ መሌስ ሲሰጡ እቁቡ ታህሳስ 29 ቀን 2004 

ዒ/ም ዯርሶአቸው ሇጋራ ትዲር ጥቅም ያዋለ መሆኑን ከዚህ ውጪ በእቁቡ የላለበትና 

ክሱ ሏሰት መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፤ የስር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ 

ያዯረገው አመሌካች ራሳቸው በሰጡት የምስክርነት ቃሌ የእቁቡ ገንዘብ ስንት እንዯሆነና 

መቼ እንዯወጣሊቸው በእርግጠኝነት ያሌገሇጹ መሆኑንና የእቁቡ ዲኛ እና ፀሏፉዎች 

ቀርበው እንዱያስረደ ፌርዴ ቤቱ ትዔዛዝ ሰጥቶሊቸውም ትዔዛዙም አዴርሰው ምስክሮቹ 

ቀርበው እንዱያስረደ ያሊዯረጉ መሆኑን በምክንያትነት ይዞ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት 

የውሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት በዚህ ረገዴ አጥብቀው 

የሚከረከሩት የእቁቡ ዲኛ እና ፀሒፉ ሇምስክርነት እንዱቀርቡ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን 

ትዔዛዝ ሇማዴረስ ጥረት ቢያዯርጉም ምስክሮቹ አውቀው እየተዯበቁ ስሇአስቸገሯቸው 

ይህንኑ ሇስር ፌርዴ ቤት በቃሇ መሃሊ አሳውቀው ምስክሮቹ በሚኖሩበት ወረዲ 

አስተዲዯር በኩሌ መጥሪያው እዱዯርሳቸው ተዯርጎ እንዱቀርቡ እንዱዯረግሊቸው 

ጠይቀው እያሇ የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ የሰጠው ትዔዛዝ ሳይኖር ምስክሮቹን 

አመሌካች አሊስቀረቡም ማሇቱ ስህተት ነው በሚሌ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የስር ፌርዴ 

ቤት ዋና መዝገብ ቀርቦም በዚህ ረገዴ አመሌካች ያቀረቡት ማመሌከቻ መኖር 

ያሇመኖሩንና የስር ፌርዴ ቤት ተገቢው ብይን የሰጠበት ጉዲይ መሆን ያሇመሆኑን 

ስንመሇከትም አመሌካች ሇምስክሮቹ መጥሪያው በክፌለ የወረዲው አስረዲዯር በኩሌ 

እንዱዯርሳቸው እንዱታዘዝሊቸው መጠየቃቸውንና የሥር ፌ/ቤት በዚህ ጥያቄ ሊይ 

ተገቢውን ትዔዛዝ ሳይሰጥ አሌፍ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ የሰጠ መሆኑን ተገንዘበናሌ፡፡  

በመሰረቱ ምስክር ማስረጃ እንዯመሆኑ መጠን የሚቀርበው በፌርዴ ቤት መጥሪያ 

ተዯርጎሇትና ይኼው መጥሪያም ምስክሩን ማስረጃዬ ነው ብል የቆጠረው ሰው በስነ 
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ስርዒት ህጉ ከቁጥር 96 እስከ 102 ዴረስ ስሇመጥሪያ አዯራረስ የተመሇከቱትን 

ዴንጋጌዎችን በመከተሌ መጥሪያውን ሇምስክሩ እንዱያዯርሰው በማዴረግ ስሇመሆኑ 

ከፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁጥር 116 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ሇአንዴ 

ጉዲይ ሇምስክርነት የተቆጠረ ሰው ዯግሞ በፌርዴ ቤቱ ጥሪ መሠረት ቀርቦ የመመስከር 

ግዳታ ያሇበት ሲሆን ምስክ ሉቀርብ ካሌቻሇም በሔግ አግባብ ተገድ የሚቀርብ መሆኑን 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔጉ ከቁጥር 116 እና ተከታይ ዴንጋጌዎች የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ 

ምስክሩ በጥሪው መሠረት ሊሇመቅረብ ሆነ ብል እየተሰወረ ያስቸገረ እንዯሆነ ፌርዴ 

ቤቱ ተገቢ መስል በታየው መንገዴ ትዔዛዝ በመስጠት ተጠሪው ምስክር ተገድ ወይም 

ታስሮ እንዱቀርብ ማዘዝ እንዯሚገባው የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 118(2)(ሇ)  ዴንጋጌ 

ያሳያሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ስናይ የሥር ፌርዴ ቤት ምስክሮችን ያሊስቀረበው በሔጉ 

የተዘረጋውን ስርዒት ተከትል ያሇመሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች እንዱቀርቡ 

የጠየቋቸው የዔቁብ ዲኛ እና ፀሏፉ ቀርበው መሰማታቸው ክርክሩ ከሚመራበት 

የፌ/ብ/ሔ/ሥ/ሥ/ቁ 111፣ 249 እና 257 አኳያ እንዯዚሁም ከማስረጃ አቀራረብና 

አቀባበሌ አኳያ ተገቢነት ያሇው ሆኖ ሳሇ የሥር ፌር ቤት እነዚህን ምስክሮች ሳይሰማ 

ሇዚህ የሠበር አቤቱታ ምክንያት በሆነው የእቁብ ጉዲይ ውሳኔ መስጠቱም ሆነ 

የፋፋራለ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህንኑ የፌርዴ አመራር ጉዴሇት በይግባኝ ሳያርም 

መቅረቱ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም በግሌጽ 

የቀረበን ክርክር በተቆጠረው ማስረጃ ወይም አግባብነት ባሇው መንገዴ ሣያጣሩ 

/ሣያነጥሩ/ መወሰን ዯግሞ የፌርዴ አካሄደን ያሌተሟሊ የሚያዯርግና የተከራካሪ ወገንን 

የመከራከር መብት የሚያጣብብ፣ መሠረታዊ የሔግ ስህተት መፇፀም በመሆኑ በዚህ 

ረገዴ የተሰጠው ውሳኔ ሉታረም የሚገባ ሆኖ አግንተናሌ፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም ከሊይ ከተመሇከቱት መረታዊና ህጋዊ ምክንያቶች አንፃር ሲታይ የሥር 

ፌርዴ ቤቶች ክርክር የተነሳበት ቤት የተጠሪ የግሌ ንብረት ነው፣ እቁቡም በማስረጃ 

አሌተረጋገጠም በማሇት መወሰናቸው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 

ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ውሳኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 88409 ሚያዚያ 17 ቀን 2008 

ዒ/ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 182989 መስከረም 13 ቀን 

2010 ዒ/ም የፀናው ውሳኔ በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 348/1/ 

መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻው የተመሰረተው ጥር 20 ቀን 1997 ዒ/ም ነው 

ተብል የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ በመሻር በፌቺው ወሳኔ መሰረት ጋብቻው ሚያዚያ 

ወር 1995 ዒ/ም ጀምሮ ያሇ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በን/ስ/ሊ/ክፌሇ ከተማ ወረዲ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኘውና የቤት ቁጥር አዱስ የሆነው 

ክርክር የተነሳበት ቤት የግራ ቀኙ የጋራ ንብረት ነው ተብል ተወስኗሌ፡፡ ክፌፌለም 

በቤተሰብ ሔጉ በተመሇከተው አግባብ ሉከናወን ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

4. የእቁብ ገንዘቡን በተመሇከተ የተሰጠውን የውሰኔ ክፌሌ በመሻር የሥር ፌርዴ ቤት 

በዚህ ነጥብ ሊይ ብቻ ክርክሩን  በመ/ቁጥር 188409 እንዱቀጥሌ አዴርጎ የእቁቡን 

ዲኛ እና ጸሃፉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 118(2)(ሇ) አግባብ እንዱቀርቡ አዴርጎ 

ምስክርነታቸውን በመስማትና ተገቢ ነው ካሇም በላሊ ማስረጃም ጭምር ከአጣራ 

በኋሊ አግባብነት ካሇው የቤተሰብ ህግ ዴንጋዎች አንፃር በመመሌከት በጉዲዩ ሊይ 

ተገቢውን ዲኝነት ሉሰጥበት ይገባሌ በማሇት ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 343(1) 

መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

5.  በላልች የንብረት ክርክሮች የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ  አሌተነካም፡፡  

6. በዚህ ችልተ ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 

ትእዛዝ 

   በዚህ ችልት መጋቢት 12 ቀን 2010ዒ/ም የተሰጠው የእግዴ ትዔዛዝ ተነስቶአሌ፡፡ 

ይፃፌ  

መዝገቡ ተዘግቶአሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሰ/ጌ    
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