
45 

 

    የሰ/መ/ቁ. 50580 

      ታህሣሥ 14 ቀን 2003 ዓ.ም  

                               ዲኞች፣ ተገኔ ጌታነህ                  

             ሏጏስ ወሌደ      

        ብርሃኑ አመነው  

      አሌማው ወላ  

      ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካች፣  ድ/ር አሇኸኝ መኮንን ጠበቃ ኃይለ ንጋቱ ጋር ቀረበ   

ተጠሪ፣ ወ/ሮ አስቴር አርአያ የቀረበ የሇም            

           መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኗ ተጠሪ ባሁኑ አመሌካች 
ሊይ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- 
ከአሁኑ አመሌካች ጋር መስከረም 24 ቀን 1980 ዓ.ም በባህሊዊ የጋብቻ አፇፃፀም ሥርዓት መሠረት 
ጋብቻ ፇፅመው አብረው በመኖር ንብረት ማፌራታቸውን ገሌፀው ጋብቻው ፇርሶ የጋራ ሃብት 
ክፌፌሌ እንዱወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት የጠየቁ ሲሆን በአማራጭም ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም 
ጀምሮ እንዯባሌና ሚስት አብረው በመኖር የተሇያዩ የማይንቀሳቀሱና የሚንቀሳቀሱ ንብረቶችን ያፇሩ 
መሆኑን ዘርዝረው እንዱወሰንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች 
ሇተጠሪ ክስ በሰጡት መከሊከያ መሌስም ከተጠሪ ጋር የመሠረቱት ጋብቻ ወይም ጋብቻ ሳይፇጸም 
እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የላሊቸው መሆኑንና በግሌም ሆነ በጋራ ያፇሩት ንብረት 
አሇመኖሩን፣ በህዲር ወር 1986 ዓ.ም ፇታሂ ቴክኒካሌ ኮርፕሬትዴ ኢትዩጵያ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር 
የተባሇ የንግዴ ዴርጅት በባሇአክሲዩንነት ከማቋቋም በስተቀር ላሊ ግንኙነት እንዯላሊቸው ተጠሪ 
እስከ መጋቢት 28 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ አቶ አያላው ተዴሊ የተባለትን ግሇሰብ አግብተው ይኖሩ 
እንዯነበርና በተጠሪ በኩሌ የቀረቡት የሰነዴ ማስረጃዎችም ይህንኑ የሚያስረደና አመሌካችም 
የሚያምኑባቸው መሆኑን ገሌፀው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ 
ቤትም የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ መርምሮ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ 
እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ የነበረው ግንኙነት ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት መኖር ነው በማሇት 
የዯመዯመ ሲሆን በዚህ ጊዜ መፇራቱ የተረጋገጠውና በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር 
በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 1317  የሆነና በአመሌካች ስም የተመዘገበ 
መኖሪያ ቤት የጋራ በመሆኑ እንዱካፇለት በማሇት የአከፊፇለን ቅዯም ተከተሌና ሥርዓቱን ሇይቶ  
ወስኗሌ፡፡ ላልች ንብረቶች ሊይ የቀረበውን የተጠሪ ጥያቄ በማስረጃ አሌተዯገፇም በሚሌ ምክንያት 
ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 



46 

 

ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር 
አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡  

     አመሌካች ሔዲር 01 ቀን 2002 ዓ.ም በጻፈት ማመሌከቻ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም 
ባጭሩ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረቡት አቤቱታ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ እያሊቸው ገሌፀው ክስ 
ከመሠረቱ በኋሊ ከስነ ሥርዓቱ መንፇስ ውጪ በአማራጭ ከጋብቻ ውጪ እንዯባሌና ሚስት አብሮ 
የመኖር ግንኙነት መኖሩን ጠቅሰው ዲኝነት መጠየቃቸው ያሊግባብ መሆኑን በአመሌካችና በተጠሪ 
መካከሌ የነበረው ግንኙነትም ተጠሪ ባሊቸው የሔግ ሙያ የዯምበኝነት እንጂ የባሌና ሚስት 
አሇመሆኑን ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት የቆጠሯቸው ምስክሮች ሔጋዊ ግንኙነት ስሇመኖሩ ያሊስረደ 
መሆኑን ተጠሪ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር ሔጋዊ 
ጋብቻ መስርተው ይኖሩ የነበረና ሚስትነታቸውም በፌርዴ ቤት መረጋገጡን ገሌፀው ከተጠሪ ጋራ 
የነበራቸው ግንኙነት ጋብቻ ወይም ከጋብቻ ውጪ እንዯባሌና ሚስት አብሮ መኖር እንዲሌሆነ 
ምንም አይነት ንብረት ያሊፇሩ መሆኑን ገሌፆ የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ እንዱሻር ዲኝነት 
መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ እንዯባሌና 
ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሇ የመባለን አግባብነትና አሇ እንኳ ቢባሌ ከመቼ ጀምሮ የሚሇው 
ጥያቄን አስመሌክቶ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ዲኝነት ማስረጃን ያገናዘበ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇተጠሪ ጥሪ 
ተዯርጎሊቸው ቀርበው የግራቀኙ የቃሌ ክርክር መጋቢት 06 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት 
ተሰምቷሌ፡፡  

     የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ከተባሇው ነጥብ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ ክስ የመሠረቱት ከአመሌካች ጋር በባህሊዊ ሥርዓት ብቻ 
ፇፅመው ይኖሩ የነበረ መሆኑና በግንኙነቱም ወቅት ንብረት ማፌራታቸውን ገሌፀው ጋብቻው ፇርሶ 
የጋራ ንብረት ክፌፌሌ እንዱዯረግ እንዱወሰንሊቸው ወይም ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ 
እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የነበራቸውንና ንብረት ያፇሩ መሆኑን ጠቅሰው የንብረት 
ክፌፌሌ ውሣኔ እንዱሰጥ ዲኝነት ጠይቀው ሇማስረጃነትም የተሇያዩ የሰነዴና የሰው ምስክሮችን 
የዘረዘሩና የተሰሙሊቸው መሆኑን አመሌካች በበኩሊቸው ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ግንኙነት 
የባሇአክሲዩንነትና የጥብቅና አገሌግልት ውክሌና ውሌ ከመሆኑ ውጪ ጋብቻ ወይም እንዯባሌና 
ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሇመሆኑን ጠቅሰው ይሌቁንም አመሌካች ከሟች አቶ አያላው 
ተዴሊ ጋር ሔጋዊ ጋብቻ የነበራቸው መሆኑ የሚታወቅ መሆኑን ገሌጸው መከራከራቸውን 
ሇማስረጃነትም የተሇያዩ በተጠሪ የተቆጠሩ ሰነድችና የሰው ምስክሮችን የቆጠሩና የተሰሙሊቸው 
መሆኑን ነው፡፡ ተጠሪ ክስ ሲመሠርቱ ሁሇት የተሇያዩ የግንኙነት አይነቶች ከአመሌካች ጋር 
የነበራቸው መሆኑን እየገሇጹ ይህንንም ክስ ሊሻሽሌ በሚሌ ምክንያት ከአንዳም ሶስት ጊዜ የጠቀሱ 
መሆኑንም ከስር ፌርዴ ቤት መዝገብ የተመሇከትን ሲሆን ተጠሪ ሇማስረጃነት ከቆጠሯቸው እና 
አመሌካችም ሇመከሊከያነት ይጥቀሙኛሌ ብሇው ከጠቀሷቸው የሰነዴ ማስረጃዎች መካከሌ ተጠሪ 
ከአቶ አያላው ተዴሊ ጋር ሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጋብቻ ፇፅመው ሲኖሩ አቶ አያላው ተዴሊ 
ከዚህ አሇም መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በሞት መሇየታቸውን በግንኙነቱ ወቅትም ሌጆችን 
የወሇደ መሆኑን ገሌፀው የሟች ሚስትነታቸው ሌጆቹ ዯግሞ የሟች የመጀመሪያ ዯረጃ 
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ወራሽነታቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጣቸው ሇፌርዴ ቤት አቤቱታ አቅርበው ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን 
አጣርቶ ተጠሪ ከሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ 
የሟች አቶ አያላው ተዴሊ ሔጋዊ ሚስት የነበሩ መሆናቸውን ገሌፆ ሚስትነታቸውን የሌጆችን 
የመጀመሪያ ዯረጃ ወራሽነታቸውን አረጋግጦ ማስረጃ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ሰበር ችልት ባሰሙት 
የቃሌ ክርክር ይኸው ማስረጃ በራሳቸው ጥያቄ የተሰጠ መሆኑን ሳይክደ ማስረጃውን የጠየቁበት 
ዓሊማ የሌጆችን ወራሽነት በማረጋገጥ የሟችን ንብረት ሇሌጆች ጥቅም ሇማስከበር አስበው መሆኑን 
ገሌጸዋሌ፡፡ እንግዱህ በክርክሩ ሂዯት የተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች ከሊይ የተመሇከቱት ሲሆን እኛም 
ጉዲዩን ከሔጉ ጋር አዛምዯን በሚከተሇው መሌኩ ተመሌክተናሌ፡፡  

     የስር ፌርዴ ቤት ከአመሌካች ጋር ተጠሪ የነበራቸው ግንኙነት እንዯባሌና ሚስት አብሮ 
የመኖር ነው ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሰ ሲሆን ይህ ችልትም እንዱመሇከተው የተያዘው አንደ 
ጭብጥ ይኸው ግንኙነት አሇ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆኑን አሇመሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም 
የተጠሪ የዲኝነት ጥያቄ ሁሇት የተሇያዩ ግንኙነቶችን በመጥቀስ የቀረበ  መሆኑ በራሱ ከክስ 
አመሠራረት መርህ ጋር ተዛምድ ሲታይ ሥነ ስርዓታዊ መሆን ያሇመሆኑ ጥያቄ የሚያስነሳ 
ቢሆንም ይህንኑ ከመመሌከት በማሇፌ በስር ፌርዴ ቤት አሇ የተባሇው ግንኙነት የግራቀኙን 
ክርክርና ማስረጃ ያገናዘበ መሆኑን ያሇመሆኑን መመሌከቱ የተሻሇ ሆኖ እግኝተናሌ፡፡  

     በመሠረቱ ጋብቻ ስሇመፇፀሙ በቀዲሚነት ሉቀርብ የሚገባው የጋብቻ ምስክር ወረቀት 
ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 94 ዴንጋጌ ሲያስቀምጥ 
ጋብቻ ስሇመኖሩ ይኸው ማስረጃ ከላሇ የጋብቻ ግንኙነት ስሇመኖሩ በትዲር ሁኔታ ማረጋገጥ 
ስሇመቻለም የተጠቀሰው ሔግ በአንቀጽ 95 ዯንግጓሌ፡፡ ይህ የጋብቻ መኖር አሇመኖርን በተመሇከተ 
ሉቀርብ የሚገባው የማስረጃ አይነትና ቅዯም ተከተለ ነው፡፡ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት 
አብሮ የመኖር ግንኙነት ስሇመኖሩ ክርክር የተነሳ እንዯሆነ ግን ጉዲዩን ሇማስረዲት የሚቀርበውን 
ቀዲሚ የማስረጃ አይነት በሔጉ አሌተመሇከተም፡፡ በመሆኑም ጉዲዩን ሇማስረዲት የሚቀርበው ማስረጃ  
የፌሬ ነገር ጉዲይ በመሆኑ ግንኙነቱን በማሳየት ብቻ ማስረዲት ይቻሊሌ፡፡ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ 
አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 106/2/ ዴንጋጌ ሲታይም ጋብቻ ሳይኖር እንዯባሌና ሚስት ሇሚኖሩ 
ሰዎች የሚፇሇገው ማስረጃ ወንደና ሴትዩዋ የተጋቡ ሰዎችን ሁኔታ ሲያሳዩና ቤተዘመድቻቸውና 
ማህበረሰቡ እንዯተጋቡ ሰዎች የሚኖሩ ናቸው ብሇው የሚገምቷቸው መሆኑን ማሳየት እንዯአሇበት 
ያመሇክታሌ፡፡  

     ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ተጠሪ ራሳቸው ሇፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 92 
መሠረት እውነትነቱን አረጋግጠው ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር 
ከሏምላ 12 ቀን 1960 ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ ተሳስረው ጋብቻው በሞት እስከ ፇረሰበት እስከ 
መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ይኖሩ የነበሩ መሆኑ የተጠቀሰ ከመሆኑም በሊይ በዚህ ረገዴ 
የቀረበውን አቤቱታ አረጋግጦ ማስረጃ እንዱሰጥ የተጠየቀው ፌርዴ ቤትም ይህንኑ አረጋግጦ ተጠሪ 
እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ የሟች አቶ አያላው ተዴሊ ሚስት የነበሩ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ ማስረጃ መስጠቱን የሚያሳይ ውሣኔ በማስረጃነት ቀርቧሌ፡፡ ይህ የፌርዴ ቤት ውሣኔ 
የማስረጃ ዋጋ ሳይሰጠው የሚታሇፌበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያሰሟቸው 
በርካታ ምስክሮችም ቢሆኑ እንዯተጠሪ የክስ አመሰራረት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ በባህሊዊ 
ሥርዓት የፇጸሙ መሆኑን እናውቃሇን በማሇት ጊዜውን ቦታውንና የአፇፃፀሙን ሥርዓት 
አሌመሰከሩም፡፡ በምስክሮቹ ቃሌ የተረጋገጠ ፌሬ ጉዲይ በጥቅለ ሲታይ ቤተዘመድቻቸውና 
ማህበረሰቡ እንዯባሌና ሚስት የሚገምቷቸው ስሇመሆኑ የሚያሳይ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ተጠሪ 
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ከሟች ጋር ጋብቻ ፇጽመው ይኖሩ የነበረ መሆኑን ራሳቸው እያረጋገጡና ምስክሮቻቸውም 
ከአመሌካች ጋር እንዯባሌና ሚስት ይኖሩ የነበሩ ስሇመሆኑ ሳያረጋግጡ በፌርዴ ቤት የሚስትነት 
ማስረጃ ጥያቄ ያቀረብኩት ከሟች ሇተወሇደት ሌጆች የውርስ ጥያቄ መብት ሇማስከበርና ሇንብረት 
አስተዲዯር ነው በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር ተቀባይነት የላሇው ምክንያት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
አንዱት ሴት ከአንዴ ወንዴ ጋር በሔግ አግባብ ጥበቃ የሚዯረግሇትን ጋብቻ በመሰረተችበት ጊዜ 
ከላሊ ወንዴ ጋር እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሊት ተብል ይኸው ግንኙነት በሔግ 
ጥበቃ የሚዯረግበት በቂና ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች ተጠሪ ከ1980 
ዓ.ም እስከ መጋቢት 1987 ዓ.ም ዴረስ ባሇው ጊዜ ከአመሌካች ጋር ከጋብቻ ውጪ እንዯባሌና 
ሚስት አብሮ ሲኖሩ ነበር በማሇት የዯረሱበት መዯምዯሚያ ጋብቻ በሔጉ ጥበቃ የሚዯረግሇት ተቋም 
መሆኑንና ከጋብቻ ውጪ እንዲባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት በሔጉ ጠበቃ የሚዯረግሇትን 
ሁኔታ ባግባቡ ያሊገናዘበ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡  

     ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 25 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ 
መስርቼ ነበርኩ የሚለት ግንኙነት በሔጉ አግባብ ጥበቃ የማይዯረግሇት መሆኑን ከሊይ 
በተመሇከተው ምክንያት ዴምዲሜ ከያዝን ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1996 ዓ.ም 
ዴረስ የነበረው ግንኙነትን አይነቱንና ውጤቱን መመሌከቱ የግዴ ይሆናሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ጊዜ 
ከተጠሪ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ሲታይ ተጠሪ ከሟች አቶ አያላው ተዴሊ ጋር የመሠረቱት ጋብቻ 
በሞት የፇረሰበት ወቅት ነው፡፡ አመሌካች በተሇያዩ የሰነዴ ማስረጃዎችም ተጠሪን በሚስትነት የሞለ 
መሆኑ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ማህበራዊ ዋስትና ባሇስሌጣን በአመሌካች ስም በተከፇቱ 
መዝግቦች ሊይ ተረጋግጧሌ፡፡ እነዚህ ማስረጃዎች በስር ፌርዴ ቤቶች ታይተው ሉሰጣቸው 
የሚገባው ክብዯት ተሰጥቷቸው አመሌካች ሉያስተባብለ አሇመቻሊቸው ተረጋግጧሌ፡፡  በመሆኑም 
ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ ያሇው የአመሌካችና የተጠሪ 
ግንኙነት ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ ነው ተብል በበታች ፌርዴ 
ቤቶች የተዯመዯመው የውሣኔ ክፌሌ የሚነቀፌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም በአመሌካችና በተጠሪ 
መካከሌ እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት የነበረው ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በኃሊ 
እስከ 1996 ዓ.ም ነው ብሇናሌ፡፡  

     ውጤቱን በተመሇከተ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር አፌርተናሌ የሚለት መኖሪያ ቤት የተፇራው 
ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በፉት ቦታው በ1975 ዓ.ም በአመሌካች ተገኝቶ የቤቱ ግንባታ 
ፇቃዴም በ1979 የተሰጠ መሆኑ እንዱሁም ቤቱ የተሰራው በ1980-1984 ዓ.ም ዴረስ ባለት 
ጊዜያት መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪ መኖሪያ ቤቱን ከአመሌካች ጋር 
የሚካፇለበት ምክንያት የሇም፡፡ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት 
በንብረት ሊይ ሔጋዊ ውጤት የሚኖረው እንዯባሌና ሚስት አብሮ የሚኖሩት ሰዎች ከሶስት አመታት 
ሊሇነሰና ከዚያ በሊይ አብሮ ሲኖሩና ንብረቱ በዚህ ጊዜ የተፇራ መሆኑ መረጋገጡ ሲታወቅ መሆኑን 
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 102 ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም በአዱስ አበባ 
ከተማ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 1317 የሆነው 
በአመሌካች ስም የተመዘገበ መኖሪያ ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ጋብቻ ሳይፇጽሙ እንዯባሌና 
ሚስት አብሮ በኖሩበት ጊዜ ውስጥ ሳይሆን ቀዴሞ የተፇራ በመሆኑ ተጠሪ ሉካፇለ የሚገባበት 
ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ ሲጠቃሇሌም የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ከሊይ በተመሇከቱት ምክንያቶች 
ሉሻሻሌ የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህ መሠረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ው  ሣ  ኔ 

 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 37094 የካቲት 16 ቀን 2001 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ.ቁጥር 78790 ጥቅምት 09 ቀን 2002 ዓ.ም 
በትዕዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ከ1980 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም ዴረስ 
ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት አሌነበረም ብሇናሌ፡፡  

3. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻ ሳይፇፀም እንዯባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ግንኙነት 
የነበረው ከመጋቢት 27 ቀን 1987 ዓ.ም በኃሊ ሆኖ እስከ 1996 ዓ.ም ዴረስ ነው ብሇናሌ፡፡  

4. በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞው አጠራር በወረዲ 23 ቀበላ 12 ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ቁጥር 
1317 የሆነና በአመሌካች ስም የተመዘገበ መኖሪያ ቤት ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ሉካፇለ 
የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡  

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡  

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ም.አ 
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