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                                                          የሰ/መ/ቁ 74376  

የካቲት 27 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                     ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

   አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

 ነጋ ደፌሳ 

  አዲነ ንጉሴ 
 

አመሌካች፡-   አቶ ብዙአየሁ ታዯሰ - ጠበቃ ምህረትአብ ሌዐሌና ወ/ሮ አበባ መንግስቱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-     ወ/ሮ ሰልሜ ሻወሌ - ጠበቃ አቶ ኃይለ ንጋቱ ቀረቡ 
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌ/ቤት 
የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት 
ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ አመሌካችና ተጠሪ የፌች ውጤትን 
በተመሇከተ ያዯረጉት ስምምነት ተፇፃሚነትን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው 
በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ በሥር ፌ/ቤት ተጠሪ (ከሳሻ) አመሌካች (ተከሳሽ) 
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የነበራቸው ጋብቻ በፌች እንዱፇርስና የፌች 
ውጤት በሆነው የጋራ ንብረት ክፌፌሌና የሌጆች አስተዲዯግ ጉዲይ ከአመሌካች ጋር 
በመስማማት ስምምነቱን በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ያስፀዯቁ መሆኑን ገሌፀው በስምምነቱ መሠረት አብዛኛው ሁኔታዎች የተፇፀሙ ቢሆንም በቦላ 
ክ/ከተማ ቀበላ 03/05 የሚገኘውና የካርታ ቁጥሩ 33799 ቁጥሩ 2310 የሆነ በተከሳሽ 
(አመሌካች) ስም ያሇና በቦላ ክ/ከተማ ቀበላ 20 የካርታ ቁጥሩ 33822 የሆነና ቁጥሩ 4057 
የሆነ ፍቅ ቤት በስምመነታችን መሰረት ከዕዲና እገዲ ነፃ በማዴረግ ሇከሳሽ (ተጠሪ) አሊዛወሩም፡፡ 
ተከሳሽ በስምምነቱ መሰረት እንዱፇፀም ማስጠንቀቂያ ቢሰጠውም በስምምነቱ መሠረት ያሌፇፀመ 
በመሆኑ ንብረቱን ከዕዲና እገዲ ነፃ አዴርገው እንዱያዛውሩ ትዕዛዝ ይሰጥሌኝ ይህ የማይቻሌ 
ከሆነ ግምታቸውን እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች በተከሳሽነት 
ቀርበው በስምምነቱ መሰረት የቤቶቹን ስመ ንብረት ሇከሳሽ (ተጠሪ) ሇማዛወር አስፇሊጊውን 
እንዲሟሊ ከሳሽ ዯግሞ የዳንቨሩን ጋብቻ ሰርተፉኬት አቅርበው የዳንቨሩን ጋብቻ እንዴናፇርስ 
ስምምነት ተዯርጓሌ፡፡ ጉዲዩ በሽማግላ ታይቷሌ፡፡ ከሳሽ የዳንቨሩ ጋብቻ ሳይፇርስ ስም እንዱዛወር 
መጠየቋ ተገቢ አይዯሇም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ 

የስር ፌ/ቤት ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ስሇ ፌችና የፌች ውጤት አቅርበው ባፀዯቁት 
ስምምነት ውስጥ፣ ተከሳሽ (አመሌካች) ሇከሳሽ (ተጠሪ) የቤቶቹን ስመሀብት የሚያዛውረው 
በኮልራድ ዳንቨር ያሇው ጋብቻ ከፇረሰ በኋሊ ነው የሚሌ ይዘት የሇውም፡፡ ተከሳሽ በሁሇት 
ዓመት ተኩሌ ጊዜው ውስጥ ቤቶቹን ከዕዲና እገዲ ነፃ አዴርገው ሇከሳሽ ሇማዛወር የተስማሙ 
በመሆኑ አሁን ጊዜ ሲሰሊ ሶስት ዓመት የሆነው በመሆኑ በስምምነቱ መሰረት ቤቶቹን ነፃ 
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አዴርገው ስመሀብቱን ሇከሳሽ ያዛውሩ በማሇት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ትዕዛዝ ቅር 
በመሰኘት ሇከፌተኛው ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ይግባኙን 
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ 

አመሌካች ህዲር 11 ቀን 2004 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካችና ተጠሪ በሁሇት አገር 
የጋብቻ ሥርዓታቸውን ፇፅመዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ስምምነቱን ሲፇፅሙ የአመሌካችና ተጠሪ 
ፌሊጎት ምን እንዯነበር ስሇ ውልች አተረጓጏም የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን መሰረት በማዴረግ 
ስምምነቱን መተርጏም ሲገባው ይህንን ሳያዯርግ ተጠሪ የኮልራድ ዳንቨር ያሇውን ጋብቻ 
ሳታፇርስ የቤቱ ስመ ሀብት እንዱዛወር መወሰኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ ተጠሪ 
የበኩለን ግዳታ ባሌተወጣበት ሁኔታ አመሌካች በስምምነቱ መሰረት እንዱፇጽም ትዕዛዝ ሉሰጥ 
አይገባም፡፡ የስር ፌ/ቤት የሰጠው ትዕዛዝ ዓሇም አቀፌ የግሇሰብ የህግ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው፡፡ 
ስሇዚህ በሰበር ታይቶ ይወሰንሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካችና ተጠሪ የነበራቸው ጋብቻ በፌች እንዱፇርስና ጋብቻው በፌች 
ከፇረሰ በኋሊ ስሇሚኖረው የጋራ ንብረት ክፌፌሌና የሌጆች አስተዲዯግ ሥምምነት ፇፅመው 
ስምምነቱ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ፀዴቋሌ፡፡ ክስ የቀረበባቸው ቤቶች የተጠሪ ዴርሻ 
ስሇመሆናቸው በስምምነቱ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪ የጋራ ንብረት ሇመካፇሌ ባዯረገው 
ስምምነት መሰረት አመሌካች እንዴፇጽም ያቀረብኩትን ክስ ተቀብል የሥር ፌ/ቤት የሰጠው 
ትዕዛዝ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ በሰበር የማጣሪያ ችልት የተያዘው ጭብጥም እኔና አመሌካች 
ሥሌጣን ሊሇው ፌ/ቤት ካስመዘገብነው የፌችና የፌች ውጤት ከሚዘረዝረው ስምምነት ጋር 
ምንም አይነት ግንኙነት የላሇው ነው፡፡ አመሌካች የኮልራድ ዳንቨር ያሇው ጋብቻ ሣይፇርስ 
ስምምነቱን አሌፇፅምም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ መሰረት የሇውም፡፡ ጉዲዩ የዓሇም አቀፌ 
የግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ አይዯሇም የሚሌ መከራከሪያ ያቀረቡ ሲሆን አመሌካች የሰበር 
አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

ከስር የክርክሩ አመጣጥና አመሌካች በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
በታች ፌ/ቤቶች አመሌካችና ተጠሪ በመካከሊቸው የነበረውን ጋብቻ ሇማፌረስ ከፌች በኋሊ የጋራ 
ንብረት ክፌያንና የሌጆች አስተዲዯግን በተመሇከተ ባዯረጉት ስምምነቶች ሀምላ 15 ቀን 2000 
ዓ.ም ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤት አቅርበው ባፀዯቁት መሰረት አመሌካች ክስ የቀረበባቸውን 
ሁሇት ቤቶች ሇተጠሪ ባሇሀብትነቱን እንዱያስተሊሇፌ የሰጡት ትዕዛዝ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉትና የፋዳራሌ 
የመ/ዯ/ፌ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም ያፀዯቀው ስምምነት የሚኖረው ውጤት ምንዴን ነው 
የሚሇውን ነጥብ ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ሀምላ 10 ቀን 2000 ዓ.ም የፌች 
የጋራ ሀብት ክፌፌሌና የሌጆች አስተዲዯግ ስምምነት በማዴረግ መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ.ም. 
በኢትዮጵያ ግዛት ክሌሌ በአዱስ አበባ የፇፀሙትን ብሓራዊ ጋብቻ በፌች እንዱፇርስ፣ ጋብቻው 
በፌች ሲፇርስ ያሎቸውን የጋራ ሀብቶች የሚከፊፇለበት ሁኔታና የሌጆች አስተዲዯግ እንዳት 
እንዯሆነ በዝርዝር ፅፇው፣ ፌችውና የፌች ውጤቱን በተመሇከተ ያዯረጉት ሥምምነት የፋዳራሌ 
የመ/ዯ/ፌ/ቤት እንዱያጸዴቅሊቸው በጋራ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት 
ፌችንና የፌች ውጤትን በተመሇከተ አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉት ስምምነት የአመሌካችና የተጠሪ 
ፇቃዲቸውን የገሇጹበት፣ ሇሌጆች አስተዲዯግና ሇህግና ሇሞራሌ ተቃራኒ አሇመሆኑን በማረጋገጥ 
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ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም. የፀዯቀው መሆኑን ከሥር ፌ/ቤት ውሳኔና ግራ ቀኙ በሰበር 
ካቀረቡት የፅሁፌ ክርክር ተረዴተናሌ፡፡ 

የፌች ስምምነት እንዱያፀዴቅ በባሌና በሚስቱ ስምምነት ጥያቄ የቀረበሇት ፌ/ቤት የፌች 
ስምምነቱን ከማጽዯቁ በፉት የፌች ስምምነቱ የባሌና የሚስቱ ትክክሇኛ ፌሊጎት መሆኑን ባሌና 
ሚስቱ ፇቃዲቸውን በነፃ የሰጡ መሆኑን እንዯዚሁም ስምምነቱ ሇህግና ሇሞራሌ የማይቃረን 
መሆኑን፣ ባሌና ሚስቱ ስሇፌች ውጤት ያዯረጉት ስምምነት የሌጆቻቸውን ዯህንነትና ጥቅም 
በበቂ ሁኔታ የሚያስጠብቅ መሆኑና ስምምነቱ የሁሇቱንም ተጋቢዎች ጥቅም ሚያስጠብቅ 
መሆኑን የማረጋገጥ ግዳታ እንዲሇበት በተሸሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 80 
ተዯንግጓሌ፡፡ እንዱሁም የፌችው ውጤት በስምምነት በሚያሌቅበት ጊዜ ስምምነቱ ተፇፃሚነት 
የሚኖረው ፌ/ቤት ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ እንዯሆነ የተሸሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀፅ 83 ንዐስ 
አንቀፅ 3 ይዯነግጋሌ፡፡ የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት አመሌካችና ተጠሪ ሀምላ 10 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ተፇራርመው በጋራ ማመሌከቻ ፌ/ቤቱ እንዱያጸዴቅሊቸው የጠየቁትን የፌችና የፌች ውጤት 
ስምምነት ከማጽዯቁ በፉት አስገዲጅነት ባሇው በቤተሰብ ህጉ አንቀፅ 80 ሉጣሩና ሉረጋገጡ 
የሚገባቸውን መሰረታዊ ጉዲዮች በማረጋገጥ እንዯሆነ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በህግ ስሌጣን 
የተሰጠው ፌ/ቤት የስምምነቱን ይዘት፣ ስምምነቱ በሌጆች አስተዲዯግ ሊይ የሚኖረውን ውጤት፣ 
የሁሇቱንም ተጋቢዎች መብትና ጥቅም የሚያስከብር መሆኑን በማረጋገጥ ካፀዯቀው ስምምነቱ 
ህጋዊ ውጤት ያሇውና በባሌና ሚስቱ ሊይ አስገዲጅነት ያሇው ሰነዴ እንዯሚሆን፣ ከቤተሰብ ህጉ 
አንቀፅ 83 ንዐስ አንቀጥ 3 ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡  

አመሌካችና ተጠሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘውን የጋራ ሀብታቸውን ሇመከፊፇሌ ባዯረጉት 
ስምምነት መሰረት አመሌካች እንዱፇፅም ያቀረበችው ክስ የቤተሰብ ህጉን አንቀጽ 83 ንዐስ 
አንቀጽ 3 እና የፌትሃብሓር ሥነ ሥርዏት ሔግ ቁጥር 277 ንዐስ አንቀፅ 2 መሰረት ያዯረገ 
ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ባዯረጉት ስምምነት ተጠሪ ክስ ያቀረበችባቸው ሁሇት ቤቶች የተጠሪ 
ዴርሻ መሆናቸው በግሌፅ እንዯተቀመጠ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን 
ባሊቸው በስር ፌ/ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በጋራ ንብረት 
ሇመካፇሌ አመሌካችና ተጠሪ ባዯረጉት ስምምነት የተጠሪ ዴርሻ መሆናቸው የተገሇጹትና ክስ 
የቀረበባቸውን ሁሇት ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ሇማስረከብ የሁሇት ዓመት የስዴስት ወር የጊዜ 
ገዯብ የተሰጠው ከመሆኑ ውጭ ላሊ ቅዴመ ሁኔታ ያሌተቀመጠ መሆኑንና አመሌካች ቤቶቹን 
የማስረክበው በአሜሪካን አገር የኮልራድ ዳንቨር ግዛት የተፇፀመው ጋብቻ መፌረስ ይገባዋሌ 
በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ግሌፅ የሆነውና ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ያፀዯቀውን የፌችና የፌች 
ውጤት ስምምነት የሚጥስ ስሇመሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን 
ባሊቸው ፌ/ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡  

አመሌካች የበታች ፌ/ቤቶች ስምምነቱን የአመሌካችና የተጠሪን ፌሊጎት መሰረት በማዴረግ 
ትርጉም መስጠት ነበረባቸው በማሇት በሰበር ያቀረቡት ክርክርም በመጀመሪያ ዯረጃ የፋዳራሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካችና ተጠሪ ያቀረቡትን የፌችና የፌች ውጤት ስምምነት 
ከማጽዯቁ በፉት የአመሌካችና የተጠሪ ፌሊጎት በኢትዮጵያ ውስጥ መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ/ም 
ያዯረጉት ጋብቻ በፌች ማፌረስ፣ እንዯዚሁም የሌጆቻቸውን አስተዲዯግና የጋራ ንብረታቸውን 
ሇመካፇሌ መሆኑን በማረጋገጥ ያፀዯቀው በመሆኑ፣ እንዯዚሁም ውልች ግሌፅ በሆኑ ጊዜ ግሌፅ 
ሆኖ ከሚሰማው በመራቅ የተዋዋዮች ፇቃዴ ምን እንዯነበር ዲኞች ሇመተርጎም እንዯማይችለ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1733 በግሌፅ የተዯነገገ በመሆኑ አመሌካች ይህንን መሰረታዊ የውሌ 
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አተረጓጏም መርህ በሚቃረን ሁኔታ ግሌጽ የሆነውን የፌችና የፌች ውጤት ስምምነት ፌ/ቤቶች 
ሉተረጉሙት ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የህግ ዴጋፌ የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

አመሌካች ጉዲዩ የዓሇም አቀፌ ግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ መሆኑን በአሜሪካን አገር የሚኖር 
የህግ ባሇሙያ የሰጣቸውን አስተያየት በሰበር አቤቱታቸው ውስጥ በመጥቀስ የሰበር አቤቱታ 
አቅርበዋሌ፡፡ ሆኖም በዚህ መዝገብ የተያዘው ክርክር የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
አመሌካችና ተጠሪ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት መጋቢት 21 ቀን 1985 ዓ.ም. የፇፀሙትን ጋብቻ 
በፌች ሇማፌረስ ያዯረጉትን ስምምነትና የፌችውን ውጤት በስምምነት ሇመጨረስ ተስማምተው 
የቀረቡትን የሌጆች አስተዲዯግና የጋራ ንብረት ክፌያ ውሌ የተሸሻሇውን የቤተሰብ ህግ መሰረት 
በማዴረግ መርምሮ ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ/ም የስር ፌ/ቤት ቀዯም ብል በማጽዯቅ የሰጠውን 
ውሳኔ ሇማስፇፅም የቀረበ ክርክር ነው፡፡ የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት ሀምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም. 
ባፀዯቀው ስምምነት መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትንና የተጠሪ ዴርሻ የሆኑ ቤቶች 
አመሌካች ሇተጠሪ እንዱያስረክብ ትዕዛዝ መስጠት የዓሇም አቀፌ የግሇሰብ ህግ ጥያቄ የሚያስነሳ 
አይዯሇም፡፡ 

በአጠቃሊይ ተጠሪ አመሌካችና ተጠሪ ሀምላ 20 ቀን 2000 ዓ.ም. ጋብቻቸው በፌች እንዱፇርስና 
የፌች ውጤትን በተመሇከተ ተስማምተው የፋዳራሌ የመ/ዯ/ፌ/ቤት በተሸሻሇው የቤተሰብ ህግ 
አንቀጽ 80 እና አንቀጽ 83 ንዐስ አንቀጽ 3 መሰረት መርምሮ ባፀዯቀው መሰረት ክስ 
የቀረበባቸውና የተጠሪ ዴርሻ የሆኑት ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ስመ ሀብቱን እንዱያስተሊሇፌ 
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ ከሊይ 
የጠቀስናቸውን የህግ ዴንጋጌዎችና የፌትሃብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 277 ንዐስ አንቀፅ 2 
መሰረት ያዯረገና የህግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌ/ቤትና የከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጡት ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌ/ቤት ህዲር 13 ቀን 2004 እና ታህሳስ 05 ቀን 2004 ዓ.ም. የተሰጠው የዕግዴ    

ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌ/ቤት የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡ 
  መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
ት.ዘ 
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