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የሰ/መ/ቁ. 120844 

                                               መስከረም 27 ቀን 2009 ዒ.ም 

                        ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                               ተፇሪ ገብሩ 

                               አብርሃ መሰሇ 

                               አብዬ ካሳሁን 

                               እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- አቶ ሃንዯግባ ሽኩር - ቀርቧሌ፡፡  

ተጠሪ፡-    ወ/ሮ አሇምቴ ኢብራሂም - ወኪሌ ሇይሊ ሃንዲግባ - ቀርቧሌ፡፡ 

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት በመ/ቁ. 66280 

ህዲር 20 ቀን 2008 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 

እንዱታረምሌን በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ በተመሳሳይ ጥያቄ 

በሰ/መ/ቁ.120843 አመሌካች የሆኑት ወ/ሮ መኪያ ሏጂ ማመጫ ያሇው ክርክር ጭብጥ 

ተመሳሳይና አንዴ አይነት በመሆኑ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.11/1/ መሰረት እንዱጣመሩ ተዯርገዋሌ፡፡  

ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በወረዲው ፌርዴ 

ቤት አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ በትዲር 

የቆዩ ሲሆን ሇዚህ ክርክር መነሻው ጋብቻው በፌቺ በመፌረሱ የተጀመረው የጋራ ንብረት ከፌፌሌ 

ጉዲይ ነው፡፡ በአመሌካች እና ተጠሪ የነበረው ጋብቻ በመፌረሱ የአሁኗ ተጠሪ የንብረት ክፌፌሌ 

ጥያቄ በማቀርቧ ወ/ሮ ሚኪያ ሏጂ ሁሇተኛ ሚስት ጣሌቃ መግባቷን በስር መዝገብ 

ተመሌክቷሌ፡፡ 

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ 

በኋሊ ተጠሪ በክስዋ ከተራ ቁጥር 1ኛ-4ኛ ዴረስ አዋሳኝ ተጠቅሶ በአራት ቦታዎች የሚገኙ 

መሬቶች በአጠቃሊይ 0.85 ሄ/ር ይካፇለ፡፡ ጣሌቃ ገብ/2ኛ ሚስት/ሇአሁን አመሌካች በሚዯርሰው 

የመሬት እርሻ መጠን ሊይ ግማሽ መብት አሊት፡፡ እሌፌኝ እና የሳር ክዲን ቤት የአመሌካች እና 

የተጠሪ የጋራ ንብረት በመሆኑ ቢቻሌ በአይነት አሉያም በገንዘብ ተገምቶ እኩሌ ይካፇለ፡፡ 

በጓሮው የሚገኘውን ጫትና ቡና ላልች አትክሌቶች ከብቶች እና እንስሳቶችን አመሌካች እና 

ተጠሪ እኩሌ ይካፇለ እንዱሁም በ2004 ዒ.ም ሇመንገዴ ስራ ምክንያት የተከፇሇ ብር 20,000 

/ሃያ ሺ ብር/ የንብረት ካሳን በተመሇከተ 1ኛ አመሌካች እና ተጠሪ እኩሌ እኩሌ ከተካፇለ በኋሊ 
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ጣሌቃ ገብ ከአመሌካች ዴርሻ ሊይ ግማሽ ወይም ከአጠቃሊዩ የካሳ ብር ሊይ 1/4ኛ ሉዯርሳት 

ይገባሌ በማሇት ውሳኔ ስጥተዋሌ፡፡  

ይህን ውሳኔ በመቃወም የአሁኗ አመሌካችና ጣሌቃ ገብ የየራሳቸውን ሇስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ቅሬታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም ሁሇቱንም ይግባኝ 

መዝገቦች  አጣምሮ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ተጨማሪ ማስረጃ እንዱቀርብ አዴረጎ ከመረመረ 

በኋሊ በስር ፌርዴ ቤት በተገቢው ዲኝነት ሳይከፇሌበት የቀረቡትን ቅሬታዎች ዲኝነት ከፌሇው 

የመጠየቅ መብታቸው ከጠበቀ በኋሊ በተቀሩት ሊይ በመንገዴ ስራ ምክንያት ንብረት ካሳ የተከፇሇ 

ሙለ በሙለ ሇጋራ ጥቅም አሇመዋለን በበቂ ሁኔታ በተጠሪ ማረጋገጥ ሳይቻሌ የተሰጠ ውሳኔ 

ነው በማሇት ሽሮታሌ፡፡ በ2006 ዒ.ም የተገኘ መሬት ሊይ ተጠሪ 2.5 ኩንታሌ ስንዳ ይዴረሳት 

ተብል በስር ፌርዴ ቤት የተወሰነውን አጽንቶታሌ፡፡ እንዱሁም እሌፌኝ ቤት የስር ፌርዴ ቤት 

ሇሶስት እኩሌ ይካፇለ የተባሇው ውሳኔ የሚነቀፌበት ነጥብ የላሇው ሆኖ ሇአፇፃፀም እንዱመች 

የእሌፌኝ ቤቱን 1/3ኛ ግምት ሇተጠሪ እንዱከፇሌ በማሻሻሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ሁሇቱ ሚስቶች 

በየጓሯቸው ያሇውን አንዴ ጥማዴ እንሰት፤ጫት እንዱሁም አቡካድ ያሊቸው መሆኑን በወረዲ 

ፌ/ቤት በሰው ምስክር ያረጋገጡ ቢሆንም እንዱሁም ጣሌቃ ገብ ከ21 አመታት በሊይ በጋብቻ ሊይ 

ጋብቻ ስትፇጽም ተጠሪ ሳትቃወም እና በጋራ ስትኖር መቆየቷ እየታወቀ በጋራ የሚጠቀሙበትን 

አጠቃሊይ መሬት 1/4ኛ ብቻ ይገባታሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተገቢነት የላሇው በመሆኑ 

የወረዲው ውሳኔ ተሽሯሌ ካሇ በኋሊ እያንዲንዲቸው ሚስቶች በይዞታቸው በስተጀርባ ያሇውን 

እንሰትና አትክሌት ከአመሌካች ጋር እኩሌ ይካፇለ፤ ቀሪውን ሁሇት መሬት እና መሬቱ ሊይ 

የሚገኙ ዛፍች ዯግሞ ሶስቱም እያንዲንዲቸው 1/3ኛ መጠን ይካፇለ፡፡ በሬና ፇረስ እንዱሁም 

እሌፌኝ የሳር ቤቱን በተመሇከተ የወረዲ ፌርዴ ቤት ውሳኔውን በማጽናት ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ 

አፇፃፀሙ ግን እያንዲንዲቸው 1/3ኛ ይካፇለ ሲሌ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ተጠሪ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇዯ/ብ/ብ/ህ/መ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

ይግባኝ ብታቀርብም የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሳኔ ሊይ ጉዴሇት የላሇው መሆኑን ገሌፆ 

የተጠሪን ይግባኝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337 መሰረት በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡ 

በተጠሪ አመሌካችነት ቀጥል በሰበር የተመሇከተው የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ግራ ቀኙ 

አስቀርቦ ከሰማቸው በኋሊ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ ቤት ጓሮ ያሇው የእርሻ ይዞታ ብቻ 

ከስር ተከሳሽ ጋር ይካፇለ በማሇት የሰጠው ውሳኔ ተጠሪ በላልች ይዞታዎች ሊይ ያሊትን መብት 

ያሊገናዘበ በመሆኑ በመሻር የምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዲ ፌርዴ ቤት በአራቱ የተሇያዩ 

አዋሳኛቸው የተጠቀሱት ስፊታቸው 0.85 ሄ/ር ከሳሽና ተከሳሽ እኩሌ ሉካፇለ ይገባሌ በማሇት 

የሰጠውን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ እሌፌኝ የሳር ክዲን ቤት የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇሶስት 
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ይካፇለ ሇአፇፃፀም ያመች ዘንዴ ተጠሪ ግምት ትውሰዴ በማሇት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የወረዲ 

ፌ/ቤት ተጠሪና የስር አመሌካች እኩሌ እንዱካፇለ የሚሇውን ውሳኔ አጽንቶታሌ፡፡ 

አሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካቾች ታህሳስ 6 ቀን 2008 ዒ.ም 

በፃፈት ማመሌከቻ በስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን 

ምክንያት በመግሇፅ ስህተቱ እንዱታረምሊቸው ዘንዴ ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካቾች ያቀረቡት አቤቱታ 

ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ ተጠሪም ሳትቃወም ጣሌቃ ገብ ከስር ተከሳሽ ጋር ከ1985 ዒ.ም ጀምሮ 

በጋብቻ ተሳስረው ንብረት ሁለ በጋራ ማፌራታቸው እየታወቀ አሁን በተጠሪና ተከሳሽ መካከሌ 

የነበረው ጋብቻ ፇርሶ የጋራ ንብረት ሲዯረግ አመሌካች በጋብቻ ሊይ ጋብቻ የፇፀመች ስሇሆነ 

ዴርሻዋን ከስር ተከሳሽ ግማሹን ታግኝ በማሇት በክሌለ ሰበር ችልት የተሰጠውን ውሳኔ 

አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ አመሌካቾችና  ተጠሪ 

ክርክራቸውን በፅሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሲሆን በዚህ መሰረትም አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ 

እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ አመሌካቾች በጣሌቃ ገብና ተከሳሽ ስም የተመዘገበ 

በዯማሊ ዯስይበር ቀበላ ስፊቱ 0.486 ሄ/ር ይዞታ መኖሩ ተረጋግጦ ከግብርና ሇፌርዴ ቤት 

ተሌኳሌ፡፡ ከተከሳሽ እናት ሇወ/ሮ ሚኪያ ሒጂ ጎጆ መውጫ መቋቋሚያ ይሆን ዘንዴ ከ21 አመት 

በፉት የሰጠችን ይዞታ ሊይ ከወ/ሮ ሚኪያ ሒጂ ጋር የሰራነው ቤት እና በጓሮው በቆጮና በላልች 

ቋሚ ሰብልች በማሌማት የቆየንበት የአሁኗ ተጠሪም ይዞታዋና ሌማቷን የማይነካ በመሆኑ 

ጋብቻችንን ሳትቃወም 21 አመት የቆየች ስትሆን የወ/ሮ መኪያ ሒጂ የራሷን ይዞታ እና መሬት 

በስሟ ግብር እየገበረች ቆይታ በ1997 ዒ.ም በስሟ ቁጥር 0316623 የሆነ የገጠር መሬት ይዞታ 

ማረጋገጫ ሰርቲፌኬት የሁሇታችን ፍቶ ያሇበት አውጥታበተሇች፡፡ ይህን ማስረጃ ስታወጣ ተጠሪ 

ተቃውሞ አሌነበራትም እስከ ዛሬ ዴረስ ተቃውሞ አቅርባ ዯብተሩን አሊሰረዘችም፡፡ በስሌጤ ዞን 

ከፌተኛ ፌ/ቤት ሔጉን ተከትል አጣርቶ የሰጠው ውሳኔ የክሌለ ሰበር ችልት በቂና አሳማኝ 

ምክንያት ሳይሰጥ መሻሩ እንዱሁም ከወ/ሮ መኪያ ጋር ያሇ ጋብቻ ሳይፇርስ ሁሊችንም 

እንዴንከፊፇሌ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የቤተሰብ ህግ መርህ የጣሰ በመሆኑ የክሌለ ሰበር 

የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ ተሽሮ እንዱወሰሌን የሚሌ ነው፡፡ 

በተጠሪ በኩሌ ዯግሞ ከአመሌካች ጋር በ1970 ዒ.ም ጋብቻ ከፇፅምን ጀምሮ መጠኑ 0.85 ሄ/ር 

በጋራ ማፌረታችን በማስረጃ ተረጋግጦ ከዚሁ ግማሽ ዴርሻ እንዴታገኝ የሰጠው ውሳኔ ስህተት 

የሇውም፡፡ አመሌካች ከወሊጅ እናቱ ሇማቋቋሚያ የተሰጠው አስመስል ያቀረበው በስር ወረዲ 

ፌ/ቤት ክርክር ያሌተነሳና በጭብጥነት ያሌተያዘ ከስነ-ስርዒት ህጉ ውጭ አዱስ የቀረበ ክርክር 

ስሇሆነ አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ እኩሌ ዴርሻ እንዴናገኝ የሰጠው ውሳኔ 

ጣሌቃ ገብ አመሌካች በዯረሰው ዴርሻ ሊይ መብት እንዲሊት በመግሇፅ የቤተሰብ ህግ እና 
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የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር በመ/ቁ. 45548 የሰጠው አስገዲጅ ትርጉም መሰረት አዴርጎ የተሰጠ 

ትክክሇኛና ፌትሒዊ ነው፡፡ የይዞታ ማረጋገጫ የተገኘበት መንገዴ የህግን አግባብ ያሌተከተሇ 

መሆኑ በማረጋገጥ ሰነደን ውዴቅ በማዴረግ የስር ተከሳሽና የተጠሪ ንብረት መሆኑን ማስረጃ 

የመስማትና የመመዘን ስሌጣን በተሰጠው የስር ፌርዴ ቤት ተረጋግጦ የተሰጠ ውሳኔ ነው፡፡ 

ጋብቻ ሲፇርስ የንብረት ክፌፌሌ ሲዯረግ የሁሇተኛ ሚስት ጋብቻ በፀናበት በንብረቶቹ ሊይ ያሇን 

ዴርሻ መወሰኑ የቤተሰብ ህግ መርህ የሚጥስ አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ሰበር ውሳኔ በአግባቡ 

ስሇሆነ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡  

በአመሌካችና ተጠሪ የተመሰረተው ጋብቻና አከራካሪው የእርሻ መሬት ይዞታዎች በምሪት 

የተሰጣቸው አመሌካችና ጣሌቃ ገብ ከመጋባታቸው በፉት መሆኑ በግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች 

የተካዯ አይዯሇም፡፡ አመሌካች እና በስር ጣሌቃ ገብ በመሬት ይዞታቸው ይገባናሌ የሚለት 

በስጦታ የተሰጠን በላሊ በኩሌ ዯግሞ በስማችን ተመዝግቧሌ፤መቃወሚያ በማቅረብ አሌተሰረዘም 

የሚለ ናቸው፡፡ እነዚህ መከራከሪያ ነጥቦች በስር ክርክር ሂዯት ያሌነበሩና ያሌተረጋገጡ ናቸው፡፡ 

በክርክር አመራር ስርአት አንዴ ተከራከሪ ወገን ማንሳት የሚገባው በመጀመሪያ በሚሰጠው 

የመከሊከያ መሌስ በግሌፅ ማቅረብ እንዲሇበት በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.234 ስር ተመሌከቷሌ፡፡ በስር ፌርዴ 

ቤቶች ማስረጃ የመመዘንና የማጣራት ስሌጣን ባሇቸው ቀርቦ ውሳኔ ያሌተሰጠበት ነጥብ በዚህ 

ዯረጃ ማንሳቱ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.329 እንዱሁም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 80/3/ሀ/ አዋጅ ቁጥር 

25/1988 አንቀጽ 10 አንፃር ተቀባይነት የሇውም፡፡ አመሌካች እና ተጠሪ የተሰጣቸው የእርሻ 

መሬት ይዞታ ከአመታት በኋሊ ወ/ሮ መኪያ ሏጂ በሁሇተኛ ሚስትነት ጋብቻ መመስረት የነበረው 

የመሬት ይዞታ ሊይ ተጠሪ ስምምነት ባሊዯረገችበት በቀጥታ እኩሌ የምታገኝበት የህግ ዴጋፌ 

የሇውም፡፡ ተጠሪ አመሌካች ሁሇተኛ ሚስት ሲያገባ መቃወሚያ ባሇማቅረብዋ በንብረቶችዋ ሊይም 

ተስማምታሇች ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ስሇሆነም በክሌለ ሰበር ችልት በእርሻ መሬት ይዞታዎችና 

እሌፌኝ የሳር ክዲን ቤት ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመሻር የወረዲ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ 

በማፅናት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም 

ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

ው ሳ ኔ 

1. የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ. 66280 ህዲር 20 ቀን 2008 

ዒ.ም በክስ ተራ ቁጥር 1-4 የተዘረዘሩት የመሬት ይዞታዎች 0.85 ሄክታር እና እሌፌኝ የሳር 

ክዲን ቤት በተመሇከተ የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትን ውሳኔ በመሻር የወረዲ ፌርዴ ቤትን 

ውሳኔ በማፅናት የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ.348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 
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2. የስሌጤ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.11537መስከረም 7 ቀን 2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት 

በላልች ጉዲዮች የተሰጠ ውሳኔ አሌተነካም፡፡ 

3. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ከመ/ቁ.120843 ጋር እንዱያያዝ ይዯረግ፡፡ 

4. ከዚህ ፌርዴ ቤት በቀን 19/04/2008 ዒ.ም በዋሇው ችልት በምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዲ 

በመ/ቁ. 03867የተጀመረው አፇፃፀም ሊይ ተሰጥቶ የነበረው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 

ይፃፌ፡፡  

5. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙ ተከራካሪ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

       መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

የ/ማ  
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