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የሰ/መ/ቁ. 54632 

29/09/2003 ዓ.ም 

                   ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

                          ሏጏስ ወሌደ 

         አሌማው ወላ 

          ነጋ ደፌሣ 

                          አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ራውዲ ሙሜ - ጠበቃ አበራ ማረኘ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አምባሳዯር አብዯሊ አብደራህማን - ቀረበ 

       መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ 
ባቀረበው ክስ ነው፡፡ ቀርቦ የነበረው ክስ በአጭሩ በመካከሊችን የነበረው ጋብቻ በፋ/የመ/ዯ/ፌ/ቤት 
በመዝ.ቁ. 64296 ሚያዝያ 30 ቀን 1998 ዓ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው ውሣኔ ፇርሷሌ፡፡ የጋራ 
ንብረት ክፌፌሌን በተመሇከተ ተከሳሽ ካናዲ ቶሮንቶ ከተማ 4725 የቤት ቁጥር 1614 የሆነውን 
ኮንድምኒየም ተከሳሽ እንዱወስደና በአ/አበባ ን/ስሌ/ሊ/ክ/ከተማ ቀበላ 05 የቤት ቁጥር 1775 
የሆነውን ዯግሞ ከሣሽ እንዴወስዴ የሚሌ ሃሳብ አቅርቤ ተከሳሽ ከሣሽ ያሌተሳተፌኩበትን በካናዲ 
ፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ በማቅረብ ሇፌ/ቤቱ በማመሌከታቸው በከፌተኛው ፌ/ቤት እንዱታይ የሚሌ 
ውሣኔ በመሰጠቱና በይግባኝም በመጽናቱ የቀረበ ነው፡፡ የተባሇው የካናዲ ፌ/ቤት ውሣኔ ከሳሽ 
በላሇበት የተሰጠ የጋራ ንብረቱን በሙለ ሇአንዯኛ ወገን የሚሰጥና የካናዲን ሔገ መንግስት 
የሚፃረርና ተቀባይነት የላሇው በመሆኑ ከሊይ ባቀረብኩት የክፌፌሌ ሃሳብ መሰረት እንዱወሰን 
በሚሌ ጠይቋሌ፡፡ 

ክሱ ሇተከሳሽ ዯርሶ በሰጡት መሌስ የከሳሽና የተከሳሽ ጋብቻ ከመፌረሱም በሊይ የካናዲ 
ፌ/ቤት ሰኔ 23 ቀን 1998 ዓ.ም በዋሇው ችልት በቀረበበት የንብረት ክርክር የካናዲውም ሆነ 
በአ/አበባ የሚገኘው ቤት ሇተከሳሽ እንዱሰጥ የተባሇ በመሆኑ አሁን የቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ 
ቁ. 5 መሠረት ተቀባይነት የሇውም በማሇት የካናዲ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ መሠረት አፇፃፀም 
የማቅረብ መብቴ ተጠብቆ የዯረሰው ኪሣራ እንዱከፇሇኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የፋ/ከ/ፌ/ቤት ከሊይ እንዯተመሇከተው ከክርክር በኋሊ የፌች ውጤት መታየት የሚገባው 
ጋብቻ በተመሰረተበት ሀገር ህግ በመሆኑ እና በካናዲ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ሁለንም ንብረት 
ሇአንዴ ወገን ብቻ የተዯረገ በመሆኑ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 34 መሠረት ባሌና ሚስት 
በፌች ውጤት ሊይ ያሊቸውን እኩሌ ህገ መንግስታዊ መብት የሚነካ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም 
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በማሇት እኩሌ እንዱከፊፇለ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን 
ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረቡ ሲሆን ፌርደ ቤቱም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 337 መሠረት አጽንቷሌ፡፡ 

አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች በጠበቃቸው 
አማካኝነት መጋቢት 3ዏ ቀን 2002 ዓ.ም በ2 ገጽ በፃፈት ማመሌከቻ ቅሬታቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 
የቅሬታው ፌሬ ሃሳብ በዚህ ጉዲይ ቀዴሞ በካናዲ ፌ/ቤት የተሰጠ ውሣኔ እያሇ በማሇፌ የበታች 
ፌ/ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ እንዴሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ 
ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ በጠበቃ በኩሌ ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ 2 ገጽ መሌስ በካናዲ 
ተሰጠ የተባሇው ፌርዴ ያሌተከራከርኩበትና የአንዯኛውን ተከራካሪ ወገን መብት የሚስጥ መሆኑን 
ፌ/ቤቱ በመገንዘብ ውዴቅ ያዯረገው በመሆኑ የተፇፀመ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
ባሇመሆኑ እንዱፀና በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የመሌስ መሌስም ቀርቧሌ፡፡ 

በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ክርክር አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን 
ችልቱም በግራ ቀኙ የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች 
ጋር በማገናዘበ መርምሮታሌ፡፡ በዚሁ መሠረት በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇው ጋብቻ በፌርዴ ቤት 
ውሣኔ መፌረስ ተከትል ያሇው የንብረት ክፌፌሌ ክስ ቀዴሞ በፌርዴ ያሇቀ ጉዲይ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ ተይዞ መፌትሓ ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት 
ይሄንን ጉዲይ ስንመረምረው አመሌካች ቀዴሞ በፌርዴ አሌቋሌ የሚለት በካናዲ ፌርዴ ቤት ተሰጠ 
የተባሇውና በኢትዮጵያም ሆነ በካናዲ የሚገኙትን መኖሪያ ቤቶች ሇአመሌካች ወስኗሌ የተባሇውን 
ፌርዴ ነው፡፡ 

አንዴ የውጭ ሃገር ፌርዴ ከአገራችን የፌትሏብሓር ስነ ሥርዓት እይታ አኳያ ሲታይ 
የክሱ መጀመር ወይም ከተወሰነ በኋሊ ሇአፇፃፀም ቢቀርቡ ያሊቸው ተቀባይነት በተመሇከተ አግባብነት 
ያሊቸው የሥነ ሥርዓት ሔግ አንቀጽ 8/2/ እና በውጭ አገር የተሰጠ ፌርዴ ወይም ብይን 
ስሇሚፇፀምበት ሁኔታ የሚዯነግገው ከአንቀጽ 456 አስከ 461 ሥር የተዯነገጉት ናቸው፡፡ 
የመጀመሪያውን አንቀጽ ማሇትም አንቀጽ 8/2/ በምናይበት ጊዜ በውጭ አገር ክስ መጀመሩ 
የኢትዮጵያ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ተቀብል ከመመሌከት እንዯማያግዯው የሚያመሇክት በመሆኑ በዚሁ 
እናሌፇዋሇን፡፡ ከሊይ በሁሇተኛ ዯረጃ የተመሇከቱትን የህግ ዴንጋጌዎች በምናይበት ጊዜ አንዴ የውጭ 
ሃገር ፌርዴ የመጨረሻ ውሣኔ ተሰጥቶበት መቅረቡ ብቻ በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች ተቀባይነት 
ሉያስገኝሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑና የተሇያዩ መመዘኛዎችን ማሟሊት እንዲሇበት ይዯነግጋለ፡፡ 
የተመሇከተው ፌርዴ ዯግሞ በሥነ ሥርዓት ሔጉ ሊይ የተጠቀሱትን መመዘኛዎች ያሟሊሌ ወይስ 
አያሟሊም ማሇት ዯግሞ የሚቻሇው የተሰጠው ፌርዴ ይጠቅመኛሌ ወይም መብት ያጏናጽፇኛሌ ባይ 
የአፇፃፀም ማመሌከቻ ከሊይ በተጠቀሱት የሥነ ሥርዓት ሔጏች መሠረት ብታቀርብ ኖር እንጂ 
ሇቀረበባቸው ክስ እንዯመከራከሪያ በማቅረብ አይዯሇም፡፡ 

በመሆኑም በካናዲ ፌርዴ ቤት ተሰጠ የተባሇው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 456 እስከ 
416 በተመሇከተው አግባብ ተቀባይነቱ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ አመሌካችም 
ይሄንን ባሇፌፀሙበት ሁኔታ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 5 መሠረት የመጨረሻ ውሣኔ ያገኘ ጉዲይ ነው 
በማሇት የቀረቡት መከራከሪያ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ 
ቤቶች ከዚህ አኳያ የተነሳውን ተቃውሞ ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇመሆነም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. የፋ/ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 51738 የካቲት 17 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና 
የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 71195 ጥቅምት 30 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. ግራ ቀኙ ያሊቸውን የጋራ ንብረት በኢትዮጵያ የፋዳራሌ ቤተሰብ ህግ መሠረት እኩሌ 
ይካፇለ መባለ በአግባቡ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. በግራ ቀኙ ሊይ በዚህ ችልት ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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