የሰ/መ/ቁ. 37339
ጥር 28 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም
ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ
ሑሩት መሇሰ
ፀጋዬ አስማማው
በሊቸው አንሺሶ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ንግሥት ኃይላ - ተወካይ አቶ ኃይላ በሌሁ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ሇገሠ ዓሇሙ ጠበቃ - አቶ ብስራት መኯንን ቀረቡ
መዝገቡ የተቀጠረው ሇመርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ሇሰበር የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 57224 ታህሣሥ 17 ቀን
2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 35533 መጋቢት 3ዏ
ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ሚያዝያ
21 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቀ ነው፡፡
የክርክሩ መነሻ አመሌካች በከፌተኛው ፌርዴ ቤት በከሣሽነት ቀርባና ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሣሥረው ሲኖሩ
በአገር ውስጥና በአሜሪካን ሀገር የጋራ ሀብት ያፇሩ መሆኑን በመግሇጽ፣ ጋብቻችን በፌች ፇርሶ የፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአገር ውስጥ ያሇንን የጋራ ሀብት አስመሌክቶ ክርክራችንንና ማስረጃችን በመመርመር ውሣኔ የሰጠ
ሲሆን በአሜሪካን አገር የሚገኘው ንብረት በተመሇከተ ስሌጣኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ጥያቄን ያሌተቀበሇኝ
ሇመሆኑ በውጭ ያሇንን የጋራ ንብረት አስመሌክቶ አከራክሮ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርባሇች፡፡ ተጠሪ
በተከሣሽነት ቀርቦ የሁሇታችንም በዜግነት ኢትዮጵያዊያን ነን፡፡ ንብረቱ በአሜሪካን አገር መኖሩ የዓሇም አቀፌ የግሌ ሔግ
ጥያቄ የማያስነሣና የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት የሥረ-ነገር ስሌጣን የማያሣጣ ነው በማሇት
ተከራክሯሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ጉዲዩ የዓሇም አቀፌ የግሌ ሔግ ጥያቄ አያስነሣም በማሇት ያቀረበው ክርክር
ተቀባይነት እንዯላሇው ከገሇፀ በኋሊ በአሜሪካን አገር የተገኘ ንብረት ብቻ ተነጥል በዚህ ፌርዴ ቤት የሚያስተናግዴበት
ሥርዓት የሇም በማሇት የአመሌካችን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያቀረበች ሲሆን ይግባኝ በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ተሰርዞባታሌ፡፡ አመሌካች ያቀረብነው የጋራ ንብረት ጥያቄ በተመሇከተ በአገር ውስጥ
የሚገኘውን ሀብት በተመሇከተ አከራክሮ ከወሰነ በኋሊ በአሜሪካን አገር የተጠራቀመውን 9713.12 ድሊር /ዘጠኝ ሺ ሰባት
መቶ አስራ ሶስት ድሊር ከአስራ ሁሇት ሣንቲም/ የክፌፌሌ ጥያቄ በተመሇከተ የግሇሰብ ዓሇም አቀፌ ሔግ ጥያቄ
የሚያስነሣ በመሆኑ ስሌጣን ባሇው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይታይ በማሇት መዝገቡን ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ሌኳሌ፡፡ ሆኖም ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንን የተሊከሇትን የሥር ፌርዴ ቤት መዝገብ
በመዝጋት ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ አዴርጓሌ፡፡ እኔም አዱስና ራሱን የቻሇ ክስ ውጭ ያሇውን ገንዘብ አስመሌክቶ
ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሣቀርብ አሊግባብ ውዴቅ ሆኖብኛሌ፡፡ በዚህ አይነት ሁኔታ ያቀረብኩትን የመብት ጥያቄ ውሣኔ
ሣይገኝ እየተጉሊሊሁ ያሇሁ በመሆኑና ይኸም መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ
በማሇት ሚያዝያ 21 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ጠይቃሇች፡፡
ተጠሪ በበኩለ አመሌካች ከፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡትን መዝገብ ዘግቶ ወዯ መዝገብ ቤት
ሲመሌስ ይግባኝ ማቅረብ ሲገባት እንዯ አዱስ ክስ ማቅረቧ ተገቢ አይዯሇም ሔጋዊ ሥርዓትን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ

101

የመጨረሻ ውሣኔ ባገኘ ጉዲይ ሊይ እንዯገና ክስ ማቅረቧ ተገቢ ባሇመሆኑ የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ትእዛዝ መሠረታዊ
የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ፌርዴ ቤቶቹ ሥሌጣኑ የአንተ ነው እየተባባለ ጉዲዩን
አንጠሌጥሇው ከማስቀረታቸው ውጭ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠ የመጨረሻ ውሣኔ የሇም፡፡ እንዯ አዱስ ክስ ማቅረቤ ተገቢ ነው
በማሇት በመሌስ መሌሱ ተከራክሯሌ፡፡
ከሥር የክርክሩ መነሻና አመጣጥ በሰበር አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም
መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ መዝገቡን እንዯመረመርነው ፡
1.ጉዲዩ የመጨረሻ ውሣኔ ያገኘ ነው ወይስ አይዯሇም?
2. የአመሌካች ክስና ጥያቄ በሥር ፌርዴ ቤት ሉታይና ሉስተናገዴ የሚገባው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለትን
ጭብጦች ማየት አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ የአመሌካችና የተጠሪ ጋብቻ በፌች እንዱፇርስ የወሰነው የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪ በአገር ውስጥ ያሊቸውን የጋራ ሀብት አስመሌክቶ ያቀረቡትን ክርክር ከሰማ
በኋሊ ውሣኔ የሰጠ ሲሆን በአሜሪካን አገር አሇ ስሇተባሇው ሀብት ሥሌጣኑ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሆኑ ውሣኔ
ይሰጥበት በማሇት መዝገቡን ወዯ ከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሌኮታሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በበኩለ የፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት የሊከሇትን መዝገብ አመሌካችን ሣይጠራ በከፉሌ በሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ያገኘ ጉዲይ ተቀብዬ
የማስተናግዴበት ሥርዓት የሇም በማሇት መዝገቡን ዘግቶ ወዯ መዝገብ ቤት የመሇሰው መሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጥር 16 ቀን
1999 ዓ.ም የሰጠው ትእዛዝ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች በውጭ አገር አሇ ያለትን የጋራ ሀብት አስመሌክቶ
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በአዋጅ ቁጥር 25/1988 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት እንዱወሰንሊቸው አዱስ ክስ ያቀረቡ ሲሆን
ይህንንም ፌርዴ ቤቱ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በግማሽ ጉዲይ ሊይ አይቶ ውሣኔ የሰጠ በመሆኑ እኔ
ከፉለን ጉዲይ አይቼ የምወስንበት ሥርዓት የሇም በማሇት ዘግቶታሌ፡፡
ከዚህም የምንረዲው አመሌካች በአሜሪካን አገር ያሇው የጋራ ሀብት እንዱካፇሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረበችው
ክስና ጥያቄ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ጉዲዩ ዓሇም አቀፌ የግሇሰብ ሔግ ጥያቄ ሉያስነሣ ስሇሚችሌ ይህንን
የማየት የሥረ ነገር ስሌጣን የሇኝም በማሇት ወዯ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዝገቡን የሊከው መሆኑንና ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
በበኩለ በአገር ውስጥ ስሊሇው ሀብት ውሣኔ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የተሰጠ በመሆኑ በውጭ አገር
የሚገኘውን ሀብት ብቻ አይቼ በከፉሌ የምወስንበት ሥርዓት የሇም በማሇት በመወሰኑ ጉዲዩ በእንጥሌጥሌ ሊይ ያሇና
የመጨረሻ ውሣኔ ያሊገኘ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በመሆኑም ተጠሪ ጉዲዩ የመጨረሻ ውሣኔ ያገኘ ነው በማሇት የቀረበው ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ
አሊገኘነውም፡፡
ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች በውጭ አገር ያሇው የጋራ ሀብት እንዴትካፇሌ ያቀረበችው ጥያቄ
አይቶ የመወሰን የሥረ ነገር ስሌጣን እንዯላሇው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ብይን ከሰጠ በኋሊ የአመሌካችንና
የተጠሪን ክርክር የተሰማበትን የመዝገብ ቁጥር ዏዏ289 ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ሌኮሇታሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት
ይህንን የሥር ፌርዴ ቤት መዝገብ ቁጥሩ 54637 በሆነ ፊይሌ ከሸፇነ በኋሊ በአመሌካች ጥያቄ በፋዳራሌ የመጀመሪያ
ፌርዴ ቤት ትእዛዝ የተሊሇፇሇትን ጉዲይ አመሌካችን ሣይጠራ ጉዲዩ የሚያስተናግዴበት ሥርዓት የላሇ መሆኑን በመግሇጽ
የሥር ፌርዴ ቤትን መዝገብ የራሱ መዝገብ አካሌ በማዴረግ ወዯ መዝገብ ቤት እንዱመሇስ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ
ሑዯት ያሌተጠራችው ተጠሪ ያቀረበችውን ክስም ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
ከዚህም የምንረዲው ሁሇቱ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን እኔ አሊየውም የሚለበትን የተሇያዩ ምክንያቶች በመጥቀስ
በሰጡት ትእዛዝ የአመሌካች ጥያቄ በእንጥሌጥሌ የቀረ መሆኑን ነው፡፡ ማንኛውም ሰው በዲኝነት ሉወስን የሚገባው ጉዲይ
በዲኝነት እንዱታይሇትና ፌትህ የማግኘት መብት ያሇው መሆኑ በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ ሔገመንግሥት አንቀጽ 37 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች በውጭ አገር አሇ የምትሇው የጋራ ሀብት ጥያቄ በዲኝነት እንዱታይሇትና
ፌትህ እንዱሰጣት የመጠየቅ ሔገ-መንግሥታዊ መብቷ ነው፡፡ ሆኖም የሥር ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን አንዯኛው ሇላሊው
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በመግፊት ይህንን ሔገ-መንግሥታዊ መብቷን የሚጥስ ውሣኔ ሰጥተዋሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበችው የዲኝነት ጥያቄ
ምሊሽ ማግኘትና መስተናገዴ ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
የአመሌካች ጥያቄ በየትኛው ፌርዴ ቤት ይስተናገዴ የሚሇውን ነጥብ በተመሇከተ ጉዲዩ የዓሇምአቀፌ የግሌ ሔግ
ጥያቄ የሚያስነሣ መሆኑን የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 57234 ታህሣሥ 17 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በሰጠው
ብይን አረጋግጧሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችው ክስ የዓሇም አቀፌ የግሌ ሔግ ጥያቄ የሚያስነሣ ነው
የሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ ከዯረሰ፣ አመሌካች ተጠሪ በአገር ውስጥ ያፇሩት የጋራ ሀብት ጉዲይ የፋዳራሌ የመጀመሪያ
ፌርዴ ቤት አከራክሮ መወሰኑን እንዯከፌተኛ ስህተት በመቁጠር ጉዲዩ በከፉሌ ሇመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የታየ ስሇሆነ
ያቀረበው ክስ ተቀባይነት የሇውም በማሇት የሰጠው ውሣኔ በሔገ-መንግሥቱ የተረጋገጠውን የአመሌካችን ፌትህ የማግኘት
መብትና ሇፌርዴ ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 4 የተሰጠውን ሥሌጣን የሚጥስ ስህተት ያሇበት ሆኖ እያሇ የጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማጽናቱ ተገቢነት የላሇውና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1. የፋዳራሌ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 57224 ታህሣሥ 17 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ብይን
ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 35533 መጋቢት 3ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
ተሽሯሌ፡፡
3. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት አመሌካች በውጭ አገር አሇ የሚለትን የጋራ ሀብት ጥያቄና ማስረጃ የተጠሪን
መሌስና ማስረጃ ሰምቶ እንዱወስን ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 341/1/ መሠረት
መሌሰን ሌከንሇታሌ ይፃፌ፡፡
4. ግራ ቀኙ በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭ ራሣቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡
5. በትውስት የመጣው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት መዝገብ ቁጥር 54637 ይመሇስ፣ ይፃፌ፡፡
ይኸ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ጥር 28 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ተ.ወ
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