የሰ/መ/ቁ 123132
ሚያዝያ 30 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ጰውልስ

አርሺሶ

ሰናይት አዴነው
አመሌካች፡- አቶ ከሳሁን ታዯሰ - ጠበቃ አቶ ዘበነ ፌቅሬ ቀርቧሌ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፀዲሇ ሀፌታይ- ጠበቃ አቶ ኤሌያስ ወርቁ ቀርቧሌ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል ያሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
የጉዲዩ መንሥኤ የባሌና ሚስት ንብረት ክፌፌሌን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡

የአሁኗ ተጠሪ

ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ክስ ከአሁን አመሌካች /ከሥር ተከሳሽ/ ጋር ጋብቻ
ሳይፇጽሙ እንዯ ባሌና ሚስት በመሆን አብረው በሚኖሩ ጊዜ ያፇሩዋቸው በየካ ክፌሇ ከተማ
ቀበላ 20 የቤት ቁጥር አዱስ የሆነ ቤት እና የሠላዲ ቁጥሩ ኢት 03-01-52703 የሆነ የጭነት
መኪና የጋራ በመሆናቸው ተከሳሽ /አመሌካች/ ንብረቶቹን እንዱያካፌሇን ይወሰንሌኝ በማሇት
ጠይቋሌ፡፡
የሥር ተከሳሽ /የአሁኑ አመሌካች/ የግራ ቀኙ በጣሌያን ሀገር የሚኖሩ በመሆናቸው የተሻሻሇው
የቤተሰብ ህግ ተፇጻሚነት የሇውም፣ የተከሳሽ ነዋሪነት ውጭ አገር በመሆኑ በኢትዮጵያ ፌርዴ
ቤት ጉዲዩ መቅረብ አይችሌም፣ የግራ ቀኙ እንዯ ባሌና ሚስት ሇመኖር የተስማሙት ጣሌያን
አገር በመሆኑ ተጠሪ/ከሳሽ/ በኢትዮጵያ ክስ መመስረት አይችለም፣ ስሇ ንብረት የሚያነሱትም
ክርክር

በጣሌያን

አገር

ህግ

መሠረት

ከጋብቻ

ውጭ

እንዯባሌና

ሚስት

የሚኖሩ

ሰዎች

በሚሇያዩበት ጊዜ በአንደ ስም የተመዘገበውን ላሊኛው መጠየቅ እንዯማይቸሌ በጣሌያን አገር
ከሚያገሇግሌ ጠበቃ የቀረበ የሔግ አስተያየት አስተርጉመን ስሊቀረብን እና ከሳሽ /ተጠሪ/ ሇክርክሩ
መነሻ ያዯረጉዋቸው ንብረቶች በተከሳሽ ስም የተመዘገቡ በመሆናቸው ከሳሽ መብት የሊቸውም
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በማሇት

የመጀመሪያ

ዯረጃ

መቃወሚያዎችን

አቅርቧሌ፡፡

ፌርዴ

ቤቱም

የአሁኗ

ተጠሪ

በመቃወሚያዎቹ ሊይ መሌስ እንዱሰጡበት ካዯረገ በኃሊ የአሁኑን አመሌካችን መቃወሚያዎችን
ውዴቅ በማዴረግ በከ/መ/ቁ.138413 ሰኔ 2 ቀን 2006 ዒ/ም ብይን ሰጥቷሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙ በፌሬ ነገሩ ሊይ ክርክር እንዱያዯርጉ ትዔዛዝ ሰጥቶ የአሁኑ አመሌካች
ንብረቶቹ ስሇመኖራቸው ሳይክዴ ተከራክሯሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ
የአሁኗ ተጠሪ የጠየቁዋቸው ንብረቶች የጋራ ስሇሆኑ እኩሌ እንዱካፇለ ሲሌ በኮ/መ/ቁ. 138413
የካቲት 24 ቀን 2007 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
የአሁኑ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት ብይን እንዱሁም ውሳኔው ሊይ ቅር በመሰኘት ይግባኝ
ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቦ ይግባኝ ሰሚው ችልትም ይግባኙ
በመቀበሌ ክርክራቸውን ከሰማ በኃሊ በፌ/ይ/መ/ቁ. 111588 ህዲር 8 ቀን 2008 ዒ/ም በዋሇው
ችልት የሥር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የሥር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ሲሆን የአቤቱታ
ይዘቱም በአጭሩ የሥር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ያቀረቡቸውን መቃወሚዎችን በማሇፌ የሰጡት
ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት እንዯተፇጸመበት የሚገሌጽ ሲሆን ላልች ነጥቦች በፌሬ ነገር
ረገዴ ተፇጸሙ ያለዋቸውን ስህተቶች በመዘርዘር የቀረቡ ናቸው፡፡
የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ የግራ ቀኙ በጣሉያን አገር ሳለ የፇጠሩት ግንኙነት የባሌና ሚስት
ዒይነት ግንኙነት ነበር የመባለንና ይህ ቢታሇፌ ግራ ቀኙ የንብረት ግንኙነት ነበራቸው ወይስ
አሌነበራቸውም? የሚሇው የመጣራት አሇመጣራቱን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ አቤቱታው
ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጓሌ፡፡ ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው በጠበቃቸው በኩሌ

ህዲር 1

ቀን 2009 ዒ/ም በተጻፇ መሌስ ዝርዝር ነጥቦችን አንስተው ተከራክሯሌ፡፡ የአመሌካች ጠበቃም
ታህሳስ 5 ቀን 2009 ዒ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተው የሚመስሌ ሲሆን አመሌካችና
ተጠሪ በጣሉያን ሀገር ህግ መሠረት እንዯባሌና ሚስት አብረው መኖራቸው በተሻሻሇው የቤተሰብ
ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 5 መሠረት ሉታይ ይገባሌ ወይስ አይገባም? በኢትዮጵያ
የቤተሰብ ህግና በጣሉያን ህግ መካከሌ የሔግ ግጭት አሇ ወይስ የሇም? የአመሌካችና የተጠሪ
ንብረት ክርክር እሌባት ሉያገኝ የሚችሇው በኢትዮጵያ ህግ መሠረት ነው ወይስ በጣሉያን ህግ
መሠረት ነው? የሚለት ነጥቦች ሉታዩ የሚገባቸው ናቸው፡፡ አመሌካችና ተጠሪ ጣሉያን አገር
መኖራቸው፣ጋብቻ ሳይፇጽሙ እንዯባሌና ሚስት አብረው የኖሩ መሆናቸው፣ በዚህ ግንኙነት ሌጅ
የወሇደ መሆናቸው በግራ ቀኙ መካከሌ ክህዯት የሇም፡፡
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በመሠረቱ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 5 ሥር በውጭ አገር
የተፇጸመ ጋብቻ በኢትዮጵያ ውስጥ ሇህግና ሇሞራሌ ታቃራኒ እስካሌሆነ ዴረስ ተቀባይነት አሇው
የሚሇውን በጣሉያን አገር እንዯ ባሌና ሚስት አብረው የኖሩበትን ሁኔታ አመሳስሇው መተርጎም
ተገቢ ነው ወይ? የሚሇውን ከዴንጋጌው ዒሊማና መንፇስ ጋር አያይዞ መመሌከት ያስፇሌጋሌ፡፡
የተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 5 “ በተፇጸመበት አገር የጋብቻ አፇጻጸም
ህግ መሠረት ከኢትዮጵያ ውጭ የተፇጸመ ጋብቻ የህዝቡን ሞራሌ እስካሌተቃረነ ዴረስ በዚህ ህግ
ተቀባይነት ይኖረዋሌ“ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ የዚህ ህግ ዴንጋጌ ዒሊማ በውጭ አገር ጋብቻ
የፇጸሙ ባሌና ሚስት የጋብቻ ማስረጃቸው በኢትዮጵያ ህግ ተቀባይነት የሚያገኝበትን ሁኔታ
የሚያመሇክት ነው፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት ተጋቢዎች በውጭ አገር ህግ መሠረት ተጋብተው
ነገር ግን ጋብቻቸው ከኢትዮጵያ ህዝብ ሞራሌ ጋር የማይቃረን ከሆነ ተቀባይነት ይኖረዋሌ
ማሇት ነው፡፡ ይህ አንቀጽ ከኢትየጵያ ወጭ ጋብቻው ቢፇጸምም የጋብቻ አፇጻጸም ሥርዒቱ
ጋብቻን ሇመመሥረት የሚያሰችሌ ከመሆኑ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ዴንጋጌውም እውቅና የሚሰጠው
በውጭ አገር ሇተፇጸመ ጋብቻ እንጂ ሇላልች ግንኙነቶች አይዯሇም፡፡ በውጭ አገር በአንዴ
ወንዴና ሴት መካከሌ እንዯባሌና ሚስት አብረው መኖርን ከዚህ ዴንጋጌ ጋር በማመሳሰሌ
መተርጎም የህግ ስህተት ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የሥር ፌርዴ ቤት የዯረሰው ዴምዲሜ ተቀባይነት
ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡
በኢትዮጵያ የቤተሰብ ህግና በጣሉያን ህግ መካከሌ የህግ

ግጭት አሇ ወይስ የሇም? የሚሇውን

ሁሇተኛውን ነጥብ ከክርክሩ እንዱሁም ከሥር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ አንጻር ተመሌክተናሌ፡፡ ይህን
ጭብጥ በተመሇከተ የሥር ፌርዴ ቤት በሁሇቱም አገር ህጎች መካከሌ ግጭት እንዲሇ ተቀብል
መሆን የሚገባውን በተመሇከተ ግን በቂ ምሊሽ ሳይሰጥ እንዲሇፇ የሥር ፌርዴ ቤት የውሳኔ
ግሌባጭ ያሣያሌ፡፡ አመሌካች በጣሉያን አገር ህግ መሠረት ሁሇት ግሇሰቦች ጋብቻ ሳይመሰርቱ
እንዯባሌና ሚስት ከኖሩ በጋራ የሚያፇሩት ንብረት እንዯላሇ፣ ሁሇቱም በስማቸው ተመዝግቦ
የሚገኘው ንብረት ባሇቤት ተዯርገው

ስሇሚቆጠሩ ሲሇያዩም በየግሊቸው ያሊቸውን ንብረት ይዘው

እንዯሚቀሩ ከሥር ፌርዴ ቤት ጀምሮ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ጉዲይ ሊይ የጣሉያን ህግ
በተመሇከተ ኤላክሳዴሮ ሇፒዛ ከሚባሌ በጣሉያን አገር ህጋዊ ከሆነ ጠበቃ ማብራሪያ በታች ፌርዴ
ቤት በማስረጃነት አስተርጉመው ጣሉያን አገር በሚገኘው የኢትዮጵያ ኢምባሲ እና በኢትዮጵያ
ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በኩሌ አረጋግጠው ማቅረባቸውን
ተያይዞ የቀረበሌን የሥር ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ በዒሇም አቀፌ የግሇሰብ ህግ
/Private

International

law/

መሠረት

በዘርፈ

እውቀት

ያሇ

ወይም

ምሁር

/Scholar/

የሰጠውን አስተያየት በማስረጃነት ማቅረብ እንዯሚቻሌ የተረጋገጠ ነው፡፡ የቀረበውን አስተያየት
እንዯማንኛውም ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ግን አስተያየቱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ነው፡፡
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በላሊ በኩሌ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 102 /1/ ሊይ የንብረት
አስተዲዯራቸውን አስመሌክቶ የሚያዯርጉት ውሌ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ጋብቻ ሳይፇጽሙ እንዯባሌና
ሚስት አብረው የሚኖሩ ሰዎች ሇሶስት ዒመት ሊሊነሰ ጊዜ አብረው ከኖሩ በግንኙነቱ ውስጥ እያለ
ያፇሩዋቸው ንብረቶች

የጋራ ሀብታቸው ይሆናለ

በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ይህም

የኢኮኖሚ

ግንኙነታቸውን ሇማጠናከር፣ በመተማመን መንፇስ ሆነው ንብረት እንዱያፇሩ ሇማዴረግ እና
ሇዚሁም የህግ ጥበቃና ዋስትና እንዱኖር ሇማዴረግ ታስቦ እንዯሆነ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ
አነጋገር እንዯባሌና ሚስት አብረው የሚኖሩ ሰዎች ከሶስት ዒመት ሊሊነሰ ጊዜ አብረው ከኖሩ
የሚያፇሩት ንብረት የጋራ እንዯሆነና ሇዚህም ህጉ ጥበቃ እንዯሚያዯርግ ነው፡፡
በዚህ መሠረት አመሌካች ካቀረቡት ክርክር አኳያ የጣሉያን ሀገር ህግ እና የኢትዮጵያ የቤተሰብ
ህግ የተሇያየ ዴንጋጌ እንዲሊቸው ነው፡፡ ይህም በሁሇቱ ህጎች መካከሌ ግጭት እንዲሇ ያሳያሌ፡፡
ስሇሆነም ይህ በአግባቡ ሳይጣራ የሚሰጥ ውሳኔ የተሳሳተ ዴምዲሜ ሊይ የሚያዯርስ ይሆናሌ፡፡
በተያዘው ጉዲይ የሥር ፌርዴ ቤት የጣሉያን አገር

ህግ አመሌካች እንዯሚለት መሆን

ያሇመሆኑን ህጉ እንዱቀርብ በማዴረግ አጣርቶ መወሰን ሲገባው ይህንን ሳያዯርግ እና የህግ
ግጭቱን ሇይቶ ሳያረጋግጥ የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የአመሌካችና የተጠሪ ንብረት ክርክር እሌባት ሉያገኝ የሚችሇው በኢትዮጵያ ህግ
መሠረት ነው ወይስ በጣሉያን ህግ መሠረት? የሚሇው ነጥብ እሌባት ሉያገኝ የሚችሇው ከሊይ
በተመሇከተው መሠረት የህግ ግጭት መኖር አሇመኖሩ ከተረጋገጠ በኃሊ ነው፡፡ ስሇዚህ የህግ
ግጭት መኖር አሇመኖሩ ሳይረጋገጥ ክርክር የተነሳባቸው ንብረቶች የጋራ ናቸው ተብል
የተሰጠው ውሳኔ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመጨረሻም የሥር ፌርዴ ቤቶች ከሊይ የተመሇከቱትን መሠረታዊ ነጥቦችን በአግባቡ ሳያጣሩ
የሰጡት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፤ በመሆኑም የሚከተሇው
ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ. 138413 የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በፌ/ይ/መ/ቁ. 111588 ህዲር 8 ቀን 2008 ዒ/ም
የሰጠው ውሳኔ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 348 /1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. ከሊይ በፌርዴ ሀተታው በተገሇጸው መሠረት በጣሉያን አገር ህግ እና በኢትዮጵያ
የቤተሰብ ህግ መካከሌ እንዯባሌና ሚስት አብረው በመኖር ግንኙነት ውስጥ የተፇራ
ንብረት የጋራ አንዱሆን ሇመወሰን በሁሇቱም ህጎች መካከሌ ግጭት መኖር ያሇመኖሩን
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የጣሉያን አገር ህግ እንዱቀርብ ተዯርጎ ጉዲዩ ውሳኔ እንዱሰጥበት ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት መሌሰናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. የውሳኔ ግሌባጭ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይዴረስ፡፡
መዝገቡ ስሇተወሰነ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ብ/ግ
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