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የሰ/መ/ቁ. 62041 

የካቲቲ 11 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ 

  ዲኜ መሊኩ 

    ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

    አሌማው ወላ 

    ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡-  ጥሩወርቅ ወርድፊ - ጠበቃ ብርሃኑ ወሌዯዮሏንስ ቀረቡ 

ተጠሪ፡-  ጥሩነሽ ወርድፊ - ጠበቃ ዯጀኔ አባተ ቀረቡ 

        መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ሌጅነትን የሚመሇከት ክርክርን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ 
አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የአሁኑ ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅነት 
ይረጋገጥሌኝ በማሇት ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ፌርዴ ቤቱ የሰጠው የሌጅነት ማስረጃ በሏሰት 
የተሠጠ በመሆኑ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 358 መሰረት ባቀረቡት 
የመቃወም አቤቱታ መነሻነት ነው፡፡ በአቤቱታቸው ሊይም የአሁኑ ተጠሪ ከሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ 
እና ከወ/ሮ አፀዯ ወ/ጊዮርጊስ ተወሌጄአሇሁ ያለት ሏሰት ነው፣ ሔጋዊ ግንኙነት አሌነበራቸውም፣ 
የአቶ ወርድፊ በዲሳ ብቸኛ ሌጅ አመሌካች ነኝ፣ ተጠሪ የሟች ሌጅ ነኝ የሚለ ከሆነ የዯም 
ምርመራ(DNA) ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ገሌፀው ሇተጠሪ የተሰጣቸው የሌጅነት ማስረጃ 
እንዱሰረዝሊቸው ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪም ሇአሁኗ አመሌካች የመቃወም አቤቱታ መሌስ 
እንዱሰጡበት ተዯርጎም ባቀረቡት መከራከሪያ የሟቹ ሌጅ ተብል መወሰኑ ባግባቡ መሆኑንና የዯም 
ምርመራም የመቃወም አመሌካች ሉጠይቁ እንዯማይችለ ገሌፀው የመቃወም አመሌካች አቤቱታ 
ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም 
የ‛DNA“ ምርመራ ጥያቄን አሌፍ የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር የአመሌካችን መቃወሚያ 
አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎ ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅ ናቸው በማሇት የሰጠውን ውሳኔ 
ሉሰረዝ አይገባም በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው 
መሰረታዊ ይዘትም ተጠሪ የሟች ወርድፊ ሌጅ ናቸው ተብል የተሰጠው የሌጅነት ማስረጃ ሉሰረዝ 
አይገባም ተብል የተወሰነው በተገቢው ማስረጃ ባሌተረጋገጠበት ሲሆን የ‛DNA“ ምርመራ ጥያቄም 
የታሇፇው ያሊግባብ በመሆኑ ውሳኔው ሉታረም የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅ ናቸው ተብል መወሰኑም ሆነ 
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የ‛DNA“ ምርመራ ጥያቄ የመታሇፈን ተገቢነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ 
ተዯርጎአሌ፡፡ በዚህም መሰረት ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው የግራ ቀኙ ክርክራቸውን በጽሐፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ 
ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም አመሌካች ያቀረቡት በሳይንሳዊ 
መንገዴ የዯም ምርምራ ጥያቄ ታሌፍ ተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ ሌጅ ናቸው ተብል መወሰኑ 
ባግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች ሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅ እና ወ/ሮ 
የሺመቤት አየነው በጋብቻ ተሳስረው የተወሇደ ስሇመሆናቸው የተረጋገጠ ሁኖ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ 
ማስተባበያ ክርክር የላሇ መሆኑን፣ ተጠሪ የሟቹ ሌጅ ነኝ በማሇት የሚከራከሩት ሟች እንዯአባት 
በመሆን ሲንከባከቧቸው የነበረ በመሆኑና ይህም በማስረጃ መረጋገጡን መሰረት በማዴረግ መሆኑን 
ነው፡፡ አመሌካች የተጠሪን ማስረጃዎች ሇማስተባበሌ በማስረጃነት እንዱቀርብሊቸው ከሚፇሌጉት 
ማስረጃዎች አንደ ዯግሞ ሳይንሳዊ የዯም ምርመራ ዘዳ ነው፡፡ ሆኖም የስር ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ 
የቀረበውን የአመሌካችን የማስረጃ ይቅረብሌን ክርክር ሳያጠናቅቅ ማሇፈን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ 

 በመሰረቱ የተጠሪ የሟች አቶ ወርድፊ በዲሳ ሌጅነት ተረጋግጧሌ የተባሇው በተሻሻሇው 
የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 143(ሠ) መሰረት ሲሆን በአንቀጽ 143 ስር 
በተመሇከቱት ሁኔታዎች አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚገባቸው ሁኔታዎች መሆኑ፣ ከእነዚህ 
ሁኔታዎች ውጪ አባትነት በፌርዴ ሉነገር የማይችሌ ስሇመሆኑ የተጠቀሰው አዋጅ በአንቀጽ 145 
ስር በግሌፅ ዯንግጓሌ፡፡ አዋጁ አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚችሌባቸው ሁኔታዎች ሊይ ማስተባበያ 
ማስረጃ ሉቀርብ የሚችሇው በአንቀጽ 144 ስር በተመሇከቱት ሁኔታዎች ስሇመሆኑ በዝርዝር 
አስቀምጧሌ፡፡ ከእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ዯግሞ ‛ሣይንሣዊ“ ዯም ምርመራ አንደ ስሇመሆኑ 
ተመሌክቷሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረቡትን ጥያቄ ያሌተቀበሇበት ሔጋዊ 
ምክንያት ስሇመኖሩ በውሳኔው ሊይ የገሇጸው ነገር የሇም፡፡ ይህ ዯግሞ የፌርዴ አካሄደን የተሟሊ 
ሳያዯርግ ፌርዴ የሰጠ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን አመሌካች ሟቹ በሔጋዊ ጋብቻ ውስጥ የወሇዶቸው 
ስሇመሆኑ በተረጋገጠበት ሁኔታ ከተጠሪ ጋር የዯም ምርመራ ይዯረግሌኝ ብሇው ያቀረቡት ክርክር 
የሚታሇፌበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም፡፡ በአጠቃሊይ የአመሌካች የዯም ምርመራ ጥያቄ የታሇፇው 
ያሊግባብ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 
አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 27962 ሏምላ 16 ቀን 2002 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 97440 ጥቅምት 25 ቀን 2003 ዓ.ም 
በትዕዛዝ የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 
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2. በአመሌካች ወጪ የአመሌካችና የተጠሪ የ‛DNA“ ምርመራ እንዱካሄዴ በማዴረግ 
የሚቀርበውን ውጤት መሰረት አዴርጎ ጉዲዩን እንዯገና በመመርመር ተገቢውን ውሳኔ 
እንዱሠጥበት ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ራ/ታ 
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