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የሰ/መ/ቁ.150408 

ግንቦት 29 ቀን 2010 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

                                  አብርሃ መሰሇ 

     ፇይሳ ወርቁ 

                  ጳውልስ ኦርሺሶ          

 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አመሇወርቅ ፌቅሬ - ጠበቃ ሇገሰ ማሞ -ቀረቡ 

   ተጠሪ፡- አቶ ተስፊሁን ታፇሰ  -የቀረበ የሇም 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

  ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የወሊይታ ሰድ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና የዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ 

አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በወሊይታ ሰድ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ነው፡፡ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያቀረቡት ክስ ከተጠሪ ጋር በቀን 3/6/2006 ዒ.ም 

በተፇጸመ ጋብቻ በቁጥር 240/270//2006 በቀን 12/06/2006 ዒ.ም በብሓራዊ የጋብቻ 

ስነስርዒት መሰረት ከሶድ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የጋብቻ ምስክር ወረቀት ወስዯው ጋብቻ 

ከፇጸሙ በኋሊ እንዯማንኛውም ባሇትዲር በአንዴ ጣራ ስር መኖር ሳይጅምሩ ወዯ 

አሜሪካን አገር መሄዲቸው በመግሇጽ ሇአሇፈት አራት ዒመታት ከተጠሪው ጋር ምንም 
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ዒይነት ግንኙነት ሳይኖር በተሇያየ ቦታ የሚኖሩ መሆናቸውና ሌጆች ሆነ የጋራ ሀብት 

ያሊፇሩ በመሆኑ በመካከሊቸው ያሇው ጋብቻ ፇርሶ የፌቺ ውሳኔ እንዱወሰንሊቸው 

ተጠሪው ሊይ ክስ አቅርበዋሌ፡፡ ተጠሪም ሇቀረበው ክስ የሰጡት መሌስ በአመሌካችና 

በተጠሪ መካከሌ በህግ የፀና ጋብቻ ስሇመኖሩ ሳይክደ በጋብቻ ውስጥ መኖራችን ጥያቄ 

ማንሳት የሚችለት ተጋቢዎች ወይም አንዲቸው እንጂ ላሊ ሰው የሚያነሳው ሀሳብ 

የህግ ዴጋፌ የላሇው በመሆኑ ስሇተጋቢዋ ሆኖ ጠበቃ የፌቺ ጥያቄ ማቅረብ የማይችሌ 

ስሇሆነ ክሱ ወዴቅ እንዱዯረግ ይህ መቃወሚያ የሚታሇፌ ከሆነ በህጉ መሰረት የሞራሌ 

ካሳ ተወስኖ የወጪና ኪሳራ የመጠየቅ መብት ተጠብቆ እንዱወሰንሊቸው የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያና አማራጭ መከሊከያ መሌሳቸው በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡  

ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም በቀረበው መቃወሚያ የግራ ቀኙን 

ክርክር ከሰማ በኋሊ በቀን 4/3/2010 ዒ.ም በዋሇው ችልት የአመሌካች ወንዴም 

አስቀዴሞ የተጻፇ ሔጋዊ ውክሌና ሰነዴ ሳይኖር አመሌካችን ወክል የአመሌካች ጋብቻ 

እንዱፇርስ ጠበቃን የመወከሌ መብት በህጉ አሌተሰጠውም፤ ስሇሆነም በተጠሪ የቀረበው 

መቃወሚያ ተገቢ ሁኖ ስሇአገኘን በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 33/2/ እና 244/መ/ መሰረት 

የአመሌካች ተወካይ ነኝ ባይ ክሱን ሇማቅረብ መብት የሇውም ሲሌ ብይን ሰጥቷሌ፡፡ 

ይህንን ብይን በመቃወም የአመሌካች ተወካይ ይግባኛቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረቡ ቢሆንም ተቀባይነት ሳያገኝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337 መሰረት 

ሰርዞታሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ 

ነው፡፡ አመሌካች ታህሳስ 4 ቀን 2010 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው 

አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች 

ሇወንዴማቸው የሰጡት ውክሌና በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ተረጋግጦ ቀርቦ ባሇበት 

የተሟሊ ውክሌና አሌቀረበም በሚሌ ውዴቅ መዯረጉ ያሊግባብ ነው በማሇት በአመሌካች 

የቀረበው አቤቱታ ከውክሌና አንፃር ሇመጣራት ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ 

ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዙት መሰረት የካቲት 21 ቀን 2010 ዒ.ም የተፃፇ 
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መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ጠበቃ በተጠሪ የቀረበው መሌስ ሊይ የመሌስ መሌስ 

መስጠት የማይፇሌጉ መሆኑን በመግሇጻቸው ምክንያት የቀረበ የመሌስ መሌስ የሇም፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ 

የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ 

ከተያዘው ጭብጥ አንፃር መርምረናሌ፡፡ በመሰረቱ በመርህ ዯረጃ የግራ ቀኙ ጋብቻ በፌቺ 

እንዱፇርስ መጠየቅ የሚገባው ከባሌና ሚስቱ አንዯኛው ተጋቢ ወይም ሁሇቱም ቢሆንም 

በህግ አግባብ ተቀባይነት ያሇው ውክሌና ማስረጃ ጋር የሚቀርብ የፌቺ ጥያቄ በህግ 

የተከሇከሇ አይዯሇም፡፡ ከባሌና ሚስት አንዲቸው የፌቺ ጥያቄ እስካቀረቡ ዴረስ ፌቺው 

ሉከሇከሌ እንዯማይቻሌና ፌቺ ሉወሰን አይገባም የሚሇውን ነጥብ መሰረት በማዴረግ 

ብቻ የይግባኝ አቤቱታ ማቅረብ እንዯማይቻሌ በተሻሻሇው ፋዳራሌ ቤተሰብ ህግ አዋጅ 

ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 112 ሆነ በዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 

75/1996 አንቀጽ 127 ዴንጋጌዎች መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ፌርዴ ቤት የባሌና 

ሚስትን ክርክር በሚያይበት ጊዜ እንዯነገሩ ሁኔታ አስፇሊጊ ሁኖ ካገኘው ባሌና ሚስቱን 

በአንዴነት ወይም በተናጠሌ ሲያነጋግር ወይም ጉዲዩን ሲመረምርና ምስክር ሲሰማ 

በዝግ ችልት ያስችሊሌ የሚሇውን የቤተሰብ ህጉ ዴንጋጌ/አንቀጽ 110/ በመጥቀስ ጋብቻና 

ጋብቻ ፌቺ በውክሌና ሉቀርብ አይችሌም በማሇት በተጠሪ የሚቀርበው ክርክር 

ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም ፌርዴ ቤቱ ተጋቢዎችን የሚያነጋግራቸው አስፇሊጊ 

ሁኖ ሲገኝ እንጂ የግዴ ማናጋገር እንዲሇበት የሚዯነግግ ባሇመሆኑ፤ጋብቻ በእንዯራሴ 

መፇጸም በመርህ ዯረጃ የማይቻሌ ቢሆንም ከተጋቢዎች አንዯኛው ጋብቻው ሇመፇጸም 

ፇቃደን በማያሻማ ሁኔታ በመግሇጽ በግንባር ሇመገኘት የማያስችሇው ከባዴ ምክንያት 

ሲያጋጥመው ጉዲዩ ሇፌትህ ሚኒስትሩ ቀርቦ ሲረጋገጥ ጋብቻውን በእንዯራሴ አማካኝነት 

መፇጸም እንዯሚቻሌ በግሌጽ በተሻሻሇው ፋዳራሌ ቤተሰብ ህግ አንቀጽ 12 ተዯንግጓሌ፡፡ 

ጋብቻ ሇመፇጸም በሌዩ ሁኔታ በውክሌና እንዯሚቻሌ ህጉ እየፇቀዯ የፌቺ ጥያቄ 

በውክሌና ሉቀርብ አይችሌም በማሇት በተጠሪ በኩሌ የሚቀርበው ክርክር ተቀባይነት 

ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ እዚህ ሉታይ የሚገባው ነጥብ የውክሌናው ማስረጃ ህጋዊነት 

ነው፡፡ ጉዲይ በስር ፌርዴ ቤት የአመሌካቹ ወኪሌ ሆነው የቀረቡት ሰው በፌርዴ ቤት 

በሚዯረግ ክርክር በተሟጋችነት ሉቆሙ ስሇሚችለ ሰዎች በሔጉ የተመሇከተውን 

መስፇርት  የሚያሟለ ናቸው ወይስ አይዯለም? የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ 
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በመሰረቱ በማናቸውም ፌርዴ ቤት አቤቱታ ሇማቅረብ ወይም ሇመከራከር ባሇጉዲዩ ራሱ 

እንዱቀርብ የሚያስገዴዴ ሔግ ወይም በፌርዴ ቤቱ የተሰጠ የተሇየ ትዔዛዝ የላሇ በሆነ 

ጊዜ ባሇጉዲዩ ራሱ ሇመቅረብ የማይችሌ ወይም የማይፇቅዴ ሲሆን ነገሩን ሇማስረዲት፣ 

ሇመከራከር፣ሇሚጠየቀው ሁለ በቂ መሌስ ሇመስጠት የሚችሌ ሰው በዋናው ባሇጉዲይ 

ተተክቶ በነገረ ፇጅነት፣በወኪሌነት፣በጠበቃነት እንዱከራከር ሇማዴረግ እንዯሚችሌ 

በፌ.ስ.ስ.ሔ.ቁ.57 ተዯንግጎ የሚገኝ ሲሆን በዚሁ ሔግ በቁጥር 60፣61 እና 62  ስር 

የተመሇከቱት ሌዩ ሁኔታዎች እንዯተጠበቁ ሆነው አበሌ ሳይሰጣቸው ስሇላሊ ሰው ሆኖ 

በወኪሌነት ወይም በነገረ ፇጅነት አቤቱታ ሇማቅረብ፣ ሇመከራከር፣ ሇመሟገት እና 

ነገሩን ሇመከታተሌ የሚችለት የዋናው ባሇጉዲይ ባሇቤት፣ወንዴም፣እህት፣ሌጅ፣አባት 

ወይም አያት ስሇመሆናቸው በቁጥር 58(1) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ 

ስሇአመሌካቹ በመሆን ውክሌና የተሰጣቸው የአመሌካች ወንዴም በመሆናቸው ከዋናው 

ባሇጉዲይ ጋር በቁጥር 58(1) ከተመሇከተው የዝምዴና ግንኙነት መካከሌ አንደን 

የሚያሟለ ስሇመሆኑ አከራካሪ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ነገር ግን የውክሌና ሰነዴ ከውጭ 

ሀገር ተዘጋጅቶ የተሰጠ በመሆኑ ከሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 922/2008 

አንጻር መመርመሩ ተገቢ ሁኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ከኢትዮጵያ ውጭ የተዘጋጁ ሰነድች 

ትክክሇኝነታቸው በሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ አዋጅ ቁጥር 922/2008 አንቀጽ 1፤6፤23 

እና 24 ዴንጋጌዎች መሰረት በኢፋዳሪ ውጭ ጉዲይ ሚንስትር እና በኢፋዳሪ የፌትህ 

ሚንስተር የሰነድች ማረጋገጥና ምዝገባ ጽ/ቤት መረጋገጥ እንዲሇበት ተዯንግጓሌ፡፡ 

አመሌካች ሇወንዴሟቸው የሰጡት ውክሌና ስሌጣን በኢፋዳሪ ኢምባሲ ዋሽንግተን 

በቁጥር 05155/09 በቀን 14/07/2009 ዒ.ም የፉርማና ማህተም ትክክሇኛነት ተረጋግጦ 

የተሰጣቸውን ውክሌና የኢፋዳሪ ውጭ ጉዲይ ሚንስተር በቁጥር 28456/10 በቀን 

22/01/2010 ዒ.ም የፉርማ ማህተሙ ህጋዊነት ከተረጋገጠ በኋሊ የኢፋዳሪ የሰነድች 

ማረጋገጫና ምዝገባ ጽ/ቤት በቁጥር ቅጽ/2330/10/2010 በቀን 22/01/2010 ዒ.ም 

ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠና የተመዘገበ የውክሌና ማስረጃ መሆኑን በተጠሪ በኩሌ 

ማስተባበያ ያሌቀረበበት መሆኑ ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ የተሰጠው ውክሌና 

ማስረጃ ይዘትም በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.58 እና በፌ/ብ/ህ/ቁ.2199 አመሌካችን ፌቺን ጨምሮ 

በማናቸውም ጉዲዮች ወክል ሇመከራከርም ሆነ ላሊ የህግ ባሇሙያ ሇመወከሌ 

እንዯሚችለ በውክሌና ሰነዴ ሊይ በግሌጽ የተመሇከተ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም 
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ተጠሪ የውክሌና ማስረጃው ፌትህ ሚንስተርና ውጭ ጉዲይ ሚንስተር ቀርቦ ማህተም 

ተዯርጎ በባሇስሌጣን ፉርማ ተረጋግጦ የቀረበ ባሇመሆኑ ሔጋዊነት የጎዯሇው ነው 

በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ 

በዝርዝር እንዯተገሇጸው የቤተሰብ ህጉ የጋብቻ ፌቺ ክስ በወኪሌ ማቅረብ የማይከሌክሌ 

ሁኖ እያሇ እንዱሁም አመሌካች ሇወንዴሟቸው የሰጡት ውክሌና ማስረጃ የህጉን 

መስፇርት የሚያሟሊ ሁኖ ተወካዩ በራሰቸው ወይም ጠበቃ በመወከሌ ክስ ሇማቅረብና 

ሇመከራከር የሚያስችሊቸው ህጋዊ ውክሌና በመያዝ ያቀረቡት ክስ ውዴቅ በማዴረግ 

የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ብይንና ትእዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሁኖ 

ስሇተገኘ ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡   

 

ው    ሳ    ኔ 

1. በወሊይታ ሶድ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 38955 ህዲር 4 ቀን 2010 ዒ.ም 

ተሰጥቶ በዯ/ብ/ብ/ሔ/ክ/መ/ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ወሊይታ ምዴብ ችልት በመ/ቁ. 

21387 ህዲር 19 ቀን 2010 ዒ.ም በትእዛዝ ያጸናው ብይን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ 

ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የወሊይታ ሶድ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተዘጋውን መዝገብ በማንቀሳቀስ ጉዲዩን 

ተመሌክቶ ተገቢውን እንዱወስን ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 341(1) መሰረት 

መሌሰናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

 ቅ/ሀ                              የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ 

አሇበት፡፡ 
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ውርስ 
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