
41 

 

የሰ/መ/ቁ. 44101 

የካቲት 24 ቀን 2002 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ  

   መንበረፀሏይ ታዯሰ  

   ሑሩት መሇሰ  

   አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ  

አመሌካች፡- ሚስስ ፌራንሱዊስ ፖስተር - ጠበቃ ፇቃደ ሞሊ - ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- 1. ሚ/ር ደክማን ቬኖ  

        2. ሚ/ስ ባርቦት ሇቲቲያ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የጉዱፇቻ ስምምነት የሚፇርስበትን የሔግ አግባብ የሚመሇከት ሲሆን ክርክር የተጀመረው 
በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ብርሃነ ሔይወት የሔጻናት  እና ቤተሰብ መርጃ ዴርጅት የተባሇው ባሁኑ 
ተጠሪዎች ሊይ በመሰረተው ክሰ መነሻ ነው፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇውም የአሁኑ ተጠሪዎች ሔፃን 
ቱለን በጉዱፇቻ ሇመውሰዴ በመጠየቃቸው የአሁኑ አመሌካች በኃሊፉነት የሚመሩት ዴርጅት ሔፃኑን በስር ፌርዴ 
ቤት አመሌካች ከነበረው ብርሃነ ሔይወት የሔፃናትና ቤተሰብ መርጃ ዴርጅት ተቀብል የፌርዴ ቤት ስርዓቱን 
በማከናወን ሊይ እያሇ ተጠሪዎች ሔጻኑን የመውሰዴ ሃሳባቸውን በመቀየራቸው የጉዱፇቻ ስምምነት እንዲይጸዴቅ 
ከውሳኔ በፉት ግሌጽ ዯብዲቤ በመጻፌ ቢያሳውቁም ይህ ዯብዲቤ በወቅቱ ሇፌርዴ ቤቱ ባሇመዴረሱ የጉዱፇቻ 
ስምምነቱ መጽዯቁን ሇተጠሪዎች ፌርዴ ቤቱ የወሰነ ስሇመሆኑ የነገራቸው ቢሆንም ሔጻኑን ሊሇመውሰዴ በወሰደት 
ውሣኔ በመጽናታቸው ሔፃን ቱለ የአሁኑ አመሌካች በሚያስተዲዴሩት ዴርጅት ጊዜያዊ ማቆያ ውስጥ ሇመቆየት 
በመገዯደ ማቆያው ሇወዯፉት የጉዱፇቻ ወሊጅ የሆኑትን የአሁኑን ተጠሪዎች ዴርጊት የሔፃኑን የወዯፉት ሔይወት 
እና እዴገት በከፌተኛ ሁኔታ የሚያሰጋ በመሆኑ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ መሠረት እንዱሰረዝ ሇፌርዴ ቤቱ 
ጥያቄ ማቅረቡን፣ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የተጠሪዎች 
አዴራጏት የሔፃኑን ሔይወት በአዯጋ ሊይ የሚጥሌ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በሚሌ ምክንያት ሳይቀበሇው 
መቅረቱን ነው፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 
ፌርዴ ቤቱ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ሙለ በሙለ አጽንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሳኔ ሇማስቀየር ነው፡፡  

 የአመሌካች ጠበቃ የካቲት 27 ቀን 2001 ዓ.ም በፃፈት ሁሇት ገጽ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች 
ውሳኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለበትን ምክንያት ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ አቤቱታው 
ተመርምሮም በይግባኝ በነበረው የክርክሩ ሂዯት የተጠሪዎች ወኪሌ ቀርበው የጉዱፇቻ ውለ ቢፇርስ ተቋውሞ 
የሇኝም እያለ ፌርዴ ቤቱ ውለ ሉፇርስ አይገባም በማሇት መወሰኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑን ሇመመርመር 
ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጏ ሇተጠሪዎች በጋዜጣ ጥሪ ቢዯረግሊቸውም የቃሌ ክርክሩ 
በሚሰማበት ወቅት ባሇመቅረባቸው ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ተዯርጎአሌ፡፡  

 የክርክሩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም ጉዲዩን ሇስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ግሌባጭ እና 
አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር 
መርምሮታሌ፡፡  

በላለበት የሚታይ ነው 
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 የጉዱፇቻ ስምምነት ከፀዯቀ በኋሊ በማናቸውም ምክንያት ሉፇርስ የማይችሌ  ስሇመሆኑ በፀንሰ ሃሳብ 
ዯረጃ ተቀባይነት ያሇው ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 195(1) 
የሚያሳይ ቢሆንም የዚሁ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ሁሇት የጉዱፇቻ ስምምነት የሚፇርስባቸውን ምክንያቶችን 
ዯንግጓሌ፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መንፇስ ሲታይም በጉዱፇቻ አዴራጊው ሌጁን በዓሇም አቀፌ የሔጻናት እና ሰብአዊ 
መብት ዴንጋጌዎችን በሚፃረርና የሌጁን ጥቅምና ዯህንነት በሚጎዲ አኳኋን መያዙን ማረጋገጥ የሚያስችለ 
ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ የጉዱፇቻ ስምምነቱ እንዱቀጥሌ ማዴረግ የሚያስገኘው ፊይዲ ባሇመኖሩ ጉዲዩን 
በሚመሇከተው ማንኛውም አመሌካች ጠያቂነት መሰረዝ እንዯሚቻሌ ታመኖበት ዴንጋጌው መቀመጡን የተሻሻሇው 
የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ ሏተታ  ምክንያት ያስገነዝባሌ፡፡  

 ሔጉ ጉዱፇቻ በሚወሰደት ሌጆች ሊይ በተጨባጭ እና በተግባር የሚያጋጥሙ ችግሮችን ማገናዘብ 
የሚጠበቅበት በመሆኑ የዴንጋጌው መካተት የሔፃናትን ጥቅምና ዯህንነት ከመጠበቅ አኳያ ጠቀሜታው የጎሊ 
ስሇመሆኑም የሚታመን ነው፡፡ ዴንጋጌው በአተረጓጏም ሊይ ጥንቃቄ ካሌተዯረገ የጉዱፇቻ ስምምነት እንዱሰረዝ 
ጥያቄ ማቅረብ የሚቻሇው በሌጁ አኗኗርና አያያዝ እንዱሁም በወዯፉት ሔይወቱ ሊይ በተጨባጭ የዯረሰ ጉዲት 
ወይም ወዯፉት ሉዯርስ የሚችሌ ጉዲት ስሇመኖሩ ማረጋገጥ በሚቻሌበት  ጊዜ ይሆናሌ ፌርዴ ቤቱም የስምምነቱ 
መሰረዝ የሚያስገኘው ጠቀሜታ በሚገባ ማጤንና መመዘን የሚጠበቅበት ስሇመሆኑ የሔግ መንፇስና ይዘት ያሳያሌ  

በመሠረቱ ጉዱፇቻ በሔግ ጥበቃ የሚያስፇሌገው በዋናነት የሌጁን ጥቅም ሇመጠበቅ ሲባሌ ነው፡፡ 
የሔፃናትና ጥቅም ሇመጠበቅ ሲባሌ የተሇያዩ ስምምነቶች በዓሇምና በአህጉር ዯረጃ ተፇርመው በስራ ሊይ 
/እየተተገበሩ/ ይገኛለ፡፡ ከስምምነቶች ውስጥም የሔጻናት መብቶች ኮንቬንሽንና የአፌሪካ ሔፃናት መብቶችና 
ዯህንነት ቻርተር ተጠቃሾች ናቸው፡፡ ሏገራችን ኢትዮጵያም የሔጻናት መብቶች ኮንቬንሽንን ህዲር 29 ቀን 1984 
ዓ.ም የአፌሪካ ሔጻናት መብቶችና ዯህንነት ቻርተርን ዯግሞ እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 02 ቀን 2002 አጽዴቃሇች፡፡ 
ከእነዚህም በተጨማሪ የሔጻናትን መብትንና ዯህንነትን በሚመሇከት የፋዳራለ ሔገ-መንግሥት የተሻሻሇው 
የፋዳራለ የቤተሰብ ሔግ እና ላልች ሔጏች በስራ ሊይ ይገኛለ፡፡ በዓሇም አቀፌም በአህጉርም ሆነ በአገር ዯረጃ 
ያለት እነዚህ ሔጏች መሠታዊ መርሆዎችን ይዘዋሌ፡፡ በእነዚህ ሔጏች ከተካተቱት መሠረታዊ መርሆዎች አንደ 
ሔጻናትን በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሇሔጻናት ጥቅምና ዯህንነት (The Best interest of the child) ቅዴሚያ መስጠት 
የሚሇው መርህ ይገኝበታሌ፡፡  

 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሔገ-መንግሥት ኢትዮዽያ ያፀዯቀቻቸውን የዓሇም አቀፌ ስምምነቶችን የአገሪቱ የሔግ አካሌ 
መሆናቸውን በአንቀጽ 9(4) ስር ከመዯንገጉና በሔገ-መንግሥቱ በስፊት ሽፊን የተሰጣቸው መሠረታዊ  የመብቶችና 
የነጻነቶች ዴንጋጌዎች ሀገሪቱን ከተቀበሇቻቸውና ዓሇም አቀፌ የሰብአዊ መብቶች ሔግጋት ስምምነቶች ወይም 
ሰነድች መርሆዎች ጋር በተጣጣመ መንገዴ መተርጏም ያሇበት ስሇመሆኑ ከማስቀመጡም በተጨማሪ የሔጻናትን 
ሌዩ ችግር ከግምት ውስጥ ያስገቡ ንዐስ ዴንጋጌዎች የያዘ አንቀጽ 36 ዯንግጓሌ፡፡ የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 
ሁሇት ሔፃናትን የሚመሇከቱ እርምጃዎች በሚወሰደበት ጊዜ ሁለ የመንግስታዊ ወይም የበጏ አዴራጏት ተቋማት 
እንዱሁም ፌርዴ ቤቶችንና አስተዲዯር ባሇስሌጣናት ወይም የሔግ አውጪው አካሊት የሔጻናትን ዯህንነት 
በቀዯምትነት መታሰብ ያሇበት ስሇመሆኑ አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ ዯንግጓሌ፡፡ ይህንኑ የሔገ-መንግሥቱ ዴንጋጌ 
ሇማስፇፀም የወጡ ፖሉሲዎች ወይም ሔጏችም መንፇሳቸው ሲታይ ሇሔፃናት መብትና ዯህንነት በተገቢው ሁኔታ 
የማስከበር ዓሊማን ግንዛቤ ውስጥ ያስገቡ ናቸው ተብል ይታሰባሌ፡፡  

 ጉዱፇቻ ሔፃናትን የሚመሇከቱ እርምጃዎች ተብሇው በሔገ-መንግሥቱ ከተጠቀሱት ነገሮች አንደ መሆኑ 
የሚያከራክር ነጥብ ካሇመሆኑም በሊይ ሔገ- መንግሥቱ በአንቀጽ 36(5) ስር መንግሥት ሇእጓሇማውታን ሌዩ 
ጥበቃ እንዯሚያዯርግሊቸው በጉዱፇቻ የሚያዴጉበትን ስርዓት የሚያመቻቹና የሚያስፊፈ እንዱሁም 
ዯህንነታቸውንና ትምህርታቸውን የሚያራምደ ተቋሞች እንዱመሰርቱ እንዯሚያበረታታ በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ 
ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው የጉዱፇቻ ጉዲይ ከሔገ-መንግሥቱ ከተቀመጠው መርህ ኢትዮጵያ ካፀዯቀቻቸው 
የሔፃናት መብት ኮንቬንሽን እንዱሁም ከተሻሻሇው የፋዳራለ ቤተሰብ ሔግና ከላልች አግባብነት ካሊቸው ሰነድች 
ይዘትና መንፇስ በጥንቃቄ መታየት ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ ይህ ችልት አግባብነት ያሊቸውን ሔጏች 
በመመርመርም የሔፃናት መብትና ጥቅም ሇማስከበር በቀዯምትነት ሉታይ የሚገባው መርህ የሔፃናት ጥቅምና 
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ዯህንነት (the best interest of the child) ስሇመሆኑ በመ/ቁጥር 23632፣35710 እና በላልች በርካታ 
መዛግብት አስገዲጅነት ያሇውን ውሳኔ ሠጥቷሌ፡፡  

 ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸው ሔጏች ይዘታቸው ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን ወዯ ተያዘው ጉዲይ 
ስንመሇስም አመሌካች ሔፃን ቱለ ከተጠሪዎች ጋር የተዯረገሇት የጉዱፇቻ ውሌ እንዱፇርስ ጥያቄ ያቀረቡት 
ተጠሪዎች ሔፃኑን ሊሇመውሰዴ በመግሇጻቸውና በውሳኔያቸውም በመጽናታቸው ሔፃን ቱለ አመሌካች 
በሚያስተዲዴሩት ጊዜያዊ ማቆያ ውስጥ ሇመቆየት ግዴ ያሇ መሆኑን ማቆያውም ሇሔፃኑ ሔይወቱ 
የሚያስፇሌጉትን ነገሮችን ያሟሊ ባሇመሆኑና ሇላሊ ወሊጅ ሇመስጠት ባሇመቻለ በሔፃኑ የወዯፉት እዴገት 
የተጠሪዎች አዴራጏት ከፌተኛ ጉዲት የሚያዯርስ መሆኑን በመግሇጽ ነው፡፡ የበታች ፌርዴ ቤተች ተጠሪዎች ሔፃን 
ቱለን ሊሇመውሰዴ በወሰደት ውሳኔ መጽናታቸውን አረጋጋጠው የአመሌካችን ጥያቄ ሳይቀበለት የቀሩት 
ተጠሪዎች ሔፃኑን ካሇመውሰዴ የወሰኑት ውሳኔ ሔፃኑ አሊስዯሰተንም፣ ህጻኑን ሇመውሰዴ ፌሊጏት አሊሰዯሩም፣  
በቤተሰብ ሔጉ አንቀጽ 195(2) ስር የተመሇከቱት ምክንያቶች አሌተሟለም በሚሌ ምክንያት ሆኖ በላሊ ምክንያት 
የተዯገፇ ስሇመሆኑ አሌተረጋገጠም በማሇት ነው፡፡  

 ከፌ ብሇን እንዯተመሇከትነው በጉዱፇቻ አዴራጊው ሌጁን በዓሇም አቀፌ የሔፃናት እና ሰብአዊ መብት 
ዴንጋጌዎችን በሚፃረርና የሌጁን ጥቅምና ዯህንነት በሚጏዲ አኳኋን መያዙን ማረጋገጥ የሚያስችለ ሁኔታዎች 
ሲያጋጥሙ የጉዱፇቻ ስምምነቱ እንዱቀጥሌ ማዴረግ የሚያስገኘው ፊይዲ ባሇመኖሩ ጉዲዩን በሚመሇከተው 
ማንኛውም አመሌካች ጠያቂነት መሰረዝ እንዯሚቻሌ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 195 
እና 196 ተዯንግጓሌ፡፡ አንቀጽ 195(2) በተሇይ ሲታይም ጉዱፇቻ አዴራጊው በጉዱፇቻ የተቀበሇውን ሌጅ እንዯሌጅ 
ከማሳዯግ ፊንታ በባርነት ወይም በባርነት በሚመስሌ ሁኔታ ወይም ከግብረ ገብ ውጪ በሆኑ ተግባሮች 
እንዱሰማራ በማዴረግ መጠቀሚያ ያዯረገው እንዯሆነ ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ የሌጁን የወዯፉት ሔይወት 
ክፈኛ በሚጎዲ አኳኋን የያዘው መሆኑን (ሰረዝ የተጨመረ) የተረዲ እንዯሆነ  ፌርዴ ቤቱ የጉዱፇቻ ስምምነቱን 
ሇመሰረዝ እንዯሚችሌ አስቀምጧሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይም ሔጻን ቱለ ያሇበት ሁኔታ ሲታይ እና ተጠሪዎች ሔፃኑን 
ሇመውሰዴ ፌቃዯኛ ሇመሆን ያሇመቻሊቸው እንዱሁም በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በነበረው ክርክር የተጠሪዎች 
ወኪሌ ቀርበው “ሌጁን አንዯማንወስዴ የጉዱፇቻ ውለ ከመጽዯቁ በፉት የገሇጽን በመሆኑ ሌጁን ሇመውሰዴ 
አንገዯዴም የጉዱፇቻ ስምምነቱ  ቢፇርስ አንቃወምም” በማሇት መከራከራቸው ሲታይ በሔፃኑ የወዯፉት ሔይወት 
ችግር አያስከትሌም ብል ሇመዯምዯም የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤቶች በጉዲዩ ሊይ 
የቀረበውን ክርክር ከሔጉ መንፇስ ጋር ባግባቡ ሳያገናዝቡ የጉዱፇቻ ስምምነት ሉፇርስ አይገባም በማሇት 
መወሰናቸው የሔፃኑን እዴገት የሚጏዲ በመሆኑ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፇርዴ ቤት በመ/ቁጥር 111497 ሔዲር 05 ቀን 2001 እና ታህሳስ 04 ቀን 
2001 ዓ.ም ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 75193 የካቲት 12 ቀን 2001 ዓ.ም 
የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. ተጠሪዎች ሔፃን ቱለን ሇመውሰዴ የካቲት 26 ቀን 2000 ዓ.ም ያዯጉት እና መጋቢት 25 ቀን 2000 
ዓ.ም በፌርዴ ቤት የፀዯቀ የጉዱፇቻ ስምምነት ውሌ ፇራሽ ነው ብሇናሌ፡፡ ይህንኑ አውቀው ተገቢውን 
እንዱፇጽሙ ሇስር ፌርዴ ቤቶች ይፃፌ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ፀ/መ  
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