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         የሠ/መ/ቁ. 63195 

                    ሏምላ 26 ቀን 2003 ዓ.ም 

      ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                   አሌማው ወላ 

                                   ዓሉ መሏመዴ 

                                   ነጋ ደፌሳ 

                                   አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ገረመው ሙሜቻ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አሰፈ ነበበ    -   ጠበቃ አሌማዝ አሰፊ ቀረበች፡፡ 

            መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ክርክር የተጀመረው በአሁንዋ ተጠሪ ክስ አቅራቢነት 
በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ አመሌካችን የከሰሰችው በቤት ሰራተኛነት ተቀጥሬ 
በነበረበት ጊዜ አስገዴድ ዯፌሮኝ በማርገዜ ሌጅ ወሌጃሇሁ፡፡ ሌጅቷን አምኖ ሉቀበሇኝ አሌቻሇም፡፡ 
ስሇዚህም የህፃን መታዯሌ ወሊጅ አባት መሆኑ ተረጋግጦ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች 
በበኩለ ሇክሱ በሰጠው መሌስ ከሳሽ ክሱን የመሰረተችው ተዯፇርኩ ካሇችበት ጊዜ ከአሥር ዓመት 
በሊይ ቆይታ በመሆኑ ክሱ በይርጋ ቀሪ ሆኖአሌ፡፡ በኔ ቤት የቆየችው ሇአንዴ ወር ተኩሌ ያህሌ 
ከመሆኑም  በሊይ፣  በ85   ዓመት  ዕዴሜዬ ሇመዴፇር  የአካሌም ሆነ  የሞራሌ ብቃትም የሇኝም 
/አሌነበረኝም/፡፡ ከሣሽ በእኔ ስሇመዯፇርዋ ማስረጃ የሊትም በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ፌ/ቤቱም በዚህ 
መሌክ የቀረበሇትን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ አመሌካች ህፃን መታዯሌ አባት ነው በማሇት 
ወስኖአሌ፡፡ በዚህ ሊይ ይግባኝ የቀረበሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም በበኩለ ክርክሩን የሰማ 
ሲሆን፣ በመጨረሻም ይግባኝ የተባሇበትን ውሣኔ አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ 
ነው፡፡ 

አመሌካች ታህሣሥ 8 ቀን 2003 ዓ.ም በፃፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች በተሰጠው 
ውሳኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ አቤቱታውን 
አቅርቦአሌ፡፡ በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ 
አቤቱታው በሰበር ችልቱ እንዱታይ የተዯረገው የሥር ፌ/ቤቶች ወዯ ውሳኔው ሇመዴረስ 
የተከተለት አካሄዴ /የክርክር አመራር/ አግባብነት ሉመረመር ይገባሌ በመባለ ነው፡፡ በመሆኑም 
በዚህ ረገዴ አመሌካች እና ተጠሪ ያሰሙትን ክርክር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር 
አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 
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ከሥር ጀምሮ የተዯረገውን ክርክር እና የተሰጡትን ውሣኔዎች ይዘት በዝርዝር 
ተመሌክተናሌ፡፡ ተጠሪ ክስ ስትመሰርት ሰዎችን በምስክርነት የቆጠረች ሲሆን፣ የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/ 
ምርመራ እንዱዯረግሇትም ስሇመጠየቅዋ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክር ከተዯረገበት 
መዝገብ ጭምር ሇማረጋገጥ ችሇናሌ፡፡ አመሌካችም በበኩለ ሰዎችን በመከሊከያ ምስክርነት ቆጥሮ 
ማሰማቱን ተመሌክተናሌ፡፡ ክሱን የሰማው የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ ቀኝ ወገኖችን 
ምስክሮች ከመስማት አሌፍ የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/ ምርመራ እንዱዯረግ አሊዘዘም፡፡ በዚህ ረገዴ 
የሰጠው ምክንያትም አመሌካች የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ማዴረግ እንዯማይችሌ እና እንዯማይገዯዴ 
ገሌጾ መሌስ ሰጥቶአሌ የሚሌ እንዯሆነ ከሰጠው ውሣኔ ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር 
አቤቱታ /ክርክር/ በዋነኛነት የተመሰረተውም በዚሁ ነጥብ ሊይ ነው፡፡ ከሣሽ ተጠሪ ሆኜ ሳሇ 
በአስረጂነት የጠቀሰችው የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ በኔ በተከሣሽ ወጪ ይዯረግ መባለ ትክክሌ አይዯሇም 
በማሇት ተከራክሮአሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሌዋ ሇአቤቱታው በሰጠችው መሌስ አባትነቱን በምስክር 
ያስረዲሁ ስሇሆነ እና አቅምም ስሇላሇኝ የምርመራው ወጪ መሸፇን ያሇበት አባት አይዯሇሁም 
የሚሇው አመሌካች ነው በማሇት ተከራክራሇች፡፡ 

ተጠሪ ከሣሽ እንዯመሆንዋ እንዯ ክሱ ያስረደሌኛሌ ያሇቻቸውን ምስክሮች እና የሔክምና 
ማስረጃ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 223 በተዯነገገው መሠረት በዝርዝር ስሇማቅረቧ በፋዳራሌ 
መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክር ከተዯረገበት መዝገብ ተመሌክተናሌ፡፡ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት የሰማው ምስክሮችን ብቻ እንዯሆነም ተገንዝበናሌ፡፡ ተጠሪ ከማስረጃዎችዋ አንደ የዱ.ኤን.ኤ 
/D.N.A/ ምርመራ እንዯሆነ በማስረጃ ዝርዝር መግሇጫዋ ገሌፃ ሳሇ ፌ/ቤቱ ግን በዚህ ረገዴ 
የተጠየቀውን ማስረጃ አሌሰማም፡፡ ማስረጃውን ያሌሰማበትን ሔጋዊ ምክንያት ያሇው ስሇመሆኑም 
አሌገሇፀም፡፡ ምክንያት ያዯረገው አመሌካች /በወቅቱ ተከሣሽ/ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ሇማዴረግ 
ፇቃዯኛ አይዯሇሁም ወይም አሌገዯዴም ብልአሌ የሚሌ ነው፡፡ ክርክር የተዯረገበት መዝገብ 
አስቀርበን እንዲያነው ፌ/ቤቱ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ እንዱዯረግ ወይም የምርመራው ውጤት 
ይቀርብሇት ዘንዴ የሰጠውን ትዕዛዝ አሊገኘንም፡፡ አመሌካች ሇክሱ የሰጠው መሌስ እንዲየነው ዯግሞ 
በራሴ ገንዘብ /ወጪ/ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ሇማዴረግ አሌገዯዴም የሚሌ ግሌጽ የመከራከሪያ ነጥብ 
ያሇው ነው፡፡ አመሌካች ይህን የመከራከሪያ ነጥብ ሉያነሳ የቻሇው ተጠሪ የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/ 
ምርመራው በተከሣሽ /በአሁኑ አመሌካች/ ወጪ ይዯረግሌኝ በማሇት በማስረጃ ዝርዝር መግሇጫዋ 
ሊይ በመግሇጽዋ /በመጠየቅዋ/ እንዯሆነም ከመዝገቡ ተመሌክተናሌ፡፡ ፌ/ቤቱ አመሌካች የዱ.ኤን.ኤ 
ምርመራ ሇማዴረግ ፇቃዯኛ አይዯሇም ወዯሚሇው መዯምዯሚያ የዯረሰውም ከዚህ በመነሳት 
ይመስሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ ይህ ዓይነቱ አካሄዴ የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ መሠረት ያሇው አይዯሇም፡፡ 

ከሊይ እንዲመሇከትነው ተጠሪ ከሣሽ እንዯመሆንዋ እንዯ ክስ አቀራረብዋ የሚያስረዲሊትን 
ማስረጃ አቅርባ የማሰማት ግዳታ /ሸክም/ አሇባት፡፡ የዱ.ኤን.ኤ /የህክምና ማስረጃ/ እንዯ ላልቹ 
ማስረጃዎች አንደ የተጠሪ ማስረጃ ሆኖ በመቆጠሩ ማስረጃው ቀርቦ ይሰማ ዘንዴ የማዴረግ ግዳታ 
የተጠሪ እንጂ ማስረጃውን በመከሊከያነት ያሌቆጠረው የአመሌካች ግዳታ ሉሆን አይችሌም፤ 
አይገባምም፡፡ ከሣሽ የሆነው ወገን የከሣሽነት ቃለን በመስጠት መመሥረት የሚገባውን ጭብጥና 
ያቀረበውን ክስ የሚዯግፌሇትን ማስረጃ እንዯሚያቀርብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 259/1/ መመሌከቱን 
መገንዘቡም ተገቢ ነው፡፡ የሔክምና ማስረጃው የተቆጠረው በኔ ቢሆንም፤ መቅረብ ያሇበት 
በአመሌካች ወጪ ነው የሚሇው የተጠሪ ክርክር ሲታይ ከመሠረታዊ የማስረጃ ሔግ መርህ የወጣ 
እና ከሳሽ እንዯሚያቀርብ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 259/1/ የተቀመጠውን ዴንጋጌ የሚቃረን በመሆኑ 
ተቀባይነት የሇውም፡፡ በላሊም በኩሌ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ የሔክምና ዘዳን /ሳይንሳዊ/ መሠረት 
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በማዴረግ የሚከናወን በመሆኑ የአስረጂነት ዋጋው ከፌተኛ ግምት የሚሰጠው ነው፡፡ ፌ/ቤቱም 
በሂዯቱ መጨረሻ እውነት ሊይ መዴረስ ሲገባው ማስረጃውን ሳይሰማ የሚያሌፌበት በቂ ምክንያት 
የሇም፡፡ ከዚህ የተነሣም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ወዯ ውሳኔ ያመራው የክርክሩ እና 
የማስረጃ አሰማም ሂዯቱን በሔጉ አግባብ ሳያጠናቅቅ ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤትም ተመሣሣይ መንገዴ በመከተሌ ውሳኔውን ከማፅናት አሌፍ ማስረጃውን አሌሰማም፡፡ 
በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ በክርክር አመራር እና ማስረጃ አቀባበሌ ረገዴ መሠረታዊ  
የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 

ው  ሳ  ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 16229 ሚያዝያ 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠው 
ውሳኔ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 94681 ጥቅምት 11 ቀን 2002 ዓ.ም የሰጠውን 
ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከሣሽ የሆነችው እና ማስረጃውን የቆጠረችውም ተጠሪ 
በመሆንዋ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራው መዯረግ ያሇበት በተጠሪ ወጪ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ክርክሩን በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ በማዴረግ 
የዱ.ኤን.ኤ /D.N.A/ ምርመራውም በተጠሪ ወጪ እንዱዯረግ ትዕዛዝ በመስጠት ውጤቱን 
ካስቀረበ በኋሊ ተገቢውን ይወሰን ዘንዴ ጉዲይ ይመሇስሇት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 
343/1/ መሠረት ወስነናሌ፡፡ 

4. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

ቤ/መ 
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