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 የሰ/መ/ቁ. 67924 

መጋቢት 26 ቀን 2004 ዓ.ም.  

                             ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

                                    ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                    ዓሉ መሏመዴ 

                                     ነጋ ደፌሣ 

                                     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡-  ወ/ሮ ምንያ ገ/ሥሊሴ - አሌቀረቡም           

ተጠሪዎች ፡- ወ/ሪት መሠረት ዓሇማሁ - አሌቀረበም 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርምራ ሲሆን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
 

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው በጋብቻ ተሳስረው የነበሩ ተጋቢዎች ሇረዥም ጊዜ ተሇያይተው 
በመኖራቸው ምክንያት ይህ የትዲር ግንኙነት ተቋርጧሌ የሚባሇው እንዳት ነው? የሚሇውን 
አከራካሪ ነጥብ አስመሌክቶ የአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በአብሊጫ ዴምፅ የሰጠውን 
ዲኝነት ከዚህ ቀዯም በዚህ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ የህግ ጥያቄ 
አስመሌክቶ ከሰጠው ትርጉም ጋር በማገናዘብ አግባብነቱን ሇመመሌከት በሚሌ ነው፡፡ 
 

የጉዲዩም መነሻ የአሁን አመሌካች በአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሚስትነታቸውን 
የሚያረጋግጥ ውሳኔ ካገኙ በኋሊ የአሁን ተጠሪ የሟች ሌጅ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 358 መሰረት 
ይኸው ውሳኔ መብታቸውን እንዯሚነካ በማስረዲት የክርክር ተካፊይ ከሆኑ በኋሊ አመሌካችና 
ሟች አባቴ በህግ በታወቀ የጋብቻ ሥርዓት ግንኙነት አሌመሰረቱም፤ ጋብቻ አሇ እንኳ ቢባሌ 
አመሌካች ከአስር ዓመታት በሊይ ኑሯቸውን ውጭ አገር አዴርገው ተሇያይተው የኖሩ በመሆኑ 
ጋብቻው ፇራሽ ነው፡፡ በመሆኑም የተሰጠው የሚስትነት ማረጋገጫ ውሳኔ ይሰረዝሌኝ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱም ጉዲዩን እንዯገና አንቀሳቅሶ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ በአመሌካችና 
በሟች መካከሌ የጋብቻ ግንኙነት ስሇመኖሩ በሁኔታ ተረጋግጧሌ፡፡ ምንም እንኳ አመሌካችና 
ሟች ጋብቻቸው ባሇበት ጊዜ በተሇያየ ሀገር ተሇያይተው መኖራቸው ቢታወቅም ጋብቻቸውን ቀሪ 
አያዯርገውም፡፡ ምክንያቱም በፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ አንቀጽ 55 እንዯተመሇከተው 
ተጋቢዎች በስምምነት ሇተወሰነ ወይም ሊሌተወሰነ ጊዜ ተሇያይተው መኖር እንዯሚችለና 
መብታቸው ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን አመሌካች የሟች ሚስት ናቸው በማሇት 
የተሰጠው የሚስትነት ማረጋገጫ ውሳኔ ሉሰረዝ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ የአ/አበባ 
ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የአሁን አመሌካችና ሟች የጋብቻ ግንኙነት የነበራቸው ስሇመሆኑ 
በማስረጃ መረጋገጡን ተቀብል፤ ነገር ግን ሁሇቱም ሇ18 ዓመታት ያህሌ ተሇያይተው 
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በመኖራቸው ምክንያት የቀጠሇ የትዲር ግንኙነት እንዲሌነበረ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 31891 ሇረዥም ጊዜ ተሇያይተው ከኖሩ፤ በዚህም 
ጊዜ ውስጥ የባሌና ሚስት ዓይነት ግንኙነት ያሌነበራቸው ሰዎች ሚስትነት ወይም ባሌነት 
ተረጋግጦ ማስረጃ ሉሰጣቸው እንዯማይችሌ ያመሇከተ ሲሆን በላልች የሰበር ሰሚ ችልት 
መዝገቦችም ተመሳሳይ የህግ ትርጉም ተሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤት ሟችና የአሁን 
አመሌካች ሇ18 ዓመት ተሇያይተው የኖሩና በዚህም ጊዜ ውስጥ የትዲር ግንኙነታቸው 
ባቋረጡበት ሁኔታ የአሁን አመሌካች ሚስት ናቸው በማሇት የሰጠው ውሳኔ አግባብ ሆኖ 
አሌተገኘም በሚሇው ትችቱ መነሻ የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ ሽሮታሌ፡፡ የአ/አበባ ከተማ ሰበር ሰሚ 
ችልትም ይኸው የይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ውሳኔ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አሌተገኘም 
በማሇት የአሁን ተጠሪን አስቀርቦ ሳያከራክር መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ 
 

የጉዲዩ አመጣጥ ባጭሩ ይህንኑ ሲመስሌ ግራ ቀኙ ከዚህ ቀዯም በስር ፌ/ቤቶች በየዯረጃው 
ያቀረቡትን ክርክር በማጠናከር በሰበር ዯረጃ የፀሁፌ ክርክራቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ እንዯመረመርነውም የአሁን አመሌካችና የተጠሪ 
አባት ሟች የጋብቻ ግንኙነት የነበራቸው ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤቶች በተሰጡት ዲኝነቶች 
የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን አከራካሪ ነጥብ ሆኖ የተገኘው ይህ የጋብቻ ግንኙነትታቸው ሁሇቱም 
ተሇያይተው በመኖራቸው ምክንያት ተቋርጧሌ ወይስ አሌተቋረጠም በሚሇው ጭብጥ ስር 
የተሰጠው የይግባኝ ሰሚው እና የሰበር ሰሚው ችልት ውሳኔዎች ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በዚህ 
አከራካሪ ነጥብ ስር በላልች ወገኖች ክርክር መነሻ የሰጠውን ትርጉም መሰረት ያዯረገ ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡  
 
የአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ምንም እንኳ የአሁን አመሌካችና ሟች በተሇያየ ሀገር 
በመኖራቸው በኑሮ የተሇያዩ ቢሆኑም የጋብቻ ግንኙነታቸው ግን ሳይቋረጥ የዘሇቀ መሆኑ 
ተረጋግጧሌ የሚሌ ውሳኔ የሰጠው በአሁን አመሌካች በኩሌ የቀረቡትን የሰው እና የተሇያዩ 
የሰነዴና ገሊጭ ማስረጃዎችን መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ በአኳያው ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በሁሇቱ 
ተጋቢዎች መካከሌ የነበረው የጋብቻ ግንኙነት መቋረጡን አረጋግጫሇሁ ያሇው በአመሌካች በኩሌ 
በቀረበው የሰነዴ እና ገሊጭ ማስረጃ ሆኖ የቀረበውን በቪዱዮ የተቀረፀውን ምስሌ ብቻ ምርኩዝ 
አዴርጏ የማስረዲት ብቃቱን በመመዘን እንዯሆነ የውሳኔው ግሌባጭ አስረጂ ነው፡፡ ይኸውም 
የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቅርቦ ከተመሇከተውና ሇውሳኔው መነሻ አዴርጎ ከያዘው 
ማስረጃ መካከሌ፤ በአመሌካች አማካኝነት የቀረቡት የዯብዲቤ ሌውውጦችና ፌቶግራፍች ተጠሪዋ 
የአሁኑ አመሌካች በውጭ ሀገር በነበረችበት ጊዜ ከሟች ጋር የነበራት ግንኙነት አሇመቋረጡን 
ያመሇክታሌ፤ የወረዲ 19 መረዲጃ እዴር የቀረበው መግሇጫ ሟች እና የአሁን አመሌካች በባሌና 
ሚስት መመዝገባቸውን አረጋግጦ በመሊኩ፤ የቀረበውም የቪዱዮ ፉሌም የአሁን አመሌካች 
ከውጭ ሀገር ሇሟች በምትሌከው ገንዘብ ሟች ቤቱን እየሰሩ መሆኑን በማረጋገጥ የዯረሰበትን 
ውጤት ሇባሇቤታቸው ሇአሁን አመሌካች ሇመግሇፅ መሌዕክቱን ሇመሊክ የተቀረፀ ሲሆን ከዚሁ 
ምስሌ ሟች ከአሁን አመሌካች ጋር የትዲር ግንኙነታቸው ያሌተቋረጠ መሆኑን ሇመገንዘብ 
ተችሎሌ በሚሌ የማስረጃውን አግባብነትና ሚዛን የመረመረበትን ክፌሌ ይግባኝ ሰሚው 
ከፌተኛው ፌ/ቤት ከዕዴር የመጣው ማስረጃ የዕዴሩ ማህተምም ሆነ ቁጥር የላሇው በመሆኑ 
ተአማኒነት ያሇው ነው ብል ሇመቀበሌ የሚቻሌ አይዯሇም፤ የግሌ ዯብዲቤዎችና ፌ/ቤቱ 
የተመሇከተው የቪዱዮ ማስረጃ የትዲር ግንኙነቱ ስሇመቀጠለ የሚያመሇክት ነገር የላሊቸውና 
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እምነት የሚጣሌባቸው ማስረጃዎች አይዯለም፡፡ ሇሟች 40 ቀን መታሰቢያ የታተመው የጥሪ 
ወረቀትም በማንኛውም ጊዜ ሉታተም የሚችሌ በመሆኑ ታማኝነት ያሇው አይዯሇም የሚሇውን 
ትችት በመስጠት ከጋብቻ የመነጨው ግንኙነት ስሇመቀጠለ በማስረጃ አሌተረጋገጠም ከሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ 
 
በእርግጥ ይህ በፌሬ ነገርና ፌሬ ነገርን ሇማስረዲት የቀረበውን ማስረጃ ታማኝነት የመመርመርና 
የማስረዲት አቅሙን የመመዘን ሥሌጣኑ የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እንጂ ሇዚሁ የሰበር ሰሚ ችልት 
በህግ የተሰጠው ሥሌጣን ባሇመሆኑ በዚህ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በማስረጃ አመዛዘን ረገዴ 
የሰጠውን ዲኝነት እንዯገና ሇመመርመርና፤ አግባብነቱን ሇማየት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡  
 
ይሁን እንጂ በአሁን አመሌካችና በሟች መካከሌ የነበረው የጋብቻ ግንኙነት በመኖሪያ ቦታ 
መሇያየት የተነሳ ሳይቋረጥ ግንኙነቱ እንዲሇ፤ እንዯቀጠሇ ነበር በማሇት የአሁን አመሌካች 
ያቀረቡት ማስረጃ እና የመጀመሪያው ዯረጃ ፌ/ቤት ሇሰጠው ውሳኔ ምርኩዝ አዴርጎ የያዘው 
ማስረጃ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በይግባኝ ሰሚነት ሥሌጣኑ ትችት ባሳረፇበት የሰነዴ እና ገሊጭ 
ማስረጃዎች ሊይ ብቻ የተገዯበ አይዯሇም፡፡ የሟች እህት የሆኑትን እና የሟች ጏረቤትን 
የምስክርነት ቃሌ ሁለ የያዘ ነው፡፡ ሇጉዲዩ አግባብነት ካሇው የምስክርነት ቃሌ ውስጥ ሁሇቱም 
በአካባቢው በእዴር፣ እና በቤት ስራ ማህበር በባሌና ሚስትነት እንዯሚታወቁ፤ ሟች ሥራ 
ስሊሌነበራቸው ተጠሪዋ የቤተሰባቸውን ኑሮ ሇመሇወጥ ከባሇቤታቸው ጋር ባዯረጉት ስምምነት 
ወዯ ውጭ አገር ሄዯው ሥራ በመስራት በሚሌኩት ገንዘብ ቤት መስራታቸውን ሟችም 
ሲታመም ገንዘብ በመሊክ ታስታምመው እንዯነበር እስከ ሟች ዕሇተ-ሞት በትዲር ሁኔታ ውስጥ 
እንዯነበሩ በመግሇጽ ያረጋገጡበት ይገኝበታሌ፡፡ 
 
ስሇዚህ የሰው ማስረጃ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ያሇው የሇም፡፡ ክርክርን ሇማስረዲት የቀረበን 
ማስረጃ ከማስረጃው አግባብነት ተቀባይነት እና የማሳመን ብቃት አንጻር በማየት የማይቀበሇው 
ሆኖ በመገኘቱ ምክንያት ሳይመሇከተው የቀረ ካሌሆነ በቀር ክርክርን በማስረዲት የቀረበን 
የተከራካሪ ወገን ማስረጃ በዘፇቀዯ ውዴቅ ማዴረግ እንዯማይችሌ ስሇማስረጃ አቀባበሌ በተዯነገጉት 
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 257፣ 258 እና 259 ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም የተከራካሪ ወገንን የመዯመጥ 
መብት ሇማስከበር ሲባሌ የተዘረጋ ሥርዓት ነው፡፡ እንዱሁም የበታች ፌ/ቤት ወይም ይግባኝ 
ሰሚው ፌ/ቤት በክርክርና ክርክርን ሇማስረዲት የቀረበን፤ የተሰማን ማስረጃ አንዴ በአንዴ 
በማገናዘብ በመተቸት፤ የሚቀበሇውንና የማይቀበሇውን በመሇየት ዲኝነት መስጠት እንዯሚገባ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 181 እና 182 በተመሇከተው የፌርዴ አፃፃፌ ሥርዓት ተዯንግጓሌ፡፡ የበሊይ 
ፌ/ቤትም ይህ ዲኝነት የፌርዴ አፃፃፌ ስህተት የማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓት ጉዴሇት መፇፀሙን 
የሥር ፌ/ቤቶች የመዝገብ ግሌባጭ የሚያስረዲና ሳይመረመርና ሳይታይ የታሇፇው የማስረጃ 
ይዘት በመዝገቡ ሊይ ሰፌሮ ከተገኘ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 242 መሰረት በዚሁ የመዝገብ ግሌባጭ 
ሊይ በመመርኮዝ አስፇሊጊውን ዲኝነት መስጠት እንዯሚቻሌም ተመሌክቷሌ፡፡ 
 
ስሇሆነም የአሁን አመሌካችና የሟች የጋብቻ ግንኙነት ሳይቋረጥ እስከ ሟች ዕሇተ ሞት ዴረስ 
ግንኙነት የቀጠሇ ስሇመሆኑ የሥር የአ/አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰው ማስረጃ ያረጋገጠው 
የፌሬ ነገር ጉዲይ ስሇመሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ ይህም ከሆነ በሀገሪቱ ወጥ የሆነ የህግ አተረጓጎምና 
አፇጻጸም ማስፇን ይቻሌ ዘንዴ እንዯ አንዴ ስሌት ተቆጥሮ በወጣው በአዋጅ ቁጥር 454/97 
ዴንጋጌ መሰረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ከአምስት ያሊነሱ ዲኞች 
ተሰይመው የሰጡት የህግ ትርጉም በበታች ፌ/ቤቶች የአስገዲጅነት ኃይሌ ወይም ባህርይ 
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የሚኖረው ትርጉም በተሰጠበት እና ዲኝነት እንዱሰጥበት በቀረበው ጉዲዮች መካከሌ የተነሳው 
የፌሬ ነገርና የህግ ጥያቄ የተመሳሰሇ ሆኖ ከተገኘ ብቻ ነው፡፡ 
 
ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዚህ አዋጅ መሰረት የተጠቀሰውንና አስቀዴሞ ትርጉም የተሰጠበትን 
በሰበር መ/ቁ 31891 የተሰጠውን ውሳኔ ማየት እንዯሚቻሇው ሁሇቱም ሇ12 ዓመታት 
ተሇያይተው እንዯኖሩ ተጠሪም በውጭ ሀገር በመኖር ሊይ እንዲሇች ላሊ ባሌ አግብታ ትኖር 
እንዯነበር በክርክር ዯረጃ የቀረበው ሳይጣራ የተሰጠ ውሳኔ ስሇሆነ እንዯገና ተጣርቶ ሉወሰን 
ይገባሌ በማሇት ሇሰጠው ዲኝነት እንዱሁም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በዯፇናው የፋዳራሌ ሰበር 
ሰሚ ችልት ትርጉም በሰጠባቸው "ላልች መዝገቦች"  የሚሇው አገሊሇጽ በሰበር መ/ቁ 14290፤ 
20938 የተሰጠውን ሇመጥቀስ ተፇሌጏ ከሆነም ተሇያይተው የኖሩ ተጋቢዎች በየፉናቸው 
የየራሳቸውን ህይወት ስሇመጀመራቸው ሟች ላሊ ሚስት አግብተው ስሇመኖራቸው ተረጋግጦ  
መሆኑ ሁለ ታይቶ ትርጉም የተሰጠበት ስሇሆነ በፌሬ ነገር ረገዴ በአሁን አመሌካች በምንያ 
ገ/ስሊሴ እና ተጠሪ ወ/ሪት መሰረት ዓሇማየሁ መካከሌ ከተነሳው ክርክር ጋር የሚመሳሰሌ 
አይዯሇም፡፡ የሚመሳሰሌ ባሇመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 454/97 መሰረት ታይቶ ሉወሰን የሚችሌ 
አይዯሇም፡፡ 
 
በመሆኑም የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እና የከተማው ሰበር ሰሚ ችልት 
የሰጡት ውሳኔ ከማስረጃ አቀባበሌ ሥርዓትና ከአዋጅ ቁጥር 454/97 አፇጻጸም ረገዴ አንጻር 
ሲታይ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም 
የሚከተሇውንም ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በመ/ቁ 14194 በ26/2/2003 ዓ.ም. የሰጠው 
ፌርዴ፤ በአ/አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች የሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 14801 በ20/7/03 ዓ.ም. 
በአብሊጫ ዴምፅ የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የአ/አበባ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 1706/00 በቀን 6/11/2002 ዓ.ም. 
የሰጠው  ፌርዴ ፀንቷሌ፡፡ 

   ይህ የሰበር ክርክር ስሊስከተሇው ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡ 
   መዝገቡ ተዘግቷሌ፤   

                                የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ት/ዘ 
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