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የሰ/መ/ቁ. 72420 

ሚያዝያ 22 ቀን 2004 ዓ.ም. 

                            ዲኞች፡-  ሏጎስ ወሌደ 

                                    ተሻገር ገ/ስሊሴ 

                                    አሌማው ወላ 

                                    ነጋ ደፌሣ 

                                    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ኬሪያት ያህያ  -   ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- ሏጂ ጅሀዴ ኡመር በላሇበት 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የባሌና ሚስት የፌቺ ውጤትን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን የተጀመረው በጅማ ከተማ ወረዲ 
ፌርዴ ቤት በአመሌካች ከሳሽነት ነው፡፡ አመሌካች ባቀረበችው ክስ በግራ ቀኙ  መካከሌ የነበረው 
ጋብቻ በፌቺ በጅማ ዞን የሸሪአ ፌርዴ ቤት የፇረሰ መሆኑን፣ ከፌቺ በኋሊ የጋብቻ ውጤትን 
በተመሇከተ ግን በመዯበኛ ፌርዴ ቤት የመጠየቅ መብት ተጠብቆሌኝ ውሳኔ የተሰጠ በመሆኑ 
ዴርሻዬን እንዱሰጠኝ በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪም መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ በሰጠው መሌስ ጉዲዩ 
ከዚህ በፉት ሇዚሁ የወረዲ ፌርዴ ቤት ቀርቦ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ውሳኔ መሰጠት ያሇበት 
የፌቺ ውሳኔ የሰጠው ፌርዴ ቤት ራሱ ስሇመሆኑ በማመሌከት ውሳኔ ያገኘ በመሆኑ ዴጋሚ 
ሉታይ አይገባውም በሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ተቃውሞ አቅርቧሌ፡፡ 
 
ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የክሌለ የወረዲ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር 
በመስማት ቀዯም ሲሌ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ክስ ቀርቦ ማየት ያሇበት የፌቺ ውሳኔውን 
የሰጠው ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ይሄው ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠበት በመሆኑ ዴጋሚ ሉቀርብ 
አይገባም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.5 እና 245/2/ መሰረት በቀረበው የመጀመሪያ ዯረጃ 
መቃወሚያ መሰረት ውዴቅ በማዴረግ መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ ይሄው ውሳኔ በክሌለ የከፌተኛ 
ፌርዴ ቤትም ሆነ የሰበር ሰሚ ችልት ጸንቷሌ፡፡ 
 
አሁን የቀረበው ቅሬታ በዚሁ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካች ነሏሴ 26 ቀን 2003 ዓ.ም 
በተጻፇ ባቀረበችው አቤቱታ መሰረታዊ የህግ ስህተት ተፇጽሞባቸዋሌ ያሇቻቸውን ነጥቦች ያነሳች 
ሲሆን ፌሬ-ሃሳቡ፡- በመካከሊችን የነበረው ጋብቻ በጅማ ዞን ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ከፇረሰ በኋሊ የፌቺ 
ውጤትን በተመሇከተ ሇጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴርሻዬን እንዱሰጠኝ ክስ አቅርቤ ውሳኔ 
የሰጠበት ሁኖ ተጠሪ ውሳኔው ሊይ ይግባኝ በመጠየቁ የክሌለ የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የክሌለ 
የከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ሇመመሌከት ስሌጣን የሇውም በሚሌ 
ውሳኔውን በመሻር ክሱን ግን ስሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት የማቅረብ መብቴን ጠብቆሌኛሌ፡፡ በዚሁ 
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መሰረት ሇጅማ ዞን ሸሪዓ ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቤ ስከራከር ከቆየሁ በኋሊ ጉዲዩን ሇማየት 
አሌችሌም በማሇት ውሳኔ በመስጠቱ ምክንያት ሇከተማው የወረዲ ፌርዴ ቤት ያቀረብኩት ክስ 
በመሆኑ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ተመሌክቶ ውሳኔ ሉሰጥበት ሲገባ ከዚህ በፉት የተመሇከትኩት ነው 
በማሇት በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ የቀረበውን የፌቺ ዉጤት ክርክር ውዴቅ ማዴረጉ 
አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ ፌትሔ የማግኘት መብቴን ያጣበበ ነው በማሇት እንዱታረምሊት 
ጠይቃሇች፡፡ በዚህ ጉዲይ አመሌካች ያቀረበችው የፌቺ ውጤት ክስ የሸሪዓም ሆነ የመዯበኛ ፌርዴ 
ቤት በመመሌከት ውሳኔ መስጠት ሲገባቸው መታሇፈ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 37 
መሰረት ፌትሔ ከማግኘት መብት አኳያ ሇመመርመር በሚሌ ያስቀርባሌ በመባለ እና ተጠሪ 
መሌስ እንዱሰጥበት ታዞ መጥሪያ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑ መሌስ የመስጠት መብቱ ታሌፍ 
ጉዲዩ ሇውሳኔ አዴሮአሌ፡፡  
 
ችልቱም የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር 
በማገናዘብ መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ በሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት የተቋጨ ስሇመሆኑ አከራካሪ አይዯሇም፡፡ የፌቺ ውሳኔ በሸሪዓ ፌርዴ ቤት ከተሰጠ 
በኋሊ አሁን እያከራከረ ያሇውን የፌቺ ውጤት መመሌከት ያሇበት የትኛው ፌርዴ ቤት ነው 
የሚሇው ነጥብ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 
78/5/ መሰረት ሇሚቋቋሙት የሏይማኖት ፌርዴ ቤቶች እውቅና እንዯተሰጠ እና እንዯሚዯራጁ 
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚሁ አግባብ በተቋቋሙት የሏይማኖት ፌርዴ ቤቶች የተከራካሪ ወገኖችን 
ፇቃዯኝነት መሰረት በማዴረግ ሉዲኙ እንዯሚችለ በዚሁ ህገ-መንግስት አንቀጽ 34/5/ ስር 
ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ አግባብ ግራ ቀኙ ጉዲያቸውን ሇሸሪዓ ፌርዴ ቤት በማቅረብ የፌቺ ውሳኔ 
ያገኙ ስሇመሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ግን አመሌካች የሸሪዓ ፌርዴ 
ቤት በመዯበኛ ፌርዴ ቤት መጠየቅ እንዴችሌ መብቴን ጠብቆሌኝ አሰናብቶኛሌ በሚሌ ሇመዯበኛ 
ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረበች ስሇመሆኑ ጉዲዩን የተመሇከተው ፌርዴ ቤት ውሳኔ የፌቺ ውጤትን 
ተመሌክቶ ውሳኔ ሉሰጥበት የሚገባው ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሳኔ የሰጠው ነው በማሇት 
ያሌተቀበለት መሆኑን፣ ጉዲዩን ሇተመሇከተው የሸሪዓ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውጤቱን በተመሇከተ 
ክስ ያቀረበች ስሇመሆኑ፣ ሁኖም ግን የፌቺ ውሳኔ የሰጠው የሸሪዓ ፌርዴ ቤት አመሌካች 
በመዯበኛ ፌርዴ ቤት ቀዴሞ ክስ ማቅረባቸው በዚህ የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት ፌሊጎት 
የላሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ በማሇት አናስተናግዴም በሚሌ መዝገቡን የዘጉት ስሇመሆኑ 
መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 
 
ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው ቀዴሞ የፌቺ ውሳኔ የሰጠው የሸሪዓ ፌርዴ ቤት በግራ ቀኙ 
መካከሌ ያሇውን የፌቺ ውጤት በተመሇከተ ተመሌክቶ ውሳኔ ሇመስጠት ያሌፇሇገ መሆኑን እና 
በዚህም ምክንያት መዝገቡን ስሇመዝጋቱ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የፌቺውን ውሳኔ የሰጠው የሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት የንብረት ክፌፌለንም በተመሇከተ እሌባት ይሰጣሌ ተብል ቢገመትም የሸሪዓ ፌርዴ 
ቤቶች ይሄንን የክርክር ነጥብ በተመሇከተ ሇመዯበኛ ፌርዴ ቤት እንዱያቀርቡ መብት በመጠበቅ 
መዝገብ ሲዘጉ ወይንም አናስተናግዴም በማሇት ተከራካሪዎችን ሲያሰናብቱ ዜጎች መብታቸውን 
ሇማስከበር ያሊቸው መፌትሓ ምን እንዯሆነ መመሌከት ተገቢ  ይሆናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ከሊይ 
እንዯተመሇከተው በግራ ቀኙ መካከሌ ያሇውን ክርክር ይዲኛሌ ተብል የተቋቋመው አካሌ እና 
ግራ ቀኙ ፇቃዯኝነታቸውን የገሇጹሇት አካሌ በተሇያየ ምክንያት ጉዲዩን ሇመመሌከት ያሌፇሇገ 
እንዯሆነ ዜጎች በኢ.ፋ.ዱ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀጽ 37/1/ መሰረት ጉዲያቸውን ሇመዯበኛ ፌርዴ 
ቤት የማቅረብ እና ፌትሔ የማግኘት መብት ሉጠበቅሊቸው የሚገባ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
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መዯበኛ ፌርዴ ቤቶችም እንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም ዜጎች ጉዲያቸውን ሇመዯበኛ ፌርዴ 
ቤት በማቅረብ ፌትሔ የማግኘት መብታቸው ሉረጋገጥ ስሇሚገባ፣ ጉዲዩን እንዱያይ የቀረበሇት 
የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አሌመሇከትም በማሇት በብይን ተከራካሪዎችን ያሰናበተ ስሇመሆኑ 
እየታወቀ እና ይሄ ሲሆን መዯበኛ ፌርዴ ቤቶች ጉዲዩን የማያስተናግደ ከሆነ ዯግሞ ዜጎች 
ያሊቸውን ፌትሔ የማግኘት መብት የሚያጣብብ በመሆኑ አግባብነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 
ባጠቃሊይ የሸሪዓ ፌርዴ ቤት ተከራካሪዎች በፌርዴ ቤቱ ሇመዲኘት ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው 
አሊስተናግዴም በማሇት የዘጋውን ጉዲይ ስሌጣን ያሇው መዯበኛ ፌርዴ ቤት አሊስተናግዴም 
በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇውና መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው 
ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው  ሳ  ኔ 
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ሰሚ ችልት በመዝ.ቁ.128962 በቀን 21-10-2003 

ዓ.ም በዋሇው ችልት፣ የጅማ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ.18872 በቀን 02-6-2003 
ዓ.ም በዋሇው ችልት እና የጅማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 21069 በቀን 15-4-
2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሰጡት ውሳኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. መዯበኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የፌቺ ውጤት ጥያቄ ማስተናገዴ አሌችሌም 
በማሇት ውሳኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇው ነው ብሇናሌ፡፡ 

3. የጅማ ከተማ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበችውን የፌቺ ውጤት ክስ በተመሇከተ 
የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት እና በማጣራት ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በማሇት 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ.341/1/መሰረት መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

4. በዚህ ችልት በአመሌካች ሊይ የዯረሰውን ወጪና ኪሳራ የራሷን ትቻሌ ብሇናሌ፡፡ 
  መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
ቤ/መ 
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