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ግንቦት 28 ቀን 2010 ዒ.ም

ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- አቶ አሇማየሁ ተዴሊ- የቀረበ የሇም፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሜሮን ፊንታዬ -ቀረቡ፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር

ዴ

ጉዲይ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና ይግባኝ ሰሚ
ችልት

የሰጡት

ውሳኔ

መሰረታዊ

የህግ

ስህተት ያሇበት

ስሇሆነ

በሰበር

ታይቶ

እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ
በመጀመሪያ የታየው በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
አመሌካች ተከሳሽ ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የክሳቸው ይዘትም፡ከአመሌካች ጋር ጥር 22 ቀን 2003 ዒ.ም በባህሊዊ መንገዴ ጋብቻ ፇጽመው አብረው
የቆዩ መሆኑን አሁን ግን በመካከሊቸው በተፇጠረው አሇመግባባት በትዲር መቀጠሌ
የማይችለበት ዯረጃ ሊይ ስሇዯረሱ ፌርዴ ቤቱ የማሰሊሰያ ጊዜ መስጠት ሳያስፇሌጋቸው
በመካከሊቸው ያሇው ጋብቻ ፇርሶ የፌቺ ውሳኔ እንዱወሰንሊቸው

አመሌካች ሊይ ክስ

አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም ሇቀረበው ክስ የሰጡት መሌስ ተጠሪ ጋር የፇጸሙት ጋብቻ
እንዯላሇ ነገር ግን ተጠሪ ጋብቻ ተፇጸመበት ባለበት እሇት ሇተጠሪ ቀሇበት ሲያዯርጉ
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የተዘጋጀው ዝግጅት የቀሇበት ስነስርዒት እና ወዯፉት እንዯሚጋቡ ቃሌኪዲን የገቡበት
የመተጫጨት ስርዒት አሇመሆኑን እና ይህ እውነትም ተጠሪ በራሳቸው ጥቅምት 27
ቀን 2007 ዒ.ም በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የወሳኝ ኩነቶች ጽ/ቤት ቀርበው ያሊገቡ
መሆናቸውን ገሌጸዋሌ፤ ይህም ማስረጃ አሇማግባታቸውን የሚገሌጽ በተጠሪ እጅ
የሚገኝ ሲሆን በዚህ ማስረጃ የሚያረጋግጡ መሆኑን ላልች ማስረጃዎች የሚያሳዩት
ከተጠሪ ጋር ያሊቸውን ግንኙነት የመተጫጨት ግንኙነት መሆኑን ሇመተጫጨት
መፌረሱ ምክንያት ተጠሪ ስሇሆኑ አግባብ ባሇው ህግ መሰረት ሇአመሌካች ወጪና
ኪሳራ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት የመከሊከያ መሌሳቸውን አቅርበዋሌ፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ማስረጃ
ከመዘነ በኋሊ በቀን 9/2/2009 ዒ.ም በዋሇው ችልት በአመሌካችና ተጠሪ መካከሌ
የትዲር ሁኔታ መኖሩን ስሇተረጋገጠ በሁሇቱም መካከሌ ጋብቻ አሇ ብል ከወሰነ በኋሊ
ሇዚህ ውሳኔ መነሻ የሆነው የፌቺ ጥያቄ በተመሇከተ የአሁን አመሌካች ከጅምሩ ምንም
ጋብቻ

የሇንም

እንዱሰጡበት

ብሇው
ቀጠሮ

የሚከራከሩ
መስጠት

በመሆኑ

ሳያስፇሌግ

የፌቺ

ጥያቄው

እንዱሁም

ሊይ

የማሰሊሰያ

አዱስ
ጊዜ

መሌስ
መስጠት

ሳያስፇሌግ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 82 መሰረት
ጋብቻቸው በፌቺ እንዱፇርስ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ
ክርክር ከሰማ በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሳኔ ስህተት የሇበትም በማሇት በውሳኔ
አጽንቶታሌ፡፡
የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ
ነው፡፡ አመሌካች ሰኔ 13 ቀን 2009 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው
አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ በመዯረጉ
ተጠሪ መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ነሏሴ 23 ቀን 2009 ዒ.ም የተፃፇ
መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ በመስጠት
ተከራክረዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ
የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ
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ከተያዘው ጭብጥ አንፃር መርምረናሌ፡፡ በመሠረቱ ጋብቻ ስሇመፇፀሙ በቀዲሚነት
ሉቀርብ የሚገባው የጋብቻ ምስክር ወረቀት ስሇመሆኑ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ
ቁጥር 213/1992 አንቀጽ 94 ዴንጋጌ ሲያስቀምጥ ጋብቻ ስሇመኖሩ ይኸው ማስረጃ
ከላሇ የጋብቻ ግንኙነት ስሇመኖሩ በትዲር ሁኔታ ማረጋገጥ ስሇመቻለም የተጠቀሰው
ሔግ በአንቀጽ 95 ዯንግጓሌ፡፡ ይህ የጋብቻ መኖር አሇመኖርን በተመሇከተ ሉቀርብ
የሚገባው የማስረጃ አይነትና ቅዯም ተከተለ ነው፡፡ የትዲር ሁኔታ መኖር ማሇት ምን
ማሇት እንዯሆነም ሔጉ በአንቀጽ 96 ስር አስቀምጧሌ፡፡ በዚህም መሠረት የትዲር ሁኔታ
ማሇት አንዴ ወንዴና አንዱት ሴት የትዲር ሁኔታ አሊቸው የሚባለት ራሣቸውን
እንዯባሌና

ሚስት

የሚቆጥሩና

የሚኖሩ

ከመሆናቸውም

በሊይ

ቤተዘመድቻቸውና

ማህበረሰቡ እንዯባሌና ሚስት የሚቀበሎቸው ሁነው ሲገኙ መሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህንኑ
በሔጉ የተመሇከተውን ትርጓሜ ማስረዲት ከተቻሇ ፌርዴ ቤቱ ጋብቻ ተፇጽሟሌ ሲሌ
የሔግ ግምት እንዯሚወሰዴ ተጠቃሹ ሔግ በአንቀጽ 97/1/ ስር በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡
ይህ የሔግ ግምት በማስረጃ መረጋገጥ በሚገባቸው ፌሬ ነገሮች ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡
በዚህ አግባብ የተወሰዯውን የሔግ ግምት ላሊኛው ተከራካሪ ወገን ማፌረስ የሚችሌበት
አግባብም በዚሁ ሔግ በአንቀጽ 97/2/ ተመሌክቷሌ።
የአሁን ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ያሰሟቸው ምስክሮች ጥር 22 ቀን 2003 ዒ.ም
አመሌካችና ተጠሪ በባህሊዊ መንገዴ ጋብቻ መፇጸማቸው፤ጋብቻው ከመፇጸሙ በፉት
አመሌካች በአካባቢው ባህሌና ወግ መሰረት መስከረም 22 ቀን 2003 ዒ.ም የአገር
ሽማግላዎችን ወዯ ተጠሪ ቤተሰቦች በመሊክ ሽማግላዎቹ ሌጃችሁን ሇሌጃችን ስጡ
በማሇት ጥያቄ አቅርበው የተፇቀዯሊቸውና የሰርጉ ቀን የተወሰነ መሆኑ፤በሰርጉ ሊይ
ቀሇበት የማዴረግ ስነስርዒት ሲፇጸም አመሌካች የዘሊሇም ሚስቴ ናት በማሇት ቃሌኪዲን
ገብተው የተዘጋጀው ምሳ ከተበሊ በኋሊ አመሌካች ወዯ ተከራዩት ቤት መሄዲቸው ከዚያ
ግዜ ጀምረው ከአሜሪካ ወዯ አገር ቤት ሲመሇሱም አብረው በዚሁ ቤት አንዴ ሊይ ይኖሩ
እንዯነበር በዝርዝር ያስረደ ስሇመሆናቸው ፌሬ ጉዲዩን የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን
ስሌጣን የተሰጣቸው የስር ፌርዴ ቤቶች ያረጋገጡት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች አጥብቀው
የሚከራከሩት ተጠሪ በቀን 27/02/2007 ዒ.ም ከወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ጽ/ቤት ያሊገባ
የሚሌ ማስረጃ መውሰዲቸው በራሱ በአመሌካች እና ተጠሪ የጋብቻ ግንኙነት አሇመኖሩን
ያረጋግጣሌ የሚሌ ነው፡፡ ነገር ግን ከጥቅምት 27 ቀን 2007 ዒ.ም በፉት በአመሌካችና
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በተጠሪ

የነበረውን

የትዲር

ሁኔታ

ግንኙነት

መኖሩን

በማስረጃ

የተረጋገጠውን

የሚያስተባብሌ አይዯሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ የሚነቀፌበት
ህጋዊ ምክንያት አሌተገኘም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የአመሌካች አቤቱታ ተቀባይነት
የሇውም፡፡
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሁኖ ስሊሌተገኘ
ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው

ሳ

ኔ

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 126385 ጥቅምት 9 ቀን
2009 ዒ.ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመ/ቁ. 185798 ግንቦት 17 ቀን 2009 ዒ.ም በውሳኔ ያጸናው ውሳኔ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ፡፡
2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ማ/አ
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