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የሰበር መ/ቁ 148570
ግንቦት 28 ቀን 2010 ዒ.ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ጃኖ ተሰማ -ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- አቶ አሉ ሰይዴ -ቀረቡ፡፡
መዝገቡ መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የአባትነትና የሞግዚትነት ጥያቄን የሚመሇከት ክርክር ሲሆን ጉዲዩ
የተጀመረው የአሁን ተጠሪ በአሁኗ አመሌካች ሊይ በመ/ቁ 50214269 በአማራ
ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት በሃብሩ ወረዲ ፌርዴ ቤት ጥር 08 ቀን 2009 ዒ/ም
ባቀረቡት ክስ መነሻነት ነው፡፡ የተጠሪ ክስ ይዘትም ባጭሩ፡-

አመሌካች በሀብሩ ወረዲ

ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁጥር 427/2000 በ17/03/2000 ዒ/ም በዋሇው ችልት የወራሽነትና
የሞግዚነት እንዱሁም የሚስት ማስረጃ ያገኙ መሆኑን፣ ይሁን እንጂ ኢብራሂም
መሏመዴ በሚሌ ወራሽነት ያሳወጁሇት ከአሁኗ አመሌካች ጋር በጸና ጋብቻ ውስጥ
ሆነው የወሇደትና እያሳዯጉ የነበሩ መሆኑን፣ ይህ ሁኖ እያሇ አመሌካች ህጻኑ
ከመሏመዴ ሁሴን እንዯተወሇዯና ወራሽ መሆኑን፣ የላሊ ሰው ሚስት መሆናቸውን
የህጻኑ ሞግዚት መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ የሚይዙበት አግባብ የላሇ መሆኑንና
አመሌካች እነዚህን ሁኔታዎችን የሚያሳይ ውሳኔ ያገኙ መሆኑን በላሊ ክርክር ጊዜ
ማወቅ የቻለ መሆኑን ጠቅሰው በመ/ቁጥር 427/2000 በ17/03/2000 ዒ/ም የተሰጠው
ውሳኔ ውዴቅ እንዱሆንሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኗ አመሌካች
ሇክሱ በሰጡት መሌስም ጉዲዩ ቀዴሞ ታይቶ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ
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ችልት ጭምር የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠበት መሆኑን፣ በጉዲዩ ሊይ ተጠሪ መብትና
ጥቅምም የላሊቸው መሆኑንና ሔጻኑ የሏጂ መሀመዴ ሏሰን ሌጅ መሆኑን ጠቅሰው
ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር

ፌርዴ ቤትም የአመሌካችን የመጀመሪያ

ዯረጃ መቃወሚያ

ነጥቦችን ውዴቅ አዴርጎ ከአሇፇ በኋሊ ክርክሩን መርቶ ተጠሪ ማስረጃዎቻቸውን ያሰሙ
ሲሆን የአሁኗ አመሌካች ግን በተዯጋጋሚ ጊዜ ማስረጃዎቻቸውን እንዱያቀርቡ እዴለ
ተሰጥቶአቸው ማስረጃዎቻቸውን በራሳቸው ጉዴሇት ሉያቀርቡ ባሇመቻሊቸው ይህንኑ
መብታቸውን በማሇፌ ጉዲዩን መርምሮ የአሁኗ አመሌካች ህጻኑን ከሟች አቶ መሏመዴ
ሀሰን የወሇደት ሳይሆን ከአሁኑ ተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሳስረው በነበሩበት ጊዜ የወሇደት
መሆኑ

ተረጋግጦአሌ፣

በጋብቻ

ውስጥ

ሇተወሇዯ

ህጻን

ዯግሞ

የዯም

ምርመራ

የሚዯረግበት የሔግ አግባብ የሇም ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ አመሌካች
የሠበር አቤቱታቸውን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበውም
በጉዲዩ

ሊይ

በተሰጠው

ተሰርዞባቸዋሌ፡፡

የአሁኑ

ውሳኔ

መሰረታዊ

የሠበር

አቤቱታ

የሆነ

የሔግ

የቀረበውም

ስህተት

ይህንኑ

የሇም

ውሳኔ

ተብል

በመቃወም

ሇማስሇወጥ ሲሆን የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ጉዲዩ በፋዳራሌ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 115219 በሆነ የመጨረሻ ፌርዴ
ያገኘ መሆኑን፣ የአመሌካች የማስረጃ ማሰማት መብት የታሇፇውም ያሊግባብ መሆኑ
የሚዘረዝርና ህፃኑ

የሟች ሀጂ መሏመዴ

ሀሰን ሌጅ እንጂ

ከተጠሪ የወሇደት

ያሇመሆኑን ጠቅሰው የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ተሽሮ በመ/ቁጥር 427/2000
በ17/03/20000 ዒ/ም የተሠጠው ውሳኔ እንዱፀናሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ
ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ጉዲይ አመሌካች ሌጃቸው
ኢብራሂም መሀመዴ ወይም አቡበከር መሀመዴ የሟች ሼህ መሀመዴ ሀሰን ሌጅ ነው፣
ሌጁ የማን እንዯሆነ የማውቀው እኔ እናቱ ነኝ ሲለ ተጠሪ ዯግሞ ሌጁ የእኔ ነው ፣
ከአመሌካች ጋር በነበረን ጋብቻ ውስጥ የተወሇዯ ነው የሚሌ ሲሆን ይህንን ሇመሇየት
የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ሳይዯረግ በጋብቻ ውስጥ በመወሇደ ብቻ የሔግ ግምት ወስድ ሌጁ
የተጠሪ ነው የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ተብል ጉዲዩ በዚህ ችልት እንዱታይ
የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርበውም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
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የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ
ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን

ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር

እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡
ከክርክሩ መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክሱን ሉመሰርቱ የቻለት
ከአመሌካች ጋር ሔዲር 10 ቀን 1995 ዒ.ም ተጋብተው በመርሳ ከተማ 01 ቀበላ ይኖሩ
እንዯነበር፣ በጋብቻ ወቅት ስሙ አቡበከር አሉ /ኢብራሑም አሉ/ የተባሇ ወንዴ ሌጅ
ነሃሴ 25 ቀን 1996 ዒ.ም እንዯወሇደ፣ ይህ ሁኖ እያሇ አመሌካች ህጻኑ የሟች ሼህ
መሀመዴ ሀሰን ሌጅ ነው በማሇት የወራሽነትና የሚስትነት ማስረጃ መውሰዲቸው
አግባብ ያሇመሆኑን ጠቅሰው በዚህ ረገዴ በመ/ቁጥር 427/2000 በቀን 17/03/2000
ዒ/ም በወረዲው ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሳኔ እንዱሻርሊቸው መሆኑን፣ ይህን ክስ
ሲያቀርቡና
የዱ.ኤን.ኤ

ዲኝነት

ሲጠየቁም

ምርመራም

አሇኝ

ተዯርጎ

የሚለትን
የሌጁ

ማስረጃ

ከመቁጠራቸውም

አባትነታቸው

በሊይ

እንዱረጋግጥሊቸው

መከራከራቸውን፣ አመሌካች ህፃኑን ከተጠሪ እንዲሌወሇደት፣ የሔፃኑ ትክክሇኛ አባትም
ተጠሪ ሳይሆኑ ሟች መሏመዴ ሀሰን መሆናቸውን ጠቅሰው የሚከራከሩ መሆኑን ነው፡፡
እንዱሁም በሰ/መ/ቁጥር 115219 በሆነው ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ሚያዚያ 11 ቀን
2008 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ ይዘቱም አመሌካች ከተጠሪ ጋር
የእስሌምና ሃይማኖት በሚያዘው አግባብ በኒካ መጋባታችን አሌተረጋገጠም በማሇት
ያቀረቡት ክርክር የስር ፌርዴ ቤቶች በሏይማኖቱ ስርዒት በፌሬ ነገር ዯረጃ አጣርተው
ውዴቅ

ያዯረጉት

በሏይማኖት

ስርዒት

ሊይ

የተመሰረተ

በመሆኑ

በሰበር

ችልቱ

ተቀባይነት እንዲሊገኘ፣የሔፃን አቡበከር /ኢብራሑም/ አባትነት በተመሇከተ የሟች ሃጅ
መሏመዴ ሀሰን ሌጅና ወራሽ መሆኑን የሚያረጋግጥ አስቀዴሞ የተሰጠው ማስረጃ
በሔጉ አግባብ መቃወሚያ ቀርቦበት ሳይሰረዝ የተጠሪ ሌጅ ነው በማሇት መወሰኑ ስነ
ስርዒታዊ አይዯሇም በማሇት በዚህ ረገዴ በክሌለ ጠቅሊይ ሸሪዒ ፌርዴ ቤት በፊ/መ/ቁ
38933 በ21/07/2007 ዒ.ም ተሰጥቶ በአ.ብ.ክ.መ
ችልት

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ

በሰ/መ/ቁ 47160 ሰኔ 09 ቀን 2007 ዒ.ም የጸናው የውሳኔ ክፌሌ የተሻረ

መሆኑን የሚያሳይ መሆኑን ተመሌክተናሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ አመሌካች ከተጠሪ
ጋር ጋብቻ

መስርተው የቆዩ መሆኑ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልትም በመ/ቁጥር 115219
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የመጨረሻ ፌርዴ የተሰጠበት ጉዲይ ሲሆን አመሌካች በዚህ መዝገብ ሌጁ የተወሇዯው
ከተጠሪ ሳይሆን ከሟች ሏጅ መሃመዴ ሁሴን ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር ስነ
ስርዒታዊ በሆነ አግባብ በዚህ ሰበር ችልት ተቀባይነት ያገኘ ከመሆኑ ውጪ ጉዲዩ
የመጨረሻ እሌባት ያገኘ አይዯሇም፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 115219
በዚህ ረገዴ የሰጠው ውሳኔ ህጻኑ የሟች ሃጅ መሏመዴ ሁሴን ሌጅና ወራሽ መሆኑን
የሚያረጋግጥ

አስቀዴሞ

የተሰጠው

ማስረጃ

በሔጉ

አግባብ

መቃወሚያ

ቀርቦበት

ሳይሰረዝ የተጠሪ ሌጅ ነው በማሇት መወሰኑ ስነ ስርዒታዊ አይዯሇም በማሇት በዚህ
ረገዴ

የተሰጠውን

ውሳኔ

ከመሻሩ

ውጪ

ተጠሪ

በሔጉ

አግባብ

የሚያቀርቡትን

መቃወሚያ ወይም ክርክር የገዯበ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በዚህ ረገዴ
ያቀረቡትን ክርክር ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 115219 የሠጠውን ውሳኔ መሰረታዊ
ይዘት፣ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 5 ዴንጋጌ ሙለ ይዘትና ተጠሪ በሔጉ አግባብ ሉያቀርቡ
የሚችለትን መቃወሚያ ክርክር ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ላሊው አመሌካች
አጥብቀው የሚከራከሩት ነጥብ የማስረጃ የማሰማት መብታቸው ያሊግባብ ታሌፎሌ
የሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች የሰው ምስክሮች እንዱያሰሙ መብታቸው
የተጠበቀሊቸው መሆኑን፣ ይህንኑ መብታቸውን ምስክር እስከመቀየር ዴረስ ፌርዴ ቤቱ
ጠብቆሊቸው ምስክሮችን እንዱያቀርቡ በተዯጋጋሚ ታዘዘው በራሳቸው ጉዴሇት የተነሳ
ሳያቀርቡ በመቅረታቸው የታሇፇ መሆኑን የውሳኔው ግሌባጭ የሚሳይ በመሆኑና
አመሌካችም ሔጋዊ ምክንያት ያሊቸው ስሇመሆኑ ያቀረቡት ማስረጃ ሳይኖር የስር ፌርዴ
ቤት በዚህ ረገዴ ስህተት መፇፀሙን በመጥቀስ የሰበር ቅሬታ ማቅረባቸው ተቀባይነት
የሚያገኝበትን የሔግ አግባብ አሊገኘንም፡፡ በመሆኑም የማስረጃ ማሰማት መብት በሔጉ
በተዘረጋው ስርዒት የሚከናወንና ይህንኑ በህጉ የተዘረጋውን ስርዒት መሰረት ተዯርጎ
የተከራካሪ ወገን መብት በፌርዴ ቤት ሲጠበቅ ተከራካሪ ወገኑ ሔጋዊ ምክንያትና
ማስረጃ በላሇበት ሁኔታ በራሱ ጉዴሇት ማስረጃውን ሳያቀርብ የቀረ ተከራካሪ ወገን
ማስረጃ የማሰማት መብት አሌተጠበቀሌኝም በማሇት ቅሬታ የሚያቀርብበት የሔግ
አግባብ

የሇም፡፡

በመሆኑም

አመሌካች

በስር

ፌርዴ

ቤት

በተሰጣቸው

በቂ

ጊዜ

ምስክሮቻቸውን ሇማቅረብ ያሌቻለት በራሳቸው ጉዴሇት ስሇመሆኑ ተረጋግጦ የማስረጃ
ማሰማት መብታቸው የታሇፇ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት የሚያሳይ በመሆኑ በዚህ ረገዴ
ያቀረቡትን ቅሬታ ይህ ችልት ሉቀበሌ የሚችሌበትን የሔግ አግባብ ሳሊሊገኘ አሌፇነዋሌ፡፡
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ወዯ

ዋናው

ጉዲይ

ስንመጣም

አመሌካች

ከአብራካቸው

የወሇደት

ህጸን

ኢብራሑም/አቡበከር/ የተባሇ ከሟች ሏጂ መሏመዴ እንጂ ከአሁኑ ተጠሪ የወሇዴኩት
አይዯሇም በማሇት የሚከራከሩ ቢሆንም ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካች ጋር በፀና ጋብቻ
ውስጥ ሁነው ህጻኑን የወሇደ መሆኑን በመጥቀስ በሔጉ ግምት የሔጻኑ አባት እኔ ነኝ
በማሇት የሚከራከሩ መሆኑን፣ በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ከሔዲር 10 ቀን 1995
ዒ.ም እስከ ነሏሴ 26 ቀን 1996 ዒ/ም ዴረስ ጋብቻ የነበራቸው መሆኑን፣ በመ/ቁጥር
104/95 በሆነው አመሌካች እስከ ሰኔ 18 ቀን 1995 ዒ/ም ዴረስ ከሟች ሏጂ መሏመዴ
ሁሴን ጋር በጋብቻ ውስጥ የነበሩ መሆኑ መረጋገጡንና ህጻኑ ከሏጂ መሏመዴ ሁሴን
ሞት በኋሊ አንዴ አመት ቆይቶ

ነሏሴ 25 ቀን 1996 ዒ/ም የተወሇዯ መሆኑን በፌሬ

ነገር ዯረጃ መረጋገጡን ተገንዝበናሌ፡፡ የበታች ፌርዴ ቤት ህጻኑ የተጠሪ ሌጅ ነው
ወዯሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱትም እነዚህን ፌሬ ነገሮችን መሰረት በማዴረግና የዯም
ምርምራ አባት አሇመሆኑን ሇማረጋገጥ እንጂ አባትነትን ሇማረጋገጥ በሔግ የተፇቀዯ
መንገዴ አይዯሇም፣ በጋብቻ ውስጥ የተወሇዯ ሌጅ አባት ነው ተብል የሚገመተው
እናትዬውን ያስቀመጠው ባሌ ነው የሚለትን ምክንያቶችን በመያዝ መሆኑን ከውሳኔው
ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡
በመሰረቱ የአንዴ ሰው አባትነት የሚረጋገጥባቸው መንገድች በክሌለ የቤተሰብ
ሔግ አዋጅ ቁጥር 79/1995

በአንቀጽ 136 ስር የተመሇከቱ ሲሆን ከእነዚህም አንደ

በፌርዴ ቤት በሚሰጥ ውሳኔ አባትነት እንዱታወቅ ማዴረግ መሆኑ በተጠቀሰው አንቀጽ
ንዐስ አንቀጽ (1) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ አባትነትን እንዱታወቅ ሇማዴረግ ከሚያስችለ
ሁኔታዎች መካከሌም አንደ በሔግ የታወቀ ግንኙነት መኖር መረጋገጡ እንዯሆነ
በቤተሰብ ሔጉ በአንቀጽ 137 ስር ተመሌክቷሌ፡፡

የወረዲው ፌርዴ በሰጠው ውሳኔ ሊይ

የአመሌካቹን አባትነት በፌርዴ ሇማረጋገጥ መሰረት ያዯረገውን የክሌለን የቤተሰብ ሔግ
ሲሆን ፌርዴ ቤት በተጠሪው ምስክሮች በሰ/መ/ቁጥር 115219 እንዱሁም በላልች
የሰነዴ ማስረጃዎች ከተረጋገጠው ፌሬ ነገር አንጻር የተጠሪ አባትነት በሔግ ግምት
የሚወሰዴበትና በዱ.ኤን.ኤ ምርመራም የሚስተባበሌበት አግባብ የሇም በሚሌ ምክንያት
መሆኑን ከወረዲው ፌርዴ ቤት የውሳኔ ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡
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አመሌካች የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት
ነው በማሇት አጥብቀው ከሚከራከሩባቸው ነጥቦች መካከሌ አንደ እና ዋነኛው ህጻኑ
ከሏጂ መሀመዴ ሁሴን

የተፀነሰ

እና ከመወሇደ ጊዜም ሆነ ከተፀነ በኋሊ ከአመሌካች

ጋር በጋብቻ ተሳስረው በመኖር ሊይ ያሌነበሩ

መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ ይሁን እንጂ

ክርክራቸውን በማስረጃ ያሊስዯገፈ ከመሆኑም በሊይ ከተጠሪ ጋር የነበራቸውን የጋብቻ
ግንኙነት ጊዜ ያሊገናዘበ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡
በመሰረቱ በጋብቻ ውስጥ የተፀነሰ ወይም የተወሇዯ ሌጅ አባቱ ነው የሚባሇው
ባሌየው ስሇመሆኑ በክሌለ የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 137 እና 138 ስር ተመሌክቷሌ፡፡
ህጻኑ የተፀነሰው ወይም የተወሇዯው አመሌካች እንዯሚከራከሩት ከላሊ ሰው ጋር በጋብቻ
ውስጥ ባለበት ጊዜ መሆኑ አሌተረጋገጠም፡፡ ይሌቁንም ከተጠሪ ጋር ጋብቻ ውስጥ
የነበሩ መሆኑ በሚገባ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ አባትነትን በሔግ ግምት ወይም
በመቀበሌ መንገድች ሇመወሰን ክርክር ሲነሳ የባህሪ ወሳኝ ቅንጣት (DNA) ውጤት እንዯ
መከሊከያ ማስረጃ እንዱቀርብ በሔጉ በግሌጽ የተቀመጠ ዴንጋጌ የላሇ በመሆኑ ዲኝነት
ሰጪ የሆነው ፌርዴ ቤት በሔጉ የተረዘረጋውን ስርዒት ተከትልና ሇትክክሇኛ ፌትህ
አሰጣጥ አስፇሊጊ መሆኑን ሲያምንበት ተግባራዊ ሉያዯርገው የሚችሇው መሆኑን
ከክሌለ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 79/95 አንቀፅ 183(1) እና 155(1(ሀ)) ዴንጋጌዎች
ይዘት የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ስንመሇከተው የዘር የባህሪ ወሳኝ ቅጣት
(DNA) ምርመራ ውጤት በሔጉ በተመሇከተው አግባብ በሔጋዊ ምክንያቶች ሇማስረጃነት
የሚቀርብ

እንጂ

የሚቀርብ ማስረጃ

በሔግ

የተቀመጠውን

ግምት

እናት

ስሇካዯች

ነው ብል ዴምዲሜ የሚያዝበት አይዯሇም፡፡

ብቻ

ሇማስረጃነት

በተያዘው

ጉዲይ

አመሌካች የዘር የባህሪ ወሳኝ ቅጣት (DNA) ምርመራ ውጤት ሇማስረጃነት እንዱቀርብ
በስር ፌርዴ ቤት ያሌጠየቁ ከመሆኑም በሊይ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ባቀረቡት የሠበር
አቤቱታ ሊይም ይህንኑ በቅሬታ ነጥብነት ጠቅሰው የጠየቁት ዲኝነት ካሇመኖሩም በሊይ
ይህ ችልት ግራ ቀኙን በቃሌ ሲያነጋግራቸውም ተጠሪ ወጣ ገባ ይሌ ነበር የሚሌ ቃሌ
ሇችልቱ በማስታወቅ የምራመራ ሂዯቱ እንዱከናወን ፌሊጎት የላሊቸው መሆኑን የገሇፁ
ሲሆን ተጠሪ ግን ፇቃዯኝነታቸውን የገሇፁ መሆኑ ችልቱ ተገንዝቧሌ፡፡ በዚህም
ምክንያት የዘር የባህሪ ወሳኝ ቅጣት (DNA) ምርመራ ሳይዯረግ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ
የመሰጠቱን ጉዲይ በተመሇከተ አጣሪው ችልት በጭብጥነት የያዘው የክርክሩን ሂዯት
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ያሊገናዘበ ከመሆኑም በሊይ የህፃኑን በሔግ ግምት የተጠሪ ሌጅ መሆኑን መሰረት
ያሊዯረገ፣ በክሌለ የቤተሰብ ህግም በአንቀፅ 181 እና 183(1) ዴንጋጌዎች በተመሇከተው
አግባብ

ምርመራው

እንዱዯረግ

የሚያስገዴደ

ሔጋዊ

ምክንያቶች

ስሇመኖራቸው

ያሇመረጋገጡን መሰረት ያሊዯረገ ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ከሟች ሏጂ መሀመዴ ሁሴን ጋር እስከ ሰኔ 18
ቀን 1995 ዒ/ም ዴረስ ጋብቻ ውስጥ እንዯነበሩ ማስረጃ እንዲሊቸው፣ ከተጠሪ ጋርም
ከህዲር 10 ቀን 1995 ዒ/ም ጀምሮ ሔጋዊ ጋብቻ የነበራቸው መሆኑን የጊዜ መዯራረብ
መኖሩን ተገንዝቦ ሔጻኑ ከሟች ሏጂ መሀመዴ ሁሴን ሉወሇዴ አይችሌም ወዯሚሇው
ዴምዲሜ የዯረሰው በሔጉ የተመሇከተውን የእርግዝና ጊዜ መሰረት አዴርጎ ስሇመሆኑ
ከውሳኔ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ በእርግጥ የሌጀ አባት ነህ ተብል በሔግ አባትነት
የሚሰጠው ሰው ሌጁ ከመወሇደ በፉት በ300ኛውና በ180ኛው ቀናት መካከሌ ባሇው
ጊዜ ውስጥ ከሌጁ እናት ጋር የሩካቤ ስጋ ግንኙነት ሊሇመፇፀሙ በማያጠራጥር ሁኔታ
ያስረዲ እንዯሆነ የተባሇውን ሌጅ ሌጄ አይዯሇም ሇማሇት እንዯሚቻሌ በክሌለ የቤተሰብ
ሔግ አንቀፅ 179 ስር የተመሇከተ ሲሆን የተጠቃሹ ቤተሰብ ሔግ አንቀፅ 139 በአንጻሩ
ጋብቻ ከተፇጸመ ከ180 በኋሊ ወይም ጋብቻው ከፇረሰ በ300 ቀናት ውስጥ የተወሇዯ
እንዯሆነ ሌጁ በጋብቻው ውስጥ እንዯተፀነሰ ይቆጠራሌ በሚሌ በንኡስ ቁጥር አንዴ ስር
ከመንዯንገጉም በሊይ ሇዚህ ተቃራኒ የሆነ የማስረጃ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን ጭምር
አስገዲጅነት ባሇው ሁኔታ በንዐስ ቁጥር ሁሇት ስር በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ከዚህ አንጻር
ሲታይ አመሌካች ከሟች ሏጂ መሀመዴ ሁሴን ጋር የነበራቸው ጋብቻ ሰኔ 18 ቀን
1995 በሞት ከፇረሰ በኋሊ ህፃኑን ጋብቻው ከፇረሰ በ300ኛው ቀን ውስጥ

የወሇደት

ሳይሆን ይህ በሔጉ የተመሇከተው ጊዜ ከአሇፇ በኋሊ ነሏሴ 25 ቀን 1996 ዒ/ም የወሇደ
መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ የተረጋገጠ በመሆኑ በተጠቃሹ የቤተሰብ ሔግ አንቀጽ 139(2)
ዴንጋጌ አግባብም ተቃራኒ ማስረጃ ሇማቅረብ የሚችለበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡
አመሌካች የሔጻኑን ከተጠሪ መወሇዴ ክዯው የሚከራከሩ መሆኑ ሲታይም የመካዴ
ክርክር እያቀረቡ ያለ መሆኑን የሚያስገነዝብ ሁኖ ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሳስረው
በነበሩበት ሁኔታ ሌጁ የተጠሪ ሌጅ አይዯሇም በማሇት የሚያቀርቡት ተገቢነት የላሇው
መሆኑን ከክሌለ የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 79/95 አንቀፅ 185(5) እና 190
ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ የምንረዲው ጉዲይ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
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ሲጠቃሇሌም

በእነዚህ

ሁለ

ምክንያቶች

ተጠሪ

ከአመሌካች

ጋር

በጋብቻ

ተሳስረው በነበሩበት ጊዜ ህፃን አቡበከር /እብራሑም/ ከአመሌካች ወሌዯዋሌ ተብል
የህጻኑ አባት ናቸው ተብል የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት
ነው ሇማሇት የሚቻሌበትን የሔግ አግባብ ስሊሊገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1.

በሏብሩ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 0124269 በ29/07/2009 ዒ/ም ተሰጥቶ
በሰሜን ወል መስተዲዴር ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 2112 በ28/09/2009
ዒ/ም ፣ በአ.ብ.ክ.መ

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ አጣሪ ችልት

በሰ/መ/ቁ 03-

19077 ሏምላ 24 ቀን 2009ዒ.ም የፀናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)
መሰረት ፀንቷሌ፡፡፡
2. የስር ፌርዴ ቤቶች ሔፃን አቡበከር /ኢብራሑም/ የተጠሪ ሌጅ ነው በማሇት በሰጡት
ውሳኔ የተፇፀመ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ፌ/ቤት ሇተዯረገው ክርክር ግራ ቀኙ ያወጡት ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡
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