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የመ/ቁጥር 152719
መስከረም 23 ቀን 2011 ዒ/ም
ዲኞች፡- አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ብርቱካን ታዯሰ ቀረቡ
ተጠሪ፡- ወ/ሮ የሺእመቤት ታዯሰ ከጠበቃ አበበ ማስረሻ ጋር ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌርዴ
ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ተጠሪ የአመሌካችን የሻሇቃ ታዯሰ
በሊይነህ ሌጅነትን በመቃወም ሇፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ያቀረቡትን ክርክር
መሠረት በማዴረግ የተሰጠውን ውሳኔ የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀረመው የአሁኗ
አመሌካች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጥር 27 ቀን 2006 ዒ/ም ባቀረቡት
ክስ ነው፡፡
የአመሌካች የክስ ይዘት ሲታይም፡- ወሊጅ አባታቸው ሻሇቃ ባሻ ታዯሰ በሊይነህ
ከወሊጅ እናታቸው ከወ/ሮ ሙለነሽ አበበ ጋር በጋብቻ ውስጥ ሁነው በ 1964 ዒ/ም
የወሇዶቸው መሆኑን፣ የሌዯት ምስክር ወረቀትም ያሊቸው፣ ከቤተሰቦቻቸው አሳዴገው፣
አስተምረው የዲሯቸው መሆኑን፣ በሰፇር፣ በቤተዘመዴ እና በወረዲም ሌጅ ሇመሆናቸው
የሚታወቁ መሆኑን፣ ወሊጆቻቸው ሲሞቱም ወራሽነታቸውን ሲያረጋግጡ የአሁኗ ተጠሪ
በመቃወማቸው የወራሽነት ማስረጃውን የሰጠው ፌርዴ ቤት አመሌካችን ሌጅነታቸውን
አረጋግጠው እንዱቀርቡ በማዘዙ ምክንያት ክሱን ሇማቅረብ የተገዯደ መሆኑን ጠቅሰው
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የሁሇቱም ሟቾች ሌጅ መሆናቸው በፌርዴ ተረጋግጦ የሌጅነት ውሳኔ እንዱሰጣቸው
ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡
ተጠሪም

ወዯ

ክርክሩ

ጣሌቃ

ገብተው

እንዱከራከሩ

እንዱፇቀዴሊቸው

በ17/07/2006 ዒ/ም በተጻፇ ማመሌከቻ ጠይቀው ከተፇቀዯሊቸው በኋሊ ፌርዴ ቤቱ
በሰጠው ትእዛዝ መነሻ አሻሽሇው ባቀረቡት ክርክር ሟቾች ባሌና ሚስት ቢሆኑም መሃን
መሆናቸውን፣ አመሌካች የሟች ወ/ሮ ሙለነሽ አበበ የወንዴም ሌጅ መሆናቸውን፣
ሟቾች ሇተጠሪ ኑዛዜ ትተውሊቸው ተጠሪ በፌርዴ ቤት እንዱፀዴቅ ማዴረጋቸውንና
አመሌካች የሟቾች ተወሊጅ ባሌሆኑበት ሁኔታ ተጠሪ በሟቾች ኑዛዜ ወራሽነት
ተጠቃሚ የሆኑበትን የውርስ ንብረት የሚጠይቁበት የሔግ አግባብ የሇም በማሇት
ተክራክረዋሌ፡፡ ሇዚህ ክርክራቸው አለኝ የሚሎቸውን የሠውና የሠነዴ ማስረጃ ዘርዝረው
ከማቅረባቸውም በተጨማሪ

በ26/08/2008 ዒ/ም

በተፃፇ ማመሌከቻም የዱ.ኤን.ኤ

ምርምራ እንዱዯረግ ትዔዛዝ እንዱሰጣቸው አመሌክተው ፌርዴ ቤቱም በ25/1/2/2008
ዒ/ም በዋሇው ችልት የተጠሪን የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ ጥያቄ ስነ ስርዒታዊ አይዯሇም
በሚሌ ምክንያት ውዴቅ አዴርጎ ብይን ሰጥቷሌ፡፡
ከዚህም በኋሊ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን
ክርክርና ማስረጃ ከሰማና ተገቢ ነው ባሇው መንገዴ ሁለ ከአጣራ በኋሊ ጉዲዩን
መርምሮ አመሌካች የሟቾች ሌጅ መሆናቸውን በሰውና በሰነዴ ማስረጃ ሲያስረደ ተጠሪ
ይህንኑ አሊስተባበለም በሚሌ ምክንያት አመሌካች የሟች ሻሇቃ ባሻ ታዯሰ በሊይነህና
የሟች ወ/ሮ ሙለነሽ አበበ ሌጅ ናቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ የአሁኗ ተጠሪ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት አቅርበው ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን
መርምሮ የተጠሪ የዱ.ኤን.ኤ ምርመራ የታሇፇው ሔጋዊ ባሌሆነ ምክንያት ነው በማሇት
የስር ፌርዴ ቤት በፌሬ ነገሩ ሊይ የሰጠውን ውሳኔ ሙለ በሙለ ሽሮ የአሁኗ
አመሌካች ከአቶ ገዛኽኝ በቀሇ ጋር የዘረመሌ /D.N.A/ ምርመራ እንዱያዯርጉ የስር
ፌርዴ ቤት ትዔዛዝ እንዱሰጥና የምርመራ ውጤቱ ሲቀርብሇት የመሰሇውን እንዱወስን
በማሇት

ጉዲዩን

ይግባኛቸውን

መሌሶሇታሌ፡፡

ሇፋዳራለ

ጠቅሊይ

በዚህ

ውሳኔ

ፌርዴ
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ቤት

የአሁኗ
ይግባኝ

አመሌካች
ሰሚ

ቅር

ችልት

በመሰኘት
ቢያቀርቡም
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ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሰረት ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር
አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር
አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም፡- ተጠሪ የዱ.ኤን.ኤ ምርምራ ጥያቄ መጀመሪያ በሔጉ
አግባብ ያሊቀረቡና ጥያቄውን ከአቀረቡ በኋሊም ምራመራው ከማን ጋር እንዯሚከናውን
የተሇያዩ አቋም ይዘው ሲከራከሩ የቆዩ ከመሆናቸውም በሊይ ከአመሌካች ጋር ምርመራ
እንዱያዯርግ የታዘዘው ግሇሰብም ፌርዴ ቤቱ በምስክርነት የሰማውና የአመሌካችን
ተወሊጅነት ያረጋገጠ ሁኖ እያሇ ተገቢ ባሌሆነ ስነ ስርዒትና ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት
ውሳኔ መሻሩ ያሊግባብ ነው የሚሌ ሲሆን አቤቱታው ተመርምሮም በዚህ ችልት
እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ ቀርበውም ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም
የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር
እንዱሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥም ተጠሪ
ባቀረቡት የጣሌቃ ገብ አቤቱታ ሊይ የዘረ መሌ ምርመራ እንዱዯረግ ባሌጠየቁበት
ሁኔታና እንዱሁም አመሌካች የዘረ መሌ ምርመራ አብረው እንዱያዯርጉ የተባሇው
ግሇሰብ ከሟች ጋር ያሇው የቅርብ ዝምዴና ሳይጣራ የዘረመሌ መርምራ እንዱዯረግ
የመታዘዙን አግባብነት የሚመሇከት ነው፡፡
ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ አመሌካች በፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረቡት ከሟች ሻሇቃ ባሻ ታዯሰ በሊይነህና ከወ/ሮ ሙለነሽ አበበ
በጋብቻ ውስጥ ተወሌጄአሇሁ በሚሌ ይኼው በፌርዴ እንዱረጋገጥሊቸው መሆኑንና
የአሁኗ ተጠሪ ወዯ ክርክሩ ጣሌቃ እንዱገቡ ተዯርጎ ሟቾች ሌጅ መውሇዴ የማይችለና
አመሌካችም

ከሟቾቹ

ያሌተወሇደ

መሆኑን፣

ተጠሪ

ከሟቾቹ

የኑዛዜ

ተጠቃሚ

መሆናቸውን ገሌፀው የሚከራከሩ መሆኑን፣ ግራ ቀኙ አለን የሚሎቸውን የሰውና
የሰነዴ ማስረጃዎቻቸውን ከማቅረባቸውም በተጨማሪ ፌርዴ ቤቱ ፌሬ ነገሩን ተገቢ ነው
ባሇው መንገዴ ያጣራ መሆኑን፣ የአመሌካች የሰው ምስክሮችም ሆኑ በተጠሪ በፌርዴ
ቤት ማጣሪያነት ቀርቦ እንዱመሰክር የተጠየቀው ምስክርም በማጣሪያ ምስክርነት ቀርቦ
አመሌካች የሟቾች ሌጅ መሆናቸውን እንዯሚያውቁ የመሰከሩ ሲሆን አመሌካች በሰነዴ
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ማስረጃነት

በ15/04/2006 ዒ/ም የተሰጣቸውን የሌዯት ምስክር ወረቀት፣ ሟች ወ/ሮ

ሙለነሽ አበበ አባሌ መሆናቸው ከተረጋገጠው ከምስራቅ በር እዴር የቀረበው ሰነዴም
አመሌካችን

የእዴርተኛ

አብራክ

ሌጅ

በሚሌ

ተመዝገበው

የሚገኙ

መሆኑን

እንዯሚያሳይ፣ ከክፌለ ቀበላ የቀረበው የቤተሰብ ቅጽም አመሌካች ሌጅ ተብሇው
የተመዘገቡ መሆኑን እንዯሚያሳይ፣ ከኮሪያ ዘማቾች የቀረበው ቅጽም አመሌካችና ተጠሪ
ሌጅ ተብሇው የተመዘገቡ መሆኑን እንዯሚያሳዩ፣
የሰው

ምስክሮች አመሌካችን

በአመሌካች በኩሌ የተሰሙት አራት

ሟቾች ያሳዯጓቸው እንጂ ያሌወሇዶቸው መሆኑን፣

አመሌካች አለኝ የምትሊቸው የኑዛዜ ተጠቃሚነት ሰነድች ሲታይም ሻሇቃ ባሻ ታዯሰ
በሊይነህ በ13/03/94 ዒ/ም አዯረጉ የተባሇው ኑዛዜ በመ/ቁጥር 300/97 በ6/6/97 ዒ/ም
በፌርዴ ቤት የጸዯቀ መሆኑን፣ ሟች ወ/ሮ ሙለነሽ አበበ በ13/1/95 ዒ/ም አዯረጉ
የተባሇው ኑዛዜ ዯግሞ በመ/ቁጥር 38093/05 በ1/12/05 ዒ/ም ፀዴቆ የነበረ ቢሆንም
በአመሌካች ተቃዋሚነት በ17/11/06 ዒ/ም የተሻረ መሆኑን የሚያስገነዝቡ መሆኑን
የስር ፌርዴ ቤት በውሳኔው ሊይ በግሌጽ ማስፇሩን ነው፡፡ ተጠሪ የአመሌካችን የሟቾች
ሌጅነት ተረጋግጦ ማስረጃ ይሰጠኝ ጥያቄን ጣሌቃ ገብተው ሲቃወሙ የዱ.ኤን.ኤ
ምርመራ ጥያቄ ያሊቀረቡ መሆኑን፣ በ06/11/2007 ዒ/ም በስር ፌርዴ ቤት ፅፇው
ባቀረቡት አቤቱታም በሟች ሻሇቃ በሻ ታዯሰ በሊይነህ እና በአመሌካች መካከሌ የዘረ
መሌ ምርመራ እንዱካሄዴ የሚሌ ሲሆን በዚህ የተጠሪ ጥያቄ ሊይ አመሌካች አስተያየት
እንዱሰጡበት ተዯርጎ አመሌካች በ15/10/2008 ዒ/ም በሰጡት አስተያየት ተጠሪ ጣሌቃ
ሇመግባት በጠየቁበት ማመሌከቻ ያሌጠየቁትና ስነ ስርዒታዊ ያሌሆነ ጥያቄ መሆኑን፣
ሏምላ 06 ቀን 2007 ዒ/ም አቀረብኩ ሊለት አቤቱታም አቶ ገዛኽኝ በቀሇ በምስክርነት
እንዱሰሙና

ከአመሌካች ጋር የዘረመሌ

ምርምራ

እንዱያዯርጉ

በማሇት የጠየቁት

ጥያቄም ግሇሰቡ በማስረጃነት የተሰሙ በመሆኑና ግሇሰቡ ከአመሌካች ጋር የዘረመሌ
ምርመራ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሔጋዊ ምክንያት ያሇመኖሩን

ገሌጸው የተከራከሩ

መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡
በመሰረቱ አንዴ ሰው ከአንዴ አባትና እናት መወሇደን በሔግ አግባብ በፌርዴ ቤት
እንዱረጋገጥ የሚቀርበውን ክስ መቃወም የሚቻሇው በሔጉ በተዘረጋው ስርዒት ነው፡፡
በአባት በኩሌ ያሇውን መቃወም የሚቻሇው የመካዴ ክስ ወይም ክርክር በሚቀርብበት
አግባብ ስሇመሆኑ ከተሸሻሇው የፋዳራሌ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/1992
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ከአንቀጽ 167 -179 ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ከእነዚህ
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ መረዲት የሚቻሇው የመካዴ ክሱ የሚቀርበው አባት ነህ
የተባሇ ሰው ራሱ መሆኑ የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 174 ያስቀመጠ ሲሆን እርሱ የሞተ
ወይም ችልታ ያጣ ከሆነ ዯግሞ በቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 177 የተጠቀሱት ሰዎች
እንዯቅዯም ተከተሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በሔጉ ከተመሇከቱት ከእነዚህ ሰዎች ውጪ
የመካዴ ክስ ላሊ ሰው ሉያቀርብ የማይችሌ መሆኑን፣ በሔጉ የተፇቀዯሊቸው ሰዎች
የመካዴ ክስ ሇማቅረብ የሚችለትም የቤተሰብ ህጉ አንቀጽ 171 መሰረት የፌርዴ ቤት
ፌቃዴ ሲያገኙ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ በሔጉ የተመሇከተው ፇቃዴ የማግኘት ጉዲይ
አስፇሊጊ ቅዴመ ሁኔታ ነው፡፡ ህጉ በእናትና በሌጁ ያሇው ግንኙነት እናትነት ሇማረጋገጥ
በመወሇዴ ብቻ እንዯሆነ፣ ነገር ግን ይህን ሉሰተባበሌ አይቻሌም ሇማሇት እንዯማይቻሌ
በተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 163 ይዯንግጋሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም ይህን ሇማስረዲት ተጨባጭነት ያሇው ተግባር መኖሩን ካሌረተጋገጠ በቀር
ሉፇቅዴ እንዯማይቻሌ በተጠቃሹ ሔግ 164/2/ ስር በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም አመሌካች ሟች ሻሇቃ ባሻ ታዯሰ በሊይነህ እና ሟች
ወ/ሮ ሙለነሽ አበበ በጋብቻ ውስጥ እያለ የተወሇደ መሆኑን አመሌካች ገሌፀው
ተከራክረው

በስር

ፌርዴ

ቤት

የቀረቡት

ምስክሮቻቸው

ይህንኑ

የመሰከሩሊቸው

ከመሆኑም በሊይ ላልች የሰነዴ ማስረጃዎች የቀረቡ ሲሆን ይህንን

የሚያስተባብሌ

ማስረጃ ተጠሪ ያሇማቅረባቸውን የክርክሩ ሂዯት ያሳያሌ፡፡ በጋብቻ ውስጥ የተወሇዯ ሌጅ
አባት ባሌየው ስሇመሆናቸው የሔግ ግምት መኖሩን ከተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሠብ
ሔግ

አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 126 ዴንጋጌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በሔግ የሌጁ አባት

ነው

የተባሇው

ሠው

የሌጁ

አባት

ሉሆን

እንዯማይችሌ

በማያጠራጥር

አኳኋን

በማስረዲት ሇመካዴ እንዯሚችሌና በዚህ መሠረት የሚቀርበው የመካዴ ክስ ግን ፌ/ቤት
ካሌፇቀዯና ሉቀርብ እንዯማይችሌ ከተሻሻሇው የቤተሠብ ሔግ አንቀጽ 170 እና 171/1/
ዴንጋጌ በግሌጽ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የተሻሻሇው የፋዳራለ የቤተሠብ ሔግ አዋጅ ቁጥር
213/92 አንቀጽ 176/1/ የእኔ ሌጅ አይዯሇም የሚሌ የመካዴ ክስ የሌጁን መወሇዴ
ካወቀበት ወይም ማወቅ ከሚገባው 180 ቀናት ውስጥ መቅረብ አሇበት የሚሌ ይዘት
ያሇው ሲሆን በዴንጋጌው "…በተሇይ ማወቅ

ከሚገባው…." የሚሇው

የዴንጋጌው

አገሊሇጽ የሌጁን መወሇዴ ማወቅ ከሚገባው ቀን ጀምሮ ተብል የሚተረጏም መሆኑን
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የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ የሚያስገነዝበው ጉዲይ ነው፡፡ በመሆኑም ሌጁ በሔጉ ግምት
መሰረት አባት የተባሇው ሰው ሌጅ ያሇመሆኑን በማናቸውም ጊዜ ወሬ ከሠማበት ወይም
ጥርጣሬ

ከተፇጠረበት

ቀን

ጀምሮ

በሚሌ

የተቀመጠ

ባሇመሆኑ

የመካዴ

በማናቸውም ጊዜ የሚቀርብ ነው ተብል የማይወሰዴ መሆኑን ሔጉ ያሳያሌ፡፡

ክስ

በጋብቻ

ውስጥ የተወሇዯን ሌጅ ባሌየው አባት ነው ብል የተወሠዯው የሔግ ግምት ጥብቅ
ዴንጋጌ በመሆኑ አባት አይዯሇም የሚሌ ጥያቄ ሲነሣ ይህንን በሚያጠራጥር አኳኋን
ማስረዲት

እንዯሚጠበቅበትና

የመካዴ

ክስ

ሇማቅረብ

እንኳ

የፌ/ቤት

ፇቃዴ

እንዯሚያስፇሌግ መዯንገጉ ሲታይ ሔጉ በጋብቻ ውስጥ የተወሇዯን ሌጅ በማናቸውም
ጊዜ ማንኛውንም ምክንያት በማቅረቡ መካዴ እንዲይኖር ከፌተኛ ጥበቃ ያዯረገ መሆኑን
መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህ የሔጉ ጥብቅ ዴንጋጌ እና ጥበቃ ያስፇሇገበት ዋና ምክንያት
ሌጆች በወሊጆቻቸው ተገቢ ባሌሆነ ምክንያት ተክዯው ወሊጅ አሌባ ሆነው እንዲይቀሩ፣
ሇተሇያዩ

ማህበራዊና

የሚፇጠረውም

ኢኮኖሚያዊ

ያሇመተማመን

ቀውስ

ማህበራዊ

እንዲይዲረጉ፣

ምስቅሌቅልች

በቤተሠብ

እንዲይፇጥር

መካከሌ
በወሊጆችና

በተወሊጆች መካከሌ ሇሚፇጠሩ መብቶችና ግዳታዎችን በአግባቡ ሇማስተናገዴ ሥርዒት
ሇማስያዝ ጭምር ነው ተብል ይታሰባሌ፡፡
ከዚህ አንጻር ጉዲይ
የሻሇቃ ታዯሰ

በዔጃችን የተያዘው ጉዲይ ሲታይም የአሁኑ ተጠሪ አመሌካች

በሊይነህ ሌጅ አይዯለም በማሇት ተቃውሞአቸውን ሇስር ፌርዴ ቤት

ሲያቀርቡ ከሊይ በተጠቀሰው ህግ መሠረት አስቀዴሞ የፌርዴ ቤት ፌቃዴ አሊገኙም፤
በተጨማሪም ተጠሪ የኑዛዜ ተጠቃሚ ከመሆናቸው ውጪ በቤተሰብ ህጉ አንቀፅ 174 እና
177(3) ውስጥ ከተዘረዘሩት የመካዴ ክስ ሇማቅረብ ከተፇቀዯሊቸው ሰዎች ውስጥ የሚካቱ
አይዯለም፡፡
አመሌካች የሟች ወ/ሮ ሙለነሽ አበበ ሌጅ ነኝ በማሇት ያቀረቡትን ክርክር ተጠሪ
የሚቃወሙበትን አግባብ ስንመሇከተውም
ከአንቀጽ

163-166

ስር

ስርዒቱ

እናትነትን ሇማስረዲት በተጠቃሹ አዋጅ ውስጥ

ተዘርግቷሌ፡፡

ይዘታቸውም

በሚከተሇው

መሌኩ

የተቀመጠው ነው፡፡ በእናት በኩሌ ያሇው ተወሊጅነት በማንኛውም ባሇጉዲይ በማንኛውም
ጊዜ ሁለ ክርክር ሉዯረግበት እንዯሚችሌ ህጉ በግሌጽ የሚያሳይ ሲሆን የተጠቃሹ ህግ
አንቀጽ 164 ዴንጋጌ በተሇይ ሲታይም በተወሊጅነት ሊይ ስሇሚዯረገው ክርክር የሚቀርበው
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ክስ ፌርዴ ቤት ካሌፇቀዯ በስተቀር ሉቀርብ የማይችሌ መሆኑን በንዐስ ቁጥር አንዴ
ዴንጋጌ ስር ሲያስቀምጥ በንዐስ ቁጥር ሁሇት ዴንጋጌ ስር ዯግሞ በተወሊጅነት ሊይ ክርክር
ሇማዴረግ ሇሚቀርበው ክስ ፇቃዴ የሚሰጠው ፌርዴ ቤቱ ክሱን እንዱቀበሌ የሚያዯርጉት
ተጨባጭነት ካሊቸው የሚመነጩ ግምቶች ወይም ምሌክቶች ሲኖሩ ብቻ ነው በሚሌ
አስገዲጅነት ባሇው መሌኩ አስቀምጦ ይገኛሌ፡፡ የአዋጁ አንቀጽ 165 ዴንጋጌም ሌጁ
ተወሊጅነቱን የሚያረጋግጥ የሌዯት ምስክር ወረቀትና ከዚህ ጋር የሚስማማ የሌጅነት
ሁኔታ ያሇው እንዯሆነ በተወሊጅነቱ ሊይ ሇመከራከር ፇቃዴ አይሰጥም በሚሌ በኃይሇ ቃሌ
ዯንግጓሌ፡፡ እንዱሁም የአዋጁ አንቀጽ 166 ንዐስ ቁጥር አንዴ በተወሊጅነት ምክንያት
የሚቀርበው ክስ በተወሊጅነቱ ሊይ ክርክር በተነሳበት ሰው ሊይ ወይም በወራሾቹ ሊይ
ሉመሰረት እንዯሚችሌ ያሳያሌ፡፡
ከእነዚህ ዴንጋጌዎች አቀራረፅ፣ ይዘት እና መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው የአንዴ ሌጅ
እናት እገሉት አይዯሇችም ወይም እኔ ነኝ የሚሇው ክርክር የሚነሳው የመወሇዴ የምስክር
ወረቀት ከላሇ ወይም የሌጅነት ሁኔታ በላሇ ወይም ይህ ሁኔታ ክርክር የቀረበበት እንዯሆነ
ስሇመሆኑ ነው፡፡ እንግዱህ ከሊይ የተጠቀሱት የሔጉ ዴንጋጌዎች ተወሊጅነት ሊይ የሚነሳን
ክርክር የሚገዙ ሲሆን በተሻሻሇው የቤተሰብ ሔጉ አንቀፅ 154 እስከ 162 ዴረስ ያለት
ዴንጋጌዎች ስሇሌጅነት ማስረጃ /Proof of Filiation/ የሚገዙ እና ተወሊጅነት ሊይ ስሇሚነሳ
ክርክር አግባብነት ካሊቸው ከሊይ ከተጠቀሱት ዴንጋጌዎች የተሇዩ ስሇመሆኑ መገንዘብ
የሚቻሌ ነው፡፡
በመሠረቱ ስሇሌጅነት ቀዲሚ ማስረጃ የሌዯት ምስክር ወረቀት ስሇመሆኑ
የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 154 የሚያስገነዝብ ሲሆን የሌዯት
ምስክር ወረቀት በላሇ ጊዜ የሌጅነት ሁኔታ በመኖሩ ሌጅነት እንዯሚረጋገጥ በተጠቀሰው
አዋጅ በአንቀጽ 155 ስር የተመሇከተ ሲሆን የሌጅነት ሁኔታ መኖር የሚሇው ትርጉም
ዯግሞ አንዴ ሰው በማህበረሰቡ ዘንዴ የእርሱ ወይም የእርሷ ሌጅ ነው እየተባሇ የሚገመት
ሲሆን ስሇመሆኑ በአዋጁ አንቀጽ 156 ስር በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ አኳኋን የሌጅነት
ሁኔታ መኖሩን ሇማስረዲት የተቻሇ እንዯሆነ ፌርዴ ቤቱ ሌጅ ነው ሲሌ የሔግ ግምት
እንዯሚወስዴ፣ የሔግ ግምቱ ሌጁ የተባሇው ሰው ሌጅ ሉሆን እንዯማይችሌ ሉፇርስ
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እንዯሚችሌ በአዋጅ አንቀፅ 157 ንዐስ ቁጥር አንዴና ንዐስ ሁሇት ስር እንዯቅዯም ተከተለ
ተመሌክቷሌ፡፡
የዯም ምርመራ ( DNA) አንዴ ሰው የሌጁ አባት ወይም እናት አይዯሇም ሇማሇት
የሚቀርብ ማስተባባያ ማስረጃ ሉሆን የሚችሌ ቢሆንም ይህ የሚከናወነው ዯግሞ አባትነትን
በሚመሇከት

የመካዴ

ክስ

ሇማቅረብ

የሚያስችለ

ቀዲሚ

ሁኔታዎች

ሲሟለ

ነው፣

እናትነትን በተመሇከተም በተጠቃሹ ህግ ከአንቀፅ 153 እስከ 166 ዴረስ የተዘረጋው ስርዒት
የሚፇቅዴ ሁኖ በፌትሃ ብሓር ስነ ስርዒት ሔጉ የተመሇከቱትን የማስረጃ አቀራረብ
ስርዒቶችን መሰረት በማዴረግ ሉቀርብ የሚገባ ነው፡፡
እንግዱህ በሔጉ የተዘረጋውን ስርዒት ይዘን ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ከሊይ
በተጠቀሱት ምክንያቶች የተነሳ የስር ፌ/ቤት አመሌካች ሔግ ጥበቃ በሚያዯረገው ጋብቻ
ውስጥ የተወሇደ መሆኑንና ሟች ሻሇቃ ባሻ ታዯሰ በሊይነህና ሟች ወ/ሮ ሙለነሽ አበበ
በጋብቻ ውስጥ ሁነው

አመሌካችን መወሇዲቸውን በአረጋገጠበት ሁኔታና በዚህ ግንኙነት

ውስጥ የሚወሇዴ ሌጅ አባት ተብል በሔጉ ግምት የሚወሰዴበት ከሌጁ እናት ጋር
የተቀመጠው ወንዴ መሆኑ፣ ይህ የህግ ግምት የሚፇርስበት አግባብም የመካዴ ክስን
በማቅረብ ሁኖ ክሱን ወይም መቃወሚያውን ሇማቅረብ የሚችለ ወገኖች ማንነትና
ማቅረቢያ

ጊዜውም

በህጉ

ተሇይቶ

ከመቀመጡም

በሊይ

የመካዴ

ክስ

እንዱቀርብ

የሚፇቀዯው በማያጠራጥር ሁኔታ ሌጁ ከተወሇዯበት ወዯኋሊ ሲቆጠር በ300 እና 180
ቀናት ዉስጥ ከሌጁ እናት ጋር ሩካቤ ሥጋ ግኙኝነት ያሇመፇጸሙን ሲረጋገጥ ወይም በላሊ
ማስረጃ የሌጅ አባት መሆን አሇመቻለም ሲያሰረዲ አባት መሆኑ በሔጉ ጥብቅ በሆነ አግባብ
ተመሌክቶ እያሇ፣ እንዱሁም ሟች ወ/ሮ ሙለነሽ አበበም በሔጉ ከአንቀፅ 163 እስከ 166
አግባብ ተጠሪ መቃወሚያ ሇማቅረብ የሚያስችለ ሁኔታዎች ተገኝተው ፌርዴ ቤቱ ፇቃደን
ባሌሰጠበት ሁኔታ ከማስረጃ አቀራረብ ስርዒት ውጪ፣ አመሌካች ምርመራ እንዱያዯርጉ
የታዘዘው ግሇሰብም በፌርዴ ቤት ቀርቦ የአመሌካችን ተወሊጅነት ባረጋገጠበትና የዚህ
ግሇሰብ ዝምዴናም ከሁሇቱም ሟቾች ጋር ስሇመሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ፤ ይግባኝ
ሰሚው ፌርዴ ቤት ያሇምንም መነሻ የባህሪ ወሳኝ ቅጣት (DNA) ምርመራ እንዱዯረግ
ተጠሪ ጥያቄ በሔጉ አግባብ አቅርበዋሌ ወዯሚሌ ዴምዲሜ ዯርሶ የዯም ምርመራ እንዱረግ
ማዘዙ ከመነሻውም በሔጉ የተመሇከተውን ስርዒት ያሌተከተሇ በመሆኑ በሔጉ ከተዘረጋው
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ስርዒት ውጪ እንዱከናውን ተዯርጎ የነበረው ምርመራ ታሌፍ በጉዲዩ ሊይ በቀረቡት
የሰውና የሰነዴ ማስረጃ የአመሌካች የሟቾች መሆናቸው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ
ቤት መወሰኑ ከውጤት አንጻር የሚነቀፌበትን አግባብ አሊገኘንም፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ
የይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት፣ የስር ፌርዴ
ቤት ግን በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን የሰውና የሰነዴ ማስረጃዎችን መዝኖ አመሌካች የሟቾች
ሌጅ ናቸው በማሇት የሰጠው ውሳኔ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ
ስሇተገኘ ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 182625 ጥቅምት 17 ቀን
2010 ዒ/ም የሠጠው እና በፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ.
150307

በ9/5/2010

ዒ/ም

የፀናው

ውሳኔ

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር

348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2.

በፋዳራለ

መጀመሪያ

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

በመ/ቁጥር

21544

በ25/12/2008 ዒ/ም የሠጠው ብይንና ውሳኔ በፌ/ብ/ስ/ስ/ቁጥር 348(1)
መሠረት ጸንቷሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን
ይቻለ ብሇናሌ፡፡
ትእዛዝ
11/07/2010 ዒ/ም ተሰጥቶ የነበረው እግዴ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ማ/አ
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