
                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 34149 

መጋቢት 25 ቀን 2000 ዓ.ም 

ዳኞች፡- ዓብዱልቃድር መሐመድ 

  ሒሩት መለሰ 

  ታፈሰ ይርጋ 

   መድኅን ኪሮስ 

  ዓሊ መሐመድ 

Aመልካች፡- Eነ ወ/ሮ ዘለቃሽ በቀለ ወርቁ መንገሻ ጠበቃ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- Aቶ Aለሙ በቀለ ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ለምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን 

የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡፡ 

ፍ ር ድ 

 መዝገቡ የቀረበው የAማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት 

ጥቅምት 18 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔና የAማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 5947 ኅዳር 17 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ትEዛዝ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት ስላለበት በሰበር ሊታረም ይገባዋል በማለት 

Aመልካች ኅዳር 24 ቀን 2000 ዓ.ም ባቀረቡት የሰበር Aቤቱታ ስለጠየቁ ነው፡፡ 

የክርክሩ መነሻ ተጠሪው ጠጅነሽ በቀለ ጋር ጥቅምት 1 ቀን 1994 ዓ.ም 

በሕጋዊ ጋብቻ ተጋብተን ስንኖር ዋጋዬ Aለሙ የተባለች ልጅ ወልደናል፡፡ 

Aሁን ልጅቱን Eንዳሣድግ ብጠይቃቸው ተከሳሾች Eንቢ ስላሉኝ ልጄን ተረክቤ 

Eንዳሣድግ ይደረግልኝ በማለት ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ክስ ያቀረበ ሲሆን 

Aመልካቾች በተከሳሽነት ቀርበው የሕጻኗ ስም Aዳነች በቀለ Aንደሆነና Eናቷ 

በሞት ስትለይ ግልጽ ኑዛዜ የተወች በመሆኑ ሕፃኗም የከሳሽ ልጅ ስላልሆነች 

ክሱ Eንዲሰረዝ በማለት ተከራክረዋል፡፡ 

 የከፍተኛው ፍርድ ቤት Aመልካቾች የሟች ወ/ሮ ጠጅነሽ በቀለ 

Eህቶች መሆናቸውን በመግለጽ Eናንተ የከሳሽን Aባትነት ለመቃወም መብት 

የላችሁም በማለት ሕፃኗን ለተጠሪው Eንዲያስረክቡ ወስኗል፡፡ በዚህ ውሣኔ 

ቅር በመሰኝት ይግባኝ Aቅርበው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በፍƒHብሔር 

ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 337 መሠረት ዘግቶታል፡፡ Aመልካቾች ከሟች ጋር 

በሕጋዊ ጋብቻ ለመኖሩና ልጅቷም በጋብቻው ወቅት ወይም ጋብቻ ከፈረሰ 

ከሶስት መቶ ቀን በፊት የተወለደች መሆኑን የሚያስረዳ Eንዲሁም ፣ ሕፃኗ 

የበቀለ Aበበ ልጅ ለመሆኗ Eኛ ማስረጃ Aቅርበን Eያለ የከፍተኛው ፍርድ ቤት 

የAማራ ክልል የቤተሰብ ሕግ Aንቀጽ 147 በመጥቀስ የሰጠው ውሣኔ 

መሠረታዊ የሕግ ስህተት ስላለበት በሰበር ይታረምልኝ በማለት የጠየቁ ሲሆን 

ተጠሪው መጥሪያው ደርሶት ያልቀረበ በመሆኑ ጉዳዩ በሌለበት Eንዲታይ ብይን 

ተሰጥቷል፡፡ 

 የክርክሩ መሠረታዊ ጉዳይ ከላይ የተገለፀው ሲሆን Eኛም መዝገቡን 

መርምረናል፡፡ መዝገቡን Eንደመረመርነው ጉዳይ Aባትነትን በመካድ የቀረበ ክስ 

ባለመሆኑ የከፍተኛው ፍርድ ቤት የጠቀሳቸው የAማራ ክልል የቤተሰብ ሕግ 

ድንጋጌዎች Aግባብነት የላቸውም፡፡ ተጠሪው ልጄ ናት የሚላት ዋጋዬ ዓለሙ 

ሟች ጠጅነሽ በቀለ ጋር በጋብቻ በነበሩበት ወቅት የተወለደች መሆኑን 

ገልጿል፡፡ ተጠሪው ልጄን ያስረክበኝ ብሎ ለመጠየቅ በመጀመሪያ ከልጅቱ Eናት 

ወ/ሮ ጠጅነሽ በቀለ ጋር በጋብቻ ተጣምረው ይኖሩ Eንደነበር፣ በጋብቻ Eየኖሩ 
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Eያለ ልጅቱ የተወለደተች መሆኑን በማስረጃ የማስረዳትና የማረጋገጥ ግዴታ 

Aለበት፡፡ 

 የከፍተኛው ፍርድ ቤት ተጠሪው Eነዚህን ሁለት መሠረታዊ ጉዳዮች 

ያስረዱልኛል ብሎ የቆጠራቸውን ምስክሮች Aልሰማም፡፡ ተጠሪው የልጅቱ 

Aባት መሆኑን በማስረጃ ካላስረዳ የልጅቱ Aክስት የሆኑ ተጠሪዎች ማንም 

Aባት ነኝ ብሎ ለመጣ ሰው ልጅቱን Aሳልፈው Eንዲሰጡ የሚያስገድዳቸው 

የሕግ ድንግጌ የለም፡፡ የልጅቱ Aባት ያልሆነ ሰው Aባቷ ነኝ ብሎ ሲቀርብም 

የልጅቱ Aባት Aይደለም፣ ስለዚህ በAግባቡ Aያሳድጋትም የሚለውን ምክንያት 

Aንስተው Eንዳይከራከሩ የAማራ ክልል የቤተሰብ ሕግ Aንቀጽ 147 ንUስ 

Aንቀጽ 1 Eና 2 Aይገድባቸውም፡፡ በመሆኑም የከፍተኛው ፍርድ ቤት የግራ 

ቀኙን ማስረጃ ሣይሰማ ተጠሪው የሕፃኗ Aባት ስለሆነ Aስረክቡ በማለት 

የሰጠው ውሣኔና የጠቅላይ ፍርድ ቤቱም ውሣኔው የሚነቀፍበት የሕግ ወይም 

የፍሬ ጉዳይ ምክንያት የለም በማለት የሰጠው ትEዛዝ መሠረታዊ የሕግ 

ስህተት Aለበት በማለት ፍርድ ሰጥተናል፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የAማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጥቅምት 18 ቀን 

2000 ዓ.ም Eና የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 5947 

ህዳር 17 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጡት ውሣኔዎች ተሽረዋል፡፡ ይፃፍ፡፡ 

2. የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማት የመሰለውን 

Eንዲወስን ጉዳዩ በፍታብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 343 መሰረት 

መልሰን ልከንለታል፡፡ ይፃፍ፡፡ 

3. በዚህ ፍርድ ቤት ያወጡትን ወጭ Aመልካች ለራሳቸው ይቻሉ፡፡ 

ይህ ፍርድ መጋቢት 25 ቀን 2000 ዓ.ም በሙሉ ድምጽ ተሰጠ፡፡ 

የማይነበብ የAምስት ዳኞች ፊርማ Aለበት  

 

 

ነ/ዓ                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 34387 

ግንቦት 14 ቀን 2AAA ዓ.ም. 

ዳኞች፡- Aብዱልቃድር መሐመድ  

  መስፍን Eቁበዮናስ  

  መድሕን ኪሮስ 

  ዓሊ መሐመድ  

  ሡልጣን Aባተማም  

Aመልካች፡- Aቶ ከበደ ሙሔ ቀረቡ፡፡  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ፋናዬ ብዙነህ ቀረቡ፡፡  

 መዝገቡ የተቀጠረው ለምርመራ ነበር፡፡ መዝገቡን መርምረን 

የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡፡  

ፍ ር ድ 

 ጉዳዩ የቀረበው Aመልካች የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 51375 ግንቦት 6 ቀን 1999 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔና የፌዴራል ጠቅላይ 

ፍ/ቤት በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 32A29 ጥቅምት 18 ቀን 2AAA ዓ.ም. 

የሰጠው ትEዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ስላለበት በሰበር ታይቶ ይታረምልኝ 
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