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ሏምላ 3ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ሑሩት መሇሠ
ታፇሠ ይርጋ
በሊቸው አንሺሶ
ሱሌጣን አባተማም
አመሌካች፡- አቶ ፌቅረሥሊሴ ካህሳይ - ጠ/ዲኛቸው ተስፊዬ ቀረቡ፡፡
ተጠሪ፡- ወ/ሮ ሮማን ታዯሰ - ጠ/መንበረስሊሴ በዛብህ ቀረቡ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው የፌቺ ጥያቄን የሚመሇከት ጉዲይ ነው፡፡ ተጠሪ ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ምክንያት የሆነውን
ክስ ከማቅረባቸው በፉት በግራ ቀኙ መሏከሌ የነበረው ጋብቻ አውስትራሉያ አገር በሚገኝ ፌርዴ ቤት በፌቺ በመፌረሱ
የፌቺ ውጤት እንዱሰጥሊቸው ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቤቱታ አቅርበው ፌ/ቤቱ የፌቺ ውጤት ሇመወሰን በቅዴሚያ
በኢትዮጵያ ውስጥ የተዯረገው ጋብቻ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት አመሌካችን ሳይጠራ የተጠሪዋን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡
ይህን ውሣኔ በመቃወም ተጠሪዋ ያቀረቡት ይግባኝም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ነው ተጠሪ ሇፋ/ከፌተኛ
ፌ/ቤት ከአመሌካች ጋር ጥር 16 ቀን 1984 ዒ.ም. የመሠረቱት ጋብቻ እንዱፇርስ ጥያቄ ያቀረቡት፡፡ አመሌካች የተጠሪ
አቤቱታ ዯርሷቸው የተሇያዩ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ ቢሆንም ፌ/ቤቱ መቃወሚያቸውን ውዴቅ አዴርጎ
በአመሌካች እና በተጠሪ መሃከሌ የነበረው ጋብቻ በፌቺ ይፌረስ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ አመሌካች ያቀረቧቸው
ቅሬታዎች ቀዯም ብሇው በውሣኔ ያሇቁ ናቸው በማሇት ሳይቀበሊቸው ቀርቷሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሣኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ፣ የኢትዮጵያ ፌ/ቤቶች
ጉዲዩን ሇማየት የዲኝነት ስሌጣን የሊቸውም፣ የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት የስረ-ነገር ስሌጣን የሇውም፤ ጉዲዩ ሉዲኝ የሚገባው
በአውስትራሉያ ሕግ ነው፣ የኢትዮጵያ ፌ/ቤት ስሌጣን አሇው ቢባሌ እንኳን ጋብቻው በፌቺ ፇርሷሌ፤ የሚሌ ነው፡፡
ይህ ችልትም ግራ ቀኙ በአውስትራሉያ አገር ሲኖሩ በዚያው አገር መፊታታቸውን ግራ ቀኙ ሳይክደ በዴጋሚ
ፌቺ የመወሰኑ አግባብነት ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪም ቀርበው በቃሌ
ባዯረጉት ክርክር የአመሌካች ቅሬታ ቀዯም ሲሌ በውሣኔ ያሇቀ ጉዲይ ነው በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ችልቱም ጉዲዩን
ከያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡
አመሌካች በግራ ቀኙ መሃከሌ የነበረው ጋብቻ በአውስትራሉያ አገር በፌቺ ፇርሷሌ ስሇዚህ ዴጋሚ ፌቺ
የሚወሰንበት ምክንያት የሇም ሲለ ተጠሪ ዯግሞ ይህ ክርክር ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርቦ ውዴቅ ከተዯረገ በኋሊ በይግባኝ
የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያፀናው ስሇሆነ በውሣኔው ያሇቀ ጉዲይ በመሆኑ ዴጋሚ ሉታይ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡
እኛም ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ከመግባታችን በፉት በቅዴሚያ ተጠሪ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረቡበት ጉዲይ ቀዯም
ሲሌ በፌርዴ አሌቋሌ በማሇት ያቀረቡትን መቃወሚያ መመሌከቱ ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ከግራ ቀኙ ክርክር እንዯተዯረዲነው ተጠሪ ቀዯም ሲሌ የግራ ቀኙ ጋብቻ በአውስትራሉያ አገር በፌቺ በመፌረሱ
የፌቺ ውጤት እንዱወሰንሊቸው ጥያቄ አቅርበው ነበር፡፡ ፌ/ቤቱ ዯግሞ የአውስትራሉያ ፌ/ቤት በፌቺ እንዱፇርስ የወሰነው
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ግራ ቀኙ በዛው አገር ያዯረጉት ጋብቻ እንጂ አስቀዴሞ በኢትዮጵያ የተዯረገው ጋብቻ ስሊሌሆነ የመጀመሪያው ጋብቻ
ሳይፇርስ የፌቺ ውጤት ሉጠየቅ አይገባም በማሇት የተጠሪን ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው
ይግባኝ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርበው ይግባኛቸው ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት እንዯተረዲነው ፌ/ቤቱ ይህንን
ውሣኔ የሰጠው አመሌካችን ሳይጠራ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ክርክር አመሌካች የክርክሩ ተካፊይ ስሊሌነበሩ አሁን
አመሌካች በሚያቀረቡት ክርክር ሊይ ፌ/ቤት የመጨረሻ ውሣኔ እንዯሰጠ የሚያስቆጥረው አይሆንም፡፡ ምክንያቱም
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 5 መሠረት በዴጋሚ ክስ እንዲያቀርብ ወይም ክርክር እንዲያቀርብ የሚከሇከሇው በክርክሩ ተካፊይ
የሆነን ወገን ነው፡፡
በላሊ በኩሌ ግን ተጠሪ በኢትዮጵያ አገር የተዯረገው ጋብቻ እንዱፇርስ ባቀረቡት ክስ አመሌካች እነዚህን
መቃወሚያዎች አቅርበው ፌርዴ ቤቱ መቃወሚያዎቹን በብይን አሌፍባቸዋሌ፡፡ አመሌካች በብይኑ ሊይ ይግባኝ ጠይቀው
ይግባኙ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷሌ፡፡ በኢትዮጵያ የተዯረገው ጋብቻ ሉፇርስ ይገባሌ አይገባም የሚሇው ጭብጥ ሊይ ፌ/ቤቱ
የመጨረሻ ውሣኔ የሰጠው በዚህ ሁኔታ የቀረበው መቃወሚያ ሊይ ውሣኔ ከሰጠ በኋሊ ነው፡፡ ምንም እንኳን አመሌካች
ባቀረቧቸው መቃወሚያዎች ሊይ ብይን የተሰጠና ይህም ብይን በይግባኝ የፀና ቢሆን የፌቺ ጥያቄን አስመሌክቶ የተሰጠ
ውሣኔ ስሇላሇ በዚህ ሊይ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር የመጨረሻ ውሣኔ ያገኘና በዴጋሚ ሉታይ አይገባም ሇማሇት
የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ አመሌካች ያነሱት ክርክር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 5 መሠረት ውዴቅ ሉዯረግ
ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ተቃውሞ ተቀባይነት የሇውም፡፡
ወዯ ፌሬ ጉዲዩ ስንመሇስ ከክርክሩ ሂዯት አመሌካችና ተጠሪ ጥር 16 ቀን 1984 ዒ.ም. በባሕሌ ጋብቻ ኢትዮጵያ
ውስጥ የተጋቡ መሆኑን እንዱሁም የካቲት 5 ቀን 1985 ዒ.ም. በአውስትራሉያ አገር የብሔራዊ ጋብቻ መፇጸማቸውን
ተረዴተናሌ፡፡ እንዱሁም የግራ ቀኙ ጋብቻ አውስትራሉያ አገር በሚገኘው የማጅስትሬት ፌ/ቤት በፌቺ መፌረሱንም ግራ
ቀኙ አሌተካካደም፡፡ እንዯውም ተጠሪ ከአመሌካች ጋራ ያሊቸው ጋብቻ በፌቺ መፌረሱን ተቀብሇው የፌቺ ውጤት
እንዱወሰንሊቸው አቤቱታቸውን ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው የነበረ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በእርግጥ የከፌተኛ ፌ/ቤት
በአውስትራሉያ አገር የፇረሰው ጋብቻ በዛው አገር የተዯረገው እንጂ በአ/አበባ የተዯረገው ጋብቻ ባሇመሆኑ ይህ ጋብቻ
ሳይፇርስ የፌቺ ውጤት ሉወሰን አይችሌም በማሇት የተጠሪን አቤቱታ ሳይቀበሌ አሌፍታሌ፡፡
ጋብቻ ማሇት አንዴ ወንዴና ሴት ባሌና ሚስት ሆነው አንዴ ሊይ ሇመኖር የሚያዯርጉት ሕጋዊ ስምምነት ነው፡፡
በኢትዮጵያ ጋብቻ በሶስት ዒይነት መንገዴ ሉፇፀም እንዯሚችሌ የተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አንቀጽ 1 ያመሇክታሌ፡፡
በእነዚህ ስርዒቶች በአንዯኛው ጋብቻ ከተፇፀመ በዴጋሚ በላሊኛው ስርአት ሉፇጸም የሚገባበት የሕግ ምክንያት
አይኖርም፡፡ ዴጋሚ ተዯርጎ እንኳን ቢገኝ ጋብቻው ፀንቶ የሚቆየው የመጀመሪያው ጋብቻ ከተዯረገበት ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡
በአንዴ ወንዴና ሴት መሃከሌ የሚዯረግ ጋብቻ ፇርሶ እንዯገና ካሌተፇፀመ በቀር ጋብቻ አንዴ እንጂ ሁሇትና ከዚያ በሊይ
ሉሆን አይችሌም፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግራ ቀኙ በኢትዮጵያ ውስጥ በባሕሌ ከተጋቡ በኋሊ በዴጋሚ በአውስትራሉያ ጋብቻ
ማዴረጋቸውን ከክርክር ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ በእርግጥ የሥር ፌ/ቤት እንዲሇው አንዴ ጊዜ ጋብቻ ከተመሰረተ ሁሇተኛ
ጋብቻ የሚፇፀምበት የሕግ መሠረት የሇም፡፡ ተፇጽሞ እንኳን ቢገኝ ጋብቻው ውጤት የሚኖረው የመጀመሪያው ጋብቻ
ከተፇፀመበት ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ አንዴ ጋብቻ ከሚፇርስባቸው ምክንያቶች ውስጥ አንዯኛው የፌቺ ውሣኔ ሲሰጥ መሆኑ
የቤተሰብ ሕጉ አንቀጽ 75/ሏ/ ያመሇክታሌ፡፡ ጋብቻ አንዴ እንዯሆነ ሁለ ጋብቻው በፌቺ ሉፇርስ የሚችሇው አንዴ ጊዜ
ብቻ ነው፡፡ ሁሇት የጋብቻ ስርአቶች መከናወናቸውም ሁሇት ጊዜ የፌቺ ውሣኔ እንዱሰጥ ምክንያት ሉሆን አይችሌም፡፡
በመሠረቱ ፌቺ ማሇት የሁሇት ተጋቢዎችን የትዲር ግንኙት በሕግ መሠረት ማቋረጥ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም ተጋቢዎቹ
ግንኙታቸውን ማቋረጥ ከፇሇጉ ጋብቻው በሁሇት አይነት ስርአት ስሇተፇፀመ ግንኙቱን ሇማቋረጥ እያንዲንደን ጋብቻ
አስመሌክቶ የፌቺ ውሣኔ ሉሰጥ የሚገባው አይሆንም፡፡ የሕጉም አሊማ ይህ አይዯሇም፡፡ በተያዘው ጉዲይ የሥር ፌርዴ
ቤቶች ሁሇተኛ ፌቺ ሇመስጠት ምክንያት ያዯረጉት በአውስትራሉያ የሚገኘው ፌ/ቤት ያፇረሰው ሁሇተኛው እና በዛው
አገር የተዯረገውን ጋብቻ እንጂ በኢትዮጵያ የተዯረገው ጋብቻን አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛው ጋብቻ ዯግሞ አሊስፇሊጊና ውጤት
የላሇው ጋብቻ ነው በማሇት ነው፡፡ በመሠረቱ ግራ ቀኙ ጋብቻቸውን መቀጠሌ ባሇመፇሇጋቸው ፌ/ቤት ቀርበው ጋብቻቸው
በፌቺ እንዱፇርስ ጠይቀው አስወስነዋሌ፡፡ በግራ ቀኙ መሏከሌ የነበረው ጋብቻ አንዴ ብቻ በመሆኑ አውስትራሉያ
የተሰጠው የፌቺ ውሣኔ ይህን በመካከሊቸው የነበረውን አንዴ ጋብቻ እንዯፇረሰ ተዯርጎ ሉቆጠር ይገባሌ፡፡ ከሊይ
እንዯተዯገሇፀው ግራ ቀኙ አውስትራሉያ አገር ከሄደ በኋሊ ላሊ የጋብቻ ሥነ ሥርዒት መፇፀማቸው ሁሇት ትይዩ
/Parallel/ ትዲር ውስጥ ነበሩ ሉያሰኛቸው አይችሌም፡፡ በመሆኑም በመካከሊቸው የነበረው የጋብቻ ግንኙነት አንዴ
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የመሆኑን ያሕሌ የሚፇርሰውም በአንዴ የፌቺ ውሣኔ ነው፡፡ ሇፌ/ቤቱ ግሌጽ ባሌሆነ ምክንያት ግራ ቀኙ አውስትራሉያ
አገር ሄዯው ሁሇተኛ ሥነ-ሥርዒት በመፇፀማቸው ብቻ ሁሇት የፌቺ ሥነ-ሥርዒት እንዱያከናውኑ ማዴረጉ የቤተሰብ
ሕግን አሊማና መንፇስ የሚከተሌ አይዯሇም፡፡ ሁሇተኛ ጊዜ የተዯረገው ጋብቻ መፌረሱ ምናሌባት በፌቺ ውጤት ሊይ
ክርክር የሚያስነሳ ካሌሆነ በቀር የመጀመሪያው የጋብቻ ሥርዒት ባሇመፌረሱ የግራ ቀኙ የጋብቻ ግንኙነት አሌተቋረጠም
ወዯሚሇው መዯምዯሚያ አይወስዴም፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው ጋብቻው በሁሇት አይነት ሥርዒት ተፇጽሞ ቢሆን እንኳን
ጋብቻው በፌቺ ሉፇርስ የሚችሇው አንዴ ጊዜ ብቻ እንጂ ሁሇት የጋብቻ ሥርዒት በመፇፀሙ ሁሇት አይነት ፌቺ ሉኖር
አይችሌም፡፡ ስሇሆነም የመጀመሪያው ጋብቻ ሥርአት ሳይሆን ሁሇተኛ የተዯረገው ሥርዒት-በፌቺ መፌረሱ ተጋቢዎቹ
እንዯተፊቱ አያስቆጥርም በሚሌ ሁሇተኛ የፌቺ ውሣኔ መስጠቱ የሕጉን አሊማ የሳተና መሠረታዊ የሕግ ስህተት
የተፇጸመበት ነው፡፡
በተያዘው ጉዲይ አመሌካችና ተጠሪ አ/አበባ እና አውስትራሉያ ጋብቻ የፇፀሙ ቢሆንም ግራ ቀኙ የትዲር
ግንኙነታቸውን በፌቺ ማቋረጥ ስሇፇሇጉ በአውስትራሉያ ፌርዴ ቤት የፌቺ ውሣኔ አሰጥተዋሌ፡፡ ይህንንም ፌቺ ሁሇቱም
ተቀብሇውት የራሳቸውን ሕይወት መኖር ቀጥሇዋሌ፡፡ ተጠሪም ቢሆኑ የፌቺ ውጤት ውሣኔ እንዱሰጣቸው ሇፌ/ቤት
አቤቱታ ማቅረባቸው በግራ ቀኙ መሃከሌ የነበረው ግንኙነት በፌቺ የተቋረጠ መሆኑን አምነው መቀበሊቸውን ያሳያሌ፡፡
ግንኙነቱ ከተቋጠ ዯግሞ አ/አበባ የተዯረገው ጋብቻ ሇሁሇተኛ ጊዜ በፌቺ ሉፇርስ ይገባሌ የሚባሌበት የሕግ ምክንያት
አይኖርም፡፡ በመሆኑም ከፌተኛ ፌ/ቤት አውስትራሉያ አገር በተዯረገ የፌቺ ውሣኔ ሕሌውና ያጣውን ጋብቻ ፌርዴ ቤቱ
ውሣኔ እስከሰጠበት ዔሇት ዴረስ እንዯቀጠሇ በማሰብ በ12/ዏ6/2ዏዏዏ ፇርሷሌ ማሇቱ አግባብ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
በመካከሊቸው የነበረው ጋብቻ የፇረሰው የአውስትራሉያው ፌ/ቤት በመካከሊቸው የመጨረሻ ውሣኔ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ
ሉሆን ይገባዋሌ ብሇናሌ፡፡ ከማኀዯሩ ጋር ተያይዘው ከቀረቡት ሰነድች በመካከሊቸው የነበረው ጋብቻ የፇረሰው ሴፕቴምበር
2ዏ/2ዏዏ4 /መስከረም 1ዏ ቀን 1997 ዒ.ም/ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ በመካከሊቸው የሚነሳ የንብረት ክርክር ካሇም ይህን ቀን
ታሳቢ ማዴረግ አሇበት ብሇናሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1.
2.
3.
4.

የከፌተኛው ፌ/ቤት በመ/ቁ 53555 የካቲት 12 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡
በአመሌካችና በመሌስ ሰጪ መካከሌ የነበረው ጋብቻ ከመስከረም 1ዏ ቀን 1997 ዒ.ም. ጀምሮ ፇርሷሌ፡፡
የፌቺ ውጤትን በተመሇከተ ከፌተኛው ፌ/ቤት በሰጠው ትዔዛዝ መሠረት ይቀጥሊሌ፡፡
ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዒ
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