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 የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ8135 ሏምላ 7 ቀን 2ዏዏዏ ዓ.ም. በሰጠው ብይን በተጠሪና 
በሥር ተከሣሽ መሃከሌ እንዯ ባሌና ሚስት አብሮ የመኖር ሁኔታ አሇ እንዱሁም የእግዴ ትዕዛዝ 
የተሰጠበት ቤት በዚህ ግንኙት መሃሌ የተፇራ ነው በማሇት የሰጠው ትችት ውዴቅ ተዯርጓሌ፡፡ የእግዴ 
ትዕዛዙ ሉነሳ አይገባም ሲሌ የሰጠውን ብይን ግን ፀንቷሌ፡፡  
 ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 

 

 

 

 የሰ/መ/ቁ. 51866 

ሏምላ 02 ቀን 2002 ዓ.ም 

                              ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ  

                                     ሂሩት መሇሰ  

                                     ብርሃኑ አመነው  

 አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ   

አመሌካች፣  ወ/ሮ ዯጅይጥኑ አሇማየሁ - ቀረቡ      

ተጠሪ፣  ወ/ሮ አዛሇች ዯበብ - ጠበቃ ዯርበው ተመስገን ቀረቡ    

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የጋብቻ ማስረጃን መስጠት በመቃወም የተጀመረ ነው፡፡ የጉዲዩ አጀማመር 
ሇተጠሪ የተሰጠ የጋብቻ ማስረጃ አሇአግባብ ነው፤ ሉሰረዝ ይገባሌ በማሇት አመሌካች መቃወሚያ በማቅረባቸው 
የአ/አ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ቀዯም ሲሌ ሇተጠሪ የሰጠው ማስረጃ በመሰረዝ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ 
ቅር በመሰኘት ተጠሪ ሇአ/አ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ 
አመሌካች ያቀረቡት መቃወሚያ በተጠሪ እና በሟች መካከሌ ጋብቻ መኖሩን አምነው ጋብቻው ፇርሷሌ የሚሌ 
መከራከሪያ ያቀረቡ ስሇሆነ ጋብቻው ፇርሷሌ? አሌፇረሰም? የሚሇውን ማጣራት ይገባው ነበር ካሇ በኃሊ በዚህ 
ምክንያት የሥር ፌ/ቤት ውሣኔን ሸሯሌ፡፡ አመሌካች ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ ያቀረቡት በዚሁ ሊይ ሲሆን 
ይዘቱም በተጠሪ እና በሟች ጫኔ በዛብህ መካከሌ ጋብቻ አሌነበረም አሇ ከተባሇም በሔይወት እያለ ተፊትተው 
የተሇያዩ በመሆኑ ይህ ሳይጣራ የተሰጠው ውሣኔ አሇአግባብ ነው ሲለ እንዱሻር ጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ 
ችልትም ጉዲዩን መርምሮ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ጋብቻ ፇርሷሌ ወይስ አሌፇረሰም? የሚሇውን አከራካሪ 
ነጥብ በራሱ ሳያጣራ ወይም በሥር ፌ/ቤት ተጣርቶ እንዱወሰን ሳያዯርግ በዯፇናው የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ 
ስሇመሆኑ ሇመመርመር ተጠሪን አስቀርቧሌ የተጠሪ ጠበቃ ሚያዚያ 18 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ 
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አቅርበዋሌ በይዘቱም የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም ተብል እንዱፀና ያመሇከቱበት 
ነው፡፡  

እኛም የክርክሩን አመጣጥ አስመሌክቶ በዚህ ሰበር ችልት እንዱመረመረ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ከሥር መዝገብ መረዲት የተቻሇው አመሌካች ሇተጠሪ የተሰጠው የጋብቻ ማስረጃ እንዱሰረዝ 
አቤቱታ ሲያቀርቡ በተጠሪ እና በሟች መካከሌ የነበረው ጋብቻ  ቀዴሞ ፇርሷሌ በሚሌ መነሻ ምክንያት ነው፡፡ 
የሥር ፌ/ቤት በሟች እና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻ ነበር ወይስ አሌነበረም? ጋብቻ ነበር ከተባሇ ቀዴሞ በፌቺ 
የፇረሰ ወይንስ በሟች ሞት ምክንያት? የሚለት ነጥቦች በአግባቡ ሳያጣራ የተወሰነ መሆኑን ከመዝገቡ 
ተረዴተናሌ የአ/አ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤትም በውሣኔው በግሌፅ እንዲመሇከተው በተጠሪ እና በሟች መካከሌ 
የነበረው ጋብቻ ፇርሷሌ? ወይስ አሌፇረሰም? የሚሇው ነጥብ ያሌተጣራ መሆኑ ሲረዲ ይህ ነጥብ እንዱጣራ 
ማዴረግ አሉያም ሥር ፌ/ቤት ጉዲዩ እንዱጣራ ማዴረግ ይገባው ነበር ይህ ሳይጣራ በዯፇናው የሥር ፌ/ቤት 
ውሣኔ በመሻር ብቻ ጉዲዩ የመጨረሻ እሌባት አግኝቷሌ ሇማሇት አያስችሌም ምክንያቱም የአመሌካች የዲኝነት 
ጥያቄ በተመሇከተ በግሌፅ በመቀበሌ ወይም ባሇመቀበሌ የተሰጠ ውሣኔ ባሇመኖሩ ነው፡፡ ስሇሆነም የአ/አ ከተማ 
ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ የሙግት አመራር እና ጭብጥ አያያዝ ስህተት ያሇው 
መሆኑን ከተረዲ ማረም ሲገባው ማሇፈ እና የአመሌካችን ጥያቄ ግሌፅ ዲኝነት ያሌሰጠበት ከመሆኑም አንፃር 
በክርክሩ አመራር ረገዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የአ/አ ከተማ ፌርዴ ቤቶች 
ሰበር ችልትም ይህንን ማረም ሲገባው ማሇፈ ተገቢ አይዯሇም፡፡  

ስሇሆነም ይኸው ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇዚህም ተከታዩን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

1. የአ/አ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አራዲ ምዴብ በመ/ቁ 1234/99 በ3/01/02 ዓ.ም 
የሰጠው ፌርዴ እና የአ/አ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ 10849 በ9/03/02 ዓ.ም 
የሰጠው ፌርዴ እና የአ.አ ከተማ ፌ/ቤቶች ሰበር ችልት በመ/ቁ 12433 የሰጠው ትዕዛዝ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. በሟች እና በተጠሪ መካከሌ ጋብቻ ነበር በአመሌካች ስሊሌተካዯ፤ ጋብቻ ነበር ከተባሇስ 
ጋብቻው በፌቺ ፇርሷሌ? አሌፇረሰም? የሚሇው የአመሌካች መቃወሚያ ነጥቦች ሊይ 
ግራቀኙን አከራክሮ የመሰሇውን ውሣኔ እንዱሰጥ ብሇን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 343/1/ 
መሠረት መዝገቡን ሇአ/አ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አራዲ ምዴብ እንዱመሇስ 
አዝዘናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡  

3. የዚህ ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡   

       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡                                           

ም.አ 
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