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                                              የሰ/መ/ቁ 54024 

          ጥር 10 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፣ ሏጏስ ወሌደ        

     ዲኜ መሊኩ   

        ተሻገር ገ/ስሊሴ              

       አሌማው ወላ  

       ዓሉ መሏመዴ          

አመሌካች፣  አቶ ገብረሉባኖስ ረዲ ጠበቃ ከበዯ መንገሻ ቀረበ  

ተጠሪ፣   ወ/ሮ አዜብ አሰፊ ጠበቃ አዱሱ ሽባባው ቀረበ   

       መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡      

ፌ  ር  ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው አባትነትን ስሇማስረዲት ዲኝነት በተጠየቀ ጊዜ አባትነትን 
የማስረዲት ጉዲይ እና የውሣኔ አሰጣጥ አስመሌክቶ በግራቀኙ ጉዲይ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ መነሻ በማዴረግ ተገቢውን ትርጉም ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡  

የጉዲዩም መነሻ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ ከዚህ ጉዲይ ጋር ተያያዥነት ባሇው በሰበር መ/ቁ 
54062 ጥር 10 ቀን 2003 ዓ.ም በተሰጠው የሰበር ውሣኔ ሊይ እንዯተገሇፀው የአሁን ተጠሪ ከሟች 
አቶ መዝሙር አፇወርቅ ጋር በጋብቻ እየኖሩ እያሇ ህፃን ሜሮን እንዯተወሇዯች ገሌፀው አባቷ አቶ 
መዝሙር አፇወርቅ ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይተዋሌ ስሇሆነም የህፃን ሜሮን ወራሽነት ይረጋገጥሌኝ 
በማሇት ሇአዱስ አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ባቀረቡት አቤቱታ መሠረት ህፃን ሜሮን የሟች አቶ 
መዝሙር አፇወርቅ ወራሽ ናት በሚሌ ከተወሰነ በኃሊ የአሁን አመሌካች ይህቺ ህፃን የተወሇችው 
ከአሁን ተጠሪ ጋር በትዲር እያለ መሆኑን የጋብቻውን ዘመን እና ህፃኗ የተወሇዯችበትን ቀን 
በመጥቀስ ካስረደ በኃሊ አባት እኔ ሆኜ እያሇ ሟች አቶ መዝሙር አፇወርቅ አባት እንዯሆኑ ተዯርጎ 
የተሰጠው ውሣኔ የእኔን መብት ይነካሌ ይሰረዝሌኝ በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 358 መሠረት 
ጥያቄ አቅርበው ይኸው ጉዲይ እስከ ከተማው ሰበር ሰሚ ችልት ዯርሶ የህፃን ሜሮን አባት ማን 
ነው? የሚሇውን የሌጅነት ጉዲይ ያስነሳ ክርክር ሆኖ በመገኘቱ ይህ ዓይነት ጉዲይ በፋዳራሌ 
ፌ/ቤቶች ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ እንጂ የአ/አበባ ፌ/ቤቶች ተመሌክተው ሇመዲኘት ሥሌጣን 
የሊቸውም ስሇሆነም የህፃን ሜሮን አባት ማን ነው? የሚሇው ሥሌጣን ባሇው የፋዳራሌ ፌ/ቤት 
ተወስኖ እስከሚታወቅ ዴረስ ህፃን ሜሮን የአባቷ የአቶ መዝገሙር አፇወርቅ ወራሽ ናት በሚሌ 
ቀዯም ሲሌ በአ/አበባ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሰጥቶት የነበረውን የውሣኔ ክፌሌ ሇጊዜው አግድ 
ግራቀኙን አሰናብቷቸዋሌ፡፡  
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ይህም የሰበር አቤቱታ የቀረበበት ፌርዴ ምክንያት የሆነው በዚህ መሠረት የሜሮን አባት 
ማን ነው? የሚሇው አከራካሪ ነጥብ ሥሌጣን ባሇው ፌ/ቤት ታይቶ ዲኝነት እንዱሰጥበት የአሁን 
አመሌካች አቶ ገ/ሉባኖስ ረዲ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡  

የአቤቱታቸውም ይዘት ከተጠሪ ጋር ከ1979 ዓ.ም ጀምሮ በፌቺ እስከተሇያየንበት እስከ 
1994 ዴረስ በጋብቻ ሊይ እያሇን ከወሌዴናቸው ላልች ሌጆች በተጨማሪ ህፃን ሜሮን ገ/ሉባኖስን 
ግንቦት 13 ቀን 1989 ዓ.ም ተወሌዲሇች ተጠሪ ከእኔ ጋር በጋብቻ ተሳስራ እየኖረች እያሇ ይህቺ 
ህፃን ተወሌዲ እያሇ ተጠሪ ይህንን በመካዴ ከሟች ከአቶ መዝሙር አፇወርቅ ጋር ከጥር 28 ቀን 
1989 ዓ.ም ጀምሮ በጋብቻ እያለ ሜሮን ከአቶ መዝሙር አፇወርቅ እንዯተወሇዯች አዴርገው 
የወራሽነት ማስረጃ ሇማግኘት ጥረት ማዴረጋቸውን ስሇተረዲሁ የእኔ አባትነት በፌርዴ ይረጋገጥሌኝ 
የሚሌ ነው፡፡  

ተጠሪም የህፃን ሜሮን አባት ሟች አቶ መዝሙር እንጂ አመሌካች እንዲሌሆነ በሚያስረዲ 
አኳኋን ክዯው በመከራከራቸው ክሱ የቀረበሇት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ 
42739 ጥር 14 ቀን 2002 ዓ.ም በዋሇው ችልት አመሌካች በክስ አቤቱታቸው የገሇፁት ሜሮን 
የተወሇዯችው ከተጠሪ ጋር በጋብቻ ተሳስረው በሚኖሩበት ጊዜ ነው በጋብቻ ጊዜ ሇተወሇዯ ህፃን 
አባቱ በጋብቻው ያሇው ሰው እንዯሆነ በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 126 ሊይ የህግ ግምት 
ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ የህግ ግምት አመሌካች የሜሮን አባት ናቸው ይህንን የህግ ግምት ተጠሪ 
እናቲቱ አባቷ ላሊ ሰው ነው በማሇት ውዴቅ ማዴረግ አይችለም በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 
143 በፌርዴ ቤት ውሣኔ አባትነት የሚታወቀው የሌጅ አባት ያሌታወቀ ወይም አባቱ ሌጁን የካዯው 
እንዯሆነ ነው አመሌካችም ሜሮን ሌጄ አይዯሇችም ብሇው የመካዴ ክስ አሊቀረቡም በሔግ ግምት 
ዯግሞ አመሌካች የሜሮን አባት ናቸው ስሇሆነም የሜሮን አባት የታወቀ በመሆኑ አባቷ ሇታወቀ 
ሰው ሌጅነቷ በፌርዴ ቀርቦ የሚረጋግጥበት አግባብ የሇም ክሱ ሇፌርዴ የሚቀርብ አይዯሇም በማሇት 
የፌርዴ ሏተታ አስፌሮ የአመሌካች አቤቱታ ሇፌርዴ የሚቀርብ ባሇመሆኑ የክስ አቤቱታው 
ተሰርዟሌ በማሇት ተወስኗሌ፡፡  

ይህም ፌርዴ በይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት ስህተት የላሇበት መሆኑ ተገሌፆ የአሁን አመሌካች 
የይግባኝ አቤቱታ ተቀባይነትን ሳያገኝ በመቅረቱ ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ ችሎሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታው ፌሬ ቃሌም የህፃን ሜሮን አባት ማን ነው? የሚሇው ሥሌጣን ባሇው 
ፌ/ቤት ሉረጋገጥ ካሌቻሇ እንዳት ፌትህ ማግኘት ይቻሊሌ? የሚሇውን የሚያብራራ ነው፡፡  

እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ እንዯመረመርነውም የፋዳራሌ የመጀመሪያ 
ዯረጃ ፌ/ቤት ግራቀኙን ያከራከረው ጉዲይ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው አይዯሇም ከሚሌ መዯምዯሚያ 
ሉዯርስ የቻሇው በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አዋጅ ቁጥር 213/92 በአንቀጽ 126 እና 143 
የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ይዘትና ትርጉም አዛብቶ በመተርጎሙ የተነሳ እንዯሆነ ተገንዝበናሌ 
ይኸውም አባትነት የሚረጋገጥባቸው ሶስት መንገድች ያለ ሲሆን እነዚህም መንገድች በቀዯም 
ተከተሌ ተዯንግገዋሌ፡፡ በቅዴሚያ የተቀመጠው ጋብቻ መኖርንና ክርክር የተነሳበት ህፃን በዚህ ጋብቻ 
ጊዜ የመወሇዴን ሁሇት መሠረታዊ ፌሬ ነገሮች መነሻ በማዴረግ የሌጅ አባት ወይም አባቷ ባሌ 
የሆነው ሰው ይሆናሌ የሚሌ ግምት ህጉ የወሰዯበት ነው ይህ የህግ ግምት ነው ይህ የህግ ግምት 
መረጋገጥ በሚገባቸው ፌሬነገሮች ሊይ የተመሠረተ ነው እነዚህን ፌሬ ነገሮች ማረጋገጥ የቻሇ ወገን 
ላሊ የተሇየ ማስረጃ ማቅረብ ሳይጠበቅበት ህግ በእራሱ ግምት የወሰዯሇት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 



127 

 

የህግ ግምት ህግ አውጭው ከተሇያዩ መነሻ ሀሳቦች በመነሳት ህጉ የሚገመተው ነገር እንዯማስረጃ 
ሆኖ እንዱያገሇግሌ ያስቀመጠው እንጂ በህጉ የተቀመጠው ግምት ያሇ ፌርዴ ቤት ዕውቅና በእራሱ 
ተፇፃሚ እንዱሆን አይዯሇም የህግ ግምት እንዯማስረጃ ከሚወሰደት እንዯ ሰነዴ፣ የሰው ምስክርነት 
ቃሌ፣ የእምነት ቃሌ ገሊጭ ማስረጃ ወዘተ ሆኖ ሉያገሇግለ ከሚችለት የማስረጃ ዓይነቶች 
የሚመዯብ እንጂ በእራሱ እንዯፌርዴ ሉቆጠር የሚችሌ አይዯሇም፡፡  

የህግ ግምት ተጠቃሚ የሆነው ወገን በቅዴሚያ በህጉ ግምት መነሻ የሆኑትን መሠረታዊ 
ፌሬ ነገሮች የማረጋገጥ ግዳታ አሇበት፡፡ ከላሊው ወገን ተከራካሪ መብት አንፃር እነዚህን መሠረታዊ 
ፌሬ ነገሮች ማረጋገጡና አሇመረጋገጡ ክርክሩን በሚያየው ፌ/ቤት ዲኝነት የሚያስፇሌገው ነው 
አረጋግጦ የህግ ግምት በማስረጃነት እንዱያሇግሇው ወይም እንዱጠቅመው ከማዴረግ ዯረጃ እንኳ 
ቢዯርስ እንዯ ግምቱ ዓይነት ሁኔታ ሉስተባበሌ የሚችሌ ከሆነም ላሊው ተከራካሪ ወገን በተራው 
እነዚያ የህግ ግምት መነሻ የሆኑት ፌሬነገሮች ያሌተሟለ ያሌተረጋገጡ መሆኑን በፌ/ቤት 
በማስረዲት የህጉን ግምት የማፇረስ መብት አሇው ይህ ሁለ ተግባር በክርክር ሂዯት በፌርዴ ቤት 
ሉረጋገጥ የሚችሌ የዲኝነት ሥራን የሚጠይቅ ጉዲይ መሆኑ እየታወቀ የሥር የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት የአሁን አመሌካች በክስ አቤቱታው የገሇፃቸው ፌሬ ነገሮች እንዲለ እውነት አዴርጎ በመያዝ 
እና በተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 126 እንዯተነገረው የህፃን ሜሮን አባትነት በህግ ግምት 
ተረጋግጧሌ ላሊ የፌርዴ ቤት ተጨማሪ ሥራ የሚያስፇሌገው አይዯሇም ከሚሇው መዯምዯሚያ 
የዯረሰው ከሊይ በዝርዝር እንዲሰፇረው የህግ ግምት የሚቋቋምበትንና የህግ ግምት እንዯማስረጃ 
ሉወሰዴ የሚችሌ መሆኑን ካሇማገናዘብ በስህተት መተርጉሙን የሚያሳይ በመሆኑ በአተረጓጏም 
ረገዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት የፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ከሊይ በፇፀመው ስህተት መነሻነትም ሇተሻሻሇው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 143 ተፇፃሚነት 
ውስጥም በስህተት እንዱተረጎም አዴርጎታሌ /አብቅቶታሌ/፡፡  

አባትነት በፌርዴ ሉነገር የሚችሌበት ሁኔታ በአንቀጽ 143 ሲቀመጥ በቅዴሚያ አባትነት 
ከህግ ግምት የሚመነጭ በህግ ግምት የሚረጋገጥ ከሆነ በዚህ አኳኋን በጋብቻ ጊዜ የመወሇዴ 
ሁኔታ ካሇ በአንቀጽ 126 በተመሇከተው በህግ ግምት የሚረጋገጥ እንጅ አንቀጽ 143 ሥራ ሊይ 
የማይውሌ መሆኑን እንዱሁም የጋብቻ ግንኙነት ወይም በህግ የታወቀ ግንኙነት ሳይኖር የተወሇዯን 
ሌጅ አንዴ ሰው አባት ነኝ በሚሌ በፅሐፌ ያወቀ እንዯሆነ በዚሁ ሥርዓት አባትነትን ማረጋገጥ 
የሚቻሌ መሆኑን ከሊይ በተቀመጡት ሁኔታዎች በማይሸፇኑት በቁጥር 143 የተዘረዘሩት 
ምክንያቶች ባጋጠሙ ጊዜ እንዯ ሶስተኛ የአባትነት ማረጋገጫ መንገዴ አባትነት በፌርዴ 
የሚነገርበትን አግባብ የዯነገገ በመሆኑ የአሁን አመሌካች አባትነቴ በአንቀጽ 126 መሠረት ታይቶ 
ይረጋገጥሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄ ሌክ በአንቀጽ 143 አባትነት በፌርዴ ይረጋገጥሌኝ 
በማሇት እንዯቀረብ የዲኝነት ጥያቄ አዴርጎ መተርጎሙ ከመጀመሪያው ስህተት የመነጨ ሇሁሇተኛ 
ጊዜ የተፇፀመ የህግ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

በዚህ ሁለ ምክንያት የግራቀኙ ክርክር በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው በየፉናቸው ያቀረቡት 
የህግና የፌሬ ነገር ክርክር በየተራቸው በሚያቀርቡት የማስረጃ አግባብነት ጥንካሬ ታይቶ ፌርዴ 
ሉያርፌበት የሚችሌ ሆኖ እያሇ በተሳሳተ የህግ ትርጓሜ መነሻ ጉዲዩ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው 
ሆኖ አሌተገኘም በማሇት የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
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ው  ሣ  ኔ 

1. በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እና ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት እንዯቅዯም ተከተለ በኮ/መ/ቁ 
42739 በ14/5/2002 ዓ.ም የተሰጠው ፌርዴ እና በመ/ቁ 89823 በ18/6/2002 የተሰጠው 
ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡  

2. በግራቀኙ መካከሌ የተነሳውን ክርክር በፌርዴ ሉያሌቅ የሚገባው ስሇሆነ በፌርዴ ሀተታው 
እንዯተገሇፀው በጉዲዩ ሊይ ግራቀኙን አከራክሮን ተገቢውን ዲኝነት ይሰጥበት ዘንዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 341 መሠረት ጉዲዩን መሌሰናሌ፡፡  

3. ግራቀኙ እዚህ ሰበር ዴረስ ክርክር ሇማዴረግ የበቁበት የሥር ፌ/ቤቶች በፇፀሙት የህግ 
ስህተት ሳቢያ በመሆኑ ግራቀኙ የየራሳቸውን ወጭና ኪሣራ ይቻለ፡፡  

      መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡  

 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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