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የሰ/መ/ቁ. 38745 

መጋቢት 1ዏ ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  ዓሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ሳሉያ ኢብራሂም - ወኪሌ 2ኛ አመሌካች  

           2. አቶ ሙሏዱን ጀማሌ - ቀርበዋሌ 

ተጠሪ፡- ሏጂ ሰማን ኢሳ- በላለበት 

 ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን ከመረመረ በኋሊ የሚተሇውን ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ክርክር ሉቀርብ የቻሇው አመሌካቾች ሰኔ 23 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ሸሪዓ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 26/98 ሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም እና ሚያዝያ 08 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጣቸው ውሳኔዎች መሠረታዊ የህግ 
ስህተት የተፇፀመባቸው በመሆናቸው ይሻሩሌን በማሇታቸው ነው፡፡ 

 ክርክሩ የተጀመረው በኢሉባቡር ዞን ከፌተኛ ሸሪዓ ፌ/ቤት ሲሆን በዚሁ ፌ/ቤት የአሁኑ አመሌካቾች 
ተከሳሾች፣የአሁኑ ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ በመሆን የተከራከሩ ሲሆን፣የስር ከሳሹ ነሏሴ 09 ቀን 1998 ዓ.ም ጽፇው ያቀረቡት 
ክስ አጭር ይዘቱ አንዯኛዋ ተጠሪ ሚስቴ ሆና እያሇች ሁሇተኛው ተጠሪ የሸሪዓን ህግ በመጣስ ስሊገባት በጋብቻ ሊይ ጋብቻ 
በመፇፀም ጥፊት ስሇፇፀመ በህግ ፉት ቀርቦ የጥፊተኝነት ውሳኔ ይሰጠው የሚሌ ነው፡፡ ስር ተከሳሾች በቀነ ቀጠሮው 
ባይቀርቡም የስር ፌ/ቤቱ ሏምላ 6 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ብይን ጉዲዩ ወንጀሌ ነክ በመሆኑ አከራክሬ የመወሰን 
ስሌጣን የሇኝም በማሇት መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡ ስር ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ ተጠሪም በስር ፌ/ቤቱ ውሳኔ ሊይ ቅሬታ 
በማሳዯር ጉዲዩን በይግባኝ እንዱታይሊቸው ሇኦሮሚያ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት አቅርበውት ፌ/ቤቱም ተከሳሾቹ በላለበት 
በመ/ቁ 26/98፣ሚያዝያ 08/1999 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ አቶ ሙሑዱን ጀማሌ ወ/ሮ ሳሉያ ኢብራሂም የሏጂ ሰማን ኢሳ 
ህጋዊ ባሇቤት መሆኗን እያወቀ ስሊገባት በጋብቻ ሊይ ጋብቻ በመፇፀም ጥፊት ፇጽሟሌ በማሇት ስር ተከሳሾቹ ሇከሳሹ ብር 
1700 (አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ብር) እንዱከፌለትና በሚመሇከተው አካሌ በወንጀሌ የመክሰስ መብቱ በመጠበቅ ወስኗሌ፡፡ 
ይህ ውሳኔ ከተሰጠ በኋሊም የአሁኑ አመሌካቾች ታህሳስ 23 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ አቤቱታቸው ጉዲዩ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 78/1/2/ መሰረት ባለበት ክርክሩ እንዯገና እንዱካሄዴ ፌርደን ሇሰጠው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ሸሪዓ 
ፌ/ቤት አመሌክተው ከተፇቀዯሊቸው በኋሊ ያቀረቡት ክርክር በጋብቻ ሊይ ጋብቻ እንዲሌፇፀሙ፣አቶ ሙሏዱን ወ/ሮ 
ሳሉያን ያገባት ቀዯም ብል ከሏጂ ሰማን ኢሳ ጋር የነበራትን ጋብቻ /ኒካ/ ከፇረሰ በኋሊ እንዯሆነና ማስረጃም እንዲሊቸው 
የሚገሌጽ ሲሆን ይግባኝ ባዩ ሏጂ ሰማን ዯግሞ ከወ/ሮ ሳሉያ ጋር የነበረኝ ጋብቻ በሸሪዓ ፌ/ቤት አሌፇረሰም የሚሌ 
ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

 የኦሮሚያ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌ/ቤቱም በኦ/ጠ/ሸሪዓ ፌ/ቤት መ/ቁ. 26/98፣ሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም በሰጠው ፌርዴ 
ተከሳሾቹ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ አሌፇጸምንም በማሇት ያቀረባቸው የጽሁፌ ማስረጃዎች ማሇትም የዘመዴ ዲኞች 
በ27/08/1990 ዓ.ም የሰጡት ውሳኔና የኢሌባቦር ዞን የእስሌምና ጉዲዮች ጉባኤ በ01/02/1993 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ሲታዩ 
እነዚህ አካሊት ጋብቻውን የማፌረስ ስሌጣን የሊቸውም በማሇት ተከሳሾቹ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ ፇጽመዋሌ በማሇት ቀዯም 
ብል ማሇትም በመ/ቁ. 26/98፣ሚያዚያ 08/1999 ዓ.ም ሰጥቶት የነበረውን ውሳኔ ተመሌሶ አጽዴቆታሌ፡፡ 
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 ከሊይ የሰፇረውን ውሳኔ በመቃወምም የአሁኑ አመሌካቾች ሰኔ 23 ቀን 2000 ዓ.ም የተፃፇ የሰበር አቤቱታ 
ያቀረቡ ሲሆን መሰረታዊ ይዘቱም በጋብቻ ሊይ ጋብቻ አሌፇፀምንም፤ጋብቻችንን የፇጸምነው በአንዯኛ አመሌካችና 
በተጠሪው መካከሌ የነበረው ጋብቻ በህጋዊ አካሌ ከፇረሰ በኋሊና ይህንን መሰረት በማዴረግ የኢሌባቦር ዞን የእስሌምና 
ጉዲዮች ጉባኤ በቁጥር DHIIL 62/3/3-1/93 ጥቅምት 01/1993 ዓ.ም በፃፇው ዯብዲቤ ወ/ሮ ሳሉያ ኢብራሂም ጋብቻዋ 
የፇረሰ በመሆኑ የፇሇገችውን ማግባት እንዯምትችሌ ማረጋገጫ ከሰጠ በኋሊ እንዯሆነ፤በጋብቻ ሊይ ጋብቻ ፇጽማችኋሌ 
በማሇት በብር 1700 (አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ብር) በወንጀሌ እንዴንቀጣ መወሰኑ መዝገቡን በጥሌቀት ሳይመረምር 
ከስሌጣኑ ውጭ እንዯሆነ በመግሇጽ በኦ/ጠ/ሸሪዓ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ 
ይሻርሌን የሚሌ ነው፡፡ 

 ተጠሪው ሇቃሌ ክርክር ተዘጋጅተው እንዱቀርቡ መጥሪያው ዯርሷቸው ባሇመቅረባቸው ፌ/ቤቱ ጥር 14 ቀን 
2001 ዓ.ም በዋሇው ችልት ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ አዞ የተካሄዯ ያሇ በመሆኑ ተጠሪው መሌስ አሌሰጡም፡፡ 

 ፌርዴ ቤቱም የግራ ቀኙ ወገኖች ክርክር አመጣጥ ከሊይ እየተዘረዘረ በመጣው መሌኩ ከተገነዘበ በኋሊ 
አመሌካቾቹ ጋብቻ የፇፀሙት አንዯኛዋ አመሌካችና ተጠሪው መስርተውት የነበረው ጋብቻ በህጋዊ መንገዴ ሳይፇርስ 
በነበረበት ሁኔታ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌ መሰረታዊ ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

 የአሁኑ ተጠሪ በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ አንዯኛዋ ተጠሪ ከእርሳቸው ጋር ያሊት ጋብቻ በሸሪዓ ህግ ሳይፇርስ 
ሁሇተኛው ተጠሪ እንዲገባትና ይህ አዴራጏትም በጋብቻ ሊይ ጋብቻ መፇጸም ስሇሆነ አመሌካቾች እንዱቀጡሇት የሚጠይቅ 
ሲሆን አመሌካቾቹ ዯግሞ ቀዯም ብል በተጠሪው እና በአንዯኛ አመሌካች መካከሌ የነበረው ጋብቻ በአግባቡ ከፇረሰ በኋሊ 
እንጂ ጋብቻው ሳይፇርስ እንዲሌተጋቡ መሌሰዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ ያከራከረው የኢሌባቦር ዞን ከፌተኛ ሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት ጉዲዩ የወንጀሌ ክርክር ስሇሆነ ስሌጣን የሇኝም ቢሌም ጉዲዩን በይግባኝ ያስተናገዯው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ሸሪዓ 
ፌርዴ ቤት ግን በአንዯኛዋ አመሌካችና በተጠሪው መካከሌ ቀዯም ብል የተመሰረተው ጋብቻ ፀንቶ ባሇበት ጊዜ ሁሇተኛው 
ተጠሪ አንዯኛዋን ተጠሪ በማግባት በጋብቻ ሊይ ጋብቻ መፇፀሙን በማስመር በብር 1700(አንዴ ሺህ ሰባት መቶ ብር) 
እንዯቀጣቸው ነው፡፡ ሽማግላዎች አፊትተውናሌ ፌርዴ ቤትም ተቀብልታሌ፣ቀጥልም የኢሌባቦር ዞን የእስሌምና ጉዲዮች 
ጉባኤ አንዯኛዋ አመሌካች የፇሇገችውን ማግባት እንዯምትችሌ በዯብዲቤ ገሌፆሊታሌ የሚሌ ክርክር ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ 
ቤቱ ስሌጣን የሊቸውም በማሇት አሌፍታሌ፡፡ ይሁን እንጂ ቀዯም ብል በተጠሪውና በአንዯኛዋ አመሌካች መካከሌ የነበረው 
ጋብቻ እንዱፇርስ ጥያቄ የቀረበሇት የዱደ ሊል ወረዲ ፌ/ቤት ጉዲዩ ወዯ ሸማግላዎች መርቶት ሽማግላዎቹ ተጋቢዎቹን 
ሇማስታረቅ ያዯረጉት ጥረት ሳይሳካ በመቅረቡ ጋብቻው እንዱፇርስ አስተያየታቸውን ተመሌሰው ሇወረዲ ፌ/ቤቱ 
ካቀረቡሇት በኋሊ የተጠቀሰው ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 48/94፣ሚያዚያ 28 ቀን 1990 ዓ.ም በዋሇው ችልት የሽማግላዎቹን 
አስተያየት ተቀብል ፌቺውን እንዲፀዯቀ መዝገቡ ያስረዲሌ፤የመጀመሪያው ጋብቻ የፌቺ ሂዯት በዚህ መሌክ ከተጠናቀቀ 
በኋሊ እና የኢሌባቦር ዞን እስሌምና ጉዲዮች ጉባኤ በቁ. DHIILU 62/3/3-1/93 ጥቅምት 01/1993 ዓ.ም በፃፇው ዯብዲቤ 
አንዯኛዋ አመሌካች ከዚህ በኋሊ የፇሇገችውን ሰው ማግባት እንዯምትችሌ ገሌጿሌ፡፡ የአሁኑ ሁሇተኛው አመሌካች እነዚህ 
ሂዯቶች ማሇትም የመጀመሪያው ጋብቻ ስሌጣን ባሇው የወረዲ ፌ/ቤት አማካኝነት መፌረሱን አረጋግጠው አንዯኛዋ 
አመሌካች እንዲገቡ ነው፡፡ የእስሌምና ተከታይ የሆኑ ተጋቢዎች ጋብቻቸው እንዱፇርስ ወዯ መዯበኛ ፌ/ቤት ወይም 
ሁሇቱም ከፇቀደ ዯግሞ ወዯ ሸሪዓ ፌ/ቤት አስቀርበው እንዯምርጫቸው ሉያፇርሱት እንዯሚችለ እየታወቀ የኦሮሚያ 
ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌ/ቤት የዱደ ሊል ወረዲ መዯበኛ ፌ/ቤት ቀዯም ብል የሰጠውን የፌቺ ውሳኔ ወዯ ጏን በመተው በአንዯኛዋ 
አመሌካችና በተጠሪው መካከሌ የነበረው ጋብቻ አሌፇረሰም፤አመሌካቾች በጋብቻ ሊይ ጋብቻ ፇጽመዋሌ ማሇቱ መሰረታዊ 
የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፤ ስሇሆነም የሚከተሇውን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ሸሪዓ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 26/98፣ሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. አመሌካቾቹ ጋብቻ የፇጸሙት ቀዯም ብል በአንዯኛዋ አመሌካችና በተጠሪው መካከሌ የነበረው ጋብቻ በዱደ 
ሊል ወረዲ ፌ/ቤት በአግባቡ ከፇረሰ በኋሊ በመሆኑ አመሌካቾቹ በጋብቻ ሊይ ጋብቻ ባሇመፇጸማቸው 
የተሊሇፇባቸው የገንዘብ ቅጣት ተገቢ አይዯሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ግራና ቀኙ ወገኖች በዚህ ፌ/ቤት ሊካሄደት ክርክር ወጪና ኪሳራ ይቻቻለ፡፡ 
4. ጥር 14 ቀን 2001 ዓ.ም የተሊሇፇው እግዴ ተነስቷሌ፤ይፃፌ፡፡ 

መዝገቡ ያሇቀ በመሆኑ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት:: 

 

ቤ/ኃ    
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