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የሰ/መ/ቁ. 31721 

ጥቅምት 25 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም.  

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ  

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ብዙነሽ ኃ/ዮሏንስ - ጠበቃ መዴሔን መሏሪ ቀረበ፡፡  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ ስንታየሁ እሸቱ - በላሇችበት  

 መዝገቡን መረምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታው መነሻ የሆነው ጉዲይ ከውሌ ውጪ የዯረሰ ኃሊፉነትን መሠረት አዴርጎ የቀረበ የካሣ ክፌያ 
ጥያቄን /ክርክር/ የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው በሶማላ ብ/ክ/መ/ በጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ነው፡፡ ከሣሽ 
የነበረችው የአሁንዋ ተጠሪ ስትሆን በአመሌካች ሊይ ክስ የመሠረተችውም የምትወሌዯው ሌጅዋ ሦስት ሔፃናት ሌጆቼን 
አርድ ስሇገዯሇብኝ በእናትነትዋ ካሣ ሌትከፌሇኝ ይገባሌ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ሇክሱ በሰጠችው መሌስ ጉዲዩ በፇጸመው 
ዴርጊት ኃሊፉ የምሆንበት የሔግ ምክንያት የሇም፤ መከሰሴም ያሇአግባብ ነው፡፤ በማሇት ስሇመከራከርዋ ከመዝገቡ 
ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ክሱን ያስተናገዯው ፌ/ቤትም የግራ ቀኝ ወገኖችን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተከሣሽ ሊዯረሰው ጉዲት ኃሊፉ 
ናት በመሆኑም በጠቅሊሊው ብር 35ዏዏዏ(ሰሊሳ አምስት ሺህ) ካሣ ሇከሣሽ ትክፇሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
አመሌካች ይህን ውሣኔ በመቃወም ሇክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ በማሇትዋ በዚህ ይግባኝ ዯረጃም ክርክሩ ተሰምቶአሌ፡፡ 
በመቀጠሌም ፌ/ቤቱ በከፌተኛው ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረውን ውሣኔ በማሻሻሌ አመሌካች ብር 78ዏዏዏ(ሰባት ሺህ ስምንት 
መቶ) ካሣ እንዴትከፌሌ ወስኖአሌ፡፡ በጨረሻም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ከአመሌካች በቀረበሇት አቤቱታ መነሻነት 
ክርክሩን ከሰማ በኋሊ በጠ/ፌ/ቤት የተሰጠውን ውሣኔ አጽንቶአሌ፡፡ የአሁኑ አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡  

 በበኩሊችንም አመሌካች ሏምላ 6 ቀን 1999 ዓ.ም. በፃፇችው ማመሌከቻ ያቀረበችውን አቤቱታ መሠረት 
በማዴረግ ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ተጠሪ በተዯረገሊት ጥሪ መሠረት ባሇመቅረብዋ ክርክሩ የተሰማው እሷዋ በላሇችበት ነው፡፡ 
አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች ዯረሰ ሇተባሇው ጉዲት ኃሊፉ የምትሆንበትና ካሣ 
የምትከፌሌበት የሔግ ምክንያት አሇ ወይ? የሚሇውን ነጥብ ሇመመርመር ነው፡፡ በዚህ መሠረትም ይህን ነጥብ ከስር 
ጀምሮ ከተዯረገው ክርክር፣ አቤቱታ ከቀረበበት ውሣኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡  

 ከሊይ ባጭሩ እንዯተመሇከተው አመሌካች የተከሰሰችው እና በመጨረሻም ኃሊፉ ነሽ የተባሇችው እርስዋ 
በፇጸመችው ዴርጊት ጉዲቱን አዴርሳሇች በሚሌ አይዯሇም፡፡ ጉዲቱን አዴርሷሌ የተባሇው የእሷ ሌጅ የሆነው ሰው ነው፡፡ 
እርሱም ሌጆቹን ከገዯሇ በኋሊ ራሱንም እንዲጠፊ በተጠሪ ክስ ተገሌጾአሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ሰውየው አካሇ መጠን 
የዯረሰና ዕዴሜውም ከ4ዏ ዓመት በሊይ እንዯነበረ በክርክሩ ተመሌክቶአሌ፡፡ ተጠሪ ክሱን የመሠረተችው በፌ/ብ/ሔግ ቁ. 
2125 የተመሇከተውን ዴንጋጌ በመጥቀስ ሲሆን ይህ ዴንጋጌ የሚያመሇክተው በአባት አሊፉነት ምትክ ሆነው 
ስሇሚጠየቁት ሰዎች ነው፡፡ ዴንጋጌው የሚገኘው “ሇላሊ ሰው ተግባር አሊፉ ስሇመሆን” በፌትሏብሓር ሔጉ በአንቀጽ 13 
በምዕራፌ 1 /ከውሌ ውጪ ስሇሚዯርስ አሊፉነት/ በሚሇው በክፌሌ 4 ስር ነው፡፡ ከቁጥር 2125 በፉት ያሇው ቁ. 2124 
አካሇ መጠን ያሊዯረሰ ሌጅ አሊፉነትን የሚያስከትሌ ሥራ የሠራ እንዯሆነ በፌትሏብሓር በኩሌ ሇተሠራው ሥራ አሊፉ 
የሚሆነው አባት እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ ቁጥር 2125 ዯግሞ አባት በላሇ ጊዜ በሱ ምትክ ኃሊፉ የሚሆኑትን በተመሇከተ 
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የሚዯነግግ ነው፡፡ ከእነዚህ ሰዎች መካከሌ አንዶ የሌጁ እናት እንዯሆነችም በዚሁ  ቁጥር 2125/ሀ/ ተመሌክቶአሌ፡፡ 
እንግዱህ እንዯተጠሪ ክስ አመሌካች ኃሊፉ ሌትሆን ትችሌ የነበረው ጉዲቱን አዴርሷሌ /የተጠሪን ሌጆች ገዴልአሌ/ 
የተባሇው ሰው አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ቢሆን ነበር፡፡ ይህ ግን በተጠሪ በኩሌ አሌተረጋገጠም፡፡ ጉዲት አዴራሹ አካሇ 
መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ነው የሚሌ በተጠሪ ክስም ሆነ ክርክር አሌተነሳም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶችም ቢሆኑ ጉዲት አዴራሹ ሰው 
ዕዴሜው ከ4ዏ ዓመት በሊይ የነበረ እና በኔም ስር የሚተዲዯር ያሌነበረ ነው የሚሇውን የአመሌካችን ክርክር ከመመዝገብ 
አሌፇው በእርግጥ አካሇ መጠን ያሌዯረሰ ሌጅ ነበር አሊለም፡፡ ይህም የሚያመሇክተው ፌ/ቤቶቹ አመሌካችን ኃሊፉ 
ያዯረጉዋት ኃሊፉ የምትሆንበት የሔግ ምክንያት ሳይኖር እንዯሆነ ነው፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት ውሣኔ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. አቤቱታ የቀረበበት በሶማላ ብ/ክ/መ/ በጅጅጋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔ እና በዚህ ውሣኔ ሊይ 
በቀረበው ይግባኝ እና አቤቱታ ማስረጃነት በክሌለ ጠ/ፌ/ቤት እና ሰበር ችልት በመ/ቁ. GM181/98 ሰኔ 28 ቀን 
98 ዓ.ም. እና በመ/ቁ. 09/99 ሚያዝያ 13 ቀን 1999 ዓ.ም. የተሰጡት ውሣኔዎች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1 
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ዯረሰ ሇተባሇው ጉዲት ኃሊፉ የምትሆንበትም ሆነ ካሣ የምትከፌሌበት የሔግ ምክንያት የሇም በማሇት 
ወስነናሌ፡፡  
መዝገቡ ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 
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