የሰ/መ/ቁ. 65621
ሰኔ 27 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ
አሌማው ወላ
አሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሣ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ታዯሇች መንግስቱ - ቀረበች
2. ኢሣያስ ሏሇፍም - ቀረበ
3. ወ/ሪት ረዴኤት ሏሇፍም
4. ወ/ሮ ገነት ሏሇፍም
5. ያዕቆብ ሏሇፍም
ተጠሪ፡- - የሇም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የሚስትነት እና የወራሽነት ማረጋገጫ ይሰጠን በማሇት የቀረበውን አቤቱታ /ጥያቄ/
የሚመሇከት ነው፡፡ አቤቱታው የቀረበው በሏረሪ ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት ሇመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ሲሆን ፣ ፌ/ቤቱ ሟች /የ1ኛ አመሌካች ባሇቤት እና የላልቹ አመሌካቶች አባት/ ከዘጠኝ አመት
በፉት ወዯኤርትራ ተመሌሶ የኤርትራ ነዋሪ መሆኑን አረጋግጫሇሁ /ተገንዝቤአሇሁ/ በማሇት
አቤቱታውን ሣያስተናግዴ ቀርቶአሌ፡፡ በዚህ ብይን ሊይ አቤቱታ የቀረበሊቸው የክሌለ ከፌተኛ ፌ/ቤት
እና ጠ/ፌ/ቤትም ብይኑ ጉዴሇት የሇበትም በማሇት የአመሌካቾችን ይግባኝ ሰርዘዋሌ፡፡ የሰበር
አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡
በበኩሊችንም አመሌካቾች የካቲት 15 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በጻፊት ማመሌከቻ ያቀረቡትን
አቤቱታ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን አቤቱታው ከቀረበበት ብይን እና ከህጉ ጋር አገናዝበን
መርምረናሌ፡፡ በሰበር ችልቱ ሉመረመር ይገባሌ ተብል የተያዘው ጭብጥ ሟች የኤርትራ ነዋሪ
ናቸው በማሇት የአመሌካቾች ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገው በአግባቡ ነው ወይ? የሚሇው ነው፡፡
ጉዲዩን በመጀመሪያ
ማስረጃ ይሰጠን የሚሌ ነው
የተመሇከተው ነው፡፡ ከዚህም
ግንኙነት /ዝምዴና/ ተረጋግጦ

ዯረጃ ያየው ፌ/ቤት የሰጠው ብይን እንዲየነው የአመሌካቾች ጥያቄ
ቢባሌም ፤ የጠቀሱት ዴንጋጌ /ህግ/ ግን በፌ/ብ/ህግ ቁ. 826/1/
መገንዘብ የሚቻሇው የአመሌካቾች ኋሊፉነት ከሟች ጋር ያሊቸውን
ውርሱ እንዱከፇትሊቸው መሆኑን ነው፡፡ በእርግጥም ሟች የሞተው
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ኤርትራ ውስጥ እንዯሆነ በአቤቱታቸው ሊይ ገሌጸዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ይህን መሠረት በማዴረግ ብቻ
ሟች ዋና መኖሪያው ስፌራ ኤርትራ ነው እሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሶአሌ፡፡ በበኩሊችን
እንዯምናየው ግን ሟች ወዯ ኤርትራ ሄድ ሣይመሇስ እዛው በመሞቱ ብቻ ዋና መኖሪያው ስፌራ
ኤርትራ ነው ወዯሚሇው ብቸኛ መዯምዯሚያ መዴረሱ ትክክሌ አይዯሇም፡፡
ከአመሌካቾች አቤቱታ መገንዘብ እንዯቻሌነው ሟች በመዯበኛነት ሲኖር የነበረው በሏረር
ከተማ ውስጥ ከአመሌካቾች /ሚስቱ እና ሌጆቹ/ ጋር ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ወታዯር እንዯነበር
፣ ከወታዯርነት በጡረታ ከተገሇሇ በኋሊም በመካኒክነት ስራ በግለ ተሰማርቶ ከቦታ ወዯቦታ
እየተዘዋወረ ሲሰራ እንዯነበር ወዯ ኤርትራ የሄዯውም በዚሁ የመካኒክነት ስራ ሇመስራት ሲሆን ፣
ጊዜውም በየካቲት ወር 1990 ዓ.ም እንዯሆነ ፣ በኋሊ ወዯቤተሰቦቹ /ሏረር/ ሉመሇስ ያሌቻሇው
በግንቦት ወር 1990 ዓ.ም በተነሣው የዴንበር ግጭት /ጦርነት/ ምክንያት መውጣት ባሇመቻለ
እንዯሆነ ፣ ዜግነቱም ኢትዮጵያዊ እንዯሆነ አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር ችልት ገሌጸዋሌ፡፡
የስር ፌ/ቤቶች እነዚህን ሁኔታ
ስሇመሞከራቸው በብይኑ አሌተገሇጸም፡፡

እውነት

ስሇመሆን

አሇመሆናቸው

ሇማጣራት

ከሊይ እንዲመሇከትነው ሇሰጡት ብይን ዋና መሠረት ያዯረጉት ሟች ወዯ ኤርትራ ከሄዯ
በኋሊ ሣይመሇስ እዛው ሞቶአሌ የሚሇውን ፌሬ ነገር ብቻ እንዯሆነም ነው ሇማየት የቻሌነው፡፡ ይህ
አይነቱ አካሄዴ እንዲሇ ተቀባይነት ይኑረው ቢባሌ ሇስራ ወይም ሇተሇያዩ ምክንያቶች ከአገራቸው
ወጥተው ሣይመሇሱ ሉሞቱ በሚችለት ኢትዮጵያውያን የውርስ አከፊፇት ጉዲይ ሊይ ከፌተኛ ችግር
ሉፇጠር እንዯሚችሌ መገመቱ አይከብዴም፡፡ በፌ/ብ/ህግ ቁ. 826/1/ የተመሇከተው ዴንጋጌ፤
በተሇይም “…ዋና መኖሪያው ስፌራ…“ የሚሇው ሏረግ መተርጏም ያሇበትም ከዚህ አንጻር እየታየ
ሉሆን እንዯሚገባ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ ይህን ታስቢ በማዴረግ አቤቱታ የቀረበበት ብይን ስናየው
ሇጉዲዩ አወሣሰን አግባብነት ያሊቸው ፌሬ ነገሮች በአግባቡ ሣይጣሩ የተሰጠ ሆኖ ነው ያገኘነው፡፡
በዚህ ምክንያትም ብይኑ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡
ው ሣ ኔ
1. የሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 33899 ህዲር 21 ቀን
2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ብይን፣ የሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ. 07698
ጥር 16 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ እና በሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት ጠ/ፌ/ቤት
በመ.ቁ. 01792 ጥር 20 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/
መሠረት ተሽረዋሌ፡፡
2. የሏረር ህዝብ ክሌሊዊ መንግስት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካቾች ያቀረቡሇትን አቤቱታ
በተከፇተው መዝገብ ማሰማቱን እንዱቀጥሌ ፣ ይህ የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ችልት ሇጉዲዩ
አወሳሰን አግባብነት ያሊቸው ናቸው ያሊቸዉን ሁኔታዎች እና ላልችም ፌ/ቤቱ አግባብነት
አሊቸው የሚሊቸዉን ፌሬ ነገሮች እንዱያጣራ በመጨረሻም ፌሬ ነገሮችን አግባብነት ካሇው ህግ
ጋር በማገናዘብ ተገቢውን ውሣኔ ይሰጥ ዘንዴ ጉዲዩ ይመሇስሇት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.
343/1/ መሠረት ወስነናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
እ.ከ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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