የሰ/መ/ቁ. 44931
መጋቢት 20 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ሰዓዲ ኢዴሪስ - ወኪሌ አዯም እንዴሪስ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ረሺዴ ቡባ - ቀረቡ

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የሥነ-ሥርአት ህጉን የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በዴሬዲዋ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት
ባቀረቡት ክስ ከአውራሻቸው ከወ/ሮ ለሊ መሏመዴ በኑዛዜ ያገኘሁትን ቤትና ቦታ የመሬት ሌማት ባሇስሌጣን (የስር
አንዯኛ ተከሳሽ) መብት ሳይኖረው አሳሌፍ ሇአመሌካች ስሇሰጠ ተከሳሾቹ ቤቱና ቦታውን እንዱያስረክቧቸው
እንዱወሰንሊቸው አመሌክተው ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የከሳሽ አውራሽ ራሳቸው በቤቱ ሊይ መብት የነበራቸው
ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ ስሇላሇ ክሱ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ ሊይ ተጠሪ ሇዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ይግባኙን ባሇመቀበሌ
መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ተጠሪ የስር ፌ/ቤት በውሳኔው ሊይ የቤቱን ካርታ ቁጥር 6001 ከማሇት ፊንታ 001 ብል
ስሇመዘገበው ይኸው የቁጥር ስህተት እንዱታረም ሇስር ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 208 መሰረት አመሌክተው ፌ/ቤቱ
የቁጥሩን ስህተት አርሟሌ፡፡ ተጠሪም ይህን ትእዛዝ መነሻ በማዴረግ ቀዯም ሲሌ በዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት
ይግባኝ አቅርበው ውዴቅ የተዯረገባቸውን መዝገብ ያንቀሳቅሳለ፡፡ ፌ/ቤቱም የተዘጋውን ይግባኝ ከቀረበው ማስተካከያ
አንፃር ሇመመረመር ይግባኙ አመሌካችን ያስቀርባሌ በማሇት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ ተጠሪ ቤቱ ሊይ መብት
አሊቸው በማሇት የስር ፌ/ቤት ውሳኔን ሽሯሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካችም
የዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት የዘጋውን የይግባኝ መዝገብ የስር ፌ/ቤት
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 208 መሰረት የሰጠውን እርምት መሰረት በማዴረግ እንቀሳቅሶ ውሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ ሥነሥርአት ሔግ ስህተት ነው የሚሌና ላልች ቅሬታዎች አቅርበዋሌ፡፡ ይህ ችልትም ይህንኑ ነጥብ ሇመመርመር ሲሌ
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ቀርበው ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ የስር አንዯኛ ተከሳሽ የነበረው የመሬት አስተዲዯር የዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በሰጠው
ውሳኔ ሊይ በሰበር መ/ቁ. 45172 የሰበር አቤቱታ ያቀረበ ሲሆን ችልቱም መዝገቡ ከመ/ቁ. 44931 ጋር እንዱታይ
ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፁሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ በሁሇቱ መዝገቦች የቀረበው ጉዲይ ተመሳሳይ በመሆኑም
ችልቱ ሁሇቱንም መዝገቦች አጣምሮ ከተያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡
ተጠሪ የዴሬዲዋ ከተማ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇከተማው ይግባኝ
ሰሚ ፌ/ቤት አቅርበው ይግባኙ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 377 መሰረት ተዘግቶ መዝገቡ የመጨረሻ ውሳኔ አግኝቷሌ፡፡ ተጠሪ
በዚህ ውሳኔ ሊይ የሰበር አቤቱታ ከማቅረብ ይሌቅ የወሰደት አማራጭ ውሳኔ እንዯገና እንዱታይሊቸው ሇይግባኝ ሰሚው
ፌ/ቤት ማመሌከትን ነው፡፡ ተጠሪ ውሳኔ ያገኘው ጉዲይ እንዯገና እንዱታይሊቸው ያመሇከቱትም የስር ፌ/ቤቱ በውሳኔው
ሊይ የቤቱን ካርታ ቁጥር አሳስቶ የፃፇው መሆኑን በመግሇጽ ቁጥሩ እንዱታረምሊቸው ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት
የተሰጠው የማስተካከያ ትእዛዝ መሰረት አዴርገው ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ማስተካከያ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጠው
ውሳኔ ሇመሻር ወይም ሇማረም ሥሌጣን ይሰጠዋሌ ወይ? የሚሇው መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡
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አንዴ ፌ/ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ከሰጠ ውሳኔው የሚታረመው የይግባኝ ቅሬታ በማቅረብ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 320/1/ እና 348/1/ አገናዝቦ በማንበብ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥ በተሰጠ ፌርዴ ሊይ ይግባኝ ማሇት
የሚቻሌ ቢሆንም ውሳኔውን የሰጠው ፌ/ቤት በሔግ በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ፌርደን ሇማረም ወይም ሇማሻሻሌ ወይም
እንዯገና ሇማጣራት የሚችሌ ከሆነ ይግባኝ ማቅረብ የሚቻሇው የኸው ስርዓት ከተፇፀመ በኋሊ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 320/2/ ያመሇክታሌ፡፡ ውሳኔ የሰጠው ፌ/ቤትም የሰጠውን ፌርዴ በዴጋሚ አይቶ ፌርደን
የሚያርምበት የተሇያዩ ሥርአቶች በስነ-ሥርዓት ሔጉ ውስጥ ተካተዋሌ፡፡ ሇምሳላ በክርክሩ ውስጥ ከሥነ-ሥርአት ውጪ
የሆነው ጉዲይ ሲኖር በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 209 መሰረት አቤቱታ ሲቀርብ ወይም ዯግሞ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 6 መሰረት
ዲኝነት እንዯገና እንዱታይ አቤቱታ ሲቀርብ ውሳኔ የሰጠው ፌ/ቤት ጉዲዩን በዴጋሚ ማየት ይችሊሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ
ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሰጠውን ትእዛዝ በዴጋሚ አይቶ የሇወጠው ከፌ ሲሌ እንዲየነው ተጠሪ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 208
የስር ፌ/ቤት የሰጠውን ማስተካከያ መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ በተሰጠው ፌርዴ፣ውሳኔ ወይም ትእዛዝ ሊይ
የቁጥር አፃፃፌ ጉዴሇት ወይም ያሌታሰበና ባሇማስተዋሌ የተዘሇሇ ዴንገተኛ ቃሌ ስህተት መኖሩን ሲረጋገጥ ስህተቱ
የሚታረምበትን ስርአት የዘረጋ ዴንጋጌ ነው፡፡ በዴንጋጌውም እንዱታረም የተፇቀዯው የውሳኔውን ይዘት ሉቀይሩ
የማይችለ መሰረታዊ ያሌሆኑ የጽህፇት ወይም የቁጥር ስህተቶች ወይም ግዴፇቶች ብቻ ናቸው፡፡ ስሇሆነም ይግባኝ
ሰሚው ፌ/ቤት የካርታ ቁጥሩ መስተካከሌ ውሳኔውን ሉያስቀይር የሚችሌ ነው በማሇት መዝገቡን ሇማንቀሳቀስ
የሚችሌበት የስነ-ሥርዓት ሔግ የሇም፡፡ በመሰረቱ በስር ፌ/ቤት የተጠሪ ክስ ውዴቅ የተዯረገው ተጠሪ በቤቱ ሊይ መብት
እዲንሇኝ ያስረዲሌኛሌ ያለት የቤት ካርታ በስር ፌ/ቤት ቀርቦ ታይቶ ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤትም በመጀመሪያ
ይግባኙን ውዴቅ ሲያዯርግም ይህንኑ ሰነዴ ተመሌክቶ ነው፡፡ የካርታው ቁጥር በመሳሳቱ በውሳኔው ሊይ ያስከተሇው
አለታዊ ውጤት ስሇመኖሩም በተጠሪም በኩሌ ሆነ በዴጋሚ ጉዲዩን ባየው የይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሰጠውን መጨረሻ
ውሳኔ በዴጋሚ አይቶ እንዱያርመው ስሌጣን የሚሰጠው የሥነ-ሥርአት ሔግ የሇም፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት
የስር ፌ/ቤት የሰጠው የቁጥር ማስተካከያ ትእዛዝን ብቻ መሰረት በማዴረግ የሰጠውን ውሳኔ በዴጋሚ አይቶ መሻሩ
መሰረታዊ የሥነ-ሥርአት ስህተት ነው፡፡

ው ሳ ኔ
1. የዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 00248/2001 መጋቢት 1 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ
ተሽሯሌ፡፡
2. የዴሬዲዋ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ቀዯም ሲሌ ውዴቅ ያዯረገውን የይግባኝ ቅሬታ ያሇህጋዊ ምክንያት
በዴጋሚ አይቶ ውሳኔውን መሻሩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነው ብሇናሌ፡፡
3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
4. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ከመ/ቁ. 45172 ጋር ይያዝ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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