የሰ/መ/ቁ. 104621
ህዲር 13 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡-አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
አብዬ ካሣሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡- ወ/ሮ አዜብ ታምሩ - የቀረበ የሇም
ተጠሪ፡- አቶ ዯጀኔ ዘውዳ - የቀረበ የሇም
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የፌቺ ውሳኔን ተከትል የተነሳ የንብረት ክፌያ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች
አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት በኮፇላ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 10991
በ27/06/2006 ዒ.ም ተሰጥቶ በምዔራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና በኦሮሚያ ብሓራዊ
ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበርችልት እንዯቅዯም ተከተለ በመዝገብ ቁጥር 20374
በ23/07/2006 ዒ.ም. እና በመዝገብ ቁጥር 184251 በ05/10/2006ዒ.ም በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ
በከፉሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው።
የጉዲዩን አመጣጥ በተመሇከተ ግራ ቀኙ በንብረት ክርክር ሊይ እያለ አመሌካቿ ክሳቸውን
ሇማሻሻሌ እንዱፇቀዴሊቸው ጠይቀው በተፇቀዯሊቸው መሰረት በ07/04/2006 ዒ.ም የተሻሻሇ ክስ
ማቅረባቸውን፣የተሻሻሇው ክስ ይዘትም ቀዯም ሲሌ በቀረበው የንብረት ዝርዝር ውስጥ ግራ ቀኙ
በጋብቻቸው ውስጥ ያፇሩት ሆኖ ነገር ግን በህጻን ረዴኤት ዯጀኔ ስም የሚታወቀው 200 ካ.ሜ
ይዞታ ያሇው ቤት ያሌተካተተ መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ ክፌፌለ በዚህ ቤት ሊይ ጭምር
እንዱካሄዴ የሚጠይቅ መሆኑን፣ተጠሪው የተሻሻሇው ክስ ቅጂ ዯርሶአቸው በ10/04/2006 ዒ.ም.
በሰጡት አስተያየት የተሻሻሇው የንብረት ዝርዝር ክርክሩን ወዯኃሊ የሚመሌሰው በመሆኑ ውዴቅ
ተዯርጎ በቀዴሞው ክስ መሰረት ክፌፌለ እንዱፇጸም መጠየቃቸውን፣ፌርዴ ቤቱም የተጠሪውን
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ክርክር

ተገቢ

አዴርጎ

በመቀበሌ

አመሌካች

አሁን

የክፌፌሌ

ጥያቄ

ያቀረቡበትን

ቤት

በመጀመሪያው ክሳቸው አካተው ማቅረብ ሲችለ ላሊ ንብረት አካተው ማቅረባቸው የፌትሏብሓር
ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 216 (3) ዴንጋጌን የሚቃረን መሆኑን ገሌጾ ጥያቄውን ውዴቅ በማዴረግ
ክፌፌለ በቀዯመው የንብረት ዝርዝር መሰረት እንዱቀጥሌ ትዔዛዝ መስጠቱን እና በክሌለ የበሊይ
ፌርዴ ቤቶችም ተቀባይነት ያገኘው ይኸው ውሳኔ መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡
የአመሌካቿ የሰበር አቤተታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች በፌርዴ ቤቱ ፇቃዴ ክሱን ካሻሻለ
በኃሊ አዱስ ጥያቄን ያካተተ ስሇሆነ ጉዲዩን ወዯኃሊ የሚመሌስ ነው በማሇት ማሻሻያው ውዴቅ
የመዯረጉን አግባብነት ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ
በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ።የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ
የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት
መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርምረናሌ።
በዚህም መሰረት ፌርዴ ከመሰጠቱ በፉት በማናቸውም ጊዜ ወይም ፌርዴ ቤቱ ተገቢ ሆኖ ካገኘው
ተከራካሪ ወገኖች ክሳቸውን እንዱያሻሽለና ክርክራቸውን እንዱሇውጡ ሉፇቅዴሊቸው እንዯሚችሌ
በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔገ ቁጥር 91(1) ስር ተመሌክቶአሌ፡፡ፌርዴ ቤቱ የዚህ ዒይነቱን
ፇቃዴ የሚሰጠውም የክሱን መሻሻሌ ተገቢ እና አስፇሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ስሇመሆኑም ከዚሁ
ዴንጋጌው አጠቃሊይ ይዘትና መንፇስ

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡በዚህ ሁኔታ ክሱ እንዱሻሻሌ ከተፇቀዯ

በኃሊ ተሻሽል የቀረበው ፌርዴ ቤቱ ትዔዛዝ ከሰጠበት አግባብ ውጪ መሆኑ ካሌተረጋገጠ በቀር
ክሱ ውዴቅ ሉዯረግ የሚችሌበት አግባብ የሇም፡፡በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ክሱን አሻሽሇው
ያቀረቡት በፌርዴ ቤቱ በተፇቀዯሊቸው መሰረት መሆኑ አሊከራከረም፡፡የክሱ መሻሻሌ ጉዲይ
ክርክሩን ወዯ ኋሊ የሚመሌሰው ነው የሚሌ ከሆነ ፌርዴ ቤቱ መጀመሪያውኑ የማሻሻያ ትዔዛዝ
መስጠት

አሌነበረበትም።ክሱ

የሚሻሻሌባቸው

ነጥቦች

ተገቢነት

ዯግሞ

መመርመር

ያሇበት

የማሻሻያ ትዔዛዙ ከመሰጠቱ በፉት እንጂ ክሱ ተሻሽል ከቀረበ በኃሊ አይዯሇም።ክሱ ተሻሽል
የቀረበው ፌርዴ ቤቱ ፇቃዴ ከሰጠበት ነጥብ ውጪ ስሇመሆኑ ፌርዴ ቤቱ በውሳኔው ሊይ
አሌገሇጸም፡፡ተጠሪውም የዚህ ዒይነት ክርክር አሊቀረቡም፡፡ይህም አመሌካች ክሱን የሚያሻሽለበት
ነጥብ

ትዔዛዙ

ከመሰጠቱ

በፉትም

ይታወቅ

የነበረ

መሆኑን

መገንዘብ

የሚያስችሌ

ነው።በመሆኑም ፌርዴ ቤቱ ክሱ ተሻሽል ከቀረበ በኃሊ በተሻሻሇው ክስ መሰረት ክርክሩን መቀጠሌ
ሲገባው ተጠሪው ያቀረቡትን መቃወሚያ ተቀብል በመጀመሪያው ክሳቸው አካተው ማቅረብ
ሲችለ በተሻሻሇው ክስ ላሊ ንብረት አካተው ማቅረባቸው የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር
216 (3) ዴንጋጌን የሚቃረን ነው በማሇት በተሻሻሇው ክስ የተጠየቀውን የተጨማሪ ንብረት
ክፌያ ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ የሰጠው ውሳኔ የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 91
ዴንጋጌን ትክክሇኛ ዒሊማ፣ይዘት እና አፇጻጸም መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ

48

አሌተገኘም።የክሌለ የበሊይ ፌርዴ ቤቶችም ጉዲዩን ከዚህ አንጻር ተመሌክተው ማረም ሲገባቸው
ተቀብሇው ማጽናታቸው ተገቢ ሆኖ አሌተገኘም።
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ በከፉሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት እና ሉታረም
የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ።
ው ሳ ኔ
1. በኮፇላ

ወረዲ

ፌርዴ

ቤት

በመዝገብ

ቁጥር

10991

በ27/06/2006

ዒ.ም.

ተሰጥቶ

በምዔራብአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ሰበርችልት እንዯቅዯም ተከተለ በ/መ ቁጥር 20374 በ23/07/2006 ዒ.ም እና
በመዝገብ ቁጥር 184251 በ05/10/2006 ዒ.ም. በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ
ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡
2. አመሌካች በፌርዴ ቤቱ ፇቃዴ አሻሽሇው ያቀረቡትን ክስ ውዴቅ በማዴረግ የተሰጠው
የውሳኔ ክፌሌ ተሽሯሌ፡፡
3. የኮፇላ ወረዲ ፌርዴ ቤት አመሌካች አሻሽሇው ያቀረቡትን ክስ መሰረት አዴርጎ ክርክሩን
በመቀጠሌ ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 343 (1)
መሰረት ጉዲዩን መሌሰንሇታሌ፡፡
4. የውሳኔው ቅጂ ተገቢውን መፇጸም ያስችሇው ዘንዴ ሇኮፇላ ወረዲ ፌርዴ ቤት፣እንዱያውቁት
ዯግሞ ሇምዔራብ አርሲ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት እና ሇኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ይሊክ፡፡
5. ቀሪው የውሳኔ ክፌሌ አሌተነካም፡፡
6. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
7. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ት/ጌ
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