የሰ/መ/ቁ. 52525
ሰኔ 29 ቀን 2002 ዓ.ም
ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ
ኂሩት መሇሰ
ብርሃኑ አመነው
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ የትምወርቅ ሰብስቤ - ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ ሸዋረጋ ዯመቀ - ቀረቡ
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የአመሌካች የክስ ምክንያት ቀዯም ሲሌ ውሳኔ የተሰጠበት ነው በማሇት
የኦሮሚያ ብ/ክ/መ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ፌርዴ በአግባቡ ሇመሆኑ ሇመመርመር ነው፡፡
የግራ ቀኙ ክርክር የእርሻ መሬት ይዞታን የሚመሇከት ነው፡፡ ከሳሽ አመሌካች ሆና ተጠሪ ተከሳሽ ነበር፡፡ ተጠሪ
ያሇአግባብ የያዘውን የእርሻ መሬት እንዱሇቅሌኝ ስትሌ አመሌካች በሸርካ ወረዲ ፌ/ቤት ክስ ያቀረበች ሲሆን ተጠሪ
በተመሳሳይ ጉዲይ በመ/ቁ. 345/97 በ14/6/2001 ዓ.ም ውሳኔ ተሰጥቷሌ ሲሌ መቃወሚያ ያቀረበ ሲሆን የወረዲው ፌ/ቤት
ቀዯም ሲሌ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ያሌተሰጠ እና ይሌቁንም ከሳሽ ማስረጃ አሟሌታ ክስ እንዴታቀርብ መብት
ተጠብቆሊት መዝገቡ የተዘጋ መሆኑን ጠቅሶ መቃወሚያውን ውዴቅ ማዴረጉን መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ በፌሬ ጉዲዩ ሊይ
ማስረጃ ሰምቶ ተጠሪውን መሬት ሇአመሌካች እንዱሇቅ ወስኗሌ፡፡ የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይህንኑ አጽንቷሌ፡፡
የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካከራከረ በኋሊ በጉዲዩ ሊይ ቀዯም ሲሌ ውሳኔ
ተሰጥቶበታሌ ይህ ከሆነ ዯግሞ በዴጋሚ ሉታይ አይገባም (res judicata) በሚሌ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ሽሯሌ፡፡
ሇዚህ ሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ ተጠሪም በሰጠው መሌስ ቀዴሞ ሇአመሌካች የተጠበቀ መብት
የሇም መዝገቡ በውሳኔ ተዘግቷሌ በማሇት የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና አመሌክቷሌ፡፡
እኛም ከፌ ሲሌ ከተመሇከተው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት የሥር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ የሻረው ጉዲዩ ቀዴሞ ውሳኔ ያገኘ ነው በሚሌ ምክንያት መሆኑን ከውሳኔው
ተረዴተናሌ፡፡
ከሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ይዘት መረዲት የቻሌነው አመሌካች ቀዯም ሲሌ ያቀረበችው ክስ በፌርዴ ቤቱ ከተሰማ
በኋሊ የአመሌካች ክስ ግሌጽነት የሚጏዴሇውና ማስረጃም ያሌተሟሊ በመሆኑ ማስረጃዋን አሟሌታ ክስ እንዴታቀርብ
መብት ተጠብቆሊት መዝገቡ የተዘጋ ስሇመሆኑ ነው፡፡ ከዚህ መረዲት እንዯሚቻሇው በፌሬ ጉዲዩ ሊይ የተሰጠ ውሳኔ አሇ
ሇማሇት የማይቻሌ ስሇመሆኑ ነው፡፡ ምክንያቱም ፌርዴ ቤቱ ሙለ በሙለ የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ
ፌርዴ አሌሰጠም፡፡ ይሌቁንም ማስረጃ አሟሌተሽ ማቅረብ ትችያሇሽ የሚሌ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ይህ አካሄዴ በመርህ ዯረጃ አግባብነት ያሇው ነው ባይሰኝም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ አንቀጽ 91/4/ በተዯነገገው አግባብ
ሇጉዲዩ ፌትሏዊ ውሳኔ አሰጣጥ ይበጃሌ ብል ካመነ ፌ/ቤቱ ማሻሻያ እንዱዯረግ ማዘዝ ይችሊሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ከዚህ
ይሌቅ አመሌካች ማስረጃ አሟሌታ ክስ እንዴታቀርብ በማዴረጉ ይህ ውሳኔው ሥነ-ሥርአታዊ አይዯሇም የሚሇው ወገን
በይግባኝ አስካሊሻረ ጊዜ ዴረስ ውሳኔውን መሰረት በማዴረግ አዱስ ክስ መቅረቡ ተገቢ አይዯሇም ሉባሌ አይገባም፡፡
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ከዚህ ላሊ የቀዴሞ መዝገብ ሊይ በፌሬ ጉዲይ ረገዴ የተሰጠ ውሳኔ ስሇመኖሩ አሌተጠቀሰም፡፡ እንግዱህ የጉዲዩ
አጠቃሊይ ይዘት ይህንን የመሰሇ መሆኑን ከተገነዘብን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 5/1/ መሰረት የሚሸፇን ነውን? የሚሇውን
እንመሇከታሇን፡፡
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 5/1/ መሰረት በማዴረግ ዴጋሚ ክስ ማቅረብ የማይቻሇው በቀዴሚው ክርክር የተያዘው
ጭብጥና የፌሬ ነገር ክርክር ተመሳሳይ መሆኑ የተከራካሪ ወገኖች አንዴነት ብቻ ሳይሆን በጉዲዩ ሊይ የመጨረሻ ፌርዴ
የተሰጠ መሆኑም መረጋገጥ አሇበት፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ቀዯም ሲሌ በተጠሪ ሊይ ያቀረበችው ክስ በተመሳሳይ
ፌሬ ነገር ሊይ ቢሆንም በቀዴሞ መዝገብ በፌሬ ነገር ረገዴ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሌተሰጠበት ይሌቁንም አመሌካች ክሷን
በማስረጃ አሟሌታ እንዴታቀርብ መብት የተጠበቀሊት መሆኑን ከፌ ሲሌ ተመሌክተናሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የአመሌካች
የዲኝነት ጥያቄ ሊይ በቀዲሚው መዝገብ የመጨረሻ ውሳኔ ተሰጥቷሌ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ ይህ መሇያ እስካሌተሟሊ
ዴረስ ዯግሞ አመሌካች ያቀረበችው ክስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 5/1/ ሥር የሚሸፇን አይሆንም፡፡ ስሇዚህም የኦሮሚያ
ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዲዩ በዴጋሚ የቀረበ ነው (res judicata) በሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 5/1/ ይሸፇናሌ ሲሌ
የዯረሰበት ዴምዲሜ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት ያሇበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
ስሇሆነም ውሳኔው ሉታረም ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አከራካሪው መሬት የማን ነው የሚሇውን
በተመሇከተም ማስረጃ በማጣራት የወረዲው እና ከፌተኛው ፌ/ቤት የተሻሇ ማስረጃ የአመሌካች መሆኑን ስሇማረጋገጣቸው
ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡
ስሇሆነም በፌሬ ነገር ረገዴ በሥር ፌ/ቤት የተሰጠው ውሳኔ ማስረጃ መሰረት ያዯረገ መሆኑን ስሇተገነዘብን ባሇበት
ሉፀና የሚገባው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚሁ መሰረት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡

ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 88224 በ17/05/2002 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. የሸርካ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 06008 በ4/7/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የአርሲ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
በመ/ቁ. 19080 በ24/11/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ ይፃፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ኃ
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