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የሰ/መ/ቁ. 37214 

የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  መስፌን እቁበዮናስ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አቶ ተስፊዬ አሇሙ - ጠ/ሃይለ ንጋቱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ሏጂ ይማም ሙዘይን - ጠ/ገብረእግዚአብሓር ተስፊዬ ቀረቡ 

  2. ወ/ሮ ሳኒያ ሱሌጣን         

  3. አቶ አብደሌናስር አማን      

ፌ ር ዴ 

 ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው አመሌካች በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ አመሌካች በክሳቸው 
ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪ ባሌና ሚስት ሆነው የሳሙና ፊብሪካ ዴርጅት በብር 450,000 እንዯሸጡሊቸው፣ አመሌካች 
ብር 250,000 ከፌሇው ዴርጅቱን ተረክተው ብር 150,000 አውጥተው ግንባታ መስራታቸውን፣ሁሇተኛ ተጠሪ ሆነ ብሇው 
ስንቅ የላሇው ቼክ ሇአንዯኛ ተጠሪ ሰጥተው ሲፇረዴባቸው ሇአመሌካች የሸጡት ቤት ሇውሳኔው ማስፇጸሚያ 
መያዙን፣በዚህም ምክንያት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 418 መሰረት መቃወሚያ አቅርበው መቃወሚያው ውዴቅ በመዯረጉ 
ክሱን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 421 መሰረት ማቅረባቸውን ገሌፀው ንብረቱ የተከበረው ያሇአግባብ ነው እንዱባሌና በዴርጅቱ 
ሊይ አመሌካች መብት ያሊቸው መሆኑ ተረጋግጦ እንዱወሰንሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ በሰጡት መሌስ በመ/ቁ. 
137/93 በተሰጠው ውሳኔ እና በመ/ቁ. 11684 በተሰጠው ትእዛዝ የመሌካች ጥያቄ ውዴቅ የተዯረገ በመሆኑ ዴጋሚ ክስ 
ሉያቀርቡ አይገባም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎችም አመሌካች ውሌ እንዱፇፀምሊቸው ክስ 
አቅርበው እያሇ በዴጋሚ ይህን ክስ ማቅረባቸው ተገቢ እንዲሌሆነና አንዯኛ ተጠሪ ከሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪ ጋር 
ተጣምረው መከሰሳቸው ከሥነ-ሥረአት ውጪ ነው በሚሌ ክሱን ተቃውመዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም ጉዲዩን መርምሮ አንዯኛ 
ተጠሪ የሚከሰሱበት ምክንያት የሇም በማሇት ከክሱ ሲያሰናብታቸው ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ ዯግሞ አመሌካች ውሌ 
ይፇፀም በሚሌ ክስ ስሊቀረቡ በተመሳሳይ ጉዲይ ዲግመኛ ክስ ሉቀርብ አይገባም በማሇት የአመሌካችን ክስ ውዴቅ 
አዴርጏታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 
የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች ቅሬታ በአጭሩ አንዯኛ ተጠሪ ሌከሰስ አይገባም 
ብሇው ሳይቃወሙ ከክሱ ውጪ መዯረጋቸው የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 421ን ያሊገናዘበ ነው፣በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 418 የቀረበ 
መቃወሚያ ውዴቅ ከተዯረገ በሁሇቱ ወገኖች መሃከሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 421 “ን” መሰረት መብት ሇማረጋገጥ ክስ 
ሉቀርብ እንማይችሌ ተዯርጏ የተሰጠው ብይን የተሳሳተ ነው፣እንዱሁም ውሌ እንዱፇፀም የቀረበው ክስ በከፌተኛ ፌ/ቤት 
የተያዘው ክርክር ውጤት እዱጠብቅ ተብል የቆመ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ ተሰጥቶበት እዯገና ክስ እንዯቀረበ ተዯርጏ 
የተሰጠው ብይን አግባብ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤቶች የአመሌካች ክስ ካሁን በፉት የታየ ነው በሚሌ ክሱን 
ውዴቅ ማዴረጋቸው አግባብ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ በዚህ 
መሰረት አንዯኛ ተጠሪ ቀርበው መሌስ የሰጡ ሲሆን ሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ግን መጥሪያ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ 
ባሇመሆናቸው ጉዲዩ በላለበት ታይቷሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ከተያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡ 

 ሇዚህ ሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 421 መሰረት ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ 
እንዯተገሇፀው አመሌካች ከሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ሊይ ገዛሁት የሚለት የሳሙና ፊብሪካ በሁሇተኛ ተጠሪና 
በአንዯኛ ተጠሪ መሏከሌ በነበረው ክርክር በአፇፃፀም በመያዙ አመሌካች ሇፌርደ አፇፃፀም በተያዘው ንብረት ሊይ 
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የቀዲሚነት መብት ያሊቸው መሆኑን በመግሇጽ መቃወሚያ አቅርበው ውዴቅ ተዯርጏባቸዋሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 421 
ስር የቀዲሚነት መብት አሇኝ በሚሌ መቃወሚያ አቅርቦ መቃወሚያው ውዴቅ የተዯረገበት ሰው ሇክርክሩ መነሻ በሆነው 
ንብረት ሊይ ክስ ሇማቅረብ እንዯሚችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 418 መሰረት ያቀረቡት 
መቃወሚያ ውዴቅ ስሇተዯረገባቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 421 መሰረት ክስ ማቅረባቸው የሔግ ዴጋፌ አሇው፡፡ አመሌካች 
በሰበር አቤቱታቸው ሊይ እንዲለት ሳይሆን ጉዲዩ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም ይህን እንዯተገነዘበው መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ 
ፌ/ቤቱ የአመሌካች ክስ ውዴቅ ያዯረገው አመሌካች ቀዯም ሲሌ ውሌ ይፇፀምሌኝ የሚሌ ክስ ያቀረቡ በመሆኑ በተመሳሳይ 
ጉዲይ ዴጋሚ ክስ ሉያቀርቡ አይችለም በማሇት ነው፡፡ ይህ ችልትም ሇትክክሇኛ ፌትህ አሰጣጥ ይረዲው ዘንዴ አመሌካች 
ውሌ እንዱፇፀምሊቸው ክስ ያቀረቡበትን መዝገብ ቁጥር 01520 አስቀርቦ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መዝገብ አመሌካች 
በሁሇተኛ እና ሦስተኛ ተጠሪዎች ሊይ ሳሙና ፊብሪካ ዴርጅት መግዛታቸውንና ዴርጅቱን መረከባቸውን ገሌፀው በውለ 
መሰረት የሸጡትን ንብረት በከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 137/93 የተሰጠውን እግዴ ትእዛዝ ጨምሮ ከማናቸውም እዲና እገዲ 
ነፃ በማዴረግ የውሌ ግዳታቸውን እንዱፇጽሙ፣ግዳታቸውን መፇፀም የማይችል ከሆነ ውለ ፇርሶ ወዯነበሩበት 
እንዱመሇሱና መቀጫ እንዱከፌለ እንዱወሰንባቸው ክስ መስርተዋሌ፡፡ ሇቀረበው ክስ ግራ ቀኙ መሌስና የመሌስ መሌስ 
ከተቀባበለ በኋሊ ፌ/ቤቱ ግንቦት 26 ቀን 1995 ዓ.ም በዋሇው ችልት በሰጠው ትእዛዝ ሇክርክር ምክንያት የሆነው  ቤት 
በአፇፃፀም ምክንያት በመያዙ አመሌካች መቃወሚያ ያቀረቡ በመሆኑ ፌ/ቤቱ በመቃወሚያው ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ 
እስኪታወቅ መዝገቡ ሇጊዜው እንዱዘጋ አዴርጓሌ፡፡ ነገር ግን የከፌተኛው ፌ/ቤቱ አመሌካች በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 418 
መሰረት ያቀረቡትን መቃወሚያ አይቶ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊም ቢሆን አምሌካች የመ/ቁ. 01520 የሆነውን መዝገብ 
አሊንቀሳቀሱም፡፡ አመሌካች የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 421 መሰረት አዴርገው በመሰረቱት ክስ የጠየቁት የመብት ጥያቄ በመ/ቁ. 
01520 የሚጠይቁት ጋር ሌዩነት የሇውም፡፡ በዚህ መዝገብ በጠየቁት መሰረት ቢወሰንሊቸው በዴጋሚ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
421 መሰረት ክስ ማቅረብ አያስፇሌጋቸውም፡፡ በመሆኑም አመሌካች በአንዴ በኩሌ ውሌ እንዱፇፀምሊቸው ክስ መስርተው 
ይህ ጉዲይ እሌባት ሳያገኝ በዴጋሚ በላሊ መዝገብ ተመሳሳይ ጥያቄ ማቅረባቸው አግባብ አይዯሇም፡፡ የቀዲሚነት መብት 
አሇኝ በሚሌ መቃወሚያ አቅርቦ ጥያቄው ውዴቅ የተዯረገበት ሰው በዴጋሚ ክስ ማቅረብ የተፇቀዯሇት በአፇፃፀም ችልቱ 
የንብረቱ ባሇመብትነት በጭብጥነት ተይዞ በመዯበኛው የሙግት ስርአት አይነት የአመሌካቹ ጥያቄ ከግራ ቀኙ ክርክርና 
ማስረጃ አንፃር ተመርምሮ ውሳኔ የሚሰጥበት ባሇመሆኑ ይህንን እዴሌ ሇመስጠት ነው፡፡ አመሌካቹ ይህንን መብት 
የሚያስከብርሇት ላሊ ክስ የመሰረተ ከሆነ ግን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 421 ክስ ሇማቅረብ ስሇሚፇቅዴ ብቻ በተመሳሳይ ጉዲይ 
ዲግመኛ ክስ ማቅረብ ስነ-ስርአት ህጉ አሊማ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ውሌ ይፇጽምሌኝ በሚሌ ክስ ያቀረቡበትን 
መዝገብ በማንቀሳቀስና ክርክሩን መቀጠሌ እየቻለ በዴጋሚ ክስ ማቅረባቸው ተገቢ ባሇመሆኑ ክሱ ውዴቅ በመዯረጉ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ማሇት አይቻሌም፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 24926 ሚያዝያ 3 ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው ብይንና ፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 
25423 ጥር 23 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

2. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
                       መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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