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                                                  የሰ/መ/ቁ. 42239 

                                             ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ/ም  
                        ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ 

                ሒጎስ ወሌደ 
                              ተሻገር ገ/ሥሊሴ 
                                 በሊቸው አንሺሶ  
                                        አሌማው ወላ 
                                        ዓሉ መሏመዴ 
                                        ሡሌጣን አባተማም 
አመሌካች፡-ብሓራዊ ማዕዴን ኮርፖሬሽን ኃሊ.የተ. የግሌ ኩባንያ 
ተጠሪ፡- ዲኒ ዴሪሉንግ ኃሊ.የተ. የግሌ ኩባንያ  
 

      መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሠጥቷሌ፡፡ 
ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የወርቅ ማዕዴን ፌሇጋ የጉዴጓዴ ቁፊሮ ሥራ ውሌ ስምምነትን መሠረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው 
በግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ነው፡፡ በአመሌካችና በተጠሪ የተቋቋመው የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ  ግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ ሰኔ 10 
ቀን 2000 ዓ/ም በሠጠው ውሣኔ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 579,450.35(አምስት መቶ ሰባ ዘጠኝ ሺህ አራት መቶ ሃምሳ ብር 
ከሠሊሣ አምስት ሣንቲም) እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ ይህንኑ ውሳኔ አመሌካች በመቃወም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 351 መሠረት 
ይግባኙን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 337 መሠረት ተሠርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሠበር 
አቤቱታ የቀረበውም  በዚሁ ውሣኔ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት ሇማስቀየር ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ ታኅሣስ 17 ቀን 2001 ዓ/ም በፃፈት አራት ገፅ የሠበር አቤቱታ በጉዲዩ ሊይ በተሠጠው ውሣኔ 
በፌሬ ነገር እና በሔግ ረገዴ ተፇፀሙ የሚለባቸውን ስህተቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ፡- ተጠሪ በራሱ 
አነሳሸነት ውለን ባቋረጠበትና ዉለን ሇማቋረጥ በቂ ምክንያት በላሇበት  ሁኔታ ተጠሪ ስራ ሇፇታበት ሰሊሳ አምስት ቀናት 
ብር 700,000. 00 ቅጣት አመሌካች እንዱከፌሌ መወሰኑ የውሌም ሆነ የሔግ መሠረት የላሇው መሆኑን፣የግሌግሌ ጉባኤ 
ዲኝነቱን የመራው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 317(1) ስር በተመሇከተው ሣይሆን ከዚህ ውጪ ተገቢውን ጭብጥ ሣይይዝ 
መሆኑን፣ውሣኔው በፌትሏብሓር ሔጉ የተመሇከቱትን የውሌ አተረጓጓም ዴንጋጌዎችን ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባ መሆኑን፣ተጠሪ 
በወቅቱ ማስጠንቀቂያ ባሌሰጠበት ሁኔታም ቅጣት መጠየቅ እንዯማይችሌ፣ተጠሪ ውለ አሌተፇፀመሌኝም የሚሌ እንዯመሆኑ 
መጠን ሉዯርስ የሚችሇውን ኪሣራ ሇመቀነስ በሔጉ ግዳታ ያሇበት ሲሆን ጉዲት ሳይዯርስበት ቅጣት እንዱከፇሇው መጠየቁ 
ያሊግባብ መሆኑንና በውለ ሊይ ዓይነተኛ መጣስ የላሇ ስሇሆነ ውሌ እንዱፇርስ ዲኞች ውሣኔ ማሳሇፌ እንዯማይችለ፣እንዱሁም 
በጉዲዩ የተሠጠው ውሣኔ የቀረቡትን ማስረጃዎችን በሚገባ ያሌመዘነ መሆኑን በሰፉው በመዘርዘር የግሌግሌ ዲኞችና ፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በጉዲዩ ሊይ የሠጡት ውሣኔ በማስረጃ ምዘናም ሆነ በሔጉ አተረጓጓም እንዱሁም አፇጻጸም ረገዴ 
መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ተብል ሉሻር ይገባዋሌ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡  

    የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮም ተጠሪን ያስቀርባሌ ተብል ጠበቃው መጋቢት 01 ቀን 2001 ዓ/ም 
በተፃፇ አራት ገፅ ማመሌከቻ መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ የመሌሱ ይዘትም የጉባኤው ውሳኔ የመጨረሻ  መሆኑን 23-05-1998 
ዓ/ም ግራ ቀኙ በፇፀሙት ውሌ የተስማሙ መሆኑን ገሌፀው ሇሠበር ችልቱ የሠበር አቤቱታ ሇማቅረብ የማይቻሌ ስሇሆነ 
በዚህ ምክንያት ችልቱ የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ እንዱያዯርግ፣ይህን የሚያሌፌ ከሆነም ሇአቤቱታው መሠረት የሆኑት 
የፌሬ ነገርም ሆነ የሔግ ክርክሮች ተቀባይነት የላሊቸው በመሆኑ ውዴቅ ሉዯረጉ ይገባሌ በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ 
ነው፡፡ የአመሌካች ጠበቃ በበኩሊቸው የሠበር ችልቱ ጉዲዩን ሇማየት ሔገ-መንግስታዊ ሥሌጣን ያሇው መሆኑን በመዘርዘር 
የተጠሪ ጠበቃ መቃወሚያ  የሔግ መሠረት የሇውም በማሇት የተቃወሙ ሲሆን ላልችን ነጥቦችን በተመሇከተም የሠበር 
አቤቱታቸውን በማጠናከር መጋቢት 18 ቀን 2001 ዓ/ም በተፃፈት የመሌስ መሌስ ማመሌከቻ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር የሠበር አቤቱታ 
ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የሔግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌጉት አበይት ጭብጦች፡- 
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1ኛ/ ግራ ቀኙ ባዯረጉት ስምምነት መሠረት አመሌካች ቅሬታውን ሇሠበር ችልት ሇማቅረብ ይችሊሌ? ወይስ 
አይችሌም?፣ 

2ኛ/ አመሌካች ሇሰሊሳ አምስት ቀናት የጉዲት ካሳ ሇተጠሪ እንዱከፇሌ ተብል የተወሰነው የውሳኔ ክፌሌ በግራ ቀኙ 
መካከሌ በተዯረገው ውሌ መሰረት አመሌካች ግዳታውን ስሇአሇመወጣቱ ተጠሪ አስረዴቶ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለት 
ሲሆን ላልች ነጥቦች በዚሁ ጭብጥ ስር እሌባት ሉያገኙ የሚችለ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡  

1.የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- ይህን ጭብጥ ሇመመሇስ በአገራችን ውስጥ የሰበር ስርኣት እና ስሇአማራጭ 
ሙግት መፌቻ ዘዳዎች አሊማና በሔጉ ያሊቸውን ማእቀፌ መመሌከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

የሰበር ስርዓት አይነተኛ አሊማ ከሆኑት አንደ በአንዴ ሀገር ውስጥ ወጥ የሆነ የሔግ አተረጎጎም  እና 
አፇጻጸም(Uniform interpretation and application of the law ) መኖሩን ማረጋገጥ መሆኑ እሙን ነው፡፡ በዚህም መሰረት 
የሰበር ሥርዓት የሔግ የበሊይነት ማረጋገጫ ዘዳ ነው ተብልም ሉታሰብ የሚችሌ ነው፡፡ የሔግ የበሊይነት በሰበር ሥርዓት 
ሉከበር ወይም ሉረጋገጥ የሚችሇው ዯግሞ ጥራት፣ወጥነት ያሇው ፌርዴ/ ውሳኔ ሇመስጠት ሥሌጣን በተሰጣቸው አካሇት 
በሰጡት ውሳኔ ሊይ የዲኝነት አካለ በራሱ ዲኝነታዊ ቁጥጥር(Judicial Control) ሲኖረው መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ ተመሳሳይ ጉዲዮች በተመሳሳይ መንገዴና ሁኔታ ማየትን የፌትሔ አሰጣጥ ሥርዓት የግዴ የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ 
በላሊ አገሊሇጽ የፌትሔ መሰረቱ ተመሳሳይ ጉዲዮችን በተመሳሳይ መንገዴ ማሰተናገዴ ነው ተብልም ይታሰባሌ፡፡ ይህ 
የሚተገበረውም አዋጆች፣ዯንቦችና መመሪዎች እንዱሁም ፖሉሲዎች በትክክሌና በወጥነት ሲተረጎሙና ሲፇጸሙ ነው፡፡ 
ወጥነትና ትክክሇኛነት ያሇው የሔጎች አተረጎጎምና አፇፃፀም መኖሩ የሚረጋገጠው ዯግሞ በዲኝነት አካለ በመጨረሻ ዯረጃ 
በሚገኝ በሰበር ተቋም ነው፡፡ 

 ላሊው ጉዲይ የሔጎች ወጥነት ያሇው አተረጎጎምና አፇፃፀም መኖር የዜጎችን በሔግ ፉት እኩሌ የመሆን መብት 
የሚጠበቅ መሆኑ የሚታመን ሲሆን የዲኝነት አካለ የዜጎችን በሔግ ፉት እኩሌ የመሆን መብት የማክበርና የማስከበር ሔገ-
መንግስታዊ ግዳታ የመወጣት ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን ዯግሞ የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀፅ 13(1)፣ 25 እና 85(1)  
ዴንጋጌዎች ስር ከአሰፇረው ሁኔታ የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ የሰበር ሥርዓት ይህንኑ ግዳታ የዲኝነት አካለ የመወጣቱን 
ሁኔታ የሚቆጣጠርበት መሆኑም የሚታመን ነው፡፡ ላሊው በፅንሰ ሀሳብ ዯረጃ ተቀባይት ያሇው ጉዲይ የሔግ ስህተት ያሇበት 
ውሳኔ ፀንቶ ሉቆይ የማይገባው ጉዲይ መሆኑ ነው፡፡ የሔግ ስህተት ያሇበት ውሳኔ ፀንቶ እንዱቆይ ማዴረግ በዲኝነት አካለ 
የራሱ የሆነ አለታዊ ተጽእኖ ያስከትሊሌ፡፡ ምክንያቱም የሔግ ስህተት ያሇበትን ውሳኔ ጸንቶ እንዱቆይ ማዴረግ ሔብረተሰቡ 
በዲኝነት አካለ እምነት እንዲይኖረው የሚያዯረግ ነውና፡፡ በመሆኑም የሰበር ሥርአት የሔግ ስህተት ያሇበት ውሳኔ ፀንቶ 
እንዲይቆይ በማዴረግ የዲኝነት አካለ በሔብረተሰቡ ዘንዴ የሚታመን፤ከበሬታ የተቸረው እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

ከዚህ ሁለ መገንዘብ የሚቻሇው የሰበር ሥርአት ሇሔግ ስርዓቱ፣ሇዲኝነት አካለና ሇሔግ የበሊይነት መረጋገጥ ተብል 
የሚቋቋም መሆኑን ነው፡፡ ይህ ስርአት በኢትዮጵያ የህግ ስርዓት ውስጥ ተካቶ ሇረዥም ጊዜያት ሲሰራበት የቆየ ሲሆን በ1987 
ዓ/ም የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት በአንቀፅ 83 ስር ተመሌክቶ ከመገኘቱም በሊይ ዝርዝሩ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 እና አዋጅ 
ቁጥር 454/97 የተዯነገገሇት ሥርዓት  ነው፡፡ የኢ.ፋ.ዱ.ሪፏብሉክ ሔገ መንግስት በአንቀፅ 80 ንዐስ ቁጥር አንዴ ዴንጋጌ ስር 
የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፋዳራሌ ጉዲዮች ሊይ የበሊይና የመጨረሻ የዲኝነት ሥሌጣን እንዲሇው ሲዯነግግ በንዐስ ቁጥር 
ሁሇት ዴንጋጌ ስር ዯግሞ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በክሌለ ጉዲይ ሊይ የበሊይና የመጨረሻ የዲኝነት ስሌጣን ይኖረዋሌ ሲሌ 
ዯንግጓሌ፡፡ ሔገ-መንግስቱ በፋዳራሌና በክሌሌ ጉዲዮች የመጨረሻ የዲኝነት ስሌጣን ያሊቸውን ፌርዴ ቤቶች ሇይቶ ካስቀመጠ 
በኋሊ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበትን ማናቸውንም የመጨረሻ ውሳኔ ሇማረም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 
ችልት ስሌጣን ያሇው መሆኑን በአንቀጽ 80(3(ሀ)) ስር ዯንግጓሌ፡፡ ሰበር ችልት ይህ ስሌጣን የተሰጠው ከሊይ የተመሇከቱትን 
አሊማዎች ሇማሳካት መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ በተሇይ አዋጅ ቁጥር 454/1997 ሲታይ ከአምስት ያሊነሱት ዲኞች በተሰየሙት 
ችልት የሚሰጥ የሔግ ትርጉም ይኸው ችልት ራሱ በላሊ ጊዜ እስካሌሇወጠው ዴረስ በየትኛውም እርከን የሚገኝ ፌርዴ ቤት 
ሊይ የአስገዲኝነት ኃይሌ(Precedence) ያሇው ስሇመሆኑ በአንቀፅ 2(4) ስር አስቀምጧሌ፡፡ ይህም የሰበር ስርዓት በዲኝነት 
ስሌጣን ተዋረዴ በመጨረሻ እርከን ሊይ ሆኖ ሔጎች በትክክሌና በወጥነት መተርጎማቸውንና መፇጸማቸውን ሇማረጋገጥ 
የሚያስችሌ፣ሇተከራካሪ ወገኖች ጥቅም ወይም መብት ብቻ ሳይሆን ሇዜጎች ጥቅም ተብል የተዘረጋ ሥርአት ወይም አሰራር 
መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም ሰበር ሔጋዊ ያሌሆኑ ውሳኔዎች የሚሰበሩበት ወይም ጸንተው እንዲይቆዩ የሚዯረግበት ሥርአት 
ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ሰበር መዯበኛ የይግባኝ ማቅረቢያ አሰራር ሳይሆን ፌርዴ ቤቶች በውሳኔዎቻቸው ሊይ 
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ፇጽመዋሌ በሚባሌበት ሌዩ ሁኔታ ብቻ የሔጉ አተረጎጎም ወይም አተገባበር 
የሚቃናበት ወይም የሚታረምበት ሥርዓት ነው፡፡ በዚህም ሥርአት የሔግ አንዴ ወጥ አተረጎጎምና አፇፃፀም 
በፌርዴ ቤቶች ሁለ ይረጋገጣሌ፡፡ 
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ወዯ አመራጭ የሙግት መፌቻ ዘዳዎች አሊማ ስንመሇስ ዯግሞ ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን ከፌርዴ ቤት ውጪ 
በግሌግሌ ዲኝነት ሇመጨረስ የመስማማት መብት ያሊቸው መሆኑን ያሳዩናሌ፡፡ የግሌግሌ ዲኝነት የሚቋቋምበት አይነተኛ አሊማ 
ተካራካሪዎቹ ወገኖች ወዯ መዯበኛ ፌርዴ ቤት በመሄዴ የሚያጠፈትን ጊዜና ገንዘብ ሇማስቀረት መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ 
ጉባኤው የሚቋቋመውም በተካራካሪ ወገኖች ስምምነት ሲሆን ተካራካሪዎቹ ባሊቸው የመዋዋሌ ነፃነት ጉዲያቸውን ከፌርዴ ቤት 
ውጪ በግሌግሌ ዲኝነት ሇመጨረስ የሚስማሙት ሁኔታ መኖሩ በራሳቸው ፌሊጎትና ምርጫ የተቋቋመው ጉባኤ በተገቢው 
ጊዜና በአነስተኛ ወጪ ጉዲያቸውን ሇመወሰን ይችሊሌ የሚሌ እምነት ኑራቸው ነው ተብል ይታሰባሌ፡፡ በፌ/ብ/ሔጉ ከቁጥር 
3325 እስከ 3346 ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች እንዱሁም በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ከቁጥር 315-319 ዴረስ 
የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ይህንኑ የሚያስገነዝቡን ሲሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 350(2) በተሇይ ሲታይ ዯግሞ ተከራካሪ ወገኖች 
የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ በሚሌ ሇመስማማት መብት ያሊቸው ስሇመሆኑ ያስረዲናሌ፡፡ 
በዚህ ሁኔታ ስምምነት ከተዯረሰም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 356 ስር በተመሇከቱት ሁኔታዎች በስተቀር የጉባኤው ውሳኔ 
በፌርዴ እንዱሻርሊቸው ሇመጠየቅ እንዯማይችለ ተዯንግጓሌ፡፡ ይህ ተከራካሪ ወገኖች የግሌግሌ ጉባኤው የሚሰጠው ውሳኔ 
የመጨረሻ ስሇመሆኑ ስምምነት ያሊቸው ከሆነ የሚፇፀም ስነ ስርዓት ሲሆን ስምምነት ባይኖርም ይግባኝ የሚቻሇው 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 351 ስር በተመሇከቱት ውስን ምክንያቶች ብቻ ነው፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 351"ም" ሆነ 356 
ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ሲታይ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇው የግሌግሌ ጉባኤ ውሳኔ በሰበር ስርዓት የሚታይበት 
አግባብ ስሇመኖሩ አይጠቁምም፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ዴንጋጌዎች የሚያወሱት በግሌግሌ ታይቶ የተወሰነ ጉዲይ በይግባኝ 
የሚታይበትን ሥርዓት ብቻ ነው፡፡ በፌ/ብ/ሔጉ ከቁጥር 3325 እስከ 3346 ዴረስ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎችና በፌትሒ ብሓር 
ሥነ ሥርዓት ሔጉ ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን በግሌግሌ ሇመጨረስ መሰረቱ ሔጋዊ ውሌ መኖሩ ሲሆን ውሌ ዯግሞ 
የተከራካሪ ወገኖች መብትና ጥቅም ማስገኛ ምንጭ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ ውለ መብትና ጥቅም የሚሰጠው ሇተዋዋይ ወገኖች 
ወይም መብትና ጥቅሙ በሔጉ አግባብ ሇተሊሇፇሊቸው ሇላልች ሶስተኛ ወገኖች ነው(የፌ/ህ/ቁጥር 1731 እና 1957 
ይመሇከቷሌ)፡፡እ ንዱሁም ተዋዋይ ወገኖች ጉዲያቸውን ከፌርዴ ቤት ውጪ ሇመጨረስ መብት ያሊቸው መሆኑ በሔጉ 
ተቀባይነት ያሇው ሲሆን ሔጉ ፌርዴ ቤቶች በዚህ ረገዴ ያሊቸውን ሚናም ዯንጓጓሌ፡፡ 

 
     እነዚህ ዴንጋጌዎች በ1952ቱ የፌትሏብሓር ሔግና በ1958ቱ የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔጋችን ውስጥ ያለት ሲሆኑ 
ከእነዚህ ሔግጋት በኋሊ የወጡት የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስትና አዋጅ ቁጥር 25/1988 እንዱሁም አዋጅ ቁጥር 454/97 
ስሇሰበር ሥርዓት ዯንግገው እናገኛሇን፡፡ 

የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በማናቸውም የመጨረሻ ውሳኔ ሊይ ስሌጣን ያሇውና የሚሰጠው የሔግ 
ትርጉምም በሔጉ በተዘረጋው ሥርዓት መሰረት እስካሌተሇወጠ ዴረስ የፋዳራሌንም ሆነ የክሌሌ ፌርዴ ቤቶችን የሚያስገዯዴ 
መሆኑ በሔጉ የተቀመጠና አሊማው በአገሪቱ ወጥ የሆነ የሔግ አተረጎጎምና አፇጻጸም እንዱኖር ማረጋገጥ ነው ከተባሇ ተከትል 
ሉነሳ የሚችሇው ጥያቄ በአማራጭ የሙግት መፌቻ ዘዳዎች ከሆኑት አንደ በሆነው በግሌግሌ ዲኝነት (arbitration) ጉዲዩ 
ቢታይና ይኸው አካሌ በጉዲዩ ሊይ የሚሰጠው ውሳኔ ይግባኝ የላሇው የመጨረሻ ስሇመሆኑ(Arbitration Finality Clause) 
ተከራካሪ ወገኖቸ ገሌፀው ስምምነት ቢያዴርጉ ጉዲዩ በሰበር ሉታይ ይገባሌ? ወይስ አይገባም? የሚሇው ነው፡፡ ይኸው ጥያቄም 
ስሇሰበር ሥርዓት አሊማና ከሔጎዎቹ አወጣጥ ቅዯም ተከተሌ እንዱሁም በኢትዮጵያ የሔግ ሥርዓት ውስጥ ፌርዴ ቤቶች 
በአማራጭ የሙግት መፌቻ ዘዳዎች ሊይ ካሊቸው ሚና አንፃር ታይቶ ምሊሽ የሚሰጠው ነው፡፡ በዚህም መሰረት ከሊይ 
እንዯተመሇከተው የሰበር ሥርዓት ዓሊማ ወጥ ሇሆነ የሔግ ትርጉም እና አፇፃጸም ከፌተኛ ሚና መጫወት ሲሆን ይህንንም 
በ1987ቱ ሔገ-መንግስትም ሆነ ይህንኑ ተከትሇው ከወጡ አዋጆች(25/1988 እና 454/97) የምንገነዘበው ነጥብ ነው፡፡ እነዚህ 
አዋጆች ከ1958ቱ የፌትሏ ብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ በሁዋሊ የወጡ ሲሆን ተቀባይነት ባሇው የሔግ አተረጎጎም ዯንብ 
መሰረትም ከ1958ቱ የሥነ-ሥርዓት ሔግ ቅዴሚያ ተፇጻሚነት ያሊቸው ናቸው፡፡ አማራጭ የሙግት መፌቻ ዘዳዎች 
በኢትዮጵያ የሔግ ስርዓት ውስጥ ተካተው የሚገኙ ሲሆን እነዚህን የሙግት መፌቻ ዘዳዎች ፌርዴ ቤቶች የሚያበረታቱበት 
ሁኔታ እንዲሇ ሁለ የሚቆጣጠሩበት አጋጣሚም ያሇ መሆኑን ከሊይ የተመሇከቱት የፌትሒ ብሓር ሔጉም ሆነ የፌትሒ ብሓር 
ሥነ-ሥርዓት ሔግ ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም የአንዴ ጉዲይ ሇሰበር የመቅረብ ሁኔታ በሔገ መንግስቱ 
ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የተሰጠ በመሆኑ ሥርዓቱ ሉጫወተው ከተፇሇገው አቢይ አሊማ አንፃር ሲታይ ጉዲያቸው 
በግሌግሌ ዲኝነት እንዱታይሊቸው የተስማሙበት ወገኖች የግሌግሌ ዲኝነቱ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ነው በማሇት 
ስሇተስማሙ ብቻ ጉዲዩ በሰበር ሥርዓቱ እንዲይታይ ፌሊጎት አሳይተዋሌ ተብል መሰረታዊውን የሔግ ስህተት ሊሇማረም 
ምክንያት ሉሆን የሚችሌ አይዯሇም፡፡ በዚህም ምክንያት ይህ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁጥር 21849 በቀረበው ጉዲይ ሁሇት 
ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን በግሌግሌ ዲኝነት( Arbitration) ሇመጨረስ  ከተዋዋለና የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው የሚሰጠው 
ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ በማሇት በውሊቸው ሊይ ከተስማሙ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ውሳኔ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉታይ 
አይገባም በማሇት የሠጠው ውሳኔ የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶችን አዋጅ እንዯገና ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 454/1997 
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አንቀፅ 2(4) መሰረት መሇወጥ ያሇበት ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ የአመሌካች አቤቱታ በሰበር ችልት ሉቀርብና ሉታይ 
የሚገባ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡  

2.ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- 
ተጠሪ ውለን ማቋረጡን ሳይክዴ የሰሊሳ አምስት ቀናት ቅጣት አመሌካች እንዱከፌሇው ዲኝነት የጠየቀውንና የግሌግሌ 

ዲኝነት ጉባኤ ብር 700,000.00(ሰባት መቶ ሺህ) አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ውሳኔ ያሳረፇው በአመሌካችና በተጠሪ 
መካከሌ በጥር 23 ቀን 1998 ዓ/ም የወርቅ ጉዴጓዴ ቁፊሮ ውሌ ተፇፅሞ፣ቅዴሚያ ክፌያ በየካቲት 09 ቀን 1998 ዓ/ም 
ተከፌል ስራው መጀመር ከሚገባበት ቀን ሰሊሳ አምስት ቀናት በመዘግየት በ30—7-1998 ዓ/ም ሇመጀመሩ ምክንያቱ አመሌካች 
ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ በሚሌ ነው፡፡ አመሌካች በዚህ ረገዴ ኃሊፉነት የላሇበት መሆኑን ገሌፆ የሚከራከረው የማዕዴን ፌሇጋ 
ጉዴጓዴ ቁፊሮ ወዯሚካሄዴበት ቦታ የሚያዴረሰውን ሇተሸከርካሪ እንቅስቃሴ አመቺ የሆነ መዲረሻ መንገዴ የማዘጋጀት ኃሊፉት 
የራሱ መሆኑ በውለ መገሇጹን ሳይክዴ ይህንኑ ግዳታ ሇመወጣት ቡሌድዘሩን ከተጠሪ መከራየቱን፣ሆኖም በሁሇት ቀናት 
ውስጥ ቡሌድዘሩን ወዯ መቀላ ሇማጓጓዝ የሚያስችሌ መኪና አዘጋጅቶ ሇማስጫን በሚሄዴበት ጊዜ የቀረበው ቡሌድዘር 
ሇታቀዯው ስራ ብቃት የላሇው መሆኑ በአመሌካች ኤክስፏርት በመረጋገጡና ይህ ሁለ ሲዯረግ ተጠሪ የወሰደት አንዲችም 
እርምጃ የሇም በሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በዚህ ሰበር ችልት ባቀረበው ክርክር የአመሌካች ክርክር በስር የግሌግሌ ዲኝነት ያሌተነሳ 
ነው በማሇት ከመከራከር ውጪ ከሊይ የተመሇከተው ግዳታ በግራ ቀኙ መካከሌ መገባቱን በግሌፅ አይክዴም፡፡ ይሁን እንጂ 
አመሌካች በስር የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው ከሊይ የተመሇከተውን ክርክር ያነሳ መሆኑን የግሌግሌ ጉባኤ ውሳኔ ግሌባጭ በገጽ 
3 እና 4 ያሰፇረው በመሆኑ ተጠሪ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 329(1)መሰረት በማዴረግ ያነሳው ተቃውሞ ተቀባይነት የላሇው 
ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካች ክርክር ውዴቅ ሆኖ ሇሰሊሳ አምስት ቀናት የቅጣት ገንዘብ እንዱከፌሌ የመወሰኑን 
አግባብነት ስንመሇከተው ዯግሞ ምሊሹ ከግራ ቀኙ ውሌ፣ክርክርና ስሇውልች አተረጓጎም በጠቅሊሇው በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 
መሰረት መታየት ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡  

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ጥር 23 ቀን 1998 ዓ/ም የተዯረገው ውሌ አመሌካችን ሇባከነ ጊዜ ክፌያ ኃሊፉነት 
ያሇበት ስሇመሆኑ በአንቀጽ 4፣3.11 እና 9.1 ስር ካስቀመጣታቸው ዴንጋጌዎች እንገነዘባሇን፡፡ በእነዚህ ዴንጋጌዎች መሰረት 
አመሌካች ሇተጠሪ ኃሊፉነት የሚኖረው የመቆፇሪያው መሳሪያ ከአመሌካች ጋር በተያያዘ ኃሊፉነት ያሇስራ ቢቀመጥ ስሇመሆኑ 
ተቀምጧሌ፡፡ዴንጋጌዎቹ በግሌፅ እንዯሚያሳዩት የባከነ ጊዜ ክፌያ(Idle time Payment) የመቆፇሪያው መሳሪያ በስራ ሊይ እያሇ 
ውሌ ሰጪ በሆነው አመሌካች ምክንያት ቢቆም፤መሳሪያው ስራ ሇመስራት እየቻሇ ቁሞ ያሊግባብ ሇጠፊው ጊዜ፣አመሌካች 
ኃሊፉ የሚሆንበትን ሁኔታ የሚያሳዩ ናቸው፡፡ በላሊ አገሊሇፅ የመቆፇሪያ ማሽን(Rig) በስራው ቦታ ሊይ ተገኝቶ በአመሌካች 
ምክንያት ስራ ቢፇታ አመሌካች ኃሊፉነቱን የሚወሰዴ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ሇሰሊሳ አምስት ቀናት ስራ 
ፇታሁ ይበሌ እንጂ በአመሌካች ምክንያት ስራ መፌታቱን በፌሬ ነገር ዯረጃ አሌተረጋገጠም፡፡ ተጠሪ ስራውን የፇታሁ 
በአመሌካች ምክንያት ነው ብል እስከተከራከረ እና አመሌካችም ሇመሳሪያው መቆም ምክንያት የሆነው ዴርጊት በራሱ በኩሌ 
የተፇጸመ አሇመሆኑን ገሌፆ እስከተከራከረ ዴረስ ክሱን የማስረዲት ሽክም ከሳሽ የሆነው ወገን የተጠሪ ግዳታ ነው፡፡ 
የመቆፇሪያው መሳሪያ ከስራ ቦታ አሇመዴረሱ የተረጋገጠ ጉዲይ ነው፡፡ የግሌግሌ ጉባኤው አመሌካችን መሳሪያው ስራውን 
ሇፇታበት ጊዜ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ውሳኔ ሊይ የዯረሰው ከሊይ የተጠቀሱትን የውለን ዴንጋጌዎች በመጥቀስና መቆፇሪያ 
መሳሪያ ወዯ ስራ ቦታ ተጓጉዞ የሚሄዴበትን መንገዴ አመሌካች ሉያዘጋጅ አሌቻሇም፣የድዘር ኪራይ ውሌን መሰረት በማዴረግ 
ክስ አሌመሰረተም በሚሌ ነው፡፡ ሆኖም ተጠሪ ስራውን ከሚያዚያ 01 ቀን 1998 ዓ/ም ጀምሮ መስራት እንዯሚችሌ በፁሐፌ 
ተነግሮት ሚያዚያ 12 ቀን 1998 ዓ/ም ስራው መጀመሩ፣የሰሊሳ አምስት ቀናት ጊዜ ባክኗሌ የተባሇው ዯግሞ ከየካቲት24 ቀን 
1998 ዓ/ም ጀምሮ እስከ መጋቢት 30 ቀን 1998 ዓ/ም ዴረስ ስሇመሆኑ በስር ክርክር የተረጋገጡ ፌሬ ጉዲዮች ናቸው፡፡ 
ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው የመቆፇሪያ ማሽኑ ወዯ ስራ ቦታው በመሄዴ በአመሌካች ምክንያት ስራውን መስራት ያሌቻሇ 
መሆኑን ሳይሆን ከመነሻውም መቆፇሪያ ማሽኑ ወዯ ስራ ቦታ ያሌተጓጓዘ መሆኑን ነው፡፡በግራ ቀኙ ውሌ አንቀፅ 3.11 ስር 
የተቀመጠው ዴንጋጌ የመቆፇሪያ መሳሪያ ከአሰሪው ጋር በተያያዘ ኃሊፉነት ያሇስራ ቢቆም ….በሚሌ ሏረግ የተቀመጠ ሲሆን 
ይህም ዴንጋጌ በግሌጽ መሳሪያው ከስራ ቦታ መዴረሱንና ዯርሶ ስራ መስራት እየቻሇ በአመሌካች ምክንያት ስራውን ሳይሰራ 
ቢቀር አመሌካች ኃሊፉነት ያሇበት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ግሌፅ ውሌ ሉተርጎም የማይገባ መሆኑን ዯግሞ የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 
1733 ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ የግሌግሌ ጉባኤ ውለ ግሌፅ ሆኖ እያሇ እና ተጠሪ አመሌካች ሇባከነው ጊዜ ምክንያት መሆኑን 
ባሊስረዲበት ሁኔታ የተጠሪን የማስረዲት ሸክም ወዯ አመሌካች በማዞር አመሌካች ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት የዯረሰበት 
መሆኑን አሊስረዲም በማሇት ሇባከነ ጊዜ ቅጣት እንዱከፌሌ ሲሌ የሠጠው የውሳኔ ክፌሌ የግራ ቀኙን ክርክርና የውሌ ይዘት 
በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ዴንጋጌዎች ስሇማስረዲት ሽክም የተቀመጡትን ሥርዓቶች፣በፌ/ብ/ሔጉ ከቁጥር 1732 እስከ 1738 
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ዴረስ ስሇውልች አተረጎጎም ከተመሇከቱት ዯንቦች ጋር ያሊገናዘበና መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች መቆፇሪያ ማሽኑ ስራ ሳይሰራ በመቆሙ ምክንያት ባከነ ሇተባሇው ሇሰሊሳ አምስት ቀናት ብር 
700,000.00(ሰባት መቶ ሺህ ብር የሚከፌሌበት ሔጋዊ ምክንያት ስሇላሇ በዚህ ረገዴ የተሰሠጠው የውሳኔ ክፌሌ ሉሇወጥ 
የሚገባው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ አመሌካች ሇተጠሪ በውለ መሰረት  ሇተከናወኑ ስራዎች መከፌሌ አሇባቸው ተብሇው 
የታሰቡት፤የሞቪሊዜሽን ሂሳብ( ብር 90,000.00)፣ሇ661.77 ሜትር ጥሌቀት ጉዴጓዴ ቁፊሮ ሂሳብ(ብር 704,124.00)፣ሇኬዚንግ 
ስራ(ብር138,000430.00)፣ሇቁፊሮ ስራ ከጉዴጓዴ ወዯ ጉዴጓዴ ሇተዯረገ እንቅስቃሴ የሚታሰብ(ብር 4,150.00)፣ስራ ሊይ ሇዋሇ 
አምስት ከረጢት ሲሚንቶ የሚታሰብ(ብር 750.00)፣ከውሃ ቦቴ ኪራይ የሚታሰብ(50,000.00)እና የድዘር ኪራይ(ብር 
3,818.40) በጠቅሊሊ ዴምር ብር 991,272.40(ዘጠኝ መቶ ዘጠና አንዴ ሺህ ሁሇት መቶ ሰባ ሁሇት ብር ከአርባ ሳንቲም) 
ተጨማሪ እሴት ታክስ ተጨምሮበት ብር 1,139,962.86 (አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ሰሊሳ ዘጥ ሺህ ዘጠኝ መቶ ስሌሳ ሁሇት 
ብር ከሰማኒያ ስዴስት ሳንቲም)እንዱከፌሌ የተወሰነውን የውሳኔ ክፌሌ ስንመሇከተው በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገውን 
ውሌ፣ክርክርና ማስረጃ መሰረት አዴርጎ የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት 
አሌተቻሇም፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ የቀረበው የአመሌካች የሰበር ቅሬታ ተቀባይነት የላሇው ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ አመሌካች ክፌያ ሇዘገዬበት ብር 40,321.60(አርባ ሺህ ሶስት መቶ ሃያ አንዴ ብር ከስሌሳ ሳንቲም) ሇተጠሪ 
እንዱከፌሌ መወሰኑም ፌሬ ነገርን መሰረት ያዯረገ በመሆኑ በዚህ ችልት ሉታይ የሚገባው ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ አመሌካች 
ያቀረበውን ቅሬታ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

 ላሊው አመሌካች ተጠሪ ውለን በራሱ ጊዜ አቋርጦ መሄደ ያሊግባብ ነው በማሇት በተከሳሽ ከሻስነት በግሌግሌ 
ጉባኤው ያቀረበው ክርክር የታሇፇው ባግባቡ አይዯሇም በማሇት የሚከራከርበትን ነጥብ ስንመሇከተውም ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1786 
እና 1788 ዴንጋጌዎች አንጻር ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ 

በአጠቃሊይ በግሌግሌ ጉባኤ ታይቶ በሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ መሆኑን አንዴ ተከራካሪ ወገን ቢስማማም ጉባኤው 
በሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት አሇበት የሚሌ ወገን ቅሬታውን ሇሰበር ችልቱ ከማቅረብ የሚከሇከሌ 
ባሇመሆኑና ጉባኤው አመሌካች የሰሊሳ አምስት ቀናት መቆፇሪያው ያሇስራ ሇቆመበት አመሌካችን ተጠያቂ ያዯረገበት አግባብ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ በመገኘቱ፣እንዱሁም ጉባኤው ወጪና ኪሳራ ያሰሊበት አግባብ ይህ ችልት ሇአመሌካች 
የሚቀንሰውን የገንዘብ መጠን መሰረት ባዯረገ መንገዴ የሚሰራ ሆኖ በላልች ነጥቦች ጉባኤው የሰጠው ውሳኔ ተገቢ ሆኖ 
ስሇአገኘነው ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

 
             ውሣኔ 
 

1.ይህ ሰበር ችልት በሰ/መ/ቁጥር 21849 በቀረበው ጉዲይ ሁሇት ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን በግሌግሌ ዲኝነት( 
Arbitration) ሇመጨረስ ከተዋዋለና የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ በማሇት በውሊቸው 
ሊይ ከተስማሙ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ውሳኔ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ሉታይ አይገባም በማሇት የሠጠው ውሳኔ የፋዳራሌ 
ፌርዴ ቤቶችን አዋጅ እንዯገና ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀፅ 2(4)መሰረት ተሇውጧሌ፡፡ 

2 ሁሇት ተከራካሪ ወገኖች ጉዲያቸውን በግሌግሌ ዲኝነት(Arbitration) ሇመጨረስ ከተዋዋለና የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው 
የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናሌ በማሇት በውሊቸው ሊይ ከተስማሙ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ውሳኔ ሇሰበር ችልት 
ቀርቦ ሉታይ  የሚችሌ ነው ብሇናሌ፡፡ 

3.አመሌካች ሇተጠሪ የሰሊሳ አምስት ቀናት ቅጣት የተባሇውን ብር 700,000.00(ሰባት መቶ ሺህ ብር) ሇተጠሪ ሇመክፇሌ 
የሚገዯዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት በዚህ ረገዴ የግሌግሌ ጉባኤ የሰጠውን ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 
348(1)መሰረት ሽረነዋሌ፡፡ 

4.ወጪና ኪሳራን በተመሇከተ የግሌግሌ ጉባኤው የሰጠው የውሳኔ ክፌሌ አመሌካች ብር 700,000.00(ሰባት መቶ ሺህ ብር) 
ሇተጠሪ ሉከፌሌ አይገባም ተብል በዚህ ችልት የተሰጠውን ውሳኔ ግንዛቤ ባስገባና በጉባኤው ስላት መሰረት የሚሰራ 
ሁኖ በወጪና ኪሳራ፣በጠበቃ አበሌ እንዱሁም በላልች ነጥቦች ሊይ የግሌግሌ ጉባኤው የሰጠው ውሳኔ ጸንቷሌ፡፡ 

5.በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣው ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
     መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡   

 
የማይነበብ የሰባት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
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