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                                           የሰ/መ/ቁ. 47526 

ግንቦት 15 ቀን 2003 ዓ/ም 

                         ዲኞች፡-  ሏጏስ ወሌደ 

                                አሌማው ወላ 

                                ዓሉ መሏመዴ 

                                ነጋ ደፌሳ 

                                አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- ዛፌኮ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ጠበቃ ዜና ዯባሱና አቶ  

           ታምሩ ወንዴምአገኘሁ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ብሓራዊ መሏንዱሶች ስራ ተቋራጭ ዴርጅት - አሌቀረቡም 

  መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

                             ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ 
የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 

በከፌተኛው ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሣሽ አመሌካች ተከሣሽ ሆነው የተከራከሩ ሲሆን በላሊ 
በኩሌ አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ በማቅረቡ አመሌካች የተከሣሽ ከሣሽ ተጠሪ የከሣሽ ተከሣሽ 
በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ በስር ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ጉዲይ የግንባታ ስራ ውሌ 
አፇጻጸምና ክፌያን የሚመሇከት ነው፡፡ 

1. ጉዲዩ የተጀመረው ተጠሪ ባቀረቡት ክስ ነው፡፡ ተጠሪ መጋቢት 4 ቀን 1984 ዓ.ም በተዯረገና 
ሏምላ 1 ቀን 1985 ዓ.ም በተሻሻሇ ውሌ ሇተከሣሽ የግንባታ ስራ የሰራ መሆኑንና በግንባታው 
ሂዯት በአሰሪው የተሰጠ የስራ ሇውጥ ትዕዛዝና ተጨማሪ ስራ ምክንያት ሶስት ስምምነቶችን 
በመፇራረም ስራውን የሰራ መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ ተጠሪ /ከሣሽ/ ጥር 1 ቀን 1988 ዓ.ም የምዴር 
ቤቱንና ቤዝመንቱን ሇተጠሪ ያስረከበ መሆኑንና ከአንዯኛ ፍቅ እስከ አምስተኛ ፍቅ ያሇውን ስራ 
በማጠናቀቀ መጋቢት 2ዏ ቀን 1988 ዓ.ም ማስረከቡንና የተከሣሽ /አመሌካች/ አማካሪ መሏንዱስ 
ብር 644,216.37 /ስዴስት መቶ አርባ አራት ሺ ሁሇት መቶ አስራ ስዴስት ብር ከሰሊሣ ሰባት 
ሣንቲም/ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ሇመጨረሻ የክፌያ ሰርተፉኬት ጽፎሌ፡፡ አመሌካች የእሱ 
ተቀጣሪ በሆነው አማካሪ መሀንዱስ የተሰጠውን የክፌያ የምስክር ወረቀት በመቃወም በስራና 
ከተማ ሌማት ሚኒስቴር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የተከሣሽ አማካሪ 
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መሀንዱስ በክፌያ የምስክር ወረቀት የገሇጻቸው ክፌያዎች ሇከሣሽ ሉከፌለት የሚገባ ክፌያዎች 
መሆናቸውን አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ ትክክሇኛነቱ የተረጋገጠውን የመጨረሻ ክፌያ 
ከነወሇደና ሇመያዣና ሇመሌካም ስራ አፇጻጸም የተያዘውን ገንዘብ ከነ ወሇደ እንዱከፌሌ ውሣኔ 
ይሰጥሌኝ በማሇት ተከሣሽ ብር 2,144,1ዏ7.6ዏ /ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ አርባ አራት ሺ 
አንዴ መቶ ሰባት ብር ከስሌሣ ሣንቲም/ እንዱከፌሇው ጠይቋሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ 
የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ጉዲዩ በሽምግሌና ሣይታይ ሇፌርዴ ቤት መቅረብ አይገባውም 
የሚሌ መከራከሪያ ያቀረበ ሲሆን ፌሬ ጉዲዩን በተመሇከተ ከሣሽ 589 ቀናት የዘገየ በመሆኑ 
መቀጫ ገንዘብ የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇበት ከሣሽ በሚፇሇገው የጥራት ዯረጃ የግንባታ ስራውን 
አሌሰራም፡፡ ከጊዜዊ እርክክብ በኋሊ የተሇያዩ ጉዴሇቶችን ሇማስተካከሌ ወጭ አውጥቻሇሁ፡፡ 
አማካሪ መሏንዱስ የመጨረሻ ክፌያ የማጽዯቅ ስሌጣን ያላሇው በመሆኑ የከሣሽ /ተጠሪ/ ክስ 
ተገቢነት የሇውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በበኩለ አሻሽል ባቀረበው የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ የከሣሽ ተከሣሽ /ተጠሪ/ የግንባታ 
ስራውን ሏምላ 6 ቀን 1986 ዓ.ም በማጠናቀቅ ማስረከብ ሲገባው አምስት መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ 
ቀናት ግንባታውን አዘግይቷሌ፡፡ 

    ስሇሆነም የከሣሽ ተከሣሽ የግንባታ ስራ ውለን ሊዘገየበት 10% ቅጣት ብር 662,679.59 
/ስዴስት መቶ ስሌሣ ሁሇት ሺ ስዴስት መቶ ሰባ ዘጠኝ ብር ከሀምሣ ዘጠኝ ሣንቲም/ ሉከፌሌ 
ይገባዋሌ፡፡ የህንጻ ስራው በመዘግየቱ ህንጻውን በማከራየት አገኘው የነበረውን ገቢ ቀርቶብኛሌ፡፡ 
እንዱሁም ሇባንክ የተከፇሇው ወሇዴ የከሣሽ ተከሣሽ የመሸፇን ግዳታ አሇበት፡፡ የከሣሽ ተከሣሽ 
ስራውን በሚፇሇገው ጥራት ዯረጃ ባሇመስራቱ ጉዴሇቱን ሇማስተካከሌ የወጣውን ወጭ መሸፇን 
ይገባዋሌ፡፡ ስሇሆነም የከሣሽ ተከሣሽ /ተጠሪ/ ብር 5,823,704.26 /አምስት ሚሌዮን ስምንት 
መቶ ሃያ ሶስት ሺ ሰባት መቶ አራት ብር ከሃያ ስዴስት ሣንቲም/ ሇተከሣሽ ከሣሽ /ሇአመሌካች/ 
እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቀዋሌ፡፡ 

    ተጠሪ የከሣሽ ተከሣሽ በመሆን የህንጻ ስራው ማጠናቀቂያ ጊዜ የተራዘመው በስምምነት በመሆኑ 
ከህንጻ ስራው ማጠናቀቂያ ጊዜ ጋር በማያያዝ የተከሣሽ ከሣሽ ያቀረቡት የቅጣት ክፌያና የጉዲት 
ካሣ ክፌያ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ የከሣሽ ተከሣሽ በሚፇሇገው የጥራት ዯረጃ ስራውን ሰርቶ 
አስረክቧሌ፡፡ አሇ የተባሇውን ጉዴሇት ሇማስተካከሌ ተገቢውን ጥረት አዴርጏ በተከሣሽ ከሣሽ 
እንቢተኛነት የቀረ በመሆኑ በሀሊፉነት ሌጠየቅ አይገባም፡፡ የተከሣሽ ከሣሽ ጉዴሇትን ሇማስተካከሌ 
አወጣሁ የሚለትን ወጭ የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ክሣቸው ሙለ በሙለ ውዴቅ 
ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

3. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ ክርክራቸውን ሇማጠናከር በቃሌና በጽሁፌ ያቀረቡትን ክርክርና 
ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ አመሌካች /ተከሣሽ/ የከሣሽ /የተጠሪ/ ክስን በመቃወም የቀረበውን 
የመጀመሪያ የክስ መቃወሚያ በብይን ውዴቅ አዴርጏታሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት ከሣሽ /ተጠሪ/ 
ህንጻውን በአግባቡ ሰርተው ያስረከቡ መሆኑን በማስረጃ አረጋግጠዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ 
/አመሌካች/ ከሣሽ የጠየቀውን የመጨረሻ ክፌያ ብር 644,216.37 /ስዴስት መቶ አርባ አራት ሺ 
ሁሇት መቶ አስራ ስዴስት ብር ከሰሊሣ ሰባት ሣንቲም/ ከነወሇደ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ 
ነሏሴ 29 ቀን 1984 ዓ.ም የተዯረገው የግንባታ ስራ ውሌ ስምምነት ሀምላ 1 ቀን 1985 ዓ.ም 
በተዯረገው ውሌ ተሻሽሎሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ የተከሣሽ ከሣሽ /አመሌካች/ መስከረም 26 ቀን 1987 
ዓ.ም ግንቦት 28 ቀን 1987 ዓ.ም እና ጥር 9 ቀን 1988 ዓ.ም በሰጠው የስራ ሇውጥ ትዕዛዝና 
ተጨማሪ የግንባታ ስራ ትዕዛዝ መሠረት የስራ ውሌ ማጠናቀቂያ ጊዜ ግራ ቀኙ ቃሇጉባኤ 
በመያዝ የተስማሙ በመሆኑና የከሣሽ ተከሣሽ ስራውን በተሻሻሇው የጊዜ ገዯብ ውስጥ 
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ስሊጠናቀቁ የከሣሽ ተከሣሽ የተከሣሽ ከሣሽ የጠየቀውን መቀጫና የጉዲት ካሣ ክፌያ የመክፇሌ 
ሀሊፉነት የሇበትም፡፡ ከሣሽ ሇተከሣሽ ስራውን ሰርቶ ካስረከበ በኋሊ የእምነበረዴ ስራው የረገፇ 
መሆኑን የተከሣሽ ከሣሽ በተሻሇ ማስረጃ አስረዴቷሌ፡፡ ስሇሆነም ጉዴሇት ያሇበት መሆኑ 
በማስረጃ የተረጋገጠው የዕምነበረዴ ስራ በካሬ ሜትር ብር 238 ታስቦ የ2040.64 ካሬ ሜትር 
እንዯገና ሇመስራት የሚያስፇሌገው ብር 485,672.32 /አራት መቶ ሰማኒያ አምስት ሺ ስዴስት 
መቶ ሰባ ሁሇት ብር ከሰሊሳ ሁሇት ሣንቲም/ የከሣሽ ተከሣሽ /ተጠሪ/ ሇከሣሽ ተከሣሽ /አመሌካች/ 
የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ስሇሆነም የከሣሽ ተከሣሽ ሇመሌካም ስራ አፇጻጸምና መያዣ 
ካስያዘው ገንዘብ ውስጥ የእምነበረዴ ስራውን ሇማስተካከሌ የሚያስፇሌገው ብር 485,672.32 
ቀንሶ የተከሣሽ ከሣሽ ብር 28, 663.68 /ሀያ ስምንት ሺ ስዴስት መቶ ስሌሣ ሶስት ብር ከስሌሣ 
ስምንት ሣንቲም/ ሇከሣሽ ተከሣሽ ሉከፌሌ ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ 
ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው 
ችልት የአመሌካችን ይግባኝ በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ 

4. አመሌካች ሏምላ 13 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በተጸፇ የሰበር አቤቱታ የአመሌካችና የተጠሪ ክርክር 
በሽማግላ እየታየ እያሇ በፌርዴ ቤት መቅረቡ ተገቢ አሇመሆኑን በግሌጽ ያቀረብኩትን ተቃውሞ 
የስር ፌርዴ ቤት ማሇፊ የሥነ ሥርዓት ህግ ግዴፇት ነው፡፡ በህግና በውሌ የተዯነገገውን 
የግንባታ ስራ ውሌ ማጠናቀቂያ ጊዜ በተሇያየ ጊዜ በተያዙ ቃሇ ጉባኤዎች ተራዝሟሌ በማሇት 
የስር ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ የአመሌካች አማካሪ 
መሀንዱስ በግንባታ ስራዎች መመሪያ ከተሰጠው ስሌጣን ውጭ የመጨረሻ ክፌያ ሰርተፌኬት 
ያሇአመሌካች ፇቃዴና ስምምነት ሇተጠሪ መስጠቱ ተገቢ አይዯሇም፡፡ 

   የስር ፌርዴ ቤት አማካሪ መሀንዱስ ከስሌጣኑ ወጭ ባጸዯቀው የመጨረሻ ክፌያ የምስክር ወረቀት 
መሠረት አመሌካች ሇተጠሪ ክፌያ እንዱፇጽም መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት 
አመሌካች ያቀረበውን የሌዩ አዋቂ ምስክርነት ቃሌ ሣይመዝነው ማሇፊ ተገቢነት የሇውም፡፡ 
ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሊይ የተዘረዘረው ጉዴሇት ያሇበትን ውሣኔ ማጽናቱ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

   ተጠሪ በበኩለ አመሌካች የራሱ ወኪሌ የሆነው አማካሪ መሀንዱስ ያዘጋጀውን የክፌያ የምስክር 
ወረቀት በመቃወም ሇስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር አቤቱታ አቅርቦ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 
የአማካሪ መሀንዱሱ ያዘጋጀው የክፌያ የምስክር ወረቀት ጉዴሇት ያላሇበት መሆኑን በመግሇጽ 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር በሰጠው ውሣኔ መሠረት 
እንዱፇጸምሇት የአፇጻጸም ክስ አቅርቦ አመሌካች ጉዲዩ መወሰን ያሇበት በፌርዴ ቤት ነው የሚሌ 
መቃወሚያ በማቅረቡ የአፇጻጸም መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ ክስ ሲያቀርብ ጉዲዩ 
በሽምግሌና ሉታይ ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ተቃውሞ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ አመሌካችና 
ተጠሪ ውሌ የተዋዋለበት መሠረታዊ ጉዲይ የማይንቀሣቀስ ህንጻ ስራ ግንባታ ውሌ ነው፡፡ 
አመሌካች ሇጉዲዩ አግባብነት ያሇውን ሌዩ የህግ ክፌሌ ሣይሆን ስሇ ውልች በጠቅሊሊው የተዯነገጉ 
ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሊቸውን የህግ 
ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበ ነው፡፡ አመሌካች መጋቢት 24 ቀን 1998 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ 
የግንባታው ማጠናቀቂያ ጊዜ የተሇወጠ መሆኑን አምኖ መሌስ ከሰጠ በኋሊ አመሌካች የስራ 
ሇውጥ ትዕዛዝና የተጨማሪ ግንባታ ስራ ትዕዛዝ ሇመፇጸም የሚያስፇሌገው የጊዜ መጠን ሊይ 
በመስማማት ስራው ከተከናወነ በኋሊ የግንባታ ስራ ማጠናቀቂያ ጊዜው አሌተራዘመም በማሇት 
የሚያቀርበው ክርክር የህግ መሠረት የሇውም፡፡ የግንባታ ስራ የሚጠናቀቅበትን የጊዜ ገዯብ 
ሇመቀየር የሚዯረግ ስምምነት በተሇየ ፍርም እንዱሆን ህግ አያስገዴዴም፡፡ አመሌካች ያቀረበው 
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የሰበር አቤቱታ በስር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት አረጋግጠው የወሰኗቸው ፌሬ 
ጉዲዮች የሚዯግፌ እንጂ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመ መሆኑን የማያመሊክት በመሆኑ 
አቤቱታው ውዴቅ እንዱሆንሌኝ በማሇት ሚያዝያ 8 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ 
አመሌካች መስከረም 28 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

5. ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው የጽሁፌ ክርክር ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩ አመሌካችና ተጠሪ የግንባታ ስራው ስሇሚጠናቀቅበት ጊዜ በመጀመሪያ 
ያዯረጉት ስምምነት ተጠሪና የአመሌካች አማካሪ መሀንዱስ በተሇያየ ጊዜ ቃሇ ጉባኤ በመያዝ 
ባዯረጉት ስምምነት ተሻሽሎሌ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት የተሻሻሇ የከሣሽነት ክስ ውዴቅ 
መዯረጉ ተገቢ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721፣ የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 1763 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1764 ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ሇመመርመር 
ጭብጥ ተይዞ ሇሰበር ችልት የቀረበ ነው፡፡ እኛም ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘውን 
ይህንን ጭብጥ መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

5.1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካችና ተጠሪ ሇሚከራከሩበት ጉዲይ 
ገዥነትና ተፇጻሚነት ያሇው የህግ ክፌሌ የትኛው ነው? የሚሇውን ነጥብ መወሰን አስፇሊጊ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪ የግንባታ ስራውን የሚያጠናቀቅበት ጊዜ በህግ 
የተዯነገገውን መሠረት በማዴረግ አሌተሻሻሇም በማሇት የሚከራከረው ስሇውልች 
የተዯነገገውን የፌታብሓር ህግ ዴንጋጌዎች በተሇይም የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721፣ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1763 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1764 በመጥቀስ በመሆኑ ጉዲዩ 
ሇሰበር የቀረበው የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ከሊይ የተጠቀሱት የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት 
በማዴረግ ሇመመርመር ተብል ነው፡፡ ሆኖም የአመሌካች ጠበቆች በስርና በሰበር ጠቅሊሊ 
የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ያቀረቡት ክርክርና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ 
የተያዘውን ጭብጥ ህግ አውጭው የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌን በተመሇከተ ገዥነትና 
ተፇጻሚነት እንዱኖራቸዉ በማሰብ ከዯነገጋቸው ሌዩ የህግ ማዕቀፍችና በህግ ስሌጣን 
የተሰጣቸው አስፇጻሚ አካሊት ስሇማይቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌ አውጥተው ተፇጻሚ 
ካዯረጓቸው የአሰራር መመሪያዎች አንጻር መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇመስራት የሚዯረግ ውሌ ገዥነትና ተፇጻሚነት እንዱኖራቸው 
በማሰብ ህግ አውጭው ከዯነገጋቸው የህግ ማዕቀፍች መካከሌ አንዯኛው በፌታብሓር ህጉ አንቀጽ 
3ዏ19 እስከ አንቀጽ 3ዏ4ዏ የተዯነገገው የሚገኘው ሌዩ የህግ ክፌሌ ነው፡፡ ‛ስሇማይንቀሣቀስ ንብረት 
ስራ ውሌ“ በሚሌ ርዕስ ስር የተዯነገጉት እነዚህ የህግ ዴንጋጌዎች የስራ ‛ተቋራጭነቱ ውሌ 
የተዯረገው የህንጻን ስራ ሇመስራት የተሰራውን ሇማዯስ ወይም አንዴ የማይንቀሣቀስ ንብረት 
ሇማዯራጀት የሆነ እንዯሆነ ከዚህ በታች በተነገሩት ዴንጋጌዎች የሚመራ ይሆናሌ“ በማሇት ህግ 
አውጭው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ19 ንኡስ አንቀጽ 1 በመዯንገግ ሇማይንቀሣቀስም ንብረት 
ግንባታ ስራ ውሌ ገዥነትና ተፇጻሚነት ያሊቸዉ ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎች መሆናቸዉን በግሌጽ 
አውጇሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገውን የስራ ውሌ አስመሌክቶ የሚያቀርባቸው 
ክርክሮች ሇጉዲዩ ገዥነትና ተፇጻሚነት ያሊቸዉ ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ ሣይሆን 
ጠቅሊሊ የውሌ ህግ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ እንዱታይሇትና እንዱወሰንሇት የሚያቀርበው 
ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡  
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የስራ ተቋራጭነት ውሌ ተፇጽሟሌ የሚባሇው አሰሪውና የስራ ተቋራጩ ስሇሚፇጽሙት 
ስራዎችና ስሇ ዋጋው አከፊፇሌ የተስማሙ በሆነ ጊዜ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ 
አንቀጽ 1 የሚዯነግግ ሲሆን የስራው ተቋራጭ አሰሪው እያወቀ ስራዎቹን ሇመስራት ጀምሮ እንዯሆነ 
ወይም ከዋጋው ሊይ አስቀዴሞ ገንዘብ ተቀብል እንዯሆነ ውሌ ሇመኖሩ በቂ ማረጋገጫ ይሆናሌ 
በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ ከሊይ ከተገሇጹት የህግ 
ዴንጋጌዎች የምንረዲው የግንባታ ስራ ውሌ በሌዩ ፍርም እንዱዯረግ ስሇማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ 
ውሌ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች የሚያዙት ፣ መሆኑን ሇመረዲት የሚቻሌ መሆኑን ነው፡፡ 

ይኸው የአመሌካችና ተጠሪ ክርክርና ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭበጥ 
የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌ ሌዩ ባህሪና ህግ አውጭው የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌን 
በተመሇከተ ገዥነትና ተፇጻሚነት እንዱኖራቸዉ በማሰብ የዯነገጋቸውን ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎች 
አግባብነት ያሊቸዉ የህግ ማዕቀፍች መሠረት ያዯረገ ከመሆኑ አንጻር መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇመስራት የሚዯረግ ውሌ አስመሌክቶ ሌዩ ተፇጻሚነትና ገዥነት 
ያሊቸዉ ዯንቦች ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ19 እስከ ፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ4ዏ የተዯነገጉት 
ዴንጋጌዎች መሆናቸውን ህግ አውጭው ‛ስሇማይንቀሣቀስ ንብረት የስራ ውሌ“ በሚሇው ክፌሌ ‛ 
የስራ ተቋራጭነቱ ውሌ የተዯረገው የህንጻ ስራን ሇመስራት ፣ የተሰራውን ሇማዯስ ወይም አንዴ 
የማይንቀሣቀስ ንብረት ሇማዯራጀት የሆነ እንዯሆነ ከዚህ በታች በተነገሩት ዴንጋጌዎች የሚሰራ 
ይሆናሌ“ በማሇት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ19 ንኡስ አንቀጽ 1 በግሌጽ ዯንግጓሌ፡፡ 
ስሇማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ ውሌ አስረጅነት በሌዩ ሁኔታ የተዯነገገው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 1 የስራ ተቋራጭነት ውሌ አሇ የሚባሇው ሁሇቱ ወገኖች /አሰሪውና የስራ 
ተቋራጩ /ስሇሚፇጸሙት ስራዎችና ስሇዋጋው የተስማሙ በሆነ ጊዜ እንዯሆነ የሚዯነግግ ሲሆን 
የስራው ተቋራጭ አሰሪው እያወቀ ስራዎቹን ሇመስራት ጀምሮ እንዯሆነ ወይም ከዋጋው ሊይ 
አስቀዴሞ ገንዘብ ተቀብል እንዯሆነ ውሌ ሇመኖሩ በቂ ማረጋገጫ እንዯሚሆን በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ 

የሚሰራውን የግንባታ ስራ አይነትና መጠን እንዯዚሁም ስራው ስሇሚጠናቀቅበት ጊዜ 
መጋቢት 4 ቀን 1984 ዓ.ም በጽሁፌ ያዯረጉት የስራ ውሌ ሏምላ 1 ቀን 1985 ዓ.ም ያሻሻለት 
መሆኑን የስር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት ተረጋግጧሌ፡፡     አመሌካች ከዚህ በኋሊ 
የአመሌካች ወኪሌና አማካሪ መሀንዱስ ከተጠሪ ጋር በመስማማትና ቃሇ ጉባኤ በመያዝ የሰጣቸው 
የስራ ትዕዛዝ ሇውጦችና ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ስሇመኖራቸውና በአሰሪው ወኪሌ ሇውጥ 
የተዯረገውን ስራዎችና የስራ ትዕዛዝ የተሰጠባቸው ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ሇማከናወን 
የሚያስፇሌገው ተጨማሪ ጊዜ የመጀመሪያው የስራ ውሌ በተዯረገበት ፍርም መሠረት የተዯረገ 
ባሇመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721ን በመጥቀስ ያቀረቡት 
ክርክር ከሊይ ሙለ ይዘታቸው ከተገሇጸው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ዴንጋጌዎች አንጻር 
መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የግንባታ ስራ ውሌ መጠን ፣ ክፌያና የግንባታ ስራ ውሌ 
የሚጠናቀቅበትን ጊዜ ሇማሻሻሌ አሰሪውና የስራ ተቋራጩ የተስማሙ መሆናቸውን ሇማስረዲት 
የመጀመሪያው የስራ ውሌ በተዯረገበት አይነት የተጻፇ ውሌ ማቅረብ ግዳታ እንዲሌሆነ ከፌታብሓር 
ህግ ቁጥር 3ዏ2ዏ ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ ይዘት ፣ መንፇስና ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ የአሰሪው ተወካይ የሆነው አማካሪ መሀንዱስ በየዕሇቱ የሚሰጣቸው የስራ ትዕዛዞች 
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የሚጽፊቸው ማስጠንቀቂያዎችና ከስራ ተቋራጩ ጋር የተስማማባቸው ሰነድች የማይንቀሣቀስ ንብረት 
ግንባታ ስራ ውሌ ሌዩና ውስብስብ ባህሪ አንጻር የስራ ተቋራጩን መብትና ወይም ግዳታ ሇማስረዲት 
ተቀባይነት ያሊቸው ማስረጃዎች እንዯሆኑ የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር ስሇግንባታ ስራ አፇጻጸም 
ባወጣው መመሪያ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም አመሌካች በወኪለ አማካኝነት በተሇያየ ጊዜ ከስራ ተቋራጭ ከሆነው ተጠሪ ጋር 
በማስማማትና ቃሇ ጉባኤ በመያዝ የሰጣቸው የስራ ሇውጥ ትዕዛዞችና ተጨማሪ የግንባታ ስራ 
ትዕዛዞችና የሇወጣቸውን ስራዎችንና ተጨማሪ የግንባታ ስራውን ሇማከናወን ተጠሪ የሚያስፇሌገውን 
ጊዜ በሚመሇከት ያዯረጓቸው ስምምነቶች የመጀመሪያው የግንባታ ስራ ውሌ በተዯረገበት ፍርም 
መሠረት የተከናወኑ ባሇመሆኑ ህጋዊ ውጤት የሊቸውም በማሇት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1721 
በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

5.2. አመሌካች የግንባታ ስራውን እንዯ እሱ ሆኖ እንዱከታተለሇት የመዯበው አማካሪ መሀንዱስ 
በተሇያየ ጊዜ ከተጠሪ ጋር በተያዘ ቃሇ ጉባኤ የስራ ሇውጥ ትዕዛዝ የሰጠና የተጨማሪ 
ግንባታ ስራ እንዱሰራ የተስማማ መሆኑ ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣን 
ባሊቸው ፌርዴ ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች በግንባታው ሂዯት ሇተዯረገ የስራ ሇውጦችና 
ተጨማሪ የግንባታ ስራዎች ተጨማሪ ክፌያ ሲፇጽም የቆየ መሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ 
አመሌካች የሰጠው የስራ ሇውጥና የተጨማሪ ስራ ትዕዛዝ ተጨማሪ ስራ የሚያስከትሌ በሆነ 
ጊዜ በስራው መጠን የስራ ተቋራጩ ተጨማሪ ክፌያ የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑ 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3ዏ32 ንኡስ አንቀጽ 2 በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ አሰሪው የስራ 
ተቋራጩን ሀሊፉነት የሚያከብዴ የስራ ሇውጥ ትዕዛዝ ወይም ተጨማሪ የግንባታ ስራ 
በሚያዝበት ጊዜ የተሇወጠውን የግንባታ ስራ ወይም ተጨማሪ የግንባታ ስራ ሇመስራት 
ተጨማሪ ክፌያ /ገንዘብ/ ብቻ ሣይሆን ተጨማሪ ጊዜ የማያስፇሌገው በመሆኑ አመሌካች 
ሇጉዲዩ አግባብነት የላሇውን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1763 እና የፌታብሓር ህግ ቁጥት 
1764 በመጥቀስ ያቀረበው ክርክር የማይንቀሣቀስ ግንባታ ስራ በአሰሪው ትዕዛዝ 
ስሇማሇውጥበት ወይም ተጨማሪ የግንባታ ስራ ትዕዛዝ በሚሰጥበት ወቅት የስራ ተቁራጩ 
የተቀያየረውንና በተጨማሪነት የተሰጠውን የግንባታ ስራ ሇማከናወን አስፇሊጊ የሆነ ጊዜና 
ገንዘብ እንዱሰጠው የመጠየቅ መብት ያሇው መሆኑን በፌ.ሔ፤ቁ. 3ዏ32 የተዯነገገውን 
በግንዛቤ ውስጥ የማያስገባ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ስሇሆነም የስር ፌርዴ ቤት 
አመሌካችና ተጠሪ መጋቢት 4 ቀን 1984 ዓ.ም ያዯረጉት የህንጻ ግንባታ ስራ ውሌ ሀምላ 
1 ቀን 1985 ዓ.ም ያሻሻለት መሆኑንና ከዚህ ጊዜ በኋሊ አመሌካች በወኪለ አማካኝነት 
በሰጠው የስራ ትዕዛዝ ሇውጥና የተጨማሪ ግንባታ ስራ ትዕዛዝ ምክንያት በተሇያየ ጊዜ 
በቃሇ ጉባኤ በመስማማት የግንባታው ስራ ማጠናቀቂያ ጊዜውን ያሻሻለት በመሆኑ ተጠሪ 
በውለ መሠረት የሚከፌሇው ቅጣትም ሆነ የጉዲት ካሣ የሇም በማሇት የሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

5.3. አመሌካች አማካሪ መሀንዱሱ የመጨረሻ ክፌያ የምስክር ወረቀት የማጽዯቅ ስሌጣን የላሇው 
መሆኑ ግሌጽ ሆኖ እያሇ የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት አማካሪ መሀንዱሱ 
ከተሰጠው ስሌጣን ውጭ ባዘጋጀው የክፌያ የምስክር ወረቀት የተመሇከተውን ገንዘብ 
እንዱከፌሌ መወሰናቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩን 
እንዯመረመርነው የስር ፌርዴ ቤት አመሌካች ወኪለ በሆነው አማካሪ መሀንዱሱ ባዘጋጀው 
የመጨረሻ የክፌያ የምስክር ወረቀት የዘረዘረውን ክፌያ እንዱፇጽም የወሰነው ፣ የአመሌካች 
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አማካሪ መሀንዱስ የመጨረሻ ክፌያ በተናጠሌ የማጽዯቅ ስሌጣን አሇው ከሚሇው 
መዯምዯሚያ በመዴረሱ አይዯሇም፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የወሰነው አመሌካች ከፌያውን 
አሌፇጽምም የሚሌበት ህጋዊ ምክንያት ያሇው መሆኑን የሚያስረዲ ተአማኒነት ያሇው 
ማስረጃ ያሊቀረበ መሆኑንና ተጠሪ ክፌያ የጠየቀበትንና በአመሌካች አማካሪ መሀንዱስ 
የክፌያ የምስክር ወረቀት የተዘረዘረውን ስራ በአግባቡ ያከናወነና ክፌያውም የሚገባው 
መሆኑን በማስረጃ ያስረዲ መሆኑን በግሌጽ በማስፇር እንዯሆነ የስር ፌርዴ ቤት በውሣኔው 
በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ የግንባታ ስራውን ሙለ በሙለ በማጠናቀቅ 
ሇአመሌካች ያስረከበ መሆኑንና ተጠሪ ሇአመሌካች ሰርቶ ካስረከበው ስራ ውስጥ ጉዴሇት 
የተገኘበት የእምነበረዴ ስራ ብቻ መሆኑ አመሌካች ባቀረበው የከሣሽ ከሣሽነት ክስ 
በተዯረገው ክርክርና በቀረበው ማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ስሌጣኑን በመጠቀም ውሣኔ ሰጥቶበታሌ፡፡ ተጠሪ 
የእምነበረዴ ስራውን በሚፇሇገው የጥራት ዯረጃ ባሇመስራቱ አመሌካች ጉዴሇቱን 
ሇማስተካከሌ ሉያወጣ የሚችሇውን ወጭ ተጠሪ ሇመሌካም አፇጻጸምና ሇመያዣ ካስያዘው 
ገንዘብ ቀንሶ እንዱያስቀር የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም ተጠሪ አማካሪ መሀንዱሱ ባዘጋጀው የመጨረሻ የክፌያ ሰርተፉኬት የገሇጸውን 
የስራ መጠንና ዋጋ ያሇው ስራ የሰራ መሆኑን በማስረጃ እንዲስረዲ በማረጋገጥ አመሌካች 
ተጠሪ ሇሰራው ስራ ክፌያ እንዱፇጽም የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ 
አሌተቀበሌነውም፡፡ በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር ባስቀምጥናቸው ምክንያቶች የአመሌካች 
ክርክር ስሇማይንቀሣቀስ ንብረት ግንባታ ስራ ተፇጻሚነት ያሊቸውን ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎችና 
የአሰራር መመሪያዎች መሠረት ያሊዯረገ ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ማጽናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
 

ው ሣ ኔ 
1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልትና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

የሰጡት ውሣኔ ጸንቷሌ፡፡ 
2. በዚህ ፌርዴ ቤት የካቲት 1ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡ 

   መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  
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