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የሰ/መ/ቁ. 44522 

ታህሣሥ 15 ቀን 2ዏዏ3 

ዲኞች፡- ተሻገር ገብረሥሊሴ 

 ፀጋዬ አስማማው 

 በሊቸው አንሺሶ 

 አሌማው ወላ 

 ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ጭሊል ሥራ ተቋራጭ የተወሰነ የግሌ ማህበር አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- አፌሪካ ኢንጅነርስ ኮንስትራክሽን ጠበቃ አቶ ተሰማ ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት በሆኑ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌኝ በማሇት የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ የማሽነሪ ኪራይ ውሌ 
አፇፃፀምን የተመሇከተ ነው ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት ከሣሽ በመሆን አንዴ ግሬዯር በሰዓት ሁሇት 
መቶ ሃምሣ ብር ሊንዴሮሇር በሰዓት ሁሇት መቶ ብር አንዴ ድዘር በሰዓት አራት መቶ ብር ሉከፌሌ 
የአሁን አመሌካች /ተከሣሽ/ የወሰዯ መሆኑን ገሌፆ ያሌተከፇሇ የማሽነሪ ኪራይ ብር 
1,327,5ዏዏ.ዏዏ/አንዴ ሚሉዮን ሶስት መቶ ሃያ ሰባት ሺህ አምስት መቶ ብር/ ያሇበት ስሇሆነ 
እንዱከፌሇኝና ማሽነሪዎቹን እንዱያስረክበኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ 
ከሣሽ /ተጠሪ/ የጠየቀው ማሽነሪዎቹ ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት በዝናብና በጎማ አሇመኖር 
ሇቆሙበት ሰዓት በመሆኑና የሠሩበት ሠዓት በሹፋሮቹ ተረጋግጦ የቀረበ ባሇመሆኑ ክሱ ተገቢ 
አይዯሇም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሣሽ /ተጠሪ/ ያቀረበውን ክስ የሚያስረዲ ማስረጃ ያቀረበ በመሆኑና 
አመሌካች /ተከሣሽ/ የኪራይ ገንዘብ ትክክሌ አይዯሇም በማሇት ከሚከራከር በስተቀር ክርክሩን 
የሚያስረዲ ማስረጃ ያሊቀረበ በመሆኑ አመሌካች በክሱ የተጠቀሰውን ገንዘብ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ 
በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ሑሣቡ በባሇሙያ ተጣርቶ መቅረብ 
እንዲሇበት በማመን አመሌካች አንዴ ባሇሙያ ተጠሪ አንዴ ባሇሙያ እንዱመርጡና ሑሣቡን ሁሇቱ 
ባሇሙያዎች በጋራ አጣርተው እንዱያቀርቡ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ሁሇቱ ባሇሙያዎች በጋራ ሑሣብ 
እንዱያጣሩ የተሰጡትን ትእዛዝ ወዯ ጎን በመተው አመሌካች የመረጠው ባሇሙያ ሑሣቡን ሇብቻው 
በማጣራት አመሌካች ሇተጠሪ ያሌከፇሇው ብር 54,267.17 /ሀምሣ አራት ሺህ ሁሇት መቶ ሥሌሣ 
ብር ከአሥራ ሰባት ሣንቲም/ ነው በማሇት የሑሣብ ሪፕርት ሇብቻው ያቀረበ ሲሆን በተጠሪ 
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የተመረጡት ባሇሙያ በበኩሊቸው አመሌካች በተጠሪ ያሌከፇሇው ቀሪ ሑሣብ ብር 1,327,ዏዏ5 
/አንዴ ሚሉዮን ሦስት መቶ ሃያ ሰባት ሺህ አምስት ብር/ አሇበት በማሇት የብቻውን የሑሣብ 
ሪፕርት አቅርቧሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካች የተመረጠው 
ባሇሙያ ያቀረበው ጥቅሌ የሑሣብ ሪፕርት መሆኑና በተጠሪ በኩሌ የተመረጡት ባሇሙያ ዝርዝር 
የሑሣብ ሪፕርት ያቀረቡ መሆኑን በመግሇጽ በተጠሪ የተመረጠው ባሇሙያ ያቀረበው የሑባብ 
ሪፕርት አሣማኝነት አሇው በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሣኔ በማጽናት አመሌካች 
ሇተጠሪ ብር 1,327,ዏዏ5 እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ 

አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ ይግባኝ ሰሚው ችልት የኪራይ ሑሣቡ በባሇሙያ 
ሣይጣራ የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ መሰጠቱ በአግባቡ መሆኑን በማመን ሑሣቡ በባሇሙያ 
እንዱጣራ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ በባሇሙያዎቹ ሑሣቡን በጋራ በማጣራት የሚስማሙባቸውን ሑሣብ 
ተስማምተው የተሇያዩበትን ሑሣብ የሌዩነታቸውን ምክንያት በመግሇጽ በጋራ ማቅረብ ሲገባቸው 
ይግባኝ ሰሚው ችልት ከሰጠው ትእዛዝ ውጭ ሇየብቻ ሠርተው ካቀረቡት ሪፕርት ውስጥ 
የአንዯኛውን ባሇሙያ ሪፕርት በመተው ላሊውን ተቀብል የሰጠው ውሣኔ ስሇ ሌዩ አዋቂ ምስክር 
የተዯነገገውን የማያሟሊና መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን 
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ሇዚህ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በቃሌ ክርክር ባቀረቡት መሌስ ችልት 
ሑሣቡን በዝርዝርና በሚያሣምን ሁኔታ ሠርቶ ያቀረበሇትን ባሇሙያ በመቀበሌ ውሣኔ መስጠቱ 
መሠረታዊ የሔግ ስህተት የሇበትም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም 
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በጋራ ሑሣቡን እንዱያጣሩና ሪፕርት 
እንዱያቀርቡሇት ትእዛዝ የሰጣቸው ባሇሙያዎች ሇየብቻ ሑሣብ በማጣራት ያቀረቡትን ሪፕርት 
በመቀበሌ የአንዯኛውን ባሇሙያ የሑሣብ መግሇጫ ውዴቅ በማዴረግና የላሊውን ትክክሇኛ ነው 
በማሇት ውሣኔ መስጠቱ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን 
መርምረናሌ፡፡ 

ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት በአገራችን የሔግ ሥርዓት ሌዩ አዋቂ ምስክር 
በፌርዴ ቤቱ የሚሾምበትን ምክንያት በዝርዝር ማየት ያስፇሌጋሌ፡፡ የኮመንልው የሔግ ሥርዓት 
በሚከተለ አገሮች ተከራካሪዎች ሌዩ አዋቂ ምስክሮቻቸውን በራሣቸው የማቅረብና በተከራካሪዎች 
ምርጫና ክፌያ የማይቀርበው ሌዩ አዋቂ ምስክር የቆጠራቸውን ተከራካሪ ሉረታ የሚችሌበትን 
ሁኔታ ከሙያ አንፃር አቀነባብረው የሚያቀርቡ የሲቪሌ ልው በሚከተለ አገሮች የሌዩ አዋቂ 
ምስክር የሚመዴበው በፌርዴ ቤት ሲሆን የሌዩ አዋቂ ምስክሩ በማናቸውም ተከራካሪ ነፃና ገሇሌተኛ 
ሆኖ ከሙያ አንፃር ማጣራት የሚገባውን ነገር አጣርቶ ሇፌርዴ ቤቱ የሚያቀርብና የሙያ አበሌም 
የሚታሰብሇት በፌርዴ ቤቱ በኩሌ እንዯሆነ የሔግ ሥርዓቱን የሚከተለ የሥነ ሥርዓት ሔግጋት 
በማየት ሇመረዲት ይችሊሌ፡፡ 

የአገራችን የሔግ ሥርዓት የሲቪሌ ልው የሔግ ሥርዓት የሚከተለ አገሮች የሚከተለትን 
መሠረታዊ መርህ  የሚያራምዴ ሲሆን አከራካሪ ጉዲይ የሚያጣሩ ሌዩ አዋቂዎች  /ባሇሙያዎች/ 
ጉዲዩን አጣርተው እንዱቀርቡ የሚሾመው ፌርዴ ቤቱ እንዯሆነ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ 
ቁጥር 136 ተዯንግጓሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ የሚሾማቸው ሌዩ አዋቂ ምስክሮች ከተከራካሪዎቹ አንዯኛውን 
ሇመዯገፌ ሣይሆን ፌርዴ ቤቱ የሰጠውን ትእዛዝ የሙያ ሥነ ምግባር የሚጥሌባቸውን ግዳታ 
ተከትሇው ገሇሌተኛ ሆነው ፌሬ ጉዲዩን በመመርመር ሇፌርዴ ቤቱ ሪፕርት የማቅረብ ግዳታ 
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አሇባቸው፡፡ በፌርዴ ቤቱ የተመዯቡ ሌዩ አዋቂ ምስክሮች የሙያ ምግባር የሚጥስ ወይም ገሇሌተኛ 
በመሆን ከሙያ አንፃር ጉዲዩን መርምረው ማቅረባቸው አከራካሪ በሚሆንበት ጊዜ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩ 
በላሊ ባሇሙያ እንዱጣራ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ባሇሙያዎቹን ሲመዴብ ነፃና ገሇሌተኛ የሆኑ ባሇሙያዎች በመምረጥ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት 
ሔግ ቁጥር 136/1/ መሠረት ባሊቸው ሌዩ የሑሣብ እውቀት ሑሣቡን መርምረው መመዯብ ሲገባው 
አመሌካች የራሱን ባሇሙያ እንንዱያቀርቡ ማዴረጉ ተገቢነት አሌነበረውም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ባሇሙያዎቹ በጋራ ሑሣቡን ሠርተው እንዱያቀርቡ የሰጣቸውን ትእዛዝ ባሇሙያዎቹ አሊከበሩም፡፡ 
ባሇሙያዎቹ የፌርዴ ቤቱ ሌዩ አዋቂ ምስክር ሆነው ከተሰሙ በኋሊ ከሁለም በሊይ ሇፌርዴ ቤቱ 
ትእዛዝና መመሪያ ተገዥ በመሆን የሙያ ሥራቸውን ማከናወን አሇባቸው የሌዩ አዋቂ ሑሣብ 
አጣሪዎች የችልቱ ትእዛዝና በመመሪያ መጣስ አመሌካች የመዯበው ባሇሙያ የአመሌካችን ክርክር 
በመዯገፌ የሑሣብ ሪፕርት ተጠሪ የመረጠው ባለሙያ ተጠሪን በመዯገፌ የሑሣብ ሪፕርት 
አቅርበዋሌ፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሁሇቱም ምስክሮች ችልቱ ከሰጣቸው 
ትእዛዝና መመሪያ ውጭ ሑሣቡን በተናጠሌ ሠርተው ሲያቀርቡሇት የሁሇቱንም ሪፕርት ውዴቅ 
በማዴረግ ሂሣቡ በላሊ ባሇሙያ ወይም ኦዱት ሇማዴረግ በተቋቋሙ ሔጋዊ ዴርጅት በኩሌ ተጣርቶ 
እንዱቀርብ ትእዛዝ መስጠት ነበረበት፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጣቸው ትእዛዝና መመሪያ 
ተመርተው ሑሣቡን ያሊጣሩ መሆኑን እያወቀና ችልቱ ከሰጣቸው ትእዛዝ ውጭ ሁሇቱም 
ባሇሙያዎች በተናጠሌ የመሰሊቸውን ሁሇት የሂሣብ መግሇጫ ካቀረቡሇት በኋሊ በአመሌካች በኩሌ 
የተመረጠው ባሇሙያ የቀረበው ጥቅሌ ሑሣብ ስሇሆነ አሣማኝ አይዯሇም ከተጠሪ የተመረጠው 
ባሇሙያ ያቀረበው ዝርዝር ሪፕርት ስሇሆነ አሣማኝ ነው በማሇት የሰጠው ውሣኔ ስሇ ሌዩ አዋቂ 
አጣሪ አመዲዯብና አሠራርና የተዘረጋውን ሥርዓትና የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 136 
ዴንጋጌን የሚቃረን በመሆኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
2. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ብቃት ያሇው ገሇሌተኛ የሑሣብ ባሇሙያ 

ወይም ፇቃዴ ያሇው የኦዱት ዴርጅት በመመዯብ ሑሣቡ ተጣርቶ እንዱቀርብ በማዴረግ 
ውሣኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 343/1/ መሠረት 
መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሣቸው ይቻለ መዝገቡ ወዯ 
መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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