የሰ/መ/ቁ.105956
ህዲር 19 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡-ዒሉ መሀመዴ
ተኸሉት ይመስሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሠናይት አዴነው
ጰውልስ አርሺሶ
አመሌካች፡-አምሣለ ወርቁ ኮንስትራክሽን ዴርጅት
ተጠሪ፡- ትዴሃር ኤስካቬሽንና ኤርዝ ሙቪንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር፡፡
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌርዴ
1.ጉዲዩ የቀረበው የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት
በፌትብሓር ሥነ ሥርዒት

ሔግ ቁጥር 188 መሠረት በመዝገብ ቁጥር 32664 ያጣራውን

የገንዘብ መጠን ውዴቅ በማዴረግ፣ በራሱ የግራ ቀኙን ማስረጃ በመስማትና ተገቢውን ማጣሪያ
በማዴረግ፣ ተጠሪ ሇአመሌካች የሚከፌሇው ብር 1,500,144/አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ
አንዴ መቶ አርባ አራት ብር/ ብቻ ነው በማሇት የሰጠውን ውሣኔ ይግባኝ ሰሚሌ ችልት ማፅናቱ
በህግ አግባብ የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡
2. ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ነው በክሌለ ጠቅሇይ ፌርዴ
ቤት አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የክርክሩ መነሻ ከሳሽ/አመሌካች/
ያቀረበው የክስ ማመሌቻ ነው፡፡ ከሳሽ ከተከሳሽ ዴርጅት ጋር ጥር 6 ቀን 2006 ዒ.ም
በተዋዋሌኩት የግንባታ ሥራ ውሌ 1,00,000 ሜትር ኪዩብ ዴንጋይ ሇማውጣት ተስማምቻሇሁ
በውለ መሠረት በሰኔ 8 ቀን 2004 ዒ.ም ጀምሮ

ስራውን ቀጥዬ በቀን 1500 ሜትር ኪዩብ

ዴንጋይ ሇማንሳት ተስማምቻሇሁ፡፡ ተከሳሽ ሰኔ 16 ቀን 2004 ዒ.ም ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛሌ፡፡
ነሏሴ 2 ቀን 2004 ዒ.ም ተቆጣጣሪ መሃንዱሱ ያሇምንም ማስጠንቀቂያ ጥልኝ ሄዶሌ እኔም
ካሇተቆጣጣሪ መሃንዱሱ መሥራት ስሇማሌችሌ 10 ቀናት ያህሌ ማሽነሪዎችን ያቆምኩ ሲሆን
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ተከሳሹን ስጠይቀው ከዋናው ኮንተራክተር ጋር ያዯረገው ንዐስ የሥራ ውሌ የተቋረጠ መሆኑን
ገሌጿሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሳሽ ከሳሽ ሇ30 ቀናት ሠርቼ 54,000 ሜትር ኪዩብ ያነሳሁበትንና ሇአስር
ቀናት ማሽኖች የቆሙበት በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በተጣራው መሠረት ብር
5,800,000 ማሽኖች ከቆሙበትና ከቫት ጋር የነዲጅ ወጪ በመቀነስ ተከሳሽ እንዱከፌሌ ውሣኔ
ይሰጥሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡
3. ተጠሪ በተከሳሽነት ቀርቦ ከሳሽ ብር 300,000የ/ሶስት መቶ ሺህ ብር/ ቅዴሚያ ክፌያ ወስድ
100,000 ሜትር ኪዩብ በስሌሳ ቀናት ውስጥ አንስቶ እንዱጨርስ ከተከሳሽ ጋር ተስማምቷሌ፡፡
በውሊችን መሠረት ከሳሽ በቂ ማሽነሪ በማሠማራት በቀን 5,500 ኪዩብ ዴንጋይና አፇር ሇማንሳት
ተስማምቷሌ፡፡ ሆኖም ከሳሽ በውለ የተገሇፀውን ስሌሣ ቀን ሇማጠናቀቅ ስዴስት ቀናት ሲቀረው
የውሌ ግዳታውን ሇመፇፅም ባሇመቻለ ውለ እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ፡፡ ከሳሽ በክሱ የገሇፀውን
54,000 ሜትር ኪዩብ አፇርና ዴንጋይ አሊነሳም፡፡ ዋናው ኮንትራክተር ሲሲሲሲ ከተከሳሽ ጋር
የነበረውን የሥራ ውሌ አቋርጦ ከሳሽ የሠራውን
ሥራ 8997 ሜትር ኪዩብ

ሥራ ሲረከብ የተሠራው ጠቅሊሊ የእስካቬሽን

መሆኑንና ከዚህ ውስጥ ከሳሽ የሠራው 2416.79 ሜትር ኪዩብ

መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ከሳሽ ይህንን ሥራ ሇመምራት የወሰዯው 5021 ሉተር ነዲጅ ሲሆን ከሳሽ
ከሠራው ሥራ የወሰዯው የነዲጅ ዋጋ ሲቀነስ ቀሪው ብር 195,660.50/አንዴ መቶ ዘጠና አምስት
ሸህ ስዴስት መቶ ስሌሳ ብር ከሃምሣ ሣንቲም/ ነው፡፡ ስሇዚህ ተከሳሽ ያቀረቡት ገንዘብ የላሇ
በመሆኑ ክሱ ውዴቅ ይዯረግሌን በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
4. የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሳሽ ከተከሳሽ ጋር በገባው የሥራ ውሌ መሠረት ሇሥራ
ያሰማራቸው ማሽነሪዎች በቀን ሥምንት ሠዒት ሠርተው ምን ያህሌ መጠን ያሇው የኢስካቬሽን
ሥራ መሥራት እንዯሚችለ ከሙያ አንፃር መርመረው አሰተያየት እንዱሰጡበት ሇአራት
የተሇያዩ ዴርጅቶች ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ከዯረሳቸው መካከሌ የኦሮሚያ ክሌሌ
ከተማና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ በፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ መሰረት ሇመገመት እንዯማይችሌ ገሌፆ
መሌስ የሰጠ ሲሆን፣ ሳፌኮን ኮንስትራክሽን የተባሇው ዴርጅት በቀን ከ320 ሜትር ኪዩብ እስከ
384 ሜትር ኪዩብ ይሆናሌ በማሇት በፅሐፌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ አረጋ አባተ ኮንሰትራክሽን የተበሇ
ዴርጅት በቀን 1400 ሜትር ኪዩብ ሉያነሱ ይችሊለ በማሇት መሌስ የሰጠ ሲሆን የምስራቅ ሸዋ
ኢንደስትሪና ከተማ ሌማት ጽ/ቤት በቀን 1120 ሜትር ኪዩብ ማንሳት ይችሊለ በማሇት በጽሐፌ
መሌስ የሰጠ መሆኑን የክሌሌ ጠቅሇይ ፌ/ቤት በውሣኔው በግሌፅ አስፌሮታሌ፡፡
5. የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሳፌኮን የተባሇው ዴርጅት ማሽነሪዎች በቀን 320 ሜትር ኪዩብ
ያነሳለ በማሇት የሰጠውን መግሇጫ በመወሰዴ አመሌካች በአርባ ስዴስት ቀናት 14720 ሜትር
ኪዩብ ዴንጋይና አፇር ሇማንሳት የሚችሌ በመሆኑ የአንዴ ሜትር በብር 102 /አንዴ መቶ ሁሇት
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ብር/ ሑሳበ ተከሳሽ ሇከሳሽ ብር 1,500,144/አንዴ ሚሉዮን አምስት መቶ ሺህ አንዴ መቶ አርባ
አራት ብር/ ተከሳሽ ሇከሳሽ ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ተጠሪ በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት
ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት
ተጠሪ ባቀረበው ይግባኝ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር ሰምቷሌ፡፡ አመሌካች በይግባኝ ሰሚው ችልት
በመሌስ ሰጭነት ቀርቦ ሇይግባኝ ባይ /ተጠሪ/ ይግባኝ ቅሬታ መሌስ ከመስጠቱ በተጨማሪ
በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 340 መሠረት መስቀሇኛ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት
የአመሌካችን መስቀሇኛ ይግባኝ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 337 መሠረት ሠርዞታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ
ይግባኝ ሰሚው ችልት የተጠሪን ይግባኝ በመቀበሌና ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክር በመመርመር
ይግባኝ ባይ /ተጠሪ/ ሇመሌስ ሰጭ የምከፌሇው ብር 195,660.05 /አንዴ መቶ ዘጠና አምሰት ሺ
ስዴስት መቶ ስሌሣ ብር ከዜሮ አምስት ሣንቲም / ብቻ ከዚህ ውስጥ

መሌስ ሰጪ /አመሌካች

/ከይግባኝ ባይ /ተጠሪ/ የወሰዯው ብር 300000 /ሶስት መቶ ሺህ ብር/ ቅዴመ ክፌያ ያሇ በመሆኑ
መሌስ ሰጪ /አመሌካች/ ከይግባኝ ባይ ከሰራው ስራ በሊይ ገንዘብ የወሰዯ በመሆኑ ይግባኝ ባይ
ሇመሌስ ሰጪ የሚከፌሇው ገንዘብ የሇም በማሇት

ሰጥቷሌ፡፡

6. አመሌካች መስከረም 10 ቀን 2007 ዒ.ም ፅፍ ባቀረባቸው የሰበር አቤቱታ የምስራቅ ሸዋ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ኦዱተሮች መዴቦ፣ አመሌካች ከተጠሪ የሚጠይቀው ብር 5,828,590/አምስት
ሚሉዮን ስምንት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ አምስት መቶ ዘጠና ብር/ ያሇው መሆኑን በማረጋገጥ
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ክሰ ያቀረብኩት የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 188 መሠረት ሑሳብ አስተሳስቦ የተሰጠውን ውሣኔ በማስረጀነት
በማያያዝ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይህንን ማስረጃ ውዴቅ በማዴረግ ላሊ የባሇሙያ
አስተያየት መጠየቅና ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ የሰጠው የቻይና መንገዴ ሥራ ኩባንያ /CCCC/ሇኦሮሚያ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፃፇውን ዯብዲቤ ነው፡፡ ሆኖም የቻይና መንገዴ ሥራ ኩባንያ
ዯብዲቤውን የፃፇው ከተጠሪ ያገኘውን መረጃ መሠረት በማዴረግ መሆኑን በዯብዲቤ የገሇፀውን
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሣያገናዝብ

ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ

የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሽሮ የምስራቅ ሸዋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባፀዯቀውና ተጠሪ
በይግባኝ ያሊሻረው ብር 5,828,509.76 /አምስት ሚሉዮን ስምንት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ
አምስት

መቶ ዘጠኝ ብር

ከሰባ ስዴስት ሣንቲም/

እንዱከፌሌ

ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት

አመሌክቷሌ፡፡
7. ተጠሪ የካቲት 25 ቀን 2007 ዒ.ም ባቀረበው መሌስ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የፌሬ ጉዲይና
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የማስረጃ ምዘና ስህተት የፇፀመበት መሆኑን በሰፉው በመግሇፅ ነው፡፡ የፌሬ ጉዲይና የማስረጃ
ምዘና ስህተት በዚህ ሰበር ችልት የሚታይና የማይታረም በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ
ውዴቅ

በማዴረግ

ያሰናብተን፣

አመሌካች

የምስራቅ

ሸዋ

ዞን

ከፌተኛ

ባሇሙያዎችን በመመዯብ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ተጠሪ የመክፇሌ ሃሊፉነት

ፌ/ቤት

የሑሳብ

ያሇበት መሆኑ

ተረጋግጧሌ በማሇት የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ በመሠረቱ አመሌካችና ተጠሪ የምንከራከርበት
ጉዲይ የፋዳራሌ ጉዲይ ነው፡፡ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት

መጠኑ በአመሌካች ክስ

ማመሌከቻ የተገሇፀውን የፋዳራሌ ጉዲይ የመዲኘት ሥሌጣን የሇውም፡፡ በመሆኑም የዞኑ ከፌተኛ
ፌ/ቤት በዲኘነት የማየት ስሌጣን በላሇው ጉዲይ ሑሳብ ታስቦ እንዱቀርብ ሇኦዱተሮች የሰጠው
ትአዛዝም ሆነ ኦዱተሮች ያቀረቡሇትን ሪፖርት በማፅዯቅ የሰጠውን ውሣኔ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ በማዴረግ የሰጡት ውሣኔ ምንም አይነት የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ባሇመሆኑ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግሌኘ፡፡ አመሌካች ይግባኝ
ሰሚው ችልት የቻይና መንገዴ ሥራ ዴርጅት የፃፇውን ዯብዲቤ በአግባቡ ያሌመዘነ መሆኑን
በመግሇፅ ያቀረበው የሰበር አቤቱታ የማስረጃ ምዘና ስህተት ክርክር ነው ይህም የህግ መሠረት
የላሇው በመሆኑ

ውዴቅ ሉዯረግሌኝ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡አመሌካች መጋቢት 30 ቀን

2007 ዒ.ም የተፃፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
8. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ይዘት
ከሊይ በአጭሩ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው ግራ ቀኙ
የሚከራከሩበትን ጉዲይ ሇመወሰን፣ የሚከተለትን የህግ ጭብጦች በዝርዝር ማየትና መመርመር
አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዝርዝር መታየት ያሇባቸው ጭብጦችም የሚከተለት ናቸው፡፡
ሀ/የአሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን የሑሳብ ማስተሳሰብ ጥያቄ ተቀብል
ኦዱተሮች በመመዯብና ኦዱተሮች አጣርተው ያቀረቡሇትን ሪፖርት በመዝገብ ቁጥር 32664
ታህሳስ 24 ቀን 2005 ዒ.ም በማፅዯቅ የሰጠውን ውሣኔ እንዯማናቸውም የሰነዴ ማስረጃ መዝነው
ውዴቅ ማዴረጋቸው ህጋዊ አሠራርን የተከተሇ ነው ወይስ አይዯሇም? አመሌካች የዞኑ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤቱ ሪፖርቱን በማፅዯቅ የሰጠው ውሣኔ በይግባኝ ያሌተሻረ በመሆን ሙለ በሙለ ክሱን
ሇማስረዲት ተቀበይነት ያሇው ማስረጃ ተዯርጏ መወሰዴ አሇበት በማሇት ያቀረበው ክርክር የሔግ
መሠረት አሇው ወይስ የሇውም?
ሇ/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የቻይና መንገዴ ሥራ ኩባንያ CCCC
የፃፇውን ዯብዲቤ ተቀበይነትና የአስረጅነት ብቃት ያሇው ማስረጃ ነው በማሇት ሇውሣኔው
መሠረት ማዴረግ የማስረጃ አመዛዘን መርሆዎችን የተከተሇ ነው ወይስ አይዯሇም? ይግባኝ
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ሰሚው ችልት ዯብዲቤውን የማስረጃ አቀባበሌና አመዛዘን ሥርዒትና መርህ ተከትል አሌመዘነም
ቢባሌ ውጤቱ ምን ይሆናሌ?
ሏ/የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤትና የፋራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አስገዲጅ የሆኑ የሥነ ሥርዒትና የማስረጃ
ዴንጋጌዎችን በመከተሌ መጣራት የሚገባቸው አከራካሪ ጭብጦች በአግባቡ እንዱጣሩ በማዴረግ
ውሣኔ ሰጥተዋሌ ወይስ አሌሰጡም?የሚለትን ጭብጦች አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች
ጋር በማገናዘብ መመርመር የሚጠይቅ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
9. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 32664 ኦዱተሮች ያቀረቡትን ሪፖርት
በማፅናት የሰጠውን ውሣኔ በተመሇከተ፡አመሌካች ሇምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 32664 ያቀረበው ጥያቄ፤
ተጠሪ የሚፇሇግበት ገንዘብ ተጣርቶ ቀርቦ እንዱከፇሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ የሚሌ ይዘት ያሇው
አይዯሇም፡፡ አመሌካች ያቀረበው ጥያቄ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ኦዱተሮች በመመዯብ
በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 መሠረት ሑሳብ ያስተሳስበኝ

የሚሌ ይዘት

ያሇው ነው፡፡ ይህም አመሌካች ሇዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው ጥያቄ ከፌትሏብሓር
ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 300 እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 306 በተዯነገገው
ሥርዒት ወይም ከፌትሏበሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 307 እስከ ፌታብሓር ሔግ ቁጥር
314 በተዯነገጉት ሌዩ ሁኔታዎች የማይሸፇንና በተፊጠነ ሥነ ሥርዒት /Accelerated
procedures/ ታይቶ ውሣኔ የሚሰጥበት ጉዲይ እንዲሌሆነ ከህጉ

ዴንጋጌዎች ዝርዝር ይዘት

ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
10.የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪን ሑሳብ የሚያስተሳስቡ ኦዱተሮች
የመዯበውና የኦዱተሮች ሪፖርት ያፀዯቀው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት

ቁጥር 188

መሠረት እንዯሆነ በመዝገብ ቁጥር 32664 ታህሳስ 24 ቀን 2005 ዒ.ም የኦዱተሮችን
ሪፖርት ባፀዯቀበት ውሣኔ ጠቅሷሌ፡፡ ይህም በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 188 ሑሳብ አስተሳሳቢ
የመመዯብ ሥሌጣን ያሇው ዋናው ጉዲይ በዲኝነት አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇውና

የግራ

ቀኙን ክርክር የሰማው ፌርዴ ቤት ነው ወይስ ዋናው ጉዲይ በዲኝነት አይቶ የመወሰን
ሥሌጣን የላሇው ጥያቄ የቀረበሇት ማናቸውም ፌርዴ ቤት የሚሇውን ጥያቄ የሚያስነሳ
ነው፡፡ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ
በምዕራፌ ስዴሰት ስሇ ፌርዴና ስሇ ትእዛዝ በሚሇው ርዕስ ውስጥ የተዯነገገ ዴንጋጌ ነው፡፡
ስሇ ፌርዴና ስሇ ትእዛዝ የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች በክፌሌ አንዴና በክፌሌ ሁሇት የተከፇለ
ሲሆን በክፌሌ አንዴ ሥር አጠቃሊይ ዴንጋጌዎች ከፌትሏበሓር ሥነ ሥርዒት ቁጥር 180
እስከ ፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ 184 የተዯነጉትን ዴንጋጌዎች የሚያካተት ነው፡፡
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የምዕራፌ ስዴሰት ክፌሌ 2 በአንዴ አንዴ

ውሣኔ ስሇሚሰጥ የተሇየ መመሪያ የሚዯነገግበት

ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 እስከ ፌታብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ
ቁጥር191 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች የያዘ ነው፡
11.ከሊይ የገሇፅነው የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ምዕራፌ ስዴስት በክፌሌ አንዴና በክፌሌ
ሁሇት ሥር የተዯነገጉት ዴንጋጌዎች፣ ጉዲዩ በዲኝነት አይቶ፣ የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ
ሰምቶ ውሣኔ እንዱሰጥ ጉዲዩ የቀረበሇት

ፌርዴ ቤት ፌርዴ ሲሰጥ ሉከተሊቸው የሚገቡ

ሥነ ሥርዒቶችንና በዋናው አከራካሪ ጭብጥ ሊይ ፌርዴ ከሰጠ በኋሊ በቀጣይነት

ሉሰጣቸው

የሚገቡ የተሇያዩ ትእዛዞችን የሚያሳዩ ዴንጋጌዎች ናቸው፡፡ከዚህ አንፃር በፌትሏብሓር ሥነ
ሥርዒት ሔግ ምዕራፌ ስዴስት በጠቅሊሊውና ተከራከሪዎቹ ሑሳብ ተሰርቶ እንዱቀርብ
በፌትሏብሓር ሥነ ሥዒርዒት ሔግ ቁጥር 188 መሠረት ሌዩ ተፇፃሚነት ያሇው ትእዛዝ
ሇመስጠት ፌርዴ ቤቱ ከሳሽና ተከሳሽ ያቀረቡትን የተሟሊ ክርክር ሇማሰማትና ማስረጃ
በመቀበሌና በመመዘን ከሳሽና ተከሳሽ በሚከራከሩበት ጉዲይ ሊይ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት
ሔግ አንቀጽ 3 መሠረት ፌርዴ ሇሚሇው ቃሌና ትአዛዝ ሇሚሇው ቃሌ በተሰጠው ትርጉምና
ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 280 እስከ ፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር
291 የተዯነገጉትን ሇጉዲዩ አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ ጉዲዩን
በዲኝነት አይቶ ፌርዴ እና ሌዩ ተፇፃሚነት ያሇው ትእዛዝ የመስጠት ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ
ቤት የሚመሇከት ሥርዒት ነው፡፡
12 ከዚህ አንፃር የፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 188 አንዴ ሰው ጉዲዩን በዲኝነት አይቶ የመወሰን
ሥሌጣን ሇላሇው ማናቸውም ፌርዴ ቤት ከተከሳሽ ጋር ሑሳብ እንዴተሳሰብ ትእዛዝ ይሰጥሌኝ
የሚሇውን

ጥያቄ

ተቀብል

ሇማስተናገዴ

የሚያገሇግሌ

የሥነ

ሥርዒት

ዴንጋጌ

አይዯሇም፡፡የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ሔግ ቁጥር 188 ዴንጋጌ ይዘትም ሆነ መሠረታዊ ዒሊማ
አንዴ ሰው ከላሊ ሰው አሇኝ የሚሇውን ሑሳብ በባሇሙያ ተጣርቶ እንዱቀብር ጉዲዩን አይቶ
የመወሰን ሥሌጣን ሇላሇው ሇማናቸውም ፌርዴ ቤት ጥያቄ እንዱያቀርብ ሇመፌቀዴ የተዯነገገ
የስነ ስርዒት ህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ በአንጻሩ ጉዲዩን በዲኝነት የማየት ስሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት
የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ፌርዴ ከሰጠ በኃሊ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበት ገንዘብ
መተሳስብን የሚጠይቅ ሲሆን፣ ሑሳቡ ተሰሌቶ እንዱቀርብ ቀጣይ ትዕዛዝ ሉሰጥ ስሇሚችሌበት
ሁኔታ የሚዯነግግ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካችና
ተጠሪ የሚከራከሩበትን ጉዲዩ በዲኝነት አይቶ የመወሰን ስሌጣን የላሇው መሆኑ ህገ መንግስቱን
አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 4 እና የአዋጅ ቁጥር 25/1988

ዴንጋጌ በማየት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡

ከዚህ አንጻር ሲታይ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዲኝነት አይቶ ሇመወሰን በማይችሇው ጉዲይ ሊይ
የሑሳብ ባሇሙያዎች የአመሌካችንና የተጠሪን ሑሳብ ሰርተው ሪፖርት እንዱያቀርቡሇት የሰጠው
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ትዕዛዝና ሪፖርት ከቀረበሇት በኋሊ ሪፖርቱን በማጽዯቅ የሰጠው ውሳኔ የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 188
ዯንጋጌ ይዘትና መሰረታዊ ዒሊማ ውጭ የሰጠውና በፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር ‛ፌርዴ“
‛ውሳኔ“

እና

ትዕዛዝ

ሇሚለት

ቃሊት

የተሰጠውን

ህጋዊ

ትርጉም

የማያሟሊ

መሆኑን

ተረዴተናሌ፡፡
13. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 32664 ኦዱተሮችን መዴቦ፣
ኦዱተሮች አጣርተው ያመጡሇትን ሪፖርት በማጽዯቅ የሰጠው ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ፣
ህጋዊ አስገዲጅነትና ተፇጻሚነት እንዲሇው የፌርዴ ቤት ፌርዴ፣ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ
ሇማየት የሚያስችሌ ባህሪም ሆነ ይዘት የሇውም፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ
ህጋዊ ስርዒትን የተከተሇ አይዯሇም፡፡ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ዴምዲሜ የሚነጻጸረው
ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የላሇው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ ከሰጠው
ፌርዴ፣ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ጋር ሳይሆን፣ ከፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 132
እስከ ፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 135 በተዘረጋው ስርዒት መሰረት አከራካሪ ፌሬ
ጉዲይ በምትክ ዲኛ ተጣርቶ እንዱቀርብ በተሰጠ ትዕዛዝ መሰረት ምትክ ዲኞች በፌ/ስ/ስ/ህግ
ቁጥር 134 መሰረት ከሚያቀርቡት የሑሳብ ምርመራ ውጤት ጋር ነው፡፡
14. በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሑሳብ አጣርተው እንዱቀርቡ የተመዯቡ ኦዱተሮች
በመጀመሪያ ዯረጃ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የተመዯቡ ምትክ ዲኞች
ወይም

ባሇሙያዎች

አይዯለም፡፡

አመሌካችንና

ተጠሪን

የሚያከራክራቸው

መሰረታዊ

ጭብጥ አመሌካች ከተጠሪ ጋር በገባው የኮንስትራክሽን ስራ ውሌ መሰረት፣ መንገዴ
ከሚሰራበት ስፌራ ቆፌሮ ያነሳው ዴንጋይና አፇር ምን ያህሌ ኪዩብክ ሜትር ነው የሚሇው
የምህንዴስና ሙያ የሚጠይቅ ሆኖ እያሇ በሑሳብ ባሇሙያዎች የኦዱት ምርመራ ውጤት
የቀረበበት በመሆኑ፣ ክሱን በመጀመሪያ ዯረጃ እና በይግባኝ የማየት ስሌጣን ያሊቸው
የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በላሇው የዲኝነት ስሌጣንና በህግ ከተዯነገገው
ስርዒት ውጭ ኦዱተሮች (ምትክ ዲኞች) መዴቦ ያጸዯቀውን ሪፖርት እንዯማኛውም የሰነዴ
ማስረጃ ህጋዊ ተቀባይነት (legal admissibility) ያሇውና ተዒማኒነት ያሇው መሆኑን
መዝነው ውዴቅ በማዴረግ ጉዲዩን በላሊ መንገዴ የማጣራትና ላሊ ማስረጃን መሰረት
በማዴረግ ሇመወሰን የተከተለት ስርዒት የፌታብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 135 እና
ላልች የማስረጃ አቀባበሌና አመዛዘን መርሆችን የተከተሇ ምንም አይነት የህግ ስህተት
ያሌተፇጸመበት በመሆኑ የአመሌካችን የሰበር አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡
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15. የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የተጻፇው ዯብዲቤ በተመሇከተ፣ አመሌካችና ተጠሪ
አመሌካች በሰራው ስራና ጨርሶ ባነሳው ዴንጋይና አፇር መጠንና ተጠሪ ሇአመሌካች
ሉከፌሌ በሚገባው

የገንዘብ

መጠን

ሊይ ሰፉ ሌዩነት

ያሊቸው በመሆኑ ግራ

ቀኙ

የሚካካደበትን ጭብጥ ሇመወሰን በጉዲዩ ገሇሌተኛ ሆኖ ትክክሇኛ ማስረጃ ሉሰጥ ይችሊሌ
ተብል

የተሰጠው የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ፣ አከራካሪውን ጭብጥ በተመሇከተ

አመሌካች የሰራው የኢስካቬሸን ስራ መጠን አጣርቶ እንዱያሳውቀው የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የዯረሰው የቻይና
መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) በቁጥር CCCC(E) AA/2013/56 እንዯ አውሮፓዊያን
አቆጣጠር ህዲር 11 ቀን 2013 ዒ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
16. የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ ከሊይ ቁጥሩ በተገሇጸው ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ በሰጠው ምሊሽ
ተጠሪ 241647 ሜትር ኩዩብ ትሌቅ ዯንጋይና 283 ሜትር ኩዩብ ቀሊሌ ዴንጋይ አነስቶ
ገንዘቡ ተከፌልት እንዯተሰናበት ከገሇጸ በኃሊ በዯብዲቤው መዯምዯሚያ ሊይ ‛በፌርዴ ቤት
ትዕዛዝ መሰረት ከኢትዮጵያ መንገድች ስራ ጋር ኩባንያችን CCCC አንዴ ሊይ በመሆን
እንዲንሇካ ቦታው በሰብቤዝና በአስፓሌት ተሸፌኗሌ፡፡ ስሇሆነም የመርመርነው ከመሌስ
ሰጭው በተገኘው የጽሁፌ ማስረጃ ነው“ በማሇት ግሌጽ አዴርጓሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት የቻይና መንገዴ ስራ ካንፓኒ በዯብዲቤው የገሇጻቸውን ፌሬ ነገሮች የራሱን የሰነዴ
ማስረጃዎች መነሻ በማዴረግ ሳይሆን የስር ተከሳሽ (ተጠሪ) የቀረበሇትን የሰነዴ ማስረጃ
መሰረት በማዴረግ የሰጠው መረጃ መሆኑን በመገንዘብ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡
17. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ግን፣ የዯብዲቤውን ሙለ ይዘት
ሳይመረምር በተሇይም CCCC በዯብዲቤው የገሇጻቸውን ፌሬ ነገሮች ያገኘው የስር ተከሳሽ
የአሁን ተጠሪ የቀረበሇትን የሰነዴ ማስረጃ በመመሌከት እንዯሆነ የገሇጸው መዯምዯሚያ
ህጋዊ ውጤት ሳያገናዝብ ዯብዲቤው የአሰረጅነት ብቃት ያሇው የሰነዴ ማስረጃ ነው በማሇት
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ይህ የይግባኝ ሰሚው ችልት አሰራር አንዴ ማስረጃ ሉመዘን የሚገባው
ከማስረጃው ውስጥ ከሳሽን ወይም ተከሳሽን የሚጠቅመውን ክፌሌ ነጥል በመወሰዴ
ሳይሆን የማስረጃውን ሙለ ይዘት በመመርመርና በመመዘን መሆን ይኖርበታሌ የሚሇውን
መሰረታዊ የማስረጃ አመዛዘን መርህ የሚጥስ ነው፡፡ የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC)
በዯብዲቤው የገሇጻቸውና ፌሬ ነገሮች ያገኛቸው ተከሳሽ (ተጠሪ) ከቀረበሇት የሰነዴ ማስረጃ
መሆኑን እንዯገሇጸ ሳያገናዝብና CCCC የሰጠው መረጃ የተከሳሽን (ተጠሪን) የቀረበበት
ሰነዴ ሊይ ብቻ የተመሰረተ መሆኑ በራሱ የተከሳሽን ማስረጃ በቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ
(CCCC) በኩሌ ተጽፍ ቁጥር ተሰጥቶና ዯብዲቤው የተጻፇበት ቀን ተገሌጾና በማህተም

108

ተረጋግጦ እንዱቀርብ ከማዴረግ ውጭ የተሇየ ህጋዊ ውጤት የላሇው መሆኑን ሳያገናዝብ
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ዯብዲቤውን ሇውሳኔው መሰረት
አዴርጎ መጠቀሙ ከሊይ የገሇጸነውን የማስረጃ አመዛዘን መርህ ያሌተከተሇ መሰረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
18. ከዚህ አንጻር ሲታይ የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የጻፇው ዯብዲቤ ተጠሪ
በመከራከሪያነት ያቀረባቸውን የሰነዴ ማስረጃዎች በላሊ መንገዴ የሚገሌጽና የሚዯግም
ሰነዴ እንጅ ስሇአከራካሪው ጭብጥ በቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) ወይም በላሊ
ሶስተኛ ወገን (ኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን) እጅ ያለትን፣ ሰነድች መሰረት በማዴረግ
የተጻፇ ዯብዲቤ ባሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ችልት ይህንን ዯብዲቤ መነሻ በማዴረግ የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት
ወስነናሌ፡፡
19. መጣራት የሚገባቸው ፌሬ ጉዲዩች ስሇመጣራቸው፣
ከሊይ እንዯተገሇጸው የቻይና መንገዴ ስራ ዴርጅት (CCCC) ተጠሪ የቀረበሇትን ሰነዴ መሰረት
በማዴረግ የጻፇውን ዯብዲቤ ሙለ ይዘት ሳይመዘን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ
ሰሚ ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ የማስረጃ አመዛዘን
መሰረታዊ መርህ ያሌተከተሇ ነው፡፡ ይህም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ውሳኔ የሰጠው
መጣራት የሚገባቸውን አከረካሪ ፌሬ ጉዲዬች በአግባቡ በማጣራት ነው ወይስ አይዯሇም
የሚሇውን ጭብጥ እንዴንመረምር የሚያስገዯዴ ነው፡፡ የክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሑሳብ ባሇሙያዎች መዴቦ ያገኘውን የኦዱት
ሪፖርትም ሆነ የቻይና የመንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የጻፇውን ዯብዲቤ አከራካሪውን
ጭብጥ ሇማስረዲት ተቀባይነትና የአስረጅነት ብቃት

ያሊቸው ማስረጃዎች አይዯለም

በማሇት ውዴቅ ማዴረጉ ተገቢ ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አከራካሪውን ጭብጥ
ላልች ባሇሙያዎች የመንግስትና የግሌ ዴርጅቶች በኩሌ ተጣርቶ እንዱቀርብሇት የሰጠው
ትዕዛዝ የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 250 እና የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 136(1) ዴንጋጌዎች መሰረት
ያዯረገ መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡
20. አከራካሪው የህግ ጭብጥ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው
ውሌ መሰረት የሰራው የኢስካቬሽን ስራ መጠንና ሇዚህ ስራው ሉከፇሇው የሚገባው ገንዘብ ምን
ያህሌ

ነው

የሚሇውን

አጣርተው

መግሇጫ

እንዱያቀርቡሇት

ያዘዛቸው

አራት

ዴርጅቶች

የተሇያየና ተቃራኒ ይዘት ያሇው አስተያያት አቅርበውሇት እያሇ የአንዯኛውን ‛ሳፌኮን“ የተባሇው
ዴርጅት የሰጠውን የሙያ አስተያየት ተቀብልና የላልቹን የሙያ አስተያየት ውዴቅ አዴርጎ
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ውሳኔ የሰጠበት ህጋዊ ምክንያት ምንዴን ነው የሚሇው ነው፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ስሇጉዲዩ አጥንተው የሙያ አስተያየት እንዱሰጥ ትዕዛዝ ከሰጣቸው ዴርጅቶች አንዯኛው ማሇትም
የኦሮሚያ ከተማና ኢንደስትሪ ሌማት ቢሮ፣ ሇመገመት እንዯማይቻሌ የገሇጸሇት ሲሆን ሳፌኮን
ኮንስትራክሽን የተባሇው አመሌካች በቀን 320 ኩዩቢክ ሜትር ያነሳሌ በማሇት የገሌጸ ሲሆን አርጋ
አባተ ኮንስትራክሽን የተባሇ ዴርጅት አመሌካች በቀን 1400 ኪዩብክ ሜትር አፇርና ዴንጋይ
ያነሳሌ በማሇት ገሌጿሌ፡፡ የምስራቅ ሸዋ ዞን ኢንዱስትና ከተማ ጽ/ቤት በበኩሌ አመሌካች በቀን
1120 ኩዩቢክ ሜትር ያነሳሌ በማሇት ጽፊሌ፡፡
21.

ከሊይ የገሇጽነው ተቃራኒ ይዘትና የተሇያየ የሙያ አስተያየት በተሰጠበት ሁኔታ የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያሇምንም ህጋዊ ምክንያትና መነሻ ሳፌኮን የተባሇው ዴርጅት
የሰጠውን የሙያ አስተያየት በመቀበሌ አመሌካች በቀን 320 ኩብቢክ ሜትር ስራ ይሰራሌ
በማሇት የሰጠውን አስተያየት በመቀበሌና በላልች ዴርጅቶች የሰጡትን የሙያ አስተያየቶች
ውዴቅ በማዴረግ መወሰኑ ህጋዊ መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ከዚህ አንጻር የክሌለ
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከተሇያዩ የመንግስትና የግሌ ተቋማት የሚሰሩ በጉዲዩ ሊይ በቂ
ዕውቀትና ክህልት ያሊቸውን ባሇሙያዎች በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 136(1) መሰረት በመመዯብ
የተመዯቡት ባሇሙያዎች፡-

ሀ. አመሌካች ከተጠሪ ጋር ባዯረገው ውሌ መሰረት የኤስካቬሸን ስራ ሲሰራ የተጠሪ አማካሪ
ማህንዱስ ስራውን ሲቆጣጠርበት የነበረውን ሳይት ቡክ፣
ሇ. አመሌካችና ተጠሪ ማሽነሪዎች በየቀኑ ሇምን ያህሌ ሰዒት እንዯሰሩ የመዘገቡበትን ሰነዴ፣
ሏ. አመሌካች የተጠቀመው ነዲጅ 5021 (አምስት ሺ ሃያ አንዴ ሉትር) ነዲጅ አመሌካች ሇስራ
ባሰማራቸው ማሸነሪዎች ምን ያህሌ የኢስካቬሸን ስራ ሉያሰራ እንዯሚችሌ በመገመት፣
መ.

ተጠሪ ከቻይና

መንገዴ

ስራ ኩባንያ

(CCCC)

በአመሌካችና

በራሱ

አቅም

ሇሰራው

የኢስካቬሸን ስራ ምን ያህሌ ክፌያ እንዯተከፇሌ በማጣራትና፣
ሠ. የተጠሪ አማካሪ መሀንዱስ፣ ስራው ከሚሰራበት ቦታ ሇቅቆ ከመሄደ በፉት፣ አመሌካች ምን
ያህሌ ኩዩብክ ሜትር አፇርና ዴንጋይ እንዲነሳ አስፇሊጊ የሆኑ ሰነድችን ይዞ በመቅረብ
በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 246(1) መሰረት ትዕዛዝ በመሰጠትና ላልች አከራካሪውን ፌሬ ጉዲይ
ሇመወሰን

የሚጠቅሙ

የሰውና

የሰነዴ

ማስረጃዎችን

በትዕዛዝ

በማቅረብና

ተገቢውን

ማጣራት በማዴረግ የፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ አንቀጽ 246፣ አንቀጽ 247፣ አንቀጽ 248፣ አንቀጽ
145(1) አንቀጽ 136(1) እና

አንቀጽ 264(1) መሰረት አጣርቶ መወሰን ሲገባው የክሌለ

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሊይ በገሇጽነው ሁኔታ ጉዲዩን በማጣራት ሳይሆን ተቃራኒ ይዘት
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ካሊቸው ሙያዊ አስተያየቶች የአንዯኛውን ዴርጅት አስተያየት መርጦ በመውሰዴ መወሰኑ
ከሊይ የጠቀሰናቸውን የህግ ዴንጋጌዎች ያሌተከተሇና መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት

የፇጸመውን

ስህተት

ሳያርም

አመሌካች

ያቀረበውን

መስቀሌኛ ይግባኝ ውዴቅ

ማዴረጉና የቻይና መንገዴ ስራ ኩባንያ (CCCC) የጻፇውን ዯብዲቤ ብቻ መሰረት በማዴረግ
የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ መሻሩ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 160114 ሚያዝያ 9 ቀን 2006
ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ
ቁጥር 100383 ሀምላ 28 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በሙያው በቂ ዕወቀትና ክህልት ያሊቸውን
ባሇሙያዎች በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 136(1) መሰረት መመዯብና በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 20 ከ
‛ሀ እስከ ሠ“ የተዘረዘሩ መሰረታዊ ጉዲዮች መነሻ በማዴረግ አጣርተው እንዱያቀርበሇት
በማዯረግ ትክክሇኛ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ የሚያስችለ የሰነዴ ማስረጃዎች በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.
145(1) መሰረት በትዕዛዝ በማሰቀረብና ተጠሪን በመወከሌ ስራውን ሲያሰራ የነበረውን
አማካሪ

መሃንዴስና

ላልች

ጠቃሚ

የምስክርነት

ቃሌ

ሉሰጡ

የሚችለ

ሰዎች

በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ. 264(1) መሰረት በምስክርነት ቀርበው ቃሊቸውን እንዱሰጡ በማዴረግ፣
አመሌካች ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው ውሌ መሰረት የሰራው የኢስካቬሽን ስራ መጠኑ ምን
ያህሌ ነው? ተጠሪ ሇአመሌካች መክፇሌ የሚገባው ክፌያ (ገንዘብ) ምን ያህሌ ሉሆን
ይገባሌ የሚለትን ጭብጦች አጣርቶ ውሳኔ እንዱሰጥባቸው ጉዲዩን በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.
343(1) መሰረት መሌስን ሌከንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ብ/ግ
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