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የሰ/መ/ቁ.107217 

ህዲር 29 ቀን 2009 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ 

        ተኸሉትይመስሌ 

      ቀነዒ ቀጣታ 

         ሰናይት አዴነው 

        ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- የዲንግሊ ወረዲ ውሃ ሃብት ሌማት ፅ/ቤት ወኪሌ የፌትህ ቢሮ ዏቃቤ ህግ 

አሌቀረበም፡፡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሙለጌታ ገበየሁ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጠ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የግንባታ ሥራ ውሌ የሚመሇከት ሲሆን የአሁን ተጠሪ የሥር ከሳሽ ሲሆን በአሁን 

አመሌካች የሥር ተከሳሽ ፅ/ቤት ሊይ ሇአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ተከሳሽ 

ፅ/ቤት ባሇ አራት መቀመጫ ሽታ አሌባ መፀዲጃ ቤት ሇመስራት ባወጣው ጨረታ ተወዲዴሬ 

በማሸነፌ ተከሳሽ ጋር በገባው ውሌ መሠረት አምስት ሳይቶችን ሰርቼ በማስረከብ ክፌያ 

እንዱፇፅሙሌኝ ብጠይቅና በፅ/ቤቱ መሀንዱስ ቢታዘዝም የአራት ሳይት ክፌያ ከፌሇውኝ 

የአምስተኛውን  ሳይት /የኳንች ኳኩርታን/ ሣይት ብር 68,776.71/ስሌሳ ስምንት ሺህ ሰባት 

መቶ ሰባ ስዴስት ሺህ ብር ከሰባ አንዴ ሣንቲም/ ያሌከፌለኝ ስሇሆነ ይህንኑ ክፌያ እንዱከፌሇኝ 

ይኸው ክፌያ በመሀንዱስ ከታዘዘበት ቀን ጀምሮ 379 ቀን ስሇሆነ የብር 68,776.71 / ስሌሣ 

ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ ስዯስት ከ ሰባ አንዴ ሣንቲም/1% x379 ቀን =ብር 

260,663.93/ሁሇት መቶ ስሌሳ ሺህ ስዴስት መቶ ስሌሳ ሶስት ብር ከዘጠና ሦስት ሣንቲም/ 

መቀጫ ግንባታውን አጠናቅቄ ካስረከብኩኝ አንዴ ዒመት ስሇሞሊ ሇዋስትና የተያዘ ብር 

3,725.38/ሶስት ሺህ ሰባት መቶ ሃያ አምስት ብር ከሰሊሳ ስምንት ሣንቲም/ የዲኝነት የጠበቃ 

አበሌ 10% እና ኪሣራ እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 
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ተከሳሽ ፅ/ቤትም በወኪለ አማካኝነት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃሚያ ቢያቀርብም የታሇፇበት ሲሆን 

በአማራጭ ባቀረበው መሌስ ከሳሽ በውለ እና በተሰጣቸው የመሀንዱስ የስራ ዝርዝር መሠረት 

ግንባታውን ሰርተው ያስረከቡና በፅ/ቤት መሀንዱስ ሂሳቡ በትክክሌ ተሠርቶ በመስሪያ ቤቱ ፀዴቆ 

ሇወረዲው ፊ/ኢ/ሌ/ማ/ ፅ/ቤት ክፌያ እንዱፇፀም በዯብዲቤ ብጠይቅም ክፌያ ሉፇፀም አሌቻሇም 

እንጂ ተከሳሽ ጽ/ቤት ክፌያ አሌከሇከሊቸውም ካሇ በኋሊ መሌሴን ሊሻሸሌ ብል አሻሽል የሠጠው 

መሌስ ከሳሽ በውለ መሠረት ሽንት ቤቶቹ ሠርተው አስከርበው ክፌያ ያሌወሰደ ቢሆንም ክፌያ 

ያሌወሰደት ከሳሽ ከውሌ ዉጪ በተቆጣጣሪው መሀንዱስ ትእዛዝ የብር 17,358.46 /አስራ ሰባት 

ሺህ ሶስት መቶ ሃምሣ ስምንት ከ አርባ ስዴስት ሣንቲም/ሠርቻሇሁ እና ይህንን ሂሳብ 

ካሌረከፇሇኝ ላሊውን አሌበቀሌም በማሇታቸው ነው፡፡ የተጨማሪ ሥራ ክፌያ የሚፇፀመው 

ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ፅ/ቤቱ በግዢ አፇፃፀም መመሪያው ተጨማሪ ስራውን ሲያውቀው ነው፡፡ 

ባሊወቀው ስራ ክፌያ ሉጠይቅ አይገባም፡፡ ሇዋስትና ጉዲይ የተያዘውን ገንዘብ አሌተከሇከለም 

ስሇሆነም የወሰደት ገንዘብ ተቀንሶ ቀሪ ካሊቸው እንዱወስደ ይወሰንሌኝ ብሎሌ፡፡ 

ፌ/ቤቱ የግራ ቀኙን የቃሌ ክርክር ካዲመጠ በኋሊ በግራ ቀኙ ክርክር የሚጠነጥነውን ሇተጨማሪ 

ሥራ ክፌያ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ በግራ  ቀኙ ውሌ ገጽ 3 

ተራ ቁጥር 5/3/ ሥር እንዯተመሇከተው በተመዯበ ተቆጣጣሪ ወይም አማካሪ መሀንዱስ ሲዯገፌ 

ተጨማሪ ሥራ ሉሰራ እንዯሚችሌና ተጨማሪ ክፌያ ሉፇፀም እንዯሚገባ ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህም 

መሠረት ስራው ተሠርቶ መረከቡን ተከሳሽ ፅ/ቤት አምኗሌ ስሇሆነም ሇተጨማሪ ሥራ ክፌያ 

አሌፇፅምም መባለ አይዯሇም፡፡ 

በላሊ በኩሌ ክፌያ ሇዘገየበት መቀጫን በተመሇከተ ፅ/ቤት ክፌያው እንዱፇፀምሇት ሇፊይናንስና 

ኢኮኖሚ ሌማት ፅ/ቤት ያስተሊሇፇ ቢሆንም ክፌያውን ፇፃሚው ፅ/ቤት ከተሰራው ስራ ሊይ በሊይ 

ከውሌ ውጪ የሚታየውን ብር 17,358.46/አስራ ሰባት ሺህ ሦስት መቶ ሃምሣ ስምንት ብር ከ 

አርባ ስዴስት ሣንቲም/በስተቀር ላልች ክፌያዎችን አሌቀበሌም ያለት ከሳሽ መሆናቸው ሲገሌፅ 

ከሳሽ እነዚህ ክፌያዎች በተከሳሽ ፅ/ቤት ምክንያት የዘገዩ ስሇመሆናቸው አሊስረደም በማሇት ከሳሽ 

የጠየቁትን ክፌያ ሇዘገየበት ሇ379 ቀን 1 ፏርሰንት ብር 260,663.93/ሁሇት መቶ ስሌሣ ሺህ 

ስዴስት መቶ ስሌሣ ሦሰት ከ ዘጠና ሦስት ሣንቲም/ መቀጫ ተከሳሽ ፅ/ቤት ሉከፌሌ አይገባም 

በማሇት የተቀሩትን ዋናውን ገንዘብ ብር 68,776.71/ስሌሳ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ ስዴስት 

ብር ከሰባአንዴ ሣንቲም/ ሇዋስትና የተያዘ ብር 3,725.38/ሦስት ሺህ ሰባት መቶ ሃያ አምስት 

ብር ከሰሊሳ ስምንት ሣንቲም/ በጠቅሊሊው ብር 72,502.09/ሰባ ሁሇት ሺህ አምስት መቶ ሁሇት 

ብር ከ ዜሮ ዘጠኝ ሣንቲም/ክስ  ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ዲኝነት እና የጠበቃ 

አበሌ10% ተከሳሽ ሇከሳሽ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
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በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት የአሁን ተጠሪ ሇአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

የይግባኝ ቅሬታቸውን ያቀረቡ ሲሆን የቅሬታው ይዘትም በአጭሩ ክፌያ ሇዘገየበት ሇ379 ቀን 

መቀጮ ሉከፌሌ አይገባም ተብል መወሰኑ ተገቢ አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ ቅሬታው የቀረበሇት 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሥራው ተሰርቶ  የተጠናቀቀ መሆኑንና ክፌያው 

ያሇመፇፀሙ በተከሳሽ የታመነ ጉዲይ ነው ስሇሆነም የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ከሳሽ ባቀቡት ክስ 

መሰረት አሊስረደም ማሇቱ ተገቢ አይዯሇም በማሇት በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁ. 348/1/ መሰረት ውሣኔውን 

በመሻር ክፌያ ሇዘገየበት ብር 260,663.73 /ሁሇት መቶ ስሌሣ ሺህ ስዴሰት መቶ ስሌሣ ሦስት 

ብር ከ ሰባ ሦስት ሣንቲም /ተከሳሽ ጽ/ቤት ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ሲወሰን በአሁን አመሌካች 

በበኩሌ የሠበር አቤቱታ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሠበር ሠሚ ችልት ቅሬታው ተጠሪን 

አያስቀርብም በማሇት በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337 መሠረት አቤቱታውን ሠርዞታሌ፡፡ 

ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሠበር አቤቱታውን ያቀረበው አመሌካች ፅ/ቤት 

ሲሆን አቤቱታው ክፌያ አዘግይተናሌ ብሇን በእምነት የሰጠነው ቃሌ የሇም፡፡ ከተጨማሪ ሥራ 

በስተቀር የተቀሩትን አሌወስዴም ያለት ተጠሪ ናቸው ስሇሆነም ክፌያው ሇዘገየበት ሌንከፌሌ 

አይገባም፤ ክፌያ ሇዘገየበት የምንከፌሌ ቢሆን እንኳን ክፌያ የዘገየበት የገንዘብ መጠን 1 ፏርሰንት 

ሳይሆን 0.1 ፏርሰንት ከመሆኑም በተጨማሪ በአማራ ክሌሌ የግዢ መመሪያ መሠረት ክፌያው 

ከዋናዋ ገንዘብ 10% በሊይ ሉሆን አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

አጣሪው ችልትም የቀረበውን አቤቱታና የሥር መዝገብ መርምሮ የመቀጮ ክፌያ ከዋናው ገንዘብ 

10%በሊይ በስር ፌ/ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት ተጠሪ ባሇበት ሇማጣራት ያመች ዘንዴ ተጠሪ 

ቀርበው መሌስ እንዱሰጡ ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

ተጠሪም በፅሐፌ በሰጡት መሌስ የመቀጮ መብዛትንም ይሁን ማነስ የፌሬ ነገር ክርክር 

ባሌሆነበት እና ይህን አስመሌክቶ አመሌካች ፅ/ቤት ያነሳው መከሊከያ ነጥብ በላሇበት የሠበር 

አጣሪው ችልት የያዘው ጭብጥ በሥር ያሌተነሳ ክርክር ነውና  የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

የሰጠው ውሣኔ ይፅናሌኝ ብሇዋሌ፡፡ እኛም የቀረበውን የሰበር አቤቱታ በሥር ፌ/ቤት ከተዯረገው 

ክርክርና ማስረጃ አንፃር የሠበር አቤቱታው የቀረበበትን ውሣኔ የሰጠው የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ይግባኝ ሠሚ ችልት የሠጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት መሆን ያሇመሆኑን 

ከተገቢው ህግ አንፃር መርምረናሌ፡፡ 

እንዯመረመርነውም የአሁን ተጠሪ በአሁኑ አመሌካች ፅ/ቤት ሊይ ባቀረቡት ክስ ከአመሌካች ጋር 

በነበረን የግንባታ ውሌ ግንባታውን ከተጨማሪ የመሀንዱስ ትአዛዝ ጋር ሠርቼ ሇፅ/ቤቱ 

ያስረከብኩኝ ቢሆንም አመሌካች ፅ/ቤት ክፌያውን አጠናቆ አሌከፇሇኝምና ያሌተከፇሇኝ ገንዘብ 

ከነቅጣቱና ተያያዥ ያሊቸውን ክፌያዎች እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ ሲሆን፣ የአሁን 
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አመሌካች ፅ/ቤት በወኪለ አማካኝነት በሰጠው መሌስ ጽህፇት ቤቱ አሌከፌሌም አሊሇም 

የተጨማሪ ስራ ገንዘብ ካሌተከፇሇ አሌቀበሌም በማሇት ዋናውን ገንዘብ ያሌወሰደት ተጠሪ ናቸው 

ስሇሆነም ክፌያ ሇዘገየበት ሌጠየቅ አይገባም ብሇዋሌ፡፡ ምንም እንኳን በሰበር አጣሪው ችልት 

አቤቱታው ያስቀርባሌ የተባሇበት ምክንያት ክፌያ ሇዘገየበት መቀጫ ከዋናው ገንዘብ ከ10%በሊይ 

የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት ቢሆንም ይህ ነጥብ ከታየቱ በፉት ክፌያ ሇዘገየበት መቀጮ 

የአሁን አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ ወይስ አይገባም የሚሇውን ጭብጥ መመርመሩ ተገቢ 

ሆኖ አግኝተዋሌ፡፡ 

በመሰረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ ቁጥር 242 ስር እንዯተዯነገገው ማናቸውም ተከራካሪ ወገን 

በመከሊከያ መሌሱ ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ የተከሰሰበትን ነገር በሙለ ወይም በከፉሌ 

የሚያምን መሆኑን የገሇፀው እንዯሆነ ወይም በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 241 መሠረት በሚዯረግ ምርመራ 

የእምነት ቃለን የሰጠን እንዯሆነ ፌ/ቤቱ በታመነው ነገር ሊይ ብቻ ፌርዴ መስጠት እንዲሇበት 

ይገሌፅና በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 83 እና 234/1/ሠ ሥር እንዯተዯነገው በግሌፅና በዝርዝር ያሌተካደ 

ነገሮች ሁለ እንዯታመኑ እንዯሚቆጠር ዯንግጓሌ፡፡ 

በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የአሁን ተጠሪ ከአመሌካች ፅ/ቤት በነበረው የግንባታ ውለ 

ግንባታውን ጨርሼ ያስረከብኩኝ ቢሆንም አመሌካች ፅ/ቤት ሉከፌሇኝ ከሚገባው ገንዘብ ውስጥ 

ብር 68,776.71 /ስሌሣ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ ሰባ ስዴስት ብር ከሰባ አንዴ ሳንቲም/ያሌከፇሇኝ 

ስሇሆነ ይኸው ዋናው ገንዘብና ተያያዠነት ያሊቸው ክፌያዎች እንዱከፇሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ 

ዲኝነት መጠየቃቸውን የአሁኑ አመሌካች ጽ/ቤት በግራ ቀኙ መሀከሌ ውሌ መኖሩን ተጠሪ 

በውለ መሠረት ግንባታውን አጠናቀው በተጨማሪም በመሃንዱስ ትአዛዝ ፅ/ቤቱ የማያውቀው  

የብር 17,358.43 /አስራ ሰባት ሺህ ሶስት መቶ ሃምሣ ስምንት ብር ከአርባ ሦስት ሣንቲም/ 

ተጨማሪ ሥራ መሥራታቸውንና በዚህም ምክንያት አመሌካች ጽህፇት ቤት የተጨማሪ 

ሥራውን ክፌያ አሌከፌሌም በማሇቱ ተጠሪ ሁለንም ክፌያ አሌወስዴም በማሇታቸው ክፌያ 

መዘግየቱን መሌስ በመስጠት መከራከሩን በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ከተዯረገ የግራ ቀኙ ክርክር 

መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

በዚህም ክርክር የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ፅ/ቤት በእርግጥም ተጠሪ ዲኝነት የጠየቁበት 

ገንዘብ ያሌተከፇሇው መሆኑን አምኗሌ ነገር ግን ያሌተከፇሇው በኔ ምክንያት አይዯሇም እስካሇ 

ዴረስ ታምኗሌ የሚያሰኝ አይዯሇም፤በተጨማሪም ተጠሪ ክፌያው የዘገየው በአመሌካች ምክንያት 

ስሇመሆኑ አሊስረደም ስሇሆነም ክፌያ ሇዘገየበት አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፌሌ አይገባም በማሇት 

ሲወስን፤ የስር የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች ጽህፇት ቤት ተጠሪ 

ስራውን ሰርተው ማስረከባቸውንና ጽ/ቤቱ ክፌያ ያሇመፇፀሙን እስካመነ ዴረስ ክፌያ የዘገየው 
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በአመሌካች ጽ/ቤት ምክንያት መሆኑ ታምኗሌ በማሇት አመሌካች ጽ/ቤት ክፌያ ሇዘገየበት 

ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት የስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔን በመሻር መወሰኑንና የስር 

የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ይህንኑ የስር የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

ሰሚ ችልት የሰጠውን ውሣኔ በማጽናት መወሰኑ ከስር ፌርዴ ቤት መዝገብ መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

ነገር ግን ተጠሪ ክፌያ የዘገየው በአመሌካች ጽ/ቤት ምክንያት ነው ሲለ አመሌካች ጽ/ቤት ክፌያ 

የዘገየው በተጠሪ ምክነያት ነው እስካሇ ዴረስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.242 መሠረት የታመነ ጉዲይ 

ነው ወይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ.234/1/ ሥር እንዯተመሇከተው ጉዲዩ በግሌፅ ያሌተካዯ ጉዲይ ነው 

ሉባሌ የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም ክፌያ የዘገየው በማን ምክንያት ነው የሚሇው ነገር 

አከራካሪው ነው፡፡ በፌትሏብሓር ክርክር አንዴ መብት ወይም ግዳታ አሇ ብል የሚከራከር ወገን 

መብቱ ወይም ግዳታው ስሇመኖሩ የማስረዲት ሸክም አሇበት፡፡ የአሁን ተጠሪ ክፌያው የዘገየው 

በአመሌካች ፅ/ቤት ምክንያት መሆኑን ማስረዲት የሚጠበቅባቸው ቢሆንም ያሊስረደ መሆኑ ከስር 

ፌርዴ ቤት ክርክር መረዲት ተችሎሌ፡፡ 

ከዚህ ሁለ ስንነሳ የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ክፌያው የዘገየበት በአመሌካች ፅ/ቤት ምክንያት 

ስሇመሆኑ ተጠሪ አሊስረዲም በማሇት ክፌያ የዘገየበት የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ በማዴረግ ሲወስን 

የስር ጠቅሊይ ፌ/ቤት ክፌያ የዘገየው አመሌካች ጽ/ቤት መሆኑ ታምኗሌ በሚሌ የስር ከፌተኛ 

ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ ማፅናቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ 

አንኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ውሣኔ 

1. በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 37313 ሰኔ  10 ቀን 2006 ዒ.ም ተሰጥቶ 

በአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 41544 ጥቅምት 29 

ቀን 2007 ዒ.ም የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአዊ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ.07181 የካቲት 6 ቀን 2006 ዒ.ም የሰጠው 

ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 338/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙን ሇዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያወጡትን ወጪና ኪሣራ የየራሳቸው ይቻለ፡፡ 

ትእዛዝ 

1. በዚህ ፌ/ቤት ተሰጥቶ የነበረው የአፇፃፀም እግዴ ተነስቷሌ ይፃፌ፡፡ 

2. የውሣኔው ግሌባጭ በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ መዝገቡ 

ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምሰት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ብ/ግ 
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