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የሰ/መ/ቁ. 37678 

ኀዲር 18 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ዴራጋድስ ጄ ኤንዴ ፒ. ጆየንት ቬንቸር - ጠበቃ አቶ ደቸ ፇሇቀ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ሳባ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ ማኀበር ጠበቆች  

1. ሲራጅ አብዯሊ 
2. ዴሌነሣው ታዯሰ አቶ ኒቆዴሞስ ጌታሁን ቀረቡ 

መዝገቡ ተመርምሮ ቀጥል የተመሇከተው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ ጉዲይ በግሌግሌ ዲኝነት ጉባዓ ከተሰጠ ውሣኔ ጋር በተያያዘ የይግባኝ አቀራረብን የሚመሇከት ነው፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥን እንዯተመሇከትነው አመሌካች ከኢትጵያ መንገድች ባሇሥሇጣን ጋር ከአዱስ አበባ እስከ ጅማ 
ዴረስ ያሇውን አውራ መንገዴ የማሻሻያና መሌሶ ጥገና ሥራ ሇመሥራት ውሌ ተዋወል ከመንገዴ ሥራ የተወሰነውን 
በንዐስ ሥራ ተቋራጭ /sub- contract/ ውሌ ሇማሰራት በነበረው ፌሊጎት ከተጠሪ ጋር የካቲት 25 ቀን 1996 ዒ.ም 
የንዐስ ሥራ ተቋራጭነት ውሌ እንዯተዋዋለ በዚህም የንዐስ ሥራ ተቋራጭነት ውሌ አንቀጽ 17 ሊይ በውለ አፇፃፀም 
ረገዴ በሁሇቱ ተዋዋይ ወገኖች መካከሌ አሇመግባባት ቢፇጠር በአዱስ አበባ የንግዴና የዘርፌ ማኀበራት ምክር ቤት ሥር 
በተቋቋመው የግሌግሌ ተቋም ታይቶ እንዯሚወሰን በተስማሙት መሠረት በክፌያ አፇፃፀም ረገዴ በመካከሊቸው 
አሇመግባባት በፇጠሩ ተጠሪ አቤቱታውን ግራ ቀኙ ሇመረጡት የግሌግሌ ተቋም አቅርቦ ተቋሙም በሚሰራበት የግሌግሌ 
ዯንብ /rules of procedure/ መሠረት ግራ ቀኙን አከራክሮ የካቲት 3 ቀን 1999 ዒ.ም  ውሣኔ መስጠቱን ተገንዝበናሌ፡፡ 

 ከዚህ በኋሊም የሥር ተከሣሽ የአሁን አመሌካች የግሌግሌ ጉባዓው በሰጠው ውሣኔ ቅሬታ አዴሮበት የይግባኝ 
ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አቅርቦ ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አከራክሮ ይግባኝ ባይ ይግባኝ ያቀረበው ይግባኝ 
ሉቀርብበት በሚችሌ ምክንያት ነው ወይንስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥ መሥርቶ ጉዲዩን በመመርመር አሇመግባባቱ 
በግሌግሌ ዲኝነት እንዱታይ አስቀዴሞ ግራ ቀኙ እንዯተስማሙ፣ጉዲዩን በግሌግሌ ዲኝነት የተመሇከተውም ተቋም በአዋጅ 
ቁጥር 341/95 መሠረት ሥሌጣን በተሰጠው አካሌ እንዯተቋቋመ፣ ይግባኝ ባይ ጉባዓው ጉዲዩን እንዱመሇከት ከፇቀዯ 
በኋሊም በክርክሩ ሂዯት ሙለ በሙለ እንዯተካፇሇ፣ የግሌግሌ ጉባዓው የሚሰጠው ውሣኔ ይግባኝ እንዯላሇውም የግሌግሌ 
ጉባዓው በሚመራበት ዯንብ ሊይ እንዯተመሇከተና ይግባኝ ባይ ይህ የዯንቡ ዴንጋጌ ተፇፃሚነት የሇውም በማሇት 
ቢከራከርም ግራ ቀኙ ወገኖች ወዯ ግሌግሌ ተቋሙ ሲሄደ ተቋሙ ክርክሩን የሚመራበት የእራሱ ሥርዒት እንዲሇው 
ስሇሚታወቅ ይግባኝ ባይ በተቋሙ በመዲኘት እስከመረጠ ዴረስ በተቋሙ አሠራር የማይገዛበት ምክንያት ስሇላሇ በዚሁ 
መሠረት በግሌግሌ ውሣኔው ሊይ ይግባኝ አይባሌበትም ተብል በግሌግሌ ዯንቡ ሊይ የተቀመጠውን እንዯተቀበሇው 
ስሇሚቆጠር በዚህ ረገዴ ያቀረበው የይግባኝ ቅሬታ የይግባኝ መብቱን ቀሪ ባዯረገበት ሁኔታ ስሇሆነ አግባብነት የሇውም 
በማሇት ይግባኙን ሣይቀበሇው ቀርቷሌ፡፡ 
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 የሰበር አቤቱታውም የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሲሆን ሰበር ችልቱ የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ የግሌግሌ 
ተቋሙ የሰጠው ውሣኔ ይግባኝ የማይበሌበት ነው መባለ ተጠሪ ባሇበት ሇሰበር ቀርቦ ሉወሰን እንዯሚገባው በማመኑ 
ተጠሪን በመጥራት ግራ ቀኙን በጽሁፌና በቃሌ አከራክሯሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የግሌግሌ ተቋሙ የሚመራበትን የሥነ-
ሥርዒት ዯንብ /rules of procedure/ እና እንዯዚሁም በግራ ቀኙ ወገኖች የተዯረጉ የተሇያዩ መፃፃፍችን ሇጉዲዩ አወሳሰን 
እንዯሚረዲ በማመኑ ችልቱ አስቀርቦ ተመሌክቷቸዋሌ፡፡ 

 የክርክሩ ይዘት ከፌ ብል የተመሇከተው ሲሆን ይህ ሰበር ችልትም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምሮታሌ፡፡ 

 በዚህ ችልት ምሊሽ ማግኘት የሚገባው የጉዲዩ ጭብጥም አመሌካች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ያቀረበው 
የይግባኝ አቤቱታ ይግባኝ የሚባሌበት ነው ወይንስ አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ 

 አመሌካችና ተጠሪ የካቲት 25 ቀን 1996 ዒ.ም የንዐስ ሥራ ተቋራጭነት ውሌ ሲዋዋለ በውለ አፇፃፀም ረገዴ 
አሇመግባባት ሲፇጠር ይሄው አሇመግባባት በአዱስ አበባ የንግዴና የዘርፌ ማኀበራት ምክር ቤት ሥር በተቋቋመው 
የግሌግሌ ተቋም ታይቶ እሌባት እንዯሚያገኝ መስማማታቸውን የተገነዘብን ሲሆን ይህን ተቋም /forum/ በመምረጥ ረገዴ 
ስምምነት ስሇመዯረሱ ግራ ቀኙን አሊከራከረም፡፡ 

 አመሌካች አጥብቆ የሚከራከረው የግሌግሌ ተቋሙን በመምረጥ ረገዴ በመካከሊችን ስምምነት ቢኖርም የግሌግሌ 
ተቋሙ በሚሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የማይባሌበት ስሇመሆኑ ግራ ቀኛችን አሌተስማማንም፡፡ የግሌግሌ ተቋሙ 
የሚመራበት የግሌግሌ ዯንብ ሊይ የጉባዓው ውሣኔ ይግባኝ እንዯማይባሌበት ቢጠቀስም ይህ የዯንቡ ቃሌ በሕገ መንግሥት 
የተረጋገጠን የይግባኝ መብትን የሚፃረር ከመሆኑም በሊይ የግሌግሌ ዲኞች በሚሰጡት ውሣኔ ሊይ ከፌ/ቤት ይግባኝ 
ሇማቅረብ ይቻሊሌ ተብል በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 35ዏ/1/ ሊይ የተመሇከተውንም የሚጋፊ ስሇሆነ ተፇፃሚነት የሇውም 
በማሇት ነው፡፡ 

 ተጠሪም በበኩለ በንዐስ ሥራ ተቋራጭነት ውለ መሠረት የተፇጠረውን አሇመግባባት በአዱስ አበባ ንግዴና 
ዘርፌ ማኀበራት ም/ቤት ሥር ሇተቋቋመው የግሌግሌ ዲኝነት ተቋም አቤቱታው ሲቀርብ ጉባዓው የተጠሪን ክስ 
እንዯዚሁም የግሌግሌ ተቋሙ የሚመራበትን ዯንብ ሇአመሌካች በሸኚ ዯብዲቤ እንዱሊክና አመሌካችም ስሇ ዯንቡ አንዲንዴ 
ማከራከሪያ ከጠየቀ በኋሊ ተቀብል የግሌግሌ ጉባዓውን የተሇያዩ ዴንጋጌዎች በመጥቀስ የተከራከረ ሲሆን ይህም አመሌካች 
ዯንቡን ተቀብል ሙግቱን መቀጠለን የሚያሣይ ነው፡፡ 

 ስሇሆነም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች በዯንቡ ሇመግዛት ሙለ ፇቃዴን ስሇሰጠ የጉባዓው ውሣኔ 
ይግባኝ አይባሌበትም ተብልም በዚሁ ዯንብ ሊይ የተጠቀሰውንም እንዯተቀበሇው ይቆጠራሌ በማሇት ይግባኙን ሣየቀበሌ 
መቅረቱ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሌተፇፀመበት ስሇሆነ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

 አመሌካችና ተጠሪ አሇመግባባትን በግሌግሌ ሇመፇታት በውሌ የመረጡት የአዱስ አበባ ንግዴ ምክር ቤት 
የግሌግሌ ተቋም የሚመራበት የግሌግሌ ዯንብ የውሌ ክርክርን ሇግሌግሌ ስሇማቅረብ በሚዯነግገው አንቀጽ 1/1/ ሥር 
ተዋዋይ ወገኖች ውሊቸውን በሚመሇከት ሇሚነሱ ማናቸውም አሇመግባባቶችና ክርክሮች በአዱስ አበባ ንግዴ ም/ቤት 
የግሌግሌ ተቋም የግሌግሌ ዯንብ ውሣኔ እንዱያገኝ በጽሁፊቸው ሲስማሙ በዚሁ መሠረት እነዚህ አሇመግባባቶች 
በተቋሙ የግሌግሌ ዯንብ ውሣኔ እንዯሚሰጣቸው መዯንገጉን ተገንዝበናሌ፡፡ 

 በዚህ የግሌግሌ ዯንብ አንቀጽ 1/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው ሁሇቱ ተከራካሪ ወገኖች ወዯዚህ የግሌግሌ ተቋም 
ሲሄደ የግሌግሌ ተቋሙ ግራ ቀኙን ማከራከር ከመጀመሩ በፉት ተከራካሪ ወገኖች በዚህ የሥነ-ሥርዒት ዯንብ የሚይዙ 
ስሇመሆኑ የጽሁፌ ስምምነት መቀበሌ እንዯሚገባው አከራካሪ አይሆንም፡፡ 

 በእርግጥ የግሌግሌ ጉባዓው ተጠሪ ያቀረበውን ክስና የግሌግሌ ተቋሙም የሚመራበትን ይህንኑ የግሌግሌ ዯንብ 
አያይዞ ሇአመሌካች እንዯሊከና አመሌካችም ይህንኑ ዯንብ መሠረት አዴርጎ ክርክሩን መምራቱን መገንዘብ ቢቻሌም 
ሁኔታው ዯንቡን ካወጣው ተቋም ሃሣብ /intention/ አንፃር ሲታይ ዯንቡን ጠቅሊሊ ዴንጋጌ ተከራካሪ ወገኖች ተገንዝበው 
በዚሁ መሠረት ሇመገዛት ወስነዋሌ ሇማሇት የሚቻሇው በዯንቡ አንቀጽ 1/1/ ሊይ እንዯተመሇከተው ግሌጽ የሆነ የጽሁፌ 
ስምምነት ሲኖር ነው፡፡ 
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 በላሊ በኩሌም አመሌካች ዯንቡ ዯርሶት የዯንቡንም የተሇያዩ ዴንጋጌዎች በመጥቀስ ሙግቱን የቀጠሇ ስሇሆነ 
ዯንቡን እንዯተቀበሇውና በዚሁ ዯንብ አንቀጽ 2ዏ/2/ መሠረትም የይግባኝ መብቱን እንዯተወ ይቆጠራሌ ቢባሌ እኳን 
ይግባኝ መሠረታዊ መብት እንዯመሆኑ መጠን ይህንኑ መሠረታዊ መብት ተፊሊሚ ወገኖች አስቀርተዋሌ ሇማሇት 
የሚቻሇው የነገሩን አካባቢ ሁኔታ በሚገባ በተገነዘቡ ጊዜ እንዯሆነ ከፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 35ዏ/2/ ዴንጋጌ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
ከዚህ ጋር በተያያዘም ተከራካሪ ወገኖች የይግባኝ መብታቸውን አስቀርተዋሌ ወይንም ትተዋሌ ሇማሇት የሚቻሇው የነገሩን 
አካባቢ ሁኔታ በሙለ በተረደበት ዯረጃ እርስ በርሣቸው በሚያዯርጉት ስምምነት ሲሆን ነገር ግን አሇመግባባቱ በግሌግሌ 
ተቋሙ ዒማካይነት እንዱታይ ጥያቄው በቀረበ ጊዜ /At the stage of submission/ የነገሩን አካባቢ ሁኔታ በሚገባ 
ተገንዝበዋሌ ሇማሇት የሚቻሌበት ዯረጃ ሊይ ናቸው ስሇማይባሌ በዚህ ሁኔታ ይግባኙን ሇማስቀረት የሚሰጡት ፇቃዴ 
በሕጉ ሊይ እንዯተቀመጠው የነገሩን አካባቢ ሁኔታ በሚገባ በመገንዘብ እንዲዯረጉት የሚቆጠር አይሆንም፡፡ 

 በኢትዮጵያ የፌትሏብሔር ሕግ ሥነ-ሥርዒት ሊይ ተመሥርተው ማብራሪያ የፃፈትም þሮፋሰር አሇን ሴዴሇር 
ይህንኑ በማብራሪያቸው ሊይ አንፀባርቀውታሌ፡፡ 

 አመሌካች የይግባኝ መብቱን ሇመተው አዴርጎታሌ የተባሇው ስምምነት የነገሮችን አካባቢ ሁኔታዎች በሚገባ 
ካሇመገንዘብ ነው ከተባሇ ዯግሞ በተጠቀሰው የፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 35ዏ/2/ ዴንጋጌ መሠረት ይግባኝ የማቅረብ መብት 
አሇው ማሇት ነው፡፡ 

 ስሇሆነም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አመሌካች የይግባኝ መብቱን ያስቀረ ስሇሆነ ያቀረበው የይግባኝ ቅሬታ 
ተገቢነት የላሇው ነው በማሇት ሣይቀበሇው መቅረቱ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በመ.ቁ. 29612 ሚያዝያ 1ዏ ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሕ/ሥ/ሥ/ቁ. 
348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች የይግባኝ መብቱን ቀሪ ያሊዯረገ ስሇሆነ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኙን መርምሮ የበኩለን 
እንዱወስን ጉዲዩ ተመሌሶሇታሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኙ ወጭና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
4. መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ.ወ   
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