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የሰ/መ/ቁ. 61110 

ሰኔ 28 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

     አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች፡- አሌ ናይሌ ቢዝነስ ግሩኘ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ጠበቃ  አቶ ዓሇማየሁ ተፇሪ 
ቀረቡ  

ተጠሪ፡- የኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን  ነገረ ፇጅ ብርሃነ ዯስታ ቀረቡ 

      መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔና የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ 
በመጀመሪያ የታየው በፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ 
በአመሌካች ሊይ በመዝገብ ቁጥር 81664 ያቀረበውን ክስና አመሌካች በተጠሪ ሊይ በመዝገብ ቁጥር 
85281 ያቀረበውን ክስ በማጣመር በመዝገብ ቁጥር 81664 በማየት ሰኔ 12 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 
ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

1. ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በመዝገብ ቁጥር 81664 በሥር ፌርዴ ቤት ባቀረበው ክስ ከሣሽ 
ሇሚያሠራው የመንገዴ ሥራ አገሌግልት የሚሰጡ አስር የውሃ ጉዴጓድች እንዱቆፇርሇት አመሌካች 
/ተከሣሽ/ ጋር ህዲር 15 ቀን 1999 ዓ.ም ውሌ ተዋውሇናሌ፡፡ ውለ ሁሇት ክፌሌ ያሇው ሲሆን 
በውለ የመጀመሪያ ክፌሌ ተከሣሽ በዯገሀቡር አካባቢ ጥሌቀታቸው  ሁሇት መቶ ሀምሣ ሜትር 
የሚሆኑ ሁሇት ጉዴጓድችን በመቆፇር በአንዴ መቶ አምስት ቀናት በማጠናቀቅ ሇከሣሽ ግንቦት 15 
ቀን 1999 ዓ.ም ሇማስረከብ ተስማምቷሌ፡፡ 

    በውለ ሁሇተኛው ክፌሌ ተከሣሽ ከዯገሀቡር እስከ ቀብራዯሀር ከቀብራዯሀር እስከ ሰሊዩ ባሇው 
ቦታ ጥሌቀታቸው ሁሇት መቶ ሀምሣ የሆኑ ስምንት ጉዴጓድች ቆፌሮና አጠናቅቆ በመቶ ሰማኒያ 
ቀን ውስጥ ማሇትም ግንቦት 29 ቀን 1999 ዓ.ም ሇከሣሽ ሇማስረከብ ተስማምቷሌ፡፡ ተከሣሽ ቆፌሮ 
ያጠናቀቀው ሁሇት ጉዴጓዴ ሲሆን እነርሡም ቢሆኑ በውለ መሠረት የተሠሩ አይዯለም፡፡ ተከሣሽ 
ያሇከሣሽ ፇቃዴ ሥራውን ሇንዐስ ተቋራጭ በመስጠቱ ውለ ተቀርጧሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ በገባው 
የውሀ ጉዴጓዴ ቆፊሮ  ሥራ ውሌ መሠረት ግዳታውን ያሌፇፀመ በመሆኑ ከከሣሽ የወሰዯውን ብር 
1,838,592.27/አንዴ ሚሉዮን ስምንት መቶ ሰሊሣ ስምንት ሺ አምስት መቶ ዘጠና ሁሇት ብር 
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ከሃያ ሰባት ሣንቲም/ እንዱመሌስ እንዱወሰንሌኝ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የስራ ውለን በአግባቡ 
ባሇመፇፀሙ ምክንያት ከሣሽ ጨረታ አውጥቶ ሥራውን ሇላሊ ተቋራጭ ሰጥቷሌ፡፡ ሥራው ሇላሊ 
ተቋራጭ ሲሰጥ ብር 2,7ዏ8,219/ሁሇት ሚሉዮን ሰባት መቶ ስምንት ሺ ሁሇት መቶ አሥራ ዘጠኝ 
ብር/ ከበፉተኛው ውሌ ብሌጫ ያሇው ገንዘብ ሇመክፇሌ ተገዴዯናሌ፡፡  

   ስሇዚህ ተከሣሽ ይህንን በሌዩነት የተጠየቅነውን ገንዘብ እንዱከፌሌ ይወሰንሌን እንዱሁም ተከሣሽ 
በውለ በተገሇፀው ጊዜ ውስጥ ሥራው ሇዘገየበት አንዴ ፏርሰንት በየቀኑ መቀጫ ሇመክፇሌ 
የተስማማ በመሆኑ ብር 1,057,070.93/አንዴ ሚሉዮን ሀምሣ ሰባት ሺህ ሰባ ብር ከዘጠና ሶስት 
ሣንቲም/ የመክፇሌ ከውሌ የመነጨ ግዳታ አሇበት፡፡ ስሇሆነም ተከሣሽ በዴምሩ ብር 
5,6ዏ3,532.52/አምስት ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሶስት ሺ አምስት መቶ ሰሊሣ ሁሇት ብር ከሀምሣ 
ሁሇት ብር ከሀምሣ ሁሇት ሣንቲም/ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ተገቢ 
ናቸው የሚሊቸውን ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ 

    አመሌካች በተከሣሽነት ቀርቦ ከሣሽ ሥራውን በወቅቱ ያሊስረከበና ሥራው እንዱጀመር 
ሁኔታዎችን ያሊመቻቸ በመሆኑ ተከሣሽ መቀጫ እንዱከፌሌ ያቀረበው ጥያቄ ተገቢነት የሇውም፡፡ 
ተከሣሽ በውለ መሠረት በውለ ክፌሌ አንዴ የተገሇፁትን ሁሇት ጉዴጓድች በወቅቱ ቆፌሮ 
አጠናቅቋሌ፡፡ በውለ ሁሇተኛው ክፌሌ ከተገሇፁት ጉዴጓድች አንዴ ጉዴጓዴ ቆፌሯሌ፡፡ ሶስተኛው 
ጉዴጓዴ ሁሇት መቶ ሃምሣ ሜትር ጥሌቀት ተቆፌሯሌ፡፡ ውሃ ሊይ ሇመዴረስ አስተሊሇፉ ቱቦ 
እንዱገባሇት ተከሣሽ ሇከሣሽ ሃሣብ ያቀረበሇት ቢሆንም አሌተቀበሇውም፡፡ የዱዛይን ሥራ ሇንዐስ 
ተቋራጭ የሰጠነው ከሣሽ አውቆትና ፇቃዯኛ በመሆኑ ነው፡፡ ሰባት ጉዴጓድች አሌተሠሩም፡፡ ሰባት 
ጉዴጓድች ያሌተሠሩት በወቅቱ በአካባቢው የፀጥታ ችግር ስሇነበረና ከሣሸ ሥራውን በቅርበት 
የሚከታተሌ ክፌያ የሚያፀዴቅ መሀንዱስ ባሇመመዯቡ ነው፡፡ አመሌካች ውለን ያፇረሰው በራሱ 
ምክንያትና ጥፊት በመሆኑ ሇተጨማሪ ዋጋ ክፌያ እንዱሸፌን ያቀረበው ጥያቄ ተገቢነት የሇውም 
በማሇት የተከራከረ ሲሆን ተገቢ ነው የሚሊቸውን ማስረጃዎች አቅርቧሌ፡፡ 

2. በመዝገብ ቁጥር 85285 አመሌካች ከሣሽ ተጠሪ ተከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 
ከሣሽ/አመሌካች/ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት ባቀረበው ክስ ከተከሣሽ ጋር በነበረኝ የውሀ ጉዴጓዴ ቁፊሮ 
ውሌ መሠረት በውለ ክፌሌ አንዴ የተመሇከቱትን ሁሇት ጉዴጓድች ሙለ በሙለ ቆፌሬ 
አጠናቅቄያሇሁ፡፡ በውለ ሁሇተኛ ክፌሌ ከተገሇፁት ስምንት ጉዴጓድች አንዴ ጉዴጓዴ በውለ 
መሠረት ቆፌሬአሇሁ፡፡ ተከሣሽ ሇሠራሁት ሥራ ክፌያ ያሌፇፀመሌኝ ሲሆን በወቅቱ ኢንጅነር 
አሌመዯበም፡፡ ተከሣሽ የውለ ጊዜ ካሇቀ ከስዴስት ወር በኋሊ የመዯበው ኢንጅነር ሥራው በአግባቡ 
አሌተሠራም በማሇቱ ክፌያ ሇመፇፀም ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ኢንጅነሩ ጋር እንዴንነጋገር ያቀርብነውን 
ጥያቄ ተከሣሽ አሌተቀበሇውም፡፡ ስሇሆነም ከሣሽ ሇቆፇርኳቸው የሶስት ጉዴጓድች ዋጋ ብር 
2,776,728.22 /ሁሇት ሚሉዮን ሰባት መቶ ሰባ ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ ሃያ ስምንት ብር ከሃያ 
ሁሇት ሣንቲም/ ተከሣሽ እንዱከፌሌ ውሣኔ ይሰጥሌኝ፡፡ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ከሣሽ ብር 
1,838,298.12 ቅዴሚያ ክፌያ ወስጃሇሁ፡፡ ስሇዚህ ተከሣሽ ብር 938,435.95/ዘጠኝ መቶ ስሊሣ 
ስምንት ሺህ አራት መቶ ስሊሣ አምስት ብር ከዘጠና አምስት ሣንቲም/ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ 
በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ 

   ተጠሪ በበኩለ በተከሣሽነት ቀርቦ ከሣሽ የሥራ ኘሊንና ኘሮግራም ሣያወጣ ሥራውን ጀምሯሌ፡፡ 
ከሣሽ ሁሇት ጉዴጓዴ የቆፇረ ቢሆንም በውለ መሠረት በአግባቡ አሌተሠሩም፡፡ ተከሣሽ ተቆጣጣሪ 
መሃንዱስ አሇመመዯቡ ከሣሽ ሥራውን በውለ መሠረት እንዲይሠራ የሚያዯርግ ምክንያት 
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አይዯሇም፡፡ ውለ የተቋረጠው በከሣሽ ጉዴሇት ነው ስሇዚህ ከሣሽ ያቀረበው ክስ የህግ መሠረት 
የሇውም በማሇት መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

3. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በሁሇቱ መዝገቦች በተከራካሪዎች የተቆጠሩ ምስክሮችን 
ከሰማና በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረቡትን ማስረጃዎች ከመረመረ በኋሊ ውለ የተቋረጠው በሥራ 
ተቋራጩ/አመሌካች/ ጥፊት ምክንያት በመሆኑ አሠሪው /ተጠሪ/ ሥራውን በላሊ ሥራ ተቋራጭ 
ሇማሠራት ያወጣውን ተጨማሪ ክፌያ የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት አሇበት፡፡ ሥራ 
ተቋራጩ/አመሌካች/ ሇሥራው መዘግየት ሉከፌሌ የሚገባውን የመቀጫ ገንዘብ የመክፇሌ ሀሊፉነት 
ያሇበት በመሆኑ አሠሪው/ተጠሪ/ በክሱ የገሇፀውን የመቀጫ ገንዘብ አመሌካች ሇተጠሪ ይክፇሌ፡፡ 
አመሌካች የቆፇራቸው ሁሇት ጉዴጓድች በውለ መሠረት ያሌተሠራ መሆኑን አሠሪው/ተጠሪ/ የገሇፀ 
በመሆኑ ሥራ ተቋራጩ በቅዴሚያ ከወሰዯው ገንዘብ እንዱቀናነስሇት ያቀረበው ክስ ተገቢነት 
የሇውም፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ከተጠሪ የወሰዯውን ቅዴመ ክፌያ ሙለ በሙለ ሇተጠሪ የመመሇስ 
ግዳታ አሇበት፡፡ በአጠቃሊይ አመሌካች ብር 5,603,532.52/አምስት ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሶስት 
ሺህ አምስት መቶ ስሊሣ ሁሇት ብር ከሃያ ሁሇት ሣንቲም/ ሇተጠሪ ይክፇሌ በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ፡፡ 
4. አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ 
አመሌካች በአካባቢው በነበረው የፀጥታ ችግር ምክንያት ነው ቀሪዎቹን ጉዴጓድች ያሌቆፇርኩት 
በማሇት ያቀረበውን ክርክር ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ በላሊ  በኩሌ ተጠሪ አመሌካች በፅሐፌ ሊቀረበው 
ጥያቄ ምሊሽ አሇመስጠቱና ሥራውን የሚከታተሌ መሀንዱስ ባሇመመዯቡ ሇውለ በአግባቡ 
አሇመፇፀምና መቋረጥ አስተዋፅኦ እንዲበረከተ በመዘርዘር አመሌካች ሇመዘግየቱ ሉከፌሌ ከሚገባው 
የመቀጫ ገንዘብ ግማሹን ማሇትም 528,520.47/አምስት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ አምስት መቶ አስር 
ብር ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ እንዱከፌሌ በማሇት አሻሽል ወስኗሌ፡፡  ከዚህ በተጨማሪ ተጠሪ የሁሇት 
ጉዴጓዴ ዋጋ በውለ መሠረት ሇአመሌካች የመክፇሌ ግዳታ አሇበት በማሇትም ወስኗሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌ ተጠሪ ሥራውን ሇላሊ የሥራ ተቋራጭ ሲሰጥ የተጠየቀውን የዋጋ ብሌጫ ማሇት ብር 
2,7ዏ8,219 አመሌካች ሙለ በሙለ ሉከፌሌ ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡    
5. አመሌካች ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ሇውለ 
በአግባቡ አሇመፇፀም የአመሌካች ጥፊት ብቻ ሣይሆን የተጠሪም ጥፊትና አስተዋፅኦ እንዲሇበት 
በማረጋገጥ የመቀጫው ገንዘብ በግማሽ እንዱቀነስ ከወሰነ በኋሊ ተጠሪ ሇላሊ ተቋራጭ ሥራውን 
ሲሰጥ ተጠይቄአሇሁ የሚሇውን አብሊጫ የሥራ ዋጋ ሙለ በሙለ አመሌካች እንዱሸፌን መወሰኑ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት፡፡ ተጠሪ ከላሊ የሥራ ተቋራጭ ጋር ውሌ መዋዋለ ብቻውን 
ሥራውን ሇማሠራት ተጨማሪ ገንዘብ የተጠየቀና የከፇሇ መሆኑን የሚያስረዲ አይዯሇም፡፡ በውለ 
መሠረት የመቀጫ ገንዘብ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ከተወሰነ በኋሊ በውለ አሇመፇፀም 
ምክንያት ተጨማሪ የጉዲት ካሣ አመሌካች እንዱከፌሌ የሰጠው ውሣኔ ከህግ ወይም ከውሌ 
የመነጨ መሠረት የሇውም፡፡ አመሌካች በሥራ ውለ መሠረት የተወሰኑ ጉዴጓድችን ቆፌሮ 
አስረክቧሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ተጠሪ አመሌካች ምንም አይነት ሥራ እንዲሌተሠራ 
አዴርጎ በማስሊት ያቀረበውን የካሣ ጥያቄ በመቀበሌና አመሌካች የሠራውን ሥራ ሣያቀናንስ ውሣኔ 
መስጠቱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ጥቅምት 
5 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌክቷሌ፡፡ 
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   ተጠሪ በበኩለ ጥር 19 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተፃፇ መሌስ በሥራው መዘግየት የሚከፇሇው 
የመቀጫ ገንዘብ በሥራ ውለ ሊይ በግሌፅ የተወሰነና ተጠሪ ውለ ባሇመፇፀሙ ሇዯረሰበት እርግጠኛ 
ጉዲት ከሚጠይቀው ገንዘብ የተሇየ ነው፡፡ አመሌካች የውሌ ግዳታውን ባሇመፇፀሙ የተቋረጠው 
የቀሪ ጉዴጓዴ ሥራ ላሊ ተጫራች እንዱያጠናቅቀው ተጠሪ የሰጠው አመሌካች ጋር በተዯረገው ውሌ 
ሣይሰሩ ሇቀሩት 7/ሰባት/ ጉዴጓድች ብቻ ነው፡፡ በአመሌካች የተሠሩት በሁሇተኛው ጨረታ 
አሌተካተቱም በመሆኑም አመሌካች ይግባኝ ሰሚው ችልት የሠራሁትን ሥራ ግምት ውስጥ 
ሣያስገባ ካሣ እንዱከፌሌ ወስኖብኛሌ በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተገቢነት የላሇው ነው፡፡ 
አመሌካች መቀጫው ከተቀነሰ ጉዲቱንም እኔ ብቻ እንዴከፌሌ መወሰኑ ስህተት ነው በማሇት 
ያቀረቡት አቤቱታ የፌርዴ ቤቱ ሥሌጣንን ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባና መሠረታዊ የህግ ስህተት 
ያሇበት ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የካቲት 4 ቀን 2ዏዏ3 ዓ/ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ 
የዋጋ ሌዩነት የታየው በወቅቱ ባሇው የዋጋ ንረት  ምክንያት በመሆኑ አመሌካች ተጠያቂ ሉሆን 
አይገባውም፡፡ የዋጋ ሌዩነቱን አመሌካች ይክፇሌ እንኳን ቢባሌ ተጠሪ ሇውለ አሇመፇፀም አስተዋፅኦ 
ያሇው መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ችልት ያረጋገጠ በመሆኑ እንዯሀሊፉነቱ መጠን ኪሣራው ሉቀነስ 
ይገባዋሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

6. ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት የፅሐፌ ክርክር ከሊይ የተገሇፀው 
ሲሆን እኛም የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ የቀሪዎቹን ሰባት የውሃ 
ጉዴጓድች ሥራ ሇላሊ የሥራ ተቋራጭ በጨረታ አወዲዴሮ ሲሰጥ የተጠየቀውን ተጨማሪ ገንዘብ 
አመሌካች ሙለ በሙለ መሸፇን አሇበት በማሇት የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም 
የሚሇውን ጭብጥ በመያዝ ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 

    ከሊይ የያዝነውን ጭብጥ በአግባቡ ሇመወሰን በመጀመሪያ አመሌካችና ተጠሪ ህዲር 15 ቀን 
1999 ዓ.ም አዴርገውት የነበረውን የውሃ ጉዴጓዴ ሥራ ውሌ አፇፃፀም ሇማስረዲት ያቀረቡትን 
ክርክርና ማስረጃ በመመርመር ይግባኝ ሰሚው  ችልት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ የዯረሰባቸውን 
መዯምዯሚያዎችና አመሌካችና ተጠሪ በሰበር ዯረጃ የማይካካደባቸውን ነጥቦች በዝርዝር ማየት 
አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

6.1 የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረግኩትን የሥራ ውሌ በአግባቡ 
ያሌፇፀምኩት በአካባቢው የፀጥታ ችግር የነበረ በመሆኑና ተጠሪ በውለ መሠረት ተቆጣጣሪ 
መሀንዱስ ባሇመመዯቡ ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇውለ መዘግየትም ሆነ ቀሪው የውለ ክፌሌ 
አሇመፇፀም ምንም አይነት ተጠያቂነት ስሇላሇብኝ የመቀጫ ገንዘብም ሆነ ኪሣራ ሇተጠሪ የመክፇሌ 
ሀሊፉነት የሇብኝም በማሇት ያቀረበውን ክርክር ሙለ በሙለ አሌተቀበሇውም፡፡ ይግባኝ ሰሚው 
ችልት ሇሥራ ውለ አፇፃፀም መዘግየትና መቋረጥ የአመሌካች ጥፊትና አስተዋፅኦ ያሇበት መሆኑን 
ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣኑን በመጠቀም እንዲረጋገጠ በውሣኔው በግሌፅ 
አስፌሮታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ይግባኝ ሰሚው ችልት የሥራ ውለ በአግባቡ አሇመፇፀምና ሇውለ 
መቋረጥ አመሌካች ብቻ ሣይሆን በተጠሪ በኩሌ የተፇፀመ ጥፊትና አስተዋፅኦ ያሇ መሆኑን 
በተሇይም አመሌካች በሥራ ውለ መሠረት ተቆጣጣሪ መሃንዱስ እንዱመዴብሇት በተዯጋጋሚ 
በፅሐፌ ሊቀረበሇት ጥያቄ ተጠሪ መሌስ ያሌሰጠ መሆኑን በማስረጃ እንዲረጋገጠ በውሣኔው ገሌፆሌ፡፡ 
በላሊ አገሊሇፅ ይግባኝ ሰሚው ችልት በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ተዯርጎ የነበረው የውሀ ጉዴጓዴ 
ሥራ ውሌ አፇፃፀም ሇመዘግየቱም ሆነ ሇውለ መቋረጥ አመሌካችና ተጠሪ የየበኩሊቸውን 
አስተዋፅኦ ያበረከቱ መሆኑን በግራ ቀኙ የቀረበውን ክርክርና ማስረጃ በመመዘን በውሣኔው 
አረጋግጧሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ሇውለ አፇፃፀም መዘግየት በሥራ ውለ መክፇሌ የሚገባውን 
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የመቀጫ ገንዘብ ሙለውን ሣይሆን ግማሹን /ሃምሣ ፏርሰንቱን/ ብቻ የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት 
አሇበት በማሇት የሥር ፌርዴ ቤት አመሌካች ሇተጠሪ ብር 1,057,070.93 የመቀጫ ገንዘብ ይክፇሌ 
በማሇት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ አመሌካች ግማሹን ብቻ ማሇትም ብር 528,510.47 የመቀጫ 
ገንዘብ ሇተጠሪ የመክፇሌ ግዳታና ሀሊፉነት አሇበት በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

    አመሌካች የሚከራከረው ሇውለ አሇመፇፀምና መዘግየት የተጠሪ ጥፊትና አስተዋፅኦ 
እንዲሇበት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ ከተረጋገጠ፣ ውጤቱ የመቀጫ ገንዘብ በመቀነስ ብቻ የሚወሰን 
አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሥሌጣኑ የዲኞች በመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ችልት 
የመቀጫውን ገንዘብ በመቀነስ ብቻ መወሰኑ ተገቢ ነው የሚሌ መከራከሪያ አቅርቧሌ፡፡ በእኛ በኩሌ 
አመሌካችና ተጠሪ የሚከራከሩበትን ይህንን መሠረታዊ ነጥብ የፌታብሓር ህጉ የመንግስት 
ሥራዎችን በተቋራጭ ስሇማሥራት የተዯነገጉትን ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎችና ላልች አግባብነት 
ካሊቸው የህግ ማዕቀፍች መሠረት በማዴረግ መመርመሩ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

አንዴን ሥራ ሇሥራ ተቋራጭ የሰጠ የመንግስት መሥሪያ ቤት በራሱ ጥፊት ጉዲት 
አዴርሶ እንዯሆነ ወይም ተቋራጩ ውለን ሇጊዜው እንዲይፇፅም አግድት እንዯሆነ የሥራ ተቋራጩ 
ኪሣራ የማግኘት መብት ያሇው መሆኑን የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3259 ንዐስ አንቀፅ 2 
ይዯነግጋሌ፡፡ ከሁለም በሊይ የሥራው አሠሪ የሆነው የመንግስት መሥሪያ ቤት ጥፊት ወይም 
የመብት መተሊሇፌ ባያዯርግም አዴራጎቱ የሥራ ተቋራጩን ሥራ መዯበኛ አፇፃፀም ከባዴ ያዯረገበት 
እንዯሆነ ሇሥራ ተቋራጩ ኪሣራ የመክፇሌ ሀሊፉነት እንዲሇበት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3259 
ንዐስ አንቀፅ 3 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ በሥራ ውለ መሠረት ሥራውን የሚከታተሌ መሀንዱስ 
ባሇመመዯቡና አመሌካች በፅሐፌ ሇጠየቃቸው ጥያቄዎች ወቅታዊ ምሊሽ ባሇመስጠቱ ሇሥራ ውለ 
መዘግየትና ሇውለ አሇመፇፀም የበኩለን አስተዋፅኦ እንዲበረከተ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 
ያረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ ህጋዊ ዉጤትም በመቀጫ ገንዘብ ብቻ የሚወሰን እንዲሌሆነና ተጠሪ 
ሇአመሌካች ካሣ የመክፇሌ ሀሊፉነት ያሇበት መሆኑን ከሊይ የተጠቀሱትን ሌዩ የህግ ዴንጋጌዎች 
ይዘት መንፇስና ዓሊማ በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች ሇፋዯራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 85295 በተጠሪ ሊይ ባቀረበው ክስ ተጠሪ ሇውለ አፇፃፀም መዘግየትና 
ሇውለ መቋረጠ የበኩለን አስተዋፅኦ ያበረከተ ስሇሆነ ኪሣራ ወይም ካሣ ሉከፌሇኝ ይገባሌ የሚሌ 
የዲኝነት ጥያቄ አሊቀረበም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች በተጠሪ በኩሌ ተፇፅሟሌ የሚሊቸውን ጥፊቶችና 
ጉዴሇቶች በመዘርዘር ተጠሪ ሊቀረበው የኪሣራ ጥያቄ ሀሊፉ ሌሆን አይገባኝም በማሇት የተከራከረ 
መሆኑን ከሥር ፌርዴ ቤትና ከይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ግሌባጭ ተገንዝበናሌ፡፡  

ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት ሇውለ በአግባቡ አሇመፇፀምና መዘግየት የተጠሪ ጥፊትና 
አስተዋፅኦ አሇበት በማሇት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ ከዯመዯመ በኋሊ የዚህን መዯምዯሚያውን 
የአመሌካችን የመከሊከያ መሌስ ህጋዊ ውጤት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3259 ንዐስ አንቀፅ 2 እና 
ንዐስ አንቀፅ 3 ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ አሇመመዘኑ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

አመሌካች የሥራ ውለ በመዘግየቱና ባሇመፇፀሙ የመቀጫ ገንዘብ እንዱከፌሌ 
ተወስኖብኛሌ፡፡ ይህ ከሆነ ሇተጠሪ ኪሣራ የመክፇሌ ሀሊፉነት የሇብኝም በማሇት የተከራከረ ሲሆን 
ተጠሪ በበኩለ አመሌካች የመቀጫ ገንዘብ እንዱከፌሌ መወሰኑ ውለ ባሇመፇፀሙ ተጠሪ 
የዯረሰበትን ኪሣራ ከመክፇሌ ነፃ አያዯርገውም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ይህም የአመሌካችና የተጠሪ 
ክርክር የመንግስት ሥራዎችን ሇመሥራት ስሇመቋረጥ ከተዯነገጉት ሌዩ ዴንጋጌዎችን አንፃርና 
መታየት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በተሇይም የአመሌካች ክርክር ከፌታብሓር ህግ ቁጥር 3261 
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ዴንጋጌዎችን አንፃር መሠረት በማዴረግ መታየት ያሇበት ሲሆን ከሥራ ውጭ የተዯረገው ሥራ 
ተቀራጭ ሥራው ሇአዱስ ተቋራጭ በጨረታ የተሰጠ ሲሆን አዱሱ የሥራ ውሌ በመሥሪያ ቤቱ 
የሚያስከትሇውን ከባዴ የሆነውን ወጭ መቻሌ እንዲሇበት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3261 ንዐስ 
አንቀፅ 2 በግሌፅና አስገዲጅነት ባሇው ሁኔታ ይዯነግጋሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇሥራው መዘግየትና 
አሇመፇፀም መቀጫ እንዴከፌሌ የተወሰነ ስሇሆነ ቀሪው ሥራው ሇላሊ ሥራ ተቋራጭ ሲሰጥ ተጠሪ 
የዯረሰበትን ኪሣራ የመክፇሌ ግዳታ ያሇብኝም በማሇት ያቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀውን ዴንጋጌ 
ያሊገናዘብ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

ከሊይ በዝርዝር እንዯገሇፅነው ተጠሪ የሥራ ውለ ሇመዘግየቱና ውለ በአግባቡ ሊሇመፇፀሙ 
ሊዯረገው አስተዋፅኦ የመቀጫ ገንዘብ በመቀነስ ብቻ የሚወሰን ሣይሆን ተጠሪን ተጨማሪ ሀሊፉነት 
የሚያስከትሌበት ስሇመሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3259 ንዐስ አንቀፅ 2 እና ንዐስ አንቀፅ 3 
ተዯንግጓሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ሇውለ አሇመፇፀምና መዘግየት ጥፊትና አስተዋፅኦ ያበረከተ መሆኑ 
የተረጋገጠበት አመሌካች ተጠሪ ሥራውን ሇላሊ ተቋራጭ ሲሰጥ የወጣውን ወጭ የመጋራት ወይም 
መሸፇን ግዳታ እንዲሇበት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3261 ንዐስ አንቀፅ 2 ተዯንግጓሌ፡፡ አመሌካች 
ተጠሪ ሥራውን ሇላሊ ሥራ ተቋራጭ ሲሰጥ የዯረሰበትን ኪሣራ ሙለ በሙለ እንዱሸፌን 
በፌታብሓር ህግ ቁጥር 3261 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት የሚገዯዯው ሇሥራ ውለ መዘግየትና 
አሇመፇፀም ተጠሪ ያበረከተው አስተዋፅኦ አሇመኖሩ ሲረጋገጥ እንዯሆነ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 
3259 ንዐስ አንቀፅ 3 ዴንጋጌ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 3261 ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌ የጣምራ 
ይዘት ተፇፃሚነትና ውጤትን በማገንዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ አመሌካች ሇውለ አሇመፇፀምና 
መዘገየት ብቸኛ ተጠያቂና ሀሊፉ አሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ችልት ፌሬ ጉዲይ የማጣራትና ማስረጃ 
የመመዘን ሥሌጣኑን በመጠቀም ካረጋገጠ በኋሊ በውለ አሇመፇፀም ምክንያት በተጠሪ ሊይ 
የዯረሰውን ኪሣራ ሙለ በሙለ አመሌካች እንዱሸፌን የተሰጠው ውሣኔ ከሊይ የተገሇፁትን የህግ 
ዴንጋጌዎች ይዘትና ዴንጋጌዎቹ በአንዴ ሊይ ሲፇፀሙ የሚያስከትለትን ውጤት ያገናዘበ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ 

   ስሇሆነም ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ አመሌካች ሉከፌሌ የሚገባው 
ተጠሪ ቀሪውን ሥራ ሇላሊ ተቋራጭ ሲሰጥ የዯረሰበትን ኪሣራ ማሇትም ብር 2,7ዏ8,219/ሁሇት 
ሚሉዮን ሰባት መቶ ስምንት ሺ ሁሇት መቶ አስራ ዘጠኝ ብር / ሣይሆን የዚህን ግማሽ/ሀምሣ 
ፏርሰንት / በላሊ አነጋገር ብር 1,354,1ዏ9.50 /አንዴ ሚሉዮን ሶስት መቶ ሃምሣ አራት ሺ አንዴ 
መቶ ዘጠኝ ብር ከሀምሣ ሣንቲም / ብቻ ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6.2 አመሌካች የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ኪሣራው ሇተጠሪ    
እንዱከፇሌ የወሰነው አመሌካች ምንም አይነት ሥራ እንዲሌሠራ በመቁጠርና አመሌካች ሠርቶ 
ሇተጠሪ ያሥረከባቸውን የተወሰኑ ሥራዎች ከግንዛቤ ውስጥ ሣያስገባና ሑሳቡን ሣያቀናንስ ነው 
በማሇት  ክርክር በሰበር አቤቱታው አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ በበኩለ ሇዚህ ሰበር ችልት ጥር 19 ቀን 
2ዏዏ3 ዓ.ም በፅሐፌ በሰጠው መሌስ ጨረታ ወጥቶ ሇላሊ የሥራ ተቋራጭ የተሰጡትን የውሀ 
ጉዴጓዴ ቁፊሮ ሥራ መጠን በተመሇከተ በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ካቀረበው ክርክር የተሇየ 
መሌሥ ሰጥቷሌ፡፡ ተጠሪ ሇሰበር ችልት በሰጠው መሌስ በተራ ቁጥር 3 ሊይ ሇላሊ የሥራ ተቀራጭ 
በጨረታ የተሰጠው የሰባት /7/ ውሀ ጉዴጓዴ ቁፊሮ ሥራ መሆኑንና ይህም በአመሌካች የቁፊሮ 
ሥራ የተሠራሊቸውን የውሃ ጉዴጓድች እንዯማይጨምር በመግሇፅ ተከራክሯሌ፡፡ 
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    ይህም የተጠሪ ክርክር አመሌካች  በሥራ ውለ መሠረት ጥሌቀታቸው ሁሇት መቶ ሃምሣ 
ሜትር የሆነ የሶስት የውሀ ጉዴጓዴ ቁፊሮ ሥራ ሠርቻሇሁ በማሇት አመሌካች ከሥር ጀምሮ 
ያቀረበውን ክርክር በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ህግ ቁጥር 235 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት እንዲመነ 
የሚያስቆጥረው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በመሆኑም ይግባኝ ሰሚው ችልት አመሌካች ሁሇት የውሀ 
ጉዴጓዴ በመቆፇሩ እንጅ ሶስት የውሀ ጉዴጓዴ በውለ መሠረት የቆፇረ መሆኑን አሊስረዲም በሚሌ 
ምክንያት ተጠሪ ሇአመሌካች ሁሇት የውሀ ጉዴጓዴ የቆፇረበትን ዋጋ ይክፇሌ በማሇት የሰጠውን 
ውሣኔ ተጠሪ በሰበር ካቀረበው ክርክር አንፃር  በመመዘንና በማሻሻሌ ተጠሪ አመሌካች ሶስት የውሃ 
ጉዴጓዴ  የቆፇረበትን ዋጋ በውለ መሠረት የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

6.3 በሥር ፌርዴ ቤት በይግባኝና በሰበር በተሰጠው ውሣኔ መሠረት አመሌካች ሇተጠሪ 
ሉመሌስ የሚገባው በቅዴመ ክፌያ የወሰዯውን ገንዘብ  ያሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ይግባኝ ሰሚው ችልት  በሰጠው ውሣኔና በዚህ ሰበር ችልት በተሰጠው ውሣኔ መሠረት አመሌካች 
ሇተጠሪ መክፇሌ የሚገባው የመቀጫ ገንዘብና ኪሣራ /ካሣ/ እንዲሇ በውሣኔው ተገሌፆሌ፡፡ በላሊ 
በኩሌ ተጠሪ አመሌካች ሇሠራው  የሶስት ጉዴጓዴ ቁፊሮ  ሥራ በውለ መሠረት ተገቢውን ዋጋ 
እንዱከፌሌ ይህ ሰበር ችልት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

    በውሣኔው አመሌካች ከተጠሪ እንዯዚሁም ተጠሪ ከአመሌካች የሚጠይቁት የገንዘብ ዕዲ ያሇ 
መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም ዕዲውን በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 236 መሠረት 
በማቻቻሌ ተራፉ ገንዘብ የሚጠይቀውና በዚህ ፌርዴ የፌርዴ ባሇመብት የሚሆነውን ወገን ሇመሇየት 
ፌርደ ሇአፇፃፀም ምቹ በሚሆንበት መንገዴ ሇመስጠት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩን በዝርዝር ማየቱ 
አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ሀ/ አመሌካች ሇተጠሪ መክፇሌ ያሇበት ገንዘብ  

 አመሌካች ከተጠሪ ብር 1,838,292.27 /አንዴ ሚሉዮን ስምንት መቶ ሰሊሣ ስምንት ሺህ ሁሇት 
መቶ ዘጠና ሁሇት ብር ከሃያ ሰባት ሣንቲም/ በቅዴሚያ ክፌያ የወሰዯ መሆኑን ያሌካዯና 
በማመን የተከራከረ በመሆኑ ይህንን ገንዘብ አመሌካች ሇተጠሪ የመመሇስ ግዳታና ሀሊፉነት 
አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

 አመሌካች ሇሥራ ውለ መዘግየትና ሇውለ አሇመፇፀም በከፉሌ ሀሊፉነት ያሇበት መሆኑን 
በማረጋገጥ ሇተጠሪ ብር 528,52ዏ.47 /አምስት መቶ ሃያ ስምንት ሺህ አምስት መቶ አስር ብር 
ከአርባ ሰባት ሣንቲም/ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ ይግባኝ ሰሚው ችልት በሰጠው ውሣኔ መሠረት 
የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት፡፡ 

 ተጠሪ ሇውለ መዘግየትና አሇመፇፀም የበኩለን አስተዋፅኦ ያዯረገ መሆኑ በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ 
ስሇተረጋገጠ አመሌካች በሥራ ውለ መሠረት ያሌሠራውን ቀሪ ሰባት የውሃ ጉዴጓዴ ቁፊሮ 
ሥራ ተጠሪ ሇላሊ ተቋራጭ ሲሰጥ ከዯረሰበት ኪሣራ ግማሹን ብቻ አመሌካች የመሸፇን 
ሀሊፉነት እንዲሇበት ይኸ ሰበር ችልት የይግባኝ ሰሚውን ውሣኔ በማሻሻሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም አመሌካች ብር 1,354,109.50/አንዴ ሚሉዮን ሶስት መቶ ሃምሣ አራት ሺህ አንዴ 
መቶ ዘጠኝ ብር ከሃምሣ ሣንቲም/ ሇተጠሪ ካሣ ይክፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ በአጠቃሊይ 
አመሌካች ብር 3,72ዏ,918.09 /ሶስት ሚሉዮን ሰባት መቶ ሃያ ሺህ ዘጠኝ መቶ አሥራ 
ስምንት ብር ከዜሮ ዘጠኝ ሣንቲም/ የመክፇሌ ሀሊፉነት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
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 ሇ/ ተጠሪ ሇአመሌካች የሚከፌሇው ገንዘብ  

አመሌካች ሶስት የውሃ ጉዴጓድችን በውለ መሠረት የሠራ መሆኑን ተጠሪ በማረጋገጡ 
አመሌካች የሶስት ውሃ ጉዴጓዴ ቁፊሮ ሥራ ዋጋ ሇአመሌካች የመክፇሌ ሃሊፉነት እንዲሇበት በዚህ 
ችልት በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠውን ውሣኔ በማሻሻሌ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች 
ሶስቱን ጉዴጓድች ሇሠራበት ተጠሪ በውለ መሠረት ሉከፌሇው የሚገባው ብር 2,776,728.22/ሁሇት 
ሚሉዮን ሰባት መቶ ሰባ ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ ሃያ ስምንት ብር ከሃያ ሁሇት ሣንቲም/ እንዯሆነ 
በሥር ፌርዴ ቤት ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪ ዋጋው በውለ መሠረት ተሰሌቶ የቀረበ አይዯሇም የሚሌ 
ክርክር አሊቀረበም፡፡  

ስሇሆነም ተጠሪ ከሊይ መጠኑ የተገሇፀውን ገንዘብ ሇአመሌካች የመክፇሌ ሃሊፉነት አሇበት 
በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ አመሌካች ሇተጠሪ ከሚከፌሇው ብር 3,720,918.09 /ሶስት ሚሉዮን ሰባት መቶ 
ሃያ ሺ ዘጠኝ መቶ አሥራ ስምንት ብር ከዜሮ ዘጠኝ ሣንቲም/ ውስጥ ተጠሪ ሇአመሌካች 
የሚከፌሇው ብር 2,776,728.22 /ሁሇት ሚሉዮን ሰባት መቶ ሰባ ስዴስት ሺህ ሰባት መቶ ሃያ 
ስምንት ብር ከሃያ ሁሇት ሣንቲም/ ተቀንሶ ፣ /ተቻችል/ የሚቀረውን ብር 944,189.87/ዘጠኝ መቶ 
አርባ አራት ሺህ አንዴ መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ብር ከሰማኒያ ሰባት ሣንቲም/ አመሌካች ሇተጠሪ 
ይክፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 

1. የፋዯራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. ተጠሪ ሇአመሌካች መክፇሌ ያሇበት ገንዘብ አመሌካች ሇተጠሪ ከሚከፌሇው ገንዘብ ሊይ ከሊይ 

በውሣኔው በተገሇፀው መሠረት ከተቀናንሶ የቀረውን ብር 944,189.89 /ዘጠኝ መቶ አርባ 
አራት ሺህ አንዴ መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ብር ከሰማኒያ ሰባት ሣንቲም / አመሌካች ሇተጠሪ 
ይክፇሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኑ ሇየራሳቸው  ይቻለ፡፡ 
      መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

 

ሃ/ዱ 
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