የሰ/መ/ቁ.102668
ሰኔ 12 ቀን 2009 ዒ.ም.
ዲኞች፡- ዒሉ መሃመዴ
ተኽሉት ይመስሌ
ተፇሪ ገብሩ
ቀነአ ቂጣታ
ፀሃይ መንክር
አመሌካች/ዎች/፡- 1. ማክሲመም ኮንስትራክሽን ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ወኪሌ

አንዋር

አሉ ቀረቡ
2. አቶ መሉክ ዒሉ አሌቀረቡም
ተጠሪ-፡

የዯቡብ ብሓር ብሓረሰብና ህዝቦች ክሌሌ የሆሳዔና ከተማ የቤቶች ሌማት ፕሮጀክት

ጽ/ቤት
አሌቀረበም
በዚህ መዝገብ አመሌካችዎችና ተጠሪ ያቀረቡትን ክርክር፣ አንዯኛ አመሌካችና ተጠሪ
በመዝገብ ቁጥር 95733 ካቀረቡት ክርክር ጋር በማጣመር በፌ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/11/4/ መሰረት
በማጣመር መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

1. ጉዲዩ የቀረበው የስር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ተጠሪ በሁሇተኛው አመሌካች ሊይ
ያቀረበው የተከሳሽ

ከሳሽነት

ክስ በመቀበሌ አከራክረው

ውሳኔ

መስጠታቸውና

አንዯኛ

አመሌካች ህንፃን በጊዜዊነት ሲያስረክብ፣ የአንዯኛ አመሌች ወኪሌ ፣ አንዯኛ አመሌካች ዔዲ
ያሇበት መሆኑን በማመን የእዲ መተማመኛ ሰነዴ ፇርሟሌ በማሇት አንዯኛ አመሌካች ተጠሪ
በተከሳሽነት ከሳሽነት ክሱ የጠየቀውን ገንዘብ እንዱከፌሌ የሰጡት ውሳኔ ህጋዊ መሰረት
ያሇው መሆኑን በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች ከሳሽ ተጠሪ ተከሳሽ በመሆን
ተከራክረዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በአመሌካችዎች ሊይ አቅርቦ፣
አንዯኛና ሁሇተኛ አመሌካችዎች ስማቸው በከሳሽ ተከሳሽነት ተመዝግቦ ጉዲያቸው ታይቷሌ፡፡
ከዚህ

መዝገብ

ጋር

በተጣመረው

በሰበር

መዝገብ

ቁጥር

95733፣

ያቀረበው

በመጀመሪያ የታየው በሀዱያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትሲሆን፣ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት

ጉዲይ
ተጠሪ

ከሳሽ በዚህ ክርክር ተሳታፉ ያሌሆነው ህብረት ኢንሹራስ አ.ማ ተከሳሽ አንዯኛ አመሌካች
ጣሌቃ ገብ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡
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2. በዚህ መዝገብ ሇተያዘው ጉዲይ ክርክር መነሻ የሆነው አንዯኛ አመሌካች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ያቀረበው የክስ ማመሌከቻ ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ተጠሪ ከሚያሰራቸው
ኮንዯሚኒየም ቤቶች አምስት ኮንዯሚኒየም ቤቶችን በብር 1,862,626.74 /አንዯ ሚሉዮን
ስምንት መቶ ስሌሳ ሁሇት ሺኅ ስዴስት መቶ ሃያ ስዴስት ብር ከሰባ አራት ሳንቲም/ ከሳሽ
ሇተከሳሽ ሰርቼ ሊስረክብ ውሌ ተዋውያሇሁ፡፡ በውሊችን መሰረት፣ ከሳሽ ሶስት ኮንዯሚኒየም
ቤቶችን ስራ ሙለ በሙለ አጠናቅቄ አስረክቤአሇሁ፡፡ ሁሇት የኮንዯሚኒየም ቤቶች ተከሳሽ
አሇባቸው የሚሇውን የግንባታ ጉዴሇት አስተካክዬ ሇማስረከብ ከሳሽ ጥያቄ ባቀርብም ተከሳሽ
ባሇመፇቀደ፣ በሁሇቱ ቤቶች ሊይ አሇ የተባሇውን ጉዴሇት ሇማስተካከሌ የሚሆን ገንዘብ
አስቀርቶ ላሊውን ክፌያ እንዱከፌሇኝ ብጠይቀው ተከሳሽ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህ የሁሇት
ህንፃ የጉዴሇት ማስተካኪያ ወጭ በመቀነስ፣ ሇሰራሁት ጠቅሊሊ ስራ ተከሳሽ ብር 1,018,898
/አንዴ ሚሉዮን አስራ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና ስምንት ብር/ መክፇሌ ሲገባው
ያሌከፇሇኝ በመሆኑ እንዱከፌሌ ውሳኔ ይሰጥሌኝ የሚሌ ይዘት ያሇው ክስ አቅርቧሌ፡፡
3. ተጠሪ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በተከሳሽነት ቀርቦ፣ ህንፃዎቹ ሲገነቡ ሇህንጻዎች ግንባታ
የሚያገሇግለት የግንባታ ማቴሪያልች ያቀረበው

ተከሳሽ ነው፡፡ በዚህ መሰረት ከሳሽ ከሰሪው

ስራ ሊይ ግንባታ ማቴሪያሌ ዋጋ ተከሳሽ ቀንሶ የማስቀረት መብት አሇው፡፡ በዚህ መሰረት
የአምስቱ ኮንድሚኒየም ቤቶች ጠቅሊሊ ዋጋ ከሳሽ በክስ ማመሌከቻው ሊይ የገሇጸው ሲሆን፣
ከሳሽ በቅዴመ ክፌያነት ብር 323934.90 /ሶስት መቶ ሃያ ሶስት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰሊሳ
አራት ብር

ከዘጠና ሳንቲም/ ወስዶሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከሳሽ የመጀመሪያ ዙር ክፌያ ብር

157,109.07 /አንዴ መቶ ሃምሳ ሰባ ሺኅ አንዴ መቶ ዘጠኝ ብር ከዜሮ ሰባት ሳንቲም/
ተከፌልታሌ፡፡ ከሳሹ በአጠቃሊይ ብር 481,043.97/አራት መቶ ሰማንያ አንዴ ሺህ አርባ
ሶስት ብር ከዘጠና ሰባት ሳንቲም/ ተከፌልታሌ፡፡ ከሳሽ ከሰራቸው አምስት ህንፃዎች ውስጥ
ሁሇቱ ሇሰው መኖሪያነት ሉያገሇግለ እንዯማይችለ በአማካሪ መሀንዱስና በአዱስ አበባ
ዩንቨርስቲ

የምዴህስና

የትምህርት

ክፌሌ

ተረጋግጧሌ፡፡

በመሆኑም

ከሳሽ

ሇተከሳሽ

የሚከፇሇውና የሚመሌሰው ሂሳብ ያሇበት መሆኑን በማረጋገጥ መተማመኛ የሰጠ በመሆኑ
ተከሳሽ ገንዘብ እንዴከፌሇው የቀረበው ክስ የህግ ዴጋፌ የላሇውና በማስረጃ ያሌተዯገፇ
በመሆኑ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
4. የስር ተከሳሽ የሆነው ተጠሪ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ
አቅርቧሌ፡፡ የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ይዘት ከሳሽ ሇህንፃዎቹ ግንባታ ከተከሳሽ የተረከበውን
በቀዴመው ዋጋው ብር 370,666.87 /ሶስት መቶ ሰባ ሺህ ስዴስት መቶ ስሌሳ ስዴስት ብር
ከሰማኒያ ሰባት ሳንቲም/ አሁን ባሇው ሆሳዔና ከተማ ውስጥ ባሇው የገባያ ዋጋ ብር
1,195,231.55/አንዴ ሚሉዮን አንዴ መቶ ዘጠና አምስት ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሳ አንዴ ብር
ከሃምሳ አምስት ሳንቲም/ ሇህንፃ ግንባታ ሳይሆን ሇግሌ ጥቅሙ ያዋሇ ሇመሆኑ አሁን ባሇው
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የገበያ ዋጋ ሉከፌሌ ይገባዋሌ፡፡ በመጀመሪያ ዙር ከተከፇሇ ገንዘብ ተመሊሽ ሉዯርግ የሚገባው
ብር 137,147 አንዴ መቶ ሰሊሳ ሰባት ሺህ አንዴ መቶ አርባ ሰባት ብር/ እንዱመሇስና
በሁሇቱ የተበሊሹ ህንፃዎች ሉከፌሌ የሚገባው መቀጫ ብር 75,808.81 /ሰባ አምስት ሺህ
ስምንት መቶ ስምንት ብር ከሰማኒያ አንዴ ሳንቲም በዴምሩ ብር 1,590,187.37 /አንዴ
ሚሉዮን አምስት መቶ ዘጠና ሺህ አንዴ መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ከሰሊሳ ሰባት ሳንቲም/
ከሳሽና የተከሳሽ ስራ አስኪያጅ አቶ መሌክ ዒሉ /ሁሇተኛ አመሌካች በአንዴነትና በነጠሊ
እንዱከፌ ይወሰንሌኝ በማሇት ጠይቋሌ፡፡
5. ሁሇተኛ ተጠሪ በተከሳሽ ሊይ ያቀረብኩት ክስ ስላሇ እኔን ተከሳሽነት ከሳሽነት ባቀረበው ክስ
ገንዘብ በአንዴነትና በነጠሊ ያቀረበው ክስ ስነ ስርዒታዊ አይዯሇም የሚሌ የመጀመሪያ ዯረጃ
የክስ መቃወሚያ አቅርቧሌ፡፡ የተከሳሽ ከሳሽ የከሳሽ ተከሳሽና አቶ መሌክ ዒሉ በአንዴነትና
በነጠሊ እንዱከፌለት በተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ያቀረበው ገንዘብ የህግ መሰረት የላሇው ነው፡፡
ከሳሽ ከተከሳሽ የሚጠይቀው ቀሪ ሑሳብ ያሇበት ሆኖ እያሇ፣ እንዯገና ገንዘብ ሉከፌለኝ
ይገባሌ በማሇት ያቀረበው ክስ የህግ ዴጋፌ የላሇውና በማስረጃ ያሌተዯገፇ በመሆኑ ውዴቅ
ይዯረግሌኝ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን
ክርክርና የሰነዴ ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ ከሳሽ /አንዯኛ አመሌካችና/ ተከሳሽ /ተጠሪ/
የአምስቱን ህንፃዎች እርክክብ ሲፇጽሙ፣ ከሳሽ በተከሳሽ የሚከፌሇው ብር 406,446.49
/አራት መቶ ስዴስት ሺህ አራት መቶ አርባ ስዴስት ብር ከአርባ ዘጠኝ ሳንቲም/ ያሇበት
መሆኑን በመግሇጽ የዔዲ መተማመኛ ፇርሞና በመሀተም አረጋግጦ ሰጥቷሌ፡፡ ይህም ከሳሽ
በተከሳሽ ሊይ ያቀረበው የክፌያ ጥያቄ ተገቢነት የላሇው መሆኑን ስሇሚያረጋግጥ፣ ከሳሽ
ያቀረበውን ክስ ሙለ በሙለ ውዴቅ አዴርጌዋሇሁ፡፡ በአንፃር ተከሳሽ በተከሳሽ ከሳሽነት
ከጠየቀው ገንዘብ ውስጥ ብር 406,446.49 /አራት መቶ ስዴስት ሺህ አራት መቶ አርባ
ስዴስት ብር ከአርባ ዘጠኝ ሳንቲም/ እና የመቀጫ ገንዘብ ብር 257,808.81 /ሁሇት መቶ
ሀምሳ ሰባት ሺህ ስምንት መቶ ስምንት ብር ከሰማኒያ አንዴ ሳንቲም በዴምሩ ብር
664,255.30 /ስዴስት መቶ ስሌሳ አራት ሺህ ሁሇት መቶ ሃምሳ አምስት ብር ከሰሊሳ
ሳንቲም/ ከሳሽና አቶ መሇክ ዒሉ በአንዴነትና በነጠሊ ሇተከሳሽ ይክፇለ በማሇት በመዝገብ
ቁጥር 111544 ግንቦት 7 ቀን 2006 ዒ/ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካችዎች በዚህ ውሳኔ ቅር
በመሰኘት ሇፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 101881 ሰኔ 25 ቀን 2006 ዒ/ም በሰጠው ትዔዛዝ
የአመሌካችዎችን በፌ/ስ/ስ/ህግ/ቁ/ 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡
6. በሰበር መዝገብ ቁጥር 95733 መነሻ የሆነውን ክስ ሇሀዱያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያቀረበው
ተጠሪ ነው፡፡ ተጠሪ ሇሀዱያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 09656 ባቀረበው ክስ
ከአንዯኛ አመሌካች አምስት የኮንድሚኒየም ቤቶች ሰርቶ የማስረከብ ከከሳሽ ጋር የህንፃ ስራ
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ውሌ ሲዋዋሌ ተከሳሽ ህብረት ኢንሹራንስ /አ.ማ/ እስከ ብር 182,262.64 /አንዴ መቶ
ሰማኒያ ሁሇት ሺ ሁሇት መቶ ስሌሳ ሁሇት ብር ከስሌሳ አራት ሳንቲም/ የመሌካም ስራ
አፇጻጸም ዋስትና ሰጥቷሌ፡፡ የስራ ተቋራጩ ስራውን በተሟሊ ሁኔታ ያሊስረከበ በመሆኑ
ተከሳሽ ዋስትና የሰጠበትን ገንዘብ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ክስ አቅርቧሌ፡፡ ተከሳሽ
የነበረው ህብረት ኢንሹራንስ /አ.ማ/ ክስ ያቀረበበትን የዋስትና ገንዘብ የማይከፌሌበትን
ምክንያት ዘርዝሮ ተከራክሯሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች ጣሌቃ ገብቶ፣ በህንጻዎቹ ግንባታ ሊይ
ጉዴሇት የላሇ በመሆኑ የከሳሽ ክስ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሀዱያ ዞን
ከፌተኛ ፌ/ቤት የግራቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ የስራ ተቋራጭ /ጣሌቃ ገብ/
ከሰራቸው

አምስት

ህንጻዎች

ውስጥ

ሁሇቱ

ህንጻዎች

ጉዴሇት

ያሇባቸው

መሆኑ

ተረጋግጧሌ፡፡ ስሇዚህ ተከሳሽ ዋስትና የሰጠበትን ብር 182,262.24 /አንዴ መቶ ሰማኒያ
ሁሇት ሺ ሁሇት መቶ ስሌሳ ሁሇት ብር ከሃያ አራት ሳንቲም / ሇከሳሽ ሉከፌሌ ይገባሌ
በማሇት በመዝገብ ቁጥር 09656 ሰኔ 7 ቀን 2005 ዒ.ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች
ይህንን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇዯቡብ ብሓር ብሓረሰቦችና ሔዝቦች ክሌሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት አቅርቧሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመዝገብ ቁጥር 01945 ህዲር 12 ቀን 2006
ዒ.ም በሰጠው

ትእዛዝ

የአመሌካችን

የይግባኝ ቅሬታ

በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.

337

መሰረት

ሰርዞታሌ፡፡
7.

አመሌካች በሰበር መዝገብ ቁጥር 95733 የሆሳዔና ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት የሰጡትን ውሳኔ በመቃወም ታህሳስ 8 ቀን 2006 ዒ.ም በተጻፇ

የሰበር አቤቱታ

አመሌካች ከተጠሪ የምጠይቀው ቀሪ ክፌያ ያሇኝ መሆኔን ገሌጬ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ክስ አቅርቤአሇሁ፡፡ የተሰሩት ቤቶች ጉዴሇት አሇባቸው ወይም የሇባቸውም የሚሇው ጭብጥ
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ታይቶ ከመወሰኑ በፉት፣ የሀዱያ ዞን የሔንጻው ግንባታ ጉዴሇት
ያሇበት ነው በማሇት ሇመሌካም ስራ አፇጻጸም ዋስትና ከሔብረት ኢንሹራንስ /አ.ማ/
የተያዘው ገንዘብ ሇተጠሪ እንዱከፌሌ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው የሚሌ
የሰበር አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ጥር 16 ቀን 2006 ዒ.ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
ተጠሪ አመሌካች ባቀረበው የሰበር አቤቱታ ሊይ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረበ ሲሆን
የአንዯኛ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ የሚሌበትን ምክንያት በመዘርዘር
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ጉዲዩ ሇዚህ ሰበር ችልት ሲቀርብ የተያዘው ጭብጥ የሀዱያ ዞን ከፌተኛ
ፌ/ቤት እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት አንዯኛ አመሌካች የፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 8 በመጥቀስ
ያቀረበው መቃወሚያ የማሇፊቸው አግባብነት በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን የሚሌ ነው፡፡ ጉዲዩ
በሰበር መዝገብ ቁጥር 102668 /በዚህ መዝገብ የቀረበው አቤቱታ ያስቀርባሌ የሚባሌ ቢሆን
ሇመጠባበቅ በሚሌ ከመጋቢት 29 ቀን 2007 ዒ.ም ጀምሮ ቀነ ቀጠሮ ሲሇወጥ ቆይቶ፣
ጥቅምት 2 ቀን 2008 ዒ.ም በመዝገብ ቁጥር 95733 ያቀረበው የሰበር አቤቱታ ግራቀኙ
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ያዯረጉት ክርክር ከዚህ መዝገብ ጋር ተጣምሮ እንዱታይ ትእዛዝ የተሰጠበት በመሆኑ ከዚህ
መዝገብ ጋር ተጣምሮ ታይቷሌ፡፡
8. በዚህ መዝገብ ማሇትም በሰበር መዝገብ ቁጥር 102668 አመሌካችዎች ሏምላ 2 ቀን 2006
ዒ.ም የተጻፇ የሰበር አቤቱታ ያቀረቡት፣ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የሰጡትን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ አመሌካችዎች በጋራ
ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሁሇተኛ አመሌካች በተጠሪ ሊይ ያቀረበው ክስ የሇም፡፡ ተጠሪ ክስ
ያሊቀረበበት ሁሇተኛ አመሌካችን በመጨመር ያቀረበውን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ከሔግ አግባብ
ውጭ ተቀብሇው የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጡት ውሳኔ የሔግ መሰረት
የላሇው በመሆኑ ውዴቅ ሉዯረግ ይገባዋሌ፡፡ የህንጻዎቹ ጊዜዊ እርክብክብ ሲፇጸም ሁሇቱ
የኮንድሚኒየም ቤቶች ሙለ ሇሙለ እንዱፇርሱ አንዯኛ አመሌካች እንዯተስማማ፣ አንዯኛ
አመሌካች ሇተጠሪ ብር 406,446.59 /አራት መቶ ስዴስት ሺ አራት መቶ አርባ ስዴስት ብር
ከሃምሳ ዘጠኝ ሳንቲም/ እንዲሇበት የዔዲ መተማመኛ ፇርሞ ሰጥቷሌ የተባሇው ሰው ይህንን
ሇማዴረግ የውክሌና ስሌጣን የላሇው መሆኑን ገሌጸን ተከራክረን እያሇን የስር ፌ/ቤት ፣
ሇጉዲዩ

የማይመሇከተው

ሰው

የፇረመውን

ፉርማ

ሰነዴ

መሰረት

በማዴረግ

የአንዯኛ

አመሌካች ክስ ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግና የተጠሪን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በመቀበሌ
የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የስር ፌ/ቤትና ይግባኝ ሰሚው
ችልት አመሌካችዎች የመቀጫ ገንዘብ እንዱከፌሌ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡
9.

ተጠሪ ታህሳስ 16 ቀን 2007 ዒ.ም የተጻፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ 2ኛ አመሌካች
የአንዯኛ አመሌካች ስራ አስኪያጅ በመሆኑና አንዯኛ አመሌካች ሇፇጸመው ጉዴሇትና ጥፊት
በንግዴ ሔጉ መሰረት ሃሊፉነት ስሊሇበት፣ በአንዴነትና በነጠሊ ተጠያቂ እንዱሆን መወሰኑ
ተገቢ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የውክሌና ስሌጣን በተመሇከተ አዱስ ያቀረበ የፌሬ ጉዲይ
ክርክር ነው ከዚያም በኋሊ አንዯኛ አመሌካች ያዯረጋቸው መጻጻፍች ስሊለ የአመሌካችዎች
ክርክር ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ በግራቀኙ በኩሌ የሁሇቱም የሰበር
መዛግብት ማሇትም በዚህ መዝገብና በሰበር መዝገብ ቁጥር 95733 ግራቀኙ ያቀረቡት ክርክር
ከሊይ በአጭሩ የተገሇጸው ሲሆን በትክክሇኛ ፌርዴ አሰጣጥ ይረዲን ዘንዴ የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት የመዝገብ ቁጥር 111544 ቀርቦ ከመዝገቡ ጋር እንዱያያዝ ተዯርጓሌ፡፡

10. ከስር የክርክሩ አመጣጥና በሁሇቱ የሰበር መዛግብት ግራቀኙ ያቀረቡት የጽሐፌ ክርክር ከሊይ
የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው በፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌ/ቤት በተዯረገው ክርክር በተጠሪ ሊይ ክስ ያቀረበው አንዯኛው አመሌካች ነው፡፡ ተጠሪ
የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ሲያቀርብ፣ በተጠሪ ሊይ ክስ ያሊቀረበውን ሁሇተኛውን አመሌካች
በተከሳሽ ተከሳሽነት በመጨመር ክስ የቀረበ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ የከሳሽ ተከሳሽ ከሳሽነት
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ክስ ሉያቀርብ የሚችሇው በከሳሽ ሊይ እንዯሆነና፣ ተከሳሽ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ሢያቀርብ
በፌታብሓር ስነ-ስርዒት ሔግ ቁጥር 224 የተገሇጸውን ስርዒት መከተሌ ያሇበት መሆኑ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁ. 234 ንዐስ አንቀጽ 1/ረ/ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የተከሳሽ ከሳሽነት
ክስ ተከሳሹ ሲያቀርብ የፌርዴ ቤቱ ስሌጣን እንዳት እንዯሚወሰን በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 30
ተዯንግጓሌ፡፡ ተጠሪ በከሳሽነት ያሌተሳተፇ ሶስተኛ ወገን /ሁሇተኛ አመሌካች/ ከአንዯኛ
አመሌካች ጋር አጣምሮ ክስ ሇማቅረብ ከፇሇገ፣ በፌታብሓር ስነ-ስርዒት ሔግ ቁጥር 36
ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት አንዯኛ አመሌካችንና ሁሇተኛ አመሌካችን አጣምሮ በአዱስ መዝገብ
በመክሰስ መዝገቡ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁ. 11/1/ አንዯኛ አመሌካች ካቀረበው ክስ ጋር ተጣምሮ
እንዱታይሇት ከሚያመሇክት በስተቀር፣ በተጠሪ ሊይ ክስ ያሊቀረበውን ሁሇተኛ አመሌካችን
በተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ውስጥ ስሙን መዝግቦና ጨምሮ ማቅረቡ፣ ከሊይ የተጠቀሱትን የሔግ
ዴንጋጌዎች ያሌተከተሇ ሆኖ እያሇ፣ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ በሔግ ከተዯነገገው ስርዒት ውጭ ሁሇተኛው አመሌካች ሊይ
ያቀረበውን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ተቀብሇው ውሳኔ መስጠታቸው መሰረታዊ የሔግ ስህተት
ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
11. ሁሇተኛ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇውሳኔው መሰረት ያዯረገው መስከረም 21 ቀን 2004
ዒ.ም የተዯረገው የጊዜዊ እርክብክብ ቅጽ ሊይ አንዯኛ አመሌካች ሇተጠሪ የሚመሌሰው ብር
406,446.49 /አራት መቶ ስዴስት ሺ አራት መቶ አርባ ስዴስት ብር ከዜሮ አርባ ዘጠኝ
ሳንቲም/ እዲ ያሇበት መሆኑን ያሚገሌጽ ሰነዴ ነው ፡፡ አመሌካች ይህ በጊዜዊ እርክብክብ
ቅጹ ሊይ የተገሇጸው የሑሳብ ስላት ትክክሌ አሇመሆኑን በመግሇጽ አንዯኛ አመሌካች ሙለ
በሙለ ሰርቶ ሇስራ ከባቻው ሶስት ህንጻዎች መክፇሌ የሚገባውን ክፌያ ያሌከፇሇ መሆኑን፣
በመግሌጽ

የተከራከር

ሲሆን

ይህንኑ

በተመሇከተ

ያስረደሌኛሌ

የሚሊቸውን

የሰነዴ

ማስረጃዎች በማስረጃነት ያቀረበ መሆኑን፣ አንዯኛ አመሌካችና ተጠሪ በቃሌ በጽሁፌ
ካዯረጉት

ክርክር

ተረዴተናሌ፡፡

ይህንንም

ክርክር

መነሻ

በማዴረግ

የተሇያዩ

የሙያ

አስተያየቶች ከተሇያዩ መስራያ ቤቶች የተሰጡ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት
ተጠሪ መስከረም 22 ቀን 2004 ዒ/ም በተዋሇው ጊዜዊ የእርክብክብ ቅጽ ሊይ ያስፇሩትን
የሑሳብ ስላቶ በማስረጃነት የሚጠቀም ከሆነ፣ የጊዜዊ የእርክብክብ ቅጽ ሊይ የሰፇሩ ፌሬ
ነገሮች አገሌግልት የሚስጡት ሙለ እርክብክብ እስኪፇጸምና የመጨረሻው ሑሳብ ተሰርቶ
ውጤቱ እስኪታወቅ ዴረስ ብቻ ነው ወይስ አይዯሇም? ጊዜዊ እርክብክብ ቅጹ ሊይ የተገሇጸው
የሑሳብ ስላት በስራ ተቋራጩና በአስሪው መካከሌ የሚፇሇገውን ክፌያና ሑሳብ ሇማስረዲት
የሚችሊ ሰነዴ ነው ከተባሇ፣ የዔዲው መታማመኛ የተፇርመው አመሌካችን ወክል የዔዲ
መተማመኛ የመፇርም ስሌጣን ባሇው ሰው ነው ወይስ አይዯሇም? የሚለትን ነጥቦች
በጭብጥነት ይዞ ማጣራት ነበረበት፡፡ በዚህ ቅጽ ሊይ የፇረመው ሰው ማንነቱ ያሌተገሇጸ

110

ወይም ስሙን ያሌተጻፇ

ሲሆን ተጠሪ ጊዜዊ እርክብክብ ቅጹ የተፇርመው በአንዯኛ

አመሌካች ስራ እስኪያጅ ነው የሚሌ ክርክር በስር ፌርዴ ቤትና ሇዚህ ሰበር ችልት በቀረበው
ክርክር አሊቀረበም፡፡
11. ሰነደ አመሌካች ስራ አስኪያጅ በወከሇው ሰው የተፇርመ ነው የሚሌ ክርክር ቀርቧሌ፡፡
የአንዯኛ አመሌካች ስራ አስከያጅ ወርቅነህ አብዩ ህዲር 24 ቀን 2003 የሰጡት የውክሌና
ሰነዴ ተወካዩ በኩንባያው ስም የዔዲ መተማመኛ እንዱፇርም ስሌጣን የማይሰጠው መሆኑን
በትዔዛዝ ከቀረበው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መዝገብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ኩባንያውን
ወክል የዔዲ መተማመኛ ሇመፇርም የውክሌና ስሌጣን በላሇው ሰው የተፇረው የዔዲ
መተማመኛ ሰነዴ መነሻ የስር ፌርዴ ቤት አንዯኛ

አመሌካች ያቀረበውን ክስ ሙለ

በሙለ ውዴቅ ማዴርጉና በተጠሪን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ተቀብል ውሳኔ መስጠቱ ህጋዊ
መሰረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በዚህ ምክንያት የስር ፌርዴ ቤት የፌታብሓር ስነ
ስርዒት ህግ ቁጥር 136(1) መሰረት ባሇሙያዎችን በመመዯብ፤
(ሀ) አንዯኛ አመሌካች በውለ መሰረት ሰርቶ ሊስረከባቸው ሶስት የኮንዯሚኒየም ህንጻዎች ግንባታ
ተጠሪ መክፇሌ የሚገባው ጠቅሊሊ ክፌያና አንዯኛ ተጠሪ ሇአመሌካች መመሇስ የሚገባው
የግንባታ የማቴሪያሌ ዋጋ ምን ያህሌ ነው፡፡
(ሇ) ጉዴሇት አሇባቸው የተባለት ሁሇት ህንጻዎች ሊይ ያለ ሁለም ኮሇኖችና የመሬት ውስጥ
ስራዎች ሙለ በሙለ ፇራሽ ይሆናለ አይሆኑም? አንዯኛ አመሌካች ከመሬት በታችና
መሰረቱን ሇማውጣት ሇሁሇቱ ህንጻዎች የሰራው ስራ ግምትና፣ ህንጻዎቹን በመስራት
የወሰዯው የማቴሪያሌ ግምት ምን ያህሌ እንዯሆነ ተመዝኖ እንዱመጣ በማዴረግና፣ ሁሇቱ
ህንጻዎች ሊይ ሇታየው ጉዴሇት ተጠሪ ሉጠይቅ የሚችሇው የጉዲት ካሳ ነው ወይስ
የመቀጫ ገንዘብ የሚሇውን፣ በማመዛዘን የአንዯኛ አመሌካችን ክስና የተጠሪን የተከሳሽ
ከሳሽነት ክስ መወሰን ሲገባው መስከረም 22 ቀን 2004 ዒ/ም በተምሊው የጊዜዊ ዔርክብክብ
ቅጽ ሊይ ብቻ በመመስረት የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ
አግኝተነዋሌ፡፡
12. ሶስተኛው በሰበር መዝገብ ቁጥር 95733 የተያዘው ጭብጥ የሚመሇከት ነው፡፡ ተጠሪ በሀዱያ
ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ ያቀረበው ሇመሌካም ስራ አፇጻጸም ዋስትና በሰጠው በህብረት
ኢንሹራንስ (አ.ማ) ሊይ ነው፡፡ የመሌካም ስራ አፇጻጸም ዋስትና የሰጠው የኢንሹራንስ
ዴርጅት አንዯኛ አመሌካች ሉያነሳቸው የሚችሊቸውን መከራከሪያዎች ሁለ በማንሳት
ሇመከራከር የሚችሌ መሆኑ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1926 ንዐስ አንቀጽ 2 ተዯንግጓሌ፡፡
ከዚህ አንጻር ተጠሪ ሇመሌካም ስራ አፇጻጸም ዋስትና የሰጠውን የኢንሹራንስ ዴርጅት

111

በሰጠው የዋስትና ግዳታ መሰረት እንዴፇጽምሇት በሀዱያ ዞን ክስ ያቀረበው ዋስትና ቦንዴ
የሰጠውን ዴርጅት ዋስትና የገባቢትን ገንዘብ እንዱከፌሌ ሇመጠየቅ በመሆኑ አንዯኛ
አመሌካች የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 8 በመጥቀስ ያቀረበውን መቃወሚያ የበታች ፌርዴ ቤቶች
ማሇፊቸው መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አሊገኘነውም፡፡
13. አንዯኛ አመሌካች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ ሲያቀርብ ከሰራቸው አምስት ህንጻዎች
ውስጥ

ሁሇቱ

ጉዴሇት

ያሇባቸው

መሆኑንና

የሁሇቱን

ጉዴሇት

ሇማስተካከሌ

የሚያስፇሌገውን ገንዘብ ገምት አቅርቧሌ፡፡ የአንዯኛ አመሌካች የስራ አፇጻጸም ዋስትና
የሰጠው ህብረት ኢንሹራንስ (አ.ማ) ሇተጠሪ እንዱከፌሌ የተወሰነበት ብር 186,262.62
/አንዴ መቶ ሰማኒያ ስዴስት ሺ ሁሇት መቶ ስሌሳ ሁሇት ብር ከስሌሳ ሁሇት ሳንቲም/
የአንዯኛ አመሌካች የተጠሪ ሑሳብ ተሰርቶ አንዯኛ አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፌሇው ዔዲ
ካሇ፣ ከአንዯኛ አመሌካች ዔዲ ሊይ ሉቀነስ የሚገባው በመሆኑ የስር ፌርዴ ቤት በዚህ
ፌርዴ ተራ ቁጥር 11 የተያዙትን ጭብጦች ካጣራ በኋሊ ሉከተሇው የሚገባ የክርክር
አመራር ነው፡፡ ከዚህ ውጭ የሀዱያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ተጠሪ ሇአንዯኛ አመሌካች የስራ አፇጻጸም ዋስትና ቦንዴ በሰጠው የኢንሹራንስ ዴርጅት
ሊይ ያቀረበውን ክስ ተቀበሇው የሰጡት ውሳኔ የፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 8 ዴንጋጌን የማይጥስና
መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
14. ከሊይ በዝርዝር በገሇጽናቸው ምክንያቶች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት አንዯኛ አመሌካች ያቀረበውን ክስ ሙለ በሙለ ውዴቅ በማዴረግና የተጠሪን
የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በመቀበሌ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው
በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 111544 ግንቦት 7 ቀን 2006 ዒ/ም
የሰጠው ውሳኔና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር
101881 ሰኔ 25 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው ትዔዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዚህ ፌርዴ በተራ ቁጥር 11 የተያዙትን ጭብጦች
በገሇሌተኛ ባሇሙያዎች ተጣርተው እንዱቀርቡሇት በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 136(1) መሰረት
ትዔዛዝ በመስጠትና ዔውነቱን ሇማረጋገጥ የሚያስችለ ማስረጃዎችን በማስቀረብ ወይም
ምስክሮችን በመስማት የአንዯኛ አመሌካች ክስና የተጠሪን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ሊይ
ሊቀረቡት የዲኝነት ጥያቄ ሊይ ውሳኔ እንዱሰጥበት ጉዲዩን በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 343(1)
መሰረት መሌስን ሌከንሇታሌ፡፡
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3. ሁሇተኛ አመሌካች ሊይ ተጠሪ ያቀረበው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ፣ በህጉ ከተዯነገገው
ስርዒት ውጭ የቀረ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ወስነናሌ፡፡
4. የሀዱያ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 09656 ሰኔ 7 ቀን 2005 ዒ/ም
የሰጠው ውሳኔና የዯቡብ ብሓርብሓረስቦችና ህዝቦች ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመዝገብ
ቁጥር 01945 ህዲር 12 ቀን 2006 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡
5. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአንዯኛ አመሌካችንና ተጠሪ አከራክሮ ውሳኔ ሲሰጥ፣
ሇአንዯኛ አመሌካች የስራ አፇጻጸም ዋስትና የሰጠው ህብረት ኢንሹራንስ (አ.ማ) ሇተጠሪ
እንዱከፌሌ በፌርዴ የተወሰነበትን ገንዘብ ከግምት ውስጥ በማስገባት የሂሳብ ስላቱ
እንዱሰራ በማዴረግ ውሳኔ ሉሰጥበት ይገባዋሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡
6. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇራሳቸው ይቻለ፡፡
7. የዚህ ውሳኔ ግሌባጭ ከሰበር መዝገብ ቁጥር 95733 ጋር ይያያዝ መዝገቡ ወዯ መዝገብ
ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
መ/ተ
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