የሰ/መ/ቁ. 97023
ታህሳስ 28 ቀን 2009 ዒ/ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ
ተኽሉት ይመሰሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጳውልስ አርሺሶ
አመሌካች፡- የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር መንገድች ባሇስሌጣን - ፊሲሌ በሇጠ ቀረቡ
ተጠሪ፡- አቶ አምባቸው ፇቀዯነህ - አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካች ሇተጠሪ ሉከፇሇው የሚገባው ክፌያ ምን ያህሌ እንዯሆን
ሂሳቡ በአግባቡ ተጣርቶ አሌቀረበም በማሇት አመሌካች የሚያቀርበውን ክርክር በማሇፈ፣
የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ህጋዊ ስርዒትንና አሰራርን የተከተሇ ነው ወይስ
አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ በሰበር አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ አመሌካችና ተጠሪን የሚያከራክራቸው አመሌካች
1998 ዒ/ም የበጀት አመት ሊከናወነው የመንገዴ ስራ ፕሮጅት የሚያገሇገሌ ገረጋንቲ፣ ሶቦ
ቤዝ የተፇጨ ገረጋንቲ፣ የአስፓሌት ጠጠርና ቀይ አሸዋ ሇማጓጓዝና አፇር እንዱዯፊሇት
ባወጣው ጨረታ ተወዲዴሮ ተጠሪ በማሸነፈ ተጠሪ ሇአመሌካች የሰጠው የማጓጓዝ ግሌጋልት
መጠንና ዋጋ የሚመሇከት ሆኖ ተጠሪ ሇአመሌካች የሚከፇሇው ቀሪ ክፌያ አሇ ወይስ የሇም?
አመሌካች ሇተጠሪ የሚከፌሇው ቀሪ ክፌያ አሇ ከተባሇ፤ የክፌያው መጠን ምን ያህሌ ነው?
የሚለት ጭብጦች ናቸው፡፡
2. ተጠሪ አመሌካች በውለ መሰረት ሇሰጠው የማቴሪያሌ ማጓጓዝ ግሌጋልት ሉከፌሇው የሚገባ
ብር 3,204,391.23 (ሶስት ሚሉዮን ሁሇት መቶ አራት ሺ ሶስት መቶ ዘጠና አንዴ ብር ሃያ
ሶስት ሳንቲም) ያሌከፇሇን ስሇሆነ ቀሪ ክፌያ እንዱከፇሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ሀምላ 2 ቀን
1999 ዒ/ም የተጻፇ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ውሌ መኖሩን ሳይክዴ ተጠሪ በተጭበረበረ
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ሰነዴ ክፌያ የወሰዯ መሆኑን ገሌፆና የተጠሪን ክስ ክድ ተከራክሯሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት ሰይዴ ዒሉ የተፇቀዯሊቸው የሑሳብ አዋቂዎችሑሳቡን አጣርቶ እንዱያቀርብ
ካዯረገ በኋሊ፣ አመሌካች ሇተጠሪ ብር 3,747,741.44 (ሶስት ሚሉዮን ሰባት መቶ አርባ
ሰባት ሺ ሰባት መቶ አርባ አንዴ ብር ከአርባ አራት ሳንቲም)ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት
በመዝገብ ቁጥር 57330 ህዲር 19 ቀን 2001 ዒ/ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ
ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡
3. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካች የስር ፌርዴ ቤት በመዝገብ
ቁጥር 57330 ህዲር 19 ቀን 2001 ዒ/ም የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ባቀረበው የይግባኝ
ቅሬታ ሊይ ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ካዯረገና የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋሊ፡- (ሀ) ተጠሪ
የኮንስትራክሽን ማቴሪያልች ያጓጓዘበት ዔርቀት ቀዴሞ ተሇክቶ የውለ አካሌ ሆኗሌ ወይስ
አሌሆነም? (ሇ) አመሌካችና ተጠሪ አፇር ሇማጓጓዝና ላልች የኮንስትራክሽን ማቴሪያሌ
ሇማጓጓዝ በአንዴ ጨረታ ሁሇት የተሇያዩ ውልች ተዋውሇዋሌ? በክፌያ ሂዯት ተጠሪ አፇር
ሇማጓጓዝና ላልች የኮንስትራክሽን ማቴሪያልችን ሇማጓጓዝ የሰራቸውን ስራዎች ቀሊቅል
የክፌያ ጥያቄ አቅርቦ ክፌያ ወስዶሌ ወይስ አሌወሰዯም (ሏ) ተጠሪ ሇክፌያ አቅርቦ ክፌያ
ከወሰዯባቸው ሰነድች መካከሌ የተጭበረበሩና በመመሳጠር አግባብ ክፌያ የተፇጸመባቸው
ሰነድች አለ ወይስ የለም? (መ) ሑሳቡ በገሇሌተኛ ባሇሙያ እንዯያጣራ ማዴረግ የሚመሇከቱ
ጨብጦችን በመያዝ የስር ፌርዴ ገሇሌተኛ ባሇሙያ መዴቦ ሑሳቡን በማጣራት ውሳኔ
ሉሰጥበት ይገባሌ በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ሽሮ፣ ጉዲዩን በፌ/ስ/ስ/ህግ
ቁጥር 343(1) በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 42620 መስከረም 24 ቀን 2003 ዒ/ም የሰጠው
ውሳኔ መሌሶ ሌኮሇታሌ፡፡
4. ሇዚህ ሰበር ክርከር መነሻ የሆነው፣ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ጉዲዩን እንዯገና አጣርቶ እንዱወሰን በመዝገብ ቁጥር42620 መስከረም 24 ቀን 2003
ዒ/ም በሰጠው ውሳኔ ከመሇሰሇት በኋሊ የመዯበው ሌዩ አዋቂ ባሇሙያ ስራውን ያከናወነበት
አግባብናየስር ፌርዴ ቤት የሌዩ አዋቂውን ባሇሙያ በመቀበሌ የሰጠው ውሳኔ ህጋዊ
አግባብነት ያሇውን ስርዒት የተከተሇ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጥያቄ የሚመሇከት
ነው፡፡ ይግባኝ ሰሚው ችልት ጉዲዩን ከመሇሰሇት በኋሊ የስር ፌርዴ ቤት ሑሳቡን አጣርቶ
እንዱያቀርብ አቶ በየነ ፇቀዯ የተባለ የሑሳብ ባሇሙያ መዴቧሌ፡፡ የሑሳብ ባሇሙያ
ከተመዯቡ በኋሊ አመሌካች ሇባሇሙያው ጽ/ቤት የሰጣቸው ቢሆንም ሁሇት ቀናት ብቻ የታዩ
መሆኑን፤ የአመሌካችን ሰነድች በአግባቡ ተረክቦ ያሌወሰዯ መሆኑንና የሑሳብ ባሇሙያው
በገሇሌተኝነት ሑሳቡን ያጣራሌ የሚሌ ዔምነት የላሇው መሆኑን ገሌጾ አቤቱታ ያቀረበ
መሆኑንናበየነፇቀዯ የተፇቀዯሇት የሑሳብ አዋቂ በበኩለ አመሌካች የሑሳብ ሰነድቹን በሁሇት
ቀናት

ውስጥ አዯራጅቶ

ካሊቀረበሇት

በስራው ሊይ ሇሚፇጠረው ጉዴሇት
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አመሌካች

ኃሊፉነቱን የሚወስዴ መሆኑን ገሌጾ ሚያዝያ 28 ቀን 2004 ዒ/ም ሇአመሌካች በቀጥታ
ዯብዲቤ መጻፈንና አመሌካች በበኩለ የሑሳብ ባሇሙያው ሇጻፈት ዯብዲቤ ግንቦት 2 ቀን
2004 ዒ/ም ሇበየነ ከበዯ በቀጥታ በጻፇው ዯብዲቤ መሌስ የሰጠ መሆኑን፣ የሑሳብ ባሇሙያና
አመሌካች ሌዩነት የፇጠሩባቸው ጉዲዮች ሊይ የስር ፌርዴ ቤት መመሪያ ሳይሰጥ፣ የሑሳብ
ባሇሙያው በመሰሇው ሑሳቡን ሰርቶ ሪፖርት ማቅረቡንና አመሌካች የሑሳብ ሪፖርቱን
በመቃወም አስተያየት ማቅረቡን፣ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች ያቀረበውን
መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ በየነ ከበዯ የተፇቀዯሇት የሑሳብ ባሇሙያ የቀረበውን ሪፖርት
መሰረት በማዴረግ አመሌካችብር 3,757,077.56 (ሶስት ሚሉዮን ሰባት መቶ ሃምሳ ሰባት ሺ
ሰባ ሰባት ብር ከሃምሳ ስዴስት ሳንቲም) ሇተጠሪ ሉከፌሌ ይገባሌ በመዝገብ ቁጥር 57330
ሰኔ 21 ቀን 2005 ዒ/ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡
5. አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቀጥር 57330 ሰኔ 21 ቀን 2005 ዒ/ም
የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
አቅርበዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የአመሌካችን ይግባኝ
በፌ/ስ/ስ/ህግ ቁጥር 337 መሰረት በመሰረዝ በመዝገብ ቁጥር 92820 ጥቅምት 25 ቀን 2006
ዒ/ም በዋሇው ችልት ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካች ጥር 20 ቀን 2006 ዒ/ም በተጻፇ የሰበር
አቤቱታ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት
በመዝገብ ቁጥር 42620 መስከረም 24 ቀን 2003 ዒ/ም በሰጠው ውሳኔና መመሪያ መሰረት
ተገቢውን ማጣራት ሳያዯርግ ውሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነው፡፡ የስር ፌርዴ
ቤት

የዔርቀት

ሌኬትን

በተመሇከተ

ሇሁለም

ቦታ

በ27

ኪል

ሜትር

ሑሳብ

ክፌያ

እንዴንፇጽም መወሰኑ፣ አመሌካች በተጭበርበሩና በመመሳጠር ክፌያ የወሰዯባቸው ሰነድች
እያለን ሰነድች በማስረጃነት ሳያቀርቡና ይህንኑ የሚያስረደ ምስክሮቸ ሳይሰሙ መወሰኑ፤
ሂሳቡን እንዱያጣሩ የተመዯቡት ባሇሙያ ሑሳቡን በአግባቡ ሳይሰሩ ሰነድቹን ፇርመው
ካቀረቡበት ሚያዝያ 8 ቀን 2004 ዒ/ም በፉት ሚያዚያ 3 ቀን 2004 ዒ/ም ሰርተው
እንዲጠናቀቁ በመግሌጽ ያቀረቡትን ሪፖርት በመቀበሌ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ
ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡
6. ተጠሪ በበኩለ መጋቢት 3 ቀን 2006 ዒ/ም በተጻፇ መሌስ የዔርቀት የሌኬቱን መጠን
አመሌካች አስቀዴሞ በመወሰን የውለ አካሌ አዴርጎታሌ ይህንን ዔውነት የስር ፌርዴ ቤት
ግራ ቀኛችን ከተሇዋወጥናቸው ዯብዲቤዎች የማስረጃ ይዘት በመገንዘብ በውሳኔው በግሌጽ
አስፌሮታሌ፡፡ ተጠሪ አመሌካች ያሳተማቸውን 20,000 የጭነት ዯርሰኞች አቅርበላሇሁ
ሑሳቡም በገሇሌተኛ ባሇሙያዎች ተጣርቶ ትክክሌ እንዱሆን ተረጋግጧሌ፡፤ አመሌካች ሇዚህ
ሰበር ችልት መቅረብ የላሇባቸውን የፌሬ ነገር ክርክሮችን በማቅረቡ የህግ መሰረት የላሇው
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ክርክር በመሆኑ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥቷሌ፡፡
አመሌካች መጋቢት 24 ቀን 2006 ዒ/ም የተጻፇ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
7. ከስር የክርክር አመጣጥና ግራቀኙ ሇዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇጸው
ሲሆን እኛ የስር ፌ/ቤት የአመሌካችና የተጠሪን ሑሳብ በገሇሌተኛነት አጣርቶ እንዱቀርብ
በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 136/1/ መሰረት የመዯበው በየነ ፇቀዯ የተፇቀዯሇት የሑሳብ አጣሪ
ባሇሙያ

ሂሳቡን

በገሇሌተኛነት

እንዱያጣራ

ተገቢውን

መመሪያ

በመስጠትና

የሑሳብ

ባሇሙያው ግራቀኙ አለን የሚሎቸውን ሰነድችና አንዯኛቸው ላሊው ባቀረበው ሰነዴ ሊይ
ያቀረቧቸውን ተቋውሞዎች ከሙያ አንጻር በመመርመር ሚዛናዊ የሆነ የሑሳብ ሪፖርት
እንዱቀርብና ሃሊፉነቱን እንዱወጣ በማዴረግ ውሳኔ ሰጥቷሌ ወይስ አሌሰጠም? የሚሇው
ጭብጥ ተመሌክተናሌ፡፡
8.

ይህንን ጭብጥ ሇመወሰን፣ በአገራችን የፌትህ ስርዒት በፌርዴ ቤት የሚመዯብ የሌዩ
አዋቂ፣ በሙያው አጣርቶ እንዱያቀርብ በፌርዴ ቤት የታዘዘውን ነገር ሲያጣራ ስሊሇበት
ሃሊፉነትና ሉከፌሇው ስሇሚገባው የአሰራር ስርዒትና ሉከተሇው ስሇሚገባ ስነ ምግባር
በጥሌቀት ማየት ያስፇሌጋሌ፡፡ በአገራችን የሔግ ስርዒት አንዯኛው ወገን ከላሊው አካሌ
ሉከፇሇኝ ይገባሌ ስሇሚሇው ገንዘብ በግለ ሌዩ አዋቂ ቀጥሮ በማስጠናት፣ በግሌ የቀጠረው
ሌዩ አዋቂ የቀረበሇትን የምርመራ ውጤት በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 223 እና በፌታብሓር
ስነ-ስርዒት ሔግ ቁጥር 137/1/ መሰረት በማስረጃነት በማያያዝና ሌዩ አዋቂውን በምስክርነት
በመዘርዘር የዲኝነት ጥያቄውን ወይም ክርክሩን ሇማቅረብ የሚችሌ መሆኑን ከዴንጋጌዎቹ
ይዘትና አሊማ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ ሆኖም በአንዯኛው ወገን ቀጣሪነት በሌዩ አዋቂ ተመርምሮ
የቀረበው ግኝት ተዒማኒነትና ክብዯት ያሇው ማስረጃ ተዯርጎ በፌርዴ ቤት የሚወስዯው የሌዩ
አዋቂውን የምርመራ ውጤት ላሊኛው ወገን ሳይቃወም ትክክሇኛ የምርመራ ውጤት ነው
ብል የተቀበሇው በሆነ ጊዜ ብቻ እንዯሆነ የፌታብሓር ስነ ስርዒት ሔግ አንቀጽ 250 ‛
ተከራካሪዎቹ ወገኖች ወይም አንዯኛው ወገን ክስ የቀረበበት ሃብት ግምት ወይም ዋጋ
ምክንያት ባሇመስማማት ክርክር ያቀረቡ እንዯሆነ ፌ/ቤቱ ጭብጡን ከመመስረቱ በፉት ነገሩ
የሚሰማበትን ቀነ ቀጠሮ ወስኖ በዚህ ሔግ ቁጥር 132 ወይም በፌታብሓር ስነ-ስርዒት ሔግ
ቁጥር 136 በተነገረው መሰረት የሃብቱን ግምት የሚያሳውቁ ምትክ ዲኞች ይሾማሌ“ በማሇት
ዯንግጓሌ፡፡

9.

ከዚህ ዴንጋጌ የምንረዲው በአንዯኛው ተከራካሪ ወገን የተቀጠረ ሌዩ አዋቂ ባሇሙያ
በምርመራ

ሑዯት

አግኝቻሇው

የሚሇው

ግኝትና

ውጤት

ላሊው

ተከራካሪ

ወገን

ካሌተስማማበት፣ ጉዲዩን የሚያየው ፌ/ቤት የምትክ ዲኛ ስሌጣን ያሇው ሌዩ አዋቂ ባሇሙያ
የመመዯብ ግዳታ ያሇበት መሆኑን ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ሲታይ የአመሌካችንና የተጠሪን
ሑሳብ አጣርቶ እንዱቀርብ በስር ፌ/ቤት በሑሳብ አጣሪነት የተሾመው
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‛በየነ ፇቀዯ

የተፇቀዯሇት የሑሳብ አጣሪ ባሇሙያ“ አመሌካችና ተጠሪ በየግሊቸው የሑሳብ ባሇሙያዎች
አሰርተው ባቀረቡት የሑሳብ ምርመራ ውጤት ባሇመስማማታቸው ምክንያት በፌታብሓር
ሔግ ቁጥር 250 መሰረት የስር ፌ/ቤት የመዯበው ሌዩ አዋቂና መርማሪ ብቻ ሳይሆን፣ የስር
ፌ/ቤት ህዲር 14 ቀን 2001 ዒ.ም ሇሰጠው ውሳኔ መሰረት የሆነውን የሑሳብ ሪፖርት
ያቀረበው ሰይዴ አሉ

የተፇቀዯሊቸው የሂሳብ አጣሪ፣ ሑሳቡን ገሇሌተኛ ሆኖ አሊጣራም

በሚሌ ምክንያት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት
ውሳኔ በመሻር ሂሳቡ በገሇሌተኛ የሂሳብ ባሇሙያ እንዱጣራ ሇማዴረግ ውሳኔ እንዱሰጥበት
በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 42620 መስከረም 20 ቀን 2003 ዒ.ም በሰጠው ውሳኔና መመሪያ
መሰረት የተመዯበ የሂሳብ አጣሪ ነው፡፡
10. የሂሳብ አጣሪው የስር ፌ/ቤት በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136 መሰረት የመዯበው የሌዩ አዋቂ
/ኤክስፏርት/ ነው፡፡ ሑሳብ አጣሪው በፌ/ቤቱ ሑሳቡን አጣርቶ እንዱቀርብ የተሾመ በመሆኑ
ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ ሁለ ከግራቀኝ ተከራካሪ ወገኖች ጋር ያሇው ግንኙነት
የሙያውን ስነ-ምግባርና ገሇሌተኛነትን መሰረት ያዯረገ መሆን አሇበት፡፡ የሑሳብ አጣሪው
በስራ ሂዯት ሉቀርቡሇት የሚገቡ ጠቃሚ ማስረጃዎች ከአንዯኛው ተከራካሪ ወገን ወይም
በሁሇቱም ወገን ተከራካሪዎች ወይም በላሊ ሶስተኛ ሰው ሳያቀርቡሇት ቢቀሩ ወይም
ቢዘገዩበት ይህንኑ በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 136 መሰረት በሂሳብ አጣሪነት ሇሾመው ፌርዴ
ቤት

በማሳወቅ

ፌ/ቤቱ

ስሇሰነድቹ

አቀራረብ

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ

ቁጥር

132፣

በፌ/ሥ/ሥ/ሔግ/ቁጥር 145 /1/ እና ላልች አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች መሰረት ትእዛዝ
እንዱሰጥበትና የማጣራት ስራው ስሇሚከናወንበት ሁኔታ መመሪያ እንዱሰጠው ከመጠየቅ
ውጭ፣ አንዯኛውን ወገን፣ ማስረጃዎችህን በሁሇት ቀን፣ ወይም በአንዴ ሳምንት ውስጥ
ካሊቀረብክ፣

ያንተን

ሰነድች

የማሌቀበሌና

በሂሳብ

ሪፖርቴም

የማሊካትተው

መሆኑን

እንዴታውቀው በማሇት በቀጥታ ሇአንዯኛው ወገን ማስጠንቀቂያ መስጠትና የአንዯኛውን ወገን
ሰነዴ ሳይቀበሌና ሳያካትት የሑሳብ ሪፖርቱን ሰርቶ የማቅረብ ተሌዔኮው የማይፇቅዴና
ስሌጣንም የላሇው መሆኑን፣ ከፌ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 132 እስከ ፌታብሓር ስነ-ስርዒት ሔግ
ቁጥር 136 የተዯነገጉትን ዴንጋጌዎች ይዘትና መሰረታዊ አሊማ በማገናዘብ ሇመረዲት
ይቻሊሌ፡፡
11. በያዝነው ጉዲይ የአመሌካችና የተጠሪን ሂሳብ የሙያውን ስነ-ምግባርና የፊይናንስና የክፌያ
ሔጎችንና ዯንቦችን መሰረት በማዴረግ፣ የግራቀኙን የሰነዴ ማስረጃዎችና አንዯኛው በላሊው
ሰነዴ ሊይ የሚያቀርቡትን ተቃውሞ ከሙያ አንጻር መርምሮ ሪፖርቱን እንዱያቀርብሇት
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሾመው ‛በየነ ፇቀዯ የተፇቀዯሇት የሂሳብ አጣሪ“ ሇምርመራ
የሚያስፇሌጉ ሰነድችን በማቅረብ ሂዯት የተፇጠሩ ችግሮችን በምትክ ዲኝነት ሇሾመው ፌ/ቤት
በማሳወቅ ፌ/ቤቱ ትእዛዝና መመሪያ እንዱሰጥበት የማዴረግ አሰራርን ተከትል ሑሳቡን
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በማጣራት

ሪፖርቱን

በከሂአ/014/2004

ያሊቀረበ

ሚያዝያ

28

መሆኑን
ቀን

የሑሳብ

2004

ዒ/ም

አጣሪው
በቀጥታ

ሇአመሌካች
ከሰጠው

በቁጥር

ማስጠንቀቅያ

ይዘትናማስጠንቀቅያው የሑሳብ አጣሪውን ገሇሌተኝነትና በተሰጠው የስሌጣን ወሰን ስር ሆኖ
ሑሳቡን

ያከናወነ መሆኑን

በመመዘን

ሂዯት

ከሚኖረው ህጋዊ

ውጤት

ከመረመረው

ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡
12. የሑሳብ አጣሪው ሑሳቡን በሚመረምርበት ጊዜ የሰነድች አቀራረብ ሂዯት ያጋጠመውን ችግር
ሇሾመው ፌ/ቤት በማሳወቅ ፌ/ቤቱ ቀጣዩ ትእዛዝ እና የስራ መመሪያ እንዱሰጥበት መጠየቅ
ሲገባው ራሱ ውሳኔ ሰጭ በመሆን አመሌካች በሁሇት ቀናት ውስጥ ሰነድችን አዯራጅቶ
ካሊቀረበሇት

የላሊኛውን

ወገን

/የተጠሪን/

ሰነድች

መሰረት

በማዴረግ

ሪፖርቱን

ሰርቶ

እንዯሚያቀርብና በዚህ ምክንያት ሇሚፇጠረው ችግር

አመሌካች ሀሊፌነቱን የሚወስዴ

መሆኑን

አመሌካችም

የሚገሌፅ

የማስጠንቀቅያ

ዯብዲቤ

በመፃፌ

ሇሑሳብ

አጣሪው

ማስጠንቀቅያ ተገቢነት የላሇው መሆኑን የሚገሌፅ ምሊሽና ዯብዲቤ ሇሑሳብ አጣሪው
በአዴራሻቸው በቀጥታ በቁጥሩ 2132/ዎ/ሥ/አስ/9314 ግንቦት 2 ቀን 2009ዒ/ም ዯብዲቤ
ፅፍሇታሌ ፡፡ ይህም የሚያሳየው በሥራ ሂዯት የሑሣብ አጣሪው አንዯኛውን ተከራካሪ
/አመሌካችን/ የሚኮንን አኳኋን አቋምን በቀጥታ ሇአመሌካች በመግሇፅ የሑሳብ አጣሪው
ገሇሌተኝነት ጥርጣሬ ውስጥ የሚጥለ ተግባራትን በፌርዴ ቤት ከተሰጠው የአጣሪነት ሹመት
ወሰን በማሇፌ የፇፀመ መሆኑን ነው፡፡
13. የሑሳብ አጣሪው አመሌካችን ሰነዴህን አሌቀበሌህም በማሇት የሰጠው ማስጠንቀቅያ በሑሳብ
ሪፖረቱም

ሊይ

የተንፀባረቀ

መሆኑን

የሚያሳይ

መሰረታዊ

ነጥቦች

አለ፡፡

በአብነት

ሇማንሳትም አመሌካች ተጠሪ በተጭበረበሩ የሑሳብ ሰነድችና በመመሳጠር የማጓጓዣያ
አገሌግልት

ሳይሰጥ

ክፌያ

ወስድባቸዋሌ

የሚሊቸውን

ዯረሰኝ

ቁጥሮት

ፕሮጀክቱን

የሚገኝበትን ስፌራ በዝርዝር በመመስረት ሇፌ/ቤቱ ያቀረበው መሆኑን በትእዛዝ ካስቀረበ ነው
የፋ/ከ/ፌ/ቤት የመዝገብ ቁጥር 57330 ተረዴተናሌ፡፡ በአንፃሩ የሑሳብ አጣሪው ባቀረበው
ሪፖርት ውስጥ አመሌካች በተጭበረበረ ሰነዴና በመመሳጠር ተጠሪ ያሌሰጠው አገሌግልት
ክፌያ ወስድባቸዋሌ በማሇት ሇይቶ

በዝርዝር ስሊወጣቸው ሰነድች የተሰጠው ሙያዊ

አስተያየት አሇመኖሩ የሑሳብ አጣሪው ሚያዝያ 28 ቀን 2004 ዒ/ም በሰጠው ማስጠንቀቅያ
መሰረት
ያዘጋጀው

የሑሳብ

ሪፖርቱን

ስሇመሆኑ

የአመሌከችን

በእርግጠኝነት

ሰነድች
ሇመናገር

ሳይመሇከትና
ሇመዯምዯም

በአግባቡ

ሳይመረምር

የማያስችሌ

ሆኖ

አግኝተነዋሌ፡፡የስር ፌ/ቤት የሑሳብ ምርመራ ሂዯት ሑሳብ አጣሪው ያጋጠመውን ችግር
ሇፌ/ቤቱ እንዱያሳውቅ እና በጎንዮሽ ከአንዲቸው ተከራካሪ ወገኖችጋር ማስጠንቀቅያ የመፃፌ
እና የሑሳብ አጣሪውን ገሇሌተኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚጥለ ተግባራትን መመሪያና ትእዛዝ
መስጠት ሲገባው የሑሳብ አጣሪው በፌትሏብሓር ስነስርዒት ህግ ቀጥር 136(2) ከተዯነገገው
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ውጪ የአመሌካችን የሑሳብ ሰነዴና መቃወሚያና አስተያየት ሳያካትት መርምሮ ያቀረበሇትን
ሪፖርት ተቀብል ውሳኔ መስጠቱ

የፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ 134 የፌታብሄር የስነ ስርዒት ህግ ቁጥር

135 እና የፌታሏብሓር ስነ ስርዒት ህግ ቁጥር 136 ዴንጋጌዎች ያሌተከተሇ እና መሰረታዊ
የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
14. ከሊይ በዝርዝር የገሇፅነው እንዯተጠበቀ ሆኖ ተጠሪ አመሌካች እንዱከፌሇው የጠየቀው ብር
3,204,391.33 መሆኑ ሏምላ 2 ቀን 1999ዒ/ም ፅፍ ባቀረበው የክስ ማመሌከቻ በግሌፅ
ሰፌሮ እያሇ የስር ፌ/ቤት ተጠሪ በግሌፅ ዲኝነት ያሌተጠየቀበትን 3,757,077.56 እንዱከፌሌ
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ 182 ንኡስ አንቀፅ (2) የሚጥስና መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ የፋ/ከ/ፌ/ቤት የሑሳብ አጣሪው የተሰጠውን
በገሇሌተኝነት የግራ ቀኙን ሑሳብ አጣርቶ የማቅረብ ሀሊፉነት በአግባቡ እንዱወጣ ተገቢውን
መመሪያ

ሳይሰጥ

የሑሳብ

አጣሪው

ተከፌልባቸዋሌ የሚሊቸውን ሰነድች

አመሌካች

የተጭበረበሩና

በመመሳጠር

ሑሳብ

በአግባቡ ሳይመረምር ያቀረበውን የሑሳብ ሪፖርት

ተቀብል የሰጠውን ውሳኔ የፋ/ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በይግባኝ አይቶ ማረም ሲገባው
በትዔዛዝ ማፅናቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የፋ/ከ/ፌ/ በመቁ 57330 ሰኔ 21 ቀን 2005 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔና የፋ/ጠ/ፌ/ቤት
የፌትሏብሓር ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 92820 ጥቅምት 25 ቀን 2006
ዒ/ም የሰጠው ትእዛዝ ተሽሯሌ፡፡
2. የፋ/ከ/ፌ/ቤት የፋዳራሌ ኦዱት ኮሚሽን ሌምዴና ዔውቀት ያሊቸው የሑሳብ ባሇሞያዎች
በመመዯብ የአመሌካች እና የተጠሪን ሑሳብ አጣርተው እንዱያቀርቡሇት በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ
136(1) መሰረት ትእዛዝ በመስጠት በማጣራቱ ሂዯት ከባሇሙያዎች ሇሚቀርቡሇት
ጥያቄዎች ተገቢውን መመሪያና ትእዛዝ በመስጠት በጉዲዩ ሊይ ውሳኔ እንዱሰጥበት
በፌ/ስ/ስ/ህ/ቁ 343(1) መሰረት ጉዲዩ መሌሰን ሌከንሇታሌ፡፡
3. በዚህ ፌ/ቤት የወጡትን ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡
መዝገቡ ወዯመዝገብ ቤት ይመሇስ
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ሃ/ወ

69

