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የሰ.መ.ቁ.128086
ግንቦት 16 ቀን 2010 ዒ.ም
ዲኞች፡...1.ተኽሉትይመሰሌ
2. ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
3. ቀነዒ ቂጣታ
4. ተሾመ ሽፇራዉ
5. አብዬ ካሳሁን
አመሌካች፡-......የኢትዮጵያና የጅቡቲ ምዴር ባቡር ዴርጅት....ጠበቃ ድ/ር ዘዉዴነህ በየነ
እና ነ/ፇጅ አቶ አስራት መኮንን ቀርበዋሌ፡፡
ተጠሪ፡-............ኮንስታ ጆይንት ቬንቸር.....ጠበቃ አቶ ወሰንየሇህ ትጉህ ቀርበዋሌ፡፡
ይህ መዝገብ የተቀጠረዉ ሇምርመራ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
1. ይህ ክርክር የተጀመረዉ በዒሇም አቀፌ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ኔዘርሊንዴ (ሄግ)
የሚገኘዉ ቋሚ የግሌግሌ ዲኝነት ፌ/ቤት የሚያስተዲዯረዉ መቀመጫዉ አዱስ አበባ
ከተማ ኢትዮጵያ የሆነዉ ሲሆን፣የአሁን አመሌካች ተከሰሽ፣የአሁን ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ
ሁኖ ሲከራከሩ ነበር፡፡ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ
በመ.ቁ.2013-32 ሚያዚያ 28 ቀን 2008 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ግንቦት 6 ቀን 2016) የሰጠዉ
ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት አመሌካች
ያቀረበዉን የሰበር አቤቱታ መርምሮ ሇመወሰን ነዉ፡፡
2.የጉዲዩአመጣጥሲታይከሳሽ

ኮንስታ

ጆይንት

ቬንቸር

ባቀረበዉ

ክስ

ከተከሳሽ

የኢትዮጵያና የጅቡቲ ምዴር ባቡር ዴርጅት ጋር የባቡር መስመር ጥገና ዉሌ ህዲር 20
ቀን 1999 ዒ.ም (November 29, 2006) ተስማምተን ነበር፡፡ ከሳሽ በዉለ መሰረት
ስራዉን እየሰራ የነበረ ቢሆንም በተከሳሽ ጥፊት በጠቅሊሊ የዉሌ ሁኔታዎች አንቀጽ 65
መሰረት ዉለ ተቋርጧሌ፡፡ በዚህ ዉሌ መሰረት ከሳሽ ሰርቶ ክፌያ ያሌተፇጸመባቸዉ
ሥራዎች እና በተከሳሽ ጥፊት ፕሮጀክቱ በመዘግየቱ በከሳሽ ሊይ ጉዲት የዯረሰ በመሆኑ፣
ተከሳሽ ካሳ በአጠቃሊይ 21,076,081.00 (ሀያ አንዴ ሚሉዮን ሰባ ስዴስት ሺህ ሰማኒያ
አንዴ) ዩሮ ከሔጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፇሇን እንዱሁም ተከሳሽ ክፌያዉን ሊዘገየበት
ተጠያቂ ነዉ እንዱባሌሌን በማሇት ከሷሌ፡፡
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3. በዚህ ክስ ሊይ ተከሳሽ ባቀረበዉ መሌስ ኮንስታ ከተከሳሽ ጋር ዉለን ያዯረገዉ
በተንኮሌ ወይም በማጭበርበር ተግባር ሲሆን፣ በተጨማሪም ኮንሰታ የእሽሙር ማህበር
በዉለ መሰረት መፇጸም የነበረባቸዉን ግዳታዎች አንዴም ያሌፇጸሙ በመሆኑ እና
በዚህ ምክንያት ተከሳሽ ሊይ ጉዲት የዯረሰ በመሆኑ ከሳሽ የጉዲት ካሳ ሇተከሳሽ ሉከፌሇን
ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
4. በላሊ በኩሌ የተከሳሽ ከሳሽ ባቀረበዉ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ የከሳሽ ተከሳሽ በግንባታ
ዉሌ መሰረት ባሇመፇጸሙ ብር 66,444,384 ዩሮ ከወሇዴ ጋር እንዱከፌሇን በማሇት
ጠይቋሌ፤

በአማራጭ

በማጭበርበር

በመሆኑ

የከሳሽ
ዉለ

ተከሳሽ

ይህን

እንዱሰረዝ

ዉሌ

ያዯረገዉ

(invalidate)

በተንኮሌ

ተዯርጎ

ወዯ

ወይም
ነበርንበት

እንዱንመሇስ፣ በዚህም የከሳሽ ተከሳሽ በባቡር መስመር ጥገና ዉሌ መሰረት ሥራዉን
በአግባቡ ያሊጠናቀቀ ስሇሆነ ሇዚህ ሥራ ተብል የተከፇሇዉን 27,674,384.00 (ሀያ
ሰባት ሚሉዮን ስዴስት መቶ ሰባ አራት ሺህ ሶስት መቶ ሰማኒያ አራት) ዩሮ ከወሇዴ
ጋር እንዱከፌሇን፣ ወጪና ኪሳራ እንዱከፌሇን በማሇት ከሷሌ፡፡ በዚህ ክስ ሊይ የከሳሽ
ተከሳሽ ባቀረበዉ መሌስ የተከሳሽ ከሳሽ ያቀረበዉ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ተቀባይነት
የሇዉም በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡
5. ከዚህ በኋሊ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ግራ ቀኛቸዉን በማከራከር ምስክሮችን
በመስማት የሰነዴ ማስረጃዎችን በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ ከሳሽ ዉለ በማጭበርበር
የተዯረገ ነዉ ሇተባሇዉ እና የጂሲኤፌ በኮንስታ ጂቪ የነበረዉ ተሳትፍና ሇዉለ መቋረጥ
ተጠያቂነት የሇበትም፣ ተከሳሽ ግን ሇባቡር መስመር ሥራ ዉሌ መቋረጥ ተጠያቂነት
አሇበት፣ እንዱሁም በእያንዲንደ ነጥቦች ሊይ ዉሳኔ በማስጠት፣ ተከሳሽ 20,664,767
(ሀያ ሚሉዮን ስዴስት መቶ ስሌሳ አራት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሳ ሰባት) ዩሮ ዉሳኔ
ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ እስከሚከፇሌበት ቀን ዴረስ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር ሇከሳሽ
እንዱከፌሇዉ፣ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ዯግሞ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ዉዴቅ
በማዴረግ በአብሊጫ ዴምጽ ወስኗሌ፡፡ የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ ይህን የግሌግሌ
ዲኝነት ጉባኤዉ የአብሊጫዉ ዴምጽ ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡
6. የአሁን አመሌካች ግንቦት 18 ቀን 2008 ዒ.ም የተጻፇ አስራ ሁሇት ገጽ የሰበር
አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ የአቤቱታዉ ይዘት በአጭሩ፡ በአዉሮፓ የሌማት ፇንዴ ሔግ
መሰረት የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ የሰጠዉ ፌርዴ በአገሪቱ በሚገኙ ፌ/ቤቶች እንዯተሰጠ
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የመጨረሻ

ፌርዴ

እንዯሚቆጠር

ስሇሚያመሇክት

እና

ይህ

ሰበር

ሰሚ

ችልት

በሰ.መ.ቁ.42239 ሊይ በሰጠዉ አስገዲጅ የህግ ትርጉም መሰረት ችልቱ ይህን ጉዲይ
ሇማየት ስሌጣን ስሊሇዉ የሰበር አቤቱታዉ ሇዚህ ችልት ሇማቅረብ ችሇናሌ፡፡ የባቡር
መስመር ጥገና ዉለ 114 ኪ.ሜ ሇማስጠገን የተስማመን ሲሆን፣ ሇፕሮጀክቱ ፊይናንስ
የተገኘዉ ከአዉሮፓ ሌማት ፇንዴ ነዉ፡፡ ከዚህ ዉሌ የሚነሱ አሇመግባባቶች በአዉሮፓ
ሌማት ፇንዴ የሥነሥርዒት ሔግ የሚመራ ሲሆን፣ የዉሌ ስምምነቱን የሚገዛዉ
የኢትዮጵያ ሔጎች እና የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ መቀመጫ አዱስ አበባ ኢትዮጵያ
ስሇሆነ አቤቱታዉ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ ችሎሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ይህ ሰበር ሰሚ
ችልት በኢ.ፋ.ዱ.ሪ.ሔገ መንግስት አንቀጽ 80 (3፣ ሀ) መሰረት የግሌግሌ ዲኝነት
ጉባኤዉን ፌርዴ ሇማረም ስሌጣን ይሰጠዋሌ፡፡ እንዱሁም በአዉሮፓ ሌማት ፇንዴ
የስነስርዒት ሔግ (EDF Rules)፣ የአዉሮፓ የፌርድች አፇጻጻም ሰርዒት የኢክሲዴ
ኮንቬንሽን (ICSID Convention)፣ የኒዉዮርክ ኮንቬንሽን የሚባለት የዒሇም አቀፌ
ስምምነቶች በግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ፌርዴ የተሰጠ እንዯሆነ ፌርደ በተሰጠ አገር
በሚገኝ አግባብነት ባሇዉ ፌ/ቤት ፌርደን ማስመርመር እንዯሚቻሌ ያስገነዝባለ፡፡
ስሇሆነም ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ.42239 በሰጠዉ አስገዲጅ የሔግ ትርጉም
መሰረት ይህን ጉዲይ የማየት ስሌጣን አሇዉ፡፡ እነዚህ የዒሇም አቀፌ ስምምነቶች
እንዯሚያመሇክቱት

ፌርደን

ከሰጠዉ

አንዴ

ዯረጃ

ከፌ

ባሇ

አካሌ

ሳይመረመር

የሚፇጸመዉ ፌርዴ ፌትሒዊና ተቀባይነት ያሇዉ የፌትሔ ሥርዒት ስሇመኖሩ ዋስትና
የማይሰጥ መሆኑን ነዉ፡፡ አመሌካች ባቀረበዉ ቅሬታ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ በሰጠዉ
ዉሳኔ የፇጸመዉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ናቸዉ ያሊቸዉ የሚከተለት ናቸዉ፡፡
6.1. በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በተዯረገዉ የግንባታ ዉሌ ጠቅሊሊ ክፌሌ አንቀጽ
12.7 መሰረት በኮንስታ ጄቪ የዉስጥ አወቃቀር (የአክስዮን ዴርሻ ክፌፌሌን ጨምሮ)
የሚዯረግ

ማናቸዉም

ሇዉጥ

አስቀዴሞ

ሇአመሌካች

የማሳወቅ

ግዳታ

ይጥሊሌ፡፡

እንዱሁም የግንባታ ዉለ ጠቅሊሊ ክፌሌ አንቀጽ 64.2 (h) መሰረት ኮንትራክተሩ በዉለ
ጠቅሊሊ ክፌሌ አንቀጽ 12.7 የተጣሇበትን ግዳታ ካሌተወጣ የተንኮሌ ተግባር መፇጸሙን
ማረጋገጥ ሳያስፇሌግ አመሌካች ዉለን ማፌረስ እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች
ሇክርክሩ

ምክንያት

ሇሆነዉ

የግንባታ

ዉሌ

ባወጣዉ

ጨረታ

ተጠሪ

በጨረታዉ

ሇመወዲዯር ባቀረበዉ የመወዲዯሪያ ሰነዴ የእሽሙር ማህበሩ ስምምነት ሊይ ተጫራቹ
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ኮንስታ ጆይንት ቬንቸር የተመሰረተዉ 70% የአክስዮን ዴርሻ በያዘዉ ኮንሶርዚዮ ኮንስታ
እና 30% የአክስዮን ዯርሻ በያዘዉ ጂሲኤፌ በሚባለት ኩባንያዎች ናቸዉ፡፡ አመሌካች
ከተጠሪ ጋር የግንባታ ዉለን የፇጸመዉ በቅንጂቱ ዉስጥ ሁሇቱ ዴርጅቶች ያቀናጁትን
እዉቀትና ሀብት እንዱሁም በተናጠሌ ያሊቸዉ የግንባታ ግዳታ ዯርሻ የዉለ መሰረታዊ
ጉዲይ ነዉ፡፡ አመሌካች ይህን የተጠሪ የሁሇቱ ዴርጅቶች ቅንጂት ባይኖር ኖሮ ተጠሪዉ
ከመነሻዉ የጨረታዉን መወዲዯሪያ መስፇርትም አያሟሊም፣ አመሌካችም ከተጠሪ ጋር
የግንባታ ዉሌ ሉፇራረም አይችሌም ነበር፡፡ ነገር ግን ተጠሪ ይህን ቅንጅት በተመሇከተ
ሶስት ስምምነቶችን በማዴረግ ይህን ቅንጅት ወዯ ማፌረስ ዯረጃ ዯርሷሌ፡፡ በዚህ መሰረት
ሏምላ 27 ቀን 1998 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ኦገስት 3 ቀን 2006) በተፇረመዉ የሚስጥር
ስምምነት ቁጥር 1 መሰረት የጂሲኤፌን የአክስዮን ዴርሻ ወዯ 0.1% ዝቅ ሇማዴረግ
ተስማምቷሌ፣ ህዲር 15 ቀን 1999 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 24 ቀን 2006) በተዯረገዉ
የምስጥር ስምምነት ቁጥር 2 የጂሲኤፌ የአክስዮን ዴርሻ ወዯ 0.2% ዝቅ እንዱሌ
አዴርጓሌ፤ መጋቢት 11 ቀን 1999 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ማርች 20 ቀን 2007) በተፇረመዉ
የምስጥር ስምምነት ቁጥር 3 መሰረት ጂሲኤፌ 100,000 (አንዴ መቶ ሺህ) ዩሮ
ክፌያን በመቀበሌ ተሳትፍዉን እስካሁን ዴረስ በተፇጸመዉ ብቻ እንዱገዯብ አዴርጎታሌ፡፡
ይህም ዴርሻ ሇይስሙሊ የተቀመጠ ነዉ፡፡ ተጠሪ ጨረታዉን ማሸነፈ የተገሇጸሇት
መስከረም 19 ቀን 1999 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ሴፕቴምበር 29 ቀን 2006 ዒ.ም) ሲሆን፣
የባቡር መስመር ግንባታ ዉሌ የተዯረገዉ ህዲር 20 ቀን 1999 ዒ.ም ነበር፡፡ አመሌካች
የተጠሪ የቅንጂት ሇዉጥ ያወቃዉ በ2006 ዒ.ም እና በ2007 ዒ.ም ነበር፡፡ ተጠሪ
እነዚህን ምስጥራዊ ስምምነቶች ማዴረጉን አሌካዯም፡፡ ተጠሪ በክፈ ሌቦና የዉለ
መሰረታዊ የሆነዉን የሇዉጥ መረጃ ከአመሌካች መዯበቁን ያሳያሌ፣ ይህ ዯግሞ ተጠሪ
ከጨረታ በፉትና በኋሊ ሆነ ተብል የማታሇሌ፣ የማጭበርበርና የተንኮሌ ተግባር
መፇጸሙን የሚያረጋግጥ በመሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1696 እና 1704 የሚጥስ እና ዉለ
እንዱፇርስ የሚያዯርግ ምክንያት ነዉ፡፡ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የአብሊጫዉ ዴምጽ
ተጠሪ የተንኮሌ ተግባር አሌፇጸመም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
ያሇበት ነዉ፡፡
6.2. የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የአብሊጫዉ ዴምጽ የናቪጋንት የአማካሪ ዴርጅት
ባሇሙያዎች የኢትዮጵያ የፌትሒ ብሓር ሔግ ቁጥር 1799-1801 የተመሇከተዉን
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የጉዲት ካሳ አሰሊሌ ሳያዉቁ ያቀረቡትን ሪፖርት መሰረት በማዴረግ፣ በኢትዮጵያ ሔግ
የተመሇከተዉን የጉዲት ካሳ አሰሊሌ ታሳቢ ሳያዯርግ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሔግ
ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡
6.3.

የግሌግሌ

ዲኝነት

ጉባኤዉ

የአብሊጫዉ

ዴምጽ

ከግራ

ቀኛቸዉ

የቀረቡትን

ማስረጃዎች ከወገንተኝነት በጸዲ ሁኔታ በእኩሌነት በመመዘን መዲኘት ሲገባዉ ቅን ሌቦና
በጎዯሇዉ

አካሄዴ

የተጠሪን

ማስረጃዎች

ሙለ

ሇሙለ

በመቀበሌ፣

የአመሌካችን

ማስረጃዎች ሳይመዝን መጣለ የማስረጃ አቀባበሌ፣ የማስረጃ ምዘና ዯንቦችን የሚጥስ
ዉሳኔ መስጠቱ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡
6.4. የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የተሟሊ ዱዛይን ሰርቶ ግንባታዉን የማጠናቀቅ ኃሊፉነት
የተጠሪ መሆኑን በግንባታ ዉለ ጠቅሊሊ ክፌሌ አንቀጽ 12.1 እና 17.1 የተመሇከተዉን
በኢትዮጵያ ሔግ ስሇዉልች አተረጓጎም የተዯነገገዉን ወዯ ጎን በመተዉ ተጠሪ ኃሊፉነት
የሇበትም በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ፡፡
6.5. የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የአብሊጫዉ ዴምጽ ወገንተኛነትና የጥቅም ግጭት
እያሇበት ተጠሪ በዉለ መሰረት 27 ሚሉዮን ዩሮ ከወሰዯ በኋሊ አንዴ ሜትር እንኳን
ተቀባይነት ያሇዉ የባቡር መስመር ጥገና ሥራ ሳይሰራ ፕሮጀክቱ ሇዘገየበት ተብል
ተጨማሪ 20 ሚሉዮን ዩሮ ይከፇሇዉ መባለ መሰረታዊ የህግ ስህተት ነዉ፡፡ ስሇሆነም
አመሌካች የሚጠይቀዉ ዲኝነት ከፌ ሲሌ በተጠቀሱት በእነዚህ ምክንያቶች ሁለ
የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የአብሊጫዉ ዴምጽ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት ስሇሆነ እንዱሻርሌን፣ በዚህ ክርክር ምክንያት አመሌካች ያወጣዉን
ወጪዎች ተጠሪ እንዱከፌሇን እንዱወሰንሌን በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
7. የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በመመርመር ፣ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ይህን ጉዲይ
ሇማየት ስሌጣን እንዲሇዉ በመግሇጽ፣ የተጠሪ ዴርጅት የተቋቋመዉ ኮንስታ የ70%
ዴርሻ እና ጂሲኤፌ የ30% ዴርሻ ይዘዉ ሲሆን በመካከሊቸዉ የአወቃቀር ሇዉጥ
መዯረጉን ተጠሪ ሇአመሌካች ሳያሳዉቅ ይህ ዯግሞ ጠቅሊሊ የዉሌ ሁኔታዎች ሰነዴ
አንቀጽ 12.7 እና 64.2 መሰረት ዉሌ እንዱቋረጥ የሚዯርግ ሆኖ ሳሇ በግሌግሌ ጉባኤዉ
ተቀባይነት ማጣቱ፣ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ይህ የተጠሪ ተግባር በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1704
መሰረት የተንኮሌ ተግባር አይዯሇም የመባለን አግባብነት፣ ሇማጣራት ሲባሌ የሰበር
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አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥ ባዘዘዉ መሰረት አስራ ዘጠኝ ገጽ
መሌስ አቅርቧሌ፡፡
የመሌሱም ይዘት በአጭሩ፡
7.1. ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ.መ.ቁ.42239 ሊይ የሰጠዉ ዉሳኔ በዚህ ጉዲይ ሊይ
ተፇጻሚነት የሇዉም፡፡
7.2. በኢትዮጵያ ሔገ መንግስት አንቀጽ 80 (3፣ ሀ) እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988
መሰረት ይህ ችልት በመዯበኛ ፌ/ቤቶች የተሰጡትን ዉሳኔ እንጂ የግሌግሌ ዉሳኔዎችን
እንዯማይመሇከት በግሌጽ ያስቀመጠ ስሇሆነ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ይህን ጉዲይ ሇማየት
አይችሌም፡፡
7.3. የአዉሮፓ የሌማት ፇንዴ የስነስርዒት ሔግ አንቀጽ 33 እና 34 ዴንጋጌዎች
መሰረት የተሰጠዉ ዉሳኔ በተዋዋይ ወገኖች ሊይ አስገዲጅነት ያሇዉ እና የመጨረሻ
መሆኑን እና በአባሌ አገሩ የአፇጻጸም ሔግ መሰረት ሉፇጸም የሚገባዉ መሆኑን እንጂ
በኢትዮጵያ ዉስጥ እንዯተሰጠ የመጨረሻ ዉሳኔ በዚህ ሰበር ሉታይ የሚችሌ አይዯሇም፡፡
እንዱሁም የኢክሲዴ እና የኒዉዮርክ ኮንቬንሽኖች ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ይህን ጉዲይ
እንዱያይ ስሌጣን የሚሰጡት አይዯሇም፡፡ የኢክሲዱ ኮንቬንሽን እና የኢዱኤፌ ስነስርዒት
በሽምግሌና የተሰጡ ፌርድች በአገራዊ ፌ/ቤቶች እንዲይከሇሱና ሉፇጸም የሚገባ መጨረሻ
ፌርዴ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ በግራ ቀኛቸዉ መካከሌ በሽምግሌና ዲኝነት የተሰጠዉ
ዉሳኔ የመጨረሻ በመሆኑ አመሌካች ዉሳኔዉ በዚህ ችልት እንዱታይሇት ያቀረበዉ
አቤቱታ በሽምግሌና ዲኝነት አሇምአቀፌ ዯረጃ አዉቅና ያገኘ መርህ እና ተሞክሮ
የሚጻረር

ስሇሆነ

ተቀባይነት

የሇዉም፡፡

አመሌካች

እንዯሚሇዉ

የግሌግሌ

ዲኝነት

መቀመጫዉ አዱስ አበባ ነዉ በሚሇዉ መነሻ ብቻ ፌርደን እና ይዘቱን ወዯ መመርመር
ማሇፌ ኢትዮጵያ የተቀበሇቻቸዉን የሁሇትዮሽ የኢንቨስትመንት ስምምነትን ጭምር
የሚጥስ ነዉ፡፡ ስሇዚህ በዚህ ረገዴ የሽምግሌና ዲኝነት ፌርዴ የሔግ ስህተት ያሇዉ
መሆኑን አመሌካች ያሊስረዲ ስሇሆነ ጥያቄዉ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን፡፡
7.4. የግንባታ ዉለ በተንኮሌ የተዯረገ ነዉ ሇተባሇዉ የተጠሪ የህብረቱ ጥንክርና አቋም
አንጻር የግንባታ ዉለ ጠቅሊሊ ክፌሌ አንቀጽ 12 (7) እና 64 (2፣h) አንጻር ሲታይ
ተጠሪ ያዯረገዉ የሔግ ሰዉነት ሇዉጥ ስሇላሇ፣ በተፇጥሮዉም ሊይ ሆነ በቁጥጥር ሊይ
ያዯረገዉ ሇዉጥ የሇዉም፣ የዴርሻዉ መጠን ቢሇዋወጥም ቁጥጥር የተጠሪ ሆኖ ስሇቆየ
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የቁጥጥር

ሇዉጥ

አሌተዯረገም፡፡

አመሌካች

ሇእነዚህ

የዉለ

ዴንጋጌዎች

የሰጠዉ

ትርጉም የተሳሳተ ነዉ፡፡ ተጠሪ እነዚህን የዉለን አንቀጽ ተሊሌፎሌ ቢባሌ እንኳን
ግዳታዉን መተሊሇፈ ብቻ ዉለን እንዯጣሰ ከማስረዲት ባሇፇ እነዚህ የዉሌ ግዳታዎች
በመጣስ

የማታሇሌና

የማጭበርበር

ወይም

የተንኮሌን

ተግባር

ፇጽሟሌ

ብል

ሇመዯምዯም የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ አመሌካች ይህ የዉሌ ዴንጋጌ አሇመከበሩም
ከአምስት አመት በፉት እራሱ ሇተጠሪ በጻፇዉ ዯብዲቤዎች አዉቆ እና የዉለ አፇጻጸም
እያስቀጠሇ ቆይቶ አሁን የዉለ መጣስ ማጭበርበር ነዉ ዉለ ይፌረስሌን በማሇት
ያቀረበዉ ጥያቄ ተቀባይነት የሇዉም፡፡
7.5. በተጠሪ እና በጂሲኤፌ መካከሌ የተዯረገዉ የእሽሙር ማህበር ስምምነት እና
የተዯረጉት ሇዉጦች የአክስዮን ዯርሻ መቀነስ ጉዲይ በተጨባጭ ምክንያት እንጂ
አመሌካችን ሇመጉዲት በተንኮሌ የተዯረገ ዴርጊት አሌነበረም፡፡ በኮንስታ እና በጂሲኤፌ
መካከሌ የተዯረገዉ ስሇሥራ ተግባራት፣ እና ስሇትርፌና ኪሳራ ክፌፌሌ የሚዯረግ
የዉስጥ ስምምነት ባሇዴርሻዎቹ ሇአመሌካች ባሊቸዉ የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት ሊይ
ዉጤት የሚኖረዉ አይዯሇም፡፡ ይህን የዉስጥ ስምምነት ሇማዴረግ ዯግሞ የአመሌካችን
የቅዴሚያ ስምምነት የሚጠይቅ አይዯሇም፡፡ አመሌካች የጂሲኤፌን የተቀነሰ ሚና
እያወቀ የተቃወመዉ ነገር በላሇበት አሁን ያቀረበዉ ጥያቄ ዉዴቅ ነዉ፡፡ ኮንስታ
ፕሮጀክቱን በዉጤታማነት ሇማከናወን የሚያስችሇዉን ሌምዴና ያፇጻጸም ሪከርዴ ያሇዉ
ነዉ፡፡
7.6. የኦሊፌ ሪፖርት የተዘጋጀዉ ዉለ ከተቋረጠ ከዒመታት በኋሊ እና የግሌግሌ ዲኝነቱ
በሂዯት ሊይ እያሇ ሲሆን ሪፖርቱም በመጨረሻ ጸዴቆ በዯይሬክተር ጄኔራሌ እንዱዘጋ
የተዯረገ አይዯሇም፡፡ ይህ ሪፖርት የዉለ ዴንጋጌ መጣሱን ከማመሌከትና በሂዯቱ ዉስጥ
የተሇያዩ ወገኖች የአሰራር ግዴፇት መፇጸማቸዉን ከማመሌከት ዉጪ የተንኮሌ ተግባር
መኖሩን የሚጠቅስ ነገር የሇም፡፡
7.7. ተጠሪ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1704 መሰረት የፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር ስሇላሊ አመሌካች
ያቀረበዉ ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፡፡ ተጠሪ የትርፌና የሥራ ዴርሻ ክፌፌሌን
አስመሌክቶ በባሇዴርሻዎች መካከሌ የተዯረገዉን ስምምነት ሳይገሌጽ ቢቀር እንኳን
በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1705 መሰረት በግራ ቀኛቸዉ መካከሌ ሌዩ ግንኙነት ስሇላሇ ዉለ ፇራሽ
የሚሆንበት ሁኔታ የሇም፡፡ አመሌካች በፕሮጀክቱ ሊይ የጂሲኤፌን አሇመኖር እያወቀ
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ዉለ እንዱቀጥሌ አዴርጎ እያሇ አሁን ያቀረበዉ ክርክር ከክፌያ ግዳታ ሇማምሇጥ ነዉ፡፡
አመሌካች በዚህ ምክንያት የዉሌ ይፌረስሌን ጥያቄ በግሌግሌ ጉባኤዉ ተቀባይነት
ማጣቱ በሔጉ አግባብ ስሇሆነ አመሌካች በዚህ ረገዴ ያቀረበዉ የመከራከሪያ ነጥብ የሔግ
መሰረት የላሇዉ ስሇሆነ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን፡፡
7.8. የአሁን አመሌካች የግሌግሌ ጉባኤዉ ስሇዉልች አተረጓጎም፣ ስሇጉዲት ካሳ ስላት
እና የማስረጃ አቀባበሌና ምዘና በተመሇከተ የኢትዮጵያ ሔግ ወዯ ጎን ትቷሌ በማሇት
ያቀረበዉ አቤቱታ የሔግ መሰረት የሇዉም፡፡ እንዱሁም የግሌግሌ ጉባኤዉ ወገንተኝነትና
የጥቅም ግጭት የሚታይበት ነዉ በማሇት አመሌካት ያቀረበዉ ቅሬታ ተቀባይነት
የሇዉም፡፡ ስሇዚህ ይህ ችልት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇዉም ተብል አቤቱታዉ
ዉዴቅ እንዱዯረግሌን፣ ይህ ካሌሆነ ተጠሪ ያቀረባቸዉን ክርክሮች በመቀበሌ የሽምግሌና
ጉባኤዉ አብሊጫዉ ዴምጽ የሰጠዉ ዉሳኔ እንዱጸናሌን፣ የጠበቃን አበሌ ጨምሮ
ወጪና ኪሳራ እንዱወሰንሌን በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡
9. የአሁን አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታዉን በማጠናከር የካቲት 21 ቀን 2009
ዒ.ም የተጻፇ አስራ ስምንት ገጽ የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡
10. የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኛቸዉን ክርክር
አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ እንዱሁም አቤቱታዉ ያስቀርባሌ
ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነዉ በዚህ
ጉዲይ ምሊሽ ማግኘት የሚገባቸዉ ጉዲዮች በመጀመሪያ ዯረጃ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት
የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የሰጠዉን ዉሳኔ በሰበር የማየት ስሌጣን አሇዉ ወይስ
የሇዉም? በሁሇተኛ ዯረጃ ግራ ቀኛቸዉ መካከሌ የተዯረገዉ የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ
ሉፇርስ

ይገባሌ

ወይስ

አይገባም?

ዉጤቱስ

ምን

ይሆናሌ?

የሚለት

ነጥቦች

መሆናቸዉን ተገንዝበናሌ፡፡
11. የመጀመሪያዉን ጭብጥ በተመሇከተ ይህ ችልት ይህን ጉዲይ የማየት ስሌጣን
አሇዉ ወይስ የሇዉም? የሚሇዉን የሚመሇከት ነዉ፡፡ በዚህ ረገዴ አመሌካች ባቀረበዉ
ክርክር ይህን ሰበር ሰሚ ችልት ይህን ጉዲይ በማየት የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ
የፇጸመዉን መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የማረም ስሌጣን አሇዉ የሚሌ ነዉ፡፡ ተጠሪ
በበኩለ ባቀረበዉ ክርክር የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ዉሳኔ እና በአባሌ
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አገር የሚፇጸም እንጂ በፌ/ቤት ሇክሇሳ የሚቀርብ ስሊሌሆነ ይህ ችልት ጉዲዩን የማየት
ስሌጣን የሇዉም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
12. እንዯሚታወቀዉ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ.ሔገ መንግስት አዋጅ ቁጥር 1/1987 ዒ.ም አንቀጽ 80
(3) (ሀ) መሰረት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇባቸዉን
ማናቸዉንም የመጨረሻ ዉሳኔ በሰበር የማየትና የማረም ስሌጣን ይኖረዋሌ በማሇት
ዯንግጓታሌ፡፡

በፌርዴ ሉወሰን የሚገባዉን ጉዲይ ሇፌ/ቤት ወይም ሇላሊ በሔግ የዲኝነት

ስሌጣን ሇተሰጣቸዉ አካሊት ማቅረብና ዉሳኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት በሔገ
መንግስቱ አንቀጽ 37 ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ ይህም

ሇፌ/ቤት ወይም ሇላሊ በሔግ

የዲኝነት ስሌጣን ሇተሰጣቸዉ አካሊት ቀርቦ ታይቶ የመጨረሻ ዉሳኔ የተሰጠባቸዉ
ማናቸዉም ጉዲዮች ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ቀርቦ ሉታረም እንዯሚችሌ ያስገነዝባሌ፡፡
እንዱሁም

በፋዳራሌ

ፌ/ቤቶች

አዋጅ

ቁጥር

25/1988

አንቀጽ

10

ሥር

እንዯተመሇከተዉ በዚህ ዴንጋጌ በተመሇከተዉ አግባብ የተሰጠዉን የመጨረሻ ዉሳኔ
መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት እንዯሆነ በሰበር የማየት ስሌጣን እንዲሇዉ
ያሳያሌ፡፡
13. ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት በመዯበኛ ፌ/ቤት፣ በሔግ ከፉሌ
የዲኝነት ስሌጣን የተሰጣቸዉ አካሌ እና በሔግ አግባብ በተቋቋመ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ
ታይቶ የመጨረሻ ዉሳኔ የተሰጠባቸዉን ማናቸዉንም ጉዲዮች መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመባቸዉ

እንዯሆነ

በሰበር

አይቶ

የማረም

ስሌጣን

እንዲሇዉ

መገንዘብ

ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ይህ ችልት የፌሬ ነገር ስህተት፣ የማስረጃ ምዘና ጉዲይ እና
በዉሳኔዉ ሊይ ምንም ተጽህኖ የላሇዉን ቀሊሌ የሔግ ስህተት በሰበር የማየት ስሌጣን
እንዯላሇዉ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡
14. ይህ በእንዱህ እንዲሇ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የሰጠዉን ዉሳኔ በፌርዴ ቤት
የማሳረሙ ጉዲይ ከዒሇም አቀፌ ስምምነቶች እና ከአገሮች ሌምዴ አንጻር ማየቱ አስፇሊጊ
ነዉ፡፡ እንዯሚታወቀዉ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ፌርዴ እንዯተሰጠ ሶስት ዉጤቶችን
ያስከትሊሌ፡
1. ተሸናፉዉ ወገን በፇቃዯኝነት እንዯፌርደ መፇጸም፡፡
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2. አሸናፉዉ ወገን በዒሇም አቀፌ የግሌግሌ ዲኝነት የተሸናፉዉ ወገን ንብረት ባሇበት
አገር ፌርደ እንዱጸዴቅ፣ እዉቅና እንዱያገኝ ወይም እንዱፇጸምሇት ይፇሌጋሌ፡፡
3. በአሇም አቀፌ የግሌግሌ ዲኝነት ተሸናፉዉ ወገን ፌርደ በተሰጠበት አገር ፌርደ
እንዱሰረዝ ማዴረግ ናቸዉ፡፡
15. በዚህ መሰረት ከዒሇም አቀፌ ስምምነቶች አንጻር ሲታይ የኒዉዮርክ ስምምነት
አንቀጽ 5 (New York Convention Art 5) መሰረት የግሌግሌ ጉባኤ ብይን እዉቅና
እና ተፇጻሚነት የሚነፇግበትን ሁኔታዎች ወይም ምክንያቶች ተዘርዝረዉ እናገኛሇን፡፡
ኢትዮጵያ ይህን ስምምነት ያሌፇረመች ብትሆንም ስምምነቱ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ
የሰጠዉን ብይን እዉቅና ሉከሇከሌ እና ሇመፇጸም እምቢ የሚባሌባቸዉን ምክንያቶች
ያስቀምጣሌ፡፡
16. የዩኒስትራሌ ሞዳሌ ሔግም (UNCITRAL MODEL LAW) የግሌግሌ ጉባኤ ብይን
ወይም ዉሳኔ ሉሰረዝ የሚችሌበትን ምክንያቶች ያመሇክታሌ፡፡ ይህን ብይን ወይም
ዉሳኔ ሇማሰረዝ የሚቀርብ አቤቱታ መቅረብ የሚገባዉ የግሌግሌ ዲኝነት መቀመጫ
በሆነዉ ፌርዴ ቤት እንዯሆነ የዚህ አንቀጽ 34 ይዯነግጋሌ፡፡ የግሌግሌ ዲኝነት ሲታይ
በነበረዉ ቦታ ያሇዉ ፌርዴ ቤት በሂዯቱ ሊይ የተቆጣጣሪነት ስሌጣን ስሇሚኖረዉ ሂዯቱ
ፌትሒዊ እና ከሙስና የጸዲ መሆኑን የመቆጣጠር ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ይህን ሔግ
ተከትል አገሮች የየራሳቸዉ ሔጎች ያወጡ ሲሆን፣ የግሌግሌ ብይን የሚታረምበት
ዒይነት እና ዯረጃ ከአገር አገር እንዯሚሇያይ መገንዘብ ያስፇሌግሌ፡፡ በዚህ መሰረት
የዩኒስትራሌ ሞዳሌ ሔግ አንቀጽ 34 የግሌግሌ ብይን ዉዴቅ የሚዯረግበትን ምክንያቶች
ያስቀምጣሌ፡፡
17. በአዉሮፓ ሌማት ፇንዴ ስነስርዒት ሔግ (EDF Rules) የአዉሮፓ የሌማት ፇንዴ
የስነስርዒት ሔግ አንቀጽ 33 (1፣ 3) መሰረት የሽምግሌና ዲኝነቱ በጽሐፌ የሚዯረግ
ሆኖ በተዋዋይ ወገኖች ሊይ የመጨረሻና ገዢ እንዯሚሆን ያመሇክታሌ፡፡ የዚህ ሔግ
አንቀጽ 34 ማየቱም አስፇሊጊ ነዉ፡፡ ተዋዋይ ወገኖች ሳይዘገዩ ፌርደን ተግባራዊ
ማዴረግ ያሇባቸዉ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ እያንዲንደ የኤሲፒ አገር ወይም አባሌ አገር
አኢዳፌ የስነስርዒት ሔጎች መሰረት የተሰጠ ፌርዴን እዉቅና ሰጥቶ ሌክ በግዛቱ ዉስጥ
የሚገኙ ፌ/ቤቶች ወይም ፌትህ አካሊት እንዯሰጡት ፌርዴ በመቁጠር በግዛቱ ዉስጥ
ተፇጻሚ እንዱሆን ማዴረግ አሇባቸዉ፡፡
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18. የኒፍርም አርብትሬሽን አክት ክፌሌ 23 (Uniform Arbitration Act section 23)
መሰረት የግሌግሌ ብይን በማመሌከት ሇፌ/ቤት ብይኑን ሇማሰረዝ የሚቻሌባቸዉን
ምክንያቶችን ያሳያሌ፡፡
19.

የፓነማ

ስምምነት

(Inter-American

Convention

On

International

Commercial Arbitration (B-35) (Panama Convention) የሚባሇዉ በአንቀጽ 5 እና
6 ሥር እንዯተመሇከተዉ የግሌግሌ ብይን የታየበት ሔግ አገር፣ ይህን ብይን እዉቅና
ሇመንፇግና ተፇጻሚነቱን እምቢ ማሇት የሚሌባቸዉን ምክንያቶች አስቀምጧሌ፡፡
20. የአሜሪካ የፋዳራሌ የግሌግሌ ሔግ (The Federal Arbitration Act (USA) )
የግሌግሌ ዲኝነት ብይን የሚታረምበትን በጠባብ ምክንያቶች መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡
በሔጉ ክፌሌ 10 (ሀ) ሥር የግሌግሌ ብይን የሚሰረዝበትን ምክንያቶች ይዘረዝራሌ፡፡
በዚህ ዴንጋጌ ሥር የሔግ ስህተት አሌተመሇከተም፡፡ የአሜሪካ ፌ/ቤቶች እና ተከራካሪ
ወገኖች በፋዳራሌ የግሌግሌ ሔግ ከተመሇከተዉ በሊይ ሰፊ ያሇ የግሌግሌ ብይን
የሚታረምበትን ምክንያቶች ያስቀምጣለ፡፡ እንዱሁም የክሌሌ ሔግ አዉጪዎች የግሌግሌ
ብይኑ ሥራ ነገር የሚታረምበትን ማሻሻያዎች እንዱካተቱ አዴርጓሌ፡፡ ሔግ አዉጭዉ
ፌ/ቤት በምን ምክንያቶች የግሌግሌ ብይን መሰረዝ እንዲሇበት መወሰን እንዯሚገባዉ
በዚህ ዘርፌ የዲበረው የህግ ሌምዴ ያስገነዝበናሌ፡፡(የሔግ ምሁራን ይገሌጻለ፡፡)
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች የግሌግሌ ዲኛ በሰጠዉ ብይን ግሌጽ የሆነ ሔግ የመተዉ ሁኔታ
የሚታይበት እንዯሆነ (manifest disregard of the law) ብይኑን የሚሰርዙበትን
ምክንያት አግባብ ተግባራዊ አዴርጓሌ፡፡ የግሌግሌ ዲኛዉ ሔግን በግሌጽ ወዯ ጎን ትቷሌ
የሚባሇዉ፡ ሀ) ጉዲዩ ግሌጽ በሆነ አግባብነት ባሇዉ የህግ መርህ የሚገዛ እንዯሆነ እና
ሇ) የግሌግሌ ዲኛዉ አስቦ/አዉቆ በጥንቃቄ ትኩረት ሳይሰጠዉ የቀረበ እንዯሆነ ነዉ፡፡
የግሌግሌ ብይን በሔግ ስህተት ምክንያት የሚታረምበት ምክንያት አንደ ሔጋዊነት
ሲሆን ብይኑ በሔግ ስህተት ምክንያት እንዱታረም በሔግ ስሌጣን የተሰጠ ወይም
አስገዲጅ የሆነ የህግ ትርጉም የተሰጠበት እንዯሆነ ነዉ፡፡ የአሜሪካ የፋዳራሌ የግሌግሌ
ሔግ አንቀጽ 10 (ሀ) ሥር የተዘረዘሩት ምክንያቶች የሔግ ስህተት የሚያካትት
አይዯሇም፡፡ የኒዉ ጄርሲ የግሌግሌ ሔግ የግሌግሌ ዲኛ ሔግን ተፇጻሚ በሚያዯርግበት
ጊዜ ጉሌህ የሆነ ስህተት የፇጸመ እንዯሆነ ፌርዴ ቤት ይህን የግሌግሌ ብይን
እንዯሚሰርዝ ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሰረት ፌ/ቤት የግሌግሌ ብይን ግሌጽ የሆነ የሔግ
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ስህተት ያሇበት እንዯሆነ በጠባቡም ቢሆን ብይኑን ከማረም የሚከሇክሇዉ ሔግ እንዯላሇ
መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡
21. እ.ኤ.አ. 1996 የወጣዉ የእንግሉዝ የግሌግሌ ሔግ አንቀጽ 69 (England
Arbitration Act 0f 1996) ተከራካሪ ወገኖች የሔግ ስህተት በማንሳት ሇፌ/ቤት ይግባኝ
በማቅረብ የግሌግሌ ብይን እንዱታረም መጠየቅ እንዯሚችለ ያመሇክታሌ፡፡
22. በሲዊዘርሊንዴ ኢንተርካንቶናሌ የግሌግሌ ሔግ አንቀጽ 36 ዯግሞ የግሌግሌ ብይን
የተሰጠዉ በተሳሳታ የፌሬ ነገር ዴምዲሜ መሰረት በማዴረግ የሆነ እንዯሆነ ወይም
ግሌጽ የሆነ የሔግ ወይም ርትዔ ጥሰት የተፇጸመበት እንዯሆነ ፌ/ቤት ብይኑን
እንዱሰርዝ የሚፇቀዴ መሆኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡
23. ከኢትዮጵያ አንጻር ሲታይ ከክርክር አፇታት ዘዳዎች መካከሌ አንደ የግሌግሌ
ዲኝነት ጉባኤ እንዯሆነ የኢትዮጵያ የፌትሒ ብሓር ሔግ፣ የፌትሒ ብሓር ስነስርዒት
ሔግ እና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ዉሳኔዎችን ማየት ይቻሊሌ፡፡
ከዚህ አንጻር የፌትሒ ብሓር ሔግ አንቀጽ 3325-3346 እንዱሁም የፌትሒ ብሓር
ስነስርዒት ሔግ ቁጥር 315-319 እና አንቀጽ 350-357 ዴንጋጌዎችን ያስገነዝባለ፡፡
የግሌግሌ ዲኝነት የሚታየዉ በኢትዮጵያ ሔግ እስከሆነ ዴረስ እነዚህ ዴንጋጌዎች
ተፇጻሚነት ያሊቸዉ መሆኑ አከራካሪ አይሆንም፡፡ የፌትሒ ብሓር ሔጉ መሰረታዊ
መብት የሚዯነግግ ሲሆን የፌትሒ ብሓር ስነስርዒት ሔጉ ዯግሞ ይህን መሰረታዊ
መብት ተግባራዊ ማዴረግ የሚያስችሌ የስነስርዒት ዯንቦችን የሚዯነግግ እንዯሆነ
መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ በሔግ አግባብ ተቋቁሞ የተከራካሪ
ወገኖችን ክርክር ሰምተዉ አጣርተዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.318 ሥር በተመሇከተዉ
መሰረት ብይን ወይም ዉሳኔ መስጠት እንዯሚችሌ ተዯግጓሌ፡፡ ይህ ብይን ወይም ዉሳኔ
ሌክ በፌርዴ ቤት እንዯሚሰጥ ብይን ወይም ዉሳኔ ዒይነት መወሰን እንዲሇበት
ያስገነዝባሌ፡፡ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ በሰጠዉ ብይን ወይም ዉሳኔ ሊይ ይግባኝ
የሚቀርብበት ወይም እንዱሰረዝ አቤቱታ የሚቀርበዉ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.350-357 ሥር
በተመሇከተዉ አግባብ እንዯሆነ የዚህ ሔግ አንቀጽ 319 (1) ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡ ከዚህ
ዴንጋጌ መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ በኢትዮጵያ አገር እና በዚህ
አገር ሔግ አግባብ የተከራካሪ ወገኖችን ክርክር አይቶ ዉሳኔ የሰጠ እንዯሆነ፣ በዚህ
ብይን ወይም ዉሳኔ ያሌተስማማ ወይም ቅሬታ ያሇዉ ወገን ይግባኝ የሚሌበት ወይም
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ዉሳኔ እንዱሰረዝሇት የሚጠይቅበት ስርዒት የተዘረጋ መሆኑን እና የግሌግሌ ብይን
ወይም ዉሳኔ ከሔግ የሚቃረን ወይም ኢ-ፌትሒዊ ቢሆንም እንኳን ዝም ተብል
የሚፇጸም ነዉ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ ከእነዚህ የሔጉ ዴንጋጌዎች መረዲት
እንዯሚቻሇዉ

የግሌግሌ

ብይን

ወይም

ዉሳኔ

በሔጉ

በተመሇከተዉ

አግባብ

እና

ምክንያቶች በፌ/ቤት ታይቶ ሉታረም እንዯሚችሌ ነዉ እንጂ በምንም መሌኩ ሉታረም
የማይችሌ የመጨረሻ ዉሳኔ ነዉ ሇማሇት የሚቻሌበት ሁኔታ የሇም፡፡ ከዚህ አንጻር ይህ
ሰበር ሰሚ ችልት በአመሌካች በናሽናሌ ሞተርስ ኮርፖሬሽን እና በተጠሪ ጄኔራሌ
ቢዝነስ ዱቨልፕመንት መካከሌ በነበረዉ ክርክር በሰ.መ.ቁ.21849 ሊይ ህዲር 12 ቀን
2000 ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ ተዋዋይ ወገኖች (ተከራካሪ ወገኖች) በግሌግሌ ዲኝነት
ጉባኤዉ ታይቶ የተሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ነዉ በማሇት የተስማሙ በመሆኑ፣
የግሌግሌ ዉሳኔዉ እንዯዉለ በእራሱ የመጨረሻ ዉሳኔ በመሆኑ በሰበር ቀርቦ ሉታይ
የሚችሌ አይዯሇም በማሇት መወሰኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን ይሄው ችልት
በአመሌካች ብሓራዊ ማዔዴን ኮርፖሬሽን ኃ/የግ/ማህበር እና በተጠሪ ዲኒ ዴሪሉንግ
ኃ/የተ/የግ/ማህበር መካከሌ በነበረዉ ክርክር በሰ.መ.ቁ.42239 ጥቅምት 29 ቀን 2003
ዒ.ም በሰጠዉ ዉሳኔ ተከራካሪ ወገኖቹ የግሌግሌ ዉሳኔ የመጨረሻ ዉሳኔ ብሇዉ
ቢስማሙም፣ በግሌግሌ ዉሳኔዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት እንዯሆነ ሇዚህ
ችልት ቀርቦ የማይታይበት የህግ ምክንያት የሇም በማሇት በሰ.መ.ቁ.21849 የሰጠዉን
አስገዲጅ የህግ ትርጉም በመሇወጥ ወስኗሌ፡፡
24. የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ብይን ሊይ ቅሬታ ያሇዉ ተከራከሪ ወገን መቃወሚያዉን
የሚያቀርብባቸዉ መንገድች በፌ/ብ/ሔ/ቁ.350-357 ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ እነዚህም፡
1. በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.351 ሥር በተዘረዘሩት የይግባኝ ምክንያቶች ሇመዯበኛ ፌ/ቤት
ይግባኝ ማቅረብ ይችሊሌ፣ ነገር ግን የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.350 (2) መሰረት ማንኛዉም
ተከራካሪ ወገን አዉቆ፣ ገብቶት ወይም ተረዴቶ ይህን የይግባኝ መብቱን መተዉ
እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ፡፡
2. በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.355 መሰረት የግሌግሌ ብይን እንዱሻርሌኝ በማሇት ሇፌ/ቤት
አቤቱታ ማቅረብ እንዯሚቻሌ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሇፌ/ቤት የሚቀርብ አቤቱታ
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.356

ሥር

የተዘዘሩትን
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ያመሇክታሌ፡፡ ፌ/ቤቱም በዴንጋጌው ስር የተዘረዘሩት ሁኔታዎች መከሰታቸዉን ያረጋገጠ
እንዯሆነ የግሌግሌ ብይኑን መሰረዝ እንዯሚችሌ ያሳያሌ፡፡
3. ተከራከሪ ወገኖች የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ነዉ ብል ቢስማሙም
በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት እንዯሆነ
ከማሳረም እንዯማያግዲቸዉ ይህ ችልት በበርካታ መዛግብት የሰጣቸዉ አስገዲጅ የህግ
ትርጉም ያስገነዝባሌ፡፡
ከእነዚህ የሔጉ ዴንጋጌዎች መገንዘብ እንዯሚቻሇዉ ከግሌግሌ ብይን ሊይ ይግባኝ
የሚባሌበት

እና ብይኑ እንዱሻር ወይም እንዱሰረዝ በመጠየቅ መካከሌ ሌዩነት መኖሩን

ነዉ፡፡ ፌ/ቤት የግሌግሌ ብይን የሚሰረዝበት ወይም የሚያነሳበት አግባብ የሥነሥርዒት
እና

የስሌጣን

ትክክሇኛነት

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.356

የሚቆጣጠርበት

መሰረት

ሇመሻር

መንገዴ

ወይም

ነዉ፡፡

ሇማንሳት

የግሌግሌ
ምክንያት

ብይን
የሆኑት

ሁኔታዎች ሇይግባኝ ምክንያቶች ሉሆኑ እንዯማይችለ መገንዘብ አስፇሊጊ ነዉ፡፡የይግባኝ
ሰሚ ፌ/ቤት የግሌግሌ ብይን ያጸናሌ ወይም በሶስት ወር ጊዜ ዉስጥ ዴጋሚ አይቶ
እንዱወስን ሇግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ይመሌሳሌ፡፡
25. ከዚህም በሊይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ሰበር ሰሚ ችልት ሇችልቱ በተሰጠዉ የስሌጣን
ወሰን ዉስጥ እስከሆነ ዴረስ ተከራካሪ ወገኖች በፌርዴ ቤት ወይም በህግ ስሌጣን
በተሰጣቸዉ

አካሊት

በተሰጠ

ዉሳኔ

ሊይ

ቅሬታ

ያሊቸዉ

እንዯሆነ

ቅሬታቸዉን

የሚያሰሙበት መዴረክ ነዉ፡፡ በዚህ ረገዴ በአመሌካች ብሓራዊ ማዔዴን ኮርፖሬሽን
ኃ/የግ/ማህበር እና በተጠሪ ዲኒ ዴሪሉንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር መካከሌ በግሌግሌ ዲኝነት
ጉባኤዉ ታይቶ የተሰጠዉን ዉሳኔ በተመሇከተ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት ከግራ ቀኛቸዉ
የቀረበዉን ክርክር መሰረት በማዴረግ በሰ.መ.ቁ.42239 ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዒ.ም
በሰጠዉ ዉሳኔ የግሌግሌ ብይን በተመሇከተ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት
እንዯሆነ ተመሳሳይ የሔግ አፇጻጸም እና ትርጉም እንዱኖር ከማዴረግ አንጻር ቅሬታዉ
ሇዚህ ችልት መቅረብ የሇበትም አይባሌም፡፡ ይህ ዯግሞ ሇዚህ ችልቱ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ.ሔገ
መንግስት እና በአዋጅ ቁጥር 454/1997 ከተሰጠዉ ስሌጣን አንጻር ማየት ያስፇሌጋሌ፡፡
የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ በሰጠዉ ዉሳኔ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.351 እና 356 ሥር
በተመሇከቱት ምክንያቶች ዉሳኔዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት እንዯሆነ
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ሇዚህ ችልት ቀርቦ የማይታይበት እና የማይታረምበት የሔግ አግባብ የሇም፣ ችልቱ
ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን እንዲሇዉ በማሇት አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፡፡ ይህ
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ዯግሞ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች እንዯገና ማሻሻያ አዋጅ ቁጥር
454/1997 አንቀጽ 2 (4) መሰረት ሔግ በመሆኑ አስገዲጅነት ያሇዉ ነዉ፡፡ ስሇሆነም
ተከራካሪ ወገኖች የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ የሚሰጠዉ ዉሳኔ የመጨረሻ ነዉ ብል
ቢስማሙም፣

ከዉሳኔዉ

ቅሬታ

ያሇዉ

ተከራካሪ

ወገን

ጉዲዩን

ሇሰበር

ከማቅረብ

የሚያግዯዉ እንዲሌሆነ እና ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት እንዯሆነ ከማረም የሚከሇክሇዉ እንዲሌሆነ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡
26. እንዱሁም የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇዉጭ አገር የግሌግሌ ብይን እዉቅና
ሇመስጠት
እንዲሇዉ

እና

ተፇጻሚ

በአዋጅ

ቁጥር

ሇማዴረግ
25/88

የሚቀርበዉን
አንቀጽ

11

አቤቱታ
(2፣

ሏ)

ሇመመርመር
ሥር

ስሌጣን

ተመሌክቷሌ፡፡

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.461 ሇብይኑ እዉቅና ሊሇመስጠት እና ተፇጻሚ ሊሇማዴረግ ሥር
ስዴስት ምክንያቶች መዘርዘሩን ማየት ይቻሊሌ፡፡
27. በመሆኑም ከፌ ሲሌ በዝርዝር እንዯተመሇክተነዉ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ብይን
ወይም ዉሳኔ በሔጉ በተመሇከቱት ጠባብ ምክንያቶችም ቢሆንም በፌርዴ ቤት ቀርቦ
ከመታረም የሚዴን እንዲሌሆነ የዒሇም አቀፌ ስምምነቶች፣ የአገሮች ሌምዴ እና
የኢትዮጵያ ሔግ የሚያስገነዝበዉ ጉዲይ ነዉ፡፡ አገሮች የየራሳቸዉን ነበራዊ ሁኔታ
ከግምት በማስገባት የግሌግሌ ብይን ግሌጽ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ወይም ጉሌህ
የሆነ የፌትሔ መጓዯሌ ያስከተሇ እንዯሆነ እንዱሁም ከሔዝብ ጥቅም (public policy)
አንጻር

በማየት፣

በየፌርዴ

ቤቶቻቸዉ

ይህን

ብይን

የሚያሳርሙበት

ስርዒት

መዘርጋታቸዉን ማየት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ማሇት ተከራካሪ ወገኖች የግሌግሌ ዲኝነት
ጉባኤዉ ብይን የመጨረሻ ነዉ ብል ቢስማሙም እንኳን ፣ፌትሔ የማግኘት መብት እና
ፌትሒዊነትን የማስፇን ጉዲይ ሙለ ሇሙለ ሇተከራካሪ ወገኖች ነጻ ፇቃዴ የሚተዉ
ባሇመሆኑ፣ ብይኑ በፌጹም ሇፌ/ቤት ቀርቦ ሉታረም አይችሌም ሇማሇት የሚቻሌ
አይሆንም፡፡ ስሇሆነም የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ብይን ወይም ዉሳኔ በሔጉ በተመሇከቱት
ምክንያቶች ብቻ ሇፌ/ቤት አቅርቦ እንዱታይ እና እንዱታረም ማዴረግ እንዯሚቻሌ ነዉ፡፡
ነገር ግን በፌ/ቤት የግሌግሌ ብይን የማሳረም ወይም የማሰረዙ ጉዲይ ተዋዋይ ወገኖች
የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤን የሚያቋቁሙበት ዒሊማ ሙለ ሇሙለ ዋጋ በሚያሳጣ መሌኩ
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መሆን እንዯላሇበት መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ ተከራካሪ ወገኖች ክርክራቸዉ በግሌግሌ
ዲኝነት

ጉባኤ

እንዱታይሊቸዉ

ከሚፇሌጉባቸዉ

ምክንያቶች

መካከሌ

የተሰወኑትን

ሇመጥቀስ በመረጡት ገሊጋይ ዲኞች ሇመዲኘት ካሊቸዉ ፌሊጎት፣ የተከራካሪ ወገኖች
ነጻነት፣ ጊዜያቸዉን ሇመቆጠብ እና ወጪን ሇመነቀስ የሚለት ናቸዉ፡፡ ከዚህም በሊይ
የግሌግሌ ብይን በፌ/ቤት ሉታረም ይገባሌ ሲባሌ በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ያሇዉን የንግደን
ማህበረሰብ ዝንባላ እና በዒሇም አቀፌ ዯረጃ ኢንቨስትመንት ከመሳብ አንጻር ያሇዉን
ተጽኖ ከግምት ያስገባ መሆን እንዲሇበት ግሌጽ ነዉ፡፡ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ በፌ/ቤት
ከመታየት የማይዴን ቢሆንም እነዚህን ሁኔታዎች ታሳቢ በማዴረግ በሔጉ በተመሇከቱት
ሁኔታዎች መሰረት በጠባቡ መሆን እንዲሇበት መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡
ሲጠቃሇሌ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት፣ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ መቀመጫ አዱስ አበባ
ከተማ ኢትዮጵያ እስከሆነ ዴረስ እና ጉዲዩም ታይቶ ዉሳኔ የተሰጠበት በኢትዮጵያ ሔግ
መሰረት በመሆኑ፣ ከፌ ሲሌ ከተጠቀሱት የዒሇም አቀፌ ስምምነቶች እና የአገሮች
ሌምዴ እንዱሁም የኢትዮጵያ ሔጎች እና ይህ ችልት በበርካታ መዛግብት ከሰጣቸዉ
አስገዲጅ የሔግ ትርጉም አንጻር፣ ተከራካሪ ወገኖቹ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ዉሳኔ
የመጨረሻ ዉሳኔ ነዉ ብል ቢስማሙም ዉሳኔዉ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት እንዯሆነ በሰበር ከማየት የሚከሇክሇዉ የሔግ መሰረት የሇም፡፡ በመሆኑም
ተጠሪ ይህ ችልት ይህን ጉዲይ የማየት ስሌጣን የሇዉም በማሇት ያቀረበዉ ቅሬታ
ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ፡፡
28. ሁሇተኛዉን ጭብጥ በተመሇከተ ግራ ቀኛቸዉ መካከሌ የተዯረገዉ የባቡር መስመር
ሥራ ዉሌ ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ አይገባም? ዉጤቱስ ምን ይሆናሌ? የሚሇዉ ነጥብ
እንዯሚከተሇዉ የሚታይ ይሆናሌ፡፡
29. በአዉሮፓ ሌማት ፇንዴ ስነስርዒት (EDF Rules) አንቀጽ 14.1 መሰረት የግሌግሌ
ዲኝነት ጉባኤዉ የኢትዮጵያ ሔግን ተግባራዊ ማዴረግ እና የኢትዮጵያ ሔግ እስከፇቀዯ
ዴረስ የንግዴ ሌማዴ ከግምት ዉስጥ መግባት እንዯሚገባ ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም
ሇተያዘዉ ጭብጥ ምሊሽ ሇመስጠት በዚህ ጉዲይ የኢትዮጵያ የዉሌ ሔግን መፇተሽ
ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
30. እንዯሚታወቀዉ በሔግ ፉት የሚጸና ዉሌ አሇ ሇማሇት ማሟሊት ካሇባቸዉ
ሁኔታዎች መካከሌ አንደ ተዋዋይ ወገኖች ጉዯሇት የላሇበትን ስምምነት ማዴረግ
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ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1678 /ሀ/ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ ተዋዋይ ወገኖች የሚገቧቸዉን
ግዳታዎች ፇቅዯዉ እና አዉቀዉ መሆን እንዲሇበትም የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1679 እና ተከታዮቹ
ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ በሔጉ አግባብ የተቋቋሙ ዉልች ዯግሞ በተዋዋይ ወገኖች
ሊይ ሔግ እንዯሚሆኑ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1731 /1/ ዴንጋጌ የሚያስገነዝበዉ ጉዲይ ነዉ፡፡
ተዋዋይ ወገኖች ዉሌን ሲዋዋለ የፇቃዴ ጉዴሇት መኖር እንዯላሇበት የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1696
እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ያመሇክታለ፡፡ በዚህ መሰረት የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1696 ሥር
እንዯተመሇከተዉ

ዉሌ

የሚያፇርሰዉ

ከተዋዋዮቹ

ወገኖች

የአንዯኛዉ

መፌቀዴ

በስህተት፣ በዴንገተኛ ተንኮሌ ወይም በኀይሌ የተገኘ ሲሆን ነዉ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡
31. ዉሌ ሲዯረግ የተዋዋይ ወገን የፇቃዴ ጉዴሇት ከሚያስከትለት ምክንያቶች መካከሌ
የተንኮሌ ተግባር አንደ ነዉ፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1704 (1) መሰረት በተንኮሌ የተዯረገ ዉሌ
ፇራሽ የሚሆነዉ ከተዋዋዮቹ አንዯኛዉ ወገን ዉለ እንዱዯረግ ያዯረገዉ በሁሇተኛዉ
ተዋዋይ ሊይ ተንኮሌ ባይዯርስበት ኖሮ ዉሌ የማያዯርግ እንዯነበረ ሲገሇጽ ነዉ በማሇት
ይዯነግጋሌ፡፡
32. በዚህ መሰረት አሁን ወዯ የተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ በግራ ቀኛቸዉ መካከሌ
የተዯረገዉ የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ ተጠሪ በፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር የተዯረገ ነዉ
ወይስ አይዯሇም? የሚሇዉ ነጥብ በቅዴሚያ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፡፡ በዚህ
መሰረት ይህን የባቡር መንገዴ ጥገና ሥራ ሇመሥራት ጨረታዉን ተወዲዴረዉ ያሸፈት
የእሽሙር ማህበር የተቋቋመዉ በኮንስታ ኮንሶርዞ እና ጂሲኤፌ (GCF) ሆነዉ የኮንስታ
ጄቪ (consta JV) በሚሌ የእሽሙር ማህበር ነዉ፡፡ በዚህ የእሽሙር ማህበር ኮንሶርዚዮ
ኮንስታ 70% የአክስዮን ዴርሻ እና ጂሲኤፌ ዯግሞ 30% የአክስዮን ዯርሻ መያዛቸዉ
ተገሌጾ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህን ጨረታ ተክትል ህዲር 19 ቀን 1999 ዒ.ም
(እ.ኤ.አ. ህዲር 29 ቀን 2006) በተዯረገዉ የባቡር መስመር ሥራ በአጠቃሊይ በብር
40,433,056.70 ዩሮ ተስማምቷሌ፡፡ በዚህ የዉሌ ስምምነቱ የሚሰሩ በርካታ ሥራዎች
ተዘርዝሮ እናገኛሇን፡፡
33. ይህ በእንዱህ እንዲሇ ኮንሰታ እና ጂሲኤፌ መካከሌ ይህን ቅንጅት በተመሇከተ ሶስት
ምስጥራዊ ስምምነቶች መዯረጋቸዉ የተረጋገጠ ፌሬ ነገር ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት ሏምላ
27 ቀን 1998 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ኦገስት 3 ቀን 2006) በተፇረመዉ የሚስጥር ስምምነት
ቁጥር 1 መሰረት የጂሲኤፌን የአክስዮን ዴርሻ ወዯ 0.1% ዝቅ ሇማዴረግ ተስማምቷሌ፣
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ህዲር 15 ቀን 1999 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 24 ቀን 2006) በተዯረገዉ የሚስጥር
ስምምነት ቁጥር 2 የጂሲኤፌ የአክስዮን ዴርሻ ወዯ 0.2% ዝቅ እንዱሌ አዴርጓሌ፤
መጋቢት 11 ቀን 1999 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ማርች 20 ቀን 2007) በተፇረመዉ የሚስጥር
ስምምነት ቁጥር 3 መሰረት ጂሲኤፌ 100,000 (አንዴ መቶ ሺህ) ዩሮ ክፌያን
በመቀበሌ ተሳትፍዉን እስካሁን ዴረስ በተፇጸመዉ ብቻ እንዱገዯብ ማዴረጉ የተረጋገጠ
ጉዲይ ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪም ቢሆንም እነዚህ ስምምነቶች መዯረጋቸዉን የካዯ ነገር
የሇዉም፡፡ ከዚህም በሊይ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ በሰጠዉ ዉሳኔ እነዚህ ምስጥራዊ
ስምምነቶች መዯረጋቸዉን በዉሳኔዉ አረጋግጧሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የአዉሮፓ አንቲፌራዉዴ ቢሮ (OLAF) ባዘጋጀዉ የመጨረሻ ሪፖርት ይህ ዉሌ ከመፇረሙ አምስት
ቀን ቀዯም ብል ጂሲኤፌ በኮንስታ ጂቪ ያሇዉን ተሳትፍ ከ30% ወዯ 0.2% ዝቅ
ማዴረጉን

እና

አረጋግጧሌ፡፡

በዚህም
የአሁን

ተጠሪዉ
ተጠሪ

የጠቅሊሊ

እነዚህን

ዉሌ

ስምምነቶች

ክፌሌ

አንቀጽ

ሇአመሌካች

12.7
የማሳወቅ

መጣሱን
ግዳታ

ቢኖርበትም የአዉሮፓ አንቲ-ፌራዉዴ ቢሮ (OLAF) ባዯረገዉ ምርመራ ባይዯርስበት
እና ይፊ ባያዯርጋቸዉ ኖሮ ተዯብቀዉ እንዯሚቀሩ ተረጋግጧሌ፡፡
34. እንግዱህ የአሁን ተጠሪ ሇባቡር መስመር ሥራዉ አመሌካች ያወጣዉን ጨረታ
ተወዲዴሮ እና ጨረታዉን አሸንፍ የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ ያዯረገዉ በኮንሶርዚዮ
ኮንስታ 70% የአክስዮን ዴርሻ እና ጂሲኤፌ 30% የአክስዮን ዯርሻ ባሊቸዉ አባሊት
የተዋቀረ የእሽሙር ማህበር መሆኑን ሇአመሌካች በመግሌጽ እንዯሆነ ያከራከረ ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ የእሽሙር ማህበሩ ዉስጥ የጂሲኤፌ
የአክስዮን ዴርሻ እና ተሳትፍ 30% ሳይሆን 0.2% መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም የአሁን
ተጠሪ አመሌካች ባወጠዉ ጨረታ ሲሳተፌ እና ዉሌ ሲያዯርግ የእሽሙር ማህበሩ
አባሊት የላሊቸዉን የአክስዮን ዴርሻ እና የተሳትፍ መጠን እንዲሊቸዉ ሇአመሌካች
በመግሇጽ ያዯረገ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ ጨረታዉን ሲወዲዯር እና ዉሌ
ሲያዯርግ ሇአመሌካች ትክክሌ ያሌሆነ ወይም ሏሰተኛ ገሇጻ ወይም መግሇጫ መስጠቱን
ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ዯግሞ አመሌካች ስሇተጠሪ የእሽሙር ማህበር አዯረጃጀት እና
አወቃቀር ትክክሌ ያሌሆነ ግንዛቤ እንዱወስዴ እና የተሻሇ ተወዲዲሪ አዴርጎ በመዉሰዴ
ጨረታዉን እንዲሸነፇ በመቁጠር ዉሌ አብሮ እንዱያዯርግ ያዯረገዉ መሆኑን ያሳያሌ፡፡
አመሌካች ስሇእሽሙር ማህበሩ ያሌሆነ አቋም እንዱይዝ በማዴረግ፣ ተጠሪዉ ሇሥራዉ
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ብቃት እንዲሇዉ በመቁጠር ጨረታዉን አሸንፍ ዉሌ እንዱያዴርግ ያዯረገዉ መሆኑን
ያስገነዝባሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ በፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር አመሌካች የባቡር መስመር
ሥራ ዉሌ ከተጠሪ ጋር እንዱያዯርግ ያዯረገዉ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን
ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በፇጸመዉ የተንኮሌ ወይም የማጭበርበር ተግባር አመሌካች
ከተጠሪ ጋር ይህን ዉሌ ሉያዯርግ የቻሇ በመሆኑ፣ በአመሌካች በኩሌ ዉለን ሲያዯርግ
የፇቃዴ ጉዴሇት መኖሩን የሚያረጋግጥ ነዉ፡፡ በመሆኑም ይህ ችልት የግሌግሌ ዲኝነት
ጉባኤዉ የአሁን ተጠሪ ተግባር የተንኮሌ ወይም የማጭበርበር ተግባር አይዯሇም በማሇት
የዯረሰበት ዴምዲሜ እና የአሁን ተጠሪ የተንኮሌ ተግባር የሇም በማሇት ያቀረበዉ ክርክር
ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ፡፡
35. ላሊዉ መታየት ያሇበት ጉዲይ የአሁን ተጠሪ የእሽሙር ማህበሩ ዉስጥ የጂሲኤፌ
አክስዮን ዴርሻ እና የሥራ ተሳትፍ 0.2% ሆኖ እያሇ 30% እንዯሆነ የሚገሌጽ ሏሰተኛ
መግሇጫና ማስረጃ በማቅረብ በፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር አመሌካች ወዯ ዉለ እንዱገባ
ያዯረገዉ ሇዉለ መሰረታዊ የሆነ ነገር (essential or material) ነዉ ወይስ አይዯሇም?
የሚሇዉ ነጥብ ነዉ፡፡ ከዚህ አንጻር ጠቅሊሊ የዉሌ ሁኔታዎች አንቀጽ 12.7 እና 64.2
(h) ዴንጋጌዎች መታየት እንዲሇባቸዉ ተገንዝበናሌ፡፡ ጠቅሊሊ የዉሌ ሁኔታዎች አንቀጽ
12.7 እንዯሚያመሇክተዉ የሥራ ተቋራጩ የእሽሙር ማህበር ወይም ከሁሇት እና ከዛ
በሊይ የሆኑ ሰዎች ማህበር እንዯሆነ፣ እነዚህ ሰዎች ሁለም በተዋዋይ ባሇስሌጣን አገር
ሔግ መሰረት በዉለ መሰረት ሇመፇጸም የአንዴነትና የነጠሊ ግዳታ አሇባቸዉ እና
በተዋዋይ ባሇስሌጣን ጥያቄ ከእነዚህ ሰዎች መካከሌ አንደን እንዯማህበሩ መሪ ሆኖ
ከባሇስሌጣኑ ጋር በመስራት የእሽሙር ማህበሩን ወይም ማህበሩን ሇማስገዯዴ ነዉ፡፡
የእሽሙር

ማህበሩ

ወይም

የማህበሩ

አወቃቀር

ወይም

አዯረጃጀት

ያሇ

ተዋዋይ

ባሇስሌጣኑ ቅዴሚያ ፇቃዴ ሉሇወጥ አይችሌም፡፡ ይህ ዴንጋጌ እንዯሚያስገነዝበዉ
የእሽሙር

ማህበር

አባሊት

በማህበሩ

ባሊቸዉ

የአክስዮን

ዴርሻ

መጠን

በዉለ

የሚመሇከታቸዉን ግዳታዎቻቸዉን መወጣት እንዲሇባቸዉ ነዉ፡፡ ከእነዚህ አባሊት
መካከሌ አንደ የላሇዉን ወገን ግዳታ ሸፌኖ ሉወጣ እንዯሚችሌ የሚያመሇክት ነገር
የሇዉም፡፡

የማህበሩ

አባሊት

ዯርሻቸዉን

እና

ተሳትፍአቸዉን

ሇመቀየር

ከፇሇጉ

መጀመሪያ የአመሌካች ፇቃዴ ማግኘት እንዯሚገባቸዉ ያስገዴዲሌ፡፡ ይህ ማሇት የዚህ
የእሽሙር ማህበር አባሊት የአክስዮን ዴርሻ ወይም የስራ ተሳትፍ መጠን ካሇ አመሌካች
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እዉቅና ሉሇወጥ እንዯማይችሌ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ የሚያመሇክተዉ የአሁን አመሌካች
ከተጠሪ

ጋር

ዉሌ

ሲያዴርግ

የእሽሙር

ማህበር

አባሊት

አዯረጃጀታቸዉን

እና

አወቃቀራቸዉን ኮንስታ 70% የአክስዮን ዴርሻ እና ጂሲኤፌ 30% የአክስዮን ዴርሻ
ጠብቀዉ እያንዲንዲቸዉ በዉለ የገቡትን ግዳታ እንዯሚፇጽሙ በማመን መሆኑ ግሌጽ
ነዉ፡፡ የአሁን ተጠሪ ጨረታዉን ሲወዲዯር እና አሸንፍም ዉሌ ከአመሌካች ጋር
ሲያዯርግ

በዚህ

የዴርሻ

መጠን

እና

በዚህ

መሰረት

በዉለ

የተመሇከተዉን

ግዳታዎቻቸዉን በሥራዉ ቦታ በመገኘት ሇመወጣት እንዯሆነ ግሌጽ ነዉ፡፡ አመሌካች
የዚህ ማህበር አባሊት ዴርሻ ጨረታዉን ሲወዲዯሩና ዉሌ ሲያዯርጉ የተገሇጸዉን
አሇመሆኑን ቢያዉቅ ይህ ዉሌ ያዯርጋሌ ተብል አይታሰብም፡፡ በዚህ ረገዴ የአዉሮፓ
አንቲ-ፌራዉዴ ቢሮ (OLAF) ባዘጋጀዉ የመጨረሻ ሪፖርት በዉለ የተመሇከተዉን
ሥራ ሇመስራት ኮንስታ ብቻዉን የቴክኒካሌ ችልታ ወይም ብቃት ስሇላሇዉ ዉለ
እንዯማይሰጠዉ እና በፏርሰንት የተመሇከተዉ የተሳትፍ መጠን እያንዲንደ አባሌ
የሚፇጽመዉን ሥራ ዴርሻ መሆኑን እና የኮንስታ አባሊት የጠቅሊሊ የዉሌ ክፌሌ
አንቀጽ 12.7 መጣሳቸዉን አረጋግጧሌ፡፡ ከዚህም በሊይ የጂሲኤፌ ሥራ አስኪያጅ
የሆነዉ ሚ/ር ሮሲ የተባሇዉ የተጠሪ ምስክር በሰጠዉ የምስክርነት ቃሌ የጂሲኤፌ
ዴርሻ ወዯ 0.2% መቀነሱን የአሁን አመሌካች እና የአዉሮፓ ህብረት ቢያዉቁ ኖሮ
ዉለ ሇተጠሪ እንዯማይሰጥ መመስከሩን የሥር ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ
ሆነ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ይህ ዴርጊት ጠቅሊሊ የዉሌ ሁኔታዎች አንቀጽ 12.7
እንዯሚጥስ መሆኑን ቢያምኑም የተንኮሌ ወይም የማጭበርበር ተግባር እንዲሌሆነ
መግሇጻቸዉን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡
36. ከዚህ አንጸር ጠቅሊሊ የዉሌ ሁኔታዎች አንቀጽ 64.2 (h) እንዯሚዯነግገዉ በላሊ
አኳን

እስካሌተጠቀሰ

ማስጠንቀቂያ

ዴረስ

በመስጠት

ተዋዋይ

ዉለን

ባሇስሌጣን

በማቋረጥ

እና

ሇሥራ

ተቋራጩ

የስራ

ተቋራጩን

የሰባት
ከሥራ

ቀናት
ቦታ

ከሚያባርርባቸዉ ምክንያቶች አንደ የዉለ አካሌ ሆኖ የተመዘገበ ካሌሆነ በቀር የስራ
ተቋራጩን ሔጋዊ ሰዉነት፣ ተፇጥሮ እና የቁጥጥር ሇዉጥ የሚያስከትሌ ማንኛዉም
የማህበሩ አዯረጃጀት ወይም መዋቅር ሇዉጥ እንዯሆነ ይገሌጻሌ፡፡ በመሆኑም ጠቅሊሊ
የዉሌ ሁኔታዎች አንቀጽ 12.7 እና አንቀጽ 64.2 (h) ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብ
እንዯሚያስገዝበዉ የተጠሪ የእሽሙር ማህበር ዉስጥ የአባሊቱ ዴርሻ ሇዚህ ዉሌ መዯረግ
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መሰረታዊ የሆነ ነገር (essential or material) መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን
ተጠሪ ባቀረበዉ ክርክር ጂሲኤፌ በማህበሩ ዉስጥ የነበረዉ ዴርሻ መቀነሱ እና የዉለ
አንቀጽ 12.7 የሚጥስ ቢሆንም ሇዉለ መሰረታዊ የሆነ ነገር አይዯሇም፣ ኮንስታ
ብቻዉን ይህን ሥራ ሇመስራት ሙለ አቅም አሇዉ በማሇት ያቀረበዉ ክርክር እና
የግሌግሌ ጉባኤዉ በሰጠዉ ዉሳኔ ይህ ዴርጊት የሚያዯርሰዉ ጉዲት የሇም በማሇት
የሰጠዉ ዉሳኔ ከፌ ሲሌ የተጠቀሱትን ጠቅሊሊ የዉሌ ሁኔታዎችን ዴንጋጌዎች የሚጥስ
ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ፡፡
37. የአሁን ተጠሪ የእሽሙር ማህበሩ ዉስጥ ጂሲኤፌ የነበረዉን ዴርሻ በተንኮሌ
ከአመሌካች በመዯበቅ ዉሌ ያዯረገ በመሆኑ፣ ይህ ዯግሞ ሇዉለ መሰረታዊ የሆነ ነገር
በመሆኑ፣ ዉለ ሉፇርስ ይገባሌ ወይስ አይገባም? የሚሇዉ ነጥብ መታየት ያሇበት
ጉዲይ ነዉ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ.1704 (1) ሥር የተመሇከተዉ የተንኮሌ ተግባር በዉለ ሊይ
ተጽኖ የማይፇጥር ተራ ወይም ቀሊሌ ነገር ሳይሆን መሰረታዊ የሆነ ነገር መሆን
እንዲሇበት መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ የአሁን ተጠሪ የእሽሙር ማህበሩ ዉስጥ የጂሲኤፌ
የላሇዉን ዴርሻ እንዲሇዉ በመግሇጽ አመሌካች በማያዉቀው ሁኔታ ወዯ ዉለ እንዱገባ
ባያዯርገዉ ኖሩ ዉለን የማያዯርግ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የአሁን
ተጠሪ የፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር በግራ ቀኛቸዉ መካከሌ በተንኮሌ የተዯረገዉን ዉሌ
ሇማስፇረስ በቂ ምክንያት ይሆናሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ምክንያት ዉለ እንዱፇርስሇት
ሇመጠየቅ እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1808 (1) ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ ፌ/ቤትም በሔጉ
አግባብ ተገቢ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ ከመስጠት የሚከሇክሇዉ ነገር እንዯላሇ መገንዘብ
ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ በፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር
አመሌካች የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ እንዱያዯርግ ያዯረገዉ በመሆኑ፣ ይህ ዉሌ
ፇራሽ ነዉ፣ በግራ ቀኛቸዉ መካከሌ ህዲር 19 ቀን 1999 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ህዲር 29 ቀን
2006) የተዯረገዉ የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ ሉፇርስ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡
38. ይህ በእንዱህ እንዲሇ ተጠሪ የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ ከተዯረገ በኋሊ መጋቢት
11 ቀን 1999 ዒ.ም (እ.ኤ.አ. ማርች 20 ቀን 2007) በተፇረመዉ የሚስጥር ስምምነት
ቁጥር 3 መሰረት ጂሲኤፌ 100,000 (አንዴ መቶ ሺህ) ዩሮ ክፌያን በመቀበሌ
ተሳትፍዉን እስካሁን ዴረስ በተፇጸመዉ ብቻ እንዱገዯብ ማዴረጉን የቀረበዉ ማስረጃ
የሚያረጋግጥ መሆኑን የሥር ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የአሁን ተጠሪ
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ባቀረበዉ ክርክር ጂሲኤፌ አምስት አመት በኢትዮጵያ በስራ ቦታ እንዯላሇ እያወቀ
ሥራዉ እንዱቀጥሌ አዴርጓሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የግሌግሌ ዲኝነት
ጉባኤዉ ጂሲኤፌ በሥራ ቦታ መገኘት አሇመገኘቱን ሇአመሌካች ማሳወቅ የሚገባዉ
ተጠሪ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም የአሁን ተጠሪ ይህ የሚስጥር ስምምነት
መዯረጉን እና ጂሲኤፌ በሥራዉ ቦታ ያሌነበረ መሆኑን ከአመሌካች ሸሽጎ እንዯቆየ
መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ የሚያሳያዉ ተጠሪ ዉለ ከተዯረገ በኋሊም የተንኮሌ ተግባሩን
የገፊበት መሆኑን የሚያስገነዝብ ጉዲይ ነዉ፡፡
39. እንዯሚታወቀዉ አንዴ ዉሌ በፌ/ቤት ዉሳኔ የፇረሰ እንዯሆነ የዉለ መፌረስ
የሚያስከትሇዉ ዉጤት በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1815 መሰረት መወሰን እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡
ነገር ግን አሁን የተያዘዉ ጉዲይ ሲታይ በግራ ቀኛቸዉ መካከሌ የተዯረገዉ የባቡር
መስመር ሥራ ዉሌ እንዱፇርስ እስከተወሰነ ዴረስ ዉጤቱ ምን ይሆናሌ? የሚሇዉ
ነጥብ ሲታይ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ከዚህ አንጻር ጭብጥ በመያዝ የዉለ መፌረስ
የሚያስከትሇዉን ዉጤት አጣርቶ ዉሳኔ ያሌሰጠበት በመሆኑ፣ በዚህ ረገዴ ይህ ችልት
የዉለ መፌረስ የሚያስከትሇዉ ዉጤት በተመሇከተ ዉሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሇዉ
ነገር ካሇመኖሩም በሊይ በዚህ አግባብ ተጣርቶ የቀረበ ግሌጽ የሆነ ነገር ስሇላሇ ጉባኤዉ
ዴጋሚ አይቶ ዉሳኔ እንዱሰጥበት መመሇስም የሚቻሌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም
የዚህ ዉሌ መፌረስ የሚያስከትሇዉን ዉጤት በተመሇከተ መብት አሇኝ የሚሌ ወገን ካሇ
በሔጉ አግባብ ከሚጠይቅ በስተቀር በዚህ መዝገብ ሊይ ዉሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ
ሁኔታ አሌተገኘም ብሇናሌ፡፡
40. ሲጠቃሇሌ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤዉ ከፌ ሲሌ በተመሇከተዉ ምክንያት በግራ
ቀኛቸዉ መካከሌ የተዯረገዉ የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ ፇራሽ ማዴረግ ሲገባዉ ይህ
ዉሌ ሉፇርስ አይገባም በማሇት አመሌካች በዉሳኔዉ የተጠቀሰዉን ገንዘብ ሇተጠሪ
እንዱከፌሇዉ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ የሚከተሇዉ
ተወስኗሌ፡፡
ዉሳኔ
1.

ዒሇም አቀፌ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ኔዘርሊንዴ (ሄግ) የሚገኘዉ ቋሚ
የግሌግሌ ዲኝነት ፌ/ቤት የሚያስተዲዯረዉ መቀመጫዉ አዱስ አበባ ከተማ
ኢትዮጵያ የሆነዉ በመ.ቁ.2013-32 ሊይ ሚያዚያ 28 ቀን 2008 ዒ.ም
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2.

3.
4.
5.
6.

(እ.ኤ.አ. ግንቦት 6 ቀን 2016) የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፇጸመበት ስሇሆነ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.348 (1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
በግራ ቀኛቸዉ መካከሌ ህዲር 20 ቀን 1999 ዒ.ም (November 29, 2006)
የተዯረገዉ የባቡር መስመር ሥራ ዉሌ የአሁን ተጠሪ በአመሌካች ሊይ
በፇጸመዉ የተንኮሌ ተግባር የተዯረገ ስሇሆነ ዉለ ፇራሽ ነዉ ብሇናሌ፡፡
የዉሌ መፌረስ የሚያስከትሇዉን ዉጤት በተመሇከተ መብት አሇኝ የሚሇዉ
ወገን በሔግ አግባብ መብቱን ከመጠየቅ ይህ ዉሳኔ አያግዯዉም ብሇናሌ፡፡
የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤ ይዴረስ፡፡
ግራ ቀኛቸዉ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን
ይቻለ፡፡
በ22/9/2008 ዒ.ም የተሰጠዉ የአፇጻጸም እግዴ ትዔዛዝ በዚህ ዉሳኔ
ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ሰ/ጌ
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ከውሌ ውጭ ኃሊፉነት
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