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ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 15812 መጋቢት 21 ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔና 
የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 24407 ጥቅምት 27 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 47038 ሰኔ 25 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 
3. ተጠሪዎች የቆረጡትን የኤላትሪክ መስመር ሉቀጥለ ይገባሌ፡፡ መስመሩን በመቁረጣቸው በአመሌካች 

ሊይ የዯረሰውን ኪሳራ ብር 64,572 (ስሌሳ አራት ሺህ አምስት መቶ ሰባ ሁሇት) የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
ውሳኔ ከሰጠበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ ጋር ይክፇለ ብሇናሌ፡፡ 

4. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
               መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  

 

 

 

 

 

 

       

የሰ/መ/ቁ. 40947 

ህዲር 15 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሃይ ታዯሰ 

   ሏጎስ ወሌደ 

   ሂሩት መሇሰ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- አቶ መዝገቡ መዴህኔ - ጠ/ሏጎስ ዯበሱ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የአ.አ ከተማ አስተዲዯር - ነ/ፇጅ አትርሣው ወሌዳ ቀረቡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የሰበር አቤቱታ የቀረበው አመሌካች ተጠሪ ሊወጣው ጨረታ ያስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ 
ብር 20,000(ሃያ ሺህ) ሉመሇስ አይገባም ተብል የተሰጠውን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች በፋ/መ/ዯረጃ 
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ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ ተጠሪ ባወጣው የጨረታ ብር 2,000,000(ሁሇት ሚሉዮን) የሚያወጡ 32 አይነት እቃዎች 
ሇማቅረብ የተወዲዯሩ ቢሆንም ያሸነፈት በሁሇት አይነት እቃዎች ብቻ በመሆኑ ውሌ እንዱሞለ የቀረበሊቸውን 
ጥያቄ ባሇመቀበሊቸው ተጠሪ ያስያዙትን የጨረታ ማስከበሪያ ገንዘብ አሌመሌስም በማሇቱ ገንዘቡን 
እንዱመሌስሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ተጠሪም ሇክሱ በሰጠው መሌስ አመሌካች ባሸነፈባቸው ሁሇት አይነት እቃዎች 
ውሌ እስካሌፇረሙ ዴረስ ገንዘቡ ሉመሇስሊቸው እንዯማይገባ ተከራክሯሌ፡፡ ፌ/ቤቱም አመሌካች በዋስትና ሰነደ 
ሊይ የተመሇከተውን ግዳታ እስካሌተወጡ ዴረስ ገንዘቡ ሉመሇስሊቸው አይገባም በማሇት ክሱን ውዴቅ 
አዴርጎታሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ይግባኝ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው የነበረ ቢሆንም የስር ፌ/ቤት 
ውሳኔ ፀንቶባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው ሇሰበር ችልት 
ያስቀርባሌ በመባለም ግራ ቀኙ ቀርበው የቃሌ ክርክራቸው ተሰምቷሌ፡፡ መዝገቡም እንዯሚከተሇው 
ተመርምሯሌ፡፡ 

 ተጠሪ ባወጣው የጨረታ ማስታወቂያ አመሌካች 32 አይነት እቃዎች ሇማቅረብ ተወዲዴረው ሇጨረታ 
ማስከበሪያም የእነዚህ እቃዎች ዋጋ አንዴ በመቶ ማስያዛቸውን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ አመሌካች 
የተወዲዯሩበት የጠቅሊሊ ንብረቶቹ ዋጋ ብር 2,000,000 (ሁሇት ሚሉዮን) ስሇሆነ የተያዘው ገንዘብ ብር 
20,000(ሃያ ሺህ) ስሇመሆኑና አመሌካች ከተወዲዯሩበት 32 አይነት እቃዎች ውስጥ ያሸነፈት በሁሇት እቃዎች 
ብቻ ሇመሆኑ ግራ ቀኙ አሌተካካደም፡፡ አከራካሪው ጉዲይ አመሌካች ሊሸነፈበት ሁሇት እቃዎች ውሌ 
አሇመፇረማቸው ያስያዙት ብር 20,000(ሃያ ሺህ) እንዲይመሇስሊቸው ይከሇክሊሌ ወይስ አይከሇክሌም? የሚሇው 
ነው፡፡ 

 የጨረታ ማስከበሪያ ማሇት አንዴ ተጫራች ጨረታውን ቢያሸንፌ ውሌ የሚፇፅም ሇመሆኑ ዋስትና 
እንዱሆን የሚያዝ ገንዘብ ነው፡፡ ሇውሌ መፇፀም ዋስትና ሲባሌ የሚያዝ ገንዘብ እንዯመሆኑም መጠን የጨረታው 
አሸናፉ ባሸነፇው መሰረት ውሌ ካሌፇረመ የጨረታው ማስከበሪያ ይያዝበታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አመሌካች ብር 
2,000,000 (ሁሇት ሚሉዮን) ሇሚያወጡ 32 ዓይነት እቃዎች ተጫርተዋሌ፡፡ ሇጨረታ ማስከበሪያም 
የተጫረቱባቸውን ጠቅሊሊ እቃዎች ዋጋ አንዴ በመቶ ብር 20,000 (ሃያ ሺህ) አስይዘዋሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯትም 
አመሌካች ከተወዲዯሩባቸው እቃዎች ውስጥ ያሸነፈት በሁሇቱ እቃዎች ብቻ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ ተጠይቀውም 
ውሌ ሇመፇረም ፇቃዯኛ ያሌሆኑት እነዚህን ሁሇት እቃዎች በተመሇከተ ነው፡፡ አመሌካች 20,000(ሃያ ሺህ) ብር 
የጨረታ ማስከበሪያ ያስያዙት ጠቅሊሊ ሇተጫረቱበት እቃዎች በመሆኑ ጠቅሊሊው የጨረታ ገንዘብ ሉያዝ የሚገባው 
አመሌካች በተወዲዯሩባቸው እቃዎች በሙለ አሸናፉ ቢሆኑና በዚሁ መሰረት ውሌ አሌፇርምም ቢለ ነበር፡፡ 
አመሌካች ያሸነፈት ግን በሁሇት እቃዎች በመሆኑ ሇነዚህ እቃዎች ውሌ ሇመፇረም ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው 
የጨረታው ማስከበሪያ ሉያዝ የሚገባው አሸናፉ በሆኑባቸው እቃዎች ዋጋ መጠን የተያዘው ገንዘብ እንጂ 
አመሌካች ሇ32 አይነት እቃዎች ሊስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ገንዘብ በጠቅሊሊ ሉሆን አይገባም ባሊሸነፈባቸው 
ዕቃዎች ቀዴሞውንም ውሌ ሇመዋዋሌ ስሇማይችለ ሇነዚህ እቃዎች ያስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ገንዘብ ውሌ 
አሌፇፀሙም ተብል ሉያዝባቸው የሚገባበት ምክንያት የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ሊሸነፈት ሁሇት አይነት 
እቃዎች ውሌ አሌፇረሙም በሚሌ ሇ32 አይነት እቃዎች ያስያዙት ብር 20,000(ሃያ ሺህ)  በሙለ ሉያዝ ይገባሌ 
በሚሌ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 01619 ጥቅምት 25 ቀን 1998 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ 43929 ሏምላ 15 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇ32 ዓይነት እቃዎች ካስያዙት ብር 20,000(ሃያ ሺህ)  ሉያዝባቸው የሚገባው ጨረታ 
ያሸነፈባቸው ሁሇት እቃዎች ዋጋ አንዴ በመቶ ብቻ ስሇሆነ ይኸው ገንዘብ ተቀንሶ ቀሪው ገንዘብ 
እንዱመሇስሊቸው ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
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