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       የሰ/መ/ቁ. 53968 

         ህዲር 13 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች - ሏጏስ ወሌደ               

       ተሻገር ገ/ስሊሴ   

       ብርሃኑ አመነው  

አሌማው ወላ  

 ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካቾች - 1. የምሥራቅ ወሇጋ ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ጽ/ቤት ነገፇጅ አቶ በቀሇ 
መንገሻ ቀረቡ  

            2. የምስራቅ ወሇጋ ዞን ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት ነገረፇጅ ዴንቀሇም ይኖሩ  

ተጠሪ፣  አቶ ፀጋዬ ነጋ ቀረቡ   

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡   

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች የምስራቅ ወሇጋ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልትና የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌን በማሇት ስሊመሇከቱ ነው 
ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት አንዯኛው 
አመሌካች በአዱስ ዘመን ባወጣው ጨረታ ተሣትፋ በማሸነፋና ላልች ፍርማሉቲዎችን በማሟሊት 
ሇጤና ኬሊ የሚውለ መሣሪያዎችን ሳቀርብ ተከሣሹ ዋጋቸውን ሉከፌሌ ውሌ ተዋውሇናሌ፡፡ ሆኖም 
ተከሣሹ /አንዯኛ አመሌካች ሀምላ 27 ቀን 1997 ዓ.ም ባዯረግነው ውሌ መሠረት ሊቀረብኩሇት 
አስራ አራት ፌሪጅ ዋጋውን ከነተጨማሪ እሴት ታክሱ እንዱከፌሇኝ ጠይቄ እስካሁን ያሌከፇሇኝ 
በመሆኑ ብር 340,621.96 /ሶስት መቶ አርባ ሺ ስዴስት መቶ ሃያ አንዴ ብር ከዘጠና አንዴ 
ሣንቲም/ እንዱከፌሌ ይወሰንሌኝ በማሇት ተጠሪ ክስ አቅርቧሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች በተከሣሽነት 
ቀርቦ ፌሪጁን ተረክቦ ሇሁሇተኛው ተጠሪ ያስረከበ መሆኑን ከገሇፀ በኃሊ ገንዘብ ያሌከፇሌነው ተጠሪ 
ያቀረበው ፌሪጅ በጨረታ ተወዲዴሮ ያሸነፇበት ሣይሆን ላሊ አይነት ፌሪጅ በማቅረቡ ነው በማሇት 
መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ሁሇተኛው አመሌካች በጨረታው ጣሌቃ ገብ ተከራካሪ ሆኖ ቀርቦ ተጠሪው ‛Cibir 
Type ‛ የሚባሌ ፌሪጅ ማቅረብ ሲገባው ‛Zero applience‛   የተባሇ ፌሪጅ ነው ያቀረበው 
ሉከፇሇው አይገባም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡  

የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራቀኙን ማስረጃ ከሰማ በኃሊ ተጠሪ ባቀረበው የጨረታ ሰነዴ 
‛Zero applience‛ የሚባሇውን ፌሪጅ በመሞሊት የተወዲዯረ በመሆኑ በውለ አስፇሊጊው 
ሪፌሪጅሬተር የሚሌ አሻሚ ቃሌ ያሇ በመሆኑ ተጠሪ ሇማቅረብ የተስማማው ‛Zero applience‛ 
የተባሇውን ፌሪጅ ነው ይህንን ፌሪጅ በውለ መሠረት ያቀረበ በመሆኑና አስራ አራት ፌሪጅ ከሣሽ 
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/ተጠሪ/ ያስረከበ ስሇሆነ ብር 340,621.95 ብር አመሌካቾች ሇተጠሪ እንዱከፌለ በማሇት ውሣኔ 
ሰጥቷሌ አንዯኛ አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 
አቅርበዋሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት የአንዯኛ አመሌካችን ይግባኝ በፌታብሓር 
ሥነ ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሠርዞታሌ አመሌካቾች የሰበር አቤቱታ በኦሮሚያ ጠቅሊይ 
ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት አቅርበዋሌ፡፡ የክሌለ ሰበር ችልት የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ 
የአመሌካቾችን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡  

አመሌካቾች መጋቢት 7 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ተጠሪ በጨረታው 
ያቀረበው ስፓስፉኬሽንና አመሌካቾች እንዴንረከበው የጠየቀው ዕቃ አንዴ አይነት አይዯለም ከዚህ 
በተጨማሪ በዋጋ ማቅረቢያው ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚከፇሌበት መሆኑን ሣያሣውቅ 
ከነተጨማሪ እሴት ታክሱ የዕቃውን ዋጋ እንዴንከፌሌ ተወስኖሇታሌ፡፡ ስሇሆነም የክሌለ ፌርዴ 
ቤቶች በየዯረጃው የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ 
እንዱታረምሌን በማሇት አመሌክተዋሌ ተጠሪ በበኩለ የአመሌካቾች አቤቱታ የህግ ዴጋፌ የላሇው 
በመሆኑ የሰበር አቤቱታቸውን በመሰረዝ የሰበር ችልት እንዱያሰናብተኝ የሚሌ ይዘት ያሇው መሌስ 
ያቀረበ ሲሆን አመሌካቾች  የሰበር አቤቱታቸውን በማጠናከር የመሌስ መሌስ በጽሐፌ አቅርበዋሌ፡፡  

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራቀኙ በፅሐፌ ያቀረቡት ክርክር ይዘት በአጭሩ ከሊይ 
የተገሇፀው ሲሆን እኛም መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው አመሌካቾች ተጠሪ 
ያቀረበውን አስራ አራት ፌሪጅ በሙለ ባሇቤትነት በመቀበሌ ሇተጠሪ የፌሪጁን ዋጋ ከተጨማሪ 
እሴት ታክስ ጋር እንዱከፌለ የሰጠው ውሣኔ ተገቢ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ እሌባት 
ማግኘት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሇተያዘው ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት በመጀመሪያ የሥር ፌርዴ 
ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌሬ ጉዲይ ዯረጃ የዯረሱበትን መዯምዯሚያ ማየቱ አስፇሊጊ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ያየው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪ በጨረታ ሰነዴ 
ሞሌቶ ያቀረበው ‛Zero applience‛  የሚባሇውን ፌሪጅ መሆኑን ሁሇተኛው አመሌካችም ‛Zero 
applience“ የሚባሇው ፌሪጅ ተገቢውን አገሌግልት መስጠት የሚችሌና ከተያዘው በጀት ጋር 
ዋጋው ተመጣጣኝ መሆኑን ገሌፆ ሇጨረታ ኮሚቴው ዯብዲቤ የፃፇ መሆኑን በመዘርዘር ተጠሪ 
የተዋዋሇው ‛Zero applience‛  የተባሇው ፌሪጅ በመሆኑና ይህንኑ ፌሪጅ በቁጥር አስራ አራት 
ያስረከበ በመሆኑ የፌሪጁን ዋጋ ከነተጨማሪ እሴት ታክስ አመሌካቾች እንዱከፌሌ ወስኗሌ፡፡ የክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት አመሌካቾች ከተጠሪ ጋር ውሌ የተዋዋለት ‛Zero applience‛ 
የሚባሇውን ፌሪጅ ሇመግዛት መሆኑን በመግሇፅ ትዕዛዝ ሰጥቷሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር 
ችልት ተጠሪ በውለ የተገሇፀውን ዕቃ ያቀረበ መሆኑን በማረጋገጥ ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡  

አንዯኛ አመሌካች በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ሇጨረታ የወጣው ‛Cibir Type‛ የተባሇውን ፌሪጅ 
ሇመግዛት ነው የሚሌ ክርክር ያቀረበ ቢሆንም ተጠሪ በጨረታ ሰነደ ሞሌቶ ያቀረበው ‛Zero 
applience‛ የሚባሇውን ፌሪጅ ሇማቅረብ እንዯሆነ በየዯረጃው ባለ የክሌለ ፌርዴ ቤቶች 
ተረጋግጧሌ፡፡ ይህም ተጠሪ በሀራጅ ማስታወቂያው የተገሇፀውን ፌሪጅ ሣይሆን ላሊ አይነት ፌሪጅ 
ሇተጠሪ ሇማቅረብ የጨረታ ሰነደን ሞሌቶ ሲያቀርብ አዱስ ዴርዴር እንዱዯረግ በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 1694 መሠረት ሀሳቡን እንዯገሇፀ የሚያስቁጥር ሲሆን የጨረታ ኮሚቴው የሁሇኛውን 
አመሌካች ሃሳብና ስምምነት ከተቀበሇ በኃሊ ተጠሪን የጨረታው አሸናፉ መሆኑን በማረጋገጥ ውሌ 
መዋዋለ ተጠሪ ያቀረበውን አዱስ ዴርዴር የተቀበሇና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1695 ንዐስ አንቀጽ 
2 መሠረት ውሌ የተዋዋለ መሆኑን የሚያሣይ ነው፡፡  
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ስሇሆነም ተጠሪ የጨረታ ሰነደን የሞሊው ‛Zero applience ‛ የሚባሇውን ፌሪጅ መሆኑና 
አመሌካቾችም ይህንኑ አውቀውና አምነውበት ተጠሪን ዕቃውን እንዱያቀርብ ውሌ የተዋዋለ 
መሆኑና ተጠሪ በውለ መሠረት አሥራ አራት ‛Zero applience‛ ፌሪጅ ማስረከቡን ፌሬ ጉዲይ 
የማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት የተረጋገጠ በመሆኑ ተጠሪዎች ይህ በክሌለ ፌርዴ ቤቶች የተረጋገጠው ፌሬ ጉዲይ ተገቢነት 
የሇውም በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ሇሰበር ችልት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 80 ንዐስ አንቀጽ 
3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 የተሰጠውን ሥሌጣን ያሊገናዘበና የህግ መሠረት 
የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አመሌካቾች ተጨማሪ እሴት ታክስ 
እንዴንከፌሌ መወሰኑ አሊግበብ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር የአዋጅ ቁጥር 285/1994 ዴንጋጌዎች 
እንዯተሻሻሇው ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባና የህግ መሠረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 
በአጠቃሊይ አመሌካቾች ከተጠሪ ጋር ባዯረጉት ውሌ መሠረት የተረከቧቸውን አስራ አራት 
ሪፌሬጅሬተሮች ዋጋ ከነተጨማሪ እሴት ታክስ እንዱከፌለ በዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና በክሌለ 
ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልትና ሰበር ችልት የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 
የሇበትም በማሇት ወስነናሌ፡፡  

ው  ሣ  ኔ 

 

1. የኦሮሚያ ክሌሌ የምስራቅ ወሇጋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ችልትና ሰበር ችልት የሰጡት ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡  

2. በዚህ ፌርዴ ቤት ሚያዚያ 13 ቀን 2002 ዓ.ም የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ፡፡  

3. በዚህ ፌርዴ ቤት የወጣውን ወጭና ኪሣራ ግራቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡      

     
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ም.አ 
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