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የሰ/መ/ቁ. 60951 

ቀን 19/9/2003 

ዲኞች፣ ሏጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

        አሉ መሀመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

      አዲነ ንጉሴ 

አመሌካች - የኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን ነገረ ፇጅ አቶ ሳሙኤሌ ተገኔ፣ ቀረቡ 

ተጠሪ -   ካንትሪ ትሬዱንግ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ፣ አሌቀረቡም 

     መዝገቡን መርምረን የሚከተሇው ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የሰበር አመሌካች በስር የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ተከሳሽ ሲሆን ተጠሪ ዯግሞ ከሳሽ ነው፡፡ 
ክሱም ሇመንገዴ ስራ የሚያገሇግለትን የተሇያዩ የአስፕሌት ውጤቶችን እስከ ተከሳሽ ሳይቶች ዴረስ 
ሇማቅረብ ተከሳሽ መ/ቤት ያወጣውን ጨረታ ተወዲዴሬ በማሸነፌ የሥራ አፇፃፀም ዋስትና 
(contractual security) የጠቅሊሊ ሥራ ዋጋ 10% ብር 9,559,525.37 ከወጋገን ባንክ የተሰጠ 
ዋስትና አስይዤ ስሇእቃውም አቅርቦት ከተከሳሽ መ/ቤት ጋር እንዯ አውሮፕ አቆጣጠር ሰፔቴምበር 
20/2007 ውሌ የገባን ሲሆን ከሳሽ ከገባሁት ግዳታዎች የአስፕሌት ውጤቶችን አቅርቤ Ac 60/70 
ተብል ከሚታወቀው የአስፕሌት አይነት ማቅረብ ከሚገባኝ 8.276 ሜትሪክ ቶን ውስጥ 3,829.5 
ሜትሪክ ቶን ብቻ አሊቀረብኩም፡፡ ምክንያቱም በውለ ይዯርሳለ ተብል ያሌተገመቱ ጉዲዮች ውለን 
በከፌተኛ ሁኔታ በማናወጣቸዉ ሲሆን ከተከሳሽ ጋር በመወያየት በቅዴሚያ የተቀበሌኩትን 
10,224,989.13 ብር ተመሊሽ በማዴረግ ውለ ተቋርጧሌ፡፡ ሆኖም ተከሳሽ መ/ቤት ሇመሌካም 
አፇፃፀም ዋስትና ካስያዝኩት ፊይናንሻሌ ጋራንቲ ቦንዴ ውስጥ ሊሊስረከብኩት የአስፕሌት ውጤት 
መጠን ብር 3,557,729.34 በመቁረጥ ቀሪውን ገንዘብ እንዯሚመሌስሌኝ ገሌጿሌ፡፡ ስሇሆነም ተሰካሽ 
ብር 3,557,729.34 ያስቀረብኝና ሇተከሳሽ ባቀረብኳቸው የአስፕሌት ውጤቶች ብር 497,735 ኪሣራ 
የዯረሰብኝ በመሆኑ የተጠቀሰው ገንዘብ ወጪና ኪሳራ ተጨምሮ እንዱከፌሇኝ ይወሰንሌኝ የሚሌ 
ነው፡፡ 

ሇክሱ ተከሳሽ የሰጠው መሌስ ከሳሽ ኪሳራ ገጥሞኛሌ ይበሌ እንጂ ዯረሰብኝ የሚሇው ኪሣራ 
አስቀዴሞ ሉገመት የሚችሌ ነው፡፡ ተከሳሽ መ/ቤት ሇሚሰራው እና ሇሚያስጠግነው መንገዴ በእቅዴ 
የሚሠራ በመሆኑና ከሳሽም ማቅረብ የሚገባውቸውን የአስፕሌት ውጤቶች በግዜ ካሇማቅረቡ 
የተነሳ በተከሳሽ ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ዯርሷሌ፡፡ Ac 60/70 ከተባሇው የአስፒሌት ውጤት ውስጥ 
3829.5 ሜትሪክ ቶን እስካሁን ዴረስ አሊቀረበም፡፡ ተከሳሽም ሇዯረሰበት ጉዲት ከሳሽ ሇመሌካም ስራ 
አፇፃፀም ዋስትና ካስያዘው ገንዘብ ውስጥ ብር 3,557,927.34 መውሰደ አግባብነት አሇው ይህ 
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ሇመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና የተያዘው ገንዘብ  ሇሚዯርሰው ጉዲት እንዯሚውሌ በውሊችን 
የተስማማነው ጉዲይ ነው፡፡ በውለ ምክንያት ኪሳራ ብር 497,735 ዯርሶብኛሌ በማሇት እንዱከፇሇው 
የጠየቀውም ቢሆንም ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም በውሊችን በማናቸውም ሁኔታ የዋጋ 
ማስተካከያ እንዯማይዯረግ ተስማምተናሌ በማሇት የከሳሽ ክስ ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቋሌ፡፡ 

 የግራ ቀኙን ክርክር የመረመረው የሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤትም ከሳሽ ሇማቅረብ የውሌ ግዳታ 
ከገባው የአስፒሌት ውጤት ውስጥ 3829.5 ሜትር አሇማስረከቡን አምኗሌ፣ ውለም በግራ ቀኙ 
ስምምነት የተቋረጠ ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የሇም፣ ከሳሽ ከአቅም በሊይ የሆኑ ምክንያቶች ናቸው 
በማሇት የዘረዘራቸው ምክንያቶች በፌ/ህ/ቁ 1792/2/አንፃር ሲታዩ ከአቅም በሊይ የሆኑ ምክንያቶች 
ናቸውየሚባለ አይዯለም፣ተከሳሽ በዯብዲቤ እንዯገሇፀው የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ገንዘብ 
ቀንሶ ያስቀረው ከሳሽ ያስረከበውን እና ያሊስረከበውን መጠን በማመጣጠን ሲሆን ይህን ተከሳሽ 
በራሱ መወሰኑ ተገቢነት ያሇው አይዯሇም፡፡ የተከሳሽ መ/ቤት ኪሳራ ዯርሶበታሌ ቢባሌ እንኳን 
በፌ/ቤት ክስ ቀርቦ ከሚያስወስን በስተቀር የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ሇዯረሰበት ኪሣራ 
መቀነስ የሇበትም ሲሌ ቀንሶ ያስቀረውን የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ገንዘብ ብር 
3,557,927.34 ሇከሳሽ እንዱመሌስ ሲወስን ከሳሽ በተጨማሪ ኪሣራ ገጥሞኛሌ ሲሌ የጠየቀውን 
የኪሳራ ገንዘብ ብር 497,735 ተከሳሽ ሉጋራ አይገባውም ብሎሌ፡፡ 

 የሥር ተከሳሽ በሥር የፋ/ከ/ፌ/ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇጠቅሊይ ፌ/ቤት 
ይግባኝ ሰሚ ችልት ያቀረበ ሲሆን ይግባኝ ሰሚው ችልት የሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሳኔ 
የሚነቀፌ አይዯሇም ሲሌ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348/1/ መሰረት አጽንቷሌ፡፡ 

 በሥር ፌ/ቤት ውሳኔ አመሌካች መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ በማሇት የቅሬታ 
ነጥቦች ሇዚህ ፌ/ቤት ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የጠቀሣቸውም ሇዚህ ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት 
ያሇው የመንግስት የግዥ ስርአት ሇመወሰን የወጣው የአዋጅ ቁጥር 430-97 ሆኖ እያሇ ፌ/ቤቱ 
አግባብነት የላሇውን የፌትሃብሓር ህግ ቁጥር 1790/1/ እና 1799 ሇውሳኔው መሰረት ማዴረጉ 
ተገቢነት የሇውም፣ ሇውሳኔው አግባብነት አሇው እንኳን ቢባሌ የበሰሇ የጉዲት ካሳ (liquidated 
Damages) በተመሇከተ በውለ ጠቅሊሊ ክፌሌና ሌዩ ሁኔታ አንቀጽ 27 የተስማማንበት ጉዲይ 
ስሇሆነ የፌትሏብሓር ህግ ቁ. 1894 እንዯተዯነገገው አመሌካች ስምምነት በተዯረሰበት ጉዲይ ሊይ 
የጉዲቱን ሌክ ሆነ መጠን የማስረዲት ሀሊፉነት የሇበትም፡- ስሇሆነም ተጠሪው ካስያዘው የመሌካም 
ስራ አፇፃፀም ዋስትና ገንዘብ በስምምነቱ መሰረት ቆርጦ የመውሰዴ መብት አሇው፡፡ 

 ይህ ሆኖ ሳሇ ይህንኑ ገንዘብ አመሌካች በፌ/ቤት ክስ አቅርቦ ማስወሰን አሇበት የተባሇው 
በፌ/ህ/ቁ 1731፤ በውለ አንቀፅ 18/2/ እና በመንግስት እቃ ግዢ መመሪያ አንቀፅ 11/14/2 መሰረት 
ተቀባይነት የሇውም የሚለ ናቸው፡፡  

ሇሰበር አቤቱታ ተጠሪው በሰጠው መሌስ ከአመሌካች ጋር የነበረው ውሌ በመቋረጡ 
ሊስረከበው እቃ ሇሚዯርሰው ጉዲት ማካካሻ የሚከፇሇውን ካሳ ስምምነት ያሊዯረገ በመሆኑ የሥር 
ፌ/ቤቶች ያሌቀረበውን እቃ በተመሇከተ የካሳ መጠን አመሌካች ክስ አቅርቦ ከሚያስወስን በቀር 
ጉዲት መኖሩንም ሆነ የካሳውን ሌክ ራሱ ወስኖ ሉወስዴ እንዯማይችሌ የሰጡት ውሳኔ በፌ/ህ/ቁ 
3200 መሰረት ህጋዊ ነው፣ አመሌካች ተጠሪ በውለ አንቀፅ 27 መሰረት የተስማሙትን ዘግይቶ 
ሇቀረበ ዕቃ የሚከፇሌ መቀጫን እንጂ ውለ በመቋረጡ ሊሌቀረበ ዕቃ የሚዯርስ ጉዲትን በተመሇከተ 
አይዯሇም፣ ተጠሪ ሊስረከበው ዕቃ የተረጋገጠ ጉዲትም ቢሆን ኪሳራ ሉከፌሌ አይገባም፣ አመሌካች 
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በውለ አንቀፅ 27 መሰረት ሉከፌሇኝ የሚገባውን መቀጫ በውለ አንቀፅ 18 መሰረት ከዉሌ 
ማስከበሪያ ሊይ የመቀነስ መብት አሇኝ በማሇት ያቀረበው ቅሬታ የህግ  መሰረት የሇውም በማሇት 
የሥር ከፌ/ፌ/ቤትም ሆነ  የፋ/ጠ/ፌ/ቤት አመሌካች ከዘረዘራቸው የቅሬታ ነጥቦች አንፃር የፇፀሙት 
የህግ ስህተት የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር ከዚህ በሊይ የቀረበው ሲሆን እኛም ተጠሪው ሇመሌካም ስራ አፇፃፀም 
ዋስትና ካስያዘው ገንዘብ ውስጥ ባሌፇፀመው የውሌ ግዳታ መጠን አመሌካች ቀንሶ ማስቀረቱ 
በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇውን ጭብጥ ይዘን ክርክሩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

ሇዚህ ሇተያዘው ጭብጥ ከአመሌካች በኩሌ የቀረበው ክርክር በአዋጅ ቁጥር 430/97፣ 
የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር ሏምላ 1997 ባወጣው የመንግስት ዕቃ ግዥ መመሪያ 
በአመሌካችና ተጠሪ መካከሌ በተዯረገው ውሌ መሰረት ተጠሪው ሇመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና 
ካስያዘው ገንዘብ ውስጥ ባሌተፇፀመው የውሌ ግዳታ መጠን የመቀነስ መብት አሇኝ የሚሌ ነው፡፡ 
ተጠሪው ግን አመሌካች ሇመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ከተያዘው ገንዘብ ውስጥ በራሱ ስሌጣን 
ቀንሶ ሇማስቀረት አይችሌም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ተጠሪው ሇዚህ ክርክር አግባብነት አሇው በማሇት 
በዋናነት የጠቀሰውም የፌ/ብ/ህ/ቁ 3200 ነው፡፡ የተጠቀሰው የፌ/ብ/ህ/ቁ 3200 ከአስተዲዯር መ/ቤቶች 
ጋር የሚዯረገውን ውሌ የሚመሇከት ሲሆን ዴንጋጌው በመርህ ዯረጃ የቅዴሚያ ሌዩ መብት 
እንዯማይኖር የሚናገር ነው፡፡ በዚሁ ህግ መሰረትም የአስተዲዯር መ/ቤቱም ተዋዋዩ ውለን 
ባሇመፀሙ የሚያስቀጣ ጥፊት አዴርጓሌ በማሇት በገዛ ራሱ አንዴ ውሳኔ ሇማዴረግ ወይም በተዋዋዩ  
ግዳታ አሇመፇፀም ወይም ሇመፇፀም በመዘግየቱ ምክንያት የሚፇሇግበትን ኪሣራ ሌክ በገዛ ራሱ 
ሇመወሰን አይችሌም፡፡  

ይሁን እንጅ ሇዚህ ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሊቸው የመንግሰት የግዥ ሥርአትን 
ሇመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 430/97 እና የመንግስት የግዠ መመሪያ እንዱሁም ግራ ቀኙ የገቡት 
ውሌ እንጅ የተጠቀሰው የፌትሀብሓር ህግ ዴንጋጌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም በህግ አተረጓጎም ረገዴ 
ሇዚህ ሇተያዘው ጉዲይ የፌ/ህጉ አጠቃሊይ ህግ ሲሆን የመንግስት የግዥ ሥርአትን ሇመወሰን 
የወጣው አዋጅ ቁጥር 430/97 ሌዩ ህግ በመሆኑ ከግዥ ጋር ተያይዞ ሇሚነሳ ክርክር ተፇፃሚ 
የሚሆነው ይኸው አዋጅ ነው፡፡ 

 አዋጅ ቁጥር 430/97 አንቀፅ 43 ስሇ ውሌ ማስከበሪያ (contract security) የሚዯነግግ 
ሲሆን አቅራቢው በውለ መሰረት ባሇመፀሙ በግዠ ፇፃሚው አካሌ ሊይ ሇሚዯርሰው ጉዲት ማካካሻ 
የሚውሌ ማስከበሪያ ሇግዥ ፇፃሚው አካሌ መስጠት አሇበት ይሊሌ፡፡ የግራ ቀኙ ተዋዋዮችም 
ይህንኑ አስገዲጅነት ያሇውን የህግ ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ በውሊቸው የመሌካም ስራ አፇፃፀም 
ዋስትና  ያካተቱ ሲሆን ተጠሪው በውለ መሰረት ማስረከብ የሚገባውን Ac 60/70 የተባሇውን 
የአስፊሌት ውጤት ቀንሶ በማስረከቡ በአመሌካች ሊይ ጉዲት መዴረሱን ክርክሩ ያመሇክታሌ፡፡ ይህ 
በመሆኑ አመሌካች በውለ አንቀፅ 18/2/ እንዯተጠቀሰው በውለ መሰረት ተጠሪው ግዳታውን 
ባሇመፇፀሙ የተነሳ ሇተፇጠረው ጉዴሇት መያዣ ከነበረው ከመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ገንዘብ 
ቀንሷሌ፡፡ ሏምላ1997 የገ/ኢ/ሌ/ሚኒስቴር ያወጣው የግዥ መመሪያ አንቀፅ 11/5/ም ቢሆን 
አቅራቢው ዕቃውን አጠናቅቆ ባሇማስረከቡ ርክክቡ ባሌተፇፀመበት ግዢ ሊይ በየቀኑ 0.1  ወይም 
1/1000 መቀጫ እንዯሚከፌሌ ይናገራሌ፡፡ 
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 መመሪያው መቀጫ የውለን ዋጋ 10% የሚበሌጥ በሚሆንበት ጊዜ ግዥ ፇፃሚው ውለን 
የመሰረዝ መብት እንዲሇው እና የውለ አፇፃፀም መዘግየት በግዠ ፇፃሚ ስራ ሊይ ችግር 
የሚያስከትሌ ከሆነ ግዥ ፇፃሚው የመቀጫውን መጠን 10% ሳይጠብቅ ውለን መሰረዝ 
እንዯሚችሌ ጭምር በቁጥር 11.7/5/ /ሇ//ሏ/ ይገሌፃሌ፡፡ 

በመሆኑም ከአዋጁ አንቀፅ 43፣ ከመመሪያው ቁጥር 11.7/5/ /ሀ-ሏ/ እንዱሁም ከውለ  
አንቀፅ182፣27.1 ይዘት አንፃር ሲታይ አመሌካች ሇመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ከተያዘው 
ገንዘብ ባሌተፇፀመ ውሌ ግዳታ መጠን ቀንሶ መውሰደ አግባብነት አሇው፡፡ የመሌካም ስራ አፇፃፀም 
ዋስትና የሚያዘውም አቅራቢው በውለ መሰረት ግዳታውን ባሇመፇፀም የተነሳ ግዥ ፇፃሚው ሊይ 
ሇሚዯርሰው ጉዲት ተገቢውን መቀጫ አቅራቢው ከዚሁ ገንዘብ እንዱከፌሌና ውለን አክብሮ በውለ 
በተገሇፀው ጊዜ ውስጥ ግዳታውን እንዱፇፅም ታስቦ ነዉ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ሇመሌካም ስራ 
አፇፃፀም ተጠሪው ያስያዘውን ገንዘብ ራሱ ቀንሶ የአስፊሌት ውጤቱ ባሇመቅረቡ የተነሳ ሇተፇፀመው 
ጉዴሇት ማስቀረት አይችሌም በማሇት በስር ፌ/ቤት የተወሰነዉ መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት 
ነው፡፡ 

ው  ሣ ኔ  

1. የፋዯራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 79497 በቀን 30/4/2002 በዋሇው ችልት የሰጠው                                                           
ፌርዴ እንዱሁም የፋ/ጠ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 52052 በቀን 24/1/2003 የሰጠው ውሳኔ 
በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ       348/1/ መሠረት ተሻሽሇዋሌ፡፡ 

2. ተጠሪው ሇመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ካስያዘው ገንዘብ አመሌካች ቀንሶ ያስቀረውን ብር       
3,557,929.34 /ሶስት ሚሉዮን አምስት መቶ አምሳ ሰባት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ ዘጠኝ ከሰሊሳ      
አራት ሳንቲም /ሇተጠሪው ሉመሌስ አይገባም ብሇናሌ፡፡ 

3.  የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሳራ አመሌካችና ተጠሪ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

4.  መዝገቡ የተዘጋ ስሇሆነ ወዯ መዝገብ ቤት ተመሊሽ ይሁን፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ሂአ/  
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