የሰ/መ/ቁ. 124669
ሔዲር 30 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡- ዒሉ መሀመዴ
ተኸሉት ይመስሌ
ቀነዒ ቂጣታ
ሰናይት አዴነው
ጳውልስ አርሺሶ
አመሌካች፡- የሳስኮ ኢንደስትሪያሌ ንግዴና ትራንስፖርት ዴርጅት፡ጠበቃ አቶ አብዯሊ አሉ ቀረቡ
ተጠሪ፡- የኢፋዱሪ ትምህርት ሚኒስቴር፡- ነ/ፇጅ አማረች

መሇስ ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጠ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የስር ከሳሽ የአሁን አመሌካች በፋዯራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አራዲ ምዴብ ችልት
ያቀረቡት ክስ ከተከሳሽ ጋር ውሌ የፇፀምን ሲሆን ይኸውም የመስታዋት ማጓጓዝ ስምምነት ሆኖ
ሇሆሳዔና ዩንቨርስቲ 400 ኩንታሌ መስተዋት የአንደ ዋጋ 69.00 /ስሌሳ ዘጠኝ ብር/ በቀጥሊሊ
27,600.00 /ሃያ ሰባት ሺህ ስዴስት መቶ ብር/ ሇዯብረታቦር ዩኒቨርስቲ 400 ኩንታሌ መስተዋት
የአንደ ዋጋ በብር 114.00 /አንዴ መቶ አስራ አራት ብር/ በቀጥሊሊ 45,600 /አርባ አምስት ሺህ
ስዴስት መቶ ብር/ ሇቡሬ ሆራ ዩኒቨርስቲ 400 ኩንታሌ መስተዋት በብር 114.00 /አንዴ መቶ
አስራ አራት ብር/ በጠቅሊሊ 45,600 /አርባ አምስት ሺህ ስዴስት መቶ ብር/ ከሊይ የተጠቀሰው
ሰራዎች በጠቅሊሊው ዴምር 118,800.00 /አንዴ መቶ አስራ ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ብር/
የሚያወጣ ስራ ሰርቼ ተከሳሽ ሉከፌሇኝ ሲገባ ያሌከፇሇኝ

ስሇሆነ እርክክቡ ከተዯረገበት ቀን

ጀምሮ ከሚታሰብ ህጋዊ ወሇዴ፣ ወጪና ኪሳራ ጋር ይወሰንሌኝ የሚሌ ዲኝነት በመጠየቃቸው
ነው፡፡
ተከሳሽ በወኪለ አማካኝነት በሰጠው መሌሰ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃመሚያ ከሳሽ ችልታ የሇውም
በሚሌ መከራከሪያ አቅርቦ በተጨማሪም ይህ ቢታሇፌ ብሇው ተከሳቭ መሰሪያ ቤት አስተዲዯር
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መ/ቤት በመሆኑ ከከሳሽጋር የሚዯረግ ውሌ በጽሁፌ መሆን ሲገባው በጽሁፌ የተዯረገ ውሌ
የሇንም ስሇሆነም ከሳሽ ክስ ማቅረብ አይችሌም ይችሊሌ እንኳን ቢባሌ ከሳሽ ሇአስሩ ዩኒቨርስቲዎች
መስተዋቱን ሇማቅረብ ጨረታ አሸንፍ ሇሶስት ዩኒቨርስቲ ብቻ በማቅረብ ክፌያ መጠየቅ አይችሌም
ከሳሽ ካጓጓዘው መስተዋት ውስጥም በከፉሌ የተሰበረ በመሆኑ ይኸው ተቀንሶ እንዱከፇሇው ሲባሌ
ከሳሽ ያሌተስማማ በመሆኑ ውለን ያፇረሰ በመሆኑ ከክሱ በነፃ ሌሰናበት ይገባሌ ብሎሌ፡፡
ፌ/ቤቱም በተከሳሽ በኩሌ የቀረበውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ ዉዴቅ በማዴረግ ካከራከረ
በኃሊ በከሳሽና በተከሳሽ በኩሌ የተፇፀመው ዉሌ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 3131-3132 ዴረስ በተገሇፀው
መሠረት ከአስተዲዯር መስሪያ ቤት ጋር የተፇፀመ ውሌ ሲሆን ይህ ዯግሞ በፌ/ብ/ሔ/ቁ 1724
መሠረት በጽሁፌ ሉዯረግ ሲገባው ባሇመዯረጉ ውለ በህጉ መሠረት የተቀመጠው የአጻጻፌ
ስርአትን ያሟሊ አይዯሇም በማሇትና ይህ ዯግሞ በ1720/1/ መሠረት ከረቂቅ የዘሇሇ ውጤት
የሇውም በማሇት ክሱን ውዯቅ በማዴረግ ሲወሰን የአሁን አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት
የይግባኝ ቅሬታውን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ቅሬታው በይግቦኝ የቀረበሇት
ከፌተኛ ፌ/ቤት መዝገቡን መርምሮ ቅሬታው መሌስ ሰጪን እያስጠራም በማሇት ይግባኙን
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡
ሇሰበር የቀረበው አቤቱታ በአመሌካችና በተጠሪ መሀከሌ የተፇፀመ ውሌ የጨረታ ሆኖ እያሇ
የአስተዲዯር ውሌ ነው ተብል በጽሁፌ ሉዯረግ ሲገባ በጽሁፌ አሌተዯረገም ተብል የተሰጠው
ውሳኔ ውለ የአስተዲዯር ቢሆን እንኳን በፌ/ብ/ህ/ቁ 3141-3117 ዴረስ የተዯረገ ህጋዊ ውሌ ሆኖ
እያሇ

በስር

ፌ/ቤቶች

ክሱ

ውዴቅ

ተዯርጎ

የተሰጠው

ውሳኔ

መሠረታዊ

የህግ

ስህተት

ተፇጽሞበታሌና ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ነው፡፡
በሰበር አጣሪው ችልት ተጠሪ ሚኒስቴር መሰሪያ ቤት መስተዋት የማቅረብ ማጓጓዝ ጨረታ
አውጥቶ አመሌካች ተወዲዴሮ አሸንፍ ሇሶስት ዩኒቨርስቲዎች ያቀረበ መሆኑ ባሌተካዯበት
ያጓጓዘበት ዋጋ ሲጠየቅ ውሊችን በጽሁፌ አሌተዯረገምና ሉከሰኝ አይገባም ተብል በቀረበ ክርክር
መነሻነት ክሱ ውዴቅ የተዯረገበትን አግባብነት ሇማጣራት ተጠሪ ይጠራ በማሇቱ ተጠሪ መስሪያ
ቤት በሰጠው መሌስ የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ተገቢና መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት ስሇሆነ
ሉፀና ይገባሌ ካሇ በኃሊ አመሌካች ዴርጅት በውለ መሠረት ሇአስር ዩኒቨርስትዎች ያሊቀረቡ
ስሇሆነ ሌንከፌሌ አይገባም ብሇዋሌ፡፡
በመሠረቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ቁ 3132/2/ ስር እንዯተመሇከተው ውለ ከህግ አገሌግልት ስራ ጋር
የተያያዘና ሇስራውም አፇፃፀም የተዋዋዩን ስራ ተካፊይነት ሳያቋርጥ የሚጠይቅ በሆነ ጊዜ ውለ
የአስተዲዯር መ/ቤት ውሌ እንዯሆነ ይዯነግግና በፌ/ብ/ህ/ቁ 3131/1/ ስር እንዯተመሇከተው
መንግስት ወይም ላልች የአስተዲዯር ሰራተኞች የሚዋዋሎቸው ውልች ስሇውልቹ በጠቅሊሊና ስሇ
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ሌዩ ሌዩ ውልች የተሰጡት የዚህ ውሌ ዴንጋጌዎች በጠቅሊሊው እንዯሚፀናሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡
ስሇ ውልች በጠቅሊሊው በተፃፇው የፌ/ብ/ህ/ቁ 1724 ስርም እንዯተመሇከተው ከአስተዲዯር መ/ቤት
ጋር

የሚዯረጉ

ውልች

በጽሁፌ

ሉዯረጉ

እንዯሚገባ

ይዯነግግና

በፌ/ብ/ህ/ቁ

1720

ስር

እንዯተመሇከተው ውሌን ሇማቋቋም በጽሁፌ እንዱዯረጉ የታዘዙ ውልች በጽሁፌ ካሌተዯረጉ እንዯ
ረቂቅ እንዯሚቆጠሩ ይዯነግጋሌ፡፡
በላሊ በኩሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 242 ስር እንዯተዯነገገው ማናቸውም ተከራካሪ ወገን በመከሊከያ
መሌሱ ወይም በማናቸውም ላሊ መንገዴ የተከሰሰበትን ነገር በሙለ ወይም በከፉሌ የሚያምን
መሆኑን የገሇፀ እንዯሆነ ወይም በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 241 መሠረት በሚዯረግ ምርመራ የእምነት
ቃለን የሠጠ እንዯሆነ ፌ/ቤቱ በታመነው ነገር ሊይ ብቻ ፌርዴ መሰጠት እንዲሇበት ይገሌጻሌ፡፡
ይህ ማሇት ሇአንዴ ሇቀረበ ክርክር የተሰጠው መሌስ የታመነ እስከሆነ ዴረስ ፌ/ቤቱ በታመነው
መሠረት ውሳኔ ሉሰጥ እንዯሚገባና ወዯ ማስረጃ የሚገባው በክስ አይነት ካሌታመነ ብቻ እንዯሆነ
የተዯነገገ ነው፡፡ ስሇሆነም ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ውለ በጽሁፌ ነው ወይስ በቃሌ የውለ
ይዘት ምን ነበር እየተባሇ የሚጣራው በክሱ መሠረት ካሌታመነ ነው፡፡ በቀረበው ክርክር የስር
ተከሳሽ /የአሁን ተጠሪ/ ሇቀረበበት ክስ የሰጠው መሌስ የእምነት መሆኑ ከክርክሩ መረዲት
ይቻሊሌ፡፡ ይህ እስከሆነ ዴረስ ፌርዴ ቤቱ ከቀረበው ክስ እና መሌስ አንጻር ውሳኔ ሉሰጥበት
ይገባሌ፡፡
ከዚህ መነሻ ሲዯረግ የስር ፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ክርክሩን ከሰማ በኃሊ ውለ
ከአስተዲዯር መ/ቤት ጋር የተፇፀመ በመሆኑ በጽሁፌ መዯረግ ሲገባው አሌተዯረገም በማሇት
ክሱን ውዴቅ በማዴረግ ውሳኔ ሲሰጥ ጉዲዩ በይግባኝ የቀረበሇት የስር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ ማረም ሲገባው አሌፍ የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ በማጽናት
መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ በመሆኑም የሚከተሇውን
ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. የስር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 111159 በቀን 21/2007
ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የስር የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይህንን ውሳኔ በማጽናት
በመዝገብ ቁጥር 170506 በቀን 26/4/2008 ዒ.ም የሰጠው

ውሳኔ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ

348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. አመሌካች በስር ክሳቸው ሇሶስት ዩኒቨርስቲዎች መስታወቶችን አጓጉዤአሇሁ ሲለ
ተጠሪም ሇሶስት ዩኒቨርሰቲዎች አመሌካች ያቀረበ ቢሆንም ካቀረባቸው መስታውቶች
ዉስጥ የተሰባበሩ መስተዋቶች መኖራቸውን በገሇፀው መሠረት አመሌካች በሶስት
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ዩኒቨርስቲዎች ሇእያንዲንደ ዩኒቨርስቲ ምን ያህሌ ኩንታሌ መስታወት እንዲጓጓዙ የአንደ
ኩንታሌ ዋጋ ምን ያህሌ እንዯሆነ አመሌካች ካጓጓዘው ውስጥ ምን ያህለ እንዯተሰበረ
በግራ ቀኙ ውሌ መሠረት ሇተጠሪ ሉከፇሊቸው የሚገባ ክፌያ አሇ ወይስ የሇም
የሚከፇሊቸው ከሆነስ ሉከፇሊቸው የሚገባው የገንዘብ መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ
በማስረጃ ተጣርቶ ይወሰን ዘንዴ ሇፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ
341/1/ መሠረት ሌከናሌ፡፡
3. ሇዚሁ ፌ/ቤት ክርክር የተዯረገ ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሰቸውን ይቻለ፡፡
ት ዔ ዛ ዝ
የውሳኔው ግሌባጭ በየዯረጃው ሇሚገኙ የስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ በውሳኔ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ይ
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