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የሰ/መ/ቁ. 37163 

ታህሳስ 23 ቀን 2001 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ዓብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ፀጋዬ አስማማው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአዋሽ ተፊሰስ ባሇስሌጣን - ነ/ፇጅ ዘመዴ ገ/አምሊክ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ህያብ ገ/መዴህን ብረታ ብረት ማቅሇጫ ፊብሪካ - ጠበቃ ሰሞን ባርናባስ - ቀረቡ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ ጨረታን መሰረት ያዯረገ ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪ ኀዲር 04 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ 
የክስ ማመሌከቻ የአሁኑ አመሌካች የተገሇገሇባቸውን ብረት ነክ የሆኑ የተሇያዩ ንብረቶችን ሇፇሊጊዎች በጨረታ አወዲዴሮ 
ሇመሸጥ በአወጣው የጨረታ ማስታወቂያ መሰረት ዝርዝር መመሪያውን በማንበብ በጨረታ የሚሸጡትን ንብረቶች 
በጠቅሊሊ የሚገዛበትን ዋጋ በማቅረብ እና ዴርጅቱ በተሇየ መሌኩ በዴርዴር ንብረቶችን የመሸጥ ሏሣብ ካሇው በመዯራዯር 
ሇመግዛት ፌሊጏት ያሇው መሆኑን በመግሇጽ በተጠሪ ስም በሰም በታሸገ ኢንቨልፔ ሇጨረታው በተከፇተው ሣጥን 
ማስገባቱን ጨረታው በይፊ በተከፇተበት ቀንም በመዯራዯር ተጠሪ የተሻሇ ዋጋና የዴርዴር ሃሣብ በማቅረብ ተመርጦ 
ከጨረታው ኮሚቴ ጋርም በመዯራዯር ሇጨረታው የቀረቡትን ንብረቶች በብር 200.000/ሁሇት መቶ ሺህ ብር/ ሇመግዛት 
ስምምነት ተዯርሶ ኮሚቴው ቃሇ ጉባኤ ይዞ ግዥው ፀዴቆ ሇስራ አስኪያጅ ሇፉርማ ከቀረበ በኋሊ ጨረታው ውዴቅ ነው 
ተብል እንዯገና እንዱካሄዴ በማሇት ስራ አስኪያጁ የጨረታ ውጤቱን መሰረዛቸውን ዘርዝሮ የጨረታው ኮሚቴ በወሰነው 
መሰረት የተጫረተውን፡፡ ንብረት አመሌካች እንዱሸጥና ኪሣራና ወጪ እንዱከፌሌ ይወሰንሇት ዘንዴ የዲኝነት ጥያቄ በዞን 
ሦስት ከፌተኛ ፌ/ቤት በአሁኑ አመሌካች ሊይ በመሰረተው ክስ መነሻ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካችም በፌ/ቤቱ በተዯረገሇት 
ጥሪ መሰረት ቀርቦ ህዲር 17 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ በዋና ዲይሬክተሩ አማካኝነት መከሊከያ መሌሱን 
አቅርቧሌ፡፡ በመከሊከያ መሌሱም በጨረታው ሊይ የተከሰቱት ጉዴሇቶች ምን እንዯሆኑ በመዘርዘር በእነዚህ ምክንያቶች 
ጨረታው የተሰረዘ መሆኑንና በስራ አስኪያጁ ባሌፀዯቀ የጨረታ ውጤት ክስ ሉቀርብ የማይችሌበት ስሇመሆኑ ዘርዝሮ 
ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ተጠቃሹ ፌ/ቤትም የጨረታ 
ኮሚቴ አባሊትንና የአመሌካችን መ/ቤት የሔግ ክፌሌ ባሌዯረባን በምስክረነት ከሰማ በኋሊ ሇጨረታ የቀረበው ንብረት 
ሇተጠሪ በዴርዴር መሸጡን ኮሚቴው ገሌጾ ያቀረበው የውሣኔ ሏሣብ በአመሌካች መ/ቤት ስራ አስኪያጅ ባይፀዴቅም 
ሽያጩ ተግቢነት ያሇው ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጧሌ በማሇት በኮሚቴው በተሰጠው የውሣኔ ሏሣብ የአሁኑ 
አመሌካች ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ተጠሪ ብሩን ከፌል ንብረቶችን እንዱያነሣ ወጪና ኪሣራ በዴምሩ ብር 
5850.50(አምስት ሺህ ስምንት መቶ ሃምሳ ብር ከሃምሳ ሣንቲም) እንዱከፇሇው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ 
አመሌካች ባሇመስማማት ቅሬታውን ሇአፊር ቤሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት ቢያቀርብም ይግባኙ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት ተሰርዞበታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም በዚሁ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ 
ነው፡፡ 

 አመሌካች ሚያዝያ 13 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በበታች ፌ/ቤቶች ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ 
ስህተት ተፇጽሟሌ የሚሌባቸውን ምክንያቶች ዘርዝሯሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው ተመርምሮም በሰበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ 
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በመባለ ተጠሪ እንዱቀርብ ተዯርጏ ግንቦት 22 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ መሌስ ተሰጥቷሌ፡፡ አመሌካችም 
ግንቦት 28 ቀን 2000 ዓ.ም በተፃፇ ማመሌከቻ የመሌስ መሌስ አቅርቦ የግራ ቀኙ ክርክር ተጠናቅቋሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሐፌ ክርክር 
የሰበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ 
እንዯመረመረውም የችልቱን ምሊሽ የሚያስፇሌገው አቢይ ነጥብ የጨረታ ኮሚቴ ተጠሪን የጨረታ አሸናፉ በማዴረግ 
የወሰኑት የውሳኔው ሏሣብ በአመሌካች መ/ቤት ስራ አስኪያጅ ሣይፀዴቅ እንዯ በመጨረሻ ውሣኔ ተዯርጏ መወሰኑ ባግባቡ 
መሆን ያሇመሆኑ የሚሇው ጭብጥ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

 ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የአሁኑ ተጠሪ የጨረታ ዋጋ ሣይገሌጽ የጨረታው ተሣታፉ ሆነው 
ጨረታው በኋሊ ግን ከባሇስሌጣኑ መስሪያ ቤት የጨረታ ኮሚቴ ጋር በመዯረራዯር ጨረታውን በብር 200,000.00 /ሁሇት 
መቶ ሺህ ብር/ እንዯአሸነፇ ተገሌጾ የጨረታው ኮሜቴ የውሣኔ ሏሣብ በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ቀርቦ አሇመጽቁን ነው፡፡ 

 በመሰረቱ ማንም ሰው ሏብቱን በሏራጅ የሚሸጥ መሆኑን ባስታወቀ ጊዜ ውሌ ተፇፀመ ሇማሇት የሚቻሇው 
በመጨረሻው ሏራጅ ሇጨረታ የቀረበው ሏብት ሇዋጋ አቅራቢው የተሰጠ ጊዜ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1688/2/ የተዯነገገ 
ሲሆን የጨረታ ሥነ ሥርአትን በሚዯነግጉት የፌትሏብሓር ሔግ አንቀጽ አስራ ዘጠኝ ስር ከተመሇከቱት ዴንጋጌዎች 
መካከሌም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 3167/1/ አሸናፉ የሆነውን ተጫራች ሇጊዜው ጽ/ቤቱ ቢመረጥ ውለ እንዯተፇጸመ የሚያስቆጥረው 
ስሇመሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 1688/2/ ዴንጋጌ ከፌ/ህ/ቁ. 3168 ዴንጋጌ ጋር ተጣምሮ ሲታይም የጨረታውን 
ሥርአት ያስፇፀመው ያስተዲዯር መ/ቤት የጨረታውን ውጤት በመቀበሌ ውለን ፇጽሟሌ ሉባሌ የሚችሇው የማጽዯቅ 
ሥራ ከተዯረገ በኋሊ ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ አመሌካች የመንግስት መ/ቤት እንዯመሆኑ መጠን የግዥ፣ የሽያጭና ላልች ተያያዥነት ያሊቸውን 
ጉዲዮችን የመንግስት የፊይናንስ አዋጅ ፣ዯንብና መመሪያን መሰረት በማዴረግ የሚፇጽም መሆኑ የግዴ ነው፡፡ 
የመንግስትን የፊይናንስ አዋጅ ዯንብና መመሪያ  መሰረት  አዴርጏ ተፇፀመ የሚባሌ የግዥም ሆነ የሺያጭ ስራ ስራውን 
እንዱያከናውን የተቋቋመው ኮሜቴ የራሱን የውሳኔ ሏሳብ ገሌጾ ሇመ/ቤቱ የበሊይ አሊፉ አቅርቦ ተገቢ  ከማስወሰን ባሇፇ 
የጨረታን ውጤቱን በተመሇከተ የመጨረሻ ውሣኔ መስጠት አይችሌም፡፡ የጨረታውን ውጤት በተመሇከተ የመጨረሻ 
ውሣኔ የመስጠት ሔጋዊ ስሌጣን የመ/ቤቱ የበሊይ  ሏሊፉ ነው፡፡ የጨረታ ኮሚቴ የሚያቀርበው የውሣኔ ሏሣብ በመ/ቤቱ 
የበሊይ ኃሊፉ ሉሰረዝ፣ ሉሻሻሌ ወይም ሉፀዴቅ ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም የኮሚቴው የውሣኔ  ሏሣብ ውሌ እንዯተፇፀመበት 
የሚቆጠረው በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ተቀባይነትን አግኝቶ አሸናፉው ተጫራች ተሇይቶ ሲጸዴቅ ብቻ ነው፡፡ ህግም ጥበቃ 
የሚያዯርገው በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ የፀዯቀውን የጨረታ ውጤት እንጂ የኮሚቴውን የውሳኔ ሏሣብ አይዯሇም፡፡ 
የኮሚቴው የውሣኔ ሏሣብ በመ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ ከመጽዯቁ በፉት ሇጊዜው ሇተሇየው አሽናፉ መብትና ጥቅም ሉያሰጥ 
አይችሌም፡፡ 

 በያዝነው ጉዲይ የጨረታው ኮሚቴ ባቀረበው የውሣኔ ሏሣብ ተጠሪን የጨረታው አሸናፉ አዴርጏ ተጠሪ 
የተመረጠበትን ምክንያት ጭምር በመግሇጽ ሇመ/ቤቱ ስራ አስኪያጅ ቢያቀርብም ሥራ አስኪያጁ በጨረታው ሊይ የተከሰቱ 
ጉዴሇቶ አለ በሚሌ ምክንያት የኮሚቴውን የውሣኔ ሏሣብ አሇማጸዯቃቸው ተረጋግጧሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ የስራ አስኪያጅ 
ስራ ተገቢ አይዯሇም ከተባሇ ሇሚመሇከተው የበሊይ የአስተዯዯር አካሌ ጥያቄ በማቅረብ ተገቢውን ምሊሽ ከማግኘት 
በስተቀር መብትና ጥቅም ሉሰጥ የሚችሌ ከህግ ወይም ከውሌ የመነጨ ግንኙነት ሣይኖር መዯበኛ ክስ በፌ/ቤት 
የሚቀርብበት አግባብ የሇም፡፡ ሥራ አስኪያጁ በህጉ አግባብ አሌሰሩም ከተባሇ የመንግስት የፊይናንስ አዋጅ ዯንብና 
መመሪያ መሰረት ተገቢውን አስተዲዯራዊ መፌትሓ ከመጠየቅ በስተቀር ከወዱሁ የፌትሏብሓር ክስ የሚቀርብበት 
ሥርአት አሇ ሇማሇት ስሇማይቻሌ ተጠሪ የስራ አስኪያጁ አዴራጏት ሥርአት የሇሽ አሰራርን ያሰፌናሌ በማሇት 
የሚያቀርቡት ክርክር ህጋዊ መሰረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 በአጠቃሊይ የጨረታው ኮሚቴ የውሣኔ ሏሣብ እንዯመጨረሻ ውሣኔ ታይቶ አመሌካችን ሇመክሰስ የሚያስችሌ 
ከህግ ወይም ከውሌ የመነጨ መብት የማይሰጥ በመሆኑ በበታች ፌ/ቤቶች የተሰጠ ውሣኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 
የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም ምክንያት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1. በዞን ሦስት ከፌተኛ ፌ/ቤት ታህሳስ 03 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ በአፊር ብ/ክ/መንግስት ጠቅሊይ ፌ/ቤት 
በኮ/መ/ቁ. 1017 ሚያዝያ 08 ቀን 2000 ዓ.ም በትእዛዝ የፀናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት 
ተሽሯሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

2. አመሌካች ከተጠሪ ጋር በህጉ አግባብ የፇፀመው የጨረታ ውሌ ስሇላሇ ሇጨረታ የቀረቡትን ንብረቶች 
ሇተጠሪ እንዱያስረክብ የሚገዯዴበት ህጋዊ ምክንያት የሇም ብሇናሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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