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የሰ/መ/ቁ. 49453 

ግንቦት 19 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲቲዩት - የቀረበ የሇም 

ተጠሪ፡- አቶ ተፇሪ ማሞ - በላለበት 

ፌ ር ዴ 

 

 ተጠሪ የአመሌካች ዴርጅት ሰራተኛ የነበሩ ሲሆን የኤም.ኤስ.ሲ ትምህርት እንዱከታተለ ከአመሌካች ጋር 
ባዯረጉት ውሌ አመሌካች በትምህርት በሚቆዩበት ጊዜ ዯመወዝ፣ የት/ቤት ክፌያ፣ ሇምርምር ማካሄጃ 
የሚፇሌጉትን ሉከፌሌና ተጠሪ ዯግሞ በትምህርት ሇቆዩባቸው እያንዲንደ ወር የሁሇት ወራት አገሌግልት 
ሇመስጠት ግዳታ ገብተው ትምህርቱን ከተማሩ በኋሊ በግዳታቸው መሰረት ግሌጋልት ስሊሌሰጡ በውለ መሰረት 
እንዱፇፅሙ ወይም አመሌካች ያወጣውን ወጪ ብር 326,092.57 ከነወሇደ እንዱከፌለ በማሇት አመሌካች ክስ 
አቅርቧሌ፡፡ ተጠሪ ሇክሱ መሌስ እንዱሰጡ ተጠርተው ስሊሌቀረቡ ጉዲዩ በላሇበት እንዱታይ ተዯርጓሌ፡፡ ጉዲዩ 
የቀረበሇት የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤትም አመሌካችና ተጠሪ መጋቢት 19 ቀን 1994 ዓ.ም ባዯረጉት ውሌ አመሌካች ሇ24 
ወራት ዯሞዝ እየከፇሇ ተጠሪን ሇማስተማርና ተጠሪ ትምህርታቸውን አጠናቀው ሲመሇሱ በአመሌካች መ/ቤት 
ሇመስራት ግዳታ መግባታቸውን ካረጋገጠ በኋሊ ተጠሪ በውለ መሰረት እንዱፇፅሙ ማዴረጉ የግሌ ነፃነታቸውን 
የሚጋፊ በመሆኑ፣ ግራ ቀኙ ባዯረጉት ውሌ ሊይ ተጠሪ ግዳታቸውን ባይፇፅሙ አመሌካች ያወጣውን ገንዘብ 
ሇመመሇስ ግዳታ ስሊሌገቡና አመሌካችም ውሌ እንዱፇርስ ስሊሌጠየቁ ገንዘቡን እንዱከፌለ የቀረበው ጥያቄ 
ተቀባይነት የሇውም በማሇት ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ አመሌካች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ 
አቅርበው የነበረ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታው፤ ተጠሪ ወዯውና ፇቅዯው 
የፇረሙት ውሌ የግሌ ነፃነታቸውን ይነካሌ የሚሌ እምነት የሇንም፣ በውለ መሰረት ቢፇፅሙ የግሌ ነፃነታቸውን 
ይነካሌ የሚባሌ ቢሆን እንኳን ውለ በአመሌካች በኩሌ ተፇፅሞ ያበቃ በመሆኑና ተጠሪ ግዳታቸውን ስሊሌተወጡ 
ውለ የሚፇርስበት ሁኔታ አይኖርም፣ ውለን መፇፀም ግዳታቸውን የሚነካ ከሆነ ግዳታቸውን በአይነት ወይም 
በገንዘብ የመመሇስ የውሌም ሆነ የህግ ግዳታ አሇባቸው በማሇት የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ እንዱሻር ጠይቋሌ፡፡ ይህ 
ችልትም አመሌካች ሇተጠሪ ትምህርት ያወጣቸው ወጪዎች ሳይከፇሌ የመታሇፈን አግባብነት ሇመመርመር 
አቤቱታው ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ብሎሌ፡፡ ተጠሪ እንዱቀርቡ ተጠርተው ስሊሌቀረቡ ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ 
ተዯርጓሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን ከተያዘው ጭብጥ አኳያ መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካች ክስ የመሰረተው ከተጠሪ ጋር ባዯረጉት ውሌ መሰረት አመሌካች ግዳታውን ከፇፀመ በኋሊ 
ተጠሪ ግዳታቸውን ባሇመወጣታቸው በውለ መሰረት እንዱፇፅሙ ካሌሆነ የከፇሊቸውን ዯሞዝና የትምህርት ቤት 
ወጪዎች እንዱተኩሇት ነው፡፡ ተጠሪ አሌፇፀሙም የተባሇው ትምህርታቸውን ሲጨርሱ ተመሌሰው በአመሌካች 
መ/ቤት ግሌጋልት የመስጠት ግዳታቸውን ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከተው አመሌካች አንዯኛው የዲኝነት ጥያቄ 
ተጠሪ በውለ በገቡት ግዳታ መሰረት በመ/ቤቱ ውስጥ አገሌግልት እንዱሰጡ ነው፡፡ ነገር ግን የስር ፌ/ቤት 
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እንዲሇው ተጠሪ በግዴ አገሌግልት እንዱሰጡ ማዴረጉ የግሌ ነፃነታቸውን የሚነካ በመሆኑና እንዱህ ባሇ ጊዜ 
ዯግሞ ውለ በግዴ እንዱፇፀም ማዴረግ የተከሇከሇ በመሆኑ (የፌ/ብ/ህ/ቁ 1776 ይመሇከቷሌ) ውለ በግዴ 
እንዱፇፀም የቀረበው የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

 በአማራጭ የቀረበው የዲኝነት ጥያቄ ስንመሇከት ተጠሪ በውለ መሰረት ሇመፇፀም ካሌፇቀደ ተጠሪ 
በትምህርት ሊይ በቆዩበት ወቅት አመሌካች ሇተጠሪ የከፇሇው ዯሞዝና የትምህርት ቤት ወጪዎች እንዱተካሇት 
የሚጠይቅ ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት ይህን ጥያቄ ውዴቅ ያዯረገው በግራ ቀኙ በተዯረገው ውሌ ተጠሪ ግሌጋልት 
ባይሰጡ አመሌካች ያወጣውን ወጪ ሇመተካት ግሌፅ ግዳታ አሌገቡም በማሇት ነው፡፡ ግራ ቀኙ ካዯረጉት ውሌ 
አመሌካች ተጠሪ በትምህርት በሚቆዩበት ጊዜ ዯሞዛቸውንና ላልች ከትምህርቱ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን 
ወጪዎች ሇመሸፇን ተጠሪ ዯግሞ ትምህርታቸውን ጨርሰው ሲመሇሱ አመሌካች ዴርጅት ውስጥ ሇማገሌገሌ 
ግዳታ መግባታቸውን የስር ፌ/ቤት  አረጋግጧሌ፡፡ ተጠሪ ትምህርታቸውን ተምረው የጨረሱ በመሆኑ አመሌካች 
ግዳታውን ፇፅሟሌ፡፡ ተጠሪ ግን በእርሳቸው በኩሌ የሚፇሇገውን ግዳታ አሌፇፀሙም፡፡ ተዋዋይ  ወገን የውለን 
ግዳታ ያሌፇፀመ ከሆነ ላሊው ወገን ውለ ባሇመፇፀሙ ምክንያት የዯረሰበት ጉዲት ካሇ የጉዲት ኪሳራ 
እንዱከፇሇው ሇመጠየቅ እንዯሚችሌ ከፌ/ብ/ህ/ቁ 1771(2) እና 1790(1) መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ይህን ነጥብ 
በተመሇከተ ይህ የሰበር ችልት በመ/ቁ 29169፣ 29170 እና በላልችም መዝገቦች ሊይ የህግ ትርጉም 
ሰጥቶበታሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ተጠሪ በውለ መሰረት ባሇመፇፀማቸው ኪሳራ እንዱከፇሇው መጠየቁ ተገቢ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ኪሳራ ሉከፇሇው ይገባሌ የሚባሌ ከሆነ የኪሳራው መጠን ምን ያህሌ ሉሆን ይገባሌ የሚሇው በቀጣይነት 
ሉታይ ይገባዋሌ፡፡ ተዋዋይ ወገን ግዳታውን ሳይፇፅም ቀርቶ በላሊው ወገን ሊይ ጉዲት ዯርሶ ከሆነ የኪሳራው ሌክ 
ከውሌ ውጪ ስሇሚዯርስ ኃሊፉነት በሚመሇከተው ዴንጋጌዎች መሰረት ሉወሰን እንዯሚገባ የፌ/ብ/ህ/ቁ 1790(2) 
ያመሇክታሌ፡፡ በዚህም መሰረት አመሌካች ሉካስ የሚገባው ከዯረሰበት ጉዲት ጋር ተመዛዛኝ የሆነ ኪሳራ እንዯሆነ 
ከፌ/ብ/ህ/ቁ 2090(1) እና 2091 መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም አመሌካች ተጠሪ በትምህርት ሊይ እያለ ምን 
ያህሌ ዯመወዝ እንዯከፇሊቸው እንዱሁም ከትምህርቱ ጋር ተያያዥነት ሊሊቸው ጉዲዮች ምን ያህሌ ወጪ 
እንዲወጣ በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ነገር ስሇመኖሩ መዝገቡ አያሳይም፡፡ የኪሳራውን ሌክ ሇመወሰን ዯግሞ እነዚህ 
ነገሮች ሉረጋገጡ ይገባሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ባዯረገው ስምምነት መሰረት ተጠሪ ትምህርቱን ከተከታተለ በኋሊ 
በራሳቸው በኩሌ ያሇውን የውሌ ግዳታ ባሇመፇፀማቸው አመሌካች ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት ኪሳራ ሉከፌለ ሲገባ 
ወጪውን ሇመተካት በውለ ሊይ በግሌፅ አሌተስማሙም በሚሌ ጥያቄው ውዴቅ ማዴረጉ መሰረታዊ የህግ ስህተት 
ነው፡፡ በመሆኑም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ 34503 ህዲር 08 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት 
በመ/ቁ 75952 ሏምላ 20 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

2. ተጠሪ በትምህርት ሊይ በቆዩበት ጊዜ አመሌካች ያወጣውን ወጪ ተጠሪ የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው 
ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ተጠሪ በትምህርት ሊይ በቆዩበት ጊዜ ያወጣውን ወጪ ሇማስረዲት ያቀረበውን ማስረጃ መሰረት 
አዴርጎ በማጣራት የኪሳራውን መጠን እንዱወስን ጉዲዩን ሇፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 
343(1) መሰረት መሌሰናሌ፡፡ 

4. በዚህ ፌ/ቤት ያወጣውን ወጪ አመሌካች ራሱ ይቻሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ 
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