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የሰ/መ/ቁ. 46574 

መጋቢት 9 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

 ሏጏስ ወሌደ 

 ዲኜ መሊኩ 

 ተሻገር ገ/ስሊሴ 

 አሌማው ወላ 

አመሌካች ፡- ሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ - ይሁንሌኝ ቡል ቀረበ 

ተጠሪዎች ፡- 1. ዮናስ ካሣ አሌቀረበም 

     2. ወ/ሮ በሇጡ አጎታሇም ቀረበች 

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ ሰበር መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ ሇትምህርት (ሇስሌጠና) 
የተዯረገው ወጪ በውለ መሠረት ይመሇስሌኝ በማሇት አመሌካች የመሠረተውን ክስ የሚመሇከት 
ነው፡፡ ከመዝገቡ እንዯሚታየው 1ኛ ተጠሪ በውሃ (ወተር) ኢንጂነሪንግ የማስትሬት ዱግሪ 
ትምህርቱን በአመሌካች ዴጋፌ እና ትብብር ፇቃዴ ወዯ ቤሌጂየም ሀገር ሄድ እንዱማር እና ተምሮ 
ሲመሇስም ሇተማረበት ሁሇት ዓመት ሦስት እጥፌ ማሇትም ስዴስት ዓመት አመሌካችን 
ሇማገሌገሌ፣ ይህን ማዴረግ ካሌቻሇ ዯግሞ ሇትምህርት የወጣውን እና ሇቤተሰቡ የተከፇሇውን 
ዯመወዝ በጠቅሊሊው ብር 190,470.00 ሇአመሌካች እንዱከፌሌ ስምምነት ተዯርጎአሌ፡፡ 2ኛ ተጠሪም 
1ኛ ተጠሪ ግዳታውን ባይወጣ ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት ገንዘቡን ሇመክፇሌ ግዳታ ገብታሇች፡፡ ሆኖም 
1ኛ ተጠሪ በገባው ግዳታ መሠረት ተመሌሶ ሇማገሌገሌ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ ስሇዚህም ሁሇቱም 
ተጠሪዎች ገንዘቡን ይከፌለ ዘንዴ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው አመሌካች ክሱን የመሠረተው፡፡ ክሱ 
የቀረበሇት የሏዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ተጠሪዎች የሰጡትን መሌስ ካየ በኋሊ፣ 
1ኛ ተጠሪ በአሁኑ ጊዜ በመማር ሊይ እንዯሆነ ማስረጃ ቀርቦሌኛሌ የሚሌ ምክንያት በመስጠት 
ክሱን ሰርዞአሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አመሌካች የተሰጠውን ትዕዛዝ በመቃወም ሇፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌ/ቤት ይግባኝ በማቅረቡ ክርክሩ የተሰማ ሲሆን፣ በመጨረሻም ፌ/ቤቱ ይግባኝ የተባሇበትን ትዕዛዝ 
አፅንቶአሌ፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ሊይ ነው፡፡ 

 አመሌካች ሰኔ 4 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፇው ማመሌከቻ በሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ መሠረታዊ 
የሔግ ስህተት ተፇጽሞአሌ የሚሌበትን ምክንያት በመግሇጽ ስህተቱ ይታረምሇት ዘንዴ ጠይቆአሌ፡፡ 
በበኩሊችንም አቤቱታውን መሠረት በማዴረግ ተጠሪዎችን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ ክርክሩ 
የተሰማው በሥር ፌ/ቤቶች የተሰጠው ውሳኔ በግራ ቀኝ ወገኖች የተገባውን ውሌ መሠረት ያዯረገ 
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ነው ወይ? በሚሇው ጭብጥ ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ጭብጡን ግራቀኝ ወገኖች ካሰሙት ክርክር፣ 
አቤቱታ ከቀረበበት ውሳኔ እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 ግራ ቀኝ ወገኖች ካቀረቡት ክርክር መገንዘብ እንዯቻሌነው ሇክሱ መነሻ የሆነው ውሌ 
በግራቀኙ መካከሌ ስሇመዯረጉ እና 1ኛ ተጠሪም ወዯቤሌጅየም ሃገር ሄድ የማስተርስ ዱግሪውን 
ስሇማግኘቱ አሌተካዯም ወይም አከራካሪ አሌሆነም፡፡ ተጠሪዎች ክሱን የተቃወሙት 1ኛ ተጠሪ 
የማስተርስ ዱግሪውን ካገኘ በኋሊ ወዯ አሜሪካን ሃገር በመሄዴ ሇፑ.ኤች. ዱግሪ ትምህርት 
በመቀጠሌ ሊይ ስሇሆነ በውለ መሠረት ተመሌሶ አመሌካችን ሉያገሇግሌ አሌቻሇም በሚሌ ገንዘቡን 
እንዱከፌሌ አይገዯዴም የሚሌ ምክንያት በመስጠት ነው፡፡ የሥር ፌ/ቤቶችም ይህን በተጠሪዎች 
የቀረበውን የመከራከሪያ ነጥብ እንዲሇ በመቀበሌ ነው ክሱን ውዴቅ ያዯረጉት፡፡ አመሌካች 1ኛ ተጠሪ 
የቀጠሇውን ትምህርት ጨርሶ ሲመሇስ ክሱን ማንቀሳቀስ ይችሊሌ በማሇትም ነው ክሱን የሰረዙት፡፡ 
አመሌካች በዚህ መሌኩ የተሰጠውን ውሳኔ የተቃወመው በመሃከሊችን የተዯረገውን ውሌ እና ሔጉን 
መሠረት ያዯረገ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ 

 በበኩሊችን እንዯምናየው እና እንዯምንገነዘበው ክርክሩ ሉወሰን የሚገባው በግራቀኝ ወገኖች 
የተዯረገውን ውሌ እና አግባብነት ያሇውን ሔግ መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ በመሆኑም ከሁለ በፉት 
የውለን ይዘት እንዯዚሁም ውለ ሇተዋዋይ ወገኖች የሰጠውን መብት እና የጣሇውን ግዳታ 
መመርመር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በክርክሩ እንዯተገሇጸው አመሌካች 1ኛ ተጠሪን በማስተርስ ዱግሪ 
ሇማስተማር ግዳታ የገባ ሲሆን፣ ተጠሪዎች ዯግሞ በውለ ሇተመሇከቱት ዓመታት አመሌካችን 
ሇማገሌገሌ፤ ይህ ካሌተፇጸመ ዯግሞ ሇትምህርቱ የወጣውን ወጪ ሇአመሌካች ሇመተካት ግዳታ 
ገብተዋሌ፡፡ 1ኛ ተጠሪ በውለ መሠረት ትምህርቱን ጨርሶ የማስተርስ ዱግሪውን ያገኘ ቢሆንም፤ 
ወዯ አገሩ በመመሇስ ሇአመሌካች አገሌግልት አሌሰጠም ወይም ሇመስጠት ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ 
ይህም ማሇት ውለ በሰጠው መብት የተጠቀመ (ትምህርቱን የተማረ) ሲሆን፣ ግዳታውን ግን 
አሌፇጸመም፡፡ የፑ.ኤች ዱግሪ ትምህርት እንዱቀጥሌ የሚያስችሇው ተጨማሪ ስምምነትም 
ከአመሌካች አሊገኘም፡፡ 

 በሔጉ አግባብ የተቋቋሙ ውልች ባቋቋሙዋቸው ሰዎች ሊይ ሔግ ስሇመሆናቸው 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁ.1731 በተቀመጠው ዴንጋጌ ተመሌክቶአሌ፡፡ ውሇታዎች ግሌጽ በሆኑ ጊዜ 
ግሌጽ ሆኖ ከሚሰማው በመራቅ ወይም ከዚሁ በመውጣት በፌ/ቤት ሉተረጎሙ እንዯማይችለ 
በፌ/ብ/ሔግ ቁ.1733 ተዯንግጎአሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ሇክርክሩ መሠረት የሆነው ውሌ ግሌጽ ነው፡፡ 
1ኛ ተጠሪ ተመሌሶ አመሌካችን ሇማገሌገሌ ግዳታ የገባው የማስተርስ ዱግሪውን ካገኘ በኋሊ ነው፡፡ 
በዚህ መሠረትም ትምህርቱን ጨርሶ ዱግሪውን እንዲገኘ ተረጋግጠኦሌ፡፡ በመሆኑም የማገሌገሌ 
ግዳታውን መወጣት የሚችሇው በኋሊ የጀመረውን የፑ.ኤችዱ ዴግሪ ትምህርቱን ከጨረሰ በኋሊ ነው 
ሇማሇት የሚቻሌበት የውሌም ሆነ የሔግ አግባብ የሇም፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች ወዯላሊኛው ጫፌ 
(ትምህርቱን ጨርሶ ከተመሇሰ በኋሊ ክሱ ይቀጥሌ ወዯሚሇው) የሄደት ግሌጽ የሆነውን ውሌ ግሌጽ 
ሆኖ ከሚታየው በመውጣት እንዯሆነ ነው መገንዘብ የቻሌነው፡፡ ከዚህ የተነሣም አቤቱታ የቀረበበት 
ውሳኔ በሔጉ አተረጓጎም ረገዴ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት ችሇናሌ፡፡ በዚህ መሠረትም 
ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  
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ው ሣ ኔ 

1. የሏዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በመ.ቁ 03288 ጥር 26 ቀን 2000 ዓ.ም 
የሰጠው ትዕዛዝ እና የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ.ቁ 64401 መጋቢት 11 ቀን 2001 ዓ.ም 
የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.348(1) መሠረት ተሽረዋሌ፡፡ 

2. የሏዋሣ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ክርክሩን በተከፇተው መዝገብ እንዱቀጥሌ 
በማዴረግ በጉዲዩ ሥረ ነገር ገብቶ አመሌካች ባቀረበው የክፌያ መጠን ሊይ ክርክር እንዱሰማ፤ 
በመጨረሻም ተገቢውን ይወስን ጉዲዩ ይመሇስሇት በማሇት በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ.341(1) 
መሠረት ወስነናሌ፡፡ 

3. ግራ ቀኝ ወገኖች ወጪና ኪሣራ ይቻቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቶአሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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