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የሰ/መ/ቁ 70963 
የካቲት 30 ቀን 2004 ዓ.ም.  

 

ዲኞች፡- ሏጏስ ወሌደ 

       ተሻገር ገ/ስሊሴ 

      አሌማው ወላ 

   ነጋ ደፌሳ 

    አዲነ ንጉሴ 

አመሌካቶች፡ ሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ - ነ/ፇጅ እንግዲወርቅ ጌታቸው ቀረቡ  

ተጠሪዎች፡- 1ኛ- አቶ ተመስገን ማጉላ        አሌቀረቡም 

          2ኛ- ድ/ር ብዙአየሁ ተስፊዬ         

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን፤ መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 
ፌ   ር   ዴ 

ይህ የሰበር ጉዲይ የቀረበው ከዋስትና ውሌ የመነጨ ግዳታ የሚጠየቅበትን አግባብ በሚመሇከት 
በክሌለ ፌ/ቤቶች የተሰጠውን የህግ ትርጉም ግራ ቀኙ በሰበር ዯረጃ ካዯረጉት ክርክር ጋር 
በማገናዘብ ተገቢውን የህግ ትርጉም ሇመስጠት ሲባሌ ነው፡፡ 

የጉዲዩም መነሻ 1ኛ ተጠሪ ሇከፌተኛ ትምህርት ወዯ ውጭ አገር ሇመማርና ተምሮ ሲጨርስ 
አገሌግልት ሇመስጠት አመሌካችም የሚጠበቅበትን ተነፃፃሪ የገንዘብ ክፌያ ሇመፇፀም ጥቅምት 
ዏ3 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም ውሌ አዴርገው በውለም መሠረት 2ኛ ተጠሪ ወዯ ውጭ ሀገር ሄድ 23 
ወራት ያህሌ ከተማረ በኋሊ ከስምምነቱ ውጭ ወዯ ላሊ / ጣሉያን / ሀገር ስሇሄዯ ግዳታውን 
ጥሷሌ፡፡ ስሇሆነም እንዯውለ ባሇመፇፀሙ በጠቅሊሊው ብር 195,796 ብር ሉከፌሌ ይገባሌ 2ኛ 
ተጠሪም ከዋናው ባሇዕዲ ጋር ከዋስትና ግዳታ የመነጨ የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት ስሊሇባቸው 
ይክፇለ ሲሌ የአሁን አመሌካች በሥር በአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት ያቀረበው 
ክስ ሲሆን ተጠሪዎችም በየግሊቸው መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ዋናው ባሇዕዲ የተባሇው 1ኛ ተጠሪ 
በጠበቃቸው አማካኝነት የውሌ መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱ በፉት እንዯግዳታው እንዱፇፅሙ 
ሉጠየቁ እንዯማይገባ ገሌፀው ከክሱ በነፃ እንዱሰናበቱ የጠየቁ ሲሆን፤ 2ኛ ተጠሪም በበኩሊቸው 
የ1ኛ ተከሣሽ እምቢተኛ መሆኑ ሳይረጋገጥ መከሰሴ አግባብ አይዯሇም የግዳታውም ዓይነት ተራ 
ዋስትና በመሆኑ ከሣሽ ሇግዳታው አፇፃፀም የዋናውን ባሇዕዲ ንብረት ከመከተሌ ያሇፇ ኃሊፉነት 
ስሇማይጥሌ የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

የሥር ከፌተኛው ፌ/ቤትም ይህንኑ ግራ ቀኙ ያቀረቡትን ክርክር ተመሌክቶ ሚያዚያ 12 ቀን 
2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት ክሱ የቀረበው የግዳታው መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱ በፉት ስሇሆነ 
የግዳታው መፇፀሚያ ጊዜ ከዯረሰ በኋሊ ከሚጠይቅ በቀር በዚህ ዯረጃ ሊይ ተከሣሾችን ሇመክሰስ 
አይችሌም  በማሇት ዲኝነት  የሰጠ ሲሆን ይግባኙን የተመሇከተው የክሌለ ጠቅሊይ  ፌ/ቤትም 
ይሄው የከፌተኛ ፌ/ቤት ውሣኔ ሇይግባኝ ሙለ ክርክር የሚያበቃ ሆኖ አሌተገኘም በማሇት 
የውሣኔውን አግባብነት ተቀብልታሌ ፡፡ 
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በዚህ የሰበር ዯረጃ ግራ ቀኙ ያቀረቡትም ክርክር በይዘቱ በሥር ፌ/ቤት ከቀረቡት የተሇየ ሆኖ 
ባሇመገኘቱ በዴጋሚ ማስፇሩ አስፇሊጊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡  

ግራ ቀኙ በፌሬ ነገር ክርክር ዯረጃ ካቀረቡት ክርክር አንፃር ሁሇቱንም ወገኖች ያሇያያቸውን 
ነጥብ ሇይቶ በዚሁ ሊይ ማስረጃ ሰምቶ ተገቢውን ዲኝነት በመስጠት ረገዴ በጭብጥነት ሉያዝ 
የሚገባው 1ኛ ተጠሪ የውለ ግዳታ መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱም በፉት ቢሆን በእራሱ ተግባር 
የተነሣ እንዯ ውለ ግዳታውን ሇመፇፀም በማይችሌበት ዯረጃ ተገኝቷሌ ወይስ አሌተገኘም? 
የሚሇው እንጂ የግዳታ መፇፀሚያው ጊዜ ዯርሷሌ ወይስ አሌዯረሰም የሚሇው ጭብጥ 
አሌነበረም፡፡ 

በዚህም ረገዴ አመሌካች እንዯሚሇው ተዋዋዩ ሃያ ሶስት ወራት በውለ በተጠቀሰው አገር 
ከተማረ በኋሊ ከተዋዋዩ ፇቃዴ ውጪ በእራሱ አነሳሽነት  ወዯ ላሊ አገር መዛወሩ ከተረጋገጠ 
የተዛወረበት ምክንያትም በዋናው ውሌ ከተጠቀሰው ተግባር ጋር የተያያዘም አይዯሇም ከተባሇ 
እና ይህ በማስረጃ የሚረጋገጥ ከሆነ 1ኛው ተከሣሽ እንዯውለ የመፇፀሚያው ጊዜ ከመዴረሱ 
በፉት ውለ ውጤት እንዲይኖረው በማዴረግ እንዯውለ ግዳታውን ሇመፇፀም የተሣነው በመሆኑ 
የውለ መፇፀሚያ ጊዜ ከመዴረሱም በፉት መረጋገጡን ስሇሚያሳይ ከሣሹ የግዴ የውለ 
መፇፀሚያ ከዯረሰ በኋሊ እንጂ ከዚያ በፉት ከውሌ የመነጨ መብትህን ማረጋገጥ አትችሌም 
ሉባሌ አይገባም፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤት ተከራካሪ ወገኖች ያቀረቡትን ክርክር ተመሌክቶ 
ተገቢውን ጭብጥ በመሇየት ጉዲዩን ከመምራት አንፃር የተከተሇው የጉዲይ አመራር ሥነ- 
ሥርዓታዊ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

በላሊ በኩሌ 2ኛ ተከሣሽ እንዯ 1ኛ ተከሣሽ ሆኖ ሇመፇፀም የገባው የዋስትና ዓይነት ተራ ዋስትና 
ነው ወይስ የአንዴነትና የነጠሊ? 1ኛው ተከሣሽ ግዳታውን ሇመፇፀም እንዲሌቻሇ ተረጋግጧሌ 
ቢባሌ ሉከፇሌ የሚገባው ገንዘብ ምን ያህሌ ነው? የሚሇውን አስመሌክቶ ግራ ቀኙ በሥር 
ፌ/ቤትም ሆነ በዚህ ሰበር ዯረጃ አንስተው የተከራከሩበት ቢሆንም በእነዚህ ነጥቦች ሊይ የሥር 
ፌ/ቤት ዲኝነት ያሊሳረፇበት በመሆኑ በዚህ ዯረጃ የምንመሇከተው አይዯሇም፡፡ ከዚህ በሊይ በፌርደ 
በተመሇከተው ሏተታ ምክንያት የሚከተሇውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው   ሣ   ኔ 
1. የአዋሳ ከተማ ከፌተኛ ፌ/ቤት መዯበኛ ችልት በፌ/ብ/ መ/ቁ 09829 ሚያዚያ 12 ቀን 2003 

ዓ.ም ፤ የሰጠው ውሣኔ ፤ እንዱሁም የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት በቁጥር 53210 በ16/9/2003 ዓ.ም 
የሰጠው ትዕዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348/1/ መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በፌርደ ሏተታ በተመሇከተው ጭብጥ መሠረትም ሆነ በክርክር ምክንያት  ከባከነው ጊዜ 
አንፃር በመካከለ የተከሰቱትን ሁኔታዎች ሁለ አገናዝቦ ግራ ቀኙን አከራክሮ ተገቢውን 
ዲኝነት ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 343/1/ መሠረት ወዯ ሥር ፌ/ቤት 
መሌሰናሌ፡፡ ግሌባጭ ይዴረሳቸው፡፡ ግሌባጩ ይተሊሇፌ፡፡  

3. የዚህ የሰበር ክርክር ሊስከተሇው ማናቸውም ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ ብሇናሌ፡፡  
   መዝገቡን ዘግተናሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 
 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ሃ/ዱ 
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