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የሰ/መ/ቁ. 49041 

 ኀዲር 2 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ሻገረ ገ/ስሊሴ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የአ/አ ከተማ አስተዲዯር ዋና ኦዱተር መ/ቤት ነ/ፇጅ ማህላት ዲዊት ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1ኛ. አቶ ኤሣው መዓዛ 

      2ኛ. አቶ ዘርሁን ሙሊት         ጠ/መስፌን ዯምሴ ጋር ቀረቡ 

      3ኛ. ወ/ሮ ተስፊነሽ ተሰማ 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የዋስትና ግዳታን የሚመሇከት ነው፡፡ ሇዚህ ክርክር መነሻ 
የሆነው ክስ የቀረበው በአመሌካች በኩሌ ነው፡፡ የክሱ ይዘት ባጭሩ ሲታይ 1ኛ ተጠሪ የአመሌካች 
ሰራተኛ ሁኖ ሇ7 ዓመታት ያህሌ ትምህርት እንዱከታተሌ እና ትምህርቱን ሲያጠናቅቅ ሇ6 ዓመት 
ያህሌ ሇማገሌገሌ ግዳታ ገብቶ ሇ5 ዓመታት ያሔሌ ትምህርቱን ከተከታተሇ በኋሊ ባሌታወቀ 
ምክንያት ትምህርቱንና ሥራውን ስሊቋረጠ  ሇትምህርት የወጣውን ወጪ እንዱተካ 2ኛ እና 3ኛ 
ተከሳሾች (ተጠሪዎችም) ሇዚሁ ውሌ አፇፃፀም እስከ ብር 50,000 ዴረስ የዋስትና ግዳታ የገቡ 
ስሇሆነ ክስ የቀረበበትን ብር 29,497.03 ባሌተነጣጠሇ ሃሊፉነት እንዱከፌለ እንዱወሰን ዲኝነት 
ጠይቋሌ፡፡  

 የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ የመረመረው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት 1ኛ 
ተከሳሽ(ተጠሪ) ክስ የቀረበበትን ገንዘብ እንዱከፌሌ ሲወስን፣2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የዋስትና ግዳታ 
በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1925/2/ መሰረት አስቀዴመው አስቀርተዋሌ በሚሌ ከክሱ በነፃ እንዱሰናበቱ 
ወስኗሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር ተሰኝቶ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን 
ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን አስቀርቦ ካራከረ በኋሊ የሥር ፌ/ቤትን ውሳኔ በፌርዴ አጽንቷሌ፡፡ 

 ሇዚህ ሰበር ችልት አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ነው፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ የሥር 
ፌ/ቤቶች የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1925/2/ የሰጡት ትርጉም መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት ነው 
በማሇት እንዱታረም ጠይቋሌ፡፡ 
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 የሰበር ችልቱም አቤቱታውን መርምሮ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1925/2/ 
መሰረት ከዋስትና ግዳታቸው ነፃ ናቸው ተብል መወሰኑ በአግባቡ መሆን አሇመሆኑን ሇመመርመር 
ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ አዝዟሌ፡፡ 

 የ2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች ጠበቃ የካቲት 29 ቀን 2002 ዓ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
በይዘቱም ተጠሪዎች የገቡት ግዳታ ወዯፉት ይዯርሳሌ ተብል ሇሚታሰብ ሁኔታ ስሇመሆኑ ጠቅሶ 
ይህ ሃሊፉነት ከመዴረሱ በፉት የዋስትና ግዳታቸውን ማውረዲቸው በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1925/2/ 
የሚሸፇን ስሇመሆኑ በመግሇጽ በዝርዝር ተከራክሯሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ 

 የዚህ ሰበር ችልት ውሳኔ የሚያሳየው ነጥብ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የዋስትና ግዳታ 
አውርዯዋሌ ተብል የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 125/2/ ተጠቅሶ የተሰጠው ውሳኔ በአግባቡ ነው ወይንስ 
አይዯሇም? የሚሇው ነው፡፡ 

 ከግራ ቀኙ ክርክር ሊይ እንዯተረዲነው 1ኛ ተጠሪ በአመሌካች እስፕንሰርንት ከፌተኛ 
ትምህርት ተከታትል አጠናቆ ሲመሇስ ሇ6 ዓመት ሇማገሌገሌ፣ ይህንን ካሌፇፀመ ዯግሞ አመሌካች 
ሇ1ኛ ተጠሪ ያወጣውን የትምህርት ወጪዎች ሉተካ የውሌ ግዳታ የገባ ስሇመሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 
2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎችም 1ኛ ተጠሪ በውሌ የገባውን ግዳታ ካሌፇፀመ እስከ ብር ሃምሣ ሺህ 
ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት ሇመክፇሌ የዋስትና ግዳታ መፇረማቸውም አሊከራከረም፡፡ 

 በዚሁ አግባብ አመሌካች ይህንኑ ውሇታ መነሻ በማዴረግ 1ኛ ተጠሪ እንዯውለ ግዳታውን 
ባሇመፇፀሙ ተጠሪዎች በአንዴነትና በነጠሊ ብር 29,497.03 እንዱከፌለ እንዱወሰን ዲኝነት 
በመጠየቁ የሥር ፌ/ቤትም 1ኛ ተጠሪን ሃሊፉ በማዴረግ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ እንዱከፌሌ 
ወስኗሌ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች የዋስትና ግዳታ ውሌ የገቡ ቢሆንም በፌ/ብ/ሔግ 
ቁጥር 1925/2/ መሰረት የዋስትና ግዳታቸውን አስቀዴመው አውርዯዋሌ በሚሌ ከክሱ በነፃ 
አሰናብቷቸዋሌ፡፡ 

 የሥር ፌ/ቤት ሇውሳኔው ምርኩዝ ያዯረገው የፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1925/2/ ወዯፉት ስሇሚሆን 
ወይም በአንዴ ዓይነት ሁኔታ ስሇሚመጣ ግዳታ ዋስ ስሇመሆን አስመሌክቶ የዋስትና ግዳታው 
ሇስንት ጊዜ እንዯሚረጋ በስምምነቱ ያሌተመሇከተ እንዯሆነ የዋናው እዲ ተጠያቂነት ከመዴረሱ 
በፉት ዋሱ ዋስትናውን ሉያስቀር እንዯሚችሌ ያመሇክታሌ፡፡ 

 ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት መረዲት የሚቻሇው ዋናው ግዳታ ወዯፉት ሉዯርስ ወይም ሊይዯርስ 
በሚችሌ ሁኔታ ሊይ (uncertain event) የተመሰረተ በሆነ ጊዜ ዋሱ ዋናው ግዳታ ከመዴረሱ 
በፉት የዋስትና ግዳታውን ማስቀረት የሚችሌበት አግባብ ስሇመኖሩ ነው፡፡ 

       የዚህ ዴንጋጌ መንፇስ ዋናው ግዳታ በሁኔታ ሊይ የተመሰረተ መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ 
ሉፇጸም የሚችሌ ስሇመሆኑ ከይዘቱ መረዲት ይቻሊሌ፡፡  
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 ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ የአመሌካች ግዳታ 1ኛ ተጠሪ ከሥራ ውጪ ሆኖ ትምህርት 
እንዱከታተሌ መፌቀዴ እና ሇትምህርቱም አስፇሊጊውን ወጪ መሸፇን ሲሆን 1ኛ ተጠሪ ዯግሞ 
ትምህርቱን ተከታትል እንዲጠናቀቀ በውለ ሇተመሇከተው ጊዜ ያሔሌ ሇአመሌካች አግሌግልት 
መስጠት አሉያም ሇትምህርት የወጣውን ወጪ መተካት ስሇመሆኑ ከግራ ቀኙ ክርክር መረዲት 
ተችሎሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የዋናው ውሌ ግዳታ ወዯፉት በሚዯርስ ሁኔታ ሊይ የተመሰረተ 
እርግጠኛ ያሌሆነ (uncertain event) ሁኔታ ሊይ የተንጠሇጠሇ ነው ተብል በፌ/ብ/ሔግ ዴንጋጌ 
ቁጥር 1925 ሥር የሚሸፇን አሇመሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 በአመሌካች እና በ1ኛ ተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ዋና ግዳታ ወዯፉት ሉዯረስ ወይም 
ሊይዯርስ የሚችሌ ሁኔታ (conditional) ነው የማይሰኝ ነው ከተባሇ ዯግሞ 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች 
የዋስትና ግዳታ በፌ/ብ/ሔግ ቁጥር 1925/2/ መሰረት የዋናው ግዳታ ተጠያቂነት ከመዴረሱ በፉት 
አስቀርተዋሌ ተብል ተቀባይነት ሉያገኝ አይችሌም፡፡ 

 ስሇሆነም የሥር ፌ/ቤቶች 2ኛ ና 3ኛ ተጠሪዎች የዋስትና ግዳታ የ1ኛ ተጠሪ ግዳታ 
ከመዴረሱ በፉት ቀሪ ሆኗሌ በሚሌ ምክንያት ተጠሪዎች አሊፉነት የሇባቸውም ሲሌ በፌ/ብ/ሔግ 
ቁጥር 1925/2/ በመጥቀስ የሰጠው ፌርዴ የዴንጋጌውን ይዘትና መንፇስ በአግባቡ ያሊገናዘበና የግራ 
ቀኙን የውሌ ግዳታ በውሌ ያሊመነ ስሇሆነ ውሳኔው መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት ሆኖ 
አግኝተናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም ተከታዩ ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 110168 በ01/09/2000 ዓ.ም የሰጠው ፌርዴ እና 
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 70425 በ16/10/2000 ዓ.ም የተሰጠው ፌርዴ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሰረት ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. 2ኛ እና 3ኛ ተጠሪዎች በገቡት የዋስትና ግዳታ ውሌ መሰረት ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ከ1ኛ 
ተጠሪ ጋር ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት ሇአመሌካች የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው ብሇናሌ፡፡ 

3. የሥር ፌ/ቤት በዚሁ መሰረት ያስፇጽም፡፡ ይፃፌ፡፡ 
    መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 


	49041

