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የሰ/መ/ቁ. 33473 

ኀዲር 16 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም. 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ  

  ሏጎስ ወሌደ  

  ሑሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ስሊሴ 

  ሱሌጣን አባተማም  

አመሌካች፡- ወ/ሮ ሃርሴማ ሰልሞን - ጠበቃ አቶ አምባቸው ዮሏንስ ቀረቡ፡፡  

መሌስ ሰጪ፡- የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ - ነገረ ፇጅ አቶ ግርማ ገ/ፃዱቅ  

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር መዝገብ ሉቀርብ የቻሇው የግራ ቀኙን ጉዲይ የፋዳራሌ ከፌተኛው ፌ/ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ 
በኮ/መ/ቁ. 56916 ሏምላ 27 ቀን 1999 ዒ.ም. በዋሇው ችልት የሰጠው ዲኝነት ተገቢውን የሕግ ትርጉም ያሌተከተሇ 
ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት በቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ ነው፡፡  

 ጉዲዩም ባጭሩ እንዯሚከተሇው ነው፡፡  

 የአሁን መሌስ ሰጭ ከሣሽ አመሌካች ዯግሞ ተከሣሽ በመሆን በዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግሥት በጋሞ አካባቢ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት ተከራክረዋሌ፡፡ ከሣሽ ተከሣሽን አስተምሯሌ፡፡ ተከሣሽም ከትምህርት ተመሌሰው ከሣሽን ሇማገሌገሌ ግዳታ 
ገብተዋሌ፡፡ የማያገሇግለ ቢሆን ሇማስተማር ተብል የወጣውን ወጭ ብር 29ዏ,961 /ሁሇት መቶ ዘጠና ሺህ ዘጠኝ መቶ 
ስሌሳ አንዴ ብር/ ሇመክፇሌ ተዋውሇዋሌ፡፡ ስሇሆነም እንዯውለ ሇአራት ዒመት እንዱያገሇግለ ወይም ገንዘቡን እንዱከፌለ 
ይወስንሌን የሚሌ ክስ ቀርቧሌ፡፡  

 ተከሳሽም ሇዚሁ ክስ የሰጡት መሌስ ወጭውን የሸፇነው የኔዘርሊንዴ ፋልውሺፕ ፕሮግራም ነው፤ ግዳታውም 
ወዯ አገራቸው ተመሌሰው እንዱያገሇግለ እንጂ በከሣሽ ተቋም ሇማገሌገሌ አይዯሇም፤ እንዯገቡት ግዳታም ወዯ አገራቸው 
ተመሌሰው በማገሌገሌ ሊይ ናቸው፤ የቀረበውም ውሌ በመካከሊቸው ያሇውን ትክክሇኛ መብትና ግዳታ አያሳይም፤ ግሌጽ 
ነፃነትን የሚያሰናክሌ ስሇሆነ ተቀባይነት የሇውም የሚሌ ነው፡፡  

 የግራ ቀኙን ክርክር በመጀመሪያ ዯረጃ ተቀብል ያየው ፌ/ቤትም በመ/ቁ. ዏ3727 ግንቦት ዏ2 ቀን 1999 ዒ.ም. 
በዋሇው ችልት በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው ውሌ ቀርቧሌ፤ የትምህርት ዯረጃቸውን እንዱያሻሽለ የአንዴ ዒመት 
ዔረፌት ተሰጥቷሌ፤ የትምህርት ዔዴለም የተሰጠው ባገኙት ተጨማሪ ችልታ መሠረት እንዱያሇግለ ነው፤ ሲመሇሱም 
ሇአራት ዒመት ተኩሌ ሇማገሌገሌ ተዋውሇዋሌ፤ ሰኔ 23 ቀን 1995 ዒ.ም. የተፃፇሊቸው ዯብዲቤ የትምህርት ዔዴለ 
የተገኘው በዩኒቨርሲቲው እንጂ በግሊቸው አሇመሆኑን ያሳያሌ፤ በመሆኑም እንዯግዳታቸው ካሊገሇገለ ከሣሽ ወይም 3ኛው 
ወገን የከፇሇሇትን ገንዘብ ሇአሠሪው መክፇሌ እንዯሚገባው በውለ ሊይ ስሇተመሇከተ እና መብትና ግዳታው በግሌጽ 
ስሇተጠቀሰ በገቡት ግዳታ መሠረት ያገሌግለ ወይም ገንዘቡን ብር 29ዏ,961.00 ይክፇለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

 በአሁን አመሌካች ቅሬታ አቅራቢነት የይግባኝ ጉዲዩን የተመሇከተው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በሥር ፌ/ቤት 
የተሰጠው ውሣኔ ጉዴሇት አሊገኘሁበትም በማሇት በመሌስ ሰጭነት የተሰየመውን ሳይጠራ መዝገቡን ዘግቷሌ፡፡  
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 የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ከሊይ ባጭሩ በየዯረጃው ባለት ፌ/ቤቶች የተሰጠው ዲኝነት መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው፤ ሉታረም ይገባሌ የሚሇውን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡  

የቅሬታው ፌሬ ቃሌም፡- 

 የትምህርት ዔዴለ የተገኘው በግሌ በመፃፃፌ ሆኖ እያሇ ይህ አሌታየሌኝም፤ ወጭውንም የሸፇነው የትምህርት 
ዔዴለን የሰጠኝ ዴርጅት ነው፤ ስሇዚህ የአሁን መሌስ ሰጭ በጉዲዩ አመሌካች ሊይ ክስ የማቅረብ መብት የሇውም፤ 
ትምህርቱን የተማርኩት ከሦስትኛው ወገን ጋር ባዯረኩት ስምምነት መሠረት ነው፤ ስምምነቱም ወዯ አገር ተመሊሼ 
ሇማገሌግሌ ነው፤ ውለን የፇረምኩትም ካሌፇረምሽ የዔረፌት ፌቃደ አይሰጥሽም የዴጋፌ ዯብዲቤም አንጽፌም ስሊለኝና 
አዘጋጅተው በማቅረባቸው እንቅፊት እንዲይፇጠር በመስጋት ነው፤ በግሌ ያገኘሁት ስሇመሆኑ ወጭውንም ሦስተኛው 
ወገን ስሇመሸፇኑ ያስባገኝም ግዳታ ምን እንዯሆነ የሚያረጋግጥ ማስረጃ አቀርባሇሁ፤ እንዯውለ ይፇፀም እንኳ ቢባሌ 
የግሌ ነፃነቴን ይነካሌ፤ ሇትምህርት ምን ያህሌ ገንዘብ እንዯወጣ እንኳን ሳይረጋገጥ የተሰጠ ውሣኔ ስሇሆነ ሉሻር ይገባዋሌ 
የሚሌ ነው፡፡  

 የአሁን መሌስ ሰጭም የበኩለን ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ይዘቱም በግላ የተገኘ የትምህርት ዔዴሌ ነው የተባሇው 
ሀሰት ነው፤ በ1995 ዒ.ም. የኔዘርሊንዴስ መንግሥት በሰጠው ነፃ የትምህርት ዔዴሌ ዩኒቨርሲቲው ተጠቃሚ እንዱሆን 
ከትምህርት ሚ/ር በተፃፇ ዯብዲቤ መነሻ እንዱወዲዯሩ ተዯርጎ ያገኙት ሇመሆኑ፣ የትምህርት ዔዴለ በዩኒቨርሲቲው ኮታ 
ሇመሆኑ፣ ትምህርቱን እንዱማሩ ስፖንሰር የሆነው መሌስ ሰጭ ሇመሆኑ በማስረጃው ከመሌሱ ጋራ አያይዘናሌ፤ ውለን 
የፇፀሙት በገዛ ፇቃዲቸው እንጂ መገዯዴ ስሊሌተፇፀመባቸው በግራ ቀኛችን መካከሌ የተዯረገው ውሌ እንዯ ሕግ 
ያገሇግሊሌ፤ ሦስተኛ ወገን  ሳይሆን ዯመወዝ ከፌልና ስፖንሰር ሆኖ ያስተማረ በመሆኑ በጉዲዩ ሊይ ክስ ሇማቅረብ መብት 
አሇው የሚለ ናቸው፡፡  

 አመሌካችም በመሌስ መሌሳቸው ሊይ ክርክራቸውን በማጠናከር አቅርበዋሌ፡፡  

 በሰበር ዯረጃም ሆነ በሥር ፌ/ቤቶች ሁሇቱም ወገኖች ያቀረቡት ክርክር ከሊይ ባጭር ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡  

 አመሌካች በሥር ፌ/ቤትም ሆነ በዚህ የሰበር ችልት የሚያቀርቡት የትምህርት ዔዴለን ያገኘሁት በግሌ 
ባዯረግሁት መፃፃፌ ነው፤ በዚህም የተነሣ ወጭውን የሸፇነው ሦስተኛ ወገን ነው፤ የግዳታውም ዒይነት ወዯ አገሬ 
ተመሌሼ እንዲገሇግሌ የሚገሌጽ ሲሆን ወዯ አገሬም ተመሌሼ እያገሇገሌኩ ስሇምገኝ የሚጠበቅብኝ ግዳታ የሇም የሚሇው 
የፌሬ ነገር ክርክር ይገኝበታሌ፡፡ ይሁን እንጂ በዚህ አኳኋን የቀረበውን የማስተባበያ የፌሬ ነገር ክርክር ተከራካሪው ወገን 
በማስረጃ አስዯግፍ ማስረዲት ይኖርበታሌ፡፡ የመዝገቡን ግሌባጭ እንዲየነው ይህንኑ ክርክር ሉዯግፌ የሚችሌ ማስረጃ 
አሌቀረበም፡፡ በመሆኑም አንዴ ተከራካሪ ወገን በማስረጃ ያሌተዯገፇ የፌሬ ነገር ክርክር ስሇገሇፀ ብቻ የቀረበበትን ክስ 
አስተባብሎሌ ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ በዚህ ረገዴ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡  

 በላሊ በኩሌ የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌ/ቤት ሇውሣኔው መሠረት ያዯረገው አመሌካችና መሌስ ሰጭ ያዯረጉትን 
የጽሁፌ ስምምነት ስሇመሆኑ የውሣኔው ግሌባጭ ያስረዲሌ፡፡ ይህም የውሌ ስምምነት ግሌባጭ ቀርቦ ከዚህ የሰበር 
መዝገብ ጋር በመያያዙ ተመሌክተነዋሌ፡፡  

 አመሌካች ይኸው የጽሁፌ ስምምነት ሉያስገዴዯኝ አይችሌም የሚሌ ክርክር ሲያቀርቡ ሇዚህ ክርክር 
በምክንያትነት የገሇጹት ውለ በመካከሊቸው ያሇውን ትክክሇኛ መብትና ግዳታ አያሳይም የሚሇውንና ካሌፇረምሽ የዔረፌት 
ፇቃዴ አይሰጥሽም የዴጋፌ ዯብዲቤም አንጽፌም ስሊለኝ እንቅፊት እንዲይፇጠር በመስጋት ነው የሚሇውን በማተት ነው፡፡ 
ሆኖም የቀረበውን የሰነዴ ማስረጃ ማየት እንዯሚቻሇው በይዘቱ የተዋዋይ ወገኖችን መብትና ግዳታ ሇይቶ ያስቀመጠ፣ 
መብትና ግዳታውም በግሌጽና በተነፃፃሪ ሁኔታ የሰፇረበት በመሆኑ በመካከሊቸው ያሇውን ትክክሇኛ መብትና ግዳታ 
አያሳይም የሚሇው ክርክር የሰነደን ይዘት ያገናዘበ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ በውለ ሊይ የተመሇከተውን ፉርማ ሊስቀምጥ 
የቻሌኩት በነፃ ፌቃዴ አይዯሇም የሚሇውም ክርክር ቀርቧሌ፡፡ እንዯተባሇውም በሕግ ፉት ሉፀና የሚችሌ ውሌ ሇመያዝ 
መሟሊት ከሚገባቸው ቋሚ ሁኔታዎች አንደ ጉዴሇት የላሇበት የፇቃዴ ሁኔታ መኖር ነው፡፡ ይኸው ፇቃዴ በስህተት 
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በኃይሌ ወይም በተንኮሌ የተገኘ እንዯሆነ ውለ እንዯማይፀና በሕግ ተመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች ከእነዚህ በአንደ የተነሣ 
የተሰጠ ፇቃዴ ስሇመሆኑ ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የጠቀሱት የፌሬ ነገር ክርክር ምናሌባትም 
በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 171ዏ የተጠቀሰውን /መጉዲት/ የሚሇውን ያሟሊሌ እንዲይባሌ አመሌካች ይህንኑ ክርክር በአባባሌ ዯረጃ 
ጠቀሱት እንጂ ካሌፇረሙ የዔረፌት ፇቃዴ እንዯማይሰጣቸው፣ የዴጋፌ ዯብዲቤም እንዯማይፃፌሊቸውና በአጠቃሊይ 
እንቅፊት እንዲይፇጠርባቸው በመስጋት የችግራቸው ሁኔታ ገፊፌቷቸው ውለን እንዱፇፀሙ በማስረጃ ያሌተረጋገጠ 
በመሆኑ በሕግ ምክንያቶች የሚያዝ አይዯሇም፡፡  

 በአኳያው ግራ ቀኙ ነሏሴ ዏ2 ቀን 1995 ዒ.ም. ያዯረጉት ውሌ አመሌካች በውጪ ሇመማር የተሰጣቸው ዔዴሌ 
በተባሇው ጊዜ እና የተባሇውን የትምህርት ዘርፌ ተከታትሇው ተመሌሰው በመሌስ ሰጭ ተቋም ሇምን ያሕሌ ጊዜ 
ማገሌገሌ እንዲሇባቸው፣ ይህን ባያዯርጉ በምትኩ መሌስ ሰጭ አሠሪው ወይም ሦስተኛ ወገን የከፇሇሇትን ሙለ ገንዘብ 
ብር 29ዏ,961 /ሁሇት መቶ ዘጠና ሺህ ዘጠኝ መቶ ስሌሳ አንዴ ብር/ አመሌካች ሇመሌስ ሰጭ የመክፇሌ ግዳታ 
እንዲሇባቸው እና በተመሇሱም ጊዜ ያሊቸው ተነፃፃሪ መብት ምን እንዯሆነ በግሌጽ እና በማያሻማ አኳኋን ተገሌጿሌ፡፡  

 ይህ ውሌ በይዘቱ ከፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1678/ሇ/ አንፃር ሲታይም የውለን ጽናት ሉያስቀር የሚችሌ አንዲችም ምክንያት 
የሇበትም፡፡ በሕግ ፉት የፀና ውሌ ያዯረጉ ወገኖችም እንዯ ውለ እንዱፇጽሙ ውለ ሕጋዊ ውጤት እንዯሚያስከትሌ 
የታወቀ ነው፡፡ እንዯ ውለ ያሌተፇፀመሇት ወገን እንዯ ውለ እንዱፇፀምሇት ከውሌ ያገኘውን መብት ሇማስፇፀም መብት 
ያሇው በመሆኑ የመሌስ ሰጭ የክስ አቤቱታ አግባብነት ያሇው ነው፡፡ ይሁን እንጂ እንዯ ውለ እንዱፇፀምሇት 
የሚጠይቀው ወገን በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 1776 እንዯተመሇከተው ይፇፀም የሚባሇው ግዳታ የፇፃሚውን የግሌ ነፃነት የሚነካ 
ከሆነ ያሇፌሊጎቱ ተገድ ሉፇፀም አይገባም፡፡ በዚህ ጉዲይ አመሌካች እንዯገቡት ግዳታ እንዯሙያቸው ሇመሌስ ሰጪ 
እንዱያገሇግለ የሚገዯደት የፇቀደ እንዯሆነ ብቻ ነው፡፡ በፇቃዲቸው ሇተባሇው ጊዜ ያሕሌ ሇማገሌገሌ ፇቃዯኛ ካሌሆኑ 
ግን በአማራጭ ሉከፇሌ የሚገባውን የገንዘብ ክፌያ ሉፇጽሙ ይገባሌ፡፡  

 ይህንን በሚመሇከት ምንም እንኳን ሇትምህርቱ ሲባሌ ሦስተኛ ወገን የከፇሇሇትን ሙለ ገንዘብ ብር 29ዏ,961.00 
/ሁሇት መቶ ዘጠና ሺህ ዘጠኝ መቶ ስሌሳ አንዴ ብር/ በሚሌ የገንዘቡ መጠን ተሇይቶ የተቀመጠ ቢሆንም ይኸው ገንዘብ 
ሇትምህርት የተከፇሇውን ማናቸውንም ወጭ ሇመሸፇን ሲባሌ የተዯረገ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ሇትምህርት ተብል 
የተከፇሇው ወጭ ትምህርቱን ጀምረው ከማጠናቀቃቸው በፉት የታወቀ ወይም ሉታወቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ በክርክሩ 
ሂዯት የታወቀ አይዯሇም፡፡ እንዯ ውለ  አመሌካች ሇማገሌገሌ ካሌፇቀደ እንዯ ውለ ምትክ ግዳታቸውን በገንዘብ 
ሉከፌለ፣ እርሳቸውን ሇማስተማር ተብል በአሠሪውም ሆነ በሦስተኛው ወገን በእርግጥም ያወጣውን ማናቸውም ወጭ 
ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህንን በሚመሇከት መሌስ ሰጭ በውለ ሊይ የተጠቀሰውን ብር 29ዏ,961.00 የሚሇውን በመጥቀስ ሇክሱ 
መሠረት አዯረገ እንጂ አመሌካችን ሇማስተማር ሲባሌ በመሌስ ሰጭም ሆነ በሦስተኛው ወገን በትክክሌ የወጣውን ወጭ 
በማስረጃ አሊረጋገጠም፡፡ ስሇሆነም የአሁን አመሌካች ሉከፌለ የሚገባውን የትምህርት፣ የትራንስፖርት እና ዯመወዝ 
ሳይከፌለ ሇማገሌገሌ ከፇሇጉ የሥር ፌ/ቤት በውሣኔው ሊይ እንዯገሇፀው እንዱያገሇግለ ይህንን ሇመፇፀም ካሌፇሇጉ ግን 
አሠሪው ወይም ሦስተኛው ወገን በዯመወዝም ሆነ በትራንስፖርት ወይም ማናቸውንም ሇትምህርቱ ተብል የተከፇሇውን 
ወጭ ዘርዝሮ ሲያቀርብና በማስረጃም አስዯግፍ ሲያስረዲ የታወቀውን እውነተኛ ወጭ የአሁን መሌስ ሰጭ በፌ/ብ/ሕ/ቁ. 
1776 መሠረት የመክፇሌ ግዳታ አሇባቸው በማሇት ፇርዯናሌ፡፡  

 

ው ሣ ኔ 

 

1. የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏ3727 ግንቦት ዏ2 ቀን 1999 ዒ.ም. የሰጠው ውሣኔ እና የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 56916 ሏምላ 27 ቀን 1999 ዒ.ም. የሰጠው ትዔዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ 
መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡  

2. አመሌካች በገቡት ግዳታ መሠረት በመሌስ ሰጭ ተቋም ሇማገሌግሌ ከፇሇጉ የማገሌገሌ ግዳታቸውን ይፇጽሙ፤ 
ሇዚህ ግዳታ ፇቃዯኛ ካሌሆኑ ግን አሠሪው የአሁን መሌስ ሰጭም ሆነ ሦስተኛው ወገን ሇዯመወዝ፣ 
ሇትራንስፖርት እንዱሁም ሇትምህርት ሲባሌ ያወጡትን ወጭ መጠን በሚመሇከት በግራ ቀኙ መካከሌ 
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የሚቀርበው ክርክርና ማስረጃ ታይቶ እንዱወሰንና በውሣኔ የሚታወቀውን ገንዘብ የአሁን አመሌካች ሉከፌለ 
ይገባሌ በማሇት መዝገቡን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 343/1/ መሠረት መሌሰናሌ፡፡  
ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዒ 
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