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የሰ/መ/ቁ.139313        

መጋቢት 14 ቀን 2010 ዒ.ም 

ዲኞች - ዲኜ መሊኩ 

            ተኽሉት ይመስሌ 

             ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

       ቀነአ ቂጣታ 

       ፀሃይ መንክር 

አመሌካች - የኢትዮጵያ አየር መንገዴ  አሌቀረቡም 

ተጠሪዎች - 1ኛ. ወ/ሮ መሰረት ፌቃደ ተወካይ አበበች ዘመዴኩን ቀረቡ 

          2ኛ. ገሌፌ አየር መንገዴ ጠ/ ዮዱት ጉርጂ  ቀረቡ 

 

           መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

      ጉዲዩ የቀረበው የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እና በይግባኝ 

የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ያሳሇፈት ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇፀመበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት አመሌካች ያቀረበውን የሰበር 

አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ በስር ፌርዴ ቤት 1ኛ ተጠሪ ከሣሽ ሲሆኑ አመሌካች 

እና 2ኛ ተጠሪ ዯግሞተ ከሣሽ በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

1. 1ኛ ተጠሪ ያቀረቡት ክስ ይዘት በታህሳስ ወር 2006 ዒ.ም ከሳውዱ አረቢያ ወዯ 

ኢትዮጵያ በአየር መንገደ ተሳፌሬ ግምታቸው ብር 30,000.00 (ሰሊሳ ሺህ) 

የሚያወጡ ሌብሶች እና ቁሳቁሶች በመያዝ የመጣሁ ሲሆን የመጣው ዔቃ 

በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ካርጎ ሴክሽን ከላሊ ዔቃ ጋር በመሇዋወጡ ጠፌቷሌ፤ 

እነሱ ዯግሞ 2ኛ ተጠሪን ጠይቂ እያለ እያመሊሇሱኝ ይገኛለ፤ በመሆኑም 

ንብረቴ በመጥፊቱ የንብረቱ ግምት ይከፇሇኝ በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን 

የሚያሳይ ነው፡፡ 

2. አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስ ዔቃውን ሉረከብ የቻሇው ከ2ኛ ተጠሪ ጋር 

ባሇው የማመቻቸት ስምምነት መሰረት ነው፤ በዚህ ስምምነት የአመሌካች 

www.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.et



 

279 
 

ኃሊፉነት ዔቃው መጥፊቱን ሇ2ኛ ተጠሪ ማሳወቅ ብቻ ነው፤ በዚህም መሰረት 

አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ አሳውቋሌ፤ ስሇሆነም ኃሊፉነት የሇብኝም፤ በላሊም በኩሌ 

የዔቃው ግምት ብር 30,000.00 ስሇመሆኑ የቀረበ ማስረጃ የሇም በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ 

3. 2ኛ ተጠሪ በበኩለ በሰጠው መሌስ ከአመሌካች ጋር ባሊቸው ስምምነት መሰረት 

አመሌካች የ2ኛ ተጠሪ የካርጎ ወኪሌ ነው፤ የ2ኛ ተጠሪ ኃሊፉነት ዔቃውን 

የማጓጓዝ ብቻ ነው እንጂ ዔቃዎቹ በአግባቡ መጫናቸውን እና መውረዲቸውን 

በሚመሇከት የአመሌካች ኃሊፉነት ነው፤ አመሌካች ሇ2ኛ ተጠሪ ስሇጉዲዩ 

ያሳወቀው ነገር የሇም፤ ዔቃው የጠፊው በአመሌካች ካርጎ ሴክሽን ውስጥ ከላሊ 

ዔቃ ጋር በመቀያየሩ ነው፤ ስሇሆነም ዔቃው የጠፊው በአግባቡ ከተጓጓዘ በኃሊ 

በመሆኑ 2ኛ ተጠሪ ምንም ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

4. ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የስር ፌርዴ ቤት ጉዲዩን መርምሮ ሇክርክር 

ምክንያት የሆነው ንብረት የጠፊው በ2ኛ ተጠሪ ጥፊት ሳይሆን በአመሌካች 

ካርጎ ክፌሌ “ዔቃ ተቀያይሮ” መሆኑ የታመነ ፌሬ ነገር በመሆኑ የመካስ 

ኃሊፉነት ያሇበት አመሌካች ነው፤  ሉከፌሌ የሚገባውን የገንዘብ መጠን 

በተመሇከተም አመሌካች ዔቃው በጠፊ ጊዜ ከሳሽን ያስፇረማቸው ሰነዴ ሊይ 

የጠፊው ዔቃ የዋጋ ግምት በማሇት ያሰፇሩት 4,500 የሳውዱ ሪያሌ ወይም ብር 

26,426.00 (ሃያ ስዴስት ሺህ አራት መቶ ሃያ ስዴስት) በመሆኑ ይህንኑ 

ገንዘብ ከነወሇደ ሉከፌሌ ይገባሌ በማሇት ወስኗሌ፡፡  

5. በዚህ ውሳኔ ሊይ ይግባኙ የቀረበሇት የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በበኩለ የይግባኝ 

ክርክሩን ከሰማ በኃሊ አመሌካች ኃሊፉ ነው ተብል ገንዘቡን እንዱከፌሌ 

መወሰኑን የተቀበሇው ሲሆን 2ኛ ተጠሪን በተመሇከተ ውሌ የፇፀመ በመሆኑ 

ገንዘቡን የመክፇሌ ግዳታ ቢኖርበትም ከሳሽ ባቀረቡት ክስ ሊይ ስሙ ከመጠቀሱ 

ውጪ የዲኝነት ጥያቄ ያሌቀረበበት በመሆኑ ከፌ/ብሄር ስነ ስርዒት አንፃር 

በግሌፅ ባሌተጠየቀ ዲኝነት የካሳ ገንዘቡን 2ኛ ተጠሪ እንዱከፌሌ የሚወሰንበት 

አግባብ የሇም፤ የስር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇው ውሳኔ በውጤት ዯረጃ ሉፀና ይገባሌ 

በማሇት ወስኗሌ፡፡  
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6. የሰበር ቅሬታው ሇዚህ ፌርዴ ቤት የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመሌካች መጋቢት 

12/2009 ዒ.ም ባቀረበው የሰበር ማመሌከቻ ዔቃው ከሳውዱ አረቢያ ወዯ አዱስ 

አበባ የመጣው በ1ኛ ተጠሪ እና 2ኛ ተጠሪ መካከሌ ባሇው የማጓጓዝ ውሌ 

መሰረት በመሆኑ፤ በዋርሶው ስምምነት አንቀጽ 18(2) መሰረት አጓዡ ዔቃውን 

አጓጉዞ መብት ሊሇው ሰው እስከሚያስረክብ ዴረስ ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ 

የሚዯነግግ በመሆኑ፤ አመሌካች ዔቃውን ሉረከብ የቻሇው ዔቃውን ከ2ኛ ተጠሪ 

ተረክቦ 2ኛ ተጠሪን በመወከሌ ሇ1ኛ ተጠሪ ሇማስረከብ በገቡት የማመቻቸት 

ውሌ ከመሆኑ ወጪ በ1ኛ ተጠሪ እና በአመሌካች መካከሌ የውሌም ሆነ የህግ 

ግንኙነት ባሇመኖሩ አመሌካች ኃሊፉነት አሇበት ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች 

የተሰጠው ውሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ነው ተብል አመሌካች 

ኃሊፉነት የሇበትም በሚሌ እንዱወሰን ጠይቋሌ፡፡  

7. ጉዲዩ በሰበር አጣሪ ችልቱ ተመርምሮ 2ኛ ተጠሪ የንብረቱ አጓዥ ሆኖ እያሇ 

ከኃሊፉነት ውጪ የመዯረጉን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ መዝገቡ ሇሰበር 

ችልት እንዱቀርብ እና ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት ተዯርጓሌ፡፡ 

8. 1ኛ ተጠሪ ሚያዚያ 16/2009 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ አመሌካች የ1ኛ ተጠሪን 

የንብረት ግምት ከፌል ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ባሊቸው ግንኑነት መሰረት 2ኛ ተጠሪን 

ከሶ ከመጠየቅ ውጪ የ1ኛ ተጠሪን ንብረት አሌከፌሌም በማሇት ያቀረበው 

አቤቱታ የህግ መሰረት የላሇው በመሆኑ ተቀባይነት ሉኖረው አይገባም በማሇት 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

9. 2ኛ ተጠሪ በበኩለ ሚያዚያ 25/2009 ዒ.ም በተፃፇ መሌስ ዔቃው የጠፊው 

በአመሌካች አየር መንገዴ ካርጎ ሴክሽን ክፌሌ ውስጥ ከላሊ ዔቃ ጋር ተቀያይሮ 

መሆኑ በአመሌካች በራሱም የታመነ በመሆኑ አመሌካች በቸሌተኝነት ከላሊ እቃ 

ጋር በማቀያየር እንዱጠፊ ማዴረጉ አመሌካችን በኃሊፉነት ከሚያስጠይቀው 

ውጪ ከ2ኛ ተጠሪ ጋር ግንኙነት የሇውም፤ 2ኛ ተጠሪ ዔቃውን አሊጓጓዘም 

እንጂ አጓጉዟሌ ቢባሌ እንኳ ዔቃው የጠፊው በአግባቡ ከተራገፇ በኋሊ 

በአመሌካች ካርጎ ሴክሽን ክፌሌ ውስጥ በመሆኑ 2ኛ ተጠሪ ምንም አይነት 

ኃሊፉነት የሇበትም በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካቹም ክርክሩን በማጠናከር 

የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 
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10.  ከፌሲሌ ባጭሩ የገሇፅነው የጉዲዩን አመጣጥና በሰበር የተዯረገውን ክርክር 

ሲሆን በበኩሊችን ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 2ኛ ተጠሪ ውሌ የፇፀመ በመሆኑ 

ገንዘቡን የመክፇሌ ግዳታ እንዯሚኖርበት ወስኖ ነገር ግን ከሳሽ ባቀረቡት ክስ 

ሊይ ስሙ ከመጠቀሱ ውጪ የዲኝነት ጥያቄ አሌቀረበበትም በሚሌ ገንዘቡን 2ኛ 

ተጠሪ እንዱከፌሌ የሚወሰንበት አግባብ የሇም በማሇት መወሰኑ ተገቢ መሆን 

አሇመሆኑን መርምረናሌ፡፡  

11. ይህን ጭብጥ ሇመወሰን የሥር ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ የተቀበለትን እና 

ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው የዋርሶ ስምምነት (በሞንትሪያሌ ፕሮቶኮሌ ቁጥር 4 

እንዯተሻሻሇ) ተገቢ ዴንጋጌዎችን ይዘትና ትርጉም እንዱሁም የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህግ 

ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ መርምረናሌ፡፡  

12. ከክርክሩ መገንዘብ እንዯሚቻሇው የሥር ሁሇቱም ተከሳሾች ዔቃው ስሇመጥፊቱ 

ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ይሌቁንም የየበኩሊቸውን ክርክር በማቅረብ ኃሊፉነት 

እንዯላሇባቸው ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች አከራካሪውን ንብረት መረከቡን እና 

ከእጁ የጠፊ መሆኑን ሳይክዴ ኃሊፉ ሉሆን የሚገባው ከከሳሽ ጋር የማጓጓዝ 

ውሌ ያዯረገው 2ኛ ተጠሪ ሉሆን እንዯሚገባና ዔቃውን ሉረከብ የቻሇው ከ2ኛ 

ተጠሪ ጋር ባሇው የማመቻቸት ስምምነት መሰረት መሆኑን በመግሇጽ 

ተከራክሯሌ፡፡ ነገር ግን አመሌካች ንብረቱን የተረከበ መሆኑና የጠፊውም 

በአመሌካች ዔቃ ማስቀመጫ ካርጎ ሴክሽን ውስጥ የመሬት መስተንግድ ስራ 

ግዳታውን በሚፇጽምበት ጊዜ ከላሊ ዔቃ ጋር ተቀያይሮ መሆኑ ያሌተካዯ 

በመሆኑ በዚህ መሌኩ በአመሌካች ጥፊት ሇጠፊው ንብረት አመሌካች ኃሊፉ 

የማይሆንበት የህግ ምክንያት የሇም፡፡ 

13. በላሊ በኩሌ 2ኛ ተጠሪ ዔቃውን አሊጓጓዝኩም እንጂ አጓጉዘሃሌ ብባሌ እንኳ 

ዔቃው የጠፊው በአመሌካች እጅ በመሆኑ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት የተከራከረ 

ቢሆንም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 2ኛ ተጠሪ ዔቃውን በውሌ በማጓጓዙ ከውሌ 

የመነጨ ኃሊፉነት እንዲሇበት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ በ2ኛ ተጠሪ በኩሌ 

የቀረበ ቅሬታ የሇም፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት 2ኛ ተጠሪ ካሳውን ሉከፌሌ 

አይገባም በማሇት የወሰነው በቀረበው ክስ በግሌጽ ዲኝነት አሌጠየቀበትም፤ 

ከፌ/ብ/ሥ/ሥርዒት ዴንጋጌዎች አንጻር በግሌጽ ባሌተጠየቀ ዲኝነት 2ኛ ተጠሪ 
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ካሳውን እንዱከፌሌ የሚወሰንበት ምክንያት የሇም በሚሌ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

የአሁን 1ኛ ተጠሪ የአሁን አመሌካችን እና 2ኛ ተጠሪን በተከሳሽነት በመሰየም 

ኃሊፉነት ያሇበት ወገን ተሇይቶ እንዱወሰንሊቸው ባቀረቡት ክስ ተጓጉዞ የመጣው 

ዔቃ በኢትዮጵያ አየር መንገዴ ካርጎ ሴክሽን ከላሊ ዔቃ ጋር በመሇዋወጡ የጠፊ 

በመሆኑና አመሌካችም 2ኛ ተጠሪን ጠይቂ እያሇ እያመሊሇሳቸው መሆኑን 

ጠቅሰው የንብረቱ ግምት እንዱከፇሊቸው መጠየቃቸውን ከክሱ መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 36(5) እንዯተዯነገገው ከሳሽ መብቱን ማግኘት 

የሚገባው ከየትኛው ተከሳሽ ሊይ እንዯሆነ ሇይቶ ሇማወቅ የሚያጠራጥር ሁኔታ 

ያጋጠመው ሲሆን አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑትን ሰዎች በህብረት 

በመክሰስ አሊፉነቱ የሚመሇከተው የትኛው እንዯሆነ ተሇይቶ እንዱወሰንሇት 

ሇማመሌከት ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም 1ኛ ተጠሪ በዚህ አግባብ በሁሇቱ ተከሳሾች ሊይ 

ክስ ማቅረባቸው የሚነቀፌ ባሇመሆኑ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 2ኛ 

ተጠሪ በክሱ ስሙ ከመጠቀሱ ውጪ የዲኝነት ጥያቄ አሌቀረበበትም በማሇት 

የዯረሰበት መዯምዯሚያ የቀረበውን የዲኝነት ጥያቄ እና ህጉን የተከተሇ 

ባሇመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፡፡  

14. በአጠቃሊይ 1ኛ ተጠሪ ባቀረቡት ክስ 2ኛ ተጠሪን በተከሳሽነት ስሙን ከማስገባት 

ውጪ በሱ ሊይ ዲኝነት ስሊሌጠየቁ 2ኛ ተጠሪ ካሳ ሉከፌሌ አይገባም በማሇት 

የተዯረሰበት መዯምዯሚያ የቀረበውን ክስ እና ከፌሲሌ የተጠቀሰውን 

የፌ/ብ/ስ/ስ/ህግ ዴንጋጌ መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነው ብሇናሌ፡፡ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡ 

 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 102697 ሀምላ 8 ቀን 2008 

ዒ.ም ያሳሇፇው ውሳኔ፤ እንዱሁም የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 182461 

መጋቢት 1/2009 ዒ.ም የሰጠው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 348(1) መሰረት 

ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. በ1ኛ ተጠሪ ሊይ ሇዯረሰው ጉዲት 2ኛ ተጠሪ ከውሌ የመነጨ ኃሊፉነት ያሇበት 

መሆኑ ተረጋግጦ ከተወሰነ በኋሊ የዲኝነት ጥያቄ አሌቀረበበትም ገንዘቡን 
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ሉከፌሌ አይገባም ተብል የተሰጠው ውሳኔ የዲኝነት ጥያቄውን እና ህጉን 

የተከተሇ ባሇመሆኑ ተሽሯሌ፡፡   

3. አመሌካች ኃሊፉነት ያሇበት ስሇመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 

4. አመሌካች እና 2ኛ ተጠሪ ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት ብር 26,426.00 (ሃያ ስዴስት 

ሺህ አራት መቶ ሃያ ስዴስት) ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ 9% ወሇዴ 

ጋር ሇ1ኛ ተጠሪ ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡  

5. መጋቢት 20/2009 ዒ.ም በዋሇ ችልት በሥር ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 153294 

የተጀመረው አፇፃፀም እንዱታገዴ የተሰጠው ትዔዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ይጻፌ፡፡ 

6. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

          መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቤ/ፌ 

 

 

  

www.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.et


	139313 Ethiopia cassation civil procedure alternative suit



