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የሰ/መቁ.142851 

                                             ግንቦት 29 ቀን 2010 ዒ/ም 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

     ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

ፇይሳ ወርቁ 

ጳውልስ ኦርሺሶ 

አመሌካቾች፡- 1. ወ/ሮ ወርቅነሽ ጌታቸው           

             2 አቶ አስፊው አምዳ   ጠበቃ አቶ ታዯሇ ገ/መዴህን-ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ኮሬ ባዌ 

    2. ወ/ሮ ፀሏይ ባዌ       1ኛ ተጠሪ ከጠበቃቸው አቶ አብደረሃማን መሏመዴ 

ጋር ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ፌርዴ 

     የነገሩ አመጣጥ የንግዴ ማኅበር ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ 

የቀረበውና የታየው በግሌግሌ ዲኝነት ነው፡፡ የአሁን ተጠሪዎች /የሥር አመሌካቾች/ 

ህዲር 8 ቀን 2008 ዒ/ም ጽፇው ባቀረቡት የተሻሻሇ የክስ አቤቱታ የሽርክና ውሌ 

በመፇራረም “ፕሊዛ አዱስ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማኀበር” የተባሇ ማኀበር ሇማቋቋም 

በምንቀሳቀስበት ሂዯት ውስጥ ተጠሪዎች በሽርክና ውሌ ሇመሳተፌ የፇሇጉ በመሆኑና 

አመሌካቾችም በመስማማታቸው ይህንኑ አስመሌክቶ መስከረም 15 ቀን 2006 ዒ/ም 

የመግባቢያ ሰነዴ ተፇራርመናሌ፤ በፕሊዛ አዱስ ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 

ማኀበር ሥር ከሚጠቃሇለት ንብረቶችና ፇቃድች ጭምር የህንፃው ሥራ ሙለ ሇሙለ 
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ከተጠናቀቀና ሇሆቴለ ሥራ የሚያስፇሌጉ መሳሪያዎችና እቃዎች ሁለ ከተሟለ በኋሊ 

አጠቃሊይ የንብረቱ ዋጋ ብር 130,000,000 /አንዴ መቶ ሰሊሳ ሚሉዮን/ እንዱሆን 

እንዯዚሁም ከዲሽን ባንክ የተወሰዯ ብዴር በተጠቀሰው የማኅበሩ ካፒታሌ ውስጥ 

የተካተተ መሆኑን ተዋዋይ ወገኖች ተስማምተናሌ፤ ከዚህ ካፒታሌ ውስጥ የተጠሪዎች 

ዴርሻ 40% ወዯ ገንዘብ ሲቀየር ብር 52,000,000 /አምሳ ሁሇት ሚሉየን/ ሲሆን ከዚህ 

ውስጥ የባንክ እዲው 40% ዴርሻ ብር 24,000,000 /ሃያ አራት ሚሉየን/ ሲቀነስ 

ተጠሪዎች ቀሪውን ብር 28,664,000 /ሃያ ስምንት ሚሉየን ስዴስት መቶ ስሌሳ አራት 

ሺህ/ ሇመክፇሌ ተስማምተው መስከረም 15 ቀን 2006 ዒ/ም በተዯረገ የመግባቢያ ሰነዴ 

ሲፇረም ከፉሌ ክፌያ ፇጽመው የሚፇሇግባቸውን ቀሪ እዲ የመመሥረቻ ጽሁፈና 

መተዲዯሪያ ዯንብ ከመሻሻለ በፉት ሇመክፇሌ ግዳታ ገብተዋሌ፤ ይሁንና ተጠሪዎች 

የሚቀርባቸውን እዲ የመመሥረቻ ጽሁፈና የመተዲዯሪያ ዯንቡ ከመሻሻለ በፉትም ሆነ 

በኋሊ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ አሌሆኑም፤ ተጠሪዎች በውለ መሰረት ሉከፌለ የሚገባቸውን 

በራሳቸው የታመነ ብር 6,399,782.07 /ስዴስት ሚሉየን ሶስት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ሺህ 

ሰባት መቶ ሰማኒያ ሁሇት ብር ከዜሮ ሰባት ሳንቲም/፣ ሇሆቴሌ አግሌግልት ሇሚውለ 

እቃዎች ግዢ ከትራንስፖርት ጭምር ብር 3,230,687.70 /ሶስት ሚሉየን ሁሇት መቶ 

ሰሊሳ ሺህ ስዴስት መቶ ሰማኒያ ሰባት ብር ከሰባ ሳንቲም/ ውስጥ የተጠሪዎች 40% 

ዴርሻ ብር 1,292,275.10 /አንዴ ሚሉየን ሁሇት መቶ ዘጠና ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ 

ሰባ አምስት ብር ከአስር ሳንቲም/ እና ሇከስተም ክሉራንስ ኮንሰሌታንሲ ከወጣ ብር 

167,052.09 /አንዴ መቶ ስሌሳ ሰባት ሺህ ሃምሳ ሁሇት ብር ከዜሮ ዘጠኝ ሳንቲም/ 

የተጠሪዎች ዴርሻ ብር 66,820.83 /ስሌሳ ስዴስት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ብር 

ከሰማኒያ ሶስት ሳንቲም/ በዴምሩ ብር 7,758,878.00 /ሰባት ሚሉየን ሰባት መቶ ሃምሳ 

ስምንት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ ስምንት/ አሌከፇለም፤ በመግባቢያ ሰነደ አንቀጽ 3 

መሠረት የውለን አፇጻጸም ያሰናከሇ ወይም ሇማሰናከሌ የሞከረ ወገን የውለን ብር 

130,000,000 /አንዴ መቶ ሰሊሳ ሚሉየን/ 10% የቅጣት ገንዘብ ውለን ሊከበረ ወገን 

ሇመክፇሌ ግዳታ መገባቱን ገሌጸው በፌትሒብሓር ህግ ቁጥር 1731 እና 1971 

መሠረት ሇውለ አፇጻጸም የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉዎች መሆናቸው ተረጋግጦ ከሊይ 

የተዘረዘረውን ብር 7,758,878.00 /ሰባት ሚሉየን ሰባት መቶ ሃምሳ ስምንት ሺህ 

ስምንት መቶ ሰባ ስምንት/ የመመሥረቻ ጽሁፈና የመተዲዯሪያ ዯንቡ ከተሻሻሇበት ቀን 
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ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ፣ የጠበቃ አበሌ፣ የትርጉም፣ የዲኝነትና ሌዩ ሌዩ ወጪና ኪሳራ 

ጨምረው እንዱከፌለ ይወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ 

የአሁን ተጠሪዎች ታኅሳስ 20 ቀን 2008 ዒ/ም ጽፇው ባቀረቡት መሌስ አመሌካቾች 

በስምምነቱ መሠረት ህንፃውን ሙለ በሙለ የማጠናቀቅ፣ የሆቴለን እቃና መሳሪያ 

የማሟሊት፣ የሆቴለ ይዞታ የነበረውን ቦታ በ241 ካሬ ሜትር አስቀንሰው 

በማስመዝገባቸው በገበያ ዋጋ ሇተቀነሰው ቦታ ክፌያ የመፇጸምና በውሌ መሠረት 

ሉፇጽሟቸው የሚገቡ ግዳታዎች ስሊለባቸው ግዳታዎቹን ፇጽመናሌ ሳይለ ወይም 

ሇመፇጸም ዝግጁነታቸውን ሳይገሌጹ መክሰስ እንዲይችለ የፌትሒብሓር ህግ ቁጥር 

1757 የሚያግዲቸው ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በሰ/መ/ቁ. 39568 ሊይ አስገዲጅ ትርጉም ሰጥቶበታሌ፤ ይህ እንዲሇ ሆኖ በሰነድች 

ምዝገባና ማረጋገጫ ጽ/ቤት ፉት መጋቢት 15 ቀን 2007 ዒ/ም ሊይ የተፇረመው 

የማኅበሩ የተሻሻሇው የመመስረቻ ጽሁፌ ሊይ የማህበሩ ካፒታሌ ሙለ በሙለ በጥሬ 

ገንዘብ ተከፌሎሌ በማሇት የተገሇጸ በመሆኑ ተጠሪዎች ሇ40 በመቶ ዴርሻቸው  

የሚፇሇግባቸውን የገንዘብ መዋጮ ሇመክፇሊቸው በቂ ማረጋገጫ ነው፤ በላሊ በኩሌ 

ተጠቃሹን ገንዘብ ተከሳሾች ይከፌሊለ ያሰኘው ከሳሾችና ተከሳሾች ከግሌግሌ ዲኝነት 

ጉባኤው ውጪ ክርክራቸውን በሙግት ሳይሆን በእርቅ ይፇታ እንዯሆነ ሇመሞከር 

መግባባት ሊይ በዯረሱበት ወቅት አሇመግባባት አስነስተዋሌ በተባለ ነጥቦች ሊይ 

የከሳሾችን አመሇካከት ወዯ ቀና መንገዴ ሇመመሇስ “ ሰጥቶ መቀበሌ” በሚሌ ቅን 

አስተሳሰብ ተከሳሾች ጥቅምት 20 ቀን 2008 ዒ/ም በጻፈት ማመሌከቻ ተጠቃሹን ገንዘብ 

እንዱከፌለ ከሳሾችም ዯግሞ የመስከረም 15 ቀን 2006 ዒ/ም ስምምነትን በመተግበር 

ግዳታቸውን በቅን መንፇስ እንዱወጡ ሇማግባባት ይረዲሌ በሚሌ የገሇጹት እንጂ ግዳታ 

የገቡበት አይዯሇም፡፡ ስሇዚህ አዋዋይ በተገኘበት የተፇረመው ሰነዴ ገንዘብ በተከሳሾች 

መከፇለ ግራ ቀኙ “ ሁለንም ተጠቃሚ ሉያዯርግ” በሚችሌ የእርቅ ዴርዴር ወቅት 

እንከፌሊሇን ያለት ገንዘብ በፌርዴ ቤት፣ በፌርዴ ሰጭ አካሌ፣ በመንግሥት መሥሪያ 

ቤት እንዯታመነ ወይንም በቃሇ መኻሊ እንዯተረጋገጠ እዲ ተቆጥሮ ተጠያቂነት 

ያስከትሊሌ የሚሇው የከሳሾች አካሄዴ ተቀባይነት የሇውም ተብል ውዴቅ ሉዯረግ ይገባሌ 

በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 
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ከዚህ በኃሊ የአሁን ተጠሪዎች 14 ነጥቦችን በማንሳት የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ያቀረቡ 

ሲሆን የአሁን አመሌካቾችም /የከሳሽ ተከሳሾችም/ ከሥሌጣን ጋር ተያይዞ የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያ እንዱሁም ሇፌሬ ነገሩ መሌስ ሰጥተው ተከራክረዋሌ፡፡ 

ጉዲዩን የተመሇከተው የግሌግሌ ጉባኤ በተከሳሸ ከሳሽነት ከቀረቡት አስራ አራት ነጥቦች 

መካከሌ በተራ ቁጥር 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 7 እና 14 ሊይ የቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄዎችን 

ሇመመሌከት ሥሌጣን እንዲሊቸው፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በተራ ቁጥር 5፣ 6፣ 11፣ 12 

እና 13  ሥር ተጠቅሰው የቀረቡትን የዲኝነት ጥያቄዎችን መስከረም 15 ቀን 2006 

ዒ/ም በተዯረገው መግባቢያ ሰነዴ መሠረት የግሌግሌ ዲኝነት አካለ  ሇመመሌከት 

ሥሌጣን እንዯላሇው እንዱሁም በተራ ቁጥር 8፣ 9 እና 10 ሥር ተጠቅሰው የቀረቡትን 

የዲኝነት ጥያቄዎችን በተመሇከተ የክስ ምክንያት የላሊቸው መሆኑን ገሌጾ ጥር 26 ቀን 

2008 ዒ/ም ብይን ሰጥቷሌ፡፡ 

ከዚህ በኃሊ የግሌግሌ ጉባኤው በፌሬ ነገሩ ሊይ ግራ ቀኙን በማከራከርና ምስክሮችን 

በመስማት እንዱሁም ሰነድችን በመመርመር አመሌካቾች ተጠሪዎች በጽሁፌ አምነዋሌ 

በማሇት እንዱከፌሎቸው የጠየቁትን ብር 6,399,782.07 /ስዴስት ሚሉየን ሶስት መቶ 

ዘጠና ዘጠኝ ሺህ ሰባት መቶ ሰማኒያ ሁሇት ብር ዜሮ ሰባት ሳንቲም/ በተመሇከተ ከዚህ 

ገንዘብ ውስጥ ብር 4,276,900 /አራት ሚሉየን ሁሇት መቶ ሰባ ስዴስት ሺህ ዘጠኝ 

መቶ/ የሚሆነው በመግባቢያ ሰነደ ሊይ ተጠሪዎች ሊይ ከተጣሇው ግዳታ ጋር ግንኙነት 

የሇውም በማሇት ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የሇኝም በማሇት ሳይቀበሇው የቀረ ሲሆን 

ቀሪውን ብር 2,122,882.00 /ሁሇት ሚሉየን አንዴ መቶ ሃያ ሁሇት ሺህ ስምንት መቶ 

ሰማኒያ ሁሇት/ ክፌያ ጥያቄን በተመሇከተ ተጠሪዎች በመግባቢያ ሰነዴ፣ በተሇያዩ 

ዯረሰኞች እንዱሁም ቼክ የሚፇሇግባቸው ክፌያዎችን ከፌሇው በሰነድች ምዝገባ ጽ/ቤት 

የተመዘገበ ስሇሆነ አመሌካቾች ገንዘብ አሌተከፇሇንም በማሇት ያቀረቡትን ክርክር 

አሌተቀበሌንም፤ አመሌካቾች  ሇሆቴለ አስፇሊጊ የሆኑ እቃዎችና መሳሪያዎችን 

ሇማሟሊት አወጣን ያለትን ገንዘብ ተጠሪዎች እንዱከፌለ የጠየቁትን በተመሇከተ 

መስከረም 15 ቀን 2006 ዒ/ም በተፇረመው የመግባቢያ ሰነዴ መሠረት አስፇሊጊ የሆኑ 

እቃዎችና መሳሪያዎችን የማሟሊት ግዳታ የአመሌካቾች በመሆኑ የጠየቁትን ክፌያ 

በሚመሇከት ይህ ክፌያ ሆቴለ በተገመተበት  ሰሊሳ ሚሉየን ብር ውስጥ የሚጠቃሇሌ 
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ከሚሆን በቀር ሇብቻው ተነጥል በመውጣት በተጠሪዎች ክፌያ እንዱፇጸምበት ሉጠየቅ 

የሚችሌበት ሆኖ አሌተገኘም፤ አመሌካቾች ያቀረቡት ሇከስተምስ ኪሉራንስ እና 

ኮንሰሌተንሲ የተከፇሇ ብር 66,820.83 ይከፇሇን ጥያቄ የውሌ ዴጋፌ የሇውም በማሇት 

ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ የአሁን ተጠሪዎች ያቀረቡትን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በተመሇከተ የግሌግሌ 

ጉባኤው ሥሌጣን አሇኝ በማሇት የተመሇከታቸውን ነጥቦችን በተመሇከተ 1ኛ/ ስፊቱ 

1280 ካሬ ሜትር የሆነ ሇመኖሪያነት በአሁን አመሌካቾች ስም የተሰጠውን ይዞታ ካርታ 

ሲዘጋጅ ስፊቱ 1039 ሆኖ የተሰራ በመሆኑ የ241 ካሬ ሜትር ቦታ በሉዝ ሽያጭ ዋጋ 

ተመን ብር 6,319,261 /ስዴስት ሚሉየን ሶስት መቶ አስራ ዘጠኝ ሺህ ሁሇት መቶ 

ስሌሳ አንዴ/ የአሁን አመሌካቾች ይክፇለ በማሇት የአሁን ተጠሪዎች የጠየቁትን 

በተመሇከተ የግሌግሌ ጉባዓው የተጠቀሰውን ቦታ በተመሇከተ በቦላ ክፌላ ከተማ 

የይዞታ አስተዲዯር የሽግግር ጊዜ አገሌግልት ፕሮጀክት ጽ/ቤት ሚያዝያ 3 ቀን 2008 

ዒ/ም በጻፇው ዯብዲቤ የይዞታው ስፊት የቀነሰው በመንገዴ ጥናት ምክንያት መንገዴ 

የሚወስዯው ተቆርጦ በመሆኑ ምክንያት እንዯሆነ ገሌጾ ተጠሪዎች ባቀረቡት የዲኝነት 

ጥያቄ የቀነሰው የይዞታ ስፊት በአካባቢው የሉዝ ዋጋ ተሰሌቶ ዴርሻቸው የይዞታ ዋጋ 

እንዱከፇሊቸው የጠየቁትን ጥያቄ የግሌግሌ ጉባኤው አሌተቀበሇውም በማሇት ውዴቅ 

አዴርጓሌ፣ 2ኛ/ ከመተዲዯሪያ እና መመሥረቻ ጽሁፌ ጋር ተያያዞ የተነሳውን ክርክር 

በተመሇከተ መተዲዯሪያ ዯንቡ እና መመሥረቻ ጽሁፈ የተሻሻሇ መሆኑ ማረጋገጡን፣ 

ተጠሪዎች በተሻሻሇው ጽሁፌና ዯንብ ውስጥ መካተት የሚገባቸው ጉዲዮች 

አሌተካተቱም የሚለ ከሆነ በንግዴ ህጉ እና በተሻሻሇው የመመሥረቻ ጽሁፌ እና 

የመተዲዯሪያ ዯንብ መሠረት አጀንዲ አስይዘው እንዱካተቱ ሇመጠየቅ የሚችለ ከሚሆኑ 

በስተቀር በመግባቢያ ሰነደ መሠረት መጋቢት 15 ቀን 2007 ዒ/ም ቃሇ ጉባኤ ተይዞ 

የተሻሻሇ መመሥረቻ ጽሁፌ እና መተዲዯሪያ ዯንብ የቀረበ በመሆኑ አሌተሻሻሇም 

የሚያስብሌ በቂ ምክንያት የላሇ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበ የተጠሪዎች ክርክር 

ጉባኤው አሌተቀበሇውም በማሇት አስቀምጧሌ፡፡ 3ኛ/ ከህንጻ ጋር በተያያዘ ህንጻው 

ጥራት የሚጎሇው ከመሆኑ እንዱሁም አስፇሊጊ መሳሪያዎችና እቃዎች ካሇመሟሊታቸው 

ጋር ተያይዞ የተነሳውን ክርክር በተመሇከተ የህንፃው ሥራ ሙለ ሇሙለ መጠናቀቅ 

አሇመጠናቀቁን ሇመረዲት ይቻሌ ዘንዴ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው በጉዲዩ ሊይ 
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ከተጠሪዎች የተቆጠሩ ምስክሮችን አስቀርቦ ማዲመጡን እንዱሁም የሆቴለን ህንፃ 

ቦታው ዴረስ ሄድ መመሌከቱን ገሌጾ አመሌካቾች በክርክራቸው ሆቴለ ስሇመጠናቀቁና 

እቃዎችና መሳሪያዎችም አሇመሟሊታቸው ሆቴለ ባሇ4 ኮከብ የሚሌ ዯረጃ የተሰጠው 

ስሇመሆኑ አስረጅ ነው በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም በተሇይም ሆቴለ የኮከብ ዯረጃ 

ሲሰጠው ሆቴለ ሳያሌቅ እንዲሇቀ፣ ሇሆቴለ ሥራ አስፇሊጊ መሳሪያዎችና እቃዎች 

ሳይኖሩና ሳይሟለ እንዲለና እንዯተሟለ ተዯርጎ የተሰጠው መሆኑን የተጠሪዎች 

ምስክሮች በተሇይም 2ኛ ምስክራቸው በማያሻማ መሌኩ ያስረደ በመሆኑ አመሌካቾች 

ሆቴለ ስሇመጠናቀቁና አስፇሊጊ እቃዎችና መሳሪያዎችም የተሟለሇት ስሇመሆኑ 

የተሰጠው ባሇ4 ኮከብ ዯረጃ ነው በማሇት ያቀረቡትን መከራከሪያ ጉባኤው 

አሌተቀበሇውም ካሇ በኋሊ አመሌካቾች  መስከረም 15 ቀን 2006 ዒ/ም በተፇረመ 

የመግባቢያ ሰነዴ መሠረት የሆቴለን ሥራ ሙለ ሇሙለ ባሇማጠናቀቃቸው እና 

ሇሆቴለ የሚያስፇሌጉ እቃዎችና መሳሪያዎችንም ባሇማሟሊታቸው በራሳቸው ወጪ 

የህንፃውን ሥራ ሉያጠናቅቁና አስፇሊጊ እቃዎችና መሳሪያዎችንም ሉያሟለ ይገባሌ 

ሲሌ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 4ኛ/  ተጠሪዎች  አመሌካቾች ከሆቴለ 

ከውሌ ወጪ ገንዘብ ወጪ አዴርገዋሌ ተብል የቀረበውን በተመሇከተ የግሌግሌ ጉባኤው 

ተጠሪዎች ባቀረቡት ክርክር ካሇፇቃዲችን ከሆቴለ የወጣ ወጪ ከነወሇደ ተመሊሽ 

ይዯረግ ቢለም ምን ያህሌ ገንዘብ፣ መቼ እንዯወጣ ግን በግሌጽ በክርክራቸው 

አሊመሇከቱም፣  ይሌቁንም አመሌካቾች በጥሬ ገንዘብ ከሆቴለ ያወጡትን ያሳውቁን 

ማሇታቸው በግሌጽ ምን ያህሌ ገንዘብ እንዯወጣ እየጠቀሱ ክርክራቸውን እያቀረቡ 

እንዲሌሆነ ያሳያሌ፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ከሆቴለ ያሇፇቃዲቸው ገንዘብ ስሇመውጣቱ 

ሇማስረዲት ያቀረቡት አስረጅም የሇም፡፡ ስሇዚህ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው በዚህ ረገዴ 

የቀረበውን የተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ ግሌጽ ያሌሆነና የማስረጃ ዴጋፌም የላሇው 

በመሆኑ አሌተቀበሌነውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 5ኛ/ አመሌካቾች ከተጠሪዎች  እውቅና 

ውጪ ከዲሽን ባንክ በብዴር የወሰደትን  ብር 2,000,000.00 /ሁሇት ሚሉየን/ 

በተመሇከተ ተጠሪዎች ተጠያቂነት እንዯላሇባቸው ገሌጸው ያቀረቡትን ክርክር 

በተመሇከተ ምንም እንኳን የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው ጥር 26 ቀን 2008 ዒ/ም 

በመዝገቡ ሊይ በሰጠው ብይን ከብር ሁሇት ሚሉየን ጋር በተያያዘ የተነሳውን ክርክር 

ተመሌክቶ ሇመዲኘት ሥሌጣን አሇኝ ያሇ ቢሆንም ግራ ቀኙ መጋቢት 12 ቀን 2008 
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ዒ/ም ባስመዘገቡት ክርክር ሇክስ መነሻ የሆነው ገንዘብ መግባቢያ ሰነደን መሰረት አዴርጎ 

የተነሳ አሇመሆኑን ከብይኑ በኃሊ ያረጋገጡ በመሆኑ የግሌግሌ ዲኝነት ጉባኤው 

ተጠሪዎች በዚህ ረገዴ ያቀረቡትን ክርክር ተመሌክቶ ሇመዲኘት ሥሌጣን የሇኝም 

በማሇት በፌትሒብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 9/2/ መሠረት በዚህ ረገዴ የቀረበውን 

የተጠሪዎችን ክርክር ውዴቅ አዴርጓሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡  

በግሌግሌ ጉባኤ 2ኛ ዲኛ የሆኑት አመሌካቾች ተጠሪዎች እንዱከፌለ ያቀረቡት ብር 

6,399,782.07 በተመሇከተ በተጠሪዎች በጽሁፌ የታመነ እዲ ተቀባይነት ሉያገኝ 

የሚችሇው እዲው የታመነበት ሁኔታ ግምት ውስጥ ገብቶ እንዱሁም ተጠሪዎች እዲ 

ከፌሇናሌ በሚሌ ያቀረቧቸው ማስረጃዎች በጽሁፌ ከመታመኑ በፉት የተከፇለ ናቸው፤ 

በመሆኑም በቅርብ በጽሁፌ የታመነ እዲ ሇማስተባበሌ በቂነት የሊቸውም፡፡ ስሇሆነም  

ተጠሪዎች ሇአመሌካቾች ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ከአብሊጫ ዴምፅ ተሇይተዋሌ፡፡   

የአሁን ተጠሪዎች 1ኛ/ የግሌግሌ ጉባዓው አመሌካቾች ግዳታቸውን ባሌተወጡበት 

ሁኔታ ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን የሇውም ተብል የቀረበውን መቃወሚያ የግሌግሌ 

ጉባዓው አሌፍ ጉዲዩን መመሌከቱ ያሇአግባብ ነው፣ 2ኛ/ የ241 ካሬ ሜትር ቦታ ሊይ 

የተሰጠውን ውሳኔ፣ 3ኛ/ የሥር መሌስ ሰጪዎች /የአሁን አመሌካቾች/ ሇሆቴለ መኝታ 

ሇተገሇገለበትና ሇሆቴለም ምግብ ሇተጠቀሙበት ሇሆቴለ ወይም ሇማኅበሩ ገንዘቡን 

እንዱከፌለ ይወሰንሌን በሚሌ የተጠየቀውን ዲኝነት ውዴቅ በማዴረግ የተሰጠው ውሳኔ 

ያሇአግባብ እንዯሆነ፣ 4ኛ/ ከማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ መሻሻሌ እና ከሆቴለ ስያሜ ጋር 

የተነሳውን ክርክር የግሌግሌ ዲኝነት ተመሌክቶ የሰጠው ውሳኔ ተገቢ አይዯሇም፣ 5ኛ/ 

የአሁን አመሌካቾች ከዲሽን ባንክ የወሰደትን ብር 2,000,000 /ሁሇት ሚሉየን/ ጋር 

በተያያዘ ግሌግሌ ጉባኤው ሥሌጣን አሇኝ በማሇት ካከራከረ በኋሊ ተመሌሶ ሥሌጣን 

የሇኝም ማሇቱ ሥነ ሥርዒታዊ አይዯሇም፡፡ 6ኛ/ ውሌ ያሊከበረ ወገን የ130,000,000 

ብር 10% እንዯሚከፌሌ መስከረም 15 ቀን 2006 ዒ/ም በተፇረመው የመግባቢያ ሰነዴ 

ሊይ በተቀመጠው መሠረት የአሁን አመሌካቾች ውለን ባሇማክበራቸው በውለ 

የተጠቀሰውን ገንዘብ እንዱከፌለ የተጠየቀውን ዲኝነት የግሌግሌ ጉባኤው በግሌጽ ውሳኔ 

መስጠት ሲገባው በዝምታ ማሇፈ ያሇአግባብ ነው በማሇት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 
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በላሊ በኩሌ የአሁን አመሌካቾች ያቀረቡት መስቀሇኛ ይግባኝ 1ኛ/ ብር 7,758,878.07 

የአሁን ተጠሪዎች እንዱከፌለ የጠየቁት ዲኝነት ውዴቅ መዯረጉን የሚመሇከት ሲሆን 

2ኛው ከሆቴለ አገሌግልት አሰጣጥ እና እቃዎች አሇመሟሊት ጋር በተያያዘ የግሌግሌ 

ጉባኤው የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ነው፡፡ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ግራ ቀኙ በየበኩሊቸው ያቀረቡትን ይግባኝ ተቀብል 

ካከራከረ በኃሊ የቀረቡትን ቅሬታዎችን መርምሮ የግሌግሌ ጉባኤው የሰጠውን ውሳኔ 

በማጽናት እንዱሁም ከውሌ አሇመፇጸም ጋር የተነሳውን የአንዴ መቶ ሰሊሳ ሚሉየን 

10% ውሳኔ ሳይሰጥ በዝምታ ታሌፎሌ የተባሇውን በተመሇከተ ጉባኤው በግሌጽ የሰጠው 

ውሳኔ ባይኖርም በግራ ቀኙ መካከሌ ከተዯረገው ውሌ ባህርይ፣ እንዱሁም መሌስ 

ሰጪዎች /የአሁን አመሌካቾች/ የሰጡት የውሌ ዴንጋጌ የትኛው እንዯሆነ ግሌጽ ሆኖ 

የማይታወቅ ከመሆኑ አንጻር ሲታይ መሌስ ሰጪዎች /የአሁን አመሌካቾች/ ውለን 

ጥሰዋሌ ተብል ቅጣት ሉወሰን የሚችሌበት ሁኔታ አይኖርም በማሇት ውዴቅ 

አዴርጓሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም አመሌካቾች ተጠሪዎች እንዱከፌለ የጠየቁትን ብር 

6,399,782.07 በተመሇከተ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅር በመሰኘት ሲሆን አመሌካቾች 

ተፇጽሞብናሌ ያሎቸውን ዝርዝር የቅሬታ ነጥቦችን አቅርበዋሌ፡፡  

የሰበር አቤቱታውን አጣሪው መርምሮ ተጠሪዎች በጽሁፌ ያመኑትን አይከፌለም 

የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ መጣራት ያሇበት መሆኑ ስሇታመነበት ጉዲዩ 

ሇሰበር ችልት ይቅረብ ሲሌ ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው በጠበቃቸው በኩሌ መስከረም 23 ቀን 2010 ዒ/ም 

የተጻፇ መቃወሚያ እና በአማራጭ ክፌያው ስሇመፇጸሙ ዝርዝር መሌስ አቅርበው 

የተከራከሩ ሲሆን የአመሌካቾች ጠበቃም ጥቅምት 17 ቀን 2010 ዒ/ም የተጻፇ የመሌስ 

መሌስ አቅርበው ተከራክረዋሌ፡፡ 

     የነገሩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ እንዯተመሇከተው 

ሲሆን የአመሌካቾችን የቅሬታ ነጥብ የግሌግሌ ጉባዓው ከሰጠው ፌርዴ እና የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከሰጠው ውሳኔ እንዱሁም በዚህ ችልት ከተዯረገው ክርክር አንጻር 

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



 

528 
 

መርምረናሌ፡፡ በግሌግሌ ጉባዓም ሆነ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተሰጡት 

ውሳኔዎች ሊይ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ ወይስ አሌተፇጸመበትም? 

የሚሌ ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡የአሁን አመሌካቾች ካቀረቡት 

ዲኝነት መካከሌ ከብር 6,399,782.07 /ስዴስት ሚሉየን ሶስት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ሺህ 

ሰባት መቶ ሰማኒያ ሁሇት ብር ዜሮ ሰባት ሳንቲም/ ውስጥ 4,263,460 /አራት ሚሉየን 

ሁሇት መቶ ስሌሳ ሶስት ሺህ አራት መቶ ስሌሳ / ብር በተመሇከተ በመግባቢያ ሰነደ 

ሊይ በአሁን ተጠሪዎች ሊይ ከተጣሇው ግዳታ ጋር ግንኙነት የላሇው ነው በማሇት 

የግሌግሌ ጉባኤው አሌፍታሌ፡፡ ቀሪውን ገንዘብ በተመሇከተ ግን የአሁን ተጠሪዎች 

በመግባቢያ ሰነዴ፣ በተሇያዩ ዯረሰኞች እንዱሁም በቼክ ሇአሁን አመሌካቾች ከፌሇዋሌ 

ሲሌ በማስረጃ አረጋግጦ የአሁን ተጠሪዎች ኃሊፉነት የሇባቸውም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

የግሌግሌ ጉባዓው ውሳኔ ሊይ በግሌጽ እንዯሰፇረው የግሌግሌ ጉባዓው መመሌከት 

አሌችሌም ካሇው ገንዘብ ውጪ ያሇው በተሇያዩ ሰነድች ገቢ የሆነ መሆኑንና ይህም ገቢ 

ስሇመዯረጉ በሰነድች ምዝገባ ጽ/ቤት የተመዘገበ መሆኑን ነው፡፡ የግሌግሌ ጉባኤው 

መስከረም 15 ቀን 2006 ዒ/ም ከተዯረገው የመግባቢያ ሰነዴ ውጪ ነው ያሇውን ገንዘብ 

በተመሇከተ አመሌካቾች መብትና ጥቅም ካሊቸው ሇፌርዴ ቤት አቅርበው ከሚያስወስኑ 

ውጪ መሠረታዊ የህግ ስህተት እንዯተፇጸመ አዴርገው ሇዚህ ችልት ያቀረቡትን 

ስንመሇከት ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ እንዱሁም ተጠሪዎች ሇመክፇሌ በጽሁፌ አምነው 

የነበረውን ገንዘብ በቃሇ መኻሊ ሥር ሆነው ስሇመክፇሊቸው ቃሌ በመስጠታቸውና 

በክርክር ሂዯት ያቀረቡትን ማስረጃዎችን የግሌግሌ ጉባዓው ተቀብል ውሳኔ መስጠቱ 

ተገቢ አይዯሇም በሚሌ የቀረበውን ቅሬታ በተመሇከተ ተጠሪዎች የሚፇሇግባቸውን 

ዴርሻ ከፌሇው ስሇመክፇሊቸውም በሰነድችና ምዝገባ ጽ/ቤት ከተመዘገበ በኋሊ የምንከፌሌ 

ገንዘብ አሇብን በማሇት በጽሁፌ መተማመኛ ቢሰጡ ይህ ከአዋጅ ቁጥር 334/1995 

አንጻር መታየት ያሇበት ነው፡፡ በዚህ አዋጅ በሚመሇከተው የመንግሥት አካሌ ፉት 

ቀርቦ የተረጋገጠና የተመዘገበ ሰነዴ ዯግሞ በውስጡ ስሇሚገኘው ይዘት ሙለ እምነት 

የሚጣሌበት በቂ ማስረጃ ስሇመሆኑ በአንቀጽ 27/1/ ሥር ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡ ስሇሆነም 

የሥር ግሌግሌ ጉባኤም ሆነ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከዚህ ጋር በተያያዘ የሰጡት 

ውሳኔ የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
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   በአጠቃሊይ ከሊይ በዝርዝር የተመሇከቱትን መሠረታዊ ነገሮችን የግሌግሌ ጉባኤው 

ተመሌክቶ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ የቀረበሇትን ጉዲይ 

አከራክሮ በሰጡት ውሳኔ  ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት ባሇመኖሩ 

የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ውሳኔ 

1. የግሌግሌ ጉባኤው ጥር 26 ቀን 2008 ዒ/ም የሰጠው ብይን እና ሰኔ 13 ቀን 

2008 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በፌ/ይ/መ/ቁ. 130348 በ18/08/2009 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ በፌትሒብሓር ሥነ 

ሥርዒት ህግ ቁጥር 348 /1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በግሌግሌ ጉባኤውም ሆነ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በተሰጡት ውሳኔዎች 

ሊይ የተፇጸመ መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የሇም ተብል ተወስኗሌ፡፡ 

3. የዚህን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይዴረሳቸው፡፡ 

መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  
ፊ/ዘ 
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