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የሰ/መ/ቁ. 43992 

መጋቢት 6 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሃይ ታዯሰ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1. አቶ ይሌማ አንበሴ 

     2. ወ/ሮ አስቴር ሃይላ       

     3. አቶ ብሩክ ይሌማ 

     4. አቶ ትእዛዙ አንበሴ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ እመቤት መንገሻ 

  2. ወ/ሮ ቤተሌሓም ግርማ 

  3. አቶ ብሩክ ግርማ           አሌቀረቡም 

  4. አቶ ሱራፋሌ ግርማ 

  5. አቶ በቃ ግርማ 

           ፌ ር ዴ 

     አመሌካቾች በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ተጠሪዎች ሆቴሊቸውን ተከራይተው የኪራዩ ዘመን ሲያበቃ ሇመመሇስ 
ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ተከሰው በፌርዴ ሆቴለን ስሇመሇሱ ከውሌ ውጪ ሆቴለን ይዘው ሇተገሇገለበት ጊዜ 
የኪራይ ገንዘብና ያሊግባብ ሇበሇፀጉበት በበሇፀጉበት መጠን እንዱከፌለ ክስ አቅርበው ፌ/ቤቱ ከ2-4 ያለትን 
አመሌካቾች ከክሱ ነፃ በማዴረግ አንዯኛ አመሌካች ከውሌ ውጪ በሆቴለ ሇ86 ወራት በመገሌገሌ ያሇአግባብ 
የበሇፀጉበትን ብር 602,000.00(ስዴስት መቶ ሁሇት ሺህ) ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር 
እንዱከፌለ በመወሰኑና የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይህንኑ ውሳኔ በማጽናቱ የቀረበ የሰበር አቤቱታ ነው፡፡ 

 ተጠሪዎች በክሳቸው ዝርዝር አመሌካቾች ሆቴለን የውለ ዘመን ካበቃ በኋሊ ሆቴለን ያሇአግባብ ይዘው 
በመገሌገሊቸው ኪሳራ ከፌሇው ሆቴለን እንዱሇቁ ስሇተወሰነባቸው ከኀዲር 2 ቀን 1989 ዓ.ም ጀምሮ ሆቴለን 
ሇተጠሪዎች እስካስረከቡበት ታህሳስ 26 ቀን 1996 ዓ.ም ዴረስ የዴርጅቱን ኪራይና ወሇዴ፣መብት ሳይኖራቸው 
ይዘው ባይጠቀሙ ኖሮ ተጠሪዎች ሉያገኙ ይችለ የነበረውን ጥቅምና ወሇዴ እንዱሁም ከ1995-1996 ዓ.ም 
ያገኙትን ትርፌ በአጠቃሊይ ብር 2,102,261.35(ሁሇት ሚሉዮን አንዴ መቶ ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ ስሌሳ አንዴ 
ብር ከሠሊሣ አምስት ሣንቲም) እንዱከፌሎቸው ጠይቀዋሌ፡፡ 

 አመሌካቾች ሇስር ፌ/ቤት በሰጡት መሌስ ከ2-4 ያለት አመሌካቾች ሊይ የቀረበው ክስ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
5 መሰረት ውዴቅ ነው፣ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2143 መሰረት በይርጋ ቀሪ ነው፣ዴርጅቱን የያዝነው በመንግስት 
መመሪያ መሰረት ከኪ.ቤ.አ.ዴ ተከራይተን ስሇሆነ አሊግባብ በሌጽጋችኋሌ ሌንባሌ አይገባም፣ከ2-4 ያለት 
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አመሌካቾች በዴርጅቱ ስሇመስራታችን የቀረበ ማስረጃ የሇም፣ተጠሪዎች አጥተዋሌ ሉባሌ የሚችሇው ኪራይ ብቻ 
በመሆኑ የታጣ ገቢ ሉጠይቁ አይችለም፣ከውሌ ውጪ ዯረሰ በሚለት ጉዲት ወሇዴ መጠየቅ አይችለም በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ፌ/ቤቱም በአመሌካቾች የቀረበውን መቃወሚያ ውዴቅ ካዯረገ በኋሊ ከ2-4 ያለት አመሌካቾች ዴርጅቱን 
ይዘው ተገሌግሇዋሌ ማሇት አይቻሌም ተብል በመ/ቁ. 11597 ስሇተወሰነና ስሇመገሌገሊቸው ማስረጃ ያሌቀረበ 
በመሆኑ ከክሱ ነፃ ናቸው፣አንዯኛ አመሌካች ግን በፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤትም ሆነ በፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሆቴሌ ዴርጅቱን 
ያሇአግባብ ይዘው በመቆየታቸው ተጠሪዎች ሊይ ሇሚዯረሰው ጉዲት ሃሊፉ ስሇሆኑ ኪሳራ ሉከፌለ ይገዯዲለ 
ስሇተባሇ ሃሊፉ ናቸው በማሇት ከኀዲር 1989 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ታህሳስ 27 ቀን 1996 ዓ.ም ዴረስ የ86 ወር ብር 
602,000.00(ስዴስት መቶ ሁሇት ሺህ ብር) ክስ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ በማሇት 
ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች በዚህ ውሳኔ ሊይ ሇፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ የስር ፌ/ቤትን 
ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

 አመሌካቾች ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ.2143 በይርጋ ሉታገዴ ይገባሌ፣አንዯኛ ተጠሪ ዴርጅቱን የተገሇገሌኩት 
በመንግስት መመሪያ ከኪ.ቤ.አ.ዴ ጋር ባዯረኩት የኪራይ ውሌ በመሆኑ ያሇበቂ ምክንያት እንዯተገሇገሌኩ ተዯርጏ 
ያሇአግባብ በሌጽገሃሌ ሌባሌ አይገባም፣ተጠሪዎች ቀዯም ሲሌ ሲከሱ ዴርጅቱ እስኪሇቀቅሊቸው ዴረስ ኪራይ 
መጠየቅ ሲችለ ነጥሇው ባቀረቡት ክስ ሊይ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216 መሰረት ዴጋሚ ክስ ሉያቀርብ አይችለም፣ 
የሰራሁት ከ2-4 ካለት አመሌካቾች ጋር ኃ/የተ/የግ/ማህበር ማቋቋም በመሆኑ ብቻዬን ሃሊፉ ሌባሌ 
አይገባም፣ሇኪ.ቤ.አ.ዴ በወር ብር 4,767.00(አራት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሳ ሰባት) ስከፌሌ ስሇነበር ይኸው ገንዘብ 
ሉቀነስ ይገባሌ፣ወሇዴ ሌከፌሌ አይገባም፣ሉከፇሌ ይገባሌ ከተባሇም ያሇአግባብ መበሌጸጌ በፌ/ቤት ከተረጋገጠበት 
ጊዜ ጅምሮ ሉሆን ይገባሌ፣ከ2-4 የተጠቀሱት አመሌካቾች ወጪና ኪሳራ ሉታሰብሊቸው ይገባሌ በማሇት ስር 
ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱሻርሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ይህ ችልት አመሌካቾች ያቀረቧቸው ቅሬታዎች ሇሰበር ችልት ቀርበው 
እንዱታዩ በማዘዙ ተጠሪዎች ክርክራቸውን በጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 

 አመሌካቾች ሇዚህ ሰበር ችልት ካቀረቡት ቅሬታ አኳያ ይህ ችልት ምሊሽ ሉሰጣቸው ይገባሌ ብል 
ያመነባቸው፣ 

1. ክሱ በይርጋ ቀሪ ሉሆን ይገባሌ? አይገባም? 
2. ክሱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216/4/ መሰረት በዴጋሚ ሉቀርብ አይችሌም? ይችሊሌ? 
3. አንዯኛ አመሌካች ብቻቸውን ሇክሱ ሃሊፉ ናቸው? አይዯለም? 
4. ሃሊፉ ናቸው ከተባሇ መጠኑን አስመሌክቶ የተሰጠው ውሳኔ የሔግ ስህተት አሇበት? የሇበትም? 
5. አንዯኛ ተጠሪ ወሇዴ ሉከፌለ ይገባሌ? አይገባም? 
6. ከ2-4 ያለት አመሌካቾች ወጪና ኪሳራ እንዱከፇሊቸው አሇመወሰኑ መሰረታዊ ሔግ ስህተት ነው? 

አይዯሇም? የሚለት ናቸው፡፡ ችልቱም እያንዲንደን ጭብጥ በየተራ ተመሌክቷሌ፡፡ 
1. ይርጋ በተመሇከተ 

    ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው ተጠሪዎች ክስ የመሰረቱት አንዯኛ ተጠሪ ከውሌና ከሔግ ውጪ የተጠሪዎችን 
የሆቴሌ ዴርጅት ይዘው በመገሌገሌ ያሇአግባብ በመበሌፀጋቸው ኪሳራ ከፌሇው ዴርጅቱን ሇቀው እንዱያስረክቡ 
ስሇተወሰነባቸው የፌ/ቤቱ ውሳኔ ካረፇበት ዘመን ጀምሮ ዴርጅቱን እስካስረከቡበት ጊዜ ዴረስ ያሇአግባብ በዴርጅቱ 
በሇፀጉበት መጠን እንዱከፌለ ነው፡፡ አንዯኛ አመሌካች ክሱ የቀረበው ነሏሴ 16 ቀን 1996 ዓ.ም ስሇሆነ ከነሏሴ 
16 ቀን 1994 ዓ.ም በፉት ያሇው በፌ/ሔ/ቁ. 2143 መሰረት በይርጋ ቀሪ ነው ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤትም 
ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሇው የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2143 ሳይሆን የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1677/1/ እና 1845 ነው በማሇት 
መቃወሚያውን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ችልቱም ጉዲዩን እንዯመረመረው አግባብነት ያሇው የትኛው የሔግ ዴንጋጌ ነው 
የሚሇው እንዲሇ ሆኖ አንዯኛ አመሌካች እንዯሚለት የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2143 ነው ቢባሌ እንኳን ክሱ በይርጋ ቀሪ 
ሉሆን የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ተጠሪዎች ቀዯም ሲሌ በነበረው ክርክር አንዯኛ አመሌካች ዴርጅቱን የውለ ዘመን 
ካበቃ በኋሊ ዴርጅቱን ያሇአግባብ በመያዛቸው ዴርጅቱን እንዱሇቁና ኪሳራ እንዱከፌለ ጥቅምት 22 ቀን 1989 
ዓ.ም ያቀረቡት ክስ በፌ/ቤት ክርክር ሲዯረግበት ቆይቶ በመጨረሻ በጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ያገኘው ሚያዝያ 21 



149 

 

ቀን 1995 ዓ.ም ነው፡፡ ከዚህ በኋሊ በዚህ መዝገብ የቀረበውን ጉዲይ አስመሌክቶ ተጠሪዎች ክስ ያቀረቡት ነሏሴ 
16 ቀን 1996 ዓ.ም ነው፡፡ ይርጋ ከሚቋረጥባቸው ምክንያቶች አንዯኛው ባሇገንዘቡ መብቱ እንዱታወቅሇት 
በፌ/ቤት ክስ አቅርቦ ሇባሇእዲው አስታውቆ የተገኘ እንዯሆነ መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1851/ሇ/ ስር የተመሇከተ 
በመሆኑ ተጠሪዎች መብታቸውን ሇማረጋገጥ ያቀረቡት ክስ ይርጋውን ስሇሚያቋርጠውና በዚህ መዝገብ በቀረበው 
ጉዲይ ሊይ ክስ የቀረበው የቀዴሞው ክስ የመጨረሻ ውሳኔ ካገኘ በኋሊ ሁሇት አመት ሳይሞሊው በመሆኑ አንዯኛ 
አመሌካች ይርጋውን በተመሇከተ ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

2. ክሱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216/4/ መሰረት ዴጋሚ ሉቀርብ አይገባም የተባሇው በተመሇከተ 

 ተጠሪዎች  ቀዯም ሲሌ ባቀረቡት ክስ አንዯኛ አመሌካች የኪራይ ዘመኑ ካበቃ በኋሊ የሆቴሌ ዴርጅቱን 
ይዘው ስሇተገሇገለ ክስ እስከቀረበበት ግዜ ዴረስ ያሇውን ኪራዩን ከፌሇው እንዱወጡና ክስ ከተመሰረተ በኋሊ ሊሇው 
ጊዜ የመክሰስ መብታቸው እንዱጠበቅሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም አንዯኛ አመሌካች ያሇአግባብ የሆቴሌ ዴርጅቱን 
ስሇያዙ ክስ እስከተመሰረተበት ጊዜ ዴረስ ያሇውን ኪሳራ ሲወስን ከክሱ በኋሊ ሊሇው ጊዜ በሔጉ መሰረት የመክሰስ 
መብታቸውን ጠብቆሊቸዋሌ፡፡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 216/2/3/ መሰረት ከሳሽ ክሱን ሇማቅረብ ምክንያት የሆኑትን 
ሁለ አጠቃል ማቅረብ እንዲሇበትና ክስ ሇማቅረብ ሲችሌ ሆነ ብል ቀንሶ ባስቀረው ንብረት ሊይ ዴጋሚ ክስ 
ሇማቅረብ የማይቻሌ መሆኑን አጠቃሊይ መርህ ያስቀምጣሌ፡፡ ይሁን እንጂ ፌ/ቤትን በማስፇቀዴ ሉጠየቅ ይገባው 
ከነበረው ውስጥ ቀንሶ ማስቀረት እንዯሚቻሌና በከፉሌ በቀረው መብት ሊይም ዴጋሚ ክስ ማቅረብ የሚችሌ 
ስሇመሆኑ ንኡስ ቁጥር 4 ሌዩ ሁኔታን አስቀምጧሌ፡፡ በተያዘውም ጉዲይ ተጠሪዎች ከክሱ በኋሊ ሊሇው ጊዜ 
የመክሰስ መብታቸውን ፌ/ቤቱ የጠበቀሊቸው በመሆኑ ቀዯም ሲሌ ሉከሱ ሲገባ ቀንሰው ስሊስቀሩ በዴጋሚ ሉከሱ 
አይገባም የሚሇው የአንዯኛው አመሌካች ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ 

3. አንዯኛ አመሌካች ሇዯረሰው ጉዲት ሃሊፉ ናቸው አይዯለም? የሚሇውን በተመሇከተ 

 ቀዯም ሲሌ ተጠሪዎች ባቀረቡት ክስ አንዯኛ አመሌካች የተጠሪዎች ሃብት መሆኑን እያወቁ በውሌ 
ወይም በሔግ ሆቴለ ሊይ ያገኙት መብት ሳይኖር ከተጠሪዎች ፇቃዴ ውጪ በእምቢተኝነት ይዘው በመቆየታቸው 
ተጠሪዎች ራሳቸው ሰርተው እንዱጠቀሙበት ወይም ሇአንዯኛ አመሌካች ባከራዩት መንገዴ ሇላሊ ሰው 
አከራይተው የኪራይ ገቢ እንዲያገኙበት በማዴረግ ጉዲት በማዴረሳቸው በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2027/2/ እና 2028 መሰረት 
በሃሊፉነት ሉጠየቁ የሚገባ ከመሆኑም በሊይ በፌ/ሔ/ቁ. 2162 መሰረት ኪሳራ ሉከፌለ ይገዯዲለ በማሇት አንዯኛ 
አመሌካች ብቻቸውን ሃሊፉነት ያሇባቸው መሆኑን የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ በመሆኑም የአንዯኛ 
አመሌካች ሃሊፉነት ቀዯም ሲሌ ውሳኔ የተሰጠበት ጉዲይ በመሆኑ ብቻቸውን ኪሳራ የመክፇሌ ሃሊፉነት 
አሇባቸው፡፡ 

4. የኪሳራውን መጠን በተመሇከተ 

 ይህን ነጥብ አስመሌክቶ አንዯኛ አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ቤቱን መንግስት ባወጣው መመሪያ መሰረት 
ከኪ.ቤ.አ.ዴ ከታህሣሥ 1 ቀን 1988 ዓ.ም ጀምሮ ተከራይተው ሇዴርጅቱ በወር ብር 4,767.00(አራት ሺህ ሰባት 
መቶ ስሌሳ ሰባት) ሲከፌለ ስሇነበር የስር ፌ/ቤት ይህንኑ ገንዘብ ሉቀነስ ይገባ ነበር የሚሌ ነው፡፡ አንዯኛ 
አመሌካች የሆቴሌ ዴርጅቱን ያሇበቂ ምክንያት ይዘው በመገሌገሊቸው አሊግባብ በበሇፀጉበት መጠን ሃሊፉ 
መሆናቸው ተወስኗሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ሲሰጥ የኪሳራው መጠን ከዯረሰው ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ መሆን 
እንዲሇበትና ተጠሪዎች ያጡት ጥቅም በኪራይ መጠን ሌክ ታስቦ መሆን እንዲሇበት የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት አስቀዴሞ 
መወሰኑን ከግምት በማስገባት ተጠሪዎች የሚገባቸው ዴርጅታቸው ከውሌ ወይም ከህግ ውጪ በአንዯኛ አመሌካች 
በመያዙ ምክንያት እነሱ ባጡት ሌክና አመሌካቹ ራሳቸውን ባበሇፀጉበት መጠን ሲሆን ይህም የዴርጅቱ የኪራይ 
መጠን ነው በማሇት በወር ብር 7,000.00(ሰባት ሺህ) ታስቦ የ86 ወር ብር 602,000(ስዴስት መቶ ሁሇት ሺህ) 
ወስኗሌ፡፡ በላሊ ሰው የስራ ዴካም ወይም የላሊ ሰው ሃብት በሆነ ነገር በመገሌግሌ በቂ ባሌሆነ ምክንያት ጥቅም 
ያገኘ ሰው አሊግባብ ጥቅም ባገኘበት መጠንና ሇባሇሃብቱ ወይም ጉሌበቱ ሇዯከመው ሰው አዴራጏቱ ባዯረሰው 
ጉዲት መጠን ሇባሇሃብቱ ወይም ጉሌበቱ ሇዯከመው ሰው ኪሳራ መክፇሌ እንዯሚገዯዴ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 2162 ስር 
ተመሌክቷሌ፡፡ ተጠሪዎች ሊይ የዯረሰው የጉዲት መጠን በዴርጅቱ ኪራይ መጠን እንዯሆነ ቀዯም ሲሌ የፋ/ጠቅሊይ 
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ፌ/ቤት ሆነ በዚህ ጉዲይ ፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ወስነዋሌ፡፡ ነገር ግን አንዯኛ አመሌካች ሇታህሣሥ 1 ቀን 1988 ዓ.ም 
ጀምረው ከኪ.ቤ.አ.ዴ ጋር ባዯረጉ የኪራይ ውሌ ሇዴርጅቱ ብር 4,767.00 ኪራይ ይከፌለ እንዯነበር የገሇፁትን 
ተጠሪዎች ክዯው አሌተከራከሩም፡፡ በመሆኑም አንዯኛ አመሌካች አሊግባብ በሇፀጉ ሉባሌ የሚችሇው ከዴርጅቱ 
የኪራይ መጠን ሊይ ሇኪ.ቤ.አ.ዴ ሲከፌለ የነበሩ ኪራይ ተቀንሶ በሌዩነት በሚገኘው የገንዘብ መጠን ነው፡፡ 1ኛ 
አመሌካች በአንዴ በኩሌ ሇኪ.ቤ.አ.ዴ ኪራይ ሲከፌለ ቆይተው በዴጋሚ ሇተጠሪዎች ገንዘቡን ይክፇለ ማሇት 
አሇአግባብ ከበሇጸጉበት ገንዘብ በሊይ እንዱከፌለ ማዴረግ በመሆኑ ከሊይ በተጠቀሱት ዴንጋጌዎች የተመሇከቱት 
የኪሳራ አከፊፇሌ ዯንብን የሚጥስ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች አንዯኛ አመሌካች ያሇአግባብ ከበሇጸጉበት 
በሊይ እንዱከፌለ መወሰናቸው መሰረታዊ የሔግ ስህተት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

5. ወሇዴን በተመሇከተ 

 አንዯኛ አመሌካች ያሇአግባብ በሌጽገዋሌ ተብል ሇቀረበ ክስ ወሇዴ ሉከፇሌ እንዯማይገባና ይገባሌ የሚባሌ 
ቢሆን እንኳን ሉከፇሌ የሚገባ ያሇአግባብ መበሌፀጋቸው በፌርዴ ከተረጋገጠበት ጊዜ ጀምሮ መሆኑን 
ተከራከረዋሌ፡፡ አንዯኛ አመሌካች የተጠሪዎች የሆቴሌ ዴርጅት ከሔግና ከውሌ ውጪ ይዘው በመገሌገሌ ያሇአግባብ 
መበሌፀጋቸው  በመረጋገጡ ኪሳራ እንዱከፌለ ተወስኖባቸዋሌ፡፡ በመሆኑም ገንዘቡን ከፌሇው እስኪያጠናቅቁ ዴረስ 
ወሇዴ የማይከፌለበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡ በላሊ በኩሌ እኚሁ ተጠሪ አሊግባብ መበሌፀጋቸው የተረጋገጠው 
በዚህ መዝገብ የስር ፌ/ቤት ውሳኔ ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን ቀዯም ሲሌ የፋ/ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሚያዝያ 21 ቀን 
1995 ዓ.ም ውሳኔ ሲሰጥ ነው፡፡ በመሆኑም የስር ፌ/ቤቶች አንዯኛ አመሌካች በዚህ ጉዲይ ክስ ከቀረበበት ጊዜ 
ጀምሮ ከሚታሰብ ወሇዴ ጋር ገንዘቡን እንዱከፌለ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የሇውም፡፡ 

6. ወጪና ኪሣራን በተመሇከተ 
     በስር ፌ/ቤት ከሁሇት እስከ አራት ያለት አመሌካቾች ከክሱ በነፃ በመሰናበታቸው በጉዲዩ ረቺ መሆናቸውን 
ተገንዝበናሌ፡፡ ነገር ግን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ.462 ስር እንዯተመሇከተው ፌ/ቤቱ በክስ ምክንያት የሚከፇሇውን 
ወጪና ኪሳራ በተመሇከተ ሉከፇሌ የሚገባው መሆን አሇመሆኑን፣ማን እንዯሚከፌሌና ምን ያሔሌ እንዯሚከፇሌ 
፣ከምን ሃብት ሊይ እንዯሚከፇሌ በአጠቃሊይ ትክክሌ መስል በሚገመተው ሁኔታ ትእዛዝ መስጠት 
የሚያስችሇው ሰፉ ስሌጣን አሇው፡፡ በመሆኑም የክርክሩን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማካተት ግራ ቀኙ ወጪና 
ኪሳራ እንዱቻቻለ መወሰኑ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ነው ሇማሇት አሊስቻሇንም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 33915 ሰኔ 28 ቀን 1999 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የፋ/ጠቅሊይ 
ፌ/ቤት በመ/ቁ. 31943 ጥር 15 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. አንዯኛ አመሌካች የተጠሪዎችን የሆቴሌ ዴርጅት ያሇአግባብ ይዘው የበሇፀጉበትን መጠን በወር ብር 
7000(ሰባት ሺህ) በመሆኑና ከዚህ ገንዘብ ውስጥ አንዯኛ አመሌካች ሇኪ.ቤ.አ.ዴ ሲከፌለ የነበረው 
ብር 4,767.00 (አራት ሺህ ሰባት መቶ ስሌሳ ሰባት) ሉቀነስ ስሇሚገባ አንዯኛ ተጠሪ የ86 ወራት 
በወር ብር 2,233.00(ሁሇት ሺህ ሁሇት መቶ ሰሊሳ ሶስት) ታስቦ በጠቅሊሊው ብር 192,038(አንዴ 
መቶ ዘጠና ሁሇት ሺ ሰሊሳ ስምንት) ክስ ከቀረበበት ጊዜ ጀምሮ ተከፌል እስከሚያሌቅ ከሚታሰብ 
ህጋዊ ወሇዴ ጋር ሇተጠሪዎች ይክፇለ፡፡ 

3. ቀሪው የስር ፌ/ቤቶች ውሳኔ ፀንቷሌ፡፡ 
4. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
5. በተሻሻሇው ውሳኔ መሰረት መፇፀም ይቻሌ ዘንዴ ይህ ችልት ሚያዝያ 13 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው 

የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                   የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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