የሰ/መ/ቁ.
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ታህሳስ 27 ቀን 2009 ዒ.ም
ዲኞች፡-አሌማው ወላ
ሙስጠፊ አህመዴ
ተፇሪ ገብሩ
አብዬ ካሣሁን
እትመት አሰፊ
አመሌካች፡-ምዴረ ልዛ የጋራ ሔንጻ መኖሪያ ቤት የህብረት ስራ ማህበር
-ም/ሉ/መንበር አቶ ኃይላ ገ/ማርያም ቀረቡ
ተጠሪ፡-አቶ ይሔዯጎ ኪዲኔ

-ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ ከማህበር አባሌነት ማሰናበትን በመቃወም ከቀረበ ክስ ጋር ተያይዞ የተነሳ ክርክርን
የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች አቤቱታውን ሇዚህ ችልት ያቀረበው በኀብረት ስራ ማኅበራት አዋጅ
ቁጥር

147/1991

መሰረት

በተቋቋመው

የሽምግሌና

ጉባኤ

በ01/11/2003

ዒ.ም

ተሰጥቶ

በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 115209 በ16/03/2007 ዒ.ም የተሻሻሇው ውሳኔ
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው።
ተጠሪው በ28/06/2003 ዒ.ም. አዘጋጅተው ሇሽምግሌና ጉባኤው ያቀረቡት ክስ አጭር ይዘት
የማህበሩ መስራች አባሌ መሆናቸውን፣ማህበሩ አባሊት ባሌሆኑ ግሇሰቦች የሚመራ መሆኑን፣
ወጪና ገቢውም የማይታወቅ መሆኑን፣የቤቶች ዔዯሊም በማህበሩ ውስጠ ዯንብ መሰረት በዔጣ
መሆን ሲገባው ከዚህ ውጪ በሆነ አሰራር የታዯሇ መሆኑን እና ማህበሩ ላልችንም ጥፊቶች
እየፇጸመ መሆኑን ገሌጸው ተገቢው እርማት እንዱዯረግ ሇማህበሩ እና ቀጥሇውም ማህበሩን
ሇሚቆጣጠረው የቦላ ክፌሇ ከተማ የህብረት ስራ ማህበራት ማዯራጃና ማስፊፉያ ጽ/ቤት
በ14/06/2000 ዒ.ም በተጻፇ ማመሌከቻ መጠየቃቸውን፣ይህን የመብት ጥያቄ በማቅረባቸውም
ምሌዒተ ጉባኤው ሳይሟሊ እና ምንም ዒይነት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጣቸው ማህበሩ በ07/07/2000
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ዒ.ም እና በ02/13/2000 ዒ.ም ባዯረጋቸው ስብሰባዎች ተጠሪን ከማህበሩ አባሌነት ያሰናበተ
መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ ውሳኔው ተሽሮ ወዯ ማህበሩ እንዱመሇሱ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት
የተጠየቀበት ነው።
አመሌካቹ በ23/07/2003 ዒ.ም በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ በሰጠው መሌስ ተጠሪው ከማህበሩ እንዱሰናበቱ
የተዯረገው በማህበሩ ሊይ በፇጸሙት በዯሌ መሆኑን፣ከእነዚህም መካከሌ በፀሀፉነት ተመርጠው
አሌሰራም ማሇታቸው፣በማህበሩ ሊይ የማቴርያሌ ኪሳራ እንዱዯርስ ማዴረጋቸው/ሇምሳላ በብር
290 የሚገዛን አንዴ መኪና ዴንጋይ በራሳቸው ፇቃዴ በብር 300 መግዛታቸው/፣ክፌያን በወቅቱ
አሇመፇጸማቸው፣ቤቶቹ ተሰርተው ካሇቁ በኃሊም ቢሆን እቀያይራቸዋሇሁ ብሇው መዛታቸው እና
ፀሏፉ ሆነው በሰሩበት ጊዜ የያዟቸውን ሰነድች እንዱያስረክቡ ሲጠየቁ ማዘግየታቸው የሚጠቀሱ
መሆኑን

እና ከአባሌነት የማሰናበት ውሳኔው የተሊሇፇው በተሟሊ ምሌዒተ ጉባኤ መሆኑን

በመግሇጽ ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክሮአሌ።
ጉባኤውምየግራ

ቀኙን

ክርክር

እና

ማስረጃ

ከመረመረ

በኃሊ

በ07/07/2000

ዒ.ም

ውሳኔ

የተሊሇፇው ባሌተሟሊ ምሌዒተ ጉባኤ እንዯሆነ በአመሌካቹም መታመኑን፣በ02/13/2000 ዒ.ም
በተዯረገው ስብሰባም ከማህበሩ 24 መስራች አባሊት መካከሌ በአካሌ ተገኝተው ዴምጽ የሰጡት
ዘጠኝ አባሊት ብቻ መሆናቸውን፣አራቱ መስራች አባሊት ዴምጽ

ሰጥተዋሌ የተባሇው በአዋጅ

ቁጥር 147/1991 አንቀጽ 18 ከተመሇከተው ውጪ በውክሌና በመሆኑ ዴምጻቸው ሉቆጠር
የማይገባው መሆኑን፣ተተኪ አባሊት ናቸው የተባለት ስምንት ሰዎች ስሇመተካታቸው ሇማህበራት
ማዯራጃ ጽ/ቤት በዯብዲቤ የተገሇጸ ቢሆንም በማህበሩ ውስጥ የተተኩበትን አግባብ የሚመሇከት
ሰነዴ እንዱያቀርብ ተጠይቆ ማህበሩ ማናቸውንም ሰነዴ ማቅረብ ያሌቻሇ በመሆኑ ዴምጻቸው
ሉቆጠር የማይገባው መሆኑን፣በዚህ አግባብ በማህበሩ ውስጠ ዯንብ ከተመሇከተው ስርዒት ውጪ
ቁጥራቸው ከግማሽ በታች በሆነ የማህበሩ አባሊት የተሰጠ ውሳኔ አንዴን አባሌ የማሰናበት
ውጤት ሉኖረው የማይገባ መሆኑን፣ተጠሪው የፇጸሙት ጥፊት አሇ ቢባሌ እንኳ በማህበሩ
ውስጠ ዯንብ አንቀጽ 17 እና 23 መሰረት ቅዴመ ማስጠንቀቂያ እና ተግሳጽ በጽሁፌ ሳይሰጣቸው
በቀጥታ የስንብት እርምጃ መውሰዴ የማይቻሌ መሆኑን ገሌጾ ተጠሪው ወዯ ማህበሩ አባሌነት
ተመሌሰው

ዴርሻቸውን

በዔጣ

የማግኘት

መብትን

ጨምሮ

መብቶቻቸው

እንዱከበሩ

እና

ግዳታዎቻቸውን እንዱወጡ እና የማህበሩ ሂሳብም በውጪ ኦዱተር እንዱመረመር በአብሊጫ
ዴምጽ ውሳኔ ሰጥቶአሌ፡፡
በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት አመሌካች ባቀረበው ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት
የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የሽምግሌና ጉባኤው በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ እንዱሰናበት
የተዯረገን አባሌ ወዯ ማህበሩ እንዱመሇስ የመወሰን ስሌጣን እንዯላሇው እና ክሱም በይርጋ
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የታገዯ እንዯሆነ ገሌጾ የሽምግሌና ጉባኤውን ውሳኔበመዝገብ ቁጥር 115209 በ22/08/2004 ዒ.ም
ሽሮት የነበረ ቢሆንም የአሁኑ ተጠሪ በተራቸው ባቀረቡት ይግባኝ ሳቢያ የፋዳራሌ ጠቅሊይ
ፌርዴ

ቤት

የከፌተኛ ፌርዴ

ቤት

ውሳኔን

ሽሮ

የፌሬ ጉዲይ ክርክሩን

መርምሮ

ውሳኔ

እንዱሰጥበት በመዝገብ ቁጥር 80395 በ30/07/2005 ዒ.ም በተሰጠ ውሳኔ ጉዲዩን ሇከፌተኛ
ፌርዴ ቤት የመሇሰው መሆኑን የመዝገቡ ግሌባጭ ያመሇክታሌ።
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በተመሇሰሇት መሰረት የፌሬ ጉዲይ ክርክሩን መርምሮ የማህበሩ
ሂሳብ እንዱጣራ ውሳኔ የተሰጠው ባሌተጠየቀ ዲኝነት መሆኑን ገሌጾ በዚህ ረገዴ የተሰጠውን
የውሳኔ ክፌሌ በመሻር እና ተጠሪው ወዯ ማህበሩ እንዱመሇሱ የተሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ ግን
በማጽናት የጉባኤውን ውሳኔ አሻሽልአሌ፡፡አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረበው አቤቱታ ተመርምሮ
በዚህ ጉዲይ ተጠሪን ከማህበሩ ሇማሰናበት በውክሌና ዴምጽ የሰጡት እና ተተኪ አባሊት
የሆኑትም ጭምር የማህበሩ አባሊት ናቸው ወይም አይዯለም ሳይባሌ ዴምጻቸው አይቆጠርም
ተብል በስር ፌርዴ ቤቶች የመወሰኑን አግባብነት ከአዋጁ እና ከማህበራት መተዲዯሪያ ዯንብ
እንጻር ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ
ቀኙ የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ።የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው
ሲሆን

እኛም

አቤቱታ

የቀረበበት

ውሳኔ

መሰረታዊ

የሔግ

ስህተት

የተፇጸመበት

መሆን

አሇመሆኑን ሇክርክሩ ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርምረናሌ።
በዚህም መሰረት ተጠሪውን ከማህበር አባሌነት ሇማሰናበት በውክሌና ዴምጽ የሰጡት አባሊት
ዴምጽ

ሉቆጠር

አይገባውም

በሚሌ

የተሰጠውን

የውሳኔ

ክፌሌ

በተመሇከተ

ማንኛውም

የመሰረታዊ ማህበር አባሌ በስብሰባ ሊይ ተገኝቶ ራሱ ዴምጽ መስጠት ያሇበት ስሇመሆኑ በኅብረት
ስራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/1991 /በአዋጅ ቁጥር 402/1996 እንዯተሻሻሇ/ በአንቀጽ18 (2)
ስር

ተመሌክቶአሌ።ማንኛውም አባሌ በጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ በአካሌ ተገኝቶ ዴምጽ መስጠት

ያሇበት ስሇመሆኑም የአመሌካች ማህበር መተዲዯሪያ ዯንብ በአንቀጽ 8 (1) ስር በግሌጽ
ያመሇክታሌ።ይህ አጠቃሊይ መርህ ሉታሇፌ የሚችሇው መረጃ ሉቀርብበት የሚችሌ ከአቅም በሊይ
የሆነ ችግር ሲያጋጥም ስሇመሆኑም በዚሁ ዯንብ በአንቀጽ 21.1.5 ስር ተመሌክቶአሌ።በተያዘው
ጉዲይ ተጠሪውን ከማህበሩ አባሌነት ሇማሰናበት አራት ሰዎች ዴምጽ የሰጡት በውክሌና መሆኑ
አሌተካዯም።ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር ሲያጋጥም በውክሌና ዴምጽ መስጠት እንዯሚቻሌ ገሌጾ
አመሌካች በሰበር አቤቱታው የተከራከረ ቢሆንም አራቱ ሰዎች በውክሌና ዴምጽ እንዱሰጡ
የተዯረገው ከአቅም በሊይ በሆነ ችግር ምክንያት ስሇመሆኑ በ02/13/2000 ዒ.ም. በተያዘው ቃሇ
ጉባኤ ሊይ የተገሇጸ ነገር ስሊሇመኖሩ እና በዚህ ረገዴ አመሌካቹ በስር ፌርዴ ቤቶች ያቀረበው
ማስረጃ ስሊሇመኖሩ ተጠሪው በሰበር መሌሳቸው ያቀረቡትን የክርክር ነጥብ አመሌካቹ በመሌስ
መሌሱ ማስተባበያ አሌሰጠበትም።ጉዲዮችን በውክሌና የማስፇጸም መብትን አስመሌክቶ በአዋጁ

305

እና በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች በሔገ መንግስቱ፣በቤተሰብ ሔጉ
እና በፌትሏብሓር ሔጉ የተመሇከቱትን አግባብነት ያሊቸውን ዴንጋጌዎች የሚቃረኑ ናቸው
በማሇት አመሌካች እያቀረበ ያሇው ክርክርም የአዋጅ ቁጥር 147/1991 ‛ን“ ዒሊማ እና የማህበሩን
መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 8 (1) እና

21.1.5 ግሌጽ ዴንጋጌዎች መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ

ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባ ሆኖ አሌተገኘም።በመሆኑም ማንኛውም የማህበሩ አባሌ በጠቅሊሊ
ጉባኤ በሚተሊሇፈ ውሳኔዎች ሊይ ዴምጽ መስጠት ያሇበት በመርህ ዯረጃ በአካሌ ተገኝቶ
ስሇመሆኑ በአዋጁ እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ ሊይ በግሌጽ የተመሇከተ እስከሆነ ዴረስ እና የዚህን
መርህ ተፇጻሚነት የሚያስቀር የተሇየ ሁኔታ የነበረ ስሇመሆኑ በስር ፌርዴ ቤቶች በአመሌካቹ
የቀረበ ክርክር እና ማስረጃ እስከላሇ ዴረስ ተጠሪውን ከማህበሩ አባሌነት ሇማሰናበት በውክሌና
ዴምጽ የሰጡት አባሊት ዴምጽ ሉቆጠር የሚገባው አይዯሇም በማሇት በስር ፌርዴ ቤቶች
የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ የሚነቀፌበትን ሔጋዊ ምክንያት አሊገኘንም።
ተተኪ አባሊትን በተመሇከተ ስምንቱ ተተኪ አባሊት በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ ተገኝተው
ተጠሪውን ከማህበር አባሌነት በማሰናበት ውሳኔ ሊይ ዴምጽ የሰጡት በ02/13/2000 ዒ.ም መሆኑ
እና አመሌካቹ ማህበር ተጠቃሾቹ ግሇሰቦች በላልች አባሊት ምትክ በማህበሩ የገቡ ስሇመሆኑ
ሇክፌሇ ከተማው የማህበራት ማዯራጃና ማስፊፉያ ጽ/ቤት የገሇጸው ዴምጹ ከተሰጠ ከአንዴ ወር
በኃሊ

በ27/01/2001

ዒ.ም

መሆኑን

የሽምግሌና

ጉባኤው

ውሳኔ

ያመሇክታሌ።አመሌካቹም

የእነዚህን ፌሬ ነገሮች ክንውን ቅዯም ተከተሌ አስመሌክቶ ያቀረበው የማስተባበያ ክርክር የሇም።
ስምንቱ

ተተኪ

ማናቸውንም

አባሊት

ዒይነት

በማህበሩ

ሰነዴ

አባሌነት

ማሇትም

የተተኩበትን

አግባብ

የውርስ፣የስጦታ፣የሽያጭ፣ዴርሻ

በሚያመሇክት

ማህበሩ

የማስተሊሇፌ፣በተተኪ

አባሌነት የመቀበሌ ቃሇ ጉባኤ እና መሰሌ ሰነድችን እንዱያቀርብ ተጠይቆ ማቅረብ ያሌቻሇ
ስሇመሆኑም በጉባኤው ውሳኔ ሊይ ሰፌሮ ይገኛሌ።አመሌካቹ እነዚህ ሰነድች ተሟሌተው የነበረ
ስሇመሆኑ በሰበር አቤቱታው ሊይ ያቀረበው ክርክር የሇም።እንዱህ ከሆነ ዯግሞ ተተኪ አባሊቱ
ተጠሪው ከማህበር አባሌነት እንዱሰናበቱ ዴምጽ በሰጡበት ቀን በርግጥ የማህበሩ አባሊት የነበሩ
መሆኑን ማረጋገጥ የሚቻሌበት አግባብ አይኖርም።በመሆኑም ተተኪ አባሊት ናቸው በተባለት
ሰዎች የተሰጠውንም ዴምጽ

ባሇመቀበሌ በስር ፌርዴ ቤቶች የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌም

የሚነቀፌ ሆኖ አሌተገኘም።
ተጠሪን ከማህበሩ ሇማሰናበት በውክሌና ዴምጽ የሰጡት እና ተተኪ አባሊት የሆኑትም ጭምር
የማህበሩ አባሊት ናቸው ወይም አይዯለም ሳይባሌ ዴምጻቸው አይቆጠርም ተብል የመወሰኑን
አግባብነት ሇማጣራት በሚሌ ሇክርክሩ በጭብጥነት የተያዘውን ነጥብ በተመሇከተ በመሰረቱ
በጉባኤው ዘንዴ አከራካሪ ሆኖ የቀረበው እና ውሳኔ ያረፇበት ጭብጥ ተጠቃሾቹ ግሇሰቦች
ተጠሪውን ከማህበሩ አባሌነት ሇማሰናበት በተሊሇፇው ውሳኔ ሊይ የሰጡት ዴምጽ ሉቆጠር ይገባሌ
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ወይስ አይገባም? የሚሌ እንጂ የማህበሩ አባሊት ናቸው ወይስ አይዯለም? የሚሌ ባሇመሆኑ
የጉባኤው ውሳኔ የዴምጽ አሰጣጥ ስርዒቱን በተመሇከተ ካሌሆነ በቀር በላልች ጉዲዮች ረገዴ
የተጠቃሾቹን ግሇሰቦች መብት የሚነካ አይዯሇም።በመሆኑም በውክሌና ዴምጽ የሰጡትም ሆነ
ተተኪ አባሊት ከማህበሩ ጋር ያሊቸውን የግንኙነት ሁኔታ በጭብጥነት መያዙም ሆነ በዚህ ነጥብ
ሊይ ውሳኔ ማሳረፈ አስፇሊጊ

የሚሆንበት ምክንያት አሌተገኘም።

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ነው ሇማሇት
የሚቻሌ ሆኖ ስሊሌተገኘ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቶአሌ።
ው ሳ ኔ
1. በአዋጅ ቁጥር 147/1991 መሰረት በተቋቋመው የሽምግሌና ጉባኤ በ01/11/2003 ዒ.ም.
በአብሊጫ ዴምጽ ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 115209
በ16/03/2007 ዒ.ም. የተሻሻሇው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1)
መሰረት ፀንቶአሌ።
2. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ።
3. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ።

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
መ/ይ

307

