
 

 308 

የሰ/መ/ቁ. 45371 

የካቲት 8 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሃይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የገነተ-ጽጌ ቅ/ጊዮርጊስ ማህበር በኩር ሰንበቴ - ም/ሰብሣቢ ዯሣሇኝ ዱባባ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. አቶ ማሞ ተሰማ - ቀረቡ 

  2. አቶ ጌታቸው ይሌማ - ቀረቡ 

  3. ወ/ሮ ወይንሸት ሙሊት - ቀረቡ 

ብ ይ ን 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በፋ/መ/ዯረጃ ፌ/ቤት ነው፡፡ ተጠሪች ሇፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ 
በአመሌካች ማሔበር ውስጥ አባሌ መሆናቸውን ገሌፀው ማሔበሩ ያሇአግባብ ሇ6 ወራት ከማህበሩ ስሊገዲቸው ይኸው 
ውሳኔ እንዱነሳሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አመሌካችም ሇቀረበው ክስ የተሇያዩ መቃወሚያዎችና በአማራጭ መሌስ የሰጠ ሲሆን 
በመሌሱም አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተጠሪዎቹ ከማሔበሩ የታገደት የማሔበሩን ገንዘብ ገቢ አሊዯርግም በማሇታቸው እና 
ሦስተኛ ተጠሪ ዯግሞ በስብሰባ ሊይ ፀያፌ ንግግር በማናገራቸው በመሆኑ እገዲው ተገቢ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
ፌ/ቤቱም አመሌካች ያቀረባቸውን መቃወሚያዎች ውዴቅ በማዴረግ ተጠሪዎቹ ጥፊት ሇመፇፀማቸው በቂ ማስረጃ 
አሌቀረበም በሚሌ እግደ ተነስቶ ከሙለ መብታቸው ጋር ወዯ ማሔበሩ አባሌነት እንዱመሇሱ ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ ሊይ 
አመሌካች ሇፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም ፌ/ቤቱ ግራ ቀኙን አከራክሮ የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ 
አጽንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ሲሆን አመሌካች በቅሬታው በዋናነት ተጠሪዎች የታገደት 
በማሔበሩ የመጨረሻ የስሌጣን አካሌ በመሆኑ ፌ/ቤቱ ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የሇውም፣ተጠሪዎችም የታገደት 
በጥፊታቸው በመሆኑ ውሳኔው ሉሻር ይገባሌ የሚሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ይህ ችልትም የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ችልት 
ያስቀርባሌ በማሇቱ ግራ ቀኙ ክርክራቸውን በፁሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን መርምሯሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች በስር ፌ/ቤት ባቀረቡት ክስ አመሌካች ከማህበሩ ያሇአግባብ ያገዲቸው መሆኑን ጠቀሰው ይኸው ውሳኔ 
እንዱነሳሊቸው ነው የጠየቁት፡፡ አመሌካች ዯግሞ በተጠሪዎችን ከማህበሩ ማገደን ሳይክዴ እርምጃው ተገቢ ነው በማሇት 
ነው የሚከራከረው፡፡ በመሆኑም በዚህ ጉዲይ በጭብጥነት ሉመሇስ የሚገባው ተጠሪዎቹ ሇ6 ወር ሉታገደ ይገባሌ 
አይገባም የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ ከክርክሩ ሂዯት እንዯተገነዘብነውም ተጠሪዎች ጥፊት አጥፌተዋሌ በሚሌ ከማህበሩ 
የታገደት ከጥር 25 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ነው፡፡ የታገደትም ሇ6 ወራት ስሇመሆኑ ተጠሪዎች በክሳቸውም የጠቀሱት 
ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ጉዲይ በክርክር ሊይ እያሇ ግን ተጠሪዎቹ ከማህበሩ የታገደበት የጊዜ ገዯብ አብቅቷሌ፡፡ ጊዜው ካበቃ 
ዯግሞ እገዲው አግባብ ነው አይዯሇም የሚሇው ነጥብ መወሰኑ ውጤት የሚኖረው አይሆንም፡፡ ምክንያቱም ሇክሱ 
ምክንያት የሆነው ጉዲይ አብቅቷሌና ነው፡፡ ክሱ በሚቀጥሌበት በማንኛውም ጊዜ ሇክሱ ምክንያት የሆነው ነገር መቋረጡን 
ወይም ጨርሶ መቅረቱን ፌ/ቤቱ በቂ በሆነ ማስረጃ የተገነዘበው ከሆነ ክሱን ሉዘጋው እንዯሚችሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 
280 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የእገዲውን ግዜ በመጠናቀቁና የክሱም ምክንያት በዚሁ ስሇተቋረጠ ክርክሩ 
ሉቀጥሌ የሚገባበት የሔግ ምክንያት አይኖርም፡፡ በመሆኑም ተጠሪዎች ሉታገደ ይገባሌ አይገባም የሚሇውን ፌሬ ጉዲይ 
መወሰን ሳያስፇሌግ መዝገቡን መዝጋቱ ተገቢ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ትእዛዝ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ት እ ዛ ዝ 

 ሇክሱ ምክንያት የሆነው ነገር ስሇተቋረጠ መዝገቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 280 መሰረት ተዘግቷሌ፡፡ 

 መዝገቡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 
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