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 የሰ/መ/ቁጥር---153617 

    ቀን-መስከረም 21 ቀን 2011 ዒ.ም 

                   ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

  በዔዉቀት በሊይ 

  እንዲሻዉ አዲነ 

  ኃይለ ነጋሽ  

  እትመት አሰፊ 

አመሌካች:- አቶ ዯሱ ታምሩ    

ተጠሪ፡- ፇያ ጠቅሊሊ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ ማህበር 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ሇዚህ ሰበር ክርክር መነሻ የሆነው ጉዲይ የተጀመረው በፋዳራሌ መጀመሪያ 

ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በዚሁ ፌ/ቤት ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ያቀረቡት ክስ ይዘት፡- 

የተጠሪ አባሊት እናብብ ጠቅሊሊ የኮንስትራክሽን ስራ ኃ/የተ/የህብረት ስራ ማህበር በሚሌ 

ተዯራጅተን ስንሠራ ቆይተን ወዯ ፉያ ጠቅሊሊ ስራ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

በሚሌ ወዯ ንግዴ ማህበር ቀይረናሌ፡፡ አመሌካች የዚህ ማህበር ስራ አስኪያጅ በመሆን 

ከሰኔ ወር 2003 ዒ.ም እስከ መጋቢት 26 ቀን 2006 ዒ.ም ሲሠራ በቆየበት ወቅት 

በተሇያየ ምክንያት የወሰዯዉና ማህበሩ ሊይ ጉዲት ያዯረሰዉን በጠቅሊሊዉ ብር 

83,517.18 ይክፇሇን የሚሌ ነዉ፡፡ 

አመሌካች በሰጠዉ መሌስ በስራ አስኪያጅነት የሠራሁት ማሔበሩ የሔብረት 

ሥራ ማህበር በነበረበት ወቅት እንጂ የንግዴ ማህበር ከሆነ በኃሊ ሥራ አስኪያጅ አቶ 

አሇማየሁ አደኛ ነበር፡፡ ዲኝነት የተጠየቀባቸዉን ገንዘቦች ሇመክፇሌ በወቅቱ የሂሳብ 

ሠራተኛ ወይም ገንዘብ ያዥ ስሊሌነበርኩ ሇመክፇሌ ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት 

ተከራክሯሌ፡፡ 

ጉዲዩን በቅዴሚያ የተመሇከተዉ የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት የግራ 

ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ በኃሊ መርምሮ አመሌካች ተጠሪ ዲኝነት የጠየቀዉን 
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ገንዘብ ሇመክፇሌ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት ብር 83,517.18 ሇተጠሪ እንዱከፌሌ 

ወስኗሌ፡፡ በዚህ ዉሳኔ ቅር ተሰኝተዉ አመሌካቾች ባቀረቡት ይግባኝ መነሻነት ጉዲዩን 

የተመሇከተዉ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ግራቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ አመሌካች 

ኃሊፉነት አስከትሎሌ የተባሇዉን ዴርጊት የፇጸመዉ የተጠሪ ማህበር ወዯ ንግዴ ማህበር 

ከመቀየሩ በፉት እናብብ ጠቅሊሊ የኮንስትራክሽን ስራ ኃ/የተ/የህብረት ስራ ማህበር 

በነበረበት ወቅት በመሆኑ በአዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 47 እና 49 መሠረት ጉዲዩን 

ሇማየት ስሌጣን ያሇዉ የሽምግሌና ዲኝነት አካሌ እንጂ ሇመዯበኛ ፌ/ቤት ቀርቦ አይዯሇም 

በማሇት የስር ፌ/ቤት የስረ-ነገር ስሌጣን ሳይኖረዉ የሰጠዉ ዉሳኔ ነዉ ያሇዉን ዉሳኔ 

በመሻር ወስኗሌ፡፡ በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ተጠሪ ያቀረበዉን ይግባኝ የተመሇከተዉ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ግራ ቀኙን ካከራከረ በኃሊ መርምሮ ክስ 

በተመሠረተበት ወቅት ተጠሪ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሔብረት ሥራ ማሔበር መሆኑ ቀርቶ 

ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በመሆኑና በአዋጅ ቁጥር 147/91 የሚተዲዯር ሳይሆን 

በንግዴ ሔጉ የሚገዛ በመሆኑ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩ የሚታየዉ በሽምግሌና 

ዲኝነት ነዉ በማሇት መዯበኛ ፌ/ቤት የስረ-ነገር የዲኝነት ስሌጣን የሇዉም ሲሌ የስር 

ፌ/ቤትን ዉሳኔ መሻሩ ተገቢ አሇመሆኑን በመግሇጽ ዉሳኔዉን ሽሮ የፌሬ ጉዲይ 

ይግባኙን ተመሌክቶ ተገቢዉን ይወስን ዘንዴ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን 

በመመሇስ ወስኗሌ፡፡ ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ውሳኔ ሊይ አመሌካች ቅር 

በመሰኘታቸዉ ዉሳኔዉን ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

አመሌካች ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ይዘት፡- በእናብብ ጠቅሊሊ የኮንስትራክሽን 

ስራ ኃ/የተ/የህብረት ስራ ማህበር እና በፇያ ጠቅሊሊ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

መካከሌ በዉሌም ሆነ በሔግ ሊይ የተመሠረተ ግንኙነት ሳይኖር እንዱሁም ግንኙነት 

እንዲሊቸዉም ክርክርም ሆነ ማስረጃ ቀርቦ ባሌተረጋገጠበት የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት 

ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ ከመጀመሪያዉ ክሱን ሇማቅረብ የቻሇዉ የቀዴሞ የሔብረት 

ሥራ ማህበሩ መብትና ግዳታዎች በሙለ ወዯ አሁኑ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 

በመሇወጡ ምክንያት መሆኑን በግራ ቀኙ ከቀረበዉ ክርክር እና ማስረጃ መገንዘብ 

ይቻሊሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ የተሳሳተ ነዉ፡፡ የሔብረት ሥራ ማህበሩ ከፇረሰ 

ከዒመታት በኋሊ ክስ የቀረበዉ በላሊ ማህበር ስም ነዉ፡፡ በላሊ በኩሌ ተጠሪ ኃ/የተ/የግሌ 

ማህበሩን የሚመሇከቱትን ብቻ በመሇየት ክስ አሌመሠረተም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ 
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መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤትም ሆነ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩን 

ሇማየት በሔብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 49(3) እና የፋዳራሌ 

ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 91745 የሰጠዉን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም በሚቃረን 

መሌኩ የሰጡት ዉሳኔ ተሽሮ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ይጽናሌኝ 

የሚሌ ነዉ፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ የተጠሪ ዴርጅት ቀዯም ብል 

እናብብ ጠቅሊሊ የኮንስትራክሽን ሥራ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የሔብረት ሥራ ማህበር ነበር 

በማሇት በይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሲወሰን ምንም ዒይነት ማስረጃ ሳይቀርብና በሔብረት 

ሥራ ማህበርና ኃ/የተ/የግ ማህበር መካከሌ ያሇዉ ሌዩነት ከግንዛቤ ዉስጥ ሳይገባ ነዉ 

በማሇት አመሌካች ያቀረበዉን ቅሬታ ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ 

የተባሇ ሲሆን ግራ ቀኙ መሌስ እና የመሌስ መሌስ በጽሁፌ በማቅረብ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ተጠሪ የሰጠዉ መሌስ ይዘት፡- እናብብ ጠቅሊሊ የኮንስትራክሽን ስራ 

ኃ/የተ/የህብረት ስራ ማህበር በጥቃቅንና አነስተኛ ሲዯራጅ የነበረዉ ስያሜ ሲሆን በ2004 

ዒ.ም ወዯ ፇያ ጠቅሊሊ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግሌ ማህበር በሚሌ የስያሜ ሇዉጥ 

አዴርጓሌ፡፡ በሁሇቱ መካከሌ የስም ሇዉጥ እጂ የአባሊትም ሆነ የንብረት ሌዩነት 

በላሇበት ሁኔታ ምንም የሔግ ግንኙነት የሊቸዉም የሚሇዉ ቅሬታ ተገቢነት የሇዉም፡፡ 

የቀዴሞ ማህበር አባሊቱንና ንብረቱን በመያዝ የተጠሪን ንግዴ ማህበር መስከረም ወር 

2006 ዒ.ም ሲቀየር አመሌካች እስከ መጋቢት 2006 ዒ.ም በሥራ አስኪያጅነት 

አገሌግሇዉ ከማህበር አባሌነት ተሰናብተዋሌ፡፡ አመሌካች ሥራ አስኪያጅ በነበሩበት ጊዜ 

ሁለ ሊዯረሱት ጉዴሇት በአንዴ ሊይ ከሚጠየቁ በቀር ተጠሪ ክስ ማቅረብ ያሇበት ሇይቶ 

ነዉ የሚሇዉ ክርክር ተገቢነት የሇዉም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ያቀረበዉ ቅሬታ ተገቢነት 

የላሇዉ በመሆኑ ዉዴቅ ይዯረግሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ አመሌካች በሰጡት የመሌስ መሌስ 

አቤቱታቸዉን በሚያጠናክር መሌኩ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የግራ ቀኙ ክርክር በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተዉን የሚመስሌ ሲሆን ከስር 

ፌ/ቤት ዉሳኔ እና ጉዲዩ ሇሰበር ያስቀርባሌ ተብል ከተያዘዉ ጭብጥ ጋር በማገናዘብ 

መርምረናሌ፡፡ መርምረን እንዯተገነዝብነዉ ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ ሲያቀርብ 

የጠየቀዉ ዲኝነት ፉያ ጠቅሊሊ ኮንስትራክሽን ኃ/የተ/የግ/ማህበር ተብል ከመመዝገቡ 

በፉት እናብብ ጠቅሊሊ የኮንስትራክሽን ሥራ ኃ/የተ/የህብረት ሥራ ማህበር በሚሌ 
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በሚታወቅበት ወቅት አመሌካች የማህበሩ ሥራ አስኪያጅ ሆኖ ሲሠራ ሇግሌ ጥቅሙ 

ያዋሇዉንና በላሊ መንገዴ በዴርጅቱ ሊይ ያዯረሰዉን ጉዲት በዴምሩ ብር 83,517.18 

እንዱከፌሇዉ ሲሆን የፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ግራ ቀኙን አከራክሮና ማስረጃ 

መርምሮ አመሌካች ሙለን ገንዘብ እንዱከፌሌ ወስኖበታሌ፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

በበኩለ ወዯ ፌሬ ጉዲይ ክርክሩ ሳይገባ ሇክሱ መነሻ የሆነዉ ነገር ማሔበሩ የሔብረት 

ሥራ ማሔበር በነበረበት ወቅት የተፇጸመ ተግባርን መነሻ ያዯረገ በመሆኑ በአዋጅ 

ቁጥር 149/91 አንቀጽ 49 እና 47 መሰረት ስሌጣን የተሰጠዉ ሇሽምግሌና ዲኝነት አካሌ 

በመሆኑ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ዒይቶ ሇመወሰን ስሌጣን የሇዉም በማሇት ዉሳኔዉን 

ሽሮታሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በበኩለ ክርክሩ እየተዯረገ 

ያሇዉ ከሔብረት ሥራ ማሔበር ጋር ሳይሆን ኃሊፉነቱ ከተወሰነ የግሌ ማሔበር ጋር 

በመሆኑ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ዒይቶ የመወሰን ስሌጣን አሇዉ በማሇት የከፌተኛዉን 

ፌ/ቤት ዉሳኔ በመሻር የፌሬ ጉዲይ ክርክሩ ተመሌክቶ እንዱወስን መሌሶሇታሌ፡፡ 

በመሠረቱ በአዋጅ ቁጥር 147/91 አንቀጽ 47 እና 49 መሠረት ጉዲዩ በቅዴሚያ 

በእርቅ ካሊሇቀ በሽምግሌና ዲኝነት የሚታየዉ በአንዴ ማሔበር እና በአባሊቱ ወይም 

በቀዴሞ አባለ ወይም በአመራሩ ወይም በቀዴሞ አመራሩ ወይም ከላሊ ማሔበር ጋር 

ክርክር ሲኖር ነዉ፡፡ አንዴ ማሔበር ሔሌዉናዉ ካበቃ በኃሊ ወይም መብትና ግዳታዉ 

የሔብረት ሥራ ማሔበር ወዯ አሌሆነ የንግዴ ማሔበር ተሊሌፍ በሚገኝበት ወቅት 

ክርክሩ በሽምግሌና ዲኝነት ይታያሌ የሚሌ የሔግ ዴንጋጌ ባሇመኖሩ መዯበኛ ፌ/ቤቶች 

ጉዲዩን ሇማየት የስረ-ነገር ስሌጣን ይኖራቸዋሌ፡፡ 

በተያዘዉ ጉዲይ በስር ፌ/ቤት ከሳሽ የሆነዉ የአሁኑ ተጠሪ ከሔብረት ሥራ 

ማሔበር የተሊሇፇሌኝ መብትና ግዳታ አሇኝ አሇ እንጂ ራሱ ኃ/የተወሰነ የግሌ ማሔበር 

በመሆኑ ጉዲዩን ሇሽምግሌና ዲኝነት ሇመወሰዴ የሚገዯዴበት አግባብ የሇም፡፡ ስሇሆነም 

አመሌካች የሔብረት ሥራ ማሔበሩ የቀዴሞ አባሌ በመሆኑ ብቻ ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 

147/91 አንቀጽ 47 እና 49 መሠረት በሽምግሌኛ ዲኝነት ሉታይ ይገባሌ በማሇት 

ያቀረበዉ ክርክር ተገቢነት የሇዉም፡፡ 

        ላሊዉ ግራ ቀኙን ያከራከረዉና የአመሌካች አቤቱታ ሇሰበር ያስቀርባሌ ሲባሌ 

የተያዘዉ ጭብጥ ተጠሪ የቀዴሞዉ እናብብ ጠቅሊሊ የኮንስትራክሽን ሥራ ኃሊፉነቱ 

የተወሰነ የሔብረት ሥራ ማሔበር መብትና ግዳታ የተሊሇፇሇት ዴርጅት ስሇመሆኑ 
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ማስረጃ ሳይቀርብና በሁሇቱ ማሔበራት መካከሌ ያሇዉ ሌዩነት ከግንዛቤ ዉስጥ ሳይገባ 

ዉሳኔ መሠጠቱ በአግባቡ ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሇዉን ጭብጥ በተመሇከተ 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ዒይቶ የመወሰን የዲኝነት ስሌጣን 

አሇዉ ሲሌ ወሰነ እንጂ በሁሇቱ ማሔበራት መካከሌ የመብትና ግዳታዎች መተሊሇፌ 

መኖሩን አስመሌክቶ በማስረጃ የተዯገፇ ነዉ ወይስ አይዯሇም የሚሇዉን የፌሬ ጉዲይ 

ክርክር ዒይቶ አሌወሰነም፡፡ ይሌቁንም ይግባኝ ሰሚዉ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት የፌሬ 

ጉዲይ ክርክሩን ተመሌክቶ እንዱወሰን መሌሶሇታሌ፡፡  

        በመሰረቱ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ እና በአዋጅ ቁጥር 

25/88 አንቀጽ 10 መሰረት ሇዚህ ችልት የተሰጠው ስሌጣን መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበትን የመጨረሻ ውሳኔ ማረም እንጂ ፌሬ ነገርን የማጣራት እና ማስረጃ 

የመመዘን ስሌጣን አይዯሇም፡፡ አመሌካች ያነሳውን የፌሬ ጉዲይ ክርክርን በተመሇከተ ገና 

የመጨረሻ ውሳኔ ያሌተሰጠበትና በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ታይቶ እንዱወሰን የተመሇሰ 

በመሆኑ በዚህ ረገዴ የመጨረሻ ውሳኔ ባሌተሰጠበት ጉዲይ አመሌካች ያቀረበው ቅሬታ 

በሰበር የሚታይ አይሆንም፡፡  

       ሲጠቃሇሌ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ተጠሪ የሔብረት 

ስራ ማህበር አሇመሆኑን በማረጋገጥ መዯበኛ ፌ/ቤት ጉዲዩን ሇማየት የስረ-ነገር ስሌጣን 

አሇው በማሇት የፌሬ ጉዲይ ክርክሩን ተመሌክቶ እንዱወስን ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት 

መመሇሱ የሚነቀፌበት በቂ ምክንያት ባሇመኖሩ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ተፇጽሞበታሌ 

ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በመሆኑም የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ዉ ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ 149468 ጥር 24 ቀን 

2010 ዒ.ም የተሰጠዉ ዉሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡ 

2. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇዉን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸዉን ይቻለ፡፡ 

      መዝገቡ ዉሳኔ ያገኘ ስሇሆነ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

መ/ይ  
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