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                                   የሰ/መ/ቁ. 153981 

መስከረም 21 ቀን 2011 ዒ.ም 

 

ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

          ሙስጠፊ አህመዴ 

                                   አብርሃ መሰሇ 

     ፇይሳ ወርቁ 

        ጳውልስ ኦርሺሶ         

  

አመሌካች፡- ሚሲስ ሲያዎ ድንግ - ጠበቃ ሃፌቶም ከሰተ - ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1. ሚስተር ድንግዩ ቸን   

           2. አቢስንያ ቴክኖልጂ አዲፕቴሽን ሴንተር ኃ/የተ/የግ/ማህበር  ጠበቃ 

አብደራህማን አሌአቂብ- ቀረቡ፡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ   ር   ዴ 

     ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የስር ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የህግ 

ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት ያቀረቡትን የሰበር 

አቤቱታ አጣርቶ ሇመወሰን ነው፡፡ ጉዲዩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት የአሁን ተጠሪዎች ከሳሾች አመሌካች ዯግሞ ተከሳሽ 

በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ የተጠሪዎች ክስ ይዘትም አመሌካች በሁዋ ኢ ስሜንት የተወሰነ 

የግሌ ማህበር ውስጥ ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ የተሸሙት ሇአራት ዒመታት በመሆኑ፤ 

ምንም ዒይነት የባሇአክስዮኖች ስብሰባ ጠርተው የማያውቁ በመሆናቸው፤ ዒመታዊ 
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የሑሳብ ሪፖርትም ሆነ የትርፌ ክፌፌሌ ተዯርጎ የማያውቅ በመሆኑ፤ ሽያጭ እየዯበቁና 

ግብር እየሰወሩ በገቢ ሰብሳቢ ቢሮ ዴርጅቱ እንዱቀጣ ያዯረጉ በመሆናቸው ከስራ 

አስኪያጅነታቸው ይሻርሌን፤የዴርጅቱ ሑሳብና ሁኔታ ኦዱት እንዱዯረግሌን በማሇት ክስ 

አቅርበዋሌ፡፡ 

የስር ተከሳሽ የነበሩት አመሌካች በሰጡት መሌስ የዴርጅቱ ባሇአክስዮኖች 

በ03/10/2001፤ 20/07/2002 እና በ23/11/2003 ዒ.ም በተዯረጉ ውሳኔዎች ማህበሩ 

የማቋቋም ውሳኔዎች ተሻሽሎሌ፤2ኛ ተጠሪ ምንም ገንዘብ አሊወጣም፤ስራ አስኪያጅ 

የማንሳት ጉዲይ በባሇአክስዮኖች ስብሰባ ሊይ አብሊጫ ዴምፅ ዴጋፌ ሳያገኝ በመቅረቱ 

ያሌተተካ በመሆኑ በፌርዴ ቤት ሉወሰን የሚችሌ አይዯሇም፤በመመስረቻ ጽሁፌና 

በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት ስብሰባ የመጥራት ኃሊፉነት የሁለም ባሇአክስዮኖች ግዳታ 

ነው፤አመሌካች ስብሰባ ተጠርተው ቀርተው አያቁም፤ስብሰባውም እ.ኤ.አ ዱሴምበር 27 

ቀን 2014 እና ጃንዋሪ 20 ቀን ተዯርጓሌ፤የሁለም በጀት ዒመት ሑሳብ 

ተዯርጓሌ፤ትርፌ ክፌፌሌ ተዯርጎ ተጠሪዎች ገንዘብ ወስዯዋሌ፤ከስራ አስኪያጅነት 

ሉያስነሳ የሚችሌ ጥፊት አሌሰራሁም፤የዴርጅቱ ሑሳብ በየዒመቱ ኦዱት ተዯርጎ ግብር 

የሚከፇሌ ሁኖ እያሇ በ3ኛ ወገን የሚመረመርበት ምክንያት የሇም በማሇት መሌስ 

ካቀረቡ በኋሊ ዴርጅቱ በስዴሳ ሚሌዮን ቢቋቋም አመሌካችና 1ኛ ተጠሪ እያንዲንዲችን 

45% ዴርሻ ሲኖረን 2ኛ ተጠሪ ዯግሞ 10% ዴርሻ ነበራቸው፡፡ አመሌካችና ተጠሪዎች 

ባዯረግነው ስምምነት ከ14 ሚሌዮን በሊይ መዋጮ ያዋጣሁ ቢሆንም ተጠሪዎች መዋጮ 

ያሌከፇለ በመሆናቸው በተሇያየ ጊዜ በተዯረጉ ስምምነቶች መዋጮው እንዱከፌለ /ላሊ 

ግሇሰብ እንዱከፌሌሊቸው ጭምር/ የተስማማ ቢሆንም ምንም ዒይነት መዋጮ አዋጥተው 

የማያውቁ በመሆናቸው እ.ኤ.አ ጃንዋሪ 22 ቀን 2015 ከተዯረገው ስብሰባ ጀምሮ 

የሑሳብ ሪፖርት ፀዴቆ ትርፌ ክፌፌሌ እንዱዯረግ በተያዘው አጀንዲም ምንም ስምምነት 

መዴረስ አሌቻሇም በስራ አስኪያጅ ይነሳ ጉዲይ ከፌተኛ አሇመግባባት ተፇጥሯሌ፤ 

በውጭ ኦዱተር የተሰራውን የማህበሩ ሑሳብ ተጠሪዎች ሇማጽዯቅ እምቢተኛ 

ሁኗሌ፤ተጠሪዎች ባቀረቡት ክስ መነሻነትም የማህበሩ ህሌውና አዯጋ ሊይ 

ወዴቋሌ፤በአጠቃሊይ በመዋጮ፤ስራ አስኪያጅ ሹመት፤ትርፌ ክፌፌሌ፤በኦዱት ሪፖርትና 

የማህበሩ አመራር ዙሪያ በአባሊት መካካሌ አሇመግባባት እና ብርቱ ጭቅጭቅ የተፇጠረ 

በመሆኑ ማህበሩ እንዱፇርስ እና ንብረት አጣሪ እንዱሾም የተከሳሽ ከሳሽነት አቅርበው 
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ተጠሪዎች በበኩሊቸው ማህበሩ ሉፌርስ አይገባውም የሚሌ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡ ጉዲዩን 

በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የቀረበው መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ በፌሬ 

ነገሩ ሊይ የግራ ቀኙ ክርክር ከሰማና ማስረጃ ከመዘነ በኋሊ ማህበሩ ሉፌርስ ይገባሌ? 

ወይስ አይገባም? የሚሇውን ጭብጥ በማስቀዯም የተፇጠረው ግጭት መሰረታዊ ግጭት 

አይዯሇም፤አንደ ማህበርተኛ በወሰነው ወይም በሰራው ላሊው ዯስተኛ ወይም ተጠቃሚ 

ካሇመሆኑ የተነሳ አሇመግባባት ነው፤ማፌረስ የመጨረሻ መፌትሓ ነው፤የተጠቀሱ 

ምክንያቶች አሇመግባባት እና ብርቱ ጭቅጭቅ ፇጥሯሌ የሚባለ አይዯለም በማሇት 

ማህበሩ ሉፌርስ አይገባውም፤በመቀጠሌ አመሌካች ከተሾሙ አንስቶ 4 ዒመት 

ያሇፇባቸው በመሆኑ፤ዴርጅቱ እንዲሌተቀጣ ቢገሌጹም የተወሰነ ገንዘብ እንዯከፇሇ 

ማመናቸው፤በየዒመቱ ስበሰባ እየጠሩ የሑሳብ እና የስራ ሪፖርት ያቀረቡ ስሇመሆናቸው 

ያቀረቡት ክርክር የሇም በማሇት ክስራ አስኪያጅነታቸው ሉነሱ ይገባሌ በማሇት ወስኖ 

የዴርጅቱ ሁኔታና ሑሳብ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በኦዱተር እንዱጣራ ሲሌ የሰጠው 

ውሳኔ በመቃወም አመሌካች ይግባኛቸው ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 

ተቀባይነት ሳያገኝ በፌ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ.337 መሰረት በትእዛዝ ሰርዞታሌ፡፡  

  የሰበር አቤቱታው የቀረበውም ይህንኑ የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ነው፡፡ አመሌካች የካቲት 13 ቀን 2010 ዒ.ም በፃፈት አቤቱታ የስር ፌርዴ 

ቤቶች ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስሔተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን 

ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ሇሰበር ችልት 

እንዱቀርብ በመዯረጉ ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡበት በታዘዘው መሰረት ሚያዚያ 25 

ቀን 2010 ዒ.ም የተፃፇ መሌስ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸው በማጠናከር 

የመሌስ መሌስ በመስጠት ተከራክረዋሌ፡፡  

   የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታ 

የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ 

ከተያዘው ጭብጥ አንፃር መርምረናሌ፡፡ ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው ተጠሪዎች 

ባቀረቡት ክስ አመሌካች ከስራ አስኪያጅነት ኃሊፉነታቸው እንዱነሱ ያቀረቡት መሰረት 

በማዴረግ የማህበሩ መመስረቻ ጽሁፌ አንቀጽ 10.4 መሰረት ከአራት ዒመት በኋሊ ላሊ 

ስራ አስኪያጅ እንዯሚመረጥ የተመሇከተ መሆኑን በመግሇጽ የስር ፌርዴ ቤቶች 
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የዯረሱበት ዴምዲሜ ከመሆኑም በሊይ በአጣሪው ችልትም በጭብጥነት ያሌተያዘ 

ከመሆኑ አንፃር አመሌካች ስራ አስኪያጅ እንዱመረጥ የተሰጠ ውሳኔ ቅር በመሰኘት 

ያቀረቡት አቤቱታ ተቀባይነት ያሇው ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች 

አጥብቀው የሚከራከሩበት ጉዲይ በማህበሩ አባሊት መካከሌ ብርቱ ጭቅጭቅ ተፇጥሮ 

እያሇ ማህበሩ ሉፌርስ አይገባም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበት ዴምዲሜ 

መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ የሚሌ ሲሆን ተጠሪዎች 

በበኩሊቸው የአመሌካችን የማህበሩ ይፌረስ ጥያቄ እና ምክንያት በንግዴ ህጉ አንዴ 

ማህበር ስሇሚፇርስበት ሁኔታ ከተዯነገጉት አንቀጽ 217 እና 218 ጋር በአግባቡ 

አገናዝበው የሰጡት ውሳኔ እና አተረጓጎም ምንም አይነት የህግ ስህተት የላሇበት ስሇሆነ 

ሉጸና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካቿ ምክንያታቸውን በዝርዝር በመግሇጽ 

ሂሳቡ ተጣርቶ ማህበሩ እንዱፇርስ እንዱወሰን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቅርበዋሌ፡፡ 

በቀረበው የዲኝነት ጥያቄ በግራ ቀኙ መካከሌ ዝርዝር ክርክር ከተዯረገ በኋሊ የፋዳራሌ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ማህበሩን ሇማፌረስ የሚያስችሌ በቂና ሔጋዊ ምክንያት 

ያሌተገኘ መሆኑን እንዱሁም የንግዴ ማህበሮች መቋቋምና በተሇያዩ የንግዴ፤የኢኮኖሚ 

ስራዎች ሊይ መሰማራት፤ሇአንዴ ሀገር የኢኮኖሚ እዴገትና እንቅስቃሴ ወሳኝ የሆነ ሚና 

ያሊቸው ሲሆን የሀገራት ኢኮኖሚ እዴገትም ከንግዴ ማህበሮች መቋቋም ጋር የተያያዘ 

ነው፡፡ በመሆኑም የንግዴ ማህበሮች መቋቋም፤መስፊፊት ብልም መፌረስ ከማህበርተኞች 

መብትና ጥቅም አሌፍ በሶስተኛ ወገኖች /ሰራተኞች፤ከማህበሩ ጋር የውሌ ግዳታ 

በሚገቡ ሰዎች በገንዘብ ጠያቂዎች ወዘተ../መብትና ጥቅም ሊይ እንዱሁም በአጠቃሊይ 

የሀገር ኢኮኖሚ እዴገትና እንቅስቃሴ ሊይ አለታዊ ውጤት የሚያስከትሌ በመሆኑ 

የንግዴ ማህበራት ጉዲይ በተሇይም የንግዴ ማህበራት መፌረስ ጉዲይ በአግባቡ እና 

በጥንቃቄ ሉታይ የሚገባው ጉዲይ መሆኑን ገሌጾ አመሌካቿን ጥያቄ በቀን 15/02/2010 

ዒ.ም. በዋሇው ችልት በተሰጠ ውሳኔ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚው ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ውሳኔን በማጽናት በቀን 29/05/2010 ዒ.ም. በዋሇው 

ችልት ትእዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ 

     በመሰረቱ የንግዴ ማህበሮች ከተቋቋሙ በኋሊ እንዯየአግባብነቱ በማህበርተኞቹ 

ስምምነት፣ በሔግ በተመሇከተው ምክንያትና በፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉፇርሱ የሚችለ 
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ሲሆን የንግዴ ሔጉ ሇሁለም ማህበሮች ተፇፃሚነት ያሊቸው የማፌረሻ ምክንያት 

ያስቀመጠ ከመሆኑ በተጨማሪ እያንዲንደ ንግዴ ማህበር ካሇው የተሇየ ባህሪ አኳያ 

ሇየማህበራቱ ተፇፃሚ የሚሆን ተጨማሪ የማፌረሻ ምክንያቶች አካትቶ ይዟሌ፡፡ በንግዴ 

ሔጉ ስሇ ንግዴ ማህበሮች በጠቅሊሊው በሚናገረው ክፌሌ የሚገኘው ቁጥር 217 ማህበር 

በሔግ ወይም በስምምነት ሉፇርስ የሚችሌበትን ቁጥር 218 ዯግሞ በፌርዴ ቤት 

አማካኝነት የሚፇርስበትን ምክንያቶች ያመሇክታለ፡፡ ማህበሩ የተቋቋመበትን ጉዲይ 

ከፇፀመ ወይም ሇመፇፀም ባሌቻሇ ጊዜ፣የንግዴ ማህበሩ ፀንቶ የሚቆይበት ዘመን 

ከመዴረሱ በፉት ማህበርተኞቹ ማህበሩ እንዱፇርስ ተስማምተው ከወሰኑ፣ማህበርተኞቹ 

ማህበሩ እንዱቀጥሌ ካሌተስማሙ በቀር ማህበሩ የተቋቋመበት ዘመን ሲያበቃ ማህበሩ 

ሉፇርስ ይችሊሌ፡፡ ማህበሩ የሚቆይበት ዘመን ከመዴረሱ በፉት ትክክሇኛ ምክንያቶች 

ኖረውት ከማህበርተኞቹ አንደ ጥያቄ ሲያቀርብ በፌርዴ ቤት ውሳኔ ሉፇርስ የሚችሌ 

ሲሆን ከማህበርተኞቹ አንደ ተግባሩን (ግዳታዎቹን) ከመፇፀም በብዙ 

ማስተጓጎሌ፣በአካሌ ጉዴሇት ወይም በማይዴን ህመም ምክንያት ወይም በማንኛውም ላሊ 

ምክንያት የማህበሩን ስራ ሇመስራት አሇመቻለ፣ በማህበርተኞቹ መካከሌ ብርቱ 

ጭቅጭቅና አሇመስማማት መፇጠሩ እንዯትክክሇኛ ምክንያት ሉወሰደ እንዯሚችለ 

የንግዴ ህግ ቁጥር 218 (2) ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡ ዴንጋጌው  "ብርቱ ጭቅጭቅና 

አሇመስማማት" የሚሇው ሏረግ ምን እንዯሚያመሊክት የሚያስቀምጠው ግሌፅ መመዘኛ 

የላሇ ቢሆንም ሏረጉ ማህበሩ ከተቋቋመበት መሰረታዊ አሊማና ከማህበርተኞቹ አብሮ 

የመስራት አጠቃሊይ ሁኔታ አንጻር ታይቶ ሉተርጎም የሚችሌ መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ 

ስሇሆነም ብርቱ ጭቅጭቅ ሲባሌ በማህበርተኞቹ መካከሌ ያሇ ማንኛውም አሇመግባባት 

ሳይሆን ማህበርተኞች አብረው ሇመስራት የማያስችሊቸው ወይም ማህበሩ የተቋቋመበትን 

አሊማ ሇማሳካት የማያስችሇው እና ሇስራው አስፇሊጊ ከሆነ ጉዲይ ጋር የተገናኘ 

መሰረታዊ ግጭትና አሇመግባባት መኖሩን የሚያመሇክት ነው ተብል የሚወሰዴ መሆኑ 

ይታመናሌ፡፡ ሏረጉ በዚህ አግባብ መተርጎም ያሇበት ካሌሆነ ማህበራት ተገቢው የሔግ 

ጥበቃ ተዯርጎሊቸው ሇአገር ኢኮኖሚ የሚያበረክቱት ሚና የጎሊ አይሆንም፡፡ በላሊ 

አገሊሇፅ ሏረጉ ማህበሩ ተገቢውን ስራ ሇማከናወን የሚያስችሌ ሁኔታ ውስጥ መኖሩን 

በሚያሳይ መሌኩ ካሌተተረጎመ ማህበራት ተገቢ ባሌሆኑ ምክንያቶች ሁለ እንዱፇርሱ 

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



 

202 
 

የማዴረግ አጋጣሚን ሁለ ሉፇጥር የሚችሌ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የሔጉ መሰረታዊ ዒሊማ 

ያሇመሆኑ ይታመናሌ፡፡ 

ላሊው በተጠቃሹ ዴንጋጌ ስር የተጠቀሱት የማህበር ማፌረሻ ምክንያቶች ተዘርዝረው 

የተጠቀሱ ሳይሆን አመሌካች በመሆናቸው በተሇይ “ትክክሇኛ ምክንያት” የሚሇው 

የዴንጋጌው ሃረግ ሰፉና ትርጉም የሚያሻው በመሆኑ በስራ አስኪያጆቹ ግዙፌ ጥፊት 

ሲፇፀም፣ስራው የሚጠይቀው ቅን ሌቦና ሲጠፊ፣ የማህበሩ ገንዘብ ሇግሌ ጥቅም 

ሲውሌ፣ሇማህበሩ ገቢ መሆን የሚገባው ገንዘብ አሇማዴረግን የመሰለት ምክንያቶች 

ከተከሰቱና የተፇጠረው ችግርም ማህበሩን ከማፌረስ ውጪ በላሊ ሁኔታ ወይም አግባብ 

መፌትሓ የማያገኝ መሆኑን ፌርዴ ቤቱን የሚያሳምን ከሆነ ማህበሩ ሉፇርስ 

የሚችሌበትን አግባብ የሚያሳዩ ናቸው ተብል ሉወሰደ የሚችለ ምክንያቶች ናቸው፡፡ 

የተወሰነ አሊፉነት ያሇው የግሌ ማህበር የሚፇርስባቸው ምክንያቶችም በንግዴ ሔጉ 

በቁጥር 542 ስር ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇሆነም ፌርዴ ቤቱ እንዯየ ጉዲዮቹ አግባብነት 

የሚቀርበውን ምክንያት መከሰቱን በማስረጃ ማረጋግጥና ስሇመከሰቱ ከተረጋጋጠ ዯግሞ 

የምክንያቱን በቂነት በአግባቡ ሉመረምር የሚገባው ነው፡፡ 

በተያዘው ጉዲይ በአመሌካች ማህበሩ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት የጠየቁት አባሊት 

የአክስዮን መዋጮ አሌከፇለም፤ሇማህበሩ ሉዋጣ የሚገባውን ገንዘብ በተመሇከተ በተሇያየ 

ጊዜ ስምምነት ሊይ የተዯረሰ ቢሆንም አባሊቱ በስምምነቱ መሰረት መዋጮ 

አሌከፇለም፤የከሳሽ ተከሳሽ ማህበሩ ያሊቸውን 55% አብሊጫ ዴምጽ በመጠቀም 

ከተከሳሽ ከሳሽ የተሇየ አቋም ስሇሚይዙ ማህበርተኞች መስማማት የማንችሌበት ዯረጃ 

ሊይ ዯርሰናሌ፤ አመሌካች ስራ አስኪያጅ እንዱሻር እና በፌርዴ ቤት ክስ በማቅረባቸው 

ምክንያት ዴርጅቱ አዯጋ ሊይ ወዴቋሌ፡፡ በአጠቃሊይ በማህበሩ አስተዲዯር እና አካሄዴ 

ዙሪያ በአባሊት መካከሌ አሇመግባባት እና ብርቱ ጭቅጭቅ ተፇጥሯሌ የሚለ 

ምክንያቶችን መሆናቸው የስር ውሳኔ ግሌባጭ ያመሇክታሌ፡፡ እንዯሚታየው እነዚህ 

ምክንያቶች ማህበሩን ሇማፌረስ የሚያስችለ በቂና ሔጋዊ ምክንያቶች ተዯርገው ሉወሰደ 

የሚችለ አይዯለም፡፡ በአመሌካች የተነሱ ምክንያቶችም ከማህበሩ መፌረስ በመሇስ ባለ 

እርምጃዎች እሌባት ማግኘት የሚችለ ጉዲዮች ናቸው፡፡ የማህበሩ ሔሌውና እንዱቀጥሌ 

መዯረግ የሚገባው ከመሆኑ በቀር ማህበሩ ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት አመሌካች ያቀረቡት 

ጥያቄ ተቀባይነት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 
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ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ 

ባሇመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ.225884 ጥቅምት 15 ቀን 

2010 ዒ.ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ.205876 ጥር 29 ቀን 2010 ዒ.ም በትእዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ስ/ስ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ወጭ እና ኪሳራ የግራ ቀኙን ተከራካሪ ወገኖች 

የየራሳቸውን ይቻለ፡፡  

መዘገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ካ/የ 
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ንብረት 
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