የሰ/መ/ቁ. 71134
ሰኔ 04 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ስሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- አቶ ያሬዴ ሲሳይ ከጠበቃ ግሩም አየሇ ጋር ቀረቡ
ተጠሪ፡- አሌግሪን አግሮ ኢንደስትሪ ኃ/የተ/የግሌ ማህበር
ጠበቃ ውቤ ጓዲ ቀረቡ
መዝገቡ ያዯረው ሇውሣኔ ሲሆን ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ የማህበር ይፌረስሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው
የፋ/የመጀ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ባቀረበው ክስ ሊይ የግራ ቀኙን ክርክር በመስማት ማህበሩ
የሚፇርስበት በቂና ትክክሇኛ ምክንያት የላሇ በመሆኑ የቀረበውን ክስ ወዴቅ በማዴረግ ውሣኔ
መስጠቱ እና የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ይሄንኑ ውሣኔ በማጽናቱ የተፇጸመው መሠረታዊ የህግ
ስህተት እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ የቀረበ ነው፡፡
አመሌካች ሏምላ 11 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በተጸፇ ባቀረበው አቤቱታ ተፇጸመ ያሇውን መሠረታዊ
የህግ ስህተት በማንሳት የተከራከረ ሲሆን ፌሬ ሃሣቡ፡የበታች ፌርዴ ቤቶች ማህበሩ
አይፇርስም ወዯ ሚሇው ዴምዲሜ የዯረሱት ኃ/የተ/የግሌ ማህበር የተቀመጠውን የማፌረሻ
ምክንያት ሳይሆን ስሇማህበሮች በጠቅሊሊው የተመሇከተውን በመሆኑ ፣ እንዯዚህ ዓይነቱ ማህበር
ፌጹም የሆነ መስማማት የሚጠይቅ ሁኖ እያሇ እና አሇመግባባቱ ፌርዴ ቤት በዯረሰበት ሁኔታ
ብርቱ ጭቅጭቅ የሇም በሚሌ መወሰኑ፣ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ ማህበሩን በውክሌና
ማስተዲዯራቸው እና በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 8.11 ስር 3ኛ ወገን ሉወከሌ የሚችሇው
በሁለም ጉዲዮች ሳይሆን አስፇሊጊ ሁኖ በታየ ጊዜ ብቻ በመሆኑ፣ ማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ጠርቶ
የማያውቅ፣ ኦዱት ተዯርጎ የማያውቅ፣ ስራ አስኪያጅ ማህበሩን ሀብት ሇግሌ ጥቅማቸው
የሚያውለት ሁኖ እያሇ እና ጉዲዮችን በሽምግሌና ታይቶ እሌባት ማግኘት ባሌቻሇበት ሁኔታ
ማህበሩ ሉፇርስ አይገባም በሚሌ ውሣኔ መስጠቱ አግባብነት የላሇው በመሆኑ ማህበሩ
እንዱፇርስ፣ ስራ አስኪያጅ ዯግሞ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነት አሇባት እንዱባሌ እና ሂሣብ
እንዱጣራ የሚሌ ነው፡፡
ጉዲዩ ያስቀርባሌ ተብል ተጠሪ መሌስ እንዱሰጥበት
ታዞ መስከረም 15 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም
በሰጠው መሌስ አንዴ ማህበር ሲፇርስ በቂና ህጋዊ ምክንያቶች ሉሟለ የሚገባቸው ስሇመሆኑ
በጠቅሊሊውም ሆነ በሌዩ የማህበራት ማፌረሻ የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች ስር ተመሌክቶ እያሇ
ይሄንን ባሊሟሊ መሌኩ የቀረበው ክስ ተቀባይነት ማጣቱ በአግባቡ በመሆኑ፣ ማህበራት ዯግሞ
ከተቋቋሙበት ዓሊማ አኳያ ያሇበቂ ምክንያት
የሚፇርሱበት አግባብ ባሇመኖሩ፣ ዴርጅቱም
አመሌካች እንዯሚሇው የከሰረ ሳይሆን ስራውን በአግባቡ እያከናወነ ያሇ በመሆኑ፣ በዴርጅቱ
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ውስጥም ብርቱ ጭቅጭቅ አሇ ሇማሇት የማይቻሌ በመሆኑ እና ስራውንም በአግባቡ እያከናወነ
ያሇ በመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች ማህበሩ የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት የሰጡት
ውሣኔ በአግባቡ ነው በሚሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ ቀርቧሌ፡፡
በግራ ቀኙ መካከሌ የተዯረገው የክርክር ሂዯት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን ፌርዴ ቤቱም
የተነሱትን ክርክሮች ከተያዘው ጭብጥ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
መርምሯሌ፡፡ እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ የሰበር ሰሚ ችልት ያስቀርባሌ ሲባሌ ተይዞ
የነበረው ጭብጥ አከራካሪው ማህበር አይፇርስም የተባሇበትን አግባብ ሇመመርመር በሚሌ
በመሆኑ ከዚሁ ቀዯም ሲሌ ተይዞ ከነበረው ጭብጥ አኳያ ታይቶ እሌባት ማግኘት ያሇበት ሁኖ
ተገኝቷሌ፡፡
በዚሁ መሠረት ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ማህበሩ እንዱፇርስ የጠየቀበት
ምክንያት ስራ አስኪያጁ ከባንክ ቤት ሇማህበሩ ስራ መበዯር ያሇባትን ገንዘብ ያህሌ ያሌተበዯረች
ስሇመሆኑ፣ የማህበሩን ገንዘብ ሇግሌ ጥቅሟ አውሊሇች፣ ማህበሩም ኪሣራ ሊይ ስሇመሆኑ
ማህበሩን በውክሌና ማስተዲዯሯ እና አሇመግባባት ስሇመፇጠሩ በማመሊከት እንዯሆነ መመሌከት
ይቻሊሌ፡፡ ጉዲዩን የተመሇከቱት የበታች ፌርዴ ቤቶች ሇማህበር መፌረስ ምክንያት ሁነው
የቀረቡት ነጥቦች በማስረጃ አሌተረጋገጡም፣ ብርቱ ጭቅጭቅ አሇ ሇማሇት የማያስችለ፣ ከስራ
አስኪያጅ ጋር አሇመግባባት በራሱ ብርቱ ጭቅጭቅ ተብል ማህበርን ሉያፇርስ የሚችሌ
አይዯሇም
በሚሌ እና የማህበሩን ስራ አስኪያጅነት በውክሌና ማስተዲዯርን በተመሇከተም
በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 8/1/ ስር የተፇቀዯ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም በሚሌ ውሣኔ
ተሰጥቷሌ፡፡
ከዚህ ሁለ መረዲት የሚቻሇው አመሌካች ማህበሩ እንዱፇርስ ያቀረበውን ምክንያት በፌሬ ነገር
ረገዴ ያሊስረዲ ስሇመሆኑ ነው፡፡ የቀረቡት ምክንያቶች ዯግሞ እስካሌተረጋገጡ ዴረስ ሇማህበሩ
ማፌረሻ ምክንያት ተዯርገው የማይወሰደ ስሇመሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ አንዴ ማህበር ሉፇርስ
የሚችሇው ዯግሞ ከንግዴ ህጉ አንቀጽ 217፣ 218 ፣ 511 እና 543 መመሌከት እንዯሚቻሇው
በዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱት በርካታ ምክንያቶች እንዯተጠበቁ ሁነው በቂ እና ህጋዊ ምክንያት
እንዯዚሁም በአባሊት መካከሌ ብርቱ ጭቅጭቅ መኖር ያሇበት ስሇመሆኑ ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ
ጉዲይ ግን የቀረበው ብርቱ ጭቅጭቅ ስሇመኖሩ መሠረት ያዯረገ ክርክር ሲሆን ይሄ ስሇመኖሩ
ዯግሞ ያሌተረጋገጠ ስሇመሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሰዋሌ፡፡
አመሌካች ሇማህበሩ ማፌረሻ ምክንያት ነው በማሇት ያቀረበውን ነጥብ እስካሊስረዲ ዴረስ ዯግሞ
ማህበሩ የሚፇርስበት በቂ ምክንያት የሇም ተብል መወሰደ የሚነቀፌበት አግባብ የሇም፡፡
ሆኖም ግን አመሌካች በማህበሩ የስራ አስኪያጅ አመራር ሊይ የስራው በውክሌና መተዲዯርን
ጨምሮ የተሇያዩ ቅሬታዎች እንዲለት ግሌጽ ነው፡፡ አንዴ የኃ/የተ/የግሌ ማህበር ስራው በአግባቡ
አሌተመራም በሚሌበት ወቅት ባሇው የማህበሩ መተዲዲሪያ ዯንብ ወይም አግባብነት ባሊቸው
ህጎች እንዱስተካከሌ መጠየቅ የሚችሌ ስሇመሆኑ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ህገመንግስት አንቀጽ 37/1/ ስር
ፌትሔ የማግኘት መብትን ከሚመሇከተው ዴንጋጌ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ
ማህበሩን በውክሌና አስተዲዴራሇች ወይስ አሊስተዲዯረችም? ፣ አስተዲዴራ ከሆነስ ከማህበሩ
መተዲዯሪያ ዯንብ አኳያ እና ከላልች አግባብነት ካሊቸው ህጎች ጋር ተገናዝቦ መፌትሓ የሚያገኝ
ጉዲይ ሁኖ እያሇ የበታች ፌርዴ ቤቶች ከቀረበው የማህበር ይፌረስሌኝ ጉዲይ ጋር በማያያዝ
በመተዲዯሪያ ዯንቡ የተፇቀዯ ነው በማሇት ማሇፌ ሇተነሳው ክርክር አግባብነት ያሇው ዴምዲሜ
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ባሇመሆኑ እና የማህበሩ የስራ አመራር እንዱስተካከሌ ከሚቀርብ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ሉታይ
የሚችሌ ፤ አሁን ከተነሳው ክርክር ጋር የሚታይ ባሇመሆኑ ተቀባይነት ያሇው አካሄዴ ሁኖ
አሌተገኘም በመሆኑም ይሄም ጉዲይ አመሌካች የማህበሩ የስራ አመራር አካሄዴን በተመሇከተ
ጥያቄ ሲያቀርብ አብሮ ታይቶ እሌባት ሉያገኝ ሚችሌ ነው ብሇናሌ፡፡ ሆኖም በዚህ የማህበር
ይፌረስሌኝ የክርክር ነጥብ ሊይ ማህበሩ የሚፇርስበት በቂ ምክንያት የሇም ተብል ውሣኔ
መሰጠቱ ከውጤት አኳያ በአግባቡ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሚነቀፌበት አግባብ አሊገኘንም፡፡
ባጠቃሊይ የበታች ፌርዴ ቤቶች አከራካሪው ማህበር የሚፇርስበት በቂ ምክንያት አሌቀረበም
በሚሌ አመሌካች ያቀረበውን ክስ ወዴቅ ማዴረጉ በአግባቡና የተፇጸመ መሠረታዊ የህግ ስህተት
የሇም ብሇናሌ፡፡ በመሆኑም ቀጥል የተመሇከተውን ውሣኔ ሰጥተናሌ፡፡
ው
ሳ
ኔ
1. የፋ/ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝ.ቁ. 110861 ሏምላ ዏ8 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም በዋሇው ችልት እና
የፋ/የመ/ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመዝ/ቁ 173919 በቀን 3ዏ/9/2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት
የሰጡት ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ህግ ቁ 348/1/ መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. አመሌካች ያቀረበው ኃ/የተ/የግሌ ማህበር ይፌረስሌኝ ክስ ወዴቅ መዯረጉ በአግባቡ ነው
ብሇናሌ፡፡ ይሄ ውሣኔ አመሌካች የማህበሩን የስራ አመራር ጉዴሇት በተመሇከተ እንዱስተካከሌ
በሚሌ ከመጠየቅ የሚከሇክሇው አይዯሇም፡፡
3. በዚህ ችልት ሏምላ 27 ቀን 2003 ዓ.ም በዋሇው ችልት የተሰጠው የእግዴ ትዕዛዝ
ተነስቷሌ፡፡
4. በዚህ ችልት በግራ ቀኙ ሇዯረሰው ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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