ማመልከቻ ከማስገባት ጋር በተያያዘ የግልግል ስምምነት ህግ በድንጋጌው የቡድን ውክልና ስልጣን ለማረጋገጥ የሚመለከት
ማስጠንቀቅያ
ኦምሪ ናሆም ሲ.ዲ.ቢ.ኤስ የሳተላይት አገልግሎቶች (1998) ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት
ማስጠንቀቅያው በዚህ በኩል ከኣንቀጽ 25 (a) (3) ከቡድን የውክልና ስልጣን ህግ ጋር ተያይዞ የተሰጠ ነው፣ 5766-2006 (‘’ሕጉ’’)
ታሕሳስ 12, 2007, የግልግል ስምምነት ተፈርሞ ነበር (በጥያቄው ማዕቀፍ ስር የቡድን ውክልና ስልጣን ለማረጋገጥ በቴል ኣቪቭ
19284 መሰረት) (‘’የኣቀባበል ድንጋጌ’’) በሚስተር ኦምሪ ናሆም የተመዘገበ (‘’ኣመልካች”) ዲ.ቢ.ኤስ የሳተላይት አገልግሎቶች (1998)
ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅትን በመቃወም (“YES”) ለቴል ኣቪቭ ጃፋ ኣውራጃ ፍርድ ቤት ።
ኣጠቃላይ
1. የርቀት መቆጣጠርያ መሳርያ ለማግኘት በሚቀርብለት ጥያቄ መሰረት የስ (Yes) ለደንበኞቹ ያቀርባል ። በኣቤቱታ ኣቅራቢው
መሰረት፣ የርቀት መቆጣጠርያ መሳርያ ለመተካት የስ (Yes) የመጨረሻ ተቀባይነት ያለው ዋጋ ለደንበኞቹ ያስከፍላል፣ ግን መሳርያው
ያለ ባትሪ ነው የሚቀርበው ፣ በዚያው የባትሪዎች ዋጋ በኬብልና የሳተላይት ማሰራጫ ምክር ቤት ውሳኔ ቁጥር 7-20 / 2011 ቀን
መስከረም 22,ላይ የተገለጸውን የመጨረሻ ተቀባይነት ያለው ዋጋ ለመወሰን በወጣው መሰረት ግምት ውስጥ ገብቷል፣ (“የምክር ቤቱ
ውሳኔ”)፣ እንዲሁም የስ ከደንበኞቹና የምክር ቤቱ ኣቋም ጋር ተጨባጭ የዋስትና ግዜ ለመፈረም የሚያስፈልገው ግዜ ከ12-ወራቶች
ያነሰ ነው።
2. በኣቤቱታው አቅራቢ ጥያቄውን ለማጽደቅ የቀረቡ ኣቤቱታዎች በየስ(YES) ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት የለውም።
3. በማንኛውም የይገባኛል ወይም የግዴታ መሰረቶች ላይ በመመርኮዝ በሌላ ወገን ምትክ፣ የተደረገው የግልግል ስምምነት ወገኖቹ
ውላቸው በግልግል ስምምነት ውስጥ በኣንዳቸው ወይም በወኪላቸው አማካይነት እውቅና እንዳልተሰጠው ባሳወቁበት ወቅት ነበር ።
4. ኣመልካች በጠበቃ ኣሚሮም ታፒሮ አማካይነት የተወከለ ነው (“የአመልካች አማካሪ”)፣ ጎደና ኣሓድ ሃዓም 28፣ ቴል ኣቪቭ ፣
ቴሌፎን: 03-5243223�
7770101.

��� : 03-6126555 ��� ማርኮቪች 4 ቴል ኣቪቭ፣ ቴሌፎን: 03-7770111; ፋክስ: 03-

የግልግል ስምምነት ማጠቃለያ
5. እንደ የድርድር ግልግል ስምምነት ከሆነ፣ የቡድኑ ኣባላት እንደ የስ (Yes) ደንበኞች የሚቆጠሩት፣ ከምክር ቤቱ ውሳኔ በኋላ፣ ባትሪ
የሌለው የርቀት መቆጣጠርያ መሳርያ የተቀበሉና ፣ በዚህ ውሳኔ ስር የተፈቀደውን ተቀባይነት ያለው የመጨረሻ ዋጋ የከፈሉ: እንዲሁም
በኣጭር ግዜ የዋስትና ስምምነት ስር በገቡት ቃል መሰረት የርቀት መቆጣጠርያ መሳርያ የተቀበሉ የየስ (Yes) ደንበኞች ናቸው ።
6. እንደ የግልግል ስምምነት ኣካል፣ ፍርዱ በዚህ ስምምነት ተካቶ እንደሚጸድቅ ከተረጋገጠበት ቀን በኋላ ስምምነቱ ተረጋግጠዋል፣
(የ“ክዋኔ ዕለት”) ፣ እንዲሁም ይህን እውነት መሰረት በማድረግ የግልግል ስምምነቱ በተናጠል በኣንዳቸው ወገን ኣልተሰረዘም፣ በዚህ
መሰረት የስ (Yes) እንደሚከተለው ይተጋል:
6.1 የስ (Yes) ዕለቱ ከተቆረጠ በኋላ ከ30 ቀናት ባልበለጠ ግዜ ፣ የርቀት መቆጣጠርያ መሳርያ በሚበላሽበት ወቅት ለመቀየር
(“ተለዋጭ ፌርማ “ በማስፈረም) የ10 ሸቄል ቅናሽ ለደንበኞች ማድረግ ይጀምራል ፣ በደንበኛው እጅ የሚገኘውን የበፊቱን ፌርማ
መመለስን ባካተተ ኣገባብ፣ በዚህ መሰረት ከቅናሽ በኋላ የተተኪ ፌርማ ዋጋ ግብርን ጨምሮ ከ38.5 ሸቄል የማይበልጥ ይሆናል
(ከነበረው 48.5 ሸቄል ምትክ ፣ የ10 ሸቄል ቅናሽ )፣ ቅናሹ ከተሰጠበት ግዜ ጀምሮ (የ “ቅናሽ ግዜ”) ለ 24 ወራት የሚቆይ ይሆናል።
የዚህ ጥቅም ትክክለኛ ግንዛቤ ከክብሩ በታች ያነሰ ነው የሚሆነው፣ በ1,248,000 ሸቄል የተገመተ ነው፣ አሁን YES ይህን የገንዘብ
መጠን እስከሚያልቅ ድረስ ይህን ጥቅም የመስጠት ተግበሩን ይቀጥላል።
6.2 ከክዋኔው ዕለት በኋላ ከ30 ቀናት በላይ ባልዘገየ፣ ባትሪ የሌለው የርቀት መቆጣጠርያ መሳርያ የሚገዛበት ዋጋ በፖስታ ቤት በ0.60
ሸቄል የሚቀንስ ይሆናል (በ YES ምክር ቤት ውሳኔ የተረጋገጠ ከባትሪዎች ዋጋ የሚበልጥ መጠን ነው።) ይህ ቅናሽ ከማስተካከያ
ፌርማዎች ጋር ተያይዞ ምናልባት እላይ በክፍል 6.1 ከተገለጸው ጋር ተያይዞ በሌላ የሚሰጥ የቅናሽ ኣማራጭ ፌርማ እስካልተተካ ድረስ
በቀጣይነት የሚተገበር ይሆናል ፣ ይህ የዋጋ ቅናሽ ( 0.60 ሸቄል) የቅናሽ ወቅት ከጀመረበት እስከምያልቅበት ወቅት የሚሰጥ ይሆናል
6.3. ከተወሰነው ቀን በኋላ ከ 90 ቀናት በላይ ባልዘገየ፣ የስ YES የ12 ወራት ዋስትና ለፈራሚዎች መስጠት የሚጀምር ሆኖ
ከዚያው ዕለት ኣንስቶ ለኩባንያው ደንበኞች ያቀርባል፣ ሁሉም ለስምምነቱ ውል ተገዢ ነው።
7. ወገኖቹ በድምሩ የ15,000 ሸቄል ግብርን ጨምሮ በታክስ ሪፖርት ለኣመልካች እንደ ልዩ ክፍያ እንደሚከፈል ፍርድ ቤትን
እንዲያሳውቁ ተስማምቷል; እንዲሁም በድምሩ የ 205,000 ሸቄል ግብርን ጨምሮ በታክስ ሪፖርት ላይ ለጠያቂ ነገረ ፈጅ እንደክፍያ
የሚከፈል ይሆናል።

8. እንዲሁም የግልግል ስምምነቱ በማንኛውም ምክንያት እንደ የመጨረሻና ፍጹም የጉዳዩ እልባት ሰጪ ተደርጎ ሊመሰረት እንደሚችል
ስምምነት የተደረሰበት እንደነበር፣ ይግባይ ወይም ከማንኛውም የቡድኑ ኣባላት የሚነሳ ጥያቄ ( ከቡድኑ ኣባልነት የወጣ መሆኑ
ያስታወቀውን ሳይጨምር) በኣክብሮትና/ወይም ከጥያቄው ጋር በተያያዘና/ወይም ጥያቄውን ለማረጋገጥ
9. የግልግል ስምምነትን በፍርድ ቤት ማስጸደቅና ፍርዱን ከኣመልካችና ሁሉም የቡድኑ ኣባላት በተጻራሪ የፍርድ ተፈጻሚነትን
የሚያስከትል ሊሆን ይችላል።
ከቡድኑ የመውጣትና የድርድር ስምምነቱን መቃወም የሚመለከት
10. በክፍል18 (d) ከሕጉ ኣካል ጋር በተጣጣመ መንገድ ፣ የቡድኑ ኣባል ሆኖ ጥያቄውን ለማስጸደቅ የቀረበለት ሰው፣ የሕዝብ
ዓላማዎችን ለማሳካት የሚንቀሳቀስ እንዲጸድቅ ለቀረበው ጥያቄ በማስጸደቅ በኩል የሚመለከተው የሕዝብ ባለስልጣን፣ ጉዳዩን ወደ
ፍርድ ቤት ሊወስደው ቢችል፣ ብጽሑፍ ፣ ማመልከቻው ለሕዝብ ይፋ ከሆነ በ45 ቀናት ውስጥ፣ የተቃውሞ ማስረጃን በማስደገፍ
ለድርድር ስምምነት እንዲሁም ከክፍያ ጋር የተያያዘ ስምምነት ለተደረገበት አስተያየት።
11. የግልግል ስምምነት በማንኛውም የቡዱኑ ኣባል ተፈጻሚ ሊሆን የማይችለው እሱ፣ ከኣፈጻጸም ህግ ክፍል 11 (a) ወይም 18 (f) ጋር
በተያያዘ መንገድ፣ ስምምነቱ በራሱ ላይ ተፈጻሚ እንዲሆን ፍላጎት የሌለው መሆኑ ካስታወቀ ነው (የ “መልቀቅያ ማስታወቅያ”)።
ማንኛውም የመልቀቅያ ማስታወቅያ ብጽሑፍ ቴል ኣቪቭ - ጃፋ ኣውራጃ ፍርድቤት ጎደና ወይዝማን፣ ቴል ኣቪቭ - ጃፋ፣ ወደሚገኘው
ሰክሬታርያት (ጽሕፈት ቤት) ከግልባጭ ቅጂ ጋር ለኣመልካች እንደሚደርስ ዝርዝሩ እላይ ወደ ተገለጸው በተመዘገበ መልእክት፣ ይህ
ማስታወቅያ ከተነገረበት በ45 ቀናት ውስጥ መላክ አለበት አለበለዝያ ፣የዚህ ስምምነት ኣካል ከሆኑ ቡድን አባላቶች በስምምነቱ
ውስጥ እንደታቀፈና በዚህ ስምምነት ውል ውስጥ መግባቱንና በዚያ አማካይነት የግልግል ስምምነት ኣካል እንደሆነ፣ እንዲሁም ጉዳዩ
እልባት እንዲያገኝ እንደተስማማ ተደርጎ ይታመናል።
12. 150 (አንድ መቶ ሓምሳ ) የቡድኑ ኣባላት ስራ እንደሚያቋርጡ ስለማስታወቃቸው ግልጽ የሚሆን ከሆነ፣ ስራ እንደሚያቋርጡ
ከማስታወቅያዎች መጠናቸው ካወቀበት ቀን ጀምሮ በኣስር የስራ ቀናት ውስጥ፣ የስ (YES) የጽሑፍ ማስታወቅያ የመስጠት ስልጣን
ይኖረዋል።

የተለያዩ
13. እላይ የተሰጡ ስልጣናት የግልግል ስምምነት ማጠቃለያ ብቻ ናቸው። ማሳረጊያው ሙሉ የድርድር ስምምነት ጽሑፍ ነው።
በግልግል ስምምነት ማስፈጸምያ ሕግና በዚህ ኣዋጅ ማስፈጸምያ ህግ መሃከል ግጭት በሚከሰትበት ወቅት፣ የግልግል ስምምነት
ማስፈጸምያ ሕግ አሸናፊ ይሆናል። የግልግል ስምምነት የመተንተን ስልጣን በቴል- ኣቪቭ -ጃፋ ኣውራጃ ፍርድ ቤት ሆኖ በጎደና
ወይዝማን 1 ፣ ቴልኣቪቭ -ጃፋ፣ እና በየኣመልካች የጠበቃ ቢሮ ፣ ከዚያ የተነሳ ዝርዝሮቹ፣ ይህ መግለጫ ይፋ ከተደረገበት ቀን እስከ 45
ቀናት ባሉ ግዜያት የሚከናወን ነው።
14. የዚህ ማስታወቅያ ይዘት በፍርድ ቤት የተረጋገጠና ከውሳኔው ጋር ተያይዞ ይፋ የሚደረግ ነው።

ጠበቃ ኣሚራን ታፒራ
የአመልካች አማካሪ
ኢርዲናስት፣ ቤን ናታን፣ ታሊዳኖ & ኮ
Yes yes

