
 

የፍርድቤት ስምምነት የተደረገው መልእክት ማስተላልፍ፡ በጉዳይ በክስ ቁጥር 19284-02-17 

ኦምሪ ናሁም አና ዲ.ቢ.ኤስ  የሳተላይት ሸሩት(1998)።  

ይህን መልእክት ማስተላለፍ ማለት በዚህ ቀን 7.2.2020 የተላቪቭ የወረዳ ፍርድቤት በሰጠው ውሳኔ የነሱን  

ስምምነት ከተመለከተው በችላ  ኣጽድቆታል። "ከሳሽ አቶ ዖምሪ ናሁም  የጉዳዩ ፋይል ቁጥር 19284-02-17  

ተከሳሽ  ዲ.ቢ.ኤስ  የሳተላይት ሸሩት(1998) (የስ/yes)"። 

 

ባጠቃላይ፡ 

1. የስ ድርጅት ለደንበኞቹ የተለቪዥን ሪሞት ኮንትሮል ሰጠች፡  ከሳሽ አንዳለው "የስ ድርጅት የሪሞቱ ዋጋ 

በዉድ ተሸጦልናል"  ከዚ በተጨማሪ አሱ ያለው "የሱ ዋጋ ለደንበኞቹ በማክሲሞም ተሸጦኣል ባትሪው 

ደግሞ ኣብሮ ኣልተሰጠም ግን የባተሪውን ዋጋ ከፍለናል"፡ የስ የደረጉት ነገር ኣይፈቀድም   በውሳኔ 

አንደተሰጠው በቀን 22.9.2011 ሃሞዓጻ ለሺዱረ ላቭያን የሁሉንም ዋጋ በወሰነው መሰረት  በቁጥር 

ፋይል 7-20/2011 አንደሚለው።      ከዚ በተጨማሪ የስ የሪሞቱን ኮንትሮል የጋራንቲውን  ጊዘ ለ 12 

ወር  ኣል ሰጠችም  እንደ ስምምነቱ።    

2. ከሳች ለየስ የኣቀረበው ጥያቄዎች በሙሉ ውድቅ ኣድ ርገውታል። 

3. ይህ  ስምምነት የተፈረመው በሁለቱም ወገኖች ላይ ጥፋተኛ ሆኖ ሳያስፈጽም እና ምንም ነገር ሳያምኑ 

ተዋዋይ ወገኖቹን በመረዳት ነው። 

4. የከሰሽ ጠበቃ ኣቶ ዓሚራም ታፒሮ፡ የሱ ኣድራሻ ረሖቭ አሓድ ሃዓም 28, ተልኣቪቭ፡ ሰልክ ቁጥር 03-

5243223, የፋክስ ቁጥር 03-6126555 ።   የየስ ጠበቃ ስም ኣቶ በን ናታን ቶለድኣኖ ቨሹት'፡ የሱ 

ኣድራሻ ረሖቭ ማርኮቪች 4, ተልኣቪቭ፡ ስልክ ቁጥር 03-7770111, የፋክስ ቁጥር                               

03-7770101። 

 

ስምምነቱ በኣጭሩ፡ 

5. በሰፈራ ስምምነቱ መሠረት የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢ ነን ብለን የምንጠራው የየስ ደንበኞች ናቸው፡  እና 

እነሱ ለርቀት መቆጣጠሪያ ባትሪዎች ያልተቀበሉ ደንበኞች ከሞዓጻ ወሳኔ ከተቀበሉ በሃኋላ  እና 

እንዲሁም የዋስትና ጊዜውን  ማለት ጋራንቲ ያሳጥሩባችው ናቸው። 

6. የፍርድ ቤት ውሳኔ እስከ 100% ድረስ እስኪያበቃ ድረስ በዚህ መንገድ የስ ማድረግ ኣለባቸው፡ 

6.1.      ውሳኔው ሥራ ላይ ከዋለ በኋላ የስ ኩባንያው ለ 30 ቀናት ሌላ  ሪሞት ለሚፈልጉ   10 ሸከል 

ቅናሽ መስጠት አለበት ሪሞቱን የሚመልሱ ሰዎች፡ ደንበኛው በእጁ ያለውን ሪሞት ለኩባንያው 

ከመለሰ በኋላ የአዲሱ የርቀት መቆጣጠሪያ ዋጋ ከ38.5  ሽከል አይበልጥም ፣ ይህም 10 ሽከል 

ቅናሽ ከተቀነሰ በኋላ የሚከፍለው መጠን ነው። ኩባንያው ስምምነቱ ከገባበት ቀን ጀምሮ በ 24 

ተከታታይ ወሮች  በዚህ ስምምነት ቅናሹን መቀጠል አለበት፣ የቅናሹ መጠን አስከ 1,248,000 

ሸከል  መሆን ኣለበት ግን  ሆኖም ይህ መጠን ካልተደረሰበት እስከዚህ መጠን ድረስ ቅናሽ 

ማድረጉን መቀጠል አለበት። 

6.2. ውሳኔው ሥራ ላይ ከዋለ በኋላ የስ ኩባንያው ለ 30 ቀናት የሪሞቱን ከዶኣር ለሚገዙ ሰወች 

ዋጋውን በ0.60 ሳምቲም መቀነስ ኣለባቸው (ይህ ዋጋ ሞዓጻው በወሰነው መሠረት የባትሪዎቹ 

ዋጋ ነው)።  ከዚህ በላይ በማብራሪያው ላይ እንደተናገርነው ከላይ የተጠቀሱት ዋጋዎች  

ለሚመለከተው  ተፈጻሚ መሆን አለበት እና እነዚህ መጠኖች ሊቀየር የሚችሉት ሞዓጻው 

መጠኑን ለመለወጥ ከወሰነ በኋላ ብቻ ነው፡፡ 

6.3. ውሳኔው ሥራ ላይ ከዋለ በኋላ የስ  ለ 90 ቀናት ለደንበኞቹ የ 12 ወራት ጋራንቲ መስጠት ኣለባት 

አንደ ስምምነቱ። 

7. ፍርድ ቤቱ ለከሳሽ የ 15,000 ሸከል ካሳ እንዲቀበል ዎስንዋል (ከረሲት ጋራ)። ኩባንያው ለጠበቃ በድምሩ 

205,000 ሸከል  ይከፍላል ፡፡ የመጀመሪያው ክፍያ መጠን 100,000 ሸከል በ 30 ቀናት ውስጥ 

ይከፈለዋል ፣ የቀረውም 105,000 ሸከል (ከረሲት ጋራ)  በመጨረሻ ኩባኒያው አንደተባለው ካደረገች 

ቦሃላ ይከፈላል።  



8. ይህ ስምምነት የመጨረሻ ስምምነት  ነው ስለሆነም ሊሻሻል አይችልም፡ እናም በዚህ ጊዜ የህጉ አካል 

የሆነን ማንኛውንም ያጠቃልላል ነገር ግን ከዚህ የወጡ አቃቤ ህግን አይመለከትም። 

9. እዚህ ያለው የፍርድ ቤቱ ውሳኔ/ስምምነቱ  የከሳሽ እና የክስው አካል ለሆኑት በሙሉ ነው ፡፡ 

 

ከዚሁ በተጨማሪ፡ 

10. ይህ የስምምነት በአጭሩ የቀረበ ሲሆን የተጠቃለሉትን ነገሮች በሙሉ አይዘረዝርም፡  ነገር ግን በዚህ 

ሰነድ እና በጠቅላላው ስምምነት ሰነድ መካከል አለመግባባት ቢፈጠር ተቀባይነት ያለው ነገር አጠቃላይ 

ስምምነት ነው።  ሙሉውን የሰፈራ ስምምነቱን ለማየት ፍላጎት ያለው ማንኛውም ሰው ይህ 

ማስታወቂያ ከወጣ በኋላ በ 45 ቀናት ውስጥ በቫይስማን ጎዳና 1 ወደ ቴል አቪቭ  አውራጃ ፍርድ ቤት 

መድረስ ይችላል ወይም ከሳሹን ወደሚወክል ጠበቃ ቢሮ ይምጡ። 

11. የውሳኔው ይዘት እና የህትመት ይዘት እዚህ የተፃፉ ነገሮች በፍርድ ቤት ተፈቅዶኣል። 

 

 

_________________           _______________________________ 

ጠበቃ ዓሚራም ታፒሮ      አርዲንስት በን ናታን ቶለዳኖ ቨሹት ጠበቃ 

                       የከሳሽ ጠበቃ                                        የየስ(yes) ጠበቃ 

 

 

 

 

 


