የሰ.መ.ቁ.177968
መስከረም 28 ቀን 2013 ዓ.ም
ዲኞች፡-

1.

ተፈሪ ገብሩ (ድ/ር)

2. ቀነዓ ቂጣታ
3. ፈይሳ ወርቁ
4. ዯጀኔ አያንሳ
5. ብርቅነሽ እሱባሇዉ
አመሌካቾች፡-1. የናዝሬትና አርሲ ሳሙና ፋብሪካ ኃ/የተ/የግ/ማህበር
2.

ናዝራዊ ቅባ-ኑግ ኃዋየተ/የግ/ማህበር

ነ/ፈጅ ባህር
ጠይቦ ቀርበዋሌ

ተጠሪዎች፡- 1. አቶ ሚሉዮን መኮንን
2.አቶ ዮሐንስ ዓሇሙ
3. አቶ ፀጋዬ ዓሇሙ
4. አቶ ተፈሪ ዓሇሙ
ጠበቃ ሀብታሙ አበበ ቀርበዋሌ፡፡
5. አቶ ዲንኤሌ ዓሇሙ
6. ወ/ሪት ሔሇን ዓሇሙ
7. አቶ ቅደስ ዓሇሙ
8. አቶ ሚኪያስ ዓሇሙ
9. ወ/ሮ የሺ አሇማየሁ - የቀረበ የሇም
ይህ መዝገብ ተመርምሮ የሚከተሇዉ ፍርዴ ተሰጥቷሌ።

ፍ

ር

ዴ

ይህ የማህበር አበሌነት ክርክር የተጀመረዉ በአዲማ ሌዩ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ሲሆን፣
የአሁን አመሌካቾች የሥር ተከሳሾች፣ የአሁን ተጠሪዎች የሥር ከሳሾች ሆኖ ሲከራከሩ
ነበር። ጉዲዩ ሇዚህ ችልት ሉቀርብ የቻሇዉ የአሁን አመሌካቾች የፌዳራሌ ጠቅሊይ
ፍ/ቤት በመ.ቁ.169919 በ12/07/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የህግ ስህተት
የተፈጸመበት ስሇሆነ እንዱታረምሌን በማሇት በማመሌከታቸዉ ነዉ።
የአሁን አመሌካቾች በአዲማ ሌዩ ዞን ከፍተኛ ፍ/ቤት ባቀረቡት ክስ እነዚህ ሁሇቱ
የተከሳሾች ፋብሪካዎች/ማህበራት በሁሇት ግሇሰቦች አቶ መኮንን አባተ እና አቶ አሇሙ
ገብሩ የተመሰረቱ ሲሆን፣ ከዚህ ቀዯም አቶ መኮንን አባተ በመሞታቸዉ ወራሾቻቸዉ
16 ሰዎች ወራሽነታቸዉን አረጋግጠዉ በፋብሪካዎቹ የመተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት
በአባሌነት የተመዘገቡ ሲሆን፣ ቀጥል አቶ አሇሙ ገብሩ በመሞታቸዉ 1ኛ ከሳሽ ወ/ሮ
የሺ አሇማየሁ ሚስትነቴን እና ከ2ኛ-9ኛ ያለት ከሳሾች የሟች አባታችን አቶ አሇሙ
ገብሩ ወራሾች መሆናችንን በወረዲዉ ፍ/ቤት አረጋግጠን፣ ሟች በእነዚህ ፋብሪካዎች
[ማህበራት] የነበራቸዉን የአክስዮን ዴርሻ በስምምነት ተከፋፍሇን በእያንዲንዲችን
የአክስዮን ዴርሻ መሰረት በአባሌነት እንዱንመዘገብ ብንጠይቅም በጋራ አንዴ ሰዉ
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ካሌወከሊችሁ በስተቀር ሇየግሊችሁ ሉትመዘገቡ አትችለም በማሇት ሉመዘግበን
ስሊሌቻለ፣ በንግዴ ሕጉ እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ መሰረት እያንዲንዲችን የአክስዮን ዴርሻ
መሰረት በአባሌነት እንዱንመዘገብ እንዱወሰንሌን በማሇት ዲኝነት ጠይቋሌ። ይህን
ክርክራቸዉን ሇማስረዲት ማስረጃ አያይዘዉ ማቅረባቸዉን የሥር ፍ/ቤት የዉሳኔ
ግሌባጭ ያሳያሌ።
የሥር ተከሳሾች በዚህ ክስ ሊይ ባቀረቡት መሌስ የከሳሾች የዲኝነት ጥያቄ ሲታይ በንግዴ
ሕግ አንቀጽ 328 እና በማህበራቱ መተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4 [2] መሰረት ከሳሾች
አንዴ ሰዉ በመወከሌ የተከሳሾች ማህበራት አባሌ መሆን ይችሊለ እንጂ እያንዲንዲቸዉ
አባሌ ሉሆኑ አይችለም፤ አሁን በሥራ ሊይ ያሇዉ የመተዲዯሪያ ዯንብ ሆነ የንግዴ ሕግ
አንቀጽ 524 ዴንጋጌ የከሳሾችን ክርክር የሚዯግፍ አይዯሇም፤ የአቶ መኮንን አባተ
ወራሾች በመጀመሪያ መተዲዯሪያ ዯንብ በእያንዲንዲቸዉ አክስዮን ዴርሻ አባሌ እንዯሆኑ
ያቀረቡት ክርክር ተቀባይነት የሇዉም፤ ከሳሾች የዉርስ ንብረት ክፍፍሌ አዴርገን ቃሇ
ጉባኤ በፍ/ቤት ዉሳኔ ተሰጥቶበታሌ ይባለ እንጂ ዉሳኔዉ ተሽሯሌ። ስሇሆነም ከሳሾች
ያቀረቡት ክስ የሕግ ዴጋፍ ስሇላሇዉ ዉዴቅ እንዱዯረግሌን በማሇት መከራከራቸዉን
የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ ግሌባጭ ያሳያሌ። ይህን ክርክራቸዉን ሇማስረዲት የሰነዴ
ማስረጃዎችን አያይዘዉ መቅረባቸዉን መዝገቡ ያሳያሌ።
ከዚህ በኋሊ የሥር የከፍተኛ ፍ/ቤት ግራ ቀኙን በማከራከርና የቀረበዉን የሰነዴ
ማስረጃዎች በመመርመር በሰጠዉ ዉሳኔ እኒዚህ የተከሳሾች ፋበሪካዎች በመንግስት
ተወርሶ በመንግስት እጅ ቆይቶ በ2000 ዓ.ም አቶ መኮንን አባተ እና አቶ ዓሇሙ ገብሩ
ተገቢዉን ክፍያ ሇፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ከፍሇዉ ያስመሇሱ ሲሆን፣ አቶ መኮንን
አባተ ሲሞቱ ወራሾች 16 ሰዎች በአቶ ዓሇሙ ገብሩ ፍሊጎት በበፊቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ
መሰረት በማህበር በአባሌነት የተመዘገቡ ስሇሆነ በዚህ ረገዴ ከሳሾች ያቀረቡት ክርክር
ተቀባይነት የሇዉም። እነዚህ ማህበራት ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበራት ስሇሆኑ
ካሊቸዉ ሌዩ ባህርይ የተነሳ በጋራ ቤተሰብ በሆኑት እና ግንኙነትና ትሌቅ አመኔታ
ባሊቸዉ ሰዎች መካከሌ የሚመሰረት ስሇሆነ፣ የእነዚህ ማህበራት አባሌ ሇመሆን
በማህበሩ አባሊት እና በመተዲዯሪያ ዯንቡ በስምምነት እንጂ በሕግ እና በላሊ አካሌ
ዉሳኔ መሆን የሇበትም፤ ከሳሾች የሟች አባታቸዉን የአክስዮን ዴርሻ በመተዲዯሪያ ዯንብ
አንቀጽ 3.1 እና 4.4 መሰረት ሇመዉረስ የወራሽነት መብት ያሊቸዉ ቢሆንም ይህን
መብታቸዉን እንዳት እንዯሚጠቀሙ በተመሇከተ የማይከፋፈሌና የጋራቸዉ ስሇሆነ
ወራሾች ከ2ኛ-9ኛ ከሳሾች ዴርሻ እያንዲንዲቸዉ ተሇይቶ የተወሰነ ቢሆንም እነዚህ
ማህበራት ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበራት በመሆናቸዉና ካሊቸዉ ጸባይና
አመሰራረት የተነሳ ከሳሾች ወራሾች ስሇሆኑ ብቻ በአባሌነት የመመዘገብ መብት
የላሊቸዉ ስሇሆነ በወራሽነት መብት ሉይዙት የሚገባቸዉ አክስዮን ዴርሻ መሰረት አንዴ
ሰዉን ብቻ በመወከሌ የሚጠበቅባቸዉን የሚያስረዲ ስሇሆነ በየግሊቸዉ እንመዝገብ
በማሇት ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት የሇዉም፤ 1ኛ ከሳሽ ወ/ሮ የሺ አሇማየሁ ሟች ሚስት
ስሇሆኑ በሚስትነት ዴርሻቸዉ ሇመጠቀም ላሊ ሰዉ በመወከሌ ሇመጠቀም የሚያስገዴዴ
ነገር የሇም ከሳሽዋ የአክስዮን ክፍፍሌ ዴርሻ በኋሊ አጣርታ ተሊይቶ የሚታወቅ
በሁሇቱም ማህበራት በቀጥታ ሇመሳተፍ መብቷን ማስከበር ትችሊሇች በማሇት ወስኗሌ።
የሥር ከሳሾች በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት
ያቀረቡ ሲሆን ፍ/ቤቱ ግራ ቀኙን በማከራከር በሰጠዉ ዉሳኔ የሥር ከሳሾች ሟች አቶ
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ዓሇሙ ገብሩ በተመሇከተ በፍ/ብ/ሕ/ቁ.996 መሰረት ሚስት 50% እና ወራሾች 50%
እንዯሚገባቸዉ በፍ/ቤት በተሰጠ ዉሳኔ አረጋግጠዋሌ፤ ይህ ዉሳኔ አሌተሻረም። ከሳሾች
በእነዚህ ማህበራት የሚዯርሳቸዉ የአክስዮን ዴርሻ የሚስትነት ዴርሻ እና ወራሽነት
ዴርሻቸዉን በስምምነት ተከፋፍሇዉ በፍ/ቤት ያጸዯቁበት ዉሳኔ የተሻራ መሆኑን የቀረበ
ማስረጃ የሇም። የማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4.4 ወራሾችን የሚመሇከት
ሳይሆን መጀመሪያዉኑ አባሌ የሆነ ሰዉ የጋራ ባሇአክስዮን ያሊቸዉን ነዉ፤ ወራሾችን
የሚመሇከተዉ የማህበራቱ አንቀጽ 3.1 የወራሸነት ማስረጃ ይዞ የቀረበ ወራሽ ካሇምንም
ቅዯመ ሁኔታ የማህበሩ አባሌ እንዯሚሆን የሚያረጋግጥ ነዉ። የሥር ከሳሾች
የአባታቸዉን የአክስዮን ዴርሻ በስምምነት በመከፋፈሌ እና እያንዲንዲቸዉ በሚዯርሳቸዉ
የአክስዮን ዴርሻ አባሌ ከመሆን የሚከሇክሊቸዉ ሕግ በላሇበት፣ የማህበራቱ የመተዲዯሪያ
ዯንብ በእነዚህ ነጥቦች ሊይ በአጠቃቀሙ መሰረት ያስቀመጡት ነገር በላሇበት እና
የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 በዚህ ጉዲይ ተፈጻሚነት የላሇዉ ሆኖ ሳሇ፣ የሥር ፍ/ቤት
ከሳሾች የማህበራቱ አባሌ መሆን አይችለም፣ አንዴ ሰዉ በመወከሌ ሉጠቀሙ ይቻሊለ
በማሇት የሰጠዉ ዉሳኔ ስህተት ነዉ፤ የሥር 1ኛ ከሳሽ ወ/ሮ የሺ አሇማየሁ የሟች
ሚስት በመሆንዋ ከባሇቤቷ ጋር የነበራትን ግማሽ ዴርሻ የማትጠቀምበት አግባብ የሇም፣
ስሇሆነም ሟች በ1ኛ ተከሳሽ ማህበር የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ 9,136 ስሇሆነ የሥር
1ኛ ከሳሽ የሚስትነት ዴርሻዋን 4,568፣ ወራሾች ከ2ኛ-9ኛ ከሳሾች እያንዲንዲቸዉ 571፣
በሥር 2ኛ ተከሳሽ ማህበር ሟች የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ 2,900 ሲሆን የሥር 1ኛ
ከሳሽ የሚስትነት ዴርሻዋ 1,450 ሲሆን፣ 7ቱ ወራሾች ዯግሞ እያንዲንዲቸዉ 181
አክስዮኖች፣ አቶ ዲንኤሌ አሇሙ 183 አክስዮኖች ዴርሻ ስሇሚዯርሳቸዉ በዚህ መሰረት
በሥር ተከሳሾች ፋብሪካዎች [ማህበራት] አባሌ እንዱሆኑ በማሇት ወስኗሌ። ይህ ጉዲይ
በይግባኝ ሇፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት ያቀረበ ቢሆንም ፍ/ቤቱ ይግባኙን በትዕዛዝ
በመሰረዝ የሥር ፍ/ቤት ዉሳኔ በማጽናት ወስኗሌ። የአሁን የሰበር አቤቱታ የቀረበዉ
በዚህ ዉሳኔና ትዕዛዝ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ነዉ።
የአሁን አመሌካች በ22/9/2011 ዓ.ም በተጻፈ የሰበር አቤቱታ፡ አመሌካቾች የአሁን
ተጠሪዎች የአባታቸዉ ወራሾች ሲሆኑ አዉራሻቸዉ የነበራቸዉን አክስዮችን ሲወርሱ
የማህበሩን የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4 [ሀ፣ ሇ፣ ሐ] በሚያዘዉ መሰረት አንዴ
እንዯራሴ በመሾም መሆን እንዲሇበት ተመሌክቶ እያሇ የሥር ፍ/ቤት እንዯራሴ መሾም
ያሇባቸዉ ወራሾች ሳይሆኑ ላልች በጋራ የአክስዮን ዴርሻ የሚይዙትን እንዯሆነ
በመተርጎም የሰጠዉ ዉሳኔ የመተዯዯሪያ ዯንቡን እና የንግዴ ሕጉን አንቀጽ 328 [1፣
2] እና 524 [1] ዴንጋጌ ጋር የሚጋጭ ነዉ፤ የሥር ፍ/ቤት እነዚህ የፋብሪካዎቹ
የመተዲዯሪያ ዯንቦች ዴንጋጌዎች ወራሽ በመሆኑ ሰዎች ሊይ ተፈጻሚነት እንዯላሊቸዉ
አዴርጎ የሰጠዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ። የኦሮሚያ ክሌሌ
ጠቅሊይ ፍ/ቤ የሰጠዉ ትርጉም የመተዲዯሪያ ዯንቡ ሇተሇዩ ሰዎች የተዯነገገ ሳይሆን
አንዴን አክስዮን በጋራ ሇሚይዙ ባሇአክስዮኖች በምን ሁኔታ ሉሰሩ እና መብታቸዉን
ሉጠቀሙ እንዯሚገባ የሚያዛቸዉ ሆኖ ሳሇ ፍ/ቤቱ የሰጠዉ ዉሳኔ ግን የመተዲዯሪያ
ዯንቡን እና የንግዴ ሕጉን ዴንጋጌዎች የጣሳ ስሇሆነ እንዱሻርሌን፣ የሥር የከፍተኛ
ፍ/ቤት ዉሳኔ እንዱጸናሌን በዚህ ምክንያት የዯረሰብን ኪሳራ እንዱከፍለን በማሇት
በዝርዝር አመሌክቷሌ።
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የሰበር አጣሪ ችልት ጉዲዩን በማየት ፣ተጠሪዎች ባሊቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻቸዉ
መሰረት አመሌካቾች በየራሳቸዉ ይመዝግቡአቸዉ የተባሇበትን አግባብ ከንግዴ ሕጉ
አንቀጽ 328 እና ከመተዲዯሪያ ዯንብ አኳያ መጣራት ያሇበት ጉዲይ ነዉ፣ በማሇት
የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ በማሇት ተጠሪዎች መሌስ እንዱሰጡ ባዘዘዉ መሰረት
በ10/2/2012 ዓ.ም በተጻፈ መሌስ፡ የአሁን 9ኛ ተጠሪ የሟች ሚስት እና የተጠሪዎች
አባት በአመሌካቾች ፋብሪካዎች ያሊቸዉን የአክስዮኖችን ዴርሻ ወራሾች ስሇሆኑ 9ኛ
ተጠሪ በሚስትነት ዴርሻዋ እና ላልች ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች በወራሽነት ዴርሻቸዉ
በሚዯርሻቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ በአባሌነት እንዱንመዘገብ የሥር የክሌሌ ጠቅሊይ
ፍ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ ምንም ዓይነት የህግ ስህተት የላሇበት ስሇሆነ እንዱጸናሌን
ወጪና ኪሳራ ከጠበቃ አበሌ ጋር እንዱወሰንሌን በማሇት በዝርዝር ተከራክሯሌ። የአሁን
አመሌካቾች የሰበር አቤቱታቸዉን በማጠናከር የመሌስ መሌስ አቅርበዋሌ።
የጉዲዩ አመጣጥ ከፍ ሲሌ የተመሇከተዉ ሲሆን ይህ ችልት የግራ ቀኙን ክርክርና
ሇቅሬታዉ ምክንያት የሆኑትን ዉሳኔዎች አግባብነት ካሊቸዉ የህግ ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ እንዱሁም የሰበር አቤቱታዉ ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር
እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ። እንዯመረመርነዉ የአሁን 9ኛ ተጠሪ ባሇቤት እና የአሁን
1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች አባት የሆኑት አቶ አሇሙ ገብሩ የሆኑት የአመሌካቾች ማህበራት
[ፋብሪካዎች] አባሌ መሆናቸዉ እና የአክስዮኖች ዴርሻ እንዲሊቸዉ ያከራከረ ጉዲይ
አይዯሇም። እነዚህ ማህበራት ኃሊፊነታቸዉ የተወሰኑ የግሌ ማህበራት መሆናቸዉም
የሌተካዯ ጉዲይ ነዉ። አቶ አሇሙ ገብሩ ከዚህ ዓሇም በሞት በመሇየታቸዉ የአሁን 9ኛ
ተጠሪ ሚስትነታቸዉን እና ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች የሟች ሌጆች እና ወራሾች
መሆናቸዉን በፍ/ቤት ያረጋገጡ መሆናቸዉን ከሥር ፍ/ቤቶች የዉሳኔዎች ግሌባጭ
የሚንገነዘበዉ ነዉ። የአሁን አመሌካቾችም በዚህ ረገዴ ክርክር እንዯላሊቸዉ መገንዘብ
ይቻሊሌ። ከዚህም በሊይ የአሁን አመሌካቾች እና ተጠሪዎች ያሊከራከራቸዉ ላሊዉ ጉዲይ
አቶ አሇሙ ገብሩ በሕይወት በነበሩ ጊዜ በአመሌካቾች ማህበራት ዉስጥ የነበራቸዉ
አክስዮኖች ሇተጠሪዎች መተሊሇፍ እንዯሚገባ፣ 9ኛ ተጠሪ የሚስትነት ዴርሻ እና ከ1ኛ8ኛ ተጠሪዎች ዯግሞ የወራሽነት ዴርሻ እንዯሚገባቸዉ እና መብት እንዲሊቸዉ አሁንም
ያሊከራከረ ጉዲይ ነዉ። ነገር ግን ግራ ቀኙን ያከራከረዉ ጉዲይ ተጠሪዎች ይህን
መብታቸዉን እንዳት መጠቀም እንዯሚገባቸዉ በሚሌ ሊይ ነዉ። በዚህ ረገዴ የአሁን
አመሌካቾች እያቀረቡ ያለት ክርክር ተጠሪዎች መብት ያገኙት ከአንዴ የማህበራቱ
አባሌ ከሆኑት ከአቶ አሇሙ ገብሩ ስሇሆነ በማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና በንግዴ
ሕግ ዴንጋጌዎች መሰረት አክስዮኖቹን በጋራ በአንዴነት አንዴ ሰዉ እንዯራሴ ወክሇዉ
በዉክሌና ከሚይዙት በስተቀር እያንዲንዲቸዉ የማህበራቱ አባሊት ሆኖ የሚመዘገቡበት
አግባብ የሇም የሚሌ ሲሆን፣ የአሁን ተጠሪዎች በበኩሊቸዉ 9ኛ ተጠሪ በሚስነት
ዴርሻቸዉ እና ላልች ተጠሪዎች ዯግሞ ባሇን በወራሽነት ዴርሻ የሚዯርሳንን
የአክስዮኖችን ዴርሻ በእያንዲንዲችን ስም ተመዝግቦ በማህበራቱ በአባሌነት ሉንመዘገብ
ይገባሌ እንጂ በጋራ አንዴ እንዯራሴ ወክሇን በዉክሌና እንዱንጠቀምበት የሚያስገዴዯን
የመተዲዯሪያ ዯንብ ዴንጋጌም ሆነ የንግዴ ሕግ ዴንጋጌ የሇም በማሇት ተከራክሯሌ።
ከዚህ አንጻር የአመሌካቾች ማህበራት ኃሊፊነታቸዉ የተወሰኑ የግሌ ማህበራት
እንዯመሆናቸዉ መጠን መታየት ያሇበት የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 510 እና ተከታዮቹ
ዴንጋጌዎች መሆናቸዉ መገንዘብ ያስፈሌጋሌ። በዚህ ሕግ አንቀጽ 510 ሥር

4

እንዯተመሇከተዉ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ትርጎም ጸባይ ምን እንዯሆነ
የተመሇከተ ሲሆን፣ ይህ ማህበር የሚያስከትሇዉ የኃሊፊነት መጠን እና የአባሊቱ ቁጥር
ምን ያህሌ መሆን እንዲሇበት እና የሚተሊሇፉ የንግዴ ወረቀቶችን ማዉጣት
እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ። እንዱሁም በሕጉ አንቀጽ 524 መሰረት ዯግሞ በዚህ
ማህበር ያሇዉን የአክስዮን ዴርሻ ሇወራሽ በምን አግባብ እንዯሚተሊሇፍ የሚዯነግግ ነዉ።
የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እንዯሚያመሇክተዉ በማህበሩ የመተዲዯሪያ ዯንብ በላሊ
አግባብ ካሌተመሇከተ በቀር የአንዴ ማህበርተኛ ወራሾች ሇሟቹ አክስዮኖች በዯንብ
ወራሾች እንዯሚሆኑ ይዯነግጋሌ። እንግዱህ ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር
በተመሇከተ አንዴ የማህበሩ አባሌ የሞተ እንዯሆነ የሟቹ የአክስዮኖች ዴርሻ በምን
አግባብ ወዯ ወራሾች እንዯሚተሊሇፍ የማህበሩ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና የዚህ ሕግ
ዴንጋጌ መሰረት የሚፈጸም መሆኑን መገንዘብ ያስፈሌጋሌ። ከዚህ አንጻር የክሌለ
ጠቅሊይ ፍ/ቤት ስሇማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እንዲመሇከተዉ አንቀጽ 4.4 የጋራ
ባሇአክስዮኖች መብታቸዉን እንዳት መጠቀም እንዲሇባቸዉ የሚያመሇክት እና
መብታቸዉን ሇአንዴ ሰዉ በመወከሌ መጠቀም እንዯሚችለ እንዯሚዯነግግ ነዉ። ላሊዉ
የመተዲዯሪያ ዯንቡ አንቀጽ 3.1 ዴንጋጌ ዯግሞ የወራሽነት መብት ያሇዉ መሆኑን
የሚያረጋገጥ ማስረጃ ይዞ የቀረበ ወራሽ ካሇምንም ቅዴመ ሁኔታ የማህበራቱ አባሌ
የሚሆንበትን የሚያረጋግጥ መሆኑን እንዯሚያመሇክት ገሌጾዋሌ። ይህን የንግዴ ሕጉን
ዴንጋጌ እና የመተዲዯሪያ ዯንቡን ዴንጋጌ በጣምራ ሲታይ የማህበራቱ አባሌ በሞት
የተሇየ እንዯሆነ በማህበራቱ የነበረዉ የአክስዮን ዴርሻ ሇወራሾች የዉርስ መብታቸዉን
መሰረት በማዴረግ እንዯሚተሊሇፍ የሚዯግፍ እንጂ ምንም ዓይነት ክሌከሊ የላሇዉ
መሆኑን ነዉ። ይህ ከሆነ ዯግሞ ሟች አቶ አሇሙ ገብሩ በአመሌካቾች ማህበራት
የነበራቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ሇአሁን 9ኛ ተጠሪ እና ሇላልች ተጠሪዎች በምን አግባብ
ሉተሊሇፍና ሉጠቀሙበት እንዯሚገባ መታየት ያሇበት ጉዲይ ነዉ።
ከዚህ አንጻር የአሁን አመሌካቾች ባቀረቡት ክርክር ተጠሪዎች በማህበራቱ ዉስጥ
መብት ያገኙባቸዉን አክስዮኖችን በምን አግባብ እንዯሚጠቀሙበት የማህበራቱ
የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4.4 እና የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 ዴንጋጌ መሰረት ሲታይ
አንዴ ሰዉ በመወከሌ ሉጠቀሙ ይገባሌ እንጂ እያንዲንዲቸዉ የማህበራቱ አባሊት መሆን
አይችለም ሲለ፤ ተጠሪዎች በበኩሊቸዉ በማህበራቱ ዉስጥ ባገኘነዉ የአክስዮኖች ዴርሻ
መሰረት እያንዲንዲችን አባሊት ሆነን ሇመመዝገብ የሚከሇክሇን ነገር ስሇላሇ በአባሌነት
ሉንመዘገብ ይገባሌ የሚሇዉ ነዉ።
ከፍ ሲሌ እንዯተመሇከተዉ ኃሇፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሁሇት ዓይነት ባህርያት
ያለት ሲሆን አንደ በአባሊቱ መካከሌ ካሇዉ ግንኙት አንጻር የሽርክና ማህበር ባህርይ
እና ከሚያስከትሇዉ ኃሊፊነት አንጻር የኩባንያ ባህርይ ያሇዉ መሆናቸዉ ግንዛቤ ሉወሰዴ
ይገባሌ። ስሇሆነም ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር የሚመሇከቱት የንግዴ ሕጉ
ዴንጋጌዎች የማይሸፍናቸዉ ጉዲዮች ካለ እንዯየአግባብነታቸዉ መታየትና ተፈጻሚ
መዯረግ የሚገባቸዉ የሽርክና ማህበር እና ኩባንያን የሚመሇከቱት የንግዴ ሕጉን
ዴንጋጌዎች መሆናቸዉን መገንዘብ አስፈሊጊ ነዉ።
በዚህ መሰረት የአሁን የተያዘዉ ጉዲይ ሲታይ የማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና
የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 ዴንጋጌ ማየቱ ተገቢ ነዉ። ይህ የመተዲዯሪያ ዯንቡም ሆነ
የንግዴ ሕጉ ዴንጋጌ ይዘትና ዓሊማ እንዯሚያመሇክተዉ የጋራ ባሇአክስዮኖችን

5

የሚመሇከቱ ናቸዉ። የመተዲዯሪያ ዯንብ አንቀጽ 4.4 መሰረት የጋራ ባሇአክስዮኖች
ያሊቸዉን መብታቸዉን ሇአንዴ ሰዉ በመወከሌ መጠቀም ከሚችለ በስተቀር
እያንዲንዲቸዉ የማህበሩ አባሊት ሆኖ መመዝገብ እንዯማይችለ የሥር ፍ/ቤት የዉሳኔ
ግሌባጭ ያመሇክታሌ። የንግዴ ሕጉ አንቀጽ 328 [1] ዴንጋጌ መሰረት አክስዮኖቹ
የማይከፋፈለ መሆናቸዉን የሚያመሇክት ሲሆን፣ ንዑስ አንቀጽ 2 ዯግሞ ብዙዎች
ሰዎች የአክስዮኖች የጋራ ባሇሀብት የሆኑ እንዯሆነ የማህበርተኛነትን መብት
ሉሰራባቸዉ እንዱችሌ ሇሁለም እንዯራሴ የሚሆን መሾም አሇባቸዉ በማሇት
ይዯንግጋሌ። ከዚህ ዴንጋጌ ይዘትና ዓሊማ መረዲት እንዯሚቻሇዉ ብዙ ሰዎች ብዙ
አክስዮኖችንም ቢሆን ሇእያንዲንዲቸዉ አንዴ አንዴ አክስዮን የማይዯርሳቸዉ እንዯሆነ
ወይም አንዴ አክስዮን በጋራ የያዙ እንዯሆነ፣ እነዚህን አክስዮኖች ወይም አንደን
አክስዮን ሇእያንዲንደ የጋራ ባሇአክስዮኖች ማከፋፈሌ የማይቻሌ ስሇሆነ በጋራ መያዝ
ስሇሚገዯደ፣ እነዚህ ሰዎች መብታቸዉን መጠቀም የሚገባቸዉ አንዴ ሰዉ በመወከሌ
ከሚሆን በስተቀር እያንዲንዲሇቸዉ በአባሌነት መመዝገብ እንዯማይችለ የሚያስገነዝብ
ነዉ።
በዚህ አግባብ አሁን ወዯ ተያዘዉ ጉዲይ ስንመሇስ ከፍ ሲሌ እንዯተጠቀሰዉ ሟች
ከአመሌካቾች ማህበራት የነበሩት የአክስዮኖች ዴርሻ አንጻር የአሁን 1ኛ ተጠሪ
በሚስነትነት መብታቸዉ የሚዯርሳቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ እና ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች
ባሊቸዉ የወራሽነት መብታቸዉ የሚዯርሳቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ሲታይ አክስዮኖቹ
ሉከፋፈለ የማይችለ እና ተጠሪዎች ሰዉ በመወከሌ በጋራ ሇመያዝ የሚገዯደበት
አግባብ ያሇ መሆኑን የሚያሳይ ነገር የሇም። ምክንያቱም ሟች አቶ አሇሙ ገብሩ
በአመሌካቾች ማህበራት የነበራቸዉ አክስዮኖች ብዛት ሲታይ ተጠሪዎች ባሊቸዉ መብት
አክስዮኖቹ ሇእያንዲንዲቸዉ ተከፋፍሇዉ በስማቸዉ ተመዝግቦ እነርሱም በማህበራቱ
በአባሌነት ሇመመዝገብ የሚከሇክሊቸዉ ምንም ነገር የሇም።
ተጠሪዎች በእነዚህ አክስዮኖች ሊይ ካሊቸዉ መብት አንጻር ሇእያንዲንዲቸዉ ተከፋፍሇዉ
ብይዙ ከፍ ሲሌ ከተጠቀሱት የማህበራቱ የመተዲዯሪያ ዯንብ እና የንግዴ ሕግ ዴንጋጌ
የሚከሇክሊቸዉ አይሆንም። ሟች በእነዚህ ማህበራት የነበራዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ብዛት
ሇተጠሪዎች ባሊቸዉ መብት ከመከፋፈሌ የሚከሇክሊቸዉ እና የጋራ ባሇአክስዮኖች ሆኖ
አንዴ ሰዉ በመወከሌ መብታቸዉን እንዱጠቀሙበት የሚገዯደበት የህግ አግባብ የሇም።
ሟች አቶ አሇሙ ገብሩ በአሁን 1ኛ አመሌካች ማህበር 9,136 አክስዮኖች ዴርሻ
እንዯነበራቸዉ እና በአሁን 2ኛ አመሌካች ማህበር ዯግሞ 2,900 አክስዮኖች ዴርሻ
እንዯነበራቸዉ በሥር ፍ/ቤት የተረጋገጠ ፍሬ ነገር ነዉ። በዚህ መሰረት የአሁን 9ኛ
ተጠሪ ከእነዚህ አክስዮኖች የሚስትነት ዴርሻቸዉ በአሁን 1ኛ አመሌካች ሟች
ከነበራቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ ግማሹ የእሳቸዉ በመሆኑ 4,568 አክስዮኖች
እንዯሚዯርሳቸዉ፣ በአሁን 2ኛ አመሌካች ዯግሞ ሟች ከነበራቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ
ግማሹ 1,450 እንዯሚዯርሳቸዉ፤ ከ1ኛ-8ኛ ተጠሪዎች የሟች ወራሾች በመሆናቸዉ
በ1ኛ አመሌካች ከሚዯርሳቸዉ አክስዮኖች ሇእያንዲንዲቸዉ 571 አክስዮኖች
እንዯሚዯርሳቸዉ እና በ2ኛ አመሌካች ዯግሞ ሇአሁን 5ኛ ተጠሪ ሇአቶ ዲንኤሌ አሇሙ
183 አክስዮኖች እና ሇላልች ተጠሪዎች ዯግሞ 181 አክስዮኖች እንዯሚዯርሳቸዉ
የሥር ፍ/ቤት በፍሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጠዉ ጉዲይ ነዉ። ስሇሆነም የአሁን ተጠሪዎች
የአክስዮኖች ዴርሻቸዉ በአመሌካቾች ማህበራት በአባሌነት ከመመዝገብ የመተዲዯሪያ
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ዯንብ ዴንጋጌም ሆነ የንግዴ ሕጉ ዴንጋጌ የሚከሇክሊቸዉ ሆኖ አሌተገኘም። በንግዴ ሕጉ
አንቀጽ 534 [2] ሥር እንዯተመሇከተዉ እያንዲንደ ማህበረተኛ በማህበሩ ዉስጥ ባለት
አክስዮኖች ሌክ የዴምጽ ብዛት እንዲሇዉ ከዯነገገዉ አንጻር ሲታይ ተጠሪዎች
በየስማቸዉ በማህበራቱ በአባሌነት የተመዘገቡ እንዯሆነ፣ ዴምጽ የሚሰጡት ባሊቸዉ
የአክስዮኖች ዴርሻ መጠን ስሇሆነ በአመሌካቾች ሊይ የሚያመጠዉ ችግር መኖሩን
የተመሇከተ ነገር የሇም። እንዱሁም የማህበራቱ አባሊት ብዛትም በንግዴ ሕጉ አንቀጽ
510 [2] ሥር ከተመሇከተዉ ቁጥር በሊይ እስካሌሆነ ዴረስ፣ በዚህ ረገዴም ችግር
ይፈጥራሌ ተብል አይገመትም። በመሆኑም ይህ ችልት በኢ.ፌ.ዳ.ሪ.ሕገ መንግስት
አንቀጽ 80 [3፣ ሀ] እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 10 መሰረት ከተሰጠዉ
ስሌጣን አንጻር አመሌካቾች ያቀረቡት የሰበር ቅሬታም ሆነ አቤቱታ ያስቀርባሌ ሲባሌ
የተያዘዉ ጭብጥ የሥር የክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የሰጠዉ ዉሳኔ እና የፌዳራሌ ጠቅሊይ
ፍ/ቤት ይህን ዉሳኔ በማጽናት የሰጠዉ ትዕዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት
የተፈጸመበት መሆኑን የማያመሌክት ስሇሆነ ተቀባይነት የሇዉም ብሇናሌ።ከዚህ አንጻር
ይህ ችልት በሰ.መ.ቁ.41526 [ቅጽ 9] ግንቦት 2 ቀን 2002 ዓ.ም በሰጠዉ አስገዲጅ
የህግ ትርጉም ችልቱ የፍሬ ነገር እና የማስረጃ ምዘና ጉዲይ ሇማየት ስሌጣን
እንዯላሇዉ የወሰነዉን ማየት ይቻሊሌ።
ሲጠቃሇሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፍ/ቤትም ሆነ የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት የአሁን ተጠሪዎች
ባሊቸዉ መብት መሰረት በአመሌካቾች ማህበራት እያንዲንዲቸዉ በስማቸዉ
በሚዯርሳቸዉ የአክስዮኖች ዴርሻ መጠን በአባሌነት ተመዝግበዉ የመጠቀም መብት
አሊቸዉ በማሇት የሰጡት ዉሳኔ በሕግ አግባብ የተሰጠ ነዉ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ
የሆነ የህግ ስህተት ያሌተፈጸመባቸዉ ስሇሆኑ የሚከተሇዉ ተወስኗሌ።

ዉ

ሳ

ኔ

1. የፌዳራሌ ጠቅሊይ ፍ/ቤት በመ.ቁ.169919 በ12/07/2011 ዓ.ም የሰጠዉ ትዕዛዝ
መሰረታዊ የህግ ስህተት ያሌተፈጸመበት ስሇሆነ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ.348 [1]
መሰረት ጸንቷሌ።
2. የዚህ ዉሳኔ ግሌባጭ ሇሥር ፍ/ቤቶች ይዴረስ።
3. ግራ ቀኙ በዚህ ችልት የዯረሰባቸዉን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸዉን ይቻለ።
መዝገቡ ተዘግቷሌ።
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፊርማ አሇበት
ሰ/ጥ
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