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የሰ/መ/ቁጥር 118246 

ሰኔ 23 ቀን 2009 ዒ/ም 

ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

     ሙስጠፊ አህመዴ 

     አብርሃ መሰሇ 

     ጳውልስ አርሺሶ 

     ሠናይት አዴነው 

አመሌካች፡- የሲዲሞ ተራ ህንጻ ስራ አክሲዮን ማህበር - ጠበቃ ሰሊም ተሾመ ቀረቡ  

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አብረኸት ሀብተእዝጊ ተማኑ ወራሾቾች 

1. አቶ ሚካኤሌ አብርሃ 
2. አቶ ሳሙኤሌ አብርሃ 
3. አቶ ጴጥሮስ አብርሃ 
4. ወ/ሮ ሳባ አብርሃ  
5. ወ/ሮ ሄሇን አብርሃ 
6. ወ/ሮ ፀጉ አብርሃ          ተወካይ  
7. ወ/ሮ ዘውዱቱ አብርሃ        በርሄ 
8. ወ/ሮ አይዲ አብርሃ           ፀጋዬ  

9. አቶ ጳውልስ አብርሃ      ቀረቡ  

በዚህ መዝገቡ የቀረበው የአመሌካች የሠበር አቤቱታ እና በሰ/መ/ቁጥር 120709 የቀረበው 

የተጠሪዎች የሠበር አቤቱታ መነሻቸው በስር ፌርዴ ቤትም ሆነ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም 

አንዴ ሊይ በተካሄደ የክርክር መዛግብት በመሆኑ መዛግብቱን በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 11 መሰረት 

በማጣመር መርምረን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

  ጉዲዩ የአክሲዩን ብዛት ከፌ ብል እንዱመዘገብ የቀረበውን ክስ መነሻ አዴርጎ የተዯረገን ክርክር 

የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ የተጀመረው የአሁኑ ተጠሪዎች አውራሽ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጀ 

ፌርዴ ቤት ሚያዚያ 29 ቀን 2005 ዒ/ም በአመሌካች ማህበር ሊይ በመሰረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ 

የክሱ ይዘትም፡-  በጥቅምት 22 ቀን 1993 ዒ/ም ከላልች 27 ሰዎች ጋር በመሆን በአመሌካች 

ማህበር ውስጥ በመስራችነት የተዯራጁ መሆኑን፣ በመስራች አባሌነታቸውም 4 ሼር በመግዛት 

ሇእያንዲንደ ብር 50,000.00 በጠቅሊሊው ብር 200,000.00 መክፇሊቸውን፣ በተጨማሪም 

በጥቅምት 22 ቀን 1993 ዒ/ም በተካሄዯው ጉባኤ በተወሰነው መሰረት ሇህንጻው ግንባታ 
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የሚውሌ አባሊቱ እንዱያዋጡ በተወሰነው መሰረት ብር 100,000.00 መክፇሊቸውን፣ ይህን 

በተጨማሪ የተከፇሇውን ብር 100,000.00 በተመሇከተ በቃሇ ጉባኤው እንዯተገሇፀው ሊዋጡት 

አባሊት በአክሲዩን ግዥ እንዯሚታሰብሊቸው መመሌከቱን፣ በዚህ መሰረትም ከሳሽ በዴምሩ 6 

የአክሲዩን፣ ዋጋቸውን ብር 300,000.00 ከፌሇው እያሇ መብታቸውን በሚጎዲ አኳኃን የአክሲዩን 

ብዛቱ አራት አክሲዩን ብቻ ሁኖ ተመዝግቦ እንዯሚገኝ፣ በላሊ በኩሌም የአክሲዩን ዴሌዴሌን 

በተመሇከተ ከሳሽ የ6 አክሲዩን ዋጋ ብር 300,000.00 በመክፇሌ መስራች አባሌ መሆን 

የሚገባቸው መሆኑ እንዯተጠበቀ የአክሲዮን ማህበሩ አባሊት በሔጉ በሼራቸው መጠን እኩሌ 

ዴርሻ እንዲሊቸው የተመሇከተ ቢሆንም መንግስት ሇተከሳሽ ማህበር በሰጠው የግንባታ ቦታ ሰፊሪ 

የነበሩት ሰዎችም በአባሌነት እንዱካተቱ በተወሰነው መሰረት 81 አባሊት እንዱኖሩት መዯረጉን፣ 

ይሁን እንጂ ነባር መስራች አባሊት የሼር መጠን በተጨማሪ አክሲዮን የማግኘት መብት 

እንዲሊቸው በሔጉ ተቀመጦ  የተጨማሪ አክሲዩን ዴርሻ ዴሌዴሌ በምን መሌኩ እንዯተከናወነ 

ሳይታወቅ ቀዯም ሲሌ አንዯ፣ሁሇት እና ሶስት የአክሲዪን ዴርሻ የነበራቸው በአሁኑ ወቅት ባሇ 8 

እና 10 ባሇአክሲዩን እንዱሆኑ መዯረጉን፣ በዚህም መሰረት ወዯ 13 የሚሆኑ አባሊት ከ8-20 

አክሲዩን እንዱኖራቸው መዯረጉን፣ ይህም አዱስ ገቢዎችና ነባር አባሊትን የሚመሇከት መሆኑን፣ 

በመሆኑም ከሳሽ በመስራች አባሌነታቻውና በከፇለት የ6 አክሲዩን ዋጋ የ6 አክሲዩን ዴርሻ 

ሲገባቸው አራት አክሲዩን ብቻ እንዱኖራቸው በማዴረግና ከአዱስ አክሲዮኖች በተጨማሪ አክሲዩን 

ሉሰጣቸው ሲገባ ባሌታወቀና ከመተዲዯሪያው ዯንቡ ውጪ በተከናወነ የአክሲዩን ዴሌዴሌ ተከሳሽ 

ማኅበር የከሳሽን መብት መንፇጉን፣ የተከናወነው የአክሲዩን ዴሌዴሌ ተገቢ እንዲሌሆነ በመግሇፅ 

ከላልች አምስት አባሊት ጋር በመሆን ሇማህበሩ ቦርዴ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በ12/02/2005 

ዒ/ም በተጻፇ ዯብዲቤ በተሰጠ መሌስም በመስከረም 2004 ዒ/ም በሰነድች ምዝገባና ማረጋገጫ 

ጽ/ቤት ሇፉርማ የቀረበው ቃሇ ጉባኤ በጉዲዩ ሊይ በ13/08/2004 ዒ/ም ተወያይተንበታሌ በሚሌ 

እምነት በቅን ሌቦና የተዯረገ ሲሆን ቅሬታ ካስከተሇ ግን ቀሪ ሆኖ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ 

እንዯሚቀርብ ገሌፀው በዯብዲቤ መሌስ የሰጧቸው ቢሆንም በዚህ ዯብዲቤ መሰረት የተወሰዯ 

ማስተካከያ እርምጃ የላሇ መሆኑንና የማህበሩ አባሊት በሰነድች ምዝገባና ማረጋገጫ ጽ/ቤት 

በመቅረብ የአባሌነት ፉርማቸውን እንዱያኖሩ በተነገረው መሰረት ሇመፇረም በቦታው ሲሄደም 

የአባሊቱ ቁጥር በጉባኤው በተነገረው መሰረት 81 አባሊት ሳይሆን 89 ተብል ተዘርዝሮ 

መገኘቱን፣ ይህም ተጨማሪ 8 አባሊት በምን መሌኩ እንዯተጨመሩ የማይታወቅ መሆኑን፣ 

ጉባኤው ያሳሇፊቸው ውሳኔዎችና አዱስ አክሲዮን መጨመር እና ዴሌዴለን በተመሇከተ 

የመተዲዯሪያ ዯንቡና የመመስረቻ ፅሁፌ አባሊት በሚፇርሙበት ቦታ ከፉርማ ወረቀቱ ጋር አብሮ 

መቀመጥ እንዲሇበትና ከፇሇጉ ፉርማቸውን የሚያኖሩ አባሊት ይህንኑ ፅሐፌ እየተመሇከቱ 

ተረዴተው መፇረም እንዲሊባቸው በሔጉ ተዯንግጎ እያሇ እነዚህ ሰነድችን ሇማየት ጥያቄ 

ቢያቀርቡም ከፇሇጋችሁ ፇርማችሁ ውጪ እንጂ አይሰጥም በማሇታቸው የተወሰኑት አባሊት 
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ሳይፇርሙ ሉወጡ መቻሊቸውንና በዚህ የማህበሩ ዴርጊትም የከሳሽ መብት መነፇጉን እንዱሁም 

ላልች አባሊት በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ የፇረሙትን ሰነዴ ተከሳሽ ማኅበር ሇማፅዯቅ በዝግጅት 

ሊይ እንዯሚገኝ ዘርዝረው ከሳሽ የተከሳሽ ማህበር  መስራች አባሌ በመሆን የከፇለት የስዴስት 

አክሲዩን ዋጋ ብር 300,000.00 ታሳቢ ተዯርጎ ተጨማሪ የ14 አክሲዩን ዋጋ ከፌሇው የ20 

አክሲዩን ባሇቤት እንዱሆን ይወሰንሌኝ፣ የተከሳሽ ማኅበር የመተዲዯሪያ ዯንብና የመመስረቻ 

ፅሐፌ በዚህም መሰረት የሆነው የቃሇ ጉባኤ ሰነዴ የማንበብ መብታቸው እንዱከበርና ሰነድቹ 

እንዱሰጧቸው፣ በተጨማሪ እንዱገቡ የተዯረጉት 8 አዱስ አባሊትም በምን ሁኔታ አባሌ እንዯሆነ 

ተጣርቶ  ውሳኔ እንዱሰጣቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

  የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ ግንቦት 21 ቀን 2005 ዒ/ም በሰጠው መከሊከያ መሌስም የመጀመሪያ 

ዯረጃ መቃወሚያና የፌሬ ነገር ክርክሮችን አቅርቧሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነትም ክሱ 

በተፊጠነ ስነ ሰርዒት ሇመቅረብ በሔጉ የተመሇከቱትን መመዘኛዎችን የማያሟሊ መሆኑን፣ 

የማህበሩ አባሊት 81 ሁነው እያሇ 89 የተባሇው በማስረጃ ያሌተዯገፇ መሆኑን፣ ከሳሽ ከኢትዩጵያ 

ከወጡ ከ15 አመት በሊይ የሆናቸው ከመሆኑም በሊይ ኤርትራዊ ዜግነት እንዲሊቸው ውክሌና 

የሰጡት ኢትዩጵያ ኢምባሲ ሳይሆን ኢትዩጵያዊ ስም ካሇው የአሜሪካን አዋዋይ ዘንዴ ሆኖ 

ከዩ.ኤስ. ውጭ ጉዲይ በአሜሪካ የኢትዩጵያ ኢምባሲ መረጋገጡ ሁለንም ነገር በወኪሌ የሚሰራ 

በመሆኑ በግሇሰቧ ሁኔታ የተጣራ ባሇመሆኑ ከሳሽ ራሳቸው እንዱቀርቡ ወይም አሜሪካ አገር 

ኢትዩጵያ ኢምባሲ በአካሌ ቀርበው ሇፌርዴ ቤቱ ሪፖርት እንዱዯረግ የሚለትን ነጥቦችን አንስቶ 

ተከራክሯሌ፡፡ በፌሬ ነገር ዯረጃ ዯግሞ የተከሳሽ ማህበርን ሔጋዊ አቋም አስመሌክቶ ማህበሩ 

በ1992 ዒ/ም በሶስት ሰዎች ሲቋቋም የመርካቶ አካባቢ የመሌሶ ማሌማት ፕሮግራም ያሌወጣ 

ስሇመሆኑ ከሳሽ በ1993 ዒ/ም ባሇአክሲዩን ሲሆኑም ከሳሽ ተጨማሪ አክሲዩን ያወጣ  ስሇመሆኑና 

ከዚህ በኋሊ ግን በ18/06/99 ዒ/ም ማህበሩ የሉዝ ውሌ ተዋውል በ28/07/98  9430 ካ/ሜትር 

ቦታ ሲዲሞ ተራ አከባቢ በሉዝ ቦታ መግዛቱን፣ ይሁን እንጂ ከዚህ ቦታ ውስጥ ላልች 

በማህበርነት የተዯራጀ ሶስት ማህበራት ሇአዱስ አበባ አስተዲዯር መሬት ሌማትና አስተዲዯር ቦርዴ 

ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት የተወሰነው ቦታ ተቀንሶ ሇላልች ማህበራት እንዯተሠጠና 

ሇእያንዲንደ ማህበር በተሰጠው ቦታ ሊይ የነበሩና በማህበር ያሌተካተቱት ተነሺዎች በነበሩበት 

ቦታ በተዯራጁት ማህበራት እንዱካተቱና ይህም ሲረጋገጥ ማህበራቱ የሉዝ ውለን እንዱዋዋለ 

መወሰኑን፣ ከሳሽም በተከሳሽ ማህበር ባሇአክሲዩን ቢሆኑም የነበራቸውን ነባር ይዞታና የቤት 

ቁጥር መሰረት አዴርገው በሌጃቸው በአቶ ኤፌሬም አብርሃ ወ/ጊዩርጊስ ስም በሲኒማ ራስ ማህበር 

ውስጥ የተዯራጁ መሆኑን፣ ይሁንና ማህበሩ ኃ.የተ.የግሌ ማህበር በመሆኑ ከሳሽ ላሊ ማኅበር 

ውስጥ ስሇተዯራጁ ብቻ ከአባሌነት ሇማስወጣት ባሇመቻለ በባሇአክሲዮንነታቸው እንዱቀጥለ 

መዯረጉን፣ በላሊ በኩሌ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የሉዝ አፇጻፀም መመሪያ ቁጥር 1/2002 
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አንቀፅ 34.10 ዴንጋጌ መሰረት ሇሚዯራጁ የንግዴ ማህበራት የተወሰነው ቦታ ሊይ የነበሩና 

ይዞታቸው የፇረሰባቸው ነጋዳዎች/ሰዎች/ በማህበራቱ በአባሌነት እንዱካተቱ መዯረጉን፣ በዚህም 

መሰረት በተከሳሽ ማህበር አባሌ ከነበሩት 27 ባሇአክሲዮኖች በተጨማሪ 54 አዱስ አባሊት 

ባሇአክሲዮኖችን ማካተት የግዴ መሆኑን፣የማህበሩ አመራር አካሊት የነባርና አዱስ የሚገቡ አባሊት 

የአክሲዩን ዴሌዴሌ ምን መሆን እንዯአሇበት በሚሇው ጉዲይ ሊይ ከህግ አንጻር ተወያይተውበት 

የአባሊቱን፣ የነባር ይዞታ መጠንና የነባር ባሇአክሲዮኖችን የጎሊ አስተዋጽኦ መሰረት በማዴረግ 

ፌትሃዊ የሆነ አጠቃቀም መመዘኛ ተዯርጎ ቀዴሞ በነበራቸው የይዞታ መጠን/ስፊት/ አክሲዩን 

ዴሌዴሌ መከናወኑን፣ በዚህም መሰረት የአንዴ አክሲዩን ዋጋ ብር 50,000.00 ሁኖ ትንሽ ይዞታ 

የነበረው ሰው ዝቅተኛውን አራት አክሲዩን እንዱይዝና ከፌተኛ ይዞታ የነበረው ዯግሞ 20 

አክሲዩን እንዱይዝ፣ይዞታ ያሌነበራቸው ከሳሽን ጨምሮ ባሇአክሲዩን የነበሩ ሰዎች ዝቅተኛ 

የአክሲዩን መጠን እንዱሰጣቸው እንዱሁም በሌዩ ሁኔታ ማህበሩ ባሌተዯራጀበት ወቅት ምንም 

ክፌያ ሳይሰጣቸው በግሌ ጥረታቸው ማህበሩን አሁን በሉዝ የያዛቸውን ሶስት ካርታዎች 

እንዱያገኙ ምክንያት ሇሆኑት የተከሳሽ ሉቀመንበር በነበራቸው ስዴስት አክሲዩን ሊይ አራት 

አክሲዩን እንዱጨመር መዯረጉን፣ ይህ ጥናትም ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ቀርቦ ጉባኤውም ተስማምቶበት 

በ30/08/2005 ዒ/ም ማጽዯቁን፣የባሇአክሲዮኖቹ ጠቅሊሊ ጉባኤ በሔግ አግባብ ተጣርቶና ምሌዒተ 

ጉባኤው ተሟሌቶ የአክሲዩን ዴሌዴለን በተመሇከተ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ ከሳሽም ተስማምተው 

በቃሇ ጉባኤው ሊይ ከፇረሙ በኋሊ እንዯገና የሰረዙት በመሆኑ የ14 ሼር ከፌዬ የ20 ሼር ባሇቤት 

ሌሆን ይገባሌ በማሇት ያቀረቡት ጥያቄም የሔግም ሆነ የፌሬ ነገር አመክንዮ የላሇው መሆኑን፣ 

ከሳሽ ከአራት አክሲዩን ዋጋ በተጨማሪ ከፌያሇሁ ያለት ብር 100,000.00 ከሳሽ እንዲለት 

የተከፇሇው በ1993 ዒ/ም ሳይሆን በ2002 ዒ/ም ስሇመሆኑ፣ ክፌያውን እንዱፇጽሙ 

ስሇመጠየቃቸውም ማስረጃ ያሊቀረቡና የዯረሰባቸው ጉዲት ባሇመኖሩ ከማህበሩ የአክሲዩን ዴሌዴሌ 

መርህ አንፃር በብር 300,000.00 ታስቦ አክሲዮን ይዯረግሌኝ በማሇት የቀረበው ክርክር 

ተቀባይነት የላሇው መሆኑን፣ከሳሽ መስራች ባሇአክሲዩን ያሇመሆናቸውንና ባሇአክሲዮን የሆኑትም 

የማህበሩ ካፒታሌ ባዯገበት ጊዜ መሆኑን፣ የአንዴ ባሇአክሲዩን የአክሲዮን ዴርሻ የሚረጋገጠው 

በአክሲዩን ምስክር ወረቀት ወይም በመመስረቻና መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም በማሻሻያው ሊይ 

በተገሇፀው የአክሲዩንና የገንዘብ መጠን ነው እንጂ በኩባንያው የባንክ ሂሳብ ገንዘቡን ገቢ 

በማዴረግ ብቻ አክሲዩን የማሳዯግ መብት የላሇ መሆኑን፣ ብር 100,000.00 የከፇሇቱም 

ባሇአክሲዩን ከሆኑ ከአስር አመት በኋሊ ስሇመሆኑ፣ የአክሲዩን ዴሌዴሌ የሚወሰነው 

በባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ እንጂ ከጉባኤው እውቅና ውጪ ባሇአክሲዮኖቹ በኩባንያ የባንክ 

ሂሳብ ገንዘብ ገቢ ስሇአዯረጉ ብቻ ያሇመሆኑንና በዚህ ረገዴ መብት ሰጪ የሆነ የንግዴ ህግ 

ዴንጋጌ የላሇ መሆኑን፣ በመስከረም ወር 2005 ዒ/ም ሲፇረም በነበረው ቃሇ ጉባኤ ሊይ ከሳሽና 

ላልች አራት ሰዎች ቅሬታ አቅርበው በጥያቄው መሰረት ቀሪ የሆነ ቢሆንም ከዚህ በኋሊ ሁሇት 
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ቃሇጉባኤዎች በፌርዴ ቤት ትዔዛዝና ሇአባሊቱ በጋዜጣ ጥሪ ተዯርጎ በጠቅሊሊ ጉባኤው በህግ 

መሰረት የተፇረመ በመሆኑ በ21/02/2005 ተፅፎሌ የተባሇው ዯብዲቤ ሇክሱ ምንም ፊይዲ 

የላሇው መሆኑን፣ ተከሳሽ ማህበር በፅሐፌ ከአዯረገው ጥሪ በተጨማሪ የካቲት 20 ቀን 2005 

ዒ/ም በሪፖርተር ጋዜጣ ሊይ በዴጋሚ ባዯረገው የባሇአክሲዮኖች ጥሪ ሊይ የከሳሽ ተወካይ 

ተገኝተው መፇረማቸውን፣ በስብሰባ ሊይም ረቂቅ ቃሇጉባኤውና የተሻሻሇው የመተዲዯሪያ ዯንቡና 

የመመስረቻ ፅሐፌ በንባብ ተሰምቶ ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ በጠቅሊሊ ጉባኤው የፀዯቀና በዚህ 

መሰረትም የመግባቢያ ሰነዴ ሲፇረም ተወካይዋ ተስማምተው የፇረሙ መሆኑን፣ ሆኖም 

ከፇረሙ በኃሊ በዴጋሚ የማየው ነገር አሇኝ በማሇት ፇርማቸውን የሰረዙ ቢሆንም ተወካይዋ 

ስብሰባውን አውቀው ሰነደን አይተውና ተስማምተው የፇረሙና ከስርዒት ውጪ ፉርማቸውን 

በሰረዙበት ሁኔታ ቃሇጉባኤውም 94.12% በሊይ በሆኑት የማህበሩ ባሇአክሲዮኖች የወሰኑትን 

ውሳኔ የተቃወሙት ከሔግ ውጪ መሆኑን፣ የፇራሚዎች ጉባኤ አሰራርና ሰነድችን የማየት 

መብት ከከሳሽ ክርክር ጋር አግባብነት የላሇው መሆኑን፣ ከሳሽ የአክሲዮን ዴሌዴለን በተመሇከተ 

የተዘጋጀው ቃሇ ጉባኤ አሌጸዯቀም ይበለ እንጂ ሰነደ ሚያዚያ 30 ቀን 2005 ዒ/ም በ94% 

የማህበሩ አባሊት ፀዴቆና ተረጋገጦ የተሰጠ በመሆኑ ክሱ ህግን መሰረት ያሊዯረገ መሆኑን ዘርዝሮ 

ክሱ ውዴቅ ሁኖ በቂ ወጪና ኪሳራ እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡ 

  ከዚህም በኋሊ ማኅበሩ ግንቦት 21 ቀን 2005 ዒ/ም የተጻፇ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ 

አቅርቧሌ፡፡የክሱ ይዘትም፡-ከሳሽ ማኅበር በሶስት ሰዎች በ11/02/92 ዒ/ም ከተቋቋመ በኋሊ 

በ15/03/93 ዒ/ም በቁጥር 332/4ሇ/93 በተፇረመ ቃሇ ጉባኤ ከሳሽ ብር 200,000.00 ከፌሇው 

የአራት አክሲዩን ባሇቤት የሆኑ መሆኑን፣ በዚህ ቃሇ ጉባኤ ሊይ የከሳሽ ዜግነት ኢትዩጵያዊ 

በመባለ ማህበሩ በአከባቢው የንግዴ ስራ  የነበራቸው መሆኑንና እርሳቸው በግምባር ቀርበው 

መፇረማቸውን በመገመት ብቻ በአባሌነት የተቀበሎቸው መሆኑን፣ ከሳሽ በዚህ ፌርዴ ቤት ክስ 

ከማቅረባቸው በፉትም እንዯኢትዩጵያዊ ስሇሚቆጠሩ ወኪሊቸው በየስብስባው ሊይ ሲገኙ 

መቆየታቸውን፣ ይሁንና ከክሱ በኋሊ ተከሳሽ ሌዩ ሌዩ ሰነድችን በጥንቃቄ ሲመረምር ከሳሽና 

ባሇቤታቸው በ08/01/93 ዒ/ም በጻፈት የውክሌና መሻሪያ ሰነዴ ሊይ የግሇሰቧ ዜግነት ኤርትራዊ 

መሆኑ መረጋገጡን፣ በተጨማሪም ከሳሽ ሇወኪሊቸው ወ/ሮ ጊዜሽወርቅ ተሰማ ዋሸንግተን ውስጥ  

ሆነው ውክሌና የሰጡት አንዴ አንዴ ዋሽንግተን ውስጥ ሇተመዘገበና ነጋሽ ተስፊዬ በሚባሌ 

አዋዋይ ፉት ሆኖ በኋሊ ሰነዴ ሇአሜሪካ ውጭ ጉዲይ በመቀጠሌም ዋሽንግተን ሇሚገኘው 

የኢትዩጵያ ውጭ ጉዲይና በሰነድች ምዝገባና ማረጋገጫ ፅ/ቤት መዯረጉ ከሳሽ ኢትዩጵያ 

ያሇመሆናቸውን አመሊካች የሆነ መሆኑን፣ ሇዚህም ምክንያት ዋሽንግተን ያለ የኢትዩጵያዊያ 

ዜጎች የሚዋዋለት የኢትዩጵያ ኤምባሲ ጋር በመቅረብ ስሇመሆኑና ከሳሽ የውጪ አገር ዜጋ 

በመሆናቸው በኢትዩጵያ ውስጥ ባለ የንግዴ ማህባራት ባሇአክሲዩን መሆን የሚችለበት 
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በኢንቨስትመንት አዋጅና በዯንቡ ውስጥ የተመሇከቱትን ግዳታዎችን ሲያሟለ ስሇመሆኑ፣ በላሊ 

በኩሌ የከሳሽ ወኪሌ ተከሳሽ ማህበር ባሇአክሲዮኖች ስብስባ ሊይ በመገኘት በመስማማት ስምምነት 

ሊይ ከፇረሙና በዚሁ መሰረት በሰነድች ምዝገባ ማረጋገጫ ጽ/ቤት በአባሊት የተፇረመውን 

የማህበሩን ቃሇ ጉባኤ የተሻሻሇ የመመስረቻ ፅሁፌና የመተዲዯሪያ ዯንብ ሊይ ከፇረሙበት በኃሊ 

ፉርማቸውን መሰረዛቸውን፣ እርሳቸው የተሰረዙ ቃሇጉባኤና ማሻሻያዎች አጀንዲ የአክሲዩን 

ዴሌዴሌ በማዴረግ ማህበሩን ወዯ አክሲዩን ማህበርነት የሇወጠ መሆኑን፣ ከሳሽ ጠቅሊሊ ጉባኤው 

በሰጠው ውሳኔ ሊይ የማይስማሙ ከሆነ በንግዴ ሔጉ መሰረት ከአባሌነት የሚሰረዙ መሆኑን፣ 

ከሳሽ በማህበሩ በአክሲዩን መዋጮና በላሊ ጊዜ የከፇለት አክሲዩኑን በመሸጥ ተከሳሽ 

የሚከፌሊቸው መሆኑን ዘርዝሮ ከሳሽ የውጭ አገር ዜጋ በመሆናቸው የኢንቨስትመንት ህግና 

ዯንቡን ሳያሟለ በተከሳሽ ማኅበር ውስጥ ባሇአክሲዩን ሉሆኑ አይገባም ተብል እንዱወሰን፣ ይህ 

የሚታሇፌ ከሆነም የተከሳሽ ማኅበር ጠቅሊሊ ጉባኤ አክሲዩን አዯሊዴልና አባሊት ጨምሮ ማህበሩን 

ወዯ አክሲዩን ማህበርነት የቀየረ ስሇሆነና ከሳሽም በዚህ ውሳኔ ያሌተስማሙ ስሇሆነ አክሲዮናቸው 

ተሽጦ ከማህበሩ ባሇአክሲዮንነት እንዱሰናበቱ ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡  

      የስር ከሳሽ በስር የተከሳሽ ከሳሽ በቀረባበቸው ክስ መከሊከያ መሌስ ያቀረቡ ሲሆን 

በመሌሳቸው ሊይም ከሳሽ ከላልች 27 አባሊት ጋር በመስራችነት ሲመዘገቡ በአካሌ 

መታወቂያቸውን ይዘው በመቅረብ መመዝገባቸውን የተከሳሽ ከሳሽ ያሇመካደን፣ ይህም በቀረበው 

የመመስረቻ ጽሐፌና መተዲዯሪያ ዯንብ ሉታይ የሚችሌ መሆኑን፣ ተከሳሽ ከሳሽ የመብት ጥያቄ 

በማንሳታቸው ምክንያት ሇምን ተነካን በሚሌ አስተሳሰብ ጥፊት ሇመፇገሇግ ሰነዴ ማፇሊሇጉ ከቅን 

ሌቦና የጎዯሇው አካሄዴ መሆኑን፣ አስፇሊጊ ከሆነውም ከሳሽ ኢትዩጵያዊ ናቸው ወይስ አይዯለም 

የሚሌ ጥያቄ ቢነሳ እንኳን ይህን የማጣራት ስሌጣን ያሇው ተከሳሽ ሳይሆን የሚመሇከተው 

ራሱን የቻሇ አካሌ እንጂ ተከሳሽ ስሌጣን የላሇው መሆኑን፣ ውክሌና በኢትዪጵያ ኢምባሲ በኩሌ 

ስሊሌተሰጠ ከሳሽ ኤርትራዊ ናቸው በማሇት ያቀረቡት ከግምት በመነሳት ስሇመሆኑ፣ የሰጡት 

ውክሌና ህጋዊ እስከሆነ ዴረስ የዜግነቱ ጉዲይ ተከሳሽን የማይመሇከተውና ከሳሽ ኤርትራዊ ናቸው 

ቢባሌ እንኳን በየትኛው ሔግና አዋጅ ኢትዩጵያዊ ያሌሆነ ሰው አክሲዩን ሇመግዛት አይችሌም 

በሚሌ እንዯተዯነገገ ተከሳሽ በአግባቡ ጠቅሶ ያሊቀረበ መሆኑን፣ በወቅቱ የአክሲዩን ዴሌዴለን 

የያዘው ቃሇ ጉባኤ በተመሇከተ ብዙ ሰው ጥያቄ ያነሳና በርካታ ሌዩነትና ጭቅጭቅ አስነስቶ እያሇ 

የተቋቋሙትን ሳትፇርሙ ከወጣችሁ ከማህበሩ ትሰረዛሊችሁ በማሇት በማስፇራራታቸው ብዙ 

አባሊት የፇረሙ መኖራቸውን፣ በዚህ ሁኔታ ከሳሽ የመብት ጥያቄ በማንሳታቸው ከማህበሩ 

እንዱወጡ በሚሌ የቀረበው ክርክር ተገቢነት የላሇው መሆኑን ዘርዝረው ተከሳሽ በተከሳሽ 

ከሳሽነት የጠየቁባቸው ነጥቦች ከሳሽ ያነሱትን የመብት ጥያቄ ሇመቃወም በማሰብ ስሇሆነ ፌርዴ 
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ቤቱ ጥያቄዎቹን ውዴቅ በማዴረግ ተከሳሽ ተገድ መብታችንን እንዱያስከብርሌን ሉወሰንሌኝ 

ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ጉዲዩን በመጀመሪያ የተመሇከተው ፌርዴ ቤትም የግራ ቀኙን ክርክር መርምሮ በቅዴሚያ 

ተከሳሽ በተከሳሽ ከሳሽነት ያቀረበውን ክስ መሰረት አዴርጎ የአሁኑ አመሌካች ኃሊፉነቱ የተወሰነው 

የግሌ ማህበር  ሁኖ ከተቋቋመ በኃሊ ወዯ አክሲዩን ማህበርነት መወሇጡንና የተዯረገውን 

የአክሲዩን ዴሌዴሌ የተቃወሙ በመሆኑ እንዱሁም ዜግነታቸው ኤርትራዊና የውጭ አገር ዜጋ 

በመሆናቸው ከማህበሩ አባሌነት ሉወጡ ይገባሌ በማሇት ያቀረበውን ክስ በመመሌከት ከሳሽ 

የውጭ አገር ዜጋ/ኤርትራዊ ናቸው ሇመዯምዯም የሚያስችለ ማስረጃዎች ካሇማቅረባቸውም በሊይ 

የውጭ አገር ዜጋ የሆነ ሰው ባሇአክሲዩን ከመሆን በግሌጽ የሚከሇክሌ ዴንጋጌ በኢንቨስትመንት 

ህጎች አሇመመሌከቱን፣ የተከሳሽ ማኅበር ወዯ አክሲዩን ማህበር መሇወጥና የአክሲዩን ዴሌዴሌ 

ባሇመስማማት መቃወም ሇአባለ በሔግ የተሰጠው መብት  በመሆኑ ይህን ተቃውሞ ያቀረበ 

የማህበሩ አባሌ ከማህበሩ በግዴ እንዱወጣ የሚዯረግበት አግባብ የላሇ መሆኑን እንዱሁም 

ተጠሪ/የስር ከሳሽ) ባቀረቡት ክስ የማህበሩን ወዯ አክሲዩን ማህበርነት የመሇወጥ ጉዲይ 

በተመሇከተ ተቃውሞ ያሊነሱና ዲኝነት ያሌጠየቁበት ነጥብ መሆኑን በምክንያትነት ይዞና 

የን/ህ/ቁጥር 547/3/ ዴንጋጌን በዋቢነት ጠቅሶ አመሌካች ያቀረበውን ክስ ውዴቅ አዴርጎአሌ፡፡ 

በመቀጠሌ የተጠሪን ክስ በመመርመር አመሌካች ያቀረባቸውን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ 

ነጥቦችን ውዴቅ አዴርጎ ፌሬ ነገሩን በተመሇከተ ዯግሞ የማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብና መመስረቻ 

ጽሐፌ በመመሌከት መርምሮ ማህበሩ በ1992 ዒ/ም ሲመሰረት የነበሩት አባሊት ብዛት ሶስት ብቻ 

እንዯነበሩ፣ ማህበሩ የተቋቋመበት መሰረታዊ አሊማ የማህበሩ አባሊት የንግዴ ስራዎችን 

የሚያከናውንባቸው መዯብሮችን በዘመናዊ መሌክ ዯረጃውን ጠብቀው እንዱዯራጁና ሇንግዴ ስራ 

የተመቻቹ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ መዯብሮቹ የሚገኙበትን የቦታ ክሌልች ከመንግስት አስፇቅድ 

በሉዝ ሇመግዛትና በመረከብ እንዱሁም የሔንጻ ስራ ፇቃዴ በማውጣት ሇንግዴና ሇቢሮ 

አገሌግልት የሚወለ ህንጻዎች ሇመስራት እንዯአስፇሊጊቱም ሇአባሊቱ ሇማከፊፇሌ በማሰብ 

የተቋቋመ ስሇመሆኑ በመመስረቻ ጽሐፈ በግሌጽ መመሌከቱንና አንዴ ሰው የማህበሩ አባሌ 

የሚሆንበት አግባብም በዚሁ በመተዲዯሪያ ዯንቡ የተገሇፀ መሆኑን፣ በ22/02/1993 ዒ/ም 

በተዯረገው ጠቅሊሊ ጉባኤም ከሳሽና ላልች 23 ሰዎች ወዯ ማህበሩ ሇመግባት አመሌክተው 

እንዱገቡ እንዯተወሰነ እንዱሁም ይህን ውሳኔ ተከትል የማህበሩ ዋና ገንዘብ እንዱጨምር 

የማህበሩ የአክሲዩን ዋጋ እና ብዛትም እንዱሁ ከፌ እንዱሌ የተወሰነና በውሳኔው መሰረትም 

የአንዴ አክሲን ዋጋ ከብር 1000.00 ወዯ 50,000.00 ከፌ ያሇ እንዱሆን የተወሰነና ከሳሽም 

በወቅቱ በዴምሩ 200,000.00 ሇማህበሩ በመክፇሌ የአራት አክሲዩን ባሇቤት የሆኑ መሆኑን፣ 

ከዚህም በኋሊም 32 ሰዎች በፌርዴ ቤት ክስ በመመሰረት በአመሌካች ማህበር አባሌ እንዱሆኑ 
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የተወሰነ በመሆኑ የማህበሩ አባሊት ቀዴሞ ከነበረው 27 አባሊት ወዯ 59 ከፌ ያሇ በመሆኑና 

ኃ.የተ.የግሌ ማህበር አባሊት ቁጥር ከ50 ሉበሌጥ እንዯማይገባ በንግዴ ሔጉ የተዯነገገ በመሆኑ 

አመሌካች ማህበር ከነበረበት ኃ.የተ.የግሌ ማህበርነት ወዯ አክሲዩን ማህበርነት እንዱሇወጥ 

ሇመወሰን አዱስ የሆኑትን 32 አባሊትን በባሇአክሲየንነት ሇመመዝገብ በሚሌ አጀንዲ በመያዝ 

የቦርዴ አባሊትን ብቻ ስብሰባ በመጥራትና ላልች ባሇአክሲዮኖችን መጥራት አያስፇሌግም በሚሌ 

የቦርዴ አባሊቱ ውይይት ካዯረጉ በኋሊ የፌርዴ ቤቱን ውሳኔ ሇማስፇጸም አዱስ ወዯ ማህበሩ 

የሚገቡትን አባሊት አክሲዩን ዴርሻ ማዯሊዯሌ የሚያስፇሌግ በመሆኑ ዴርሻቸውን መዯሌዯለን፣ 

አዱስ ባሇአክሲዩን ሇሆኑት አባሊት አክሲዩን የመዯሌዯለ ጉዲይም በቀጥታ የማህበሩን ዋና ገንዘብ 

እንዱያዯግ የሚያስገዴዴ በመሆኑ ቦርደ ቀዯም ሲሌ የነበረውን ብር 3,000,000,.00 የማህበሩና 

ዋና ገንዘብ ወዯ 10,200,000.00 ከፌ እንዱሌ በማሇት መወሰኑን፣ የማህበሩ አክሲዩን ብዛትም 

ከ60 ወዯ 204 ከፌ እንዱሌ ተዯርጎ ቦርደ ፌርዴ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ሇመፇፀም ሲሌ ጠቅሊሊ 

ጉባኤው በአጭር ጊዜ ተጠርጥሮ ማህበሩ ወዯ አክሲዩን ማህበርነት እንዱሇወጥ እንዱወሰን 

በማሇት ውሳኔ መስጠቱን፣ ከዚህ በኋሊም በመጋቢት ወር 2005 ዒ/ም የማህበሩን ጠቅሊሊ ጉባኤ 

የተሰበሰበና ከማህበሩ አጠቃሊይ ዋና ገንዘብ እና የአክሲዩን ብዛት ውስጥ 192 የአክሲዩን ዴርሸ 

ወይም 94.12% ዴርሻ ያሊቸው ባሇአክሲዮኖች በተገኙበት በፌርዴ ቤት ውሳኔ መሰረት የአክሲዩን 

ዝውውር ማዴረግ፣ አዱስ ባሇአክሲዮኖችን መቀበሌና የሚገበቡትን የአክሲዩን ብዛት መወሰን፣ 

የነባር ባሇአክሲዮኖችን የአክሲዩን ዴርሻ ማሳዯግና በዚህ መብት መጠቀም ያሌቻለትን መብት 

መጠበቅ፣ ይህን ተከትልም የማህበሩ ዋና ገንዘብ ማሳዯግና በአጠቃሊይ የማህበሩን ባሇአክሲየኖችን 

የአክሲዮን ዴሌዴሌ መወሰንና ላልች ነጥቦች ሊይ በመወያያት ውሳኔ ተሊሌፎሌ በማሇት ቃሇ 

ጉባኤው እንዯተዘጋጀ መመሌከቱን፣ ከዚህ ጋር በተያያዘም በተጠቃሹ ቃሇ ጉባኤ 

እንዯተመሇከተው በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት የባሇአክሲኖችን የአክሲዮን ዴርሻ 

ዴሌዴሌ ሇማዴረግ በዋነኛነት መሰረት የተዯረገው ማህበሩ በሚያሇማው መሬት ሊይ ቀዯም ሲሌ 

የነበራቸውን የይዞታ መጠንና አባሊቱ ሇማህበሩ ያዯረጉትን አስተዋጽኦ ግምት ውስጥ በማስገባት 

እንዯሆነ መመሌከቱን፣ እንዱሁም ነባር አባሊት ከነባራች የአክሲዩን ዴርሻ ሊይ ተጨማሪና 

የፇሇጉትን/አቅማቸው የፇቀዯውን/ የአክሲዩን ዴርሻ እንዱኖራቸው ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት 

በጉባኤው እየተፇቀዯ የሌዩነቱን/የተጨማሪ አክሲዩን ዋጋ እንዱከፌለ በቃሇ ጉባኤ መመሌከቱ ፣ 

በዚህም መሰረትም የአክሲዩን ብዛት ቀዴሞ ከነበረው 204 አክሲዮኖች ወዯ 495 እንዱሁም 

የማህበሩ ዋና ገንዘብ ቀዴሞ ከተመዘገበው ብር10,200,000.00 ወዯ 24,750,000.00 

እንዱያዴግና የአንዴ አክሲዩን ዋጋም በብር 50,000.00 በነበረበት እንዱሆን በሚሌ መወሰኑ 

መዯንገጉን፣ ከዚህ በመቀጠሌም በዚሁ ተጠቃሹ ቃሇ ጉባኤ መጨረሻ ሊይ ቀዴሞ የነበረው 

ኃ.የተ.የግሌ ማህበር ወዯ አ/ማህበርነት እንዱሇወጥ ሇጥር 10 ቀን 2005 ዒ/ም በቁጥር 

ዋ/መ/5872/4ሇ/2005 በተሊሇሇፇው ውሳኔ መሰረት የነባር ማህበር መመስረቻ ፅሐፌና 
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መተዲዯሪያ ዯንብ ተሻሽል መፃፌ ያሇበት ስሇሆነ በሚሌ ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት ተሻሻል 

እንዱዘጋጅ የተዯረገና የሰነድች ማረጋገጫና ምዝገባ ፅ/ቤት እንዱቀመጡና አባሊት እንዱፇርሙ 

ተዯርጎ 75 ባሇአክሲዩኖች የፇረሙ ስሇመሆኑ ቃሇ ጉባኤው የሚያሳይ መሆኑንና ብር 

100,000.00 ተጠሪ ማሰገባታቸው በማስረጃ መረጋገጡን ዘርዝሮና ሇጉዲዩ አግባብነት አሊቸው 

ያሊቸውን የንግዴ ህግ ቁጥር 536(1-2)፣ 544(1-3፣ 547 ሇላልች አባሊት አክሲዩን ቁጥር 

ሇመጨመር መሰረት የሆኑት አባሊቱ ቀዯም ሲሌ የነበራቸው የይዞታ ስፊት መጠንና ሇማህበሩ 

መቋቋም ያዯረጉት አስተዋጽኦ በመስፇርትነት እንዱያዙ አባሊቱ የተስማሙባቸው ስሇመሆኑ 

ተሻሽሇው በተዘጋጁት ጽሐፍች ያሇመመሌከታቸውን ዯምዴሞ አመሌካች ሇተጠሪ አስራ አራት 

አክሲዩን ጨምሮ ሃያ አዴርጎ እንዱመዝግባሊቸውና ተጠሪም የአስራ አራቱን አክሲኖች ዋጋ 

እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 

   በዚህ ውሳኔ የአሁኑ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

አቅርቦ ፌርዴ ቤቱም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ ጉዲዩን መርምሮ ከሳሽ ኤርትራዊ መሆናቸው 

በሰነዴ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ቢሆንም የውጭ አገር ዜጋ አክሲዩን ገዝቶ በኢንቨስትመንት ሊይ 

እንዲይሳተፌ የሚከሇክሌ ሔግ የሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤት የአሁኑን አመሌካች የተከሳሽ 

ከሳሽነት ክስ ውዴቅ አዴርጎ የከሳሽ የማህበሩ አባሌነት እንዱቀጥሌ ሲሌ የሰጠውን የውሳኔ ክፌሌ 

ያጸና ሲሆን ከሳሽ በማህበሩ ሉኖራቸው የሚገባውን የአክሲዩን ብዛት በተመሇከተ ግን አመሌካች 

ማህበር መጋቢት ወር 2005 ዒ/ም የያዘውና በሚያዚያ 30 ቀን 2005 ዒ/ም በፀዯቀው ቃሇ ጉባኤ 

የማህበሩ አባሊት ቀዴሞ የነበራቸው የቦታ ስፊትና ሇማህበሩ መመስረት ያዯረጉት አስተዋጽኦ 

ግምት ውስጥ ገብቶ የአክሲዩን ቁጥር እንዱጨምርሊቸው የተዯረጉ አባሊት መኖሩን እንዯሚያሳይ 

እና ከሳሽ ዯግሞ ይዞታ ያሌነበራቸውና ሇማህበሩም ያዯረጉት አስተዋፅኦ የላሇ መሆኑን በማህበሩ 

ይዞታ ሊይ ቦታ ያሊቸው አብዛኞቹ ባሇአክሲዮኖች የያዙትን የአክሲዩን መጠን በመመሌከት ከሳሽ 

ተጨማሪ አራት አክሲዮኖችን በመግዛት በዴምሩ በማህበሩ ውስጥ አስር አክሲዮኖች ባሇቤት 

ሉሆኑ ይገባሌ ሲሌ የስር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አሻሽል ወስኗሌ፡፡ በዚሁ በተሻሻሇው የከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት የሥር ከሳሽ ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም 

በመ/ቁጥር 117601 በ30/02/2008 ዒ/ም ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ 

    ግራ ቀኙ የሰበር አቤቱታቸውን ያቀረቡት ከሊይ በተመሇከተው አግባብ በይግባኝ ሰሚ ፌርዴ 

ቤቶች የተሰጠውን ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ሲሆን በሰ/መ/ቁጥር 118246 የቀረበው 

አመሌካች በሠበር ነው፡፡ በዚህም የአመሌካች ጠበቃ መስከረም 09 ቀን 2008 ዒ/ም የጻፈት 

8(ስምንት) ገፅ የሠበር አቤቱታ በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

ተፇጽሞአሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ 

ይዘቱም የሥር ከሳሽ ኢትዩጵያዊ ዜግነት ሳይኖራቸውና በአዋጅ ቁጥር 769/2004 አንቀጽ 
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12(1(ሀ)፣ 2(6) እና 38 ዴንጋጌዎች አግባብ በኢትዩጵያ ውስጥ ባሇ ኢንቨስትመንት  መሳተፌ 

የሚችለ ስሇመሆኑ ሳይረጋገጥ የውጪ አገር የሆነ የሰው አክሲዩን ሇመግዛት የሚከሇክሌ ሔግ 

የሇም በማሇት መወሰኑ ያሊግባብ መሆኑንና ተጠሪ እንዱሻርሊቸው የጠየቁት በ30/08/2005 ዒ/ም 

በ94.12% ባሇአክሲዮኖች የተዯረገውን የማህበሩን ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ በመሆኑ በተወካያቸው 

በስብሰባው ሊይ ተገኝተው ከፇረሙ በኋሊ ፉርማቸውን ስሇሰርዙ ብቻ የጉባኤው ውሳኔ ተቀባይነት 

እንዯላሇው ተዯርጎ የሥር ፌርዴ ቤት ወስኖ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በመርህ ዯረጃ 

በ30/08/2005 ዒ/ም በተዯረገው ጠቅሊሊ ጉባኤ የተዯረገውን የአክሲዩን ዴሌዴለን ከተቀበሇ በኋሊ 

የጉባኤውን ውሳኔ ሇውጦ የሥር ከሳሽ በዴምሩ አስር አክሲዩን እንዱኖራቸው በማሇት የሠጠው 

ውሳኔ በሔጉ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ የተሰጠውን ስሌጣን ያሊገናዘበ የሚሌ እና በእነዚህ ምክንያቶች 

የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ተሽሮ ዲኝነት እንዱሰጥ መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታው 

ተመርምሮም አመሌካች የተጠሪን ዜግነት መሰረት በማዴረግ  ያቀረበው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ 

በስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ የመዯረጉን አግባብነት ሇማጣራት ተብል ጉዲዩ ሇዚህ ችልት እንዱቀርብ 

የተዯረገ ሲሆን የሥር ከሳሽ ሔጋዊ ወራሾች ቀርበው ግራ ቀኙ በፅሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

  በሰ/መ/ቁጥር 120709 የቀረበው የተጠሪዎች የሰበር አቤቱታ ሲሆን የተጠሪዎች ጠበቃ ህዲር 

30 ቀን 2008 ዒ/ም 3 (ሦስት) ገጽ የሰበር አቤቱታ በታች ፌርዴ ቤቶች በተሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ 

ይዘቱም ባጭሩ፡- የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የንግዴ ሔጉ ከሚዯንግገው ውጪ የስር ከሳሽን 

አክሲዩን በቀዴምትነት የመግዛት መብት በመተው አስር አክሲዮኖችን ብቻ እንዱገዙ በማሇት 

የሰጠው ውሳኔ ሔጋዊ ባሇመሆኑ ተሇውጦ የሥር ፌርዴ ቤት የተጠሪዎች እናት ሃያ አክሲዪን 

ባሇቤት ሉሆኑ ይገባሌ በማሇት የሰጠው ውሳኔ እንዱፀናሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ 

ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮም በመ/ቁጥር 185768 በተሰጠው ውሳኔ መስራች ባሇአክሲዮኖች 

ያሎቸው መብትና ጥቅም እንዱያገኙ ውሳኔ የተሰጠበት ሆኖ ሳሊ ከላልች ባሇአክሲዮኖች ባነሰ 

የአስር አክሲዩን ዴርሻ ብቻ ሉኖራቸው ይገባሌ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ሲባሌ ጉዲዩ 

በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገ ሲሆን ተጠሪ የሆነው የስር ተከሳሽም ቀርቦ ግራ ቀኙ በፅሐፌ 

እንዱከራከሩ ተዯርጎአሌ፡፡ እንዱሁም የስር ፌርዴ ቤት መዝገብም እንዱመጣ ተዯርጎ የግራ ቀኙ 

ክርክርና በጉዲዩ ሊይ የቀረቡት ማስረጃዎች ይዘት ታይቷሌ፡፡ 

  የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን 

ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ከስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው 

ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩን ሁሇቱም መዝገቦች ያስቀርባሌ ሲባለ ከተያዙት ጭብጦች 

አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመርነውም የዚህን ችልት ምሊሽ 

የሚያስፇሌጋቸው አበይት ነጥቦች፡- 
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1.  የሥር ከሳሽ ኤትርትራዊ/የውጭ አገር/ዜጋ ናቸው ተብል ዴምዲሜ በተያዘበት 

አግባብ በአክሲዩን የማህበር አባሌ ሁነው መቀጠሌ ይችሊለ ተብል በመወሰኑ 

የተፇጸመ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህት አሇ? ወይም የሇም?፣  

2. የስር ከሳሽ በአመሌካች ማህበር ሉኖራቸው የሚገባው የአክሲዩን ብዛት አስር ነው 

ተብል የተወሰነው በሔጉ አግባብ ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚለት ሁነው 

ተገኝተዋሌ፡፡ 

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- አመሌካች የሰበር አቤቱታውን ባቀረበበት የሰበር መዝገብ 

ቁጥር 118246 በመሰረታዊ ጭብጥነት የተያዘውና በዚህ ችልት እንዱታይ የተዯረገው ነጥብ 

የሥር ተከሳሸ የስር ከሳሽን ዜግነት መሰረት በማዴረግ ያቀረበው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ የስር 

ፌርዴ ቤት ውዴቅ የማዴረጉን አግባብነት የሚመሇከት ነው፡፡ የስር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን 

ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ የሥር ከሳሽ የውጭ አገር ዜጋ ስሇመሆናቸው በቂ ማስረጃ አሌቀረበም 

በማሇት የያዘውን ዴምዲሜ በዚህ ረገዴ ተመሳሳይ ሥሌጣን ያሇው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ማስረጃዎችን በመመዘን የስር ከሳሽን የውጭ አገር ዜጋ መሆናቸውን 

ዴምዲሜ ይዞአሌ፡፡ በመሆኑም የስር ከሳሽ የውጭ አገር ዜጋ መሆናቸው በክርክሩ ሂዯት 

የተረጋገጠ ሲሆን ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተነሳው የሔግ ጥያቄ የውጭ አገር መሆኑ የተረጋገጠበት 

ሰው በኢትዩጵያ ውስጥ በሚካሄዯው ኢንቨስትመንት አክሲዩን ገዝቶ በንግዴ ሔጉ አግባብ 

በሚቋቋመው ማህበር አባሌ መሆን የሚችሌ መሆን ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡ 

     የስር ከሳሽ በዚህ ረገዴ በግሌጽ ጠቅሶ የሚከራከረው በአዋጅ ቁጥር 769/2004 አንቀጽ 

12(1ሀ))፣ 2(6) እና 38 ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ ነው፡፡ ተጠቃሹ አዋጅ መስከረም 7 ቀን 2005 

ዒ/ም ጀምሮ የጸና ሲሆን በአዋጁ አንቀፅ 12(1(ሀ))ዴንጋጌ ሲታይ የውጭ ባሇሃብቶች 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ የሚያስፇሌጋቸው ስሇመሆኑ የሚገሇጽ ሲሆን አንቀጽ 2(6) ዯግሞ የውጭ 

ባሇሀብት ማሇት የውጭ ካፒኖሌ ወዯኢትዮጵያ በማስገባት ኢንቨስት ያዯረገ የውጭ አገር ዜጋ 

ወይም ሙለ ሇሙለ በውጭ አገር ዜጋ ባሇቤትነት የተያዘ ዴርጅት  ወይም ከሀገር ውስጥ 

ባሇሀብት ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ ዴርጅት ኢንቨስት ያዯረገ የውጭ አገር ዜጋ 

ወይም ዴርጅት ሲሆን እንዯውጭ ባሇሀብት መቀፏጠር ፇሇገ መዯበኛ ነዋሪነቱ በውጭ አገር የሆነ 

ኢትዮጵያዊን  ይጨምራሌ በሚሌ የተቀመጠ ነው፡፡እንዱሁም የአዋጁ አንቀፅ 38 ሲታይም 

ማንኛውም ባሇሃብት የአገሪቱን ሔጎች የማክበር ግዳታ ያሇበት መሆኑን የሚዯነግግ መሆኑን 

ተመሌክተናሌ፡፡ አዋጁ በአንቀፅ 6 ስር ሇመንግስት የተከሇለ ወይም ከመንግስት ጋር በቅንጅት 

የሚሰሩ የሥራ መስኮች የሚዘርዝር ሲሆን ሇአገር ባሇሃብቶችና ሇውጪ አገር ዜጎች የተከሇለ 

የስራ መስኮችን ዯግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ መሰረት ሉወሰን እንዯሚችሌ 

በአንቀጽ 7 እና 8 ዴንጋጌዎች ስር አስፌሮአሌ፡፡ በዚህ መሰረት በዯንብ ቁጥር 270/2005 አንቀጽ 
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3 ስር ሇሀገር ውስጥ ባሇሃብቶች የተከሇለ የስራ መስኮች ተዘርዝረው የወጡ ሲሆን በእነዚህ 

ዝርዝሮች ውስጥ አክሲዩንን በመግዛት ሇንግዴ ስራ ምቹ የሆነ ህንፃ በማሰራት የሥራ መስክ 

ሇአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ብቻ የተከሇለ ስሇመሆኑ የተጠቃሹ ዯንብ ዝርዝር አያሳይም፡፡ 

በመሆኑም የስር ከሳሽ የአክሲዩን አባሌ የሆኑት በሔጉ ሇአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ወይም 

በመንግስት በተከሇለ የስራ መስኮች ስር ባሌተሸፇነው የስራ መስክ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

  የስር ተከሳሽ በዚህ ረገዴ አጥብቆ የሚከራከረው የሥራ መስኩ ሇአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ብቻ 

የተከሇሇ ነው በሚሌ ሳይሆን የውጭ አገር ዜጋ በኢንቨስትመንት ሊይ ሇመሳተፌ በአዋጅ ቁጥር 

769/2004 አንቀጽ 12(1(ሀ) ዴንጋጌ መሰረት የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ሉኖራቸው ይገባሌ በሚሌ 

ነው፡፡ በእርግጥ ይህ ዴንጋጌ በአዋጁ አንቀጽ 38 አግባብ ሉከበር የሚገባው መሆኑ ይታመናሌ፡፡ 

ነገር ግን የሥር ከሳሽ በስር ተከሳሽ ማህበር አባሌ የሆኑት በ1993 ዒ/ም ሲሆን አዋጅ ቁጥር 

769/2004 ስራ ሊይ የዋሇው ዯግሞ መስከረም 07 ቀን 2005 ዒ/ም ሁኖ የሥር ተከሳሽ በዚህ 

ረገዴ ያቀረበውን ክርክር ያነሳው በ29/08/2005 ዒ/ም ክስ ከቀረበበት በኋሊ መሆኑን የክርክሩ 

ሂዯት ያሳያሌ፡፡ በመሆኑም አዋጅ ቁጥር 769/2004 ስራ ሊይ ከመዋለ በፉት የሥር ከሳሽ 

የማህበሩ አባሌ ከሆኑ ሔጉ የሚፇቅዯውን ቅዴመ ሁኔታዎች ሔጉ ከወጣ በኋሊም ቢሆን 

እንዱያሟለ አዋጅ ቁጥር 769/2004 እና ይህንኑ ተከትሇው የወጡትን ዯንቦች እንዱያስፇጽም 

ስሌጣን የተሰጠው አካሌ ተገቢውን የሚያዯርግ ከመሆኑ በቀር የሥር ተከሳሽ የስር ከሳሽ 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ባሇመያዛቸው ብቻ አዋጁ ከመውጣቱ በፉት ያገኙትን መብት ቀሪ 

እንዱሆን ክርክር የሚያቀርብበትና ዲኝነት የሚጠይቅበትን አግባብ አሊገኘንም፡፡ በመሆኑም 

በሰ/መ/ቁጥር 118246 አመሌካች የሆነው የዱሞ ተራ ህንጻ ስራ አክሲዩን ማህበር የሥር ከሳሽ 

የነበሩት ወ/ሮ አብረኸት ሀብተእዝጊ ተማኑ የውጭ አገር ዜጋ ስሇሆኑና የኢንቨትመንት ፇቃዴ 

የላሊቸው በመሆኑ በማህበሩ አባሌ ሁነው ሉቀጥለ አይችለም በማሇት የሚቀርበው ክርክር 

ሇክርክሩ መሰረት ያዯረጋቸው ሔጎች የወጡበትን ጊዜ እና አከራካሪው የማህበር አባሌነት 

የተመሰረተበትን ጊዜ መሰረት ያሊዯረገ ከመሆኑም በሊይ ሔጉ ከመውጣቱ በፉት በሔጉ 

ባሌተከሇከለ የሥራ መስኮች ሊይ ተሰማርቶ የተገኘ የውጪ ባሇሃብት ሔጎቹ ከወጡ በኋሊ 

የኢንቨስትመንት ፇቃዴ ያሊያያዘ ከሆነ ከማህበሩ አባሌነት እንዱሰረዝ ማህበሩ ወይም የማህበሩ 

አባሊት ዲኝነት ሉጠይቁ የሚችለበትን አግባብ በህግ አውጪው ያሇመቀመጡን ሁለ ያሊገናዘበ 

ሁኖ ስሇአገኘነው በዚህ ረገዴ የቀረበውን የሰበር አቤቱታ ባሇመቀበሌ በዚህ ረገዴ የተሰጠው 

የበታች ፌርዴ ቤቶች መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የላሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- የሥር ከሳሽ ሇክሱ ዲኝነት የጠየቁት ተጨማሪ 14 

አክሲዮኖችን እንዱገዙ እንዱወሰንሊቸው ሲሆን በ1993 ዒ/ም የማህበሩ አባሌ ሁነው ብር 

200,000.00 ከፌሇው የአራት አክሲዩን ባሇቤት ከመሆናቸውም በሊይ ብር 100,000.00 ገቢ 

አዴርገውም የተጨማሪ ሁሇት አክሲዮኖች ባሇቤት መሆናቸው በታች ፌርዴ ቤቶች ፌሬ ነገሩ 
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ተጣርቶና ማስረጃው ተመዝኖ ዴምዲሜ የተያዘበት ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች የማህበሩ መስራች 

አባሊት ቁጥር በ1992 ዒ/ም ሶስት የነበረ መሆኑን፣ በ1993 ዒ/ም ዯግሞ 27 ዯርሶ በፌርዴ ቤት 

ውሳኔና በአስተዲዯሩ አካለ ውሳኔ መነሻ ከሔጉ ጋር ሇማጣጣም ሲባሌ ኃሊፉነቱ ከተወሰነው የግሌ 

ማህበር ወዯ አክሲዩን ማህበርነት ሲሇወጥ የማህበሩ አባሊት ቁጥርና የማህበሩ ካፒታሌ ከጊዜ ወዯ 

ጊዜ እየተሇወጠ መጥቶ የአባሊቱ ቁጥር 81 ሲዯርስ መጋቢት 2005 ዒ/ም በተያዘውና ሚያዚያ 30 

ቀን 2005 ዒ/ም በጸዯቀው ቃሇ ጉባኤ መነሻ የአክሲዩን ዴሌዴሌ መዯረጉን፣ በዚህም መሰረት 

የሥር ተከሳሽ ማህበር የማህበሩን ዋና ገንዘብ ሇመጨመር በመወሰን ይህንኑ ሇማሳካት ሇነባር 

አባሊት የአክሲዩን ማሳዯግ እርምጃ መውሰደን፣ በዚህም 5 አባሊት እያንዲንዲቸው ከነበራቸው 

አንዴ አክሲዩን  ወዯ 8 አክሲዮኖች፣ 3 አባሊት እያንዲንዲቸው ከነበራቸው ሁሇት አክሲዮኖች ወዯ 

አስር አክሲዩኖች፣ ሁሇት አባሊት እያንዲንዲቸው ከነበራቸው ሁሇት አክሲዮኖች ወዯ ስምንት 

አክሲዮኖች እንዱሁም አንዴ አባሌ ከነበረው ሶስት አክሲዮኖች ወዯ 20 አክሲዩን እንዱሁም አንዴ 

አባሌ ከነበረው አራት አክሲዩን ወዯ 20 አክሲዮኖች እንዱያዴጉ የተወሰነ መሆኑን ተጠቃሹ ቃሇ 

ጉባኤ የሚያሳይ መሆኑን በሰነዴ ማስረጃዎች የተረጋገጡ ነጥቦች መሆናቸውን ከይግባኝ ሰሚው 

ፌርዴ የውሳኔ ግሌባጭና እና ከስር ፌርዴ ቤት ዋና መዝገብ ተመሌክተናሌ፡፡ ይህ ዴሌዴሌ 

ህንጻው በነበረው ቦታ ሊይ የነበራቸውን የይዞታ መጠንና ሇማህበሩ መቋቋምም የነበራቸውን 

አስተዋጽኦ መሰረት አዴርጎ የተዯረገ መሆኑንና በጠቅሊሊ ጉባኤውም ተቀባይነት ያገኘ መሆኑን 

የሥር ተከሳሽ ገሌጾ የሚከራከር ሲሆን የሥር ከሳሽ ግን እነዚህ መስፇርቶች ሔጋዊ አይዯለም፣ 

በቃሇ ጉባኤውም በተጽእኖ ፇርመው ቆይተው ፉርማቸውን የሰረዙ በመሆኑ ሉገዯደበት የማይገባ 

መሆኑን በመጥቀስ የሚከራከሩ መሆኑን ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡  

    እንግዱህ የሥር ከሳሽ መጋቢት ወር 2005 ዒ/ም የተያዘውንና  ሚያዚያ 30 ቀን 2005 

ዒ/ም 94.12% የሆነ የአክሲዮን ዴርሻ ባሊቸው አባሊት በተዯረገው የጠቅሊሊ ጉባኤ የተሰጠው 

የተዯሇዯሇውን  የአክሲዩን የሔግ መሰረት በላሊቸው መስፇርቶች የተዯረጉ ከመሆናቸውም በሊይ 

መብቴን የጎዲ ውሳኔ ነው በማሇት የሚከራከሩ ቢሆንም የጠቅሊሊ ጉባኤው የጠራውን አካሌ 

ስሌጣን፣በጠቅሊሊ ጉባኤ አካሄዴ ማሇትም በምሌዒተ ጉባኤውና ውሳኔው በአብሊጫ ስሇመሰጠቱ 

ሊይ፣ በጉባኤው ቃሇ ጉባኤ አጻጻፌ ሊይ በግሌጽ ያቀረቡት ክርክር የላሇ መሆኑን የክርክሩ ሂዯት 

የሚያሳይ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ አንዴ የባሇአክሲዮኖቹ ጉባኤ በሔጉ ጥበቃ የሚያገኘው በሔጉ 

የተመሇከቱት ሁኔዎች ሲሟለ ስሇመሆኑ ከን/ሔ/ቁጥር 416(1) ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ 

የምንረዲው ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሔግን፣ መመስረቻ ፅሐፌንና መተዲዯሪያ ዯንብን በመከተሌ 

የተዯረገ የጉባኤው ውሳኔዎች በጉባኤው ያሌተገኙትን ወይም በሃሳብ ያሌተሰማሙትን 

(ማህበርተኞች) ሁለ ያስገዴዲሌ በሚሌ በኃይሇ ቃሌ አስቀምጧሌ፡፡  

     ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመጣም አከራካሪውን የአክሲዩን ዴሌዴሌ ያዯረገው ጠቅሊሊ ጉባኤ 

ሔግን፣ መመስረቻ ጽሐፌንና መተዲዯሪያ ዯንብን ባሇመከተሌ የተዯረገ ነው ሇማሇት የሚያስችለ 
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ፌሬ ነገሮች የላለ መሆኑን ከማህበሩ አመሰራረት መነሻና አብዛኞቹ አባሊት ወዯ ማህበሩ እንዱገቡ  

የተዯረጉት ሔንጻው በሚሰራው ቦታ ሊይ ነባር ባሇይዞታዎች በመሆናቸው ምክንያት ስሇመሆኑ 

ከክርክሩ ሂዯት ተገንዝበናሌ፡፡ የሥር ከሳሽ የማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ ሇማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

የነባር ባሇይዞታነትንና የሌዩ አስተዋጽኦ መሰፇርቶችን መሰረት አዴርጎ አክሲዩን መዯሌዯሌ 

አይችሌም በማሇት ክርክር ያቀረቡ ቢሆንም ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው የማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ  

አንቀጽ 13.2.1 ግን የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ማናቸውንም አይነት የማህበሩን ፖሉሲ ጉዲዮች ሊይ 

እንዯሚወስን፣ በዯንቡ አንቀጽ 13.2.4 ዯግሞ የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሇማህበሩ ዘሊቂ የካፒታሌ 

እዴገት ተጨማሪ የአክሲዩን መዋጮ መጠን እንዯሚወሰን የተዯነገገ ከመሆኑም በሊይ ይህ የዯንቡ 

ዴንጋጌ ከን/ሔ/ቁጥር 536(2) ዴንጋጌ ጋር ተዲምሮ ሲታይ የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሇክሱ መነሻ 

የሆነውን ተጨማሪ አክሲዩን መወሰኑ ሔጋዊ የማይሆንበት ምክንያት የሇም፡፡ ጠቅሊሊ ጉባኤው 

በማናቸውም አይነት የማህበሩ ፖሉሲ ጉዲዮች ሊይ እንዯሚወሰን በመተዲዯሪያ ዴንቡ የተቀመጠው 

ዴንጋጌ በይዘቱ ሰፉ መሆኑን ሇመረዲት የማያዲግት ሲሆን አሁን ሇክርክሩ መነሻ የሆነውን 

የአክሲዩን ዴሌዴሌ መሰፇርቶችን መሰረት አዴርጎ አክሲዩን እስከመዯሌዯሌ የሚያዯርስ ውሳኔ 

ማሳሇፌን ሉያካትት የማይችሌበት የሔግ አግባብ የሇም፡፡ አከራካሪ መስፇርቶች አብሊጫ ዴምጽ 

ባሊቸው የማህበሩ አባሊት ተቀባይነት ያገኙ ሲሆን አብዛኞቹ የማህበሩ አባሊትም ከመነሻው 

ከነበራቸው የአክሲዩን ብዛት በተወሰነ መሌኩ የተጨመረሊቸው ከመሆኑ ውጪ ሁለም 

እንዯአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ ሃያ አክሲዩን እንዱኖራቸው የተዯረጉ ያሇመሆኑን በጉዲዩ ሊይ 

የቀረቡት ማስረጃዎች ያሳያለ፡፡  

     የሥር ከሳሽ የማህበሩ መስራች አባሌ ሳይሆኑ በ1993 ዒ/ም አባሌ የሆኑና ህንጻው 

በሚገነባባት ቦታ ሊይ ይዞታ የላሊቸው፣ በማህበሩ ምስረታ ሊይም የተሇየ አስተዋጽኦ ያሊዯረጉ 

መሆኑ የበታች ፌርዴ ቤቶች በፌሬ ነገር ዯረጃ ያረጋገጧቸው ነጥቦች ናቸው፡፡ እነዚህ 

መሰፌርቶችን መሰረት አዴርጎ የአክሲዪን ዴሌዴሌ ማዴረግ እንዱቻሌ አብዛኞቹ የማህበሩ አባሊት 

ፌሊጎት ስሇመሆኑ በጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ ውሳኔ ሊይ የተገኙት የአባሊት ቁጥር ገሊጭ ነው፡፡ 

በመሆኑም የሥር ከሳሽ በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 185768 በተሰጠው 

ውሳኔ መሰረት መስራች ባሇአክሲዮኖች ያሎቸው መብትና ጥቅም እንዱያገኙ ውሳኔ በተሰጠበት 

አግባብ ከላልች ባሇአክሲዩኖች ባነሰ የአስር አክሲዩን ዴርሻ ብቻ ሉኖራቸው ይገባሌ ተብል ውሳኔ 

መሰጠቱን በዚህ ሰበር ዯረጃ ማንሳታቸውና አጣሪ ችልቱም በዚህ ረገዴ ጭብጥ ሇይቶ መያዙ 

በስር ፌርዴ ቤት ያሌነበረን የክርክር ነጥብ መሰረት ያዯረገና በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 32((1) 

ዴንጋጌ መሰረት ተቀባይነት ሉሰጠው የማይገባ ከመሆኑም በሊይ የሥር ከሳሽ በፋዳራለ 

መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 185768 ተከራካሪ ከነበሩትና ይህ መብት ከተጠበቀሊቸው 

ሰዎች መካከሌ ያሌሆኑና በ1992 ዒ/ም ማህበሩ ሲመሰረት ወይም ከዚህ በኋሊ ወዯ አክሲዮንነት 

ሲሇወጥም በመስራች አባሌነት የሚታወቁ ስሇመሆኑ የሚያሳይ ማስረጃ በስር ፌርዴ ቤቶች 



326 
 

ያሌቀረበ፣ በመስራችነት ዯግሞ የአክሲዮን ቁጥር ከፌ እንዱሌ ተብል በጠቅሊሊ ጉባኤም የተወሰነ 

ባሇመሆኑ በዚህ ረገዴ የቀረበውን ክርክር የምንቀበሌበትን የሔግ አግባብ አሊገኘንም፡፡  

      የሥር ከሳሽ በማህበሩ አባሌነታቸው በእኩሌነት መርህ መስተናገዴ ያሇባቸው ስሇመሆኑ 

በንግዴ ሔጉ ስር ያለትን ዴንጋጌዎች በማየት የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ግን 

የስር ከሳሾች በእኩሌነት መርህ የመስተናገዴ አግባብ ተጥሷሌ ሇማሇት የሚቻሌበትን ህጋዊ 

ምክንያት አሊገኘንም፡፡ ምክንያቱም በአከራካሪው ጠቅሊሊ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት አክሲዩን የመግዛት 

የመጨመር መብት የተጠበቀሊቸው የማህበሩ አባሊት አብዛኞቹ አመሌካች የሚጠይቁትን ያህሌ 

አክሲዩን እንዱኖራቸው ያሌተዯረጉ ሲሆን ሁሇት አባሊት በተሇዬ መሌኩ አክሲዮኖቹ ሃያ እንዱሆን 

የተዯረገው በቦታው ሊይ የነበራቸው የቦታ ስፊትና በማህበሩ ምስረታ ሊይ የነበራቸው ተሳትፍ 

ታይቶ ነውና፡፡ ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት በሰጠው ውሳኔም የስር ከሳሽ ሔንጻው በተገነባበት ቦታ 

ሊይ ነባር ይዞታ ያሌነበራቸው ከመሆኑም በሊይ ሇማህበሩ ምስረታ ያዯረጉት አስተዋጽኦ 

ያሌነበራቸው ቢሆንም ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ የማህበሩ አባሊት ከተዯረገሊቸው የአክሲዮን 

ጭማሪ አንጻር በማየት የአክሲዪን ቁጥሩ ወዯ አስር ከፌ እንዱሌ መወሰኑም የስር ከሳሽን በእኩሌ 

የመስተናገዴ መብታቸውን ያስከበረ ነው ከሚባሌ በስተቀር የሔግ መስረት የሇውም ሇማሇት 

የሚቻሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡  

       ሲጠቃሇሌም ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ በመመርመር እና 

የማህበሩ አባሊት አክሲዮናቸውን እንዱጨምሩ ከተዯረገበት አግባብ አይቶ ሇስር ከሳሽ ተጨማሪ 

አራት አክሲዮኖችን በመግዛት በማህበሩ አባሊትነት እንዱቀጥለ ሲሌ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ 

የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው ሇማሇት የሚቻሌ ሁኖ ስሊሌተገኘ ተከታዩን ወስናነሌ፡፡ 

                                     ው ሳ ኔ 

1. የሥር ተከሳሽን በተመሇከተ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/ይ/መ/ቁጥር 

140942 በ23/10/2007 ዒ/ም  የተሰጠው ውሳኔ፣ የስር ከሳሽን ዯግሞ በፋዳራለ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 140942 በ23/10/2007 ዒ/ም ተሰጥቶ በፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 117601 በ30/02/2008 

ዒ/ም በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1)መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ የየራሳቸውን ይቻለ 

ብሇናሌ፡፡ 

   መዝገቡ ተዘግቶአሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

ብ/ይ 
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