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የሰ/መ/ቁ. 46358 

የካቲት 25 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ብርሃን ፀጋዬ - አሌቀረቡም ከተባሇ በኋሊ ጠበቃ ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 1ኛ. አቶ ሚካኤሌ ፌስሏ - ቀረቡ 

      2ኛ. ናሰው ኮንስትራክሽን - የቀረበ የሇም 

 መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የሽርክና ውሌ የሚመሇከት ነው፡፡ ሇዚህ ክርክር መነሻ የሆነው ክስ 
የተመሰረተው በአመሌካች አማካይነት ነው፡፡ የአመሌካች የዲኝነት ጥያቄ ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር ያቋቋሙት የሽርክና 
ውሌ ፇርሶ የተገዛው ንብረት ተሸጦ እንዱከፊፇለ እንዱወሰን የሚሌ ነበር፡፡ አንዯኛ ተጠሪ የሽርክና ውሌ የሇንም 
በማሇት ክድ ተከራክሯሌ፡፡ የአሁን ሁሇተኛ ተጠሪ ግራ ቀኙ የሚከራከሩበትን ኤክስካቫተር ማሽን ባሇቤት መሆኑን 
በመጥቀስ በክርክሩ ገብቶ ሇመከሊከሌ ጣሌቃገብ ሆኖ አቤቱታ አቅርቧሌ፡፡ ጉዲዩ የቀረበሇት የፋ/መጀመሪያ ዯረጃ 
ፌ/ቤት በግራ ቀኙ መካከሌ የተፇረመው ውሌ የሽርክና ውሌ እንጂ የአሽሙር ማህበር አይዯሇም በማሇት የሽርክና 
ውለ ዯግሞ በንግዴ ሔግ አንቀጽ 219 /ሏ/ መሰረት አሌተመዘገበም በሚሌ ምክንያት ክሱን ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ 
ይግባኝ የቀረበሇት የከፌተኛው ፌ/ቤትም ይህንኑ አጽንቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታ የቀረበው በዚሁ ሊይ ሲሆን የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘት ባጭሩ በአመሌካች እና 
በአንዯኛ ተጠሪ መካከሌ መጋቢት 4/1994 ዓ.ም የተፇረመው ውሌ  

“የአሽሙር ሽርክና ማህበር” መሆኑን አጥብቀው በመከራከር የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ተሽሮ እንዯክሱ የዲኝነት ጥያቄ 
እንዱወሰን አመሌክቷሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልትም በግራ ቀኙ  

መካከሌ የተዯረገው ውሌ በሔግ ረገዴ የሚኖረው ውጤት ምንዴነው? የሚሇውን ሇመመርመር ተጠሪን 
አስቀርቧሌ፡፡ የአንዯኛ ተጠሪ ወኪሌ ታህሣሥ 30/2002 ዓ.ም ጽፍ ባቀረቡት መሌስ የሥር ፌ/ቤት ክርክርን 
አጠናክረው አቅርበዋሌ፡፡ 

 እኛም ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ከሔጉ ጋር አገናዝበን መርምረናሌ፡፡ አመሌካች ከአንዯኛ ተጠሪ ጋር 
የሽርክና ማህበር ያቋቋሙ ስሇመሆኑ ሇማስረዲት መጋቢት 3 ቀን 1994 ዓ.ም የተፃፇ ውሌ አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ 
ተጠሪ ከአመሌካች ጋር የሽርክና ውሌ የሇኝም ይበሌ እንጂ የቀረበውን ሰነዴ ሇማስተባበሌ በሥር ፌ/ቤት ያቀረበው 
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ክርክርም ሆነ ማስረጃ ስሇመኖር የሥር መዝገብ አያስረዲም፡፡ የሥር ፌ/ቤት የቀረበውን ሰነዴ ውዴቅ ያዯረገው 
ሰነደ የእሽሙር ማህበር ስሇመኖሩ አያስረዲም በሚሌ ነው፡፡ 

 ከቀረበው ሰነዴ መረዲት የተቻሇው አመሌካችና አንዯኛ ተጠሪ የሽርክና ማህበር ሇማቋቋም ውሌ 
ማዴረጋቸውን ነው የውሌ ሰነዴ “የሽርክና ውሌ ስምምነት” ከሚሌ በስተቀር ምን ዓይነት የሽርክና ማህበር 
እንዯሆነ አያመሇክትም፡፡ ከንግዴ ሔግ አንቀጽ 211 መረዲት የሚቻሇው የሽርክና ማህበር ጠቅሊሊ ስያሜ እንጂ 
የማህበሩን ዓይነት ሇይቶ የሚያመሇክት አሇመሆኑን ነው፡፡ የማህበሮቹ ስያሜ እና ዓይነታቸውን በተመሇከተ 
የንግዴ ሔጉ ዴንጋጌ ቁጥር 212 በዝርዝር አመሌክቷሌ፡፡ 

 በግራ ቀኙ መካከሌ አሇ የተባሇው የሽርክና ማህበር ስያሜው ተሇይቶ አሌተመሇከተም፡፡ ከዚህ መነሻ 
ሲታይ የሽርክና ውለ አሌተመዘገበም የሚሇው የሥር ፌ/ቤት አቋም ምን ዓይነት የሽርክና ውሌ የሚሇውን 
አሌሇየም፡፡ ምክንያቱም ምዝገባ የሚያስፇሌገው እና ምዝገባ የማያስፇሌገው የሽርክና ማህበር በንግዴ ሔጉ 
ተሇይቷሌ፡፡ 

 በግራ ቀኙ ክርክር ይዘት ከመዝገቡም መረዲት እንዯተቻሇው የአመሌካች ክርክር የሽርክና ማህበሩ 
የእሽሙር የሽርክና ማህበር ስሇሆነ ምዝገባ አያስፇሌገውም ሔጉ አያስገዴዴም የሚሌ ነው፡፡ በአንዯኛ ተጠሪ በኩሌ 
ያቀረበው ዋነኛ ክርክር እስከነጭራሹም የሽርክና ውሌ የሇም የሚሌ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ በአመሌካች በኩሌ የቀረበው 
ሰነዴ  

 

የሽርክና ውሌ ስሇመኖሩ የሚያስረዲ ስሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤትም ተቀባይነት ያገኘ ፌሬ ነገር ነው፡፡ የሽርክና ውለ 
የእሽሙር ሽርክና ማህበር ወይንስ ላሊ አይነት ማህበር አቋቁሟሌ? የሚሇውን ሇመሇየት የሥር ፌ/ቤት በውሳኔው 
በዝርዝር አሊመሊከተም፡፡ 

   በሔጉ አገሊሇጽ ላልች የሽርክና ማህበራት ምዝገባ የሚያስፇሌግ ሲሆን የእሽሙር ሽርክና ማህበር ግን 
ምዝገባ አያስፇሌገውም፡፡ የንግዴ ሔጉ አንቀጽ 219 ይመሇከቷሌ፡፡ 

 አመሌካች ያቀረቡት ሰነዴ የሽርክና ማህበር መመሥረቱን የሚያመሊክት ሲሆን ባሇመመዝገቡ የእሽሙር 
ሽርክና ማህበር ነው ተብል በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን ክርክር አንዯኛ ተጠሪ በማስተባበሌ ያቀረበው ክርክር 
የሇም፡፡ 

 ስሇሆነም በስምምነት የተቋቋመው ማህበር የእሽሙር ሽርክና ማህበር ስሇመሆኑ ከቀረበው ሰነዴ ሇመረዲት 
ችሇናሌ፡፡ ስሇሆነም የሽርክና ውለ አሌተመዘገበም በሚሌ ምክንያት የሥር ፌ/ቤት የአመሌካቾችን አቤቱታ ውዴቅ 
ማዴረጉ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ውሳኔ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 15059 የሰጠው ፌርዴ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 
61426 የሰጠው ፌርዴ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. በአመሌካች እና በአንዯኛ ተጠሪ መካከሌ መጋቢት 3 ቀን 1994 ዓ.ም የተዯረገው የሽርክና ውሌ 
የእሽሙር ክርክር መሆኑ በዚህ ፌ/ቤት ውሳኔ ስሇተረጋገጠ የፋ/የመ/ዯረጃ ፌ/ቤት የመሌካችን 
የዲኝነት ጥያቄ ተቀብል ተገቢውን ውሳኔ እንዱሰጥበት መዝገቡ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁ. 341/1/ 
መሰረት እንዱመሇስ ታዟሌ፡፡ 

ግራ ቀኙ ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 
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