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 የሰ/መ/ቁ 39256 

ሏምላ 2 ቀን 2001 ዒ.ም 

              ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

                       መንበረፀሏይ ታዯሰ 

                       ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

                       ፀጋዬ አስማማው 

                       ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ነገረፇጅ ዯረጀ ባዩ - ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1ኛ. አቶ ሞሣ ነጋሽ አሌቀረቡም 

  2ኛ. ጣና ትራንስፖርት ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 

  ጠበቃ አቶ አምሣሇፀሏይ - ቀረቡ 

መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ነበር መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ  

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች ሏምላ 9 ቀን 2000 ዒ.ም በፅሐፌ ባቀረበው የሰበር አቤቱታ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
በመዝገብ ቁጥር 62713 ግንቦት 13 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የይግባኝ ችልት 
በመዝገብ ቁጥር 38688 ሰኔ 25 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር 
ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት በማመሌከቱ ነው፡፡ 

 ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ በከፌተኛው ፌርዴ ቤት አንዯኛ ተጠሪ ሁሇተኛው ተጠሪ 
በፌርዴ የተወሰነበትን ብር 2,957,935.30 /ሁሇት ሚሉዮን ዘጠኝ መቶ ሃምሣ ሰባት ሺ ዘጠኝ መቶ ሰሊሣ አምስት ብር 
ከሰሊሣ ሣንቲም/ ከህጋዊ ወሇዴ ጋር እንዱከፌሌ የአፇፃፀም ትዔዛት ይሰጥሌኝ በማሇት ጠይቋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤትም በአንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ያቀረበውን ክርክር ከመረመረ በኋሊ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን 
ማህበር ያሇው የአክሲዮን ዴርሻ በሃራጅ ተሸጦ በፌርዴ ሇተሰወሰነበት ዔዲ መክፇያ እንዱሆን ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡ ከዚህ 
በኋሊ አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ በፌርዴ ቤት የተጀመረውን የአፇፃፀም ክርክር ከፌርዴ ቤት ውጭ በስምምነት ሇመጨረስ 
ተስሣምተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውን ጠቅሊሊ ዋጋቸው 
1,427,150 /አንዴ ሚሉዩን አራት መቶ ሃያ ሰባት ሺ አንዴ መቶ ሃምሣ ብር/ የሆነ የአክሲዮን ዴርሻዎች በዔዲ 
መክፇያነት በአንዯኛ ተጠሪ እንዱተሊሇፌ እንዯዚሁም ሁሇተኛው ተጠሪ እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2006/2007 
ከአክሲዮን ዴርሻ ያገኘው ዱቪዯንዴ በዔዲ መክፇያነት ሇአንዯኛው ተጠሪ እንዱተሊሇፌ ተስማምተዋሌ፡፡ አንዯኛና ሁሇተኛ 
ተጠሪ ይህንን ስምምነታቸውን ሇፌርዴ ቤቱ አቅርበዋሌ፡፡ የአፇፃፀሙን ክርክር የያዘው ፌርዴ ቤትም የአቢሲኒያ ባንክ 
አክሲዮን ማህበር በስምምነታቸው መሠረት እንዱፇፀም ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

 የአፇፃፀም ክርክሩ በዚህ ሂዯት ሊይ እያሇ አመሌካች በክርክሩ ጣሌቃ ገብቶ መብቱን ሇማስከበር እንዱፇቀዴሇት 
አመሌክቷሌ፡፡  አመሌካች አንዯኛ ተጠሪና ሁሇተኛ ተጠሪ ባዯረጉት ስምምነት ፌርዴ ቤቱ ሇሁሇተኛው ተጠሪ ዔዲ 
መክፇያነት እንዱውሌ ትዔዛዝ የሰጠበት ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇው የአክሲዮን ዴርሻና 
ሁሇተኛ ተጠሪ ከአክሲዮን ዴርሻው መሠረት እንዯ አውሮፓዊያን አቆጣጠር 2ዏዏ6/2ዏዏ7 ዒ.ም የሚከፇሇው ዱቪዯንዴ እና 
ላልች ተያያዥነት ያሊቸው መብቶች ሊይ የቅዴሚያ መብት አሇኝ፡፡  ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር 
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ያሇው የአክሲዮን ዴርሻ ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር እና ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበር ሇወሰደት ኦቨር ዴራፌት ብዴር በመያዣነት ይዠዋሇሁ፡፡ የሁሇተኛው ተጠሪ የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት 
የተያዘ መሆኑ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር የአክሲዮን መዝገብ ውስጥ ተመዝግቧሌ፡፡ የሁሇተኛው ተጠሪ የአክሲዮን 
ሰርተፉኬትም በእጃችን ይገኛሌ፡፡ ስሇሆነም ፌርዴ ቤቱ ሁሇተኛ ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇው የአክሲዮን 
ዴርሻና ዱቪዯንዴ ሇአንዯኛ ተጠሪ ዔዲ መክፇያነት ወዯ አንዯኛው ተጠሪ እንዱተሊሇፌ የሰጠውን የአፇፃፀም ትዔዛዝ 
ይሰርዝሌን በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 አመሌካች በአፇፃፀም ክርክሩ ጣሌቃ ሇመግባት ካቀረበው ማመሌከቻ ጋር በማያያዝ የፅሐፌ ማስረጃዎች 
አቅርቧሌ፡፡ አመሌካች ክርክሩን ሇማስረዲት ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር አመሌካች የኦቨር ዴራፌት 
ብዴር እንዱፇቀዴሇት ሊቀረበው ጥያቄ መያዣ ይሆን ዘንዴ ሁሇተኛ ተጠሪ አቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካሇው 
የአክሲዮን ዴርሻ ዋጋቸው 475,ዏዏዏ (አራት መቶ ሰባ አምስት ሺ ብር) የሆኑ የአክሲዮን ዴርሻዎችንና ላልች ስምንት 
ሰዎች በአቢሲኒያ ባንክ ያሊቸውን የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት ያቀረበ መሆኑን ገሌፆ የፃፇው ዯብዲቤ ከነ አባሪው  

 አመሌካች ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በኦቨር ዴራፌት ብዴር ሇወሰዯው 4ዏ,ዏዏዏ,ዏዏዏ (አርባ 
ሚሉዮን ብር) መያዣ እንዯሆነ ሁሇተኛ ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካሇው የአክሲዮን ዴርሻ 
ዋጋቸው 475,ዏዏዏ (አራት መቶ ሰባ አምስት ሺ ብር) የሆኑ የአክሲዮን ዴርሻዎችንና የላልች ስምንት ሰዎች 
የአክሲዮን ዴርሻዎች በመያዣነት የያዘ በመሆኑ የአክሲዮን ዴርሻዎቹ አመሌካች በመያዣነት የያዛቸው መሆኑ 
በአክሲዮን መመዝገቢያ መዝገብ እንዱመዘገብሇት ሇአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር የፃፇው ዯብዲቤ፣ 

 የአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር አመሌካች ሇሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇሰጠው የኦቨር 
ዴራፌት ብዴር በመያዣነት የያዛቸው የሁሇተኛው ተጠሪና የላልች ስምንት ሰዎች የአክሲዮን ዴርሻዎች 
አመሌካች በመያዣነት የያዛቸው መሆኑ በአክሲዮኖች መመዝገቢያ መዝገብ የተመዘገበና ሇሶስተኛ ወገን 
የማይተሊሇፌ መሆኑን በማረጋገጥ ሇአመሌካች በአዴራሻው የፃፇውንና ሇሁሇተኛው ተጠሪ ግሌባጭ የተዯረገ 
ዯብዲቤ፣  

 ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ከአመሌካች ብር 4ዏ,ዏዏዏ,ዏዏዏ (አርባ ሚሉዮን ብር) የኦቨር 
ዴራፌት ብዴር የወሰዯበት የብዴር ውሌና ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር በኦቨር ዴራፌት 
የወሰዯውን ብዴር ከነ ወሇደ ያሌከፇሇ መሆኑን የሚያረጋግጥ ዯብዲቤ፣ 

 አመሌካች ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ብር 10,000,000 /አስር ሚሉዮን ብር/ በኦቨር 
ዴራፌት ብዴር ሲወሰዴ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካሇው የአክሲዮን ዴርሻ ዋጋቸው 
600,000 /ስዴስት መቶ ሺ ብር/ የሆኑ አክሲዮኖች በመያዣነት ያስያዘና መያዣው በመሆኑ በአክሲዮን 
መመዝገቢያ መዝገብ እንዱመዘገብሇት ሇአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር የፃፇው ዯብዲቤ፣ 

 አቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር አመሌካች ሇእስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇሰጠው 
የኦቨር ዴራፌት ብዴር በመያዣነት የያዛቸው የሁሇተኛ ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇው ዋጋቸው 
600,000 /ስዴስት መቶ ሺ ብር/ የሆኑ የአክሲዮን ዴርሻዎች በመያዣነት የተያዙ መሆኑ በአክሲዮን መመዝገቢያ 
መዝገብ የተመዘገበ መሆኑንና ሇላልች ሶስተኛ ወገኖች እንዯማይተሊሇፈ በማረጋገጥ ሇአመሌካች በአዴራሻው 
የፃፇውና ሇሁሇተኛው ተጠሪ ግሌባጭ የተዯረገ ዯብዲቤ፣ 

 በአመሌካች እጅ የሚገኘውን ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇው የአክሲዮን ዴርሻ 
ማረጋገጫ ሰርተፉኬትና አመሌካች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ 
በመያዣነት መያዙን ገሌፆ ሁሇተኛው ተጠሪ የሚዯርሰው ዱቪዯንዴ ሇአመሌካች ተከፊይ የሚሆንበትን ሁኔታ 
እንዱመቻች ሇአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር በአዴራሻው የፃፇውና ሇሁሇተኛው ተጠሪ ግሌባጭ የተዯረገ 
ዯብዲቤ፣ 

 አቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር የባሇአክሲዮኖች አስረኛ መዯበኛ ጠቅሊሊ ስብሰባ የሚካሄዴ መሆኑንና ሁሇተኛው 
ተጠሪ ያለት አርባ ሶስት የአክሲዮን ዴርሻዎች በአመሌካች በመያዣነት የተያዙ በመሆኑ አመሌካች ካሌፇቀዯሇት 
በስብሰባው ሊይ ሇመገኘትና ዴምፅ ሇመስጠት የማይችሌ መሆኑ በንግዴ ሕግ ቁጥር 329/1/ የተዯነገገ መሆኑን 
ገሌፆ ሁሇተኛው ተጠሪ በስብሰባው ሇመገኘትና ዴምፅ ሇመስጠት ከአመሌካች ውክሌና ይዞ መቅረብ እንዲሇበት 
ሇሁሇተኛ ተጠሪ በአዴራሻው የፃፇው እና ሇአመሌካች ግሌባጭ ያዯረገውን ዯብዲቤ፣  
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 ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውንና ዋጋቸው 1,075,000 /አንዴ ሚሉዮን ሰባ አምስት 
ሺ ብር/ የሆነ አርባ ሶስት አክሲዮኖች ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና ሚና ትሬዱንግ 
ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇወሰደት ብዴር በዋስትና ያስያዘ መሆኑን በመግሇፅ፣ ከባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ 
ጉባኤና ላልች ስብሰባዎች በመካፇሌ ዴምፅ ሇመስጠት እንዱፇቅዴሌንና ሇአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር 
ዯብዲቤ እንዱፃፌሌን በማሇት ሇአመሌካች የፃፇውን ዯብዲቤ በማስረጃነት አያይዞ አቅርቧሌ፡፡ 
የአመሌካች ማመሌከቻና ማስረጃ ሇተጠሪዎች ዯርሷቸው ተጠሪዎች በተናጠሌ የመከሊከያ መሌስና ማስረጃ 

አቅርበዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ባቀረበው የፅሐፌ ክርክር ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ከአመሌካች የኦቨር 
ዴራፌት ብዴር ሲወስዴ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት 
አሊስያዘም፡፡ አመሌካች ከሁሇተኛ ተጠሪ ጋር የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2828 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት የመያዣ ውሌ 
ያተዋዋሇ መሆኑን የሚያስረዲ የፅሐፌ ማስረጃ አሊቀረበም፡፡ አመሌካች ከሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበርና ሇአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ጋር በተሇያየ ጊዜ ያዯረጋቸው መፃፃፍች በአመሌካችና በሁሇተኛ ተጠሪ 
መካከሌ የመያዠያ ውሌ አያቋቁሙም፡፡ አመሌካች ሁሇተኛ ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውን የአክሲዮን 
ዴርሻ የህጉን ፍርማሉቲ በማሟሊት በመያዣነት ያሌያዘ መሆኑን በማመን የአመሌካች የክሬዱት አገሌግልትና የሕግ 
አገሌግልት በተፃፃፎቸው ዯብዲቤዎች አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በሁሇተኛው ተጠሪ የአክሲዮን ዴርሻ ሊይ 
የቀዲሚነት መብት አሇኝ በማሇት ያቀረበው ጥያቄ ውዴቅ ይዯረግሌኝ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 

ሁሇተኛው ተጠሪ በበኩለ ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማሕበር እና ስታር ቢዝነስ ግሩኝ ኃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇወሰደት የኦቨር ዴራፌት ብዴር እኔ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇኝን የአክሲዮን ዴርሻ 
በመያዣነት ሇማስያዝ ከአመሌካች ጋር ያዯረግሁት የመያዣ ውሌ የሇም፡፡ እኔ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇኝን 
የአክሲዮን ዴርሻ አመሌካች በመያዣነት እንዱይዝ አሌተስማማሁም፡፡ አመሌካች ከእኔ ፌሊጏትና ፇቃዴ ውጭ የኦቨር 
ዴራፌት ብዴር ከወሰደት የንግዴ ዴርጅቶችና ከአቢሲኒያ ባንክ ጋር በመፃፃፌ የአክሲዮን ዴርሻዎቹን በመያዣነት 
ይዣሇሁ በማሇት የቀዲሚነት መብት እንዱረጋገጥሇት የሚያቀርበው ጥያቄ ተገቢ አይዯሇም፡፡ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ 
አንዯኛና ሁሇተኛ ተጠሪ በተናጠሌ ያቀረቡትን ክርክር ያስረዲሌናሌ በማሇት፡- 

- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አንዋር ቅርንጫፌ ምክትሌ ሥራ አስኪያጅ እና ዋና ሥራ አስኪያጅ የሁሇተኛው ተጠሪና 
የላልች ስምንት ሰዎች የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣ የተያዙበትን አግባብ፣ አስተያየት የተሇዋወጡበት የውሰጥ 
ሜሞ 

- የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሕግ አማካሪ ዋና ክፌሌ ሇባንኩ ዋና ሥራ አስኪያጅ የሰጠው የሕግ አስተያየት /የውስጥ 
መፃፃፉያ ሜሞ/ እና አቢሲኒያ ባንክ አክስሲዮን ማህበር አመሌካች በመያዠያ የያዛቸውን፣ የአክሲዮን ዴርሻዎች 
በሚመሇከት ከአክሲዮን ባሇዴርሻዎቹ እያቀረቡ ያለ ጥያቄዎችን በመግሇፅ አመሌካች ተገቢውን እንዱፇፅም 
ሇመጠየቅ የፃፇውን ዯብዲቤ በማስረጃነት አቅርበዋሌ፡፡ 
የሥር ፌርዴ ቤት የአመሌካችን ማመሌከቻና ማስረጃ እንዯዚሁም ተጠሪዎች ያቀረቡትን መከሊከያና ማስረጃ 

ከመረመረ በኋሊ አመሌካች ሁሇተኛ ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት የያዘ መሆኑን 
ሇማስረዲት ያቀረባቸው ማስረጃዎች በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2828 ንዐስ አንቀፅ 2፣ 
በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1725 እና በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 1727 ዴንጋጌዎች መሠረት የመያዣ ውሌ የተዯረገ 
መሆኑን አያስረደም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ባሇው የአክሲዮን ዴርሻ 
ሊይ የመያዣና የቅዴሚያ መብት የሇውም በማሇት ትዔዛዝ ሰጥቷሌ፡፡  

አመሌካች በዚህ ትዔዛዝ ቅር በመሰኘት ይግባኙን ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የፌታብሔር ችልት አቅርቧሌ፡፡ 
ይግባኝ ሰሚ ችልቱም የሥር ፌርዴ ቤት ትዔዛዝ የሚነቀፌበት ምክንያት የላሇ መሆኑን በግሇፅ የአመሌካችን ይግባኝ 
ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ችልት የተሰጠው ትዔዛዝ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
አሇበት፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ 
የተወሰነ የግሌ ማህበርና ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇወሰደት የኦቨር ዴራፌት ብዴር 
በመያዣነት ያስያዘ መሆኑን በግሌፅ በማመን በባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ ሊይ ሇመሣተፌና ዴምፅ ሇመስጠት የውክሌና 
ዯብዲቤ እንዱፃፌሇት አመሌካችን የጠየቀበት ዯብዲቤ በማስረጃነት ቀርቧሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ያሇው 
የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት የተያዘ መሆኑንና በአክሲዮን መመዝገቢያ መዝገብ የመዘገበ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ 
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አቅርበናሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ የሚያረጋግጠው የአክሱዮን 
ሰርተፉኬት እስካሁን በእጃችን እንዯሚገኝ አስረዴተናሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት የአክሱዮን ዴርሻ በመያዣነት የሚያዙበትን 
ሌዩ ሁኔታ ሣያገናዝብ አግባብነት የላሊቸውን የፌታብሔር ሕግ ዴንጋጌዎች በመጥቀስና በመተርጏም የሰጠው ትዔዛዝ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችልትም ይህንን መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበትን የሥር ፌርዴ ቤት 
ትዔዛዝ አፅንቷሌ፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

ተጠሪዎች በተናጠሌ በሰጡት መሌስ አመሌካች የኦቨር ዴራፌት ብዴር ሲሰጥ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ 
አክሲዮን ማህበር ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ በዋስትና ሇማስያዝ ከአመሌካች ጋር አሌተዋዋሇም፡፡ አመሌካች ከሁሇተኛው 
ተጠሪ ጋር በፌታብሔር ሕግ ዴንጋጌዎች መሠረት የተዋዋሇው የመያዠያ ውሌ በላሇበት ሁኔታ አመሌካች 
የሚያቀርበው የቀዲሚነት ጥያቄ የሕግ ዴጋፌ የሇውም፡፡ አመሌካች የአክሲዮን ዴርሻ ማረጋገጫ ሰርተፉኬቱን በእጁ 
ያስገባው ከሁሇተኛው ተጠሪ ፇቃዴና ፌሊጏት ውጭ ነው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ያቀረባቸው የፅሐፌ ማስረጃዎች 
በአመሌካችና በሁሇተኛው ተጠሪ መካከሌ የመያዣ ውሌ ያሇ መሆኑን ስሇማያስረደ የሥር ፌርዴቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት የሰጡት ትዔዛዝ መሠረታዊ የሆነ የሕግ ስህተት የሇበትም፡፡ ሰበር ችልት የአመሌካችን አቤቱታ ውዴቅ 
ያዴርግሌን በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

አመሌካችና ተጠሪዎች ሇሰበር በፅሐፌ ካቀረቡት ክርክር በተጨማሪ ችልቱ የአመሌካች ነገረ ፇጅና የተጠሪዎች 
ጠበቆች የቃሌ ክርክር ሰምቷሌ፡፡ የአመሌካች ነገረ ፇጅ ሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና ስታር ቢዝነስ 
ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇወሰደት ኦቨር ዴራፌት ብዴር ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን 
ማህበር ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ በንግዴ ሕጉ ዴንጋጌዎች መሠረት በአክሲዮን መመዝገቢያ መዝገብ አስመዝግበን 
ይዘናሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪም ይህንን በማመን የፃፇው ዯብዲቤ አሇ፡፡ ስሇዚህ የሥር ፌርዴ ቤት የአክሲዮን ዴርሻ 
በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2828(2) መሠረት አሌተያዘም በማሇት የሰጠው የሕግ ትርጉም መሠረታዊ የህግ ስህተት 
አሇበት የሚሌ ይዘት ያሇው ሰፉ የቃሌ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ 

በተናጠሌ የቃሌ ክርክራቸውን ያሰሙት የአንዯኛና የሁሇተኛ ተጠሪ ጠበቆች በበኩሊቸው አመሌካች ሇሰጠው 
የኦቨር ዴራፌት ብዴር ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ያሇው የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት ሇማስያዝ ያዯረገው 
ስምምነት የሇም፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ በባሇአክሲዮኖች ስብሰባ ሇመካፇሌ አመሌካችን በፅሐፌ የጠየቁበት ዯብዲቤ በስህተት 
የተፃፇ ዯብዲቤ ነው፡፡ አመሌካችም በስህተት የፃፌነው መሆኑን፣ አውቆ ዋናውን ዯብዲቤ መሌሶ ሇሁሇተኛው ተጠሪ 
ሰጥቶታሌ፡፡ ስሇሆነም የሕጉን መስፇርት የሚያሟሊ የመያዣ ውሌ ሣይኖር አመሌካች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ 
አክሲዮን ማህበር ባሇው የአክሲዮን ዴርሻ ሊይ የቀረበውን የቀዲሚነት የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ውዴቅ 
ማዴረጋቸው ተገቢ ነው፡፡ ትዔዛዙ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የሇበትም የሚሌ ይዘት ያሇው ሰፉ የቃሌ ክርክር 
አቅርበዋሌ፡፡ 

በሥር ፌርዴ ቤት አመሌካችና ተጠሪዎች ያዯረጉት ክርክር የሥር ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት የሰጠው 
ትዔዛዝና በሰበር አመሌካችና ተጠሪዎች በፅሐፌና በቃሌ ያዯረጉት ክርክር በአጭሩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን 
መርምናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት ሇመያዝ የሚዯረገው የመያዣ ውሌ ላልች 
ግዙፌነት ያሊቸው ተንቀሣቃሽ ንብረቶች ሇመያዝ በሚያስፇሌገው ፍርማሉቲ መሠረት መፇፀም አሇበት ወይ? የሚሇው 
ነጥብ የክርክሩ መሠረታዊ ጭብጥ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

1. ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን በመጀመሪያ የፌታብሔር ሕጉ፣ ስሇ መያዣያ ውሌ /ኘላጅ/ የዯነገጋቸውን 
ዴንጋጌዎች ባህሪና የተፇፃሚነት ወሰን፣ በዝርዝር መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ የፌታብሔር ሕጉ ግዙፌነት ያሊቸው 
ተንቀሣቃሽ ንብረቶች በመያዣያ ስሇሚያዙበት ሁኔታ የመያዣው ውጤትና ላልች ተያያዥነት ያሊቸው ጉዲዮች 
ከፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2825 እስከ ፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2862 በዝርዝር ዯንግጓሌ፡፡ የፌታብሔር ሕጉ ግዙፌነት 
ያሊቸውን ተንቀሣቃሽ ንብረቶች ብቻ ሣይሆን የገንዘብ መጠየቂያ ሰነድች እና ላልች ግዙፌ ያሌሆኑ ሃብቶች 
በመያዣነት ማስያዝ እንዯሚቻሌ ይዯነግጋሌ፡፡ የፌታብሔር ሕጉ የገንዘብ መጠየቂያ ሰነድች /ክላምስ/ እና ግዙፌ 
ያሌሆኑ ላልች ሃብቶች /ኢንታጀብሌስ/ በመያዣነት ስሇሚያዙበት ሁኔታና መያዣው ስሇሚያስከትሇው ውጤት ገዥ 
የሆኑ ሌዩ ዴንጋጌዎችን ከፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2863 እስከ ፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2874 ይዯነግጋሌ፡፡ 
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የአክሲዮን ዴርሻ አንዴ የተፇጥሮ ወይም ሕግ ወሇዴ ሰው ካፒታለ አስቀዴሞ በታወቀ በአክሲዮን በተከፊፇሇና 
ሇዔዲውም ንብረቱ ብቻ ዋስትና በመሆኑ የአክሲዮን ማህበር ውስጥ ያለትን አክሲዮኖች ብዛትና ዋጋ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 
አንዴ ባሇ አክሲዮን በአክሲዮን ማህበሩ ውስጥ በባሇቤትነት የያዛቸው አክሲዮኖች ግዙፌ ያሌሆኑ ሃብቶች ናቸው፡፡ 
በአገራችን ዔውቅና እና ጥበቃ የተሰጣቸው ሁሇት አይነት አክሲዮኖች እንዲለ የንግዴ ሕግ ቁጥር 325 ንዐስ አንቀፅ 1 
ይዯነግጋሌ፡፡ 

የመጀመሪያው አይነት አክሲዮን ሇአምጭው ተብል የተፃፇባቸው አክሲዮኖች ሲሆኑ እነዚህን አክሲዮኖች ሇላሊ 
ሰው ሇማስተሊሇፌም ሆነ በመያዣነት ሇመያዝ እንዯማንኛውም ተሊሊፉ የንግዴ ወረቀት የአክሲዮን ዴርሻ ማረጋገጫ 
ሰነደን አሳሌፍ በመስጠት ያሇአንዲች አይነት አሰራር /ፍርማሉቲ/ ማከናወን እንዯሚቻሌ የንግዴ ሕግ ቁጥር 340 ንዐስ 
አንቀፅ 1 እና ከፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2866(2) ዴንጋጌ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ሁሇተኛው አይነት አክሲዮን የባሇ አክሲዮኑ ስም የተፃፇበት አክሲዮን ነው፡፡ ስም የተፃፇበት አክሲዮን የአክሲዮን 
ማረጋገጫ ሰነደን አሳሌፍ በመስጠት ብቻ ሇማስተሊሇፌና በመያዣነት ሇማስያዝ አይቻሌም፡፡ ስም የተፃፇበት አክሲዮን 
ሇማስተሊሇፌም ሆነ በመያዣነት ሇማስያዝ አክሲዮኖቹ ሇላሊ ሰው የተሊሇፈ ወይም በመያዣነት የተያዙ መሆኑን 
በአክሲዮን ማህበሩ ዋና መሥሪያ ቤት በሚገኘው የአክሲዮን መዝገብ ማስመዝገብ እንዯሚያስፇሌግ ሕግ ቁጥር 341(2) 
እና የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2865(1) ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን 
ማህበር ያለት አክሲዮኖች የሁሇተኛው ተጠሪ ስም የተፃፇባቸው አክሲዮኖች መሆናቸውን አመሌካች በማስረጃነት 
ካቀረበው የአክሲዮን ዴርሻ ማረጋገጫ ሰርተፉኬት ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት 
ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያለት የአክሲዮን ዴርሻዎች እንዯማንኛውም ግዙፌነት ያሊቸው 
ተንቀሣቃሽ ንብረት በመቁጠር የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2828 ንዐስ አንቀፅ 2 እና ላልች የውሌ ሕግ ጠቅሊሊ 
ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ መወሰናቸው ከጅምሩ በአመሌካችና በተጠሪዎች መካከሌ ያሇው ክርክር ግዙፌነት 
የላሊቸው ሃብቶች (አክሲዮኖች) በመያዣነት መያዝን የሚመሇከትና ሇጉዲዩም ተፇፃሚነት ያሊቸው ከፌታብሔር ሕግ 
ቁጥር 2863 እስከ ፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2874 የተዯነገጉትና አግባብነት ያሊቸው የንግዴ ሕግ ዴንጋጌዎች መሆናቸውን 
ባሇማገናዘብ የተሰጠ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያለትን አክሲዮን ዴርሻዎች የፌታብሔር ሕጉ የገንዘብ 
መጠየቂያ ሰነድችና ግዙፌ ያሌሆኑ ላልች ሃብቶችን ስሇማስያዝ በሚሇው ክፌሌ የዯነገጋቸው መስፇርቶች በሟሟሊት 
በመያዣነት ይዟቸዋሌ ወይስ አሌያዛቸውም የሚሇው በሁሇተኛ ዯረጃ በመታየት ያሇበት ነጥብ ነው፡፡ የባሇአክሲዮኑ ስም 
የተፃፇበት የአክሲዮን ዴርሻ በመያዝ ሲያዝ የመያዣ ውለ የሚከናወነው ይህንን መብት በማስተሊሇፌ በተዯነገገው 
ሥርዒት ወይም /ፍርም/ መሠረት መሆን እንዲሇበት ከፌታበሔር ሕግ ቁጥር 2865 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ የባሇአክሲዮኑ ስም የተፃፇበትን አክሲዮን ሇላሊ ሰው ሇማስተሊሇፌ ይህንኑ በአክሲዮን ማህበሩ ዋና መስሪያ ቤት 
በሚገኘው የአክሲዮን መዝገብ ማስመዝገብ እንዯሚገባ የንግዴ ሕግ ቁጥር 341 ንዐስ አንቀፅ 2 ይዯነግጋሌ፡፡ 
 አመሌካች የሁሇተኛው ተጠሪ ስም የተፃፇባቸውን ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያለት 
የአክሲዮን ዴርሻዎች ሇመያዝ ይህንን በሕግ የተዯነገገ ፍርማሉቲ ማሟሊት ይገባዋሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ 
አክሲዮን ማህበር ካለት የአክሲዮን ዴርሻዎች ውስጥ አመሌካች ሇሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር 
ሇሰጠው ብር 40,000,000 /አርባ ሚሉዮን ብር/ ኦቨር ዴራፌት ብዴር መያዣ ይሆኑ ዘንዴ ብር 475,000 /አራት መቶ 
ሰባ አምስት ሺ ብር/ ዋጋ ያሊቸው አክሲዮኖች በአመሌካች በመያዣነት የተያዙ መሆኑና መያዣው በአቢሲኒያ አክሲዩን 
ማህበር የአክሲዮን መዝገብ የተመዘገበ መሆኑን አቢሲኒያ ባንክ ሚያዚያ 6 ቀን 1992 ዒ.ም ሇአመሌካች በአዴራሻው 
ሇሁሇተኛው ተጠሪ በግሌባጭ የፃፇው ዯብዲቤ ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ እስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ 
የግሌ ማህበር ከአመሌካች በኦቨር ዴራፌት ሇወሰዯው ብር 10,000,000 /አስር ሚሉዮን ብር/ መያዣ ይሆኑ ዘንዴ 
ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካለት አክሲዮኖች ዋጋቸው ብር 600,000 /ስዴስት መቶ ሺ ብር/ 
የሆኑ አክሲዮኖችን አመሌካች በመያዣነት የያዛቸውና መያዣውም በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር የአክሲዮን መዝገብ 
የተመዘገበ መሆኑን አቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ሚያዚያ 4 ቀን 1992 ዒ.ም ሇአመሌካች በአዴራሻ ሇተጠሪ 
በግሌባጭ የፃፇው ዯብዲቤ ያስረዲሌ፡፡ ይኸም አመሌካች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲንያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካሇው 
የአክሲዮን ዴርሻ ዋጋቸው 1,075,000 /አንዴ ሚሉዮን ሰባ አምስት ሺ ብር/ የሆኑ አርባ ሶስት አክሲዮኖች በፌታብሔር 
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ሕግ ቁጥር 2865 ንዐስ አንቀፅ 1 እና በንግዴ ሕግ ቁጥር 341 አንቀፅ 2 የተቀመጠውን ፍርማሉቲ በማሟሊት 
በመያዣነት የያዘ መሆኑን ሇማስረዲት የሚችሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ተጠሪዎች የአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር የሁሇተኛው ተጠሪ የአክሲዮን ዴርሻዎች በአመሌካች በመያዣነት 
የያዛቸው መሆኑን በአክሲዮን መዝገብ ሊይ የመዘገበው ያሇ ሁሇተኛው ተጠሪ ፇቃዴና ስምምነት ነው የሚሌ ክርክር 
አቅርበዋሌ፡፡ አቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ሁተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ አመሌካች 
ሇሚና ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና ሇስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሊበዯረው 
የኦቨር ዴራፌት ብዴር በመያዣነት የያዙ መሆኑን የመዘገበው ሁሇተኛው ተጠሪ ሁሇቱ እህት ኩባንያዎች ከአመሌካች 
ሇወሰደት ብዴር ያለት የአክስዮን ዴርሻዎቹ አስፇሊጊውን ፍርማሉቲ አሟሌቶ በመያዣነት እንዱያዙ እንዱያዯርግ ግንቦት 
26 ቀን 1991 ዒ.ም ሇአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር በፅሐፌ ባቀረበው ጥያቄ መሠረት መሆኑን ተጠሪዎች 
በማስረጃነት ይጠቅመናሌ ብሇው ባቀረቡት የአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ግንቦት 14 ቀን 1999 ዒ.ም ከፃፇው ዯብዲቤ 
በመግቢያው ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያለት የአክሲዮን 
ዴርሻዎች አመሌካች ሇሚና ትሬዱንግና ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ሇሰጠው የኦቨር ዴራፌት ብዴር በፌሊጏቱና በፇቃደ 
በመያዣነት ያስያዘ መሆኑን “ኩባንያችን በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያሇውን የብር 1,075,000 /አንዴ ሚሉዮን ሰባ 
አምስት ሺ ብር/ ዋጋ ያሊቸው አርባ ሶስት አክሲዮኖች ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያና ሚና 
ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ ከባንኩ ሇተበዯሩት ብዴር በዋስትና ያስያዘ መሆኑ ይታወቃሌ” በማሇት 
አመሌካች ከአቢሲኒያ ባንክ የባሇአክሲዮኖች ስብሰባ ሇመካፇሌ እንዱፇቀዴሇት በቁጥር ጣትኩ 701/37/99 ህዲር 9 ቀን 
1999 ዒ.ም የፃፇው ዯብዲቤ ያረጋግጣሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አቢሲኒያ ባንክ /አ.ማ/ አክሲዮኖቹን በማያዣነት በአክሲዮን 
መዝገብ ውስጥ ሲመዘገብ ሁሇተኛው ተጠሪ በግሌባጭ እንዱያውቅ እያዯረገ መሆኑን የቀረቡት የፅሐፌ ማስረጃዎች 
ያሣያለ፡፡ በአመሌካች በኩሌና ተጠሪዎች ክርክራቸውን ሇማጠናከር ያቀረቧቸው የፅሐፌ ማስረጃዎች ሁሇተኛው ተጠሪ 
በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ያለት አርባሶስት አክሲዮኖች በመያዣነት የያዘውና መያዣው በአክሲዮን መመዝገቢያ 
መዝገብ የተመዘገበው የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2865 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት በሁሇተኛው ተጠሪ ፇቃዴና ስምምነት 
መሆኑን የሚያረጋግጥ ግሌፅ የፅሐፌ ማስረጃ በቀረበበት ሁኔታ በመሆኑ ተጠሪዎች መያዣው በአቢሲኒያ ባንክ አከሲዮን 
መዝገብ የተመዘገበው ከሁሇተኛው ተጠሪ ፇቃዴና ስምምነት ውጭ ነው በማሇት ያቀረቡትን ክርክር አሌተቀበሌነውም፡፡ 
ተጠሪዎች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ባሇአክሲዮኖች ጠቅሊሊ ጉባኤ ሇመሣተፌ እንዱፇቀዴሇት ሇአመሌካች የፃፇው 
ዯብዲቤ በስህተት የተፃፇ ነው፡፡ የአመሌካች የሥራ ኃሊፉዎች ሁሇተኛው ተጠሪ ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ የሕጉን 
መስፇርት በሚያሟሊ የመያዣ ውሌ ያሌተያዘ መሆኑን በተፃፃፈት ፅሐፌ አረጋግጠዋሌ፡፡ ስሇሆነም አክሲዮን ዴርሻው 
በመያዣነት አሌተያዘም ተብል እንዱወሰንሌን የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ 

 የሁሇተኛ ተጠሪ እህት ኩባንያዎች የሆኑት ስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና ሚና 
ትሬዱንግ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ሇአመሌካች በኦቨር ዴራፌት ብዴር ሲወስደ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ 
አከሲዮን ማህበር ያሇው የአክሲዮን ዴርሻ በመያዣነት እንዱያዙ የተስማማ መሆኑ በአመሌካች የቀረቡት የፅሐፌ 
ማስረጃዎች ያረጋግጣለ፡፡ አመሌካች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ያሇውን የአክሲዮን ዴርሻ መያዣ በማዴረግ 
ሇሁሇቱ የንግዴ ዴርጅቶች የኦቨር ዴራፌት ብዴር ፇቅድ ሁሇቱ የንግዴ ዴርጅቶች ብዴሩን ወስዯዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ሁሇቱ የንግዴ ዴርጅቶች ከአመሌካች የወሰደትን የኦቨር ዴራፌት ብዴር ፇቅድ ሁሇቱ የንግዴ ዴርጅቶች ብዴሩን 
ወስዯዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሁሇቱ የንግዴ ዴርጅቶች ከአመሌካች የወሰደትን የኦቨር ዴራፌት ብዴር አሌከፇለም፡፡ ከዚህ 
ሁለ ሂዯት በኋሊ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ያለኝ የአክሲዮን ዴርሻዎች አመሌካች በመያዣነት የያዛቸው 
መሆኑን በመግሇፅ የፃፌኩት ዯበዲቤ በስህተት የተፃፇ ነው በማሇት ያቀረበው ክርክር የሕግ ዴጋፌና ተቀባይነት የላሇው 
ክርክር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሁሇተኛው ተጠሪ አመሌካች በአክስዮን ዴርሻዎቹ ሊይ የሕጉን መስፇርት የሚያሟሊ የመያዣ 
ውሌ የላሇው መሆኑን በመግሇፅ የባንክ ኃሊፉዎች በፁሐፌ አረጋግጠዋሌ በማሇት የሚከከራከረው የባንኩ ኃሊፉዎች 
የውስጥ መፃፃፉያ ሚሞ በማስረጃነት በማቅረብ ነው፡፡ እነዚህ የውስጥ መፃፃፉያዎቹ በዚህ ጉዲይ የአስረጅነት ዋጋ 
የላሊቸው በመሆኑ ክርክሩ ተቀባይነት የሇውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የአመሌካች ኃሊፉዎችና የሕግ ክፌሌ እርስ በርሳቸው 
በፅሐፌ የተሇዋወጡት ሃሣብ በጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሊቸውን የሕግ ዴንጋጌዎች ያሊገናዘበና የሕግ አረዲዴ ስህተት ያሇበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  
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 በአጠቃሊይ ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ /አ.ማ/ ካሇው የአክሲዮን ዴርሻ ውስጥ ዋጋቸው 1,075,000 /አንዴ 
ሚሉዮን ሰባ አምስት ሺ ብር/ የሆኑ የአክሲዮን ዴርሻዎችን አመሌካች በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2865 ንዐስ አንቀፅ 1 
እና በንግዴ ሕግ ቁጥር 341 ንዐስ አንቀፅ 2 የተዯነገገውን መስፇርት በማሟሊት በመያዣነት የያዛቸው ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የአክሲዮን ዴርሻዎቹን በመያዣነት የያዘውና በአቢሲኒያ ባንክ /አ.ማ/ የአክሲዮን መዝገብ 
ያስመዘገበው የፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2865 ንዐስ አንቀፅ 2 መሠረት በሁሇተኛው ተጠሪ ፇቃዴና ሙለ ስምምነት 
መሠረት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው ችልት ግዙፌ ያሌሆኑ ሃብቶች በመያዣነት 
በሚያዙበት ወቅት ገዥነት ያሊቸውንና ተፇፃሚ ሉሆኑ የሚገቡ የሕግ ዴንጋጌዎች ሣያገናዝቡ አመሌካች የሁሇተኛ 
ተጠሪን የአክስዮን ዴርሻ በመያዣነት የያዘ ስሇመሆኑ በፌታብሔር ሕግ ቁጥር 2828 ንዐስ አንቀፅ 2 እና ላልች ጠቅሊሊ 
የውሌ ሕግ ዴንጋጌዎችን የሚጠይቁትን ፍርማሉቲ ያሊሟሊ በመሆኑ ሕጋዊ ውጤት የሇውም በማሇት የሰጡት ትዔዛዝ 
መሠረታዊ የሕግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

3. አመሌካች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካለት የአክሲዮን ዴርሻ ዋጋቸው 1,075,000 /አንዴ 
ሚሉዮን ሰባ አምስት ሺ ብር/ የሆኑ አርባሶስት አክሲዮኖች የሕጉን ፍርማሉቲ በማሟሊት በመያዣነት ይዟሌ፡፡ አመሌካች 
በመያዣነት የያዛቸው አክሲዮኖች ሊይ የቀዲሚነት መብት ይኖረዋሌ፡፡ አመሌካች የቀዲሚነት መብት በሁሇተኛው ተጠሪ 
ሊይ ብቻ ሣይሆን በሶስተኛ ወገኖችም ሊይ የፀና ነው፡፡ ስሇሆነም አመሌካች በመያዣነት በያዛቸው አክሲዮኖች ሊይ ያሇው 
የቀዲሚነት መብት ሁሇተኛ ተጠሪን ከስሶ የፌርዴ ባሇመብት በሆነው አንዯኛው ተጠሪ ሊይም የሚሰራ ነው፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ አመሌካች በመያዣነት የያዛቸውን አርባሶስት አክሲዮኖች የሚያስገኙትን ትርፌ /ዱቪዯንዴ/ በፌታብሔር ሕግ 
ቁጥር 2867 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት የመቀበሌና የቀዲሚነት መብት አሇው፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት እና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት አመሌካች ሁተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካሇው የአክሲዮን ዴርሻ ውስጥ ዋጋቸው 1,075,000 
/አንዴ ሚሉዮን ሰባ አምስት ሺ ብር/ በሆኑ አርባሶስት አክሲዮኖችና ከእነዚህ አክሲዮኖች እንዯ አውሮፓዊያን አቆጣጠር 
2006/2007 ዒ.ም የሚገኘው ዱቪዯንዴ ሇአንዯኛው ተጠሪ የፌርዴ ማስፇፀሚያ እንዱሆን የሰጡት ትዔዛዝ መሠረታዊ 
የሕግ ስህተት አሇበት፡፡ ስሇሆነም ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ካሇው የአክሲዮን ዴርሻ አመሌካች ዋጋቸው 
1,075,000 /አንዴ ሚሉዮን ሰባ አምስት ሺ ብር/  በሆነው አርባ ሶስት አክሲዮኖችና እነዚህ አክሲዮኖች እንዯ 
አውሮፓውያን አቆጣጠር 2006/2007 እና ከዚያ በኋሊ ባስገኙት የአክስዮን ትርፌ /ዱቪዯንዴ/ በቀዲሚነት የመጠየቅና 
የመቀበሌ እና ሇአበዯረው ብዴር መክፇያ የማዴረግ መብት አሇው፡፡ በመሆኑም የሥር ፌርዴ ቤትና ይግባኝ ሰሚው 
ችልት ከሊይ በዝርዝር የጠቀስናቸውን የሕግ ዴንጋጌዎች ሣያገናዝቡ አመሌካች ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ ካሇው 
የአክሲዮን ዴርሻ በአርባሶስት አክሲዮኖችና በዱቪዯንዴ ሊይ የሕጉን ፍርም ያሟሊ የመያዣ መብት የሇውም በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
 

ው ሣ ኔ 

 

1. የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 62713 ግንቦት 13 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝና የጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 38688 ሰኔ 25 ቀን 2000 ዒ.ም የሰጠው ትዔዛዝ ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች ሇእስታር ቢዝነስ ግሩኘ ኃሊፉነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበርና ሇሚና ትሬዱንግ ኃሊፉቱ የተወሰነ የግሌ 
ማህበር በኦቨር ዴራፌት ብዴር ሲያበዴር ሁሇተኛው ተጠሪ በአቢሲኒያ ባንክ አክሲዮን ማህበር ካሇው የአክሲዮን 
ዴርሻ ዋጋቸው 1,075,000 /አንዴ ሚሉዮን ሰባ አምስት ሺ ብር/ የሆነ አርባሶስት አክሲዮኖች በመያዣነት 
ይዟሌ፡፡ በእነዚህ አክሲዮኖች ሊይ የቀዲሚነት መብት አሇው ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች በመያዣነት የያዛቸውና ከሊይ ዋጋቸው የተገሇፀው አርባሶስት አክሲዮኖች እንዯ አውሮፓውያን 
አቆጣጠር 2006/2007 እና ከዚያ ወዱህ ያስገኙትን የአክሲዮን ዴርሻ ትርፌ /ዱቪዯንዴ/ የመቀበሌ የቀዲሚነት 
መብት አሇው ብሇናሌ፡፡ 

4. አንዯኛ ተጠሪ ሇፌርዴ ማስፇፀሚያ ማዴረግ የሚችሇው አመሌካች በመያዣነት ያሌያዛቸውን የሁሇተኛው ተጠሪ 
አክሲዮኖችና ከእነርሱ የሚገኘው የአክሲዮን ዴርሻ ትርፌ /ዱቪዯንዴ/ ብቻ ነው ብሇናሌ፡፡ 
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5. ሇሰበር ያወጡትን ወጭ አመሌካችና ተጠሪዎች ሇየራሣቸው ይቻለ፡፡ 
6. በትውስት የመጣው የከፌተኛው ፌርዴ ቤት መዝገብ ይመሇስ፡፡ 
   ይኸ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት ቀን 2001 ዒ.ም በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ቤ/ኃ 
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