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የሰ/መ/ቁ. 131622 

ሰኔ 20ቀን 2009 ዒ/ም 

                          ዲኞች፡- አሌማው ወላ 

                                 ሙስጠፊ አህመዴ 

                                አብርሃ መሰሇ 

                                ጰውልስ አርሺሶ 

                                ሰናይት አዴነው 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሌማዝ እምሩ - ተወካይ አቶ ኢማሙ እብራሂም ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አይጠገብ ቀሬ- አሌቀረቡም 

 መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዮ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

የጉዲዩ መነሻ የባሌና ሚስት ንብረት ክርክርን መሠረት ያዯረገ ነው፡፡ የአሁኗ ተጠሪ በተወካያቸው 

በኩሌ በጋምቤሊ ክሌሌ መንግሥት ሥር ሇሚገኘው ሇማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በቀን 

16/10/2007 ዒ/ም ጽፇው ያቀረቡት ክስ የሟች አቶ ዯምሴ ጋሻው የመጀመሪያ ሚስት 

መሆናቸውን፣ አመሌካች /የሥር ተከሳሽ/ ሁሇተኛ ሚስት ነኝ በማሇት የእሳቸውን የሚስትነት 

ዴርሻ ንብረት እና የሟች ሌጅ የውርስ ዴርሻ ንብረቱን ሇብቻቸው ይዘው የሚጠቀሙ በመሆኑ 

የተጠሪ የሚስትነት እንዱሁም የሟች ሌጅ የውርስ ንብረት ዴርሻ ይገባኛሌ የሚሌ ነው፡፡  

የአሁኗ አመሌካች /የሥር ተከሳሽ/ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚዎችን ያቀረቡ ሲሆን 

ይዘታቸውም፡- 

1. ከሳሽ /የአሁኗ ተጠሪ/ በክሳቸው ዘርዝረው ያቀረቡት ጉዲይ በአሁኗ አመሌካች /በሥር 

ተከሳሽ/ በኩሌ በአሁኗ ተጠሪ/ በሥር ተከሳሽ/ ሊይ በሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቴፒ 

ምዴብ ችልት ክስ ቀርቦ የክሱ መጥሪያ ቀዴሞ ሇተጠሪ ዯርሶዋቸው መሌሳቸውን 

በጽሁፌ አቅርበው የቃሌ ክርክር ካዯረጉ በኃሊ ያቀረቡት ክስ ስሇሆነ በፌትሏብሓር ሥነ 

ሥርዒት ህግ ቁጥር 7 መሠረት መጀመሪያ ክሱ በቀረበው በሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ቴፒ ምዴብ ችልት እንዱቀጥሌ ፊይለ እንዱዘጋሌኝ፣ 
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2. የከሳሽ ተወካይ ክስ ሇማቅረብና ሇመከራከር የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 58 

እና 63 ዴንጋጌን መሠረት በማዴረግ ያሟሊ የውክሌና ሥሌጣን አይዯሇም፣ 

3. ከሳሽ የሟች ባሇቤት ነኝ በማሇት ክስ ያቀረቡ ቢሆንም በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ 

ቁጥር 33 እና 244 /2/ /ሠ/ መሠረት የመክሰስ መብት የላሊቸው በመሆኑ ንብረቶቹን 

ሇመጠየቅ በይርጋ ቀሪ የሆነ ጉዲይ በመሆኑ መብት የሊቸውም እንዱባሌሌኝ የሚሌ 

ነው፡፡ 

የማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የአሁኗ ተጠሪ በመቃወሚያዎቹ ሊይ መሌስ እንዱሰጡ ካዯረገ 

በኃሊ የአመሌካችን መቃወሚያዎችን በብይን ውዴቅ አዴርጎ በማሇፌ የፌሬ ነገር ክርክሩን  ከሰማ 

በኃሊ  የግራ ቀኙን የሰው ምስክሮችን ቃሌ ሰምቶ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

ይህን ውሳኔ የአሁኗ አመሌካች ቅር በመሰኘት ሇጋምቤሊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 

አቅርቦዋሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ይግባኙን ተቀብል የግራ ቀኙን 

ካከራከረ በኃሊ የሥር ፌርዴ ቤትን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡  ቀጥልም የሰበር አቤቱታ ሇክሌለ ሰበር 

ሰሚ ችልት ያቀረቡ ሲሆን ችልቱም አቤቱታውን ተቀብል ክርክራቸውን ከሰማ በኃሊ የሥር 

ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም የሥር ፌርዴ ቤቶች የሰጡትን ውሳኔ ሇማስሇወጥ ሲሆን 

በአቤቱታቸውም  በመጀመሪያ ዯረጃ መሠረት የሚያዯርጉት የማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ከአመሌካች በኩሌ የቀረቡትን የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን በብይን ያሇፇው ያሇአግባብ 

ሆኖ እያሇ ቀጥል ያለት ፌርዴ ቤቶችም ይህንን ሳያርሙ ማሇፊቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት 

የተፇጸመበት ነው ካለ በኃሊ በፌሬ ነገርም ረገዴ በስር ፌርዴ ቤቶች ተፇጽሞዋሌ የሚለዋቸውን 

ዝርዝር የቅሬታ ነጥቦችን አቅርበዋሌ፡፡ 

የሰበር አቤቱታውን አጣሪው መርምሮ ሇሰበር ሰሚ ችልት እንዱቀርብ ያዯረገ ሲሆን  ሇተጠሪ 

ጥሪ ተዯርጎሊቸው ህዲር 29 ቀን 2009 ዒ/ም በነበረው ቀጠሮ መሌሳቸውን ያሊቀረቡት መጥሪያ 

ስሊሌዯረሳቸው መሆኑን ገሌጸው ተሇዋጭ ቀጠሮ እንዱሰጣቸው በጠየቁት መሠረት መሌስ 

በተሇዋጭ ቀጠሮ ቀን እንዱያቀርቡ ተፇቀዯሊቸው ሳያቀርቡ በመቅረታቸው መሌስ የመስጠት 

መብታቸው  ታሌፎሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሩ ሂዯት በአጭሩ ከሊይ የተመሇከተውን የሚመስሌ ሲሆን ወዯ ፌሬ 

ነገሩ ክርክር መግባት ሳያስፇሌግ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎችን ብቻ መሰረት በማዴረግ 

ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ በዚሁ መሠረት፡- 
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1. አመሌካች አስቀዴመው ክስ ሇሻካ ዞን ክፌተኛ ፌርዴ ቤት  አቅርበዋሌ ወይስ 

አሊቀረቡም? ክስ በቅዴሚያ ሇሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ከሆነ 

መቃወሚያቸው በሥር ፌርዴ ቤት መታሇፈ ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 7 

አንፃር እንዳት ይታያሌ? 

2. የአመሌካች ተወካይ በውክሌና ክስ ሇማቅረብ ይችሊለ ወይስ አይችለም? የሚለ 

ጭብጮች ተይዘዋሌ፡፡   

የመጀመሪያውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- 

የአሁኗ ተጠሪ የሟች ባሇቤታቸው ንብረት በአሁኗ አመሌካች እጅ ስሇሚገኝ የሌጃቸውና 

የእርሳቸው ዴርሻ እንዱወሰንሊቸው  ክስ በጋምቤሊ ክሌሌ ሥር በሚገኘው በጎዲሬ ወረዲ ፌርዴ 

ቤት መሥርተው የሥረ ነገር ሥሌጣን ክርክር በመነሳቱ ምክንያት ክስ የማቅረብመብት ያሇው 

ወገን ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ ያቅርብ ተብል መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ የወረዲ ፌርዴ ቤት 

ብይንም በየዯረጃ ሊለት ፌርዴ ቤቶች ቀርቦ ፀንቷሌ፡፡ 

ከዚህ በኃሊ የአሁኗ አመሌካች ሇሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቴፒ ምዴብ ችልት በቀን 

09/10/2007 ዒ/ም የተጻፇ ክስ በአሁኗ ተጠሪ ሊይ አቅርበው የክስ መጥሪያ ዯርሶዋቸው በቀን 

13/10/2007 ዒ/ም የተጻፇ መሌስ አቅርበው የቃሌ ክርክር እንዯተዯረገና ከዚህ በኃሊ የቀረበ ክስ 

መሆኑን በመጥቀስ አመሌካች መቃወሚያ አቅርበው ተከራክረዋሌ፡፡ የአሁኗ ተጠሪም 

የአመሌካችን መቃወሚያ ክዯው አሌተከራከሩም፡፡  

የማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ በቀዯምትነት የቀረበው ሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው? 

ወይስ በማጃንግ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው? የሚሌ ጭብጥ ይዞ ቀዯም ሲሌ በጎዲሬ 

ወረዲ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙ ሲከራከሩ ቆይተው በ26/6/2007 ዒ/ም በዋሇው ችልት በተሰጠው 

ውሳኔ የአሁኗ ተከሳሽ /አመሌካች/ ቅር በመሰኘት በከፌተኛ ፌርዴ ቤት በክርክር ሊይ የቆዩ 

ከመሆኑ ባሇፇ ተከሳሽ /የአሁኗ አመሌካች/ ያነሱትን መቃወሚያ ውዴቅ በማዴረግ በቀዯምትነት 

ክስ የቀረበው በማጃንግ ብሓረሰብ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመሆኑ ግራ ቀኙ ወዯ ፌሬ ነገር 

ገብተው ክርክራቸውን እንዱቀጥለ ሲሌ  በፌ/መ/ቁ. 02223 በቀን 27/11/ 2007 ዒ/ም ብይን እና 

በቀን 4/2/2008 ዒ/ም ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሇ ክስ ቀዯምትነት መሠረት ያዯረገው በጎዲሬ ወረዲ ፌርዴ 

ቤት የቀረበውን ክስ ነው፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተው የአሁኗ ተጠሪ በዚህ ወረዲ ፌርዴ ቤት 

ያቀረቡት ክስ በሚሉዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ነው ተብል በሥረ ነገር ሥሌጣን ምክንያት የተዘጋ 

ነው፡፡ በዚህ ብይን ሊይ የመክሰስ መብት ያሇው ሰው ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ ሇማቅረብ 
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እንዯሚችሌ ተቀምጧሌ፡፡ ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ንብረት በጋምቤሊ ክሌሌ እና በዯቡብ ብሓር 

ብሓረሰቦች ህዝቦች ክሌሌ ሥር ባለት ዞኖች ውስጥ የሚገኝ በመሆኑና የግራ ቀኙም የተሇያዩ 

ክሌሌ ነዋሪዎች ስሇሆኑ አመሌካች በሚኖሩበት ክሌሌ በሚገኘው ሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ 

አቅርበዋሌ፡፡ ሇዚህ ክስ ተጠሪ ቀርበው መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ የቃሌ ክርክርም አዴርገዋሌ፡፡ ይህ 

ከሆነ በኃሊ ሇማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ላሊ ክስ የአሁኗ ተጠሪ ማቅረባቸውን ከሥር ፌርዴ 

ቤት ብይን ተመሌክተናሌ፡፡  

በመሠረቱ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ክርክር የሚመራበትን ሥርዒት በግሌጽ 

ያስቀምጣሌ፡፡ የሥነ ሥርዒት ህጉም ዒሊማ ክርክር ቀሌጣፈ፣ ወጪ ቆጣቢ፣ ተገማች እና ተዯራሽ 

እንዱሆን ማዴረግ ነው፡፡ የተያዘውን ጉዲይ በተመሇከተ ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት ክስ 

እንዱቀርብ ብይን ከተሰጠ በኃሊ በቅዴሚያ የቀረበው ሇሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 

የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 7 /1/ ሥር አንዴ የፌትሏብሓር ክስ መታየት 

የሚገባው በአንዴ የፌትሏብሓር ፌርዴ ቤት ብቻ እንዯሆነ በመርህ ዯረጃ ይዯነግጋሌ፡፡ በንዐስ 

አንቀጽ 2 ሊይ አንደን የፌትሏብሓር ክስ ባንዴ ወይም ካንዴ በበሇጡ ፌርዴ ቤቶች ዘንዴ 

ሇማቅረብ የሚቻሌ ሲሆን የክሱ ማመሌከቻ በቀዯምትነት የቀረበሇት ፌርዴ ቤት ብቻ የዲኝነት 

ሥሌጣን እንዲሇው ተቆጥሮ ሇክርክሩ ውሳኔ ሉሰጥ ይችሊሌ በማሇት ተቀምጧሌ፡፡ አሁን 

ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሇው የተጠቀሰው ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 7/2/ ሲሆን ይህም ከሊይ 

ከተመሇከተው ከፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ዒሊማ አንጻር ሉታይ የሚገባ ነው፡፡ የማጀንግ 

ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወረዲ ፌርዴ ቤት ቀርቦ በሥረ ነገር ሥሌጣን ምክንያት የተዘጋውን 

ጉዲዩ በይግባኝ ቀዯም ሲሌ አይቶ የዘጋ ሆኖ እያሇ አዱስ ክስ ሲቀርብሇት መጀመሪያ በሥሌጣን 

ምክንያት በይግባኝ ታይቶ የታሇፇውን ግምት ውስጥ በማስገባት የአመሌካችን መቃወሚያ ውዴቅ 

ማዴረጉ ሲታይ የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 7 /2/ ዴንጋጌን የጣሰ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ስሇሆነም በዚህ ረገዴ የተሰጠው ብይን መሠረታዊ የህግ ስህተት ተፇጸመበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ፡- 

በከሳሽነት ወይም በተከሳሽነት የሙጉት ተከፊይ ሆነው ሇመከራከር የሚችለ ሰዎችን በተመሇከት 

የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ በሁሇተኛ መጽሏፌ አንቀጽ 32 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች 

ሥር ዝርዝር ዴንጋጌዎችን አስቀምጧሌ፡፡ እነዚህን ተከራካሪዎችን ወክሇው ሇመከራከር የሚችለ 

ሰዎችንም በተመሇከተ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 57 እና ተከታዮቹ አንቀጾች ሥር 

ዝርዝር ዴንጋጌዎችን ዯንግጓሌ፡፡ አሁን በተያዘው ጉዲይ ተጠሪን ወክሇው በሥር ፌርዴ ቤት ክስ 

ያቀረቡት የተጠሪ ወኪሌ አንቀጽ 58 ወይም 63 ‘ን’ ዴንጋጌ የሚያሟለ ናቸው ወይስ 

አይዯለም? የሚሇውን መመሌከት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ አመሌካች የተጠሪ ወኪሌ ከእነዚህ ሁሇቱ 
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ዴንጋጌዎች አንደንም የማያሟለ በመሆናቸው ሉከራከሩ አይችለም በማሇት በሥር ፌርዴ ቤት 

ተቃውሞዋቸውን አሰምተዋሌ፡፡ የማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሇዚህ መቃወሚያ ምንም ብይን 

ሳይሰጥ በዝምታ እንዲሇፇ ከሰጠው ብይን ሊይ ተመሌክተናሌ፡፡  

አንዴ ፌርዴ ቤት በመጀመሪያ ዯረጃ ሇቀረበሇት መቃወሚያ በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ 

ቁጥር 245 /2/ መሠረት ተገቢውን ብይን መስጠት እንዲሇበት በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ጋር 

በተያያዘ ተከራካሪ ወገኖች የሚያቀርቡት የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያዎች ሊይ ብይን ሳይሰጥ 

በማሇፌ የሚሰጥ ውሣኔ ተገቢነት የላሇው ስሇመሆኑ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁ 59294 ሊይ አስገዲጅ 

የህግ ትርጉም ሰጥቷሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤት ይህንን በአግባቡ ሳይመሇከተውና ሇቀረበሇት 

መቃወሚያ ብይን ሳይሰጥ በዝምታ ማሇፈ ሲታይ ህጋዊ መሰረት ያሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ የተጠሪ ተወካይ ክስ አቅርበው ሇመከራከር እንዱችለ የፌትሏብሓር ሥነ 

ሥርዒት ህግ ቁጥር 58 ዴንጋጌን የማያሟለ እንዲሌሆነ የተጠሪ ተወካይ ሇማጃንግ ዞን ከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት ካቀረቡትና በብይኑ ሊይ ከሰፇረው ሇመመሌከት ችሇናሌ፡፡ በተጨማሪ የፌትሏብሓር 

ሥነ ህግ ቁጥር 63 ዴንጋጌንም የሚያሟለ እንዲሌሆነ በሥር ፌርዴ ቤት ከተዯረገው ክርክር 

ሇመገንዘብ ተችሎሌ፡፡ በዚሁ መሠረት የፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 58 ወይም 63 

ዴንጋጌን የማያሟለትን የተጠሪን ወኪሌ የሥር ፌርዴ ቤት እንዱከራከሩ ማዴረጉ ዴንጋጌዎቹን 

የጣሰ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አንዴን ሰው በመወከሌ በፌርዴ ቤት ቀርቦ ሇመሟገት 

በህጉ የተቀመጠውን የዝምዴና ዯረጃ ወይም በህጉ የተቀመጡትን መስፇርቶች የሚያሟሊ 

የውክሌና ስሌጣን የሚያስፇሌግ ስሇመሆኑ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁ.91493 የሰጠውን አስገዲጅ የህግ 

ትርጉምን፣እንዱሁም በፌርዴ ቤት በሚዯረግ ክርክር ስሇዋናዎቹ ባሇጉዲዮች በመሆን ላልች 

ሰዎች በተሟጋችነት ሉቀርቡ ስሇሚችለበት ስርዒት፣ በህጉ የተቀመጠውን መስፇርት አሟሌቶ 

አሇመገኘት የሚያስከትሇው ህጋዊ ውጤትን በተመሇከተ በሰ/መ/ቁ. 94302 ሥር የተሰጠውን 

አስገዲጅ የህግ ትርጉም ያሊገናዘ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ 

ችልት የሚሰጠው ውሳኔ በማንኛውም ዯረጃ በሚገኙት ፌርዴ ቤቶች ሊይ አስገዲጅነት እንዲሇው 

አዋጅ ቁጥር 454/97 አንቀጽ 2 /1/ ይዯነግጋሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ከሊይ የተመሇከቱትን መሠረታዊ ነገሮችን በአግባቡ 

ሳያጤን የሰጠው ብይን እንዱሁም ቀጥል ያለት የበሊይ ፌርዴ ቤት ችልቶችም ይህን ሳያርሙ 

ማሇፊቸው ሲታይ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም 

የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ው ሳ ኔ 

1. የማጃንግ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በፌ/መ/ቁ 02223 በቀን 27/11/2007 ዒ/ም የሰጠው 

ብይን እና በቀን 4/2/2008 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ፣ የጋምቤሊ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

በፌ/ይ/መ/ቁ.01850/08 በቀን 11/04/2008 ዒ/ም እንዱሁም የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት 

ሰበር ሰሚ ችልት በፌ/ሰ/ቁ. 00500/08 በቀን 16/09/2008 ዒ/ም የሰጠው ውሳኔ 

በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 348 /1/መሠረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች በቀን 09/10/2007 ዒ/ም ባቀረቡት ክስ መሠረት የተጀመረውን ክርክር 

በተጀመረው መዝገብ ሊይ በመቀጠሌ የሸካ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክርክሩን ተመሌክቶ 

የመሰሇውን ውሳኔ እንዱሰጥ ተብል ተወስኗሌ ፡፡ 

3. ከሊይ በሁሇተኛ ጭብጥ በፌርዴ ሀተታ ሊይ በተገሇጸው መሠረት ቀዯም ሲሌ ሇተጠሪ 

ወኪሌ በመሆን የተከራከሩት አቶ ሞገስ አሇምነህ ጉዲዩን ሇመከራከር አይችለም 

ብሇናሌ፡፡  

4. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ የግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

5. የውሳኔው ግሌባጭ ሇሥር ፌርዴ ቤቶች ይሊክሊቸው፡፡ 

 መዝገቡ ውሳኔ ስሊገኘ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡  

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሃ/ወ 
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