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የሰ/መ/ቁ.120087 

ታህሳስ 7 ቀን 2009 ዒ.ም 

                                 ዲኞች፡-አሌማው ወላ 

ሙስጠፊ አህመዴ 

አብርሃ መሰሇ 

አብዬ ካሣሁን 

እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡-አቶ አስራት ኩምሳ - ጠበቃ ረጅብ ኡስማን ቀረቡ 

ተጠሪዎች፡- 

1. አቶ ጉዯታ በዲዲ 

2. አቶ ገነነ ከበዯ            ጠበቃ ባይሳ ዱንሳ ቀረቡ፡፡ 

መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩከገጠር መሬት የተገኘ ነው የተባሇን አሊባ ሇማስከፇሌ ከቀረበ ክስ ጋር ተያይዞ የተነሳ 

ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን አመሌካች አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት በዯቡብ ምዔራብ 

ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 29557 በ04/03/2006 ዒ.ም ተሰጥቶ በኦሮሚያ 

ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በይግባኝ ታይቶበመዝገብ ቁጥር 170570 

በ30/07/2006 በፌርዴ የጸናውን ውሳኔ በመሻር ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች ቀዯም ሲሌ 

በመሬት ይዞታው ሊይ የይገባኛሌ ክስ ባቀረቡበት ጊዜ አሁን በመዝገብ ቁጥር 29557 ክስ 

ያቀረቡበትንም የአሊባ ጥቅም አካተው መክሰስ ሲችለ ነጥሇው በማስቀረት አሁን አዱስ ያቀረቡት 

ክስ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 216 (4) እና 218 ዴንጋጌዎች መሰረት ተቀባይነት 

የላሇው ሆኖ እያሇ የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በዚህ ረገዴ ከተጠሪዎቹ የቀረበውን መቃወሚያ 

ተቀብል መዝገቡን መዝጋት ሲገባው ወዯ ፌሬ ጉዲይ ክርክሩ ገብቶ ውሳኔ መስጠቱ እና ውሳኔው 

በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤትም ተቀባይነት ማግኘቱ ተገቢነት የሇውም በማሇት የክሌለ ጠቅሊይ 
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ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 185098 በ22/02/2008 ዒ.ም. የሰጠው ውሳኔ 

መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉታረም ይገባሌ በማሇት ነው፡፡  

ክርክሩ በተጀመረበት ፌርዴ ቤት ከሳሽ የነበሩት የአሁኑ አመሌካች ሲሆኑ ክሱን ያቀረቡትም 

በአሁኖቹተጠሪዎች ሊይ ነው፡፡በ14/09/2005 ዒ.ም. ተዘጋጅቶ የቀረበው ክስ አጭር ይዘትም 

ተጠሪዎቹ የአመሌካች ሔጋዊ ይዞታ የሆነውን እና አዋሳኞቹ በክሱ ሊይ የተጠቀሰውን አስር 

ሄክታር የሳር መሬት ምንም መብት ሳይኖራቸው በ1993 ዒ.ም.በመያዛቸው አመሌካች ይዞታውን 

ሇማስሇቀቅ በቀርሳና ማሉማ ወረዲ ፌርዴ ቤት የመሰረቱት ክስ ውዴቅ የተዯረገ ቢሆንም በይግባኝ 

ሇዯቡብ ምዔራብሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤትአቅርበው ተጠሪዎቹ ይዞታውን እንዱሇቁ በመዝገብ 

ቁጥር 24028 በ08/02/2004 ዒ.ም.ውሳኔ የተሰጠ መሆኑን፣ተጠሪዎቹ በይዞታው ከ1993 

ዒ.ም.ጀምሮ እስከ 2005 ዒ.ም. ዴረስ ሇአስራ ሁሇት ዒመታት የተገሇገለበት መሆኑን፣ከይዞታው 

በዒመት ግምቱ ብር አምስት ሺህ የሆነ ሳር የሚገኝ መሆኑን የሚገሌጽ ሆኖ ተጠሪዎቹ የ12 

ዒመታትን አሊባ ብር 60,000 (ስዴሳ ሺህ) እንዱከፌሎቸው ይወሰን ዘንዴ ዲኝነት የተጠየቀበት 

ነው፡፡ 

ተጠሪዎቹ በ24/10/2005 ዒ.ም.በሰጡት መሌስ አመሌካች ቀዯም ሲሌ በመሬት ይዞታው ይገባኛሌ 

ጉዲይ ክስ ባቀረቡበት ጊዜ አሁን ክስ ያቀረቡበትንም የአሊባ ግምት አካተው መክሰስ ሲችለ 

ነጥሇው በማስቀረት አሁን አዱስ ያቀረቡት ክስ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 216 (3) 

ዴንጋጌ መሰረት ተቀባይነት የሇውም የሚሌ መቃወሚያ ካስቀዯሙ በኃሊ ፌሬ ጉዲዩን 

በተመሇከተም በቀዴሞው ክስ ፌርዴ ያረፇበት ይዞታ አሁን በክሱ ሊይየተገሇጸውን መጠን 

የሚያህሌ ባሇመሆኑ ክሱ የተጋነነ ነው፣በመሬቱ ሊይ በግጦሽ ተሰማርተው የቆዩትም የተጠሪዎቹ 

ብቻ ሳይሆኑ የላልችም አርሶ አዯሮች ከብቶች ጭምር በመሆናቸው መከሰስ የሚገባን በዴርሻችን 

መጠን ብቻ ነው፣በአሊባው 12 ዒመት ሙለ ተጠቅማችኋሌ የተባሌነውም አሊግባብ ነው የሚለ 

እና መሰሌ የክርክር ነጥቦችን በማንሳት ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግ ተከራክረዋሌ፡፡   

ፌርዴ ቤቱም አመሌካቹ በይዞታው ጉዲይ አስቀዴሞ ክስ ባቀረቡበት ጊዜ የሚጠይቁት አሊባ 

የስንት ዒመት እንዯሆነ ማወቅ የሚችለበት ሁኔታ ስሊሌነበረ ይዞታው እና ከይዞታው ሊይ 

የሚገኘው አሊባ ግምት አብሮ ሉጠየቅ የሚችሌ አይዯሇም የሚሌ ምክንያት ሰጥቶ መቃወሚያውን 

በማሇፌ በፌሬ ጉዲዩ ረገዴ በቀዴሞው መዝገብ የቀረበውን ማስረጃ ከተመሇከተ እና የአሊባውን 

መጠን በባሇሙያ ካስገመተ በኃሊ አጠቃሊይ ክርክር እና ማስረጃውን መርምሮ ተጠሪዎቹ 

በይዞታው ሇ12 ዒመታት መጠቀማቸው በመረጋገጡ በባሇሙያ በቀረበው ግምት መሰረት የ12 

ዒመት አሊባ ብር 49,280 (አርባ ዘጠኝ ሺህ ሁሇት መቶ ሰማንያ) ከብር 1,551.50 የዲኝነት 
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ክፌያ ጋር ከብር 500 ወጪና ኪሳራ ጋር ሇአመሌካች እንዱከፌለ ውሳኔ የሰጠ ሲሆን የዞኑ 

ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም በፌርዴ ያጸናው ይህንኑ ውሳኔ ነው፡፡  

ጉዲዩ በመጨረሻ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በበኩለ የግራ ቀኙን ክርክር 

ከሰማ በኃሊ የስር ፌርዴ ቤቶችን ውሳኔ የሻረው አመሌካች ቀዯም ሲሌ በመሬት ይዞታው ሊይ 

የይገባኛሌ ክስ ባቀረቡበት ጊዜ አሁን ክስ ያቀረቡበትንም የአሊባ ጥቅም አካተው መክሰስ ሲችለ 

ነጥሇው በማስቀረት አሊባውን በተመሇከተ አዱስ ክስ ማቅረባቸው በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 216 (4) እና 218 ዴንጋጌዎች መሰረት ተቀባይነት ስሇላሇው የአሊባው ክስ ከቀዴሞው 

የይዞታ ክስ ጋር አብሮ መቅረብ ነበረበት ተብል ውዴቅ መዯረግ ነበረበት የሚሌ ምክንያት 

በመስጠት ነው፡፡አመሌካች ሇዚህ ችልት ያቀረቡት አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች 

ከመሬት ይሇቀቅሌኝ ክስ ጋር ከመሬቱ የሚገኝ አሊባን አጣምሮ መጠየቅን በተመሇከተ 

የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 217 እና 218 ዴንጋጌዎች ሇከሳሽ ወገን አማራጭ 

የሚሰጡ እንጂ የሚያስገዴደ አይዯለም በማሇት ያቀረቡትን አቤቱታ ከዴንጋጌዎቹ ይዘት አንጻር 

ተጠሪዎቹ ባለበት ሇማጣራት ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ 

የጽሁፌ ክርክር ተሇዋውጠዋሌ፡፡የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን 

እኛም በጉዲዩ እሌባት ማግኘት የሚገባቸው፡- 

1. የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇማስመሇስ ከሚቀርብ ክስ ጋር ከንብረቱ የሚገኝ አሊባን 

ወይም ጥቅምን ጉዲይ አጣምሮ መክሰስን በተመሇከተ የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 217 እና 218 ዴንጋጌዎች ፇቃጆች እንጂ አስገዲጆች አይዯለም በማሇት 

አመሌካች ያቀረቡት ክርክር ሔጋዊ ተቀባይነት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? 

2. አመሌካች ቀዯም ሲሌ በመሬት ይዞታው ሊይ የይገባኛሌ ክስ ባቀረቡበት ጊዜ አሁን ክስ 

ያቀረቡበትንም የአሊባ ጥቅም አካተው መክሰስ ሲችለ ነጥሇው በማስቀረት አሊባውን 

በተመሇከተ አዱስ ክስ ማቅረባቸው በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 216 (4) 

እና 218 ዴንጋጌዎች መሰረት ተቀባይነት የሇውም በማሇት የክሌለ ሰበር ችልት 

የሰጠው ውሳኔ ተቀባይነት ያሇው ነው ወይስ አይዯሇም? 

የሚለ ነጥቦች መሆናቸውን በመገንዘብ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት 

የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ከእነዚሁ ነጥቦች አንጻር መርምረናሌ፡፡  

የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካቹ ይዞታውን ሇማስሇቀቅቀዯም ሲሌ በተጠሪዎቹ ሊይ 

ክስ አቅርበው የነበረ እና በክርክሩም ተጠሪዎቹ መሬቱን እንዱሇቁየተወሰነ መሆኑ 

አሊከራከረም፡፡የክስ አቀራረብ ስርዒትን በተመሇከተ በአንዴ በኩሌ በላሊ አኳኃን እንዱቀርብ 

ካሌተፇቀዯ በቀር ማናቸውም ከሳሽ ሇሚያቀርበው ክስ መሰረት ሉሆን የሚችሌ ከአንዴ በሊይ 
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የሆነ ነገር ካሇው ሁለንም በአንዴነት አጣምሮ በአንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ በሆኑ ተከሳሾች ሊይ 

የተጣመረ ክስ ሇማቅረብ የሚችሌ ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 217 (1) ስር 

የተመሇከተ ሲሆን በላሊ በኩሌ ግን የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇማስመሇስ ክስ የሚያቀርብ ሰው 

ከዚህ ዒይነቱ ክስ ጋር አጣምሮ ማቅረብ የሚችሇው በዴንጋጌው ስር ከፉዯሌ ‛ሀ“ እስከ ‛ሏ“ 

የተመሇከቱትን የክስ ምክንያቶች ብቻ ስሇመሆኑ በዚሁ ሔግ በቁጥር 218 ተዯንግጓሌ፡፡የእነዚህ 

ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብም የማይንቀሳቀስ ንብረት ሇማስመሇስ ክስ የሚያቀርብ ሰው ከዚሁ 

ንብረት የሚገኘውን ጥቅም ሇማስከፇሌ የሚቀርበውን ክስ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት ሇማስመሇስ 

ከሚያቀርበው ክስ ጋር አጣምሮ ማቅረብ የሚችሌ መሆኑን የሚያስገነዘብ ነው፡፡በላሊ በኩሌ ከሳሽ 

ሉከስበት ሲችሌ ሆነ ብል በመቀነስ ባስቀረው ሀብት ምክንያት እንዯገና ላሊ ክስ ማቅረብ 

የማይችሌ ስሇመሆኑ እና ከሳሽ ያቀረበው ክስ በአንዴ ጉዲይ ሊይ የተመሰረተ ሆኖ የሚጠይቀው 

ዲኝነት ግን ከአንዴ በሊይ ሲሆን ፌርዴ ቤቱ ሳይፇቀዴሇት ሉጠይቅ ይገባው ከነበረው ዲኝነት 

ውስጥ በከፉሌ ራሱ ቀንሶ ባስቀረው መብት እንዯገና ሉከስበት የማይችሌ ስሇመሆኑ በዚሁ ሔግ 

በቁጥር 216 (3) (4) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ከሊይ የተጠቀሱት ዴንጋጌዎች ጣምራ ንባብም 

የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇማስመሇስ ክስ የሚያቀርብ ሰው ከንብረቱ የሚገኘውን አሊባ ወይም ላሊ 

ጥቅም ጭምር በክሱ አጣምሮ እንዱከስ በቁጥር 218 (ሀ) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ 

የአስገዲጅነት ባህርይ ያሇው እንጂ አመሌካች እንዯሚለት ፇቃጅ እና ክሱን ነጣጥል የማቅረብ 

አማራጭን ሇከሳሽ ወገን የሚተው አይዯሇም፡፡በመሆኑም የማይንቀሳቀስ ንብረትን ሇማስመሇስ 

ከሚቀርብ ክስ ጋር ከንብረቱ የሚገኝ አሊባን ወይም ጥቅምን ጉዲይ አጣምሮ መክሰስን በተመሇከተ 

የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 217 እና 218 ዴንጋጌዎች ፇቃጆች እንጂ አስገዲጆች 

አይዯለም በማሇት አመሌካች ያቀረቡት ክርክር የዴንጋጌዎቹን ይዘት እና ዒሊማ እንዱሁም 

የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት አስቀዴመው በቀረቡሇት ተመሳሳይ ጉዲዮች በመዝገብ ቁጥር 

98639 እና በላልችም መዝገቦች የሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም መሰረት ያዯረገ ነው ሇማሇት 

የሚቻሌ አይዯሇም፡፡  

ሁሇተኛውን ነጥብ በተመሇከተ ተጠሪዎቹ አጥብቀው የሚከራከሩትአመሌካቹከይዞታው የሚገኝ 

ነው ያለትን የአሊባ ጥቅም ጥያቄ ቀዯም ሲሌ ካቀረቡት ይዞታ የማስሇቀቅ ክስ ጋር አጣምረው 

ማቅረብ የሚችለ ሆኖ ሳሇ በዚህ አግባብ ሳያቀርቡ ቀርተው የመጀመሪያው ጉዲይ ውሳኔ ካገኘ 

በኃሊ አሊባውን በተመሇከተ አዱስ ክስ ማቅረባቸው ከሊይ ከተጠቀሱት የስነ ስርዒት ዴንጋጌዎች 

ውጪ በመሆኑ በክሌለ ሰበር ችልት የተሰጠው ውሳኔ ስህተት የሇበትም በማሇት መሆኑን የሰበር 

መሌሳቸው  ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ተጠሪዎቹ ከሊይ በተጠቀሱት ዴንጋጌዎች የተመሇከተውን የክስ 

አቀራረብ ስርዒት መሰረት አዴርገው ያቀረቡት ክርክር በመርህ ዯረጃ ተቀባይነት ያሇው ቢሆንም 
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በላሊ በኩሌ ግን ይህ ክርክራቸው ሇክሱ ምክንያት ከሆነው ጉዲይ ሌዩ ባህርይ ጋር ተገናዝቦ 

በአግባቡ ሉመረመር የሚገባው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

አመሌካቹ የመጀመሪያውን ክስ ያቀረቡት ይዞታውን ሇማስሇቀቅ ነው፡፡በገጠር የእርሻ መሬት 

የይዞታ መብት ሊይ የሚነሳው ክርክር ጉዲዩ በሚመሇከታቸው ተከራካሪዎች በውይይትና 

በስምምነት እንዱፇታ ጥረት የሚዯረግ ስሇመሆኑ እና በስምምነት ሉፇታ ካሌቻሌ በተከራካሪ 

ወገኖች በተመረጠ ሽምግሌና ወይንም በክሌለ የገጠር መሬት አስተዲዯር ሔግ በተዯነገገው 

መሰረት የሚወሰን ስሇመሆኑ በፋዳራሌ መንግስት በወጣው የገጠር መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456/1997  አንቀጽ 12 ስር ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡በላሊ በኩሌ ከእርሻ 

መሬት ይዞታ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ክርክሮች በወረዲ ፌርዴ ቤት ቀርበው ከመታየታቸው 

በፉት በስምምነት እና ቀጥልም በሽምግሌና መታየት የሚገባቸው ስሇመሆኑ የኦሮሚያ ብሓራዊ 

ክሌሊዊ መንግስት ባወጣው የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 130/1999  

አንቀጽ 16 እና አዋጁን ሇማስፇጸም በወጣው ዯንብ ቁጥር 151/2005 አንቀጽ 18 ተመሌክቷሌ፡፡ 

ከሊይ በተጠቀሱት አዋጆች እና ዯንብ ዴንጋጌዎች መሰረት ሇፌርዴ ቤት ከመቅረቡ በፉት 

በስምምነት እና ቀጥልም በሽምግሌና እንዱታይ የሚዯረገው ጉዲይ የእርሻ ይዞታ ክርክር እንጂ 

ከእርሻ ይዞታው የሚገኘው ጥቅም ወይም አሊባ ጭምር አይዯሇም፡፡እንዱህ ከሆነ ዯግሞ ከሳሽ 

የሆነ ወገን  አሊባውን የሚመሇከተውን ክስ ይዞታውን ሇማስሇቀቅ ከሚያቀርበው ክስ ጋር 

አጣምሮ ሉያቀርብ የሚችሌበት አግባብ አይኖርም፡፡ከእርሻ መሬት የሚገኘውን ጥቅም አስመሌክቶ 

በሚቀርቡ ክሶች ጉዲይ ተጠሪዎቹ ጠቅሰው የሚከራከሩባቸው የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 218 (ሀ) እና 216 (3) ዴንጋጌዎች መተርጎም የሚገባቸው የገጠር መሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀምን አስመሌክቶ ከወጡ ሔጎች ዒሊማ እና መንፇስ ጋር ተገናዝበው ነው፡፡ቀዯም ሲሌ 

በቀረበሇት ተመሳሳይ ጉዲይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ ቁጥር 

108060 በ18/07/2007 ዒ.ም. የሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉምም በአዋጅ ቁጥር 454/1997 

አንቀጽ 2 (1) መሰረት በዚህ መዝገብ ሇቀረበው ጉዲይ አስገዲጅነት ያሇው መሆኑን 

ተገንዝበናሌ፡፡በመሆኑም አመሌካቹ ቀዯም ሲሌ በሳር መሬት ይዞታው ሊይ የይገባኛሌ ክስ 

ባቀረቡበት ጊዜ አሁን  ክስ ያቀረቡበትንም የአሊባ ጥቅም አካተው መክሰስ ሲችለ ነጥሇው 

በማስቀረት አሁን አዱስ ያቀረቡት ክስ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 216 (4) እና 218 

ዴንጋጌዎች መሰረት ተቀባይነት የሇውም በማሇት የክሌለ ሰበር ችልት የዯረሰበት መዯምዯሚያ 

እና ይንንኑ መዯምዯሚያ መሰረት አዴርጎ የሰጠው ውሳኔ የጉዲዩን ሌዩ ባህርይ፣ሇጉዲዩ 

አግባብነት ያሊቸውን ሔጎች እና ቀዯም ሲሌ በጉዲዩ ሊይ የተሰጠውን አስገዲጅ የሔግ ትርጉም 

ያሊገናዘበ በመሆኑ ተቀባይነት ሉሰጠው የሚገባው ሆኖ አሌተገኘም፡፡በላሊ በኩሌ የክሌለ ሰበር 

ችልት ውሳኔውን የሰጠው ተጠሪዎቹ ያቀረቡትን መቃወሚያ መሰረት በማዴረግ በመሆኑ እና 
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የፌሬ ጉዲይ ክርክሩን መርምሮ የመጨረሻ ፌርዴ ያሊሰረፇበት በመሆኑ በዚህ ረገዴ ተገቢውን 

ውሳኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩ ወዯ ክሌለ ሰበር ችልት ሉመሇስ የሚገባው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ 

የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በመዝገብ 

ቁጥር 185098 በ22/02/2008 ዒ.ም. የሰጠው ውሳኔ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ 

ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. የፌሬ ጉዲይ ክርክሩን መርምሮ ተገቢውን ውሳኔ ይሰጥበት ዘንዴ ጉዲዩ 

በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 341 (1) ሇኦሮሚያ ብሓራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት እንዱመሇስ ወስነናሌ፡፡ተገቢውን መፇጸም 

ያስችሇው ዘንዴ የውሳኔው ግሌባጭ ይሊክሇት፡፡ 

3. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ አመሌካቾቹ የራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡ 

ብ/ግ 
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