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የሰ/መ/ቁ/ - 144272
ቀን - 24/11/2010
ዲኞች፡ተኽሉት ይመሰሌ
ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር)
ቀነዒ ቂጣታ
ተሾመ ሽፇራዉ
አብዬ ካሳሁን
አመሌካች፡- የሻሇቃ አሰፊ መንገሻ ህጋዊ ወራሾች - ወኪሌ ወ/ሮ ክብሬ አሰፊ -ቀርበዋሌ
ተጠሪ፡- አቶ ዮናስ ዲኜ -በላለበት
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ
ፌ ር ዴ
ክርክሩ የተጀመረዉ በዯቡብ ብ/ብ/ሔ/ክ/መንግስት በጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ
ቤት ሲሆን ተጠሪ ከሳሽ፣ አመሌካች 1ኛ ተከሳሽ፣ በዚህ ችልት የክርክሩ ተካፊይ
ያሌሆኑት አርባ ምንጭ ከተማ ማዘጋጃ ቤት፣ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ እና አቶ በሊይ
አስራቴ በቅዯም ተከተሌ ከ2ኛ እስከ 4ኛ ተከሳሾች ነበሩ፡፡
ተጠሪ በቀን 06/08/2008 ዒ.ም አዘጋጅቶ ሇፌርዴ ቤቱ ያቀረበዉ ክስ ይዘት
በአጭሩ በአርባ ምንጭ ከተማ ስፊቱ 3,200.00 ካ/ሜትር የሆነዉ ቦታ በህጋዊ መንገዴ
በ1976 ዒ.ም ተሰጥቶት በቦታዉ ሊይ የተሻሇ ዴርጅት ሇመገንባት በዝግጅት ሊይ እያሇ
በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ምክንያት ንብረቱን የሚመሇከቱ የተሇያዩ ሰነድችን በቤት
ዉስጥ ትቶ ወዯ ኤርትራ መሄደን፤ አባቱ አቶ ዲኜ መክበብ በተሻረ ዉክሌና ዴርጅቱን
እና ቤቱን በባንክ በማስያዝ ከ3ኛ ተከሳሽ ባንክ ገንዘብ ከተበዯረ በኋሊ ገንዘቡ ሙለ
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በሙለ ተከፌሎሌ በሚሌ የስር 3ኛ ተከሳሽ ሇ1ኛ ተከሳሽ ማስረከቡን፣ 2ኛ ተከሳሽ
ያሊግባብ ካርታ በመስጠት እንዱሁም 1ኛ ተከሳሽ ቤቱን በሽያጭ ሇ4ኛ ተከሳሽ
ያስተሊሇፈ መሆኑን በመጥቀስ ዉለ ፇርሶ የቤቱ ካርታ ወዯነበረበት ሁኔታ እንዱመሇስ
እና ይዞታዉን ከእነ ጋራዥ ዴርጅቱ እንዱያስረክቡት ይወሰንሇት ዘንዴ ዲኝነት መጠየቁን
የሚያሳይ ነዉ፡፡
የአሁን አመሌካች ሇቀረበባቸዉ ክስ በሰጡት መሌስ የከሳሽ አባት፣ አቶ ዲኜ
መክበብ፣ ከከሳሽ በተሰጣቸዉ ዉክሌና መሠረት ቤቱን አስይዞ ከ3ኛ ተከሳሽ ገንዘብ
ሲበዯሩ አባታቸዉ የዋስትና ግዳታ ገብተዉ የነበረ መሆኑን፤ አቶ ዲኜ መክበብ የብዴር
ገንዘቡን ባሇመክፇሊቸዉ ገንዘቡን እንዱከፌለ የተሰጠዉን ዉሳኔ ተከትል ቤቱ በአፇፃፀም
በጨረታ እንዱሸጥ የሏራጅ ማስታወቂያ ወጥቶ የነበረ ቢሆንም ቤቱ ሉሸጥ ባሇመቻለ
አበዲሪዉ 3ኛ ተከሳሽ ባንክ በፌርዴ ቤት ትዔዛዝ በጨረታዉ መነሻ ዋጋ ቤቱን ተረክቦ
ሇብዙ ዒመታት ሲያስተዲዴረዉ ከቆዬ በኋሊ አመሌካቾች በዋስትና ግዳታዉ ምክንያት
ሉሸጥ ይችሌ የነበረዉን የአባታቸዉን ንብረት ሇማስቀረት ሲባሌ የባንኩን ገንዘብ ሙለ
በሙለ በመሸፇናቸዉ 3ኛ ተከሳሽ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት እንዲስረከባቸዉ እና
ቤቱም በስማቸዉ እንዱሆን መዯረጉን፤ አመሌካቾች በዚህ መሌኩ የተረከቡትን ቤት
በህግ አግባብ ሇስር 4ኛ ተከሳሽ በሽያጭ ያስተሊሇፈ መሆኑን ጠቅሰዉ ተከራክረዋሌ፡፡
ላልች ተከሳሾችም በክሱ ኃሊፉነት የሇብንም የሚለባቸዉን ምክንያቶች በመዘርዘር
መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡
ጉዲዩ በመጀመሪያ የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትም ከግራ ቀኝ በዚህ
መሌኩ የቀረበዉን ክርክር እና ማስረጃ ከሰማ በኋሊ የተጠሪ አባት፣ አቶ ዲኜ መክበብ፣
ቤቱ ከ3ኛ ተከሳሽ ባንክ ሇተበዯሩት የገንዘብ ዔዲ መክፇያ እንዱሆን የጠየቁት ቤቱ
የእራሴ ነዉ በሚሌ እንጂ ከተጠሪ ባገኙት ዉክሌና መሰረት ባሇመሆኑ አባቴ የእኔን
ቤት በመያዣ አስይዞታሌ በሚሌ ተጠሪ ያቀረበዉን ክርክር አሇመቀበለን፤ አመሌካቾች
ሇቤቱ መያዝ ምክንያት የሆነዉን እዲ በመክፇሊቸዉ 3ኛ ተከሳሽን ተክተዉ የቤቱ ባሇቤት
ሉሆኑ የሚችለበት ህጋዊ ምክንያት አሇመኖሩን፤ ይሁንና የስር 4ኛ ተከሳሽ ቤቱን
የገዛዉ በቅን ሌቦና በመሆኑ የሽያጭ ዉሌ ይፌረስ በሚሌ ከሳሽ ያቀረበዉ ዲኝነት
ተቀባይነት

እንዯላሇዉ፤

አመሌካቾች

ዔዲዉን
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ከተሸጠበት ብር 600,000.00 ዉስጥ ብር 412,309.42 ተመሊሽ ተዯርጎሊቸዉ ቀሪዉ
ብር 187,690.58 አመሌካቾች ሇተጠሪ እንዱከፌለ በማሇት ወስኗሌ፡፡ አመሌካቾች ይህን
ዉሳኔ

ባሇመቀበሌ

ሇክሌለ

ጠቅሊይ

ፌርዴ

ቤት

ያቀረበዉ

ይግባኝም

ተቀባይነት

አሊገኘም፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም ይህኑን ዉሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ሲሆን፣
አመሌካቾች በቀን 27/10/2009 ዒ.ም አዘጋጅተዉ በጠበቃቸዉ አማካይነት ባቀረቡት 5
ገጽ የሰበር አቤቱታ በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ በክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
በትዔዛዝ የፀናዉ ዉሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት ነዉ የሚለባቸዉን
ምክንያቶች በመዘርዘር ታርሞ ይወሰንሊቸዉ ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡ አቤቱታዉ
ተመርምሮ ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪ እንዱቀርብ ጥሪ የተዯረገሇት ቢሆንም ባሇመቅረቡ
ጉዲዩ በላሇበት ታይቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ በአጭሩ ከሊይ የተገሇጸዉ ሲሆን፣ ይህ ችልትም ሇሰበር
አቤቱታዉ ምክንያት የሆነዉን ዉሳኔ ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መዝገቡን እንዯሚከተሇዉ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረዉም
ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረበዉ ክስ ሇጠየቀዉ ዲኝነት መሠረት ያዯረገዉ ንብረትነቱ
የራሱ የሆነዉን ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት አባቱ፣ አቶ ዲኜ መክበብ፣ ህጋዊ የሆነ
የዉክሌና ስሌጣን ሳይኖራቸዉ ሇባንክ መያዣ አዴርገዉ ገንዘብ መበዯራቸዉን የስር 3ኛ
ተከሳሽ ባንክም በዚህ አግባብ በእጁ የገባዉን ቤት ያሊግባብ ሇአመሌካቾች ማስተሊሇፈ እና
አመሌካቾችም መብት ሳይኖራቸዉ ቤቱን ሇስር 4ኛ ተከሳሽ በመሸጥ ያዯረጉት ዉሌ
መብቱን የሚነካ መሆኑን ሲሆን፤ አመሌካቾች በበኩሊቸዉ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት
የአባቱ፣ የአቶ ዲኜ መክበብ፣ እንጂ የተጠሪ አሇመሆኑን እና ቤቱ ሇአመሌካቾች
እንዱተሊሇፌ የተዯረገዉም የብዴር ዔዲዉ ባሇመከፇለ ምክንያት ቤቱ በሏራጅ እንዱሸጥ
በፌርዴ ቤት በተሰጠዉ ትዔዛዝ መሠረት ገዥ ባሇመገኘቱ አበዲሪዉ ባንክ (የስር 3ኛ
ተከሳሽ) በፌርዴ ቤት ትዔዛዝ ቤቱን ሲያስተዲዴረዉ ከቆዬ በኋሊ አመሌካቾች የባንክ
ዔዲዉን በመሸፇናቸዉ በስማቸዉ እንዱሆን አዴርጎ በዚህም መሠረት የቤቱ ባሇ ሀብት
በመሆን ሇስር 4ኛ ተከሳሽ በሽያጭ ያስተሊሇፈ መሆኑን ገሌጸዉ የተከራከሩ መሆኑን
ተገንዝቧሌ፡፡
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በስር 3ኛ ተከሳሽ የነበረዉ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ አርባ ምንጭ ቅርንጫፌ
ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት በመያዣነት ይዞ ሇተጠሪ አባት ገንዘብ አበዴሮ የብዴር
ገንዘቡ ባሇመመሇሱ ክስ ቀርቦበት በመ/ቁ/614/82 መጋቢት 8 ቀን 1984 ዒ.ም
በተሰጠዉ ዉሳኔ መሠረት እንዱፇጸምሇት አበዲሪዉ ባንክ ባቀረበዉ የአፇፃፀም ክስ
መነሻነት የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/176/85 ሊይ ጥቅምት 1 ቀን
1988 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቤቱን በሏራጅ ሸጦ
ሇፌርዴ ባሇ መብት ዔዲዉን በማስከፇሌ እንዱያስፇጽም ዉክሌና መስጠቱ፤ በዚህም
መሠረት ቤቱ እንዱሸጥ የሏራጅ ማስታወቂያ ቢወጣም ገዥ ባሇመገኘቱ የኢትዮጵያ
ንግዴ ባንክ ቤቱን እንዱረከብ እና የስም ዝዉዉርም እንዱዯረግ ፌርደን እንዱያስፇጽም
ዉክሌና የተሰጠዉ የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ትዔዛዝ መስጠቱ፤ በዚህም ንግዴ
ባንክ ቤቱን ተረክቦ ከ1992 ዒ.ም ጀምሮ ሲያስተዲዴረዉ የነበረ መሆኑ፤ ይህ ከሆነ በኋሊ
የተጠሪ አባት ሇተበዯረዉ ገንዘብ የአመሌካቾች አባት ሻሇቃ አሰፊ መንገሻ ዋስ በመሆን
በአዱስ አበባ የሚገኘዉን ቤታቸዉን ሇባንክ መያዣ ሰጥተዉ የነበረ በመሆኑ እና ሇዚህ
ክርክር መነሻ የሆነዉ ቤት የብዴር ዔዲዉን መክፇሌ ባሇመቻለ የአመሌካቾች አባት ቤት
በዔዲ ምክንያት መሸጥ የሇበትም በሚሌ ምክንያት አመሌካቾች የባንኩን ዔዲ ሙለ
በሙለ

በመክፇሊቸዉ

ባንኩ

ሇዚህ

ክርክር

ምክንያት

የሆነዉን

ቤት

እንዱረከቡ

የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/176/85 መስከረም 25 ቀን 1998 ዒ.ም
በሰጠዉ ትዔዛዝ መሠረት አመሌካቾች ቤቱን ሰኔ 23 ቀን 1998 ዒ.ም የተረከቡ
ስሇመሆኑ የተረጋገጠ ከመሆኑም በሊይ ተጠሪም ይህ ስሇመሆኑ ክድ አሌተከራከረም፡፡
በመሠረቱ በአፇፃፀም ምክንያት በሏራጅ እንዱሸጥ የሏራጅ ማስታወቂያ ወጥቶ ገዥ
ካሌተገኘ ባሇ ገንዘቡ ንብረቱን የመረከብ መብት እንዲሇዉ እና የአፇፃፀም መዝገቡን
የያዘዉ ፌርዴ ቤትም ይህ እንዱሆን የማዘዝ ስሌጣን እንዲሇዉ በፌ/ሥ/ህጉ አንቀጽ
428(2) ስር የተመሇከተዉ ዴንጋጌ ያስገነዝባሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነዉ ባንክ እንዱሸጥ የሏራጅ ማስታወቂያ ወጥቶ ገዥ ባሇመገኘቱ በፌርዴ ቤት
ትዔዛዝ የስር 3ኛ ተከሳሽ (የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ) መረከቡ ከተረጋገጠ የቤቱ ባሇ
መብት የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ነዉ ተብል ይገመታሌ፡፡ ይህን ግምት ማስተባበሌ
የሚቻሇዉ ባንኩ ቤቱን እንዱረከብ በሚሌ ተሰጥቶ የነበረዉ ትዔዛዝ ስነ-ስርዒት ህጉ
በሚፇቅዯዉ አግባብ በላሊ የፌርዴ ቤት ትዔዛዝ መሻሩ ሲረጋገጥ እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡
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ከዚህ ጋር በተያያዘ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ባቀረበዉ ክርክር የፋዳራሌ
የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በቀን 25/01/98 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሻሇቃ አሰፊ
መንገሻ ወራሾች ዔዲዉን አጠቃሇዉ መክፇሊቸዉን ባንኩ ማረጋገጡን ጠቅሶ ቤቱ ሇተጠሪ
እንዱመሇስሇት ሲሌ ትዔዛዝ መስጠቱን ሲሆን፤ አመሌካቾች በበኩሊቸዉ ተሰጠ የተባሇዉ
ትዔዛዝ በሦስት ዲኛ መሆን ሲገባዉ በአንዴ ዲኛ የተሰጠ ከመሆኑም በሊይ ከ 6 ዒመት
በፉት የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ቤቱን ተረክቦ እንዱያስተዲዴረዉ ተሰጥቶ የነበረዉን
ትዔዛዝ በመሻር በመሆኑ ተቀባይነት የሇዉም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌርዴ ቤት
በበኩለ በዚህ መሌኩ የተሰጠዉን ትዔዛዝ የተቀበሇ መሆኑን በዉሳኔዉ የገሇጸ ቢሆንም፣
የዚህን ትዔዛዝ ህጋዊነት ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ የፌትሏብሓር ሥ/ሥርዒት ህጉ
ዴንጋጌዎች እንዱሁም አመሌካቾች በዚህ ረገዴ ካቀረቡት ክርክር አንፃር በማገናዘብ
ተገቢዉን ማጣሪያ በማዴረግ አሇመሆኑን የዉሳኔዉ ይዘት ያስገነዝባሌ፡፡ ይህ በአጠቃሊይ
የሚያሳየዉ የስር 3ኛ ተከሳሽ፣ ማሇትም የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ፣ ሇክርክሩ ምክንያት
የሆነዉ ቤት በዔዲ ምክንያት መረከቡ በተረጋገጠበት እና ይህ መሆኑ ባንኩን በቤቱ ሊይ
የባሇቤትነት መብት የሚሰጠዉ ሆኖ፣ ባንኩ የቤቱ ባሇቤት እንዱሆን የተዯረገበት ትዔዛዝ
በላሊ የፌርዴ ቤት ትዔዛዝ በህግ አግባብ የተሻረ መሆኑ ሳይረጋገጥ፣ የስር ፌርዴ ቤት
ባንኩ በቤቱ ሊይ መብት አሇኝ በሚሌ ምክንያት ሇአመሌካቾች ያስተሊሇፇበት አግባብ ህገ
ወጥ ነዉ በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ መዴረሱን ነዉ፡፡
በላሊ በኩሌ፣ ከፌ ሲሌ እንዯተገሇጸዉ፣ ተጠሪ በስር ፌርዴ ቤት ክሱን ሲያቀርብ
ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉ ቤት የእኔ ነዉ በሚሌ ነዉ፡፡ ይሁንና አመሌካቾች ቤቱ ሇእርሱ
ሳይሆን የአባቱ የአቶ ዲኜ መክበብ መሆኑን ገሌፀው ተከራክረዋሌ፡፡ በመሆኑም ከሳሽ
በጠየቀዉ ዲኝነት መሰረት ሉወሰንሇት የሚችሇዉ የቤቱ ባሇቤት እርሱ መሆኑ ሲረጋገጥ
ነዉ፡፡ ምንም እንኳ ቤቱ በስሙ (በተጠሪ) ተመዝግቦ የሚታወቅ ቢሆንም፣ የተጠሪ
አባት፣ አቶ ዲኜ መክበብ ቀዯም ሲሌ በአፇፃፀም መዝገብ ሊይ ባቀረቡት አቤቱታ፣ ቤቱ
ሉመዘገብ የቻሇዉ በወቅቱ ከአንዴ ቤት በሊይ ስሇማይፇቀዴ በተጠሪ ስም እንዱሆን
ተዯረገ እንጂ ቤቱ የተጠሪ ሳይሆን የእራሳቸዉ መሆኑን ገሌጸዉ ያቀረቡት አቤቱታ
ተቀባይነት አግኝቶ ቤቱ በሏራጅ እንዱሸጥ ትዔዛዝ መሰጠቱን መዝገቡ ያሳያሌ፡፡ የስር
ፌርዴ ቤትም የቤቱ ባሇ ሀብት የተጠሪ አባት እንጂ ተጠሪ አሇመሆኑን የተቀበሇ
ስሇመሆኑ ከዉሳኔዉ ይዘት ተገንዝበናሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱ በአንዴ በኩሌ ቤቱ የአባቱ እንጂ
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የተጠሪ

አይዯሇም

እያሇ፣

በላሊ

በኩሌ

ግን

ቤቱ

ከተሸጠበት

ገንዘብ

በዉሳኔዉ

የተመሇከተዉ የገንዘብ መጠን ሇተጠሪ እንዱከፇሌ ያሇበት ምክንያትም ግሌጽ አይዯሇም፡፡
የቤቱ ስመ ሀብት በተጠሪ ስም ተመዝግቦ የሚገኝ ከመሆኑ አንፃር ሲታይ፣ የስር ፌርዴ
ቤት ቤቱ የተጠሪ ሳይሆን የተጠሪ አባት ነዉ በሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰዉም በግራ
ቀኝ ከቀረበዉ ክርክር እና ማስረጃ አንፃር በአግባቡ በማጣራት ነዉ ሇማሇት የሚቻሌ
ሆኖ አሌተገኘም፡፡
በአጠቃሊይ ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት የስር 3ኛ ተከሳሽ ባንክ በዔዲ ምክንያት
በፌርዴ ቤት ትዔዛዝ ተረክቦ በስሙ አዴርጎ የነበረዉ እና ይህ በላሊ ትዔዛዝ መሻሩ
ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ባንኩ ቤቱን ሇአመሌካቾች ሇማስተሊሇፌ መብት የሇዉም በሚሌ
የዯረሰበት ዴምዲሜ፤ እንዱሁም ተጠሪ የቤቱ ባሇ ሀብት መሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ
በዉሳኔዉ የተመሇከተዉ ገንዘብ እንዱከፇሇዉ በሚሌ በስር ፌርዴ ቤት የተሰጠዉ ዉሳኔ
መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡
ዉ ሳ ኔ
1. የዯቡብ ብ/ብ/ሔዝቦች ክሌሊዊ መንግስት ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 19212
በቀን 12/08/09 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ዉሳኔ፤ እንዱሁም የጋሞ አካባቢ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 23541 በቀን 04/05/09 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት
የሰጠዉ ዉሳኔ ተሽሯሌ፡፡
2. የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተዘጋዉን መዝገብ በማንቀሳቀስ፣ ሇክርክሩ
መነሻ የሆነዉ ቤት የተጠሪ ነዉ? ወይስ የአባቱ የአቶ ዲኜ መክበብ? የአቶ ዲኜ
መክበብ ነዉ የሚባሌ ከሆነ ተጠሪ ከጠየቀዉ ዲኝነት አንፃር የሚያስከትሇዉ
ህጋዊ ዉጤት ምንዴን ነዉ? ሇክርክሩ መነሻ የሆነዉን ቤት የስር 3ኛ ተከሳሽ
ባንክ እንዱረከብ በሚሌ ቀዯም ሲሌ ፌርደን በሚያስፇጽም ፌርዴ ቤት ተሰጥቶ
የነበረዉን ትዔዛዝ ተከትል ባንኩ ቤቱን ተረክቦ ሲያስተዲዴር ከቆዬ በኋሊ ቤቱ
ሇተጠሪ ይመሇስ በሚሌ የጋሞ አካባቢ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ/ 33/88 በቀን
27/10/98 ዒ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ትዔዛዝ አንዴ ትዔዛዝ ሉሻር ወይም
ሉሻሻሌ የሚችሌበትን ስርዒት የተከተሇ ነዉ ወይስ አይዯሇም? የሚለትን
ጭብጦች ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዲዩ አግባብነት ካሊቸዉ ዴንጋጌዎች አንፃር
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በማገናዘብ አጣርቶ ተገቢዉን ዉሳኔ ይሰጥበት ዘንዴ መዝገቡ በፌ/ሥ/ሥርዒት
ህጉ አንቀጽ 343(1) መሠረት ተመሌሶሇታሌ፡፡
3. በዚህ ችልት የተዯረገዉ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ
የየራሳቸዉን ይቻለ ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት

መ/ይ
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