www.fsc.gov.et

የሰበር መዝገብ ቁጥር 152590
ጥቅምት 13 ቀን 2011 ዒ.ም.
ዲኞች-፡-ፀጋይ አስማማው
ሙስጠፊ አህመዴ
አብርሃ መሰሇ
ፇይሳ ወርቁ
ጳውልስ ኦርሺሶ
አመሌካች፡- ወ/ሮ እየሩሳላም አስገድም

-ጠበቃ መስፌን አሰፊ ቀረቡ፡፡

ተጠሪ፡- አቶ ተወሌዯ ኃ/ማርያም -ጠበቃ ጋሻው አሰፊ ቀረቡ፡፡
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ የፌቺ ውሳኔን ተከትል የተነሳ የንብረት ክፌያ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን
አመሌካች የሰበር አቤቱታቸውን ሇዚህ ችልት ያቀረቡት ተጠሪው በተከሳሽ ከሳሽነት ክስ
የክፌፌሌ ጥያቄ ያቀረቡባቸው ንብረቶች በአሜሪካን አገር የሚገኙ በመሆኑ ምክንያት
ጉዲዩ የግሇሰብ አሇም አቀፌ ሔግን የሚያስነሳ መሆኑን፣የግሇሰብ አሇም አቀፌ ሔግን
የሚያስነሱ ጉዲዮችን የማስተናገዴ ስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11 (2) (ሀ)
ዴንጋጌ የተሰጠው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መሆኑን ገሌጾ ጉዲዩን የማየት የስረ
ነገር ስሌጣን የሇኝም በሚሌ መዝገቡን ዘግቶ በመመሇስ

በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ

ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 44434 በ20/04/2010ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ
ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 206713 በ09/05/2010 ዒ.ም. በትዔዛዝ የጸናው ብይን
መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት በመሆኑ ሉሻር ይገባሌ በማሇት ነው።

320

www.fsc.gov.et

በግራ ቀኙ መካከሌ የነበረው ጋብቻ በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት
በተሰጠ ውሳኔ በፌቺ መፌረሱን ተከትል አመሌካቿ በ24/08/2009 ዒ.ም. በተጻፇ
ማመሌከቻ ክስ ያቀረቡት የጋራ ንብረት ተጣርቶ ክፌፌሌ እንዱዯረግሊቸው በመጠየቅ
ሲሆን

አመሌካቹ

በበኩሊቸው

ሇክሱ

በ02/10/2009

ዒ.ም.

መሌስ

ከመስጠታቸው

በተጨማሪ በአመሌካቿ ስም በአሜሪካን አገር የተቀመጠ ነው የተባሇ የጋራ ገንዘብ እና
ንብረት ተጣርቶ ክፌፌሌ እንዱዯረግሊቸው በመጠየቅ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቅርበዋሌ፡፡
ፌርዴ ቤቱም በተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ሊይ የአመሌካቿን መሌስ ከተቀበሇ በኃሊ የሥረ
ነገር ስሌጣንን በተመሇከተ ከግራ ቀኙ የቀረበ

መቃወሚያ ባይኖርም ፌርዴ ቤቱ በራሱ

አነሳሽነት መርምሮ ተገቢውን ብይን ሉሰጥበት የሚገባ መሆኑን፣የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ
በቀረበ ጊዜ የፌርዴ ቤቱ የሥረ ነገር ስሌጣን የሚወሰነው አንዯኛው ወገን ያቀረበውን
ከፌተኛ የሀብት ግምት መሠረት በማዴረግ መሆኑን፣ዋናውን ክስ ከተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ
ነጥል ሇማስተናገዴ የሚቻሌበት ስነ ስርዒታዊ አግባብ አሇመኖሩን፣የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ
የቀረበበት ገንዘብ እና ንብረት በአሜሪካን አገር እንዯሚገኝ የተገሇጸ በመሆኑ የግሇሰብ
አሇም አቀፌ ሔግ ጉዲይን የሚያስነሳ መሆኑን፣የግሇሰብ አሇም አቀፌ ሔግን የሚያስነሱ
ጉዲዮችን የማስተናገዴ ስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11 (2) (ሀ) ዴንጋጌ
የተሰጠው ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት መሆኑን በመገሇጽ የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት
ሔግ ቁጥር

9 (1) እና (2)፣231 (1) (ሇ)፣245 (2)፣17 (3) እና 30 (1)

ዴንጋጌዎችን፣እንዱሁም በመዝገብ ቁጥር 83169 እና 37339 የተሰጡ የሰበር ገዥ
ውሳኔዎችን በአስረጂነት ጠቅሶ ጉዲዩን ሇማየት የሚያስችሌ የስረ ነገር ሥሌጣን የሇኝም
በማሇት መዝገቡን በብይን ዘግቷሌ፡፡
የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረበሇትን ይግባኝ ዘግቶ ያሰናበተው ሲሆን
አመሌካቿ ሇዚህ ችልት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ በዚህ ጉዲይ አመሌካች
በኢትዮጵያ ውስጥ የተፇራውን ንብረት በመጥቀስ የንብረት ክፌፌሌ ጥያቄ ሲያቀርቡ
ተጠሪ ዯግሞ በአሜሪካን አገር የተፇራው ንብረት ጭምር ተካቶ ክፌፌሌ እንዱፇጸም
የተከሳሽ ከሻስነት ክስ ማቅረባቸውን ተከትል ሁሇቱም ክሶች የግሇሰብ ዒሇም አቀፌ
ሔግን የሚያስነሱ እንዯሆነ በመቁጠር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን
የማየት ስሌጣን የሇኝም በሚሌ የመወሰኑን አግባብነት ተጠሪው ባለበት ሇማጣራት
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ይቻሌ ዘንዴ ጉዲዩ ሇሰበር ክርክር እንዱቀርብ በመዯረጉ ግራ ቀኙ የጽሁፌ ክርክር
ተሇዋውጠዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ እና የክርክሩ ይዘት ከሊይ የተመሇከተው ሲሆን እኛም አቤቱታው
የቀረበበት ብይን መሰረታዊ የሔግ ስህተት የተፇጸመበት መሆን አሇመሆኑን ሇክርክሩ
ከተያዘው ነጥብ አንጻር መርምረናሌ፡፡
በዚህም መሰረት በስረ ነገሩ ሇመዲኘት ስሌጣን የላሇው ፌርዴ ቤት የክስ
ማመሌከቻ የቀረበሇት እንዯሆነ ተከሳሽ ወገን መቃወሚያ ባያቀርብ እንኳ በቁጥር 231
በተነገረው

ዴንጋጌ

መሰረት

ማመሌከቻው

ተቀባይነት

የሇውም

በማሇት

መመሇስ

የሚገባው ስሇመሆኑ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 9 ዴንጋጌ ተመሌክቷሌ፡፡ ሇሥረ ነገር
ሥሌጣን ጉዲይ መነሻ የሆነው ዋናው ክስ ሳይሆን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በሆነ ጊዜም
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 9 ዴንጋጌ በተመሳሳይ ሁኔታ ተፇጻሚነት የሚኖረው
ስሇመሆኑ የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 17 (3)

ዴንጋጌ ያመሇክታሌ፡፡የግሌ

አሇም አቀፌ ሔግን የሚያስነሱ ጉዲዮችን የማስተናገዴ ስሌጣን የተሰጠው ሇፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ስሇመሆኑም በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 11 (2) (ሀ) ዴንጋጌ
ተመሌክቷሌ፡፡ ሇክርክሩ በጭብጥነት የተያዘው አንደ ነጥብ ሁሇቱም ክሶች ማሇትም
ዋናው እና የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ የግሌ ዒሇም አቀፌ ሔግን የሚያስነሱ እንዯሆነ
በመቁጠር የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን የማየት ስሌጣን የሇኝም
በሚሌ የመወሰኑን አግባብነት ማጣራት ነው፡፡
ይሁን እንጂ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ዋናው ክስ የቀረበባቸው
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ንብረቶች ጉዲይ ከተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ ተነጥል ሉታይ
አይችሌም ከማሇት በቀር ዋናው ክስ ጭምር የግሇሰብ ዒሇም አቀፌ ሔግን የሚያስነሳ
ነው የሚሌ አቋም አሌያዘም፡፡ሁሇቱ ክሶች ተጠቃሇው በአንዴ ፌርዴ ቤት ሉታዩ ይገባሌ
ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰውም የፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 17 (3)
ዴንጋጌን በመዝገብ ቁጥር 83169 የተሰጠውን የሰበር ገዥ ውሳኔ በአስረጂነት በመጥቀስ
ነው፡፡በመሆኑም እነዚህን ፌሬ ነገሮች አስመሌክቶ በስር ፌርዴ ቤቶች የተያዘው አቋም
በራሱ የሚነቀፌ አይዯሇም፡፡ይሁን እንጂ በተከሳሽ ከሳሽነት ክሱ የቀረበው የዲኝነት ጥያቄ
በርግጥ የግሌ አሇም አቀፌ ሔግ የተፇጻሚነት ጉዲይን የሚያስነሳ ነው ወይስ አይዯሇም?
የሚሇው ጥያቄ በአግባቡ ሉጤን የሚገባው መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡
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የፋዳራሌ

የመጀመረያ

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

ክርክሩ

የግሌ

አሇም

አቀፌ

ሔግ

የተፇጻሚነት ጉዲይን የሚያስነሳ ነው ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ የዯረሰው ተጠሪው የተከሳሽ
ከሳሽነት ክስ ያቀረቡበት ገንዘብ እና ንብረት የሚገኘው በአሜሪካን አገር ነው መባለን
ብቻ መሰረት በማዴረግ ስሇመሆኑ የብይኑ ይዘት ያመሇክታሌ፡፡ተጠሪውም በሰበር
መሌሳቸው ሊይ ገንዘቡ እና ንብረቱ በአሜሪካን አገር የሚገኝ ነው ከመባለ በተጨማሪ
ተጠሪው የአሜሪካን አገር ዜግነት ያሊቸው መሆኑን ጠቅሰው ጉዲዩ “Foreign element”
ያሇው በመሆኑ የሔግ ግጭት አያስነሳም ሇማሇት አይቻሌም ከማሇት በቀር የተሇየ
ያቀረቡት

ክርክር

የሇም፡፡እንዯሚታወቀው

አንዴ

ጉዲይ

የግሌ

ዒሇም

አቀፌ

ሔግ

ተፇጻሚነት ጉዲይን /conflict of laws/ የሚያስነሳ ነው ሉባሌ የሚችሇው አንዴን ጉዲይ
የሚገዙት ሇክርክሩ አወሳሰን አግባብነት ያሊቸው የተሇያዩ አገሮች ሔጎች ክርክሩ በተሇያየ
አግባብ እንዱፇታ የሚዯነግጉ መሆኑ ሲረጋገጥ፣በዚህም ምክንያት የተሇያዩ አገሮች
ሔጎች ግጭት ወይም ተቃርኖ /conflict of laws/

መኖሩ ሲረጋገጥ እና ከእነዚህ

የተሇያዩ አገሮች ሔጎች መካከሌ ክርክሩ ሉወሰን የሚገባው በየትኛው አገር ሔግ መሰረት
ነው? የሚሌ ጥያቄ አከራካሪ ሆኖ ሲቀርብ መሆኑን የግሌ ዒሇም አቀፌ ሔግ አጠቃሊይ
መርሆዎች ያመሇክታለ፡፡
በተያዘው ጉዲይ የግራ ቀኙ ጋብቻ የተፇጸመው በኢትዮጵያ ውስጥ አይዯሇም
በሚሌ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ ክርክር ስሇመኖሩ የመዝገቡ ግሌባጭም ሆነ የሰበር
መሌሳቸው የሚጠቁመው ነገር የሇም፡፡የፌቺ ውሳኔም የተሰጠው በፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው፡፡በፌቺ ክርክር ጊዜ ስሇሔጎች ግጭት ወይም ተቃርኖ በተከራካሪ
ወገኖችም ሆነ በፌርዴ ቤቱ የተነሳ ጉዲይ የሇም፡፡በመሰረቱ ባሌና ሚስት ጋብቻቸውን
በሚፇጽሙበት ጊዜ በየግሌ የነበሯቸው ንብረቶች ወይም ከጋብቻ በኃሊ በውርስ ወይም
በስጦታ በየግሊቸው ያገኟቸው ንብረቶች የግሌ ንብረቶቻቸው ሆነው እንዯሚቀሩ፣በአንፃሩ
ግን ከግሌ ጥረታቸውና ከግሌ ወይም ከጋራ ንብረታቸው የሚያገኟቸው ገቢዎች ሁለ
የጋራ ሀብቶቻቸው እንዯሚሆኑ፣እንዱሁም የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ሀብት ነው ካሌተባሇ
በስተቀር ባሌና ሚስት ከተጋቡ በኃሊ በግብይት የሚያገኙት ንብረት የጋራ ሀብታቸው
እንዯሚሆን በአዋጅ ቁጥር 213/1992 በወጣው የተሻሻሇው የቤተሰብ ሔግ በአንቀጽ 57
እና 62 (1) እና (2) ስር ተመሌክቷሌ።
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የፌቺ
የቤተሰብ

ውሳኔን

ሔጉ

ተከትል

ዴንጋጌዎች

አመሌካቿ

መሰረት

የጋራ

ክስ

ያቀረቡትም

ናቸው

ከሊይ

የተባለት

በተመሇከቱት

ንብረቶች

ክፌፌሌ

እንዱዯዯረግሊቸው በመጠየቅ ነው፡፡ተጠሪው ባቀረቡት የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ የጠየቁትም
በአመሌካቿ ስም በአሜሪካን አገር የተቀመጠ ነው የተባሇ የጋራ ገንዘብ እና ሀብት
ተጣርቶ

ክፌፌሌ

እንዱዯረግሊቸው

በመጠየቅ

ነው፡፡ጋብቻ

ጸንቶ

በሚቆይበት

ጊዜ

ተጋቢዎቹ በጋራ ያፇሩትን ንብረት የባሇሀብትነት መብት በተመሇከተ የአሜሪካን አገር
ሔግ ጉዲዩን የሚገዛው ከኢትዮጵያ ሔግ በተሇየ ሁኔታ ነው በሚሌ በተጠሪ በኩሌ የቀረበ
ክርክር የሇም፡፡የስር ፌርዴ ቤትም በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ የሇም፡፡ጉዲዩን
በሚገዙት የሁሇቱ አገሮች ሔጎች መካከሌ ግጭት ወይም ተቃርኖ አሇ ካሌተባሇ ዯግሞ
የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ የቀረበበት ገንዘብ እና ንብረት የሚገኘው በአሜሪካን አገር ነው
መባለ እና ተጠሪው የአሜሪካን አገር ዜግነት ያሊቸው መሆኑ ብቻውን ጉዲዩ የግሌ
ዒሇም አቀፌ ሔግ ተፇጻሚነት ጉዲይን የሚያስነሳ ነው ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ሇመዴረስ
የሚያስችሌ አይዯሇም፡፡ግራ ቀኙ በጋብቻ ውስጥ ያፇሩትን በአሜሪካን አገር የሚገኝ ነው
የተባሇ ገንዘብ እና ንብረትን በተመሇከተ በኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች የሚሰጥ ውሳኔ
በአሜሪካን አገር ፌርዴ ቤቶች ሉፇጸም ይችሊሌ ወይስ አይችሌም? የሚሇው ጥያቄ
ዯግሞ ራሱን የቻሇ የፌርዴ አፇጻጸም ጥያቄ እንጂ ተመሳሳይ ጉዲይን ከሚገዙ የተሇያዩ
አገሮች ሔጎች ግጭት ወይም ተቃርኖ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ጉዲይ አይዯሇም፡፡እንዯ
ስር ፌርዴ ቤቶች አቋም ጉዲዩ የግሌ ዒሇም አቀፌ ሔግ ተፇጻሚነት ጉዲይን የሚያስነሳ
ነው ተብል በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የመጀመሪያ ዯረጃ ስሌጣን ተስተናግድ ውሳኔ
ቢሰጥ እንኳ በአሜሪካን አገር ይገኛለ የተባለትን ገንዘብ እና ንብረት አስመሌክቶ
የፌርዴ አፇጻጸም ጉዲይ ራሱን ችል የሚነሳ ጥያቄ መሆኑን ማስቀረት የሚችሌ
አይዯሇም፡፡
ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇጸው የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን
ሇማየት የሚያስችሌ የሥረ ነገር ሥሌጣን የሇኝም ከሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሶ መዝገቡን
በብይን የዘጋው በመዝገብ

ቁጥር 37339 የተሰጠውን የሰበር ገዥ ውሳኔ በአስረጂነት

በመጥቀስ ነው፡፡በመሰረቱ አስቀዴሞ በቀረበሇት ጉዲይ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ሰበር ችልት የሰጠው አስገዲጅ የሔግ ትርጉም ቀጥሇው በሚቀርቡ ጉዲዮች ሊይ
ተፇጻሚነት ሉኖረው የሚችሇው በሁሇቱ ጉዲዮች ሇክርክር የቀረቡት የሔግ እና የፌሬ
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ነገር ነጥቦች ተመሳሳይነት ያሊቸው በሆነ ጊዜ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡በመዝገብ ቁጥር
37339 የተሰጠው ገዥ ውሳኔ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክርክሩ ቀዴሞውኑ
በአንዴ መዝገብ ተስተናግድ ውሳኔ ማግኘት የነበረበት ነው በሚሌ ክሱን አሌቀበሌም
ማሇቱ ተገቢ አሇመሆኑ ተገሌጾ

ጉዲዩ እንዱታይ የተመሇሰበት እንጂ በጋብቻ ውስጥ

የተፇራ ነው የተባሇ ንብረት ከፉለ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚገኝ መሆኑ የግሌ ዒሇም
አቀፌ

ሔግ

ተፇጻሚነት

ጉዲይን

የሚያስነሳ

ነው

ተብል

ትርጉም

የተሰጠበት

አይዯሇም፡፡በውሳኔው የመጨረሻ ፓራግራፌ የሰፇረው የውሳኔው ክፌሌም በፋዳራሌ
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የተያዘውን አቋም ሇማመሊከት ታስቦ የሰፇረ ነው የሚባሌ እንጂ
ሰበር

ችልቱ

እራሱ

ጉዲዩን

በጭብጥነት

ይዞ

ገዥ

ውሳኔ

ያሳረፇበት

አይዯሇም፡፡በመሆኑም የስር ፌርዴ ቤቶች ተጠቃሹን የሰበር ችልት ውሳኔ በጋብቻ
ውስጥ የተፇራ ነው የተባሇ ንብረት ከፉለ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚገኝ መሆኑ የግሌ
ዒሇም አቀፌ ሔግ ተፇጻሚነት ጉዲይን የሚያስነሳ ነው ተብል ትርጉም እንዯተሰጠበት
አዴርገው በመውሰዴ የያዙት አቋም የውሳኔ ትክክሇኛ ዒሊማ እና ይዘት መሰረት ያዯረገ
ነው ሇማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡
ሲጠቃሇሌ አቤቱታ የቀረበበት የስር ፌርዴ ቤቶ ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት
የተፇጸመበት እና ሉታረም የሚገባው ሆኖ በመገኘቱ የሚከተሇው ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. ጉዲዩን የማየት የስነ ነገር ስሌጣን የሇኝም በሚሌ መዘገቡን ዘግቶ በመመሇስ
በፋዳራሌ

የመጀመሪያ

በ20/04/2010

ዯረጃ

ፌርዴ

ቤት

በመዝገብ

ቁጥር

44434

ዒ.ም. ተሰጥቶ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ

ቁጥር 206713 በ09/05/2010 ዒ.ም. በትዔዛዝ የጸናው ብይን በፌትሏብሓር
ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 348 (1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡
2. ግራ ቀኙ በጋብቻቸው ጊዜ ካፇሩት ገንዘብና ንብረት ከፉለ በአሜሪካን አገር
ይገኛሌ መባለ ብቻውን የግሌ ዒሇም አቀፌ ሔግን ተፇጻሚነት ጉዲይን
የሚያስነሳ አይዯሇም በማሇት ወስነናሌ፡፡
3. የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ የቀረበበትን ጉዲይ ጭምር የማየት የሥረ ነገር ሥሌጣን
የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡
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4. መዝገቡን አንቀሳቅሶ ክርክሩን ቀጥል በማየት ተገቢውን ውሳኔ ይሰጥበት
ዘንዴ ጉዲዩ በፌትሏብሓር ስነ ስርዒት ሔግ ቁጥር 341 (1) መሰረት
ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት እንዱመሇስ ወስነናሌ፡፡
5.

የውሳኔ ግሌባጭ ተገቢውን መፇጸም ያስችሇው ዘንዴ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት፣እንዱያውቀው ዯግሞ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ይሊክ።

6. የሰበር ክርክሩ ያስከተሇውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
7. ውሳኔ ያገኘ ስሇሆነ መዘገቡ ተዘግቷሌ፡፡

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
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