የሰ/መ/ቁ. 18394
መጋቢት 21 ቀን 1999 ዒ.ም.
ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ
ፌስሀ ወርቅነህ
አብደሌቃዴር መሏመዴ
አሰግዴ ጋሻው
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አመሌካች፡- ወ/ሮ ዝናሽ በቀሇ ማንዯፌሮ - አሌቀረቡም፡፡
መሌስ ሰጪ፡- ወ/ሮ ሏረገወይን በቀሇ - ቀርበዋሌ፡፡
በዚህ መዝገብ የተዯረገውን የሰበር አቤቱታና ክርክር መሠረት አዴርገን ቀጥል ያሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡

ፌ ር ዴ
በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር የውርስ ሕግ ዴንጋጌዎችን አተረጓጎም የሚመሇከት ነው፡፡ ሇጉዲዩ መነሻ የሆነው
ነገር ሟች አቶ በቀሇ ማንዯፌሮ ሇአሁንዋ አመሌካች በአርሲ ነገላ የሚገኘውና በ1967 ዒ.ም. በወጣው አዋጅ ቁ. 47/67
የተወረሰውን ቤት በኑዛዜ መስጠታቸው ኑዛዜውን ፇራሽ ማዴረግ አሇማዴረጉን የሚመሇከት ነው፡፡ የአሁን አመሌካች
ኑዛዜው ሉፇፀም የማይችሌና ከላልች ወራሾች ጋር እኩሌ የመካፇሌ መብቴን የሚነካ በመሆኑ ፇራሽ ሉሆን ይገባሌ
በማሇት ከሥር ጀምሮ የተከራከረች ሲሆን መሌስ ሰጪ ዯግሞ በቤቱ ሊይ ሟች አበሌ ይቀበለበት ስሇነበር ኑዛዜው ፇራሽ
የሚሆንበት ምክንያት የሇም በማሇት ተከራክራሇች፡፡ የሥር ፌ/ቤቶች በዚህ ነጥብ ሊይ የተሇያየ ውሣኔ ሰጥተዋሌ፡፡ ጉዲዩን
መጀመሪያ የተመሇከተው የወረዲ ፌ/ቤት ኑዛዜው ይፀናሌ ሲሌ ይግባኙ የቀረበሊቸው የከፌተኛና የጠቅሊይ ፌ/ቤቶች
ኑዛዜው ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥተዋሌ፡፡ የይግባኝ ፌ/ቤቶቹ ኑዛዜው ሉፇርስ ይገባዋሌ በማሇት ውሣኔ
ሇመስጠት የቻለት በኑዛዜው የተጠቀሰውና በአርሲ ነገላ የሚገኘው ቤት የከተማ ትርፌ ቤት ሇመንግሥት እንዱሆን
በወጣው አዋጅ የተወረሠ በመሆኑ የኑዛዜው ውጤት የአመሌካች ከውርስ መነቀሌን የሚያስከትሌ ነው፤ ይህ ዯግሞ
አመሌካች ከወራሾች እኩሌ እንዲትካፇሌ የሚያዯርግ ነው በማሇት ነው፡፡ ጉዲዩን መጨረሻ ሊይ ያየው የዯቡብ ሕዝቦች
ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ችልት በላሊ በኩሌ ኑዛዜው የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት
የክሌለን ጠቅሊይ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሽሮአሌ፡፡ የሰበር ችልት ኑዛዜው ይጸናሌ የሚሌ ውሣኔ
ሇመስጠት ኑዛዜው የሚመሇከተው አርሲ ነገላ የሚገኘው ቤት የተወረሰ ቢሆንም ሟች አበሌ ይቀበለበት ስሇነበር ኑዛዜው
አበለን አስመሌክቶ ተፇፃሚ ሉሆን ይችሊሌ፤ ከዚህም ላሊ ቤቱ የተወረሰ ቢሆንም ሉመሇስ የሚችሌበት እዴሌ የሇም
ሉባሌ ስሇማይችሌ ኑዛዜው ሉፇፀም በማይችሌ ጉዲይ ሊይ የተረገ ነው ሉባሌ አይችሌም፤ የአመሌካች ሕጋዊ ወራሽ
መሆን የኑዛዜውን ፇራሽነት የሚያስከትሌ አይዯሇም፤ የሚለትን ምክንያቶች ሰጥቷሌ የሰበር ችልቱ አመሌካች ኑዛዜው
ይፌረስሌኝ የሚሌ አቤቱታ ሳታቀርብ ከፌተኛውና ጠቅሊይ ፌ/ቤቶች ኑዛዜው
እንዱፇርስ ውሣኔ መስጠታቸው
ባሌቀረበሊቸው ጉዲይ ሊይ ውሣኔ መስጠታቸውን ስሇሚያመሇክት ሂዯቱ ግዴፇት የነበረበት መሆኑንም በፌርደ አትቷሌ፡፡
የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህን የጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ሰበር ችልት ውሣኔ በመቃወም ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው
ዝርዝር ሃሣቦችን ያጠቃሇሇ ሲሆን በዚህን ፌርዴ ቤቱ ከያዘው ዋነኛው ነጥብ ጋር ግንኙነት ያሇው ቅሬታ በተወረሰ ቤቱ
ሊይ የተሰጠው ኑዛዜ እንዱፀና መዯረጉ የአመሌካችን የወራሽነት መብት የሚጎዲ በመሆኑ ሉታረም ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡
ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ የጽሁፌ መሌስ ቀርቦ ከመዝገቡ ጋር ተያይዟሌ፡፡ የመሌሱ ዋነኛ ፌሬ ሃሣብ ኑዛዜው የፀና ነው
መባለ የሕግ ስህተት አይዯሇም በመሆኑም የሰበር ችልት የሰጠው ውሣኔ ሉፀና ይገባዋሌ የሚሌ ነው፡፡ የመሌስ መሌሱ
የሰበር ማመሌከቻውን የሚያጠናክር ነው፡፡
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ይህ ችልት የቀረበሇትን ጉዲይ ከውርስ ሕጉ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማያያዝ መርምሮአሌ፡፡
የሚከተለትን ጭብጦች አስመሌክቶ ሕጉ የሚሇውን መመሌከት ሇውሣኔ አስፇሊጊ ሆኖም አግኝቶታሌ፡፡
1/ ሟች ያዯረጉት ኑዛዜ በመንግሥት የተወረሰን ቤት የሚመሇከት መሆኑ በኑዛዜው የሚያስከትሇው የሕግ ውጤት
ምንዴነው?
2/ ኑዛዜው ይፀናሌ ከተባሇ በክፌፌለ ሊይ የሚኖረው ውጤት ምንዴነው?
እነዚህን ሁሇት ነጥቦችና ላልች ተጓዲኝ ጥያቄዎች በቅዯም ተከተሌ ከዚህ ቀጥል እንመሇከታሇን፡፡
ከሥር ፌ/ቤቶች ውሣኔዎች ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው አርሲ ነገላ የሚገኘውና ሇአሁን አመሌካች በኑዛዜ
የተተወው ቤት በመንግሥት የተወረሰ መሆኑ አሊከራከረም፡፡ በመሆኑም ሟቹ የተናዘዙት የራሳቸው ባሌሆነ ንብረት ነው
ማሇት ነው፡፡ አንዴ ሰው በራሱ ባሌሆነና ሉያዝበት በማይችሌ ንብረቱ የተናዘዘ እንዯሆነ ኑዛዜው የሚኖረው ሕጋዊ ሁኔታ
ምንዴነው? የሚሇው ጥያቄ በውርስ ሕግ በግሌጽ ምሊሹ ያገኘ ነው፡፡ የውርስ ሕግ ውስጥ ይህንን ጉዲይ የሚመሇከተው
የፌትሏብሔር ሕጉ አንቀጽ 1ዏ47 እንዱህ ይነበባሌ፡፡
1/ “በኑዛዜው የተዯረገው ስጦታ በተሇየ ነገር እንዯሆነና ሟቹ በሞተበት ቀን በዚህ ነገር ሊይ አንዲችም መብት የላሇው
እንዯሆነ የኑዛዜው ስጦታ ፌርስ ነው፡፡
2/ ስሇሆነም ሟቹ ይህን ሁኔታ እያወቀ በኑዛዜው ሰጥቶ እንዯሆነ ስጦታው ዋጋ ያሇው ይሆናሌ፡፡
3/ እንዯዚህ በሆነ ጊዜ አጣሪው በኑዛዜ የተሰጠውን እቃ ዋጋ መስጠት አሇበት”
ከዚህ ዴንጋጌ መገንዘብ የሚቻሇው በመርህ ዯረጃ ማንም ሰው ምንም መብት በላሇው ንብረት ሊይ የተናዘዘ
እንዯሆነ የተሰጠው ኑዛዜ ዋጋ አይኖረውም፡፡ በሕግ ፉት የሚፀና ኑዛዜ ሇመስጠት ሟቹ ኑዛዜ በተዯረገበት ንብረት ሊይ
መብት ሉኖረው ይገባሌ በላሊ በኩሌ በንዐስ አንቀጽ /2/ በግሌጽ እንዯሰፇረው ሟቹ ኑዛዜ በሚያዯርጉበት ንብረት ሊይ
ምንም መብት የላሇው መሆኑን እያወቀ ስጦታ የሰጠው እንዯሆነ በስጦታው ሕጋዊነት የፀና ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ኑዛዜ
አዴራጊው መብት ያሇው መሆን አሇመሆኑ ብቻ ሳይሆን ስሇዚህ ጉዲይ የነበረው ግንዛቤ በኑዛዜው ፌርስ መሆን አሇመሆን
ሊይ ውጤት ይኖረዋሌ፡፡ ኑዛዜው ፌርስ የሚሆነው ተናዛዡ ስጦታ ባዯረገበት ንብረት ሊይ መብት እንዯላሇውና ይህም
ያውቅ እንዲሌነበረ ሲታወቅ ብቻ ነው፡፡ ይህ መዯምዯሚያ የሚገኘው ከሊይ የተጠቀሰው አንቀጽ ሁሇት ንዐስ ቁጥሮችን
አጣምሮ በማንበብ ነው፡፡
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ ተናዛዥ አርሲ ነገላ በነበረውና ሇአሁን አመሌካች በስጦታ በሰጡት ቤት ሊይ የባቤትነት
መብት አሌነበራቸውም፡፡ ቤቱ በአዋጅ የተወረሰ በመሆኑና አበሌም ይቀበለበት ስሇነበር ሟቹ ቤቱ ሊይ መብት
እንዯላሊቸው እያወቁ ኑዛዜ ማዴረጋቸው ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም ኑዛዜው የተሰጠበት ሁኔታ የፌትሏብሔር ሕግ 1ዏ47
/2/”ን” መስፇርት የሚያሟሊ ነው፡፡ በመሆኑም ምንም እንኳ ቤቱ የተወረሰ በመሆኑ ምክንያት ሟቹ በቤቱ ሊይ መብት
ባይኖራቸው የኑዛዜ ስጦታውን ያዯረጉት ይህ መብት እንዯላሊቸው እያወቁ በመሆኑ ኑዛዜው ሉፇርስ የሚባው
አይዯሇም፡፡ ኑዛዜው ፌርስ ሉሆን ይችሌ የነበረው ሟቹ በቤቱ ሊይ መብት እንዯላሊቸው የማያውቁ መሆኑ ማስረጃ
ቢቀርብ ነበር፡፡
በመሆኑም የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክሌሊዊ መንግሥት ጠቅሊይ ፌ/ቤት የኑዛዜ ስጦታው ይፀናሌ በማሇት
ያቀረበው ምክንያት ትክክሌ ባይሆንም ውጤቱ ግን ይህም ችልት የሚስማማበት ነው፡፡ ስሇዚህ የአሁን አመሌካች
በተወረሰ ቤት ሊይ የተዯረገ ኑዛዜ በመሆኑ ብቻ ኑዛዜ ፌርስ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት ያሇው
አይዯሇም፡፡ ጉዲዩን የተመሇከቱት የሥር ፌርዴ ቤቶች ኑዛዜው በተወረሰ ሀብት ሊይ የተሰጠ በመሆኑ የአመሌካችን
ከውርስ መነቀሌ ያስከትሊሌ በማሇት የኑዛዜ ስጦታውን ፌስር ማዴረጋቸው የሕግ መሠረት የላሇው በመሆኑ መሻሩ
አግባብ ነው፡፡ አንዴ ወራሽ አሇአግባብ ተነቀሇ የሚባሌ ቢሆን በውርሱ አከፊፇሌ ሊይ የሚታይ እንጂ በአግባቡ የተሰጠን
ኑዛዜ ፇራሽነት የሚያስከትሌ አይዯሇም፡፡
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ቀጥል መታየት ያሇበት ግን የኑዛዜ ስጦታው የፀና መሆን በወርስ ክፌፌለ የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው?
የሚሇው ጥያቄ ነው፡፡ ይህን ጥያቄ በአግባቡ ሇመመሇስ ተያያዥነት ያሊቸውን የውርስ ሕግ ዴንጋጌዎች መዲሰስ
ያስፇሌጋሌ፡፡ በቅዴሚያ ከሊይ የጠቀስነው የአንቀጽ 1ዏ47/3/ ይዘት መመርመር ተገቢ ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መሌእክት
አንዴ ሰው በአንዴ ንብረት ሊይ መብት የላሇው መሆኑን እያወቀ የተናዘዘ እንዯሆነ ኑዛዜው የሚፀና ከመሆኑም ባሻገር
የውርስ አጣሪው የዚህ ንብረት ግምት መስጠት እንዲሇበት የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በዚህ ዯንብ መሠረት ተናዛዥ በስጦታ
የሰጠው ንብረት በውርሱ ሀብት እንኳን ባይኖር ከውርሱ ሀብት በዋጋ ተመጣጣኝ የሆነ ንብረት ወይም ገንዘብ ሇስጦታ
ተጠቃሚው መስጠት ሕጉ ያስቀመጠው ሥርዒት ነው፡፡ ሆኖም ይህ ዯንብ ተፇፃሚ የሚሆነው ሇውርስ ስጦታ /legacy/
ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ ኑዛዜ ውስጥ ያሇው የተናዛዡ ቃሌ የውርስ ስጦት /legacy/ መሆን አሇመሆኑን መሇየት
ሇዚሁ ዴንጋጌ አፇፃፀም መሠረታዊ ነው፡፡ አንዴ የኑዛዜ ቃሌ የውርስ ስጦታ መሆን አሇመሆኑን ሇመሇየት ላልች
የውርስ ሕጉን ዴንጋጌዎች መመሌከት ያስፇሌጋሌ፡፡ አሁን ከያዝነው ጉዲይ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያሇው የፌትሏብሔር
ሕጉ አንቀጽ 913 ነው፡፡
913 የኑዛዜ ስጦታና የክፌያ ዯንብ
የኑዛዜው ቃሌ የተናዛዥን ተቃራኒ ሏሣብ የሚገሌጽ ካሌሆነ በቀር ከውርስ ሃብት አንዴ ዴርሻን ወይም አንዴ
ንብረትን ሟቹ ሇወራሾች መስጠቱ ተራ የሆነ የክፌያ ዯንብ እንጂ እንዯ ኑዛዜ ስጦታ ነው ተብል አይቆጠርም፡፡
የዚሁ አንቀጽ የእንግሉዝኛ ትርጉም እንዯሚከተሇው ይነበባሌ፡፡
913 Legacies and rules of partition
An Assignment of a portion of the succession or of property forming part of such succession
made by the testator to one of her heirs shall not be deemed to be a legacy but a mere rule for
partition, unless the contrary in tension of the testator emerges from the disposition.
ከዚህ ዴንጋጌ ሇመገንዘብ የሚቻሇው በኑዛዜው የሚከናወኑ ተግባሮች የኑዛዜ ስጦታ /legacy/ ወይም የክፌያ
ዯንብ /Rule of Partition/ ሉሆኑ እንዯሚችለ ነው፡፡ በመርህ ዯረጃ አንዴ ሰው ከውርስ ሀብቱ መካከሌ አንዴን ንብረት
ሇወራሾቹ መስጠቱ የኑዛዜ ስጦታ አያሰኘውም፡፡ ይሌቁንም ይህ አይነት ኑዛዜ ሕጉ የሚቀበሇው እንዯ አንዴ የክፌያ ዯንብ
ነው፡፡ በመሆኑም አንዴ አውራሽ ሇወራሹ አንዴን ንብረት ቢናዘዝሇት የኑዛዜው አፇፃፀም የስጦታ /legacy/ አፇፃፀምን
በመከተሌ ሳይሆን የክፌያ ዯንብ /Partition/ በመከተሌ የሚከናውን ይሆናሌ፡፡
ኑዛዜው ስጦታን /legacy/ የሚመሇከት ከሆነ በፌትሀብሔር ሕጉ አንቀጽ 942 ጀምሮ ባለ አንቀፆች መሠረት
በማጣራት /liquidation/ ሥርዒት የሚከናወን ሲሆን ክፌያ ግን ክፌፌሌን /partition/ በሚመሇከቱና ከአንቀጽ 1ዏ6ዏ
ጀምሮ ባለ ዴንጋጌዎች መሠረት የሚስተናገዴ ነው፡፡
አሁን በቀረበሌን ጉዲይ በአርሲ ነገላ የሚገኘው ቤት በኑዛዜው ይሰጥሌኝ የተባሇው የሟች ሌጅ መሆንዋ
ሇተረጋገጠው ሇአሁንዋ አመሌካች ነው፡፡ አመሌካች ወራሽ በመሆንዋ ከሊይ በተጠቀሰው አንቀጽ 913 መሠረት ኑዛዜው
የስጦታ ውሌ ሳይሆን የክፌያ ሥርዒት የያዘ ነው ማሇት ነው ኑዛዜው የስጦታ ነው የሚባሌ ቢሆን ኖሮ በፌትሀብሔር
ሕግ ቁጥሮች 1ዏ37-1ዏ51 መሠረት እንዱሁም 1ዏ47/3/ መሠረት የተጠቀሰው ንብረት ወይም ግምቱ ሇስጦታ
ተጠቃሚው በቅዴሚያ ይሰጣሌ፡፡ ሆኖም ከሊይ እንዯተጠቀሰው የአሁን አመሌካች ወራሽ በመሆንዋ የኑዛዜው ቃሌ
ክፌፌሌን በሚያመሇክቱ ዴንጋጌዎች መሠረት የሚስተናገዴ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ ከአንቀጽ 1117 ጀምሮ ያለት ዴንጋጌዎች
አግባብነት አሊቸው አንቀጽ 1ዏ17 አባትና እናት ወይም ላልች ወዯሊይ የሚቆጠሩ ወሊጆች ሇሌጆቻቸውና ሇላልች
ተወሊጆች ሀብታቸውን ሇመስጠትና ሇማከፊፇሌ እንዯሚችለ ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ክፌፌሌ ሥርዒት አንዴን ተወሊጅ
ከሚዯርሰው ከሩብ የበሇጠ ጉዲት ዯርሶበት እንዯሆነ የስጦታ አከፊፇለ እንዱቀር ጥያቄ ማቅረብ እንዯማይችሌ በአንቀጽ
1123 ተዯንግጎአሌ፡፡ አንቀጽ 1123/1/ እና በስጦታ አከፊፇሌ ውስጥ ተቃራኒ ቃሌ ከላሇ በቀር ወዯታች ከሚቆጠሩ
ተወሊጆች አንደ ከሚዯርሰው ከሩብ የበሇጠ ጉዲት ዯርሶበት እንዯሆነ የስጦታ አከፊፇለ አንዱቀር ሇመጠየቅ ይችሊሌ”
ይሊሌ፡፡
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ከቀረበሌን ጉዲይ ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው ሟቹ ኑዛዜአቸው ሊይ ያለዋቸውን ቤቶች ሇሌጆቻቸው አከፊፌሇዋሌ፡፡
የዚህ ዒይነት ክፌፌሌ ሕጉ የሚዯግፇው ቢሆንም ማንኛውም ሌጅ ከአንዴ አራተኛ በሊይ ጉዲት የሚያዯርስ ከሆነ
የክፌፌሌ ሥርዒቱ እንዱፇርስ መጠየቅም ሆነ በዚህ መሠረት ውሣኔ መስጠት ይቻሊሌ፡፡ ከመዝገቡ ጋር ከተያያዘው
የኑዛዜ ኮፒ ሇመገንዘብ እንዯቻሌነው አውራሹ የነበሯቸውን ቤቶች ሲያከፊፌለ ሇአሁንዋ አመሌካች የሰጡት አርሲ ነገላ
የሚገኘውና ተወረሰ የተባሇውን ቤት ሲሆን ሇመሌስ ሰጪ የሰጡት ላሊ በሆሳዔና የሚገኘውን ቦታና ሲኖሩበት የነበረውን
ቤት ነው፡፡ ሇአመሌካች የተሰጠው ቤት የተወረሰ መሆኑ በመረጋገጡ ሇአመሌካቿ በንብረት ክፌፌሌ የሚዯርሳት ሀብት
ከአንዴ አራተኛ በሊይ የሚጎዲት ከሆነ ክፌፌለ በአንቀጽ በ1123 መሠረት መስተካከሌ ይኖርበታሌ፡፡ አመሌካች ይህን
አንቀጽ ባትጠቅስም ኑዛዜው እንዱፇርስሊት የጠየች በመሆኑና ትክክሇኛውን አንቀጽ መጥቀስ የማይጠበቅባት በመሆኑ
ያቀረበችው ጥያቄ ከዚህ ዴንጋጌ አንፃር መስተናገዴ ነበረበት፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች ይህን አሊዯረጉም፣ በመሆኑም
ውሣኔአቸው ከሊይ በተሰጠው ዝርዝር ምክንያት ሉሇወጥ የሚገባው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አመሌካች የዯረሰባት ጉዲት ምን
ያሕሌ መሆኑ በሥር ፌርዴ ቤቶች ያሌተጣራ በመሆኑ ሇወራሾች የተከፇሇው ንብረት ግምት አስሌተው ሇአሁን አመሌካች
የንብረቱ አንዴ አራተኛ እንዱሰጡ መዯረጉ አግባብ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡
ሇማጠቃሇሌ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ኑዛዜው ይፀናሌ በማሇት የሰጠው ውሣኔ ከሊይ በተሰጠው ዝርዝር ምክንያት
ሉሻሻሌ የሚገባው ነው፡፡ ኑዛዜው የአሁንዋን አመሌካች ከአንዴ አራተኛ በሊይ ስሇሚጎዲት ጠቅሊይ ፌ/ቤቱ ይህን የጉዲት
መጠን የሚያስተካክሌ የአከፊፇሌ ሥርዒት ሉከተሌ ይገባሌ፡፡

ው ሣ ኔ
1/ የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጠቅሊይፌ ፌ/ቤት ሰበር ችልት በመ/ቁ 5ዏ17 ጥቅምት 25 ቀን 1997 የተጠሰው ውሣኔ
የፌትሏብሔር ሕግ ቁ. 348/1/ መሠረት ተሻሽሎሌ፡፡
2/ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ችልት ሇአሁንዋ አመሌካችና መሌስ ሰጪ የተሰጠውን ንብረት ግምት እንዱሰሊ አዴርጎ
የአሁንዋ አመሌካች የንብረቱ አንዴ አራተኛ እንዴታገኝ ያዴርግ፡፡
3/ ኑዛዜው በአጠቃሊይ ፌርስ ባይሆንም ከሊይ በተራ ቁጥር 2 በተጠቀሰው መሠረት ሟቹ የሰጡት የክፌፌሌ ሥርዒት
አመሌካች የንብረቱ አንዴ አራተኛ ታግኝ በሚሌ ተሻሽሎሌ፡፡
4/ የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ውሣኔው መሻሻለን እንዱያውቀው የውሣኔ ኮፒ ይሊክሇት፡፡
5/ ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡

ነ/ዒ
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