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የሰ/መ/ቁ 29861 

ጥር 14 ቀን 2001 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌ ቃዴር መሏመዴ 

                                           ታፇሠ ይርጋ 

 ፀጋዬ አስማማው 

       አሌማው ወላ 

                                           ዒሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ህጽአት ፌስሏጽዬን - ከጠበቃ ይርጉ ሠንበቱ ጋር ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ፡-1ኛ ወ/ሮ አሌማዝ ተረፇ - አሌቀረቡም 

 2ኛ በአ.አ ከተማ መስተዲዯር ዞን 04 ጽ/ቤት - ነ/ፇጅ ሣሙኤሌ ዴጉማ ቀረቡ 

        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ሇዚህ ችልት የቀረበው በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 36844 ሏምላ 12 ቀን 1998 ዒ.ም 
ተሠጥቶ በፋዳራለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በፌ/ይ/መ/ቁ 26905 የካቲት 02 ቀን 1999 ዒ.ም በትዔዛዝ የፀናው ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሞበታሌ በሚሌ አመሌካች የሠበር አቤቱታ በማቅረባቸው ነው፡፡ 

ጉዲዩ የተጀመረው በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲሆን የአሁኗ አመሌካች ከሣሽ የአሁኑ ተጠሪዎች ዯግሞ 
እንዯቅዯምተከተሊቸው አንዯኛ እና ሁሇተኛ ተከሣሽ ነበሩ የስር  ከሣሽ ግንቦት 22 ቀን 1994 ዒ.ም አሻሽሇው ባቀረቡት 
ክስ በአ.አ ከተማ ወረዲ 16 ቀበላ 03 ክሌሌ ውስጥ ቁጥሩ 314 የሆነውን ቤት ሇአንዯኛ ተጠሪ ከታህሳስ 23 ቀን 1991 
ዒ.ም ጀምሮ ማከራየታቸውን ገሌፀው ተጠሪ ያሇባቸውን የቤት ኪራይ ከፌሇው ቤቱን እንዯነበረ አዴርገው ሇአመሌካች 
እንዱያስረክቡ ሁሇተኛ ተከሣሽም ቤቱን ያሊግባብ አንዯኛ ተከሣሽ በብር 355,000.00 /ሦስት መቶ አምሣ አምስት ሺህ 
ብር/ ሽጦ በመገኘቱ ከነሏሴ 28 ቀን 1993 ዒ.ም ጀምሮ ቤቱን የሚሠጠውን የአገሌግልት ኪራይ ከአንዯኛ ተከሣሽ ጋር 
ባሌተነጣጠሇ ሁኔታ እንዱከፌሌና ቤቱን ሇቀው እንዱያስረክቡ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ የአሁኑ አንዯኛ 
ተጠሪም በክሡ ገንዘብ ሙለ በሙለ የዲኝነት ገንዘብ አሇመከፇለን የቤት ኪራይ ገንዘብ በክፌያ ግምት የሚታገዴ 
መሆኑንና አመሌካች ኢትዩጵያዊ ስሊሌሆኑ የማይንቀሳቅስ ንብረት ባሇቤት መሆን የማይችለና ክስ ሇማቅረብም መብትና 
ጥቅም የላሊቸው መሆኑን በመዘርዘር በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት አቅርበው በፌሬ ነገር ረገዴም የቤት ኪራይ ውለ 
በውለ መሠረት እንዱራዘም አሇመዯረጉን ቤቱን ሇመረከብ የቀረበ ሠው ካሇመኖሩም በሊይ የቤቱ ባሇቤት የሆኑት ግሇሠብ 
በሞት የተሇዩ እና ባሇቤት ነኝ የሚለት አመሌካችም አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ በመሆኑ የሚረከብ ሠው ያሊገኙ መሆኑን 
ቀበላ መጥቶ የቤቱን ባሇቤት እንዱናገሩ ጠይቋቸውም ከአገር እንዯወጡ የተዯረገ መሆኑን ገሌፀውሊቸው ቤቱ ሇሽያጭ  
በጨረታ በመቅረቡ ተጫርተው ነሏሴ 28 ቀን 1993 ዒ.ም በተፃፇ ውሌ ከአስተዲዯር ጽ/ቤቱ መግዛታቸውን ጠቅሰው 
በግዥ ያገኙትን ቤት የሚመሌሱበት ምክንያት የሇም ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

የአሁኑ ሁሇተኛ ተጠሪም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት በጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ስም የሚታወቅና አመሌካች 
መብት የላሊቸው መሆኑን በመጥቀስ በመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያነት ያቀረበ ሲሆን በፌሬ ነገር ረገዴም ቤቱን 
በመንግስት በወጣው መመሪያ መሠረት መሸጡን እና የሽያጭ ገንዘቡን በዝግ አካውንት ማስቀመጡን በመግሇፅ ያሊግባብ 
የተጠቀመው ነገር በላሇበት ሁኔታ ተጠያቂነት የሇም ሲሌ ተከራክሯሌ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው ፌ/ቤትም 
የሽያጭ ውለ ህገ ወጥ ነው በማሇት ተከሣሾች ቤቱን እንዱያስረክቡ ከ28/12/93 ዒ.ም ጀምሮ ዯግሞ የቤቱን ኪራይ 



37 

 

ባሌተነጣጠሇ ኃሊፉነት እንዱከፌለ እና ወጭና ኪሣራን በተመሇከተ የአመሌካችን ዝርዝር የማቅረብ መብት በመጠበቅ 
ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ የአሁኑ ተጠሪዎች ቅር በመሠኘት ይግባኛቸውን በተናጠሌ ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 
አቅረበው  ፌ/ቤቱም  ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ  የይግባኝ መዝገቦችን አንዴ ሊይ አጣምሮ በመመርመር አመሌካች 
በቤቱ ሊይ መብት ያሊቸው መሆኑን አሊስረደም፣ የኪራይ ገንዘቡም በጊዜ ማሇፌ እንዯተከፇሇ የሚቆጠር ነው የሚለ 
ምክንያቶችን በመዘርዘር የስር ፌርዴ ቤትን ውሣኔ ከሻረ በኋሊ ህጋዊ መብት አሇኝ የሚሌ ሠው ካሇ በህጉ አግባብ ክስ 
ከማቅረብ ውሣኔው የማያግዯው መሆኑን በመግሇፅ ወስኗሌ የአሁኑ የሠበር አቤቱታ አቅራቢውም ይህንኑ ውሳኔ 
በመቃወም ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 337 መሠረት 
ተሠርዞባቸዋሌ፡፡ የሠበር አቤቱታ የቀረበው ይህንኑ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ጠበቃ ሚያዚያ 02 ቀን 1999 ዒ.ም በፃፈት 7 /ሠባት/ ገፅ የሠበር አቤቱታ በፌ/ቤቶቹ ውሣኔ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለባቸውን ምክንያቶች ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ይዘቱም ባጭሩ አመሌካች 
የሟች ሚስት መሆኔን በመ/ቁ 79/83 አሣውቄና ማስረጃ ሇፌ/ቤት ቀርቦ እያሇ አሇመታየቱ ያሊግባብ መሆኑ ቤቱ በባሌ 
ስም ብቻ መመዝገቡም አመሌካችን መብት የሊቸውም ሇማሇት የተሻሻሇው የቤተሠብ ህግ የማያስችሌ መሆኑን የቤት 
ኪራዩን በተመሇከተም ውሣኔው የፌ/ብ/ህ/ቁ 2968 ዴንጋጌን መንፇስ አሇማገናዘቡንና የኪራይ ገንዘቡ እንዯተከፇሇ 
ይቆጠራሌ መባለ ያሊግባብ መሆኑን ዘርዝረው ውሣኔው እንዱሻርሊቸው ዲኘነት መጠያቃቸውን የሚያሣይ ነው 
የአመሌካች የሠበር አቤቱታ ተመርምሮም በሠበር ችልቱ ሉታይ ይገባዋሌ ተብል በተሠጠው ትዔዛዝ መሠረት ተጠሪዎች 
ቀርበው መሌሣቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ሠኔ 13 ቀን 1999 ዒ.ም በፃፈት ማመሌከቻ የአመሌካች በመ/ቁ 79/83 
ተሠጠ የሚለትን ማስረጃ በስር ፌርዴ ቤት  ያሊቀረቡት  መሆኑን ፣ ስሇኤርትራዊ መሆንና አሇመሆን ሲከራከሩም 
ኤርትራዊ አይዯሇሁም ሣይለ በትውሌዴ ኤርትራዊ ብሆንም የወጣሁት በፖሇቲካ አይዯሇም ብሇው  መከራከራቸውን፣ 
የኪራይ ውለ  ስሊሌተራዘመ ውሌ አሇ ሉባሌ እንዯማይችሌና የክፌያ ግዳታ አሇመኖሩን፣ ቤቱን በግዥ ምክንያት 
በመያዛቸውም የኪራይ  መክፇሌ ግዳታ እንዳላሇባቸውና የሽያጭ ውለ ይፌረስሌኝ ጥያቄ ተቀባይነት የላሇው መሆኑን 
በመዘርዘር የሰበር አቤቱታው ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ ሁሇተኛ ተጠሪ በበኩለ ሠኔ 12 ቀን 1999 
ዒ.ም በተፃፇ የመሌስ ማመሌከቻ አመሌካች በስር ፌ/ቤት የሟች ብርጋዳ ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ሚስት 
ስሇመሆናቸውም ሆነ ሌጆቻቸውም ወራሽ ሇመሆናቸው አረጋግጠው ማስረጃቸውን ከክስ አቤቱታቸው ጋር አያይዘው 
አሇማቅረባቸውን፣ በቤቱ ሊይ መብት ያሊቸው መሆኑን ያሊስረደ መሆኑን አመሌካች በስር ፌርዴ ቤት ኢትዩጵያዊ 
ሇመሆናቸው ያቀረቡት አንዲችም ክርክር አሇመኖሩ የኪራይ ውለ የውለ ጊዜ ካሇቀ በኋሊ የኪራይ ገንዘብን ተጠሪ 
የሚከፌሌበት ምክንያት አሇመኖሩን ዘርዝሮ በጉዲዩ ሊይ የተሠጠው ውሣኔ ባግባቡ በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ተጠሪዎች በሠጡት መሌስ የመሌስ መሌሳቸውን ሠጥተዋሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን የጽሁፌ ክርክር 
ግራ ቀኙ ሇማጣሪያ ጥያቄ የሠጡትን መሌስ የሠበር አቤቱታው ከቀረበበት ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ እንዯመረመረውም ሇክርክሩ መነሻ በሆነው ቤት አመሌካች 
ክስ ሇማቅረብ ህጉን መሠረት ያዯረገ ጥቅም ወይም መብት የሊቸውም ተብል መወሠኑ ባግባቡ መሆን ያሇመሆኑ 
በጭብጥነት ሉመረመር የሚገባው ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው  የአሁኗ አመሌካች በተወካያቸው አማካኝነት ክስ ሲመሠርቱ ሇክርክሩ መነሻ 
የሆነው ቤት ንብረታቸው መሆኑን መጥቀሣቸውን የአሁኑ ተጠሪዎች ባቀረቡት መከሊከያ መሌስ አመሌካች በቤቱ መብት 
ወይም ጥቅም የሊቸውም በማሇት መከራከራቸውን  አመሌካችም በተጠሪዎች በኩሌ ሇቀረበው ሇዚሁ ክርክር በሠጡት 
የመሌስ መሌስ አመሌካች ከእነሌጆቻቸው የብርጋዳር ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ሚስትነትና የሌጆቹን ወራሽነት በፌርዴ 
ቤት በሥ/ፌ/መ/ቁ 79/83 ጥቅምት 10 ቀን 1984 ማስወሠናቸውንና ውሣኔው በእጃቸው የሚገኝ መሆኑን ጠቅሰው 
መከራከራቸውን የስር ፌ/ቤትም ሇክርክሩ መነሻ የሆነው ቤት የአመሌካች መሆኑን አንዯኛ ተጠሪ አምኖ በመቀበሌ 
መከራየታቸውን የኪራይ ውለና በሥ/ፌ/መ/ቁ 79/83 መወሠኑ በቀረበው ክስና ክርክር አመሌካች ማስረዲታቸውን 
በመግሇፅ አመሌካች ባቀረቡት ክስ ሊይ መብት ወይም ጥቅም ያሊቸው መሆኑን አስረዴተዋሌ እንዱሁም ተጠሪዎች በቤቱ 
የተሻሇ ማስረጃ አቅርበው አሊስረደም በሚሌ  ምክንያት አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም የሚሇውን 
የተጠሪዎችን መቃወሚያ ውዴቅ ማዴረጉን የአሁኑ ተጠሪዎች ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት ይግባኝ የቅሬታ 
ነጥቦች ከሆኑት ውስጥ በተጠሪዎች በኩሌ የቀረበው መቃወሚያ መታሇፌ ያሊግባብ መሆኑ አንደ እንዯነበርና ይህንኑ 
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ነጥብ በተመሇከተም ከፌተኛው ፌ/ቤት በጭብጥነት ይዞ ከመረመረው በኋሊ በስር ፌርዴ ቤት ውዴቅ መዯረጉ ያሊግባብ 
መሆኑን ጠቅሶ አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም በማሇት መወሠኑን ነው ፡፡ የአሁኑ ተጠሪዎች 
አመሌካች በሥ/ፌ/መ/ቁ 79/83 በፌ/ቤት የተረጋገጠ ማስረጃ አሇ የሚለት በክርክሩ ሂዯት ተያይዞ ያሌቀረበ እና 
የማያውቁት መሆኑን ሇዚህ ችልት በሠጡት መሌስ ገሌፀው ይግባኝ ሠሚ ፌ/ቤቶች የሠጡት ውሣኔ ሉፀና ይገባሌ 
በማሇት የሚከራከሩ መሆኑንም ተረዴተናሌ፡፡ በአጠቃሊይ የክርክሩ ሂዯት የሚያሣየው አመሌካች የሟች ብርጋዳር 
ጄኔራሌ ገብረአብ ወሌዲይ ሚስትነትን እና የሌጆቻቸው ወራሽነት በፌ/ቤት ውሣኔ አረጋግጫሇሁ የሚለት ሠነዴ በስር 
ፌርዴ ቤት ስሇመኖሩ ከመጠቆሙ ውጪ የአመሌካች ክስ አባሪ ሆኖ ቀርቦ ተጠሪዎች ይዘቱን በመመሌከት 
ያሌተከራከሩበት የስር ፌ/ቤትም ቢሆን አመሌካች ባቀረቡት ክስና ክርክር አስረዴተዋሌ ከማሇት ውጪ ራሡ የሰነደን 
ይዘት በመመሌከት ማረጋገጡን በውሣኔው ሊይ ያሌጠቀሠ መሆኑን ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

በመሠረቱ ከሣሽ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 222 መሠረት አዘጋጅቶ  ከሚያቀረበው የክስ ማመሌከቻ ጋር በክሱ 
መሰማት ወቅት ሇጉዲዩ ማስረጃ ይሆኑኛሌ የሚሎቸውን የሠውም ሆነ የጽሁፌ ማስረጃዎችን ዝርዝርና ዋናውን ወይም 
ትክክሇኛ ግሌባጮቻቸውን ማቅረብ ያሇበት ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 223 ዴንጋጌ ያሣያሌ በተሇይም 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 137/3/ የሠነዴ ማስረጃዎችን በተመሇከተ ማንኛውም ተከራካሪ ወገን ከአቤቱታው ጋር በማያያዝ 
ወይም ከቀነ ቀጠሮ በፉት ወይም በመጀመሪያው ቀን ቀጠሮ ካሌቀረበ በቀር ማስረጃው ሉቀርብ ወይም ይቅረብሌኝ ተብል 
ሉጠየቅ እንዯማይችሌ ተመሌክቷሌ፡፡ ይሄው ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኘው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 256 ስር በተመሇከተው 
አኳኋን ማስረጃዎቹ ሣያቀርቡት የቀሩት  ከባዴና በቂ በሆነ ምክንያት መሆኑን ፌ/ቤቱ ሲረዲ ብቻ ነው፡፡ 

የማስረጃ አቀራረብን በተመሇከተ በሥነ ሥርዒት ህጉ የተመሇከተው ላሊው ዯንብ የይግባኝ ሠሚውን ፌ/ቤት 
ሥሌጣን የሚመሇከት ነው በዚህም መሠረት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 345 ዴንጋጌ ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት በራሡ አስተያየት 
ተገቢ ሆኖ ሲያገኘው ማናቸውም ዒይነት ሠነዴ ወይም ምስክር ወይም ላሊ ዒይነት ማስረጃ በተጨማሪነት እንዱቀርብሇት 
የማዘዝ ህጋዊ ሥሌጣን ያሇው ስሇመሆኑ ያሣያሌ፡፡ የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 145 /1/ ዴንጋጌም በላሊ ፌ/ቤት የሚገኝ ሠነዴ 
የፁሁፌ ማስረጃ ወይም ፌርዴ የተሠጠበት መዝገብ ሇውሣኔው አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ፌ/ቤቱ በራሡ አነሣሽነትም ሆነ 
በተከራካሪዎቹ ጠያቂነት  እንዱቀርብሇት ማዘዝ የሚችሌ ስሇመሆኑ ያስረዲሌ፡፡ 

ከሊይ እንዯተገሇፀው ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አመሌካች በቤቱ ሊይ መብት 
ወይም ጥቅም የሊቸውም በማሇት ውሣኔ የሠጠው የፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት አመሌካች ሚስትነታቸውን 
በሥ/ፌ/መ/ቁ 79/83 አረጋግጠዋሌ በማሇት በውሣኔው ሊይ የገሇፀው ሁኔታ በውሣኔው ግሌባጭ መኖሩን እየተመሇከተ 
ነው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሠሚው ችልትም በዚህ ረገዴ ቅሬታው ቀርቦሇታሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ 
በአመሌካች የተጠቀሠው የፌ/ቤት መዝገብ ከሚገኝበት ፌ/ቤት በየዯረጃው ጉዲዩን ባዩት ፌ/ቤቶች አነሣሽነት ጭምር 
ሉቀርብና ተጠሪዎች በሠነደ ይዘት የሚያቀርቡት ክርክር ከታየ በኋሊ ውሣኔ መስጠት በተገባ ነበር ይሁን እንጂ የስር 
ፌርዴ ቤት ሠነደ ሣይቀርብሇት እና ሇተጠሪዎች ሣይዯርስ ሠነደ መኖሩን ማመኑ ይግባኝ ሠሚ ፌ/ቤቶችም 
የአመሌካችን መብትና ጥቅም ያረጋግጣሌ የተባሇው የፌ/ቤት መዝገብ በስር ፌርዴ ቤት የውሣኔው ግሌባጭ ተገሌጾ እያሇ 
መዝገቡ ከሚገኝበት ፌ/ቤት በህጉ በተሠጣቸው ሥሌጣን መሰረት እንዱቀረብ ሣያዯርጉ የአመሌካች በቤቱ ሊይ መብት 
ወይም ጥቅም የሊቸውም በማሇት መወሠናቸው የክርክሩን አመራር ከሊይ በተመሇከቱት የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕጉ የማስረጃ 
አቀራረብ ዯንቦች መሠረት አሇመምራታቸውንና  በውጤቱም በቤተሠብ ህጉ የተመሇከቱትን የአመሌካችን መብቶች የጎዲ 
መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

ሲጠቃሇሌም የበታች ፌ/ቤቶች በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ የሠጡት የማስረጃ አቀራረብ ሥርዒት ዴንጋጌዎች 
በማይዯግፈትና የፌርዴ አካሄደ ባሌተሟሊ ሁኔታ በመሆኑ በየርከኑ ባለ ፌርዴ ቤቶች የተሠጠው ውሣኔ እና ትዔዛዝ 
ሙለ በሙለ ሉሻሩ የሚገባና የስር ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ የቀረቡትን ሁለንም መከራከሪያ ነጥቦችን እና ስሇመኖሩ 
የተጠቆመውን የፌ/ቤት መዝገብ ሠነዴ በማስቀረብ ተመሌክቶ በጉዲዩ ሊይ ተገቢውን ውሣኔ እንዱሠጥ ማዴረጉ ሆኖ 
ተገኝቷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሇውን ወስነናሌ፡፡ 
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ው ሣ ኔ 

1/ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ 26905 የካቲት 02 ቀን 1999 ዒ.ም የሠጠው ትዔዛዝ የፋዳራለ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በኮ/መ/ቁ 36844 ሏምላ 12 ቀን 1998 ዒ.ም የሠጠው ውሣኔ እንዱሁም የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት 
በኮ/መ/ቁ 07632 ታህሣስ 28 ቀን 1997 ዒ.ም የሠጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 348/1/ መሠረት ሙለ በሙለ 
ተሽሯሌ፡፡ 

2/ የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤት አመሌካች በሥ/ፌ/መ/ቁ 79/83 አሇ ያለትን የሚስትነትና የሌጆቻቸውን ወራሽነት ማስረጃ 
በማስቀረብና ተገቢውን በመፇፀም እንዱሁም ተገቢነት አሊቸው የሚሎቸውን ማስረጃዎችን ሁለ በማስቀረብ በግራ 
ቀኙ ሁለም የመከራከሪያ ነጥቦች እንዯገና ተገቢውን ውሣኔ ይሠጥበት ዘንዴ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 343/1/ 
መሠረት ተመሌሶሇታሌ ይፃፌ፡፡ 

3/ በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ የየራሣቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

  መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መ/ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                       የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

መ.ት  
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