በኢትዮጵያ ፌዴራላ ዊ ዲሞክራሲያዊ ሪ ፐብሊክ
የ ፌዴራል ጠቅላ ይ ፍር ድ ቤት

ሰበር ሰሚችሎት

የሰ/መ/ቁ. 215599
ጥር 27 ቀን 2014 ዓ.ም
ዳኞች፡- ብርሀኑ አመነው
ተሾመ ሽፈራው
ሀብታሙ እርቅይሁን
ብርሀኑ መንግስቱ
ነፃነት ተገኝ
አመሌካች- ፋዉንቴን ኢንተርናሽናሌ ትሬዲንግ ኃሊ/የተ/የግ/ማህበር
ተጠሪዎች1. ወ/ሮ አዳም አየሇ
2. ወ/ሮ መፅሔት ስዩም
3. ወ/ሮ ፍሬህይወት ጌታቸዉ
መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷሌ፡፡

ፍ ር ድ
ጉዳዩ የግሌ ስራ ቅጥር ውሌን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ በተጀመረበት በቢሾፍቱ ከተማ
ወረዳ ፍርድ ቤት ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ባቀረቡት ክስ በአመሌካች ዘንድ ከመስከረም 25 ቀን
2010 ዓ.ም ጀምሮ እያንዳንዳቸዉ በወር በብር ደመወዝ 1200.00 ተቀጥረዉ በመስራት ሊይ እያለ
አንድም ጉድሇት ሳይኖርባቸዉ እና የሙከራ ጊዜ ስምምነትም በላሇበት ሁኔታ በሙከራ ጊዜ በቂ
ችልታ አሊሳያችሁም በሚሌ ያሊግባብ ከስራ ያሰናበታቸዉ መሆኑን ጠቅሰዉ የተሇያዩ ክፍያዎች
እንዲከፈሊቸዉ የጠየቁትን ዳኝነት መነሻ ያደረገ ነዉ፡፡

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም

አመሌካች በሰጠዉ መሌስ ከተጠሪዎች ጋር የሙከራ ጊዜ የስራ ቅጥር ዉሌ መፈጸሙን እና
በዚህም መሠረት በተደረገ ግምገማ ተጠሪዎች የተሇያዩ አሊስፈሊጊ ተግባራትን መፈጸማቸዉ
ስሇተደረሰባቸዉ እና በዚህም ምክንያት ሇስራዉ ብቁ ሆነዉ ባሇመገኘታቸዉ የሙከራ ጊዜን
አስመሌክቶ በአዋጁ ቁጥር 1156/2011 አንቀጽ 11(3) እና (5) መሠረት ተጠሪዎችን ከስራዉ
ማሰናበታቸዉ ህጋዊ ነዉ በማሇት ተከራክሯሌ፡፡
ጉዳዩን በመጀመሪያ የተመሇከተዉ የወረዳዉ ፍርድ ቤትም ግራ ቀኝን አከራክሮ የቀረበዉን
ክስ ዉድቅ በማድረግ ዉሳኔ የሰጠ ሲሆን፣ ጉዳዩን በይግባኝ የተመሇከተዉ ከፍተኛዉ ፍርድ ቤት
የወረዳዉን ፍርድ ቤት ዉሳኔ ሽሮ አመሌካች ተጠሪዎች ፈጽመዋሌ ያሊቸዉን አሊስፈሊጊ ተግባራት
መፈጸም ያሇመፈጸማቸዉን አጣርቶ ተገቢዉን ዉሳኔ እንዲሰጥበት በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ አንቀጽ
343(1) መሠረት ሇወረዳዉ ፍርድ ቤት መሌሷሌ፡፡ በዚህም መሠረት የወረዳዉ ፍርድ ቤት
ተጠሪዎች አመሌካች ጠቅሶ የተከራከረባቸዉን ድርጊቶች መፈጸማቸወን የአመሌካች ምስክሮች
በተሻሇ ሁኔታ ያረጋገጡ መሆኑን ጠቅሶ የተጠሪዎችን የዳኝነት ጥያቄ ዉድቅ በማድረግ ወስኗሌ፡፡
የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ይህንኑ አጽንቶታሌ፡፡
በመቀጠሌ የሰበር አቤቱታ የቀረበሇት የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ሰበር ሰሚ ችልት
በበኩለ በግራ ቀኝ መካከሌ የተደረገ የሙከራ ጊዜ የስራ ዉሌ ስሇመኖሩ በአዋጅ ቁጥር 1156/2011
አንቀጽ 11(3) መሠረት በጽሑፍ በተደረገ ዉሌ አሌቀረበም፤ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም በዚህ አግባብ
የተደረገ ዉሌ ያሇመኖሩን አረጋግጦ ተጠሪዎች ከስራ ሉያሰናብታቸዉ የሚችሌ ተግባር የፈጸሙ
መሆን ያሇመሆኑን ከግራ ቀኝ ክርክር አንፃር አጣርቶ እንዲወስን ወደ ወረዳዉ ፍርድ ቤት
መሌሷሌ፡፡ ተጠሪዎች ከአቅማቸዉ በታች የሆነ ስራ ስሇመስራታቸዉ አመሌካች አሊረጋገጠም፡፡
አመሌካች ሇስንብቱ ምክንያት ነዉ በማሇት ያቀረበዉ መከራከሪያ ተጠሪዎች ሰዓት አያከብሩም፣
ኃሊፊን

ይሳደባለ፣

የስራ

ተነሳሽነት

የሊቸዉም

እንዲሁም

የስራ

ሰዓት

አያከብሩም

በማሇት

የሚከራከር ቢሆንም አንድ ሠራተኛ እንደዚህ ዓይነት ተግባር ከፈጸመ ከስራ ሉሰናበት የሚችሌበትን
ሁኔታ በአዋጁ አንቀጽ 27(1(ሀ) እና (መ) ሊይ የተመሇከቱትን ድንጋጌዎች መሠረት ያደረገ
አይደሇም፡፡ አመሌካች በስንብት ደብዳቤዉ በአንድ በኩሌ በተደረገዉ ምዘና ተጠሪዎች ዝቅተኛ
ዉጤት ማስመዝገባቸዉ በመጥቀስ በላሊ በኩሌ ሇጉዳዩ የአዋጁን አንቀጽ 27(1-መ) ድንጋጌን
በዋቢነት መጥቀሱ ያሊግባብ ነዉ፡፡
አንቀጽ

27(1-ሠ)

መሠረት

የምዘና ዉጤት ሇስንብት ምክንያት ሉሆን የሚችሇዉ በአዋጁ

ሠራተኛዉ

ስራ

መስራት

እየቻሇ

በህብረት

ስምምነት

ወይም

በሁሇታቸዉ ስምምነት ወይም በስራ ደንብ ከተወሰነዉ የምርት ጥራት እና መጠን በታች ከሆነ
ነዉ፡፡ በመሆኑም ስንብቱ ህገ-ወጥ በመሆኑ ተጠሪዎች ያቀረቡትን የተሇያዩ ክፍያዎችን አስመሌክቶ
ተገቢዉን ይወስን በማሇት ጉዳዩን ወደ ወረዳዉ ፍርድ ቤት መሌሷሌ፡፡
ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበዉም በዚህ ዉሳኔ ቅር በመሰኘት ሇማስሇወጥ ሲሆን፣ አመሌካች
ጥቅምት 22 ቀን 2014 ዓ.ም አዘጋጅቶ ባቀረበዉ የሰበር አቤቱታ 1ኛ ተጠሪ የስራ ሰዓት
የማታከብር፣ በስራ ሰዓት ሞባይሌ እንደምትጎረጉር፣ ኃሊፊዋን እንደምታሳደብ፣ የስራ ፍሊጎት
እንደላሊት፣ ላልች ሠራተኞች ስራ እንዳይሰሩ እንደማታነሳሳ፤ 2ኛ ተጠሪ በሠራተኞች መካከሌ

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም

ግጭት እንዲፈጠር እንደምታደርግ፣ በስራ ቦታ ረብሻ እንደምትፈጥር፤ 3ኛ ተጠሪ ከስራ ቦታ
እንደምቀር እና እንደምታረፍድ፣ የቅርብ ኃሊፊን እንደምትሳደብ ላልች ሠራተኞች ስራቸዉን
እንዳይሰሩ የምታደርግ ስሇመሆኑ በምስክሮች ተረጋግጦ እያሇ የክሌለ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር
ሰሚ ችልት በስር ፍርድ ቤት ከተያዘዉ ጭብጥ እና ከተደረገዉ ክርክር ዉጪ አዲስ እና እርስ
በእርሱ የሚጋጭ ጭብጥ በመያዝ የስር ፍድ ቤቶችን ዉሳኔ ያሇህጋዊ ምክንያት በመሻር የሰጠዉ
ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ታርሞ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡
የሰበር አቤቱታዉ ተመርምሮም የክሌለ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በስር ፍርድ
ቤቶች የተረጋገጡትን ማስረጃዎች የመዘነበትን ሁኔታ ግራ ቀኝ በተገኙበት አጣርቶ ሇመወሰን ሲባሌ
ያስቀርባሌ በመባለ ተጠሪዎች በተደረገሊቸዉ ጥሪ መሠረት ህዳር 17 ቀን 2014 ዓ.ም በተፃፈ
መሌስ

የክሌለ

ጠቅሊይ

ፍርድ

ቤት

ሰበር

ሰሚ

ችልት

ዉሳኔ

መሠረታዊ

የህግ

ስህተት

የተፈጸመበት አይደሇም የሚለባቸዉን ዝርዝር ምክንያቶች በመጥቀስ ጸንቶ እንዲወሰንሊቸዉ ዳኝነት
ጠይቀዋሌ፡፡
ከስር ጀምሮ የጉዳዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኝ ክርክር ይዘት አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ሲታይ
ከፍ ሲሌ የተመሇከተዉን ሲመስሌ፣ ይህ ችልትም በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠዉ ዉሳኔ
በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት መሆን ያሇመሆኑን
በጭብጥነት በመያዝ ከግራ ቀኝ ክርክር እና ሇጉዳዩ አግባባነት ካሊቸዉ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ
መዝገቡን

እንደሚከተሇዉ

መርምሮታሌ፡፡

እንደመረመረዉም

ሇዚህ

ሰበር

አቤቱታ

ምክንያት

የሆነዉን ዉሳኔ የሰጠዉ የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የአመሌካችን
ክርክር ዉድቅ በማድረግ ሇሰጠዉ ዉሳኔ መሰረት ያደረገዉ ተጠሪዎች ሇሙከራ ጊዜ የተቀጠሩ
መሆኑን የሚያሳይ በህግ አግባብ ተቀባይነት ያሇዉን በጽሑፍ የተደረገ ዉሌ አመሌካች ያሇማቅረቡን
እና የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ቀደም ሲሌ ጉዳዩን ወደ ወረዳዉ ፍርድ ቤት ሲመሌስ የሙከራ
ጊዜ የስራ ቅጥር ዉሌ በግራ ቀኝ መካከሌ አሇመደረጉን በማረጋገጥ መሆኑን፣ ተጠሪዎች
ፈጽመዋሌ በማሇት አመሌካች የሚያቀርበዉን ክርክር አስመሌክቶ ተጠሪዎች ይህን ድርጊት
መፈጸማቸዉ ቢረጋገጥ እንኳ እነዚህ የተዘረዘሩት ድርጊቶች አንድ አሠሪ ሠራተኛዉን ከስራ
ሉያሰናብት የሚችሌበትን ሁኔታ አስመሌክቶ በአሠሪ እና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 1156/2011
አንቀጽ 27(1) ስር የተመሇከቱትን ድንጋጌዎች የማያሟሊ መሆኑን በመጥቀስ ስሇመሆኑ የዉሳኔዉ
ይዘት ያሳያሌ፡፡ ይህ ደግሞ የሚያሳየዉ ሰበር ሰሚዉ ችልት በስር ፍርድ ቤት የቀረቡትን
ማስረጃዎች መመዘኑን ሳይሆን የተረጋገጠዉን ፍሬ ነገር ሇጉዳዩ አግባብነት ካሊቸዉ ድንጋጌዎች
ጋር በማገናዘብ ዉሳኔ መስጠቱን ነዉ፡፡
በመሠረቱ በኢፌዲሪ
የፌዴራሌ

ጠቅሊይ

ፍርድ

ህገ
ቤት

መንግስት
ሰበር

አንቀጽ

ሰሚ

80(3/ሀ)

ችልት

ሊይ

ስሌጣን

በግሌጽ
መሠረታዊ

እንደተመሇከተዉ
የህግ

ስህተት

የተፈጸመባቸዉን ዉሳኔዎች በማረም ሊይ የተገደበ ነዉ፡፡ መሠረታዊ የህግ ስህተት ማሇት ምን
ማሇት ነዉ? ወይም አንድ ዉሳኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ ሇማሇት የሚቻሇዉ
መቼ ነዉ? የሚሇዉን ጽንሰ ሃሳብ አስመሌክቶ፣ የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም

በበርካታ መዛግብት ሊይ በሰጠዉ ዉሳኔ አመሊካች መስፈርቶችን ሇማስቀመጥ የሞከረ ቢሆንም፣
እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በህግ ደረጃ ወጥ የሆነ ትርጓሜ አሌተሰጠዉም ነበር፡፡ ይሁንና ከጥር 13 ቀን
2013 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ሊይ የዋሇዉ የፌዴራሌ ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 መሠረታዊ
የህግ

ስህተት

ማሇት

ምን

ማሇት

እንደሆነ

ትርጓሜ

ይሰጣሌ፡፡

የፌዴራሌ

ፍርድ

ቤቶች

ተግባራቸዉን ተጠያቂነት ባሇበት ሁኔታ ዉጤታማ፣ ቀሌጣፋ፣ ተደራሽ እና ተገማች በሆነ ሁኔታ
እንዲያከናዉኑ ማድረግን አንዱ ዓሊማዉ ያደረገዉ ይህ አዋጅ ካካተታቸዉ አዳዲስ ድንጋጌዎች
ዉስጥ አንዱ መሠረታዊ የህግ ስህተት ሇሚሇዉ ጽንሰ ሃሳብ ትርጓሜ መስጠቱ እና በክሌልች
ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠ ዉሳኔ በፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት ሉታይ የሚችሌበትን ሁኔታ አስመሌክቶ የተሇየ ድንጋጌ ማካተቱ ነዉ፡፡ በአዋጁ በትርጉም
ክፍሌ አንቀጽ 2(4) ሊይ ከተመሇከቱት ድንጋጌዎች መገንዘብ እንደሚቻሇዉ አንድ ዉሳኔ መሠረታዊ
የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ ሇማሇት የሚቻሇዉ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች የሚቃረን፣ ህግ
ያሊግባብ የሚተረጉም ወይም ሇጉዳዩ አግባብነት የላሇዉን ህግ የሚጠቅስ፣ ሇክርክሩ አግባብነት
ያሇዉ ጭብጥ ሳይያዝ ወይም ከክርክሩ ጋር የማይዛመድ አግባብነት የላሇዉ ጭብጥ ተይዞ
የተወሰነ፣ በዳኝነት ታይቶ ሉወሰን የሚገባዉን ጉዳይ ዉድቅ በማድረግ የተወሰነ፣ በፍርድ አፈፃፀም
ሂደት ከዋናዉ ፍርድ ጋር የማይገናኝ ትዕዛዝ የተሰጠበት፣ ጉዳዩን አይቶ የመወሰን የዳኝነት ስሌጣን
ሳይኖር የተወሰነ፣ የአስተዳደር አካሌ ወይም ተቋም ከህግ ዉጭ የሰጠዉ ዉሳኔ፣ የፌዴራሌ ጠቅሊይ
ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትን አስገዳጅ ዉሳኔ በመቃረን የተወሰነ ሲሆን ነዉ፡፡
በመሆኑም የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት መሠረታዊ የህግ ስህተት
የተፈጸመበት ነዉ በሚሌ የሰበር አቤቱታ ሲቀርብሇት ሇአቤቱታዉ ምክንያት የሆነዉ ጉዳይ
መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ነዉ ሇማሇት የሚቻሇዉ ዉሳኔዉ/ትዕዛዙ/ብይኑ ከሊይ
በዝርዝር ከተመሇከቱት ሁኔታዎች ዉስጥ ቢያንስ አንዱን ያሟሊ ሆኖ ሲገኝ ስሇመሆኑ በአዋጁ
አንቀጽ 10 ሊይ ከተመሇከቱት ድጋጌዎች የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ሇሰበር
አቤቱታዉ

ምክንያት

የሆነዉ

በክሌሌ

ጠቅሊይ

ፍርድ

ቤት

ሰበር

ሰሚ

ችልት

የተሰጠ

ዉሳኔ/ትዕዛዝ/ብይን ሲሆን የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታዉን ተቀብል
በሰበር የማየት ስሌጣን የሚኖረዉ ዉሳኔዉ/ትዕዛዙ/ብይኑ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች፣ የፌዴራሌ
ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትን አስገዳጅ ዉሳኔ የሚቃረን ሲሆን እንዲሁም አግባብነት
የላሇዉን ህግ በመጥቀስ ወይም ህግን ያሊግባብ በመተርጎም የተሰጠ ዉሳኔ/ትዕዛዝ/ብይን ሆኖ
ጉዳዩም አገራዊ ፋይዳን የሚመሇከት ሲሆን ብቻ ስሇመሆኑ የአዋጁ አንቀጽ 10 (1/ሐ/ እና /መ)
ድንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ከዚህም የምንረዳዉ የሰበር አቤቱታ የቀረበበት የክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት
ሰበር ሰሚ ችልት ዉሳኔ ከእነዚህ ሦስቱ ሁኔታዎች ዉጪ ባለት ሁኔታዎች፣ መሠረታዊ የህግ
ስህተትን መስፈርት አስመሌክቶ በአዋጁ አንቀጽ 2(4) ሊይ ከተመሇከቱት ድንጋጌዎች ዉስጥ አንዱን
የሚያሟሊ ሆኖ ቢገኝ እንኳን፣ የፌዴራሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ጉዳዩን በሰበር
የማረም ስሌጣን የላሇዉ መሆኑን ነዉ፡፡ ስሇሆነም ይህ የፌዴራሌ ጠቅሊይ ሰበር ሰሚ ችልት
የክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልትን ዉሳኔ/ትዕዛዝ/ብይን በመቃወም የቀረበሇት አቤቱታ
አዋጅ ቁጥር 1234/2013 ስራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ከሆነ ዉሳኔዉ/ትዕዛዙ/ብይኑ መሠረታዊ የህግ

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም

ስህተት የተፈጸመበት መሆን ያሇመሆኑን በመወሰን ረገድ እነዚህኑ ሌዩ ሁኔታዎች ማሇትም
በአዋጁ አንቀጽ 10(1/ሐ) ሊይ የተመሇከቱትን ድንጋጌዎች ከግምት ዉስጥ የማስገባት ኃሊፊነት
ይኖርበታሌ፡፡
ወደ ተያዘዉ ጉዳይ ስንመሇስ ከፍ ሲሌ እንደተመሇከተዉ ሇሰበር አቤቱታዉ ምክንያት
የሆነዉ በኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የተሰጠ ዉሳኔ ሲሆን አቤቱታዉ
የቀረበዉም፣ የፌዴራሌ ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 1234/2013 ስራ ሊይ ከዋሇበት ጥር 13 ቀን
2013 ዓ.ም (አንቀጽ 58 ይመሇከቷሌ)፣ ጥቅምት 22 ቀን 2014 ዓ.ም በመሆኑ ሇጉዳዩ ተፈፃሚነት
የሚኖረዉ ይሄዉ አዋጅ ነዉ፡፡

ከዚህ አንፃር የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ

ችልት ዉሳኔ ይዘት ደግሞ በአዋጁ አንቀጽ 10 (1/ሐ/ እና /መ) ስር ከተመሇከቱት ድንጋጌዎች
አንፃር ሲታይ በዚህ ችልት ሉታረም የሚችሌ መሠረታዊ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ
አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡
ዉሳኔ
1. የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁጥር 376980 ሊይ
ጥቅምት 09 ቀን 2014 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ ትዕዛዝ በፍ/ብ/ሥ/ሥርዓት ህጉ
አንቀጽ 348(1) መሠረት ጸንቷሌ፡፡
2. የሰበር አጣሪ ችልት ጥቅምት 22 ቀን 2014 ዓ.ም በዋሇዉ ችልት የሰጠዉ እግድ
ተነስቷሌ፡፡
3. በዚህ ችልት የተደረገ ክርክር ያስከተሇዉን ወጪ እና ኪሳራ ግራ ቀኝ የየራሳቸዉን
ይቻለ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወደ መዝገብ ቤት ይመሇስ
አ/መ

የማይነበብ የአምስት ዳኞች ፊርማ አሇበት

ማስታወሻ፡ - ይህ የ ሰበር ችሎት ውሳኔ ሰነ ድ ለጥና ትና ምር ምር ሥራ ወይም ለግንዛ ቤ እ ንጂ
ለፍር ድ አ ፈጻ ጸ ም ዓላማ አ ያገ ለግልም

