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የሰበር መ/ቁ. 37275 

ጥቅምት 18 ቀን 2ዏዏ1 ዒ.ም 

ዲኞች፡- ዒብደሌቃዴር መሏመዴ 

  ሂሩት መሇሠ 

  ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  ሱሌጣን አባተማም 

አመሌካች፡- ሻ/ባሻ ገዛኸኝ ዴሌነሣው - ቀረበ 

መሌስ ሰጭ፡- ወ/ሮ ተዋበች ዯመቀ - ቀረቡ 

 መዝገቡ የተቀጠረው ሇምርመራ ሲሆን መርምረን በአብሊጫ ዴምጽ ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ይህ የሰበር ጉዲይ ሉቀርብ የቻሇው በግራ ቀኙ መካከሌ የተነሣውን የንብረት ክፌፌሌ በሚመሇከት የፋዳራሌ 
ጠቅሊይ ፌ/ቤት በይግባኝ ተመሌክቶ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 27393 መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በዋሇው ችልት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተፇፀመበት ስሇሆነ ሉታረም ይገባሌ በማሇት የአሁን አመሌካች ባቀረቡት የሰበር 
አቤቱታ መነሻ ነው፡፡ 

 ጉዲዩም ባጭሩ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ 

 የአሁን አመሌካች በሥር የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ከፌቺ ውሣኔ ቀጥል የንብረት ክፌፌሌ ይዯረግሇት ዘንዴ 
የንብረት ዝርዝር አቅርቧሌ፡፡ ከቀረበውም የንብረት ዝርዝር መካከሌ ሇዚህ ጉዲይ መነሻ የሆነው በወረዲ 28 በቀበላ ዏ1 
በቤት ቁጥር 61ዏ የተመዘገበው ቤት የጋራ በመሆኑ እኩሌ እንካፇሌ ዘንዴ ውሣኔ ይሰጥሌኝ በማሇት ዲኝነት በመጠየቁ 
ነው፡፡ 

 የአሁን መሌስ ሰጭም በተጠሪነታቸው ቀርበው ይኸው ንብረት ከጋብቻ በፉት ከመጀመሪያ ባሇቤታቸው ጋራ 
ያፇሩትና የግሌ ንብረታቸው የሆነውን በወረዲ 28 ቀበላ ዏ1 በቤት ቁጥር 419 በካርታ ቁጥር ኮ/ዏ1/152/73 
የተመዘገበውን ቤት በመሸጥ በምትኩ ይኸው ክርክር ያስነሣው ቤት በግዥ የተገኘ በመሆኑ የግሌ ሀብቴ እንጅ የጋራ 
ሀብት ባሇመሆኑ የቀረበው የክፌፌሌ ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 በመጀመሪያ ዯረጃ ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤትም በኮ/መ/ቁ. 12164 ታህሣሥ 24 ቀን 1998 ዒ.ም በዋሇው ችልት 
የቤት ቁጥር 61ዏ የተሰራው አመሌካችና ተጠሪ ጋብቻ መሥርተው አብረው ሲኖሩ የነበሩበትና በቤት ቁጥር 419 
የተመዘገበውን ቤት በመሸጥ ስሇመሆኑ በግራ ቀኙ የተካዯ ነጥብ አይዯሇም፤ በተጠሪ በኩሌ የቀረቡት ማስረጃዎች 
እንዲረጋገጡት የቤት ቁጥር 61ዏ መኖሪያ ቤት የተሰራው በቤት ቁጥር 419 በተመዘገበው ቤት የሽያጭ ገንዘብ ሲሆን ፤ 
የቤት ቁጥር 419 የአሁኑ ተጠሪ የግሌ ንብረት የነበረ መሆኑ ተረጋግጧሌ፤ አመሌካችም ይኸው በሽያጭ ገንዘብ 
የተሰራው የቤት ቁጥር 61ዏ ባሌና ሚስቱ በጋብቻ አብረው በሚኖሩበት  ጊዜ በግሌ ጥረታቸው ባገኙት ገቢ የተሰራ እና 
የተገዛ ስሇመሆኑ አሊስረዲም፤ ስሇሆነም አመሌካች የጋራ ሀብት እንዯሆነ በመቁጠር የንብረት ክፌፌሌ ያቀረቡበት የቤት 
ቁጥር 61ዏ የተጠሪ የግሌ ሀብት በመሆኑ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/1/ መሠረት የግሌ 
ሀብት እንጅ የጋራ ባሇመሆኑ ይህንኑ ቤት አስመሌክቶ ያቀረበው ክሱ ውዴቅ ነው ሲሌ ወስኗሌ፡፡ 
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 ይግባኝ ሰሚው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤትም ግራ ቀኙን በይግባኝ ዯረጃ ካከራከረ በኋሊ በኮ.ቁ. 44232 መስከረም 
29 ቀን 1999 ዒ.ም በዋሇው ችልት ምንም እንኳን የአሁን መሌስ ሰጭ ክርክር ያስነሣውንና በቤት ቁጥር 61ዏ 
የሚታወቀውን ቤት የገዙት የቀዴሞ ቁጥሩ 419 የሆነውን መኖሪያ ቤታቸውን ሸጠው መሆኑን በተሻሇ ሁኔታ 
ቢያስረደም በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/2/ መሠረት በግዥ የተገኘው ቤት የግሊቸው 
እንዱሆን በፌ/ቤት ወይም በወቅቱ እንዯሚቻሇው በቤተዘመዴ ሽምግሌና ጉባዓ አሊስወሰኑም፤ ስሇሆነም ተጠቃሹ ቤት 
የመሌስ ሰጭ የግሌ ሀብት ነው ሲሌ የሥር ፌ/ቤት ውሣኔ ሊይ መዴረሱ ውሣኔው ሕጉን በአግባቡ ያሊገናዘበ ነው፤ 
ስሇሆነም በአሁኑ አጠራር በየካ ክ/ከተማ ቀበላ 19 ክሌሌ ውስጥ በቤት ቁጥር 61ዏ ተመዝግቦ የሚገኘው ቤት የጋራ 
ሀብት ነው፤ ከተቻሇ ግራ ቀኙ በዒይነት እኩሌ ይካፇለ፣ ይህ የማይቻሌ ሇመሆኑ ከተረጋገጠ ግን ከተስማሙ አንደ 
ሇአንደ የግምቱን አጋማሽ ሰጥቶ ያስቀር፤ በዚህ ባይስማሙ ግን ከተስማሙ በጋራ ሸጠው፤ ካሌተስማሙ በሏራጅ ተሸጦ 
ገንዘቡን እኩሌ ይካፇለ በማሇት የሥር ፌ/ቤትን ውሣኔ በመሻር ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሣኔ ቅር ተሰኝተው የአሁን መሌስ ሰጭ የይግባኝ አቤቱታ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ባቀረቡት 
መሠረት ጠ/ፌ/ቤት ግራ ቀኙን አከራክሯሌ፡፡ በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 27393 መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ ዒ.ም በዋሇው ችልትም 
በጋብቻ ጊዜ በግብይት የተገኘው ንብረት የግሌ ሀብት ይባሌሌኝ ብል ሇፌ/ቤት ጥያቄ አቅርቦ እንዱፀዴቅ ያስፇሇገበት 
ምክንያት የጋራ ሀብትን እንዯግሌ ሀብት በማስመሰሌ 3ኛ ወገኖችን የሚጎዲ ሁኔታ እንዲይፇጠር ሇማዴረግ ስሇመሆኑ 
ከተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/92 ረቂቅ - በ1992 ከታተመው የተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ ረቂቅ ማብራሪያ 
ሊይ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ስሇሆነም በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/2/ የተዯነገገው የ3ኛ 
ወገኖችን መብት ሇመጠበቅ ሲባሌ እንጅ በሁሇቱ ተጋቢዎች መካከሌ ሇሚነሣ ክርክር አግባብነት የሇውም፡፡ በመሆኑም 
ሇክርክሩ መነሻ የሆነው በቁጥር 61ዏ የተመዘገበው ቤት የይግባኝ ባይዋ የአሁን መሌስ ሰጭ የግሌ ሀብት እንጂ ከመሌስ 
ሰጭው ጋር ሉካፇለት የሚገባ የጋራ ሀብት አይዯሇም በማሇት ወስኖ አሰናብቷሌ፡፡ 

 ይህ የሰበር ጉዲይም የቀረበው በዚህ አኳኋን የፋ.ጠ.ፌ/ቤት የሰጠው የሕግ ትርጓሜ መሠረታዊ የሕግ ስህተት 
የተፇፀመበት ነው የሚለበትን ክርክር በማቅረብ በሰበር ሰሚው ችልት እንዱታረምሊቸው አመሌካች ዲኝነት 
በመጠየቃቸው ነው፡፡ 

 መሌስ ሰጭም ጠ/ፌ/ቤቱ በይግባኝ አይቶ የሰጠው ውሣኔ ትክክሇኛውን የሕግ ትርጉም መሠረት በማዴረግ ስሇሆነ 
ሉፀና ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

 እኛም ጉዲዩን አግባብነት ካሊቸው የሕግ ዴንጋጌዎች ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

 በዚህ ጉዲይ ክርክር ያስነሣው በቤት ቁጥር 61ዏ የተመዘገበው ቤት በፉት የአሁን መሌስ ሰጭ የወ/ሮ ተዋበች 
ዯመቀ የግሌ ሀብት የነበረው የቤት ቁጥር 419 ተሸጦ በግዥ የተገኘ ስሇመሆኑ የማያከራክር የፌሬ ጉዲይ ስሇመሆኑ 
በየዯረጃቸው የተሰጡት የውሣኔ ግሌባጮች አስረጂ ናቸው፡፡ በዚህ ጉዲይ አከራካሪ ነጥብ ሆኖ የተገኘውና በዚህ ሰበር ሰሚ 
ችልት ትርጉም የሚያሰጥ ሆኖ የተገኘው ከጋብቻ በፉት የነበረ ሀብት በመሆኑ የተነሣ የነበረን የግሌ ሀብት በመሸጥ ላሊ 
ቤት በግብይት በግዥ በተገኘ ጊዜ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 58/2/ በተዯነገገው መሠረት 
አሇመፇፀም የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴን ነው? የሚሇው ነው፡፡ 

 በመሠረቱ ባሌ ወይም ሚስት ጋብቻቸውን በሚፇጽሙበት ጊዜ በየግሌ የነበሯቸው ንብረቶች የግሌ ንብረቶቻቸው 
ሆነው እንዯሚቀጥለ በዚሁ ሕግ አንቀጽ 57 ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ አኳኋን የግሌ የነበረ ንብረት በግብይት የተነሣ ዒይነቱን 
ሇውጦ በተገኘ ጊዜ የግሌ ሆኖ እንዱቆይ ሇማዴረግ በአንቀጽ 58 የተመሇከተውን በመረዲት አስቀዴሞ ሉፇፀም እንዯሚገባ 
የሕጉ አዯራዯር ቅዯም ተከተሌ ያስገነዝባሌ፡፡ በመርህ ዯረጃ በአንቀጽ 58/1/ እንዯተመሇከተው ባሌና ሚስት ከተጋቡ በኋሊ 
አንደ የግሌ ሀብቱ በሆነ ንብረት ሇውጥ ያገኘው ወይም በግሌ ገንዘቡ የገዛቸው ወይም የግሌ ንብረቱን ሸጦ የሚያገኘው 
ገንዘብ የግሌ ሀብቱ ይሆናሌ በሚሌ ከተቀመጠ በኋሊ በዚህ ሁኔታ የተነሣ ንብረቱ የግሌ ይባሌሌኝ ብል 1ኛው ወገን 
ጥያቄ ሲያቀርብና ፌርዴ ቤት ሲያፀዴቀው ብቻ ነው በማሇት በተሇየ ሁኔታ አስቀምጧሌ፡፡ ይኸው በአንቀጽ 58/2/ 
መሠረት በስርዒቱ አሇመፇፀሙ የሚያስከትሇው ውጤት ምንዴነው? ሇሚሇው ጥያቄ አንቀጽ 58 በእራሱ ገሊጭ እንጂ 
ሇትርጉም በር የከፇተ ሆኖ አይገኝም፡፡ 
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 ዴንጋጌው ግሌፅነት ይጎዴሇዋሌ ከተባሇም ዴንጋጌዎችን እርስ በእርሣቸው አስተሳስረን ሌንመሇከት ይገባሌ ፡፡ 
የአንቀጽ 57 እና 58 ርዔሰ ጉዲዮች ቁጥር 1 እና 2 በሚሌ የተያያዙ በመሆናቸው ከጋብቻ በፉት የነበረ ሀብት የግሌ ሆኖ 
የሚቀጥሇው በማናቸውም ዒይነት ምክንያት ዒይነቱን ካሌሇወጠ እና ሇውጦ ከተገኘም የግሌ ሀብት እንዯሆነ ሉቀጥሌ 
እንዯሚገባ፣ በዚህ መሠረት የግሌ ሀብት ሆኖ ሉቀጥሌ የሚገባው ግን በሌዋጭ የተገኘው ሀብት የነበረውን የግሌነት 
አቋም ይዞ እንዱቀጥሌ በፌ/ቤት ቀርቦ የፀዯቀ እንዯሆነ ብቻ ስሇመሆኑ እነዚህ ተያያዥነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች በግሌጽ 
ያመሇክታለ፡፡ ይህን በአንቀጽ 58/2/ የተመሇከተውን ማሟያ አሇመተግበር የሚያስከትሇው ሕጋዊ ውጤት ወሰን በእነማን 
ሊይ ያተኮረ ነው የሚሇውም ቢሆን አሻሚ በመሆኑ ትርጉም ያስፇሌገዋሌ፤ ሇመተርጎምም የሕግ አውጭውን ሀሣብ 
መፇሇግ ይበጃሌ ወዯሚሌ መዯምዯሚያ የሚያዯርስ አይዯሇም፡፡ በመሠረቱ ከትርጉም ዘዳዎች አንደ የሕግ አነጋገር ግሌጽ 
ሆኖ በተገኘ ጊዜ ሕጉን እንዲሇ ሥራ ሊይ ማዋሌ እንጅ በትርጉም ሽፊን ከሕጉ ይዘት መራቅ የሚያስፇሌግ አይዯሇም፡፡ 
ይተርጎም እንኳ ቢባሌ የሕግ አውጭው ሀሣብ ምን ነበረ ከሚሇው መነሻ ይሌቅ የሕጉን ዴንጋጌዎች እርስ በእርሣቸው 
አስተሳስሮ ማየቱ ሇትክክሇኛው ትርጓሜ የሚያዯርስ ነው፡፡ በዚህም መሠረት በዚሁ ሕግ አንቀጽ 62/2/ "----በዚህ ሕግ 
አንቀጽ 58 ንዐስ አንቀጽ 2 መሠረት የአንዯኛው ተጋቢ የግሌ ሀብት ነው ካሌተባሇ በቀር ባሌና ሚስቱ ከተጋቡ በኋሊ 
በግብይት የሚያገኙት ንብረት ሁለ የጋራ ሀብታቸው ይሆናሌ” በማሇት የባሌና ሚስትን የጋራ ሀብት በሚዯነግገው ክፌሌ 
መጠቀሱ በአንቀጽ 58/2/ የተመሇከተውን ሥርዒት አሇመፇፀም የሚያስከትሇው ውጤት የተጋቢዎች የጋራ ሀብት የቱ 
ነው ሇሚሇው ጉዲይ ተፇፃሚ መሆኑን በግሌጽ የሚያመሇክት ነው፡፡ 

ስሇሆነም የአሁን መሌስ ሰጭ ከጋብቻ በፉት የነበራቸውን የግሌ ሀብት በቁጥር 419 የተመዘገበውን ቤት በጋብቻ 
ሊይ እያለ በመሸጥ በቤት ቁጥር 61ዏ የተመዘገበውን ቤት ሲገዙ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ አዋጅ ቁጥር 213/92 አንቀጽ 
58/2/ ሆነ በጊዜው ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት በነበረው ሕግ መሠረት በግብይት የተገኘው ቤት የግሌ ሆኖ ይቀጥሌ ዘንዴ 
አቅርበው በሚመሇከተው ክፌሌ አሇማፀዯቃቸው እስከተረጋገጠ ዴረስ ክርክር ያስነሣው እና በቁጥር 61ዏ የተመሇከተው 
ቤት የባሌና ሚስቱ የጋራ ሀብት ነው ብሇናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1/ በዴሮው አጠራር በወረዲ 28 ቀበላ ዏ1 በአሁኑ አጠራር ዯግሞ በየካ ክ/ከተማ ቀበላ 19 ክሌሌ ውስጥ 
የሚገኘው እና በቤት ቁጥር 61ዏ የተመዘገበው ቤት የአመሌካችና የመሌስ ሰጭ/ የባሌና ሚስት/ የጋራ ሀብት 
ስሇሆነ እንዯ ከፌተኛው ፌ/ቤት ውሣኔ እኩሌ ይካፇለ፡፡ 

2/ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በኮ/መ/ቁ. 12164 ታህሣሥ 24 ቀን 1998 ከሰጠው ውሣኔ ይህንን ቤት 
በሚመሇከት ብቻ የሰጠው ውሣኔ እና የፋዳራሌ ጠ/ፌ/ቤት በፌ/ብ/ይ/መ/ቁ. 27393 መጋቢት ዏ9 ቀን 2ዏዏዏ 
ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ. 348/1/ ተሽረዋሌ፡፡ 

3/ የከፌተኛው ፌ/ቤት በኮ.ቁ. 44232 መስከረም 29 ቀን 1999 ዒ.ም የሰጠው ውሣኔ ፀንቷሌ፡፡ ወጭና ኪሣራ 
የየራሣቸውን ይቻለ፡፡ ተዘግቷሌ፡፡ 

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

 

የሏሣብ ሌዩነት 

 ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ከመጋባታቸው በፉት የግሌ ቤታቸው የነበረውን የቤ.ቁ. 419 የሆነውን ቤት ከአመሌካች 
ጋር ከተጋቡ በኋሊ ሸጠው በምትኩ የቤ.ቁ. 61ዏ መግዛታቸው ተረጋግጧሌ፡፡ ከፌ ብል በአብሊጫው ውሣኔ ሊይ 
እንዯተመሇከተው ባሌና ሚስት ከተጋቡ በኋሊ አንደ የግሌ ሀብቱ በሆነ ንብረት ሇውጥ ያገኘው ወይም በግሌ ገንዘቡ 
የገዛቸው ወይም የግሌ ንብረቱን ሸጦ የሚያገኘው ገንዘብ የግሌ ሀብቱ ሉሆን እንዯሚችሌና ይህም ተፇፃሚ ሉሆን 
የሚችሇው በግብይት የተገኘው ንብረት የግሌ ይባሌሌኝ ብል አንዯኛው ወገን ጥያቄውን ሇፌ/ቤት አቅርቦ ጥያቄውን ፌ/ቤት 
ሲያፀዴቀው እንዯሆነ በተሻሻሇው የቤተሰብ ሕግ በአንቀጽ 58/1/ እና /2/ ሊይ ተመሌክቷሌ፡፡ 
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 የግሌ ንብረት ተሸጦ በላሊ ንብረት ሲተካ ወይንም በላሊ ንብረት ሲሇወጥ የኋሊኛው ንብረት የግሌ እንዱባሌሇት 
የሚፇሌገው ወገን ጥያቄውን ሇፌ/ቤት ማቅረብ የሚጠበቅበት በሽያጭ ወይንም በሇውጥ የተገኘው ንብረት በጋብቻ ውስጥ 
ከተፇራ ንብረት ጋር የመቀሊቀሌ አጋጣሚ ሉፇጠር ስሇሚችሌ ከጋራ ንብረት ያሌተቀሊቀሇ መሆኑን ጭምር በማሣየት 
የግሌ ሀብት መሆኑን ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ ከሕጉ ዒሊማ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ከጋብቻ በፉት የነበራቸውን ቤት በጋብቻ ጊዜ ሸጠው በዚያው የሽያጭ ገንዘብ ሇክርክሩ 
ምክንያት የሆነውን ቤት ገዝተዋሌ፡፡ ከጋብቻ በፉት የነበራቸውን ቤት ሸጠው በዚያው ገንዘብ በጋብቻ ጊዜ ላሊ ቤት 
መግዛታቸው ሲታይ ከጋራ ንብረት ጋር ግብይቱ ተቀሊቅሎሌ የሚያሰኝ ካሇመሆኑም በሊይ ስሇመቀሊቀለም አመሌካች 
አሊስረደም፡፡ በዚህ ሁኔታ የተገኘን ቤት የግሌ ነው እንዱባሌ በፌ/ቤት እንዱፀዴቅ በማዴረግ ተጨማሪ ማረጋገጫ ማግኘት 
ከሕጉ ዒሊማ አኳያ ተገቢነት ያሇው አይሆንም፡፡ 

 በእርግጥ ተጠሪ የግሌ ቤታቸውን ሸጠው ላሊ ንብረት ገዝተው ቢሆን ኖሮ ይሄው በግብይት የተገኘ ላሊ ንብረት 
ጠቀሜታው /purpose/ የተሇየ ከመሆኑ አንፃር ሇትዲር ጥቅም አስፇሊጊ እንዯሆነ ታምኖበት እንዯተገዛና ከጋራ ንብረት 
ጋር የመቀሊቀሌም ዔዴለ የሰፊ እንዯሚሆን ስሇሚገመት በዚህ መሌኩ የተገኘ ንብረት የግሌ እንዱባሌ በፌ/ቤት ካሌፀዯቀ 
በስተቀር የጋራ ንብረት እንዯሚሆን ከሕጉ ዒሊማ አኳያ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን አስቀዴሞ የነበረን ቤት በትዲር ጊዜ 
ሸጦ በላሊ ቤት መተካት ወይንም አስቀዴሞ የነበረን መኪና ሸጦ በላሊ መኪና መተካት ከጋራ ንብረት ጋር የመቀሊቀሌ 
ዔዴለ ጠባብ እንዯሆነ ስሇሚገመት በዚህ ሁኔታ የተገኘን ንብረት የግሌ ነው እንዱባሌ ተጨማሪ ማረጋገጫ ከፌ/ቤት 
እንዱገኝ መጠየቅ ሕጉ ይዞት ከተነሣው ዒሊማ ጋር የተጣጣመ ነው ሇማሇት አያስዯፌርም፡፡ 

 ሲጠቃሇሌም ምንም እንኳን የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሇክርክሩ ምክንያት የሆነው ቤት የተጠሪ የግሌ ንብረት 
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ የዯረሰበት ዴምዲሜ በአብሊጫው ውሣኔ ሊይ እንዯተመሇከተው ከተሣሣተ የመነሻ ሃሣብ /premise/ 
ቢሆንም ቤቱ የተጠሪ የግሌ ንብረት ነው በማሇት የዯረሰበት ዴምዲሜ ግን ከውጤት አኳያ ተገቢነት ያሇው ስሇሆነ ይሄው 
ውሣኔ ምክንያቱ ተሇውጦ ሉፀና ይገባሌ በማሇት ስሜ በተራ ቁጥር 4 ሊይ የተመሇከተው ዲኛ በአብሊጫ ዴምጽ ከተሰጠው 
ውሣኔ በሃሣብ ተሇይቻሇሁ፡፡ 

የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት 

ተ.ወ 
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