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የሰ/መ/ቁ. 49900 

                                             ሀምላ 19 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም 

            ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

                   ሂሩት መሇሰ 

                                 ብርሀኑ አመነው 

                   አሌማው ወላ 

                   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- 1. ወ/ሮ ሏመሌማሌ ዓሇሙ - ከጠበቃ ይነሡ በሊይ ጋር ቀረቡ 

            2. አቶ ዓሇሙ አበረቱኝ ቀረቡ 

ተጠሪ ፡- ወ/ሮ ሀረገወይን ዘሇቀ ከጠበቃ አቶ አብይ ዯግፋ ጋር ቀረቡ 

           መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

     ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት መስከረም 2ዏ ቀን 2ዏዏ2 
ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሊቀረቡ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ 
ቤት ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ከሳሽ አመሌካቾች ተከሳሾች በመሆን ተከራክረዋሌ፡፡ 

     የክርክሩን መነሻ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሣሽነት ቀርበው ያሇ ፌሊጏቴ በተንኮሌና በማስገዯዴ ሇአንዯኛ 
አመሌካች/አንዯኛ ተከሳሽ/ ሚያዝያ 18 ቀን 1999 ዓ.ም የስጦታ ውሌ እንዴፇፅም ያዯረገችኝ በመሆኑ የስጦታ 
ውለ እንዱፇርስና አንዯኛ ተከሳሽ/ አመሌካች/ ምንም አይነት ግንባታ እንዲታከናውን ይወሰንሌኝ በማሇት ያቀረቡት 
ክስ ነው፡፡ አመሌካችና በሥር በተከሳሽነት ቀርበው  

አመሌካች ወዯውና ፇቅዯው በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት ቀርበው ባዯረጉት የሥጦታ ውሌ መሠረት አንዯኛ አመሌካች 
ቤት ገንብተው እየኖሩበት የሚገኙ መሆኑን ገሌፀው የተጠሪ ጥያቄ ውዴቅ እንዱዯረግሊቸው ተከራክረዋሌ፡፡ የሥር 
ፌርዴ ቤት በተጠሪ በኩሌ ያቀረቡት ምስክሮች ሁሇተኛው አመሌካች ተጠሪ ሇአንዯኛ አመሌካች የስጦታ ውሌ 
እንዱፇርሙሊት ብቻና ማስፇራራት ይፇፅሙ ነበር ስጦታው ከመዯረጉ በፉት ሁሇተኛ አመሌካችና ተጠሪ ስጦታው 
መዯረግ አሇበት የሇበትም በሚሌ ምክንያት ይጨቃጨቁ ነበር በማሇት የመሰከሩ መሆኑን መዝግቦ በተጠሪ 
ሚያዝያ 18 ቀን 1999 ዓ.ም የተዯረገው የስጦታ ውሌ በማሣሣትና በተንኮሌ የተዯረገና ስህተት ያሇበት ስሇሆነ 
በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2442/3/ መሠረት የስጦታ ውለ ፇርሷሌ በማሇት ውሣኔ ሰጥቷሌ፡፡ አመሌካቾች በሥር 
ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇከፌተኛው ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ይግባኙን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርዓት ሔግ ቁጥር 337 መሠረት ሰርዞታሌ፡፡ 

     መስከረም 2ዏ ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካቾች አንዯኛ አመሌካች ብር 6ዏዏ.ዏዏዏ 
/ስዴስት መቶ ሺ ብር/ ያሊነሠ ወጭ በማውጣት ተጠሪ ከሁሇተኛው አመሌካች ጋር በመሆን ከነበራቸው ሰፉ ግቢ 
ከፊፌሇው 261 ካ.ሜ ቦታ ሊይ የነበረ ጅምር ቤት በውሌና ማስረጃ ጽ/ቤት ቀርበው በሰጧቸው ሊይ ትሌቅ ቤት 
ገንብተዋሌ፡፡ ተጠሪ የስጦታ ውለን በፇረሙበት ጊዜ መገዯዴም ሆነ ማታሇሌ ያሌተዯረገባቸው መሆኑን የተጠሪ 
ምስክሮች ሇፌርዴ ቤት አስረዴተው እያሇ፣ ከህጉ ጋር ምንም ግንኙነት የላሇው ሁኔታ የስጦታ ውለ እንዱፇርስ 
የተሰጠው ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 
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     ተጠሪ በበኩሊቸው የስጦታ ውለን ሲፇርሙ ተጠሪ በሁሇተኛ አመሌካች ስሇመገዯዲቸው የንስሀ አባታቸው 
መሥክረዋሌ፡፡ የሁሇተኛው አመሌካች አዴራጎት ባሌና ሚስት የጋራ ሀብታቸውን በማስተዲዯር በኩሌ እኩሌ 
መብት ያሊቸው መሆኑን የሚዯነግገውን ዴንጋጌ የሚቃረን በመሆኑ፣ የስጦታ ውለ እንዱፇርስ የተሰጠው ውሣኔ 
መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት ሰፉ ክርክር አቅርቧሌ፡፡ አመሌካቾች በቃሌ ክርክር የመሌስ መሌስ 
ሰጥተዋሌ፡፡  

     ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ 
ጉዲዩን እንዯመረመርነው ተጠሪ ሇአንዯኛ አመሌካች ያዯረጉት የጅምር ቤት ስጦታ ውሌ ይፇርሣሌ በማሇት 
የበታች ፌርዴ ቤቶች የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጭብጥ በዝርዝር መታየት ያሇበት 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

     ከሊይ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን ተጠሪ የህጉን መስፇርት የሚያሟሊ የውሌ ማፌረሻ ምክንያት ያሊቸው 
መሆኑን የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነታቸውን ተወጥተዋሌ ወይስ አሌተወጡም የሚሇውን ነጥብ አግባብነት 
ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

     የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሇአንዯኛ አመሌካች ያዯረጉት የስጦታ ውሌ እንዱፇርስ የወሰነው የፌትሏብሓር 
ሔግ ቁጥር 2442 ንዐስ አንቀጽ 3 ዴንጋጌ በመጥቀስ ነው፡፡ በእርግጥ የፌትሏብሓር ሔግ ዴንጋጌዎች የቀጥታ 
ንባብ የስጦታ ሰጭው ወራሾች ሰጭው በህይወት ሣሇ ስጦታው እንዱፇርስ ያቀረበውን ክስ ሇመቀጠሌ 
ስሇሚችለበት ሁኔታ የሚዯነግግ ዴንጋጌ ነው፡፡ ሆኖም የዴንጋጌውን መሠረታዊ ግብ እና አሊማ መሠረት 
በማዴረግ ስናገናዝበው ስጦታ ሰጭው በስህተት ወይም በተንኯሌ የተዯረገ ስጦታ እንዱፇርስሇት ክስ የማቅረብ 
መብት ያሇው መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2442 ዴንጋጌ በተያዘው ጉዲይ  

በቀጥታም ባይሆን በትርጉም ግንኙነት ያሇው ቢሆንም የስጦታ ውሌ ሇማፌረስ የሚያስችሌ " ስህተት" ምን 
አይነት ስህተት ነው; የስጦታ ውሌ በተንኮሌ ተዯርጓሌ ተብል የሚፇርሰው ምን ሁኔታዎችን ሲሟሊ ነው; 
የሚለትን መሠረታዊ ሁኔታዎች የሚዯነግግ ባሇመሆኑ እነዚህን ነጥቦች ሇመረዲት ስሇ ጠቅሊሊ ውሌ የተዯነገጉትን 
ዴንጋጌዎች ማገናዘብ አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

1. የስር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሇአንዯኛ አመሌካች ያዯረጉት የጅምር ቤት ስጦታ እንዱፇርስ የወሰነው የስጦታ 
ውለ በስህተት የተዯረገ መሆኑን በመግሇፅ ነው፡፡ 

    አንዴ ውሌ በመዋዋሌ የዯረሰው ስህተት የውሌ ማፌረሻ የሚሆነው ተዋዋዬቹ አስፇሊጊ አቋም ነው ሲለ 
በሚቀበለበት አኳኋን ሊይ የተዯረገ ስህተት ሲሆንና ውለ ሲፇፀም በአኳኋኑ በቅን ሌቦና አስፇሊጊ አቋም 
በሚሆነው ሊይ መሆኑ ሲገመት እንዯሆነ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1698 ተዯንግጓሌ፡፡ አንዴ ውሌ በስህተት 
ምክንያት የሚፇርሰው በተሇይ በውለ ዓይነት ሊይ ስህተቱ የዯረሰ እንዯሆነ ወይም አንዯኛው ተዋዋይ ወገን 
በሰጠው ቃሌ ስሇመሣሣቱ የሚያቀርበው መከራከሪያ ከፌ ያሇ አስረጅነት የሚያገኝ ሲሆን እንዯሆነ በፌትሏብሓር 
ሔግ ቁጥር 1699 ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ሚያዝያ 18 ቀን 1999 ዓ.ም ሇአንዯኛ አመሌካች 
በሰነድችና ውሌ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው ያዯረጉት ውሌ የስጦታ ውሌ መሆኑን ሣያውቁ በስህተት ያዯረጉት 
ስሇመሆኑ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በምስክርነት ቀርበው የሰጡት ቃሌ እንኳን አያረጋግጥም፡፡ ተጠሪ ሇአንዯኛ 
አመሌካች የጅምር የቤት ስጦታ እንዱያዯርጉ በተዯጋጋሚ በሽማግላዎች ሁሇተኛ አመሌካች እንዲስጠየቋቸው 
የምስክርነት ቃሌ ሰጥተዋሌ፡፡ ስሇዚህ ተጠሪ የስጦታ ውሌ ያዯረጉ መሆኑን አውቀውና ተገንዝበው ያዯረጉትና 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1698 እና በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1699 ዴንጋጌዎች በተዯነገገው መሠረት ውለን  

ሇማፌረስ የሚያስችሌ ስህተት የፇፀሙ መሆኑን በማስረጃ የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነታቸውን ያሌተወጡ መሆኑን 
የሥር ፌርዴ ቤት መዝገብ በማስቀረብ ተጠሪና ላልች ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃሌ በመመርመር 
ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪ ውሌ በማዋዋሌ ሥሌጣን ባሇው አካሌ ፉት ቀርበው የሚያዯርጉትን የስጦታ 
ውሌ መሆኑንና ስጦታ ተቀባይ አንዯኛ አመሌካች መሆናቸውን ሙለ ግንዛቤ ይዘውና በስጦታ የሚሰጡት ጅምር 
የመኖሪያ ቤት መሆኑን ተረዴተው ያዯረጉት የስጦታ ውሌ ሇማፌረስ የሚያስችሌ መሠረታዊ የሆነ ስህተት 
የፇፀሙ መሆኑን በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 1698 እና በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 1699 መሠረት ሣያስረደ 
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የበታች ፌርዴ ቤቶች የስጦታ ውለ የተፇፀመው በስህተት ስሇሆነ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ የህግ 
መሠረት የላሇው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

2. የሥር ፌርዴ ቤት ተጠሪ ሇአንዯኛ አመሌካች ያዯረጉት የጅምር የመኖሪያ ቤት ስጦታ እንዱፇርስ ሲወስን 
የጠቀሰው ላሊው ምክንያት የስጦታ ውለ በተንኮሌ የተዯረገ ነው የሚሌ ነው፡፡ 
አንዴ ውሌ በተንኮሌ የተዯረገ ውሌ ነው በሚሌ ምክንያት ፇራሽ የሚሆነው ከተዋዋዬቹ አንዯኛው ወገን 
ውለ እንዱያዯርግ ያዯረገው በሁሇተኛው ተዋዋይ ሊይ ተንኮሌ ባይዯርስበት ኖሮ ውሌ የማያዯርግ የነበረ 
መሆኑ ሲረጋገጥ እንዯሆነ ከፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 17ዏ4 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ 
ይቻሊሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የስጦታ ውሌ ከአንዯኛ አመሌካች ጋር እንዱያዯርጉ በሽማግላ የተጠየቁ 
መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ ከዚህ አንፃር ተጠሪን ሇማስፇረም እውነታውን የመዯበቅ ወይም ተጠሪ ዕውነታውን 
እንዲይረደ የሚያዯርጉ የተንኮሌ ተግባራት በአንዯኛ አመሌካች በኩሌ ስሇ መፇፀሙ ተጠሪ ሇሥር ፌርዴ 
ቤት አቅርበው ያሰሟቸው ምስክሮችም ሆኑ ተጠሪ የሰጡት የምስክርነት ቃሌ አሊስረደም፡፡ ተጠሪ 
በአንዯኛ አመሌካች በፇፀሙት የተንኮሌ ተግባር ምክንያት በሰነድችና ውሌ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው 
የስጦታ ውሌ የፇረሙ ስሇመሆኑ የማስረጃነት በማስረዲት የማስረዲት ሸክማቸውን ባሌተወጡበት ሁኔታ 
የበታች ፌርዴ ቤት የፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 2442 ንዐስ አንቀጽ 3”ን” በመጥቀስ ውለ በተንኮሌ 
የተዯረገ ስሇሆነ ፇራሽ ነው በማሇት የሰጡት ውሣኔ የስጦታ ውሌ እንዱፇርስሊቸው የጠየቁት ተጠሪ 
በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 17ዏ4 ዴንጋጌ መሠረት በተንኮሌ ውሌ የተዋዋለ ስሇመሆኑ ያቀረቡት ማስረጃ 
የላሇ መሆኑን ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. የሥር ፌርዴ ቤት በውሣኔው መዯምዯሚያ የስጦታ ውለ መፌረሻ ምክንያት አዴርጎ ባይገሌፀውም፤ 
ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤትና በሰበር የሚከራከሩት የስጦታ ውለን የፇረምኩት ባሇቤቴ /ሁሇተኛው 
አመሌካች/ በፇፀመብኝ ዛቻና ማስፇራራት ምክንያት ነው በማሇት ነው፡፡ ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት 
ቀርበው የሰጡት ውለን በሰነድችና ውሌ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው የፇረሙት ሁሇተኛ አመሌካች የስጦታ 
ውለን ካሌፇረምሽ ከዚህ ቤት መኖር አትችይም እያሇ ስሇአስፇራራኝና ስሇዛተብኝ ነው በማሇት 
የምስክርነት ቃሊቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ ተጠሪ ውለን እንዱፇርም የማስገዯዴና የማስፇራራትና የዛቻ 
ተግባራትን ተፇፅሞብኛሌ የሚለት በስጦታ ተቀባይዋ አንዯኛ አመሌካች ሳይሆን ከተጠሪ ጋር በስጦታ 
ሰጪነት ያፇረሙት በሁሇተኛ አመሌካች ነው፡፡ 

     ሁሇተኛ አመሌካች የስጦታ ውለ ተጠቃሚና ስጦታ ተቀባይ ባይሆኑም ተጠሪ የስጦታ ውለን 
እንዱፇፅሙ የማስገዯዴ ተግባር መፇፀማቸው ከተረጋገጠ  

የውለ ማፌረሻ ምክንያት ሉሆን እንዯሚችሌ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 17ዏ7 ንዐስ አንቀጽ 1 ተዯንግጓሌ፡፡ 
ስሇሆነም በውለ በስጦታ ሰጪነት ከተጠሪ ጋር ፇራሚ የነበሩት ሁሇተኛ አመሌካች ተጠሪ ውለን 
እንዱፇርሙ የማስገዯዴ ተግባር ፇፅመዋሌ ወይስ ወይም አሌፇፀሙም? የሚሇው ነጥብ ከፌትሏብሓር ሔግ 
ቁጥር 17ዏ6 ዴንጋጌዎች አንፃር መመዘን ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ አንዴ ውሌ በሀይሌ ሥራ ወይም 
በመገዯዴ የተፇፀመ ነው ተብል የሚፇርሰው፤ ተዋዋዩን ራሱን ወይም ወሊጆቹን ወይም ተወሊጆቹን ወይም 
ባሌን ወይም ሚስትን ከባዴና የማይቀር አዯጋ በህይወቱ፣ በአካለ፣ በክብሩ ወይም በንብረቱ እንዯሚመጣበት 
ያሳመነው ሲሆንና ተዋዋዩን ሥጋት ሊይ የጣሇው ሆኖ ሲገኝ እንዯሆነ ከፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 17ዏ6 ንዐስ 
አንቀጽ 1 እና ንዐስ አንቀፅ 2 ዴንጋጌዎች ሇመገንዘብ ይችሊሌ፡፡ 

     በህጉ መስፇርት በተዋዋዩ ሊይ የሚዯርሰው አዯጋ ከባዴ የማይቀር ነው የሚሌ እምነት የሚያሣዴርና 
ሇስጋት የሚዲርግ መሆኑን የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነት ውለ በመገዯዴ የፇፀምኩት ስሇሆነ ሉፇርስሌኝ 
ይገባሌ በማሇት የሚጠይቀው ወገን ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ የስጦታ ውለን የፇረምኩት ሁሇተኛ 
አመሌካች ውለን ካሌፇረምሽ እዚህ ቤት እትኖሪም በማሇት ስሊስፇራራንና ስሇዛተብኝ ነው የሚሌ ምስክርነት 
ቃሌ የሰጡ ሲሆን ላልችም ምስክሮች ተጠሪ ሁሇተኛ አመሌካችና ፇፅመውብኛሌ እያለ የነገሯቸው መሆኑን 
የሚመሰከሩ ናቸው፡፡ ሆኖም ዝቅተኛ አዯጋ የሚያስከትሌ መዴረሱን እርግጠኛ ያሌሆነ ዛቻና ማስፇራራት 
ተዯርጎብኛሌ በሚሌ ውለ እንዱፇርስ መጠየቅ እንዯማይቻሌና የሀይሌ ተግባሩ በህይወቱ ወይም በአካለ 
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ወይም በንብረቱ ሊይ ከባዴና የማይቀር አዯጋ እንዯሚዯርስበት የሚያሣምን መሆን እንዲሇበት በፌትሏብሓር 
ሔግ ቁጥር 17ዏ6 የተዯነገገ በመሆኑ ተጠሪ በሰነድችና ውሌ ምዝገባ ጽ/ቤት በመቅረብ ሇአንዯኛ አመሌካች 
የስጦታ ውሌ ያዯረግሁት ሁሇተኛው አመሌካች ውለን ካሌፇረምሽ እዚች ቤት አትኖሪያትም ብል ስሇዛተብኝና 
ስሊስፇራራኝ ነው በማሇት የስጦታ ውለ እንዱፇርስ ተጠሪ ያቀረቡት ጥያቄ በፌትሏብሓር ህግ ቁጥር 17ዏ7 
ንዐስ አንቀጽ 1 እና የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 17ዏ6 ዴንጋጌ መሠረት ያሊዯረገና ተቀባይነት የላሇው ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

     ስሇሆነም ተጠሪ ሚያዝያ 18 ቀን 1999 ዓ.ም በሰነድችና ውሌ ምዝገባ ጽ/ቤት ቀርበው በውሌ አዋዋይ 
ባሇሥሌጣን ፉት ፇርመው ሇአንዯኛ አመሌካች የጅምር የመኖሪያ ቤት ስጦታ ውሌ ያዯረጉት በፌትሏብሓር 
ህጉ ዴንጋጌዎች መሠረት በመሣሣት፤ በተንኮሌ ወይም በመገዯዲቸው መሆኑን የማስረዲት ግዳታና 
ኃሊፉነታቸውን አሌተወጡም፡፡ ተጠሪ በውሌ አዋዋይ ፉት የተዯረገ ውሌ ጉዴሇት ያሇበትና የሚፇርስበት በቂ 
ህጋዊ ምክንያት ያሇ መሆኑን በማስረጃ ሣያስረደና ሣያረጋግጡ የበታች ፌርዴ ቤቶች አንዴ ውሌ በስህተት 
የተዯረገ ነው፤ በተንኮሌ የተፇፀመ ወይም በመገዯዴ የተፇፀመ ነው ተብል የሚፇርሰውም ምን ምን 
ሁኔታዎች ተሟሌተው ሲገኙ አንዯሆነ ከሊይ በዘረዘርናቸው የፌትሏብሓር ህግ ዴንጋጌዎች የተቀመጠውን 
መሥፇርት ሣያገናዝቡ የስጦታ ውሌ በስህተትና በተንኮሌ የተፇፀመ ስሇሆነ እንዱፇርስ በማሇት የሰጡት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ ተሽሯሌ፡፡ 
 ተጠሪ እና ሁሇተኛ አመሌካች ሇአንዯኛ አመሌካች ሚያዝያ 18 ቀን 1999 ዓ.ም ያዯረጉት ጅምር 
የመኖሪያ ቤት ስጦታ ውሌ ህጋዊ አስገዲጅነትና ተፇፃሚነት ያሇው ውሌ ነው ብሇናሌ፡፡ 
 በዚህ ፌርዴ ቤት አመሌካቾችና ተጠሪ ያወጡትን ውጭ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምፅ ተሰጠ፡፡   

                               የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ፌ/ዘ 
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