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     የሰ/መ/ቁ. 59882 

የካቲት 21 ቀን 2003 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        ሏጎስ ወሌደ 

       ዲኜ መሊኩ 

      ተሻገር ገ/ሥሊሴ 

       ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ አሰገዯች ዘርጋው ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ አየሇ ንዲኔ ጠበቃ አቶ ዘነበ አሰፊ ቀረቡ 

       መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት የሰበር ማመሌከቻ ስሊቀረቡ ነው፡፡ የክርክሩ መነሻ ተጠሪ ሇፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ 
ፌርዴ ቤት ያቀረቡት የክስ ማመሌከቻ ነው፡፡  ተጠሪ በሥር ፌርዴ ቤት በከሳሽነት ቀርቦ ተከሳሽ 
/አመሌካች/ መጋቢት 19 ቀን 2000 ዓ.ም በተዯረገ የብዴር ውሌ ስምምነት ብር 105‚000 /አንዴ 
መቶ አምስት ሺህ ብር/ ወስዯዋሌ፡፡ ተከሳሽ /አመሌካች/ የተበዯሩትን ገንዘብ እስከ ሰኔ 19 ቀን 
2000 ዓ.ም ዴረስ ሉከፌለ በዚህ ጊዜ ውስጥ ካሌከፇለ ቅጣት ብር 30‚000 /ሰሊሣ ሺህ ብር/ 
ጨምረው ሉከፌለ ተስማምተዋሌ፡፡  ተከሳሽ የብዴር ገንዘቡን በውለ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ 
ያሌከፇለ በመሆኑ ብር 135‚000 /አንዴ መቶ ሰሊሣ አምስት ሺህ ብር/ ከህጋዊ ወሇዴ ጋር 
እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ የሚሌ ክስ አቅርበዋሌ፡፡  አመሌካች በሥር ፌርዴ ቤት በተከሳሽነት ቀረበው 
ከከሳሽ /ተጠሪ/ ጋር የብዴር ውሌ ያዯረግሁ መሆኑ አይካዴም፡፡ ሆኖም ከሳሽ /ተጠሪ/ ውለን 
ካስፇረሙኝ በኃሊ የውለን ኮፑ ሊምጣ ብለው ገንዘቡን ሣይሰጡኝ በመሰወራቸው ጉዲዩን በሽምግሌና 
ስከታተሌ ቆይቼ አሁን በወንጀሌ ከስሽ መያዣ ወጥቶባቸዋሌ፡፡ ስሇሆነም ከሳሽ /ተጠሪ/ የብዴር ውለ 
ገንዘቡን ተቀብያሇሁ ብዬ ከፇረምኩ በኃሊ ገንዘቡን ሣይሰጠኝ የተሰወረ በመሆኑ ውለ ፇራሽ ተዯርጎ 
ክሱ ውዴቅ እንዱዯረግሌኝ በማሇት መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡  የሥር ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክርና 
ማስረጃ ከመረመረ በኃሊ ተከሳሽ /አመሌካች/ ብር 105‚000 በብዴር ከከሳሽ /ተጠሪ/ የወሰደ መሆኑን 
በመግሇፅ መጋቢት 19 ቀን 2000 ዓ.ም በተዯረገው የብዴር ውሌ ሊይ ፇርመዋሌ፡፡ ስሇሆነም ተከሳሽ 
/አመሌካች/ በውሌ ወስጃሇሁ ብሇው በፅሐፌ ያረጋገጡትን ገንዘብ ተጠሪ /ከሳሽ/ ያሌሰጠኝ መሆኑን 
በሰው ምስክር ሊስተባብሌ በማሇት ያቀረቡት ክርክር የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2005/1/ እና 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2006 ዴንጋጌዎችን የሚቃረን በመሆኑ የህግ መሠረት የሇውም፡፡ ውለ 
በተንኮሌ የተዯረገ አይዯሇም ውለ ሇሞራሌና ሇህግ ተቃራኒ አይዯሇም፡፡  ስሇሆነም ተከሳሽ 
/አመሌካች/ የተበዯሩትን ብር 105‚000  በውለ የተስማሙትን የቅጣት ገንዘብ ብር 30‚000 በዴምሩ 
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135‚000 /አንዴ መቶ ሰሊሣ አምስት ሺህ ብር/ ከሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ ዘጠኝ 
ፏርስንት ወሇዴ ጋር ይከፇለ በማሇት ወሰኗሌ፡፡ 

አመሌካች በዚህ ውሣኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡  
የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኃሊ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤት 
የሰጠውን ውሣኔ አፅንቶታሌ አመሌካች ነሏሴ 17 ቀን 2002 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ በእኔና 
በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ውሌ በተንኮሌ ሊይ የተመሠረተና ተጠሪ ግዳታቸውን ያሌተወጡበት 
ውሌ ነው፡፡ በውለ የተገሇፀውን ገንዘብ ያሌሰጡኝ መሆኑን በምስክሮች ሇማስረዲት ያቀረብኩት ጥያቄ 
የበታች ፌርዴ ቤቶች ውዴቅ ማዴረጋቸው የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1704 እና የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2009/1/ን ያሊገናዘበና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ 
በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካችና እኔ ያዯረግነው የብዴር ውሌ ገንዘቡን 
መውሰዲቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ አመሌካች ተዋዋይ እንጅ ሶስተኛ ወገን ባሇመሆናቸው የፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2009 በጉዲዩ አግባብነት የሇውም፡፡  ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች የፌታብሓር ህግ አንቀፅ 
2005 እና አንቀፅ 2006ን መሠረት በማዴረግ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የላሇበት 
በመሆኑ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ እንዱዯረግሌኝ በማሇት ህዲር 29 ቀን 2003 ዓ.ም በፅሐፌ 
ባቀረቡት መሌስ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች ታህሣሥ 14 ቀን 2003 ዓ.ም በተፃፇ የመሌስ መሌስ 
ተጠሪ ውለ መፇረሙን እንጂ ውለ መፇፁሙን አሊስረዲም፡፡  እኔ ውለ ከተፇረመ በኃሊ የብዴር 
ገንዘቡን ያሇሰጠኝ መሆኑን በማስረጃ ሇማስተባበሌ ያቀረብኩት ጥያቄ አሊግባብ ተከሌክያሇሁ በማሇት 
ተከራክረዋሌ፡፡ 

ከሥር የክርክሩ አመጣጥና በሰበር ግራ ቀኙ ያቀረቡት ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን 
እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ብር 
105‚000 /አንዴ መቶ አምስት ሺህ ብር/ የብዴር ገንዘብ ሇተጠሪ እንዱከፌለ የሰጡት ውሣኔ 
በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም; የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ብር 30‚000/ሰሊሣ ሺህ ብር/ እና 
ወሇዴ ሇተጠሪ እንዱከፌለ የሰጡት ውሣኔ በአግባቡ ነው ወይስ አይዯሇም የሚለት ጭብጦች 
መታየት ያሇባቸው ሆነው አግኝተናቸዋሌ፡፡ 

1. የመጀመሪያውን ነጥብ በተመሇከተ አመሌካች ከተጠሪ ብር 105‚000/አንዴ መቶ አምስት ሺህ 
ብር/ በብዴር ከተጠሪ ተቀብሇው የወሰደ መሆኑን አመሌካችና ተጠሪ መጋቢት 19 ቀን 2000 ዓ.ም 
ባዯረጉት የብዴር ውሌ አረጋግጠው ፇርመዋሌ፡፡ አመሌካች ውለ በተንኮሌ የተዯረገ ነው፡፡ ተጠሪ 
ከፇረምኩሇት በኃሊ በውለ ሊይ የተጠቀሰውን ገንዘብ አሌሰጠኝም፡፡ ውለ መሠረታዊ ስህተት ያሇበት 
ስሇሆነ ፇራሽ ነው የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ከተጠሪ በውለ የተገሇፀውን ገንዘብ 
ሇመበዯር ወዯውና ፇቅዯው የብዴር ውሌ ስምምነት ያዯረጉ መሆኑንና በብዴር ውለ ሊይ የፇረሙ 
መሆኑ በአመሌካች የተካዯ ፌሬ ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ከዚህ የምንረዲው አመሌካችና ተጠሪ ያዯረጉት 
የብዴር ውሌ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1698 በተዯነገገው መሠረት መሠረታዊ ስህተት የላሇበት 
በመሆኑና ውለ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1704 በሚዯነግገው መሠረት በተንኮሌ የተዯረገ ስሇመሆኑ 
ማረጋገጫ ያሌቀረበበት በመሆኑ አመሌካች ውለ ፇራሽ ነው በማሇት የሚያቀርቡት ክርክር የህግ 
መሠረት ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 
   የአመሌካች ክርክር በባህሪው የብዴር ውሌ ስምምነት ሲዯረግ ውለ ጉዴሇት አሇበት 
የሚሌ ሣይሆን ተጠሪ በብዴር ውለ መሠረት የብዴር ገንዘቡን አሌሰጠኝም በውለ የተገሇፀውን 
ግዳታውን አሌተወጣም የሚሌ ነው፡፡ ተጠሪ በበኩሊቸው አመሌካች የብዴር ገንዘቡን የተቀበለ 
መሆኑን በነፃ ፇቃዲቸው አንብበው ተስማምተው በፉርማቸው ያረጋገጡ መሆኑን መጋቢት 19 ቀን 
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2000 የተዯረገው የብዴር ውሌ አስረጅ ነው፡፡ ስሇዚህ አመሌካች ገንዘብን አሌተቀበሌኩም በማሇት 
የሚያቀረቡት ክርክር ተገቢ አይዯሇም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችና ተጠሪ መጋቢት 19 ቀን 
2000 ዓ.ም ያዯረጉት ውሌ አመሌካች  በውለ ሰነዴ የተገሇፀውን ገንዘብ ከተጠሪ ተቀብሇው የወሰደ 
ስሇመሆኑ ሙለ እምነት የሚጣሌበት በቂ መስረጃ እንዯሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2005 ንዐስ 
አንቀፅ 1 የተዯነገገ በመሆኑና አመሌካች በብዴር ውለ ሊይ ከተጠሪ ገንዘብ የተቀበለ መሆኑን 
የሚገሌፀውን ህግ በሰው ምስክር ወይም በህሉና ግምት ማስረጃ በማቅረብ ሇማስተባበሌ 
እንዯማይፇቅዴሊቸው በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2006 ንዐስ አንቀፅ 2 አስገዲጅ ዴንጋጌ የተዯረነገገ 
በመሆኑ አመሌካች ገንዘቡን ያሌተቀበሌኩ መሆኑን በምሰክር እንዲሊስረዲ የበታች ፌርዴ ቤቶች 
አሊግባብ ከሇከለኝ በማሇት ያቀረቡት አቤቱታ የህግ መሠረትና ዴጋፌ ያሇው ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 
አመሌካች በብዴር ውለ ገንዘብ እንዯተቀበለ የሚገሌፀውን ሀይሇ ቃሌ ሇመቃወም የሚችለት ተጠሪ 
ቃሇ መሀሊ እንዱፇፅም በመጠየቅ እንዯሆነ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2006 ንዐስ አንቀፅ 1 
ተዯንግጓሌ፡፡  አመሌካች ተጠሪ ቃሇ መሀሊ እንዱፇፅምሊቸው ያቀረቡት ክርክር ያላሇ መሆኑን 
ከሥር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተገንዝበናሌ፡፡ በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤቶች የአመሌካችን ክርክር 
ውዴቅ በማዴረግ አመሌካች የተበዯሩትን ብር 105‚000 /መቶ አምስት ሺህ ብር / ሇተጠሪ 
እንዱከፌለ የሰጡት ውሣኔ ከሊይ የተገሇፁትን የህግ ዴንጋጌዎች መሠረት ያዯረገና የህግ ስህተት 
የላሇበት በመሆኑ የአመሌካችን አቤቱታ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

2. ሁሇተኛውን ጭብጥ በተመሇከተ አመሌካች መጋቢት 19 ቀን 2000 ዓ.ም በብዴር የወሰደትን 
ገንዘብ እስከ ሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ሇመመሇስ የብዴር ገንዘቡን እስከ ሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም 
ካሌመሇሱ መቀጫ ብር 30‚000 /ሰሊሳ ሺህ ብር/ ሇተጠሪ ሇመክፇሌ ተስማምተዋሌ፡፡ አንዯኛው ወገን 
ግዳታውን ያሌፇፀመ ወይም አጉዴል ወይም አዘግይቶ የፇፀመ እንዯሆነ የሚከፌሇውን መቀጮ 
ተዋዋዬቹ አስቀዴመው በውሊቸው ሇመወሰን እንዯሚችለ በመሠረታዊ መርህነት በፌታሓር ህግ 
ቁጥር 1889 ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም ከዚህ ጠቅሊሊ መርህ የሚገዴቡ በሌዩ ሁኔታ የተዯገነጉ 
ዴንጋጌዎች ተዋዋዬች የሚያዯርጉትን የመቀጫ ስምምነት መጠን የሚገዯቡና የሚከሇክለ በሆነ ጊዜ 
የፌታብሓር ህግ ቁጥር 1889 ዴንጋጌ ተጠቃሽና ተፇፃሚ የሚሆንበት ምክንያት የላሇ መሆኑን 
ተቀባይነት ካሇው የህግ ዴንጋጌዎች አተረጓጎም ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ የብዴር ገንዘብ አመሊሇሱን 
አስመሌክቶ ተበዲሪው የብዴር ገንዘቡን በውለ በተጠቀሰው ጊዜ ከመክፇሌ የዘገየ እንዯሆነ 
ሇአበዲሪው በኪሣራ መሌክ የሚከፌሇው በፌታብሓር ህጉ በተዯነገገው መሠረት የወሇዴ ገንዘብ 
እንዯሆነ በፌታብሏር ህግ ቁጥር 2489 ንዐስ አንቀፅ 1 የተዯነገገ ሲሆን በህግ ከተፇቀዯው የወሇዴ 
መጠን በሊይ ተበዲሪው መቀጫ እንዱከፇሌ የሚዯረግ ስምምነት ፇራሸ እንዱሆን በፌታብሓር ህግ 
ቁጥር 2489 ንዐስ አንቀፅ 2 በግሌፅ ተዯንግጓሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ አመሌካች በተጠሪ በብዴር 
የወሰደትን ገንዘብ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ማሇትም እስከ ሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ካሌመሇሱ ብር 
30‚000 /ሰሊሣ ሺህ ብር/ ሇተጠሪ ሇመክፇሌ ያዯረጉት ስምምነት የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2489 
ንዐስ አንቀፅ 2 አስገዲጅ ዴንጋጌን የሚጥስና ህጋዊ ውጤት የላሇው ነው፡፡  በመሆኑም የበታች 
ፌርዴ ቤቶች አመሌካች በመቀጫ መሌክ በተጠሪ ብር 30‚000 /ሰሊሣ ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ ያዯረጉት 
ስምምነት በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1889 ከተዯነገገው ጠቅሊሊ መርህ በተሇየ ሁኔታ በፌታብሓር 
ሔግ ቁጥር 2489 ንዐስ አንቀፅ 2 ክሌከሊ የተዯረገበት መሆኑን ሣያገናዝቡ የሰጡትና መሠረታዊ 
የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ከሊይ ከተገሇፀው በተጨማሪ አመሌካች በብዴር ውለ መሠረት ገንዘቡን በወቅቱ 
ባሇመመሇሳቸው መቀጫ ሇተጠሪ ብር 30‚000 /ሰሊሣ ሺህ ብር/ እንዱከፌለ በወሰኑት የበታች ፌርዴ 
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ቤቶች በተዯራቢነት አመሌካች የዋናውን ብዴርና የመቀጫ ገንዘቡ ከሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ 
የሚታሰብ ዘጠኝ ፏርሰንት ወሇዴ እንዱከፌለ የሰጡት ውሣኔ ህጋዊ መሠረት የላሇውና 
የአመሌካችና የተጠሪን የብዴር ውሌ ስምምነት መሠረታዊ ይዘትና የሚያስከትሇውን ህጋዊ ውጤት 
ግንዛቤ ውስጥ ያሊስገባና መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበት ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ስሇሆነም የበታች ፌርዴ ቤቶች አመሌካች ሇተጠሪ ብር 105‚000 /አንዴ መቶ አምስት 
ሺህ ብር/ የሆነውን የብዴር ገንዘብ ብዴሩ መመሇስ ካሇበት ከሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ 
ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርስንት ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ የሰጡት ውሣኔ የህግ ስህተት የሇበትም፡፡ ሆኖም 
አመሌካች ሇተጠሪ መቀጫ ብር 30‚000 /ሰሊሣ ሺህ ብር/ ከሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ 
ከሚታሰብ ዘጠኝ ፏርስንት ወሇዴ ጋር እንዱከፌለ የሰጡት ውሣኔ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2489 
ንዐስ አንቀፅ 2 አስገዲጅ ዴንጋጌን የሚጥስና መሠረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡  በላሊ 
በኩሌ አመሌካች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2009 ንዐስ አንቀፅ 1 ዴንጋጌን በመጥቀስ በብዴር ውለ 
ሊይ ገንዘብ ተቀብያሇሁ በሚሌ አገሊሇፅ የተፃፇው ቃሌ ሀሰተኛ መሆኑን በምስክር ሇማስተባበሌ 
ያቀረቡት ጥያቄ የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2009 ንዐስ አንቀፅ 1 ይዘትና ተፇፃሚነት ያገናዘበ ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡ በፌታብሓር ህግ ቁጥር 2009 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት በውሌ ሰነዴ የተፃፇን ቃሌ 
ሀሰተኛ መሆኑን በማናቸውም አይነት ማስረጃ ሇማስተባበሌ ሰነደን የፃፇው ወይም የተቀበሇው 
የመንግስት መሥሪያ ቤት ባሇሥሌጣን አሇመሆኑን በውለ ሊይ የተፃፇውን ቃሌ ሇማስተባበሌ ጥያቄ 
ያቀረበው ሰው የውለ ተዋዋይ ሣይሆን ሶስተኛ ወገን ተከራካሪ መሆኑን ማረጋገጥ እንዯሚገባ 
በግሌፅ ይዯነግጋሌ፡፡ 

 በያዝነው ጉዲዩ የአመሌካችና የተጠሪ ውሌ በመንግስት መሥሪያ ቤት ባሇስሌጣን 
የፃፇው ወይም የተቀበሇው ሰነዴ አሇመሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም በውለ ውስጥ ያሇውን ቃሌ 
ሀሰተኛነት ሇማስተባበሌ የጠየቁት አመሌካች የብዴር ውለ ተዋዋይ ወገን እንጂ ሶስተኛ ወገን 
ተከራካሪ አይዯለም፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የፌታብሓር ህግ ቁጥር 2009 ዴንጋጌዎችን በመጥቀስ 
የውለን ቃሌ ሀሰተኛነት በምስክር ሇማስረዲት ያቀረቡት ጥያቄ የህግ መሠረት ያሇው ሆኖ 
አሊገኘነውም፡፡  በመሆኑም የበታች ፌርዴ ቤት ብር 30‚000 /ሠሊሣ ሺህ ብር/ መቀጮና ሇዚህ 
የመቀጮ ገንዘብ ከሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ የሚታሰብ ወሇዴ አመሌካች ሇተጠሪ እንዱከፌለ 
የሰጡት የውሣኔ ክፌሌ ብቻ መሠረታዊ የህግ ስህተት ያሇበትና በፌታብሓር ሥነ ሥርዓት ሔግ 
ቁጥር 348 ንዐስ አንቀፅ 1 መሠረት ሉሻሻሌ የሚገባው ነው በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሣ ኔ 

1. የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጀ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. አመሌካች ብር 105‚000 /መቶ አምስት ሺህ ብር/ ከሰኔ 19 ቀን 2000 ዓ.ም ጀምሮ ከሚታሰብ 

ወሇዴ ጋር ሇተጠሪ ይክፇለ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 
3. አመሌካች የመቀጫ ገንዘብ ብር 30‚000 /ሰሊሣ ሺህ ብር/ እና ይህ የመቀጫ ገንዘብ 

የሚወሌዯውን ወሇዴ ሇተጠሪ የመክፇሌ ግዳታና ኃሊፉነት የሇባቸውም ብሇናሌ፡፡ 
4. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሣራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ፡፡  
     መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 

ቅ/መ 
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