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የሰ/መ/ቁ. 114398 

 ታህሳስ 25 ቀን 2009 ዒ.ም 

                                ዲኞች ፡-  አሉ መሃመዴ 

             ተኽሉት ይመስሌ 

            ቀነዒ ቂጣታ 

           ሰናይት አዴነው 

           ጳውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ዯስታ ኪዲነ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- ወ/ሮ አመቴ ኤርታቦ ጉዲዩ ተከታታይ ሌጣንጋ ኤርትቦ ቀረቡ  

መዝገቡ መርምረን ተከታዩን  ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የቤት ሽያጭ ውሌ ክርክር ሲሆን የተጀመርው በዯ/ብ/ብ/ሔ/ ሀዴያ ዞን  ሆሳዔና ከተማ 

ስተዲዯር የመጀመርያ ዯረጀ ፌ/ቤት ቤት ነው፡፡ በስር ፌ/ቤት አመሌካች ተከሳሽ በመሆን 

ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች በስር የክሌሌ ጥቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰበር ሰሚ ችልት ተፇፀመ 

ያለትን የህግ ስህተት ተጣርቶ እንዱወሰን የቀረበ ጉዲይ ነው፡፡  

የአሁኑ አመሌካች የስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክስ ይዘት ባጭሩ ከአሁኗ አመሌካች ያዯረጉት የቤት 

ሽያጭ ውሌ ህግን ያሌተከተሇ ውሌ ሇመዋዋሌ ህጋዊ ችልታ እንዯላሊቸው ዔዴሜያቸው 70 

አመት እንዯሆነ እንዱሁም በሌብ እና በነርቭ ህመም እንዯሚሰቃዩ በመግሇፅ ከአመሌካች ጋር 

የተዯረገው ውሌ መብት እና ጥቅማቸው የጎዲ በመሆኑ እንዱፇርስሊቸው ዲኝነት መጠየቃቸውን 

የሚያሳይ ነው፡፡  

አመሌካች ባቀረቡት መሌስም ተጠሪ ቤቱን ፇቅዯው እንዯሸጡት ሌጅ አሇመኖር ፣በበሽታ የተጠቁ 

መሆናቸው ውለ ሇማፌረስ ምክንያት እንዴማይሆን፣ቤቱ በእማኞች ፉት እንዯገዙት አመሌካች 

በገንዘባቸው እንዱጦሩዋቸው ተስማምተዋሌ የተባሇው ውለ ሇማፌረስ ምክንያት እንዯማይሆን 

የስም ዝውውር በማዘጋጃ ቤት ተዯርጎ ሇተሇያዩ ወጪዎች 250000 ከፌሇው ቤቱን ማሌማት 

እንዯጀመሩ በመግሇፅ ተጠሪ ያቀረቡት ክስ ውዴቅ እንዱሆን አመሌክቷሌ፡፡ 
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የስር ፌ/ቤትም የግራቀኙ ክርክርና ማስረጃ አጠቃሊይ ይዘት ከመረመረ በኃሊ የተጠሪ ምስክሮች 

ሌጅ ይሁን ባሌ የላሊቸው ስሇመሆኑ በአመሌካች ቤቱ ሲያፇርሱ ቤቱም ዔቃውም አሌሸጥኩም 

ሲለ እንዯነበር በሽተኛ እንዯሆኑም በአንዴ እጃቸው የያዙት ነገር የሚረሱ እና ከሚያግዛቸው ሰው 

የሚጨቃጨቁ መሆናቸውን እንዲስረደ የአመሌካች ምስክሮች በአንፃሩ ተጠሪ ቤት ሇመሸጥ 

ይፇሌጉ እንዯነበር 1ኛ መከሊከያ ምስክር በነባርነት እንዯተገኙ የቤቱ ሽያጭም ዋጋ ብር 180000 

በተጠሪ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ መዯረጉ መግሇፃቸውን ጠቅሶ በፌታብሓር ህጉ የዔዴሜ ጣርያ 

ገዯብ የላሇ መሆኑ በእዴሜ መግፊት/መጃጀት/ ውሌ የሚፇርስበት ምክንያት መኖሩን፣አመሌካች 

ያዯረጉት የተንኮሌ ተግባር ባይኖርም የተጠሪ ዔዴሜ ከ90 አመት በሊይ በመሆኑ በፌ/ብ/ህ/ቁ 

1710 ንኡስ አንቀፅ 2 መሰረት የተዋዋይን ዔዴሜ መጃጀት እና በንግዴ/ሽያጭ/ ግሌፅ የሆነ 

የሌምዴ እርቀት የላሇ ከሆነ ውለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ  መዯንገጉን ፌ/ቤቱ ተጠሪ በማስቀረብ 

እንዯተመሇከታቸው ዔዴሜያቸው እጅግ የገፊ እና ከእዴሜ መግፊት ጋር የተያያዘ የሚታይ 

ባህርያት ያሊቸው መሆኑን በማረጋገጡ የሽያጭ ውለ ሉፇርስ እንዯሚገባ አመሌካች እና ተጠሪ 

በፌ/ብ/ህ/ቁ 1815(1) መሰረት ወዯነበሩበት እንዱመሇሱ ሲሌ በፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአመሌካች የሥር መጀመሪያ ዯረጃ ውሳኔ በመቃወም ሇዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቤቱታ 

አቅርበው ፌ/ቤቱም ግራቀኙን ካከራከረ በኋሊ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ የቤት ሽያጭ ውሌ 

በህጉ አግባብ እንዯተከናወነ ፣ ተጠሪ ቤት ሇመሸጥ ሲፇሌጉ እንዯነበረ በአመሌካች ምስክሮች 

መረጋገጡን፣ ተጠሪ የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ የፇሇጉት የቤት ዋጋ በመጨመሩ ምክንያት 

እንዯሆነ ፣ በተጠሪ ሊይ ህመም መኖሩ፣ ሌጅ አሇመውሇዲቸው ከውለ ጋር ተያያዥነት 

እንዯላሇው ተጠሪ አርጅቷሌ፣ ጃጅቷሌ የሚለ የሥር ፌ/ቤት ትችት አሊስፇሊጊ ናቸው በማሇት 

ውሳኔውን ሽሮ የሽያጭ ውለ አይፇርስም ሲሌ ፌርዴ ሰጥቷሌ፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ በሥር ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ ቅር በመሰኘት ሇክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ 

ችልት አቅርበው ፌ/ቤትም በስር ፌ/ቤቶች የተዯረገው አጠቃሊይ የክርክር ይዘት ከመዘገበ በኃሊ 

ተጠሪ ባሊቸው አነስተኛ ማህበራዊ ተሳትፍ እና በማርጀታቸው ያወቁት የገበያ ዋጋ የማያውቁ 

መሆኑን ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በ 15/08/2007 ዒ/ም ተጠሪ አስቀርቦ ቃሇ መጠይቅ ያዯረግሊቸው 

ሲሆን በተዯረገሊቸው ቃሇመጠይቅም በእዴመ መግፊታቸው ምክንያት የሚሰሩት ስራና 

የሚያዯርሰው ውጤት ሇመገንዘብ የማይችለ መሆኑን የከፌተኛ ፌ/ቤት የቤት ዋጋ በመጨመሩ 

ነው፡፡ የውሌ ይፌረስሌኝ ጥያቄ የቀረበው የሚሇው ዴምዲሜ ተገቢነት እንዯላሇው የአሁኑ ተጠሪ 

በተሸጠው ቤት ሊይ አንዴ ክፌሌ እንዱሰጣቸው፣ሇማስታመም የሚለ ነገሮች ጧሪ እና ዘመዴ 

እንዯላሊቸው የሚያሳይ መሆኑን ፣ተጠሪ በዴርዴር ቤቱን በአግባቡ ይሸጣሌ ተብል ሉወሰዴ 

እንዯማይቻሌ ቤቱ ሇመሸጥ ረዲት እና ዯጋፉ ያስፇሌጋቸው እንዯነበር በመግፅ የዞኑ ክፌተኛ 

ፌ/ቤት ውሳኔ ሽሮ የመጀመርያ ዯረጃ ፌ/ቤት ውሳኔ አፅንቷሌ፡፡በአመሌካች በኩሌ የሰበር አቤቱታ 
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ያቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በጉዲዩ የተፇፀመ መሰረታዊ የህግ ስሔተት 

የሇም በማሇት የአመሌካች አቤቱታ ውዴቅ አዴርጎታሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ ያቀረበውም 

በስር ፌ/ቤቶች ተፇፅመ የተባሇው ስህተት ሇማሳረም ነው፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታቸው የሽያጭ ውለ የማይፇርስበት ምክንያት በማሇት ዘርዝረው ያቀረቡ 

ሲሆን ሲጠቃሇሌ የሽያጭ ውለ በህጉ አግባብ የተከናወነ በመሆኑ የሚፇርስበት አንዲችም 

በማስረጃ የተዯገፇ ህጋዊ ምክንያት በላሇበት ውሌ ሉፇርስ ይግባኝ ተብል የተሰጠውን ውሳኔ 

እንዱሽር እና የሀዴያ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱፀና መጠየቃቸው የሚያሳይ ነው፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ ተጠሪ ቤቱን ሇመሸጥ እንዯሚፇሌጉ የሽያጭ ውለ በእማኝ ፉት 

መከናወኑ የቤቱ ስመሀብትም በአመሌካች ስም መዛወሩ በፌሬ ነገር ረገዴ በተረጋገጠ ቤት ሁኔታ 

የተጠሪ እዴሜ 97 ነው መባለ እና የሌብ ህመም እንዱሁም የነርቭ ህመም አሇብኝ በማሇታቸው 

ብቻ ይህ ስሇመሆኑ አግባብ ባሇው ባሇሞያ የተረጋገጠ ነገር ሳይኖር በፌ/ብ/ህ/ቁ 1810(2) ውለ 

ይፌረስ መባለ ተጠሪ ባሇበት ይጣራ ዘንዴ ሇሰበር ችልት ያስቀርባሌ ተብሎሌ፡፡ ተጠሪም ጥሪ 

ተዯርጎሊቸው ቀርበው በጠበቃቸው በኩሌ በሰጡት መሌስ የስር ፌ/ቤት ውለ ሇማፌረስ በህመም 

ምክንያት አሇማዴረጉን ውለ እንዱፇርስ መነሻ የተዯረገው በፌ/ህ/ቁ 1710(2) በመሆኑ አጣሪ 

ችልቱ የያዘው ጭብጥ ተገቢነት እንዯላሇው ቤቱ ሇመሸጥ የተገኘው ፌቃዴ ከእዴሜ መግፊት 

ጋር የተያያዘ እንዯሆነ የእዴሜ ምርመራ በስር ፌ/ቤት አሇመቅረቡ ቤቱ በአፇፃጸም ተረክበው 

እየኖሩበት እንዯሚገኙ በመግሇፅ ውሳኔውን እንዱፀና አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች አቤቱታውን 

የሚያጠነክር የመሌስ መሌስ አቀርቧሌ፡፡ 

ከስር የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇ መሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ይዘት ያሇውነው፡፡ይህ ችልትም 

ግራቀኙ በፅሁፌ ያዯረጉት ክርክር ሇሰበር አቤቱታ መነሻ ከሆነው ውሰኔ እና አግባብነት ካሊቸው 

ዴንጋጌዎች ጋር በመገናዘብ የስር የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ በሰጠው 

ውሳኔ ሊይ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመ መሆን አሇመሆኑ በሚከተሇው መሌኩ 

መርምሮታሌ፡፡ 

ክርክሩ በሂዯት መገንዘብ የተቻሇው አመሌካች የቤት ሽያጭ ውለ በህጉ አግባብ የተዯረገ በመሆኑ 

የሚፇርስበት አንዲች ህጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት የተከራከሩ ሲሆን ተጠሪ በበኩሊቸው 

የሽያጭ ውለ የተዯረገው የፌቃዴ ጉዴሇት ባሇበት ሁኔታ  በመሆኑ በስር የክሌለ ጠ/ፌ/ቤት 

እንዱፇርስ የተሰጠው ውሳኔ በክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በፅናቱ የሚነቀፌ ነጥብ የሇውም በማሇት 

መከራከራቸውን ተመሌክተናሌ፡፡ በስር ፌ/ቤቶች በፌሬ ነገር ረገዴ የተረጋገጠው የአሁኑ ተጠሪ 

እዴሜያቸው ከ 90 አመት በሊይ እንዯሆነ እና ተጠሪን በአካሌ አስቀርበው ጉዲዩን ያጣሩት የሥር 

ወረዲ ፌ/ቤት እና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ተጠሪ በእዴሜ መግፊታቸው ምክንያት የሚሰሩት ስራ 
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የሚያዯርሰው ስሜት ሇመገንዘብ የማይችለ መሆናቸውን ነው፡፡ በላሊ በኩሌ የሥር ፌ/ቤት በግራ 

ቀኙ የተዯረገው የሽያጭ ውለ እንዱፇርስ በመነሻነት የሥር የወሰዯው የተጠሪ ጤና ሁኔታ 

መሌካም አሇመሆን ሳይሆን በዔዴሜ በመግፊታቸው ምክንያት ቤቱን በአግባቡ ተዯራዴረው 

ይሸጣለ ተብል ስሇማይገመት ነው፡፡ 

በመሰረቱ አንዴ ውሌ በህግ ፉት የጸና ህጋዊ ተቀባይነት ወይም (ውጤት) እንዱኖረው ውሌ 

ሇማቋቋም ከሚያስችለ መስፇርቶች አንደ የችልታ መስፇርት  ሲሟሊ ስሇመሆኑ 

በፌ/ብ/ሔ/ቁ/1678(ሀ) ስር ተመሌክቷሌ፡፡ አንዴ ውሌ በህጉ አግባብ ተፇፅመዋሌ ሇማሇት 

የሚቻሇው ግራቀኙ ፌፁም በሆነ አኳሃን የተስማሙ እና ፌቃዲቸው የሰጡ መሆኑን ሲረጋገጥ 

በፌ/ብ/ህ/ቁ 1680(1) ተዯንግጓሌ ፡፡በተዋዋይ ወገኖች የተዯረገው ውሌ የፇቃዴ ጉዴሇት ያሇበት 

መሆኑ ሲረጋገጥ የተዯረገውን ውሌ እንዱፇርስ ዲኝነት መጠየቅ እንዯሚቻሌ በፌ/ብ/ህ/ቁ 1696 

እና ተከታይ ዴንጋጌዎች የተዯነገገ ጉዲይ ነው፡፡ የፌቃዴ ጉዴሇት ከሚገሇፅባቸው ነገሮች አንደ 

ከተዋዋይ ወገኖች በአንደ ውሌን ሇማፌረስ የሚያስችሌ ጉዲት መኖሩ ማሳየት ሲቻሌ ነው፡፡ 

በፌ/ብ/ህ/ቁ 1710 ንኡስ አንቀፅ 2 እንዯተመሇከተው‛…የተጎጂው ፇቃዴ የተገኘው ችግሩን 

የመንፇስ ቀሊሌነቱን መጃጀቱን በእዴሜ መግፊቱን ወይም በንግዴ ግሌፅ የሆነ የሌማዴ እውቀት 

የላሇው መሆኑን በመዯገፌ እንዯሆነ እና በህሉናም ግፌ መስል ሲታይ ውለን ማፌረስ ይቻሊሌ 

፡፡ በማሇት የተዯነገገው መሆኑ ተገንዝበናሌ፡፡ ከሊይ እንዯተመሇከተው የስር መጀመርያ ዯረጃ 

ፌ/ቤት ይሁን የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ቸልት ተጠሪን በችልት በማስቀረብ ቃሇ 

መጠይቅ  ስሇማዴረጋቸው እና በተዯረገው ማጣራትም ተጠሪ በእዴሜ መግፊት /መጃጀት/ 

ምክንያት የህጋዊ ተግባራት ውጤት (juridical acts) በአግባቡ ማመዛዘን የማይችለ መሆኑን 

ማረጋገጫቸውን የሚያመሇክት ነው፡፡ 

በተዋዋይ ወገኖች የሚዯረገው ውሌ ተወዲዲሪ መብትና ግዳታ የሚያቋቋም በሆነ ጊዜ የግራቀኙ 

መብት እና ግዳታ በተቻሇ መጠን ፌትሏዊ ስምምነት ሊይ መዴረስ አስፇሊጊ መሆኑ ከአጠቃሊይ 

የውሌ መርሆዎች የምንገነዘበው ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ በእዴሜ በመግፊት ወይም 

በመጃጀታቸው ሳቢያ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት ውሌ የገበያ ሁኔታበአግባቡ አጥንተው 

ተዯራዴረው የገበያ ዋጋውንምን ያህሌ እንዯሆነ ሇይተው ታዋውሎሌ ማሇት የሚቻሌ አይዯሇም፡፡ 

የአሁኑ ተጠሪ ዔዴሜያቸው ከ90 አመት በሊይ ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤት የተረጋገጠ ፌሬ ነገር 

ነው፡፡ የስር ፌ/ቤት በአመሌካች እና ተጠሪ መካከሌ የተዯረገው ውሌ እንዱፇርስ የወሰኑት 

የተጠሪ የጤና ሁኔታ መሰረት በማዴረግ ሳይሆን በእዴሜው መግፊት ወይም(በመጃጀት) 

ምክንያት ማህበራዊ ግንኝነታቸው የተገዯበ በንግዴ ግሌፅ የሆነ ሌማዴ ወይም እውቀት የላሊቸው 

ስሇመሆኑ በማረጋገጥ ነው፡፡ በህጉ አግባብ የተዯረገ ውልች ህጋዊ ውጤት ሉኖራቸው እንዯሚገባ 

በመርህ ዯረጃ ግሌፅ ቢሆንም በፌቃዴ ጉዴሇት የተገኘ ውሌ ግን የተዋዋይ ወገን ጥቅም በሚጎዲ 
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መሌኩ የሚጸናበት የህግ ምክንያት አይኖርም በተያዘው ጉዲይ የአሁኑ ተጠሪ በዔዴሜ የገፈ 

ከመሆናቸው አንፃር አረጋውያን የህግ ጥበቃ ከሚዯረግሊቸው የህብረተሰብ ክፌልች አንደ 

በመሆናቸው ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት የቤት ሽያጭ ውሌ ህጋዊ ውጤቱ በጥንቃቄ መታየት 

ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ የአሁኗ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር እኩሌ የመዯራዯር አቅም እና ችልታ 

የነበራቸው መሆኑን ባሌተረጋገጠበት የተዯረገው የሽያጭ ውሌ መብታቸው የነካ አይዯሇም 

የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ በዚህ ሁለ ምክንያት የስር መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት እንዱሁም የክሌለ 

የጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የስር ከ/ፌ/ቤት ውሳኔ በመሻር የሽያጭ ውለ ፇራሽ ነው በማሇት 

የሰጡት ውሳኔ ህጉ በአግባቡ ተፇፃሚ አዴርገዋሌ ከሚባሌ በስተቀር መሰረታዊ የህግ ስህተት 

መፇፀማቸውን የሚያሳይ ሆኖ አሌተገኘም፡፡በዚህም የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ውዴቅ አዴርገን 

ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው  ሳ  ኔ 

1. የዯ/ብ/ብ/ህ/ ክሌሌ ጠ/ፌ/ቤት  በፌ/ይ/መ/ቁ 04350 በ29/08/2007 ዒ/ም በዋሇው ችልት 

የሀዴያ ዞን ከ/ፌ/ቤት በመ/ቁ 13636 በ08/05/2007 ዒ/ም በዋሇው ችልት የሰጠው 

ፌርዴ በመሻር የተሰጠውን ውሳኔ እና የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 65012 

በ28/09/2007 ዒ/ም የተሰጠው ትእዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

2. የዚህ ፌ/ቤት ክርክር ያስከተሇው ወጪና ኪሳራ ግራቀኙ የየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

3.  የውሳኔው ግሌባጭ የስር ፌ/ቤቶች ይተሊሇፌ፡፡ 

4. በዚህ ፌ/ቤት ሰኔ 09/2007 ዒ/ም የተሰጠው የእግዴ ትእዛዝ ተነስቷሌ፡፡ ሇሚመሇከተው 

ክፌሌ ይፃፌ፡፡ መዝገቡ ዘግተን ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ተ/ገ 
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