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እኚህን ግሇሰብ ሳይሰማ ማሇፈ ያሊግባብ ነው በማሇት ያቀረቡት ቅሬታ ስሇማስረጃ አቀራረብና አቀባበሌ 
የተዯነገጉትን የፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ዴንጋጌዎችን ይዘትና መንፇስ ያሊገናዘበ በመሆኑ ይህ ችልት 
የሚቀበሇው ሆኖ አሌተገኘም፡፡ ስሇሆነም የማስረጃው አቀባበሌና አመዛዘኑ ባግባቡ ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በአጠቃሊይ 
በጉዲዩ ሊይ የተሰጠው ውሣኔ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔግ-መንግስት አንቀጽ 80/3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 
10 እና 22 ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተው ይዘትና መንፇስ እንዯሚያስገነዝበው መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
ጉዲይ ሳይሆን የማስረጃ ምዘና ጉዲይ ሆኖ ስሇአገኘን የበታች ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሉፀና የሚገባው ነው፡፡ በዚህ 
መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 100405 ግንቦት 04 ቀን 2000 ዓ.ም ተሰጥቶ 
በፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 69684 ግንቦት 14 ቀን 2001 ዓ.ም የፀናው ውሣኔ 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት ፀንቷሌ፡፡ 

2. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር ወጪና ኪሣራ የየራሳቸውን ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 50440 

ግንቦት 16 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሂሩት መሇሰ 

   ተሻገር ገ/ስሊሴ 

   ታፇሰ ይርጋ 

   አሌማው ወላ 

   ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- አቶ ሃብቱ ወሌደ - ጠ/አማረ ተሻሇ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- 1. ወ/ሮ መሰለ ዯስታ  

       2. ወ/ሮ አማከሇች ገ/ሔይወት     
አሌቀረቡም 
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ፌ ር ዴ 

 ሇሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የጀመረው በመቐሇ መካከሇኛ ወረዲ ፌ/ቤት ነው፡፡ በስር ፌ/ቤት 
ከሳሽ የነበሩት አመሌካች ሲሆኑ በክሳቸው በመቀላ ከተማ ቀበላ 1ይ ወያን የሚገኝ የህብረት ስራ ማህበር ውስጥ 
የሚገኘውን በቁጥር ሏ/116 በስማቸው የተመዘገበውን ቤት አንዯኛ ተጠሪ እንዱያስተዲዴሩ፣ እንዱቆጣጠሩ፣ 
እንዱሸጡና እንዱሇውጡ ውክሌና ሰጥተዋቸው የነበረ ቢሆንም ከውክሌናቸው ውጪ እናታቸው ሇሆኑት ሇሁሇተኛ 
ተጠሪ በስጦታ በመስጠት ስሙን ያዛወሩ በመሆኑ የስጦታው ውለ ፇርሶ የማህበሩ ቤት  ከሁሇተኛ ተጠሪ ወዯ 
ስማቸው እንዱዞርሊቸው ጠይቀዋሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ በሰጡት መሌስ በተሰጣቸው ውክሌና መሰረት ቤቱን ሇሁሇተኛ 
ተጠሪ ከመሸጥ በቀር በስጦታ እንዲሌሰጡ፣ ሽያጩ ሉከናወን የሚገባውም በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ እና በንግዴ 
ህጉ እንጂ በፌ/ህጉ አሇመሆኑንና በተሰጣቸው ውክሌና መሰረት በህጉ አግባብ ያዯረጉ ሽያጭ በመሆኑ ክሱ ውዴቅ 
እንዱዯረግ ጠይቀዋሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪም አመሌካች በቤቱ ሊይ የባሇቤትነት ማረጋገጫ ስሇላሊቸው የመክሰስ 
መብት የሊቸውም፣ አንዯኛ ተጠሪ በተሰጣቸው ውክሌና መሰረት በሽያጭ እንጂ በስጦታ አሌተሊሇፇም፣ ቤቱም 
ሉሸጥ የሚችሇው በማህበሩ መተዲዯሪያ ዯንብና በንግዴ ህግ እንጂ በፌ/ብ/ህ/ቁ. 1723 መሰረት አይዯሇም፣ ቤቱ 
በስማቸው ስሇተመዘገበ ሽያጩ ሉፇርስ አይገባም፣ ይፇርሳሌ የሚባሌ ከሆነ መቀጫ ብር 20,000(ሃያ ሺህ) 
ሉከፌለ ይገባሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ በስር ሦስተኛ ተከሳሽ የነበረው 1ይ ወያነ ቤት ስራ ህብረት ስራ ማህበር 
የተዯረገ የስጦታም ሆነ የሽያጭ ውሌ የሇም፣ አንዯኛ ተጠሪ በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ የተቀመጠ ውሳኔና በመሸጫ 
አሰራር ከትዲር ነፃ መሆናቸውን በማምጣት ስም ማዛወሪያ ሞሌተው ወዯ ሁሇተኛ ተጠሪ አዘዋውረዋሌ በማሇት 
መሌስ ሰጥተዋሌ፡፡ ፌ/ቤቱም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ሰምቶ አንዯኛ ተጠሪ ሇእናታቸው ሇሁሇተኛ ተጠሪ 
ሸጫሇሁ ያለት በተዘዋዋሪ የራሳቸውን ጥቅም ሇማስጠበቅ ስሇሆነ የጥቅም ግጭት አሇ፣ የተሸጠውም ቤትና ቦታ 
በመሆኑ ሽያጩ ሇማይንቀሳቀስ ንብረት መሸጫ የሚመሇከተውን የህጉን ዴንጋጌ አያሟሊም፣ በመሆኑም ውለ 
ሉፇርስ ይገባሌ በማሇት ቤቱ ከሁሇተኛ ተጠሪ ወዯ አመሌካች ስም እንዱዛወር ወስኗሌ፡፡ ተጠሪዎች በዚህ ውሳኔ 
ሊይ ሇትግራይ ክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፌ/ቤቱ ይግባኙን ሰርዞታሌ፡፡ ተጠሪዎች በመቀጠሌ 
ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰበር አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን ፌ/ቤቱም ግራ ቀኙን ካከራከረ 
በኋሊ አመሌካች ክስ የመሰረቱት አንዯኛ ተጠሪ ከተሰጣቸው ውክሌና ውጪ ቤታቸውን በስጦታ ሇሁሇተኛ ተጠሪ 
ስሇሰጡ የስጦታ ውለ እንዱፇርስ ሆኖ ሳሇ ፌ/ቤቶቹ ከክሱ ውጪ በመውጣት የሽያጭ ውለ ይፌረስ ብል 
መወሰኑ ከፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 182(2) ውጪ ነው በማሇት የስር ፌ/ቤቶችን ውሳኔ በመሻር የሽያጩ ውሌ 
የሚፇርስበት ምክንያት የሇም በማሇት ወስኗሌ፡፡ 

 የአሁኑ የሰበር አቤቱ የቀረበው በዚህ ውሳኔ ሊይ ነው፡፡ አመሌካች በቅሬታቸው አንዯኛ ተጠሪ ከአመሌካች 
በተሰጣቸው ውክሌና ስሌጣን ሇወሊጅ እናታቸው ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ የጥቅም ግጭት ያሇበት ነው፣ በምንም 
አይነት ውሌ የጥቅም ግጭት ካሇ ሇውጥ ስሇማያመጣ የሰበር ችልቱ የጥቅም ግጭት መኖር አሇመኖሩን 
መመርመር ሲገባው ወዯ ውለ አይነት ገብቶ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት በመሆኑ ሉሻር ይገባዋሌ 
ብሇዋሌ፡፡ ይህ ችልትም የጥቅም ግጭት መኖር አሇመኖሩን ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር ችልት ሉቀርብ 
ይገባሌ በማሇቱ ተጠሪዎች መሌሳቸውን በፅሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ በመሌሳቸውም ቤቱን አንዯኛ ተጠሪ በተሰጣቸው 
ውክሌና መሰረት አትርፇው የሸጡት እንጂ በስጦታ ያስተሊሇፈ ባሇመሆኑ የጥቅም ግጭት አሇ ሉባሌ አይችሌም፣ 
አመሌካች በተዯረገው ሽያጭ ውሌ መሰረት የዯረሰባቸው ጉዲት ስሇመኖሩ በማስረጃ አስዯግፇው አሊረጋገጡም 
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ችልቱም መዝገቡን እንዯሚከተሇው መርምሯሌ፡፡ 

 ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው አመሌካች ክስ የመሰረቱት አንዯኛ ተጠሪ እንዱያስተዲዴሩሊቸው፣ 
እንዱቆጣጠሩሊቸው፣ እንዱሸጡሊቸውና እንዱሇውጡሊቸው ውክሌና የሰጧቸውን ቤት ከውክሌናቸው ውጪ 
በስጦታ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ስሊስተሊሇፈ ውለ እንዱፇርስሊቸው ነው፡፡ ተጠሪዎቹ በሰጡት መሌስ ቤቱን ሇሁሇተኛ 
ተጠሪ የተሊሇፇው በሽያጭ እንጂ በስጦታ አሇመሆኑ ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካችም በስር ፌ/ቤት በተዯረገው የቃሌ 
ክርክር የሽያጭ ውሌም ቢሆን አንዯኛ ተጠሪ ውለን ያዯረጉት ከእናታቸው ጋር በመሆኑ የጥቅም ግጭት አሇ 
በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ የስር ፌ/ቤት ቤቱ የተሊሇፇው በሽያጭ መሆኑን ተቀብል ነገር ግን አንዯኛ ተጠሪ 
ከእናታቸው ጋር ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ የጥቅም ግጭት ያሇበት በመሆኑ ውለ ሉፇርስ ይገባሌ የሚሌ 
መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ የሰበር ችልቱ የስር ፌ/ቤትን ውሳኔ የሻረው ክሱ የስጦታ ውሌ ይፌረስሌኝ ሆኖ ሳሇ 
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የሽያጭ ውሌ እንዱፇርስ መዯረጉ በክሱ ከተጠየቀው ዲኝነት ውጪ ነው በማሇት ነው፡፡ በእርግጥ አመሌካች 
ቤታቸው ሇሁሇተኛ ተጠሪ የተሊሇፇው በስጦታ ነው በሚሌ ክስ ቢመሰርቱም ዋናው ጥያቄአቸው ቤቱ ወዯ ሁሇተኛ 
ተጠሪ የተሊሇፇበት ውሌ እንዱፇርስ ነው፡፡ በቃሌ ክርክሩ በሚሰማበት ጊዜም አመሌካች ቤቱ በሽያጭ መተሊሇፈን 
ሲረደ የሽያጩም ውሌ ቢሆን የጥቅም ግጭት ያሇበት ነው በማሇት ይኸው ነጥብ ክርክር ተዯርጎበታሌ፡፡ 
በመሆኑም የክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት ባሌተነሳ ጉዲይ ሊይ ውሳኔ ሰጥቷሌ በማሇት የዯረሰበት መዯምዯሚያ 
የተሳሳተ ነው፡፡ 

 በላሊ በኩሌ ይህ ችልት አንዯኛ ተጠሪ ሇሁሇተኛ ተጠሪ ያዯረጉት የሽያጭ ውሌ የጥቅም ግጭት አሇበት 
ወይ? የሚሇውን ነጥብ ተመሌክቷሌ፡፡ ተወካዩ በፇፀመው ውሌ ምክንያት የወካዩና የወኪለ ጥቅሞች የሚቃወሙ 
የሆኑ እንዯሆነ ይህን ውሌ የፇረመው 3ኛ ወገን ሁኔታውን ያወቀና ሉያውቀው የሚገባ የሆነ እንዯሆነ ወካዩ 
በሚያቀርበው ጥያቄ መሰረት ውለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2187(1) ያስረዲሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ አንዯኛ 
ተጠሪ የአመሌካች ወኪሌ ሲሆኑ በተሰጣቸው ውክሌና መሰረት የአመሌካችን ቤት ሇእናታቸው ሸጠዋሌ፡፡ ውክሌና 
ተወካዩ ሇወካዩ እንዯራሴ ሆኖ አንዴ ወይም ብዙ ህጋዊ ስራዎችን በወካዩ ስም ሇማከናወን የሚዯረግ ስምምነት 
ስሇመሆኑ የፌ/ብ/ህ/ቁ. 2198 ያመሇክታሌ፡፡ ይህም ስምምነት ወካዩ የውክሌናው ስራ በሚፇፅምበት ጊዜ የወካዩን 
ህጋዊ ሁኔታዎች የመሇወጥ ስሌጣን የሚሰጠው በመሆኑ ተወካዩ የውክሌናውን ስሌጣን ተጠቅሞ ሲሰራ ሇወካዩ 
ፌፁም ታማኝ እና በስራው ሁለ የወካዩን ጥቅም ብቻ ሇማስጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ 
ይህንን ሇወካዩ ፌፁም የሆነ ታማኝነቱንና ሙለ ሇሙለ የወካዩን ጥቅም ሇማስጠበቅ የሚከሇክሇው ፌሊጎት ወይም 
ታማኝነቱን የሚከፊፌሌ ሁኔታ የሚያስከትሌ የጥቅም ግጭት ሲፇጠር ተወካዩ በስራው አፇፃፀም ጥንቃቄ 
ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ እነዚህም ግዳታዎች በፌ/ብ//ህ/ቁ. 2208 እና 2209 ስር ተመሌክተው የምናገኛቸው ናቸው፡፡ 
በመሆኑም ተወካዩ የራሱን ጥቅም ብቻ ሳይሆን የቤተሰቡ፣ የጓዯኛው ወይም ቅርብ ግንኙነት ያሇው ሰው ጥቅምን 
በሚመሇከት ጉዲይ ሲያጋጥመው ሁኔታውን ሇወካዩ ሳያሳውቅና ሳይስማማ ስራውን እንዲይሰራ ይከሇከሊሌ፡፡ ይህም 
የሚሆነው የውክሌና ስራውን በሚሰራበት ጊዜ የራሱን ወይም ከራሱ ጋር ቤተሰባዊ ወይም ላሊ ጥብቅ ግንኙነትና 
ትስስር ያሇው ሰውና የወካዩ ጥቅም በሚጋጭበት ጊዜ ከራሱ ወይም ከቤተሰቡ ጥቅም ይሌቅ የወካዩን ጥቅም 
በማስቀዯም ሇወካዩ ጥቅም ብቻ ይሰራሌ ተብል ስሇማይገመት ነው፡፡ በመሆኑም ወኪለ በፇፀመው ውሌ ምክንያት 
የወካዩ እና የተወካዩ ጥቅሞች የሚጋጩ ከሆነ ውለን የፇረመው 3ኛ ወገን ይህን ሁኔታ ያወቀውና ሉያውቀው 
የሚገባ የሆነ እንዯሆነ በወካዩ ጥያቄ መሰረት ውለ ሉፇርስ እንዯሚችሌ በህጉ ተካቷሌ፡፡ 

 ወዯ ተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች አንዯኛ ተጠሪን ክርክር ያስነሳውን ቤት እንዱያስተዲዴሩ 
እንዱሸጡና እንዱሇውጡ የውክሌና ስሌጣን ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በመሆኑም አንዯኛ ተጠሪ በወካያቸው ስም ሲዋዋለ 
ፌፁም ታማኝና ሙለ ሇሙለ የወካያቸውን የአመሌካችን ጥቅም በሚያስጠብቅ ሁኔታ ውለን የመፇፀም ግዳታ 
አሇባቸው፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ከአመሌካች በተሰጣቸው ውክሌና መሰረት ቤቱን የሸጡ እናታቸው ሇሆኑት ሇሁሇተኛ 
ተጠሪ ነው፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው ዯግሞ አንዯኛ ተጠሪ በውክሌናቸው መሰረት ቤቱን የሸጡት የቤተሰባዊ 
ጥብቅ ትስስር ሊሊቸው እናታቸው በመሆኑ በወካያቸው ጥቅምና ውለን ባዯረጉት እናታቸው ጥቅም መሃከሌ 
ግጭት መኖሩ የሚታመን ነው፡፡ ይህ በሆነ ጊዜ አንዯኛ ተጠሪ ሁኔታውን ሇአመሌካች ሉያሳውቁና የአመሌካችን 
ይሁንታ ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ውለን ከመፇፀማቸው በፉት ሇአመሌካች ያሳወቁና ስምምነታቸውን ያገኙ 
ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤት ያቀረቡት ክርክር የሇም፡፡ ወይም አንዯኛ ተጠሪ ቤቱን የአመሌካችን ጥቅም ብቻ 
በሚያስጠብቅ መሌኩ ተገቢው ጥንቃቄ በማዴረግ ቤቱ በተሸጠበት ጊዜ ሉያወጣ በሚችሇው የገበያ ዋጋ ሽያጩን 
ያከናወኑ መሆኑና የአመሌካች ጥቅም በምንም መሌኩ ያሌተጎዲ መሆኑን በስር ፌ/ቤት ሉያስረደ ይገባሌ፡፡ ይህ 
ሇመሆኑ ዯግሞ ተጨባጭ ማስረጃ አቅርበው ያስረደት ነገር ስሇመኖሩ መዝገቡ አያሳይም፡፡ በላሊ በኩሌ አንዯኛ 
ተጠሪ ቤቱን በውክሌና ስሌጣናቸው የሸጡሊቸው በመሆኑ የጥቅም ግጭት እንዯሚኖር ሁሇተኛ ተጠሪ ያውቃለ 
ወይም ሉያውቁ ይገባሌ፡፡ አንዯኛ ተጠሪ ከአመሌካች በተሰጣቸው የውክሌና ስሌጣን መሰረት የአመሌካችን ቤት 
ሇእናታቸው ሇሁሇተኛ ተጠሪ መሸጣቸው የጥቅም ግጭት መኖሩን የሚያሳይ በመሆኑም አመሌካች ውለ 
እንዱፇርስሊቸው ሉጠይቁ ይችሊለ፡፡ 

 በላሊ በኩሌ አንዯኛ ተጠሪ ከቤቱ ሽያጭ ያገኙትን ገንዘብ ሇአመሌካች የከፇለ ስሇመሆኑ በስር ፌ/ቤት 
ባሇመረጋገጡ የተከፇሇ ገንዘብ ካሇ አንዯኛ ተጠሪ አመሌካችን ከሰው የመጠየቅ መብታቸውን ፌ/ቤቱ 
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ጠብቆሊቸዋሌ፡፡ ሁሇተኛ ተጠሪም ቤቱ ሇመግዛት የከፇለትንና በቤቱ ሊይ ተጨማሪ ወጪ አውጥቻሇሁ የሚለ 
ከሆነ ያወጡትን ወጪ አንዯኛ ተጠሪን ከሰው የመጠየቅ መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡ 

 በአጠቃሊይ የስር ፌ/ቤት የሽያጩ ውሌ ሉፇርስና በሁሇተኛ ተጠሪ ስም የተመዘገበው የቤትና የቦታ እጣ 
በአመሌካች ስም እንዱመዘገብ የሰጠው ውሳኔ የሚነቀፌበት የህግ መሰረት የሇም፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ 32155 ጥቅምት 17 ቀን 2002 ዓ.ም 
የሰጠው ውሳኔ ተሽሯሌ፡፡ 

2. የመቐላ መሃከሇኛ ወረዲ ፌ/ቤት በመ/ቁ 00654 ሰኔ 5 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ውሳኔ እና የትግራይ 
ክሌሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 07667 ሰኔ 8 ቀን 2001 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ ፀንቷሌ፡፡ 

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 
መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ሇመዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ራ/ታ   
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