
240 
 

የሰ/መ/ቁ. 119233 

ሚያዚያ 17 ቀን 2009 ዒ.ም 

                        ዲኞች፡-  ዒሉ መሏመዴ 

                                ተኽሉት ይመሰሌ 

                                 ተፇሪ ገብሩ 

                                 ቀነዒ ቂጣታ 

                                 ፀሏይ መንክር 

አመሌካች፡- አያት አክሲዮን ማህበር - አሌቀረቡም 

ተጠሪ፡- ወ/ሪት ሜሮን ክፌሇሚካኤሌ ተክላ - አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ 

ፌ ር ዴ 

1. ጉዲዩን የቀረበው የግሌግሌ ዲኞች ጉባኤ አመሌካች ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው የደቤ የቤት 

ሽያጭ ውሌ መሰረት የመፇጸም ግዳታ አሇበት በማሇት የሰጠው ውሳኔ አመሌካች በደቤ 

የቤት ሽያጭ ውሌ ስዋዋሌ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ከተሰጠበት 

የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔና አግባብነት ካሊቸው የህግ ዴንጋጌዎች አንጻር በሰበር 

አጣርቶ ሇመወሰን የሚሌ ጭብጥ ተይዞ ነው፡፡ 

2. የክርክሩ መነሻ አመሌካችና ተጠሪ ጳጉሜ 5 ቀን 2000 ዒ/ም የተዋዋለት የደቤ የቤት 

ሽያጭ ውሌ በተሇይም የክፌያ ስርዒቱ የውለን ሁኔታዎች ሇማሻሻሌ ወይም ሇመሇወጥ 

ወይም ወለን ሇማፌረስ የሚያበቃ ምክንያት ነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ 

አመሌካችና ተጠሪ በተዋዋለት የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ አመሌካች በአዱስ አባበ ከተማ 

በቀዴሞው ወረዲ 28 በተሇምድ አያት መንዯር እየተባሇ ከሚጠራው ስፌራ አመሌካች 

በሚገነባው የጋራ የመኖሪ አፓርታማ ህንጻ በሁሇተኛ ፍቅ ቁጥሩ አ-2-2 የሆነ ባሇሶስት 

መኝታ ክፌሌ ቤት በብር 660,121 (ስዴስት መቶ ስሌሳ ሺ አንዴ መቶ ሃያ አንዴ ብር) 

ሇተጠሪ ሇመሸጥ ተስማምቷሌ፡፡ የቤቱን ዋጋ አከፊፇሌ በተመሇከተ ከቤቱ ዋጋ ውስጥ 

197,704 (አንዴ መቶ ዘጠና ሰባት ሺ ሰባት መቶ አራት ብር) ከሳሽ (ተጠሪ) ቤቱን 

ከመረከቧ በፉት በስዴስት ክፌያዎች እንዴትከፌሌ ቀሪውን ብር 462,417 (አራት መቶ 
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ስሌሳ ሁሇት ሺ አንዴ መቶ አስራ ሰባት ብር) ቤቱን ከተረከበች ጊዜ ጀምሮ በሰሊሳ 

አመት ውስጥ ከነወሇደ በየወሩ ብር 5,133 (አምስት ሺ አንዴ መቶ ሰሊሳ ሶስት ብር) 

እየከፇሇች ሌታጠናቅቅ ሻጭና ገዥ (አመሌካችና ተጠሪ) የተሰማሙ መሆኑ ግራ ቀኙ 

የሚካካደበት ነጥብ አይዯሇም፡፡ 

3. በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ሇተፇጠረው አሇመግባበትና ሙግት ምክንያት የሆነው 

ተጠሪ በደቤሽያጭ ውለ መሰረት የመጀመሪያና ሁሇተኛውን ክፌያ ከከፇለ በኋሊ 

ቀጣዮቹን ክፌያዎች ሇመክፇሌ ተጠሪ ጥያቄ ስታቀርብ በደቤ ቤት በመሸጥ ከዋጋ ጋር 

የረዥም ጊዜ ወሇዴ አብሮ ከቤቱ ዋጋ ጋር ጨምሮ መሰብሰብ የወንጀሌ ዴርጊት መሆኑ 

ተሇግጾ አመሌካችና የአመሌካች ከፌተኛ የስራ አመራሮች በፋዳራሌ ዏቃቤ ህግ በኩሌ 

የወንጀሌ ክስ የቀረበባቸው መሆኑን ገሌጾ የቤቱን ዋጋ በአንዴ ጊዜ ካሌከፇሇች በስተቀር 

ቀዯም ሲሌ በተዋዋሌነው የደቤ ቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት ሇመፇጸምና የቤቱንም ዋጋ 

ሇመቀበሌ የሚቸገር መሆኑን ገሌጾ ክፌያ ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ ባሇመሆኑና ሇተጠሪ 

በማሳወቁ ነው፡፡ 

4. ተጠሪ ሇግሌግሇ ዲኞች ጉባኤ ክስ ያቀረበችው አመሌካች በደቤ ሽያጭ ወለ መሰረት 

ቀጣይ ክፌያዎችን እንዱቀበሌና በደቤ ሽያጭ ወለ መሰረት ቤቱን ሇከሳሽ (ተጠሪ) 

እንዱያስረክብ ውሳኔ ይሰጥሌኝ፡፡ አመሌካች የደቤ የቤት ሽያጭ ውለን በራሱ ስሌጣንና 

ፌሊጎት ወዯ እጅ በጅ ሽያጭ ሇመሇወጥ የወሰዯው እርምጃ የህግ መሰረትና ህጋዊ 

ውጤት የላሇው ነው ተብል የደቤ የሽያጭ ውሌ የጸናና ህጋዊ ውጤት ያሇው ነው 

ይባሌሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች ሇግሌግሌ ዲኞች ጉባኤ በአመሌካችና በአመሌካች 

ከፌተኛ የስራ አመራር አባሊት ባሌተፇቀዯ ሁኔታ የባንክ ስራ ሰርተዋሌ በማሇት ዏቃቤ 

ህግ ያቀረበውን ክስ ሇማስረዲት በማስረጃነት ያቀረባቸው አመሌካች ከሃያ ስዴስት 

ዯንበኞች ጋር ያዯረገውን የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ መሆኑንና ይህም የወንጀሌ ዴርጊት 

ነው ተብል በአመሌካችና በአመሌካች ከፌተኛ የስራ አመራር አባሊት ሊይ የተወሰነባቸው 

መሆኑን ገሌጾ  ከሳሽ (ተጠሪ) የቤቱን ዋጋ እጅ በእጅ ከፌሊ እንዴትረከብ ካሌተዯረገ 

በስተቀር ህገ ወጥ ነው የተባሇን የደቤ ሽያጭ ውሌ መሰረት በማዴረግ ከገዥ ቤቱን ዋጋ 

ሇመስብስብና የደቤ ሽያጭ ውለን ሇመፇጸም አሌችሌም በማሇት ነው፡፡ 

5. የግሌግሌ ጉባኤው አመሌካች በሰሊሳ አመት ውስጥ የቤቱን ዋጋ ከተጠሪ ሇመቀበሌ 

በማስማማት የተዋዋሇው የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ እንዯ ህገ ወጥ የባንክ ስራ 

ይቆጠራሌ ወይስ አይቆጠርም፡፡ የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 

91837 መጋቢት 2 ቀን 2005 ዒ/ም የሰጠው የወንጀሌ ፌርዴ ውጤቱ ምንዴን ነው? 

የሚለትን ጭብጦች በመያዝ አመሌካች ከተጠሪ ጋር የተዋዋሇው የደቤ የቤት ሽያጭ 

ውሌ እንዯ ህገወጥ የባንክ ስራ ወንጀሌ የማይቆጠር መሆኑንና የወንጀሌ ፌርደ የደቤ 
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ሽያጭውን በጠቅሊሊው ህገ ወጥ የማዴረግ ውጤት የላሇው ነው በማሇት አመሌካችና 

ተጠሪ የተዋዋለት የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ የጸናና ህጋዊ ውጤት ያሇው ነው፡፡ ተከሳሽ 

(አመሌካች) በደቤ ሽያጭ ውለ መሰረት ክፌያ አሌቀበሌም የሚሌበት ምክንያት የሇም፡፡ 

ተከሳሽ (አመሌካች) በደቤ ሽያጭ ወለ መሰረት ቤቱን ገንብቶ ሇከሳሽ (ሇተጠሪ) ያስረክብ 

በማሇት ውሳኔ ተሰጥቷሌ፡፡ 

6. አመሌካች ሚያዝያ 24 ቀን 2008 ዒ/ም በተጻፇ የሰበር አቤቱታ አመሌካች ሇተጠሪና 

ሇላልች ዯንበኞቹ ቤት በደቤ በመሸጥ ከቤቱ ዋጋ ጋር ወሇዴ ጨምሮ በረዥም ጊዜ 

ቤቱን ዋጋ ሇማስከፇሌ የተዋዋሊቸው ውልች ህገ ወጥ በሆነ መንገዴ የባንክ ስራ 

የመስራት ወንጀሌ ነው ተብል አመሌካችና የአመሌካች ከፌተኛ የስራ አመራሮች 

በወንጀሌ ጥፊተኛ ተብሇው ከተቀጡ በኋሊ የግሌግሌ ጉባኤው የደቤ ሽያጭ ውለና 

የአከፊፇሌ ስርዒቱ ህጋዊ ነው፡፡ በደቤ ሽያጭ ውለ መሰረት የቤቱ ዋጋ ሌትቀበሌ 

ይገባሌ፡፡ ቤቱን ሇገዥ አስርክብ በማሇት የሰጠው ውሳኔ አንዴ ዴርጊት በአንዴ ስርዒት 

ውስጥ ህገ ወጥ የሆነ ወንጀሌ ነው ከተባሇ በኋሊ እንዯገና ህጋዊ ነው የሚባሌበት 

ምክንያት ሳይኖር ህጋዊ ነው የተባሇ መሆኑን የሚያሳይና መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ያሇበት በመሆኑ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ አመሌካች ግንቦት 

25 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠችው መሌስ አመሌካች በደቤ በመሸጡ ሳይሆን በህገ ወጥ 

መንገዴ የባንክ ስራ በመስራቱ ነው፡፡ በወንጀሌ የተሰጠው ፌርዴ ከፌታብሓር ህጉ ጋር 

በሚጣጣም መንገዴ መትርጎም አሇበት፡፡ አመሌካች በራሱ ስሌጣን የውለን መሰረታዊ 

ሁኔታ የማሻሻሌም ሆነ የመሇወጥ ስሌጣን የሇውም፡፡ ስሇዚህ የግሌግሌ ጉባኤው 

የአመሌካችን ክርክር ውዴቅ ያዯረገው በአግባቡ ስሇሆነ የሰበር አቤቱታው ውዴቅ 

ይዯረግሌግኝ በማሇት ተከራክራሇች፡፡ አመሌካች ግንቦት 25 ቀን 2008 ዒ/ም የተጻፇ 

የመሌስ መሌስ አቅርቧሌ፡፡ 

7. ከስር የክርክሩ አመጣጥና ግራ ቀኙ በዚህ ሰበር ችልት ያቀረቡት የጽሁፌ ክርክር ከሊይ 

የተገሇጸው ሲሆን እኛም ጉዲዩን መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመርመርነው አመሌካች 

በጳግሜ 5 ቀን 2000 ዒ/ም በተዋዋሇው የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ ሇተጠሪ በብር 

660,121 (ስዴስት መቶ ስሌሳ ሺ አንዴ መቶ ሃያ አንዴ ብር) ሇተጠሪ ተሇይቶ 

የተገሇጸውን አፓርትመንት ቤት ሇመሽጥ የተስማማና ተጠሪም ቤቱን ሇመግዛት 

የተሰማማች መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ግራ ቀኙን እያከራከረ ያሇው አመሌካች ይህንን የቤቱን 

ዋጋ ከተጠሪ ሇመቀበሌና ተጠሪም ሇአመሌካች የቤቱን ዋጋ ሇመክፇሌ የተስማሙበት 

የቤቱ ዋጋ የአከፊፇሌ ስርዒት ነው፡፡ 

8. አመሌካችና ተጠሪ በተዋዋለት የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት ገዥዋ (ተጠሪ) ቤቱን 

ከመረከቧ በፉት በስዴስት ክፌያዎች ብር 197,704 (አንዴ መቶ ዘጠና ሰባት ሺ ሰባት 
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መቶ አራት ብር)ሇመክፇሌ የተስማማች ሲሆን ቀሪውን ብር 462,417 (አራት መቶ 

ስሌሳ ሁሇት ሺ አራት መቶ አስራ ሰባት ብር) ተጠሪ ቤቱን ከተረከበች በኋሊ የቤቱ ዋጋ 

ከሚወሌዯው ወሇዴ ጋር በወር 5,133 (አምስት ሺ አንዴ መቶ ሰሊሳ ሶስት ብር) 

እየከፇሇች በሰሊሳ አመት ውስጥ ከፌሊ ሇማጠናቀቅና አመሌካችም ቀሪውን ቤቱን ዋጋ 

በውለ በተገሇጸው መንገዴ ሇመሰብሰብ ተስማምተው የደቤ ሽያጭ ውለን የተፇራረሙ 

መሆኑን ግራ ቀኙ ሇግሌግሌ ጉባኤውና ሇዚህ ሰበር ችልት ካቀረቡት ክርክር ተረዴተናሌ 

አመሌካች ከተጠሪ ጋር ባዯረገው የቤት ሽያጭ ውሌ አይነታዊ ጉዲይ የሆነው የቤቱ ዋጋ 

አከፊፇሌ ስርዒት ማሇትም ተጠሪ የቤቱን ዋጋ ከነወሇደ በወር የተወሰነ ክፌያ እየከፇሇች 

በሰሊሳ አመት ውስጥ ከፌሊ እንዴታጠናቀቅ የተዋዋሌነው የውሌ ክፌሌ ያሇ ህጋዊ ፇቃዴ 

የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ ነው ተብል አመሌካችና የአመሌካች ከፌተኛ የስራ ኃሊፉ 

በወንጀሌ የተከሰሱና በፌርዴ ጥፊተኛ ተብሇው የተቀጡ በመሆኑ አመሌካች በፌርዴ 

ወንጀሌ ነው የተባሇ ውሌ የሚፇጽምበት ምክንያት የሇም በማሇት ነው፡፡ 

9. እኛም አመሌካች መከራከሪያ ያዯረገው የወንጀሌ ፌርዴ፣ ፌርደ በፋዳራሌ ጠቅሊይ 

ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የጸና ወይም የተሻረ ስሇመሆኑና በጉዲይ ሊይ የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር አጣሪ ችልት የሰጠውን ትዔዛዝ መሰረታዊ ይዘት ሇመረዲት 

አግባብነት ያሊቸውን መዛግብት በማስቀረብ መርምረናሌ፡፡ ጉዲዩን እንዯመረመርነው 

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሌስሌጣን ዏቃቤ ህግ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመዝገብ ቁጥር 91837 ባቀረበው የወንጀሌ ክስ፣ አመሌካች የገንዘብና የባንክ አዋጅ 

ቁጥር 83/1986 አንቀጽ 59 ንዐስ አንቀጽ 1(ሸ)፣ ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) እና ‛ሏ“ 

የተዯነገገውን በመተሊሇፌ በብሓራዊ ባንክ ፇቃዴ ሳያገኝ 1999 ዒ/ም በተዯራጀ መንገዴ 

ቤት በደቤ በመሽጥ የደቤ ብዴር በመስጠት ቤት በደቤ ከገዙት ዯንበኞቹ ከፌተኛ 

መጠን ያሇው ወሇዴ በመሰብሰብ በህገ ወጥ መንገዴ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ 

ፇጽሟሌ በማሇት በመጀመሪያ (አንዴኛው) የወንጀሌ ክስ የመሰረተበት ሲሆነ በሁሇተኛው 

የወንጀሌ ክስ የአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ የሆኑት ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩት ሰው 

አመሌካች በመጀመሪያው የወንጀሌ ክስ የተጠቀሰውን ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት ክስ 

የቀረበ መሆኑን ካስቀረብናቸው መዛግብት ተረዴተናሌ፡፡ 

10.  ከሊይ ከተገሇጸው በተጨማሪ የገቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ ህግ አመሌካች አዋጅ ቁጥር 

592/2000 አንቀጽ 58 ንዐስ አንቀጽ 1 በመተሊሇፌ፣ ከብሓራዊ ባንክ የባንክ ስራ 

ሇመስራት የሚያስችሇው ፇቃዴ ሳያገኝ፣ በ2001 ዒ/ም ሇበርካታ ዯንበኞቹ ቤት በደቤ 

ከሸጠ በኋሊ የቤቱን ካርታ በመያዥነት በመያዝ፣ ከደቤ ከተሸጠው የቤቶቹ ዋጋ ሊይ 

ከፌተኛ መጠን ያሇው ወሇዴ በማስከፇሌ ሇዯንበኞቹ የደቤ የቤት ሽያጭ ብዴር 

በመሰጠት በህገ ወጥ መንገዴ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ ፇጽሟሌ በማሇት 
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በሶስተኛው የወንጀሌ ክስ፣ ክስ መስርቶበታሌ፡፡ እንዱሁም በስር ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ሁሇተኛ ተከሳሽ በነበሩት የአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ በሶስተኛው የወንጀሌ ክስ 

የተጠቀሱትን የህግ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በሶስተኛው የወንጀሌ ክስ የተጠቀሰውን 

ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት በአራተኛው የወንጀሌ  ክስ መስርቷሌ፡፡ 

11. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 91837፣ ከሊይ ይዞታቸው 

ስሇተገሇጸው የወንጀሌ ክሶችና ላልች የህግ ማዔቀፍች ተጠቅሰው በቀረቡት የወንጀሌ 

ክሶች ሊይ የከሳሹንና የተከሳሾችን ክርክርና ማስረጃ ከሰማ፣ ከመርመርና ከመዘነ በኋሊ 

አመሌካች ህጋዊ ፇቃዴ ሳይኖረው በደቤ ቤት በመሸጥና ወሇዴ በማስከፇሌ በአንዯኛው 

የወንጀሌ ክስና በሶስተኛ የወንጀሌ ክስ የተጠቀሱትን የህግ ዴንጋጌዎች በመተሊሇፌ በህገ 

ወጥ መንገዴ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀልችን የፇጸመ ጥፊተኛ ነው፡፡ የአመሌካች 

የቦርዴ ሰብሳቢ የሆኑት ሁሇተኛው ተከሳሽም በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስና በአራተኛው 

የወንጀሌ ክስ የተገሇጹትን በህገ ወጥ መንገዴ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀልችን 

ፇጽሟሌ በማሇት በመዝገብ ቁጥር 91837 መጋቢት 2 ቀን 2005 ዒ/ም የጥፊተኝነት 

ውሳኔ የሰጠ መሆኑንና በአመሌካችና በአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ በነበሩት ሁሇተኛው 

ተከሳሽ ሊይ ግንቦት 14 ቀን 2005 ዒ/ም የቅጣት ውሳኔ የወሰነ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ 

12.  አመሌካች በደቤ ቤት መሽጥ ህገ ወጥ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ ነው ተብል 

የገቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ ህግ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት የቀረበው በአንዯኛው የወንጀሌ ክስ 

እና ሶስተኛውን የወንጀሌ ክስ ጥፊተኛ መባላ ተገቢ አይዯሇም በማሇት ሇፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ችልት የይግባኝ ቅሬታ አቅርቧሌ፡፡ በስር ፌርዴ 

ቤት ሁሇተኛ ተከሳሽ የነበሩት የአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ የገቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ ህግ 

በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስና በአራተኛው የወንጀሌ ክስ የጠቀሳቸውን የህግ ዴንጋጌዎች 

ተሊሌፇሀሌ ተብየ የተሰጠብኝ የጥፊተኝነት ውሳኔ ተገቢነት የላሇው በመሆኑ ሉሻርሌኝ 

ይገባሌ በማሇት የይግባኝ ቅሬታቸውን ማቅረባቸውን ተረዴተናሌ፡፡ 

13. የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልት አመሌካችና የአመሌካች 

የቦርዴ ሰብሳቢ እና ላልች ተከሳሾች እንዱሁም የኢትዮጵያ ጉቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ 

ህግ በይግባኝ መዝገብ ቁጥር 90549 የቀረበውን ይግባኝ፣ በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ 

ቁጥር 90222 በማጣመር፣ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማና ከመረመረ በኋሊ፣ ቤት በደቤ 

በመሸጥ የቤት ዋጋ ከወሇዴ ጋር መቀበሌ ህገ ወጥ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ ነው 

ሉባሌ የማይችሌና አመሌካችም አዋጅ ቁጥር 83/1986 እና አዋጅ ቁጥር 592/2000 

በሌዩ ሁኔታ ኮርፖሬሽኖችና ዴርጅቶችን ጥፊተኛ የሚያዯርግ ሌዩ ዴንጋጌ ባሌያዙበት 

ሁኔታ በህገ ወጥ መንገዴ የባንክ ስራ መስራት ወንጀሌ ፇጽሟሌ ተብል ሉከሰስና 

ጥፊተኛ ሉባሌ የሚችሌበት የህግ ማዔቀፌ የላሇ መሆኑን ገሌጻ፣ አመሌካች የከፌተኛ 
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ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ብል የቅጣት ውሳኔ ከሰጠበት አንዯኛ እና ሶስተኛው የወንጀሌ ክሶች 

በነጻ እንዱሰናበት፣ የአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ የነበሩት ሁሇተኛው ተከሳሽ የከፌተኛ 

ፌርዴ ቤት በሁሇተኛው ክስና በአራተኛው ክስ ጥፊተኛ ብል ከወሰነባቸው የቅጣት ውሳኔ 

በነጻ እንዱሰናበቱ ጥር 6 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠው ፌርዴ ከገጽ 15 እስከ ገጽ 19 

የሰጠውን ፌርዴ ይዘት በማገናዘብ ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ 

14.  ከዚህ በተጨማሪ የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚ ችልቱ አመሌካች በአንዯኛው የወንጀሌ ክስና 

በሶስተኛው የወንጀሌ ክስ ከተከሰሰበት ወንጀሌ በነጻ የተሰናበተ መሆኑን፣ የአመሌካች 

የቦርዴ ሰብሳቢ ሁሇተኛው ተከሳሽ በሁሇተኛው የወንጀሌ ክስ እና በአራተኛው የወንጀሌ 

ክስ ከተከሰሰበት በህገ ወጥ መንገዴ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ በነጻ እንዱሰናበቱ 

በግሌጽ ውሳኔ የሰጠበት መሆኑን ይግባኝ ሰሚው ችልት በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ 

ቁጥር 90222 ጥር 6 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠው ፌርዴ፣ በውሳኔው ክፌሌ በተራ ቁር 1 

እና በተራ ቁጥር 2 ካሰፇረው ውሳኔ ይዘት ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ የኢትዮጵያ ገቢዎችና 

ጉምሩክ ዏቃቤ ህግ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

90222 ጥር 6 ቀን 2008 ዒ/ም የሰጠው ፌርዴ እና ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት 

ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ ይታረምሌኝ በማሇት መጋቢት 27 ቀን 2008 ዒ/ም የተጻፇ 

ሃያ አራት ገጽ የሰበር አቤቱታ አቅርቦ፣ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ 

ችልት በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር ጥር 6 ቀን 2008 ዒ/ም የሰጠው ፌርዴና ውሳኔ 

በሰበር ችልት ሉታይ የሚቻሌ መሰረታዊ የህግ ስህተት የላሇው መሆኑን በመግሇጽ፣ 

የሰበር አጣሪ ችልት በመዝገብ ቁጥር 126067 ታህሳስ 17 ቀን 2009 ዒ/ም በሰጠው 

ትዔዛዝ፣ የገቢዎችና ጉምሩክ ዏቃቤ ህግ ያቀረበውን የሰበር አቤቱታ ውዴቅ በማዴረግ 

መዝገቡን የዘጋው መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡ 

15.  ከሊይ ከገሇጽናቸው በየዯረጃው ከተሰጡ የወንጀሌ ፌርድች የምረዲው፣ ምንም እንኳን 

አመሌካች ቤት በደቤ በመሽጥ፣ ከቤቱ ዋጋ ጋር በመጨመር ወሇዴ መቀበለ ያሇ ህጋዊ 

ፇቃዴ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ ነው በማሇት የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር 91837 በአመሌካችና በአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ ሊይ 

የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ የሰጠ ቢሆንም፣ ጉዲዩን በይግባኝ ያየው የፋዳራሌ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የወንጀሌ ይግባኝ ሲሚ ችልት በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 

90222 ጥር 6 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠው ፌርዴና ውሳኔ አመሌካችና የአመሌካች የቦርዴ 

ሰብሳቢ የአዋጅ ቁጥር 83/1986 እና የአዋጅ ቁጥር 592/2000 የወንጀሌ ዴንጋጌዎች 

በመተሊሇፌ ያሇ ህጋዊ ፇቃዴ የባንክ ስራ የመስራት ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት 

የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በመሻር 

አመሌካችና የአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ ከቀረበባቸው ያሇ ህጋዊ ፇቃዴ የባንክ ስራ 
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የመስራት ወንጀሌ በነጻ እንዱሰናበቱ ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ የወንጀሌ ይግባኝ ሰሚው ችልት 

የሰጠውን ፌርዴና ውሳኔ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር ችልት፣ በሰበር መዝገብ 

ቁጥር 126067 ታህሳስ 17 ቀን 2009 ዒ/ም በሰጠው ትዔዛዝ አጽንቶታሌ፡፡ 

16.  ከዚህ አንጻር ሲታይ በይግባኝ የተሻረውን የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ 

ቁጥር 91837 የሰጠውን የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ በማጣቀስ ከተጠሪ ጋር ጳጉሜ 5 

ቀን 2000 ዒ/ም የተዋዋሌኩት የደቤ የቤ ሽያጭ ውሌ የወንጀሌ ተግባር ነው የተባሇ 

ስሇሆነ ውለን እንዱፇጸም አሌገዯዴም በማሇት አቅርቦት የነበረው ክርክር ተገቢነት 

የነበረው ቢሆንም፣ በሂዯት የከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 91837 የሰጠው 

የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በወንጀሌ ይግባኝ መዝገብ ቁጥር 90222 ጥር 6 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠው ፌርዴና 

ውሳኔ የተሻረ መሆኑን እያወቀ፣ ሇዚህ ሰበር ችልት ግንቦት 25 ቀን 2008 ዒ/ም 

ባቀረበው የመሌስ መሌስ ከተጠሪ ጋር የተዋዋሇውን የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ 

ሊሇመፇጸም መከራከሪያ አዴርጎ ማቅረቡ ተገቢ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ 

17.  በመሆኑም የግሌግሌ ጉባኤ ዲኞች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት፣ በመዝገብ ቁጥር 

91837 የአመሌካችና በአመሌካች የቦርዴ ሰብሳቢ፣ ያሇ ህጋዊ ፇቃዴ የባንክ ስራ 

የመስራት ወንጀሌ ፇጽመዋሌ በማሇት የሰጠው የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሳኔ፣ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ የተዯረገው የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ ሉፇጽም ይገባሌ 

ወይም አይገባም የሚሇውን ጭብጥ ሇመወሰን አግባብነት እንዯላሇው በመግሌጽ የሰጠው 

የህግ ትርጉምና በላልች ነጥቦች ሊይ ያስፇራቸው ትችቶች በፌርዴ ወንጀሌ ነው 

የተባሇን ክፌያ፣ የወንጀሌ ፌርደ ስሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ታይቶ ከመሻሩ በፉት 

አመሌካች እንዱቀበሌ የሚያስገዯዴና በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1792 ንዐስ አንቀጽ 1 እና 

በፌታብሓር ህግ ቁጥር 1793 ዴንጋጌዎችን የሚጥስና መሰረታዊ የህግ ስህተት 

የነበረበት ውሳኔ እንዯሆነ ተረዴተናሌ፡፡ 

18. ሆኖም የግሌግሌ ጉባኤው ነሏሴ 22 ቀን 2007 ዒ/ም የአመሌካችና የተጠሪን ክርክር 

ሰምቶ ውሳኔ ከሰጠ በኋሊ፣ አመሌካች ቤት በደቤ በመሸጥ የቤቱን ዋጋ ከነወሇደ 

በረዥም ክፌያ ሇመሰብሰብ ከዯንበኞቹ ጋር በመዋዋሌ የቤቱን ዋጋ ከውለ መሰረት 

ከነወሇደ መቀበለ፣ ያሇህጋዊ ፇቃዴ የባንክ ስራ መስራት ወንጀሌ አመሌካችንና 

የአመሌካችን የቦርዴ ሰብሳቢ ጥፊተኛ የማያስኝና በወንጀሌ የማያስቀጣ መሆኑን 

በመግሇጽ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት በመዝገብ ቁጥር 91837 የሰጠውን የጥፊተኝነትና 

የቅጣት ውሳኔ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመዝገብ ቁጥር 

90222 ጥር 6 ቀን 2008 ዒ/ም በሰጠው ፌርዴና ውሳኔ የሻረው በመሆኑና ይግባኝ 

ሰሚው ችልት የሰጠው ፌርዴና ውሳኔ የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት የሰበር አጣሪ 
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ችልት በሰበር መዝገብ ቁጥር 126061 ታህሳስ 19 ቀን 2009 ዒ/ም በሰጠው ትዔዛዝ 

ያጸናው በመሆኑ፣ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ጳጉሜ 5 ቀን 2000 ዒ/ም የተዋዋሌኩት 

የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ የወንጀሌ ተጠያቂነትን የሚያስከትሌ ህገ ወጥ ውሌ በመሆኑ 

በውለ መሰረት እንዴፇጽም ሌገዯዴ አይገባም በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ህጋዊ 

መሰረት የላሇው በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ በመሆኑም የግሌግሌ ዲኞች ሇውሳኔያቸው 

የሰጡትን ምክንያትና በውሳኔያቸው ሊይ የሰጧቸውን ትዔዛዞች በማሻሻሌ በውጤት ዯረጃ 

አመሌካች ከተጠሪ ጋር ጳጉሜ 5 ቀን 2000 ዒ/ም በተዋዋሇው የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ 

መሰረት ሉፇጽም ይገባሌ በማሇት የሰጡትን ውሳኔ አፅንቶታሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የግሌግሌ ዲኞች ነሏሴ 22 ቀን 2007 ዒ/ም፣ አመሌካች ከተጠሪ ጋር ጳጉሜ 5 ቀን 

2000 ዒ/ም በተዋዋሇው የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት ሉፇጽም ይገባሌ በማሇት 

የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ ምክንያት ተሇውጦ ፀንቷሌ፡፡ 

2. አመሌካች ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት፣ የቤቱን ዋጋ 

በውለ ከተገሇጸው ወሇዴ ጋር በውለ በተቀመጠው የአከፊፇሌ ስርዒት መሰረት ነው 

ሉቀበሌ ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

3. አመሌካች ከተጠሪ ጋር በተዋዋሇው የደቤ የቤት ሽያጭ ውሌ መሰረት ሇተጠሪ 

የሸጠውን ቤት የማስረከብ ኋሊፉነት አሇበት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

4. ተጠሪ (ከሳሽ) ጉዲዩን በግሌግሌ ዲኞች ሇማሳየት ያወጣቸውን ብር 40,506 (አርባ ሺ 

አምስት መቶ ስዴስት ብር) ተከሳሽ (አመሌካች) ሉከፌሊት ይገባሌ በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

5. በዚህ ፌርዴ ቤት ያወጡትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኙ ሇየራሳቸው ይቻለ ብሇናሌ፡፡ 

       መዝገቡ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

   ሃ/ወ 
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