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የሰ/መ/ቁ.134663                                                                                      

ጥር 21 ቀን 2010 ዒ.ም. 

ዲኞች - ተኽሉት ይመስሌ 

ተፇሪ ገብሩ (ድ/ር) 

ቀነአ ቂጣታ 

ተሾመ ሽፇራው 

ፀሃይ መንክር 

አመሌካች - ጅማ ዩኒቨርሲቲ   -ነ/ፇጅ ጌታቸው ነጋሽ ቀረቡ፡፡ 

ተጠሪ - ቢሉሱማ ሚአ የዔፀዋት ዘር አቅራቢ ዴርጅት    -አቶ ቢሉሱት ሚአ ቀረቡ፡፡ 

                        መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

    የሰበር አቤቱታው የቀረበው የኦሮሚያ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ውሳኔ 

በመቃወም ሲሆን ክርክሩ የጀመረው የአሁን ተጠሪ በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ 

ቤት ባቀረበው ክስ ነው፡፡ በሥር ፌርዴ ቤት 1ኛ ተከሳሽ አቶ ካሳሁን መሰሇ፤ 2ኛ 

ተከሳሽ ዯግሞ የአሁን አመሌካች ነበሩ፡፡   

    ተጠሪ ያቀረበው ክስ ይዘት፡- የተሇያዩ ችግኞችን ሇማቅረብ ከ2ኛ ተከሳሽ ጋር ውሌ 

የፇፀምኩ ሲሆን ስራውን መስራት ስሇበዛብኝ 1ኛ ተከሳሽ ይህን ሥራ እንዱሰራሌኝ 

በተወሰኑ ጉዲዮች ሊይ እነሱም የችግኝ ዘር መቅረብን አስመሌክቶ ጨረታ ሊይ 

እንዱሳተፌ፤ የጨረታ ሰነዴ እንዱገዛ እንዱያስገባ፤ ገንዘብ ፇርሞ እንዱወስዴ፤ 

የወሰዯውንም ገንዘብ በዴርጅቱ ሥም (በቢሉሱማ ሚአ በኢትጵያ ንግዴ ባንክ አዲአ 

ቅርንጫፌ ሂሳብ ቁጥር 1000070736679) ገቢ እንዱያዯርግ ውክሌና ስሌጣን 

ሰጥቸዋሇሁ፤ ይሁን እንጂ 1ኛ ተከሳሽ የሰጠሁትን ውክሌና ስሌጣን በህገወጥነት 

በመጠቀም ከ2ኛ ተከሳሽ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ጅማ ቅርንጫፌ ሂሳብ ቁጥር 

10005222 ከሆነው ብር 420,763.00 (አራት መቶ ሃያ ሺህ ሰባት መቶ ስዴሳ ሶስት) 

በቀን 30/12/2006 ዒ.ም ወጪ በማዴረግ ወዯራሴ ሂሳብ ገቢ ማዴረግ ሲገባቸው 2ኛ 

ተከሳሽ በቀጥታ ወዯ ግለ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ቢሾፌቱ ቅርንጫፌ 

ሂሳብ ቁጥር 216501041892 አዙሮ ወስዶሌ፤ 1ኛ ተከሳሽ ባሇው ውክሌና ስሌጣን 

መሰረት ይህን ገንዘብ ወዯራሴ ሂሳብ እንዱመሌስ ብጠይቀውም ፌቃዯኛ ስሊሌሆነ 
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ገንዘቡን ሉከፌሇኝ ይገባሌ፤ ከ2ኛ ተከሳሽ ጋር ችግኞች ሇማቅረብ ስንስማማ የገንዘብ 

ክፌያ ሉከፇሇኝ የሚገባውን ገንዘብ በሂሳብ ቁጥር 1000070736679 ገቢ እንዱያዯርጉ 

ተስማምተን እያሇ ከውለ ውጪ ሆነ ብሇው እኔን ሇመጉዲት ገንዘቤን ወዯ 1ኛ ተከሳሽ 

ሂሳብ በማስገባታቸው የአንዴነት ተጠያቂነት አሇባቸው፤ ስሇሆነም ተከሳሾች ብር 

420,763.00 (አራት መቶ ሃያ ሺህ ሰባት መቶ ስዴሳ ሶስት) እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ 

በማሇት ዲኝነት መጠየቃቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ 

        የሥር 1ኛ ተከሳሽ በሰጡት መሌስ ብዙ ወጪ አውጥቼ ከቢሸፌቱ ከተማ እስከ 

ጅማ ከተማ ተመሊሌሼ ጨረታውን አሸንፋ ውሌ ተዋዉዬ የተሇያዩ እፅዋቶችን ከተሇያየ 

ቦታ ገዝቼ አቅርቤያሇሁ፤ ከሳሽ ገንዘብ ሇመክፇሌም ሆነ እፅዋቶችን ሇማቅረብ ያዯረገው 

አስተዋፅኦ የሇም፤ ከጅማ ዩንቨርሲቲ የተከፇሇውን የሽያጭ ዋጋ ከከሳሽ ጋር ተስማምተን 

ሇተሇያዩ የግዥ ዋጋዎች ክፌያ ውሎሌ፤ የጽሁፌ ዯብዲቤ እኔ እየፇረምኩ የከሳሽ ባሇቤት 

የዴርጅቱን ማህተም መታሌኝ 2ኛ ተከሳሽ ገንዘቡን በስሜ ባሇው ሂሳብ እንዱያስገባ 

ጠይቄ ገንዘቡ እንዱገባ ተዯርጎ ያሇብን እዲ የተከፇሇ ሲሆን የቀረው ትርፌ ጥቂት ስሇሆነ 

ከከሳሽ ጋር ሂሳብ እንዴንሰራ እና የሚከፇሇኝን ክፌያ ከፌልኝ እንዱያጠናቅቅ ከሳሽን 

ስጠይቀው ፇቃዯኛ አሌሆነም፤ ስሇሆነም በሂሳብ ባሇሙያ ተጣርቶ ያወጣሁት ገንዘብ 

እንዱቻቻሌ በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ 

         የአሁን አመሌካች በበኩለ በሰጠው መሌስ ከከሳሽ ጋር በተዯረገው ውሌ 

መሰረት ሇቀረበው ችግኝ በውለ የተገሇፀውን ብር 420,763.00 ከፌያሇሁ፤ ከሳሽ 

ስራውን የሚሰራው በተወካዩ 1ኛ ተከሳሽ በኩሌ ነው፤ 1ኛ ተከሳሽ ገንዘቡን መውሰዴ 

እንዯሚችሌ የውክሌና ሰነደ ይገሌፃሌ፤ ይህ በመሆኑ ገንዘቡን ሇ1ኛ ተከሳሽ ሇመክፇሌ 

የህግ መሰረት ያሇኝ ሲሆን በተሰጠው ውክሌና ሊይ የተመሰረተ ነው፤ የሚከፇሇው 

ገንዘብ ወዯተወካዩ ሂሳብ እንዲይገባ በሚሌ በውክሌና ሰነደ አሌተገሇፀም፤ በፋዳራሌ 

ገንዘብ ክፌያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 አንቀፅ 6(5) መሰረት ከብር 50,000.00 

የሚበሌጥ ክፌያ ወዯሚከፇሇው ሰው ባንክ ሂሳብ ቁጥር በማሳሇፌ ክፌያ መፇፀም 

እንዲሇበት ይዯነግጋሌ፤ በዚሁ መሰረት ተወካይ የሂሳብ ቁጥር 216501041892 

አቅርበው ገንዘቡ ተሊሌፎሌ፤ የከሳሽ ተወካይ ክፌያ እንዱፇፀምሇት የጠየቀበት ዯብዲቤ 

በከሳሽ ማህተም ተዯግፍ የቀረበ ነው፤ ስሇሆነም ከሳሽ እኔን መክሰሱ ተገቢ አይዯሇም 

ብሎሌ፡፡ 
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         ክርክሩ በዚህ መሌኩ የቀረበሇት የዞኑ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የግራ ቀኙን 

ክርክር እና ማስረጃ መርምሮ 1ኛ ተከሳሽ ሂሳብ እንዱሰራ እና እንዱቻቻለ ያቀረበው 

ጥያቄ ተቀባይነት የሇውም፤ ከሳሽ የሰጠው ውክሌና ገንዘብ ወዯራሱ ሂሳብ ቁጥር 

እንዱያስገባ የሚሌ አይዯሇም ስሇሆነም ወዯራሱ ሂሳብ ገንዘቡ እንዱገባ ማዘዙ ከውክሌና 

ስሌጣኑ በሊይ አሌፍ ሇራሱ ጥቅም እንዯሰራበት የሚያረጋግጥ በመሆኑ የወሰዯውን 

ገንዘብ ሉመሌስ ይገባሌ፤ 2ኛ ተከሳሽን (አመሌካችን) በተመሇከተም ገንዘቡን ወዯ 1ኛ 

ተከሳሽ ሂሳብ ያስተሊሇፇ መሆኑን ያሌካዯ በመሆኑ፤ ይህን ያዯረኩት በተፃፇሌኝ ዯብዲቤ 

ተመስርቼ ነው ይበሌ እንጂ 1ኛ ተከሳሽ በውክሌና ስራውን እየሰራ መሆኑን 

ከውክሌናው መረዲት የሚቻሌ ሲሆን የተሰጠው ውክሌና ዯግሞ ከችግኝ ሽያጭ የሚገኝ 

ገንዘብ ወዯ ከሳሽ ሂሳብ ቁጥር መግባት እንዲሇበት ተገሌጾ የሂሳብ ቁጥሩም በውክሌናው 

ሊይ የተጠቀሰ በመሆኑ፤ ውክሌናው ገንዘብ መግባት ያሇበትን የባንክ ሂሳብ ቁጥር 1ኛ 

ተከሳሽ መቀየር የሚችሌ ስሇመሆኑም የተገሇፀ ነገር ባሇመኖሩ፤ 1ኛ ተከሳሽ ገንዘቡን 

በራሴ ሂሳብ አስገባው በማሇት ያቀረበው ዯብዲቤ ሊይ የተመታው ማህተም መጀመሪያ 

ከሳሽ ፕሮፍርማ ሲያስገባ በፕሮፍርማው ሊይ ካሇው ማህተም የተሇየ መሆኑን መረዲት 

ሲችሌ ገንዘቡን ወዯ 1ኛ ተከሳሽ ማስገባቱ ስህተት ነው ኃሊፉነትም አሇበት ብሎሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ሁሇቱም ተከሳሾች ከችግኝ ሽያጭ የተገኘውን ገንዘብ በከሳሽ ባንክ ሂሳብ 

ማስገባት እያሇባቸው ይህን ባሇማዴረጋቸው የአንዴነትና ነጠሊ ግዳታ አሇባቸው በማሇት 

ብር 420,763.00 ከ 13% የጠበቃ አበሌ እና ሌዩ ሌዩ ወጪዎች ጋር እንዱከፌለ 

በማሇት ወስኗሌ፡፡  

         ይግባኙ የቀረበሇት የክሌለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ክርክሩን ሰምቶ የአሁን 

አመሌካች በተወካዩ ዯብዲቤ ሲቀርብሇት በዯብዲቤው መሰሌ ትዔዛዝ ሇመስጠት ሙለ 

ስሌጣን እንዲሇው ማየትና ሇተጠሪ ዯውል ማጣራት ነበረበት የሚሌ ምክንያት 

በመጨመር የሥር ፌርዴ ቤት ያሳሇፇውን ውሳኔ አጽንቷሌ፡፡ 

          የሰበር አቤቱታው የቀረበው በዚህ ነው፡፡ አመሌካች ህዲር 28/2009 ዒ.ም 

ያቀረበው የሰበር ማመሌከቻ ተመርምሮ ተጠሪ ሇስር 1ኛ ተከሳሽ አቶ ካሳሁን መሇሰ 

ችግኝ እንዱያቀርብ፤ በጨረታ ሊይ እንዱሳተፌ፤ የግዢ ትዔዛዝ እንዱቀበሌ፤ ገንዘብ 

እንዱቀበሌ እና የተቀበሇውን ገንዘብ በተጠሪ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ እንዱያዯርግ 

ውክሌና በሰጡበት ሁኔታ ተወካዩ ሇአሁን አመሌካች ችግኝ አቅርቦ የተከፇሇውን ብር 
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420,763.00 ወዯ ተወካዩ የባንክ ሂሳብ ገቢ በማዴረጉ አመሌካች ከሥር 1ኛ ተከሳሽ 

ጋር ሇክስ ምክንያት የሆነውን ገንዘብ በአንዴነትና በነጠሊ ክፇሌ የመባለን አግባብ ከግራ 

ቀኙ የውሌ ግንኙነት አንጻር ሇማጣራት ሲባሌ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ 

ተዯርጓሌ፡፡ ግራ ቀኙም የሥር ክርክራቸውን በማጠናከር በጽሁፌ ተሇዋውጠዋሌ፡፡ 

   ከፌ ሲሌ ባጭሩ የገሇጽነው የጉዲዩን አመጣጥ ሲሆን በበኩሊችን ጉዲዩን 

እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ እንዯመረመርነው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ ክስ የመሰረቱት 

ችግኝ የማቅረብ ስራውን መስራት ስሇበዛብኝ የሥር 1ኛ ተከሳሽ ይህን ሥራ 

እንዱሰራሌኝ የችግኝ ዘር መቅረብን አስመሌክቶ ጨረታ ሊይ እንዱሳተፌ፤ የጨረታ 

ሰነዴ እንዱገዛ እንዱያስገባ፤ ገንዘብ ፇርሞ እንዱወስዴ፤ የወሰዯውንም ገንዘብ በዴርጅቱ 

ሥም ገቢ እንዱያዯርግ ውክሌና ስሌጣን ሰጥቸዋሇሁ፤ ይሁን እንጂ ከአመሌካች ጋር 

ችግኞች ሇማቅረብ ስንስማማ የገንዘብ ክፌያ በሂሳብ ቁጥሬ ገቢ እንዱያዯርጉ ተስማምተን 

እያሇ ከውለ ውጪ ገንዘቤን ወዯ 1ኛ ተከሳሽ ሂሳብ በማስገባታቸው ተጠያቂነት 

አሇባቸው፤ ገንዘቡን ብር 420,763.00 (አራት መቶ ሃያ ሺህ ሰባት መቶ ስዴሳ ሶስት) 

እንዱከፌለኝ ይወሰንሌኝ በማሇት ነው፡፡ አመሌካች በበኩለ ከተጠሪ ጋር በተዯረገው 

ውሌ መሰረት ሇቀረበው ችግኝ በውለ የተገሇፀውን ብር 420,763.00 ከፌያሇሁ፤ ተጠሪ 

ስራውን የሚሰራው በተወካዩ በኩሌ ነው፤ ተወካዩ ገንዘቡን መውሰዴ እንዯሚችሌ 

በውክሌና ሰነደ ተገሌጿሌ፤ በዚሁ መሰረት ተወካይ የሂሳብ ቁጥር 216501041892 

አቅርበው ገንዘቡ ተሊሌፎሌ፤ ተወካይ ክፌያ እንዱፇፀም የጠየቁበት ዯብዲቤ በተጠሪ 

ማህተም ተዯግፍ የቀረበ ነው በማሇት ተከራክሯሌ፡፡ የሥር ፌርዴ ቤቶች በተጠየቀው 

ዲኝነት መሰረት አመሌካች ገንዘቡን ሇመክፇሌ ከተወካዩ ጋር የአንዴነትና የነጠሊ 

ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የወሰኑት የአመሌካች መከራከሪያ ተቀባይነት የሇውም በማሇት 

ነው፡፡ 

     ከፌሲሌ እንዯተገሇፀው በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ በተዯረገው ውሌ መሰረት 

ሇቀረበው ችግኝ በውለ የተመሇከተው የብር 420,763.00 ክፌያ አመሌካች ሇተጠሪ 

ተወካይ መክፇለ ፤ ተጠሪ ስራውን የሚሰራው በተወካዩ በኩሌ መሆኑ፤ እንዱሁም 

ተወካዩ ገንዘቡን መውሰዴ እንዯሚችሌ በውክሌና ሰነደ ስሌጣን የተሰጠው መሆኑ ግራ 

ቀኙን አሊከራከረም፡፡ ተጠሪ በውለ ሊይ የገንዘብ ክፌያ በሂሳብ ቁጥሬ ገቢ እንዱያዯርጉ 

ተስማምተን እያሇ ከውለ ውጪ አመሌካች ገንዘቤን ወዯ ተወካይ ሂሳብ በማስገባቱ 

www.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.etwww.fsc.gov.et



 

102 
 

ተጠያቂነት አሇበት በማሇት የተከራከሩ ቢሆንም ከውለ በኋሊ  ነሃሴ 12/2006 ዒ.ም 

ሇተወካዩ በሰጡት ውክሌና ገንዘቡን እንዱቀበሌ እና የተቀበሇውን ገንዘብ በዴርጅቱ የባንክ 

ሂሳብ ገቢ እንዱያዯርግ ውክሌና መስጠታቸውን አሊስተባበለም፡፡ የውክሌና ሰነደም 

ይህን የሚያሳይ ነው፡፡ ይሌቁንም የሥር 1ኛ ተከሳሽ (ተወካይ) በተሰጠው ውክሌና 

መሰረት ገንዘቡን መውሰደን ሳይክዴ ከአሁን ተጠሪ ጋር የመቻቻሌ እና የሂሳብ 

እናዴርግ ጥያቄ ማቅረቡ ሇክሱ መነሻ መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህ ዯግሞ 

ሇውክሌናው 3ኛ ወገን የሆነውን የአሁን አመሌካችን ሳይሆን በወካይ እና ተወካይ 

መካከሌ የተፇጠረን የጥቅም ግጭት የሚመሇከት ነው፡፡  

      ከፌ/ብ/ህ/ቁ 2206 ፣ 2187 እና ተያያዥ ዴንጋጌዎች መገንዘብ እንዯሚቻሇው 

ውክሌናው በሊዩ ተዘርዝረው የተመሇከቱትን ጉዲዩችና የነዚሁ ተከታታይ እና ተመሳሳይ 

የሆነውን እንዯ ጉዲዩ አይነትና እንዯ ሌማዴ አሰራር አስፇሊጊ የሆነውን ማከናወን 

የሚያስችሌ ሲሆን ተወካዩ የፇፀመው ተግባር የወካይና ተወካይ ጥቅሞችን ግጭት 

የሚያስከትሌ በሆነ ጊዜ 3ኛው ወገን ይህን ሁኔታ ያወቀና ሉያውቅ የሚገባ መሆኑ 

ካሌተረጋገጠ በቀር ኃሊፉነት የሚኖርበት አይሆንም፡፡ 

     በተያዘው ጉዲይ ተጠሪ ከአመሌካች ጋር ውሌ ካዯረገ በኋሊ ሇወኪለ የሰጠው 

ውክሌና ችግኝ እንዱያቀርብ፤ በጨረታ ሊይ እንዱሳተፌና የግዢ ትዔዛዝ እንዱቀበሌ 

የሚሌ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ እንዱቀበሌ እና የተቀበሇውን ገንዘብ በተጠሪ የባንክ ሂሳብ 

ቁጥር ገቢ እንዱያዯርግ ስሌጣን የሚሰጥ ነው፡፡ አመሌካች በውሌ ግዳታው መሰረት 

ብር 420,763.00 ብር ሇተጠሪ ተወካይ ከፌሎሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች ገንዘቡን ሇተጠሪ 

ተወካይ መክፇለ (በባንክ ሂሳቡ ማስገባቱ) ውለን እና የውክሌና ሰነደን መሰረት ያዯረገ 

አይዯሇም የሚባሌበት ምክንያት የሇም፡፡ ከዚህ በቀር አመሌካች ውክሌናውን ተከትል 

ክፌያ ሇተወካይ የፇፀመው በወካይ እና ተወካይ መካከሌ ያሇውን የጥቅም ተቃርኖ 

እያወቀ ወይም ማወቅ እየተገባው ነው የሚሰኝ ስሇመሆኑ ክርክር እና ማስረጃ 

አሌቀረበም፡፡  

    በአጠቃሊይ የስር ፌርዴ ቤቶች አመሌካች የውለን ገንዘብ ሇተጠሪ ተወካይ 

በመክፇለ ከተወካዩ ጋር የአንዴነትና የነጠሊ ኃሊፉነት አሇበት በማሇት የዯረሱበት 

መዯምዯሚያ በክርክሩ የተረጋገጠውን ፌሬነገር እና ከፌ ሲሌ የተጠቀሱትን የህጉን 
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ዴንጋጌዎች ይዘት መሰረት ያዯረገ ባሇመሆኑ መሰረታዊ የህግ ስህተት የተፇፀመበት 

ነው ብሇን በአብሊጫ ዴምጽ ተከታዩንም ወስነናሌ፡፡         

 

ው ሳ ኔ 

1. የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ 42179 ሰኔ 28/2008 ዒ.ም 

የሰጠው ውሳኔ እንዱሁም የኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 

በመ/ቁ 250095 ህዲር 20/2009 ዒ.ም  ያሳሇፇው ውሳኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 

348(1) መሰረት በአብሊጫ ዴምፅ ተሻሽሎሌ፡፡ 

2. የአሁን አመሌካች ከተጠሪ ጋር ያዯረገውን ውሌ እና ተጠሪ ሇተወካያቸው 

የሰጡትን የውክሌና ስሌጣን መሰረት በማዴረግ የውለን ገንዘብ ሇተወካይ የከፇሇ 

በመሆኑ ኃሊፉነት የሇበትም ብሇናሌ፡፡  

3. ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻቻለ፡፡  

                      መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

 የማይነበብ የሶስት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

የሏሳብ ሌዩነት 

      እኛ ስማችን በአራተኛ እና በአምስተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሰው ዲኞች አመሌካች 

በተጠሪ ተወካይ ሂሳብ ቁጥር ገቢ በማዴረጉ ከተወካዩ ጋር በአንዴነት እና በነጠሊ 

ሇተጠሪ ሃሊፉነት የሇበትም በሚሇው በአብሊጫው ዴምጽ ዴምዲሜ ስሇማንስማማ በሃሳብ 

ተሇይተናሌ፡፡  

    አቶ ካሳሁን መሰሇ የተጠሪ ተወካይ በመሆን ከአመሌካች ጋር ያዯረገው የችግኝ 

ሽያጭ ውሌ በፌትሏብሓር ህጉ አንቀጽ 2189/1/ እና 2199 መሰረት አመሌካች እና 

ተጠሪ መካከሌ እንዯተዯረገ ስሇሚቆጠር፣ አመሌካች ችግኙን ስረከብ ተጠሪ ገንዘቡን 

የማግኘት መብት ያሇው ሲሆን አመሌካችም ገንዘቡን ሇተጠሪ የመክፇሌ ተነጻጻሪ ግዳታ 

እንዯሚኖርበት ይታወቃሌ፡፡ ተጠሪ ሇተወካዩ በሰጠው የውክሌና ስሌጣን ተወካዩ ገንዘብ 

ፇርሞ እንዱወስዴ ጭምር ስሌጣን የሚሰጥ ቢሆንም፣ በአመሌካች እና በተጠሪ መካከሌ 
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በተዯረገ የችግኝ አቅርቦት ውሌ አመሌካች ገንዘቡን በተጠሪ የባንክ ሂሳብ ገቢ ማዴረግ 

እንዲሇበት ተስማምቶ የተጠሪ የባንክ ሂሳብ ቁጥር የተሰጠው ሲሆን፣ አመሌካች ይህ 

ስሇመሆኑ ክድ አሌተከራከረም፡፡ አመሌካች በዚህ መሌኩ መስማማቱን ሳይክዴ ገንዘቡን 

በተወካዩ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ሇማዴረግ የቻሇው ተወካዩ ይህን እንዱያዯርግ በዯብዲቤ 

የገሇጸሇት መሆኑን በመጥቀስ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ገንዘቡ በተጠሪ የባንክ 

ሂሳብ ገቢ እንዱሆን ግራቀኝ ሲስማሙ በምክንያት ነው ተብል ስሇሚታመን አመሌካች 

ይህን ስምምነት የማክበር ግዳታ አሇበት፡፡ ተጠሪ ሇተወካዩ የሰጠው ውክሌና ገንዘብ 

እንዱቀበሌ ጭምር የሚያካትት ቢሆንም፣ ገንዘቡ በተወካዩ ሂሳብ ገቢ እንዱዯረግ 

ግራቀኝ በተሇየ ሁኔታ ያዯረጉት ግሌጽ ስምምነት በውክሌና ሰነዴ ሊይ ከተመሇተው 

የውክሌና ስሌጣን በሌዩ ሁኔታ መታየት ያሇበት በመሆኑ የማይፇጽምበት ምክንያት 

የሇም፡፡ በመሆኑም አመሌካች ገንዘቡን በተጠሪ የሂሳብ ቁጥር ገቢ ሇማዴረግ ከተጠሪ 

ጋር ባዯረገው ስምምነት ግዳታ ገብቶ እያሇ ከስምምነቱ ውጪ በሆነ ሁኔታ በተጠሪ 

ሂሳብ ገቢ ማዴረግ ያሇበትን ገንዘብ በተወካዩ የባንክ ሂሳብ ገቢ በማዴረጉ ገንዘቡን 

ከተጠሪ ተወካይ ጋር በአንዴነት እና በነጠሊ ሇተጠሪ የማይከፌሌበት ምክንያት የሇም፡፡ 

በዚህም ምክንያት ከባሌዯረቦቻችን በሃሳብ ተሇይተናሌ፡፡  

የማይነበብ የሁሇት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

መ/ይ  
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