የሰ/መ/ቁ. 47004
መጋቢት 11 ቀን 2004 ዓ.ም.
ዲኞች፡- ሒጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት- ነ/ፇጅ ናሆም ሸዋንግዛው ቀረቡ
ተጠሪ፡- ባላ ገጠር ሌማት ዴርጅት - ጠበቃ በሻዲ ገመቹ አሌቀረቡም
መዝገቡን መርምረን ተከታዩን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡
ፌ ር ዴ
ጉዲዩ አመሌካች ሰጠ የተባሇው የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና (performance Bond)
የሚገዛበት የሔግ ክፌሌን የሚመሇከት ነው፡፡ የሰበር አቤቱታው የቀረበው ተጠሪ በአመሌካች ሊይ
ያቀረበው ክስ የመዴን ውሌን መሠረት ያዯረገ ነውና በንግዴ ሔግ ቁጥር 674 በይርጋ ቀሪ
ሆኗሌ ሲሌ የግሌግሌ ጉባኤ በአብሊጫ ዴምጽ የሰጠው ውሣኔ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ይግባኝ ሰሚ ችልት ጉዲዩ የሚገዛው በፌትሏ ብሓር በተመሇከተው የዋስትና ዴንጋጌዎች እንጂ
በንግዴ ሔጉ በተመሇከቱት ባሇመሆኑና ይርጋውም የአስር አመት ጊዜ ሁኖ ያሊሇፇበት ነው
ተብል በጉባኤው ውሣኔ መሻሩን በመቃወም ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ ይዘትም የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ቦንዴ ሇስራ ተቋራጩ
የተሰጠው አረቦን /Premium/ ማስከፇሌ በመሆኑ፣ ይህንን ቦንዴ የሰጠው የመዴን ዴርጅት
መሆኑን እና እንዯመቼውም የመዴን ውልች ኮንትራክተሩ ሇሶስተኛ ወገን ጥቅም መዴን የገባ
መሆኑ ተረጋግጦ እየሇ የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ሔጋዊ ዴጋፌ
የላሊቸው ምክንያቶች /ትንታኔዎችን/ በመስጠት የግሌግሌ ጉባኤው አብሊጫ ዴምጽ የሰጠውን
ውሣኔ መሻሩ በንግዴ ሔግ ቁጥር 654 እና በአሇም አቀፌ ዯረጃ የታወቁትን አሰራሮችን የሚፃረር
ነው የሚሌ ነው፡፡ አቤቱታው ተመርምሮ አመሌካች ሰጠ የተባሇው የመሌካም ስራ አፇፃፀም
ዋስትና ቦንዴ የሚገዛው በንግደ ሔጉ ስሇመዴን በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ነው ወይስ በፌትሏ
ብሓር ሔጉ ስሇ ዋስትና በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ነው የሚሇው ጭብጥ ተይዞ ጉዲዩ ሇሰበር
ችልቱ እንዱያቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪ ጥሪ ተዯርጎሇት ቀርቦ በጽሐፌ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡

ተጠሪ ሇሰበር ችልት በሰጠው መሌስም ተጠሪ ሇሚያስራው መንገዴ የጨረታ አሸናፉ የሆነው
አክሱም ኮንስትራክሽን በኮንስትራክሽን ውለ አንቀጽ 6 መሠረት የመሌካም ሥራ አፇፃፀም
ዋስትና /Performance bond/ ሇማቅረብ በገባው ግዳታ መሠረት የአሁን አመሌካች ስራ
ተቋራጩ ሇሚያዯርሰው ማናቸውም የውሌ ቃሇ አሇመጠበቅ እስከ ብር 1,101,890 ኃሊፉነት
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በመውሰዴ ጥቅምት 10 ቀን 1989 ዓ.ም የተፇረመ የመሌካም ሥራ ዋስትና ሇተጠሪ
መስጠቱን፣ ኮንትራክተሩ በውለ የገባውን ግዳታ ባሇመውጣቱ በቀረበው ክስ የፋዳራለ ጠቅሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በአመሌካች የተሰጠው ሰነዴ በፌ/ብ/ሔጉ የተመሇከተው ዋስትና
ሁኖ በንግዴ ሔጉ የሚገዛ የመዴን ሽፌን አይዯሇም በማሇት በ10 ዓመት በይርጋ አይታገዯም
ሲሌ የጉባኤውን ብይን መሻሩ ሔጋዊ ነው፤ ሰነደ የተፃፇው “surety” ተብል እንጂ “insurer”
አሇመባለን፣ ሔንፃ ተቋራጩ “contracter” እንጂ “insured” ተብል አሇመገሇጽን፤ ላልችም
በውለ ውስጥ የተጠቀሱት የተዋዋዮች ወገኖች ስያሜ በፌ/ብ/ሔግ የተጠቀሰውን እንጂ በንግዴ
ሔጉ የተጠቀሰውን “መዴን ሰጪ” እና “መዴን ተቀባይ” ያሌተባሇ መሆኑን፣ የግዳታ አቀባበሌ
ባሔርያትም የመዴን ውሌን የሚመሇከት መሆኑን አመሌካች በግሌጽ “ዋስ” ተብል መግሇጽን፤
እንዱሁም ስሇ “performace bond” እና “bond” በተሇያዩ የሔግ መዝገብ ቃሊት እና በመረጃ
መረብ የተሰጡትን ትርጓሜዎች እና መሠረት ሌማት በሥራና ከተማ ሌማት ሚ/ር የተዘጋጀ
“የሲቪሌ ስራ ፔሮጀክቶች የውሌ እስታንዲርዴ” አካሌ በተዯረገው ፋዱክ ሰነዴ /FIDIC/
የተሰጠውን ትርጉም የሚያሳየው የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት የዯረሰበት
ዴምዲሜ ተገቢ መሆኑን በመዘርዘር ውሣኔው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት የሇበትም ተብል
ሉፀና ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካች በበኩለ የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ
መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሲቅርብ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር በሚከተሇው መሌኩ
መርምሮታሌ፡፡ ሇጭብጡ ምሊሽ ሇመስጠት ያመች ዘንዴም የኮንስትራክሽን ስራ ሌዩ ባህሪይን
መመሌከት የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ ወይም (ቦንዴ) ትርጉሙን ማየትና የዚህን
ሰነዴ ዓሊማ ከኢንሹራንስ ውሌ ሌዩ ባህርይ አንፃር ማየቱ አግባብነት ያሇው ሁኖ ተገኝቷሌ፡፡
እንዯሚታወቀው የኮንስትራክሽን ውሌ መንገዴ፣ ሔንፃ፣ የሃይሌ ማመንጫ፣ የአውሮፔሊን
ማረፉያ፣ የባቡር ሏዱዴ፣ የውሃና ግዴብና ቁፊሮ እና ላልች የሲቪሌ ምህንዴስና ስራዎች
ሇማስገንባትና ሇመገንባት የሚዯረግ ውሌ ሲሆን የውለ አመሰራትና ውጤት በፌትሏ ብሓር
ሔግና ላልች አግባብነት ባሊቸው ሔጎች የሚገዛ ነው፡፡ የኮንስትራክሽን ውሌ ባሔርይው ሲታይ
በተዋዋይ ወገኖች ብቻ የሚፇፀም ሳይሆን በበርካታ የውሌ ትስስሮች የተያያዘና ውለን
ሇመዋዋሌም ሆነ ሇመፇፀም ብዙ ስራዎችን የሚጠይቅ ከመሆኑም በሊይ አፇፃፀሙ ረዘም ያሇና
ተገቢውን ጊዜ የሚያስፇሌገው መሆኑ ይታመናሌ፡፡
ወዯ መሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ /ቦንዴ/ ትርጉሙንና ዓሊማ ስንመጣ ዯግሞ ታዋቂው
የብሊክስ ልው የሔግ መዝገበ ቃሊት፡“Peroformance bond is a bond given by a surety to ensure the timely
performance of contract, a third parties agreement to guarantee the completion of
construction contract upon the default of the general contractor. Also termed as
completion bond, surety bond contract bond.” Suretyship bond a contractual
arrangement between the surety, the principal and the oblige where by the surety
agrees to protect the oblige if he default in perfoming the principals’’ contractual
obligation.” The bond is the instrument which binds the surety” በማሇት
የሚተረጉመው ሲሆን ከዚህም በቀሊለ መረዲት የሚቻሇው የመሌካም ሥራ አፇፃፀም /ቦንዴ/
ሰነዴ በውለ በተመሇከተው የጊዜ ገዯብ ውሌ ስሇመፇፀሙ ሇማረጋጥ የሚሰጥ ሰነዴ፣ ሶስተኛ
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ወገን የሆነ አካሌ ስራ ተቋራጩ የኮንስትራክሽን ውለን ካሌፇፀመ ስራው በውሌ መሠረት
እንዱፇፀም የሚሰጠው የዋስትና ሰነዴ መሆኑን፣ ቃለም የአፇፃፀም /ማስጠንቀቂያ/ ሰነዴ፤
የዋስትና ሰነዴ፣ የውሌ ሰነዴ በሚለ ቃሊቶች ሉተካ የሚችሌ መሆኑን፣ የዋስትና ሰነዴ ሰጪ
ዋስ ተብል የሚጠራ ሶስተኛ ወገን መሆኑን፣ ይህም በባሇገንዘብ እና በባሇ እዲ መካከሌ የተዯረገን
ውሌ አፇፃፀም ሇመጠበቅ የሚገባ ግዳታ መሆኑም፣ እና ዋሱ ግዳታ የገባበት ሰነዴ መጠሪያም
ቦንዴ የሚባሌ ሰነዴ መሆኑ ነው፡፡ ከሊይ የተመሇከተው የሔግ መዝገብ ቃሊት የቃለ ፌቺ ስሇ
መሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ጉዲይ ሁሇት ውልች የሚዯረጉ መሆኑን እና ሶስት ወገኖች
መኖራቸውን ያመሌክታሌ፡፡ ይህንን ዓይነት የዋስትና ሰነዴ /ቦንዴ/ የማውጣት ወይም በመስጠት
የሚታወቁት በዋናነት ባንኮች እና መዴን ዴርጅቶች እንዯሆኑም ያመሇክታሌ፡፡
በአገራችን የሔግ ማእቀፌ ውስጥ ያለትን አግባብነት ያሊቸውን ሔጏች ስንመሇከትም ስሇ ቴምብር
ቀረጥ አከፊፇሌ የወጣው አዋጅ ቁጥር 110/1990 አንቀጽ 2/2/ የአማርኛ ቅጂ፡“ማገቻ” ማሇት የተወሰነ ነገር በመፇፀሙ ወይም ባሇመፇፀሙ አንዴ ሰው ሇላሊው ገንዘብ
ሇመክፇሌ ግዳታ የሚያገባበት ማንኛውም ሰነዴን ይጨምራሌ” በማሇት ሲያስቀምጥ የእንግሉዝኛ
ቅጂው ዯግሞ፡“Bond includes any instrument…whereby a person obliges him self to pay money
to another” በሚሌ አስቀምጦታሌ፡፡
በዚህ አዋጅ “ቦንዴ ወይም ማገቻ” ሰፊ ያሇ ትርጉም የተሰጠው ሲሆን በተግባር የሚታወቁት
በርካታ የቦንዴ ዓይነቶች እንዲለና እነዚህም በትርጉም ውስጥ ሉሸፇኑ እንዯሚችለ ተጠቃሹ
አዋጅ ያሳያሌ፡፡ በዚህ መሠረት የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና /performance bond/ bid
bond ወይም /የጨረታ ሰነዴ/ bail bond /የዋስትና ወረቀት/ /Treasury bond/ /የግምጃ ቤት
ሰነዴ/ የመሳሰለት ትርጉሙ ሉያጠቃሌሌ ይቻሊሌ፡፡ እነዚህ ሰነድች የተወሰነ የገንዘብ ነክ ግዳታ
መፇጠሩን የሚያመሇክቱ የገንዘብ ሰነድች አሉያም እንዯ አግባቡ የዋስትና ሰነድች ሆነው
ሉያገሇግለ የታሰቡ መሆናቸውን ከትርጉማቸው ይዘትና መንፇስ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የዋስትና
ሰነዴ ማሇት ሇፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታን ሇመፇፀም የሚሰጥ ወይም
የሚያዝ ነገር ሲሆን፣ የግምጃ ቤት ሰነዴን፣ የተስፊ ሰነዴንና ቦንዴን ይጨምራሌ በማሇት በአዋጅ
ቁጥር 57/1989 አንቀጽ 2(18) 18 ትርጉም ሰጥቶታሌ፡፡ ይህንኑ አዋጅ ቁጥር 57/1989
ሇማሻሻሌ በወጣው አዋጅ ቀጥር 648/2001 አንቀጽ 2(20) ስር ዯግሞ የዋስትና ሰነዴ ማሇት
የፊይናንስ ቃሌ ኪዲን ወይም የፊይናንስ ግዳታ ሇመፇፀም የሚሰጥ ወይም የሚያዝ ማንኛውም
ሰነዴ ሲሆን፣የግምጃ ቤት ሰነዴን፣ የተስፊ ሰነዴንና ቦንዴን ይጨምራሌ የሚሌ ትርጉም
ተሰጥቶታሌ፡፡
እንግዱህ ከሊይ በተጠቀሱት አዋጆች ስሇቦንዴ ትርጉም የተሰጠ ሲሆን አከራካሪውን ጉዲይ ሉገዙ
ይችሊለ ተብሇው በተከራካሪ ወገኖች ሇክርክር መሰረት በሆኑት የፌትሏ ብሓር ሔጉና የንግዴ
ህጉ ግን በዚህ ረገዴ በግሌጽ የተቀመጡ ወይም አመሌካች የሆኑ ዴንጋጌዎች የለም፡፡ በአንዴ
ጉዲይ ቀጥተኛ ተፇጽሚነት ያሇው ሔግ ስሇአንዴ ቃሌ ግሌጽ የሆነ ትርጓሜ ያሇማስቀመጡ
ከታመነ በስራ ሊይ ባለት ሔጎች ውስጥ ያሇውን ትርጉም መፇተሽና ሇአከራካሪው ቃሌ ትርጓሜ
መስጠት የሚፇቀዴ ስሇመሆኑ የሔግ አተረጓጉም ዯንቦች የሚያሣዩት ነጥብ ነው፡፡ በመሆኑም
የአመሌካች ነገረ ፇጅ ስሇአመሌካች የስራ አፇፃፀም ትርጉም ሇመስጠት የኢንሹራንስ ውለን
ከሚገዙ ሔጏች ውጪ ያለትን ላልች ሔጎችን ሇውሣኔው መሠረት ማዴረግ ተቀባይነት የላሇው
ነው በማሇት የሚያቀረቡት ክርክር ሔጋዊ መሰረት የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም ከሊይ
የተጠቀሱት ሔጎችን መሰረት በማዴረግም የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና መሠረታዊ ባሔርይ
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ከኢንሹራንስ ውሌና ከዋስትና ውሌ ማነፃፀሩ ጉዲዩን የሚገዛውን የሔግ ማእቀፌ ሇመሇየት
የሚያስችሌ ሁኖ አግኝተናሌ፡፡
በዚህም መሰረት ስሇ የመዴን /ኢንሹራንስ/ ውሌ ምንነት እና አፇፃፀሙን ስንመሇክት ዯግሞ
በ1952 ዓ/ም በወጣው የንግዴ ሔግ በአንቀጽ 654 እስከ 712 ተዯንግጏ እናገኛሇን፡፡ የመዴን
ውልች በጽሐፌ ከመዯረጋቸውም በሊይ “ፕሉሲ” በሚሌ ሌዩ ሰነዴ ሊይ መዯረግ ያሇባቸው
መሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1725(ሇ)፣1720፣1727 እና 1719(2) እንዱሁም ከን/ሔ/ቁጥር 657(1)
ዴንጋጌዎች መገንዘብ የምንችሇው ጉዲይ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመዴን ውለ የሚፀናው
ሲፇረም መሆኑን የተመሇከትን ሲሆን በመዴን ስራ ትሌቁ ነገር ተብል ሉወሰዴ የሚችሇው
የአረቦን ጉዲይ ሲሆን መዴን ሰጪዎች በመዴን ገቢዎች ሊይ ሇሚዯርሰው አዯጋ ካሣ የመክፇሌ
ግዳታ የሚገቡት ከመዴን ገቢዎች በአረቦን መሌክ ገንዘብ ስሇሚሰበሰቡ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡
በመዴን ውሌ ከሚታወቁት ነጥቦች መካከሌ አንደ የመዴን ጥቅም /insurable interest/
የሚባሇው ሲሆን ይህም ከመዴን ሰጪው ካሣ የሚቀበሇው ጉዲት በዯረሰበት እሇት ጉዲት
በዯረሰበት ንብረት ወይም እቃ ሊይ የመዴን ጥቅም ያሇው ሰው መሆኑን የሚያስገነዝበን ሲሆን
የመዴን ጥቅም የላሇው ሰው ካሣ ሇመጠየቅ የሚያስችሇው የሔግ መሰረት የሇውም፡፡ የመዴን
ጥቅም ያሇው ሰው ሲባሌ እንግዱህ በዯረሰው አዯጋ ወይም ጉዲት በትክክሌ የተጎዲ ወይም ሉጎዲ
የሚችሌ ሰው ስሇመሆኑ ይታመናሌ፡፡ ጠቅሇሌ ተዯርጏ ሲታይ በን/ሔ/ቁጥር 654(1) ስር
እንዯተመሇከተው የኢንሹራንስ ውሌ ኢንሹራንስ ሰጪ ተብል የሚጠራ ሰው ፔሪሚየም
ተከፌልት አንዴ አይነት አዯጋ ሲዯርስ ተጠቃሚ ተብል ሇሚጠራ ሰው የተወሰነ ገንዘብ
ሇመክፇሌ የሚገባው ግዳታ ሲሆን በንብረት ወይም በሰው ሔይወትና ጤንነት ወይም በላሊ
መብት ሊይ የአዯጋው መዴረስ የውለን ውጤት ሇማስገኘት መሠረታዊ ሁኔታ በመሆኑ
የአዯጋው አይነት ብዙ በመሆኑ በኢንሹራንስ የሚሸፇነው አዯጋ በውለ ሊይ የተመሇከተው ብቻ
ይሆናሌ፡፡ በአንፃሩ የዋስትና ውሌ የፌ/ብ/ሔጋችን አንቀጽ 1920 እስከ 1951 ተዯንግጓሌ፡፡
እነዚህን የሔግ ዴንጋጌዎች በማነፃፀር የዋስትና ውሌ ሌዩ ባህርያትን ስንመሇከት የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1921 ዴንጋጌ የዋስትና ውሌ በችሮታ ሊይ የተመሰረተ ግዳታ መሆኑን፤ እንዱህም ሲባሌ ዋሱ
ዋስ በመሆኑ የሚያገኘው ጥቅም የላሇ በመሆኑ አንዴ ሰው ባሇእዲው ሳይጠይቅ ወይም ሳያውቅ
ዋስ መሆን እንዯሚችሌ መመሌከቱ ግንኙነቱ የግዴ ጥቅም ሊይ ያሌተመሰረተ መሆኑን
የሚያሣይ ነው፡፡ የዋስትና ውሌ ላሊው ሌዩ ባሔርይ ውለ ዯባሌ መሆኑ በፌ/ብ/ህግ ቁጥር
1926(1) ስር እንዯተመሇከተው አቢይ ግዳታ ሲቀር የዋስትናው ግዳታ አብሮ የሚቀር መሆኑ
የተዯነገገ በመሆኑ የዋስትና ውሌ እንዱኖር በዋስትና ሉረጋገጥ የሚሌች ግዳታ መኖር አሇበት፡፡
እንዱሁም የዋስትና ውሌ ግሌጽና የማያሻማ ግዳታ መሆን እንዲሇበት በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1922(1)
እና (2) ዴንጋጌዎች የተቀመጠ ሲሆን ከዚህ ዴንጋጌ በስተጀርባ ያሇው ምክንያትም ዋስትና አንዴ
ሰው ራሱ በግሌ ተጠያቂ ሇማይሆንበት ግዳታ ሇላሊ ሶሰተኛ ወገን ብል የሚሰጠው ማረጋገጫ
በመሆኑ ግዳታ ገቢው በግሌጽ ተረዴቶ ግዳታ ውስጥ እንዱገባ በማዴረግ ኃሊፉነቱን መሸከም
ተገቢ መሆኑ የሚታመን ነው፡፡ የዋስትና ውሌ
ግዳታ ከዋናው ግዳታ እኩሌ ስሇመሆኑ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1924(1) ስር የተመሇከተ ሲሆን ውለ ሇባሇ ገንዘቡ ብቻ የሚሰጥ ማረጋገጫ
በመሆኑ ውጤት የሚኖረው በተዋዋዮቹ ማሇትም በዋሱና በባሇ ገንዘቡ መሃሌ ነው፡፡
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1922 (3) ስር እንዯተመሇከተው ላሊው የዋስትና ውሌ ሌዩ ባሔርይ የዋስትና
ውለ የዋሱን ግዳታ መጠን በግሌጽ ማስቀመጥ ያሇበት መሆኑ ሲሆን የዋስትና ገንዘብ መጠን
ዋስትና ውሌ ሊይ በግሌጽ ካሌተቀመጠ ዋስትናው ውጤት የሇውም፡፡ ጠቅሇሌ ተዯርጎ ሲታይ
በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1920 እስከ 1951 ዴረስ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች የዋስትና ውሌ ማሇት ሁሇት
ሰዎች ባዯረጉት የባሇገንዘብነትና የባሇእዲነት ግዳታ ግንኙነት ውስጥ ከእነዚህ ተዋዋዮች ውጭ
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የሆነ ላሊ ሶስተኛው ባሇእዲው እዲውን በመለ ወይም በከፉሌ ያሌከፇሇ መሆኑ ከተረጋገጠ ወይም
ግዳታውን በውለ በተመሇከተው አኳኋን በአግባቡ ያሌተወጣ ከሆነ እኔ በባሇእዲው ሥፌራና
አቋም ሁኜ እዲውን እከፌሊሇሁ ወይም ግዳታውን እወጣሇሁ ሲሌ ሇባሇገንዘቡ ማረጋገጫ
የሚሰጥበት በሔግ አግባብ መቋቋሙ ከተረጋገጠ ከስተጀርባው ሇአፇፃፀሙ የሔግ ጥበቃ የሚያገኝ
ውሌ ነው፡፡
ላሊው ከሊይ እንዯተመሇከትነው የዋስትና ግዳታ ሰነዴ ብዙ ሰነድችን ሉይዝ የሚችሌ መሆኑ
ከሊይ የተመሇከተ ሲሆን የገንዘብ ዋስትና ግዳታ (financial Gureantee Bond) የሚጠቅስ
ነው፡፡ ይህ ሰነዴ ምን አይነት የህግ ተግባር እንዯሆነ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ
ቁጥር 23/2002 እና በመመሪያ ቁጥር 24/2004 በእንግሉዘኛ ቋንቋ ትርጉም የሰጠበት መሆኑን፣
የገንዘብ ዋስትና የግዳታ ሰነዴ፣ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1ንዐስ አንቀጽ 1 እና
በመመሪያ ቁጥር 24/2004 ዓ.ም አንቀጽ 1 ንዐስ አንቀጽ3 “Financial guarantee bond
shall mean an obligation undertaken by an insurance company to pay for the
lending bank or another creditors or supplier all outstanding claims arising from
the non payemt by debtor or debtors” የሚሌ ትርጓሜ ያሇው መሆኑ፣ ይህ ሰነዴ
በኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ፣ በመመሪያ ቁጥር 23/2002 አንቀጽ 1(1) እና በመመሪያ ቁጥር
24/2004 ዓ.ም አንቀጽ 1(3) ሇገንዘብ ዋስትና ሰነዴ የሰጠው ትርጉምና ከሊይ በተጠቀሱት የሔግ
ማእቀፍች ሔግ አውጭው የሰጠው ትርጓሜዎች ሲታዩ መሠረታዊ ባህሪውም ሆነ በይዘቱ
የመዴን ውሌ ወይም የኢንሹራንስ ፕሉሲ ጋር የማይመሳሰሌና መሠረታዊ መስፇርት የሚያሟሊ
ስሊሇመሆኑና መገዛት ያሇበትም በንግዴ ህጉ በተመሇከተው የይርጋ ዴንጋጌዎች ሳይሆን በፌትሏ
ብሓር ሔጉ ዋስትናን በተመሇከተ በሚገዙ ሔጏች መሰረት ስሇመሆኑ ይህ ችልት በሰ/መ/ቁጥር
40187 በቀረበው ጉዲይ በአዋጅ ቁጥር 454/1997 አንቀጽ 2(1) መሰረት በየትኛውም እርከን
የሚገኝ ፌርዴ ቤትን የሚያስገዴዴ የሔግ ትርጉም የሰጠበት ሲሆን በተያዘው ጉዲይ አከራካሪው
ነጥብ ሰነደ የገንዘብ ዋስትና ሰነዴ ሳይሆን የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ ነው፡፡
በብሓራዊ ባንክ ወጥቶ ተግባራዊ የሆነው ከሊይ የተጠቀሰው መመሪያ ስሇዚህ ሰነዴ የሚሰጠው
ትርጉም የሇም፡፡ መመሪያው ትርጉም የሠጠው ስሇገንዘብ ዋስትና ሰነዴ ሲሆን ሇዚህም
“Financial guarantee bond” shall mean a bond payable on demand issued by an
insurance company obliging such insurance compamy to pay to a lending bank or
another creditor or supplier all outstanding claims arising form non-payment by
principal debtor or debtrs; በማሇት ከገሇፀ በሁዋሊ “unconditional bond” shall mean a
bond other than financial gurantee bond issued by an insrance company that is
payable to the beneficaiary on demand, without any preconditions attached to
such payemnt” ሲሌ ያስቀምጣሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና የሏረጉ
ስያሜ እንዲሇ ሲታይ አንዴ ሰው አንዴን የተሇየና የተወሰነ ስራ ሇላሊ ሰው ሇመስራት ግዳታ
ከገባ ይኸው ሰው በውለ መሠረት የገባውን ግዳታ መፇፀም የሚችሌ መሆኑን ሇማረጋገጥ
ላሊው ሰው የሚያቀርበው
ውሌ ነው፡፡ በመሆኑም የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ
ብሓራዊ ባንክ በውለ የተገባው ግዳታ በአግባቡ መከናወን የሚችሌ በመሆኑን ሇማረጋገጥ
የሚሰጥ ሰነዴ በመሆኑ “uncondtional bond” ተብል በተሰጠው ትርጉም ውስጥ የሚወዴቅ
አይዯሇም፡፡
ከኮንስትራክክሽን ሰዎች ጋር በተያያዘ ተፇጽሚነት አሊቸው ከሚባለት ሰነድች መካከሌ አንደ
የ”ፉዱክ” የውሌ ፍርም ነው፡፡ አሰሪ የሆነው ተጠሪና የስራ ተቋራጭ ባዯረጉት ውሌ የሥራና
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ከተማ ሌማት ሚኒስቴር የሲቪሌ ስራዎች ፔሮጀክት ስታንዯርዴ የውሇታቸው አካሌ እንዱሆን
መስማማታቸው በፌሬ ነገረ ዯረጃ ተረጋግጧሌ፡፡ በስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴ የሲቪሌ ስራዎች
ፔሮጀክት ስታንዲርዴ ዯግሞ “The FIDIC form of contract” አካሌ ነው፡፡ ይህ የፋዱክ ውሌ
ፍርሙ የመሌካም ስራ አፇፃፀም ዋስትና ሇኮንስራክሽን ስራው በውለ መሠረት መከናወን ዋስትና
የሚሰጥ ሰነዴ መሆኑን ያስገነዝባሌ፡፡

ከሊይ እንዯተመሇከተው የኢንሹራንስ ፕሉሲ አይነተኛ ባህርይ መዴን ገቢው የኢንሹራንስ ሽፊን
በተሰጠው ጉዲይ ሊይ መብት ወይም ጥቅም (insurable interst) ያሇው መሆኑን ይጠይቃሌ፡፡
በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ከስራ ተቆራጩ ጋራ ባዯረገው ውሌ አከራካሪውን የመሌካም ስራ
አፇፃፀም ዋስትና የግዳታ ሰነዴ እንዱቀርብ የፇሇገበት አይነተኛ ምክንያት ተጠሪ ሇሚሰራው
መንገዴ የጨረታ አሸናፉ የሆነው አክሱም ኮንስትራክሽን በኮንስትራክሽን ውለ አንቀጽ 6
መሠረት የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና /performance bond/ ሇማቅርብ በገባው ግዳታ
መሠረት የአሁን አመሌካች ስራ ተቋራጩ ሇሚያዯርሰው ማናቸውም የውሌ ቃሌ አሇመጠበቅ
እስከ ብር 1,101,890 ኃሊፉነት በመውሰዴ ኮንትራክተሩ በውለ የገባውን ግዳታ ባይወጣ በውለ
መሰረት ስራው ባሇመስራቱ ሇሚዯርሰው ጉዲት አመሌካች የሚከፌሇው መሆኑን በማመን ነው፡፡
ተጠሪ የመንገዴ ስራውን የሰጠው ተቋራጭ መንገደን በውለ መሰረት ባሇመስራት ሇተጠሪ
ባሇእዲ ከመሆን አሌፍ አመሌካች ሇመሌካም ስራ አፇፃፀም ሇመክፇሌ በተሰማማው ገንዘብ
መከፇሌ ወይም አሇመክፇሌ ሊይ የመዴን መብት ወይም ጥቅም (insurable interest) ያሇው
ወገን አይዯሇም፡፡ በመሆኑም በአመሌካችና በአክሱም ኮንስትራክሽን ዴርጅት መካከሌ የተዯረገው
ውሌ መዴን ውሌ ነው፣ ተጠሪ ዯግሞ የኢንሹራንስ ፕሉሲ ተጠቃሚ ነው ብል ሇመዯምዯም
አይቻሌም፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካች የሰጠው የመሌካም ስራ አፇፃፀም ሰነዴ ስራ ተቋራጩ በውለ
በተመሇከተው ጊዜና ሁኔታ የመንገዴ ግንባታው ስራውን ካሊከናወነ ተጠሪ በመሌካም ስራ
አፇፃፀም ዋስትና ሰነዴ የተገሇፀውን ገንዘብ ሇመክፇሌ በሰነደ ውስጥ ሇተገሇፀው ስራ ብቻ ዋስትና
የሰጠ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በመሆኑም አመሌካች የሰጠው የመሌካም ሰራ አፇፃፀም
ዋስትና የግዳታ ሰነዴ ስራ ተቋራጩ ስራውን ባይሰራ አመሌካች መጠኑ በሰነደ የተገሇፀውን
ገንዘብ ሇመክፇሌ የአንዴነትና የነጠሊ የዋስትና ግዳታ የገባ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነዴ ነው፡፡
ከዚህም አንፃር አመሌካች የሰጠው የመሌካም ስራ አፇፃፀም ሰነዴ በመሰረታዊ ባሔሪውና ይዘቱ
የመዴን ውሌ ሣይሆን ያሌተነጣጠሇ የዋስትና ግዳታ የገባ መሆኑን የሚያሣይ ሰነዴ በመሆኑ
ሉገዛ የሚገባው በንግዴ ሔጉ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ሣይሆን በፌታሏ ብሓር ሔጉ
በተመሇከተው ዴንጋጌ መሠረት ነው፡፡ እንዱህ ከሆነ አመሌካች የገባው የመሌካም ሥራ አፇፃፀም
ዋስትና ግዳታ ከሊይ በዝርዝር በተመሇከቱት የፌሬ ነገር እና የሔግ ምክንያቶች የመዴን ውሌ
ሳይሆን በፌ/ብ/ሔግ አንቀጽ 1920 እና ተከታዮቹ የሚሸፇን የዋስትና ውሌ ነው፣ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1845 ስር የተመሇከተው የአስር አመት ይርጋ ጊዜም አሊሇፇም ተብል የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ
ቤት ይግባኝ ሰሚው ችልት በዚህ ረገዴ የዯረሰበት ዴምዲሜ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት
ያሇበት ነው ሇማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም መሰረት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
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ው ሣ ኔ
1. የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 410054 መጋቢት 30 ቀን
2001 ዓ.ም. የሰጠው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ፀንቷሌ
2. የመሌካም ሥራ አፇፃፀም ዋስትና ግዳታ የኢንሹራንስ ውሌ ሳይሆን የዋስትና ውሌ በመሆኑ
የሚገዛው በፌ/ብ/ሔጉ በቁጥር 1921 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች ነው ብሇናሌ፡፡
3. ተጠሪ በአመሌካች ሊይ የመሠረተው ክስ የአስር ዓመት ጊዜ አሊሇፇበትም ተብል መወሰኑ
በአግባቡ ነው ብሇናሌ
4. የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ በተመሇከተ ይግባኝ ባይ ዝርዝር የማቅረብ መብት ተጠብቋሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/ዮ
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