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2. ችልቱ የስር ፌ/ቤቶች የኑዛዜው ህጋዊነት አስመሌክቶ የሰጡት ውሳኔ አግባብነት ካሊቸው የህግ 
ዴንጋጌዎች ጋር አገናዝቦ በመመርመር ተገቢ ውሳኔ እንዱሰጥ ጉዲዩ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 343(1) 
መሠረት ጉዲዩን መሌሰናሌ፡፡  

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

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

የሰ/መ/ቁ. 44561 

ሏምላ 28 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ሒጏስ ወሌደ 

  ኂሩት መሇሰ 

  ታፇሰ ይርጋ 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካች፡- ወ/ሮ ገነት በሊይ ጠበቃ - ኮልኔሌ መሊኩ ካሣዬ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ፋኔት ተክለ - ሞግዚት ነጋ ቦንገር በላለበት ይታያሌ 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

  ጉዲዩ የቀረበው አመሌካች የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ 
ችልት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት መጋቢት 
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10 ቀን 2001 ዓ.ም በተፃፇ የሰበር አቤቱታ ስሇጠየቁ ነው፡፡ ክርክሩ በመጀመሪያ የታየው በፋዳራሌ የመጀመሪያ 
ፌርዴ ቤት ነው፡፡ 

 የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት የአቶ ተክለ ነጋ ውርስ እንዱጣራ ሇውርስ አጣሪ መርቷሌ፡፡ የውርስ 
አጣሪው የሟች አቶ ተክለ ነጋ ወራሾች ህፃን ኬሩዝ ተክለና ህፃን ፋኔት ተክለ መሆናቸውንና የውርሱ ንብረት 
ክፌሌ የሚሆነውን ጥሬ ገንዘብና ያክሲዮን ዴርሻ በመዘርዘር የውሣኔ ሏሳብ አቅርቧሌ፡፡ ሇዚህ ክርክር መነሻ 
የሆነው ጉዲይ ሇአሁን አመሌካች ሇሥር ተጠሪ ከፔፕሲ ኮሊ ዓሇም አቀፌ መስሪያ ቤት የተከፇሊቸው መሆኑ 
በማስረጃ የተረጋገጠው 166,449.97 የአሜሪካን ድሊር/አንዴ መቶ ስሌሣ ስዴስት ሺ አራት መቶ አርባ ዘጠኝ 
ከዘጠና ሰባት ሣንቲም/ የአሜሪካን ድሊር ሇአመሌካች ጥቅም የተገባ የኢንሹራንስ ፖሉስ መሆኑን የሚያረጋግጥ 
ማስረጃ ባሇመኖሩ የውርስ ሃብት ነው በማሇት የውርስ አጣሪው ያቀረበው ሃሳብ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት 
ተቀብል አጽዴቆታሌ፡፡ የውርስ አጣሪው ከሊይ መጠኑ የተገሇፀው የአሜሪካን ድሊር አመሌካች እንዱካፌለ 
ያቀረበውን የውሣኔ ሏሳብ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በማጽዯቁ ተጠሪ ይህንን በመቃወም ይግባኝ ሇከፌተኛ 
ፌርዴ ቤት አቅርበዋሌ፡፡ 

  ተጠሪዋ ሇከፌተኛ ፌርዴ ቤት ባቀረቡት የይግባኝ ማመሌከቻ ሟች አቶ ተክለ ነጋ ከፔፕሲ ኮሊ ዓሇም 
አቀፌ ተጠሪ ጽ/ቤት ሇአፌሪካ አህጉር ሥራ አስኪያጅ በሆኑበት ጊዜ የሔይወት ኢንሹራንስ የገባው እንዯ 
አውሮፖውያን አቆጣጠር 07/01/98 (ከታህሣሥ 19 ቀን 1990 ዓ.ም) እስከ አውሮፖውያን አቆጣጠር 
05/21/2001 (ከግንቦት 13 ቀን 1993 ዓ.ም) ነው በዚህ ጊዜ 166,449.97(አንዴ መቶ ስሌሳ ስዴስት ሺህ አራት 
መቶ አርባ ዘጠኝ ብር ከዘጠና ሰባት ሣንቲም) የአሜሪካን ድሊር ሇአሁን አመሌካች (መሌስ ሰጭ መክፇለ 
ተረጋግጧሌ)፡፡ ይህ ገንዘብ የውርስ ንብረት ክፌሌ ሆኖ በወራሾች መካከሌ ብቻ ሉከፊፇሌ ሲገባው የሥር መሌስ 
ሰጭ የአሁን አመሌካች የሔይወት ኢንሹራንስ ተጠቃሚ ሣይሆኑ የገንዘቡ ተጠቃሚ እንዯሆኑ መዯረጉ ተገቢ 
አይዯሇም የሚሌ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ 

 የአሁኑ አመሌካች በበኩሊቸው ሇከፌተኛው ፌ/ቤት መስቀሇኛ ይግባኝ አቅርበዋሌ፡፡ አመሌካች ባቀረቡት 
መስቀሇኛ ይግባኝ ሟች አሜሪካዊና የሔይወት ኢንሹራንስ የገባው በአሜሪካን አገር በሚገኝ ኩባንያ ኢንሹራንስ 
ከፊዩም የአሜሪካን ኩባንያ በሆነበት ሁኔታ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን አይቶ የወሰነው የሥረ ነገር 
ሥሌጣን ሳይኖረው ነው በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የአሁን አመሌካች ተጠሪዋ ሊቀረቡት 
ይግባኝ የሰጡትን መሌስና የአሁን ተጠሪዎች ሇአመሌካች የመስቀሇኛ ይግባኝ የሰጡትን መሌስ ከተቀበሇና ግራ 
ቀኙን ካከራከረ በኋሊ የዓሇም አቀፌ የግሇሰብ ሔግ ጥያቄ ስሊሌተነሣ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ፌርዴ ቤት ጉዲዩን 
ሇማየት ሥሌጣን አሇው፡፡ የአሁን አመሌካች የኢንሹራንስ ክፌያው ሇሟች አሰሪ መስሪያ ቤት የከፇሊቸው መሆኑን 
እንጂ የሔይወት ኢንሹራንስ ሇእሳቸው ጥቅም የተዯረገ መሆኑን የሚያስረዲ ማስረጃ አሊቀረቡም፡፡ ፌርዴ ቤቱ 
ይህንን ሇማጣራት የኢንሹራንስ ውለ እንዱቀርብ ትእዛዝ ሰጥቶ ውለ ተፇሌጏ እንዲሌተገኘ መሥሪያ ቤቱ ጥር 
22 ቀን 2000 ዓ.ም በፃፇው ዯብዲቤ አረጋግጧሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የሔይወት ኢንሹራንስ ውሌ የተሇየ 
ተጠቃሚ መሆናቸውን የኢንሹራንስ ውለ በማቅረብ ያሊስረደ ስሇሆነ የሔይወት ኢንሹራንሱ የሟች የውርስ 
ንብረት ክፌሌ በመሆን ሇሟች ሌጆችና  ወራሾች ብቻ የሚተሊሇፌ ነው በማሇት የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827/1/ 
መሰረት በማዴረግ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት አመሌካች ከኢንሹራንስ ገንዘቡ ግማሹን ትውሰዴ በማሇት 
የሰጠውን ውሣኔ ሽሮታሌ፡፡ 

 አመሌካች በዚህ ውሳኔ ቅር በመሰኘት ይግባኝ ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት 
አቅርበዋሌ፡፡ ይግባኝ ሰሚ ችልቱ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የሰጠው ውሣኔ ጉዴሇት የላሇበት መሆኑን በመግሇጽ 
ይግባኙን በፌትሏብሓር ሥነ-ሥርአት ሔግ ቁጥር 337 መሰረት ሰርዞታሌ፡፡ አመሌካች መጋቢት 10 ቀን 2001 
ዓ.ም ባቀረቡት የሰበር አቤቱታ ጉዲዩን ማየትና መወሰን የሚችሇው በአሜሪካን ግዛት ውስጥ ያሇ የስረ ነገር 
ሥሌጣን ያሇው ፌርዴ ቤት መሆን ሲገባው የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት የዲኝነት ሥሌጣን አሇኝ በማሇት 
የሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 
በመተርጏም ረገዴ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት መሰረታዊ የሔግ ስህተት ሰርቷሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ በሔይወት ኢንሹራንስ 
ተጠቃሚ የሚሆኑ ባሌ ወይም ሚስት መብት ሙለ በሙለ በሚያሣጣና የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡን ወዯ 
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ሟች ወራሾች ሙለ በሙለ ሇማስተሊሇፌ በሚችሌ መንገዴ መተርጏም የሇበትም፡፡ አመሌካች የኢንሹራንስ ገንዘብ 
ተከፌሎቸዋሌ፡፡ የህይወት ኢንሹራንስ ተጠቃሚ ባይሆኑ ኖሮ አይከፇሊቸውም ነበር ስሇዚህ በህይወት ኢንሹራንስ 
ሌዩ ተጠቃሚ ስሇመሆናቸው አሊስረደም ተብል የተሰጠው ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ነው፡፡ የበታች 
ፌርዴ ቤቶች የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2/ሀ/ ዴንጋጌዎች ከግምት ውስጥ ሣያስገቡ የሰጡት ውሣኔ 
መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ በሰበር ታይቶ እንዱታረምሌኝ በማሇት አመሌክተዋሌ፡፡ 

 ተጠሪ ሞግዚታቸው የተሻረ መሆኑ ተገሌጿሌ፡፡ ስሇሆነም ተጠሪዋ ፋኔት ተክለ በሚሌ ስም በጋዜጣ 
ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ ሰጥቶ በጋዜጣ ጥሪ የተዯገሊቸው ቢሆንም ጉዲዩ በላለበት እንዱታይ ፌርዴ ቤቱ ትእዛዝ 
ሰጥቷሌ፡፡ ከሥር የክርክር አመጣጥና በሰበር የቀረበው ክርክር ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን የከፌተኛው ፌርዴ ቤትና 
የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት አመሌካች ሟች ከገባው የሔይወት ኢንሹራንስ የምታገኘው ዴርሻ የሊትም 
የሔይወት ኢንሹራንስ ክፌያው የሟች ውርስ ንብረት ክፌሌ ስሇሆነ የሔይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡን የሟች ሌጆችና 
ወራሾች ብቻ ይካፇለ በማሇት የሰጠው ውሣኔ አግባብነት ያሊቸውን የሔግ ዴንጋጌዎች ትርጉምና የተፇፃሚነት 
ወሰን መሰረት በማዴረግ የተሰጠ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን ጭብጥና ላልች ተዛማጅነት ያሊቸው ነጥቦች 
በዝርዝር መመርመር የሚያስፇሌገው ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 ከሊይ የተያዘው ጭብጥ እሌባት ሇመስጠት በመጀመሪያ አመሌካች የኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች የህይወት 
ኢንሹራንስ ገንዘቡን በተመሇከተ የዲኝነት ሥሌጣን የሊቸውም? የሟች አሰሪ መሥሪያ ቤት የኢንሹራንስ ገንዘቡን 
ሇእኔ መክፇለ የሔይወት ኢንሹራንስ ውለ ሌዩ ተጠቃሚ መሆኔን ያስረዲሌ በማሇት ያቀረቧቸውን ክርክሮች 
ተገቢነት ማየት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

1. አመሌካች ሟች የህይወት ኢንሹራንስ ክፌያ 166,449.97(አንዴ መቶ ስሌሳ ስዴስት ሺህ አራት መቶ 
አርባ ዘጠኝ ከዘጠና ሰባት ሣንቲም) ድሊር የተከፇሊቸው መሆኑን በመግሇጽ የኢንሹራንስ ውለ የተገባው 
ከኢትዮጵያ ውጭ በመሆኑ የኢንሹራንስ ገንዘቡን የሚከፌሇው የኢንሹራንስ ኩባንያ በውጭ አገር ያሇ 
በመሆኑ የኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን የሊቸውም የሚሌ ክርክር አቅርበዋሌ፡፡ ክርክር 
የተነሣው አመሌካችና የሟች ወራሾች ማግኘት የሚገባቸውን የኢንሹራንስ ገንዘብ የኢንሹራንስ ኩባንያው 
ስሊሌከፇሊቸው በኢንሹራንስ ኩባንያውና በአመሌካችና የሟች ሌጆች መካከሌ አይዯሇም፡፡ የሟች አሰሪ 
መሥሪያ ቤት የኢንሹራንስ ገንዘቡን ከፌሎሌ፡፡ የመዴን ሽፊን የሰጠው የኢንሹራንስ ኩባንያም በውለ 
መሰረት ግዳታና ኃሊፉነቱን ተወጥቷሌ፡፡ አከራካሪው  ጉዲይ የሔይወት ኢንሹራንስ የመዴን ሽፊን 
የሰጠው ዴርጅት በሟች መሥሪያ ቤት በኩሌ የከፇሇው የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘብ ሊይ መብት ያሇው 
ማን ነው? የሚሇው ነው፡፡ አመሌካችም ሆኑ ተጠሪ በዜግነት ኢትዮጵያዊ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
የሟች ውርስ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 944 ዴንጋጌ መሰረት የተጣራው በኢትዮጵያ ሔግ በኢትዮጵያ 
ግዛት ክሌሌ ውስጥ ነው፡፡ 

     የውርስ ማጣራት አንዯኛው ተግባር የሟች ወራሾች እነማን እንዯሆኑ መሇየት የሟች ውርስ ሏብት ክፌሌ 
የሚሆነውንና የሟችን እዲ አጣርቶ መሇየትና መወሰን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ በውርስ ማጣራት ሑዯት አመሌካች 
የተቀበለት 166,447.97(አንዴ መቶ ስሌሳ ስዴስት ሺህ አራት መቶ አርባ ዘጠኝ ከዘጠና ሰባት ሣንቲም) 
የአሜሪካን ድሊር የውርስ ንብረት ክፌሌ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇው ጥያቄ አከራካሪ ጭብጥ ሲሆን ጥያቄው 
በኢትዮጵያ ሔግ መሰረት ሇመወሰን የኢትዮጵያ ፌርዴ ቤቶች የዲኝነት ሥሌጣን ያሊቸው በመሆኑ አመሌካች 
ጉዲዩን ሇማየትና ሇመወሰን የዲኝነት ሥሌጣን የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የሊቸውም በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
በመዝገቡ የተያዘው ክርክሩ በአመሌካችና የሟች ወራሾች በሆኑ ሁሇት ኢትዮጵያውያን መካከሌ 
መሆኑን፣የክርክሩም መሰረታዊ ጉዲይ በሟች አሰሪ መስሪያ ቤት በኩሌ የተከፇሇው ወዯ አገር ውስጥ የተሊከው 
የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘብ የሟች ውርስ ንብረት ክፌሌ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሌና በውጭ አገር የሚገኙ 
የሔግ ወይም የተፇጥሮ ሰዎች በክርክሩ ተካፊይ የማይሆኑበት መሆኑን ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነው፡፡ 

2. ሁሇተኛው ምሊሽ ማግኘት ያሇበት ነጥብ አመሌካች የህይወት ኢንሹራንስ ክፌያው ሇእኔ  ተከፌልኛሌ፡፡ 
ይህም የህይወት ኢንሹራንስ ውለ ሌዩ ተጠቃሚ መሆኔን የሚያስረዲ ነው በማሇት ያቀረቡት ክርክር 
ተገቢነው ወይስ አይዯሇም የሚሇው ነው፡፡ አመሌካች የህይወት ኢንሹራንስ ውለ የተሇዩ ተጠቃሚ 
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መሆናቸውን የሚያስረዲ ማስረጃ በተሇይም አመሌካችን የህይወት ኢንሹራንስ ውለ ተጠቃሚ በማዴረግ 
ሟች የመዴን ዋስትና ከሰጠው የመዴን ዴርጅት ጋር የገባውን ውሌ እንዱያቀርቡ ተጠይቀው ውለን 
ሉያቀርቡ አሇመቻሊቸው በሥር ፌርዴ ቤትና በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ ሇአንዴ ሇተሇየ 
ተጠቃሚ የሚዯረግ የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ በዝርዝር የሚይዛቸው ጉዲዮችን የንግዴ ሔግ አንቀጽ 
195 በዝርዝር ይዯነግጋሌ፡፡ አመሌካች የኢንሹራንስ ፖሉሲው ሌዩ ተጠቃሚ ነኝ ካለ በንግዴ ሔጉ 
አንቀጽ 195 እና 701/1/ የተዯነገጉትን ዝርዝር ጉዲዮች የሚያሥረዲ የኢንሹራንስ ውሌና ፖሉሲ 
በማቅረብ የማስረዲት ግዳታ አሇባቸው፡፡ አመሌካች ይህንን የማስረዲት ግዳታና ኃሊፉነታቸውን 
ያሌተወጡ መሆኑን የሥር ፌርዴ ቤት በመዯበውና ተቀብል ሪፖርቱን ባፀዯቀው የውርስ አጣሪና 
በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተረጋግጧሌ፡፡ 

     አመሌካች የሟች ሌጆች ሞግዚትና የሟች ሚስት በመሆናቸው ምክንያት ይሁን ወይም በላሊ ምክንያት 
በሟች መኖሪያ ቤት በኩሌ የኢንሹራንስ ገንዘቡ ተከፌሎቸዋሌ፡፡ የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡ አመሌካች መክፇለ 
ብቻውን አመሌካች በንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት የህይወት ኢንሹራንስ ውለ ተጠቃሚ 
መሆናቸውን አያስረዲም ከሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ የከፌተኛው ፌርዴ ቤት የዯረሰው ሟች የህይወት መዴን ሽፊን 
ከሰጠው የኢንሹራንስ ኩባንያ ጋር ያዯረገው የኢንሹራንስ ውሌ እንዱሊከሇት ትእዛዝ ሰጥቶ የህይወት ኢንሹራንስ 
የውሌ ሰነደ ተፇሌጏ ሉገኝ አሇመቻለ የሟች አሰሪ መሥሪያ ቤት ከገሇጹሇት በኋሊ ነው፡፡  ስሇሆነም አመሌካች 
በንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 1 መሰረት የህይወት ኢንሹራንስ ውለ ተጠቃሚ መሆናቸው የተገሇፀ 
መሆኑን አግባብነት ያሇው ማስረጃ በማቅረብ አሊስረደም በማሇት የከፌተኛው ፌርዴ ቤት  እና የጠቅሊይ ፌርዴ 
ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት ውሣኔ የሰጡት የህይወት ኢንሹራንስ ውለን ሇማስቀረብና ፌሬ ጉዲዩን ሇማጣራት 
ተገቢውን ጥረት ካዯረጉ በኋሊ በግራ ቀኙ በኩሌ የቀረበውን ማስረጃ በመመዘን በመሆኑ አመሌካች የህይወት 
ኢንሹራንስ ውለ ተጠቃሚ መሆኔን አስረዴቻሇሁ በማሇት ያቀረቡት የሰበር አቤቱታ ተገቢነት የላሇውና የሰበር 
ችልት በህገ-መንግስቱ አንቀጽ 80 ንኡስ አንቀጽ 3/ሀ/ እና በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 10 የተሰጠውን 
ሥሌጣንና ኃሊፉነት ያሊገናዘበ በመሆኑ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

 ሟች የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 1 እና በንግዴ ሔግ ቁጥር 695 በተዯነገገው መሰረት 
የህይወት ኢንሹራንስ ውለን ያዯረገው ሇአመሌካች ወይም ሇሌጆቹ ህፃን ኬራዝ ተክለና ህፃን ፋኔት ተክለ ሌዩ 
ጥቅም ያዯረገ ስሇመሆኑ የሚያስረዲ ማስረጃ አሌቀረበም፡፡ የህይወት መዴን ውሌ በመዴን ውሌ በተጠቃሚነት 
ሇተገሇፀው ሰው ወይም ሰዎች ወይም ኢንሹራንስ ከገባው ሰው መብት ሊሊቸውና ስማቸው በተጠቃሚነት 
ሊሌተገሇፁ ሰዎች ሉዯረግ እንዯሚችሌ ከንግዴ ሔግ ቁጥር 692 ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
ሟች በገባው የሔይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ የሚሆነውን ሰው በንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 1 
የገሇፀ በሆነ ጊዜ የኢንሹራንስ ውለ መሰረት ገንዘብ ሇማን ይከፇሊሌ የሚሇው ጥያቄ በዚህ መዝገብ አከራካሪ 
ጭብጥ ሆኖ አሌቀረበም፡፡ በያዝነው ጉዲይ ሟች ያዯረገው የኢንሹራንስ ውሌ ሇአመሌካች ወይም ሇሌጆቹ ሌዩ 
ጥቅም የተዯረገ መሆኑን የማይገሌጽና ሇተሇየ ተጠቃሚ ያሌተዯረገ ነው በማሇት የበታች ፌርዴ ቤቶች የዯረሱበት 
መዯምዯሚያ ተገቢነት ያሇው ቢሆንም ሟች ባዯረገው የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ በንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ 
አንቀጽ 1 ዴንጋጌ መሰረት የኢንሹራንስ ውለ ተጠቃሚ ወይም ተጠቃሚዎች ያሌገሇፀ በሆነ ጊዜ በህይወት 
ኢንሹራንስ ውሌ መሰረት በሚከፇሇው ገንዘብ ሊይ መብት የሚኖራቸው እነማን ናቸው? ጉዲዩስ የትኛውን የሔግ 
ዴንጋጌ መሰረት በማዴረግ ይወስናሌ የሚሇውን ሰፉ የሔግ ክርክር ያስነሳ ጭብጥ አስመሌክቶ የከፌተኛው ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌ/ቤት የሰጡት ውሣኔና የዯረሱበት መዯምዯሚያ በዝርዝር መታየት ያሇበት ሆኖ 
አግኝተነዋሌ፡፡ 

3. ሟች የተዋዋሇው የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ የኢንሹራንስ ውለን ተጠቃሚ የማይገሌጽ በሆነ ጊዜ 
የኢንሹራንስ ገንዘቡ ይገባናሌ ብል ሇመጠየቅ የሚያስችለ ሶስት የሔግ ዴንጋጌዎች ያለ መሆኑን 
የፌትሏብሓር ሔጉንና የንግዴ ሔጉን ዴንጋጌዎች በመመርመር ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ የሔይወት 
ኢንሹራንሰ ውለ ተጠቃሚ ባሌተገሇጸበት ጊዜ  የሟች ወራሾች የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ 
አንቀጽ 1 እና የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 ዴንጋጌዎችን በመጥቀስና መሰረት በማዴረግ የህይወት 
ኢንሹራንስ ገንዘቡ ሙለ በሙለ እንዱሰጣቸው ጥያቄ የሚያቀርቡ መሆኑን የተጠሪ ሞግዚት በዚህ 
መዝገብ ያቀረቡትን ክርክርና የዴንጋጌዎቹን ይዘት በማገናዘብ ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ሟች 
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ያዯረገው የህይወት የኢንሹራንስ ውሌ የተሇየ ተጠቃሚ ባሌገሇፀ ጊዜ ወይም የህይወት ኢንሹራንስ 
ውለን ሇወራሾቹ ጥቅም ያዯረገው መሆኑን በኢንሹራንስ ውለ ባሌገሇፀ ጊዜ የሟች ባሌ ወይም ሚስትና 
የኢንሹራንስ ውለ ሲፇረም የተወሇዯው ሌጅ የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡ እንዱሰጣቸው የንግዴ ሔግ 
ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2/ሀ/ እና /ሇ/ በመጥቀስ የሚጠይቁና የሚከራከሩ መሆኑን አመሌካች ከሥር 
ጀምሮ ያቀረቡትን ክርክርና የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌ ይዘት በማገናዘብ ሇመረዲት 
ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም በዚህ መዝገብ አመሌካችና ተጠሪ የከተከራከሩበትን ጭብጥና ውሣኔ ሇመስጠት ከሊይ 
የተጠቀሱትን የሔግ ዴንጋጌዎች ይዘት መሰረታዊ ግብና ዓሊማ በተናጠሌ ማየትና የሔግ ዴንጋጌዎች 
በአንዴ ሊይ ሇማስፇፀም በሚሞክርበት ጊዜ የሚያጋጥሙ ችግሮችንና ችግሮቹን ሇመፌታት ሇሔግ 
ዴንጋጌዎቹ ሉሰጣቸው የሚገባውን ትርጉም በዝርዝር ማየትና ውሣኔ ሊይ መዴረስ የሚጠይቅ ጉዲይ 
ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ስሇሆነም ከሊይ የተጠቀሱትን የሔግ ዴንጌጋዎች፣ ይዘት መንፇስና ዓሊማና በአንዴ 
ሊይ ተፇፃሚ በማይዯረጉበት ጊዜ የሚያጋጥመን ተጨባጭ ነባራዊ ችግር በዝርዝር እንመሇከታሇን፡፡  

ሀ. የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 

        የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 ዴንጋጌ ይዘትና መሰረታዊ ባህሪ ሇመረዲት በኢትዮጵያ 
የውርስ ሥርአት ከሟች ወዯ ወራሾች የሚተሊሇፇው መብትና ግዳታ በተመሇከተ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 826 
ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገገውን ጠቅሊሊ መርህ ማገናዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ በርካታ አገሮች ሇምሣላ ሩሲያ ከሟች ወዯ 
ወራሾቹ በውርስ ሉተሊሇፈ የሚችለ ንብረቶችና መብቶች በዝርዝር ያስቀምጣለ፡፡ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
826/2/ የሟች ውርስ ክፌሌ ሆነው ሇወራሾቹ ሉተሊሇፈ የሚችለ ንብረቶችና መብቶች ምንምን እንዯሆኑ 
ከመዘርዘር ይሌቅ በሟች መሞት የሚያቋርጡ የሟች መብቶችና ግዳታዎች ሇሟች ወራሾችና የኑዛዜ 
ባሇስጦታዎች የሚተሊሇፈ መሆኑን በመርህነት የሚዯነግግ መሆኑን የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 826 ንኡስ አንቀጽ 
2 ዴንጋጌ በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህም ማሇት በሟች መሞት ምክንያት ቀሪ የሚሆኑና ሟች በግለ ብቻ 
ሉሰራባቸው የሚችለ መብቶችና ሟች በግለ ብቻ እንዱፇጽማቸው የሚገዯዴባቸው ግዳታዎች ውጭ ያለ በሟች 
መሞት ምክንያት የማይቋረጡ መብትና ግዳታዎች ሇሟች ወራሾች የሚተሊሇፈ መሆኑ በአጠቃሊይ መርህነት 
ተዯንግጓሌ፡፡ 

 የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 እና የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 828 በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 826 
ንኡስ አንቀጽ 2 የተዯነገገው ጠቅሊሊ መርህ ሇየት ባሇ ሁኔታ ሔግ አውጭው የዯነገጋቸው ሌዩ የሔግ ዴንጋጌዎች 
ናቸው፡፡ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 “በውርስ ውስጥ የሚገኘው ስሇሔይወት ኢንሹራንስ ውሌ” በሚሌ እርስ 
ንኡስ አንቀጽ 1 “ሟች ተጠቃሚውን ያሌወሰነ እንዯሆነ ወይም ኢንሹራንሱ ሇሟች ወራሾች ጥቅም የተዯረገ 
እንዯሆነ ሟች በፇረመው ስሇ ህይወት ኢንሹራንስ ውሌ አፇፃፀም የሚከፇለ ገንዘቦች የውርስ ንብረት ክፌሌ 
ይሆናለ” በማሇት የሚዯነግግ ሲሆን ንኡስ አንቀጽ 2 “ተቃራኒ ሁኔታ ሲኖር የውርስ ክፌሌ አይሆንም” በማሇት 
ይዯነግጋሌ፡፡ 

 የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ዴንጋጌ በሞት ጊዜ እንዱከፇሌ የተዯረገ የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ 
መሰረት የሚከፇሌ የኢንሹራንስ ገንዘብ በሟች መሞት ምክንያት የማይቋረጥ ይሌቁንም ገንዘቡ የሚጠየቀው 
ኢንሹራንስ ገቢው ከዚህ ዓሇም በሞት ሲሇይ መሆኑን በመገንዘብ ሔግ አውጭው በሞት ጊዜ የሚከፇሌ የህይወት 
ኢንሹራንስ ውሌ በንግዴ ሔግ ቁጥር 695 እና በንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 1 በተዯነገገው መሰረት 
የህይወት ኢንሹራንስ ውለ ተጠቃሚ ወይም ተጠቃሚዎች የተዯረገ በሆነ ጊዜ የኢንሹራንስ ገንዘቡ የውርስ 
ንብረት ክፌሌ እንዯማይሆንና ወራሾቹ ዴርሻ አሇን ብሇው የመብት ጥያቄ ሉያነሱ የማይችለ መሆናቸውን 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 2 በግሌጽ የሚዯነግግ ሲሆን፣የሔይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተከፊይ 
የሆነ ገንዘብ የሟች የውርስ ሏብት ክፌሌ የሚሆነው በመጀመሪያው ሟች “ሇወራሾቹ” በሚሌ መንገዴ ኢንሹራንስ 
ውለ በተጠቃሚነት የገሇፀ ከሆነ መሆኑን ሁሇተኛው ሟች የኢንሹራንስ ተጠቃሚ ማን እንዯሆነ ሣይገሌጽ በቀረ 
ጊዜ እንዯሆነ በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 ይዯነግጋሌ፡፡ ዴንጋጌው በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
826 ንኡስ አንቀጽ 1 ከተዯነገገው ጠቅሊሊ መርህ በተሇየ ሁኔታ በህይወት ኢንሹራንስ ውሌ መሰረት የሚከፇሌ 
ገንዘብ በምን ሁኔታ የሟች የውርስ ሏብት ክፌሌ እንዯማይሆንና የሟች ወራሾች የመብት ጥያቄ እንዯማያነሱ 
የሚዯነግግ ነው፡፡ 
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ሇ/ የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 

 የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 የህይወት ኢንሹራንስ ክፌያ የሟች የውርስ ክፌሌ ስሇሚሆንባቸውን ሁኔታዎች 
በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 የተዯነገጉትን ሁኔታዎች የሚያሰፊ ነው፡፡ ዴንጋጌው የሔይወት 
ኢንሹራንስ ውለ ሇተሇየ ተጠቃሚ የተዯረገ መሆኑን በማይገሌጽበት ጊዜ ብቻ ሣይሆን ሟች የኢንሹራስን ውለ 
ተጠቃሚ ነው ብል የገሇፀውን ሰው በንግዴ ሔግ ቁጥር 703 መሰረት በመሻር ላሊ ተጠቃሚ ያሌገሇፀ ሆኖ 
በሚገኝበት ጊዜ ወይም ተጠቃሚው ፇቃደን ሣይገሌጽ በመሞቱ ምክንያት ውዴቅ በሆነ ጊዜ የኢንሹራንስ ገንዘቡ 
የሟች የውርስ ንብረት ክፌሌ እንዯሚሆንና ሇሟች ወራሾች እንዯሚተሊሇፌ የሚገሌጽ ነው፡፡ የንግዴ ሔግ ቁጥር 
705 “ተጠቃሚው ሣይሇይ የተዯረገ ኢንሹራንስ” በሚሌ ርእስ “ተጠቃሚው ተሇይቶ ያሌታወቀ እንዯሆነ ወይም 
ተሽሮ እንዯሆነ ወይም በሔይወት የላሇ በመሆኑ ውዴቅ የሆነ እንዯሆነ ስሇሞት የተዯረገው የኢንሹራንስ ዋናው 
ገንዘብ የሚከፇሇው ኢንሹራንሱን ሇተዋዋሇው ሰው ውርስ ነው” በማሇት በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡  

 ከዚህ በሊይ የተዯነገጉት የሔግ ዴንጋጌዎች የተጠሪ ሞግዚት ሟች ባዯረገው የሔይወት ኢንሹራንስ ውሌ 
መሰረት አመሌካች የተቀበለት ገንዘብ የሟች ውርስ ክፌሌ በመሆኑ ሇሟች ወራሾች ብቻ ሉከፊፇሌ ይገባሌ 
በማሇት የሚያቀርቡትን ክርክር የሚዯግፌና የሟች ወራሾች የኢንሹራንስ ተጠቃሚው በኢንሹራንስ ውለ ተሇይቶ 
ባሌተገሇፀበት ጊዜ የሚኖራቸውን ሰፉ መብት የሚዯነግጉና የሟችን ባሌ ወይም ሚስት በኢንሹራንስ ገንዘቡ መብት 
የላሇው መሆኑን የሚያሣዩ ናቸው፡፡ 

ሏ. የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2 

     የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 “ሇሞት በሆነ ኢንሹራንስ ተጠቃሚ የሆነ  ሰው” በሚሌ ርእስ ሥር በንኡስ አንቀጽ 
2 “ስማቸው በውለ ሊይ ተሇይቶ ባይጠቀስም /ሀ/ ጋብቻው የተዯረገው የኢንሹራንስ ውለ ከተፇረመ በኋሊ ቢሆን 
እንኳን የኢንሹራንስ ውሌ የፇረመው ባሌ ወይም ሚስት /ሇ/ የኢንሹራንስ ውሌ ሲፇርም የተወሇደት የኢንሹራንስ 
ውሌ ፇራሚ ሌጆች ተሇይተው የታወቁ ተጠቃሚዎች ተብሇው ይቆጠራለ” በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ 
ሟች የኢንሹራንስ ውለን ተጠቃሚ ሣይገሌጽ የኢንሹራንስ ውሌ ባዯረገ ጊዜ ከኢንሹራንስ ውለ ከመፇረሙ በፉት 
ወይም በኋሊ ኢንሹራንስ ውሌ የተዋዋሇው ሰው ጋር በጋብቻ የተሣሰሩ ሚስት ወይም ባሌና የኢንሹራንስ ውለ 
ሲፇረም ተወሌዯው የነበሩ ሌጆቹ የኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ የሚሆኑ መሆናቸውን የሚዯነግግ ነው፡፡ በዚህ 
ዴንጋጌ መሰረት የኢንሹራንስ ውሌ ፇራሚው ባሌ ወይም ሚስት የሟች ወራሽ ባይሆኑም ተጠቃሚው ተሇይቶ 
ያሌተገሇፀበት የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ የሔግ ተጠቃሚና ባሇመብት እንዯሚሆኑና የሟች አንዯኛ ዯረጃ ወራሾች 
ከሚሆኑት ከሟች ሌጆች መካከሌ የኢንሹራንስ ውለ ሲፇረም የተወሇደት የኢንሹራንስ ውለ የሔግ ተጠቃሚ 
እንዯሚሆኑና የኢንሹራንስ ውለ ከተፇረመ በኋሊ የተወሇደት በዚህ ዴንጋጌ መሰረት የተጠቃሚነት መብት 
የላሊቸው መሆኑን የሚዯነግግ ነው፡፡ 

 የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 እና የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 ዴንጋጌዎችና የንግዴ ሔግ 
ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎች እንዱሁ እንዲለ በአንዴ ሊይ ተፇፃሚ ሇማዴረግ በምክር የተሇያየ ውጤት 
የሚያስከትለ መሆኑን በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ በዚህ መዝገብ የተዯረገው ክርክርና ፌርዴ ቤቶቹ በየዯረጃው 
የሰጡት ውሣኔ በማየት ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሟች የሔይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ ሣይገሌጽ የገባው 
የህይወት መዴን ገንዘብ የይገባኛሌ ጥያቄን የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 እና የንግዴ ሔግ 
ቁጥር 705 ዴንጋጌ ብቻ መሰረት በማዴረግ የወሰነው ከፌተኛ ፌ/ቤት  የኢንሹራንስ ገንዘቡ ሇሟች ወራሾች 
(ሌጆች ብቻ) ይከፊፇሌ በማሇት የወሰነውን ሲሆን በተቃራኒው ጭብጡን የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2 
ዴንጋጌ ብቻ የሚወስን አመሌካችና የኢንሹራንስ ውለ ሲፇረም የተወሇዯችውን የሟች ሌጅ ብቻ የኢንሹራንስ 
ተጠቃሚ እንዯሆኑ የሚወሰንበት ሁኔታ እንዯሚኖር ከሊይ ይዞታቸውንና ዓሊማቸውን በዝርዝር ያየናቸውን 
ዴንጋጌዎች ያሊቸውን ሌዩነትና የሚያስከተለት ህጋዊ ውጤት በመመርመር ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

4. በዚህ መዝገብ የተያዘውን ጭብጥ ሇመወሰን እነዚህ ተቃራኒ ይዘትና በተግባራዊ አፇፃፀምም የተሇያየ 
ውጤት የሚያስከትለ የሔግ ዴንጋጌዎች ማሇትም የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 የንግዴ ሔግ 
ቁጥር 705 እና የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎች በምን መንገዴ ቢተረጏሙ ሔግ አውጭው 
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ያሰበውን ግብና ዓሊማ ሇማሣካትና ሁለም ዴንጋጌዎች ውጤታማ በሆነ መንገዴ ተፇፃሚ ሇማዴረግ ይቻሊሌ? 
የሚሇውን ጥያቄ በቅዴሚያ መመሇስ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
     በሁሇት የሔግ ዴንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘትና በአንዴ ሊይ ሲፇፀሙ የሚያስከትለትን ተቃራኒ ውጤት 
ሇማስቀረት ፌርዴ ቤቶች የተሇያዩ የሔግ አተረጓጏም መርሆችን በመጠቀም የሔግ ትርጉም በመስጠት ችግሩን 
የሚያቃሌለ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ሆኖም ከሊይ በተገሇፁት ዴንጋጌዎች በመካከሌ ያሇውን መሰረታዊ ቅራኔ 
ሇመፌታት ላልች ዴንጋጌዎችን ሇማስታረቅ ዘወትር የምንከተሊቸው የሔግ አተረጓጏም ዘዳዎች (ጥበቦች) 
አገሌግልት የላሊቸው መሆኑን መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ፌርዴ ቤቶች የዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥም የሚከተለት 
የሔግ አተረጓጏም ጥበብ አንዯኛው ከሁሇቱ  ሔጏች ማንኛው ቀዴሞ እንዯታወጀ ማንኛው በኋሊ እንዯታወጀ 
በመመርመር በኋሊ የወጣው ሔግ ቀዴሞ በወጣው ሔግ የተዯነገገውን ዴንጋጌ እንዲሻሻሇው ወይም እንዯሻረው 
ይቆጠራሌ የሚሇውን የሔግ አተረጓጏም ዘዳ በመከተሌ በኋሊ የታወጀውን ሔግ ተፇፃሚ በማዴረግ ችግሩን 
ያቃሌሊለ፡፡ በያዝነው ጉዲይ የፌትሏብሓር ሔጉም ሆነ የንግዴ ሔጉ በአንዴ ቀን ማሇትም ሚያዝያ 27 ቀን 1952 
ዓ.ም የታወጀ መሆኑን በመግቢያቸው የተገሇፀ በመሆኑ ይኸ የአተረጓጏም ዘዳ ከሊይ በገሇጽናቸው የሔግ 
ዴንጌዎች መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ሇመፌታት የሚያስችሇን ሆኖ አሌተገኘም፡፡ 

 በሁሇት የሔግ ዴንጋጌዎች ይዘትና በውጤት በአንዴ ጉዲይ ሌዩነት የሚያስከትሌ ሲሆን ፌርዴ ቤቶች 
የሚከተለት ላሊው የሔግ አተረጓጏም ዘዳ ስሇ ሌዩ ሁኔታ የተዯነገገው ዴንጋጌ በጠቅሊሊ የሔግ ዴንጋጌዎች ሊይ 
የበሊይነትና ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ የሚሇው ነው፡፡ በያዝነው ጉዲይ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 
1 ዴንጋጌ በፌታብሓር ሔግ ቁጥር 826 ንኡስ አንቀጽ 2 ሇተዯነገገው መሰረታዊ ጠቅሊሊ መርህ በሌዩ ሁኔታ 
የተዯነገገ ሌዩ ዴንጋጌ ሲሆን የሔይወት ኢንሹራንስ ገንዘብ የሟች የውርስ ክፌሌ የሚሆንባቸውንና 
የማይሆንባቸውን ሌዩ ሁኔታዎች የሚዯነግግ ነው፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 ተጠቃሚው 
ሣይሇይ የተዯረገ ኢንሹራንስ የሚመሇከት ዯንቦችን የያዘ ሌዩ ዴንጋጌ ሲሆን የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ 
አንቀጽ 2 ዴንጋጌዎችም በሞት ጊዜ የሚከፇሌና ተጠቃሚው ያሌተገሇፀበት የህይወት ኢንሹራንስ ውለ በሌዩ 
ሁኔታ ባሌ ወይም ሚስት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን የሚዯነግግ ሌዩ ዴንጋጌ መሆኑን ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
ስሇሆነም ከሊይ የተጠቀሱትን ዴንጋጌዎች አንዯኛውን ጠቅሊሊ የሔግ ዴንጋጌ ላሊውን ሌዩ የሔግ ዴንጋጌ ነው ብል 
ሇመፇረጅ የማይቻሌና ሌዩ የሔግ ዴንጋጌ በጠቅሊሊ የሔግ ዴንጋጌ ሊይ የበሊይነትና ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 
የሚሇውን የሔግ አተረጓጏም መርህ ሇመከተሌ የሚያስቸግር ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 በእኛ በኩሌ በዴንጋጌዎቹ መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ሇመፌታት ሔግ አውጭ እያንዲንደን የሔግ ዴንጋጌ 
የዯነገገው በነባራዊ ህይወት ውስጥ ተፇፃሚ እንዯሆነና አንዴ ማህበራዊ ችግር እንዱፇታ አስቦ ነው፡፡ ስሇዚህ 
ሇአንዯኛው የሔግ ዴንጋጌ የሚሰጠው የሔግ ትርጉም ላሊውን ዴንጋጌ ሙለ በሙለ ውጤት አሌባ በማያዯርግ 
መንገዴና ሁለም ዴንጋጌዎች ውጤታማ የሚሆኑበትን የሔግ አተረጓጏም መከተሌ አሇበት የሚሇውን የሔግ 
አተረጓጏም መርህ ጠቃሚና አስፇሊጊ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ በዚህ አተረጓጏም መሰረት ተጠቃሚው በኢንሹራንስ 
ውለ ባሌተገሇፀበት ጊዜ የሟች ባሌ ወይም ሚስት የኢንሹራንሱን ገንዘብ ከሟች ወራሾች ጋር የሚካፇለበትን ሌዩ 
ሁኔታ በመከተሌ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 እና የንግዴ ሔግ 
ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2/ሀ/ ዴንጋጌዎች በማጣጣም የሟች ወራሾችም ሆኑ የሟች ባሌ ወይም ሚስት በሔግ 
የተሰጣቸውን መብት ሙለ በሙለ ሣያጡ የኢንሹራንሱ ገንዘብ እንዱካፇለ በማዴረግ ሁለም የሔግ ዴንጋጌዎች 
ውጤታማ ተፇፃሚነት እንዱኖራቸው ማዴረግ የተሻሇው የሔግ አተረጓጏም መንገዴ መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም በፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 እና በንግዴ ሔግ ቁጥር 705 ተጠቃሚው 
ተሇይቶ ባሌተገሇፁበት የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ መሰረት በሚከፇሌ የኢንሹራንስ ገንዘብ የመካፇሌ መብት 
ያሊቸው የሟች ወራሾችና የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2/ሀ/ መሰረት የኢንሹራንስ ውለ ተጠቃሚ 
የመሆን መብት ያሊቸው የሟች ሚስት ወይም ባሌ የኢንሹራንስ ገንዘቡን የመጠየቅ በሔግ እንዯ ሌዩ ተጠቃሚ 
የሚቆጠር መብት ያሊቸው በመሆኑ አንዴ ሊይ የኢንሹራንስ ገንዘቡ ተጠቃሚና ተካፊይ ሉሆኑ ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ 

5. የሟች ወራሾችና የሟች ባሌና ሚስት ተጠቃሚው ተሇይቶ ያሌተገሇፁበት የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘብ የጋራ 
ተጠቃሚ በሚሆኑበት መንገዴ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 እና 
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የንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ አንቀጽ 2/ሀ/ መተርጏም ያሇባቸው መሆኑ መዯምዯሚያ ሊይ ከተዯረሰ በኋሊ 
የሚነሣው ላሊው ጥያቄ የሟች ወራሾችና  የሟች ባሌ ወይም ሚስት የኢንሹራንስ ገንዘቡን በምን ሁኔታ ሉካፇለ 
ይገባሌ የሚሇው ነጥብ ነው፡፡ በእኛ በኩሌ አሁን ባሇው የሔግ ሥርአት ሚስት ባሎን ባሌ ሚስቱን ያሇኑዛዜ 
ሇመውረስ የማይፇቀዴሊቸው መሆኑ ግምት ውስጥ በማስገባት የህይወት ኢንሹራንስ ተጠቃሚውን ሣይገሌጽ 
የተዋዋሇው ሟች በኢንሹራንስ ውለ መሰረት ወቅታዊ ክፌያ ከባሇንብረት የተከፇሇ መሆኑ ካሌተረጋገጠ የባሌና 
ሚስት የጋራ ገቢ ከሆነው ገንዘብ (ዯሞዝ) እየቀነሰ ሲከፌሌ የቆየ ነው የሚሌ ግምት የመያዝ መሆኑን ከግንዛቤ 
ውስጥ በማስገባት የኢንሹራንስ ገንዘቡን ግማሽ የሟች ባሌ ወይም ሚስት እንዱወስደ ማዴረግና የኢንሹራንስ 
ገንዘቡን ግማሽ የሟች ወራሾች ተካፌሇው በመውሰዴ የሟች የውርስ ሏብት ክፌሌ በማዴረግ በውርስ ሔግ 
ዴንጋጌዎች መሰረት የሚዯርሳቸውን ዴርሻ የሚካፇለበትን ሁኔታ መከተሌ ከላልች አማራጮች የተሻሇና 
ሇፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 827 ንኡስ አንቀጽ 1 የንግዴ ሔግ ቁጥር 705 እና በንግዴ ሔግ ቁጥር 701 ንኡስ 
አንቀጽ 2/ሀ/ ሔግ አውጭው ሲዯነግግ የነበረውን ሏሳብና ግብ ሇማሣካት የሚያስችሌ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 
     ስሇሆነም የአመሌካችና የተጠሪ ክርክርም ከሊይ በዝርዝር ያስቀመጥነውን የሔግ አተረጓጏም በመከተሌ 
መፌታት ሲገባቸው የከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ችልት ሇአመሌካች በንግዴ ሔግ ቁጥር 
701 ንኡስ አንቀጽ 2/ሀ/ የተረጋገጠሊትን መብት ሙለ በሙለ ዋጋ በሚያሣጣ ሁኔታ የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 
827 ንኡስ አንቀጽ 1 በመተርጏም የኢንሹራንስ ገንዘቡ የሟች የውርስ ክፌሌ ስሇሆነ አመሌካች መብት የሊትም፡፡ 
የኢንሹራንስ ገንዘቡን የሟች ሌጆችና ወራሾች ብቻ እኩሌ ይካፇለ በማሇት የሰጡት ውሣኔ መሰረታዊ የሔግ 
ስህተት ያሇበት በመሆኑ በፌትሏብሓር ሥነ- ሥርአት ሔግ ቁጥር 348/1/መሰረት በማሻሻሌ አመሌካች ከሟች 
ሌጆችና ወራሾች ጋር የኢንሹራንስ ገንዘቡ ተጠቃሚ የመሆን መብት አሊት በማሇት ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤትና የጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኝ ችልት የሰጡት ውሣኔ ተሻሽሎሌ፡፡ 
2. የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘብ በሆነው 166,449.97(አንዴ መቶ ስሌሣ ስዴስት ሺ አራት መቶ አርባ 

ዘጠኝ ) የአሜሪካን ድሊር ከጠዘና ሰባት ሳንቲም በተመሇከተ የሟች ሚስት የሆኑት አመሌካችና 
የሟች ሌጆች ወራሽ የሆኑት ሔፃን ኬሩዝ ተክለና ህፃን ፋኔት ተክለ በሔግ ጥበቃ የተሰጠው 
መብትና ጥቅም አሊቸው ብሇናሌ፡፡ 

3. አመሌካች የኢንሹራንስ ገንዘቡን ግማሹን ብር 83,224(ሰሚኒያ ሶስት ሺ ሁሇት መቶ ሃያ አራት) 
የአሜሪካን ድሊር ይውሰደ ብሇናሌ፡፡ 

4. የሟች ሌጆች ወራሾች የሆኑት ህፃን ኬሩዝ ተክለና ህፃን ፋኔት ተክለ(ተጠሪ) ቀሪውን 
83,224(ሰማኒያ ሶስት ሺ ሁሇት መቶ ሃያ አራት) የአሜሪካን ድሊር እኩሌ ይካፇለ ብሇናሌ፡፡ 

ይህ ፌርዴ በፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት በሙለ ዴምጽ ተሰጠ፡፡ 

                                    የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ         
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