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ዲኞች፡- ተሻገር ገ/ሥሊሴ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፉሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- የኢትዩጵያ መዴን ዴርጅት - ነ/ፇጅ ማህላት ዓሇሙ ቀረቡ
ተጠሪ፡- 1.አቶ ክፌሇዩሏንስ ተሰማ
2.አቶ ታምራት ተሰማ

ቀረቡ

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ በሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ የሰራተኛው ጉዲት ካሳ
በመዴን ፕሉሲ ተሸፌኖ ሲገኝ ካሳውን ሉጠይቁ የሚችለትን ወገኖችን ማንነት አተረጓጏም
የሚመሇከት ነው፡፡የተጠሪዎች ወንዴም አቶ ተገኔ ተሰማ በወንጂ ስኳር ፊብሪካ ተቀጥረው በስራ
ሊይ እያለ ሔይወታቸው በማሇፈ አሰሪው የሆነው የወንጂ ስኳር ፊብሪካ ብር 20,286.60 (ሃያ
ሺህ ሁሇት መቶ ሰማንያ ስዴሰት ብር ከስሌሳ ሳንቲም)፣የአሁኑ አመሌካች ዯግሞ በስራ ሊይ
ሇሚዯረስ የሰራተኛ ጉዲት ካሳ በመዴን ፕሉሲው በገባው ግዳታ መሰረት ብር 150,000.00
(አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ) ሇመክፌሌ የመዴን ፕሉሲ ሽፊን መሰጠቱን ገሌጸው ይኸው ገንዘብ
እንዱከፌሌ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት ጠይቀዋሌ፡፡በአሰሪነቱ የተከሰሰው የወንጂ ስኳር ፊብሪካም
ሇክሱ በሰጠው መሌስ ተጠሪዎች በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 107 መሰረት ካሳውን
ሇማግኘት የማይችለ መሆኑን ጠቅሶ ክሱ ውዴቅ እንዱሆንሇት የጠየቀ ሲሆን በአማራጭም
የአሁኑ አመሌካች ሇሰራተኛች የጉዲት ካሳ የመዴን ፕሉሲ ሽፊን የሰጠ መሆኑን ገሌፆ ወዯ
ክርክሩ እንዱገባሇት ጠይቋሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአሁኑ አመሌካች ወዯ ክርክር እንዱገባ ጥሪ
ተዯርጎሇት ቀርቦ በሰጠው መሌስ ወዯክርክሩ ሉገባ የሚችሌበት አግባብ የላሇ መሆኑንና
ተጠሪዎች ካሳውን ሇመጠየቅ የሚችለበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ መሆኑን ገሌፆ ክሱ ውዴቅ
ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ ጉዲዩን በመጀመሪያ ዯረጃ የተመሇከተው የአዲማ ወረዲ ፌርዴ
ቤትም የግራ ቀኙን ክርክርና ማስረጃ ከመረመረ በኋሊ የአሁኑን አመሌካችና የስር ተከሳሽ
የሆነውን የወንጂ ስኳር ፊብሪካን ሇክሱ ሃሊፉ አዴርጎ አመሌካች ብር 150,000.00 (አንዴ መቶ
ሃምሳ ሺኅ)፣አሰሪ የሆነው ፊብሪካው ዯግሞ ብር 20,286.60 (ሃያ ሺህ ሁሇት መቶ ሰማንያ
ስዴሰት ብር ከስሌሳ ሳንቲም) እንዱከፌለ ሲሌ ወስኗሌ፡፡በዚኅ ውሳኔ አመሌካችና የወንጂ ስኳር
ፊብሪካው ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ግራ ቀኙ
ከተከራከሩ በሁዋሊ ፌርዴ ቤቱ ጉዲዩን መርምሮ የስኳር ፊብሪካውን ካሳውን ከመክፇሌ ነፃ
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ሲያዯርገው የአሁኑን አመሌካች ግን ብር 150,000.00 (አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር)
ሇተጠሪዎች ሉከፌሌ ይገባሌ ሲሌ ወስኗሌ፡፡በዚኅ ውሳኔ አመሌካች ባሇመስማማት የሰበር
አቤቱታውን ሇኦሮሚያ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት ቢያቀርብም ተቀባይነት
አሊገኘም፡፡የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሳኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡
የአመሌካች የሰበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም አመሌካች ወዯ ክርክሩ እንዱገባ የተዯረገበት
አግባብ ስነ ስርዓቱን የተከተሇ ያሇመሆኑንና ተጠሪዎች የጉዲት ካሳውን ሉከፇሊቸው ይገባሌ
ተብል የተሰጠው ውሳኔም በአመሌካችና በወንጂ ስኳር ፊብሪካ መካከሌ የተዯረገውን የሰራተኞች
የጉዲት ካሳ የመዴን ፕሉሲውን ይዘትና መንፇስ ከአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀፅ 107፣110
እና 134(2) ዴንጋጌዎች ጋር ያሊገናዘበ መሆኑን የሚገሌፅ ሁኖ አመሌካች ሇተጠሪዎች የጉዲት
ካሳውን ሉከፌሌ አይገባም ተብል እንዱወሰን ዲኝነት መጠየቁን የሚያሳይ ነው፡፡አቤቱታው
ተመርምሮም ሇሰበር ችልቱ እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች ጥሪ ተዯርጎሊቸው ቀርበው
በሰጡት መሌስ ካሳው ሇሟች ሔጋዊ ወራሾች እንዯሚከፇሌ የሔብረት ስምምነቱም በግሌፅ
የሚሳይ መሆኑን ጠቅሰው በመዴን ፕሉሲው ብር 150,000.00 ሇሰራተኛ መሞት እንዯሚከፇሌ
በተገሇጸው መሰረት ተጠሪዎች የሟች ህጋዊ ወራሾች መሆናቸው ስሇተረጋገጠ የማይከፇሌበት
ሔጋዊ ምክንያት የሇም በማሇት የስር ፌርዴ ቤቶች ውሳኔ ሉጸና ይገባሌ ሲለ
ተከራክረዋሌ፡፡አመሌካች የሠበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሱን ሰጥቷሌ፡፡
የክርክሩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሳኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ ጉዲዩን በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡እንዯመረመረውም ጉዲዩ ሇዚህ ችልት
እንዱቀርብ የተዯረገው አመሌካች ሇወንጂ ስኳር ፊብሪካ ሰራተኞች በኢትዮጵያ ሔግ መሰረት
የጉዲት ካሳ ሇመክፇሌ በመዴን ፕሉሲው መሰረት ግዳታ መግባቱ በዴርጅቱ ወንጂ ስኳር
ፊብሪካና ሰራተኞች መካከሌ የተዯረገውን የህብረት ስምምነት መሰረት በማዴረግ የሚመጣውን
የሰራተኞች የጉዲት ካሳ ኃሊፉነት ጭምር ያጠቃሌሊሌ? ወይስ አያጠቃሌሌም? የሚሇውን ጭብጥ
ሇመፌታት ተብል ነው፡፡ በዚህም መሰረት ጉዲዩን እንዯሚከተሇው ተመሌክተናሌ፡፡
በክርክሩ ሂዯት የተጠሪዎች ወንዴም የሆኑት አቶ ተገኔ ተሰማ በስራ ሊይ እንዲለ ሔይወታቸው
ማሇፈም ሆነ የአሁኑ አመሌካች በስራ ሊይ ሇሚዯርስ የሞት ጉዲት እስከ ብር 150,000.00
(አንዴ መቶ ሃምሳ ሺህ ብር) ዴረስ የመዴን ሽፊን መስጠቱ ያሊከራከሩ ነጥቦች መሆናቸውን
ተገንዝበናሌ፡፡
በመሰረቱ አንዴ ሰራተኛ በሥራ ሊይ በሞት የተሇዩ ስሇመሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የሞት ጉዲት
ካሣ ሇጥገኞች ስሇሚከፌሌበት ሁኔታ በአዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 110 ስር በዝርዝር የተመሇከተ
ጉዲይ ነው፡፡በተጠቀሰው አዋጅ አንቀጽ 110/1/ የተመሇከተው ሉከፇሌ የሚገባው የክፌያ ዓይነት
ሲሆን ከዚህ ውስጥ አንደ ሇጥገኞች የሚከፇሌ ካሣ ነው፡፡ሇጥገኞች የሚከፇሌ ካሣ መጠን እና
ጥገኞች የሚባለት እነማን እንዯሆኑ ዴንጋጌው በቀጣይ ንኡስ አንቀጾች በዝርዝር አስፌሯሌ፡፡
የሟች ጥገኞች ብል ሔጉ የዘረዘራቸው የሟች ሌጆች ሆነው 18 ዓመት በታች የሆኑ፣የሟች
ሔጋዊ ባሌ ወይም ሚስት እና በሟች ሰራተኛ ዴጋፌ ይረደ የነበሩ የሟች ወሊጆች መሆናቸውን
አንቀጽ 110/2/ በመዘርዘር ከዚኅ ውጪ ያለት ወገኖች የሟች ጥገኞች ያሇመሆናቸውን
በሚያስገነዘብ መሌኩ ሔጉ መቀረፁን የዴንጋጌው ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡በአዋጅ ቁጥር
377/1996 መሰረት ሇሚቀርበው የሞት ጉዲት ካሳ ጥያቄ ሉያቀርቡ የሚችለ ወገኖችን ማንነት
ሔጉ ከሊይ በተጠቀሰው አኳኋን በዝርዝር ያስቀመጠ ሲሆን አሁን ሇክርክሩ መሰረት የሆነው የሞት
ጉዲት ካሳ ጥያቄ መሰረት አዴርጓሌ በማሇት ተጠሪዎች የሚከራከሩትም ይኸው ዴንጋጌ በዚህ
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መሌክ የተቀረፀ መሆኑን መከራከሪያ ሳያቀርቡ ሇጥያቄው ሔጋዊ መሰረት ነው በማሇት
የሚጠቅሱት የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 134(2) ዴንጋጌን ነው፡፡ይኸውም የሔብረት
ስምምነቱ ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ቁጥር 377/1996 የተሻሇ መብት የሚሰጥ ከሆነ በዚሁ
መሰረት የሰራተኛው መብት ሉጠበቅሇት ይገባሌ፣ሟች ተቀጥረው ይሰሩበት የነበረው ዴርጅት
ህብረት ስምምነት ሰራተኛው በስራ ሊይ እያሇ ከሞተ የጉዲት ካሳው ሇሔጋዊ ወራሾች ይተሊሇፊሌ
በማሇት አስቀምጧሌ የሚለትን ምክንያቶችን በማንሳት ነው፡፡
በእርግጥ የህብረት ስምምነት ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ ሔግ የተሻሇ ጥቅም የሚያስገኝ ከሆነ
ይኸው ስምምነት ተፇፃሚነት ያሇው ስሇመሆኑ የአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 134(2)
ዴንጋጌ በግሌጽ ያሳያሌ፡፡ የህብረት ስምምነት ማናቸውም የስራ ግንኙነቶችና የስራ ሁኔታዎችን
የሚመሇከቱ ጉዲዮች እንዱሁም አሰሪዎችና ማህበሮቻቸው ከሰራተኞች ማህበራት ጋር
የሚኖራቸውን ግንኙነት ሉሸፇን እንዯሚችሌ በአዋጁ አንቀጽ 128 ስር በግሌፅ የሰፇረ ሲሆን ይህ
ባአጠቃሊይ እንዯተጠበቀ ሁኖ የህብረት ስምምነት ይዘት በዚሁ አዋጁ ወይም በላልች ሔጎች
ሇሔብረት ስምምነት የተተዉ ጉዲዮች ስሇሚወሰኑበት፣የሰራተኛ የሙያ ዴህንነትና ጤንነት
ስሇሚጠበቅበት ሁኔታዎች፣ እንዱሁም የማህበራዊ አገሌግልቶች ስሇሚስፊፈበት፣ስሇሰራተኞች
ተሳትፍ፣በተሇይም
በእዴገት፣በዯመወዝ፣በዝውውር፣በቅነሳ
እና
በዱሲፔሉን
አፇጻጸም
ስሇሚኖራቸው ተሳትፍ፣ስሇ ስራ ሁኔታ፣ ስሇስራ ዯንብና ስሇቅሬታ አቀራረብ ስነ
ሥርዓት፣ስሇስራ ሰዓት ዴሌዯሊና በስራ መካከሌ ስሇሚሰጥ እረፌት እና የሔብረት ስምምነት
ስሇሚሽፌናቸው ወገኖች ጸንቶ ስሇሚቆይበት ጊዜ መያዝ እንዯሚችሌ በአንቀፅ 129
ተዘርዝሯሌ፡፡ከዚኅም በተጨማሪ የህብረት ስምምነት ሌዩ ሁኔታዎች ሉባለ በሚችለትና በአዋጁ
አንቀጽ 133 ስር በተዘረዘሩት ምክንያቶች እንዳት መፇፀም እንዯአሇበት ተጠቃሹ ሔግ ያሳያሌ፡፡
ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው የተባሇው የህብረት ስምምነት
ስሇተፇፃሚነት ወሰኑ በአንቀፅ 2 ስር የዯነገገ ሲሆን ህብረት ስምምነቱ በዴርጅቱ የስራ መሪዎች
መተዲዯሪያ ዯንብ ከታቀፈት የስራ መሪዎች በስተቀር በቋሚ፣ ቁርጥና በወርሃዊ/ሲዝናሌ
ሰራተኞች ሊይ ተፇፃሚነት እንዯሚሆን በተጠቃሹ ዴንጋጌ ቁጥር አንዴ ስር የተቀመጠ ሲሆን
የህብረት ስምምነቱ ስሇህብረት ስምምነቱ አተረጓጎምና ያሌተጠቀሱ ጉዲዮችን በተመሇከተ የሚገዛ
ዴንጋጌም በአንቀፅ 4 ስር በግሌጽ አስፌሯሌ፡፡ በዚህም መሰረት የሔብረት ስምምነቱ አንቀጽ 4(1)
ዴንጋጌ በህብረት ስምምነቱ ውስጥ ባለት ዴንጋጌዎች የአተረጓጎም ወይም ግሌጽ
ያሌሆኑ/ያሌተጠበቁ ጉዲዮች ሊይ ዴርጅቱና የሰራተኛው ማህበር በውይይት መፌትሓ
እንዯሚፇሌጉ፣ጉዲዩ በውይይት የማይፇታ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 እና ቀዯም ሲሌ
በተሻሻለትና
ወዯፉትም
በሚወጡት
ማሻሻያ
አዋጆች
መሰረት
እንዯሚፇፀም
ያስቀምጣሌ፡፡እንግዱህ በተያዘው ጉዲይ አከራካሪ የሆነው እና ትርጉም የሚያስፇሌገው ሁኖ
የተገኘው ነጥብ በህብረት ስምምነቱ በአንቀጽ 40(1) ስር ስሇጉዲት ካሳ ተጠቃሚዎች በሚመሇከት
የተቀመጠው ዴንጋጌ በስራ አዯጋ ሇሚመጣ ኢንሹራንሽ/የመዴን ዋስትና የአካሌ ጉዴሇትና ጉዲት
ካሳ ተጠቃሚ የሚሆኑት የሰራተኛው ሔጋዊ ወራሾች ስሇመሆናቸው ተገሌፆ ከተቀመጠው
ዴንጋጌ ውስጥ ሔጋዊ ወራሾች የሚሇው ሏረግ የትርጉም አዴማሱ በውርስ ሔግ የሚታወቁትን
በሔጋዊ ወራሽነት የሚታወቁትን ነው ወይስ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 አንቀጽ 110 ስር
የተዘረዘሩትን ብቻ ነው የሚመሇከተው ሇሚሇው ጥያቄ የሔብረት ስምምነቱ ግሌጽ የሆነ ምሊሽ
አይሰጥም፡፡ይሁን እንጂ በህብረት ስምምነቱ ትርጉም ሲያስፇሌግ በምን አግባብ ሉተረጎም
እንዯሚችሌ በአንቀፅ 4(1) የተመሇከተ ሲሆን ትርጉሙ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 እና ቀዯም
ሲሌ በተሻሻለትና ወዯፉትም በሚወጡት ማሻሻያ አዋጆች መሰረት እንዯሚፇፀም የተመሇከተ
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በመሆኑ በህብረት ስምምነቱ ሔጋዊ ወራሾች የሚሇው ሏረግ የሚያመሊክተው በአዋጅ ቁጥር
377/1996 አንቀጽ 110 ስር የተመሇከቱትን የተጎጂ ሰራተኛ ጥገኞችን ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች
እነማን እንዯሆኑ ሔጉ መዘርዝሩን ከሊይ ተመሌክተናሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 377/1996
አንቀጽ 110 ስር ከተዘረዘሩት ውጪ ያለትና በውርስ ሔጉ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 842 እና ተከታዮቹ
ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱት ሔጋዊ ወራሾች በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት በስራ አዯጋ
ሇሚመጣ ኢንሹራንስ/የመዴን ዋስትና የአካሌ ጉዴሇትና ጉዲት ካሳ ተጠቃሚ ሉሆኑ የሚችለበት
ሔጋዊ አግባብ አይኖርም፡፡
አመሌካችና ተጠሪ በአዯረጉት የመዴን ዋስትና ፕሉሲ ስር በስራ ሊይ ሇሚዯርሱ የሞት፣ሇአካሌ
ጉዲት፣በስራ ሊይ ሇሚከሰት በሽታ ጉዲቶች በኢትዩጵያ ሔግ መሰረት የጉዲት ካሳ መከፇሌ ያሇበት
ስሇመሆኑ የተመሇከተ ሲሆን በፕሉሲው"……if at any time the period of insurance any
worker in the insured’s immediate service engaged in a category of work
described in the Schedule shall sustain death or bodily injury by accident or
occupational disease occurring at the place assigned to him for work or arising
from his work and during the time of his work by the insured in the Business
and if the insured shall be liable to pay compensation for such death, bodily
injury, or occupational disease under Ethiopian law,……" በሚሌ ከተቀመጠው አረፌተ
ነገርም መገንዘብ የሚቻሇው መዴን ሽፊኑ በስራ ሊይ ሇሚዯርሱ የሞት፣ሇአካሌ ጉዲት፣በስራ ሊይ
ሇሚከሰት በሽታ ጉዲቶች በሚገዛው የኢትዮጵያ አሰሪና ሰራተኛ ሔግ መሰረት የሚታይ መሆኑን
ግራ ቀኙ ስምምነት የዯረሱ መሆኑን ነው፡፡ ይህ አተረጓጎም ተዋዋይ ወገኖች በኢትዮጵያ ሔግ
መሰረት ጉዲዩ ይታያሌ ብሇው ሲስማሙ ሏሳባቸው ምን ነበር? የሚሇውን የውሌ አተረጓጎም
ዯንብን በመከተሌም የምንገነዘበው ጉዲይ ነው፡፡
በመሰረቱ በውሌ ውስጥ የተጠቀሱት ቃሊትና ዴንጋጌዎች ግሌጽ ባሌሆኑ ጊዜ ከፌ/ሔ/ቁጥር
1732፣1735-1738 ዴረስ ባለት ዴንጋጌዎች ስር በሰፇሩት ዯንቦች መሰረት መተርጏም የተፇቀዯ
ነው፡፡ በዚህም መሰረት ሇተያዘው ጉዲይ አግባብነት ያሊቸው ዯንቦች በፌ/ሔ/ቁጥር 1734፣1735
እና 1736 ሲሆኑ የተዋዋዮች፡ ሏሳብ፣ በውለ ሊይ የኢትዮጵያ ሔግ በሚሇው የተቀመጠው
ጠቅሊሊ አነጋገር በመዴን ፕሉሲው ስር የተዘረዘሩት የጉዲት አይነቶችን እርስ በርሳቸው
በማስተሳሰር በመዴን ፕሉሲው የኢትዮጵያ ሔግ የሚሇውን ሏረግ ሇማስቀመጥ የፇሇጉትበት
ሁኔታ ሏሣባቸውን ምን እንዯነበር ሇማወቅ መሞከር እና የውልችን ቃልች አንደን ከአንደ ጋር
እያዛመደ በመመሌከት ሇውለ ጉዲይ አግባብነት ያሇውን ትርጉም በመስጠት አዎንታዊ ውጤት
እንዱኖረው ማዴረግ ተገቢ ስሇመሆኑ ተጠቃሽ ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ከዚህም አንፃር
የተያዘው ጉዲይ ሲታይ በመዴን ፕሉሲው ስር የጉዲቶቹ አይነቶች መዘርዘራቸውና በኢትዮጵያ
ሔግ አግባብ ተብል መቀመጡ ጉዲዩ በአዋጅ ቁጥር 377/1996 መሰረት የሚገዛ መሆኑን
በመፇሇግ ውለን ያዯረጉ መሆኑን የሚያስገነዝበን ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በመሆኑም ሇጉዲዩ
ተፇፃሚነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 377/1996 ስሇመሆኑ የግራ ቀኙ ፌሊጎት ነበር ከተባሇ ዯግሞ
ተጠሪዎች በአዋጁ አንቀጽ 110(2) ዴንጋጌ አገሊሇፅ መሰረት የወንዴማቸው የሞት ጉዲት ካሳ
በውርስ ህጉ ሔጋዊ ወራሽ ነን፣የሔብረት ስምምነቱም የተሻሇ ተጠቃሚነትን የሚሰጥ ነው በሚሌ
የሞት ጉዲት ካሳውን የሚጠይቁበትና የሚያገኙበት ሔጋዊ መሰረት የሇም፡፡ሇአንዴ ሰው የመብት
ጥያቄ መሰረቱ ውሌ ወይም ሔግ ሲሆን ተጠሪዎች የሞት ጉዲት ካሳውን ሇመጠየቅ ከሔጉም ሆነ
ከውሌ የመነጨ መብት ወይም ጥቅም የሊቸውም፡፡ እንዱህ ከሆነ ተጠሪዎች ክስ
መመስረታቸውም ሆነ የስር ፌርዴ ቤቶች የሞት ጉዲት ካሳ ሇተጠሪዎች ይገባሌ በማሇት
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መወሰናቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 33(2) ስር የተመሇከተውን መመዘኛ እና በአዋጅ ቁጥር
377/1996 አንቀጽ 110፣128፣129፣134 እና በሔብረት ስምምነቱ አንቀጽ 2 እና 4 እንዱሁም
40(1) ስር ያለን ዴንጋጌዎች ይዘትና መንፇስ ከውሌ ሔግ አተረጓጎም ዯንቦችና ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር
1731 ዴንጋጌ አንፃር ያሊገናዘቡ በመሆኑ በዚህ ረገዴ የተሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ
ስህተት ያሇበት ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው ሳ ኔ
1. በአዲማ ወረዲ ፌርዴ ቤት በመ/ቁ. 49598 ግንቦት 30 ቀን 2003 ዓ.ም ሇተጠሪዎች የሞት
ጉዲት ካሳ ሉከፇሌ ይገባሌ ተብል የተሰጠው የውሳኔ ክፌሌ፣ይህንኑ ውሳኔ ክፌሌ በማፅናት
በአዲማ ሌዩ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 11906 ነሏሴ 13 ቀን 2003 ዓ.ም፣በኦሮሚያ
ክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁጥር 132326 በ30/12/2003 ዓ.ም
የተሰጠው ትእዛዝ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 348/1/ መሰረት በዴምፅ ብሌጫ ተሽሯሌ፡፡
2. ተጠሪዎች ሟች ወንዴማቸው አቶ ተገኔ ተሰማ በስራ ሊይ ሇዯረሰባቸው የሞት አዯጋ የሟቹ
አሰሪ በገባው መዴን ውሌ መሰረት የጉዲት ካሳ የሚገባቸው ሰዎች አይዯለም ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ ብሇናሌ፡፡
የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት
የሃሳብ ሌዩነት
እኔ ስሜ በሶስተኛው ተራ ቁጥር የተጠቀሰው ዲኛ አብሊጫው ዴምፅ በሰጠው ትርጉምና ውሳኔ
ያሌተስማማሁ በመሆኔ በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
1. የመጀመሪያው የሌዩነቴ ምክንያት አብሊጫው ዴምፅ በንግዴ ህጉ ስሇ ኢንሹራንስ በተዯነገገው
ክፌሌ ግሌፅ የሆነ መሌስ የተሰጣቸውን ነጥቦች የንግዴ ህጉን ዴንጋጌዎች ሣያገናዝብ፣ የህብረት
ስምምነቱን፣ አመሌካች የሰጠውን የኢንሹራንስ ፕሉሲና አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 101
ዴንጋጌዎች ብቻ በመመርመር ትርጉም መስጠቱና መወሰኑ ተገቢነት የሇውም የሚሌ ሀሳብ
ስሊሇኝ ነው፡፡
አመሌካችና ተጠሪዎች በዚህ መዝገብ የሚከራከሩበትን ጉዲይ ሇመወሰን ከሊይ የተጠቀሱትን
ሰነድችና አዋጅ ቁጥር 377/96 መመርመር ብቻ በቂ አይዯሇም፡፡ አከራካሪውን ጭብጥ ሇመወሰን
በአገራችን የኢንሹራንስ ኩባንያዎች እንዱቋቋሙ በህግ የተፇቀዯበትን መሰረታዊ ዓሊማ፣
አመሌካች እንዱሰጥ ስሇተፇቀዯሇት የኢንሹራንስ ሽፊን አይነትና ባህሪ እንዯዚሁም አመሌካች
በሰጠው የኢንሹራንስ ሽፊን በህግ ተጠቃሚ የመሆን መብት ስሊሊቸው ሰዎች የሚዯነግጉ የህግ
ማዕቀፍችን መመርመር ያስፇሌጋሌ የሚሌ ሀሳብ አሇኝ፡፡ አመሌካች በአዋጅ ቁጥር 86/86
አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 3 የተዘረዘረውን መስፇርት በማሟሊት የተቋቋመ የኢንሹራንስ ኩባንያ
ነው፡፡ አመሌካች የሚሰጣቸው የኢንሹራንስ ሽፊኖች አንዯኛው የረዥም ጊዜ የመዴን ሥራ ነው፡፡
የረዥም ጊዜ የመዴን ሥራ የሚባለት፣ የሔይወት መዴን ሥራ፣ በየጊዜው ገንዘብ የመክፇሌ
ግዳታ፣ የጡረታ መዴን፣ ቋሚ የጤና መዴን ሥራ፣ እንዱሁም ከመዴን ሰጭው በተዛመዯ
ሁኔታ በሰው አካሌ ሊይ የሚዯርስ አዯጋ መዴንና የህመም መዴን የሚያካትት ስሇመሆኑ በአዋጅ
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ቁጥር 86/1986 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 16 የተዯነገገ ሲሆን የሔይወት መዴን በንግዴ ህጉ
አንቀጽ 691 የተሰጠው ትርጉም የሚኖረው መሆኑን በአንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 15 ይዯነግጋሌ፡፡
አመሌካች ሇተጠሪዎች ወንዴም አቶ ተገኔ ተሰማ የሰጠው የኢንሹራንስ ሽፊን በሥራ ሊይ
ሇሚዯርስ ህመም፣ ዘሊቂ የአካሌ ጉዲትና ሇህይወት ኢንሹራንስ መሆኑን ከኢንሹራንስ ፕሉሲው
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ይህም አመሌካች የሰጠው የኢንሹራንስ ሽፊን በንግዴ ህጉ አንቀጽ 654
ንዐስ አንቀጽ 3 የተዯነገገው የኢንሹራንስ አይነትና የራሱ የሆነ ሌዩ ባህሪ ያሇው መሆኑን
የሚያመሇክት ነው፡፡ የተጠሪዎች ወንዴም አሰሪ የሆነው ወንጂ ስኳር ፊብሪካ የተጠሪዎች
ወንዴም አቶ ተገኔ ተሰማ በስራ ሊይ በሚዯርስበት ጉዲት ህመም ካጋጠመው ወይም ቋሚ የአካሌ
ጉዲት ከዯረሰበት፣ የወንጂ ስኳር ሰራተኛ የሆነው የተጠሪዎች ወንዴም እንዱጠቀምበት፣
ሰራተኛው በሥራ ሊይ በሚዯርስበት ጉዲት ከዚህ ዓሇም በሞት ቢሇይ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት
የኢንሹራንስ ፕሉሲው ተጠቃሚ ሇሚሆኑ ሰዎች የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡ እንዯሚከፇሌ
ታሳቢ በማዴረግ ከአመሌካች ጋር የተዋዋሇ መሆኑን የኢንሹራንስ ፕሉሲውና የህብረት
ስምምነቱ ዴንጋጌዎች ያሳያለ፡፡ ከዚህ አንፃር ስንመሇከተው ወንጂ ስኳር ፊብሪካ በህብረት
ስምምነት ከገባው ግዳታ፣ (ከውሌ የመነጨ) በመነሳት የተጠሪዎች ወንዴም አሰሪ፣ የተጠሪዎች
ወንዴም በስራ ሊይ ሇሚዯርስበት ህመምና የአካሌ ጉዲት ወይም በስራ ሊይ ሇሚያጋጥመው
የሞት አዯጋ አመሌካች ሇተጠቃሚው ወይም ሇተጠቃሚዎቹ የኢንሹራንስ ገንዘብ እንዯሚከፌሌ
በማሰብ በንግዴ ህግ ቁጥር 661 በገባው ውሌ መሰረት ሇአመሌካች ፔሪሚየም ሲከፌሌና
የበኩለን ግዳታ ሲወጣ ቆይቷሌ፡፡
የወንጂ ስኳር ፊብሪካ ከአመሌካች ጋር ያዯረገው የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚዎች
የሠራተኛው ወራሾች እንዯሆኑ በህብረት ስምምነቱ አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገገ ሲሆን
የወንጂ ስኳር ፊብሪካ ከአመሌካች ጋር የኢንሹራንስ ውሌ የተዋዋሇው ይህንን በህብረት
ስምምነቱ የገባውን የውሌ ግዳታ ሇመወጣት መሆኑ አያከራክርም፡፡ ይህ ከሆነ የተጠሪዎች
ወንዴም በሥራ ሊይ በዯረሰበት ጉዲት ሲሞት አመሌካች የህይወት ኢንሹራንስ ገንዘቡን ሇማን
መክፇሌ ይገባዋሌ የሚሇውን ጥያቄ ሇመወሰን፣ አግባብነት ያሊቸውን የህግ ዴንጋጌዎች
መመሌከት የሚጠይቅ ነው፡፡ በወንጂ ስኳር ፊብሪካ እና በአመሌካች መካከሌ የተዯረገው
የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚዎች እነማን ሉሆኑ እንዯሚችለ በንግዴ ህጉ አንቀጽ 702
እና በንግዴ ህጉ አንቀጽ 705 የተዯነገገ ሲሆን በተሇይ የኢንሹራንስ ፕሉሲው በንግዴ ህግ ቁጥር
695 የተዯነገጉትን ዝርዝር ጉዲዮች ባሌያዘ ጊዜና ክርክር የሚያነሱ የሟች ባሌ ወይም ሚስት
ወይም ሌጆች የላለት በሆነ ጊዜ፣ የኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ የሚሆኑት የሟች ወራሾች
መሆናቸው የንግዴ ህግ ቁጥር 705 "ተጠቃሚው ተሇይቶ ያሌታወቀ እንዯሆነ፣ ወይም ተሽሮ
እንዯሆነ ወይም በህይወት የላሇ በመሆኑ ውዴቅ የሆነ እንዯሆነ ስሇሞት የተዯረገው ኢንሹራንስ
ዋናው ገንዘብ የሚከፇሇው ኢንሹራንሱን ሇተዋዋሇው ሰው ውርስ ነው " በማሇት በግሌጽ
ይዯነግጋሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ወንጂ ስኳር ፊብሪካ የተጠሪዎች ወንዴም በሥራ ሊይ በሞት ሲሇይ
የኢንሹራንሱ ተጠቃሚዎች የሟች ወራሾች እንዯሚሆኑ የተገሇፀው ሀሳብ በንግዴ ህጉ አንቀጽ
701 ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) የሟች ባሌ ወይም ሚስት፣ በፌ/ብ/ህ/ቁጥር 827 ንዐስ አንቀጽ 1 እና
በንግዴ ህግ ቁጥር 705 መሰረት የሟችን ሌጆች ወይም ላልች ወራሾች ተጠቃሚ እንዯሆኑ
የሚያዯርግና በአሰሪና ሰራተኛ ጉዲይ አዋጅ 377/96 አንቀጽ 110 አዯጋው በዯረሰ ጊዜ በህይወት
ኢንሹራንስ ተጠቃሚ የሚሆኑትን ሰዎች በሟች ጥገኞች ሊይ የተወሰነ እንዲይሆን የሚያዯርግ
ነው፡፡
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የኢንሹራንስ ሽፊን የሰጠው የመዴን ዴርጅት በአገሪቱ ህግ የህይወት ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ
መሆናቸው የተረጋገጠሊቸውን የሟች ወራሾች (ወንዴሞች) ወንጂ ስኳር ፊብሪካ ሇሰራተኛው
በገባው የኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚ እንዲይሆኑ የሚያቀርቡት ክርክር የኢንሹራንስ ስራ የንግዴ
ሥራ ብቻ ሣይሆን በአንዴ አዯጋ የሚዯርስ ጉዲትን የመጋራትና ማህበራዊ ግሌጋልት የመስጠት
ሥራ መሆኑን ያሊገናዘበ ክርክር ነው፡፡ አመሌካች ከወንጂ ስኳር ፊብሪካ ጋር የመዴን ውሌ
ሲዋዋሌ፣ ውለ ስሇ ህይወት በሚዯረግ የኢንሹራንስ ውሌ በኢትዮጵያ የንግዴ ህግ ዴንጋጌዎች
የሚያመጣበትን ኃሊፉነት እያወቀ ነው፡፡ አመሌካች በአገሪቱ ውስጥ የመዴን ንግዴ ስራ
የሚሰራበት ሌዩ ፇቃዴ የተሰጠውም አሰሪው የመዴን ውሌ የገባበት የሞት አዯጋ የሚያዯርስ
ጉዲት በሰራተኛው ሊይ በዯረሰ ጊዜ፣ በአዋጅ ቁጥር 86/86 አንቀጽ 2 ንዐስ አንቀጽ 15 እና
በንግዴ ህጉ ዴንጋጌዎች ሇህይወት ኢንሹራንስ የሚከፇሇውን ክፌያ ሇኢንሹራንስ ውለ
ተጠቃሚዎች በመክፇሌ ግዳታውንና ኃሊፉነቱን በአግባቡ ይወጣሌ በሚሌ ዕምነት ነው፡፡
አመሌካች በህግ የተጣሇበትን ኃሊፉነት ሇማስቀረት ወይም በቻሇው አጋጣሚ ሁለ ኃሊፉነቱ
እንዱጠብቅሇት የሚያቀርበው ክርክርም አመሌካች ከወንጂ ስኳር ፊብሪካ ጋር ሇተጠሪዎች
ወንዴም ጥቅም ከገባው የረዥም ጊዜ የመዴን ሽፊን ውሌ ሌዩ ባህሪና ውጤት ጋር የማይሄዴና
አስገዲጅ የሆኑትን የንግዴ ህግ አንቀጽ 701 ንዐስ አንቀጽ 2(ሀ) እና አንቀጽ 705 ዴንጋጌዎች
ውጤት አሌባ የሚያዯርግ ነው፡፡ ስሇሆነም አብሊጫው ዴምጽ ከሊይ የተጠቀስኳቸውን አስገዲጅ
የህግ ዴንጋጌዎች ሳያገናዝብ የመዴን ፕሉሲውንና የህብረት ስምምነቱን አንቀጽ 40 ንዐስ
አንቀጽ 1 ከአዋጅ ቁጥር 377/96 ዴንጋጌዎች ጋር ብቻ በማጣመር በሰጠው ትርጉምና ውሳኔ
የማሌስማማ በመሆኔ በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
2.ሁሇተኛው የሌዩነቴ ምክንያት አብሊጫው ዴምጽ በመዴን ፕሉሲውና በህብረት ስምምነቱ
አንቀጽ 40 ንዐስ አንቀጽ 1 የሟች ወራሾች (|ega| heirs) የሚሇውን ሀሳብ የሟች ጥገኞች
(Dependent) ማሇት ነው በማሇት የሰጠው ትርጉም የህግ አተረጓጎም መርሆዎችን የተከተሇ
አይዯሇም የሚሌ ነው፡፡ የሟች ወራሾች (|ega| heirs) "የሚሇው" መሰረተ ሀሳብ በፌ/ብ/ህጉ
የውርስ ህግ ዴንጋጌዎችና ስሇ ህይወት ኢንሹራንስ በሚዯነግገው የንግዴ ህጉ ዴንጋጌዎች ወጥ
የሆነ ሀሳብ እንዱያራምደ ተዯርጎ በህግ አውጭው ተገሌፀዋሌ፡፡ አመሌካች የመንገዴ ንግዴ ሥራ
የሚሰራ የኢንሹራንስ ኩባንያ በመሆኑ የኢንሹራንስ ውሌ (ፕሉሲ) አዘጋጅቶ ከወንጂ ስኳር
ፊብሪካ ጋር የመዴን ውሌ ከመዋዋለ በፉት የወንጂ ስኳር ፊብሪካ የህብረት ስምምነት ውስጥ
የተገሇጹትን ሀሳቦች ሥራ ሊይ ባለት የኢትዮጵያ የህግ ማዕቀፍች የተሰጣቸውን ትርጉም
መሰረት በማዴረግ የኢንሹራንስ ፕሉሲውን ያዘጋጃሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ የመዴን ፕሉሲው
(ውለ) በአመሌካች በኩሌ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ (Adhesive contract) በመሆኑ በፕሉሲው
በተገሇፀው ሃሳብ ሊይ አከራካሪ ነገር ቢነሳ ውለን ያዘጋጀው አመሌካችን በሚጠቅም መንገዴ
ሳይሆን ሇውሌ ተቀባዩ በሚጠቅም መንገዴ መሆን እንዲሇበት በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 1738 ንዐስ
አንቀጽ 2 በግሌጽ ተዯንግጎ እያሇ የአመሌካች ወራሾች (|ega| heirs) ብል ያዘጋጀው የመዴን
ፕሉሲ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110 የተገሇፀው ጥገኞች (Dependent) ተብል ውለን
ሊዘጋጀው ሇአመሌካች በሚጠቅም መንገዴ መተርጎሙ ይህንን የውሌ አተረጓጎም መርህ የሚጥስ
ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ህጋዊ ወራሽ (|ega| heir) የሚሇው ፅንሰ ሀሳብና ጥገኞች (Dependent)
የሚሇው ፅንሰ ሀሳብ የተሇያየ ትርጓሜ ያሊቸው መሆናቸው ግሌፅ ነው፡፡ ከሟች ወራሾች መካከሌ
የሟች ጥገኛ ተብሇው ካሳ የሚያገኙት የሟች ሌጆች ሆነው 18 ዓመት በታች የሆኑ፣ የሟች
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ህጋዊ ባሌ ወይም ሚስትና በሟች ሰራተኛ ዴጋፌ ይረደ የነበሩ ወሊጆችን ብቻ እንዯሆኑ
በአንቀጽ 110 ንዐስ አንቀጽ 2 ተዘርዝሯሌ፡፡ ስሇሆነም እጅግ ሰፉ የሆነ የህግ ትርጉምና ዕውቅና
የተሰጠውን የሟች ወራሾች (|ega| heirs) የሚሇውን ቃሌ ከመጠን በሊይ በማጥበብ
Dependent ጥገኞች የሚሇውን ቃሌ ያሣያሌ ተብል መተርጎሙ የውለን ፅንሰ ሀሳብ ሙለ
በሙለ የመሇወጥና የመተካት ሥራ እንጅ የህግ ትርጉም ስራ ነው ብዬ የማሊምን በመሆኑ
በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አብሊጫው ዴምጽ አግባብነት ያሊቸው "የኢትዮጵያ
ህጎች" የሚሇውን ሀረግ ሇመተርጎም መሞከሩ ተገቢነት አሇው ብዬ አሊምንም፡፡ አሰሪው
ሇሰራተኛው የገባው የህይወት ኢንሹራንስ ክፌያ አግባብነት ያሇው ህግ አዋጅ ቁጥር 377/96 ብቻ
አይዯሇም፡፡ ከሊይ በዝርዝር የተገሇፁት ስሇ ኢንሹራንስ ሥራ ፇቃዴ የወጣው አዋጅ ቁጥር
86/1986 ስሇህይወት ኢንሹራንስ ውሌ የሚዯነግገው የንግዴ ህጉ ዴንጋጌዎችና ሇህይወት
የተዯረገ ኢንሹራንስ ውሌ ተጠቃሚዎች በፌ/ብ/ህግ ቁጥር 827 ንዐስ አንቀጽ 1 የተዯነገጉት
ዴንጋጌዎች አግባብነት ያሊቸው የኢትዮጵያ የህግ ማዕቀፍች መሆናቸው ግሌፅ ሆኖ እያሇ ይህንን
አባባሌ በጠበበ ሁኔታ በመተርጎም በተሰጠው ውሳኔ አሌተስማማሁበትም፡፡
3.ሶስተኛው የሌዩነት ምክንያቴ አዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110 ሰራተኛው በስራ ሊይ ጉዲት
ሲዯርስበት ካሣ ሉጠይቁ የሚችለ ሰዎች የሟች ጥገኞች ብቻ እንዯሆኑ ህግ አውጭው የኃሊፉነት
መጠኑን ያጠበበው አንዴ ሰራተኛ በሥራ ሊይ በሚዯርስበት ጉዲት (አዯጋ) ህይወት ሲያሌፌ
ጉዲት የሚዯርስባቸው የሟች ጥገኞች ብቻ ናቸው በሚሌ ሀሳብ አይዯሇም፡፤ ነገር ግን ከጥገኞች
ባሇፇ በአዯጋው ምክንያት ሰራተኛው በመሞቱ የተጎደ ላልች የሟች ዘመድችን ወራሾች ሁለ
አሰሪው ካሣ ይክፇሌ ቢባሌ በአሰሪው ሊይ የሚያስከትሇውን ጫና ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት
ነው፡፡
አሰሪው ሰራተኛው በሥራ ሊይ በሚዯርስበት አዯጋ የሚከፇሌ የኢንሹራንስ ውሌ ሲዋዋሌ፣
የውለ ተጠቃሚ የሚሆኑት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110 የተዘረዘሩት ጥገኞች ብቻ
ሣይሆኑ ሟች በመሞቱ የጉዲቱ ሰሇባ የሆኑ የሟች ወራሾች ጭምር ናቸው፡፡ ስሇዚህ አሰሪው
የኢንሹራንስ ውሌ ሲገባ በህብረት ስምምነቱ የተጠቀሱት የሟች ወራሾችን ጭምር የኢንሹራንስ
ፕሉሲው ተጠቃሚ ሇማዴረግ አስቦ የተዋዋለ በመሆኑ ይህም የኢንሹራንስ ውሌ አሰሪው
(ወንጂ ስኳር ፊብሪካ) የኢንሹራንስ ፕሉሲ ሇተጠሪዎች ወንዴም ባይገባ ካሣ ከሚያገኙት ሰዎች
የተሻሇ መብት የሚያጎናጽፈ በመሆኑ የበታች ፌ/ቤቶች የአዋጁ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 134(2)ን
በመጥቀስ የሰጡት ውሳኔ የህግ ስህተት የሇበትም በማሇት በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡
የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት
ት/ዘ
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