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የሰ/መ/ቁ. 40529 

የካቲት 10 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

  ሏጏስ ወሌደ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- የሔፃን ዮናታን ነጋ ተሻገር ሞግዚት - ጠ/ጥጋቡ ጌጤ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- አቶ ሇገሰ አበራ - ጠ/ወርቁ መንገሻ ቀረቡ 

     መዝገቡን መርመረን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ በሞት ምክንያት የሥራ ውሌ ሲቋረጥ ሇሰራተኛው ጥገኞች ስሇሚከፇሌ ካሣ 
የአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110 አተረጓጏምን የሚመሇከት ነው፡፡ 

 የአመሌካች አባት አቶ ነጋ ተሻገር በተጠሪ ተቀጥረው ሇሥራ ሲንቀሳቀሱ ሔይወታቸው በማሇፈ ያሌተከፇሇ 
ዯመወዝ ብር 6,500 /ስዴስት ሺህ አስምት መቶ/፣ ያሌተከፇሇ አበሌ ብር 9,750 /ዘጠኝ ሺህ ሰባት መቶ ሀምሳ/፣የቀብር 
ማስፇጸሚያ ወጪ ብር 2000 /ሁሇት ሺህ/ እና ሟች ላሊ ጥገኛ ስሊሌነበራቸው የሞት ካሣ ክፌያ ብር 60,000 /ስሌሳ 
ሺህ/ እንዱከፇሌ አመሌካች በሞግዚቱ አማካይነት ክስ መሰረተ፡፡ የሥር ፌ/ቤት ተጠሪ ያቀረቡትን የመጠን ክርክር 
በማስረጃ አጣርቶ ከካሣ ገንዘብ በተቀረ ላልቹን እንዯ ክሱ አቀራረብ ወስኗሌ የሞት ካሣ አከፊፇሌ አስመሌክቶ አዋጅ 
ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110/3/ /ሇ/ እዴሜያቸው 18 ዓመት ያሌሞሊቸው ሌጆች የእያንዲንዲቸው ዴርሻ 10% ብቻ ነው 
በሚሌ ከተጠየቀው ብር 60,000 /ስሌሳ ሺህ/ ውስጥ 10,000 (አስር ሺህ) ብቻ እንዱከፇሌ ወስኗሌ፡፡ 

 በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር ተሰኝቶ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌ/ቤት ይግባኝ ያቀረበ ሲሆን ከፌተኛው ፌ/ቤትም 
ተጠቃሹ ዴንጋጌ የአንደን ጥገኛ ዴርሻ ሇላሊኛው እንዱከፇሌ ሔጉ በግሌጽ አሌዯነገገም የሚሌ ምክንያት ሰጥቶ የሥር 
ፌ/ቤት ውሳኔን አጽንቷሌ፡፡ 

 የሰበር አቤቱታ የቀረበው ይህ የሥር ፌ/ቤቶች ውሳኔ የአዋጁን አንቀጽ 110/3/ በአግባቡ አሌተረጏመም፣የሟች 
ብቸኛ ወራሽ እና ጥገኛ አመሌካች ነው፤እንዱሁም ሟች ሚስት አሌነበረውም፤የሚስትም ዴርሻ ጭምር ታስቦ ሇአመሌካች 
ሉከፇሌ ይገባሌ አመሌካችም የተወሇዯው ከጋብቻ ውጪ ነው የአመሌካች ሞግዚት አክስቱ ናቸው በሚለ ፌሬ ነገሮች 
መነሻ የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ እንዱታረም አመሌክተዋሌ፡፡ 

 ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የሥር ፌ/ቤት የአዋጁን አንቀጽ 110 አተረጓጏም አግባብነት ሇመመርመር ተጠሪን 
አስቀርቧሌ፡፡ ከተያዘው ጭብጥ አንፃር ጉዲዩ ከሔጉ ጋር በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ የአመሌካች ወሊጅ አባት በተጠሪ ተቀጥረው ሥራ ሊይ እያለ ሔይወታቸው ማሇፈ አሊከራከረም፡፡ 
የአመሌካች አባት በሥራ ሊይ በሞት የተሇዩ ስሇመሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የሞት ካሣ ሇጥገኞች ስሇሚከፌሌበት ሁኔታ 
በዝርዝር የተዯነገገው በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁ. 377/96 አንቀጽ 110 እንመሇከታሇን፡፡ 

 በተጠቀሰው አንቀጽ 110/1/ የተመሇከተው ሉከፇሌ የሚገባው የክፌያ ዓይነት ነው፡፡ ይህም አንደ ሇጥገኞች 
የሚከፇሌ ካሣ ነው፡፡ ሇጥገኞች የሚከፇሌ ካሣ መጠን እና ጥገኞች የሚባለት እነማን እንዯሆኑ ዴንጋጌው በቀጣይ ንኡስ 
አንቀጾች አመሌክቷሌ፡፡ የሟች ጥገኞች ብል ሔጉ የዘረዘራቸው የሟች ሌጆች ሆነው 18 ዓመት በታች የሆኑ፣የሟች 
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ሔጋዊ ባሌ ወይም ሚስት እና በሟች ሰራተኛ ዴጋፌ ይረደ የነበሩ የሟች ወሊጆች መሆናቸውን አንቀጽ 110/2/ ዝርዝር 
ያመሇክታሌ፡፡ በተያዘው ጉዲይ ከአመሌካች ላሊ የቀረበ የሟች ጥገኛ ነኝ ባይ የላሇ መሆኑ ከመዝገቡ ተረዴተናሌ፡፡ 

 ቀጥል ሉታይ የሚገባው ጉዲይ የካሳ ስላት እና የአከፊፇለ ሁኔታ ነው፡፡ ሉከፇሌ የሚገባው ካሳ መጠን 
አስመሌክቶ የአዋጅ አንቀጽ 110/3/ የመጀመሪያው አረፌተ ነገር ይገሌፃሌ፡፡ ይኸውም “የሰራተኛው የዏመት ዯመወዝ 
በአምስት ተባዝቶ የሚገኘው” የገንዘብ መጠን ነው፡፡ ስሇሆነም የክፌያው መጠን ጣሪያ በሔጉ በግሌጽ ተወስኗሌ፡፡ ከዚህ 
ተከትል የሚታየው ይህንን ገንዘብ በጥገኞች መካከሌ የሚከፊፇሌበት ሥርአት የሚያመሇክት ዴንጋጌ ነው፡፡ ሇዚህም 
የሟች ጥገኞች ናቸው ተብሇው ከሊይ የተዘረዘሩት የእያንዲንዲቸው ዴርሻ መጠን በመቶኛ በአንቀጽ 110/3/ ሀ-ሏ 
ተዘርዝሯሌ፡፡ ከፌ ሲሌ የተመሇከትነው የጥገኞች ማንነት፣ሉከፇሌ የሚገባው ካሣ መጠን ጣሪያው እና የስላቱ አወሳሰን 
እንዱሁም የጥገኞች ዴርሻ መጠን አስመሌክቶ በሔጉ የተዘረዘሩትን መሰረተ ሏሳቦች ነው፡፡ 

 ከተያዘው ጉዲይ አንፃር አከራካሪው ሟች አንዴ ጥገኛ ብቻ ያሇው መሆኑ በታወቀ ጊዜ ሉከፇሌ የሚገባው የካሳ 
መጠን ጣሪያው የተወሰነው (100%) ወይንስ ከሊይ በዝርዝር በተመሇከተው መሰረት የጥገኛው ማንነት ተከትል 
የተቀመጠው መቶኛ የሚሇው ጉዲይ ነው፡፡ ይህንን አከራካሪ ጭብጥ መሌስ ሇማግኘት የአዋጅ ቁጥር 377/96 ዴንጋጌ 
አንቀጽ 110/4/ በዝርዝር መመርመር ተገቢ ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ ይዘት እንዱህ ይነበባሌ፡፡  

 “በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 3 የክፌፌሌ መጠን መሰረት ተሰሌቶ የክፌፌለ መጠን በዴምር (100%) (መቶ 
በመቶ) የሚበሌጥ እንዯሆነ የክፌፌለ ዴምር መጠን 100%(መቶ በመቶ) እስኪሆን ከእያንዲንደ ጥገኛ ሊይ 
ጥገኛ በየመጠኑ ይቀነሳሌ፡፡ እንዱሁም የክፌፌለ መጠን መከፇሌ ከሚገባው አጠቃሊይ መጠን የሚያንስ የሆነ 
እንዯሆነ የክፌፌለ መጠን መቶ በመቶ እስከሚሆን ሇእያንዲንደ ጥገኛ ዴርሻ እንዯመጠኑ የጨመራሌ” ይሊሌ፡፡ 

       አንቀጽ 110/4/ ይመሇከታሌ፡፡ 

ከዚህ ዴንጋጌ የመጀመሪያው ዓረፌተ ነገር መገንዘብ የሚቻሇው የእየንዲንደ ጥገኛ ዴርሻ ተዲምሮ ሉከፇሌ ከሚገባው 
ጣሪያ (ወሰን) በሊይ የሚሆን ከሆነ የእያንዲንደ ጥገኛ ዴርሻ በመቶኛ በሔጉ ከተሰጠው ሉቀነስ እንዯሚገባ ነው፡፡  

 የዚህ ዴንጋጌ መንፇስ ሟች ሰራተኛ በርካታ ጥገኞች ቢኖሩት በአዋጁ አንቀጽ 110/3/ ሀ-ሏ በተቀመጠው መጠን 
ሇእያንዲንደ እየተሰሊ የአሰሪውን ሃሊፉነት መጠን ከጣሪያው(ወሰን) እንዲያሌፌ ወይም የአሰሪው ሃሊፉነት በአንቀጽ 110/3/ 
የመጀመሪያው ዏረፌተ ነገር ከተቀመጠው የሥላት መጠን እንዲያሌፌ ሇመከሊከሌ ነው፡፡ ይህ የሔጉ ሏሳብ ተፇፃሚነት 
የሚኖረው ሟች ሰራተኛ በርካታ ጥገኞች ኖሮት የእያንዲንዲቸው ዴርሻ በመቶኛ ዴምር ከጠቅሊሊው መቶኛ ዴምር በሊይ 
ሆኖ ሲገኝ ነው ማሇት ነው፡፡ አንቀጽ 110/4/ ሁሇተኛው ዏረፌተነገር ይዘት ዯግሞ ሲታይ ሟች ሰራተኛ ያሇው ጥገኛ 
ቁጥር አነስተኛ ሆኖ የእያንዲንዲቸው ዴርሻ ስላት ተዯምሮ አሰሪው ሉከፇሌ ከሚገባው በታች ሆኖ ሲገኝ ቀሪውን መቶኛ 
ገንዘብ ላልቹ ጥገኞች እንዱያገኙት ሇማዴረግ እንዯሚቻሌ የታሰበ መሆኑን ነው፡፡ ይህም ማሇት ሟች ሁሇት ሌጆች ብቻ 
ቢኖሩት እና ሚስት ባይኖረው በአንቀጽ 110/3/ /ሇ/ መሰረት የሌጆቹ ዴርሻ 20% ሲሆን ቀሪው 80% ተጠቃሚ 
(ባሇመብት ጥገኛ) የሇውም ተብል የሚቀር ሳይሆን ሇእነዚሁ ሌጆች እንዯየዴርሻው በመቶኛ ሉጨመርሊቸው እንዯሚገባ 
የሚያመሊክት ነው፡፡ የዚህ ዴንጋጌ መንፇስ የጥገኞች ቁጥር አነስተኛ ከሆነ የአሰሪ ሃሊፉነት ጣሪያ ወሰን ዴረስ ያለት 
ጥገኞች ተጠቃሚ እንዱሁኑ ሇማዴረግ ያሰበ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ 

 በተያዘው ጉዲይ ሟች አቶ ነጋ ተሻገር ከአመሌካች ላሊ ጥገኛ ስሇመኖሩ የቀረበ የሇም፡፡ በሥር ፌ/ቤት 
የተወሰዯው አቋም አመሌካች ዴርሻ 10% ብቻ ነው የሚሌ ነው፡፡ ነገር ግን የአንቀጽ 110/4/ ዴንጋጌ ሁሇተኛው ዏረፌተ 
ነገር እንዯሚያስገነዝበው አመሌካች ብቸኛ የሟች ጥገኛ መሆኑ እስከተረጋገጠ ዴረስ የተጠሪ የሃሊፉነት መጠን ጣሪያ 
ዴረስ ካሳው ሉከፇሇው ይገባሌ፡፡ ይህም ማሇት የአመሌካች ዴርሻ 10%(አስር በመቶ) ሳይሆን መቶ በመቶ(100%) ነው፡፡ 

 ስሇዚህ የሥር ፌ/ቤቶች ይህንን በአግባቡ ሳይገናዝቡ የአመሌካች ዴርሻ 10% ብቻ ነው በማሇት የአዋጁን አንቀጽ 
110/3/ሇ በመጥቀስ የሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇው ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

 የአመሌካች ዴርሻ መቶ በመቶ ነው ከተባሇ ስላቱ ምን ያህሌ ነው ሇሚሇው የሥር ፌ/ቤት የአመሌካች አባት 
ዯመወዝ በወር 1000 /አንዴ ሺህ ብር/ መሆኑን መሰረት አዴርጏ የሰጠው ፌርዴ ተጠሪ ስሊሌተቃወሙ በአንቀጽ 110/3/ 
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መሰረት በሞት ምክንያት ሉከፇሌ የሚገባው የካሣ መጠን አመሌካች በሥር ፌ/ቤት ያቀረቡት ብር 60,000 (ስሌሳ ሺህ 
ብር) መሆኑን ተገንዝበናሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ተከታዩን ውሳኔ ሰጥተናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የፋ/መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 22962 የሰጠው ፌርዴ እና የፋ/ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 66031 
የሰጠው ውሳኔ የአመሌካች የካሣ ዴርሻ አስመሌክቶ የሰጡት የውሳኔ ክፌሌ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔቁ. 348/1/ 
መሰረት ተሻሽል ተከታዩ ተወስኗሌ፡፡ 

2. አመሌካች የሟች አቶ ነጋ ተሻገር ብቸኛ ጥገኛ መሆኑ ስሇተመሇከተ በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ 110/4/ 
መሰረት ካሣ ሙለ ሇሙለ ሉከፇሇው ይገባሌ ብሇናሌ፡፡ ስሇሆነም በሟች ዯመወዝ ተሰሌቶ የቀረበው ብር 
60,000 (ሥሌሳ ሺህ ብር) ይከፇሇው ብሇናሌ፡፡ የሥር ፌ/ቤት በዚሁ መሰረት እንዱያስፇጽም ታዟሌ፡፡ 

የዚህን ፌ/ቤት ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ ይመሇስ፡፡ 

 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

 

      ቤ/ኃ   
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