የሰ/መ/ቁ 69153
ጥቅምት 06 ቀን 2004 ዓ.ም.

ዲኞች፡- ሏጎስ ወሌደ
አሌማው ወላ
ዓሉ መሏመዴ
ነጋ ደፌሳ
አዲነ ንጉሴ
አመሌካች፡- ብርሃኑ ከፌያሇው ቀረቡ
ተጠሪ፡- እነ ወ/ሮ ሮማን ይርጋ/ 11 ሰዎች/
1. ጠበቃ ናኦዴ አየናቸው/ ስሇፊሲሌ ይርጋና ፌሬ ህይወት
2. ጠበቃ ዘውደ ዓሉ/ ስሇ 1ዏኛ ና 11ኛ ተጠሪዎች ቀረቡ
መዝገቡ ተመርምሮ የሚከተሇው ውሣኔ ተሰጥቷሌ፡፡
ፌ
ር
ዴ
ጉዲዩ በፌርዴ ቤት የተቋቋመ የውርስ አጣሪ አበሌ መጠን ሉወሰን የሚችሌበትን ሔጋዊ አግባብ
የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ የተጀመረው ወ/ሮ ሮማን ይርጋ ፣ ወ/ሮ ቅዴስት ይርጋ እና ወ/ሮ
ቆንጂት ይርጋ አመሌካች ፣ አቶ መስፌን ይርጋ ዯግሞ ተጠሪ ፣ እነ አቶ ተፇሪ ይርጋ ስዴስት
ሰዎች ዯግሞ ጣሌቃ ገብ ሁነው በተካሄዯው የሟች አቶ ይርጋ እንዯታ የውርስ ንብረት ማጣራት
ክርክር ሲሆን የውርስ ይጣሌራሌኝ ጥያቄ ያቀረቡት የስር አመሌካቾች እነ ወ/ሮ ሮማን ይርጋ
ሶስት ሰዎች ናቸው፡፡ ጥያቄው የቀረበሇት የፋ/መ/ዯ/ፌ/ቤትም የአሁኑን አመሌካች የውርስ
ሃብቱን ሇማጣራትና ሇማስተዲዯር የሾሟቸው ሲሆን አመሌካች የውርስ ሃብቱን አጣርተው
የውርስ ሃብት ሪፕርቱን ሇፌርዴ ቤቱ አቅርበዋሌ፡፡ ሪፕርቱ የቀረበሇት ፌርዴ ቤትም በተጣራው
የውርስ ሪፕርት ሊይ ግራ ቀኙ አስተያየት እንዱሰጡበት አዴርጓሌ፡፡ በውርስ ሪፕርቱ ከተካደት
ጉዲዮች አንደ የውርስ አጣሪው የስራ ዋጋ መጠንን የሚመሇከት ሲሆን ውርስ አጣሪው ሊጣሩት
የውርስ ስራ ከጠቅሊሊው ንብረት 5% ይገባኛሌ በማሇት አቅርበዋሌ፡፡ ፌርዴ ቤቱም የቀረበው
የውርስ አጣሪ ስራ ዋጋ መጠን ከተጣራው የውርስ ንብረት መጠን አንፃር ሲታይ የተነጋነነ
ነው፣ ከወራሽነትም የሚተናነስ አይዯሇም፣ ወራሾች እያንዲንዲቸው ተጠይቀውም እያንዲንዲቸው
ብር 3000.00 /ሶስት ሺህ ብር/ ሇመክፇሌ ፇቃዯኞች መሆናቸው ተረጋግጧሌ የሚለትን
ምክንያቶችን በመያዝ ሇአመሌካች እያንዲንዲቸው ብር ሶስት ሺህ ፣ በጠቅሊሊው ብር 3ዏ,ዏዏዏ.ዏዏ
/ሰሊሳ ሺህ ብር/ እንዱከፇሊቸው በማሇት ወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሣኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ቢያቀርቡም ፌርዴ ቤቱ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር
337 መሠረት ሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ ውሣኔ ሇማስቀየር
ነው፡፡ የአመሌካች የሠበር አቤቱታ መሰረታዊ ይዘትም ባጭሩ የውርስ ማጣራቱና የውርስ
ንብረት ማስተዲዯሩን ተግባር ሇማከናወን የሚያስፇሌገውን የሥራ ዋጋ አስመሌክቶ ከተጠሪዎች
መካከሌ ስምንቱ አስቀዴመው በስምምት መጠንኑ የቆረጡ መሆኑ ተረጋግጦ እያሇ ፌርዴ ቤቱ
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መጠኑ የተጋነነ ነው በማሇት መቀነሱ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731 ፣1711 ፣ 959 ዴንጋጌዎች አኳያ
ጉዲዩ ያሌታየ በመሆኑ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ያሇበት በመሆኑ ውሣኔው ሉታረም
የሚገባው ነው በማሇት መከራከራቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አቤቱታቸው ተመርምሮም ሉጣራ
የሚገባው የሔግ ነጥብ መኖሩ ታምኖበት ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ የተዯረገ ሲሆን ሇተጠሪዎች
ጥሪ ተዯርጏሊቸው ተጠሪዎች ቀርበው የተወሰኑት ከአመሌካች ጋር የ5% ስምምነት
ማዴረጋቸውን በማመን መሌስ ሲሰጡ የተወሰኑት ዯግሞ ከአመሌካች ጋር ያዯረጉት ስምምነት
የላሇ መሆኑን በመግሇፅ በእየራሳቸው በኩሌ ተገቢው እንዱወሰን ተከራክረዋሌ፡፡ አመሌካች
በበኩሊቸው የሰበር አቤቱታውን በማጠናከር የመሌስ መሌሳቸውን ሰጥተዋሌ፡፡
የጉዲዩ አመጣጥ አጠር አጠር ባሇመሌኩ ከሊይ የተገሇጸው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን
ክርክር ሇሰበር አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር
በማገናዘብ በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡ እንዯመረመረውም የስር ፌርዴ ቤት የአጣሪውን
የአገሌግልት ዋጋ መጠን በመቀነስ የሠጠው የውሣኔ ክፌሌ መሰረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት
ነው ሇማሇት ይቻሊሌ? ወይስ አይቻሌም ?የሚሇው ነጥብ በጭብጥነት ሉታይ የሚገባው ሁኖ
አግኝቶታሌ፡፡
በመሰረቱ የውርስ አጣሪ መሆን የሚችሇው፡- ያሇኑዛዜ ወራሽ የሆነ ሰው፣ ይህም ሌጅ፣ ሌጅ
ከላሇ ወሊጅ ፣ ወንዴም እህት፣ በኑዛዜ ጠቅሊሊውን የሟች ንብረት እንዱወርስ ኑዛዜ የተዯረገሇት
ሰው፣ አካሇመጠን ያሌዯረሱ ወይም በህግ የተከሇከለ ህጋዊ ወራሾች ሞግዚት፣ በወራሾች
ስምምነት የሚመረጥ ሰው፣ ወራሾች ካሌተስማሙ በፌ/ቤት የሚመረጥ ውርስ አጣሪ፣ ወይም
(…) በኑዛዜ የሚመረጥ የውርስ አጣሪ ነው፡፡ የውርስ አጣሪው ዋና ዋና ስራዎች ዯግሞ፣ ሟቹ
አንዴ ኑዛዜ ትቶ እንዯሆነ መፇሇግ ወራሾቹ እነማን እንዯሆኑ መሇየት ፣ የውርስ ሀብት
ማስተዲዯር፣ መክፇያቸው የዯረሰውን የውርስ ሀብቶች መቀበሌ ፣ እዲዎችን መክፇሌ ፣ ሟች
በኑዛዜው ያዯረጋቸውን ስጦታዎች ኑዛዜው ተቀባይነት ያገኘ ከሆነ መክፇሌና የሟች ኑዛዜ
እንዱፇፀም አስፇሊጊውን ሁለ ማዴረግ ፣ ሟች ኑዛዜ ያሌተወ ከሆነ የሟች ያሇኑዛዜ ወራሾችን
በመሇየት የኑዛዜውን ዴሌዴሌ እንዳት እንዯሆነ ሇወራሾች ማሣወቅ ፣ እና በአጠቃሊይ ላልች
ስራዎችን ከፌ/ብ/ህ/ቁጥር 946-1125 ዴረስ ያለትን እንዯ አግባብነታቸው መስራት ነው፡፡ በዚህ
መሌኩ በሔጉ የተሰጡትን ስራዎች የሚያከናውን የውርስ አጣሪ የስራውን አገሌግልት ዋጋ
የሚያገኝበት አግባብም በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 959 ስር ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሠረት አጣሪው
በሟቹ በተወሰኑት ሁኔታዎች /ውሇታዎች/ መሠረት ወይም በወራሾቹ ወይም በዲኞቹ መካከሌ
በተዯረገ ስምምነት የሚሰራው ሥራ የሚያረጋግጥሇት ከሆነ አንዴ የአገሌግልት ዋጋ ሇማግኘት
መብት ያሇው ስሇመሆኑ ተዯንግጓሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት መገንዘብ የሚቻሇው የአጣሪው
የአገሌግልት ዋጋ ሉወሰን የሚችሇው አጣሪው ከሟች፣ ወይም ከዲኞች መካከሌ በሚዯርገው
ስምምነት ሁኖ የሚሰራው ስራ አረጋጋጭ ሁኖ ሲገኝ መሆኑን ነው፡፡ በመሆኑም የሥምምነቱ
መኖር ብቻውን አሳሪ የሚሆንበት አግባብ የላሇ ሲሆን የማጣራቱ ስራ ክብዯቱ ፣ ውስብስብነቱ
ከወሰዯው ጊዜና ዴካም አንፃር እየታየ የአገሌግልት መጠኑ የሚወሰን መሆኑንና ይህም ሇፌርዴ
ቤቱ በሔጉ የተሰጠ ስሌጣን መሆኑን የዴንጋጌው መንፇስና ይዘት ከውርስ ማጣራት ስራ
መሰረታዊ ዓሊማ ጋር ተዲምሮ ሲታይ የሚያስገነዝበን ጉዲይ መሆኑን መገንዘብ የምንችሇው ሁኖ
አግኝተናሌ፡፡
አመሌካች ሇክርክራቸው መሰረት ያዯረጉት ስምምነቱን መኖሩንና የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1731
ዴንጋጌን ሲሆን በእርግጥ በሔግ አግባብ የተቋቋሙ ውልች ሁለ በተዋዋይ ወገኖች መካከሌ
የሔግን ያህሌ አስገዲኝነነት ኃይሌ ያሊቸው መሆኑን ተጠቃሹ ዴንጋጌ የሚያሳየን ጉዲይ ሁኖ
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ይህ ዴንጋጌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1711 አና 959 ዴንጋጌዎች ጋር ተጣምሮ ሲታይ የስምምነቱ
መኖር ብቻውን ስምምነቱ ሔጋዊ ጥበቃ እንዱዯረግሇት የሚያዯርግ ሲሆን ስምምነቱ የውርስ
ማጣራቱ ስራው ክብዯቱና ውስብስብነቱ እየታየ የአጣሪው የአገሌግልት ዋጋ መጠን በፌርዴ ቤት
የሚወሰንበት ሔጋዊ አግባብ ያሇ ከመሆኑ ጭምር ሲታይ የአመሌካች ክርክር ሔጋዊ መሠረት
የላሇው መሆኑን የሚያስገነዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በተያዘው ጉዲይ የስምምነቱ መኖር
ያሇመኖር በራሱ ክርክር ያስነሳ ከመሆኑም በተጨማሪ ከወራሾች መካከሌ ሁሇቱ ስምምነቱ ሊይ
ፇቃዲቸውን ያሌገሇፁ መሆኑ በፌሬ ነገር ዯረጃ ፌሬ ነገርን ሇማጣራትና ማስረጃን ሇመመዘን
ሥሌጣን ባሊቸው የስር ፌርዴ ቤቶች በሚገባ የተረጋገጠ ጉዲይ ሲሆን እስከዚህ ሰበር ሰሚ
ችልት በቀረበው ክርክርም ስምምነቱ መኖሩን ያመኑት የተወሰኑት ተጠሪዎች ብቻ መሆናቸው፣
የውርስ ንብረቱ ክፌፌለ እስከሚፇፀም ዴረስ እንዯ አንዴ የተሇየ ንብረት የሚቆጠርና ሳይነጣጠሌ
የሚቆይ ስሇመሆኑ በፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 1ዏ6ዏ/1/ ዴንጋጌ ከተቀመጠው መርህ እና የውርስ አጣሪውን
የአገሌግልት ዋጋ ሇመቀነስ ፌርዴ ቤት በሔጉ ስሌጣን የተሰጠው ከመሆኑ አንፃር ሲታይ
ከወራሾች መካከሌ የተወሰኑት ስምምነት ማዴረጋቸው የውርስ አጣሪውን የአገሌግልት ዋጋ
መጠኑን በግሌ ሇያይቶ መወሰን የግዴ አስፇሊጊ ነው ብል ሇመዯምዯም የማያስችሌ ነው፡፡
አመሌካች ከውርስ ንብረቱ ተገኘ ከተባሇው ብር 5,498,400.00 ውስጥ 5% ይገባኛሌ ያለት
የተጋነነ እና ከወራሽነት የማይተናነስ መሆኑን የስር ፌርዴ ቤት ግምት የወሰዯበት ሲሆን
አመሌካች በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት የስራውን አዴካሚነት እና በራሳቸው ጥረት የተነሳ ከውርስ
ንብረቱ ይፇሇጋሌ ተብል በግብር አስገቢው መስሪያ ቤት ተጥል የነበረውን የግብር መጠን
ማስቀረታቸውን ፣ በንብረት ጥበቃ ወቅትም የፇፀሙትን ተግባር ሁለ በመዘርዘርና
በምክንያትነት በመጥቀስ ክፌያው የተጋነነ ነው ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም በማሇት ያቀረቡት
ክርክር የፌሬ ነገር ክርክር በመሆኑ ከኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 8ዏ/3/ሀ/ እና አዋጅ
ቁጥር 25/1988 አንቀጽ ዴንጋጌዎች አንጻር ሲታይ በዚህ ችልት ሉጣራና ሉመዘን የሚችሌ
ካሇመሆኑም በሊይ በፌ/ብሔ/ቁጥር 959 ዴንጋጌ መሠረት ሇስር ፌርዴ ቤት ከተሰጠው ፇቃዴ
ስሌጣን አንጻር ተቀባይነት ሉሰጠው የሚችሌ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአጠቃሊይ የአጣሪው
የአገሌግልት ዋጋን በተመሇከተ በተወሰኑት ወራሾችና በአጣሪው መካከሌ ስምምነት ቢኖርም
በክርክሩ የተረጋገጡትን የተሇያዩ አሳማኝ ምክንያቶችን በመያዝ ፌርዴ ቤት የአገሌግልት ዋጋ
መጠኑን ሇመቀነስ የሚችሌ መሆኑን የፌ/ብ/ሔ/ቁጥር 959 ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ የሚያሳይ
በመሆኑና በተያዘው ጉዲይም በዚህ አግባባም የአጣሪው የአገሌግልት ዋጋ መጠን የተወሰነ
በመሆኑ በውሣኔው ሊይ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ ማሇት አሌተቻሇም፡፡ በዚህም
ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ፡፡
ው
ሣ
ኔ
1. በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 06321 ሏምላ 23 ቀን 2ዏዏ2 ዓ.ም
ተሰጥቶ በፋዯራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 99123 መጋቢት 12 ቀን 2ዏዏ3 ዓ.ም
በትዕዛዝ የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት ፀንቷሌ፡፡
2. በፌርዴ ቤት የተሾመ የውርስ አጣሪ የአገሌግልት ዋጋን በተመሇከተ አጣሪው የሚሰራው
ስራ የሚያረጋግጥሇት መሆኑን በመመርመር ፌርዴ ቤት የመቀነስ ስሌጣን አሇው ብሇናሌ፡፡
3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ
ብሇናሌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት
ሃ/ዱ
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