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    የሰ/መ/ቁ. 42150 

      ጥቅምት 29 ቀን 2003 ዓ.ም  

ዲኞች፡-  ተገኔ ጌታነህ                

           ሏጎስ ወሌደ     

    ብርሃኑ አመነው  

  አሌማው ወላ  

   ዓሉ መሏመዴ           

አመሌካች -  የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ ነ/ፇጅ ወንዴወሰን ጥሩነህ ቀረቡ 

ተጠሪዎች -  እነ አቶ ዲንኤሌ ካሣ /ሃያ ሁሇት ሰዎች/ - ቀረቡ  

    - የ22ኛ ተጠሪ ጠበቃ ይሁን ፀሏይ ቀረቡ       

    መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ  ር  ዴ 

ጉዲዩ የኪራይ ውሌ ይሞሊሌን ጥያቄን መሠረት ያዯረገ ክርክርን የሚመሇከት ሲሆን ክርክሩ 
የተጀመረውም የአሁኑ ተጠሪዎች በፋዳራለ መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በአሁኑ አመሌካች ሊይ 
የካቲት 27 ቀን 1999 ዓ.ም በመሠረቱት ክስ መነሻ ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡- አመሌካች 
የሚያስተዲዴራቸውን የመንግስት ቤቶች ያሇውሌ በቁሌፌ ሽያጭ ወይም በውክሌና በመያዝ ከሶስት 
እስከ አስር አመት ዴረስ በቤቶቹ ቤተሰብ አፌርተው እየኖሩ እንዯሚገኙ የኪራይ ቤቶች አስተዲዯር 
የስራ አመራር ቦርዴ 94ኛ መዯበኛ ስብሰባ ሊይ በተጠሪዎች ሁኔታ የሚኖሩ ግሇሰቦች ሔጋዊ 
ተከራይ እንዱሆኑ ውሣኔ ማሳሇፈን፣ የተጠሪዎች ሁኔታ ውሣኔ ያረፇበት በመሆኑ የኪራይ ውሌ 
አመሌካች እንዱያስሞሊቸው ቢጠይቁ ከሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች ዝርዝር ውስጥ የላሊችሁ በመሆኑ 
ውሌ አሊስሞሊችሁም በማሇት የመሇሳቸው መሆኑን ተጠሪዎች ከእነዚህ ሰባት መቶ ሁሇት ከተባለ 
ግሇሰቦች ጋር ሲመዘገቡ አቅርቡ የተባለትን ማስረጃ ሲያቀርቡ ቆይተው በአመሌካች ዴርጅት 
አስተዲዯራዊ ችግር ባሇመመዝገባቸው ሁለንም ዜጋ እኩሌ ያሊስተናገዯና ተጠሪዎችን የጎዲ 
መሆኑንና የአመሌካች ዴርጅት ዴርጊት ኢፌትሏዊና አዴል ያሇበት በመሆኑ ሉታረም እንዯሚገባው 
ገሌፀው ጥቅምት 03 ቀን 1998 ዓ.ም በተሰጠው ውሣኔ መሠረት ተጠቃሚ መሆናቸው 
እንዱረጋገጥ በኤጀንሲው የስራ ኃሊፉዎች በኩሌ የተከሰተው አፇፃፀም ችግር የተጠሪዎችን በሔግ 
ፉት በእኩሌ የመታየት ሔገ መንግስታዊ መብት የጣሰና የመሌካም አስተዲዯር መርህን ያሌተከተሇ 
አሰራር ነው ተብል በአመሌካች ቤቶች ሊይ ሔጋዊ ውሌ እንዲይሞለ የተዯረገው ክሌከሊ ተነስቶ 
በቦርደ ውሣኔ መሠረት ሔጋዊ ውለ እንዱሞሊ ይወሰንሊቸው ዘንዴ ዲኝነት መጠየቃቸውን 
የሚያሳይ ነው፡፡ የአሁኑ አመሌካች ሇክሱ በሰጠው መሌስም ተጠሪዎች በአመሌካች ሊይ ክስ 
ሇመመስረት የሚያስችሊቸው ከሔግ ወይም ከውሌ የመነጨ መብት የላሊቸው መሆኑን ተጠሪዎች 
ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች በመባሌ ውሌ እንዱሞለ ከተፇቀዯሊቸው ሰዎች መሏሌ ስማቸው 
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እንዯማይገኝ በተዯረገው 105ኛ ስብሰባ በኤጀንሲው ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች በመባሌ ከሚታወቁት 
ባሇጉዲዩች በቀር ሉስተናገደ እንዯማይገባ በመወሰኑ የተጠሪዎችን ጉዲይ ማስተናገዴ እንዯማይቻሌ፣ 
ተጠሪዎች ከፉለ ከመጋቢት 04 ቀን 1997 ዓ.ም በፉት ጉዲያቸው ውሣኔ ያገኘ በመሆኑ 94ኛ 
ስብሰባ በተዯረገው ውሣኔ መሠረት ሉስተናገደ የማይገባ ከፉለ ዯግሞ ውዝፌ ኪራይ 
ባሇመክፇሊቸው ምክንያት ውሣኔ ያገኘ በመሆኑ በአንዴነት ያቀረቡት ክስ ተቀባይነት እንዯላሇው 
እንዱሁም ውሌ አመሌካች ሉዋዋሌ የሚችሇው በሙለ ፌሊጎት እንጂ ተገድ አሇመሆኑን በመዘርዘር 
ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡  

የስር ፌ/ቤት የግራቀኙን ክርክር እና ማስረጃ በመመርመር የአመሌካችን ክርክር በከፉሌ 
ውዴቅ አዴርጏ የአሁኑ ተጠሪዎች ጥቅምት 03 በቀን 1998 ዓ.ም በተሰጠው ውሣኔ መሠረት 
ተጠቃሚዎች በመሆናቸው በውሣኔው መሠረት ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሲሌ ወስኗሌ በዚህ ውሣኔ 
አመሌካች ባሇመስማማት ይግባኙን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርቦ ግራቀኙ ከተከራከሩ 
በሁዋሊ የስር ፌርዴ ቤት ውሣኔ ሙለ በሙለ ፀንቷሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም 
ይህንኑ ውሣኔ በመቃወም ሇማስሇወጥ ነው፡፡ 

የአመሌካች ነገረፇጅ ታህሣሥ 03 ቀን 2001 ዓ.ም በጻፈት ሶስት ገፅ የሰበር አቤቱታ 
በበታች ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ ሊይ መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇፅሟሌ የሚለበትን ምክንያት 
ዘርዝረው አቅርበዋሌ፡፡ ጉዲዩ ተመርምሮም አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር የኪራይ ውሌ ማዴረግ 
አሇበት ወይስ የሇበትም? የሚሇው ነጥብ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ ጉዲይ መሆን ያሇመሆኑን 
ሇመመርመር ሲባሌ ሇሰበር ችልት እንዱቀርብ ተዯርጎአሌ፡፡ የግራቀኙ የቃሌ ክርክርም ጥቅምት 23 
ቀን 2002 ዓ.ም ተሰምቷሌ፡፡  

የክርክሩ አመጣጥ ከሊይ ባጭሩ የተገሇፀው ሲሆን ይህ ችልትም የግራ ቀኙን ክርክር ሇሰበር 
አቤቱታው መነሻ ከሆነው ውሣኔ እና አግባብነት ካሊቸው ዴንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ ጉዲዩ ሇሰበር 
ችልቱ ከተያዘው ጭብጥ አንጻር በሚከተሇው መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

ከክርክሩ ሂዯት መገንዘብ የተቻሇው የተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ አመሌካች በቤቶቹ ሊይ 
ውሌ አስሞሌቷቸው የተከራይነት መብት እንዱረጋገጥሊቸው ሲሆን ሇጥያቄው መሠረት ያዯረጉትም 
የአመሌካች ቦርዴ ውሣኔ ተጠቃሚ የሚያዯርጋቸው መሆኑን አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር ተመሳሳይ 
ሁኔታ ያሊቸውን ላልች በርካታ ሰዎችን የኪራይ ውሌ እንዱሞለ ሲያዯርግ ተጠሪዎሪችን በሔገ 
መንግስቱ የተጠበቀሊቸውን የእኩሌነት መብት ግንዛቤ ውስጥ ባሊስገባ መሌኩ አዴል ፇጥሯሌ 
የሚለትን ምክንያቶችን መሆኑን ነው፡፡ አመሌካች በበኩለ ተጠሪዎች ተመሳሳይ ሁኔታ ያሊቸው 
ሰዎች የኪራይ ውሌ እንዱሞለ ተዯርጓሌ የሚለት ሇተጠሪዎች መብት የማይሰጥ መሆኑንና 
የቀዴሞው የቦርዴ ውሣኔ በላሊ ውሣኔ መተካቱን እንዱሁም የኪራይ ውሌ መዯረግ ያሇበት 
በተዋዋይ ወገኖች ሙለ ፇቃዴ እንጂ በግዳታ አሇመሆኑን ጠቅሶ የተጠሪዎች የዲኝነት ጥያቄ የህግ 
ወይም የውሌ መሠረት የሇውም በማሇት መከራከሩን ተገንዝበናሌ፡፡  

በመሠረቱ በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ የዲኝነት ስሌጣን የፌ/ቤቶች ብቻ ስሇመሆኑ 
በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 79/1/ ተዯንግጓሌ የሔገመንግስቱ አንቀጽ 37 ዴንጋጌ ሲታይ 
ዯግሞ ፌ/ቤቶች በማናቸውም ጉዲይ ገዯብ የሇሽ ስሌጣን የላሊቸው መሆኑን ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህም 
መሠረት የሔገመንግስቱ አንቀጽ 79/1/ እና 37 አንዴ ሊይ ሲታዩ ፌ/ቤቶች አንዴን ጉዲይ ተቀብሇው 
ሇማየትና ሇመወሰን ሥሌጣን የሚኖራቸው ጉዲዩ በፌርዴ ሉወሰን የሚገባው /Justiciable matter/ 
ሆኖ ከተገኘ ብቻ መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ የሔገ መንግስቱ አንቀጽ 37 ዴንጋጌ ንዐስ ቁጥር 1 
‛ማንኛውም ሰው በፌርዴ ሉወሰን የሚገባውን ጉዲይ ሇፌርዴ ቤት ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት 
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ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ የማቅረብና ውሣኔ ወይም ፌርዴ የማግኘት መብት አሇው፡፡“ በሚሌ 
ከተዯነገገው ‛..... ወይም ሇላሊ በህግ የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው አካሌ…“ የሚሇው፤ እንዱሁም 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 4 በላሊ አኳኋን እንዱፇፀም በህግ ካሌተገሇፀ፤ ክሱን ተቀብል ሇማከራከር 
ሥሌጣን ያሇው ፌ/ቤት ብቻ ነው በሚሌ መዯንገጉ በፌርዴ ሉወሰን በሚችሇው ጉዲይ ፌ/ቤቶች 
ብቸኛ ስሌጣን የላሊቸው መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ በመሆኑም ፌ/ቤቶች አንዴን ጉዲይ 
ተቀብሇው ማየት የሚችለት ጉዲዩ በፌርዴ የሚያሌቅ ሲሆንና በላሊ አኳኋን እንዱታይ በሔግ 
እስካሌተወሰነ ጊዜ ዴረስ ብቻ ነው፡፡ ጉዲዩ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ ነው ሉባሌ የሚችሇው ዯግሞ 
የክርክሩ መሠረት በሔግ ጥበቃ ያገኘ መብት ወይም ግዳታ ሲሆን ወይም ሇመብቱ ወይም ግዳታው 
መሠረት የሚሆን ውሌ መኖሩ ሲረጋገጥ ነው፡፡  

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስም ተጠሪዎች ከአመሌካች ጋር የመሠረቱት ሔጋዊ ውሌ 
የላሊቸው መሆኑን ራሳቸው ክሱን ሲመሠርቱም ቢሆን አረጋግጠው የቀረቡት ጉዲይ ሲሆን 
አመሌካች የሚያስተዲዴረውን ቤት የኪራይ ውለ ከተጠሪዎች ጋር እንዱገባ ይዯረግሊቸው ዘንዴ 
ዲኝነት የሚጠይቁት አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ያሊቸውን ሰዎች ኪራይ 
እንዱሞለ በቦርዴ ተወስኖ በቁጥር ሰባት መቶ የሆኑት ሰዎች የውሣኔው ተጠቃሚ ሲሆኑ 
ተጠሪዎች ሊይ አዴል በመፇፀም በቦርደ ውሣኔ ተጠቃሚ እንዲይሆኑ ማዴረጉ ከመንግስት መስሪያ 
ቤት የማይጠበቅ ነው በሚሌ ነው፡፡  

በመሠረቱ አመሌካች የራሱ የሆነ ሔጋዊ ስሌጣን ያሇው፣ የመንግስት ቤቶችን የማስተዲዯር 
ኃሊፉነት የተሰጠው ሲሆን እንዯማንኛውም ባሇሃብት ቤቶቹን ሇፇሇገው ሰው የማከራየት ሔጋዊ 
መብት ያሇው አካሌ መሆኑ የሚያከራክር አይዯሇም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የራሱን ሥርዓት 
በመዘርጋት የሚያስተዲዴራቸውን ቤቶች ሇሔብረተሰቡ በተከራይነት እንዱጠቀሙ የሚያዯርግ መሆኑ 
ይታመናሌ፡፡ ኪራይ ዯግሞ ውሌ ከሚባለት ሔጋዊ ተግባራት አንደ ሲሆን በሔግ ጥበቃ 
የሚዯረግሇት የኪራይ ውሌ የውሌ አመሰራረት መሠረታዊ ነጥቦችን አሟሌቶ መገኘትን የግዴ 
ይሊሌ፡፡ ሇውሌ አመሰራረት መሠረታዊ ነጥቦች ናቸው ከሚባለት መካከሌ ዯግሞ አንደ የመዋዋሌ 
ነፃነት /Freedom of contract/ ነው፡፡ የመዋዋሌ ነፃነት ሲባሌም ተዋዋይ ወገኖች በሙለ 
ፇቃዲቸውና ፌሊጎታቸው ውሌ የማዴረግ መብት ያሊቸው መሆኑን የሚያሳይ መሆኑ የሚታወቅ 
ነው፡፡ ከዚህም መገንዘብ የሚቻሇው ሔግ ጥበቃ የሚያዯርገው በሔጉ አግባብ የተመሰረተን ውሌ 
እንጂ ከመነሻው ተዋዋይ ወገኖች በግዴ በውሌ ግዳታ ውስጥ እንዱገቡ ማዴረግን አሇመሆኑን ነው፡፡  

የተጠሪዎች ጥያቄ ሲታይም በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ መንግስት አንቀጽ 25፣ 41፣ 89 እና 90 
ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መንፇስ የሚጠቅስ ቢሆንም አመሌካች በሔጉ ከተሰጠው 
ሥሌጣን እና ተግባር እንዱሁም ከውለ አመሰራረት መሠረተ ሃሳቦች አንፃር ሲታይ የተጠሪዎች 
የእኩሌነት እና መጠሇያ የማግኘት መብት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ የተያያዘ ነው 
ሉባሌ የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ከሁለም በሊይ ከተጠሪዎች ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ያሊቸውን ሰዎች 
የኪራይ ተጠቃሚነት ወሰነ የተባሇው የአመሌካች መስሪያ ቤት የስራ አመራር ቦርዴ የተጠሪዎች 
ጥያቄ ከሰባት መቶ ሰዎች ጋር ተመሳሳይ አሇመሆኑን በ105ኛው መዯበኛ ስብሰባ አረጋግጦ የወሰነ 
ሲሆን ተጠሪዎች ጉዲዩ ተመሳሳይ ነው፣ ወይም ተመሳሳይ እንዲይሆን በአመሌካች የአስተዲዯር 
ችግር ተፇጥሯሌ የሚለ ከሆነም ጥያቄውን ማቅረብና መስተናገዴ ያሇባቸው በፌርዴ ቤት ክስ 
በመመስረት ሉሆን አይችሌም፡፡ በመሆኑም የተጠሪዎች ጥያቄ በሔግ አግባብ የተቋቋመ የኪራይ 
ውሌ አፇፃፀም ጋር የተገናኘ ባሇመሆኑ አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር በፌርዴ ኃይሌ የኪራይ ውሌ 
እንዱዋዋሌ የሚዯረግበት ሔጋዊ ምክንያት የላሇ ሲሆን ጉዲዩ በፌርዴ ሉያሌቅ የማይችሌ ሆኖ እያሇ 
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የበታች ፌርዴ ቤቶች ክሱን በመቀበሌ ውሣኔ መስጠታቸው መሠረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት 
የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ተከታዩን ወስነናሌ 

ው  ሣ  ኔ 

1. በፋዳራለ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 84204 ሔዲር 03 ቀን 2000 ዓ.ም 
ተሰጥቶ በፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት በመ/ቁጥር 61531 ጥቅምት 25 ቀን 2001 ዓ.ም 
የጸናው ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348/1/ መሠረት በዴምፅ ብሌጫ ተሽሯሌ፡፡  

2. ተጠሪዎች ከአመሌካች ጋር ያቋቁሙት ሔጋዊ የኪራይ ውሌ በላሇበት ሁኔታ አመሌካች 
ከተጠሪዎች ጋር የኪራይ ውሌ ሇማዴረግ በፌርዴ ኃይሌ የሚገዯዴበት ሔጋዊ ምክንያት የሇም 
ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
ብሇናሌ፡፡  

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፣ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡    

 

የማይነበብ የአራት ዲኞች ፉርማ አሇበት  

የሃሣብ ሌዩነት 

እኔ በአምስተኛው ተራ ቁጥር ስሜ የተጠቀሰው ዲኛ አመሌካቾችና ተጠሪዎች በዚህ 
መዝገብ የተከራከሩበት ጉዲይ /ጭብጥ/ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ አይዯሇም አመሌካቾችን በፌርዴ 
ሇመጠየቅ የሚያስችሊቸው ተጠሪዎች ከውሌ የመነጨ ወይም በህግ ዕውቅናና ጥበቃ የተሰጠው 
መብት የሊቸውም በማሇት አብሊጫው ዴምፅ በሰጠው የህግ ትርጉምና ውሣኔ ያሌተስማማሁ 
በመሆኔ ሇሌዩነት ምክንያት የሆኑኝን ነጥቦች ከዚህ ቀጥል ገሌጫአሇሁ፡፡  

1. አብሊጫው ዴምፅ የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛው ፌርዴ ቤት 
ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት አሇበት ከሚሇው መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሰበት የመጀመሪያው 
ምክንያት ጉዲዩ በፌርዴ የሚያሌቅ /Justiciable matter/ አይዯሇም በማሇት ነው፡፡ ‛ፌትህ የማግኘት 
መብት“ በአገራችን የማናቸውም ሰው መሠረታዊ መብት መሆኑ በህገመንግስቱ አንቀጽ 37 
የተዯነገገ ሲሆን ማናቸውም ሰው በፌርዴ ሉያሌቁ የሚችለ ጉዲዩችን ሇፌርዴ ቤት ወይም በህግ 
የዲኝነት ሥሌጣን ሇተሰጠው ላሊ አካሌ የማቅረብና ፌትህ የማግኘት መብት ያሇው መሆኑን 
በሔገመንግስቱ አንቀጽ 37/1/ ተዯንግጓሌ በእኔ እምነት ይኸ ህገመንግስታዊ ዴንጋጌ በተፇጥሯዊ 
ባህሪያቸው ፌርዴ ቤት ወይም ላሊ የዲኝነት ሥሌጣን በህግ የተሰጠው አካሌ በፌትህ ጠያቂው 
ወይም አቤቱታ አቅራቢው የቀረበሇትን ማመሌከቻና ማስረጃ ሇማመሌከቻው መሌስ የመስጠት 
ግዳታ ያሇበት የተፇጥሮ ወይም የህግ ሰው የሚሰጠውን መሌስና ማስረጃ በመቀበሌ በመስማትና 
በመመርመር ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሌ ውሣኔ ሉያስተሊሌፌባቸው የሚችለ ጉዲዩች በፌርዴ ሉያሌቁ 
የሚችለ ጉዲዩች ወይም /Justiciable matter/ እንዱሆኑና ማናቸውም ሰው ሇፌርዴ ሰጭ አካሌ 
በማቅረብ ሇመጠየቅና የእሱን ጥያቄ ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ውዴቅ የሚያዯርግ ወይም 
ሇጥያቄው ሙለ በሙለ ወይም በከፉሌ ዕውቅናና ጥበቃ የሚሰጥ ውሣኔ የማግኘት መብት ያሇው 
መሆኑን የሚዯነግግ እና ሰፉ ትርጉምና ማዕቀፌ ያሇው ዴንጋጌ ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ አንዴ 
ጉዲይ በፌርዴ የሚያሌቅ ጉዲይ ነው ወይስ አይዯሇም? የሚሇውን  ጭብጥ ሇመወሰን የህገ 
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መንግስቱ አንቀጽ 13/2/ በሚዯነግገው መሠረት አገሪቱ የተቀበሇቻቸውን ዓሇም አቀፌ የሰብዓዊ 
መብት ስምምነቶችና የላልች አገሮች ፌርዴ ቤቶች ተሞክሮና ሌምዴና ሇዲኝነት የቀረበውን ጉዲይ 
መሠረታዊ ባህሪ መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡  

አንዴ ጉዲይ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ ነው የሚባሇው የክርክሩ መሠረታዊ ባህሪ በፌርዴ ሇመጨረስ 
አመች የሆነ ሲሆንና ተከራካሪዎቹ የሚከራከሩበት ጉዲይ ንዴፇ ሃሳባዊ ወይም ምናባዊ የፇጠራ 
ታሪክ ሊይ የተመሠረተ ሣይሆን በነባራዊ ዕውነታና ተጨባጭ በሆነ ችግር ወይም ክስተት መሠረት 
ያዯረገ የመብት ወይም የሃሊፉነት ጥያቄ ሲሆን እንዯሆነ በህግ መዝገብ ቃሊት ‛Justiciable 
matter‛ ሇሚሇው ቃሌ ከተሰጡት ትርጉም ሇመረዲት የሚቻሌ ሲሆን በህገመንግስቱ አንቀጽ 37 
የተዯነገገው ፌትህ የማግኘት መብት አገራችን ካፀዯቃቻቸው ዓሇም አቀፌ የሲቨሌና የፕሇቲካ 
መብቶች ቃሌ ኪዲን ስምምነት አንቀጽ 14 ንዐስ አንቀፅ 1 እና የአፌሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብት 
ቻርተር አንቀጽ 7 ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ዴንጋጌዎች መሠረታዊ ይዘትና ትርጉም ጋር በተጣጣመ 
መንገዴ ግንዛቤ ሉያዝበት የሚገባው ነው፡፡ በተሇይም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 37 የተዯነገገው ፌትህ 
የማግኘት መብት የአፌሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብት ቻርተር ‛Every individual Shall have the 
right to have his cause heard. This comprisises the right to appeal to competent 
national organs against acts of violating his fundamental rights as recognized and 
guaranteed by conventions, laws, regulations and custom in force‛ በማሇት በአንቀጽ 7 
ንዐስ አንቀጽ 1/ሀ/ ከተዯነገገው ዴንጋጌ ጋር በተጣጣመ መንገዴ ግንዛቤ ሉያዝበትና ተፇፃሚ ሉሆን 
የሚገባው ነው የሚሌ ሃሳብ አሇኝ፡፡  

ከዚህ አንፃር ስመረምረው አመሌካችና ተጠሪዎች የሚከራከሩበት ጉዲይ ተጠሪዎች 
በተከራይነት ወይም ተከራዩችን በመወከሌ ሇረዥም ጊዜ ይዘው ሲጠቀሙባቸው የነበሩና 
ንብረትነታቸው የአመሌካች የሆኑ ቤቶች የአመሌካቹ ዴርጅት ሥራ አመራር ቦርዴ በ94ኛ መዯበኛ 
ስብሰባው ባሣሇፇው ውሣኔ መሠረት በሙለ ተከራይነት የመያዝና ከአመሌካች ጋር የኪራይ ውሌ 
የመዋዋሌ መብት አሊቸው ወይስ የሊቸውም? አመሌካች የዴርጅቱ ሥራ አመራር ቦርዴ 94ኛ 
መዯበኛ ስብሰባ ያሣሇፇውን ውሣኔ ሲያስፇፅም ተጠሪዎችን በእኩሌ ዯረጃ ከላልች በተመሳሳይ 
ውሣኔ ተጠቃሚ ከሆኑ ሰዎች በመሇየት ተጠቃሚ እንዲይሆኑ በማስፇፀም ሂዯት የፇፀመው አዴል 
አሇ ወይስ የሇም? የሚሇው ጭብጥ ነው ይህ ክርክር በመሠረታዊ ባህሪው የፕሉሲ ጥያቄ 
የማያስነሣና ፕሇቲካዊ የሆነ ጉዲዩችን ያሊካተተ በተቃራኒው የዴርጅቱ ሥራ አመራር ቦርደ 
የሰጠው ውሣኔ አመሌካች ያሇአዴል ወጥነት ባሇው ሁኔታ አስፇፅሟሌ ወይስ አሊስፇፀመም 
ተጠሪዎች በሥራ አመራር ቦርዴ 94ኛ መዯበኛ ስብሰባ በሰጠው ውሣኔ ተጠቃሚ ናቸው ወይስ 
አይዯለም የሚለትን ነጥቦች የማጣራትና አግባብነት ያሊቸውን ማስረጃዎች በመመርመርና 
በመመዘን ውሣኔ ሉሰጥበት የሚችሌ ጉዲይ ነው፡፡ አመሌካች ዴርጅት የመንግስት የሌማት ዴርጅት 
መሆኑ አመሌካችና ተጠሪዎች የሚከራከሩበትን ጉዲይ ‛በፌርዴ የማያሌቅ ጉዲይ“ ‛non Justiciable 
matter‛ አያዯርገውም፡፡ ስሇሆነም የተጠሪዎችን ክስ በመቀበሌ በአመሌካች በኩሌ የቀረበውን 
ክርክርና ማስረጃ በመስማትና በመመዘን የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የፋዳራሌ 
ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ውሣኔ መስጠታቸው ጉዲዩ በመሠረታዊ ባህሪው በፌርዴ የሚያሌቅ / 
Justiciable matter/ በመሆኑ ትክክሌ ናቸው መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም በሚሌ ምክንያት 
ከሙያ ባሌዯረቦቼ በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

2. ሁሇተኛው ነጥብ ተጠሪዎች አመሌካችን በፌርዴ የሚጠይቁበት ከህግ ወይም ከውሌ 
የመነጨ መብት የሊቸውም በማሇት አብሊጫው ዴምፅ የሰጠው ትርጉም በተሇይ አመሌካች 
ከተቋቋመበት ዓሊማና መሠረታዊ ባህሪ አንፃር መታየት ያሇበት ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 
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ተጠሪዎች የአመሌካችን ቤት የያዙት አመሌካች በህጋዊ መንገዴ ሊከራያቸው ሰዎች ገንዘብ 
በመክፇሌና የተከራይ ተከራይ በመሆን ወይም የተከራዩቹ ወኪሌ በመሆን እንዯሆነ በበታች ፌርዴ 
ቤቶች በተጠሪዎችና በአመሌካች በኩሌ ከተዯረገው ክርክርና ፌርዴ ቤቶቹ ከዯረሰቡት መዯምዯሚያ 
ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ በግሇሰቦች መካከሌ የተዯረገው የቤት ኪራይ ውሌ ወይም የቤት ተከራይ 
የሚያዯርገው አከራይ ውሌ ወይም በግሇሰብና በአንዴ የንግዴ ዴርጅት መካከሌ የሚዯረግ የቤት 
ኪራይ ውሌና የተከራይ አከራይ ውሌ እና የኪራይ ውለን ተፇፃሚነት በተመሇከተ ተከራዩ በወኪሌ 
ስሇሚፇፅማቸው ተግባራት በአራከዩና በተከራዩ ወይም በአከራዩና የተከራይ ተከራይ በሆነው ሰው 
መካከሌ አሇመግባባት ቢፇጠር ወይም በአከራዩ እና በተከራዩ ወኪሌ መካከሌ አሇመግባባት ቢፇጠር 
አሇመግባባቱን አግባብነት ያሊቸውን ስሇቤት ኪራይና ስሇእንዯራሴነት የሚዯነግጉትን የፌታብሓር 
ህግ ዴንጋጌዎች መሠረት በማዴረግ እሌባት የሚሰጠው ጉዲይ ነው፡፡  

በያዝነው ጉዲይ የተጠሪዎች ጥያቄ በፌታብሓር ህጉ ስሇ እንዯራሴነትና ስሇቤት ኪራይ 
የተዯነገጉ ዴንጋጌዎችን መሠረት በማዴረግ የማይወሰንበት ዋነኛው ምክንያት አመሌካች የመንግስት 
ሌማት ዴርጅት መሆኑና አመሌካች የተቋቋመበት ዋናው ዓሊማ እንዯማንኛውም የግሌ የንግዴ 
ዴርጅት ያለትንና የሚሰራቸውን ቤቶች ከፌተኛ ዋጋ ሇሚያቀርብሇት ሰው እያከራየ ገንዘብ 
መሰብሰብ ሣይሆን የመንግስት መሠረታዊ የፕሉሲ ሃሳብና መመሪያን መሠረት በማዴረግ ያሇውን 
የቤት እጥረት ሇማቃሇሌ የተቋቁመ መሆኑ ከአዋጅ ቁጥር 59/1968 ና በአዋጁ ከተዯነገገው 
የዴርጅቱ መሠረታዊ ዓሊማ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም አመሌካች የተቋቋመበትን ዓሊማ 
ሇማሳካት የሚችለ ግሌፅ የአሠራር ሥርዓቶችን በመቀየስ የቤት ኪራይ ግሌጋልት የሚሰጥባቸውን 
መመዘኛዎች በማውጣት መመዘኛውን ሇሚያሟለ ሰዎች በቅዯም ተከተሌ ክፌት ቤት ሲኖረው 
የማስተናገዴ ግዳታና ሃሊፉነት አሇበት፡፡ አመሌካች በሔዝብና በመንግስት ሃብት የተቋቋመ የሌማት 
ዴርጅት በመሆኑ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 3 እና በህገመንግስቱ አንቀጽ 13/2/ 
መሠረት በአፌሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብት ቻርተር አንቀፅ 13 ንዐስ አንቀጽ 3 ‛Every 
individual Shall have the right to access to public property and service in strict 
equality of all persons before the law‛ በማሇት ከሚዯነግገው ዴንጋጌ ጋር በተጣጠመ መንገዴ 
ግሌፅ የሆነ አሰራርና መመዘኛ መሠረት በማዴረግ መመዘኛውን የሚያሟሊ በቅዴም ተከተሌ 
የማስተናገዴና እኩሌ ግሌጋልት የመስጠት ግዳታ ይኖርበታሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡  

አመሌካች ቤት በኪራይ ማግኘት የሚፇሌጉ ሁለንም ዜጎች ጥያቄ ሇማስተናገዴ አቅም 
የላሇው መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ሆኖም አመሌካች ያለትን ቤቶች የሚያከራይበትንና የተከራዩ 
ሰዎችንም የሚያስሇቅቅበትን ግሌፅ የሆነ መስፇርትና የአሠራር ሥርዓት መዘርጋትና የአሠራር 
ሥርዓቱ ቤት እንዱከራዩ የሚፇቅዴሊቸውና መመዘኛ መስፇርቱን የሚያሟለ ሰዎች በቅዴም 
ተከተሌ በእኩሌ ዯረጃ የኪራይ ግሌጋልት እንዱያገኙ የማዴረግ የመመዘኛ መስፇርቱን የማያሟለ 
ሰዎች ያገኙት የነበረውን የኪራይ ግሌጋልት የማቋረጥ ግዳታና ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ይህም ማሇት 
አመሌካች የኪራይ ውሌ ሲዋዋሌም ሆነ የኪራይ ውለን ሲያቋረጥ ግሌፅ የሆነ የአሠራር ሥርዓትና 
የመመዘኛ መስፇርቶችን የመጠቀምና በቅዯም ተከተሌ መስፇርቱን የሚያሟለትን በእኩሌ ዯረጃ 
የማስተናገዴ ግዳታ አሇበት፡፡ አመሌካች እንዯማንኛውም የግሌ የንግዴ ዴርጅት የመዋዋሌ ነፃነት 
/Freedom of contract/ አሇኝ በማሇት የሚያቀርበው ክርክር ዴርጅቱን መሠረታዊ ባህሪና 
የተቋቋመበትን ዓሊማ እንዯዚሁም የህገመንግስቱን አንቀጽ 41 ንዐስ አንቀጽ 3 እና የህገመንግስቱ 
አንቀጽ 13/2/ መሠረት በማዴረግ  በአፌሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብት ቻርተር አንቀጽ 13 /3/ 
በማክበር አገሪቱ የገባችው ቃሌኪዲን ጋር የሚጣጣም ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
አመሌካች በህገመንግስቱ አንቀጽ 12 ንዐስ ቁጥር 1 እና 2 የተዯነገገውን የግሌፅነትና የተጠያቂነት 
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መርህ አገሌግልቱን በሚሰጥበት ጊዜ ሁለ ሉያከብርውና ሉመራበት የሚገባው ነው የሚሌ እምነት 
አሇኝ፡፡    

ከሊይ የገሇፅኳቸውን መሠረታዊ ሃሰቦች ይህ የአመሌካችና የተጠሪዎች ክርክርና በሥር 
ፌርዴ ቤትና በይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት የተሰጠው ውሣኔ ስመረምረው አመሌካች የዴርጅቱ ሥራ 
አመራር ቦርዴ ጥቅምት 3 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት ከተጠሪዎች ቤት በያዙበት 
ተመሳሳይ ሁኔታ ቤት ይዘው የሚገኙና ተመሳሳይ መስፇርት የሚያሟለ ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች 
የያዙትን ቤት በቋሚነት ተከራይተው ሇመኖር እንዱችለ በመፌቀዴ የኪራይ ውሌ ተዋውሎሌ፡፡ 
ተጠሪዎች የሥራ አመራር ቦርደ ጥቅምት 3 ቀን 1998 ዓ.ም ባዯረገው ስብሰባ ያወጣቸውን 
መስፇርቶች የሚያሟለና አመሌካች በቦርደ ውሣኔ ሇመፇፀም ባሇመፇሇጉ ብቻ ተጠሪዎች እንዯ 
ላልቹ ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች የኪራይ ግሌጋልት የማግኘት መብታቸውን በእኩሌ ዯረጃ 
ሳይከበርሊቸው የቀረ መሆኑን ፌሬ ጉዲይ በማጣራትና ማስረጃ የመመዘን ሥሌጣን ባሊቸው ፌርዴ 
ቤቶች ተረጋግጧሌ፡፡ አመሌካች ያሇበቂ ምክንያት ተጠሪዎች እንዯላልቹ ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች 
የዴርጅቱ ሥራ አመራር ቦርዴ ጥቅምት 3 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ መሠረት ተጠቃሚ 
እንዲይሆኑ መከሌከለ ከሊይ የጠቀሳቸውን የህገመንግስት ዴንጋጌዎች የሚጥስና የዴርጅቱን 
ተፇጥሯዊ ባህሪና ዓሊማ የሚቃረን አዴሎዊ የሆነ አሠራር ነው፡፡  

አመሌካች የዴርጅቱ ሥራ አመራር ቦርዴ ጥቅምት 3 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ 
መሠረት ተጠሪዎች ከላልቹ ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች ጋር በእኩሌ ዯረጃ ማስተናገዴና ግሌጋልት 
እንዱያገኘ ማዴረግ ሲገባው ተጠሪዎችን ያሇበቂ ምክንያት ሲያጉሊሊ ቆይቶ ከአንዴ ዓመት በኃሊ 
የዴርጅቱ ሥራ አመራር ቦርዴ ጥቅምት 10 ቀን 1999 ዓ.ም በ105ኛ መዯበኛ ስብሰባው 
ያስተሊሇፇውን ውሣኔና መስፇርት አያሟለም በማሇት ያቀረበው ክርክር የህግ ዴጋፌ ያሇው 
አይዯሇም፡፡ ስሇሆነም የፋዳራሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤትና የከፌተኛ ፌርዴ ቤት ተጠሪዎች 
የሥራ አመራር ቦርደ ጥቅምት 3 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው ውሣኔ የዴርጅቱን ቤቶች የተከራይ 
ተከራይ በመሆን ወይም የተከራይ ወኪሌ በመሆን ይዘው ሇረዥም ጊዜ የኖሩ ሰዎች በህጋዊ 
ተከራይነት የአመሌካችን ግሌጋልት የሚያገኙበትን መስፇርትና መመዘኛ የሚያሟለ ሆነው እያሇ 
ተጠሪዎችን ከላልቹ ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች ጋር በአኩሌ ዯረጃ አሇማስተናገደ ህጋዊ አይዯሇም 
ተጠሪዎችን ከላልቹ ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች ጋር በእኩሌ ዯረጃ ማስተገዴ ይኖርበታሌ በማሇት 
የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም የሚሌ እምነት ስሊሇኝ በሃሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡  

በአጠቃሊይ ጉዲዩ በፌርዴ ሉያሌቅ የሚችሌ / Justiciable matter/ በመሆኑና የሥር ፌርዴ 
ቤትና ይግባኝ ሰሚው ፌርዴ ቤት አመሌካች ከተጠሪዎች ጋር ተመሳሳይ መመዘኛና መስፇርት 
የሚያሟለ ሰባት መቶ ሁሇት ሰዎች የሥራ አመራር ቦርደ ጥቅምት 3 ቀን 1998 ዓ.ም በሰጠው 
ውሣኔ መሠረት አስተናግድ ተጠሪዎችን የቤት ኪራይ ግሌጋልት እንዲያገኙ ያሇበቂ ምክንያት 
የከሇከሊቸው መሆኑን በማጣራትና በማስረጃ በማረጋገጥ አመሌካች አገሌግልቱን ሇተጠሪዎች 
በእኩሌ ዯረጃ እንዱሰጥ የሰጡት ውሣኔ መሠረታዊ የህግ ስህተት የሇበትም የሚሌ እምነት ስሊሇኝ 
በሀሳብ ተሇይቻሇሁ፡፡   

     የማይነበብ የአንዴ ዲኛ ፉርማ አሇበት  

ም.አ 

  


	42150

