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ሰ/መ/ቁ.101277 

                                             መስከረም 23 ቀን 2009 ዒ/ም 

ዲኞች፡- ዒሉ መሏመዴ 

          ተኽሉት ይመሰሌ 

      ቀነዒ ቂጣታ 

         ክፌሇጽዬን ማሞ 

        ጰውልስ አርሺሶ 

አመሌካች፡- የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ ተወካይ አሌቀረበም 

ተጠሪ፡- ሚ/ር አቤቻንዴ ፖፖትሊሌ ሜታ ወራሽ ጠበቃ አቶ ታዯሰ መንገሻ ቀረቡ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ የቀረበው ጉዲይ የጀመረው በፕራይቬታዜሽንና የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች 

ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ነው፡፡ የአሁን ተጠሪ ያቀረቡት አቤቱታ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

በቀዴሞ ወረዲ 2 ቀበላ 11 በአሁኑ አራዲ ክፌሇ ከተማ ወረዲ 1 የቤት ቁጥር 271 የሆነ የቡና 

ማጠቢያና ማከማቻ መጋዘን ከነቢሮዎቹ ከአዋጅ ውጭ ስሇተወሰዯብን ይመሇስሌን የሚሌ ነው፡፡ 

ኤጀንሲውም ጉዲዩን አጣርቶ በአዋጅ ቁጥር 110/87 አንቀጽ2(3) ዴንጋጌ መሰረት ከአዋጅ ውጭ 

በቀሊጤ የተወሰዯ ንብረት በሚሇው ትርጓሜ ስሇሚሸፇን አቤቱታ የቀረበበት መጋዘን ከነቢሮዎቹ 

በመርህ ዯረጃ እንዱመሇስሊቸው ሲወስን ንብረቱን ግን ተጠሪ የሚረከበው በተጨማሪነት ሇተሰሩት 

ክፌልች የመንግሥት ቤቶች ኤጀንሲ በሚያቀርበው ወጪ መሰረት ክፌያውን ሲፇጽም ነው 

በማሇት መጋቢት 20 ቀን 2004 ዒ/ም ወስኗሌ፡፡ የኤጀንሲው ዋና ዲይሬክተርም መጋቢት 28 ቀን 

2004 ዒ/ም የውሳኔውን ትክክሇኛነት አረጋግጦ ሇመንግሥት ቤቶች አጄንሲ ጽፎሌ፡፡ የመንግሥት 

ቤቶች አጄንሲ ይግባኝ ሇፕራይቤታይዜሽን ቦርዴ አቅርቦ ቦርደም  የአጄንሲውን ውሳኔ 

የሚያስሇውጥ ህጋዊ ምክንያት አሊገኘንም በማሇት ግንቦት 30 ቀን 2004 ዒ/ም አጽንቷሌ፡፡  

አመሌካች ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ያቀረበው አቤቱታ ሇክርክሩ መነሻ የሆነው የቤት ቁጥር 271 

የቡና ማጠቢያና ማከማቻ መጋዘን ከነቢሮዎቹ በአዋጅ ቁጥር 47/67 ተወርሰው ከጥቅምት 1 ቀን 
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1972 ዒ/ም ጀምሮ እስካሁን ዴረስ ሇሸቀጦች ጅምሊ ንግዴ አስመጪ ዴርጅት /ጅንአዴ/በማከራየት 

አመሌካች እያስተዲዯረ የሚገኘውን ሇተጠሪ ይመሇስ በማሇት የተወሰነው ውሳኔ  መሰረታዊ የህግ 

ስህተት የተፇጸመበት ስሇሆነ ይታረምሌን የሚሌ ነው፡፡ 

የሰበር አቤቱታው ከተመረመረ በኌሊ የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች 

ተቆጣጣሪ ኤጀንሲም ሆነ ቦርደ አከራካሪውን ቤት ሇተጠሪ እንዱመሌስ የወሰኑት አመሌካች 

በከርክሩ ተጠርቶ በአግባቡ ተከራክሮ መሆን ያሇመሆኑን እና በቤቶች ኤጀንሲ ስር ሆኖ የቆዬው 

የዴርጅት ቤትና መጋዘን ሇተጠሪ ይመሇስ ተብል የተወሰነው በአግባቡ መሆኑን ከአዋጅ ቁጥር 

193/92 አንቀጽ 7 አንጻር ሇመመርመር አቤቱታው ሇሰበር እንዱቀርብ ተዯርጎ ተጠሪ ታህሳስ 24 

ቀን 2007 ዒ/ም የተጻፇ ተቃውሞና መሌስ ያቀረበ ሲሆን ተቃውሞውም የሰበር አቤቱታ 

ማቅረቢያ ጊዜ ያሇፇ በመሆኑ ክርክሩ ሉቀጥሌ አይገባም የሚሌ ነው፡፡ 

በአመሌካችና በተጠሪ መካከሌ ያሇውን የውሳኔ ይዘት ከተያዘው ጭብጥ አንጻር ከመመርመሩ 

በፉት የሰበር አቤቱታ ማቅረቢያ ጊዜ  አሌፎሌ ወይስ አሊሇፇም? የሚሇውን በቅዴሚያ 

ተመሌክተናሌ፡፡ ጉዲዩን በይግባኝ የተመሇከተው የፕራይቤታይዜሽን ቦርዴ ውሳኔ የሰጠው ግንቦት 

30 ቀን 2004 ዒ/ም ነው፡፡ አመሌካች የሰበር አቤቱታ ያቀረበው በ8/9/2006 ዒ.ም ነው፡፡ ይህም 

የይግባኝ ውሳኔ ከተሰጠ ከአንዴ ዒመት ከአስራ አንዴ ወር ከሰባት ቀን በኋሊ የቀረበ የሰበር 

አቤቱታ ነው፡፡ አመሌካች ግን የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ 

ኤጀንስ ሇፌርዴ ቤት የሰጠውን የአፇጻጸም ውክሌና ታግድ እንዱቆይ ካዯረገ በኃሊ የካቲት 25 ቀን 

2006 ዒ/ም እግደን ያነሳ በመሆኑ የይግባኝ ጊዜው ሉቆጠር የሚገባው ከዚህ ቀን ጀምሮ ነው 

በማሇት ተከራክሯሌ፡ ይህ ችልት የፕራይቬታይዜሽንና የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ 

ኤጀንሲ አፇጻጸሙን አግዶሌ የተባሇውን ሇማጣራት ማኅዯሩን በትዕዛዝ አስቀርቦ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ኤጀንሲው ነሏሴ 11 ቀን 2004 ዒ/ም ሇአራዲ ክፌሇ ከተማ የመጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት የጻፇው 

ዯብዲቤ በኤጀንሲው ውሳኔ የተጠቀሰውን ቁጥር 271 የሆነውን መጋዘንና ቢሮዎች በአፇጻጸሙ 

መሰረት እንዱረከቡ በማዴረግ ጅንአዴ ሇማስረከብ ፇቃዯኛ  ያሌሆነባቸውን ቁጥር 006፣008/1 

እና 008/2 የሆኑትን መጋዘኖች በሚመሇከት በተሇዋጭ ዯብዲቤ ሇፌርዴ ቤቱ እስከምናሳውቅ 

ዴረስ አፇጻጸሙ ሇጊዜው ታግድ እንዱቆይ የሚሌ ነው፡፡በዚህ ዯብዲቤ መሰረት መጀመሪያ ውሳኔ 

ያረፇበት ቤት አፇጻጸም አሌታገዯም፡፡ ይሌቁንም ዯብዲቤው ውሳኔ የተሰጠውን ቤት የፌርዴ 

ባሇመብት እንዱረከብ ፌርዴ ቤቱ እንዱያዯርግ የሚሌ ይዘት ያሇው ነው፡፡ የአመሌካች የይግባኝ 

ጊዜ ሉቆጠር የሚገባው ከ8/9/2006 ዒ/ም ጀምሮ ነው የሚሇው ክርክር ከዚህ አንጻር ሲታይ 

ተቀባይነት ያሇው አይዯሇም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 22(4) እንዯተዯነገገው ሇሰበር ሰሚ 

ችልት የሚቀርበው አቤቱታ ውሳኔ በተሰጠ 90 ቀን ውስጥ መቅረብ አሇበት፡፡  በዚህ ጊዜ ውስጥ 

የሰበር አቤቱታውን ሇማቅረብ ከአቅም በሊይ የሆነ ምክንያት ካጋጠመ የሰበር አቤቱታው ከመቅረቡ 
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በፉት በፌትሏብሓር ሥነ ሥርዒት ህግ ቁጥር 324 እና ተከታዮቹ ዴንጋጌዎች መሰረት የይግባኝ 

ማስፇቀጃ ማመሌከቻ ቀርቦ ሉወሰን ይገባሌ፡፡ ይህ ባሌተዯረገበት ሁኔታ አመሌካች ጊዜ ያሇፇበትን 

የሰበር አቤቱታ አቅርቦ ጭብጥ ተይዞ የግራ ቀኙ ተከራካሪዎች የመሌስ ሌውውጥ ያዯረጉ 

ቢሆንም የሰበር አቤቱታው የስነ ሥርዒት ግዴፇት የተፇጸመበት በመሆኑ የክርክሩን ይዘት 

መመርመር ሳያስፇሌግ የሰበር አቤቱታውን ሰርዘናሌ፡፡ በመሆኑም የሚከተሇውን ውሳኔ 

ሰጥተናሌ፡፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ው ሳ ኔ 

1. አመሌካች በህግ በተዯነገገው የጊዜ ገዯብ ውስጥ የሰበር አቤቱታውን ያሊቀረበ በመሆኑ 

የሰበር አቤቱታውን ውዴቅ አዴርገነዋሌ፡፡ 

2. የሰበር አቤቱታው መሰረዙን እንዱያውቅ የፌርደ ግሌባጭ ሇፕራይቬታይዜሽንና 

የመንግሥት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ይሊክ፡፡  

3. የዚህን ችልት ወጪና ኪሳራ በተመሇከተ የግራ ቀኝ ወገኖች የየራሳቸውን ይቻለ፡፡ 

4. በዚህ ፌርዴ ቤት ጥር 28 ቀን 2007 የተሰጠው የዕግዴ ትዕዛዝ ተነስቷሌ ፡፡ 

ሇሚመሇከተው ይፃፌ፡፡  

5. መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ወዯ መዝገብ ይመሇስ፡፡  የአከራካሪው ንብረት ማህዯር በመጣበት 

አኳኋን ይመሇስ 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ሩ/ሇ 
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