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 የዯሴ ከተማ ነክ ጉዲዮች ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏዏዏ5 በ19/3/2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠው ፌርዴ 
እንዯዚሁም የአማራ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ. ዏዏ751 በ14/5/2ዏዏ1 ዓ.ም. የሰጠውን ትዕዛዝ ምክንያቱን 
ሇውጠን አጽንተነዋሌ፡፡  
 አመሌካቾች ሇክርክሩ ምክንያት በሆነው ቤት ሊይ ክስ ሇማቅረብ የሚያስችሌ መብት ያሊቸው መሆኑን 
ስሊሊረጋገጡ ክሱ ተቀባይነት የሇውም ብሇናሌ፡፡  
 ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ ይቻቻለ፡፡  
 መዝገቡ ተዘግቶ ወዯ መ/ቤት ተመሌሷሌ፡፡  

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡  

ነ/ዓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 43600 

ጥር 05 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- መንበረፀሏይ ታዯሰ 

ሏጏስ ወሌደ 

ሂሩት መሇሰ 

ታፇሰ ይርጋ 

አሌማው ወላ 

አመሌካች፡- ዲዊት መስፌን 

ተጠሪ፡- የመንግስት ቤቶች ኤጀንሲ 

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

በዚህ መዝገብ ሇቀረበው የሰበር አቤቱታ መነሻ የሆነው ጉዲይ የባሇሀብትነት መብትን መሰረት በማዴረግ 
የቀረበው የቤት ይሇቀቅሌኝ ክርክርን የሚመሇከት ነው፡፡ ክርክሩ በፋዳራሌ መጀመሪያ ዯረጃ ፌ/ቤት ሲጀመር ከሳሽ 
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የነበረው አመሌካች በተጠሪ ሊይ ክስ የመሰረተው በአዱስ አበባ ከተማ በቀዴሞ ወረዲ 118 ቀበላ ዏ5 ክሌሌ 
የሚገኘውን፣ ቁጥር B-8/8008/30 በሚሌ የሚታወቀውን ቤት እንዱያስረክበው ይወሰንሇት ዘንዴ ጠይቀዋሌ፡፡ 
ሇማስረጃነትም ጥቅምት 23 ቀን 1985 ዓ.ም በከተማ ሌማትና ቤት ሚኒስቴር ተሰጠኝ ያለትን ቁጥር 18/31246 
የሆነ የከተማ ቤት ባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር አቅርበዋሌ፡፡ የአሁኑ ተጠሪም በተከሳሽነት ቀርቦ ሇክሱ በሰጠው 
መሌስ፤ የመጀመሪያ ዯረጃ መቃወሚያ እና የፌሬ ነገር ክርክር አቅርቧሌ፡፡ ጉዲዮን በመጀመሪየ ዯረጃ የተመሇከተው 
ፌርዴ ቤትም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1677/1/ እና 1845 ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች መሰረት በማዴረግ ክሱ በይርጋ 
ቀሪ ሆኗሌ በማሇት በብይን የአመሌካችን የዲኝነት ጥያቄ ውዴቅ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ብይን አመሌካች ቅር በመሰኘት 
ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት አቅርበው ይግባኛቸው በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 337 መሰረት 
ተሰርዞባቸዋሌ፡፡ የአሁኑ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንኑ በመቃወም ሇማስቀየር ነው፡፡ 

እኛም አመሌካች ጥር 22 ቀን 2ዏዏ1 ዓ.ም በፃፈት የሰበር ማመሌከቻ ያቀረቡትን ቅሬታ መሰረት 
በማዴረግ ተጠሪን አስቀርበን ክርክሩን ሰምተናሌ፡፡ አቤቱታው በሰበር ችልት እንዱታይ የተወሰነው አመሌካች 
በማይንቀሳቀስ ንብረት ሊይ የመባለን አግባብነት ሇመመርመር ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ረገዴ ግራ ቀኙ ወገኖች 
ያሰሙት ክርክር አቤቱታ ከቀረበበት ብይን እና ከሔጉ ጋር አገናዝበን ተመሌክተናሌ፡፡ 

አመሌካች በሰበር አቤቱታው ያነሷቸው የመከራከሪያ ነጥቦች ሇክሱ መነሻ የሆነው ንብረት /ቤት/ 
የማይንቀሳቀስ ሀብት በመሆኑ ክርክተ መታየት ያሇበት በንብረት ሔግ መሠረት ነው፡፡ ከንብረት ሔጉ አንፃር 
ሲታይም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1195 መሰረት የተሰጠኝ የንብረት ባሇቤትነት ማረጋገጫ ዯብተር አሌመነከም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 
1196 በተመሇከተው ዴንጋጌ መሰረት ዯብተሩ ይሰረዘሌኝ የሚሌ ጥያቄ ሇሚመሇከተው አካሌም አሌቀረበም፡፡ 
የሚመሇከተውን የአስተዲዯር ክፌሌም ዯብተሩ ሔገወጥ ነው አሊሇውም፡፡ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1168 መሰረት ንብረቱ የኔ 
ነው የሚሌ ጠያቂ ወገን አሌቀረቡም የሚለ ናቸው፡፡ ተጠሪ በበኩለ ይርጋን በሚመሇከት የተያዘው ጭብጥ ሊይ 
ተመስርቶ ክርክሩን አቅርቧሌ፡፡ በዚህም መሠረት በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1845 ዴንጋጌ ስር የተመሇከተው የይርጋ ዴንጋጌ 
ሇጉዲዩ አግባብነት አሇው፡፡ ዴንጋጌው ውሌን መሰረተ አዴርጏ ሇሚነሳ ክርክር ብቻ ነው አግባብነት ያሇው የሚሇው 
የአመሌካች ክርክር ተቀባይነት የሇውም፡፡ ግዳታዎች ከውሌ ባይመነጩም የውሌ ዯንቦች ተፇፃሚ 
እንዯሚሆንባቸው በሔጉ ተዯንግጓሌ የሚለትን የመከራከሪየ ነጥቦችን አቅርቧሌ፡፡ 

 ግራ ቀኙ ወገኖች ከስር ጀምረው ያዯረጉት ክርክር ተጠቃል ሲታይ የሚያስነሳው ጭብጥ የማይንቀሳቀስ 
ንብረትን በተመሇከተ የሚቀርበው የመፊሇም ክስ በይርጋ ቀሪ የሚሆንበት አግባብ አሇ ወይ? የሚሇው ነው፡፡ 
ጭብጡ የሔግ ጭብጥ በመሆኑ መሌስ ሉያገኝ የሚችሇው በዚህ ረገዴ አግባብነት ያሊቸውን የፌትሏብሓር ሔጉን 
ዴንጋጌዎችን በመፇተሽ ነው፡፡ 

አመሌካች ክሱን የመሰረቱት የቤቱ ባሇቤት መሆናቸውን ገሌፀውና በዚህ ረገዴ የባሇቤትነተ ማረጋገጫ 
ዯብተር እንዲሊቸው በማመሌከት ነው፡፡ ጥያቄው የቤቱ ባሇሏብት በመሆኔ ከሔግ ውጪ ይዞብኝ የሚገኘውን ተጠሪ 
በፌርዴ ኃይሌ እንዱሇቅ ይዯረግሌኝ በሚሌ በግሌጽ የቀረበ ነው፡፡ በመሆኑም ክሱ በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1206 ዴንጋጌ ስር 
የተመሇከተውን የመፊሇም ክስ (petitory action) የሚመሇከት መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ክሱ በዚሀ መሌክ ቢቀርብም 
ተጠሪ የክሱ መቅረብ አግባብ አሇመሆኑን የሚመሇከቱና ይጠቅሙኛሌ የሚሊቸውን የመከራከሪያ ነጥቦች በማንሳት 
መከሊከያውን ያቀርባሌ ተብል ይገመታሌ፡፡ በያዝነው ጉዲይ ተጠሪ ሇመከሊከያ ይጠቅሙኛሌ ያሊቸውን የመከራከሪያ 
ነጥቦችን ያቀረበ ሲሆን የመጀመሪያው ይርጋን መሰረት ያዯረገ መቃወሚያ ነው፡፡ ሇዚህ ክርክሩ በዋቢነት 
የጠቀሰው በፌትሏብሓር ሔጉ በአራተኛ መፀሏፌ “ስሇግዳታዎች” በተዯነገገው በአንቀጽ 12 ስር ካለት ዴንጋጌዎች 
ስር የሚገኘውን በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1845 ስር የተመሇከተውን የአስር ዓመት የይርጋ ጊዜ ገዯብ ነው፡፡ እንግዱህ ይህ 
ዴንጋጌ የሚገኘው በፌትሏብሓር ሔጉ ሦስተኛ መፀሏፌ “ስሇንብረት” ከሚሇው አንቀጽ ስዴስት እና “ስሇግሌ 
ሏብት” ከሚሇው ከአንቀጽ ሰባት ውጪ በመሆኑ ከተያዘው የይርጋ መቃወሚያ አግባብነት ያሇው ነው ወይስ 
አይዯሇም? የሚሇውን ከማየታችን በፉት አግባብነት ያሊቸው የንብረት ሔጉ ዴንጋጌዎችን ሁኔታ መመርመሩ ተገቢ 
ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 

በመሰረቱ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የግሌ ንብረት ባሇቤት መሆኑ በሔግ የተከበረ መሆኑ፣ ይህ መብት 
የሔዝብን ጥቅም ሇመጠበቅ በላሊ ሁኔታ በሔግ እስካሌተወሰነ ዴረስ ንብረት የመያዝና በንብረት የመጠቀም ወይም 
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የላልችን ዜጏች መብቶች እስካሌተቃረነ ዴረስ ንብረትን የመሸጥ፣ የማውረስ ወይም በላሊ መንገዴ የማስተሊሇፌ 
መብቶችን የሚያካትት ስሇመሆኑ በኢ.ፋ.ዱ.ሪ ሔገ-መንግስት በአንቀጽ 40/1/ ስር በግሌጽ አስቀምጧሌ፡፡ 

የንብረት ሔጉ በጥቅለ ሲታይ ዯግሞ ንብረት ምንዴን ነው?፣ ንብረት ወይም ሀብት የሚገኘው እንዳት 
ነው?፣ ሀብት ከአንዴ ወዯ ላሊ የሚተሊሇፇው በምን አግባብ ነው? የሚለትን ጥያቄዎች ይመሌስሌናሌ፡፡ 
ባሇሀብትነት ስሇሚቀርበት ሁኔታ እና ስሇባሇሀብትነት ማስረጃም ዝርዝር ዴንጋጌዎችን ያስቀምጣሌ፡፡ 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ.1126 ስር እንዯተመሇከተው ንብረቶች ግዙፌነት ያሊቸው ሆነው ተንቀሳቃሽ የሆኑና የማይንቀሳቀሱ 
ተብሇው ይከፇሊለ፡፡ ይህን ክፌፌሌ በመከተሌም ሏብቶች የሚገኙበትን፣ የሚተሊሇፈበት፣ ባሇሏብትነት ቀሪ 
የሚሆንበት አግባብ እንዯዓይነታቸው የተሇያዩ እንዯሆኑ በሔጉ ተመሌክቷሌ፡፡ የያዝነው የማይንቀሳቀስ ንብረትን 
/ሀብት/ የሚመሇከት በመሆኑ በአብዛኛው ትኩረታችን በዚህ ሊይ ይሆናሌ፡፡ 

የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሀብት ከሚሆንባቸው ወይም የማይንቀሳቀስ ሀብት የሚገኝባቸው ሁኔታዎች 
በበፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1168/1/ ስር የተመሇከቱትን ሁኔታዎችን የሚያሟሊ ይዞታ ስሇመሆኑ ሔጉ ያሳያሌ፡፡ ላሊው 
በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1184 እና 1186 ዴንጋጌዎች ስር የተመሇከተው ሲሆን በዚሀ አግባብ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ባሇሃብት መሆን የሚቻሇው በሔግ ወይም በውሌ የወይም በኑዛዜ መሰረት ነው፡፡ በውሌ ወይም በኑዛዜ መሰረት 
ባሇሏብት ሇመሆንም የማይንቀሳቀስ ንብረት መዝገብ ማስመዝገብ የግዴ እንዯሚሌ ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1553 እስከ 1646 
ዴረስ ያለት ዴንጋጌዎች ያስገነዝባለ፡፡ ባሇሏብትነት በእነዚህ መንገድች ይገኛሌ ካሌን ቀጥሇን ዯግሞ ባሇሏብትንት 
ቀሪ የሚሆንበት አግባብ ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚህ ረገዴ አግባብት ያሊቸው ዴንጋጌዎች ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1188 
እስከ 1192 ዴረስ ያለ ናቸው፡፡ እነዚህ ዴንጋጌዎች ሁሇቱንም የንብረት አይነቶች የሚመሇከቱ ሲሆን ባሇሀብትነት 
ቀሪ ስሇሚሆንበት ይርጋም ይጨምራለ፡፡ ከእነዚሀ ውስጥ በሔግ መሰረት “ ባሇሀብትነቱ ሇላሊ ሰው የሆነ ወይም 
የተሊሇፇ እንዯሆነ” በሚሌ የተዯነገጉት ከፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1189 አና 1190 እና ባሇሏብትነትን የሚያስቀር የይርጋ 
ዘመን በሚሇው በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1192 ስር የተመሇከተውን መጥቀስ በቂ ይሆናሌ፡፡ 

እንዯምንመሇከተው እስካሁን ዴረስ ካየነው ሂዯት ንብረቱ የኔ ነው በሚሌ የመፊሇም ክስ የሚመሰረተው 
ከሳሽ ሉያቀርባቸው የሚችሊቸው ሔጉን መሰረት ያዯረጉ የመከራከሪያ ነጥቦች ምን ሉመስለ እንዯሚችለ ግንዛቤ 
እናገኛሇን፡፡ ክርክር የንብረት ባሇሃብትነትን መሰረት ያዯረገ የመፊሇም ክርክርን የሚመሇከት በመሆኑ ወዯላሊው 
መጽሏፌ ከመሻገራችን በፉት የንብረት ሔጏን መሰረት በማዴረግ ሉነሳ የሚችለ /የሚገባቸው/ የመከራከሪያ 
ነጥቦችን በቅዴሚያ ማየትም ነው አግባብ የሆነው፡፡ ተጠሪ በተከሳሽነቱ ያቀረበው የመጀመሪያው የመከራከሪያ 
ነጥብ ይርጋን የሚመሇከት በመሆኑ በንብረት ሔጉ የተቀመጠውን የይርጋ ዴንጋጌ አስቀዴሞ ማየቱ ተገቢ 
ይሆናሌ፡፡ ከሊይ እንዯገሇጽነው በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1192 ስር የተመቀጠው ዴንጋጌ ይርጋን የሚመሇከት ነው፡፡ 
ባሇሀብትነትን የሚያስቀር የይርጋ ዘመን” በሚሌ ርእስ ያሇው ሆኖ ይዘቱም በሚንቀሳቀስ ንብረት ሊይ ያሇውን 
መብት በአስር ዓመት የጊዜ ወሰን /ይርጋ/ ቀሪ የሚሆንበትን አግባብ ያመሊክታሌ፡፡ የማይንቀሳቀስ ንብረት 
ባሇሀብትነት በይርጋ ቀሪ እንዯሚሆን ግን አያሳይም፡፡ ዴንጋጌው ይህን ያህሌ ግሌጽ ከሆነ ሇያዝነው ክርክር 
እሌባት ሇመስጠት ሁሇት አማራጮችን አነፃጽረን ማየት አስፇሊጊ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የተዯነገጉትን የንብረት ሔግ 
ዴንጋጌዎች ስንመሇከት ባሇቤትነት ከሁለ የሰፊ መብት መሆኑን ያስገነዝባለ፡፡ በሔግ የተቀመጡትን ገዯቦችንና 
ወሰኖችን (Restriction and Limitations) ሳያሌፌ የአንዴ ንብረት ባሇቤት በንብረት እንዯፇሇገው የመጠቀምና 
የመገሌገሌ መብቱን ነፃነቱ በሔግ የተከበረሇት ስሇመሆኑም ዴንጋጌዎቹ ያሳያለ፡፡ ሇባሇሀብቱ የባሇቤትነት መብት 
ከሚሰጣቸው መብቶች መካከሌም ንብረቱ ያሇእርሱ ፇቃዴ ከሔግ ውጪ በላሊ ሰው ወይም ኃይሌ ከተወሰዯ 
ንብረቱን ካሇበት ዴረስ በመከታተሌ የማስመሇስ ወይም የመፊሇም መብት አንደ ስሇመሆኑም በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1206 
ዴንጋጌ ያስረዲሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት፣ መንፇስና አቀራረጽ መረዲት የሚቻሇው ሁሇት መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦችን 
ነው፡፡ ይኸውም የመፊሇም መብት ባሇሏብቱ ንብረቱን ማንም ያሌተፇቀዯሇት ሰው ሔገ ወጥ በመሆነ መንገዴ 
እንዲይነካ፣ በማንኛውም መሌኩ ወዯ ራሱ ወይም ወዯ ላሊ እንዲይዛወር ወይም የንብረቱን ህሌውና እና ዯህንነት 
እንዲያውክ በኃይሌ ተጠቅሞ የማስወገዴ (the right to apply force against any act of intervention or 
usurpation) መብት አንደ ሲሆን ላሊው ዯግመ ያሇባሇቤቱ ፇቃዴ ወይም ከሔግ ውጪ ዯንብረቱ ተወስድ ከሆነ 
ባሇቤቱ ይህን ንብረት የመከተሌና እንዱመሇስሇት በዲኝነት የመጠየቅ መብት (Right to bring petitory action) 
ነው፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1206 ባሇሀብት የሆነ ሰው መብት ሳይኖረው እጁ ካዯረገው ሰው ወይም ከያዘው ሰው ሊይ 
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ሏብቱ ይገባኛሌ ሲሌ ሇመፊሇምና ማናቸውንም የኃይሌ ተግባር ሇመቃወም ይችሊሌ ሲሌ የማዯነግገው እንዝህን 
ነጥቦች የሚያረጋግጥ ሲሆን የባሇቤትነት መብት ከሁለ የሰፊ መብት መገሇጫ ከሆኑትም ዋናው ንብረቱን 
ተከታትል በዲኝነት የመጠየቅና የማስመሇስ መብትን ሇባሇሃብቱ ማጏናፀፈ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ 

ምንም እንኳ አንዴ ሰው በሔግ ያገኘው ወይም በመተሊሇፌ የተጏናፀፇው የንብረት ባሇቤትነት ቋሚነት 
/ዘሊሇማዊነት/ (prrpetutiy) እንዯሇው ቢታወንም በራሲ በባሇመብቱ ፇቃዴ ወይም ያሇፇቃደ ይኸው በአንዴ ወይም 
በተወሰኑ ንብረቶቹ ሊይ የባሇቤትነት መብት የሚጠፊበት፣ ቀሪ የሚሆንበት ሁኔታ አሇ፡፡ የባሇቤትነት መብት ቀሪ 
(extinction of ownership) የሚሆንባቸው ሁኔታዎች በፌትሏብሓር ህጋችን ከቁጥር 1188 እስከ 1192 ዴረስ 
መመሇከታቸውን ከሊይ ጠቅሰናሌ፡፡ የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1190 በተሇይ ሲታዩ በማይንሰሳቀስ ንብረት ሊይ የተቋቋመ 
የባሇቤትነት መብት ቀሪ የሚሆነው የዚህ ሰው የባሇቤትነት መብቱ ከማይንቀሳቀሰው ንብረት መዝገብ ሲሰረዝ 
/ሲፊቅ/ ስሇመሆኑ ያስገነዝባሌ፡፡ 

እንግዱህ ይህን ያክሌ በሔጉ ጥበቃ የተዯረገው መበት ቀሪ የሚሆነው መቻ ነው? የሚሇው ጥያቄ 
ከመብቱ ጠቅሊሊ ባህርይና ከሔግ አውጪው ሏሳብ አንፃር ቀጥተኛ፣ ተፇፃሚነትና አግባብነት ካሇው የሔጉ ክፌሌ 
ጋር ተዛምድ ታይቶ ተገቢ ምሊሽ ሉሰጥበት የሚችሇው ነው፡፡ 

የማይንቀሳቀስ ንብረት በሚመሇከት የሚቀርበው የመፊሇም ክስ (petitory action) ሇመቃወም 
የሚቀርበው የይርጋ ክርክር መታየት ያሇበት በንብረት ሔጉ መሰረት ነው የሚሇውን አማራጭ ከያዝን 
የምንዯርስበት መዯምዯሚያ ግሌጽ ነው፡፡ ሔጉ የይርጋ ወሰን ያስቀመጠው ሇሚንቀሳቀስ ንብረት ብቻ በመሆኑ 
የይርጋው መቃወሚያ ሇማይንቀሳቀስ ንብረት የመፊሇም ክስ አግባብነት የሇውም ወዯሚሇው ነው የምንዯርሰው፡፡ 
የተጠሪን ክርክር በመቀበሌ ሁሇተኛውን አማራጭ ብንይዝ ዯግሞ የማይንቀሳቀሰውን ንብረት በሚመሇከት 
የሚነባው የይርጋ መቃወሚያ ከንብረት ሔጉ ወጥቶ በላሊው የሔጉ ክፌሌ /አራተኛው መጽሏፌ/ ነው የሚታየው 
የሚሇውን አካሄዴ መከተሌ ሉኖርብን ነው፡፡ ይህ ግን በእርግጥም ሔጉ ሉዯርስበት የፇሇገው ምክንያታዊ የሆነ 
አካሄዴ ነው ሇማሇት የሚያስቸግር ነው የሚሆነው፡፡ ምክንያቱም የፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1192 የሚንቀሳቀስ ንብረት 
ባሇሀብትነት የሚቀረው በአስር አመት የጊዜ ገዯብ ነው ሇማሇት ካስቀመጠ በኋሊ ስሇማይንቀሳቀስ ንብረት 
ባሇሏብትነት ቀሪ መሆን በዝምታ ያሇፇው ሇጉዲዩ ቀጥተኛ ፇተፃሚነት በላሇው በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1845 ስር 
የተመሇከተውንና ተመሳሳይ የሆነ የአስር ዓመት የይርጋ ጊዜ ተፇፃሚ ሇማዴረግ ነው ብል ማሰብ ምክንያታዊ 
ሉሆን አይችሌምና፡፡ 

ቀዯም ሲሌ ሇማመሌከት እንዯሞከርነው ንብረቶች የሚንቀሳቀሱና የማይንቀሳቀስ በሚሌ በሁሇት 
የሚከፇለ ቢሆንም፣ የሚገኙበት፣ የሚተሊሇፈትበት እንዱሁም ባሇሀብትነታቸው ቀሪ የሚሆኑበት አግባብ በንብረት 
ሔጉ ነው የሚገዛው፡፡ በዚህ ረገዴ ሔጉ ያሌታሰበበት ክፌተት ትቶአሌ ሇማሇት የሚያስችሌ ምክንያት የሇም፡፡ 
ይሌቁንም የማይንቀሳቀስ ንብረት ከሚንቀሳቀን ንብረት በተሇየ ሁኔታ የዘሊቂነት /ነዋሪነት/ ባህሪይ ያሇው እና 
ከትውሌዴ ወዯ ትውሌት በቋሚነት የሚተሊሇፌ በመሆኑ ቀሪ የሚሆንበት አግባብ ከሚንቀሳቀስ ንብረት የጠበበ 
እንዯሆነ ሔጉ ፌሌጓሌ የሚሇው አስተሳሰብ ነው ከሔጉ መንፇስ መገንዘብ የሚቻሇው፡፡ 

በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1168 በተዯነገገው መሰረት የማይንቀሳቀስ ንብረት በእጁ አዴርጏ እና በተከታታይም ሇአስራ 
አምስት አመታት ያክሌ በስሙ ግብር የገበረ ሰው የንብረቱ ባሇቤት ይሆናሌ ሲባሌ የቀዴሞው ባሇቤት ነኝ የሚሌ 
ቢመጣ እንኳን ባሇሃብትነቱ ቀሪ ስሇሚሆን ንብረቱን ሉያስመሌስ አይችሌም ማሇት ነው፡፡ በዚህ ረገዴ 
የተቀመጠው የጊዜ ወሰን በፌ/ብ/ሔ/ቁ. 1845 ከተቀመጠው የረዘመ ነው፡፡ የንብረቱ ባሇሀብት ነው በሚሌ አሳቤ 
ሇረዥም አመታት በስሙ ግብር እየገበረ ንብረቱን ሲቆጣጠር የቆየው ሰው የሚያቀርበው መከራከሪያ ይህን ያክሌ 
ጥብቅ እይታ የሚፇሌግ ከሆነ እንዱሁ ማሇትም ግብር ሳይገብር የያዘው ሰው የሚያቀርበው መከራከሪያ በቀሊሌ 
የሚታይ ነው ሇማሇት የሚያስቸግር ነው የሚሆነው፡፡ እነዚህን ሁኔታዎች በአጠቃሊይ ዯምረን ስንመሇከተው 
የማይንቀሳቀስ ንብረት ባሇሃብትነት ቀሪ የሚሆነው በይርጋ ሳይሆን በላልች ሁኔታዎች ይሆን ዘንዴ የሔጉ 
ፌሊጏት እንዯሆነ ነው መገንዘብ የምንችሇው፡፡ በመሆኑም ጉዲዩ የቀረበሊቸው ፌርዴ ቤቶች ሉያዯርጏ የሚገባው 
ጉዲይ በይርጋ ቀሪ ሆኗሌ በማሇት ክሱን ማቋረጥ ሳይሆን ክሱ እንዱቀጥሌ በማዴረግ ከሳሹ በእርግጥም 
የባሇቤትነት መብት ያሇው መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ማጣራት፣ ባሇቤትነት ከነበረም ሔጋዊ በሆነ ስርአት 
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