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መግቢያ
ሕገ መንግስቱ Aሁን ያለውን ቅርጽና ይዘት ይዞ Eንዲፀድቅ ለማድረግ ከፍተኛ
የሆነ ሰብAዊና ቁሣዊ ዋጋ የተከፈለበት ሲሆን ከዚህ በኋላ የሁሉንም ርብርብ Eና የነቃ
ተሣትፎ

የማይጠይቀው

የሕገመንግስቱ

Eሴቶችና

መርሆች

ህብረተሰቡ

Eንዲረዳ

ማድረግ የሕገመንግስቱን መርሆችና ድንጋጌዎች ማክበርና Eንዲከበሩ በማድረግ ሕገ
መንግስቱ የህብረተሰቡና የመንግስት የEለት ከEለት Eንቅስቃሴ ተግባራዊ መመሪያ
ማድረግ በሌላ Aገላለጽ ህገ መንግስታዊነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ የፍትህ Aካላት መሰረታዊ
ተልEኮ ተግባርና ኃላፊነት የሕገመንግስቱን ድንጋጌዎች መሰረት በማድረግ የሚሰራና
ሕገመንግስቱን ከማስከበርና የህገመንግስቱን Eሴቶችና መርሆች ከማስረጽ ጋር ከፍተኛ
የሆነ ቁርኝት ያለው ነው፡፡
የፍትህ Aካላት የህገ መንግስቱን የበላይነትና ልEልና ለማረጋገጥ በህገ መንግስቱ
Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸውን ሰብዓዊ መብቶችና መሰረታዊ ነፃነቶች በAገሪቱ ግዛት
ክልል በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግና የህገመንግስቱን መርሆችና Eሴቶች
ተግባራዊነት ለማረጋገጥ የተጣለባቸውን ግዴታና ኃላፊነት በሚፈጸመበት ጊዜ በተለያየ
ጊዜ ወጥተው በሥራ ላይ የዋሉ የተለያዩ የህግ ማEቀፎች የህገመንግስቱን ግቦች
በሚያሣካና
Iኮኖሚያዊ

ህገ

መንግስታዊ

ግንኑኝነት

መርሆችንና

ገዥነት

ያላቸው

Eሴቶችን
ለማድረግ

በEለት

ከEለት

በሚያስችል

የማህበራዊና
ሁኔታ

የሕግ

መተረጐምና የሕግ ማስፈፀም ሥራቸውን ማከናወን Aለባቸው፡፡ ይህንንም ለማድረግ
በAገሪቱ በግልጽ ታውጀው Eየተሰራባቸው ያሉ የሕግ ማEቀፎች ይዘትና ትርጉም የሕገ
መንግስቱን መርሆች Eሴቶችና ድንጋጌዎች Eንደዚሁም Aገሪቱ ከተቀበለቻቸው ዓለም
Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ሕግጋት ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ስምምነቶች መርሆችና
ሰነዶች ዋስትና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው የጠቅላላውን ሕዝብ፣የብሄር ብሄረሰብና ህዝቦች
የቡድንና የግለሰብ መብትና ነፃነቶች ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማራመድና ለማስፈፀም
የሚያስችል ግንዛቤ ክህሎትና Aመለካከት Eንዲያዳብሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ከዚህ Aንጻር የፍትህ Aካላት ባለሙያዎች የሕግ ማEቀፎቹ ከሕገ መንግስቱ ጋር
ያላቸውን ትስስር Eና የሕግ ማEቀፎቹን ሲተረጎሙም ሆነ ሲፈጸሙ የሕገ መንግስቱን
መሰረታዊ ግቦች ማሣካት፣ህገ መንግስታዊ መርሆችንና Eሴቶችን ማስፈፀም Eና
3

ማስከበር መሰረታዊ ዓላማው ያደረገና ህገ መንግስታዊነትን ለማረጋገጥ በሚደረገው
Eንቅስቃሴ ውስጥ ያለባቸውን ድርሻና ኃላፊነት ለማሣየት የሚችል ለውይይት

መነሻ

የሚሆን ሞጁል ማዘጋጀት Aስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡
በሞጁሉ

ለመዳሰስ

የተሞከሩት

የህግ

ማEቀፎች

ህገ

መንግስታዊ

ግቦችን

ለማሣካትና የህገመንግስቱን መርሆችና Eሴቶች በማስፈፀም በኩል ያላቸውን ፋይዳ
ሙሉ በሙሉ የሚዘረዝርና በተሟላ ሁኔታ የሚገልጽ ነው ተብሎ የቀረበ Aይደለም፡፡
የማሰልጠኛ

ሞጁሉ

በሚያከናውኑበትና

የህግ

ዋነኛ

ዓላማ

ማEቀፎቹን

የሥልጠናው
ሲተረጉሙና

ተሣታፊዎች
ሲያስፈጽሙ

ህገ

ሥራቸውን
መንግስቱን

የማክበርና የማስከበር ኃላፊነታቸውን ከመወጣትና ህገ መንግስታዊነትን ለማረጋገጥ
የሚችል ህገመንግስታዊ ግቦችን ታሳቢ ያደረገና AለምAቀፍ የሰብAዊ መብት ስምምነትና
ይዘት Aላማ Aንፃር የህግ ማEቀፎቹን ለመገንዘብ የመነሻ ሐሳቦችን በማቅረብ ሰልጣኞች
በሥራ ላይ በቆዩበት ጊዜ ያካበቱትን ልምድና ተሞክሮ የገጠሟቸውን ችግሮችና
ችግሮቹን ለመፍታት ወደፊት ህግን በመተርጐምም ሆነ ህግን በማስከበር በኩል በAገር
በክልልና በፍትህ Aካላት በኩል ሊደረግ የሚገባውን ማስተካከያ ህገመንግስታዊነትን
ከማረጋገጥና ከማስከበር ኃላፊነታቸው ጋር በማስተሣሠር ሰፊና ጥልቅ ውይይት
ለማድረግ መነሻ የሚሆኑ ዋና ዋና ነጥቦችን ማቅረብ ነው፡፡
ሞጁሉ በAስር የተለያዩ Eርሶች ዙሪያ Eየተሰራባቸው ያሉ የህግ ማEቀፎች የህገ
መንግስቱን መሰረታዊ ግቦች ለማሣካት ያላቸውን ፋይዳና ከህገ መንግስቱ መርሆችንና
ድንጋጌዎች Eንደዚሁም ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋት ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ
መብት ስምምነቶችና ሰነዶችና መርሆች ተጣጥመው ሊተረጐሙ የሚችሉበትን Aቅጣጫ
ለመመርመርና ለመገንዘብና የተለያዩ ጥያቄዎችን Aንስቶ ለመከራከር መነሻ ይሆናል
በሚል Eምነት ተዘጋጅቷል፡፡ በዚህ መሰረት በምEራፍ Aንድ ህገ መንግስቱ የወንጀል
ህግ ማEቀፎችን ቅርጽና ይዘትና የፍትህ Aካላትን Aደረጃጀትና Aሰራር በመወሰን በኩል
ያለውን ሚናና የወንጀል የህግ ማEቀፎችና የወንጀል የፍትህ ሥርAቱ ህገ መንግስቱን
ግቦችና ከማሣካትና የህገ መንግስቱን የበላይነትና ልEልና ለማረጋገጥ Eንደዚሁም ህገ
መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸውን ሰብAዊ መብቶችና መሰረታዊ ነፃነቶች
ለማስከበርና

ለማረጋገጥ

የተጣለባቸውን

ግዴታና

ኃላፊነት

በAጭሩ

ለማሣየት

ተሞክሯል፡፡
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በምEራፍ

ሁለት

ከውል

ውጭ

የሚደርስ

ኃላፊነት

ህግ

በህገ

መንግስቱ

የተደነገገውን የመንግስት Aሰራር ግልጽነትና ተጠያቂነት መርህ ተግባራዊ በማድረግ
የተፈጥሮና የህግ ሰዎች በጐንዮሽ ለሚፈጽሙት የሰብAዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ
Eንደሆኑና ተጐጅውን ካሣ Eንዲከፍሉ በማድረግ በኩል ያለውን ሚና በAፈፃጸም
የሚታዩ ችግሮችን፣ በምEራፍ ሶስት Eንደዚሁም ከግል ንብረት ባለቤትነት መብት ጋር
ከፍተኛ ቁርኝት ያለውና ህገ መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠውን ንብረትን
የማውረስ መብትና የተለያዩ የAወራረስ ሥርAቶች በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን ጥበቃ
ከውርስ

ሕግ

ድንጋጌዎች

ጋር

ስላላቸው

ትስስር

በምEራፍ

Aራት

በማካተት

ተዘጋጅቷል፡፡
በህገ መንግስቱ የተረጋገጠው የቤተሰብ መብትና የፌደራልና የክልል የቤተሰብ
ህግ ማEቀፎች መሰረታዊ መርሆችና Eሴቶች በምEራፍ Aምስት፣በምEራፍ ስድስት
የመዋዋል ነፃነትና የውል ግንኙነቶች ህገ መንግስታዊ መርሆችንና Eሴቶችን፣ በምEራፍ
ሰባት በAገሪቱ የንግድ Iንቨስትመንትን Eንቅስቃሴ የሚመራባቸው ህገ መንግስታዊ
የOኮኖሚና

የማህበራዊና

የባህል

Aላማዎችና

በንግድ

ህግና Iንቨስትመንት

የህግ

ማEቀፎችን ትስስር ለማሳየት ተሞክሯል፡፡ በምEራፍ ስምንት ከIንቨስትምት ጋር
ጥብቅ

ቁርኝት

ያለው

የAሰሪና

የሚመራባቸው

ገዥ

ደንቦችና

Eየተሰራባቸው

ያሉትንና

ሰራተኛ

ግንኙነት

Aስተሳሰቦች፣

ወደፊትም

የሚወስነው

በምEራፍ

የሚወጡት

ዘጠኝ

Aስተዳደር

የህግ

ማEቀፍ

በAገሪቱ

ወጥተው

የሕግ

ማEቀፎችና

Aስተዳደራዊ ፍትህ Aሰጣጥ ላይ ገዥ የሆኑ ህገመንግስታዊ መርሆችና Eሴቶችና
የAሰራር

ሥርAቶች፣

በመጨረሻም

በምEራፍ

Aስር

በህገ

መንግስቱ

የፌዴራል

የክልሎች ታክስ የማስከፈል ስልጣንና የታክስ Aጣጣልና Aሰባሰብ መሰረታዊ መርሆችና
በAፈፃፀም ሒደት የሚታዩ ችግሮችን በሚመለከት በማስተዋወቅ ይጠናቀቃል፡፡
በEያንዳንዱ ርEስ ዙሪያ ውይይት ሊደረግባቸው የሚገቡ ተጨባጭ ጉዳዮች
መሰረት ያደረጉና የንድፈ ሐሳብ ጥያቄዎች ያሉ ሲሆን ስልጠናው በሚሰጥበት ጊዜ
ሰልጣኞች Eንዲረዳቸው Eና Eንዲወያዩባቸው ይደረጋል፡፡ ስለሆነም ሞጁሉ ለውይይት
መነሻ Eንደሆነ የተዘጋጀ መሆኑን በመገንዘብ ሞጁሉ Aቀራረጽም ሆነ በይዘቱ ሊያዳብሩ
የሚችሉ ሀሳቦችን
በማቅረብ

በማንሣትና በሞጁሉ ያልተካተቱና ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች

ሰልጣኞች

ያላቸውን

ያካበተ

ልምድና

ተሞክሮ

መለዋወጥና

ህገ
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መንግስታዊነትን

ለማረጋገጥና

ከማሰረጽ

በEያንዳንዱ

ርEስ

ዙሪያ

ግንዛቤቸው

ክህሎታቸውን Aመለካከታቸውን በማዳበር ተገቢውን ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡

የሥልጠናው ዓላማዎች
የሥልጠናው ጠቅላላ Aላማ ሰልጣኞች የተለያዩ የህግ ማEቀፎቹን ሲተረጐሙና
ሲያስፈጽሙ ህገ መንግስታዊ ግቦችን ለማሣካት በሚችልና ከህገ መንግስቱ መርሆች
ድንጋጌዎችና Eሴቶች ጋር በሚጣጣም ሁኔታ ለመተግበር የሚያስችላቸውን ገንዛቤ
ሙያዊ ክህሎትና የAመለካከት ብቃት Eንዲያዳብሩ ማድረግ ነው፡፡

በሞጁሉ ይህንን

Aጠቃላይና መሰረታዊ ዓላማ ለማሳካት የሚከተሉትን ዝርዝር ዓለማዎች ለማሣካት
በሚችል መንገድ ተዘጋጅቷል፡፡ በስራ ላይ ስልጠና ተሳታፊ የሆኑ ባለሙያዎች
ሰልጥነው ሲጨርሱ፣
•

ህገ መንግስቱ የወንጀል ህግ ማEቀፎችን ቅርጽና ይዘት በመወሰን

(ኮንስቲቲዩሽናል

ክርሚናል ሎው) Eንዲሟላ ለማድረግ ያለውን ገዥነትና Aስገዳጅነት ይገልፃሉ፡፡
•

የወንጀል የፍትህ ሥርAቱ ህገመንግስታዊ ግቦችን መርሆችንና Eሴቶችን ተግባራዊ
በማድረግ በኩል ያለበትን ኃላፊነትና ግዴታ በተግባራዊ ሂደት ያሉትን ችግሮችና
የመፍትሄ ሀሳቦች ያብራራሉ፡፡

•

መንግስት በህገ መንግስቱ የተጣለበት ሰብዓዊ መብቶች የማክበር የማስከበርና
የማሟላት ግዴታ ለመወጣት በሚያደርገው Eንቅስቃሴ የወንጀል ህግና የወንጀል
የፍትህ ሥርAት ያለበትን ድርሻና ኃላፊነት ይዘረዝራሉ፡፡

•

በህገ መንግስቱ የተደነገጉ የተያዙ የተከሱሱና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች መብት
በማክበርና በማስከበር ረገድ የፍትህ Aካላት ያለባቸውን ስልጣን ኃላፊነትና ግዴታ
በAፈፃፀም ሒደት የታዩ ችግሮችና የችግሮቹን የመፍትሔ ሐሳቦች ይገልፃሉ፡፡

•

በAገሪቱ ግዛት ክልል በቀጥታና በጐንዮሽ የሚፈፀሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶት
ፍትሀብሄራዊ ተጠያቂነት በማረጋገጥ ከውል ውጭ የሚያደርስ ኃላፊነት ህግ
ያለውን ጠቀሜታና ፋይዳ ይገልጻሉ፡፡

•

ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ሕግ የመንግስት Aሰራር ግልጽነትና ተጠያቂነት
በማረጋገጥ በኩል ያለውን ፋይዳ ያብራራሉ፡፡

6

•

መንግስት ሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን በመከላከል በማስቆምና በመጨረሻም ጥሰቱ
መፈፀሙ ሲረጋገጥ ውጤታማ Eርምት(Iፌክቲቨ ሪሜዴ) ተጎጂው Eንዲያገኝ
ከማድረግ Aንፃር ከውል ውጭ የሚያደረስ ኃላፊነት ህግ ያለበትን ክፍተቶች Eና
ሊደረጉ ስለሚገባቸው ማሻሻያዎች ይገልጻሉ፡፡

•

ህገ መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው መብቶች በመጣስ ጉዳት የደረሰበት
ሰው ለጉዳቱ ኃላፊ ከሆነው ሰው ያለውን ካሣ የማግኘት መብት በውሣኔ Aሰጣጥ
ሂደት የሚታዩ ችግሮችንና የመፍትሔ ሐሳቦችን ያብራራሉ፡፡

•

ህገ መንግስቱ ለግል ንብረት ባለቤትነት የሰጠውን Eውቅና የንብረት ህግ ማEቀፎች
ከዚህ መብት ጋር በተጣጣመ መንገድ ተፈፃሚ ለማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ
ይገልፃሉ፡፡

•

በህገመንግስቱ መሬትና የተፈጥሮ ሐብት የመንግስትና የሕዝብ ንብረት ሆነው
የተደነገጉበትን ምክንያትና የመሬት ባለ ዞታነትና ተጠቃሚነት መብት ህገ መንግስቱ
ስለሰጠው Eውቅና Eና ጥበቃ ይዘረዝራሉ፡፡

•

የንብረት ባለቤት የሆነው ሰው በንብረቱ ላይ ስላለው መብትና መንግስት የሌላውን
ሰው ንብረት ለህዝብ ጥቅም ሲወስድ ስላለበት ተነፃፃሪ ግዴታ Eንደዚሁም በAፈፃፀም
ሒደት ስለሚታዩ ችግሮችና የመፍትሔ ሐሳቦች ያብራራሉ፡፡

•

ንብረትን ስለ ማውረስ መብት በህገ መንግስቱ Eውቅና ስለተሰጣቸው የተለያዩ
የAወራረስ ሥርAቶች ይገልፃሉ፡፡

•

በውርስ

ሊተላለፍ

ስለሚችሉና

ስለማይችሉ

መብቶችና

መሬትን

ባለይዞታነትና

መሬት የመጠቀም መብት በውርስ ሊተላለፍ ስለሚችልበት ህጋዊ ሁኔታ ያብራራሉ፡፡
•

የወራሽነት መብት Eና በመውረስ የሚያስፈልግ ችሎታ ህገ መንግስቱ ከተረጋገጠው
የEኩልነት መብት ጋር ስላለው ተያያዥነትና ትስስር ያብራራሉ፡፡

•

ቤተሰብ የመመሥረት መብትና የቤተሰብ የህግ ማEቀፎች ከህገ መንግስቱ መርሆችና
Eሴቶች ጋር Aጣጥሞ ተግባራዊ ለማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ በAፈጻጸም የሚታዩ
ችግሮችንና የመፍትሄ ሀሳቦችን ይገልጻሉ፡፡

•

የAስተዳደር ህግ በፌደራልና በክልል Eንደዚሁም ከክልል በታች በተዋቀሩ Aስተዳደር
Aካላት ወጥቶ ሥራ ላይ የሚውልበት Aግባብና ከሕገ መንግስቱ መሰረታዊ መርሆች
ጋር ለማጣጣም ስለሚቻልበት ሁኔታ ማብራሪያ ይሰጣሉ፡፡

7

•

ስለ Aስተዳደራዊ ፍትህ Aሰጣጥና የAስተዳዳር መስሪያ ቤት ውሣኔዎች በፍርድ
ቤቶች ሊታረሙ ስለሚችሉበት ሁኔታ ያብራራሉ፡፡

•

የፌዴራልና የክልል የግብር ሥልጣንና ስለ ግብር Aጣጣል መርሆች ያብራራሉ፡፡

•

የፌዴራልና የክልል የግብር የህግ ማEቀፎች ተፈፃሚ በማድረግ ሒደት ስላጋጠው
ችግሮችና የመፍትሔ ሐሳቦች ይገልፃሉ፡፡

•

የሕገ መንግስቱ የተደነገጉ የIኮኖሚ ማህበራዊ የባህል ዓላማዎች ከIንቨስትመንትና
የንግድ ማEቀፎች ያላቸውን ትስስር ይዘረዝራሉ፡፡

•

የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ የሚመለከቱ የሕግ ማEቀፎች ከህገ መንግስቱና ከዓላም
Aቀፍ ስምምነቶች ጋር በማጣጣም ተግባራዊ ለማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ
ይገልፃሉ፡፡

•

የውል ሕግ ድንጋጌዎች በሕገ መንግስቱ ከተደነገገው የነፃነት መብት በህገመንግስቱ
ከተቀመጠው Iኮኖሚያዊ ዓላማዎች ጋር በተጣጣመ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ
የሚቻልባቸውን መንገዶች ይዘረዝራሉ፡፡

ምEራፍ Aንድ
በወንጀል ፍትህ Aስተዳደር የIፌዲሪ ህገመንግስት መሰረታዊ
መርሆዎች
መ ግቢ ያ
የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሉዓላዊነት መገለጫና በAገሪቱ የህጎች ሁሉ
የበላይ ህግ የሆነው የIፌዲሪ ህገ መንግስት በAገሪቱ Eየተሰራባቸው ካሉ መሠረታዊ
Eና የሥነ ሥርዓት የህግ ማEቀፎችና ከፍትህ ሥርዓቱ ጋር የሚያስተሳስረው በርካታ
ምክንያት Aለው፡፡
ህገ

መንግስቱ

ከወንጀል

ህግ

ማEቀፎች

ማለትም

የወንጀሎቹን

ይዘትና

የሚያስከትሉትን ቅጣት መጠንና ዓይነት በዝርዝር ከሚደነግገው የወንጀል ህግና ህጉ
ተፈፃሚ የሚሆንበትን ሥርዓት ከሚደነግገው የወንጀል የሥነ ሥርዓት ህግ Eና Eነዚህ
የህግ ማEቀፎች ተግባራዊ ከሚያደርጉ የፍትህ Aካላት Aደራጃጀትና Aሰራር በሌላ
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Aነጋገር

ከወንጀል

የ ፍት ህ

ሥርዓቱ

ጋር

በጥብቅ

የሚተሳሰርባቸው

መሠረታዊ

ምክንያቶች Aሉ፡፡
በመጀመሪያ

የወንጀል

የህግ

ማEቀፎቹና

የወንጀል

የፍትህ

ሥርዓቱ

Aሠራርና

Eንቅስቃሴ ከህገ መንግስቱ መርሆዎችና መሠረታዊ ድንጋጌዎች ጋር የሚጣጣሙና ህገ
መንግስታዊ መርሆችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ቅርፅና ይዘት ያላቸውን ህጎች
ህግ Aውጪው Eንዲያወጅ ያስገድዳል፡፡
በወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ ተዋናይ የሆኑ የመንግስት Aካላት የEለት ከEለት Eንቅስቃሴ
በህገ መንግስቱ የተደነገጉ መርሆዎችን Eና በህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ
የተሰጣቸው ሰብዓዊ መብቶችና መሠረታዊ ነፃነቶች በተሟላ ሁኔታ የሚያከብርና
የሚያስከብር Eንዲሆን ግዴታና ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑን በግልፅ ይደነግጋል፡፡1
በሌላ Aነጋገር ህገ መንግስቱ የወንጀል የህግ ማEቀፎች በይዘታቸው ህገ መንግስታዊ
Eንዲሆኑ “ኮንስቲቲዩሽናል ክሪሚናል ሎው” Eንዲታወጅ በማድረግና የወንጀል የፍትህ
ሥርዓቱ የEለት ከEለት Eንቅስቃሴ ህገ መንግስቱን መሠረት ያደረገ Eንዲሆን ለማድረግ
የሚያስችል ህጋዊ መሠረት ይጥላል፡፡ የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ የሚሠራባቸው
ህጎችም ሆነ የEለት ከEለት Eንቅስቃሴ Aመለካከትና የሥራ ባህል በፊት ከነበሩት
ሥርዓቶች

የተለየና

በህገ

መንግስቱ

መርሆዎችና

ድንጋጌዎች

የታነፀ

Eንደሆኑ

ለማድረግ ከፍተኛ AስተዋፅO ያበረክታል፡፡
በሁለተኛ ደረጃ በፌዴራል መንግስትም ሆነ በክልል መንግስታት የሚወጡ የወንጀል
የህግ ማEቀፎች የIትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች Eውን ለማድረግ የሚፈልጉትን
ህገ መንግስታዊ ራEይ Eውን ለማድረግ የሚያስችሉና ህገ መንግስታዊ ግቦችን ለማሳካት
Aስፈላጊ የሆነ ይዘት ያላቸው ዝርዝር ድንጋጌዎች Eንዲኖራቸው ገዢ ደንቦችን
ይደነግጋል፡፡ ህግ Aውጭው በየEለቱ የወንጀል የህግ ማEቀፎችን Eያጠና የጎደሉትን
Eንዲያሟላ መሻሻል ያለበትን Eንዲያሻሽል ህገ መንግስቲዊ ኃላፊነትና ግዴታ Aለበት፡፡
የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ በEለት ከEለት የሥራ Eቅድና Eንቅስቃሴ በተናጠል
በየAካባቢው

የሚፈፀሙ

ወንጀሎችን

ከመከላከልና

Aጥፊዎች

ለፍርድ

Eንዲቀርቡ

በማድረግ ሣይወስን ህገመንግስታዊ ራEዩን Eውን ለማድረግ ህገ መንግስታዊ ግቦችን
ማሳካት መሠረታዊ ዓላማው ያደረገ የፌዴራልና የክልል የወንጀል ፍትህ ስርዓት
ለማዋቀር ለመገንባት ህጋዊ መሰረት ይጥላል፡፡ የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ

የህገ
9

መንግስቱን

መሠረታዊ

ዓላማ

ምርመራና የክስና ፍትሐዊ
Eንዲያጠኑ

በጥናቱ

ላይ

ለማሣካት

የፍርድ

የሚችል

ሂደት

የተመሰረተ

የወንጀል

ለማከናወን

E ቅድ ና

መከላከል

የሚችል

ተግባራዊ

የወንጀል

ሁለገብ

Eንቅስቃሴ

ጥናት

የማከናወን

መሠረታዊ ኃላፊነትና ግዴታ Eንዳለባቸው ግልፅ ያደርጋል፡፡
በAጠቃላይ ስንመለከተው ህገ መንግስቱ የወንጀል የህግ ማEቀፎችና የወንጀል ፍትህ
ሥርዓቱ Eንቅስቃሴ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች መሠረት ያደረገና ህገ መንግስታዊ
Eንዲሆን በማድረግና የወንጀል የህግ ማEቀፎችና የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ የህገ
መንግስቱን ራEይና ግብ ለማሳካት የሚችል መሠረታዊ ዓላማ Eንዲኖራቸውና፣የህግ
መንግስቱን

ግቦችና

ዓላማዎችም

ለማሣካት

የሚችል

ቅርፅና

ይዘት

Eንዲሁም

የማስፈፀም Aቅም Eንዲያዳብሩ በማድረግ ህገ መንግስታዊ መሠረት ይጥላል፡፡

1.1. የወንጀል ህግና የህገ መንግስታዊ ራEይና ግቦች
(ሀ)የወንጀል ህግና ህገ መንግስታዊ ራEይና ግቦች በጠቅላላው
ከላይ በመግቢያው Eንደተገለፀው የIፌዲሪ ህገ መንግስት የወንጀል የህግ ማEቀፎቹ
ሊኖራቸው የሚገባውን ቅርፅና ይዘት በመወሰንና የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ Aሠራር፣
የሥራ ባህልና Aመለካከት ገዥ የሆኑ መርሆዎችንና ድንጋጌዎችን በመደንገግ የወንጀል
የፍትህ ሥርዓቱ በሁለተናዊ መልኩ ህገ መንግስታዊ Eንዲሆን ህጋዊ መሰረቶችን
ይጥላል፡፡ ይኸ Eንዳለ ሆኖ ህገ መንግስቱ ከዚህ ሰፋ ባለ ገፅታው የወንጀል የፍትህ
ሥርዓቱን ጠቅላላ Eንቅስቃሴ የሚቆጣጠርበትን ገዢ Aስተሳሰቦች በውስጡ Aካትቶ የያዘ
mሆኑን ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ህገ መንግስቱ የIትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች
ያላቸውን Aገራዊ ራEይ Eውን ለማድረግና ያስቀመጧቸውን ህገ መንግስታዊ ግቦች
ለማሳካት

Eንደሚያስችሉ

በማመን

በጠቅላላ

Aገላለፅ

ያስቀመጧቸውን

ፖለቲካዊ

Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀመሮች ለመግለፅና ለመሸከም የሚችሉ ሰፋፊ መርሆዎችንና
ፅንሰ ሀሳቦችን ያቀፉ ድንጋጌዎችን የያዘ ሰነድ ነው፡፡
የIፌድሪ ህገ መንግስት የIትዮጽያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የግለሰቦች መብትና
ነፃነት የተረጋገጠበት የብሔር ብሔረሰቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት በተሟላ
ሁኔታ

የተከበረባት

የበለፀገች

ፌደራላዊ

ዲሞክራሲያዊ

ሪፖብሊክ

Iትዮጵያን
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ለመመሥረት

ያላቸውን

ራEይ

Eውን

ለማድረግ

የሚያስችሉ

ናቸው

ተብለው

የታመነባቸውና
¾ በAገሪቱ ውስጥ ዘላቂ ዋስትና ያለው ሰላም ለማረጋገጥ
¾ በAገሪቱ ውስጥ ህዝባዊ ዋስትና ያለው የፀና ዲሞክራሲ ለማስፈን
¾ በህግ

የበላይነትና

በIትዮጵያ

ብሔር

ብሔረሰቦችና

ሕዝቦች

ፈ ቃድ

ላይ

የተመሠረተ Aንድ የፖለቲካ ማህበረሰብና Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት
ያስቀመጡትን

ህገ

መንግስታዊ

ግብ

ለማሣካት

በማሰብ

በተወካዮቻቸው

Aማካኝነት ያፀደቁትና በልዩ ሥርዓት የታወጀ የAገሪቱ የበላይ ህግ ነው፡፡
ስለሆነም የወንጀል የህግ ማEቀፎች መሰረታዊ ዓላማ ቅርፅና ይዘት Eንደዚሁም
የወንጀል የፍትህ ስርዓቱ ሁለገብ Eንቅስቃሴ ከላይ የተገለፀውን ህገ መንግስታዊ ራEይና
ህገ መንግስታዊ ግቦች ለማሳካት የሚችል መሆን የሚገባው ነው፡፡ ምክንያቱም የህገ
መንግስቱን

ራEይ

Eውን

ለማድረግና

ህገ

መንግስቱ

መሰረታዊ

ግብ

Aድርጎ

ያስቀመጣቸውን ዘላቂና ዋስትና ያለው ሰላም ለማረጋገጥ የህግ የበላይነትና ልEልና
የሰፈነበት ህዝባዊ መሰረት ያለው የፀና ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት በሚደረገው
Eንቅስቃሴ ውስጥ የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ ከባድ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነትና ተልEኮ
ቁልፍና ወሳኝ መሆኑ ነው፡፡ የወንጀል ህግና የወንጀል የፍትህ ስርዓቱ ወሳኝ ሚናም፡¾ በAገራችን ዘላቂና ዋስትና ያለው ሰላም ለማረጋገጥ የሚቻለው በAገራዊ ደህንነት

በመንግስትና በህዝብ ጥቅም በግለሰቦች ደህንነትና መብት ላይ የሚፈፀሙ የወንጀል
ድርጊት ዝግጅቶችና ሴራዎችን Aስቀድሞ ለመከላከል ሲቻልና ወንጀሎቹ ከተፈፀሙ
Aጥፊዎችን በህግ ሥርዓት ተከታትሎ ለፍርድ ማቅረብና ለማስቀጣት ሲቻል መሆኑ
ብዙ ማብራሪያ የሚያስፈልገው Aይደለም፡፡
¾ በAገራችን የህግ የበላይነትና ልEልና ለማስፈን የመንግስት Aካላት Eና ባለሥልጣናት
Eንደዚሁም ማናቸውም ሰው የEለት ከEለት ኑሮውን Eና ተግባሩን ህግና ህግን መሰረት
በማድረግ ለማከናወን የሚችል ሲሆንና ህግን በመጣስ የሌላውን ሰው የሲቪል ሌሎች
መሰረታዊ መብትና ነፃነት የጣሱ ሰዎች በAገሪቱ Aየተሰራባቸው ባሉ የህግ ማEቀፎች
መሰረት በዘር፣ቋንቋ፣የፖለቲካ Aቋምና በሌሎች ማህበራዊ Aቋማቸው ምክንያት ልዩነት
ሣይደረግ ተጠያቂ ማድረግና ተጎጂዎች መብታቸውን በማስከበር ሲችሉና በደረሰባቸው
ጉዳት ተገቢውን ካሣ ለማግኘት የሚችሉበት የህግ ማEቀፍ ሲኖርና ህጉን የሚተገብር
የፍትህ ስርዓትና መገንባት ሲቻል ነው፡፡
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¾ በAገሪቱ ህዝባዊ ዋስትና ያለው የፀና ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመገንባት የመንግስት
Aካላት፡ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የንግድ ድርጅቶች፣ ሌሎች
ማህበራትና ማንኛውም ሰው የEለት ከEለት Eንቅስቃሴውን በህገ መንግስቱና ሌሎች
የህግ

ማEቀፎችና

ድንጋጌዎች

መሰረት

በማድረግ

የማከናወን

የዳበረ

ባህል

ሲያዳብሩና የምርጫ ውድድሮች ጨምሮ ሌሎች Iኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ
Eንቅስቃሴዎች ህግና ሥርዓትን መሰረት በማድረግ የሚከናወኑ ሲሆን ነው፡፡
ይህንን ለማረጋገጥ ህግ የሚጥሱ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ፖለቲካ ድርጅት
Aመራሮች፣ Aባሎች ደጋፊዎችና የፖለቲካ ድርጅቶችንና ሌሎች ህግ ወለድና
የተፈጥሮ ሰዎች በህግ መሰረት ተጠያቂ ለማድረግ የሚችል የወንጀል የህግ
ማEቀፍና የወንጀል የፍትህ ስርዓት ሲኖር ነው፡፡
¾ በAገሪቱ የህግ የበላይነትና ልEልና የተረጋገጠበት Aንድ የIኮኖሚና Aንድ የፖለቲካ
ሥርዓት ለመገንባት የAገሪቱን ሰላምና ደህንነት የሚያናጉ ከማናቸውም

3

Aኳያ

የሚፈፅሙ ጥቃቶች ለመከላከል ሲቻል የAገሪቱን ሰላምና ደህንነት የሚያናጉ የህገ
መንግስታዊ ሥርዓቱን Aደጋ ላይ የሚጥሉ የወንጀል ስራዎች ሰላማዊ ኑሮ
የሚያውኩ የተቀባበሩ የሽብርና ሌሎች የወንጀል ድርጊቶችን ውጤታማ በሆነ
መንገድ ለመከላከል ሲቻልና ወንጀል የተፈፀመ ጊዜ Aጥፊዎች ለፍርድ በማቅረብ
ተገቢውን ቅጣት Eንዲያገኙ ማድረግ ሲቻል ነው፡፡

Eነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች

የጉዳዩን ተያያዥነት ለማሳየት በAመላካችነት ያቀረቡ ሲሆን ሌሎች በርካታ ነጥቦችን
በመዘርዘር የወንጀል የፍትህ ሥርዓት የህገ መንግስቱን ራEይ Eውን በማድረግና ህገ
መንግስታዊ ግቦችን ለማሣካት ያለበትን ከባድ ኃላፊነት ለማሳየት ይቻላል፡፡
ህገ መንግስታዊ ራEዩንና ህገ መንግስታዊ ግቦችን ለማሣካት በAገሪቱ በተለያየ
መንገድ የሚከሰቱ

የተለያየ ባህሪ ባላቸው ተዋናዮች የሚፈፀሙ፣ የተፈጠረና ሊፈፀሙ

የሚችሉ የተለያዩ ወንጀሎችን መሰረታዊ ይዘት ባህሪና የሚያስከትሉትን ቅጣት በተሟላ
ሁኔታ የሚዘረዝር የወንጀል ህግ መሟላት Aለበት፡፡ Eንደዚሁም የወንጀል ህጉን
የAፈፃፀም ሥርዓት የሚደነግጉ ከህገ መንግስቱ ድንጋጌ ጋር የሚጣጣሙ የወንጀል
የህግ ማEቀፎች መሟላት Aለባቸው፡፡ በሌላ በኩል የህግ

ማEቀፎቹ መሟላት ብቻውን

በቂ ባለመሆኑ የወንጀል ሥነ ስርዓት የህግ ማEቀፎችን ህገ መንግስታዊ ግቦቹና
በማሳካት በኩል ያላቸውን ፋይዳ በመረዳት የወንጀል የህግ ማEቀፎችን ተግባራዊ
ሊያደርጉ የሚችሉ ለAንድ ግብ የሚሰሩ ነገር ግን የተለያየ የስራ ድርሻ Eና ኃላፊነት
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ያላቸው የፍትህ Aካላትን ማዋቀርና የፍትህ Aካላቱን

የማስፈፀም ብቃት

መገንባት

Aለበት፡፡ ከዚህ Aንፃር Aሁን ሥራ ላይ ያሉ የወንጀል የህግ ማEቀፎች ይዘት
የፌዴራልና የክልል Eና የፍትህ Aካላት Aደረጃጀት Aሠራርና Aመለካከት የህገ
መንግስቱን መሠረታዊ ግቦች ለማሣካት የሚያስችሉና የህገ መንግስቱን ግብ የትኩረት
ማEከል በማድረግ የታወጁና የEለት ከEለት Eንቅስቃሴ የሚያደርጉ ናቸው ወይ?
የሚለውን ጥያቄ በማንሣት ለጥያቄው ምላሽ ለመስጠት ግልፅ ውይይት

ማድረግ

ያስፈልገናል፡
(ለ) ህገ መንግስታዊ ግቦችና የወንጀል ህግ መሠረታዊ Aላማ፡በህግ ማEቀፎቹም ሆነ በፍትህ Aካላቱ Aደረጃጀት Aሠራርና Aመለካከት ላይ የሚታዩ
ጉድለቶች በውይይት በዝርዝር የሚታዩ ሆኖ Aገሪቱ በፌዴራልና በክልል የወንጀል
የፍትህ

Aካላትን

በሚጣጣም

በማዋቀርና

መንገድ

የወንጀል

ለማሻሻልና

የህግ

የፍትህ

ማEቀፎችን

Aካላቱን

ከህገ

የማስፈፀም

መንግስቱ

Aቅም

ጋር

ለመገንባት

Eንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ትገኛለች፡፡ በAገሪቱ Eየተደረገ ያለው ህገ መንግስታዊ የለውጥ
Eንቅስቃሴ

ውጤት

የሆነው

የIፌዲሪ

የወንጀል

ህግ

ከላይ

የገለፅናቸውን

ህገ

መንግስታዊ ግቦችን ማሣካት የወንጀል ህጉ መሠረታዊ ዓላማ መሆኑን “የወንጀል ህግ
ዓላማ ለጠቅላላው ጥቅም ሲባል የAገሪቱን የመንግስትን የሕዝቦቹን የነዋሪዎቹን ሰላም
ደህንነት ሥርዓት መብትና ጥቅም መጠበቅና “ማረጋገጥ ነው” በማለት በAንቀፅ 1
በመጀመሪያው ፓራግራፍ ደንግጓል፡፡ የIፌዲሪ የወንጀል ሕግ

በጥቅል Aገላለፅ

የደነገገው የወንጀል ህጉና የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ መሠረታዊ ዓላማ ይዘት ጠቀሜታ
በዝርዝር ሲታይ ከላይ የተገለፀውን ህገ

መግንስታዊ ራEይ ህገ መንገስታዊ ግቦች

ማሣካት Eንቅፋት የሚሆኑ ከባድና ቀላል ወንጀሎች የመከላከልና ወንጀል ሲፈፀም
ጥፋተኞች Eንዲቀጡ በርካታ ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘ ነው፡፡
የወንጀል ህጉ Aንቀፅ 1 የመጀመሪያው ፓራግራፍ የተደነገገው መሠረታዊ ዓላማ
በዝርዝር ሲተነተን የወንጀል የፍትህ ስርዓቱ፣
•

የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የAገሪቱን ፖለቲካዊ ሉAላዊነት
የሚጥሱና የግዛት Aንድነት በመጣስ Aገሪቱ የመከላከያ ሀይሏን የውጭ ደህንነቷን
በመጣስ

የሚፈፀሙ

ወንጀሎችን

መከላከልና

ጥፋተኞች

Eንዲቀጡ

በማድረግ
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የሀገሪቱን

ሠላም

Aገራዊ

ደህንነቷን

Eና

ህልውናዋን

Eንደዚሁም

በሀገሪቱ

ማህበራዊ Iኮኖሚያዊ Eና ፖለቲካዊ ህጋዊ መብትና ጥቅም መጠበቅና ማረጋገጥ
ግዴታና ኃላፊነት ያለበት መሆኑን፣
•

በIፌዲሪ ህገ መንግስት መሠረት የመንግስት ሥልጣን ይዘው Aገሪቱንና ክልሎችን
የሚመሩና

የሚያስተዳድሩ

የፌዴራልና

የክልል

መንግስት

ሰላምና

ደህንነት

የሚጥሱ ወንጀሎችና የመንግስት የIኮኖሚና የገንዘብ ጥቅሞች ላይ የሚፈፀሙና
በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ሥርዓቱ ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን በብቃት
በመከላከልና Aጥፊዎች በፍርድ Eንዲጠየቁ የማድረግ ህገ መንግስታዊ ተልEኮና
ኃላፊነት ያለበት መሆኑን፣
•

በማናቸውም የAገሪቱ ግዛት ክልል የሚገኝ የህብረተሰብ ክፍል ወይም ሕዝብ
ሰላማዊ ኑሮ የሚያውኩ በህዝብ የIኮኖሚ የትራንስፖርትና መገናኛ የውሃ Eና
ማህበራዊ Aገልግሎት ሰጪ ተቋማት ደህንነት መብትና ጥቅም ላይ የሚፈፀሙ
ወንጀሎችን መከላከል Eና Aጥፊዎችን ለፍርድ የማቅረብ ግዴታና ኃላፊነት ያለበት
መሆኑን፣

•

ሌሎች የተፈጥሮና የህግ ሰዎች በህይወት የመኖር መብትና ህልውና ንብረት፣
መብትና ጥቅም በመጣስ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን የመከላከልና Aጥፊዎችን ለፍርድ
የማቅረብ ኃላፊነት ያለበት መሆኑንና

•

በAገሪቱ ዓለም Aቀፍ ግዴታ የገባችላቸውን ዓላም Aቀፍ ህግጋት በመተላለፍ
በAገሪቱ ወይም በሌሎች Aገሮች ሰላም ደህንነት መብትና ጥቅም ላይ የሚፈፀሙ
ወንጀሎች በመከላከልና በህጋዊ መንገድ በመቆጣጠር መሠረታዊ Aላማው መሆኑን
በAጭርና ጥቅል Aገላለፅ የሚደነገግ ነው፡፡

በወንጀል ህጉ Aንቀፅ 1 የመጀመሪያው ፓራግራፍ ሰላም፣ ደህንነት፣ ሥርዓት፣
መብትና ጥቅም የሚሉት Aገላለፆች የየራሳቸው ትርጉም Eና መልEክት ያላቸው
ናቸው፡፡ የህገ መንግስቱ ራይና ግብ ለማሣካት ይህንን የወንጀል ህጉንና የወንጀል
የፍትህ ሥርዓቱ መሠረታዊ ዓላማ በተናጠል ሣይሆን የወንጀል ህጉ በጠቅላላውና
Eያንዳንዱ የወንጀል የህግ ድንጋጌ ህገ መንግስቱ ግብ ከማሣካትና የወንጀል ህጉ
መሠረታዊ ዓላማ ለማረጋገጥ ያለውን ፋይዳ ባገናዘበ መንገድ መረዳት መተርጎምና
ተፈፃሚ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
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የወንጀል ህጉና የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ ህገ መንግስታዊ ግቦቹን Eና መሠረታዊ
ዓላማውን ለማሣካት ሁለት Aበይት ተግባራት ውጤታማ በሆነ መንገድ ማከናወን
Aለበት፡፡ ይኸውም ወንጀል ከመፈፀሙ በፊት የቅድመ ወንጀል መከላከል ተግባራትን
መፈፀምና ወንጀል በተፈፀመ ጊዜ በAፀፋ የማሠሩ የወንጀል መከላከል Eርምጃዎችን
መውሰድ ናቸው፡፡ Eነዚህን ሁለት ተግባራት በርካታ የውጭ ፀሐፊዎች (ፕሮ Aክቲቨ
ክራይም ፕራቬንሽን Eና ሬAክቲቨ ክራይም ፕራሴንሽን) በማለት ይገልጿቸዋል፡፡
የIፌዲሪ የወንጀል ህግም የወንጀል ህግ ቀዳሚ ግብ ወንጀል Eንዳይፈፀም መከላከል
ወንጀል በተፈፀመ ጊዜ Aጥፊዎች ሌላ ወንጀል ከመፈፀም Eንዲታቀቡ ለሌሎች
ማስተማሪያ Eንደሆኑ ወይም Eንዲሁም Eንዲታረሙ ማድረግ መሆኑን በAንቀፅ 1
ሁለተኛው ፓራግራፍ በግልፅ ደንግጓል፡፡
የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ የመጀመሪያ ደረጃ የወንጀል መከላከል ተግባራትን
ውጤታማ
ህብርተሰቡን

በሆ ነ

መንገድ

ባሳተፈ

ለመፈፀም

መንገድ

የEለት

መፈፀም

ከEለት

A ለ በት ፡ ፡

የጥበቃና
ከዚህ

የፓትሮል

በተጨማሪ

ሥራ

የወንጀል

መንስኤዎችን የወንጀል ፈፃሚዎቹንና የወንጀል ሰለባ የሆኑ ሰዎች Eድሜ ፆታ
ትምህርትና ማህበራዊ ሁኔታ ወይም በንብረት ላይ ወንጀሎች የሚፈፀሙባቸውን
ጊዜዎች Eና ሥፍራዎች በበቂ ሁኔታ መረጃ በማሰባሰብ በመተንተንና በማጥናት
ወንጀሎቹን ለመከላከልና ለመቀነስ የሚያስችሉ የተለያዩ ሁለተኛ ደረጃ የወንጀል
መከላከል ተግባራትን በማከናወን ወንጀልንና የወንጀል ስጋትን ለመቀነስ ውጤታማ
Eንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ለዚህም ይረዳ ዘንድ Aስተማማኝ የሆነ የወንጀል
መረጃ Aያያዝ ሥርዓት መዘርጋት መረጃዎቹን በሚያሰባስብ በሚያጠናና የሚተነትን
የወንጀል የመረጃና የጥናት ማEከል በየAካባቢው በክልልና በAገር Aቀፍ ደረጃ ማቋቋምና
Aገራዊ

ክልላዊና

Aካባቢያዊ

ይዘትና

ተፈፃሚነት

ያላቸው

የተለያዩ

የወንጀል

መከላከል(ስትራቴጂ) ስልቶችን በመንደፍና የድርጊት መርሀ ግብር በመቅረፅ ውጤታማ
የወንጀል መከላከል ተግባር ማከናወን ይጠበቅባቸዋል፡፡
ከላይ ከተገለፁት የቅድመ ወንጀል መከላከል ተግባራት በተጨማሪ ወንጀል ከተፈፀመ
በኋላ ፍትሐዊ በሆነ የፍርድ ሂደት Aጥፊዎች ጥፋተኛ Eንዲባሉና የAጥፊዎቹን የግል
ሁኔታ፣ የወንጀሉን Aፈፃፀምና የወንጀሉን ከባድነትና ያስከተለው ወይም ሊያስከትል
የነበረውን ጉዳት ያገናዘበ የወንጀል ህጉን መሠረታዊ ዓላማ ለማሣካት የሚችል ቅጣትና
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የጥንቃቄ Eርምጃዎች ተፈፃሚ ማድረግ Aለባቸው፡፡ የወንጀል የፍትህ ስርዓቱ የወንጀል
ህጉ በተግባር ሲተረጎም ለAጥፊዎቹና ለህብረተሰቡ በማሣየት Aጥፊዎቹ ወንጀል
ከመፈፀም

Eንዲጠነቀቁ

ወንጀል

የመፈፀም

ፍላጎትና

ሀሳብ

ያላቸው

ሀሳባቸውን

Eንዲተው በማድረግና ተደጋጋሚ ወንጀለኝነትን በመቀነስ ወንጀልና የወንጀል ስጋትን
ለመቀነስ የሚጥሩ መሆን Aለባቸው፡፡
በAጠቃላይ የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ የተቀናጀና ውጤታማ የወንጀል

መከላከል

የወንጀል ምርመራ የክስና ሙግት በማከናወንና Aጥፊዎች ለጥፋታቸው ተጠያቂ
Eንደሆኑ በማድረግ የAገሪቱ
ልEልና

የተረጋገጠበት

የፀና

ዘላቂ ሰላም ደህንነት ለማረጋገጥ፣ የህግ የበላይነትና
ዲሞክራሲያዊ

ሥርዓት

ለመገንባት

የተያዘውን

ህገ

መንግስታዊ ግብ ለማሣካትና ህገ መንግስታዊ ራEዩን Eውን ለማድረግ የተጣለባቸውን
ከባድ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት ለመወጣት ጥረት ማድረግ ያለባቸው መሆኑን በህገ
መንግስቱ መግቢያ የተገለፁት ህገ መንግስታዊ ግቦችና Eና የወንጀል ህጉንና የወንጀል
የፍትህ ሥርዓት መሠረታዊ ዓላማና ግብ ከሚደነግገው ከወንጀል ህጉ Aንቀፅ 1 ድንጋጌ
ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. Aሁን ያሉት የወንጀል የህግ ማEቀፎችና የፌዴራልና በክልል ደረጃ የተዋቀሩ
የፍትህ Aካላት Aደረጃጀት Aሠራርና Aመለካከት የህገ መንግስቱን ራEይና ህገ
መንግስታዊ ግቦችን

የወንጀል ህጉን መሠረታዊ ዓላማ ለማሣካት የሚያስችል ነው

ብለው ያስባሉ? ለምን?
2. ህገ መንግስታዊ ራEይን Eውን ለማድረግና

ህገ መንግስታዊ ግቦችን በተሟላ ሁኔታ

ለማሣካት መሟላት Eና መሻሻል ያለባቸው የህግ ማEቀፎች የፍትህ Aካላት
Aደረጃጀቶች

Aሠራሮችና በEለት ከEለት Eንቅስቃሴ የሚንፀባረቁ

Aመለካከቶች

Aሉብለው ያስባሉ? Aሉብለው የሚያስቡ ከሆነ በዝርዝር ይግለፁ?

1.2 የህገ መንግስት የበላይነትና ልEልና Eና የወንጀል ህግ
የIፌዲሪ ህገ መንግስት የAገሪቱ የበላይ ሕግ መሆኑ የህገ መንግስቱ መሠረታዊ መርህ
ሆኖ ተደንግጓል፡፡ በAገሪቱ የህገ መንግስቱ የበላይነትና ልEልና በህገ መንግስቱ ሲታወጅ
በመጀመሪያ በፌዴራል በክልል በማናቸውም ደረጃ የሚገኝ

ማናቸውም

የመንግስት
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Aካል Eና

ባለሥልጣን

ውሣኔ የህገ

መንግስቱን

ድንጋጌዎች የሚያከብር መሆን Aለበት፡፡
ስልጣን ውሣኔ ህገ መንግስቱን የሚቃረን

መሠረታዊ መርሆች Eሴቶችና

ማናቸውም ህግ የመንግስት Aካል ወይም
ከሆነ ተፈፃሚነት Aይኖረውም፡፡

የIፌዲሪ

ህገ መንግስት የበላይነት የፌዴራልና በክልል ደረጃ የሚወጡ ህጎች የመንግስት Aካላትን
ባለሥልጣናት ውሣኔ ህገ መንግስታዊ መሆን ያለበት መሆኑን መሠረታዊ መርህ
Aድርጎ በመደንገግ የተወሰነ Aይደለም፡፡ ህገ መንግስቱ በAገሪቱ ውስጥ የሚገኝ
ማናቸውም ልማዳዊ Aሠራር ከህገ መንግስቱ መርሆችና ድንጋጌዎች ጋር የማይቃረን
መሆን Eንዳለበትና የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች የሚቃረን ማንኛውም ልማዳዊ
Aሠራር ተፈፃሚነት የሌለው መሆኑን ተፈፃሚነት የሌለው መሆኑን ይደነግጋል፡፡
ህገ መንግስቱ የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሉዓላዊነት መገለጫና የሀገሪቱ
የበላይ ህግ በመሆኑ ማንኛውም ዜጋ የመንግስት Aካላት የፖለቲካ ድርጅቶች የንግድ
ማህበሮችና ሌሎች ማህበራት Eንዲሁም ባለሥልጣኖቻቸው ሕገመንግስቱን የማስከበርና
ለ ሕገ

መንግስቱ

ከተደነገገው

ተገዥ

ሥርዓት

የመሆን

ውጭ

ኃላፊነት

በማናቸውም

ያለባቸው
Aኳኋን

መሆኑና

የመንግስት

በህገ

መንግስቱ

ሥልጣን

መያዝ

የተከለከለ Eንደሆነ Iትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች የAገሪቱ ህግ Aካል
መሆናቸው የህገ መንግስት የበላይነት መገለጫና ማረጋገጫ መሆኑ በህገ መንግስቱ
Aንቀፅ 9 መሠረታዊ መርህ ሆኖ ተደንግጓል፡፡
የIፌዴሪ ህገ መንግስት የበላይነት መሠረታዊ ይዘቱ መገለጫዎቹና በህገ መንግስቱ
የተደነገጉ ክልከላዎቹ ከህገመንግስቱ Aንቀፅ 8(2)ና Aንቀፅ 9 በጠቅላላ Aገላለፅ
ተደንግጓል፡፡

ሆኖም የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 9 ድንጋጌዎች የተደነገገውን መርህ በህገ

መንግስቱ በመደንገጉ ብቻ ተግባራዊ Aይሆኑም፡፡ የህገ መንግስት የበላይነትና ልEልና
የሚከበረው ሕገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ለማፍረሥና የመንግስት
ሥልጣን በህገ መንግስቱ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ለመያዝ በዋና ወንጀል Aድራጊነት
Eና በሌላ የወንጀል ተካፋይነት የሚንቀሣቀሡ የተፈጥሮና የህግ ሰዎች በወንጀል
ተጠያቂ የሚሆኑበት የህግ ማEቀፍ ሲኖርና የወንጀል ህጉ በተሟላ ሁኔታ በማስፈፀም
ነው፡፡
የህገ መንግስቱ የበላይነትና ልEልና ሊረጋገጥና ሊከበር የሚችለው በወንጀል ተጠያቂ
የሚያደርጉ የህገ መንግስቱን መሠረታዊ መርሆችና ድንጋጌዎች Eንደዚሁም በህገ
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መንግስቱ Eውቅና ጥበቃ የተሰጣቸውን የግለሰቦችም ሆነ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች
መብትና ነፃነት የሚጥስ ኃላፊነት የጎደለው

ውሣኔ የሚሰጡ የመንግስት ባለሥልጣናት

የሰጧቸው ውሣኔዎቻቸው ህገ መንግስታዊ ባለመሆናቸው ተፈፃሚነት Eንዳይኖረው
ስልጣን ባለው Aካል በመወሰን ብቻ ሣይሆን ባለስልጣናቱ ለፈፀሙት የመብት ጥሰትና
የወንጀል ድርጊት ተጠያቂ

የሚደርግ የተሟላ የወንጀል የህግ ማEቀፍ ሲኖርና ህጉን

ተግባራዊ ለማድረግ ሲቻል ነው፡፡
የህገ መንግስቱ የበላይነትና ልEልና ለማስፈን የሚችለው በህገ መንግስቱ ጥበቃና
ዋስትና የተሰጣቸው የግለሰቦችና የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መብት የሚጥስ
ተግባራትን የሚፈፅሙ የተፈጥሮ ሰዎች የፖለቲካ ድርጅቶች የንግድ ማህበሮች Eና
ሌሎች

ማህበሮች

Eንደዚሁም

ባለሥልጣኖቻቸው

በወንጀል

ተጠያቂ

የሚሆኑበት

የተሟላ የህግ ማEቀፍና ህጉን የሚተገብር የወንጀል የፍትህ ሥርዓት ሲኖር ነው፡፡
ከህገ መንግስቱ መሠረታዊ መርሆች ድንጋጌዎችና Eሴቶች ጋር የሚቃረኑ ልማዳዊ
ድርጊቶች በAገሪቱ ግዛት ክልል ተፈፃሚነት Eንዳይኖራቸው በማድረግ የህገ መንግስቱን
የበላይነት ለማረጋገጥ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች የሚጥሱና ጉዳት የሚያስከትሉ
ልማዳዊ ድርጊቶች የሚፈፅሙ ሰዎች በወንጀል ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል የወንጀል
የህግ ማEቀፍ ሲኖርና ህጉ በተግባር ላይ ማዋል ሲቻል ነው፡፡
የህገ መንግስቱ የበላይነት Eና ልEልና በተሟላ ሁኔታ ተፈፃሚ የሚሆነው Aገሪቱ
የዓለም Aቀፍ ደረጃ የገባቻቸውን ግዴታዎች ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች የሚጥሱና
በAገሪቱ ግዛት ክልል ጥበቃና ከለላ ማግኘት ያለባቸው የሌሎች Aገር መንግስታት ክብር
መብትና ጥቅም ዓለም Aቀፍና Aህጉራዊ ድርጅቶች መብትና ጥቅም

በመጣስ ወንጀል

የሚፈፅሙ ድርጊቶች በወንጀልነት የሚደነግግ የወንጀል የህግ ማEቀፍ ሲሟላና የህግ
ማEቀፍ ተግባራዊ ለማድረግ ሲቻል ነው፡፡
በIፌዲሪ

የወንጀል ህግ በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ሥርዓት ላይ የሚደረጉ

በተፈጥሮ ወይም ህግ ወለድ ሰዎች የሚፈፀሙ የሽብር የAመፅ ወንጀሎች በዝርዝር
በመደንገግ ከህገ መንግስቱ ሥርዓት ውጭ ሥልጣን ለመያዝና መንግስት ስልጣን
በሀይልና

በAመፅ

ለመገልበጥ

የሚፈፀሙ

ወንጀሎች

ከባድ

ቅ ጣት

የሚያስከትሉ

መሆናቸውን ይደነግጋል፡፡ ዓለም Aቀፍ ህግጋትንና Aገሪቱ የገባቸውን ዓለም Aቀፍ
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ስምምነት

በመጣስ በሌሎች Aገሮች ክብር ጥቅምና መብት ላይ የሚፈፀሙ ድርጊቶችን

የወንጀል ተጠያቂነትየሚያስከትሉወንጀሎችመሆናቸውን በግልፅ ደንግጓል፡፡
የህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸውን መብቶች የሚጥሱ ጎጅ ልማዳዊ
ድርጊቶች የሚፈፅሙ ሰዎች በወንጀል ተጠያቂ የሚያደርጉ ድንጋጌዎች በማካተት
የወንጀል ህጉ በህገ መንግስታዊ ሥርዓትና በAገራዊ ደህንነት ላይ ወንጀል ድርጊቶችን
ለመፈፀም የሚደረጉ ሙከራዎች Eና የወንጀል ድርጊቶች ብቻ ሣይሆን Eነዚህን
ወንጀሎች ለመፈፀም የተደረጉ ግዙፍነት ያላቸው የመሰናዳት ተግባራትንና ግዙፍነት
የሌላቸውን የመሰናዳት ተግባራት መፈፀም በወንጀል ህግ Aንቀፅ 26 ከተደነገገው
ጠቅላላ መርህ በልዩ ሁኔታ የወንጀል ኃላፊነትን የሚያስከትሉወንጀሎች መሆናቸውን
በግልፅ ደንግጓል፡፡ የወንጀል ህጉበህገመንግስታዊ ሥርዓትማስከበር ዓላማ ያደረጉት
ድንጋጌዎች በማካተት የታወጀ ነው፡፡ የወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ Eነዚህን የህገ
መንግስቱን የበላይነት ልEልና ለማረጋገጥ ዓላማ ያላቸውን የወንጀል ህግ ድንጋጌዎች
በተሟላ ሁኔታ

ተግባራዊ በማድረግ የህገ መንግስቱን የበላይነትና ልEልና ለማረጋገጥ

የበኩላቸውን ኃላፊነት ለመወጣት የማያቁርጥ ጥረት ማድረግ Aለባቸው፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. በህገ መንግስታዊ ሥርዓቱ Eና በመንግስትና በAገራዊ ጥቅሞች ላይ የሚፈፀሙ
ወንጀሎች ከሌሎች ወንጀሎች የሚለዩባቸው መሠረታዊ ባህሪዎች Aሉ ብለው
ያስባሉ? ለምን?
2. በህገ መንግስትና በAገራዊ ደህንነትና ጥቅም ላይ ወንጀል ለመፈፀም የሚደረጉ
ግዙፍነት ያላቸውን ግዙፍነት የሌላቸው የመሰናዳት ተግባራት የወንጀል ኃላፊነትና
ቅጣት

የሚያስከትሉ

መሆናቸውን

በወንጀል

ህጉ

መደንገጉ

የህገ

መንግስቱን

የበላይነትና ልEልና ከማረጋገጥ Aንፃር ተገቢነት Aለው ብለው ያስባሉ? ለምን?

1.3 የመንግስት ሰብዓዊ መብትን የማክበር የማስከበር ግዴታና የወንጀል ህግ
ሰብAዊ መብቶችና

ነፃነቶች ከሰው

መሆናቸውን የህገ
በAገሪቱ
የሚከበሩ

ልጅ ተፈጥሮ

መንግስቱ Aንቀፅ 10(1) መሠረታዊ

የዜጎች፣ የብሔር ብሔረሰቦችና የህዝቦች
ስለመሆኑ

የመነጩ
ሰብዓዊና

የማይጣሱና የማይገፈፉ
መርህ ሆኖ ተደንግጓል፡፡
ዴ ሞክ ራ ሲ ዊ

መብቶች

በመሠረታዊ መርህነት የተደነገገ ከመሆኑም በላይ በማንኛውም
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ደረጃ የሚገኝ የፌዴራል መንግስትና የክልል ህግ Aውጭ ሕግ Aስፈፃሚና የዳኝነት
Aካል በህገ መንግስቱ ምEራፍ ሶስት በተካተቱ የሰብዓዊ መብትና መሠረታዊ ነፃነቶች
ድ ን ጋ ጌ ዎች

የማክበርና

የማስከበር

ኃላፊነትና

ግዴታ

ያለባቸው

ስለመሆኑ

በህገ

መንግስቱ Aንቀፅ 13 (1) ተደንግጓል፡፡
በህገ መንግስቱ ምEራፍ ሶስት የተዘረዘሩት ሰብዓዊ መብቶች Eና መሰረታዊ

ነፃነቶች

ድንጋጌዎች በተናጠል ብቻቸውን ሣይሆን Iትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም Aቀፍ
የሰብዓዊ መብት ህግጋት ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ስምምነቶች ዓለም Aቀፍ
ሰነዶችና መርሆች ጋር በተጣጣመ መንገድ መተርጎም Eንዳለባቸው ህገ መንግስቱ
በግልፅ ይደነግጋል፡፡ ከዚህ Aንፃር መንግስት በህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ
የተሰጣቸውን ሰብዓዊ መብቶችና መሠረታዊ ነፃነቶች Aለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብቶች
ልምድ ህግጋት፣ Aገራቱ ካፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ Eና Aህጉራዊ የሰብዓዊ መብት
ስምምነቶች

ድንጋጌዎች

Iትዮጵያ

Aባል

የሆነችባቸው

የተባበሩት

መንግስታትና

የAፍሪካ ህብረት ያወጧቸው የሰብዓዊ መብት ሰነዶችና መርሆች ጋር በሚጣጣም
መንገድ መተርጎምና ተግባራዊ የማድረግ ግዴታና ኃላፊነት Aለበት፡፡
መንግስት በህገ መንግስቱና በዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋትና ስምምነቶች
ይዘታቸው፣ የተፈፃሚነት ወሰናቸውና ባህሪያቸው የተዘረዘሩትን የሰብዓዊ መብቶች
በAገሪቱ በተሟላ ሁኔታ Eንዲከበሩና Eንዲተገበሩ ለማድረግ በዋነኛነት
መሠረታዊ

ግዴታና

ኃላፊነት

ያለበት

Aራት ጠቅላላና

ስለመሆኑህገመንግስመንግስቱናበዚህ

ዙሪያ

ከተደረጉ ጥናቶች ለመረዳት ይቻላል፡፡
ይኸውም፡•

የመንግስት ሰብዓዊ መብቶችን የማክበር ግዴታ፣

•

የመንግስት ሰብዓዊ መብቶችን የማስከበርና የመጠበቅ ግዴታ፣

•

የመንግስት ሰብዓዊ መብቶችን የማሟላትና

•

ሰብዓዊ መብቶችን የማቀላጠፉ ግዴታዎች ናቸው፡፡

(ሀ) ሰብዓዊ መብቶችን የማክበር ግዴታና የወንጀል ህግ
የመንግስት ሰብዓዊ መብት የማክበር ግዴታ ከዝቅተኛ Eርከን Eስከ ከፍተኛው Eርከን
ድረስ ያሉ የፌዴራልና የክልል ህግ Aውጭ ህግ Aስፈፃሚና የዳኝነት Aካላት፣
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የመንግስት ባለሥልጣኖችና ሠራተኞች በህገ መንግስቱ Eውቅና ጥበቃ የተሰጣቸውን
መብቶች ከመጣስ በመታቀብ ሰብዓዊ መብቶች በማክበር የEለት ከEለት ተግባራቸውን
የሚያከናውኑ መሆኑን የሚመለከት ነው፡፡ መንግስት በየደረጃው ያሉ የመንግስት
ባለሥልጣናት Eና የመንግስት ሠራተኞች ያላቸውን ሥልጣንና ኃላፊነት መከታ
በማድረግ ሰብዓዊ መብት ከመጣስ Eንዲታቀቡ ለማድረግ የሚቻልበት Aንደኛው መንገድ
የመንግስት ሥልጣንና ኃላፊነት በመጠቀም የሚፈፀሙ የሰብዓዊ መብት ጥስቶችን
በወንጀልነት የሚፈርጅ የወንጀል ህግ በማውጣትና Eና የወንጀል ህጉን ተፈፃሚ
ማድረግ ነው፡፡
ከዚህ Aንፃር የወንጀል ህጉ በመንግስትና በዜጎች መካከል ባለው የቀጥታ ግንኙነት
(ቨርቲካል

ሪሌሽንሺፕ)

የመንግስት

ሥልጣንና

በመጠቀም የሚፈፀሙ የሰብዓዊ መብት ጥስቶችን

ኃላፊነት

Aላግባብና

ከህግ

ውጭ

የወንጀል ተጠያቂነትና ሀላፊነት

የሚያስከትሉ ድርጊቶች መሆናቸውን በመደንገግና የህጉን ድንጋጌ በተሟላ ሁኔታ
በወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ Eንዲፈፀም በማድረግ መንግስት ሰብዓዊ መብት የማክበር
ግዴታውን ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚችልበት በAሳማሚ ቅጣት የታጀበ Aንደኛው
መንገድ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ የወንጀል ህጉ የመንግስት ባለሥልጣናት Aላግባብ
ሥልጣናቸውን

በመጠቀምና

የተሰጣቸውን

የሥራ

ኃላፊነት

ባለመወጣት

የሚፈፅሟቸውን የመብት ጥስቶች በወንጀልነት በመፈረጅና የወንጀል ቅጣት በመጣል
መንግስት በህገ መንግስቱና በዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ህግጋት ያለበትን ሰብዓዊ
መብቶችን የማክበር ግዴታና ኃላፊነት

መውሰድ ያለበትን Aንደኛውን Eርምጃ የወሰደ

መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ሆኖም የህጉ መኖር ብቻውን ህጉ በተግባር ላይ ስለማዋል
ማረጋገጫ ሊሆን ስለማይችል የዚህ Aይነት ዓላማና ግብ ያላቸውን የወንጀል ህግ
ድንጋጌዎች ሊያሳኩት የሚፈልጉትን ግብ ከግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ መተረጎምና
ተፈፃሚ ማድረግ Aስፈላጊ ነው፡፡
(ለ) ሰብዓዊ መብቶችን የማስከበርና የመጠበቅ ግዴታ Eና የወንጀል ህግ
በህገ መንግስቱና በሰብዓዊ መብት የቃል ኪዳን ስምምነቶች የተደነገጉ መሠረታዊ
መብቶችና ነፃነቶች በመንግስት Aካላትና ባለሥልጣናት ሠራተኞች ብቻ ሣይሆን
በማናቸውም የተፈጥሮ ሰውና ህግ ወለድ ሰው መከበር Aለባቸው፡፡ በተፈጥሮ ሰዎች
የጎንዮሽ የEርስ በርስ ግንኙነት Aንዱ የሌላውን መብት የሚጥስባቸው የተለያዩ
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ገፅታዎች Aሉ፡፡ መንግስት ሰብዓዊ መብቶችን ማክበሩና የመንግስት ባለሥልጣናት
ሠራተኞች ሰብዓዊ መብት ጥሰው በሚገኙ ጊዜ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሥርዓት
በመዘርጋቱ

ብቻ

በAገሪቱ

ግዛት

ክልል

ሰብዓዊ

መብቶችና

መሠረታዊ

ነፃነቶች

ገቢራዊነት ማረጋገጥ Aይቻልም፡፡
በህገ መንግስቱና ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋት ዋስትና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው
መብቶች በተሟላ ሁኔታ ሊከበሩ የሚችሉት ሰዎች ባላቸው የEርስ በርስ የጎንዮሽ
ግንኙነት Aንደኛው የሌላውን መብት Eንዲያከብሩ ለማስገደድ ሲቻል ነው፡፡ ይኸም
በመሆኑ መንግስት በጎንዮሽ

ባሉ የሰዎች ግንኙነት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው Eና

የህግ ወለድ ሰዎች የሌላውን መብትና ነፃነት Eንዳይጥሱ የመጠበቅና ሰብዓዊ መብትን
የማስከበር ግዴታ Aለበት፡፡ መንግስት ሰብዓዊ መብቶችን የማክበርና የማስከበር ግዴታ
የሚወጣው Aስፈላጊውን የህግ የAስተዳደርና ሌሎች Eርምጃዎች በመውሰድ Eንደሆነ
በተለያዩ ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ስምምነቶች ተደንግጓል፡፡
መንግስት በግዛት ክልሉ ውስጥ የሚኖሩና የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት የAካል
ደህንነት መብት የንብረት ባለቤት የመሆን መብት Eና ሌሎች መብቶችና ነፃነቶችና
ማስከበር ግዴታውን የሚወጣው መብቶቹን የሚጥሱ ድርጊቶችን የወንጀል ተጠያቂነትና
ኃላፊነት የሚያስከትሉ መሆናቸውን በወንጀል ህጉ በመደንገግ መሆኑን ዓለም Aቀፍ
የሲቪልና የፖለቲካ ቃል ኪዳን ስምምነት Aፈፃፀም የሚከታተለው የሰብዓዊ መብት
ኮሚቴ በተለያየ ጊዜ በሰጠው ሙያዊ Aስተያየት ተገልጿል፡፡ በነባራዊ Eውነታው
የሰብዓዊ መብቶችን ጥስቶችን (ክሪሚናልናይዝ) ማድረግ መንግስት ሰብዓዊ መብቶችን
የመጠበቅና የማስከበር ግዴታውን የሚፈፅምበት Aይነተኛው መንገድ መሆኑን በንድፈ
ሀሳባዊ ትንታኔዎች ሳይሆን ተግባራዊ ማስረጃዎችን በማቅረብ ለማስረዳት ይቻላል፡፡
መንግስት በሰዎች መካከል ባለው የጎንዮሽ ግንኙነት Aንደኛው የሌላውን መብት
Eንዳይጥስ የመከላከልና የጥበቃ ሥራ የመሥራትና የሰብዓዊ መብት ጥስቶችን በወንጀል
የሚያስቀጡ መሆኑን በዝርዝር በመደንገግና በወንጀል የሚያስጠይቁ የሰብዓዊ ቅጣት
ጥስት የፈፀሙ ግለሰቦች Eና ህግ ወለድ ሰዎች ተጠያቂ Eንደሆኑና ተገቢውን ቅጣት
Eንዲቀጡ ማድረግ በህገ መንግስቱና ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋት የተጣለበትን
ሰብዓዊ መብቶች የመጠበቅና የማስከበር ግዴታውን የሚወጣበት Aይነተኛው መንገድ
መሆኑንመብቶቹን የሚጥሱ ድርጊቶችን ወንጀሎች መሆናቸውን በግልፅ ደንግጓል ፡፡
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ከዚህ Aንፃር ስናየው የተለያዩ ወንጀሎችን የፈፀሙ ሰዎች በAድረሻቸው ባለመገኘታቸው
ምስክሮች

ባለመቅረባቸውና

ውጤታማ

ምርመራ

በማድረግ

Aጥጋቢ

ማስረጃ

ባለመሰባሰቡ ምክንያት በወንጀል ተጠያቂ ሳይሆኑ በሚቀርባቸው ጉዳዮች መንግስት
ሰብዓዊ መብቶችን የማስከበር ግዴታና ኃላፊነቱን በመወጣት በኩል ድክመት ያለበት
መሆኑን የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ ስለሆነም የወንጀል የፍትህ ስርዓት የውድቀት መጠኑን
መቀነስና የውጤታማነት መጠኑን በማሳደግ ሰብዓዊ መብቶችን የማስከበር ግዴታውን
በተሟላ ሁኔታ Eንዲወጣ የበኩላቸውን AስተዋጽO ማድረግ Aለበት፡፡

ሐ. ሰብዓዊ መብቶችን የሟሟላትና የማፋጠን ግዴታ፣Eና የወንጀል ህግ
መንግስት

ሰብዓዊ

መብቶችን

Aስመልክቶ

ያለበትን

ግዴታ

የሚወጣው

ሰብዓዊ

መብቶችን በማክበርና በማስከበር ብቻ Aይደለም፡፡ መንግስት በየወቅቱ Eየጨመረ
የሚሄድ

በጀት

በመመደብ

የተለያዩ

መሰረተ

ልማቶችን

በመገንባት

የIኮኖሚ

ማህበራዊና የባህል መብቶችን የማሟላት ግዴታ Eንዳለበት ከህገ መንግስቱ Aንቀጽ 41
ንUስ Aንቀጽ 3 Eና Aንቀጽ 89 ድንጋጌዎችና Aገሪቱ ካጸደቀችው ዓለም Aቀፉ
የIኮኖሚ ማህበራዊና የባህል መብቶች ቃል ኪዳን ስምምነት ድንጋጌዎች ለመረዳት
ይቻላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ መንግስት ለIንቨስትመንት ለስራ ፈጠራ ምቹ ሁኔታ
የሚፈጥር ፖሊሲን በማውጣትና ህጎችን በመቅረጽ የዜጎችን ስራ የማግኘት መብት
የማፋጠን (ፋሲሊቴት) የማድረግ ግዴታ Aለበት፡፡
መንግስት ከፍተኛ በጀት በመመደብ የኤሌክትሪክ፣ የስልክ የመንገድ መሰረት ልማት
በመገንባት የዜጎቹን ፍላጎት ለማሟላት የሚያደርገው ጥረት ከፍተኛ ነው፡፡

መንግስት

ሌሎች የትምህርት የጤና Aገልግሎት Eና የንጹህ ውሃ Aገልግሎት ለሁሉም ለማዳረስ
በሚያደርገው

Eንቅስቃሴ

ሰብዓዊ

መብቶችን

የማሟላት

ግዴታውን

ለመወጣት

Aይችልም፡፡ መንግስት ከፍተኛ በጀት በመመደብ የዘረጋቸው መሰረተ ልማት Aውታሮች
የትምህርት የጤናና ንጹህ ውሃ Aገልግሎት ሰጭ ተቋማት የሚያበላሹ የሚበክሉና
የሚያፈርሱ

የሽብር

ወንጀሎችና

ሌሎች

ተራ

የወንጀል

ድ ርጊ ቶ ች ን

መከላከልና

Aጥፊዎች በህግ ተጠያቂ ማድረግ ሰብዓዊ መብቶችን የሟሟላት ግዴታውን በተሟላ
ሁኔታ መወጣት የሚያደርገውን ጥረት የሚያግዘው Eርምጃ ነው፡፡
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የወንጀል ህጉ የህዝብ Aገልግሎት ሰጭ የመሰረተ ልማት Aውታሮች የትምህርት የጤና
የውሃና ሌሎች ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ Aሳማሚ ቅጣት የሚያስከትሉ
ወንጀሎች

መሆኑን

በግልጽ

በማወጅ

ሰብዓዊ

መብቶችን

የሟሟላት

ግዴታውን

ለመወጣት ለሰራቸው መሰረታዊ ልማቶች የህግ ጥበቃ መስጠት ይችላል፡፡
የወንጀል የፍትህ ስርዓቱ ህጉን በተሟላ መንገድ በማስፈጸም የህብረተሰቡን Aገልግሎት
የማግኘት መብት ማስከበርና ማረጋገጥ Aለባቸው፡፡ ከዚህ Aንፃር የወንጀል ህጉ ከህገ
መንግስቱ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎች ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያለው መሆኑን መገንዘብ
ያስፈልጋል፡፡
መ. ለሰብዓዊ መብት ጥሰትና ጥብቅ የወንጀል ተጠያቂነት
መንግስት ህገ መንግስቱና ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋት ያለበትን ሰብዓዊ
መብቶችን የማክበር፣ ሰብAዊ መብቶችንና የማስከበርና የማሟላት ግዴታና ኃላፊነቱን
ለመወጣት ሰብዓዊ መብቶቹን የሚጥሱ የተለያዩ ድርጊቶች ወንጀል

መሆናቸውን

የሚዘረዝር የወንጀል ህግ ማወጅ Aስፈላጊ መሆኑንና ወንጀሉ ህጉም ተፈጻሚ መሆን
Eንዳለበት ከላይ ተገልጿል፡፡ ከላይ የተገለጸው Aጠቃላይ ሁኔታ Eንዳለ ሆኖ Aገሪቱ
ካለፈችባቸው የታሪክ ሂደቶችና በጅምላና በተቀነባበረ መንገድ ሲፈጸሙ የቆዩ የሰብዓዊ
መብት ጥሰቶች ህገ ወጥ Eስር ቶርቸር ያለ ፍርድ ግድያ በመፈፀም ወንጀሎች በቂ
ትምህርት በመውሰድ Aሁን ባለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት Eንዳይፈጸሙ ጥብቅ
ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ጥሰቶቹ በተፈጸሙም ጊዜ ፈጻሚዎቹን ያለምንም የክስ
ማቅረቢያ ጊዜ ገደብ ተጠያቂ Eንዲሆኑ ለማድረግና በይቅርታና በምህረት ከተጠያቂነት
የማይታለፉ መሆኑን ለማረጋገጥ ህገ መንግስቱ ግልጽ ድንጋጌ ደንግጓል፡፡
የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 28 ንUስ Aንቀጽ 1 Iትዮጵያ ባፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ
ስምምነትና በጦርነት ጊዜ በቆሰሉና በተማረኩ ወታደሮች በስቪል ህዝብና የስቪል
ተቋሞች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን የሚደነግጉት የጄነቨ ዓለም Aቀፍ ስምምነቶችና
ፕሮቶኮሎችና ሌሎች ስምምነቶች Eና በIትዮጵያ ህግ ለወንጀልነት የተደነገጉትየወንጀል
ህጉ የይርጋ የጊዜ ገደብ የማይገድባቸውና ማንኛውም Aካል በምህረት ወይም በይቅርታ
ሊያልፏቸው የማይችሉ Eንደሆኑ ደንግጓል፡፡
•

በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች (crimes against humanity)

•

የሰው ዘር የማጥፋት ወንጀል (genocide)
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•

ያለፍርድ የሞት ቅጣት Eርምጃ መውሰድ/ (summary execution)

•

በAስገዳጅ ሰውን መሰወር (forced disappearance)

•

Iሰብዓዊ የድብደባ ድርጊቶች (torture)

የሚፈጽሙ ሰዎች ላይ የሚቀርብ የወንጀል ክስ በይርጋ Eንደማይታገድና በማናቸውም
Aካል ውሳኔ በምህረት ወይም በይቅርታ የማይታለፍ መሆኑን በግልጽ በመደንገግ
ለEነዚህ ወንጀሎች ከሌሎች ወንጀሎች በተለየ ሁኔታ ጥብቅ የወንጀል ተጠያቂነትን
ደንግጓል፡፡
ከዚህ Aንፃር ህገ መንግስቱን የወንጀል ህግ ስለ ወንጀል ክስ የይርጋ ገደብ ስለ ምህረትና
ይቅርታ የተደነገጉት ድንጋጌዎችና ከዚያ በኃላ በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ የወጡ
የይቅርታና የምህረት Aዋጆች ከEነዚህ ወንጀሎች Aንዱን በፈጸመው ሰው ተፈጻሚነት
የማይኖራቸው መሆኑን ደንግጓል፡፡ የወንጀል የፍትህ ስርዓቱ በዓለም Aቀፍ የሰብAዊ
መብት

ህግጋትና በህገ መንግስቱ

ጥብቅ

ተጠያቂነትን

የሚያስከትሉ

መሆናቸው

የተደነገጉት ወንጀሎች ከመፈጸማቸው በፊት ለመከላከል ትኩረት ሰጥቶ መስራት
ይኖርባቸዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ Eነዚህ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ህገ መንግስቱ የደነገገውን
ጥብቅ ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥተው ተግባርና ግዴታቸውን መወጣት
Aለባቸው፡፡
የወንጀል ህጉ ዝርዝር ድንጋጌዎችም የEነዚህን ወንጀሎች ዝርዝር ይዘት የሚደነግጉ Eና
የሚያስቀጡትን ቅጣት Aይነትና መጠን የሚወስኑ መሆን Aለባቸው፡፡ ከዚህ Aንጻር
Aዲሱ

የወንጀል ህግ

በህገ መንግስቱ

ጥብቅ

ተጠያቂነት

ያስከትላሉ

የተባሉትን

ወንጀሎች በተሟላ ሁኔታ የሚዘረዝር ነው ወይ? የሚለው ጥያቄ በትኩረት መታየት
Aለበት፡፡ ከዚህ Aንጻር የወንጀል ህጉ፣
•

ዓለም Aቀፍ ህጎችን በመጣስ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በማለት በዝርዝር የደነገጋቸውን
ወንጀሎች Eና ሌሎች ሰውን Aስገድዶ መስወርና በሰው Aካል ላይ ጉዳት ስለማድረስ
የተደነገጉ ድንጋጌዎች ወንጀሎቹ በዓለም Aቀፍ ህግጋት ያላቸውን ይዘት የሚካተት
መሆኑን መመርመር ያስፈልጋል፣

•

ከዚህ በተጨማሪ የወንጀል ህጉ በዓለም Aቀፍ ደረጃ በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸሙ
ወንጀሎች /ክረይምስ Aጌንስት ሂማኒቲ) ተብለው የሚፈረጁ ድርጊቶችን ራሱን የቻለ
ወንጀል በማድረግ የሚዘረዝርና ቅጣት የሚደነግግ ሆኖ Aናገኘውም፡፡
25

በAጠቃላይ በወንጀል ህጉ በAገላለጽ የሚታዩ ጉድለቶችም ሆኑ በግልጽ በወንጀልነት
ያልተደነገጉ ህገ መንግስቱ ጥብቅ የወንጀል ተጠያቂነት Eንደሚያስከትሉ በልዩ ሁኔታ
የደነጋገቸው ወንጀሎች ባህሪና ይዘት በመረዳት Aጥፊዎች ሊጠየቁበት የሚችሉበትን
የህግ ማEቀፍ መወሰንና የህግ ማEቀፉን ተግባራዊ ማድረግ ህገ መንግስታዊ Aደራ
ኃላፊነት በህገ መንግስቱ ተጥሎበታል፡፡ በወንጀል ህጉ ሊደረጉ የሚገባቸውን ማሻሻዎች
ለህግ Aውጭው የማመላከት ግዴታ Aለበት፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. መንግስት ሰብዓዊ መብቶችን የማክበር ግዴታውን ለመወጣት በማሰብ የደነገጋቸው
የወንጀል የህግ ድንጋጌዎች ጠቅላላ ባህሪና ይዘት ያብራሩ?
2. መንግስት ሰብዓዊ መብቶችን የማስከበር ግዴታውን ኃላፊነት ለመወጣት በማሰብ
የወንጀል ህግ ድንጋጌዎች ጠቅላላ ባህሪና ይዘት ይግለጹ?
1.4 ህገ መንግስትና የወንጀል ህግ መርሆች
ህገ

መንግስት

የወንጀል

የህግ

ማEቀፎች

ማለትም

መሰረታዊ

የወንጀል

ህግ

(ሰብስታንቲቪሎው) የወንጀል የስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ ይዘትና ቅርጽ የሚወሰኑና
ገዥ የሆኑ የወንጀል ህግ መርሆችን ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስቱ ህግ Aውጭው
በዝርዝር

የሚያውጃቸው

የወንጀል

ህግማEቀፎች

ህገ መንግስታዊ

መርሆ ቹ

ላይ

የተመሰረቱና ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጣጠሙ መሆናቸውን በማረጋገጥ ህጎቹን
Eንዲያውጅ የሚያስገድዱ ገዥ ድንጋጌዎችን ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስታዊ የወንጀል
መርሆችን በማስቀመጥ በAገሪቱ ወጥተው ስራ ላይ የሚውሉ የወንጀል የህግ ማEቀፎች
ህገ መንግስታዊ Eንደሆኑ (ኮንስቲቲዩሽና ክረሚናል ሎው) Eንዲኖር ለማድረግና ህገ
መንግስታዊ ያለሆነ የህግ ማEቀፍና ድንጋጌ ህገ መንግስታዊነቱ ስልጣን ባለው Aካል
Eንዲመረመር መሰረት የሚሆኑ ድንጋጌዎችን ይደነግጋል፡፡ ይኸም የIፌዴሪ ህገ
መንግስት በAገሪቱ የህገ መንግስት የበላይነትና ልEልና ለማስፈን Eና ህገ መንግስታዊ
ገደብ ያለበት የመንግስት ስልጣን Eንዲኖር ለማድረግ ከሚጠቀምባቸው ስልቶች
Aንደኛው ነው፡፡
የIፌዲሪ ህገ መንግስትም የፌዴራልንም ሆነ የክልሎችን ስልጣን የሚገድቡ Eና በፅኑ
ሊከበሩና ሊተገበሩ የሚገባቸው መሰረታዊ የወንጀል ህግ መርሆች በህገ መንግስቱ
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ምEረፍ ሶስት ውስጥ በተለያዩ ድንጋጌዎች ስር ዝርዝራቸው Eናገኛቸዋለን፡፡ በዚህ
ክፍል ሁሉንም ሳይሆን፣
•

የህጋዊነት መርህና የወንጀል ህግ ተፈጻሚነት

•

በAንድ ወንጀል በድጋሜ ያለመጠየቅና ያለመቀጣት መርህ

•

የEኩልነት መርህ

•

የሰብዓዊነት መርህና Iሰብዓዊ Aያያዝና ቅጣት መከልከል

የሚሉት መርሆች በህገ መንግስቱና በወንጀል ህጉ የተካተቱበትን Aግባብና የEነዚህ ህገ
መንግስታዊ መርሆች ይዘት ትርጉምና ጠቀሜታ በAጭሩ Eንመለከታለን፡፡
1.4.1 የህጋዊነት መርህና የወንጀል ህግ ተፈጻሚነት
የህጋዊነት መርህና የወንጀል ህግ ወደ ኃላ የማይሰራ መሆኑን የሚደነግገው መርህ
ተያያዥነት ያላቸው ቢሆንም ሁለቱም Aንድና ተመሳሳይ Aይደሉም ህገ መንግስቱ
በAንቀጽ 22 “የወንጀል ህግ ተመልሶ የማይሰራ ስለመሆኑ” በሚል ርEስ ስር የደነገገ
ሲሆን ይህ ድንጋጌ ከላይ የተገለጹትን ሁለት ተያያዥነት ያላቸው ጽንሰ ሀሳቦች
የሚደነግግ ነው፡፡ ስለዚህ ድንጋጌው በውስጡ የህጋዊነትን መርህ Eና የወንጀል ህግ
ወደኃላ የማይሰራ መሆኑን የሚደነግግ መሆኑን መገንዘብና የድንጋጌው መልEክት
ከEርሱ የሰፋ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
ሀ. የህጋዊነት መርህ
የህጋዊነት መርህ” Nulla ponena sine lege” ከሚለው የላቲን
በAሁኑ

ወቅት

የህጋዊነት

መርህ

በበርካታ

Aገሮች

የወንጀል

ቃል የተወሰደ
የፍትህ

ስርዓት

የሚመሩበትና ዓለም Aቀፍ ጥብቅና Eውቅና ያለው መርህ ነው፡፡ የህጋዊነት መርህ
መሰረታዊ ይዘት ማናቸውም ሰው የተከሰሰበትን ድርጊት በተፈፀመበት ጊዜ ድርጊቱን
መፈጸሙ ወይም ድርጊቱን Aለመፈጸሙ ወንጀል መሆኑን የሚደነግግ ህግ ከሌለ
በወንጀል ተጠያቂ ሊሆንና ሊቀጣ Aይገባውም የሚል ነው፡፡ Aንድን ሰው ሆነ ብሎ
ወይም

በቸልተኝነት

Aንድ

ድ ርጊ ት

ፈጽመሀል

ወይም

መ ፈጸ ም

የሚገባህን

Aልፈጽምክም ብሎ ለመክሰስና በወንጀል Eንዲቀጣ ለማድረግ የሰውየውን ድርጊት
ወይም ተዓቅቦ በወንጀልነት የሚፈርጅና የወንጀል ቅጣት የሚደነግግ Aስቀድሞ የታወጀ
ህግ መኖር Aለበት፡፡ የህጋዊነት መርህ Aስቀድሞ የተደነገገ የህግ ክልከላ ሳይኖር
የወንጀል ተጠያቂነት ሊኖር Aይገባም የሚለውን ሀሳብ ያራምዳል፡፡
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የህጋዊነት መርህ በIፌዴሪ ህገ መንግስት Aንቀጽ 22 ንUስ Aንቀጽ 1 የመጀመሪያው
ፓራግራፍ

“ማንኛውም

ሰው

የወንጀል

ክስ

ሲቀርብበት

የተከሰሰበት

ድ ርጊ ት

በተፈጸመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈጸሙ ወይም Aለመፈፀሙ ወንጀል መሆኑ በህግ
ካልተደነገገ በስተቀር ሊቀጣ Aይችልም” በማለት በግልጽ ደንግጓል፡፡ የህገ መንግስቱ
ድንጋጌ Aንድ ድርጊት መፈጸም ወንጀል መሆኑንና የወንጀል ቅጣት የሚያስከትል
መሆኑ በህግ Aስቀድሞ ካልተደነገገ Aንድ ሰው ወንጀል ፈጽመሀል ብሎ መክሰስና
ለቅጣት የማይቻል መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡
ይኽ ህገ መንግስታዊ መርህ መንግስት የወንጀል ተጠያቂነትና ኃላፊነት የሚያስከትሉ
የAገር የመንግስትን የህብረተሰብን Eና የኗሪዎችን ሰላም ደህንነት ስርዓት መብትና
ጥቅም የሚጥሱ ድርጊቶችን ይዘትና የሚያስከትሉትን የወንጀል ቅጣት Aይነትና መጠን
የሚዘረዝር ህግ የማውጣትና ለህብረተሰቡ Aስቀድሞ የማሳወቅ ግዴታ ያለበት መሆኑን
Aካትቶ የያዘ ነው፡፡ የህጋዊነት መርህ ወንጀልን ከመከላከል Aንፃርና የወንጀል ህግ ግብ
ከማሳካት ከፍተኛ ጠቀሜታ Aለው፡፡
መንግስት የወንጀል ኃላፊነት ቅጣት የሚያስከትሉ ድርጊቶችን ወይም Aልድርጊቶችን
በህግ ሲደነግግና ሲያውጅ ህብረተሰቡ ወንጀል የሆነውንና ወንጀል ያልሆነውን ጥፋት
ለመለየት ይችላል፡፡

ማንኛውም ሰው ድርጊቱን ከመፈጸሙ በፊት ደጋግሞ Eንዲያስብና

ወንጀል ከመፈጸም ተገቢውን ጥንቃቄ Eንዲያደርግ በማድረግ ወንጀልን ይከላከላል፡፡
የወንጀል ህጉ ወንጀል Eንዳይፈጸም የመጀመሪያው የመከላከያ መንገድ ስለ ወንጀሎችና
ስለቅጣታቸው Aስቀድሞ ማስጠንቀቂያ መስጠት መሆኑን የወንጀል ህግ Aንቀጽ 1
ሁለተኛው ፓረግራፍ ይደነግጋል፡፡ የህጋዊነት መርህ Aስቀድሞ ህጉን ሳይወጣ Aንድ
ሰው መክሰስና መቅጣት የማይቻል መሆኑን በመደንገግ በመንግስት ላይ ግዴታ
ይጥላል፡፡
ከላይ ከተገለጸው በተጨማሪ የህጋዊነት መርህ በዳኞች (ፍርድ ቤቶች) ስልጣን ላይ
ገደብ የሚጥልበት ገፅታ Aለው፡፡ ይኸውም ዳኞች Aንድን ድርጊት ወይም Aለድርጊት
በህግ ክልከላ በተደረገበት ድርጊት ጋር ተመሳሳይ ነው በማለት ወንጀልነቱ በግልጽ
ያልተደነገገውን ድርጊት ወይም Aልድርጊት በፈጸሙ ሰዎች ላይ የጥፋተኝነትና የቅጣት
ውሳኔ መሳለፍ የማይችሉ መሆናቸውን Aካትቶ የያዘ መርህ ነው፡፡ በፍታብሔር ህጉ
ዳኞች በማመሳሰል ህግ መተርጎምና መወሰን የሚችሉ ሲሆን በወንጀል ጉዳይ የህጋዊነት
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መርህ በማመሳሰል ወንጀል መፍጠር Aይችልም የሚለውን ሀሳብ የሚያካትትና ዳኞች
በግልጽ

ወንጀልነቱ

ያልተደነገገው

ድርጊት

ወይም

Aልድርጊት

ያልፈጸመን

ሰው

መቅጣት የሌለባቸው መሆኑ ይደነግጋል፡፡
ከላይ የገለጽናቸውን መሰረታዊ ሀሳቦች ያካተተውና በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 22 ንUስ
Aንቀጽ 1 የመጀመሪያው ፓረግራፍ የተካተተው የህጋዊነት መርህ ዝርዝር ይዘት
በወንጀል ህጉ Aንቀጽ 2 ንUስ Aንቀጽ 1 Eስከ ንUስ Aንቀጽ 2 ተደንግጎ Eናገኘዋለን፡፡
ሆኖም

የህገ

መንግስቱ

መሰረታዊ

መርህና

ተፈጻሚነት

Aሰመልክቶ

የሚነሱና

የሚያከራክሩ ነጥቦች Eንዳሉ መገንዘብ ይገባል፡፡
የመጀመሪያው በህገ መንግስቱ ድንጋጌ “ድርጊቱን መፈጸሙ ወይም Aለመፈጸሙ
ወንጀል መሆኑ በህግ ካልተደነገገ በስተቀር” የሚለው Aገላለጽ Aስመልክቶ የሚነሳው
ጥያቄ ነው፡፡ ምን ዓይነት ህግ? የሚለውን ነጥብ በተመለከተ “በህግ ካተደነገገ
በስተቀር”? የሚለው Aገላለጽ የወንጀል ህጉ በግልጽ ባይደነገግም በሌሎች Aዋጆች
ወይም ደንቦች ድርጊቱ ወይም Aለደርጊቱ ወንጀል መሆኑ ከተደነገገና ቅጣት ከተመለከተ
Aዋጅን ወይም የደንቡን ተፈጻሚ መሆን የለባቸው መሆኑን የወንጀል ህጉ Aንቀጽ 3
የተደነገገ በመሆኑ ለችግሩ ግማሸ መፍትሄ ይሰጣል፡፡
ሆኖም Aንድ ድርጊት በህገ መንግስቱ ወንጀል መሆኑን የወንጀል ተጠያቂነትን
Eንደሚያከትል

ተገልፆ

በወንጀል

ህጉና

በሌሎች

Aዋጆች

በወንጀልነት

ባይደነገግ

ድርጊቱን የፈጸመ ሰው በወንጀል ተጠያቂ ይሆናል ወይስ Aይሆንም?
Aንድ ድርጊት በዓለም Aቀፍ የልምድ ህግና Aገሪቱ በፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነት
ወንጀል መሆኑ ተደንግጎ በወንጀል ህጉ ወይም በሌላ Aዋጅ ወንጀል መሆኑ ሳይደነገግ
ቢቀር ድርጊቱን የፈጸመው ሰው በወንጀል ይጠየቃል ወይስ Aይጠየቅም? የሚሉት
ነጥቦት በሚገባ መመርመርና ምላሽ ማግኘት ያለባቸው ናቸው፡፡
ከላይ የተገለጹት መሰረታዊ ነጥቦች በEኛ Aገር ከነበሩ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር ማየት
ያስፈልጋል፡፡ በቀይ ሽብር ወንጀል የተከሰሱ ባለስልጣናት የወንጀል ህጉ በግልጽ
ባይሽርም በፀረAብዮተኞች ላይ ነፃ Eና Aብዮታዊ Eርምጃ መውሰድ የሚፈቅድ Aዋጅ
በደርግ ታውጆ ስለነበር በድርጊታችን በህጉ ስለሆነ በወንጀል ልንጠየቅ Aይገባም የሚል
መከራከሪያ Aንስተው ነበር፡፡
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በሌላ በኩል የኤፌዲሪ ህገ መንግስት Aንቀጽ 28 በሰብዓዊ ፍጡር ላይ የሚፈጸም
ወንጀል የይርጋ የጊዜ ገደብ የማይገድበው በማናቸውም Aካል በይቅርታ ወይም
በምህረት የማይታለፍ ወንጀል Eንደሆነ በግልጽ ደንግጓል፡፡ ሆኖም የወንጀል ህጉ
በሰብዓዊ ፍጡር ላይ የሚፈጸም ወንጀል ዝርዝር ይዘት ምን Eንደሆነ Aይደነገግም፡፡
ከዚህ Aንፃር ዓለም Aቀፍ ደረጃ ወንጀል ናቸው የተባሉ ድርጊቶች መፈጸም በዓለም
Aቀፍ ህግ መሰረት ተጠያቂ Eንደሆነ የወንጀል ክስ ቢቀርብ የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 22
ንUስ Aንቀጽ 1 “በህግ ካልተደነገገ በስተቀር” የሚለውን Aገላለጽ ያሟላል? ወይስ
Aያሟለም? የሚሉት ነጥቦች በዝርዝር ማየት ይጠይቃል፡፡
ለ. የወንጀል ህግ ወደ ኃላተመልሶ የማይሰራ መሆኑ
ከህጋዊነት መርህ ጋር ተያያዥነት ያለው ሌላው መርህ የወንጀል ህግ ወደ ኃላ ሄዶ
ህጉ ከመውጣቱ በፊት ሊሰራ Aይገባውም የሚለው ነው፡፡ ይኸ መርህ የወንጀል ህግ
ህግ ሆኖ ከወጣ በኃላ በሚፈጽሙ ድርጊቶች ወይም Aለድርጊቶች ላይ ብቻ ተጠቃሽ
Eንደተፈፃሚ ሊሆን የሚገባው መሆኑን “prospective application of criminal law”
የሚመለከት ነው፡፡ ህጋዊነት መርህ ተግባራዊ ሊሆንና ተፈጻሚነት ሊኖረው የሚችለው
መሰረታዊ የወንጀል ህግ ድንጋጌዎች /substantive criminal law/ ከመውጣታቸው
በፊት በተፈጸሙ ድርጊቶች ወይም Aለድርጊቶች ላይ ተፈፃሚ Eንዳይሆኑ የሚከለክል
የህግ ገደብ ነው፡፡ የዚህ መርህ ይዘትና ተግባራዊ ተፈጻሚነት በህገ መንግስቱ Aንቀጽ
22 ንUስ Aንቀጽ 1 ሁለተኛው ፓራግራፍና በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 22 ንUስ Aንቀጽ
2 ተደንግጎ Eናገኛዋለን፡፡
የወንጀል ህጉ

መርህ Aንድ የወንጀል ድርጊት የፈጸመ ሰው ወንጀሉን በፈጸመበት ጊዜ

የነበረው የወንጀል ህግ ከሚደነግገው ቅጣት የከበደ ቅጣት የሚደነግግ Aዲስ የወንጀል
ህግ ወይም ሌላ Aዋጅ ወይም ደንብ ወጥቶ ስራ ላይ በዋለበት ጊዜ ተከስሶ ጥፋተኛ ሆኖ
ቢገኝም Eንኳን ወንጀሉን በፈጸመበት ጊዜ ስራ ላይ የነበረው የወንጀል ህግ ከሚደነግገው
ቅጣት በላይ ሊቀጣ Eንደማይገባው በመደንገግ የመንግስትን ስልጣን የሚገድብ ነው፡፡
በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 22 ንUስ Aንቀጽ 1 ሁለተኛ ፓረግራፍ “Eንዲሁም ወንጀሉ
በተፈጸመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈጻሚ ከነበረው ቅጣት ጣሪያ በላይ የከበደ ቅጣት
በማንኛውም ሰው ላይ Aይወስንም” በሚል Aገላለጽ የወንጀል ህግ ወደኃላ ተመልሶ
የማይሰራ መሆኑን ደንግጓል፡፡
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የህገ መንግስቱ ድንጋጌ በመጀመሪያ ህግ Aውጭው የወንጀል ኃላፊነትና ቅጣት
የሚያስከትሉ

Aዋጆችን

ሲያውጅ

Aዋጅ

ከመጽደቁ

በ ፊት

ለተፈጸመ

ድርጊቶች

ተፈጻሚነት ያላቸው መሆኑን በመደንገግ Aዋጆቹን ከመውጣታቸው በፊት ለተፈጸሙ
ጉዳዮች ተፈጻሚ ማድረግ የማይቻል መሆኑን ግልፅ የሚያደርግና የህግ Aውጭውን
ስልጣን የሚገደብ ድንጋጌ ነው፡፡ በሁለተኛ ደረጃ የወንጀል ክስ የማቅረብና የመሟገት
Eንዲሁም ሙግት፣ የፍርድ ሂደት፣ የመስማት፣ ፍርድ የመስጠት ስልጣን ያላቸው
የፍትህ Aካላት በልዩ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር Aንድ የወንጀል ህግ ከመውጣቱ በፊት
በተፈፀሙ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚ Eንዲሆን መጥቀስና ውሳኔ መስጠት የማይችሉ
መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡
የወንጀል ህግ ወደኃላ ተመልሶ መስራት የለበትም የሚለው መሰረታዊ የወንጀል ህግ
መርህ መሰረታዊ ግቡ የህጋዊነት መርህ Eንዲከበር ማድረግና ተከሳሾች ወንጀሉን
ከፈጸሙ በኃላ በሚወጡ የህግ ማEቀፎች በሚደነገጉ ከባድ ቅጣቶች Eንዳይቀጣ
መከላከልና መጠበቅ ነው፡፡ ስለዚህ መርሁ የተከሳሾችን መብትና ጥቅም ለማስከበርና
የመንግስትን ስልጣን ለመገደብ ታስቦ የተፀነሰና በብዙ Aገሮች የወንጀል ህግ ማEቀፎች
ተካትቶ ስራ ላይ የዋለና በዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋት በተለይም በዓለም
Aቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ሁሉ Aቀፍ መግለጫና በዓለም Aቀፉ የስቭልን የፖለቲካ
መብቶች ቃል ኪዳን ስምምነት የተደነገገ ነው፡፡
ይኽ መሰረታዊ መርህ ይዘት ከተነሳበት መሰረታዊ ግብና ሊጠብቀው Eና ሊከላከለው
ከሚገባው መብትና ጥቅም በመነሳት መርሁ ተፈጻሚ የማይሆንበት Aንድ ልዩ ሁኔታ
Aለ፡፡ የወንጀል ህግ ወደኃላ ተመልሶ መስራት የለበትም የሚለው ጠቅላላ መርህ
ተፈጻሚ የማይሆንበት ልዩ ሁኔታ የተከሳሹን መብትና ጥቅም ማEከል ያደረገ ነው፡፡
ይኸውም ድርጊቱ ከተፈጸመ በኃላ የወጣ ህግ ለተከሳሹ ጠቀሚ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ድርጊቱ
ከተፈጸመ በኃላ የወጣው ህግ የሚደነግገው ቅጣት ዝቅተኛ ከሆነ ፍርድ ቤቱ ለተከሳሹ
የሚጠቅመውን Eና ዝቅተኛ ቅጣት የሚደነግገውን ህግ ተፈጻሚ የማድረግ ግዴታና
ኃላፊነት ያለበት መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ Aንቀጽ 22 ንUስ Aንቀጽ 2
ከላይ የተገለጸውን መሰረተ ሀሳብ በሚያካትት ሁኔታ የወንጀል ህግ ወደኃላ ተመልሶ
የሚሰራባቸውን ልዩ ሁኔታዎች ደንግጓል፡፡
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በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 22 ንUስ Aንቀጽ ሁለተኛ ፓረግራፍ የተደነገገው መርህና
መርሁ ቀሪ የሚሆንበት ልዩ ሁኔታ Aስመልክቶ በAንቀጽ 22 ንUስ Aንቀጽ 2
የተደነገገው ድንጋጌ በሚዘረዝር ሁኔታ የወንጀል ህጉ በAንቀጽ 5 Eና Aንቀጽ 6
ተፈፃሚነት ያላቸውን ደንቦች ደንግጓል፡፡
የመጀመሪያው ከህጋዊነት መርህ ጋር ተያያዥነት ያለውና በወንጀል ህጉ Aንቀጽ 5
ንUስ Aንቀጽ 2 የተደነገገው ነው፡፡ ድንጋጌው ድርጊቱ በኤፌዲሪ የወንጀል ህግ መሰረት
ወንጀል ሆኖ በተፃፈውና 1949 በወጣው የወንጀል መቅጫ ህግ Eና በIፌዴሪ የወንጀል
ህግ

ከመውጣቱ

በፊት

የተፈጸመው የወንጀል

በነበሩ

Aዋጆች

Eንደ

ወንጀል

ካል ተ ቆ ጠ ረና

ህጉ ከመጽናቱ በፊ ከሆነ ሊያስቀጣ

የማይቻል

ድርጊቱም
መሆኑን

የሚደነግገው ነው፡፡ ይኽ ድንጋጌ የህጋዊነት መርህን የሚያጠናክርና የህጋዊነት መርህ
ተፈፃሚነት ወሰን የሚያመለክት ነው፡፡ ስለሆነም ከዚህ በፊት በነበሩ የህግ ማEቀፎች
በወንጀልነት ያልተፈረጁና ያልተደነገጉ ድርጊቶች በAዲሱ የወንጀል ህግ በወንጀልነት
ተደንግገው ሲገኙ ድርጊቱ በወንጀል ህጉ በወንጀልነት የተደነገገ መሆኑን ብቻ ሣይሆን
ድርጊቱ የተፈፀመው የወንጀል ህጉ ከመውጣቱ በፊት ከሆነ የተፈፀመበትን ጊዜ
በትኩረት መመርመርና ህጉን ተፈፃሚ ማድረግ የሚገባን መሆኑን የሚደነግግነው፡፡
ሁለተኛው በተሻረው ህግ Eንደ ወንጀል የተቆጠረ ድርጊት የወንጀል ህጉ ከመፅናቱ
በፊት የተፈፀመ በሆነ ግዜ በወቅቱ ስራ ላይ በነበረው የወንጀል ህግ መሠረት ሊወሰን
Eንደሚገባው የሚደነግገው የወንጀል ህጉ Aንቀፅ 5 ንUስ Aንቀፅ 2 ሲሆን ይኽም
የህገመንግስቱን መሠረታዊ መርህ የሚያጠናክር ነው፡፡
ሶስተኛው በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 22 ንUስ 2 የተደነገገው ልዩ ሁኔታ ተግባራዊ
ተፈፃሚነት Eስከምን ድረስና በምን መንገድ መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡ በተሻለለው
የወንጀል ህግ ማEቀፎች በሥራ ላይ በነበሩበት ጊዜ የተፈፀመ ወንጀል ሲኖርና የወንጀል
ህጉ ያንን ድርጊት Eንደ ወንጀል ያልፈረጀው Eና በወንጀልነት ያልደነገገው ሲሆን
በጉዳዩ ተፈፃሚነት ሊኖረው የሚገባው Aዲሱ የወንጀል ህግ መሆን Eንዳለበትና ድርጊቱ
ሊያስከስስም ሆነ ሊያስቀጣ የማይችል መሆኑን ሥራ ላይ በነበረው የወንጀል ህግ
መሰረት ክስ ተጀምሮ Eንደሆነ መቋረጥ Eንደሚገባው የወንጀል ህጉ Aንቀፅ 5 ንUስ
Aንቀፅ 3 ደንግጓል፡፡
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ከዚህ በተጨማሪ የወንጀል ህጉ Aንቀፅ 6 የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 22 ንUስ Aንቀፅ 2
ተፈፃሚነት የወንጀል ህጉ Eንዲፀና ከተደረገ በኋላ Aድራጊው የወንጀል ህጉ ከመውጣቱ
በፊት ላደረገው ወንጀል ሲፈረድበት ወንጀሉን በፈፀመበት ጊዜ ስራ ላይ ከነበረው ሕግ
ይልቅ የኸኛው ሕግ ቅጣት የሚያቀልለት ሲሆን በወንጀል ህጉ የተመለከተው ቅጣት
ይፈፀምበታል፡፡ ፍርድ ቤቱ ይኽ ሕግ የተሻለ መሆኑን የሚወስነው በEያንዳንዱ ጉዳይ
Aግባብነት ያላቸውን የህግ ድንጋጌዎች በመመዘን ነው በማለት ደንግጓል፡፡
ህገ መንግስቱ ዓለም Aቀፍ ተቀባይነት ያለውን የወንጀል ህግ ወደኋላ ተመልሶ መስራት
የለበትም የሚለውን መርህና ይኸ መርሕ ቀሪ የሚሆንበትን ልዩ ሁኔታ በAንቀፅ 22
ደንግጓል፡፡ የወንጀል ህጉም ይህንን ህገ መንግስታዊ መርሕ የሚዘረዝሩት ተፈፃሚ
ለማድረግ የሚያስችሉ ደንቦችን በAንቀፅ5 Eና በAንቀፅ 6 ደንግጓል፡፡ ሆኖም Aሁንም
ቢሆን የህገ መንግስቱን ድንጋጌ ተፈፃሚ የሚሆንባቸውን ሁኔታዎችና የወንጀል ህግ
Aንቀፅ 6 ድንጋጌዎች ትርጉምና ተፈፃሚነት Aስመልክቶ Eስከ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ
ቤት ሰበር ችሎት ድረስ የሚያከራክሩ ጉዳዮች Aሉ፡፡ ይኸውም፣
¾ የመጀመሪያው Aንድ ሰው ወንጀሉን ሲፈፅም ፀድቆ ስራ ላይ ባልነበረ የሥነሥርዓት Eና
የማስረጃ ህግ መሠረት መዳኘት ይገባዋል ወይ? ህግ Aውጭው የሚያወጣው የወንጀል
ሥነሥርዓት Eና የማስረጃ ህግ ማEቀፎች ሕጎቹ ከመውጣታቸው በፊት የወንጀል ድርጊት
በፈፀመ ተከሳሽ ላይ ተጠቃሽና ተፈፃሚ መሆን ይችላሉ ወይስ Aይችሉም? ከሚለው ነጥብ
ጋር የተያያዘ ነው፡፡

¾ ሁለተኛው ፍርድ ቤቱ የተከሳሹን ጥፋተኝነት ከመወሰኑ በፊት ክርክሩ በሚታይበት
ሂደት የዋስትና Eና ሌሎች ተዛማጅ ጥያቄዎች በተከሳሾች ሲቀርቡለት ጥያቄዎች
መነሻ በማድረግ በጉዳዩ ተፈፃሚ መሆን ያለበት ወንጀሉ ሲፈፀም ሥራ ላይ የነበረው
ሕግና በክሱ የተጠቀሰው የህግ ድንጋጌ ነው ወይስ ተከሳሹ ወደፊት ጥፋተኛ ሆኖ
ቢገኝ ሊቀጣ ይችላል ተብሎ የሚታሰበው Aዲሱ የወንጀል ህግ ድንጋጌ ነው የሚለው
ነው፡፡
በAጠቃላይ ሲታይ የህጋዊነት መርህና የወንጀል ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ የማይሠራ
መሆኑ በህገ መንግስቱ ተደንግጓል፡፡ የወንጀል ህጉ Eና ሌሎች የወንጀል ተጠያቂነት
የሚያስከትሉ የህግ ማEቀፎች ሥራ ላይ ስናውል የዚህን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ
መሠረታዊ ግብ Eና ከድንጋጌው ይዘት ጋር በሚጣጣም መንገድ መተርጎምና ተፈፃሚ
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በማድረግ ለህገ መንግስታዊ መርሁ ተገዥ መሆን ህገ መንግስቱን የማክበር ግዴታችንን
መወጣት ህገ መንግስታዊ መርሁን በማስፈፀም ህገ መንግስቱን የማስከበር ግዴታና
ኃላፊነታችንን መወጣት ይገባናል፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. በህገ

መንግስቱ

የማይገድበው

በምህረትና

ወንጀል

መሆ ኑ

በይቅርታ

የማይታለፍና

የተደነገገው

በሰብዓዊ

የይርጋ
ፍጡር

የጊዜ

ላይ

ገደብ

የሚፈፀሙ

ወንጀሎች (crimes against humanity) Eና በዘር ማጥፋት ወንጀል(genocide)
መካከል ያለው መሠረታዊ ልዩነት Aስብለው ያስባሉ? ለምን?
2. በሰብዓዊ

ፍ ጡር

ላይ

የሚፈፀም

ወንጀልና

በጦር

ወንጀሎች

መካkል

ያለው

Aንድነትና ልዩነት ምንድነው ብለው ያስባሉ? ለምን?
3. ወንጀል መሆኑ በህገ መንግስቱ የተገለጠውን በሰብዓዊ ፍጡር ላይ የሚፈፀም
ወንጀል ዝርዝር ይዘት በወንጀል ህጉ ተደንግጓል ብለው ያስባሉ? ለምን?
4. በወንጀል ህጉ በዝርዝር ባይገለፅም በህገ መንግስቱ ወንጀል መሆኑን የተገለፀ
ድርጊት በፈፀሙ ሰዎች ላይ በተመሣሣይ ሁኔታ የተደነገጉ የወንጀል ቅጣት ህግ
ድንጋጌዎች ተፈፃሚ Eንዲሆንባቸው ክስ ቢቀርብ የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 22 ንUስ
Aንቀፅ 1 የተደነገገውን የህጋዊነት መርህ ይጥሳል ብለው ያስባሉ ?ለምን?
5. በIፊዲሪ የወንጀል ህግ በወንጀልነት ያልተዘረዘሩ ነገር ግን በዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ
መብትና በዓለም Aቀፍ የወንጀል ህግ ዓለም Aቀፍ ወንጀል መሆናቸው የተደነገጉ
ድርጊቶችን የፈፀሙ ሰዎች በዓለም Aቀፍ ህግ መሠረት Eንዲቀጡ የሚጠይቅ ክስ
Aቃቤ ህግ ቢያቀርብ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 22/ለ/ ድንጋጌዎች የሚጥስና ጉዳይ
መታየት የሌለበት ነው ብለው ያስባሉ? ለምን?
6. በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 28 ድንጋጌዎች መሠረታዊ ዓላማና ግብ ምንድን ነው? በዚህ
ድንጋጌ በከባድ ወንጀልነት የተገለፀና በወንጀል ህጉ በወንጀልነት ያልተደነገጉ
ወንጅሎች Aሉን ?
7. የወንጀል የሥነ ሥርዓት ሕግና የማስረጃ ህግ ወደኋላ ተመልሶ የሥነሥርዓት ሕጉ
ከመውጣቱ በፊት ለተፈፀሙና በዳኝነት በመታየት ላይ ላሉ ጉዳዮች ተፈፃሚ መሆን
የለባቸውም የሚለው ክርክር ህገ መንግስታዊ መሠረት Aለው ብለው ያስባሉ?
ለ ምን?
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8. ወንጀል በማመሳሰል መፍጠርና ማለትም በወንጀል ህጉ Aንቀፅ 2 ንUስ Aንቀፅ 3
Eና የወንጀልን ህግ በመተርጎም ማለትም በወንጀል ህጉ Aንቀፅ 2 ንUስ Aንቀፅ 4
መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
9. ፍርድ ቤቱ Aዲሱ የወንጀል ህግ ከመውጣቱ በፊት በተፈፀመ ድርጊት ለተከሰሰው
ተከሳሽ ላይ ተፈፃሚ ሊሆን የሚገባው Aዲሱ የወንጀል ህግ ነው ወይስ ድርጊቱ
ሲፈፀም ሥራ ላይ የነበረው ህግ የሚለውን በማመዛዘን የሚመርጠው በተከሳሽ ላይ
የጥፋተኝነት ውሣኔ ከሰጠ በኋላ ነው ወይስ ዓቃቤ ህግ ክሱን ካቀረበበት ጊዜ ጀምሮ
በክርክርና በሙግት ጊዜ ጭምር የሚለውን ነጥብ ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 22 ንUስ
Aንቀፅ 2 Eና ከወንጀል ህጉ Aንቀፅ 6 Aንፃር Eንዴት ይተረጉሙታል/ይመልሱታል?
1.4.2 በAንድ ወንጀል ድጋሚ ቅጣት ስለመከልከሉ
በዓለም

Aቀፍ

የሰብዓዊ

መብት

ህግጋት

የተደነገገውና

የIፊድሪ

ህገ

መንግስት

በመሠረታዊ የወንጀል ህግ መርህነት የደነገገው ሌላው መርህ Aንድ ሰው በAንድ
የወንጀል

ድርጊት

ክስ ቀርቦበት

የመጨረሻ

በሆነ ውሣኔ

ጥፋተኝነቱ

ተረጋግጦ

በተቀጣበት ወይም በነፃ በተለቀቀበት ወንጀል Eንደገና መከሰስና መቀጣት የለበትም
የሚለው ነው፡፡ ይኸ መርህ መንግስት Aንድ ጊዜ ክስ Aቅርቦበት ተከራክሮ የመጨረሻ
ፍርድ በተሰጠበት ድርጊት በሌላ ጊዜ ተከሳሹን በድጋሚ ለመክሰስና ለማስቀጣት
የማይችል መሆኑን በመደንገግ ሰዎችን በተደጋጋሚ ከሚቀርብ የወንጀል ክስ ስጋት
ውስጥ Eንዳይወድቁ ለመከላከል ለዜጎች የተረጋጋ ሰላማዊ ኑሮ ዋስትና Eና ጥበቃ
የሚያሰጥ ነው፡፡
ይህንን ዓለም Aቀፍ ተቀባይነት ያለው መርህ ህገ መንግስቱ በAንቀፅ 23 “ማንኛውም
ሰው በወንጀል ሕግና ሥነ ሥርዓት መሠረት ተከስሶ የመጨረሻ በሆነ ውሣኔ
ጥፋተኝነቱ በተረጋገጠበት ወይም በነፃ በተለቀቀበት ወንጀል Eንደገና Aይከሰስም ወይም
Aይቀጣም” በማለት ደንግጓል፡፡
Aንድ ሰው በወንጀል ህግና በወንጀል ሥነሥርዓት ተከስሶ የመጨረሻ ፍርድ በተሰጠበት
ጉዳይ ጥፋተኛ ሆኖ ተቀጥቷል ወይም በነፃ ተለቋል የሚለው መከራከርያ በመጀመሪያ
የክስ መቃወሚያነት የሚያቀርብ መብት መሆኑን የወንጀለኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሕግ
ቁጥር 130 የተደነገገ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ያቀረበውን ማስረጃ የክስ መቃወሚያ
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በመመርመር ውሣኔ መስጠት ያለበት መሆኑ በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ
ቁጥር 131 ተደንግጓል፡፡

የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 23 መሰረታዊ ግብና ዓላማ

Aን ድ

ሰው ተከስሶ ጥፋተኛ ተብሎ በተቀመጠበት ወይንም በነፃ በለቀቀበት ድርጊት በተለያየ
የወንጀል ርEስ Eና በተለያየ ጊዜ ተደጋጋሚ ክስ ከማቅረብና ተከሳሹን ከመጠየቅ
ለመገደብና ለተከሳሽ ከወንጀል ክስ ስጋት ነፃ ማድረግና የተረጋጋ ህይወት Eንዲመራ
ዋስትና Eና ጥበቃ መስጠት ነው፡፡
ይኸ መሠረታዊ ነጥብ Eንዳለ ሆኖ በህገ መንግስቱ የተደነገገው ድንጋጌ መሰረታዊ
ይዘት በEለት ከEለት የክስ Aቀራረብ የሙግትና የፍርድ ሥራ Aሰጣጥ ከሚታዮ
ስህተቶችና ከሚፈጠሩ ችግሮች Aንፃር Eንዴት መተርጎምና ተፈፃሚ መሆን ይገባዋል
የሚለው ነጥብ Aከራካሪ መሆኑ የሚሸሸግ Aይደለም፡፡ የAፈፃፀም ስህተቶቹ በክስ
Aቀራረብ ወይም ፍርድ በሚወስነው Aካል የሚፈፀሙ የተለያዮ ገፅታዎች ያላቸው
ሲ ሆኑ

ሁሉንም

በንድፈሀሳብ

መልክ

ለመዘርዘር

የማይችል

በመሆኑ

ካጋጠሙ

ተጨባጭ ጉዳዮች በመነሳት ሠልጣኞቹ የሚከተሉት ነጥቦች ከድንጋጌው ጋር በማገናዘብ
Eንዲመረመሯቸው Aቅርቤያቸዋለሁ፡፡
•

Aቃቤ ህግ በመጀመሪያ ከፍተኛ ቅጣት Eና ኃላፊነት በሚያስከትል የወንጀል ድንጋጌ
ተጠያቂ የሚሆን ሰው በከባድ ስርቆት መከሰስ የሚገባውን በስርቆት ወንጀል ክስ
Aቅርቦ ማስረጃ Aሰምቶ ተከሳሽ ጥፋተኛ ተብሎ ከተቀጣ በኃላ በዚያው የወንጀል
ድርጊት

በሌላ

ጊዜ

ከባድ

ስርቆት

ወንጀል

ፈፅ ሞል

የሚል

ክስ

ቢያቀርብ

የህገመንግሥቱ Aንቀፅ 23 በመጥቀስ ተከሳሹ የሚያቀርበው የመጀመሪያ ክስ
ተቃውሞ ተቀባይነት ይኖረዋል ወይስ Aይኖረውም?
•

በግ መስረቁ

ተጠቅሶ በቀበሌው Aስተዳደር የተከሰሰ ተከሳሽ ከተከላከለ በኃላ

ጥፋተኛ ተብሎ በሶስት ወር Eሥራት Eንዲቀጣ ወሰነበት፡፡ በውሣኔውም ይግባኝ
ጠይቆ ወረዳ ፍርድቤት ቢያቀርብ ፀናበት ፡፡ ተከሳሹ ቅጣቱን ከፈፀመ በኋላ በዚያው
ጉዳይ የወረዳው Aቃቤ

ህግ የወንጀል ህግ ጠቅሶ ክስ Aቀረበበት፡፡

ምን ይበይናሉ?

ለ ምን?
•

Aቃቤ ህግ ሥልጣን ያለው ፍርድቤት በተከሳሹ ላይ የወንጀል ክስ Aቅርቦ ተከሳሹ
የEምነት ክህደት ቃል ከሰጠ በኃላ Aቃቤ ህግ ለሶስት ቀጠሮ ማስረጃ Eንዲያቀርብ
ፍርድቤቱ በተደጋጋሚ ትEዛዝ ሰጠ፡፡

Aቃቤ ህግ ምስክሮቹን ስላላቀረበ በAራተኛው
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ቀጠሮ ፍርድቤቱ Aቃቤ ህግ ማስረጃ በማቅረብ የተከሳሽን ጥፋተኝነት ስላላስረዳ
ተከሳሽ በወንጀለኛ መቅጫ ሥነሥርዓት ሕግ ቁጥር141መሠረት በነፃ ለቅቄዋለሁ
የሚል ትEዛዝ ሰጠ፡፡ Aቃቤ ህግ ይግባኝ በማለት ትEዛዙን Aላሻረም፡፡ ከሶስት ወር
በኋላ ምስክሮቹ ተገኙAቃቤ ህግ

ክሱን ለማንቀሳቀስ በተፈለገበት ጊዜ ተከሳሽ

የህገመንግስቱን Aንቀፅ 23 በመጥቀስ ተቃውሞ ምን Aይነት ትEዛዝ ወይም ብይን
ይሰጣሉ?ለምን ?
•

ተከሳሽ ላይ በሰው መግደል ወንጀል
ሥር ነገር ሥልጣን

Aለመኖር

የተሰጠው የጥፋተኝነት ውሣኔ በፍርድ ቤቱ

በይግባኝ ወይም በሰበር ከተሻረ በኋላ Aቃቤ ህግ

በዚያው ጉዳይ ሌላ ክስ ስልጣን ያለው ፍ/ቤት Aቀረበ፡፡ በዚህ ጉዳይ የህገ መንግስቱ
Aንቀፅ 23 ሊጠቀስና ተፈፃሚ ሊሆን ይችላል?
•

በተከሳሽ

የተጭበረበረ ማስረጃ በማቅረብና የAቃቤ ህግን ማስረጃዎች በመደለል

ወይም በማስፈራራት ነፃ የወጣ መሆኑን የሚያረጋግጥ Eርግጠኛ ማስረጃ ፍርድ
ቤት ውሣኔ ከሰጠ ከAንድ ዓመት በኋላ ተገኝ ፡፡ Aቃቤ ህግ ፍርዱ Eንደገና
Eንዲታረም ለመጠየቅ ይችላል?

በወንጀል ጉዳይ Aቃቤ ህግ ፍርድ Eንዲታረም

የሚያቀርበው ጥያቄ የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 23 Eንዴት ያዩታል?
•

በፍታብሔር ሥነ ሥርዓት Aንቀፅ 6 ንUስ Aንቀፅ 1 የተደነገገው Aይነት ድንጋጌ
ያለው የወንጀል ሥነሥርዓት ሕግ ቢፀድቅ ህገመንግስቱ Aንቀፅ 23 ጋር ይጣጣማል
ብለው ያስባሉ ? ለምን?

•

ከላይ የተገለፁትና ሌሎች ያልተነሡ በርካታ ሁኔታዎች የህግ መንግስቱን Aንቀፅ 23
Aፈፃፀም Eና Aተረጓጎም የሚመለከት የሚነሡ Aከራካሪ ነጥቦች በመሆናቸው Eና
ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ነው ፡፡

ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 23 Aቀራረፅና ይዘት ለመረዳት የሚቻለው Aንድ ሰው
ያቀረበውን የወንጀል ክስ በAንድ ጉዳይ ደግሞ ያለመከሰስና ያለመቀጣት መብት የሚጥስ
ነው ብሎ ለመከራከርና ተፈፃሚ ማድረግ የሚቻለው፣
¾ ተከሳሹ በመጀመሪያ በወንጀል ህግና ሥነሥርዓት ሕግ መሠረት የተከሰሰ ሲሆን
¾ ተከሳሹ በተከሰሰበት ወንጀል መጨረሻ በሆነ ፍርድ ጥፋተኛ ሆኖ ከተቀጣ ወይም
በነፃ የተለቀቀ Eንደሆነ ነው፤፤
ሆኖም Eነዚህ መስፈርቶች ከተግባራዊ የEለት ከEለት የፍርድ ሥራ ሒደት መተርጎም
ቀላል Eንዳይሆንና የዚህ Aይነት Aከራካሪ ጉዳይ ሲያጋጥም የፌዴራል ጠቅላይ
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ፍርድቤት ሰበር ችሎት የሰጠውን Aስገዳጅ የህግ ትርጉምና ህገመንግስታዊ ድንጋጌው
ሊያሳካው የሚፈልገውን ግብና ዓላማ መሠረት በማድረግ መፍታት ያስፈልጋል፡፡
ከዚህ ህገመንግስታዊ መርህ ጋር Aብሮ መታየት ያለበት የወንጀል ሥነ ሥርዓት ህግ
ቁጥር 184 ነው ፡፡ ምክንያቱም Aንድ በድርጊቱ ከዚህ በፊት ተከሳሽ የመጨረሻ ፍርድ
ተሰጥቶ ተቀጥቸበታለሁ ወይም በነፃ ተለቅቄበታለሁ በማለት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ
መቃወምያ ያቀረበው ተከሳሽ ፍርድቤቱ ተቃውሞውን ውድቅ ካደረገበት ይግባኝ ማቅረብ
Eንደማይፈቅድለት የመጨረሻ

ውሳኔ Eስኪሰጥ መጠበቅ Eንዳለበት የወንጀለኛ መቅጫ

ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 184 ይደነግጋል ፡፡ ይኽ የሥነሥርዓት ሕግ ድንጋጌ ተከሳሹ
ህገ መንግስታዊ መብቱን በወቅቱ ተከራክሮ ለማስከበር Eድል የሚሰጥ ነው? የሚለው
ሀሳብ መታየት Aለበት፡፡
የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 23 ትርጉምና የተፈፃሚነት ወሰን Aስመልክቶ የሚነሱ Aከራካሪ
ጉዳዮች በህግ መንግስቱ Aንቀፅ13 ንUስ Aንቀፅ 2 መሠረት Iትዩጵያ ከተቀበለቻቸው
ዓለም Aቀፍ የሰብAዊ መብቶች ቃልኪዳን ስምምነት ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ

የህገ

መንግስቱ Aንቀፅ 23 ተፈፃሚነት ወሰን ለመረዳት መመርመር ያስፈልጋል፡፡
በAጠቃላይ የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 23 በAንድ በኩል መንግስት በAንድ ድርጊት በተለያየ
የወንጀል Eርስና የህግድንጋጌ በመጥቀስ ወይም ተመሳሳይ የወንጀል ህግ ድንጋጌ
በመጥቀስ ተከሳሹ ተከስሶ በፍርድቤት በተሰጠ የመጨረሻ ፍርድ ነፃ ያወጣውን ወይም
የተቀጣውን ሰው Eንዳይጠይቅ ነው፡፡ ተከሳሹ በወንጀል ክስና ጭንቀት ሥጋት
Eንዳይሸማቀቅ

የመንግስትን

ስልጣን

የሚገደብ

ተከሳሹ

በወንጀል

ተከስሶ

በነፃ

በተለቀቀበት ወይም በተቀጣበት ጉዳይ ላይ ሌላ የወንጀል ክስና ተጠያቂነት ይመጣብኛል
ከሚል ስጋት ተላቅቆ የተረጋጋ ህይወት Eንዲኖር የማድረግ ዓላማና ግብ ነው፡፡ በሌላ
በኩል የህገ መንግስቱ ድንጋጌ በወንጀል ተከስሰው የመጨረሻ ፍርድ ሣያገኙ በተከሳሽ
መጥፋት በምስክሮች መቅረት ክሱ ሥልጣን በሌለው ፍርድ በማቅረብ የAቃቤ ህግ
ክሱን በማንሳቱ የAቃቤ ህግ ክስ የተሟላ ባለመሆኑና ተከሳሽም ባለመቅረቡ Eና በሌሎች
ምክንያቶች ክርክሩ በመቋረጡ ምክንያት ወንጀል የፈፀሙ ሰዎች ከወንጀል ኃላፊነትና
ተጠያቂነት ለማምለጥ የህገ መንግስቱን መርሆዎችን መሸሸጊያ Eንዳያደርጉት ለመግለፅ
በሚያስችል Aግባብ የተደነገገ መሆኑን ለመረዳት ይቻላል፡፡
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የመወያያ ጥያቄዎች
1. የወንጀል ክሱ በይርጋ የሚታገድ መሆኑ ተገልጾ ከተዘጋ በኃላ Aቃቤ ህግ በዚያው
ጉዳይ ሌላ የወንጀል ክስ ማለትም የይርጋው ጊዜ ረጅም የሆነ ድንጋጌ በማጥቀስ ክስ
ቢያቀርብ የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 23 ተፈፃሚነት ይኖረዋል ብለው ያስባሉ? ጉዳዩን
ለማብራራት Aቃቤ ህግ በመጀመሪያ ተከሳሽ የሰረቆት ወንጀል ፈፅሟል በማለት
የወንጀል ክስ በተከሳሽ ላይ Aቀረበ ፡፡ ተከሳሹ የወንጀል ክስ ማቅረብያ ጊዜው
Aልፎል በማለት ተከራከረ፡፡ ፍርድ ቤቱ የወንጀል ክስ የይርጋ የጊዜ ገደብ Aልፏል
በማለት ትEዛዝ ሰጥቶ መዝገቡ ተዘጋ ፡፡ ከዚህ በኋላ Aቃቤ ህግ ተከሳሽ ከባድ
የስርቆት ፈፅሟል በማለት በዚያው ጉዳይ ክስ Aቀረበ ተከሳሹ የህገመንግስቱን Aንቀፅ
23 Eና የሥነሥርዓት ህጉን 130 በመጥቀስ ተከራከረ፡፡ ምን ይበይናሉ?
2. ከላይ ከAንድ Eስከ ዘጠኝ በተደረደሩት ሁኔታዎች ከህገመንግሥቱ Aንቀፅ 23
ድንጋጌ Aንፃር Eንዴት Aያችሁት፡፡
1.4.3 የEኩልነት መርህ
(ሀ) የEኩልነት መርህ መሠረታዊ ይዘትና ተፈፃሚነት
በዓለም Aቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ሌላው የወንጀል ህግ መሠረታዊ መርህ
የEኩልነት መርህ ነው፡፡ የEኩልነት መርህ የዓለም Aቀፍ የሰብAዊ መብት ህግ
የመጀመሪያ መርህ ብቻ ሳይሆን ሰብAዊ መብት የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ክቡርነት
የመነጨ መሆናቸው Aንደኛው መግለጫ ነው፡፡

የEኩልነት መርህን ለማስከበር

ማንኛውንም የዘር መድሎ ለማስወገድ የቃል ኪዳን ስምምነት ድንጋጌዎችና በEያንዳንዱ
የሰብAዊ መብት ስምምነት Aድሏዊ Aሰራርን የሚያወግዱ Eና የEኩልነት መርህን
የሚያራምዱ ድንጋጌዎች Aካትተዋል፡፡ ህገ መንግስቱ ይህንን የEኩልነት መርህ በAንቀፅ
25 በመደንገግ

በሰዎች መከከል ልዩነት ሣያደርግ በሕግ Eኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል፡፡

በዚህ ረገድ በዘር በብሔረሰብ በፖለቲካ በማህበራዊ Aመጣጥ በሀብት በትውልድ ወይም
በሌላ Aቋም ምክንያት ልዩነት ሣይደረግ ሰዎች ሁሉ Eኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና
የማግኝት መብት Aላቸው ባመለት በAንቀፅ 25 ደንግጓል ፡፡
ይኸ መንግስታዊ መርህ በመጀመሪያ ደረጃ የሰዎችን በዘር በብሔረሰብ በፖለቲካ
በማህበራዊ Aመጣጥ በሀብት በትውልድ ወይም በሌላ Aቋም ምክንያት ልዩነት
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የሚያደርጉና AድሎAዊ ይዘት ያላቸው ህጎች ህግ Aውጭዎች ሊያወጣ Eንደማይገባውና
በህግ ፊት ሁሉም ሰዎች በEኩልነት መታየት Eንዳለባቸው የሚደነግግ ነው፡፡ በህገ
መንግስቱ

የተፈቀዱና

ወደኃላ

የቀሩ

ብሔረሰቦችንና

ሕዝቦችን

ወይም

የ ሴ ቶ ችን

የEኩልነት መብት ለማረጋገጥ ታስበው የሚሰጡ ድጋፎችን ህጋዊ መሠረት ለመሥጠት
ከሚወጡ ሕጎች በስተቀር ሌሎች ህጎች ሁሉም ሰዎች በEኩል ሁኔታዎች መነሻ
በማድረግ Aድላዊ የሆነ የህግ ማEቀፎች ሊታወጅ የማይገባ መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡
ሁለተኛው ነጥብ ህጎች በሁሉም ሰዎች መብትና ነፃነት Eኩል ጥበቃና ዋስትና
የሚሰጡና ህጎቹም ተግባራዊ ሲሆንና ሲፈፀሙ በሁሉም ሰዎች ላይ በEኩል ደረጃ
ሊፈፀሙ የሚገባቸው መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡ የወንጀል ህጉ ይህንን መሠረታዊ
መርህ

መሠረት

በማድረግ

የተደነገገና

ተ ፈፃሚ

የሚሆን

በመሆኑ

በAንቀፅ

4

የመጀመሪያው ፓራግራፍ በግልፅ ደንግጓል፡፡
የወንጀል ህጉ በሕግ ፊት Eኩል መሆን በሚል ርEስ ሥር የወንጀል ህግ የሰውን
የማህበራዊ ኑሮ ደረጃን የዘርን የብሔርን የብሔረሰብን የቀለምን የፆታን የቋንቋን
የሓይማኖትን ልዮነት ሳያደርግ በሁሉም በEኩል ተፈፃሚ ይሆናል በማለት በAንቀፅ 4
በመጀመሪያው ፓራግራፍ ይደነግጋል፡፡ በህገ መንግሰቱና በወንጀል ህግ የተደነገገው
የEኩልነት መርህ በወንጀል ህጉ በድርጊት ወይም በAለድርጊት (ተዓቅቦ) ቢፈፅሙ
የወንጀል ተጠያቂነትና ኃላፊነት ያስከትላሉ ተብለው ከተዘረዘሩ ወንጀሎች Aንደኛውን
ወይም ከAንድ በላይ የሆነ ወንጀል የፈጸመ ማናቸውም

ሰው የወንጀል ስራው የዘር

የሐይማኖት የብሔር የማሕበራዊ የብሔር ብሔረሰብ የማሕበራዊ Aመጣጥ የፖለቲካ
Aቋም የIኮኖሚ Aቋም Eናሌሎች ከግለሰብ ማንነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ከግምት
ውስጥ ሣይገቡ በወንጀል ህግ መሰረት ሊከሰስና በEኩል ደረጃ ሊጠየቁ Eንደሚችል
የሚደነግጉ ናቸው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በወንጀል ህጉ የተዘረዘሩ ወንጀሎች በተፈጸሙ ጊዜ መንግስት
የወንጀሉ ሰለባ የሆነውን ሰው ግላዊ ማንነት ምክንያት ልዮነት ሣያደርግ የወንጀል
ምርምር በማከናወን ማስረጃ በማቅረብ ወንጀል የሠራውን ተጠያቂ የሚያደርግ ግዴታና
ኀላፊነት ያለበት መሆኑን የሚደነግጉ ናቸው፡፡ ከላይ የተገለፀው የድንጋጌዎቹ መሰረታዊ
ይዘት Eንደተጠበቀ ሆኖ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 25 የተደነገገው ሰዎች ሁሉ Eኩልና
ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኝት መብት Eና በወንጀል ህጉ Aንቀፅ 4 የተደነገገው
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የወንጀል ህግ በሁሉም ላይ Eኩል ተፈፃሚ የመሆን መርህ የህጎቹን መሠረታዊ ይዘት
ብቻ ህጎቹ መደንገጋቸው ብቻ

ሣይሆን ህጎቹ በተግባራዊ Aፈፃፀማቸው በEኩል ደረጃ

ተግባራዊ መሆን Aለባቸው፡፡
ይኽ ደግሞ የፍትህ Aካላቱን ከAድሏዊ Aሠራር የፀዳ Aገልግሎት Eና በገለልተኛነት
ኃላፊነታቸውን ከመወጣት ጋር የጠበቀና ተጨባጭ የሆነ ግኙኝነት ያለው ነው፡፡ በህግ
ፊት Eኩል የመሆን መርህ ከላይ ከገለፃቸው በተጨማሪ ሁሉም ሠዎች በፍርድ ቤቶችና
በሌሎች ፍርድ ሰጭ Aካላት ፊት በEኩልነት የመታየት መብትና ነፃና ገለልተኛ በሆነ
ፍርድ ቤት ፍትሕ የሆነ ዳኝነት

የማግኝት መብትን የሚያካትት Eንደሆነ ዓለም Aቀፍ

የሲቪል የፖለቲካ መብቶች ስምምነት Aንቀፅ 14 ንUስ Aንቀፅ 1 ተደንግጓል፡፡
ከዚህ Aንፃር ስንመለከተው ዳኞች ሥራቸውን ከማናቸውም ግለሰብ ወይም Aካል ተፅኖ
ነፃ ሆነውና ህጎችን መሠረት በማድረግ የዳኝነት ሥራቸውን የሚወጡ መሆናቸውን
ዳኞች ከማናቸውም መድሎ ነፃ Eና ገለልተኛ ሆነው የዳኝነት ተግባራቸውን የማከናወን
ግዴታንና ኃላፊነታቸውን የህገ መንግሰቱ Aንቀፅ 79 ንUስ Aንቀፅ 2Eና 3 ድንጋጌዎች
መሠረት ለማከናወን ካልቻሉ በህግ ፊት በEኩልነት የመታየትና Eኩል የህግ ጥበቃ Eና
ዋስትና የማግኝት መብት በተሟላ ሁኔታ ሊረጋገጥ Aይችልም፡፡ ከዚህ Aንፃር የፍትህ
Aካላት ያላቸውን ከባድ ኃላፊነት መረዳትና ህገ መንግስታዊ መርሁን ተፈፃሚ ለማድረግ
በትኩረት መሥራት Aለባቸው፡፡

የመወያያ ጥያቄዎች
1. የወንጀል ህጉን ግብና ዓላማ መሠረት በማድረግ በወንጀል ህጉ Aንቀፅ 41
Eንደዚሁም በወንጀል ህግ ከAንቀፅ 52 Eስከ Aንቀፅ 56 የተደነገጉትን ሁኔታዎች
መነሻ በማድረግ ዳኞች የቅጣት መጠንና የቅጣቱን Aፈፃፀም Aስመልክቶ የተለያዮ
ውሣኔ ይሰጣሉ፡፡ ይኽ ከህገ መንግስቱ የEኩልነት መርህ የሚቃረን ነው ብለው
ያስባሉ ? ለምን?
2. የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 25 Eና የወንጀል ህጉ Aንቀፅ 4 ሁለተኛው ፓራግራፍ
የተደነገጉ ጉዳዮች በማጣጣም ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል? ለምን
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3. የወንጀል ህጉ ተፈፃሚነት

Aስመልክቶ በህገ መንግስቱ የተደነገጉ ልዮ ሁኔታዎች

Aሉ ብለው ያስባሉ? በዓለም Aቀፍ ህግ የተደነገጉትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ልዮ
ሁኔታዎች ምንድን ናቸው፡፡
4. የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 25 መሠረታዊ ግብና ዓላማ Eንደዚሁም ሁለቱ ድንጋኔዎች
ተፈፃሚ በሚሆኑበት ጊዜ ጥንቃቂ ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ምንድ ናቸው?
5. የAንዲት Aገር Aምባሳደር በIትዮጵያ ውስጥ Eያለ የሰው መግደል ወንጀል
መፈፀሙ ቢረጋገጥ Aምባሳደሩን በቁጥጥር ስር መዋል፤ በወንጀል መክሰስና ጥፋተኛ
ብሎ Eንዲቀጣ መወሰን በሌላ Aነጋገር የወንጀል ህጉን ከማናቸውም ዜጋ ጋር
በEኩል ደረጃ ተፈፃሚ ማድረግ ይቻላል? ለምን?
1.4.4. የሰብዓዊነት መርህና Iሰባዓዊ ቅጣትና Aያያዝ ስለመከልከሉ፡፡
በተለያዩ ሀገሮች የወንጀል የህግመEቀፎች በመሠረታዊ መርህነት የተደነገጉ መሰረታዊ
መርህ የሰብኣዊነት መርህ ነው፡፡ ይኽ መርህ ማናቸውም የተፈጥሮ ሰው ወንጀል
ፈፅመሀል ተብሎ በተጠረጠረበት በተከሰሰበትና ጥፋተኛ ሆኖ ቅጣት በሚወሰንበት ጊዜ
በሰብዓዊ ፍጡርነት Eውቅና Eና ጥበቃ ሊሰጠው የሚገባው መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡
ማናቸውም ሰው በየትኛውም ሥፍራ ሰው መሆኑ በህግ ፊት Eውቅናና Eና ጥበቃ
ሊሰጠው የሚገባው መሆኑ በዓለም Aቀፍ የሰባዓዊ መብት

ህግ የተደነገገ ሲሆን የህገ

መንግስቱ Aንቀፅ 24(2) መንኛውም ሰው በማናቸውም ሥፍራ በሰብዓዊነቱ Eውቅና
የማግኝት መብት ያለው መሆኑን ይደነግጋል፡፡
ይኸ መሰረታዊ መርህ መንግስት በግዛት ክልሉ ውስጥ የሚገኝ Aንድ ሰብዓዊ ፍጡር
የፈፀመው ወንጀል ከባድ ሰብዓዊና ቁሣዊ

ውድመት ያስከተለ የሰውየው ወንጀል

Aፈፃፀም በተለያየ ሁኔታ ጨካኝና ነውረኛ መሆኑን በመመዘን ተፈጥሯዊ ሰብዓዊ
ክብሩን ለመግፈፍና በEንሰሳትነት ወይም በሌላ ግዙፍነት ያለው ቁስነት ሊፈረጅና
ሊመድበው የማይችል መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡
መርሁ መንግስት የሚደነግገው የወንጀል ቅጣት የሰውን ተፈጥሯዊ ክቡርነት የሚገስስ
መሆን

የሌለበት

መሆኑንና

ፍርድ

ቤቶ ች

የሚወስኑት

የቅጣት

ው ሣኔ

ሰብዓዊ

ፍጡርነትን Eውቅና የሰጠና ያከበረ መሆን ያለበት መሆኑን ይደነግጋል፡፡ ይኸም መርህ
ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ10(1) ጋር ተጣምሮ መታየት Aለበት፡፡
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ሁለተኛው መርህ ከመጀመሪያው ጋር የተያያዘ ነው፡፡ Aንድ ሰው ምንም ያድርግ ምንም
ከሰብዓዊና ተፈጥሮዊ ክቡርነቱ ዝቅ በማድረግ Eንደ Eንስሳ ወይም ልዩነት

ያለው ቁስ

መቁጠርና መገሰሰ የማይቻል ከሆነ በወንጀል ተጠርጥሮ ሲያዝ ሲከሰሰና የወንጀሉ
ጥፋተኛ ሆኖ ቅጣት ሲወሰንበትና የተፊረደበትን ቅጣት ሲፈፀም ለሰብዓዊና ተፈጥሮዊ
ክቡርነቱን Eወቅና የሚሰጥ ሁኒታ መፈፀመ Aለበት የሚለው ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር
Iሰብዓዊና ጭካኔ የሞላበትና Aዋራጅ Aያያዝ ዓለምAቀፍ ክልከላ ከተደረገበትና በዓለም
Aቀፍ ወንጀልነት ከተፈረጀ ዓመታት ተቆጥራዋል፡፡
ህገ መንግስቱ ማንኛውም ስው ጭካኔ ከሞላበት Iሰብዓዊ ከሆነ ወይም ክብሩን
ከሚያዋርድ Aያያዝ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት Eንዳለው በAንቀፅ 18 ንUስ
Aንቀፅ 1 ይደነግጋል፡፡ ይኸ ህገ መንግስታዊ መርህ ህግ Aውጭው የሚያውጀው
የወንጀል ህግና የሚደነግገው ቅጣት ጭካኔ የሞላበት IሰብAዊ

የሆነና

ክ ብሩ ን

የሚያዋርድ መሆን የሌለበት መሆኑን ህገ መንግስቱ ከመፅደቁ በፊት ሲሠራባቸው
በነበሩ ህጎች የተደነገጉ የዚህ Aይነት ቀጣቶች መሻርና ማስወገድ ያለበት መሆኑን
የሚደነግግ ነው፡፡ በሌላ በኩል ቅጣት የሚወስኑና ህጉን ተፈፃሚ የሚያደርጉት Aካላት
ማናቸውም ጭካኔ የሞላበት Iሰብዓዊ የሆነ የተያዘውን ወይም በፍርድ የተቀጣውን
ሰው ሰብዓዊ ክብር ከሚያዋርድ ማናቸውም ተግባር ከመፈፀም የመታቀብ ግዲታ
ያለባቸው መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡
ይኸንን መርህ ተፊፃሚ ለማድረግ ህገ መንግስቱ በAንቀፅ 19(5)በማስገደድ የተገኘ
ማስረጃ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በግልፅ በሚደንገግ Eንዲሁም ህገ መንግስቱ
በAንቀፅ 28 በይቅርታ ወይም በምህረት ሊታለፍ

የማይችል ጥብቅ የወንጀል

ተጠያቂነትን በመደንገግ ተገቢውን ጥንቃቄ Aድርጓል፡፡ ወንጀሉ በተደራጀ መንገድ
በክልል መንግስታት Aካላት ወይም ባለስልጣናት ተሣትፎ ሲፈፀም የፌደራል መንግስት
ጣልቃ የሚገባበት Eና ወንጀል ሠራዎች ለፍርድ የሚቀርቡበት ሥርዓት
መንግስት በክልሎች ጣልቃ ስለሚገባበት ሁኔታ የህገ መንግስቱ

የፌዴራል

በAንቀፅ 55 ንUስ

Aንቀፅ 16 ይደነግጋል፡፡
ከዚህ Aንፃር የወንጀል ህግ በይዘቱም ሆነ ተፈፃሚ በሚሆንበት ጊዜ የሰውን ተፈጥሮዊ
ክብር የሚገስስ፣ ጭካኔ የሞላበት Iሰብዓዊ የሆነና ክብሩን የሚያዋርድ መሆን
የለበትም፡፡ ይህ በተያዙና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች መብት ጭምር Eንደሆነ በህገመንግስቱ
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Aንቀፅ 18 ንUስ Aንቀፅ 1 የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 21 ንUስ Aንቀፅ 1 Eና

ከህገ

መንግሰቱ Aንቀፅ 10(1) ጋር በማጣመር በማንበብ ለመረዳትና ለመገንዘብ ይችላል፡፡
ከዚህ Aንፃር ይህንን ድንጋጌ በማክበርና በማስከበር በኩል ከፍተኛ ኃላፈነት ያለባቸው
የፍትህ Aካላት መሆናቸውን በመገንዘብ የወንጀል ህጉ ስንተረጎምም ሆነ ሰናስፈፅም
የሰብዓዊነት መርህን መሠረት በማድረግ ተግባራዊ ማድረግ ይገባናል፡፡
በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 18 ንUስ Aንቀፅ 2 Eና ንUስ Aንቀፅ 3 የተደነገጉ በባርነት
ወይም በግዴታ Aገልጋይነት ያለመያዝ መብት፣ በኃይል

ተገድዶ ወይም ግዴታን

ለሟሟላት ማንኛውንም ሥራ Eንዲሠራ ያለመገደድ መብትና በሰው መነገድ የተከለከለ
መሆኑ ከሰው ልጅ ተፈጥሮዊ ክብርነት የሚሰጠው Eውቅና Eና ጥበቃ ጋር የተያያዘ
ናቸው፡፡ ስለሆነም

የወንጀል ህጉ ድርጊቶቹን በወንጀልነት መፈረጅና ቅጣት መደንገግ

ያለበት ሲሆን የፍትህ Aካላትም ህጉን በAግባቡ በማስፈፀም መብቱን የማስከበር ግዴታ
Eና ኃላፊነት Aለባቸው፡፡ ከዚህ Aንፃር የወንጀል ህጉ በዓለምAቀፍ ወንጀልነት ከተፈረጀ
ረዥም ዘመናት ያስቆጠረውን ሰውን በባርነትና በግዴታ Aገልጋይነት የመያዝና በሰው
የመነገድ ወንጀል በተሟላ ሁኔታ በወንጀልነት የሚደነግግና Aጥጋቢ ቅጣት የሚጥል
ስለመሆኑ መመርመር ያስፊልጋል ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የፍትህ Aካላት ያለውን የህግ ማEቀፍ ተግባራዊ በማድረግ በሰው
የመነገድ ልዩ ባህሪ በመነሳት በብዛት የወንጀሉ ሰለባ የሚሆኑ

በተለያዩ በህፃናቶችና

በሴቶች የመነገድ ወንጀልን ለመከላከል ለመግታትና ወንጀል ፈፀሚዎቹ በህግ ተጠያቂ
ለማድረግ የሚያደረጉት Eንቅስቃሴ የችግሩን ክብደትና Eስከ ውጤት

ከግንዛቤ

ውስጥ

ያስገባና Aጥጋቢ ነው ብሎ ለመደምደም የሚቻል መሆኑን መመርመር የህገ መንግስቱን
Aንቀፅ 18 ንUስ Aንቀፅ 2 Eና ንUስ Aንቀፅ 18 Aንቀፅ 3 ከማክበርና የማስከበር
ያላፊነታችን ጋር በተያያዘ ሁኔታ መታየት ያለበት ነው፡፡
የወንጀል ህጉ Aንቀፅ 24 ንUስ Aንቀፅ 3 የተደነገገው የስብዓዊ ተፈጥሮዊ ክቡርነት
መርህ በማናቸውም ጊዜና ቦታ የማይገስስና የማይገፈፍ መሆኑ በህገ መንግስቱ
Aንቀፅ10(1)የተደነገገው መሠረታዊ መርህ ነፀብራቅ ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር Aንቀፅ 18
ድንጋጌ የወንጀል ህጉን ቅርፅና ይዘት በመወሰንና የፍትህ Aካላት ተግባርና ኃላፊነታቸው
ሲወጡ ሊከተሉት የሚገባውን የሥራ ዲስፒሊንና ባህሪ ከመወሰን በኩል ከፍተኛ ድርሻ
ያለው ድንጋጌ ነው፡፡ ይህንን ድንጋጌ ተከትሎ የተደነገጉት Aንቀፅ 19(5) Eና ሌሎች ህገ
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መንግስታዊ ድንጋጌዎች በማክበርና በሚያሰከብር ሁኔታ የEለት ከEለት ኃላፈነታችንን
የመወጣት Eንቅስቀሴችን ህገመንግስታዊ ማድረግ ከሁሉም በላይ ከፍትህ Aካላት
የሚጠበቅ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. የሞት ቅጣት ተፈፃሚ የሚሆኑባቸው ወይም ወደEድሜ ልክ የተቀየረላቸው
መሆኑን ሣያውቁ ለረዥም ጊዜ የሚጠብቁ ፍርድኞች Iሰብዓዊ ለሆነ Aያያዝ
ተጋልጠዋል ብሎ ለመደምደም ይቻላል? ለምን?
2. 1949 ወጥቶ ሲሠራበት የቆየው የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ተካትቶ የነበረና
በIፊ.ደ.ሪ የወንጀል ህግ Eንዳይካተት የተደረገው የወንጀል ቅጣት Aለን ?
ምክንያቱን ምንድን ነው?
3. Aንድ ሰው በወንጀል ተጠርጥሮ ከተያዘ በኃላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ Aልሄድም
በሚልበት ጊዜ ህግ Aሰከባሪው የሚወሰደው Eርምጃ Eና የህገ መንግስቱ Aንቀፅ
18 ንUስ Aንቀፅ1 Aንዴት ሊጣጣም ይችላል?ምን የጥንቃቄ Eርምጃዎች በህግ
Aስከባሪው በኩል መደረግ Aለበት?
4. በሰዎች የመነገድ ወንጀል በተለይም በሴቶች Eና ህፃናት የመነገድ ወንጀልን
ለመከላከል Aጥፊዎችን ለህግ ለማቅረብ በAካባቢያችሁ የተወሰዱEርምጃ Aለ?
ምንምን ናቸው?
1.5

ህገ መንግስታዊ የሥነ ሥርዓት መብቶች Eና የወንጀል ህግ

ህገ መንግስት ከላይ የተገለፁትን የወንጀል ህጉን ቅርፅና ይዘት ገዥ የሆነ መርሆችንና
ድንጋጌዎችን ከመደንገጉ በተጨማሪ መንግሥት Aንድን ሰው በወንጀል ጠርጥሮ
ሲይዘው፣ የወንጀል ምርመራና ብርበራ ተግባራትን ሲያከናውን የወንጀል ክስ Aቅርቦት
ሲከራከርና

የወንጀል ፍርድ ሲሰጥ ማክበርና ማስከበር የሚያገባውን ሥነ-ሥርዓታዊ

መብት በመደንገግ በAገሪቱ ሊታወጅና ሊሠራበት የሚገባውን የሥነ-ሥርዓት የማስረጃ
የህግ ማEቀፍ ይዘትና ቅርፅ ገዢ የሆኑ ድንጋጌዎችን ያሰቀምጣል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
ህግ Aስከባሪው ሥነ-ሥርዓታዊ መብታቸውን በሚጥስበት ጊዜ የተያዙ የተከሰሱና
በፍርድ

የተሰሩ

ሰዎች

Aቤቱታ

Aቅርበው

መብታቸው

Eንዲከበር

ለማድረግ

የሚቻሉበትን ሥርዓት ይዘረጋል፡፡
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በወንጀል ተጠርጥረው የተያዙ የተከሰሱና በፍርድ የተሰሩ ሰዎች ሥነ-ሥርዓታዊ
መብትን ዓለም Aቀፍ ይዘት Eና Eውቅና ጥበቃ የተሰጣቸው ናቸው በተለይም ዓለም
Aቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ የቃል ኪዳን ስምምነት በAንቀፅ 9 Eና በAንቀፅ 14
ስምምነቱን ፊራሚ Aገሮች በAገራቸው የህግ ማEቀፍ ሊያካትቷቸው Eውቅና Eና ጥበቃ
ሊሰጧቸው የሚገቡ መብቶችን በመዘርዘር ይደነግጋሉ፡፡

የሥነ ሥርዓታዊ መብቶች

ዓላማና ግብ በማንኛውም ሰው በሰብAዊ ፍጡርነቱ የተጎናፀፈውን ነፃነት AላAግባብና
ከህግ ውጭ በመንግስት Eንዳማይጣስ Eውቅና Eና ጥበቃ መስጠት ነው፡፡

የሥነ

ሥርዓታዊ መብቶች መሠረታዊ ይዘት ከመዘርዘራችን በፊት ስለ ነፃነት መብት በጥቅሉ
በዓለም Aቀፍ የሰብAዊ መብት ሠነዶችና በህገ መንግስቱ የተሰጠውን Eውቅና Eና
ጥበቃ በAጭሩ ማየት ይገባል፡፡
1.5.1. ነፃነት መብቶችና ሥነ ሥርዓታዊ መብቶች በጠቅላላው
በዓለም Aቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶችና ቃል ኪዳን ስምምነትና

በሌሎች ዓለም

Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋት Eና በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19ና Aንቀፅ 20 Eና
በሌሎች
መንግሰት

ድ ን ጋ ጌ ዎች
ያለ

በቂ

የተካተቱት
ምክንያትና

የሥነሥርዓታዊ
ህጋዊ

ሥርዓት

መብቶች
የAንድን

መሠረታዊ

ሰው

የነፃነት

ዓላማ
መብት

Eንዳይገድብ ዋስትና Eና ጥበቃ መስጠት ነው፡፡ የብዙ Aገሮች ህገ መንግስት የAንድ
ሰው በህይወት የመኖር የAካል

ደህንነትና የነፃነት መብት ከሰው ልጅ ተፈጥሯዊ

ክቡርነት የመነጩ ሊደፈሩና ሊገሠሡ የማይችሉ መብቶች መሆናቸውን

በመግለፅ

ይደነግጋሉ፡፡
ከዚህ በላይ የAማርኛ ቁንቋ ነፃነት የሚለው ቃል Eጅግ ሰፊ ይዘትና ትርጉም ያለውን
የEንግሊዘኛው’ liberty ‘የሚለውን ቃልና ለመግለፅ Eንጠቀምበታለን፡፡ የነፃነት መብት
/liberty/ በይዘቱ Aንድ ሰው የሌላውን

ሰው ወይም የሌሎችን ሰዎች መብትና

ነፃነት

የማይነካ ወይም የማይገፋ የፈለgውን ማናቸውንም ድርጊት የመፈፀምና ሀሳብን
የመግለፅ መብት የሚያካትት ነው፡፡ ስለዚህ ከቦታ ወደ ቦታ የመዘዋወር ነፃነት፣ ሀሳብን
የመግለፅ ነፃነት፣ የEምነትና የሃይማኖት ነፃነት፣ በመረጠው የሥራ መስክ የመሥራት
ነፃነት፣ የመረጃነት ነፃነት፣

Eና ሌሎችም በርካታ ነፃነቶች የነፃነት መብት በሚለው

ሰፊ ይዘትና ትርጉም ባለው የመብቶችን ስብስብ በሚገለፀው ፅንሰ ሀሳብ የሚጠቃለሉ
ናቸው፡፡
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Aንዳንድ ፀሀፊዎች Eስካሁን ወጥተው ሥራ ላይ በዋሉ ህጎችና የሰብዓዊ መብት ሰነዶች
የተዘረዘሩ መብቶች በAራት መሠረታዊ ነፃነቶች Aጠቃልሎ መግለፅ የሚቻል መሆኑን
በሁለተኛው ዓለም ጦርነት የዩስኤሜሪካ ኘሬዝዳንት የነበሩትን ኘሬዝዳንት ሩብቨልት
Aነጋገር መሠረት

በማድረግ ይገልፃሉ ፡፡ ኘሬዚዳንቱ Aገላለፅ Aራቱ መሰረታዊ ነፃነቶች

ከፍርሃት ነፃ መሆን ከመቸገር (ከመከጀል ነፃ መሆን)፣ የEምነት የሀይማኖት ነፃነት Eና
ሀሳብን የመግለፅነፃነት ናቸው፡፡
የነፃነት መብት በባህሪው ፍፁማዊ መብት Aይደለም፡፡

የAንድ ሰው በፈለገው መንገድ

ሀሳቡን የመግለፅና የፈለገውን የመፈፀም መብት ህጋዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የሚሰጠው
የሌላውን ሰው ወይም የሌሎችን ሰዎች መብትና ነፃነት Eሰካልነካ
የAንድ ሰው Eጅን

የመዘርጋት

Aካል Aስካልነካ ድረስ መሆኑንና

ድረስ ብቻ ነው፡፡

ነፃነት የሚከበረው የሌላውን ሰው Aፍንጫ ወይም
መብትና ግዴታ

የAንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች

መሆናቸው መረዳት ያስፈልጋል፡፡
ከዚህ Aንፃር ሥነሥርዓታዊ መብቶች መንግስት ያለ በቂ ምክንያቶች ህጋዊ ሥርዓት
ህገ መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠውን የነፃነት መብቶች Eንዳይገደብና የሰውን
ነፃነት የሚገድብ Eርምጃ በሚወስድበት ጊዜ ከመጀመሪያ Eስከ መጨረሻ ድረስ
ሊከተላቸው

የሚገቡ

መሠረታዊ

ሥርዓቶችና

ሊፈፅማቸው

የሚገቡ

ሁኔታዎችን

ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስቱ መሠረታዊ ሥርዓቶች በመደንገግ በAገሪቱ የህግ የበላይነትና
ልEልና የከበረ የወንጀል የምርመራ የክስ የሙግት የፍርድ ሒደት Eንዲረጋገጥ ማድረግ
ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር ስንመለከተው በህገ መንግስቱ የተደነገጉ መብቶች መንግስት ህገ
መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠውን

መብት መንግስት ያለ Aግባብ Eና ህገዊ

ሥርዓት Eንዳይገደብ የምርመራ የክስና የፍርድ ሒደቱ ሊያከብራቸው
¾ የቀረበባቸውን ክስ የመረዳትና የክሱን የክሱን ኮፒ የማግኝት
¾ በተከሰሱበት ጉዳይ ከፍርድ በፊ Eንደጥፋተኛ ያለመቆጠር መብት
¾ በተከሰሱበት ጉዳይ በምስክርነት Eንዲቀርብ ያለመገደድ መብት
¾ የቀረበባቸውን ማስረጃ የመመልከትና ምስክሮቻቸውን የመጠየቅ መብት
¾ የመከላከያ ማስረጃ Eንዲቀርብላቸው የመጠየቅ መብት
¾ በመረጡት የህግ ጠበቃ የመወከል መብት
¾ በመንግስት ወጭ ነፃ የጠበቃ ድጋፍና ግልጋሎት የማግኝት መብት
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¾ በመንግስት

ወጭ

የክርክሩ

ሒደት

Eንዲተረጎምላቸው

የመጠየቅ

መብት

የሚያካትት መሆኑን ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 Eና 20 Eና ሌሎች ተያያዠነት
ያቸላው ድንጋጌዎች ለመገንዘብ ያቻላል ፡፡
5.1.2 Aንድ ሰው ሲያዝ ሊከበሩ የሚገቡ ሥነሥርዓታዊ መብቶች
(ሀ) ተጠርጥሮ የተያዘበት ምክንያት የመረዳት መብት
ከላይ Eንደተገለፀው የነፃነት መብት ሊገሰስና ሊገፈፍ የማይችል ከሰው ልጅ ተፈጥሮዊ
ከብርነት የመነጨ መብት ነው፡፡

የነፃነት መብትን ለመገደብ የሚቻለው በህግ በተደነገገ

ሥርዓትና ህጋዊ ሥርዓትን በማሟላት መሆን Eንደሚገባ የህገ መንግስት Aንቀፅ 17
በግልፅ ይደነግጓል፡፡ መንግስት የAንድን ሰው ነፃነት ሊገድብ የሚችልበት ህጋዊ ሥርAት
ሰውየው በAገሪቱ የወንጀል ህግ በተደነገጉት ድንጋጌዎች Aንዱን ወይም ከAንድ በላይ
የሆኑትን በመተላለፍ በድርጊት ወይም በመታቀብ የAገርን የመንግስትን የህብረተሰቡን
ወይም የግለሰብን ሰላም ደህንነት መብት ወይም ጥቅም የሚጎዳ የወንጀል ድርጊት
ፈፅሟል የሚል ጥርጣሬ ሲያድርበት ነው ፡፡
መንግስት ወይም መንግስት ወክሎ የሚይዘው Aካል (ፖሊስ) በAካባቢው ወንጀል
ስለመፈፀሙ መረጃ ሳይደርሰውና ተጠርጣሪው ተፈፀመ የተባለውን ወንጀል ፈፅሞ
ሊሆን ይችላል ብሎ ለመጠርጠር መነሻ የሚሆኑና ምክንያታዊ

ጥርጣሬ የሚፈጥሩ

ሁኔታዎች ሣይኖሩ ከምንም ተነስቶ የAንድ ሰው ህገ መንግሰታዊ የነፃነት መብት
በግምትና በዘፈቃደ የሚገድብ Eስር Eንዲፈፅም የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 14 Eና Aንቀፅ
17 ድንጋጌዎች የሚፈቅዱ Aይደሉም፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 1
የተደነገገው የተያዘው ሰው መሠረታዊ መብትም ይህንኑ የሚያጠናክር ነው፡፡
የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 ወንጀል ፈፅመዋል በመባል የተያዙ ሰዎች የቀረበባቸውን
ክስና ምክንያቶች ወዲያውኑ በሚገባቸው ቋንቋ Eንዲነገራቸው መብት Aላቸው በማለት
ይደነግጋል ፡፡ የህገ መንግስቱ ድንጋጌ Aገላለፅ በዓለም Aቀፍ ሲቪልና የፖለቲካ መብቶች
ቃል ኪዳን ስምምነት Aንቀፅ 9 ንUስ Aንቀፅ 2 ጋር ተመሣሣይነት ያለው ነው፡፡

በህገ

መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 1 የተደነገገው ድንጋጌ ማንም የማሰር ሥልጣን
ያለው Aካል ተጠርጣሪውን በምን ወንጀል Eንደጠረጠረውና ለምን Eንደጠረጠረው
ለመግለፅና ለማስረዳት የሚያስችል በቂ ምክንያት ከሌለው Aንድን ሰው መያዝ የሌለበት
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መሆኑን ተጠርጣሪው የተጠረጠረበትን ወንጀል ይዘት ብቻ ሳይሆን የጥርጣሬው
ምክንያቶችን በዝርዝርና ሊረዳው በሚችለው ቋንቋ የመናገር መብት ያለው መሆኑን
የሚደነግግ ነው፡፡ የህገ መንግስቱ ድንጋጌ ፖሊስ Aንድ ሰው Aንድ የወንጀል ድርጊት
የፈፀመ መሆኑን የሚጠረጥርበት ምክንያት ከሌለው ሰውየውን መያዝ የማይችል
መሆኑን ወንጀል ፈፅመዋል በመባል የተያዙ ሰዎች “ከሚለው” የህገ ምንግስቱ Aገላለፅ
ለመረዳት ይቻላል፡፡
ድንጋጌው ፖሊስ Aንድ ሰው ወደፊት ወንጀል ሊፈጽም የሚችል ስለመሆኑ መረጃ
ደርሶኛል በሚል በህግ ተጠያቂ የሚያደርግ የወንጀል መሰናዶ ወይም የወንጀል ሙከራ
የፈፀመ ስለመሆኑ መረጃ ያለገኝበትን ሰው በቁጥጥር ስር Eንዲያውል የሚፈቅድ
Aይደለም፡፡ ህገ መንግስቱ Aንድ ሰው ለመያዝ በህግ የሚያስጠይቅ ወንጀል ፈፅሟል
የሚል ምክንያታዊ ጥርጣሬ ሊኖር ይገባል፡፡ ይህንንም ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19(1)
ድ ንጋ ጌ

ብቻ

ሣይሆን

የህገ

መንግስቱ

Aንቀፅ

19(3)

የመጨረሻው

ፓራግራፍ

“ወዲያውኑ ፍርድቤት Eንዲቀርበ በተጠረጠሩበት ወንጀል ለመታሰር ምክንያት ያለ
መሆኑ ተለይቶ ሊገለፅላቸው

መብት Aላቸው” በማለት የሚደነግግ መሆኑን በማገናዘብ

ለመረዳት ይቻላል፡፡
ከዚህ Aንፃር ስንመለከተው ህገ መንግስቱ Aንድ ሰው የተጠረጠረበትን ወንጀል Eና
የተያዘበትን ምክንያት የማወቅ መብት Eንዳለውና ያለበቂ ምክንያታዊ ጥርጣሬ Aንድ
ሰው ህገ መንግስታዊ ነፃነት በመገደብ Eስር መፈፀም የማይችል መሆኑን የሚደነግግ
ነው፡፡ ህገ መንግስት Aንድ ሰው ወደፊት በሚፈፀም ወንጀል ሊሣተፍ ይችላል በሚል
ጥርጣሬ ለማሰር Eንደማይችል (preventive detention) የማይፈቅድ መሆኑን ወይም
Aንድ ሰው ወንጀል ሊፈፅምብህ ይችላል ብሎ ለማሠር (protective detention)
የማይችል መሆኑን የሚደነግግ ድንጋጌ ነው ፡፡
ምክንያቱም ወንጀል ፈፅመዋል ወይም በተፈፀመ ወንጀል ተሣታፊ ሆነዋል የሚል በቂ
ምክንያት ሣይኖረው ፖሊስ Aንድ ሰው በpreventive detention ሆነ በprotective
detention Eስር ፈፅሞ ቢገኝ የተያዙት የሰው የAካል ነፃነታቸው Eንዲከበር ለፍርድቤት
የማመልከትና የAካል ነፃነት መብታቸው የሚከበርበትን ሥርዓት ህገ መንግስቱ በAንቀፅ
19(4) የደነገገ መሆኑን ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19(1) Eና Aንቀፅ 19(3) የመጨረሻው
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ፓራግራፍ ጋር Aጣምሮ በማየት ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ከዚህ Aንጻር ስንመለከተው
የነፃነት መብት ህገ መንግስቱ ከፍተኛ ዋስትና ጥበቃ ከሚሰጣቸው መብቶች Aንደኛው
መብት መሆኑንና ፖሊስ ይህንን መብት Aንድ ሰው ወንጀል ለመፈፀሙ ምክንያታዊ
ጥርጣሬ

የሚያሳድር

ሁኔታ

ሣይኖረውና

መያዝ

የሌለበት

በመሆኑና

የያዘበትን

ምክንያቱን ለተጠርጣሪው የማስረዳት ግዴታ Eንዳለበት ይደነግጋል ፡፡
ይኽም የAገሪቱ ሰዎች ያለ ምክንያታዊ ጥርጣሬ ፖሊስ በፈለገው ጊዜ ሊይዘንና
ሊያስረን ይችላል ከሚል ስጋት ነፃ ሆነው Eንዲኖሩ ዋስትና የሚሰጥ ነው ፡፡ ይህንን
ድንጋጌ ከወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓተው ሕግ Aንቀፅ 11 Eና Aንቀፅ 12 Aንቀፅ 18
ጋር

ተጣምሮ

መታየት

ይኖርበታል፡፡

ምክንያቱም

ወንጀል

ተፈፅሟል

በማለት

Aቤቱታው የሚያቀርቡ ሰዎች ወንጀል የተፈፀመ ስለመሆኑና ተጠርጣሪው ለወንጀሉ
ተጠያቂ ስለመሆኑ ታዓማኒነት ያላቸው ጠቃሚ መረጃዎች ማቅረብ ያለባቸው መሆኑና
ሀሰተኛ ጥቆማ ከጠቆሙ በወንጀል ህጉ Aግባብነት ያላቸው ድንጋጌዎች መሰረት
ተጠያቂነት የሚያስከትሉ መሆኑን የሥነ ሥርኣት ሕግ ድንጋጌዎቹን ከAንቀፅ 25 ጋር
በጣምራ በማየት ለመረዳት ይቻላል፡፡
ከላይ የተደነገገውን የህገ መንግስቱ Aንቀፅ19(1) Aንድ በወንጀል የሚጠረጠር ሰው
የመያዝ

ሥ ልጣ ን

ያለው

Aካል

ሊፈፅማቸው

የሚገቡ

ግዴታዎች

ባይፈፅምና

ተጠርጣሪውን የያዘበትን ወንጀልና የተያዘበትን ምክንያት ባይገለፅለት ውጤቱ ምን
ይሆናል የሚል ጥያቄ ምላሽ የሚያስፈልገው ነው፡፡
በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 1 መሰረት ተጠርጣሬውን የያዘው ፖሊስ
የተጠረጠረበትን ወንጀልና የተያዘበት ምክንያት በፖሊሱ ያልተገለፀት የተያዘ ሰው በህግ
መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 3 መሠረት ፍርድ ቤት ሲቀርብ የያዘው ፖሊስ
የጠረጠረበትን ወንጀልና የተያዘበትን ምክንያት መረዳት የሚችል መሆኑን ህገ መንግስቱ
Aንቀፅ 19(3) የመጨረሻው ፓራግራፍ ለመረዳት Eንችላለን ፡፡
ስለዚህ

የተያዙ

ሰዎች

በመርማሪው

ፖሊስ

ፍ ርድ

ቤት

በሚቀርብበት

ጊዜ

የተጠረጠሩበትን ወንጀል ምን Eንደሆነ በEስር የሚቆይበት ምክንያት ያለ መሆኑን
በመግለፅና በማስረዳት ህገ መንግስታዊ መብታቸው ማክበርና ማስከበር የጊዜ ቀጠሮ
ጉዳይ የሚያየው ፍርድቤት ግዴታና ኃላፊነት ነው፡፡
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የጊዜ ቀጠሮ ጉዳይ የሚያየው ፍርድቤት ተጠርጣሪውን የያዘው ፖሊስ ለተጠርጣሪው
የተያዘበትን ወንጀልና ምክንያት በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19(1) መሠረት Aልገለፀለትም
በሚል ምክንያት የተከፈተውን የግዜ ቀጠሮ መዝገብ ማዘጋትና ተጠርጣሪው ከEስር
Eንዲለቀቅ

ትEዛዝ

Eንዲሰጥ

የህገ

መንግስቱ

Aንቀፅ

19(3)

ድ ንጋ ጌ

የሚፈቅድ

Aይደለም፡፡ የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19(1) በፖሊስ የተከበረ ሆነ Aልሆነ ፍርድቤቱ
ተጠርጣሪው የተጠረጠረበትን ወንጀልና በEስር የሚቆይበትን ምክንያት ያለመሆኑን
ለተጠርጣሪው በመግለፅና የማስረዳት ግዴታና ኃላፊነት Aለበት፡፡ ስለዚህ ይህንን
ግዴታና ኃላፊነቱን ለመወጣት መጣር Aለበት፡፡
(ለ) ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት
የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 3 Aንድ ሰው ያለ ፍርድ ቤት Eውቅና Eና
ትEዛዝ ህግ Aስከባሪ Aካላት Aስረው ለመቆየት የሚቻሉት ወደ ፍርድ ቤት ለመድረስ
ጉዞው የሚፈጀው ጊዜ ሣይጨመር Eጅግ ቢበዛ ለAርባ ስምንት ሠዓት ብቻ መሆኑን
ይደነግጋል፡፡ የተጠርጣሪው ፍርድ ቤት መቅረብ ተጠርጣሪው የሚያዝበት ህጋዊ
ምክንያት ምን Eንደሆነ ፖሊስ Eንዲያስረዳ ተጠርጣሪው ተይዞ በሚቆይበት ጊዜ የAካል
ደህንነት መብቱ የተከበረ መሆኑንና የተጠርጣሪው በEስር መቆየት ምርመራ ሥራውን
ለማከናወን Aስፈላጊ መሆን Aለመሆኑን ለመወሰንና በተጠርጣሪው በኩል የሚቀርቡ
Aቤቱታዎችና የመብት ጥያቄዎች ሰምቶ ለመወሰን Aስፈላጊ ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር Aንድ
ሰው ሲያዝ በተፋጠነ ሁኔታ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት ያለው መሆኑ መደንገጉ
ለነፃነት መብት ህገ መንግስቱ የሚሰጠው ጥበቃና ዋሰትና Aንደኛው መገለጫ ነው፡፡
Eዚህ ላይ የሚነሣው ጥያቄ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ይዞ ፍርድ ቤት ከቀረበ በኃላ፡•

በዓለም Aቀፍ ወይም የወንጀል ህግ በወንጀልነት በማያስጠይቅ ድርጊት ፈፅሟል
በሚል ጥርጣሬ የያዘው መሆኑን ቢገለፅ፣

•

ፖሊስ የሰጠው ምክንያት ፍርድ ቤት የቀረበውን ሰው ለመጠርጠር የሚያስችል
ወንጀል ስለመፈፀሙ በቂ መረጃ የማይሰጥ ቢሆን፣

•

የወንጀል ምርመራውን ለማጣራት የተጠርጣሪው በEስር መቆየት Aስፈላጊ Aይደለም
የሚል መደምደሚያ ላይ ሲደርስ፣ፍርድ ቤቱ ሁል ጊዜ በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ
ሥርዓት ሕግ ቁጥር 59 ንUስ Aንቀፅ 1 መሠረት ተጠርጣሪው ዋስ Eንዲጠራ
ማድረግ ይገባዋል ወይ? የሚለው ነጥብ ነው፡፡
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(ሐ) Aካልን ነፃ የማውጣት መብት
ፖሊስ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19(1) መሠረት ተጠርጣሪው የተጠረጠረበትን ወንጀልና
የተያዘበትን ምክንያት ካለመግለፅ በተጨማሪ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 (3) መሠረት
ፍርድ ቤት ባያቀርበው ምን Aይነት የEርምት Eርምጃ ይወሰዳል የሚለው ሌላው
የሚነሣው ጥያቄ ነው፡፡ Aንድ Aስፈፃሚ ወይም ህግ Aስከባሪ Aካል ተጠርጣሪውን
ሊቀርብ የሚችልበት ፍርድ ቤት በAቅራቢያው Eያለ ከAርባ ስምንት ሠዓት በላይ ፍርድ
ቤት ሣያቀርብ ከቀረ Eስሩ ህጋዊ መሆኑ ይቀራል፡፡ ስለዚህ ህጋዊ ያልሆነ Eስር (illegal
arrest) ተድርጎ Eንደሚወሰድ የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 4 ይደነግጋል፡፡
ይኸም በመሆኑ የተያዘው ሰው በማናቸውም ሰው Aማካኝነት በሚያቀርበው Aቤቱታ
ፍርድ ቤቱ ያለህጋዊ ምክንያት የነፃነት መብቱን የገደበው Aካል ፍርድ ቤት ይዞ ቀርቦ
ለምን Eንደያዘው Eንዲያስረዳና

የAካል ነፃነት መብቱ Eንዲከበርለት መጠየቅ የሚቻል

መሆኑ Aቤቱታው የሚቀርብበት ሥርዓትም ከፍታብሔር ሥነ ሥርዓት 177-179
Eንደሆነ ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
Aካልን ነፃ የማውጣት ጥያቄ

የቀረበለት ፍርድ ቤት ጥያቄው Eንደቀረበለትና ፖሊስ

ከAርባ ስምንት ሠዓት በላይ በራሱ ስልጣን ተጠርጣሪውን ይዞ መቆየቱን Eንዳረጋገጠ
ወዲያውኑ ፖሊስ ተጠርጣሪውን Eንዲለቅ ሀል
ልጊዜ ትEዛዝ መስጠት የለበትም፡፡ ፍርድ
ቤቱ ፖሊስ ህገ መንግስቱን ባለማክበር ተጠርጣሪውን ይዞ መቆየቱን ብቻ ሣይሆን
የተጠርጣሪውን የAካል ነፃነት መብትና ተጠርጣሪው ፈፅሞታል ተብሎ የተጠረጠረበትን
ወንጀልና ምክንያት Aስመልክቶ ተጠርጣሪው ይዞ የመጣው Aካል የሚሰጠውን መግለጫ
በመስማት የተጠርጣሪው የAካል ነፃነት Eንዲከበርና ከEስር Eንዲለቀቅ ፍርድ ቤቱ
ትEዛዝ ቢሰጥ ፍትህን የሚያስተጓጉል የሚሆን ሆኖ ባገኘው ጊዜ፣

ከዚያ

በኋላ

ምርመራውን ለማጣራት የሚያስችል የጊዜ ቀጠሮ ሊሰጥ የሚገባው መሆኑን የህገ
መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 4 ድንጋጌ ይዘት
ት ለመረዳት ይቻላል፡፡
የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19(4) ድንጋጌ መሠረታዊ ዓላማ ተጠርጣሪዎች ህገ ወጥ Eስር
በፍርድ ቤት ታይቶ የAካል ነፃነታቸውን ማስከበር ሆኖ በሌላ በኩል ተጠርጣሪውን
በቁጥጥር ሥር የዋለው Aካል ወይም የፖሊስ Aዛዥ ወይም የፖሊስ Aባል ከAርባ
ስምንት ሠዓት በላይ ተጠርጣሪውን ያለ ፍርድ ቤት ትEዛዝ በማሠሩ ምክንያት በAገር
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በመንግስት በህዝብ Eና በግለሰቦች ሰላም ደህንነት መብትና ጥቅም ላይ ከባድ ወንጀል
ፈፅሟል ተብሎ የተያዘው ተጠርጣሪ በሥነ ሥርዓት ግድፈት ምክንያት ቢለቀቅ
የሚደርሰውን ጉዳት ማመዛዘን Eንደሚገባው በግልፅ Aስቀምጧል፡፡
የተከሳሽ መለቀቁ የፍትህ መጓደል የሚያደርስ ሲሆን ተጠርጣሪው ፍርድ ቤት
ከመቅረቡ በፊት ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ሥር ያዋለው Aካል በፈፀመው የሥነ
ሥርዓት ግድፈትና የህግ ጥሰት ላይ ከማተኮር ይልቅ ከዚያ በኋላ Eስሩ ህጋዊ ሆኖ
ምርመርው

የፍርድ

ቤቱ

ክትትልና

ቁጥጥር

Eየተደረገበት

Eንዲቀጥል

ማድረግ

Eንደሚገባ ህገ መንግስቱ በAንቀፅ 19(4) ይደነግጋል፡፡ Aንቀፅ 19(4) የወንጀል የፍትህ
ሥርዓቱ የተከሳሽን መብት የመንግስትንና የጠቅላላውን ህዝብ ሰላምና ደህንነትና
የወንጀሉ ሰለባ የሆኑ ሰዎች መብት በማመዛዘን ተግባርና ኃላፊነቱን መወጣት
Eንዳለበት የሚያመለክት Aግባብ ደንግጓል፡፡
ሌላው ከዚህ ጋር መታየት ያለበት ተጠርጣሪው የተያዘበት ወንጀል ለፍርድ ቤቱ
ከተገለፀለት

በኋላ

የተጠርጣሪው

በEስር

መቆየት

ወንጀሉን

ለመርመር

Aስፈላጊ

የማይሆን ሆኖ ካገኘውና ተጠርጣሪው ፈፅሞታል የተባለው ወንጀል በህግ በዋስትና
መብት Eንዳይፈታ የማያስከለክል ሆኖ ሲገኝ ፍርድ ቤቱ በተጠርጣሪውን በAንቀፅ 19
(6) Eና በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 59(1) መሠረት ዋስ Eንዲፈታ
ትEዛዝ መስጠት Aለበት፡፡ በዋስ የመለቀቅ መብት በAገራችን ህገ መንግስታዊ ዋሰትና
Eና ጥበቃ የተሰጠው መብት ነው፡፡ ፍርድ ቤት ትEዛዙን ከመስጠቱ በፊት የምርመራው
ሥራው ላይ የሚያሣድረውን ተፅEኖ የሚኖረውን ጥቅምና የሚያስከትለውን ጉዳት
ማመዛዘን መቻል Aለበት፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. በAርባ ስምንት ሠዓት ውስጥ Aንድ ተጠርጣሪ ፍርድ ቤት መቅረብ ያለበት መሆኑ
በህገ መንግስቱ መደንገግ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው?
2. ፖሊስ በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 28 መሠረት በዋስ ወይም ያለ
ዋስ ሊለቀው የሚገባውን ተጠርጣሪ የጊዜ ቀጠሮ ፋይል በማስከፈት ፍርድ ቤት ይዞ
ቀረበ፡፡ Eርስዎ በችሎቱ የተሰሙት ዳኛ ቢሆኑ ምን Aይነት ትEዛዝ ይሰጣሉ?
3. ሆነ ብሎ የሰው መግደል ወንጀለ ፈፅሟል የተባለ ተጠርጣሪ ላይ ምርመራ ለማጣራት
ጊዜ Eንደሰጠው ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ ፋይል Aስከፈተ፡፡ የጊዜ ቀጠሮ ፋይል የያዘው
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ፍርድ ቤት ለAስር ጊዜ ያህል የAስር ቀን ጊዜ ቀጠሮ ሰጠ፡፡ ፍርድ ቤቱ የሰጠው ጊዜ
ቀጠሮ ሲጠናቀቅ ፖሊስ የምርመራ መዝገቡ ይዞ በመቅረብ የምርመራው ሂደት
የደረሰበትን ደረጃ ያጋጠመውን ችግር ለማስረዳት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ፍርድ ቤቱ
ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ለመስጠት የማይችል መሆኑን በመግለፅ የጊዜ ቀጠሮ
ፋይሉን በመዝጋት ተጠርጣሪው ለታሠራበት ማረሚያ ቤት በፅሑፍ Aሳወቀ፡፡
ማረሚያ ቤቱ ፍርድ ቤት

የመፍቻ ትEዛዝ Aልሰጠም በሚል ምክንያት Aንድ ወር

በEስር ካቆየው በኋላ ተጠርጣሪው ያለ ህጋዊ የፍርድ ቤት ትEዛዝ ታሥሮ የሚገኝ
መሆኑን በመግለፅ ፍርድ ቤቱ የAካል ነፃነቱን የማውጣት መብት Eንዲያስከብርለት
Aመለከተ፡፡

ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19(4) ድንጋጌ Aንፃር Eንዴት ይፈቱታል? ምን

Aይነት ትEዛዝ ይሰጣሉ? ለምን?
4. Aቃቤ ህግ የምርመራ መዝገቡ ከደረሰው በኋላ ለክስ ማቅረቢያ በወ.መ.ሥ.ሥ.ሕ.ቁ
109 ከተሰጠው Aስራ Aምስት ቀን በላይ በማቆየቱ የምርመራ መዝገቡን Aይቶ
ተገቢውን ውሳኔ ባለመስጠቱ በህገ ወጥ መንገድ ታሥሬAለሁ የሚል Aቤቱታ
ቢቀርብልዎ ምን Aይነት ትEዛዝ ይሰጣሉ? ለምን?
5.1.3 የተጠረጠሩ ሰዎችዝምየማለትመብትቃል Eንዳይሰጡያለመገደድና በራሳቸው
ላይ ያለመመስከር መብት፣
(ሀ) ያለመናገር ማናቸውንም ቃል ወይም ማስረጃ Eንዲሰጥ ያለመገደድ መብት
በወንጀል ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው ያለመናገር ህገ መንግስታዊ መብት ያለው መሆኑ
በAንቀፅ 19 ንUስ Aንቀፅ 2 የመጀመሪያው ፖራግራፍ የተደነገገ ሲሆን የተጠረጠሩ
ሰዎች የተከሳሽነት ቃል በፈቃዳቸው የሚሰጡ ከሆነ የሚናገሩት ማናቸውም ቃል ፍርድ
ቤት በማስረጃነት

ሊቀርብባቸው የሚችል ስለመሆኑ ማስገንዘቢያ የማግኘት መብት

ያላቸው መሆኑን የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 ንUስ

Aንቀፅ 2 ይደነግጋል፡፡ የተጠርጣሪ

ያለመናገር መብት በምርመራ ጊዜ ብቻ ሳይሆን የወንጀል ክስ ቀርቦ ከተነበበ በኋላ
ለ ፍ ርድ ቤ ት

የEምነት ክህደት ቃል Eንዲሰጡ

ሲጠይቁ ዝም የማለት መብት ያላቸው

መሆኑንና የተጠርጣሪው ወይም የተከሳሽ ዝምታ ወንጀሉን Aልፈፀምኩም ጥፋተኛ
Aይደለሁም ተብሎ ሊያዝ Eንደሚገባ የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 19(2) ከወንጀለኛ መቅጫ
ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 27 Eና Aንቀፅ 133 በማጣመር ለመገንዘብ ይቻላል፡፡

54

የተጠርጣሪ ወይም የተከሳሽ ያለመናገር መብት የወንጀል ምርመራ የትኩረት ማEከል
ተከሳሹ የሚሰጠውን ቃል ማግኘት መሆን የሌለበት መሆንና መርማሪው Aካል ከተከሳሽ
ስለወንጀሉና ስለ ወንጀሉ Aፈፃፀም ፍንጭና መረጃ ሊያገኝ የሚችለው ተከሳሹ ወዶና
ፈቅዶ ቃሉን ሲሰጥ ብቻ Eንደሆነ በመደንገግ፣ መርማሪ Aካላት ቃልህን መስጠት
Aለብህ በማለት በሚፈጠሩ የመገደድ Aሰራሮች ምክንያት ሊፈጠር የሚችል የመብት
ጥሰት ከምንጩ የሚያደርቅ ድንጋጌ ነው፡፡

ተጠርጣሪው ቃሉን የሚሰጥ ከሆነ ቃሉ

በማስረጃነት

ማስገንዘቢያ

መንግስቱ
•

የሚቀርብ

መሆኑ

Aስቀድሞ

ሊ ሰጠ ው

Eንደሚገባ

ህገ

ይደነግጋል፡፡

Aከራካሪው ጉዳይ የድንጋጌው ይዘት ሳይሆን የድንጋጌው መጣስ የሚያስከትለው
ውጤት ነው፡፡ መርማሪው Aካል ተጠርጣሪው የሚናገረው ማናቸውም ቃል
ማስረጃ ሆኖ ለፍርድ ቤት የሚቀርብበት መሆኑን ሣይናገር የተጠርጣሪውን ቃል
የተቀበለው መሆኑ ቢረጋገጥ የተከሳሽነት ቃሉ በማስረጃነት ተቀባይነት Aለው
ወይስ የለውም? የማስረጃው ታዓማኒነት Eንዴት ይታያል? መርማሪው ህገ
መንግስታዊ ድንጋጌውን ሣያከብር የተገኘውን ማስረጃ በፍርድ ሂደት ያለው
ውጤት ምንድን ነው? የሚለው ነው፡፡

ማናቸውም ሰው የEምነት ቃል Eንዲሰጥ ያለመገደድ መብት ያለው መሆኑና በመገደድ
የተገኘ ማስረጃ ወይም የEምነት ቃል ተቀባይነት የሌለው መሆኑን የህገ መንግስቱ
Aንቀፅ 9(5) ላይ ደንግጓል፡፡ ህገ መንግስቱ Aንቀፅ 9(5) ደንጋጌ ቃል በቃል ሲነበብ
“የተያዙ ሰዎች በራሳቸው ላይ በማስረጃነት ሊቀርብ የሚችል የEምነት ቃል Eንዲሰጡ
ወይም ማናቸውንም ማስረጃ Eንዲያምኑ Aይገደድም፡፡ በማስገደድ የተገኘ ማስረጃ
ተቀባይነት የለውም” የሚል ይዘት ያለው ነው፡፡ ይኽ ድንጋጌ በዓለም Aቀፍ ደረጃ
ማናቸውንም ጭካኔ የሞላበት Iሰብዓዊና Aዋረጅ የሆነ Aያያዝና ቅጣት ለማስቀረት
ከተደረገው የቃል ኪዳን ስምምነት Aንቀጽ 15 ድንጋጌ ጋር ተመሳሳይና ለቃል ኪዳን
ስምምነት

ህገ መንግስታዊ Eውቅና የሚሰጥ ነው፡፡ የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 19(5) በህገ

መንግስቱ Aንቀጽ 14 Eና Aንቀጽ 16 ጥበቃ Eና ዋስትና የተሰጠው የAካል ደህንነት
መብት በመድፈርና Eና በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 18(1) የተደነገገውን ከማናቸውም
ጭካኔ ከሞላበት Iሰብዓዊ የሆነ ክብሩን የማያዋርድ Aያያዝ የመጠበቅ መብትን
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በመጋፋት መርማሪው Aካል Aንድ ሰው የEምነት ቃል ከተቀበለ ፍርድ ቤቶች
በማስገደድ የተገኘውን ማስረጃ መቀበል የሌለባቸው መሆኑን የሚደነግግ ነው፡፡
ከላይ የተገለጹት መሰረታዊ ነጥቦች Eንዳለ ሆኖ የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 19(5)
“በማስገደድ” የተገኘ ማስረጃ ወይም በEንግሊዘኛው “Any evidences obtained under
coercion shall not be admissible” በማለት Aገላለጽ የተጠቀመ በመሆኑ
•

Aንድ ሰው ተገድዶ ወይም (under coercion) ነው የEምነት ቃል የሰጠው
የሚባለው ምን ምን ሁኔታዎች ሲፈጽሙ ነው?

•

Aንድ ሰው የEምነት ቃል Eንዲሰጥ የማስገደጃ መንገዶች ምንድን ናቸው?

•

Aንድ ሰው ተገድዶ የEምነት ቃል የሰጠ መሆኑን ሲገልጽ መርማሪው Aካል
Aልተገደደም በማለት ይከረከራል ተካሳሹ ተገድዶ የEምነት ቃል የሰጠ መሆኑን
የማስረዳት ሸክም ያለበት ማንኛውም ወገን ነው?

•

ማስረጃ

ተቀባይነት

ታዓሚኒነትና

የ ለውም

የማስረጃ

“inadmissible”

ክብደት

ከሚሉት

የሚለው

ጽንሰ

ሀሳቦች

Aባባል

ከማስረጃ

በምንድን

ነው

የሚለየው? የሚሉትን ነጥቦ በትኩረት ማየት ይጠይቃል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 19 ንUስ Aንቀጽ 5 የመጀመሪያው
ፓራግራፍና የመጨረሻው ፓረግራፍ የቃላት Aጠቀቀምና የሀሳብ Aገላለጽ የተካተቱ
መሰረተ ሀሳቦች ምንድ ናቸው? የሚለውን ነጥብ በዓለም ዙሪያ Aከራካሪ የሆነ ጉዳዮች
በተለይም በማስገደድ በተገኘ Eምነት ቃል መነሻ በማድረግ ከተገኘ ግዙፍነት ያላቸው
ተጨማሪ ማስረጃዎች መገኘት (corroborative evidence) ጋር ተያያዞ የሚነሱ
ጥያቄዎች Aንጻር ማየት ይጠይቃል፡፡
ጉዳዩን በዝርዝር ለማስቀመጥ በሰው መግደል ወንጀል የሚጠረጠር ተጠርጣሪ በፈቃዱ
የEምነት ቃል ለማስጠት ፍላጎት የሌለው መሆኑን የተገነዘበው መርማሪ በብረት ድስት
ሙሉ ዘይት ካፈላ በኃላ ተጠርጣሪውን Eውነቱን የማትናገር ከሆነ ይህንን የፈላ ዘይት
ሰውነትህ ላይ Aፈሰዋለሁ በማለት ዘይቱን Eግሩ ላይ ማፍሰስ ሲጀምር ተጠርጣሪው
ሟችን የገደለው መሆኑ የሟችን Aስከሬን ቆፍሮ Eንደቀበረው ሟችን የገደለበት
ጩቤ/ቢለዋ የሚች ልብስና ከሚች የወሰደውን ገንዘብ ከEህቱ ቤት ከEህል ጎተራ
Eንዳስቀመጠው ተናግሮ መርማሪው ይህንን የተከሳሽ ቃል በመጠቀም የሚችን Aስከሬን
የሚች ልብስ ሚች በሬ ሸጦ ይዞት የነበረው 5000 ሺ ብር ደም የነካው ጩቤ በEምነት
56

ቃሉ መሠረት Aገኘ፡፡

ጩቤው ሲመረመር የተከሳሽ የEጅ Aሻራና የሟች ደም የነካ

መሆኑ በሳይንሳዊ ምርመራ ተረጋጋጠ፣ ዓቃቤ ህግ በተከሳሹ ላይ ክስ ሲያቀርብ ተከሳሹ
የሰጠውን የተከሳሽነት ቃል ሳይሆን የሚች Aስከሬን ተቀብሮ መገኘቱን የሚያሳይ
ቪዲዮ፣ የሟች ልብስ፣ ሚች የተገለበትን ጩቤ ሳይንሳዊ ማስረጃና ሌሎች የAካባቢ
ሁኔታ

ማረጃዎችን

Aቀረበ፡፡

የተከሳሽ

ጠበቃ

የሟች

Aስከሬን

የተገኘበትን

ቦታ

የሚያሳየው ቪዲዮ ደም የነካ የሟች ልብስ ገንዘቡና ጩቤው ከተከሳሽ Eህት ጎተራ
መገኘቱን የሚያሳየው ማስረጃ Eና ግዙፍነት ያላቸው ማስረጃዎች በሙሉ ተከሳሽ
ተገድዶ የሰጠው የEምነት ቃል ውጤት በመሆናቸው በማስገደድ የተገኙ ማስረጃዎች
ናቸው፣ ስለዚህ ተቀባይነት ሊኖራቸው Aይገባም በማለት የህገ መንግስቱን Aንቀጽ 19
ንUስ Aንቀጽ 5 በመጥቀስ ተቃወመ፡፡ Eርስዎ ጉዳዩን የያዙት ዳኛ ቢሆኑ የተከሳሹን
የEምነት

ቃል

መሰረት

በማድረግ

መርማሪው

ያገኛቸውን

ግዙፍነት

ያላቸው

ማስረጃዎችና Eነርሱ ተመርምረው የተገኛውን ሳይንሳዊ ማስረጃ ተቀባይነት Aስመልክቶ
ምን Aይነት ብይን ይሰጣሉ? ለምን?
(ለ) ራስን ወንጀለኛ የሚያደርግ ጉዳይ በምስክርነት ያለማቅረብ መብት
ማንም ሰው በተከሰሰበት ጉዳይ በምስክርነት Eንዲቀርብ ከመገደድና

በራሱ ላይ

ያለመመስከር መብት ያለው መሆኑ መንግስት ከተከሳሹን በማስረጃነት የሚጠቅም
ማናቸውም ማስረጃ የሚያገኘው ተከሳሹ ፈቃደኛ ሲሆን ብቻ ነው ከሚለው መርህ ጋር
ተያያዥነት ያለው ቢሆንም የራሱ የሆነ ምክንያትና መነሻ Aለው፡፡

በፍትሐብሔር

ጉዳይ ተከሳሽ በፍትሐብሔር ቃለ መሀላ Eንዲፈፅምና ስለተከሰበበት ጉዳይ Eንዲመሰክር
የሚደረግበት ሁኔታ ያለ ቢሆንም በወንጀል ጉዳይ ራሱን ወንጀለኛ Eና ጥፋተኛ
የሚያደርግ የምስክርነት ቃል Eንዲሰጥ ተከሳሽ

ሊገደድ የማይገባው መሆኑን ከህገ

መንግስት Aንቀፅ 20(3)ተደንግጓል፡፡
በወንጀል ጉዳይ በምስክርነት ቀርበው ቃላቸውን Eንዳይሰጡ የማይገደዱ ምስክሮች
“previledge witnesses” በማለት የተለያዩ Aገሮች የህግ ጥበቃና Eና ዋስትና የሚሰጡ
ሲሆን ከነዚህ መካከል ማንም ሰው ራሱን ጥፋተኛ የሚያደርግ የምስክርነት ቃል
ያለመስጠት መብት Aለው የሚለው Aንደኛው ነው፡፡ የድንጋጌው መልEክት ግልፅ
በመሆኑ ብዙ ትርጉም የሚያስፈልገው Aይደለም:: ሆኖም የዚህ ድንጋጌ Aፈፃፀም
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Aስመልክቶ የሚነሱ የተለያዩ Aከራካሪ ጉዳዮች በመሆኑ የሚከተሉት ሁኔታዎች
በመመርመር ከጋራ መግባባት ላይ መድረስ ያስፈልጋል፡፡
•

Aቶ “A” Aቶ ”B” ገድሏል የሚል ክስ ቀርቦበት Aቶ “C”

ወንጀሉን Aቶ“A”

ሲፈፅም Aይቻለሁ በማለት የምስክርነት ቃሉን ለመስጠት ፍርድ ቤት ቀረበ፡፡
Aቶ “C”

ዓቃቤ ህግ ባቀረበበት ዋና ጥያቄ ምላሽ ከሰጠ በኋላ የAቶ ”B”

ተከላካይ ጠበቃ የሚያቀርበው የመስቀለኛ ጥያቄ Aቶ “A” የገደለው ተከሳሹ Aቶ
”B” ሳይሆን ምስክሩ Aቶ “C”
መገለፅ ጀመሩ፡፡

መሆኑን የሚያመላክቱ ፍሬ ጉዳዮች በAቶ “C”

ሆኖም Aቶ “C”

ከዚህ በኋላ የሚሰጠው መልስና ምስክርነት

Eኔን ወንጀለኛ የሚያደርግ በመሆኑ Eኔን ወንጀለኛ የሚያደርግ የምስክርነት ቃል
ከመስጠት የመጠበቅ መብት Aለኝ ለተከሳሽ ተከላካይና ጠበቃ ጥያቄም ሆነ
ለዓቃቤ ህግ ድጋሜ ጥያቄና ለፍርድ ቤቱ ማጣሪያ ጥያቄ መልስ Aልሰጥም
በማለት በፍርድ ቤቱን ጠያቂ በማሳወቅ ምስክርነት ቃሉን መስጠቱን በማቋረጥ
ዝም Aለ፡፡ የተከሳሹ ተከላካይ ጠበቃ በበኩሉ Aቶ “C”

የሚሰጠው መልስ

ለጉዳዮ ውሳኔ ለመስጠት Aስፈላጊ በመሆኑ የምስክርነት ቃሉን ሊሰጥ ይገባል
የሚል ክርክር Aቀረበ፡፡

ይህንን ጉዳይ ለመወሰን Aግባብነት ያላቸው ህገ

መንግስታዊ ድንጋጌዎች የትኞቹ ናቸው፡፡ በጉዳዮ ምን Aይነት ብይን ይሰጣሉ?
•

በዋና ወንጀል Aድራጊነት ሳይሆን በሌላ ሁኔታ በወንጀል ተካፋይ የሆኑ ሰዎች
ለምሳሌ በወንጀሉ Aነሳሽ ወንጀሉ ከተፈፀም በኋላ ተከሳሽን በመርዳት ወንጀል
የተከሰሰ

ሰው

ስለ

ዋናው

ወንጀል

ፈፃሚ

የምስክርነት

ቃሉ ን

Eንዲሰጥ

ሲጠይቅየህገ መንግስቱ Aንቀፅ 2A ንUስ Aንቀፅ 3 ሊነሳ የሚችል ነውን?
በተለይ

ዓቃቤ

ህግ

በAንድ

መዝገብ

ሳይሆን

በተለያየ

ክስና

መዝገብ

ሰዎቹ

በሚከሰሱበት ሁኔታ ተፈፃሚነት Aለው ወይስ የለውም?
•

የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 20 ንUስ Aንቀፅ 3 ሁለተኛው ፓራግራፍ Aገላለፅ
በወንጀል ዋና Aድራጊነትና ግብረAበርነት የተከሰሱ ሰዎች መካከል Aንዱ ወይም
ሁለቱ በምስክርነት ሲጠሩ Eንደመከራከሪያ የሚነሳና ተፈፃሚነት ያለው ነው
የሚለው በትክክል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምን?

•

ከላይ የተገለፁት ሁኔታዎች ህገ መንግስቱን በመጥቀስ የምስክርነት ቃላችንን
Eንድንሰጥ መገደድ የለብንም የሚሉትን መከራከሪያዎች የሚያሳይ ሲሆኑ
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ይህንን ወንጀል በመፈፀም የዋና ወንጀል Aድራጊነት በግብረAበርነት በሌላ
የወንጀል ተካፋይነት ከተጣራባቸው ሰዎች መካከል Aቃቤ ህግ የተወሰኑትን
ከወንጀል

ክስ

ነፃ

በማድረግ

በምስክርነት

ያቀርባል፡፡

የተከሰሱት

ሰዎች

በበኩላቸው በመጀመሪያ ዓቃቤ ህግ በጋራ ወንጀል ከፈፀምነው መካከል ግማሻችን
ከስሶ ተመሳሳይ ማስረጃ የተገኘባቸውን በሌሎቹ ላይ የወንጀል ክስ Aለማቅረቡ
የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 25 Eና የወንጀል ህጉን Aንቀፅ 4 የሚጥስ ነው ሰለዚህ
ሊመሰክራብን Aይገባም የሚል፣ መቃወሚያ ያቀርባሉ፡፡
•

ከዚህ በተጨማሪ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 20 ንUስ Aንቀፅ 3 ሁለተኛው
ፓራግራፍ የተደነገገው መብት

ወንጀል የፈፀሙ ሰዎች Aንደኛው በሌላው ላይ

Eንዳይመሰክር የማይፈቅድ ተደርጎ መተርጎም Aለበት የሚል ክርክር የሚያቀርቡ
Aሉ፡፡ Eርስዎ ጉዳዩን የሚያዩት ዳኛ ቢሆኑ
1. በጉዳዩ ምን Aይነት ብይን ይሰጣሉ?
2. ወንጀሉ የሙስና ወንጀል ወይም ሌላ Aይነት ወንጀል ቢሆን በሚሰጡት ብይን
ልዩነት ይኖረዋል?
3.ከሙስና ወንጀሎች ውጪ በሆኑ ወንጀሎች ዓቃቤ ህግ በጋራ ወንጀል ከፈፀሙ
ሰዎች

መካከል

የተወሰኑትን

ከወንጀል

ክስ

ነፃ

የሚያደርግበትና

በምስክርነት

የሚያቀርብበት ህጋዊ ሥልጣንና ኃላፊነት Aለው ብለው ያስባሉ? ለምን
4.የተከሳሹ በራሱ ላይ ምስክር ሆኖ ከመጠየቅ የመጠበቅ መብቱን ለመተውና
የምስክርነት ቃል ለመስጠት ቢጠይቅ ምን Aይነት ብይን ይሰጣሉ፡፡
1.5.4 በተጠረጠረበት ጉዳይ ወይም የሚከሰስ ወይም የማይከሰስ ለመሆኑ በAጭር ጊዜ
ውሳኔ የማግኘት መብት፣
ወንጀል ፈፅሟል በሚል ጥርጣሬ የተያዘ ሰው በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 19 ከተደነገጉት
ድንጋጌዎች Eና በወንጀል ሥነ ስርዓት ሕጉ መሰረት የወንጀል ምርመራ ከተከናወነና
ከተጠናቀቀ በኋላ ፈፅሞታል ተብሎ በተጠራጠረበት ወንጀል የተደረገው ምርመራ
ታይቶና ተመርምሮ Aፋጣኝ ውሳኔ የማግኘት መብት Aለው፡፡ Aንድ ሰው ወንጀል
ፈፅሟል ተብሎ ተጠርጥሮ ምርመራ ከተከናወነና ማስረጃ ከተሰበሰበ በኋላ መወሰን
የሚገባው ቁልፍ ጉዳይ ሰውየው በወንጀል መከሰስና ወደ መደበኛው የክስና የሙግት
ሂደት መግባት Aለበት ወይስ ተጠርጣሪው በወንጀል መከሰስ የለበትም የሚለው ነው፡፡
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በወንጀል የፍትህ ስርዓት የEለት ከEለት ተግባራዊ Eንቅስቃሴ Aንድ ሰው በወንጀል
መከሰስ Aለበት ወይም በወንጀል ሊከሰስ Aይገባውም የሚለው ውሳኔ Eጅግ በጣም
ወሳኝና ከባድ ነው፡፡

ይኸም በመሆኑ የተለያዩ Aገሮች በተለይ በከባድ ወንጀሎች

ምርመራ የተገኘውን የዓቃቤ ህግ ማስረጃ በመመዘን Aቃቤ ህግ ክሱን ለመቀጠል
የሚችል መሆን Aለመሆኑን ተከሳሹ ለፍርድ መቅረብ ያለበት ስለመሆኑ ወይም
የህግ ሥርዓታቸው መሠረት በግራንድ ጄሪ(በሸንጎ) በAሜሪካ ወይም

Aለመሆኑ

በመርማሪ ዳኛ(ፈረንሳይ) የሚወሰንበት ሁኔታ Aለ፡፡
በEኛ Aገር የህግ ሥርዓት የፖሊስን የምርመራ መዝገብ በመመርመርና የተሰበሰበውን
ማስረጃ በመመዘን
•

ተከሳሹ በወንጀል የማይከሰስ ስለመሆኑ፣

•

ተከሳሹ በወንጀል መከሰስ ያለበት መሆኑ፣

•

ወይም ጉዳዮ ተመልሶ ተጨማሪ ምርመራ መደረግና ማስረጃ መሰብሰብ ያለበት
መሆኑን የመወሰን ሥልጣን ያለው በፌዴራልም ሆነ በክልል የዓቃቤ ህግ ነው፡

ህገ መንግስቱ በAንቀፅ 20 ንUስ Aንቀፅ 1 የተከሰሱ ሰዎች ጉዳያቸው በAፋጣኝ
ሆኖም ምርመራ ተጣርቶ የደረሰው ዓቃቤ ህግ

መታየት ያለበት መሆኑን ይደነግጋል፡፡

የምርመራ መዝገቡን በፍጥነት በማየት ተገቢውን ውሳኔ Eንዲሰጥ የሚያስገድድ ህገ
መንግስታዊ ድንጋጌ በAንቀፅ 19 ሆነ በAንቀፅ 20 Aልተደነገገም፡፡
የምርመራ

መዝገቡን

Aይቶ

የተፋጠነ

ውሳኔ

የመስጠት

ስለዚህ Aቃቤ ህግ

ግዴታ

ህግ

A ው ጭው

በሚያወጣው ህግ Eንጂ ከህገ መንግስቱ የሚመነጭ Aይደለም፡፡ ህግ Aውጭው ከፈለገ
የAስራ Aምስት ቀን የክስ ማቅረቢያ ጊዜ Eንደፈለገው ማስረዘም ወይም ማሳጣር
ይቻላል በማለት የሚከራከሩ ሰዎች Aሉ፡፡
ሆኖም

በዚ ህ

ጉዳይ

የAቃቤ

ህግ

ግዴታ

ተጠርጣሪው

የተጠረጠረበት

ወንጀል

የሚያስከሰስበት ወይም የማይከሰሰ መሆኑን ለማወቅና የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 37
ከተደነገገው ፍትህ የማግኘት መብት ጋር በተገናዘበ መታየት Aለበት፡፡ Aንድ ተጠርጣሪ
በወንጀል መከሰስ ወይም Aለመከሰስ የሚለውን ነጥብ Aይቶ ውሳኔ የመስጠት የAቃቤ
ህግ ሥልጣን በመሆኑ Aቃቤ ህግ የተጠርጣሪውን ፍትህ የማግኘት መብት ማክበርና
Aፋጣኝ ውሳኔ የመስጠት ግዴታ Aለበት፡፡

ከዚህ Aንፃር ህግ Aውጪው የAቃቤ ህግ
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የተፋጠነ ውሳኔ የመስጠትና በተከሳሹ ላይ የወንጀል ክስ የማቅረብና ወይም የወንጀል
ክስ ሊቀርብ Aይቻልም ብሎ የሚወስንበትን የጊዜ ገደብ በፈለገው መንገድ በህግ
ማራዘም ይቻላል የሚለው መከራከሪያ ህገ መንግስቱ ከሰብዓዊ መብቶች ከሰጠው ጥበቃ
Aንፃር መታየት Aለበት፡፡
በሌላ በኩል ዓቃቤ ህግ ክስ ለማቅረብ ወይም ላለማቅረብ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ የህገ
መንግስቱን ድንጋጌዎች ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባትና

የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች

የሚያከብርና በሚያስከብር መንገድ የመወሰን ግዴታና Eና ኃላፊነት Aለበት፡፡

ይኸም

ማለት፣
•

ተጠርጣሪው የተጠረጠረበት ጉዳይ በAገሪቱ የወንጀል የህግ ማEቀፍ በወንጀልነት
የተፈረጀና

የወንጀል

ተጠያቂነት

የሚያስከትል

ድር ጊት

መሆን

Aለመሆኑን

በማጣራት በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 22 የተደነገገው የህጋዊነት መርህ ማክበርና
ማስከበር የህጋዊነትን መስፈርት መሟላቱን ማረጋገጥ፣
•

በወንጀል

የ ተ ጠ ረጠ ረ

ወይም

መንግስታዊ መብት Aለው፡፡

የተከሰሰ

ሰው

Eንደ

ጥ ፋተኛ

ያለመቆጠር

ህገ

ይኸ መብት ቀሪ ሊሆን የሚቻለው ጥፋት የሆነ

የወንጀል ድርጊት መፈፀሙን በማስረጃ የሚደነግግ ነው፡፡

ስለዚህ ዓቃቤ ህግ የሥነ

ሥርዓትና የማስረጃ ህግ በሚደነግጉት መሠረት ተጠርጣሪው ወንጀል ለመፈፀሙ
የማስረዳት ሸክሙን ለመወጣት የሚያስችል ማስረጃ መኖሩን ካላረጋገጠ በስተቀር
የወንጀል ክስ ማቅረብ የለበትም፡፡
ከዚህ Aንፃር Aቃቤ ህግ ማስረጃ ሳይኖር ክስ ከማቅረብና የተከሳሹ የነፃነት መብት
Eንደገደብ ማድረግ የሌለበት መሆኑን የማስረጃ መስፈርት መሟላቱን ማረጋገጥ
Aለበት፡፡

ይኸም ማለት Aቃቤ ህግ የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ስርዓት ሕግ ጉጥር 42(1)

ሀ ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 20 ንUስ Aንቀፅ 3 ድንጋጌ Aንፃር በማገናዘብ ውሳኔ
መስጠት ግዴታ Aለበት፡፡
ያለፈባቸውን

ጉዳዮች

ከዚህ በተጨማሪ Aቃቤ ህግ በይርጋ የጊዜ ገደብ

በመዝጋትና

ሌሎች

የሥነ

ስርዓት

ድንጋጌዎችን

መሠረት

በማድረግ ሥልጣንና ኃላፊነቱን መጠቀምና የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 17 የማክበርና
የማስከበር ግዴታውን መወጣት Aለበት፡፡ ይኸ ግልፅ ቢሆንም በAቃቤ ህግ ውሳኔ
Aሰጣጥ ላይ የሚነሱ Aከራካሪ ሁኔታዎች በAንድ ክልል በተፈጠረው Eውነተኛ ታሪክ
ላይ ተመሰረቶ ማየትና ማቅረብ ይቻላል ፡61

•

1990 Aቶ ከበደ ሴት ልጃቸውን ለመዳር በጋን ጠላ ለማስጠመቅ ከቤታቸው ግቢ
ዳስ በማሰራት ላይ Eያሉ ወንድወሰን ደመላሽና ድፋባቸው የተባሉ ወንድማማ ቾች
Aቶ ከበደን ለመግደል የሩምታ ተኩስ ተኮሱባቸው፡፡
ተገን በማድረግ ያፀፋ ተኩስ መታኮስ ጀመሩ፡፡

Aቶ ከበደ ድፍድፍ የያዘ ጋን

የተኩስ ልውውጥ በሚደረግበት ጊዜ

Aቶ ከበደ ድፋባቸውን ደረቱን በAንድ ጥይት መቱት ወንድወሰንም የግራ Eግሩን
በAንድ ጥይት Aቆሰሉት፡፡
መኪና መንገድ ከደረሰ

ደመላሽ Eግሩ የቆሰለውን ወንድወሰንን ተሸክሞ ሸሽቶ

በኋላ በመኪና ወንድሙን ሀኪም ቤት ካስገባ በኋላ ፖሊስ

ጣቢያ ሄዶ Aቶ ከበደ ድፋባቸው የተባለውን ወንድሙን መግደሉንና ወንድወሰን
የተባለውን ለመግደል Aስቦ በተኮሰው ጥይት ታፋውን በፅኑ ያቆሰለው መሆኑን
ገልጾ Aመለከተ፡፡ ፖሊስ Aቶ ከበደን በቁጥጥር ሥር በማዋል ምርመራ ሲያጣራ
በAቶ ከበደና በEነ ወንደወሰን መካከል ለረዥም ጊዜ የቆየ ደም መመላለስ ጥላቻ
የነበረ መሆኑና በEለቱ Aቶ ከበደ ልጁን ከመዳሩ በፊት ለመግደል ከAስር ኪሎ
ሜትር በላይ ተጉዘው መጥተው በAቶ ከበደ ላይ የEሩምታ ተኩስ Eነ ወንድወሰን
የከፈቱ መሆናቸውን Aቶ ከበደ በAፀፋው መተኮሱንና ለAምስት ደቂቃ ያህል የተኮስ
ልው ው ጥ

በኋላ

ድ ፋ ባቸ ው

ተመትቶ

መውደቁንና

ወንድወሰንም

Eግሩ

ላይ

መመታቱን ደመላሽ የወንድወሰንን Eግር በሽርጥ ካሰረ በኋላ ይዞት መሄዱን በወቅቱ
በቦታው የነበሩ Aስር ምስክሮች የሰጡትን የምስክርነት ቃል በማያያዝ የምርመራ
መዝገቡን ለAቃቤ ህግ Aቀረበ፡፡
የምርመራ መዝገብ የደረሰው የዞኑ Aቃቤ ህግ Aቶ ከበደ የፈፀመው ራሱን የመከላከል
ተግባር Eንደሆነና Aቶ ከበደን ከስሶ ጥፋተኛ ለማስባል የሚችል ማስረጃ የለም በማለት
Aቶ ከበደን በወ.መ.ሥ.ሥ.ሕ ቁጥር 42(1)ሀ መሠረት ከEስር Eንደለቀቁ ወሰነ፡፡

Aቶ

ደምመላሽ የዞኑ Aቃቤ ህግ AላAግባብ መዝገቡን ዘግቶ ተከሳሹን ለቀቀ የሚል Aቤቱታ
Aቀረቡ፡፡

የክልሉ ፍትህ ቢሮ የዓቃቤ ህግ መመሪያ Aቃቤ ህግ ተከሳሹ የፈፀመው

ራሱን የመከላከል ተግባር ነው በማለት

በወ.መ.ሥ.ወ.ሕ ቁጥር 42(1)ሀ መሠረት ክስ

Aላቀርብም የማለት ሥልጣን የለውም፡፡

ይኸ ስልጣን የፍርድ ቤት ነው ስለዚህ Aቶ

“ከበደ” 1949 በወጣው 524 (ለ) Eንዲከሰሱ መሪ ትEዛዝ ሰጠ፡፡

በዚህ ጉዳይ መነሻ

በክልሉ ውስጥ ለሚገኙ ፍትህ ጽ/ቤቶች ተከሳሽ ድርጊቱን የፈፀመው በህግ ይቅርታ
የሚሰጡ ህጋዊ መከላከል በAስገዳጅ ሁኔታና መገደድና የመሳሰሉት ምክንያት መሆኑን
በፖሊስ የተሰበሰበው ማስረጃ የሚያስረዳ ቢሆንም ዓቃቤ ህግ መዝገቡን በመ.መ.ሥ.ሥ
62

ሕግ ቁጥር 42(1)ሀ መዝጋትና ውሳኔ መስጠት የማይችልና ይህንን የማድረግ ሥልጣን
የሌለው በመሆኑ Eንደዚህ Aይነት ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ክስ Eንዲቀርብ የሚል መመሪያ
ተላለፈ፡፡
1. በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 42(1)ሀ ዓቃቤ ህግ ተከሳሹን ጥፋተኛ
ሊያስብል የሚችል ማስረጃ የሌለ ነው ብሎ ሲያምን “ The public prosecutor is
of opinion that there is not sufficient evidence to justify aconviction”
የሚለውን ድንጋጌ ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 20 ንUስ Aንቀፅ3 Eና ከህገ መንግስቱ
Aንቀፅ 14 Eና ከህገ መንግስቱ

Aንቀፅ 17 ጋር በማገናዘብ ሲተረጎም የዞኑ ዓቃቤ

ህግ Aቶ ከበደ ክስ ላለማቅረብ የሰጠው ውሳኔ ስህተት ነበር ብለው ያስባሉ?
2. በምርመሪ የተሰበሰበው ማስረጃ ተጠርጣሪው ድርጊቱን የፈፀመውን በወንጀል ህግ
በAንቀፅ 68፣በAንቀፅ 69፣በAንቀፅ 71፣በAንቀፅ 75 ወይም በAንቀፅ 74 መሠረት
መሆኑን የሚያስረዳ ሆኖ Eያለ ዓቃቤ ህግ

ፍርድ ቤቱ መርምሮ በነፃ ይልቀቀው

በሚል ምክንያት ብቻ የወንጀል ክስ ማቅረብ Aለበት ብለው ያስባሉ? ለምን ?
3. የዓቃቤ ህግ ህገ መንግስቱን የማክበርና የማስከበር ሥልጣንና ኃላፊነቱን Eንዴት
መወጣት ይገባዋል ብለው ያስባሉ? ለምን ?
4. ዓቃቤ

ህግ

የምርመራ

መዝገቡን

በፍጥነት

መርምሮ

ውሳኔ

የመስጠት

ህገ

መንግስታዊ ግዴታና ኃላፊነት Aለበት ብለው ያምናሉ?
1.5.5 በאደበኛ ፍץድ ቤُ በአጭ ץጊዜ ፍֱُ የדግኘُ אብُ፣
አንድ ـከሳת ֹּלከרስ በאደበኛ ፍ/ቤُ በአጭ ץጊዜ ውስጥ፣ በግָፅ ٤ֹُ ጉዳይ
የאስא ُדብُ አֳው፡፡ የֱገ אንግ ًםአንשׂጽ 2ዐ ንዑስ አንשׂጽ 1 የـከሳֹּל
በאደበኛ ፍץድ ቤُ በግָፅ ٤ֹُ ጉዳይ የٍאየُ אብُ ያֳው ֲאኑን
ይደነግጋָ፡፡ይኸውም፡-በህገ መንግሥቱ Aንቀፅ 78 ንUስ Aንቀጽ 4 መሠረት መደበኛ
ሥርዓት የማይከተል ልዩ ፍርድ ቤት የማይቋቋም መሆኑን መደንገጉን ግንዛቤ ውስጥ
የሚያስገባ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዓለም Aቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል
ኪዳን ስምምነት Aንቀጽ 14 ንUስ Aንቀጽ 1 ተከሳሽ ነፃ ገለልተኛና ብቃት ባለው ፍርድ
ሰጭ Aካል የመዳኘት መብት ያለው መሆኑን ከሚደነግገው ድንጋጌ ጋር በሚጣጣም
መንገድ ለመግለፅ ‘’ በאደበኛ ፍץድ ቤُ ‘’ የֳגውን አገֳֶጽ አንשׂጽ 2ዐ ንዑስ
አንשׂጽ 1 ይደነግጋָ፡፡
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የዳኝነُ ስָጣን የፍץድ ቤِ٤ አንደֲነና ዳኞ٤ ከדናْው וአካָ ወይ וግֳרብ
ـፅዕኖና ጣָቃገብነُ ነፃ ֲነው ٪ֶፊነٍْውን እንደגወጡ የֱገ אንግ ًםአንשׂጽ
79 ንዑስ አንשׂፅ 2 እና 3 የـደነገገ በֲאኑ ֱገ אንግ ًםበወንጀָ የـከר שרዎ٤
ነፃ ገֳָـኛና የዳኝነُ አገָግֹُ ֳאስጠُ ብቃُ ֳוֹው በאደበኛ ፍץድ ቤُ
ጉዳያْው የٍאየُ אብُ ያֳው ֲאኑን የגደነግግ ነው፡፡ የـከר שרዎ٤ በָዩ
ሁኔٍ ጉዳዩ በֱግ ٍאየُ ያֳበُ ካֲָነ በስ ץשׂـበግָፅ ٤ֹُ የאዳኘُ የክשን
ኮፒ የדግኘُ እና ዝץዝ ץየנאዳُ וስክ ץየאጠየቅና የנשׂበْוֹውን דስנጃ
የדየُ אብُ እንዳֶْው በֱገ אንግ ًםአንשׂፅ 2ዐ /2/ እና 2ዐ /4/ ـደንግጓָ፡፡
የـከר ררው የאከֶከያ דስנጃዎ٠ እንደֳُשּץשׂና እንዲ ֳُברየאጠየቅ אብُ
አ ֳው፡፡
የـከר ררው በנאጠው ጠበቃ የאወከָና אንግ ُםወጭ በጠበ שׂየאወከָ
אብُ ያֳው ֲאኑ በֱገ אንግ ًםአንשׂፅ 2ዐ/5/ ይደነግጋָ፡፡ እነዚֱ የֱገ
אንግ ًםድንጋጌዎ٤ በክץክץና በבግُ ሂደُ ـከሳֹּלና
ֹּלና ከሳ ֹּלእኩָ እው ُשׂእና
እድָ  וֳُדእኩָ የֲነ የג ָגዛን ֵኖْףው ይገ ָוֹ/equality of arms/
ֵኖ ץይገָוֹ፡፡ አንደኛው  ֳُדበֳـይ ከሳ ֹּלየֳָךـ
 ֳָךየክץክ ץብቃُ ስֳ ክ שየֳָךـ
ֳָך
እው ُשׂስֳֶው በክץክ סአ₪ናፊ ֲאን የֳበُו፡፡ከሳֹּלና
ֹּלና ـከሳֹּל

ስֳ ክש

ስֳדስנጃው אـጣጣኝ የֲነ ዕው ُשׂኖْקውና እኩָ የֲነ የדስנጃ የדቅנብ
אብُ ኖْקው ዕውነًን ֳדስנዳُ አና ֳנדጋገጥ በא٢ֶْው ብ٢ አንደኛው נ١
አንደኛው נـ١ ֲאን አֳበُ የֳגውን ـ ֱץאፈፃֵ גያደץጉ የג٤ִ ናْው፡፡
ከዚֱ አንፃـ ץከሳሹ ስֳ ክ שእንዲገነዘብ ክ שደץሶُ אከףከעያውንና אከֶከያ
דስנጃውን እንዲያዘጋጅ የዐቃቤֱግን דስנጃ በָאאከُና በאጠየቅ ዕውነً
እንዲያወጣ እንዲያደץግና የבያ ድጋፍና ግָጋֹُ እንደሁኔٍው በ שףወጭ
ወይ וበאንግ ُםወጭ እንዲያገኝ דድנግ የፍץድ ይዘً ሁֳًـ וከףካע
ወገኖ٤ እኩָ የֲነ גዛንና የבግُ አቅ וእንዲኖْףው ֳדድנግ አስፈֶጊ ነው፡፡
የـከר ררው በፍץድ ጥፋـኛ ֲኖ ከـገኘ የרـጠው ፍץድ ـፈፅ ָחየֳגውን
የֱግና የፍ פጉዳይ ስֱ ُـበይግוֹኝ እንዲٍ ונየדድנግ אብُ ያֳው ֲאኑን ֱገ
אንግ ًםይደነግጋָ፡፡ ከዚֱ አንፃ ץይግוֹኝ በወንጀָ ጉዳዩ٤ ֱገ אንግٍםዊ
ዋስُና የרـጠው אብُ ነው፡፡
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ከֶይ በـደነገጉُ ֱገ אንግٍםዊ אብِ٤ አንፃ ץበـግףוֹዊ ሂደُ የגያጋጥב
٤ግצ٤ና ֵרጣْው የגገא שּፍְُዎ٤ ዙעያ ֳאወያየُ אነ ָךየֲגኑ ነጥቦ٤
ስንֳאከُ፡• Aቃቤ ህግ ተከሳሽ የሰው መግደል ወንጀል ፈፅሟል በማለት ክስ Aቀረበ:: የAቃቤህግ
ለክሱ በማስረጃነት ሶስት የዓይን ምስክሮች ያሉት መሆኑን ስምና Aድራሻቸውን
ጠቅሶ Aቅርቦ ነበር፡፡ ሆኖም የAቃቤህግ ምስክሮቹ በAድራሻቸው ሊገኙ ስላልቻሉ
ለፖሊስ የሰጡት ምስክርነት ቃል በማስረጃነት ፍርድ ቤቱ ተቀብሎ ውሣኔ ይስጥልኝ
በማለት Aመለከተ፡፡ ተከሳሹ በበኩሉ በህገ መንግሥቱ Aንቀፅ 2A/4/ መሠረት
ምስክሮቹን ያልጠየቅናቸው በመሆኑ በማስረጃነት ምስክሮች ለፖሊስ የሰጡን ቃል
ሊያያዝ Aይገባውም የሚል ተቃውሞ Aቀረበ? ምን ዓይነት ውሣኔ ይሰጣሉ?
• ለቀዳሚ ምርመራ ፍርድ ቤት የተሰጠ የምስክሮች ቃል በሚቀርብበት ጊዜ ተከሳሽ
ህገመንግሥቱ Aንቀጽ 2A/4/ በመጥቀስ ተከሳሾች የሚያቀርቡትን ተቃውሞ Eንዴት
ያዩታል?
• በወረዳ ፍ/ቤት Eና በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የመንግሥት ተከላካይ ጠበቃ Aለመኖሩ
የህገ መንግሥቱን Aንቀጽ 2A /5/ Aንፃር Eንዴት ያዩታል?
• በከፍተኛ ፍ/ቤት ከባድ ውንብድና ወንጀል ፈፅሟል ተብሎ የተከሰሰ ተከሳሽ ተከላካይ
ጠበቃ ሣይቆመለት ብቻውን

ጥፋተኛ ተብሎ በሞት ፍርድ Eንዲቀጣ ተወሰነ፡፡

Eርስዎ ይህንን ውሣኔ በይግባኝ Aይተው Eንዲያርሙ የተሰየሙ ዳኛ ቢሆኑ
ከህገመንግሥቱ ድንጋጌዎች Aንፃር ምን ዓይነት ውሣኔ የሰጣሉ? ለምን?
1.5.6የሴِ٤ና የֱፃናُ אብُ እና የወንጀָ ֱግ
በሴِ٤ ֶይ የגደ שץአካֶዊና םነ ָቦናዊ ጥቃِ٤ ወንጀָ በדድנግና የወንጀָ
ቅጣُ በאደንገግ የሴِ٤ን ֱገ אንግٍםዊ אብُ ከדስከበ ץአንፃ ץየወንጀָ ֱጉ
የדይـካ ድ ָךץአֳው፡፡ የወንጀָ ֱጉ የሴِ٤ን የםነ ـዋָዶ אብُ ከדስከበץ
አንፃ ץአስገድዶ אድፈ ץጠֳፋ፣ እና ַֹ٤ የወንጀָ ـግ ץוֹበאቅጣُ ከፍـኛ
አስـዋፅኦ ያበנክָٍ፡፡
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ֱፃናُን አስָאክِ በֱገ אንግ ًםየנـጋገጠֶْውን אብِ٤ የወንጀָ ֱጉ
በֱፃናُ ֶይ የגደץስ አካֶዊ ቅጣُ የጉָበُና የወתብ ብዝበዛ በወንጀָነُ
ከאፈנጅ የወንጀָ ቅጣُ በאደንገግ የֱፃናُ אብُ ֳדስከበ ץየወንጀָ ሕጉ
ጠ ٍהשׂአֳው፡፡ ከዚֱ በـጨ עדእድהያْው ֱፃን በֳגው ዓֳ וዓשׂፉ ُץጉו
ውስጥ የגካ ًـወጣُ አጥፊዎ٤ እና በֹּלግ
ֹּלግግ ץእድ הክָָ ያִ רዎ٤ ወንጀָ
ፈጽאዋָ ـብֳው תከ שרየወንጀָ የፍֱُ ץםዓً ֵْוֹףאው የגገָ שּዩ
የםነ ץםዓُ ድንጋጌዎ٤ በאደንገግና የגወרኑ የቅጣُ ዓይነِ٤ን በדስאשׂጥ
ֱֳፃናِ٤ ָዩ ጥብቅና ይרጣִ፡፡
በֶַ በኩָ በሴِ٤ ֱፃናُ ֶይ ֵፈፀ בጐጅ ָדዳዊ ድץጊِ٤ን በወንጀָነُ
በאፈנጅና የወንጀָ ቅጣُ በאደንገግና ֱጉን ـፈፃ גበדድנግ የወንጀָ የፍֱُ
ץםዓً የሴِ٤ እና ֱፃናُ ֱገ אንግ ًםየרגጠውን אብُና ጥበቃ የדክበץና
የדስከበ ץየወንጀָ ሕጉና የፍֱُ ץםዓً ጥד ُנድנግ ይገוֹዋָ፡፡ ከዚֱ አንፃץ
በ ִֶשׂየወንጀָ  וֳֹרየֲאን እድֶْው እና ֳአደጋ ـጋֶጭነٍْው ከፍـኛ
የֲኑُን ֱፃናُና ሴِ٤ ֶይ የגፈፀ בወንጀֹ٤ በָዩ ሁኔٍ በדጥናُ
ወንጀֹ٠ን ֳאከֶከָ አጥፊዎ٠ንֳ וፍץድ ֳדቅנብ የגያስ٤ָ ስָُ በשׂאየስ
ውጤٍ דእንቅስቃሴ ካָـደנገ በሴِ٤ና በֱፃናُ ֶይ የגፈፀ בወንጀֹ٤
ֳፖֵስ עፖ ُץሳይደנጉ የסשׂגበُ ሁኔٍ ያֳ ֲאኑን אገንዘብ ያስፈָጋָ፡፡
1.6 የወንጀָ ֱግ የדውጣُ እና የዳኝነُ ָםጣን דከፋፈָ
ֱገ אንግ ًםከወንጀָ ሕግ ጋ ץየגያያይዘው ֶַው ጉዳይ የወንጀָ ֱግ
የדወጣُ ስָጣንና የـፈፀ בወንጀֹ٤ አይِ የאወרን ስָጣን ֳፌዴָףና
ֳክָָ אንግ ٍُםየגያከፋፍָ ֲאኑ ነው፡፡ በֱገ אንግ ًםአንשׂጽ 55 ንዑስ
አንשׂጽ 5 ٍנטא ُנטאዊ የֲነውን የወንጀָ ሕግ የדውጣُ ስָጣንና ٪ֶፊነُ
የፌዴא ָףንግֲת ُםን ክָֹ٤ ፌደוֹ ָףወጣው የወንጀָ ֱግ የדይٍשׂፉ
ጉዳዩ٤ የወንጀָ ֱግ የאደንገግ ָםጣን አֶْው፡፡
ከዚֱ አንፃ ץክָֹ٤ የክָָ የאንግ ُםፋይናንስ አስـዳደ ץበאጣስ የגፈፀב
ወንጀֹ٤ የክִָን የገ תּግብ ץአዋጅ በֳֶـאፍ በגፈፀ בወንጀֹ٤ና ַֹ٤
የክִָ וክ ץቤُ የגያወጣْውን ֱጐ٤ በֳֶـאፍ የגፈፀ בወንጀֹ٤
የאደንገግና ቅጣُ የאጣָ ָםጣን ٪ֶፊነُ ያֶْው ֲֳאኑ ֱጋዊ ֱ ًנטאገ
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אንግֲ ًםኖ እናገኘዋֳን፡፡ በֶַ በኩָ ֱገ אንግ ًםየዳኝነُ ስָጣን በክָָ
እና በፌደ ָףደנጃ የגያዝ ֲאኑን ይደነግጋָ፡፡ ֲኖ וበፍּُብְֲ וץነ
በወንጀָ ጉዳይ የُኛው ነው የፌደ ָףየዳኝነُ ስָጣን የُኛው ነው የክָָ
የዳኝነُ ָםጣን በֳגው ነጥብ ዙעያ ֱገ אንግ ًםግָፅ ָאስ አይרጥו፡፡
ያዎ٤ የፌደָף
ֲኖ וአዋጅ שּׁጥ ץ25/88 እና በـከٍٍይ የـደנጉُ ָךָךד
ָךָךያ
የወንጀָ የዳኝነُ ስָጣን እና የክָָ የወንጀָ የዳኝነُ ָםጣን ገָፀዋָ፡፡ከዚֱו
አንፃֱ ץገ אንግ ًםየወንጀָ ֱግ የאደንገግ ָםጣንና የወንጀָ የዳኝነُ
ָםጣን ֳፌዴָףና ֳክָָ אንግ ُםበדከፋፈָ ٍנטאዊ ֱግ በֲאኑ
אገንዘብ ያስፈָጋָ፡፡

דጠቃֳያ
ֱገ אንግ ًםየወንጀָ ֱግ דዕשׂፎ٤ን ቅץፅና ይዘُ በאወרንና የወንጀָ
የፍֱُ ץםዓً አץףטና አደנጃጀُ በאወרን በኩָ ያֳው ድ ָךץከֶይ በـገֳፀው
אንገድ ብ٢ ـዘץዝ צየגያָቅ አይደֳו፡፡ የወንጀָ ֱጉ በֱገ אንግ ًםእውቅና
እና ጥበቃ የרـጣْውን እያንዳንዱን אብُ ከדስከበ ץአንፃ ץያֳውን גና
ֳאዘץዘ ץብንזክ ץይዘً እጅግ רፊ እንደֲነ ֳאገንዘብ ይ٢ֶָ፡፡ ስֳዚֱ በዚֱ
ጽሁፍ የـገֳፁُ ጉዳዩ٤ ጠቅֳָ  ֳוֹሁኔٍ በֱገ אንግًםና በወንጀָ ሕግና
የወንጀָ የፍֱُ ץםዓً ያֳውን ُስስכדֳ ץየُና ֳውይይُ אነ ָךየֲגኑ
ነጥቦ٤ን ብ٢ ֳדቅנብ የـዘጋጀ በֲאኑ በዕֳُ ከዕֳُ የ ףםእንቅስቃሴያ٤ን
የወንጀָ ֱጉ ድንጎጌዎ٤ እና የወንጀָ የםነ ץםዓُ ֱግ ـግףוֹዊ ስናደץግ የֱገ
אንግًםን ףዕይ ዕውን דድנግና የרብዓዉ אብُ ድንጋጌዎ٤ ከדክበץና
ከדስከበ ץአንፅ ץየـጣֳብንን ָـዕኮ אወጣُ ይኖץብናָ፡፡
ይֱንን ֳדድנግ የֱገ אንግ ًםድንጋጌዎ٤ תፀድֵ שּׁያሳኩُ የגፈֳገውን
ግብና ዓֶ דአስָאክِ የֱገ אንግ ُםጉוֹዔ አ ֶُוֹያደנጉُን ውይይُና
የרጡُን ውכኔ እንደዚሁֳ וጉዳዩ አግוֹብነُ ያֶْው ዓֳ וአשׂፍ የרብአዊ
אብُ ֱግጋُ ኢُዩጵያ ያፀደשׂ٢ْውን ዓֳ וአשׂፍ የרብአዊ אብُ የቃָ ኪዳን
ስווነِ٤ ֲץא٤ና רነዶ٤ ይዘُ በዝץዝדֳ ץወቅ የדያץהּጥ ጥד ُנድנግ
ይገוֹናָ፡፡
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ምEራፍ ሁለት
ከውል ውጭ በሚደርስ ኃላፊነት ህግ የህገመንግስቱ መሰረታዊ
መርሆዎች
2.1. ስለ ህገ መንግስትና ከውል ውጭ የኃላፊነት ህግ በጠቅላላው
ህገ መንግስቱ የኗሪዎችንና የዜጎችን የሲቪል የፖለቲካ የIኮኖሚ የማህበራዊ
Eና የባህል መብቶችና የብሔር ብሔረሰብና ህዝቦችን መብቶች በምEራፍ ሦስት
ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው የግለሰብና የቡድን ወይም
የወል መብቶች ዜጎች ከመንግስት ጋር ባላቸው የቀጥታ ግንኝነት (ቨርቲካል ሪሌሽንሽፕ)
Eና በዜጎች መካከል በሚኖር የEርስ በርስ ግንኙነት (የጎንዮሽ ወይም ሆሪዞንታል
ሪሌሽንሺፕ) በግለሰቦች በህግ ወለድ ሰዎች ወይም በመንግስት ባለሥልጣናት በመንግስት
ሠራተኞችና የEነዚህ ንብረት በሆኑ ቁሣዊ ሀብቶች ጉዳት የሚደርስበት ሁኔታ
ያጋጥማል፡፡
መንግስት በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 13 ንUስ Aንቀፅ 1 የተጣለበትን ሰብዓዊ
መብቶችን የማክበርና የማስከበር ግዴታና ኃላፊነት ከሚወጣባቸው መንገዶች Aንደኛው
የተለያዩ የመብት ጥሰቶችን በወንጀልነት መፈረጅና መብቶቹን በቸልተኝነት ወይም ሆነ
ብሎ በመጣሳቸው ጥፋተኛ ሆነው የተገኙ ሰዎች በወንጀል ተጠያቂ Eንዲሆኑና
Eንዲቀጡ ማድረግ ነው፡፡ የወንጀል ተጠያቂነት የAጠቃላዩን ማህበረሰብ ሠላምና
ደህንነት ማስከበር ዋና ዓላማው ያደረገ ሲሆን Aጥፊው በወንጀል በመቀጣቱ ለተጎጂው
የሚደርሰው የገንዘብ ድጎማ የለም፡፡ ከወንጀል የፍትህ ሥርዓቱ በAጥፊው ላይ
ከሚወስደው Eርምጃ በተጨማሪ መንግስት ሰብዓዊ መብቶችን የማክበርና የማስከበር ህገ
መንግስታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚችለው በAንድ ሰው ላይ ለደረሰው በኃላፊነት
ተጠያቂ የሚሆኑ የተፈጥሮ ወይም የህግ ሰዎች በፍትሐብሄር ተጠያቂ የሚሆኑበትና
የጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ካሣ የሚከፍሉበት Aሠራርና ሥርዓት በመዘርጋት ነው፡፡
በAንድ የተፈጥሮ ወይም ህግ ወለድ ሰው ህጋዊ ጥበቃና ዋስትና የተሰጠው
መብት ላይ ጉዳት ያደረሰ ወገን በፍትሐብሄር ተጠያቂ ከሚሆንበት የህግ ማEቀፎች
Aንደኛው ከውል ውጭ ኃላፊነት የሚያስከትሉ ሁኔታዎችንና ለደረሰው ጉዳት የካሣ
Aከፋፈል ሥርዓት በዝርዝር የሚደነግገው ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ህግ ነው፡፡
በወንጀል ጉዳይ ከፍርድ በፊት ጥፋተኛ ነው በተብሎ ያለመገመት መብት Eንዳለ ሁሉ
68

በፍትሐብሄር ጉዳይም ማንኛውም ሰው ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ Aይደለም ተብሎ
የመገመት (presumption of non-liability) ሊኖር የሚገባው መሆኑ Eየተሠራበት
ያለና ተቀባይነት ያለው መርህ ነው፡፡ የAገራችን ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ህግ
ይህንን መርህ የሚከተል ስለመሆኑ ከፍታብሔር ህጉ Aንቀፅ 2141 ድንጋጌ ለመረዳት
ይቻላል፡፡ ስለሆነም፡1. Aንድ ሰው ሆነ ብሎ ወይም በቸልተኝነት በፈፀመ ጥፋት በሌላው ሰው መብትና
ጥቅም ጉዳት ማድረሱ በማስረጃ የተረጋገጠበት በሆነ ጊዜ፣
2. በAንድ ሰው የሚያከናውነው Aደገኝነት ባለው ተግባር ወይም Aንድ ሰው Aደገኛ
የሆኑ ንብረቶች ባለቤት መሆኑ ሲረጋገጥና Aደገኝነት ያላቸው ንብረቶች በሌላው
ሰው መብትና ጥቅም ጉዳት ማድረሣቸው በማስረጃ ሲረጋገጥ፣
3. በAንድ ሰው መብትና ጥቅም ላይ ጉዳት ያደረሰን ሰው የመቆጣጠርና የማስተዳደር
ኃላፊነት ያለበት ሌላው ሰው ሲሆን በህግ በኃላፊነት የሚያስጠይቅ ሁኔታ መኖሩ
ሲረጋገጥ ከውል ውጭ ለደረሰው ጉዳትና የመካስ ኃላፊነት የሚኖርባቸው መሆኑ
በEኛ Aገር የህግ ሥርዓት ብቻ ሣይሆን በሌሎች Aገሮች የህግ ማEቀፎች ተደንግጎ
Eናገኘዋለን፡፡
ስለሆነም የጉዳቱ ሰለባ የሆነው ሰው ከላይ ከተራ ቁጥር Aንድ Eስከ ሦስት በተዘረዘሩት
ምክንያቶች የደረሰበትን ጉዳት የመካስና የመተካት ኃላፊነት ያለበት መሆኑን Aግባብነት
ያላቸውን ማስረጃዎች በማቅረብ ካስረዳ፣ ለጉዳቱ ኃላፊ የሆነው Aካል ያደረሰውን ጉዳት
የመተካትና የመካስ ኃላፊነት ይኖርበታል፡፡
በAጭሩ ከውል ውጭ ለሚደርስ ኃላፊነት ለጉዳቱ ኃላፊና ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች
ለተጎጅው ተገቢውን ካሣ Eንዲከፍሉ የሚያደርግ የህግ ሥርዓት መዘርጋትና ተግባራዊ
ማድረግ

መንግስት

በህገ

መንግስቱ

የተጣለበትን

ሰብዓዊ

መብቶችን

የማክበርና

የማስከበር ኃላፊነት የሚወጣበት Aንደኛው መንገድ ነው፡፡ ይኸ ሥርዓት መንግስት
Aካላት ወይም ባለሥልጣናትና ሠራተኞች ግልፅ የሆነ ህግ በመጣስ በሌላው መብት ላይ
ጉዳት ሲያደርሱ ወይም መንግስት በኃላፊነት በሚያከናውናቸው Aደገኝነት ያላቸው
Iካኖሚያዊ ተግባራት Eና የመንግስት ንብረት የሆኑ የAደገኝነት ባህሪ ያላቸው
ንብረቶች በሌላው ሰው መብትና ጥቅም ላይ ጉዳት Aድርሰው በተገኙ ጊዜ ለጉዳቱ
በኃላፊነት

የሚጠየቅበትንና

ለተጎጅው

ካሣ

የሚከፍልበትን

ሥርዓት

በመዘርጋት
69

ተግባራዊ የሚሆንበት የህግ ክፍል ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት
የሚዘረዝር የህግ ማEቀፍ በህገ መንግስቱና Aገሪቱ ባፀደቃቸው ዓለም Aቀፍ የሰብAዓዊ
መብት ስምምነቶች Eውቀና Eና ጥበቃ የሰጣቸው መብቶች ለማስከበር የሚችልና
ለጉዳቱ ኃላፊነት ያለበት ሰው በፍታብሔር ተጠያቂ ሆኖ ጉዳቱን Eንዲክስ ለማድረግ
የሚያስቸልና የተሟላ መሆን Aለበት፡፡
ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ህግ የሚያስፈፅሙና የሚተረጎሙ Aካላት የህጉ
ድንጋጌዎች ህገ መንግስቱ ይዘት የተነሣውን ሰብዓዊ መብቶችን በተሟላ ሁኔታ
የማስከበር ግብ ሊያሣካ የሚችልና ለጉዳቱ ኃላፊ የሆነው ሰው ለመብት ጥስቱ ተጠያቂ
በሚሆንበትና ተገቢውን ካሣ ለተጎጅው Aንዲከፍል በሚያስቸል ሁኔታ ህገ መንግስታዊ
ግዴታና ኃላፊነታቸውን መወጣት Aለባቸው፡፡ ከዚህ Aንፃር ስንመለከተው ከውል ውጭ
የሚደርስ ኃላፊነት ህግ መሠረታዊ ዓላማ በAንዱ ወይም በሌላ መልኩ የሰው መብት
በመጣስ ጉዳት ያደረሡ Aካላት በፍታብሔር ተጠያቂ Aንደሆኑ በማድረግ ሰብዓዊ
መብቶች Eንዲከበሩ ማድረግና መብታቸው የተጣሰባቸው ሰዎች ለደረሰበት ጉዳት
ተመጣጠኝ የሆነ ካሣ Eንዲያገኙ ማድረግ ነው፡፡ ሰለሆነም በህገ መንግስቱና ከውል
ውጭ በሚደርስ ኃላፊነት ህግ መካከል ከፍተኛ የሆነ ትስስርና ቁርኝት ያለ መሆኑን
መገንዘብ ያሰፈልጋል፡፡
2.2. የመንግስት Aሠራር ግልፅነትና ተጠያቂነትና ከውል ውጭ የሚደርስ
የኃላፊነት ህግ
2.2.1. የመንግስት ኃላፊዎችና ሠራተኞች ተጠያቂነት
የመንግስት Aሠራር ግልፅነት ተጠያቂነት መሠረታዊ የህገ መንግስቱ መርህ
መሆኑ በAንቀፅ 12 ንUስ Aንቀፅ 1ና ንUስ Aንቀፅ 2 ተደንግጋል፡፡ መንግስት በተለያዩ
Aካላት በየደረጃው ለህብረተሰቡ

የሚሰጠው Aገልግሎት Aገልግሎቱን በሚሰጥበት ጊዜ

የሚከተላቸው የAሠራር ሥርዓቶችና Aገልግሎቱን የሚሰጥበት ሁኔታ ለህዝብ በህግና
በሌሎች መንገዶች ግልፅ የማድረግ ሀላፊነቱንም በግልፅ ማከናወን Aንዳለበት ህገ
መንግስቱ ደንግጓል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ ማንኛውም የመንግስት ኃላፊ ወይም የህዝብ

ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጓድል ተጠያቂ የሚሆን መሆኑ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 12
ንUስ Aንቀፅ 2 በግልፅ ተደንግጓል፡፡
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Aንድ የመንግስት ኃላፊ ወይም የመንግስት ሠራተኛ የተሰጠውን ኃላፊነት
በማጓደልና በሌላው ሰው መብት ላይ ጉዳት የሚያደርስ ጥፋት ሲፈፀም ተጠያቂ
የሚሆንበት ሥርዓት Aንደኛው ሀላፊው ወይም የመንግስት ሠራተኛው ለጥፋቱ
በፍታብሔር ተጠያቂ Eንዲሆን ማድረግና ለተጎጅው ካሣ የሚከፍልበት የህግ ማEቀፍ
ማሟላት ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር ስንመለከት፣
¾ Aን ድ

የመንግስት

ሠራ ተኛ

ወይም

የሥራ

ኃላፊ

ጠቅላላውን

ማህበረሰብ

Aንዲያገለግል ያገኘውን ስልጣን ለግል ጥቅሙ ወይም የተለየ ሰው ጥቅም የዋለው
Eንደሆነ፣
¾ የመንግስት ሠራተኛ ወይም የሥራ ኃላፊ በህግ በትክክል ተገልፆ የተመለከተውን
ልዩ ድንጋጌ፣ ደንብና ሥርዓት በመጣስ በሌላው ሰው ላይ ጉዳት Aድርሶ Eንደሆነ
ለጉዳቱ በጥፋተኝነት Eንደሚጠየቅ ከፍታብሔር ህግ ቁጥር 2033 Eስከ ፍታብሔር
ህግ ቁጥር 2036 ድንጋጌዎች በማየት በመገንዘብ ይቻላል፡፡
ስለሆነም ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ህግ በፍታብሔር ሕግ ቁጥር 2138 ለጉዳቱ
በኃላፊነት ሊጠየቁ Aይችሉም ከተባሉ የሚኒስትሮች ምክር ቤት Aባላት፤ በፖርላማ
Aባላትና በዳኞች በሌሎች ህጎች ከፍታብሔር ተጠያቂነት ህጋዊ ከለላ የተሠጣቸው
የመንግስት ሹማምትና ኃላፊዎች ውጭ ያሉ ሠራተኞች Eና የመንግስት ኃላፊዎች
ሥልጣናቸውን Aላግባብ መጠቀም፤ ግልፅ የሆነውን የህግ ድንጋጌ በመጣስ ለፈፀሙት
ጥፋት

በኃላፊነት

መንግስቱ

የሚጠየቁበትንና

የደነገገውን

የተጠያቂነት

ጉዳቱን
መርህ

የሚክሱበት
ተፈፃሚ

ሥርዓት

የሚሆንበት

በመደንገግ
የህግ

ህገ

መሠረት

ይጥላል፡፡

የመወያያ ጥያቄ
1. የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2138 ንUስ Aንቀፅ (ለ) ለወረዳ ምክርቤት Aካላት
ለብሔረሰብ ዞን ምክር ቤት Aባላት በፍታብሔር Eንዳይከሰሱ ህጋዊ ከለላ ይሰጣል
ብለው ያስባሉ? ለምን?
2. የፍታብሔር ሕግ ቁጥር 2138 ንUስ Aንቀፅ (ለ) ለክልል ምክር ቤት Aባላት
በፍታብሔር መከሰስ ህጋዊ ከለላ ይሰጣል ብለው ያስባሉ? ለምን?
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3. የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2138 ንUስ Aንቀፅ (ሐ) ለማህበራዊ ፍርድ ቤት ዳኞች
በፍታብሔር ከመከሰስ ህጋዊ ከለላ ይሰጣል ብለው ያስባሉ? ለምን?
4. የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2138 ድንጋጌዎ Aሁን ካለው የፌደራል ሥርዓትና
የመንግስት ሥልጣን በቀጥተኛው የAስተዳደር Eርከን ወደታች ለማውረድ
በተወሰደው Eርምጃ Aንፃር Eንዴት መተርጎምና ሥራ ላይ መዋል Aለበት ብለው
ያምናሉ? ለምን?
5. የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2139 ልዩ ድንጋጌ መሠረታዊ ዓላማና ግብ ምንድነው?
2.2.2. የመንግስት Aካላት ተጠያቂነትና ከውል ውጭ የሚያደርስ ኃላፌነት ህግ
የመንግስት Aሠራር ግልፅነት ተጠያቂነት በየደረጃው ያሉ የመንግስት Aካላት
ሠራተኞቻቸውንና ኃላፊዎቻቸው ተግባርና ኃላፊነታቸውን በግልፅ በተደነገገው ህግ
Aሠራር መሠረት የሚሰጡ መሆኑን ውጤታማ ክትትልና ቁጥጥር

የሚያደርጉ

መሆኑን ይጠይቃል፡፡ በየደረጃው ያሉ የመንግስት Aካላት ይህን ሀላፊነታቸውን በAግባብ
መወጣት ይገባቸዋል፡፡ የመንግስት ሹም ወይም ሠራተኛ በራሱ ጥፋት በሌላው ሰው
ላይ ጉዳት ያደረሰ Eንደሆነና ጥፋቱን የፈፀመው የመንግስቱን ሥራ በሚሠራበት ወቅት
በሆነ ጊዜ ተጎጂው መንግስትን የመጠየቅ መብት የሚኖረው ስለመሆኑ በፍታብሔር
ሕግ Aንቀፅ 2126 Eስከ Aንቀፅ 2128 ያሉትን ድንጋጌዎች በማየት ለመገንዘብ
ይቻላል፡፡ ይኽም የመንግስት ሹም ወይም ሰራተኛ በሥራው ምክንያት ለሚያጠፋው
ጥፋት ግለሰቡ የመንግስት ሹም ወይም ሠራተኛ ብቻ ሣይሆን Aሠሪው የመንግስት
Aካል የፍታብሔር ተጠያቂነትና የጉዳት ካሣ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት መሆኑን
በመደንገግ

የመንግስት

Aሠራር

ግልፅነት

ተጠያቂነት

ህገ

መንግስታዊ

መርህ

ያጠናክራል፡፡
በሁለተኛ ደረጃ የመንግስት መሥሪያ ቤቶች የተለያዩ ንብረቶች በባለቤትነት
በመያዝ ለEለት ከEለት ሥራቸው ይጠቀማሉ የመንግስት Aካላት ለቢሮ Aገልግሎት
የሚውል

ህንፃ

የመሣሠሉት

ለትራንስፖርት

ንብረቶች

ባለሀብት

የሚገለገሉባቸው
በመሆን

መኪኖች

ይጠቀማሉ፡፡

ይኽም

ሞተር

ሣይክሎች

በመሆኑ

Eነዚህ

ንብረቶቻቸው በሌላው ሰው ላይ ጉዳት በሚያደርሱበት ጊዜ የመንግስት Aካላት
በፍታብሔር ህግ ቁጥር 394 መሠረት Eንደ Aንድ ሰው የሚቆጠርና በፍታብሔር ህግ

72

ቁጥር 2089 በተደነገገው መሠረት የጉዳቱ ሰለባ ለሆኑ ሠዎች ካሣ የመክፈል ኃላፊነት
ያለበት መሆኑ ተደንግጓል፡፡
ከዚህ

በተጨማሪ

መንግስት

ለልማቱ

Aደገኛነት ያላቸው ተግባራት ለምሳሌ የኤሌትሪክ

ወሳኝ

ሚና

Eንዳላቸው

በተለያዩና

ሀይል ማመንጫዎንና መስመሮችን

ሌሎች ተመሣሣይ ተግባራትን ያከናውናል፡፡ ስለዚህም የመንግስት የልማት ድርጅቶች
Eንደማንኛውም የንግድ ድርጅቶችና ማህበር የሚያከናውኑት Aደገኛ ተግባራት ምክንያት
ጉዳት ካደረሱ ከላይ በተጠቀሱት የህግ ድንጋጌዎች መሠረት ተጠያቂ የሚሆኑና ካሣ
የሚከፍሉ መሆኑን ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ይኽም መንግስት በሰዎች ላይ ጉዳት
በሚያደርስ መንገድ ንብረቶቹን Eንዲጠቀምና Aደገኝነት ያላቸው የመሠረተ ልማት
Aውታሮችን Eንዲዘረጋ በማስገደድ የመንግስት Aሰራር ተጠያቂነትን ያጠናክራል፡፡
በሶስተኛ ደረጃ በተለያየ ደረጃ የሚገኝ የመንግስት Aካላት በቂ ባልሆነ ምክንያት
በሌላው ሰው የሥራ ድካም በሆነ ሀብት Aላግባብ የተጠቀመ ሆኖ በተገኘ ጊዜ
በፍታብሔር ህግ ቁጥር 2162 Eና ተከታይ ድንጋጌዎች መሠረት ተጠያቂ የሚሆን
መሆኑና በዚህ ምክንያት ባለሀብቱ ለደረሰበት ጉዳት ካሣ የመክፈል ኃላፊነት ያለበት
መሆኑን በመደንገግ ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ህግ በህገ መንግስቱ የመንግስት
Aሠራር ግልፅነትና ተጠያቂነት Eንዲሁም የህገ መንግስቱን የበላይነትና ልEልናን
በማረጋገጥ መንግስት በህግ ተጓዥ ሆኖ የሚተዳደርበትን ሥርዓት ያጠናክራል፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. የAንድ ክልል የEርሻ ምርምር ተቋም ድርቅ የሚቋቋም ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ
የገብስ ዝርያ ያገኘ መሆኑን ዝርያውም በገበሬዎች ማሣ ተሞክሮ ጥሩ ውጤት
Eንዳስገኘ በመግለፅ ዘሩ Aንድ ሺ ለሚሆኑ ገበሬዎች Eንዲሠራም Aደረገ፡፡ ሆኖም
የተሠጠውን ምርጥ ዘር የዘሩ ገበሬዎች የEርሻ ማሣ የተዘራው ገብስ ምንም Aይነት
ፍሬ ሣይሰጥ ቀረ፡፡ ጉዳዩ Eንደገና ሲጠና የEርሻ ምርምር ግኝት ለAንድ ጊዜ ብቻ
Eንጅ በድጋሜ በሚዘራበት ጊዜ ፍሬ የሌለው Eና ጉድለት ያለበት መሆኑ ተረጋገጠ፡፡
ምርጥ ዘሩን የዘሩት Aንድ ሺ ገበሬዎች በህብረትና በተናጠል የጉዳት ካሣ ጥያቄ
ለማቅረብ ክስ Aቀረቡ፡፡ ለጉዳቱ በመጀመሪያ ጥፋተኛውና በኃላፊነት የሚጠየቀው
ማን ነው? የEርሻ ምርምር ተቋርጦ ለጉዳቱ በኃላፊነት ተጠያቂ የሚሆንበትና ካሣ
የሚከፍልበት ህጋዊ መሠረት Aለ ብለው ያስባሉ? ለምን?
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2. የመንግስት

ሹም ወይም ሠራተኛ በሥራው ላይ ለፈፀመው ጥፋት የመንግስት

Aካል ካሣ ከከፈለ በኋላ መልሶ የመንግስት ሹም ወይም ሠራተኛ የሚጠይቅበት
የህግ መሠረት Aለን?
2.3. ህገ መንግስታዊ ጥበቃ የተሰጣቸው መብቶችና ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት
ህግ
ህገ

መንግስት

ጥበቃና

ዋስትና

የሰጣቸው

መብቶችና

ነፃነቶች

በርካታ

መሆናቸውን ከህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ህገ መንግስቱ Eውቅና
Eና ጥበቃ ከሰጣቸው መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች፡¾ በህይወት የመኖር መብት፣
¾ የAካል ደህንነትና ማንኛውም ጭካኔ ከሞላበት Iሰብዓዊ ከሆነ Aያያዝ፣ ወይም
ቅጣት የመጠበቅ መብት፣
¾ የነፃነት መብት Eና የቤተሠብ መብት፣
¾ የክብርና የመልካም ሥም መብት፣
¾ የግል ሕይወት የመከበርና የመጠበቅ መብት፣
¾ የንብረት ባለቤትነት መብት
በመጣስ ለሚደርሱ ጉዳዮች፣ የተፈጥሮ ወይም የህግ ሰዎች ተጠያቂ የሚሆኑበትንና
ከተጠያቂነት ነፃ የሚሆኑበትን ሁኔታ በፍታብሔር ህጉ ከAንቀፅ 2038 Eስከ Aንቀፅ
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የሚደነግግ

ሲ ሆ ን፣

ይኸም

በጎንዮሽ

ግንኙነት

በፍታብሔር

ተጠያቂነት

የሚያስከትሉ ጥፋቶችን ጥፋት ካልሆኑት ለመለየትና በህገ መንግስቱ Eውቅና Eና
ጥበቃ

የተሰጣቸው

መብቶች

የተፈፃሚነት

ወሰን

ለመረዳትና

የፍታብሔር

ህጉን

ድንጋጌዎች ለመተርጎም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡
በተግባራዊ Aፈፃፀም ሂደት ከላይ የተገለፁትን መብቶች በቸልተኝነት ወይም ሆነ
ብለው በመጣስ ጉዳት ያደረሱ ሰዎችን ለደረሰው ጉዳት ኃላፊ መሆናቸውን በመወሰን
በኩል የጎላ ችግር Aይታይም፡፡ በርካታ ችግሮችና ስህተቶች የሚታዩት ለጉዳቱ ኃላፊ
ነው የተባለው ሰው ለጉዳቱ ሰለባ ለሆኑ ሰዎች የሚከፍሉትን የካሣ መብት በመወሰን
በኩል ነው፡፡
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የፍታብሔር ህጉ ከህገ መንግስታዊ ሥርዓት ጋር በሚጣጣም መንገድ ያልተሻሻሉ
መሆናቸው

ለችግሩ መከሰት Aንደኛው መንስኤ ሲሆን በሌላ በኩል ዳኞች Eነዚህን

የካሣ መጠን Aወሳሰን የሚደነግጉ ድንጋጌዎች የህገ መንግስቱን የሰብዓዊ መብት
ድንጋጌዎች ግብና ዓላማ ሊሣካ በሚችል መንገድ ድንጋጌዎቹን Eየተረጎሙ ውሣኔ
Aለመስጠታቸው በትኩረት ሊታይና ልንወያይበት የሚገባው Aይነተኛ ችግር ነው፡፡
ከዚህ Aንፃር Eስካሁን Eስከ ሰበር ድረስ ቀርበው ታይተው በተወሰኑ ጉዳዮች የሚታዩ
ችግሮችን ጠቅለል Aድርጎ በፈርጅ በፈርጅ ማቅረቡ የችግሩን መንስኤና Eና ክብደት
ለመረዳት ይጠቅማል በሚል Eምነት Eንደሚከተለው Aቅርቤዋለሁ፡፡
1. የመጀመሪያው ችግር የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2095 ድንጋጌ በመተርጎም ተፈፃሚ
ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር የሚታዩ ችግሮች በተለያየ መንገድ
ለመግለፅ ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው ወላጆች የወደፊት ጧሪና ቀባሪ የሆኑ ልጆቻቸው
በAደጋ ምክንያት ህይወታቸውን ሲያጡ የሚሰጠው ውሳኔና የሚከሰተው ሁኔታ ነው፡፡
ለAብነት የAርባ ዓመት Aዛውንት የሆኑ ሽማግሌ የAምስተኛ ክፍል ተማሪ የሆኑ
የAስራ Aራት ዓመት ልጃቸው በመኪና በመገጨቱ ህይወቱ ያልፋል፡፡ የልጁ Aባት
ልጃቸው በህይወት በነበረበት ጊዜ በAርሻ ሥራና ከብቶችን በማሠማራት ያደርገው
የነበረው AስተዋፅO በመሞቱ ምክንያት መቋረጡን Eና ልጃቸው በህይወት ቢኖር ኖሮ
ወደፊት በጉልበቱና በEውቀቱ ሠርቶ ይጦራቸው የነበረ መሆኑን በመግለፅ ለደረሰባቸው
ጉዳት በፍታብሔር ህግ ቁጥር 2091 Eና በፍታብሔር ህግ ቁጥር 2092 መሠረት ካሣ
Eንዲከፈላቸው Aመለከቱ፡፡
ተከሳሹ ለጉዳቱ ኃላፊ መሆኑን Aምኖ ነገር ግን ሟች የሆነው የAስራ Aራት
ዓመት ህፃን ለAባትና ለEናቱ በመጦሪያ መልክ የሚሰጠው ነገር ስለመኖሩ በማስረጃ
Aልተረጋገጠም፡፡ ስለዚህ በፍታብሔር ህግ ቁጥር 2095 መሠረት በመተዳደሪያ ረገድ
የደረሰባቸው ጉዳት ያለ መሆኑን ያላስረዱ ስለሆነ ተከሳሹ ከሳሽ ልጃቸው በመሞቱ
ምክንያት ያደረሰበትን የሞራል ጉዳት ካሣ ብር 1000 /Aንድ ሺ ብር/ ይክፈል የሚሉ
ውሣኔዎች በተመሣሣይ ጉዳዮች በተለያየ ደረጃ ባሉ ፍርድ ቤቶች ተሰጥተዋል፡፡
የዚህ Aይነት ውሣኔ መንግስት በህይወት የመኖር መብት ከሰጠው Eውቅና Eና
ጥበቃ ጋር የሚጣጣም ነው ብለው ያስባሉ?
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¾

የሟች Aባት ህፃን ልጃቸው በመሞቱ ምክንያት በፍታብሔር ህግ ቁጥር 2091
መሠረት ሊታሰብ የሚችል የቀረባቸው ጥቅም የለም ብለው ያስባሉ?

¾

የሟች Aባት ህፃን ልጃቸው በመሞቱ ምክንያት በፍታብሔር ህግ ቁጥር 2092
መሠረት ሊታሰብ የሚችልና ወደፊት ልጃቸው በህይወት ቢኖር ሊያገኙት የሚችሉት
ጥቅም የለም ብለው ያስባሉ? ለምን?

¾

የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2095 ከፍታብሔር ህግ ቁጥር 2091 Eና 2092
Eንደዚሁም ከፍታብሐር ህግ ቁጥር 2102 ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 14 Eና Aንቀፅ
15 ዓላማና ግብ ሊያስከብር በሚችል መንገድ መተርጎምና ሥራ ላይ ማዋል
ይቻላልን? ለምን?

2. ሌላው ጉዳይ በጋብቻ ተሣሥረው ከሚኖሩ ባልና ሚስቶች Aንዳቸው በሞት Aደጋ
ሲለዩ ሌላኛው የትዳር ጓደኛ ካሣ Eንዲከፈለው ሲጠይቅ የሚሰጠው ውሣኔ ነው፡፡
በተለይ ሚስት በሞት Aደጋ በምትለይበት ጊዜ ባል በመጦሪያ ወይም መተዳደሪያ
ረገድ የደረሰበት ጉዳት የለም በማለት የፍታብሔር ህግ ቁጥር 2095 በመጥቀስ
የሞራል ካሣ ብር 1000 /Aንድ ሺ ብር/ ብቻ ለጉዳቱ ኃላፊ የሆነው ሰው
Eንዲከፈል ይወሰናል፡፡
¾ ሚስት በቤት ውስጥ የምግብ Eና ሌሎች ዝግጅቶችን በማድረግና ሥራዎችን
በመሥራት ለባሏ የምትሰጠው ጥቅም በመሞቷ

ምክንያት Aልተቋረጠም ብሎ

ለመወሰን ይቻላል?
¾ ይህንን ከፍታብሔር ህግ ቁጥር 2092 Eና ከፍታብሐር ህግ ቁጥር 2102 Eና
በህይወት የመኖር መብት ከተሰጠው ጥበቃና ዋስትና Aንፃር Eንዴት Aጣጥሞ
መተርጎምና ሥራ ላይ ማዋል ይቻላል?
3. Aንድ ሰው የAካል ጉዳት ሲደርስበት ሥራ የሌለው በሆነ ጊዜ Aካሉ መጉደሉ
ቢረጋገጥም

ሥራ

ያልነበረው

ሥለ ሆ ነ

የቀረበት

Eርግጠኛ

ጥ ቅም

የለም፡፡

ለወደፊትም የተቋረጠ ጥቅም ያለ ስለመሆኑ Aላስረዳም ስለዚህ ከሞራል ካሣ 1000
/Aንድ ሺ ብር/ ውጭ ሊከፍለው የሚገባው ካሳ ያለም በሚል መንገድ የሚሰጡ
ውሳኔዎች Aሉ፡፡
¾ ስራ ያሌለው ሰው Aካሉ ላይ በደረሰበት ጉዳት የቀረበት ጥቅምና ያደረሰበት
ጉዳት የለም? የሚለው መደምደሚያ ህገ መንግስታዊ ዋስትና Eና ጥበቃ
ከተሰጠው ከAካል ደህንነት መብት ጋር የሚጣጣም ነው ብለው ያስባሉ? ለምን?
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¾ Aካል ጉዳት የደረሰበት ሰው የቀረበትን ጥቅምና Aካሉ በመጉደሉ ምክንያት
በEለት ከEለት ኑሮው ውስጥ የሚደርስበትን ኪሳራ በርትE መወሰን ይቻላል
ብለው ያስባሉ? ለምን?
4.

መተዳደሪያ ስራ የለው ሰው በAደጋ ምክንያት የAካል ጉዳት ሲደርስበትና 5%
የቋሚ የAካል ጉዳት የደረሰበት መሆኑ ተረጋግጦ Eያለ የAካል ጉዳቱ ያስቀረበት
ጥቅም Eና ወደፊትም የሚያቀርበት ጥቅም የለም ተብሎ ውሳኔ ቢሰጥ ተገቢ ነው
ብለው ያስባሉ?

5.

Aስር ፐርሰንት ቋሚ የAካል ጉዳት የደረሰበት ሰው መቶ ፐርሰንት የመሥራት
ችሎታን የሌለው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ በሀኪም ቦርድ ተሰጥቶታል፡፡
የካሳው መጠን መወሰን የለበት በየትኛው ማስረጃ መሰረት መሆን Aለበት ብለው
ያስባሉ ለምን?
ከላይ

የተገለጹት

ሁኔታዎች

ለAብነት

የተነሱበት

ዋናው

ቁም

ነገር

ህገ

መንግስታዊ ዋስትና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው መብቶች በተፈጥሮ ወይም በህግ ሰው
ተጥሰው በሌሎች ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱ በተረጋገጠ ጊዜ የጉዳቱ ኃላፊ የሆነውን
ሰው ነፃ የሚያወጡ Aማራጮችን ነው መከተል ያለብን? ወይስ ህገ መንግስታዊ መብቱ
ለማከበርና ለተጎጅው ተመጣጣኝ ካሳ ለማስከፈል የሚችል የህግ Aተረጓጎም? የሚለው
ህገ መንግስቱን ከማክበርና ከማስከበር ኃላፊነታችን ጋር በማያያዝ ማየትና መመርመር
ያስፈልጋል፡፡
4.4 የሰብዓዊ መብት ጥሰትና ጥሰቱን የማስቀረትና

የመንግስት ካሳ የመክፈል

ኃላፊነት
ከላይ የተገለጸው Eንደተጠበቀ ሆኖ የመንግስት Aካላት የግለሰቦችን ወይም በAንድ
Aካባቢ የሚኖር ማህበረሰብ መብት ጥሰት ፈጽመዋል የሚለው Aቤቱታ በAህጉራዊ
ድርጅት በAፍሪካ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን Eና በሚመለከታቸው Aካላት በማረጋገጥ
ውሳኔ ቢሰጥ የመንግስት ግዴታና ኃላፊነት ሁለት መልክ ይኖረዋል፡፡ የመጀመሪያው
የመብት ጥሰቱ Eንዲቆም ማድረግ ሲሆን ሁለተኛው መብቱ ለተጣሰበት ሰው ወይም
የህብረተሰብ ክፍል ካሳ መክፈል በዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት በልምድ የዳበረ
ውጤታማ የመብት የጥሰት ማረሚያ (effective remedy) መሆኑን የተባበሩት
መንግስታት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የAፍሪካ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽንና ሌሎች
Aህጉራዊ ተቋማት Aሰራሮች በማየት ለመረዳት ይቻላል፡፡
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በሁለተኛ ደረጃ መንግስት ወንጀልን በመከላከልና የወንጀል ሰለባ የሆኑ ሰው ወይም
ማህበረሰብ መብት ለመጠበቅ በማይቻልበት ሁኔታ የተጎጅውን መብት ለመከላከልና
ለመጠበቅ ባለመቻሉ ብቻ ለተጎጅው ካሳ የመክፈል ኃላፊነት Aለበት የሚለውን ሀሳብ
የሚያራምዱና የወንጀል ሰለባ ለሆኑ ሰዎች የሚከፈል የካሳ ፈንድ Eና ይህንን
የሚያስፈጽም ተቋም ያቋቋሙ Aገሮች Aሉ፡፡ ይህንን በተመለከተ Eንደ Aውሮፓ
Aቆጣጠር 1985 ዓ.ም ዓለም Aቀፍ መግለጫ ወጥቷል፡፡ በAንድ ብሄር ብሄረሰብና ህዝብ
ወይም በAንድ ህብረተሰብ ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎች በወቅቱ ለመከላከል ካልተቻለ
ለወንጀሉ ሰለባዎች ካሣ መክፈል Aንደኛው መንገድ ነው፡፡ ይህንን ከህገ መንግስቱ
Aንቀፅ 13 /2/ ጋር Eንዴት ያዩታል?
ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዓለም Aቀፉ የሲቨልና የፓለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን
ስምምነት Aንቀጽ 9 ንUስ Aንቀጽ 5 በህገ ወጥ መንገድ የነፃነት መብቱን የተገሰሰበትና
በህገ ወጥ መንገድ የታሰረ ሰው ካሳ የማግኘት መብት ያለው መሆኑን ይደነግጋል፡፡
በሌላ በኩል ከተከሰሰ በኃላ የፍትህ መጓደል /miscarrage of justice) የደረሰበት
መሆኑን የተረጋገጠ ሰው ካሳ የማግኘት መብት ያለው መሆኑ በሲቪልና የፓለቲካ
መብቶች የቃል ኪዳን ስምምነት Aንቀጽ 14 ንUስ Aንቀጽ 5 ተደንግጓል፡፡ ከዚህ Aንፃር
ከውል ውጭ የሚመጣ ኃላፊነት ግለሰቦችን ወይም Aንድን የመንግስት መሥሪያ ቤት
ብቻ ሣይሆን Aገርን EንደAገር በግዞት ክልሏ ውስጥ ለተፈጸመ የሰብዓዊ መብት ጥሰት
በዓለም Aቀፍ ወይም በAህጉር ደረጃ ተጠያቂ የሚያደርግና የመብት ጥሰት የተፈጸመበት
ሰው በAገር ደረጃ Eንዲካስ የሚያስገድድ የህግ ማEቀፎችና ዓለም Aቀፍ Aሰራሮች Aሉ፡፡
ስለሆነም ይህንን ዓለም Aቀፍ ተጠያቂነት የማስቀሪያ መንገዱ Aንደኛው የAገር ውስጥ
የሰብዓዊ መብት ጥሰቱን ለማስቆምና ጉዳቱን ለመካስ የሚያችል Aሰራር በማጎልበት
መብታቸው የተጣሰባቸው ሰዎች የሚካሱበት Aስተማማኝ ሥርዓት መዘርጋት በመሆኑ
ህገ መንግስታዊ ተልEኳችንን ከዚህ Aንጻር ማየት ከውል ውጭ የሚያደርስ ኃላፊነት
ህግ ሰፋ ባለ ሁኔታ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 13 ንUስ Aንቀጽ1 Eና ንUስ Aንቀጽ 2
በተደነገገው መሰረታዊ መርህና Eና ሌሎች የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎች ግብና ዓላማ
ለማሳካት በሚችል መንገድ መተርጎምና ስራ ላይ ለማዋል ሚዛናዊና ፍትሐዊ የሆነ
Eንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡
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የመወያያ ጥያቄ
1. በAገር ደረጃ በግዛት ክልሏ ውስጥ ለተፈጸመ የሰብዓዊ መብት ጥሰት በኃላፊነት
የምትጠይቅበትና ለተጎጅው ካሳ Eንዲከፍል የምትገደድበት ስርዓት Aለ ብለው
ያስባሉ? ለምን?
2. Aሁን ባለው የIትዮጵያ የህግ ስርዓት Aንድ ሰው በዓለም Aቀፉ የሰብዓዊ መብት
የቃል ኪዳን ስምምነት Aንቀጽ 9 ንUስ Aንቀጽ4 መሰረት በማድረግ መንግስት ካሳ
Eንዲከፍለው ለመጠየቅ ይችላል? Aንድ ሰው illegal arrest /ህገ ወጥ Eስር/
ተፈጽሞበታል ለማለት ምን ምን ሁኔታዎች መሟላት Aለባቸው? ይህንን ሁኔታ
ከፍተብሔር ህግ ቁጥር 2042 ድንጋጌዎች ጋር Eንዴት ይያዛል፡፡
3. Aሁን ባለው የIትዮጵያ የህግ ስርዓት Aንድ ሰው ዓለም Aቀፉ የሲቪልና የፓለቲካ
መብቶች የቃል ኪዳን ስምምነት Aንቀጽ14 ንUስ Aንቀጽ5 መሰረት የፍትህ
መጓደል ደርሶብኛል በማለት መንግስት ካሳ Eንዲከፍለው ለመጠየቅ ይችላል?
በAንድ የፍርድ ሂደት የፍትህ መጓደል (miscarriage of justice) ተፈጽሟል
የሚባለው ምን ምን ሁኔታች መከሰታቸው ሲረጋገጥ ነው?
4. Iትዮጵያ ያጸደቀቻቸውን ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ሰነዶች በመጥቀስ መብቴ
ተጥሶብኛል ጉዳት ደርሶብኛል የሚል የAገሪቱ ዜጋ ወይም ሌላ ሰው ካሳ
Eንዲከፈለው Eርስዎ በሚያስችሉበት ፍርድ ቤት ክስ ቢያቀርብ ምን ዓይነት
ትEዛዝ ወይም ውሳኔ ይሰጣሉ?
5. ከውል ውጭ የሚያደርስ ኃላፊነት ህግ ከህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች Eና ህገ
መንግስታዊ ግቦች ጋር ለማጣጣም ምን ዓይነት ማሻሻያ ሊደረግለት ይገባል ብለው
ያስባሉ?

ማጠቃለያ
ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ህግ Aገሪቱ Eንደ Aገር፣ የመንግስት Aካላት
የመንግስት ባለስልጣኖችና የመንግስት ሰራተኞች ሰብዓዊ መብት የማክበር ግዴታና
ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው ለሚደርስ ጉዳት Eንዲዚሁም በጎንዬሽ ግንኙነት
የተፈጥሮ ወይም የህግ ሰው የሌላውን ሰው መብት በመጣስ ለሚደርሰው ጉዳት
በፍ/ብሔር ተጠያቂና ኃላፊ የሚሆኑበትን ስርዓት በመደንገግ የህገ መንግስቱን ርEይ
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Eውን ለማድረግና ህገ መንግስታዊ ግቦችን በማሳካት በኩል ከፍተኛ የሆነ AስተዋጽO
ያበረክታል፡፡ ከዚህ Aንጻር የህጉን ድንጋጌዎች ለሰብዓዊ መብት ከፍተኛ ጥበቃና ዋስትና
የሚሰጠው የIፌዲሪ ህገ መንግስት ጋር በማጣጣም መተርጎምና ስራ ላይ የማዋል
ከባድ ተልEኮና Eና ኃላፊነት በፍትህ Aካላት ላይ የወደቀ መሆኑን በመረዳት ተገቢውን
Eንቅስቃሴ ማድረግ ይገባናል፡፡

ምEራፍ ሦስት
በንብረት ህግ የህገመንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች
3.1. ስለንብረት ህግ Eና ህገ መንግስት በጠቅላላው
ንብረት የሚለው ቃል በማናቸውም በተፈጥሮ ሰው ወይም ህግ ወለድ ሰው
በግል ወይም በጋራ በባለቤትነት ሊያዝ ወይም ሊከማች የሚችል ዋጋ ወይም ጥቅም
የሚሰጥ ማናቸውም ነገር ለመግለፅ የምንጠቀምበት ቃል ነው፡፡ Aንድ ነገር ንብረት ነው
የሚባለው ለሰው ሊጠቅም የሚችልና ዋጋ ያለው ሲሆንና በተፈጥሮ ወይም በህግ ወለድ
ሰው በባለቤትነት ሊያዝ የሚችል ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ ማናቸውም የሰው ልጅ በተለያየ
መንገድ ሊገለገልባቸውና ሊጠቀምባቸው የሚችልና በተለያየ መንገድ ለሶስተኛ ወገን
ሊያስተላልፋቸው የሚችላቸው ባለቤታቸው ሊሆንባቸው የሚቻለውና በተፈጥሮ ፀጋ
የተገኙ ወይም ሰው ሠራሽ የሆኑ ግዙፍነት ያላቸውና ግዙፍነት የሌላቸውን ነገሮች
ንብረት በሚለው ሰፊ ፅንሰ ሀሳብ የሚጠቃለሉ ናቸው፡፡ ይኸውም ማለት ለሰው ልጅ
ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጡ ነገር ግን በማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም ህግ ወለድ ሰው
በባለቤትነት ሊያዙ የሚችሉ በተፈጥሮ የሚገኙ በማናቸውም ሰው ባለቤትነት የማይያዙ
ፀሐይ፤ ጨረቃ Eና የመሳሰሉት ለሰው ለጅ ጠቀሜታ የሚሰጡ ነገሮች ንብረት በሚለው
ፅንሰ ሀሳብ የማይጠቃለሉ ናቸው፡፡
የተለያየ ባህሪ ገፅታና ጥቅም ያላቸው ንብረቶች የባለቤትነት መብት ምንጭና
መሠረት Aስመልክቶ በተለያየ ጊዜ የተለያየ Aሠራር

Eንደነበረ በAስተሳሰብ ሢራመድ

Eንደቆየ በዚህ ዙሪያ የተደረጉ ጥናቶች ያሣያሉ፡፡ የግል ንብረት ባሌቤትነት ማቆጥቆጥና
ማደግ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የንብረት ባለቤትነት ባለይዞታነትና ሌሎች ተዛማጅ
መብቶች Aስመልክቶ የተለያዩ ይዘት ያላቸው ደንቦችና የህግ ማEቀፎችን በማውጣት
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ሥራ ላይ ሲያውል Eንደኖረ ጥንታዊ የሆኑትን የሀሙራቢ ህግ፣ የሶሎን ህግና ሌሎች
የጥንታዊ ሰው ህጎች ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ሙሁራን ይገልፃሉ፡፡
በመካከለኛው ዘመንና Eስከ Aለንበት ክፍለ ዘመን የንብረት ባለቤት የመሆን
መብት በተመለከተ የተለያዩ Aስተሳሰቦች ሲራመዱ ቆይተዋል፡፡ የመጀመሪያው የንብረት
ባለቤት የመሆን መብት ማናቸውም ሰው ሆኖ በመፈጠሩ ብቻ የሚጎናፀፈው መብት
ነው፡፡ በህይወት የመኖር መብት፣ የነፃነት መብትና የንብረት ባለቤት የመሆን መብት
ምንጫቸው ሰው ሠራሽ ህግ ሣይሆን የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ክብርነት በመሆኑ
የማይገሠሥና የማይገፈፍ መብት ነው፡፡ የህግ ሚና ለመብቶቹ Eውቅና Eና ጥበቃ
መስጠት ነው የሚለው Aስተሳሰብ የሚያራምዱና ለግል ንብረት ባለቤትነት መብት ህገ
መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የሚሰጡ በርካታ Aገሮች Aሉ፡፡ በሌላ በኩል የግል
ንብረት ባለቤትነት የAንዲት Aገር ንብረት በጥቂት ግለሰቦች Eጅ Eንዲከማች በማድረግ
ብዙሀኑን ህዝብ ለብዝበዛና ጭቆና ያጋልጣል፡፡ ስለዚህ ማናቸውም የምርት መሣሪያና
ን ብ ረት

በወል

ወይም

ህብረት

መያዝና

በመንግስት

በባለቤትነት

መያ ዝ

Aለበት

የሚለውን Aስተሳሰብ የሚያራምድ የሶሻሊስት ርEዮተ ዓለም የሚከተሉ Aገሮች ነበሩ፡፡
በEነዚህ ሁለት መሰረታዊ ልዩነት ያላቸው Aስተሳሰቦች ከነበራቸው ተፅEኖ
ምክንያት ማናቸውም ሰው በግሉ ወይም በሌሎች ጋር በጋራ በመሆን የንብረት ባሌቤት
የመሆን መብት ያለው መሆኑን ማንም ሰው በዘፈቀደ ያለ ህጋዊ ሥርዓት የንብረት
ባለቤትነት መብቱ Eንደማይገፈፍ በሰብዓዊ መብቶች ሁለንተናዊ መግለጫ Aንቀፅ 17
የተደነገገ ቢሆንም የንብረት ባለቤት የመሆን መብት በዓለም Aቀፍ የሲቪልና ፖለቲካ
መብቶች ቃል ኪዳን

ስምምነት ወይም በዓለም Aቀፍ የIኮኖሚ የማህበራዊ የባህል

መብቶች ስምምነት ሣይካተት ቀርቷል፡፡ በዚህ ምክንያት የንብረት ባለቤትነት መብት
ከላይ

የተገለፀውን

ድ ንጋ ጌ

በሚዘረዝር

መንገድ

መሠረታዊ

ይዘትና

መብቱ

የሚገደብበትና ቀሪ የሚሆንበት ሁኔታ በሌሎች ዓለማቀፍ ስምምነቶች መስፈርት
ሣይወጣለት ቀርቷል፡፡
የንብረት ህግ

የሚለው ቃል በAንዲት Aገር በንብረትነት የሚያዙና

ህጋዊ

Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው ንብረቶች በግል ወይም ከሌሎች ጋር በማህበር ወይም
በወል የሚያዝበትን መብቱ ሙሉ በሙሉ Eና በከፊል ለሌሎች ሰዎች የማተላለፍበትንና
በተለያዩ መንገድ ሊሠራባቸው የሚችልበትን ሁኔታ የንብረት ባለቤት ወይም ይዞታን
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ስለማስረዳትና ሌሎች ከንብረት ባሌቤትነት መብት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች
በዝርዝር የሚደነግግ የህግ ክፍል ነው፡፡
ህገ መንግስት በAንድ በኩል ህገ መንግስታዊ ዋስትናና ጥበቃ ሊሰጣቸው
የሚገቡ የንብረት ባሌቤትነት መብት የንብረት ባለይዞታ የመሆንና የመጠቀም መብት
በመደንገግ ለንብረት ባሌቤትነት መብት Eውቅና Eና ጥበቃ ይሰጣል፡፡ ህገ መንግስት
የግል

ንብረት

ሊሆኑ

የሚችሉ

ንብረቶችና

የግል

ንብረት

ሊሆኑ

የማይችሉና

የመንግስትና የሕዝብ ሐብት መሆን ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ማግኘት ያለባቸውን
ንብረቶች ግልፅ ያደርጋል፡፡ Eንደዚሁም መንግስት ለህዝብ ጥቅም የግለሰብ ንብረቶችን
ሲያስለቅቅ ማሟላት ያለባቸውን ሁኔታዎችና መስፈርቶች ይደነግጋል፡፡ በሌላ በኩል
በAገሪቱ ወጥተው ሥራ ላይ መዋል ያለባቸው የንብረት መብት የህግ ማEቀፎች
መሠረት የሚሆኑ ገዥ Aስተሳሰቦችንና መርሆችን በመደንገግ በንብረት ህጉ ቅርፅና
ይዘት በመወሰን ከፍተኛ ተፅEኖ ያሳድራል፡፡
ከዚህ Aንጻር በፍታብሔር ህጉና በሌሎች Aዋጆች ሥራ ላይ የዋሉ የንብረት
የህግ ማEቀፎች መሠረታዊ ባህሪና ይዘት በመወሰን በኩል በIፌድሪ ህገ መንግስት
ከፍተኛ AስተዋፆO ያበረከተ ሲሆን ስለ ግል ንብረት ባለቤትነት የግል ንብረት ባሌቤት
ለመሆን

የሚያስችሉ

ህጋዊ

ሁኔታዎች

መሠረታዊ

መርሆችን

ይደነግጋል፡፡

ህገ

መንግስቱ በመንግስትና የሕዝብ ንብረት Eንደሆኑ በመደንገግ ህገ መንግስታዊ ጥበቃና
ዋስትና ሊሰጣቸው ስለሚገቡ ንብረቶች Eና የሕዝብና የመንግስት ንብረት በሆኑ ሀብቶች
ላይ ግለሰቦች

ሊኖራቸው የሚገባው የይዞታና የመጠቀም መብት ገዥ የሆኑ መርሆችን

ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስቱ ከላይ የተገለፁትን ሁለት መሠረታዊ ተግባራት ማለትም
ለግል ንብረት ባለቤትነት መብት ህገ መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ በመስጠትና
በAገሪቱ ሊወጡና ሥራ ላይ ሊውል የሚገባቸውን የንብረት ህግ ማEቀፎች ቅርፅና
ይዘት የሚወስኑና ገዥነት ያላቸውን ድንጋጌዎች የያዘ የAገሪቱ የበላይ ህግ ነው፡፡

3.2. የንብረት ባለቤትነትና ህገ መንግስት
የግል ንብረት ባለቤትነት Aስመልክቶ የIፌድሪ ህገ መንግስት Aንቀፅ 40 Eና
በሌሎች ድግጋጌዎች ዋስትና Eና ጥበቃ ሰጥቷል፡፡ ህገ መንግሰቱ በAንቀፅ 40 ንUስ
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Aንቀጽ 1 ’’ማንኛውም Iትዮጵያዊ

ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ ወይም መሆኗ

ይከበርለታል ወይም ይከበርላታል’’ በማለት በመጀመሪያው ፖራግራፍ ይደነገጋል፡፡
ይህ የህገ መንግስቱ ድንጋጌ የግል ንብረት ባለቤትነት ህገ መንግስታዊ Eውቅና
Eና ጥበቃ የተሰጠው ለIትዮጵያ ዜጋ ነው የሚል Eድምታ ያለው የሚመስል ነው፡፡
ሆኖም ድንጋጌው ለንብረት ባለቤትነት መብት በAገሪቱ የIንቨስትመት ህግ መሠረት
የAክስዮን ማህበር በIትዮጵያ ውስጥ በማቋቋም ወይም በIትድጵያ Eንዲመዘገብ
በማድረግ የንግድ ድርጅትና ኩባንያ Aቋቁመው ለሚሠሩ የውጭ Aገር ዜጎች መብት
Eውቅና Eና ጥበቃ የሚሰጥ መሆኑን የህገ መንግሰቱን Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1
የመጀመሪያው ፖራግራፍ ድንጋጌ ከህገ መንግሰቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 2 ጋር
በማጣመር በማየት መገንዘብ ይቻላል፡፡
በዚህም ምክንያት የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 2 ‘”የግል ንብረት”
በማለት ህገ መንግስት ጥበቃና ዋስትና የሚሰጠው Iትዮጵያዊ ዜግነት ላላቸው
የተፈጥሮ ሰዎች ንብረት ብቻ ሳይሆን በIትዮጵያ ህግ መሠረት ህጋዊ ህልውና
የተሰጣቸው

Iትዮጵያዊ

ማህበራት

የሚጨምር

መሆኑን

ህገ

መንግስቱ

በግልፅ

የሚደነግግ መሆኑን ነው፡፡ ስለሆነም በIትዮጵያ ህግ መሠረት የተቋቋመና የተመዘገበ
የተለያየ የንግድ ማህበራት የAክሲዮን ባለቤት የሆኑ የውጭ Aገር ዜጉች የንግድ
ድርጅቱ Iትዩጵያዊ ህገ ዜግነት ያለው በመሆኑ የንብረት

ባለቤት የመሆን መብት

የሚከበርለት መሆኑንና መብቱም ህገ መንግስታዊ ጥበቃና ዋስትና የተሰጠው መሆኑን
ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ይኸም ማለት የውጭ ዜጎች በንግድ ድርጅቱ ያላቸው የAክሲዮን
ድርሻና ግዙፍነት የሌለው ሀብት ህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የሚሰጥ መሆኑን
የሚያረጋግጥ ነው፡፡
በሌላ በኩል የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ድንጋጌ Aገላለፅ የውጭ Aገር ዜጎች
በመንግስት

ፈቃድ

ያፈሩት

የማይንቀሳቀስና

Iትዮጵያዊ

የሆነ

የ ውጭ

Aገር

ዜ ጎች

የሚንቀሳቀስ
በግላቸው

ንብረትና

ያፈሯቸው

በትውልድ

የሚንቀሣቀሱና

የማይንቀሣቀሱ ንብረቶች ምንም Aይነት የህግ ዋስትና Eና ጥበቃ Aይሠጣቸውም ማለት
Aይደለም፡፡ የውጭ Aገር ዜጎች የንብረት ባለቤትነት መብት Aግባብነት ባላቸው
የፍታብሔር ህግ ድንጋጌዎች የIትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ ዜጎች የንብረት
ባለቤትነት መብት በፌደራሉ Aዋጅ ቁጥር 270/1994 Eና ይህንን Aዋጅ ለማስፈፀም
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በሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው ደንብ ቁጥር 101/1996 Eና ሌሎች Aግባብነት
ባላቸው የህግ ማEቀፎች ዋስትና Eና ጥበቃ ተሰጥቶቷል፡፡ የውጭ Aገር ዜጎችና
የIትዩጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ ዜጎች በAገሪቱ ህግ መሠረት ያፈሩትን የግል ንብረት
ባለቤትነት

መብት

የሚጋፋ

ማናቸውም

ድርጊት

Eንዲወገድ

ወይም

መብታቸው

Eንዲከበር ለፍርድ ቤት ወይም የዳኝነት ስልጣን ላለው Aካል የማቅረብና ፍትህ
የማግኘት መብት ያላቸው መሆኑ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 37 ተደንግጓል፡፡
ከዚህ Aንፃር የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 37 ለማናቸውም ሰው ማለትም፣
• Iትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው የተፈጥሮ ሰዎች፣ Iትዬጵያዊ ዜግነት ላላቸው የንግድ
ማህበሮች፣
• የIትዮጵያ ተወላጅ ያልሆኑ የውጭ ዜጎችና የIትዮጵያ ተወላጅ የሆኑ የውጭ ዜጎች
የንብረት ባለቤትነት መብት ጥበቃና ዋስትና የሚሰጥ ሆኖ Eናገኘዋልን፡፡
ከዚህ በተጨማሪ የዳኝነት ሥልጣን ለፍርድ ቤቶች ብቻ መሆኑንና ፍርድ ቤቶች
ከማናቸውም Aካል ወይም ባለሥልጣን ጣልቃ ገብነት ነፃና ገለልተኛ ሆነው ሥራቸውን
የሚያከናውኑ መሆኑና የዳኞችን ግላዊ ነፃነት የሚያረጋግጡ

ድንጋጌዎች በህገ

መንግስቱ Aንቀፅ 79 የደነገገ መሆኑ ለግል ንብረት ባለቤትነት መብት ዋስትና Eና ጥበቃ
የሚሰጡና ህገ መንግስታዊ መሠረት የሚጥሉ ሆነው Eናገኛቸዋለን፡፡
ህገ መንግስቱ ግለሰቦች በተናጠል ብቻ ንብረት ባለቤት Eንዲሆኑ Eውቅና Eና
ጥበቃ የሚሰጥ ሰነድ Aይደለም፡፡ ምክንያቱም ህገ መንግሰቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1
ንUስ Aንቀፅ 2 Aገላለፅ Aግባብ ባላቸው ሁኔታዎች በሕግ በተለየ በጋራ የንብረት
ባለቤት Eንዲሆኑ የተፈቀደላቸው ማህበረሰቦች በንብረቱ ላይ ያላቸው የወል ወይም የጋራ
የንብረት ባለቤትነት ህገ መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የሚሰጥ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ
ለባልና ለሚስት የጋራ ንብረት ባለቤትነት መብት በAንድ ላይ የንብረት ባለቤት የሆኑ
ሰዎች በAንድ ንብረት ላላቸው የጋራ የባለቤትነት መብትና በAገሪቱ ግዛት ክልል
የሚኖሩ ሰዎች ማህበረሰቦች በAካባቢው ልማድና ባህል መሠረት በAንድ ንብረት ላይ
ያላቸው የውል የባለቤትነት መብት ህገ መንግስታዊ ዋስትና Aና ጥበቃ የተሰጠው
መሆኑን ለመገንዘብ ይችላል፡፡
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ህገ መንግሰቱ ለግል ለጋራና ለውል የንብረት ባለቤትነት ህጋዊ Eውቅና ጥበቃ
በመስጠት የተወሰነ Aይደለም፡፡ ህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የሰጠው በምን መንገድ
ለተገኘ ንብረት Eንደሆነ በAንቀፅ 40 ንUስ Eንቀፅ 2 ደንግጓል፡፡ ህገ መንግስቱ
ማንኛውም Iትዮጵያ ዜጋ በማህበር ወይም ከሌሎች ጋር በጋራ ያፈራው ንብረት
ዋስትና Eና ጥበቃ የሚሰጠው ንብረቱ፣
•

በጉልበታቸው ሠርተው ያፈሩት ተጨባጭ የሆነ ወይም ተጨባጭነት የሌለው
ሀብት ሲሆን፣

•

የመፍጠር ችሎታቸውን ተጠቅመው ያፈሩት ተጨባጭ የሆነ ወይም ተጨባጭነት
የሌለው ሀብት፣

•

በካፒታሉ ያፈራው ተጨባጭና ተጨባጭ ያልሆነ ሀብት ሲሆን፣

•

ወይም ከላይ በተገለው መንገድ የንብረቱ ባለቤት ከሆኑ ሰዎች በህጋዊ መንገድ
የባለቤትነት መብት የተላለፈለት የሆነ Eንደሆነ መሆኑን በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40
ንUስ Aንቀፅ 2 ተደንግጓል፡፡

ይኸም ማለት በህገወጥ መንገድና በወንጀል ሥራ Aንድ ሰው ላገኘው ንብረት የንብረት
ህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የማይሰጥ መሆኑን ለመገንዘብ ይችላል፡፡
3.3 የግል ንብረት ባለቤት መብት መሠረታዊ ይዘትና ባለመብቱ ላይ ስለሚጣሱ ገደቦች
የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ድንጋጌዎች ለግል ንብረት ባለቤትነት የሚከበር ስለመሆኑ
በግልፅ የሚያውጅ ከመሆኑ በተጨማሪ በAገሪቱ ውስጥ፣
¾ በግል የባለቤትነት የሚያዙ ዋና ዋና ሀብቶች፣
¾ በግል ባለቤትነት መብት የሚረጋገጡባቸውን ንብረቶች Aይነትና ባህሪ፣
¾ የተለያዩ የንብረት ባለቤትነት መብቶችን፣
¾ የንብረት ባለቤት የሆኑ ሰዎች በንብረታቸው ላይ ያላቸውን ስልጣንና የባለቤትነት
መብታቸው ሊገደብ የሚቻልበትን ሁኔታ፣
¾ መንግስት ለጠቅላላው ህዝብ ጥቅም የግለሰቦችን ንብረት ለመውሰድ ስለሚችልበት
ሁኔታ በመደንገግ የግል ንብረት ባለቤትነት መብት መሠረታዊ ይዘትና መብቱ
በEለት ከEለት ማህበራዊና Iኮኖሚያዊ ኑሮ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውልበትን ሁኔታ
ይደነግጋል፡፡
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3.3.1 በግል ንብረት የማይሆኑ ሀብቶች
በህገ መንግስቱ Iትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው የተፈጥሮና የህግ ሰዎች በAገሪቱ ውስጥ
ከሚገኙት

ሀብቶች

በባለቤትነት

ለመያዝ

የሚችሉትንና

በባለቤትነት

ለመያዝ

የማይችሉትን ለመለየት በሚያስችል ግልፅ ድንጋጌ ደንግጓል፡፡ በAገሪቱ ግዛት ክልል
Aንድ የተፈጥሮ ወይም ህግ ወለድ ሰው የመብትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት መሆን
Aይችልም፡፡ ህገ መንግስቱ መሬት ግለሰቦች ሀብትና ንብረት በነበረበት ረዥም ዘመን
በAብዛኛው የAገሪቱ ዜጋ ላይ የደረሰውን ግፍና በደል ግምት ውስጥ በማስገባትና
የመሬት ጥያቄ Aገሪቱ ባሳለፈችው ፖለቲካ Iኮኖሚ ሂደት ውሰጥ ቁልፍ የህዝብ ጥያቄ
በመሆኑን

በማገናዘብና

መሬትና

የተፈጥሮ

ሀብት

የህዝብና

በመንግስት

ንብረት

Eንዲሆን ህዝቡ ከፍተኛ ትግል በማድረጉ በAዋጅ ቁጥር 31/67 Eና በAዋጅ ቁጥር
47/67 የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት የመንግስትና የህዝብ ሀብት
Eንዲሆን መሠረታዊ Eርምጃ በደርግ ተወስዷል፡፡ የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና ሀብት
የባለቤትነት መብት የመንግስትና የህዝብ ብቻ ነው፡፡ መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ
የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው በማለት በAንቀፅ 40 ንUስ
Aንቀፅ 3 ደንግጓል፡፡
ድንጋጌው በAገሪቱ ግዛት ክልል ማናቸውም የተፈጥሮ ወይም የህግ ሰው የመሬትና
የተፈጥሮ ሀብት ባለንብረት መሆን Eንደማይችል ይደነግጋል፡፡ ስለዚህ በህገ መንግስቱ
Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1 ለግል ንብረት ባለቤትነት መብት በህገ መንግስቱ የተሰጠው
Eውቅና Aና ጥበቃ መሬትንና የተፈጥሮ ሀብትን የማይጨምር መሆኑን ለመገንዘብ
ይቻላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 3 የተፈጥሮም
ሆኑ የህግ ሰዎች በመሬት ላይ የሚኖራቸው መብት የይዞታና መሬቱን የመጠቀም
ከመንግስት ጋር በሚያደርጉት ስምምነት የተፈጥሮ ሀብት በማውጣትና በማምረትና
ፕሮሰስ በማድረግ የመጠቀም መብት Eንደሆነ የሚደነግግ ነው፡፡ የAገሪቱ ዜጎች Eና
ባለሀብቶች የመሬት ባለይዞታ የሚሆኑበት ሁኔታ ራሱን ችሎ በሰፊው የሚታይ
በመሆኑ ወደ ዝርዝሩ መግባት Aያስፈልግም፡፡
የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 3 መሬትና የተፈጥሮ ሀብት የግል
ንብረት ሊሆኑ የማይችሉ መሆኑን ከመደንገጉ ጋር ተያይዞ ያስቀመጠው Aንድ ህጋዊ
ገደብ Aለ፡፡ ይኸውም የመሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት መሆናቸው የተረጋገጠላቸው
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መንግስትና የIትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሬትና የተፈጥሮ ሀብትን ሙሉ
ባለቤትነት መብት ለግለሰብ ወይም የንግድ ድርጅት ወይም ማህበር በሽያጭ ወይም
በለውጥ ሊያስተላልፉ የማይችሉ መሆናቸውን ይደነግጋል፡፡ ከዚህ Aንፃር ህገ መንግስቱ
የመሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤቶች ናቸው በማለት የገለፃቸውን ህዝብና መንግስት
የባለቤትነት መብት ላይ ህገ መንግስታዊ ገደብ ይጥላል፡፡ የAንድ ንብረት ባለቤት የሆነ
ሰው ንብረቱን መሸጥ መለወጥ መቻሉ የባለቤትነት መብት ዋናው መገለጫ ነው፡፡
ሆኖም መሬት መንግስትና ህዝብ መሸጥ መለወጥ የማይችሉ ስለመሆኑ መደንገግ
ያስፈለገበት መሠረታዊና ዋና ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን በጥልቀት መመርመርና
መረዳት ያስፈልጋል፡፡
በህገ መንግስቱ ከተደነገጉት በተጨማሪ በግለሰብ ወይም በህግ ወለድ ሰዎች
ባለቤትነት ሊያዙ የማይችሉ ሐብቶች Eንዳሉ ከተለያዩ የህግ ማEቀፎች ለመረዳት
ይቻላል፡፡ ከነዚህም መካከል በፍትሐብሄር ህግ ቁጥር 1129 Eንደተንቀሳቃሽ ንብረት
የሚቆጠሩ የኤሌክትሪክ ኃይል ማሰራጫ መስመሮች የቴሌፎን የቴሌክስና የፋክስ
Aገልግሎት ማሰራጫ የስልክ መስመሮች Eና ኔትወርክ መስመሮች በAገሪቱ በመንግስት
Eንጅ በግል ባለቤትነት Aይያዙም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የAደንዛዥ Eፅ Eና መርዛማ
ነገሮችን
ንብረቶቹን

የ ጦር

መሣሪያ

ያለመንግስት

ይዞ

መገኘት

የወንጀል

ፈቃድ

ህጋዊ

ተጠያቂነትን

ባለ ቤት

የሚያስከትል

መሆን
መሆኑን

የማይቻል
በማየት

ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ስለሆነም በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀንፅ 1 “የህዝብን
ጥቅም ለመጠበቅ በሌላው ሁኔታ በህግ Eስካልተወሰነ ድረስ”

የሚለው Aገላለፅ

መንግስት የህዝብ ጥቅም መነሻ በማድረግ ለግለሰብ ባለቤትነት የማይሆኑ ንብረቶች
ወይም የንብረቱ ባለቤት መብት ላይ በህግ በግልፅ በማወጅ ገደብ የሚጥል ስለመሆኑ
ይደነግጋል፡፡ ከዚህ Aንፃር Aንድ ሰው የንብረት ባለቤት ለመሆን የሚቻልባቸው
ሀብቶችና በንብረት ባለቤትነት መብቱን በመጠቀም ሂደት የሚጣሉበት ህጋዊ ገደቦች
መኖራቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. መሬትና የተፈጥሮ ሀብት በግል ንብረትነት Aይያዙም፡፡ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት
የማይሸጥ የማይለወጥ የመንግስትና የህዝብ ሀብት ነው ብሎ ህገ መንግስቱ
የደነገገበት መሠረታዊ ምክንያት ምንድን ነው?
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2. መሬትና የተፈጥሮ ሐብት የማይሸጥ የማይለወጥ የIትዮጵያ ብሄር ብሔረሰቦችና
ህዝቦች የጋራ ሀብት መሆኑ በህገ መንግስቱ መደንገጉ ተገቢ ነው ብለው ያስባሉ?
ለ ምን?
3. በሀገሪቱ Eየተሰራባቸው ባሉ የህግ ማEቀፎች በግል ንብረትነት የማይያዙ ከመሬትና
ከተፈጥሮ ሀብት ውጭ ያሉ ሌሎች ግዙፍነት ያላቸው ንብረቶች ይዘርዝሩ?
ንብረቶቹ በመንግስት ብቻ በባለቤትነት Eንዲያዙ የተደነገገበት ምክንያት ምንድን
ነው?
4. Aንድ ሰው በይዞታው በመገኘታቸው በወንጀል ኃላፊና ተጠያቂ የሚሆንባቸው
ግዙፍነት ያላቸው ነገሮች ምን ምን Eንደሆኑ የወንጀል ህጉና ሌሎች የህግ
ማEቀፎች መሠረት በማድረግ ይዘርዝሩ፡፡ Eነዚህን ነገሮች በባለቤትነት ወይም በሌላ
መንገድ መያዝ በወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትል ወንጀል ሆኖ የተደነገገበት
መሠረታዊ ምክንያት ምንድን ነው?
3 3.2 የንብረት ባለቤትነት መብት ዓይነቶች
ህገ መንግስቱ የተለያዩ ዓይነት የባለቤትነት መብቶች Eውቅና Eና ጥበቃ ይሰጣል፡፡
•

የመጀመሪያው የጋራ ባለቤትነት መብት (joint ownership) የሚለው ነው፡፡ ህገ
መንግስቱ በህግ በሚፈቅደው መሠረት ሰዎች በAንድ ንብረት ላይ የጋራ ባለሀብት
ሊሆኑ Eንደሚችሉ በAንቀፅ 40 በንUስ Aንቀፅ 1 Aና ንUስ Aንቀፅ 2 ድንጋጌ
ለመረዳት ይቻላል፡፡ Aንድ ንብረት የብዙ ሰዎች ሀብት በሚሆንበት ጊዜ Eያንዳንዱ
በንብረት ላይ ያለው ድርሻ በውል የሚወሰን ስለመሆኑ፣ ውል ከሌለ Eኩል መብት
Eንዳላቸው

Eንደሚወሰን

የጋራ

ባለሀብቱ

የራሱን

ድርሻ

ማስያዝ

ለመሸጥና

ለመለወጥ Eንደሚቻል Eና የጋራ ባለሀብቱ ገንዘብ Aበዳሪዎች ድርሻቸውን መያዝ
የሚችሉ መሆኑንና የጋራ የንብረት ባለቤትነት መብት ዋናው መገለጫ ነው፡፡ ይህ
ማለት ሁለት ሰዎች Eኩል Aዋጥተው Aንድ ህንፃ ሰርተው የጋራ ባለሀብት ቢሆኑ
የAንደኛው ባለሀብት በህንፃው ላይ ያለውን ድርሻ ለማወቅ ለመሸጥ ለመለወጥ
ወይም ለመያዝ የሚቻል Eንደሆነና ከሁለታቸው Aንዳቸው በማንኛውም ጊዜ
ንብረቱን ለመካፈል ለመጠየቅ የሚችሉ መሆናቸው የጋራ ባለሀብትነት መሠረታዊ
ባህሪ ሲሆን ይህንን Aስመልክቶ የፍትሐብሄር ህጉ በAንቀፅ 1256 – 1277
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ዝርዝር ደንቦችን ደንግጓል፡፡ ከዚህ Aንፃር የጋራ ባለሀብት የሆኑ ሰዎች የንብረት
ባለቤትነት መብት በህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠው መሆኑን መገንዘብ
Eንችላለን፡፡
•

ህገ መንግስቱ ከጋራ ንብረት ባለቤትነት ባለፈ በህግ Eውቅና ያለው ግንኙነት
በመመስረታቸው የራሱ ልዩ ባህሪ ያለው የጋራ (የወል) የንብረት ባለቤትነት ስርዓት
Eውቅና Eና ጥበቃ ይሰጣል፡፡ ህገ መንግስቱ ጋብቻ የመፈፀምና ቤተሰብ የመመስረት
መብት በAንቀፅ 34 Eውቅና Eና ጥበቃ የሰጠ ሲሆን በAንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1
Eና ንUስ Aንቀፅ 2 “በህግ በተለየ የጋራ ባለቤት Eንደሆኑ የተፈቀደላቸው” የሚል
Aገላለፅ

ባ ልና

ሚስት

በጋ ብ ቻ

ጊዜ

ያፈሩት

የጋራ

ሐብት

(common

property)ዋስትና Eና ጥበቃ ይሰጣል፡፡ የባልና የሚስት የጋራ ንብረት በመሠረታዊ
ባህሪ ከጋራ ንብረት ባለቤትነት (joint ownership) የሚለይበት ሁኔታ Aለ፡፡ ከዚህ
Aንፃር የፌዴራልም ሆነ የክልሎች የቤተሰብ ህግ ማEቀፎች በጋብቻ በተፈራ የጋራ
ንብረት (common property) የሚሰጡት ጥበቃ Eና ዋስትና በዝርዝር ማየትና ከህገ
መንግስቱ ድንጋጌ ጋር የሚጣጣም መሆኑን መመርመር ያስፈልጋል፡፡
•

ህገ መንግስቱ በማህበር በመደራጀት የንብረት ባለቤት መሆን የሚቻል መሆኑን Eና
በIትዮጵያ ውሰጥ የተመዘገቡ የተለያዩ ማህበሮች ማለትም የፖለቲካ ድርጅቶች
የሲቪል ማህበሮች የንግድ ድርጅቶች የንብረት ባለቤትነት መብት ህገ መንግስታዊ
Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው መሆኑን ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ
1ና ንUስ Aንቀፅ 2 ድንጋጌ ለመረዳት ይቻላል፡፡

•

ህገ መንግስቱ በህግ የAንድ ንብረት በውል Eንዲይዙና የወል ባለቤት Eንደሆኑ
የተፈቀደላቸው ማህበረሰቦች በንብረቱ ላይ የሚኖራቸው የወል ባለቤትነት መብት
Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠው መሆኑን በAንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1 ድንጋጌ
ለመገንዘብ

ይቻላል፡፡

በAጠቃላይ

ስንመለከተው

ህገ

መንግስቱ

የግለሰብ

Iተዮጵያዊያን የንብረት ባለቤትነት፣ Iትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው የህግ ሰዎች፣
ማህበሮችና የንግድ ድርጅቶች የንብረት ባለቤትነት፣ የግለሰቦች የጋራ የንብረት
ባለቤት የመሆን መብትና የባልና የሚስት የጋራ ንብረት ባለቤትነት መብት በህግ
የተፈቀደላዠው

ማህበረሰቦች

የወል

የባለቤትነት

መብት

Eውቅና

Eና

ጥበቃ

ይሰጣል፡፡
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የመወያያ ጥያቄዎች
1. የጋራ ንብረት ባለቤትነበት (joint ownership) Eና በባልና ሚስት የጋራ ንብረት
ባለቤትነት መብት (common property) መካከል ያለው Aንድነትና ልዩነት ምንድን
ነው፡፡
2. ህገ መንግስቱ በውጭ Aገር ለተቋቋሙና በIትዮጵያ ህግ መሠረት ተመዝግበውና
ፈቃድ ተሰጥቷቸው ለሚሠሩ የበጎ Aድራጎት ድርጅቶች የንብረት ባለቤትነት መብት
Eውቀና Eና ጥበቃ ሰጥቷል ብለው ያስባሉ? ለምን?
3. የውጭ Aገር ዜጎች የAክሲዮን ባለድርሻ የሆኑበት በIትዮጵያ ውስጥ የተመሠረተና
የተመዘገበ “የAክሲዮን ማህበር” የንብረት ባለቤት የመሆን መብት በህገ መንግስቱ
Eውቅና Eና ጥበቃ ተሰጥቶታል ብለው ያስባሉ? ለምን?
4. የፖለቲካ ድርጅቶች Eና ሌሎች የሲቪል ማህበሮች የንብረት ባለቤት የመሆን
መብት Aላቸው? ለምን?

3.3.2 የንብረት ባለቤት የሆነ ሰው ወይም የሆኑ ሰዎች ስላላቸው ሥልጣንና
ስላለባቸው ኃላፊነት
የንብረት ባለቤት ወይም ባለቤቶች በንብረታቸው ላይ ያላቸው መብት ከሌሎች መብቶች
ሁሉ የሠፋና በንብረቱ ላይ ከፍተኛ የማዘዝ ሥልጣን የሚያጎናፅፍ Eንደሆነ በርካታ
ፀሐፊዎች ይስማሙበታል፡፡ የንብረት ባለቤትነት መብት¾ ንብረቱን የመጠቀም
¾ የንብረቱን ፍሬ ወይም Aላባ የመሰብሰብ
¾ ንብረቱን የመሸጥ የመለወጥ በመያዣነት የማስያዝ Eና የባለቤትነት መብቱን
ሌላ ሰው የማስተላለፍ፣
¾ የሌሎች ሰዎችን መብት በማይነካ ሁኔታ ንብረቱን የማውደም ወይም የንብረት
ባለቤትነት መብቱን የመተው
¾ ሦስተኛ ወገኖች Eና ማናቸውም ሰው በንብረቱ Eንዳያዝ ወይም Eንዳይጠቀሙ
የማስወገድ ወይም የመፋለም መብትና መብቱ ቋሚነት ያለውና የማይቀያየር
መሆኑን የሚያጠቃልል መሆኑ በበርካታ Aገሮች የንብረት ህግ ማEቀፎች
የተደነገገ መሆኑን ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
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በEኛም Aገር Eየተሰራበት ያለው የፍታብሄር ህግ የንብረት ህግ ድንጋጌዎች
የንብረቱ ባለቤት የሆነ ሰው ከላይ የተገለፁት ሰፊ መብቶች ያሉት መሆኑን ከፍታብሔር
ህግ ቁጥር 1204 Eስከ ፍታብሄር ህግ ቁጥር 1206 ተደንግጓል፡፡ ህገ መንግስቱ ለግል
ንብረት ባለቤትነት መብት Eውቅና Eና ጥበቃ ሲሰጥ መንግስት የህዝብ ጥቅም
ለመጠበቅ ዓላማ ያደረገ ህግ በማውጣት Eስካልገደበው ድረስ ወይም ባለንብረቱ መብቱን
ሲጠቀም የሌሎች ዜጎችን መብት Eስካልተቃረነ ድረስ የንበረቱ ባለቤት ንብረቱን
የመያዝ፣ የመጠቀም ንብረቱን የመሸጥ የማውረስና በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብት
ያለው መሆኑን በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1 Eና በህገ መንግስቱ በAንቀፅ
40 ንUስ Aንቀፅ 7 ተደንግጓል፡፡
በህገ መንግስቱ Eውቅና የተሰጠው የባለቤትነት መብት ባለንብረቱ መንግስትን
ጨምሮ በሌላ በማናቸውም ወገን ከህግ ውጭ ከንብረቱ ላይ ያለመፈናቀል መብት
ያለውና የተከበረ መሆኑንና ማናቸውንም ሰው በህግ Aግባብ የመፋለም መብትን
Aጠቃልሎ ሊይዝ የሚችል መሆኑን የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1 Eና
ንUስ Aንቀፅ 7 ድንጋጌዎች ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 37 ጋር በማጣመር ለመገንዘብ
ይቻላል፡፡ የንብረቱ ባለቤት የሆነ ሰው በህገ መንግስቱና በሌሎች የህግ ማEቀፎች
መሠረት በንብረቱ ለመጠቀም የንብረቱን Aላባና ፍሬ ለመሰብሰብ ንብረቱን ለመሸጥ
ለመለወጥና ለማስያዝ ለማስተላለፍ Eንዲሁም ሌሎች ሰዎች በመብቱ ጣልቃ Eንዳይገቡ
የመፋለም መብት ያለው ሲሆን፤ በተመሣሣይ ሁኔታ የንብረት ባለቤት ሊያከብራቸው
የሚገቡ ግዴታና ኃላፊነቶች Aሉበት፡፡
¾ መብቱን

ሲጠቀም

መንግስት

ለAጠቃላዩ

ህብረተሰብ

ጥቅም

በማሰብ

በህግ

የደነገጋገቸውን ገደቦች Eና ሁኔታዎች ማክበርና ለህጉ ተገዥ የመሆን፣
¾ መብቱን ሲጠቀም በሌሎች ዜጎች መብትና ነፃነት በማይጋፉና በEነርሱ ላይ ጉዳት
ወይም ሁከት በማይፈጥር ሁኔታ መጠቀምና የሌሎች ሰዎች በህግ የተረጋገጡ
መብቶች ማክበር፣
¾ ንብረቱ የሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች የጋራ ንብረት በሆነ ጊዜ የጋራ
ንብረትን በሙሉ ለመሸጥ ለመለወጥ ለማስያዝና ለማስተላለፍ በህግ መሟላት
Aለባቸው ተብለው የተደነገጉ ቅድመ ሁኔታዎችን የማሟላት፣
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¾ ንብረቱ የባልና የሚስት የጋራ ንብረት በሆነ ጊዜ ስለባልና ሚስት የጋራ ንብረት
Aስተዳደር የተደነገጉ ሁኔታዎችን የማሟላት፣
¾ የወል ንብረት በሚሆን ጊዜ የማህበረሰብ የወል ንብረት Aጠቃቀም Aስመልክቶ
የተደነገጉ ህጎችን የማክበር፣
¾ ንብረቱን ለመሸጥ ለመለወጥ በመያዣነት ለማስያዝና ለሦስተኛ ወገን ለማስተላለፍ
በህግ የተደነገገውን ፎርም የሚሟላ ህጋዊ ተግባር የመፈፀም፣
¾ ባለንብረቱ ሦስተኛ ወገኖችን ለመፋለም መብቱን በሚጠቀም ጊዜ ባለቤትነቱን
የማስረዳት Eና በህግ በተደነገገው የጊዜ ገደብ ውሰጥ ክሱን የማቅረብ፣
¾ Eና ሌሎች በህግ የተጣሉበትን ንብረትን የማስመዝገብ፣ የግብርና ሌሎች ክፍያዎችን
የመክፈል ግዴታና ኃላፊነት Aለበት፡፡
የንብረት

ባለ ቤት

የሆነ

ሰው

መብቱን

ለማስከበርና

መብ ቱ ን

ሲጠቀም

ሊያከብራቸው የሚገቡ ግዴታዎች በባለቤትነት Eንደያዛቸው ንብረቶች ባህሪና Aይነት
የሚለያይ ነው፡፡ ስለሆነም በንብረቶቹ ባህሪና Aይነት በAጭሩ ስንመለከት፣ ህገ
መንግስቱ Aንቀፅ 42 ንUስ Aንቀጽ 2 ጥበቃና ዋስትና የሰጣቸውን መብቶች በተለያየ
መንገድ የሚፈርጅ ሲሆን ህገ መንግስቱ የንብረቶችን፣
¾ ተጨባጭነት ያላቸው (tangible) ንብረቶች
¾ ተጨባጭነት የሌላቸው ንብረቶች (non-tangible) በማለት ይከፍላቸዋል፡፡
ተጨባጭነት

ያላቸው

ንብረቶች

የሚባሉት

ግዙፍነት

ያላቸውን

የሚንቀሳቀሱና

የማይንቀሳቀስ ንብረት (ህንፃ ወይም ቤት) የሚመለከቱ ናቸው፡፡ ግዙፍነት የሌላቸው
ተላላፊ የንግድ ሰነዶች የAክሲዮን ድርሻ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት “ቢል Oፍ ሌድንግ” Eና
የመሣሰሉትንና የAEምሮ ሥራና ፈጠራ ውጤቶች የሆኑ የቅጅ መብት የንግድ
ምልክትና የፓተንት መብትን የሚያጠቃልል ነው፡፡
ከነዚህ የተለያየ ባህሪ ካላቸው ንብረቶችና የመብት መጠየቂያ ሰነዶች Aንፃር
የሚነሱና

የማያከራክሩ

ሁኔታዎች

Eጅግ

በጣም

በርካታ

ናቸው፡፡

የሚከተሉትን

ሁኔታዎች በማየት Aከራካሪ ነጥቦች ላይ የጋራ መግባባት መድረስ የሚያስፈልግ ሆኖ
Aግኝተነዋል፡፡ ለAብነትም፣
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•

ወ/ሮ Eናኑ ቤቷን ለAቶ Aለሙ በብር 50,000 (ሀምሳ ቪ ብር) ሸጠች፡፡ Aቶ ዓለሙ
ብር 30,000 (ሰላሳ ሺ ብር) ከፍሎ የቤቱን ይዞታ ከወ/ሮ Eናኑ ተረክቦ ለሁለት
ዓመት ያህል ከገዛው ቤት ከኖረ በኋላ ቀሪውን 20,000 (ሀያ ሺ ብር) Aልከፈለኝም
በሚል ምክንያት ዘመዶቿን ሰብስባ የAቶ Aለሙን Eቃ ከቤት ግቢ ውጭ በማውጣት
Eሸጠችው ቤት ገብታ መኖር ጀመረች፡፡ የቤቱ ባለሀብትነት ከወ/ሮ Eናኑ ወደ Aቶ
Aለሙ Aልተዛወረም፡፡ Aቶ Aለሙ የሁከት ይወገድልኝ ክስ በወ/ሮ Eናኑ ላይ
Aቀረበ፡፡ ወ/ሮ Eናኑ የቤቱ ባለሀብት ስለሆንኩኝ Aቶ ዓለሙ በወ/ሮ Eናኑ ላይ
የሁከት ይወገድ ክስ የማቅረብ መብት የለውም በማለት ተከራከረች፡፡ Aቶ ዓለሙ
የሁከት ይወገድልኝ ክስ በወ/ሮ Eናኑ ላይ ማቅረብ ይችላል? ህገ መንግስታዊ ጥበቃ
የተሰጠው መብት ያለው ማን ነው? Aቶ ዓለሙ በምን ሁኔታ መብቱን ለማስከበር
ይችላል?

•

Aቶ ደምሴ የAቶ Aበበን ቤት በተከራይነት Eንደያዙ Aቶ Aበበ Aገር ጥሎ በመሰደዱ
ለሀያ Aመት ያህል ያለማንም ጠያቂና ተቆጣጣሪ የAቶ Aበበን ቤት ይዞ ቆየ፡፡ Aቶ
Aበበ ከስደት ተመልሶ Aቶ ደምሴ የሀያ ዓመት ኪራይ Eንዲከፍለው ቤቱንም
Eንዲለቅለት ክስ Aቀረበ Aቶ ደምሴ የAቶ Aበበ የባለቤትነት ክስ በይርጋ ቀሪ
ይሆናል በማለት የፍታብሔር ህግ ቁጥር 1677(3) Eና 1845 በመጥቀስ ተከራከረ፡፡
Aቶ Aበበ በማይንቀሣቀስ ንብረት ባለቤትነታቸውን ለማስከበር በAቶ ደምሴ ላይ
ያቀረበው ክስ በይርጋ ቀሪ ይሆናል በማለት ያቀረበው ክርክር የህግ ድጋፍ Aለው
ብለው ያስባሉ? ለምን? Aቶ Aበበና Aቶ ደምሴ የሚከራከሩበት ንብረት የሚንቀሳቀስ
ንብረት ቢሆን Aቶ ደምሴ ክርክር ዋጋ ይኖረዋል?

•

Aቶ ከበደ በAዲስ Aበባ ከተማ በማህበር ተደራጅተው የሠሩት ቪላ ቤት በሀሰተኛ
የባለቤትነት ማረጋገጫ ደብተርና ካርታ በመያዝ በተጭበረበረ ሁኔታ Aቶ ስዩም
የቤቱ ባለቤት ነኝ በማለት ለወ/ሮ ድንቄ በውልና ማስረጃ ሸጡት፡፡ Aቶ ስዩም የAቶ
ከበደን ቤት ለወ/ሮ ድንቄ በሸጠበት ጊዜ የAቶ ከበደ ቤት Eንዳይሸጥ Eንዳይለወጥ
ለሦስተኛ ወገን Eንዳይተላለፍ በፍርድ ቤት የተሰጠ የEግድ ትEዛዝ ከቤቱ ማህደር
ጋር ተያይዞ ነበር፡፡ Aቶ ከበደ ቤታቸው መሸጡን ሲሰሙ ቤቱን የቤቱ Eርግጠኛ
ባለቤት ሣይሆን በተጭበረበረ ካርታና ፕላን Aቶ ስዩም የሸጠውና ቤቱም የEግድ
ትEዛዝ የተሰጠበት መሆኑን የሚመለከተው Aስተዳደር በAግባቡ ማህደሩን መርምሮ
ሣያረጋግጥ የቤቱን ባለሀብትነት ለወ/ሮ ድንቄ በማስተላለፍ ለወ/ሮ ድንቄ የቤቱ
93

ባለሀብት መሆኗን የሚያረጋግጥ የባለቤትነት ማስረጃና ካርታ ፕላን በክፍሉ መሬት
Aሰተዳደር መምሪያ መሰጠቱ ተገቢ ስላልሆነ የAስተዳደሩ መሥሪያ ቤት ለወ/ሮ
ድ ንቄ

የሰጠውን

የባለቤትነት

ማስረጀና

ካርታና

ፕ ላን

Eንዲሰረዝ

Aመለከቱ፡፡

ለስድስት ወር ያህል ውሣኔ ባለማግኘታቸው Aቶ ከበደ ወ/ሮ ድንቄ የባለቤትነት
መብት ከሌለውና ቤቱን ለመሸጥ ከማይችል ሰው የገዙ መሆናቸውንና ወ/ሮ ድንቄ
ሲገዙ የቤቱን ማህደር የተያያዙ መረጃ ቢያዩ ኖሮ ከስህተት ላይ Eንደማይወድቁ
በመግለፅ Eንደዚሁም ቤቱ የተሸጠው የፍርድ ቤት Eግድ ትEዛዝ ተጥሶ መሆኑን
በማብራራት

በህገ

መንግስቱ

Aንቀፅ

40

( 1)

መሠረት

የንብረት

ባለቤትነት

መብታቸው Eንዲከበር የክፍሉ Aስተዳደር ለወ/ሮ ድንቄ የሰጠው የባለቤትነት
የምስክር

ወረቀት

Eንዲሰረዝ

ለፍርድ

ቤት

ው ሣኔ

በመስጠት

የባለቤትነት

መብታቸውን Eንዲያስከብርላቸው ክስ Aቀረቡ፡፡
¾ ፍርድ ቤት ጉዳዩን Aከራክሮ የመወሰን ስልጣን Aለው ብለው ያስባሉ?
ለ ምን?
¾ በጉዳዩ የሚሰጡት ውሣኔ ምንድን ነው ውሣኔውን ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ
37 Eና Aንቀፅ 40 ድንጋጌ Aንፃር Eንዴት ያዩታል?
•

የንብረት ባለቤት የሆነ ሰው ንብረቱን የማስያዝ መብት ያለው መሆኑ የሚታወቅና
ግልፅ ጉዳይ ነው፡፡ የAክሲዮን ድርሻ ግዙፍነት የሌለው ንብረት (non-tangible)
ንብረቶች ከሚባሉት Aንደኛው ነው፡፡ ለመሆኑ የሚንቀሣቀሱ ግዙፍነት ያላቸው
ንብረቶች ማስያዝ በፍታብሔር ህግ ቁጥር 2828(2) የተጠቀሰው መሥፈርት
የAክሲዮን ድርሻን በመያዣነት ለማስያዝ በሚደረጉ ውሎች ላይ ተፈፃሚት Aላቸው
ብለው ያስባሉ? ለምን?

3.4 የመሬት ባለይዞታነትና መሬትን የመጠቀም መብት
መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የመንግስት ሀብት መሆኑን የሚደነግገው የህገ መንግስቱ
ድንጋጌ ከመሬት ባለይዞታነትና መሬትን ከመጠቀም መብት ጋር የተያያዙ Aራት
መሠረታዊ መብቶችን ጥበቃና ዋስትና ሰጥቷል፡፡ Eነሱም፡9 የAርሶ Aደሮች መሬት በነፃ የማግኘት መብተና ከይዞታ መሬታቸው ያለመነቀል
መብት፣
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9 Aርብቶ Aደሮችና ከፊል Aርበቶ Aደሮች በነፃ የማግኘት መብትና ከይዞታ መሬታቸው
ያለመፈናቀል መብት፣
9 የግል ባለሀብቶች በህግ በሚወሰን ክፍያ መሬት ባለይዞታ የመሆንና መሬትን
የመጠቀም መብት፣
9 ማንኛውም Iትዮጵያዊ መሬት ላይ ለገነባው ቋሚ ንብረት (የማይንቀሳቀስ) ንብረትና
ላደረገው ቋሚ መሻሻል ንብረቱን የመሸጥ የመለወጥና የማስያዝ Eና የማውረስ
መብት ያለው መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡
በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 4 Eስከ ንUስ Aንቀፅ 7 የተደነገጉት
Eነዚህ መብቶች የየራሳቸው ልዩ ባህሪ Eና ይዘት ያላቸው ናቸው፡፡ ህገ መንግስቱ
መሬት በነፃ የማግኘት መብት ያላቸው በገጠር ኗሪ የሆኑ Aርሶ Aደሮች፣ Aርብቶ
Aደሮችና ከፊል Aርብቶ Aደሮች መሆናቸውን በግልፅ ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስቱ
ማናቸውም የከተማ ኗሪ የሆነ ሰው በነፃ መሬት የማግኘት መብት ያለው ስለመሆኑ
Aይደነግግም፡፡ ይኸውም በከተሞች Aካባቢ ያለውን የመሬት Eጥረት፣ የከተሞች ወደ
ጎን ማደግና መስፋት መንገድ ውሀ መሬት ስልክና ሌሎች Aስፈላጊ የሆኑ መሠረተ
ልማት ለማዳረስ የሚፈጥረውን ችግር Eና በዋነኛነት ከተሞች ወደ ላይ፣ ፎቅ ቤቶችን
በመገንባት ለብዙ ሰዎች መኖሪያነት የሚያገለግሉ ከንግድ ሥራና የጽ/ቤት Eና ሌሎች
Aልግሎት

ሰጭ

ተቋማት

Eንዲኖሩ

ለማድረግ

የሚከተሉትን

የEድገት

Aቅጣጫ

የሚመለከት ነው፡፡ ይህንን ለማድረግ ለIንቨስትመንት የሚሆን ገንዘብ ያላቸውና
ባለሀብቶች በከተማም ሆነ በገጠር በሊዝ ኪራይ ክፍያ መሬት የማግኘትና መሬት
የመጠቀም መብት ያላቸው መሆኑን ህገ መንግስታዊ Eውቅና የሰጠ መሆኑን ለመገንዘብ
Eንችላለን፡፡
ከዚህ Aንፃር የከተማ ኗሪዎች በማህበር በምሪትና በሌሎች መንገዶች የመኖሪያ
መብት ለመሥራት መሬት የማግኘት መብታቸው Eያንዳንዱ ክልል Eና የከተማ
Aስተዳደር

በሚያወጣው

ህግ

የሚወሰንና

በህገ

መንግስቱ

Aንቀፅ

25

መሠረት

መስፈርቱን ያሟሉ ሰዎች በEኩል ደረጃ የመስተናገድና Aገልግሎት የማግኘት መብት
Aንፃር የሚታይ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ በነፃ መሬት የማግኘት መብት Eውቅና Eና ጥበቃ
የሰጠው፣ የኑሮ ህልውናቸው የመሬት ባለይዞታ ከመሆን ጋር ለተያያዘው በAርሶ
Aደሮች ከፊል Aርብቶ Aደሮችና Aርብቶ Aደሮች ብቻ ነው፡፡
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3.4.1 ባለሀብቶች መሬት በክፍያ የማግኘት መብት፣
ለባለሀብቶች የመሬት ባለይዞታ የሚሆኑበት ሥሪት ዋነኛው የሊዝ ሥሪት መሆኑን ህገ
መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 6 ይደነግጋል፡፡ ማንኛውም የተፈጥሮ ወይም የህግ
ሰው በከተማም ሆነ የገጠር መሬት በህግ የተደነገጉ መሥፈርቶችን በማሟላት መሬት
በሊዝ የመያዝና የመጠቀም መብት ያለው መሆኑን ህገ መንግስቱ Aመላካች በሆነ
መነገድ ደንግጓል፡፡ ይህንን ህገ መንግስታዊ መብት ተፈፃሚ ለማድረግ የፌዴራል
መንግስት ከተጨባጭ ሁኔታዎች Eና በሊዝ Aፈፃፀም የሚነሱ ችግሮችን ሊፈቱ
የሚችሉ

የህግ

ማEቀፎች

ደንግጓል፡፡

የፌዴራል

መንግስት

የከተማ

ቦታ

በሊዝ

ስለማያዝን Eንደገና ለመደንገግ Aዋጅ 272/1974 የገጠር መሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም
Aዋጅ 456/97 ያወጀ ሲሆን ክልሎችም ከራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማጣጣም
የፌዴራሉን Aዋጅ መሠረት ያደረገ የሊዝ ደንብ Eና ክልላዊ የመሬት Aስተዳደርና
Aጠቃቀም Aዋጅ በማውጣት Eየተገበሩት ይገኛሉ፡፡ የAዋጆቹን ዝርዝር ይዘት በዚህ
ፅሁፍ መዘርዘርና ማካተት የማይቻል በመሆኑ ከንብረት መብትና ከተሰጠው ጥበቃና
ዋስትና Aንፃር ዋናዋናዎቹን ብቻ ስንመለከት፣
•

የገጠር መሬት በIንቨስትመንት ፖሊሲዎችና ህጎች መሠረት የመጠቀም መብት
ባለሀብቶች Eንደሚኖራቸው Aዋጅ ቁጥር 456/97 Aንቀፅ 5 ንUስ Aንቀፅ 4
የሚደነግግ ሲሆን ይኸውም መብት ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ፣ በክልሎች ህግ
የሚደነገግ ስለመሆኑ Aንቀፅ 7 ንUስ Aንቀፅ 2 ይደነግጋል፡፡

•

ከዚህ ጋር በተያያዘ የገጠር መሬት በሊዝ የተከራየ ባለሀብት የመጠቀም መብቱን
በዋስትና ማስያዝ Eንደሚችልና በAንቀፅ 8 ንUስ Aንቀፅ 4 ተደንግጓል፡፡
በሌላ

በኩል

የከተማ

መሬ ት

በሊዝ

የተከራየ

ማንኛውም

ሰው

ቦታውን

ለተፈቀደለት Aገልግሎት የሊዝ ዘመኑ Eስኪጠናቀቅ የመጠቀም፡
¾ የሊዝ መብቱን ማስተላለፍና በዋስትና የማስያዝ፣
¾ ለህዝብ ጥቅም በሊዝ የያዘውን ይዞታ Eንዲለቅ ሲደረግ ተገቢውን ካሣ የማግኘት
መብት፣
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¾ Aቤቱታ የማቅረብ ይግባኝ ለከተማ ቦታ ማስለቀቅ ይግባኝ ሰሚ ጉባዔ Eና በካሣ
መጠን ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት ያለው መሆኑን Aዋጅ
ቁጥር 272/1994 ተደንግጓል፡፡
ከዚህ Aንጻር በከተማም ሆነ በገጠር በሊዝ መሬት የተከራዩ ሰዎች በህገ መንግሥቱ
Eውቅና የተሰጠው መብታቸው ተፈጻሚነት የሚያረጋግጡ የሕግ ማEቀፎች የወጡ
ሲሆን፣ መሬት የመንግሥትና የሕዝብ ሆኖ ባለበት ሁኔታ ግለሰቦች በህግ ለተደነገገ
ዘመን፣ የመሬት ባለይዞታና ተጠቃሚ የሚሆኑበትንና መብታቸውን በማስያዝ ወይም
ለማስተላለፍ የሚችሉበትን ሁኔታ ይደነግጋል፡፡
የመወያያ ጥያቄ
1. የክልላችሁ የሊዝ ደንብና በክልሉ የመሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጅ Aንድ
ባለሀብት የከተማና የገጠር መሬት በሊዝ የመከራየትና የመሬት ተጠቃሚ የመሆን
መብት ምን ምን ሁኔታዎችን ያጠቃልላል?
2. የከተማ ነዋሪ የሆኑ የAገሪቱ ዜጎች ለመኖሪያ ቤት መሥሪያ የሚሆን መሬት በነፃ
የማግኘት መብት በህገ መንግሥቱ Eውቅና Eና ጥበቃ ያልተሰጠበት ምክንያት
ምንድን ነው?
3. የሕገ መግሥቱ Aንቀጽ 4A ንUስ Aንቀጽ 6 መሠረታዊ ዓላማ ምንድን ነው ብለው
ያስባሉ?
4. Aንድ ሰው ሕግ በሚያዘዉ መሠረት የከተማ ቦታ ባለይዞታ ሆኜ Eያለሁ Aስተዳደሩ
ይህንን የሚያረጋግጥ የይዞታ ማስረጃ Aልሰጥም ስለAለኝ የይዞታ መብቱ ተረጋግጦ
የይዞታ

የምስክት

ወረቀት

Eንዲሰጠኝ

ይወሰንልኝ

በማለት

ለፍርድ

ቤት

የሚያቀርበው ጥያቄ በዳኝነት ሊታይ የሚችል /justicable/ ጉዳይ ነው? ከህገ
መንግስቱ ድንጋጌዎች Aንፃር Eንዴት ያዩታል?
3.4.2.

Aርሶ Aደሮችና Aርብቶ Aደሮች በነፃ መሬት የማግኘትና ከይዞታቸው
ያለመፈናቀል መብት

ሕገ መንግሥቱ የAርሶ Aደሮችና የAርብቶ Aደሮች በነፃ መሬት የማግኘት የመሬት
ባለይዞታ የመሆንና ያለመነቀል መብት ወጥ በሆነ ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚችል የመሬት
Aስተዳደርና Aጠቃቀም ሕግ Eንዲያወጣና ክልሎች የፌዴራል መንግሥት ያወጣውን
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ሕግ መሠረት በማድረግ ዝርዝር የሕግ ማEቀፎችን በማውጣትና Aስፈጻሚ Aካላትን
በማደራጀት በክልሉ ውስጥ ያለውን መሬት የማስተዳደር ሥልጣን ያላቸው መሆኑ
በግልጽና በማያሻማ ቋንቋ ይደነግጋል፡፡
የፌዴራል መንግሥት በሕገ መንግሥቱ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የመጀመሪያውን
የፌዴራል የገጠር መሬት Aስተዳደር Aዋጅ በ1989 ዓ.ም. Aውጥቷል፡፡ የመጀመሪያው
Aዋጅ 89/1989 ሲሆን የገጠር ልማት ፖሊሲና ስትራተጂ ከተነደፈ በኋላ ፖሊሲውን
በAግባቡ ሊያስተገብር በሚችል መልኩ Aዋጁን ማሻሻል በማስፈለጉ Aዋጅ ቁጥር
456/97 ተሻሽሏል፡፡ ይኸ የሕግ ማEቀፍ፣
 Aርሶ Aደሩና Aርብቶ Aደሩ በነፃ መሬት የማግኘት መብት ለማረጋገጥ የAርሶ Aደሩን
ከይዞታው ያለመፈናቀል መብት ጥበቃ ለመስጠት፣
 Aርሶ Aደሩና Aርብቶ Aደሩ ከይዞታቸው ማፈናቀል የሚያስፈልግበት በቂ ምክንያት
ሲኖር መሬቱን ለማልማት ያወጡትን ወጪና በመሬቱ ላይ ላለሙት ቋሚ ንብረትና
ሰብል በቂ ካሣ Eንደዚሁም ከይዞታቸው የተፈናቀሉ Aርሶ Aደሮችና Aርብቶ Aደሮች
በመፈናቀሉ ምክንያት ለሚደርስባቸው የሚያገኙበትን ሁኔታ በዝርዝር በመደንገግ
ሕገ መንግሥቱን መሠረታዊ ድንጋጌዎች ተግባራዊ ለማድረግ የሕግ መሠረት
ጥለዋል፡፡
የፌዴራል የገጠር መሬት Aስተዳደር Eና Aጠቃቀም Aዋጅ ቁጥር 456/97 በIትዮጵያ
ውስጥ በሚገኝ በማናቸውም የገጠር መሬት ላይ ተፈጻሚነት ያለው የሕግ ማEቀፍ
ሲሆን Aዋጁ ሁለት ዓይነት ባሕሪይ ያላቸው ድንጋጌዎች የያዘ ነው፡፡ Eነርሱም፣
 ሁሉም ክልሎች ሊያከብሯቸውና ሊተገብሯቸው የሚገቡ Aስገዳጅ የሕግ ድንጋጌዎች
 ክልሎች ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ ውሳኔ ሊሰጡባቸው የሚገቡ ፈቃጅ የሕግ
ድንጋጌዎች ናቸው፡፡
በAዋጅ ቁጥር 456/97 መሠረት ሁሉም ክልሎች የመሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም
ዝርዝር የሕግ ማEቀፎችን ሲያወጡና የሕግ ማEቀፎቹን ሲያስፈጽሙ የሚከተሉትን
መሠረታዊ መብቶች የማክበር ግዴታ Aለባቸው፡፡
 በግብርና ሥራ የሚተዳደሩ Aርሶ Aደር ከፊል Aርብቶ Aደርና Aርብቶ Aደሮች
የገጠር መሬት በነፃ Eንዲያገኙ ማድረግ፣
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 ሕፃናት

Aካለ

መጠ ን

Eስኪደርሱ

በሞግዚታቸው

Aማካኝነት

የገጠር

መ ሬት

የመጠቀም መብታቸውን ማረጋገጥ፣
 ሴቶች የገጠር መሬት በነፃ የማግኘትና የመጠቀም መብት ማረጋገጥ፣
 Aርሶ Aደር ከቤተሰቡ የመሬት ይዞታ በስጦታ ወይም በውርስ የማግኘት መብት
ማረጋገጥ፣
 Iንቨስተሮችና ሌሎች ድርጅቶች የገጠር መሬት የመጠቀም መብት ለማረጋገጥ
የሚችል Aሠራር መከተል፣
 የገጠር መሬት በግልና በወል መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች
ስለመያዙ የተሟላ መረጃ መዝግቦ መያዝና ኘላን መስጠት፣
 የAርሶ Aደሮች ከፊል Aርብቶ Aደሮችና Aርብቶ Aደሮች በገጠር መሬት የመጠቀም
መብት ያለምንም ጊዜ ገደብ ማረጋገጥ፣
 የገጠር መሬት ባለ ይዞታ ለሕዝብ ጥቅም ሲባል መሬቱን በመንግሥት Eንዲለቅ
ሲደረግ በመሬቱ ላይ ላደረገው ማሻሻያና ላፈራው ንብረት ተመጣጣኝ ካሣ የማግኘት
መብቱን ማረጋገጥና ተለዋጭ መሬት Eንዲያገኝ ማድረግ፣
 Aርሶ Aደሮች በማይፈናቀሉበት መልኩ በይዞታ የያዙትን መሬት የማከራየት መብት
ማረጋገጥ፣
 የገጠር መሬት በሊዝ የተከራየ ባለ ሀብት መሬቱን የመጠቀም መብቱን Eንደዋስትና
የማስያዝ መብቱን ማረጋገጥ፣
 የገጠር መሬት ሽግሽግ ለማድረግ መሠረት የሚሆኑ ደንቦችን መከተል፣
 የገጠር መሬት Aጠቃቀም Eቅድ ማውጣትና ማስፈጸም፣
 የመሬት

ተጠቃሚዎች

ግዴታቸውን

Eንዲወጡ

ተገቢውን

ክትትልና

ቁጥጥር

ማድረግ ክልሎች የመሬት Aስተዳደር Eና Aጠቃቀም የሕግ ማEቀፎች ሲወጡም ሆነ
ሕጎችን ሲያስፈጽሙ በጥብቅ ሊያከብሯቸው የሚገቡ ድንጋጌዎች ናቸው፡፡
በAዋጅ ቁጥር 456/97 መሠረት ክልሎች የራሳቸውን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ በሕግ
ሊያወጡባቸውና በተለያየ መንገድ ሊያስፈጽሟቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በተመለከተ፡ Aርሶ Aደር ሆኖ መሬት በነፃ የማግኘት መብት ያለው ምን መስፈርቶችን ያሟላ
መሆኑን መወሰን፣
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 በገጠር የሚገኝ መሬት በግል ይዞታ የሚያዝ የውልና የጋራ መሆናቸውን መለየትና
መከለል Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሠወልና የጋራ መሬት ይዞታዎችን ወደ ግል ይዞታ
ማዛወር የሚቻልበትን ሥርዓት መዘርጋት፣
 የገጠር መሬት በሊዝ የያዙ Iንቨስተሮች መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ
ተቋማት የመሬት ባለይዞታነትና መሬትን የመጠቀም መብት ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ
መወሰን፣
 Aርሶ Aደሮች በኪራይ ሊያስተላልፉ የሚችሉትን የይዞታ መጠንና ኪራዩ ጸንቶ
የሚቆይበትን ጊዜ መወሰን፣
 የኪራይ ውል የሚመዘገብበትን ሁኔታ መወሰንና ማመቻቸት፣
 የመስኖ መሬት ሽግሽግና የመሬት ሽግሽግ ለማካሄድ የሚያስችሉ ደንቦች ማውጣት፣
 የገጠር መሬት Aነስተኛ ወለል መጠን መወሰን፣
 የመሬት ይዞታን Aስመልክቶ የሚነሳ ክርክር የሚፈታበትን ሁኔታና ሥልጣን
ያላቸውን Aካላት በሕግ መደንገግ፣
 የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር ሕግን የሚያስፈጽም Aካል ማደራጀት ናቸው፡፡
ክልሎች ይህንን ለመተግበር የሚያስችል የመሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጅና ደንብ
Aውጥተው ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌውን በማስፈጸም ላይ ይገኛሉ፡፡
መወያያ ጥያቄ
1. የክልላችሁ የመሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጅና ደንብ ከAዋጅ ቁጥር 456/97
ከAስገዳጅ ድንጋጌዎች ጋር የሚጣጣሙ ናቸው?
2. Aርሶ Aደር ወይም Aርብቶ Aደር በገዛ መሬቱ የመጠቀም መብት ተግባራዊ
ለማድረግ የፌዴራልና በክልል የሕግ ማEቀፎች ምን ምን መንገዶችን ይጠቀማሉ?
3.4.3 በመሬት ላይ በተደረገ ቋሚ መሻሻልና ቋሚ ንብረት ላይ ባለቤት ስለመሆን
ሕገ መንግሥቱ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት የመንግሥትና የሕዝብ ንብረት መሆናቸውን
ቢያውጅም ማንኛዉም በገጠርም ሆነ ከተማ የሚኖር Iትየጵያዊ በሕጋዊ መንገድ
መሬት በነፃ ወይም በሊዝ ሥርዓት Aግኝቶ በመሬቱ ላይ የሚገነባው ቋሚ ንብረት
ወይም ቋሚ መሻሻል ያለው የባለቤትነት መብት የማይቀንስና የባለቤትነት መብቱ ሙሉ
መብት መሆኑንና ይኸም መብት መሸጥ፣ መለወጥ የማውረስና የመሬት ተጠቃሚነቱ
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ሲቋረጥ ንብረቱን የማንሳት ባለቤትነቱን የማዛወር ወይም ካሣ የመጠየቅ መብቱን
የሚያካትት መሆኑን በAንቀጽ 4A ንUስ Aንቀጽ 6 ይደነግጋል፡፡
ይኸም መንግሥት የመሬት ባለሀብት ሲሆን ከመንግሥት በኪራይ ወይም በነፃ መሬት
በሕጋዊ መንገድ Aግኝተው ገንዘባቸውንና በጉልበታቸው ቋሚ ንብረት የገነቡ በመሬቱ
ላይ ቋሚ መሻሻል ያደረጉ ሰዎች በመሬቱ ላይ ባፈሩት ንብረት ሙሉ የባለቤትነት
መብት

ያላቸውና

የባለቤትነት

መብታቸው

መሬቱ

የመንግሥት

በመሆኑ

የማይቀነስባቸው ስለመሆኑ ሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 4A ንUስ Aንቀጽ 6 ይደነግጋል፡፡
ይኸም መሬትን ከጉልበትና ከካፒታል ጋር በማጣመር የተፈጠረ

የማይንቀሳቀስ ሀብት

‘’real property’’ ከመፈጠር Aንፃር የመሬት ባለቤትነት የመንግሥትና በሕዝብ መሆኑ
Eንቅፋት Eንደማይሆን የሚያረጋግጥ ድንጋጌ ነው፡፡ ይህንንም በርካታ ፀሐፊዎች ‘’Real
Property rights is a combination of interest in land and improvement there
to” በማለት በርካታ ጸሐፊዎች ይገልጻሉ፡፡

በገጠር Aርሶ Aደሩ የመኖሪያ ቤት

የሚሠራበት የተለየ ቦታ / የጓሮ ቦታ/ ወይም ጎጆ መውጫ ቦታ በማለት የሚከለልና
የሚሰጥ ሲሆን በከተማም ከከተማው ካለው ካርታና ኘላን በመነሳት ለግለሰብ መኖሪያ
ቤት፣ ለቢሮ፣ ለንግድና ሪልስቴት Iንቨስትመንት የሚሆኑ መሬቶች ይከለላሉ፡፡
ስለሆነም ማንኛውም Iትየጵያዊ የተፈጥሮ ወይም ሕገ ወለድ ሰው በሕጋዊ መንገድ
በተፈቀደለት ቦታ ላይ በገነባው ቋሚ ንብረት ወይም በመሬቱ ላይ ላደረገው ቋሚ
መሻሻል ሙሉ መብት ያለው መሆኑን ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ የንብረቱ ባለቤትነት መብቱ
ምን ምን ሁኔታዎችን Eንደሚያጠቃልል በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 4A ንUስ Aንቀጽ 6
ተደንግጓል፡፡
ከዚህ Aንፃር በመሬታቸው ላይ ላደረጉት የመሻሻልና በገጠርና በከተማ በሕጋዊ መንግድ
በመሬት ላይ የተፈሩ ቋሚ ንብረቶችና የተደረጉ ቋሚ መሻሻሎች ላይ ሙሉ የባለቤትነት
መብት ሕገ መንግሥታዊ ጥበቃና Eውቅና የተሰጠው መሆኑን መገንዘብና መብቱን
ማክበርና ማስከበር ያስፈልጋል፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 4A ንUስ Aንቀጽ 1 የመጨረሻው ፖራግራፍ Eና በሕገ
መንግሥቱ Aንቀጽ 4A ንUስ Aንቀጽ 6 መካከል ልዩነት Aለ ብለው ያስባሉ? ለምን?
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2. በህገ ወጥ መንገድ በEርሻ መሬት ላይ የመኖሪያ ቤት የገነባ Aርሶ Aደር ወይም
ከመንግሥት በሊዝ ሳይከራይ ወይም በነፃ ቦታውን በይዞታ Eንዲይዝ ሳይፈቀድለት
ለከተማነት ከተከለለ ክልል ውስጥ ይኖሩ ከነበሩ Aርሶ Aደሮች መሬት ገዝቶ ቤት
የገነባ ሰው በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 4A ንUስ Aንቀጽ 6 የተደነገገው መብት Aለው
ብለው ያስባሉ? ለምን?
3. በሕገ መንግሥቱ በመሬት ላይ የተደረገ ‘’ቋሚ መሻሻል’’ የሚለው በመሬት ላይ
የተተከሉ ረዥም ዓመት የሚቆዩ Eንደ ወይራ፣ ማንጎ፣ ብርቱካን ቡና የመሳሰሉትን
ያጠቃልላል? ለምን?

3.5

መንግሥት የግል ንብረት ለሕዝብ ጥቅም ስለሚወሰድበት ሁኔታ
የግል ባለቤትነት መብት ሕገ መንግሥታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ ተሰጥቶታል፡፡

ሆኖም ይኸ መብት ምንም ዓይነት ገደብ የማይደረግበት ፍፁም መብት Aይደለም ሕገ
መንግሥቱ

መንግሥት

የAንድን

የተፈጥሮ

የሚወሰድበት /ቴኪንግ ክሎዝ/ ያካተተ ነው፡፡

ሰው

ወይም

የ ሕግ

ሰው

ንብረት

በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 4A ንUስ

Aንቀጽ 8 መንግሥት ለሕዝብ ጥቅም Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ተመጣጣኝ ካሣ
በቅድሚያ በመክፈል የግል ንብረትን ለመውሰድ Eንደሚችል ይደነግጋል፡፡
የሕገ

መንግሥቱ

ድ ንጋ ጌ

ሁለ ት

መሠረታዊ

ነገሮችን

የያዘ

ነው፡፡

የመጀመሪያው መንግሥት የAንድን ግለሰብ ንብረት ለሌላ ግለሰብ ጥቅም Eና የሌላ
ግለሰብ ፍላጐት ለማሟላት ለመውሰድ የማይችል መሆኑ ነው፡፡
ግለሰብ ንብረት የሚወስደው

መንግሥት የAንድን

ለሕዝብ ጥቅም Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ነው፡፡

‘’የሕዝብ

ጥቅም’’ ከማይንቀሳቀስ ንብረት Aንጻር በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ሕዝቦች
በመሬት ላይ ያላቸውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ማህበራዊ Iኮኖሚያዊ ልማትን
በቀጣይነት ለማጎልበት Aግባብ ያለው Aካል ለከተማ መዋቅራዊ ኘላን ወይም በልማት
Eቅድ መሠረት የሕዝብ ጥቅም ነው ብሎ የሚወስነው መሆኑ በሕግ ትርጉም
ተሰጥቶበታል፡፡
ሁለተኛው መንግሥት ለሕዝብ ጥቅም የAንድ ሰው ንብረት ሲወስድ ተመጣጣኝ
ካሣ መክፈል ያለበት መሆኑ ነው፡፡ ከዚህ Aንጻር በፌዴራልና በAዲስ Aበባ Aስተዳደር
Aንድ ቤት ወይም ቋሚ ንብረት Aካባቢው ለሕዝብ ጥቅም ሲፈለግ ካሣ የሚከፈልበት
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Aዋጅና ደንብ፣ ያወጣ መሆኑን ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ የፌዴራል መንግሥት ለሕዝብ
ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትና ካሣ የሚከፈልበትን ሁኔታ በAዋጅ ቁጥር
455/1997 ደንግጓል፡፡ ይህንን Aዋጅ ለማስፈጸም የሚችል ደንብ Aውጥቷል፡፡
¾ የካሣ Aከፋፈሉም በመሬቱ ላይ የሚገኘውን ንብረት Eና በመሬቱ ላይ ላደረገው ቋሚ
መሻሻል፣
¾ Aርሶ Aደሩ ከመሬቱ በመፈናቀሉ ምክንያት ለደረሰበት ጉዳት ለማካካስ የሚችል
የመፈናቀያ ካሣ ክፍያ፣
¾ የከተማ ነዋሪ ከሆነ መጠኑ በከተማው Aስተዳደር የሚወሰን የቤት መምሪያ ምትክ
ቦታ Eና የንብረቱን ግምት ጋር የሚሰጠው መሆኑንና
¾ የሊዝ ዘመኑ ከማለቁ በፊት መሬቱ ሲለቀቅ ለቀሪው የሊዝ ዘመን የሚጠቀምበት
ተመጣጣኝ ምትክ ቦታ Eንደሚሰጠው በAዋጅ ቁጥር 455/97 ከAንቀፅ 7 Eስከ
Aንቀፅ 8 ያሉትን ድንጋጌዎች በማየት ለመረዳት ይቻላል፡፡
ህገ መንግስቱ የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስት የግል ንብረት የባለቤትነት
መብት ጣልቃ መግባት የሚችሉት “ለህዝብ ጥቅም” Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙት ብቻ
መሆኑንና ይህንንም ሲያደርጉ ለንብረቱ ተመጣጣኝ ካሣ የመክፈል ኃላፊነትና ግዴታ
ያለባቸው መሆኑን ይደነግጋል፡፡ “የህዝብ ጥቅም” መስፈርት ህገ መንግስቱ ጥበቃና
ዋስትና ከሰጠው ከግል ንብረት ባለቤትነት መብት ጋር መመዛዘን Aለበት፡፡ ከዚህ Aንፃር
በጥንቃቄ መታየትና መመርመር ያለበት ጉዳይ ነው፡፡ መንግስት ቋሚ ንብረቶችን
ለህዝብ ጥቅም ሲባል የሚወስድበት Eና ይዞታ የሚያስለቅቅበት ሁኔታ በAዋጅ ቁጥር
455/97 ትርጉም የሰጠበት ሲሆን በትርጉሙ ውስጥ¾ ይዞታውና ንብረቱ መለቀቁ ለቀጥታ ህዝቦች በመሬት ላይ ያላቸውን ተጠቃሚነት
የሚያረጋግጥ ሲሆን ወይም
¾ ይዞታውና ንብረቱ መለቀቁ በተዘዋዋሪ መንገድ ህዝቦች በመሬት ላይ ያላቸውን
ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ሲሆንና
¾ ይዞታውና ንብረቱ መለቀቁ ማህበራዊ Iኮኖሚያዊ ልማትን በቀጣይነት የሚያጎለብት
Aግባብ ባለው Aካል በEቅድና በፕላን ተደግፎ የፀደቀ ሆኖ ሲገኝ Eንደሆነ በAዋጅ
ቁጥር 455/97 Aንቀፅ 2 ንUስ Aንቀፅ 5 ይደነግጋል፡፡
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ስለዚህ ንብረቱ Aስቀድሞ በተዘጋጀው Eቅድና ፕላን መሠረት ለህዝብ ጠቃሚ ናቸው
ተብለው የተያዙ ሥራዎችን ለመሥራት Aስፈላጊ መሆኑን ማረጋገጥ የሚጠይቅ ነው፡፡
ከዚህ Aንፃር የAንድን ሰው ንብረት ማለት ቤት ጎረቤቱ የተሻለና ያማረ ቤት ለመስራት
ስለጠየቀ ብቻ መንግስት ንብረቱን ለመውሰድ Aይችልም፡፡ መንግስት የAንድን ሰው
የባለቤትነት መብት ጣልቃ የሚገባው የንብረቱ መወሰድ የከተማውን ወይም የAካባቢውን
ማህበራዊና Iኮኖሚ ልማት ለማረጋገጥ የተያዘው Eቅድና ፕሮግራም ለማስፈፀም ምቹ
ሁኔታን የሚፈጥርና የህዝብ ጥቅም ለማረጋገጥ የሚቻል መሆኑን ከግንዛቤ ውስጥ
በማስገባት መሆን Eንደሚገባው የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 8 ድንጋጌ
ለማስፈፀም ከወጣው Aዋጅ ቁጥር 455/97 የሚደነግጉ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
የመወያያ ጥያቄ
1. ለንብረቱ የሚከፈለው ካሣ ተመጣጣኝ ካሣ ማለት ምን ማለት ነው፡፡
2. በክልላችሁ የክልሉ መንግስት Aንድን ቦታና ቤት ለልማት ሥራ ሲወስድ ካሣ
ለመክፈል የሚያስችለው ክልላዊ የህግ ማEቀፍ Aለን?
3. በAካባቢያችሁ በመንግስት ለተወሰደ ንብረት ካሣ በAይነትና በገንዘብ የሚከፈልበትን
ሁኔታ የሚደነግግ የክልል ህግ ወይም የከተማ Aስተዳደር ደንብ Aለን?
4. ምትክ የEርሻ ቦታ ወይም ምትክ የቤት መስሪያ ቦታ የማግኘት መብት ህገ
መንግስታዊ ዋስትና Eና ጥበቃ ተሰጥቶታል ብለው ያስባሉ? ለምን?
5. ህገ መንግስቱ ለንብረት ባለቤትነት መብት ብቻ ሣይሆን ለመሬት ባለይዞታነትና
መሬትን የመጠቀም መብት Eውቅና Eና ጥበቃ ሰጥቷል ብለው ያስባሉ? ለምን?
ማጠቃለያ
ህገ መንግስቱ ለግል ንብረት ባለቤትነት መብት Eና መሬት ባለይዞታና የመሬት
ተጠቃሚ የመሆን መብት ህገ መንግስታዊ Eውቅና ጥበቃ የሚሰጡ ድንጋጌዎችን
ያካተተ መሆኑን የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 40 ድንጋጌዎች በማየት ለመረዳት ይቻላል፡፡
የፍትህ Aካላት በፍትሐብሔር ህጉ ስለ ይዞታ፣ ስለ Aላባ ጥቅም፣ ስለ መያዣ Eና ስለ
ንብረት ባለቤትነት የተደነገጉ ድንጋጌዎች ሌሎች የህግ ማEቀፎች ከዚህ ህገ መንግስታዊ
ድንጋጌዎችና ከህገ መንግስቱ Aንቀፅ 37 ከተደነገገው ፍትህ የማግኘት መብት ጋር
ባገናዘበ መንገድ መተርጎምና ሥራ ላይ በማዋል በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 13/1/
የተደነገገውን የንብረት ባለቤትነት መብት የማክበርና የማስከበር ግዴታቸውን መወጣት
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Aለባቸው፡፡ ከዚህ Aንፃር የንብረት ባለቤትነት Eና የመሬት ይዞታና ተጠቃሚነት መብት
ጋር ተያያዥነት ያላቸው በርካታ ጉዳዮች Eንደየባህሪያቸውና ህገ መንግስቱን ግብና
ዓላማ ሊያሣካ በሚችል መንገድ Eልባት በመስጠት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የIኮኖሚ
Eድገት ለማስመስዝገብ ከፍተኛ AስተዋፅO ያለውን ለግል ንብረት ባለቤትነት መብት
ተገቢውን ጥበቃ መስጠት Eና የሚፈጠሩ ችግሮችን በተፋጠነ ሁኔታ መፍታት
ይጠበቅብናል፡፡

ምEራፍ Aራት
በውርስ ህግ የህገመንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች
4.1 ንብረትን የማውረስ መብት በጠቅላላው
የሰው ልጅ ንብረቱን የማውረስ መብት የህግ ጥበቃና ዋስትና ከተሰጠው ረዥም
ዘመን ተቆጥሯል፡፡ ሆኖም ንብረቱን በውርስ የማስተላለፍ መብት ዋስትና ጥበቃ ያገኘው
በህገ መንግስት ነው ወይስ ከሌሎች ህጎች የሚለው ነጥብ በሌሎች Aገሮች Aከራካሪ
ነጥብና ዳኞችም የሚለያዩበት ጉዳይ ነው፡፡
በIፌዲሪ ህገ መንግስት በAገራችን ይኸ Aከራካሪ ነጥብ ሊሆን በማይችልበት
ሁኔታ ግልፅ ምላሽ ሰጥቷል፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1 Eና ንUስ
Aንቀፅ 7 የንብረት ባለቤት የሆነ ሰው ንብረቱን የመሸጥ የማውረስ የመሸጥ የመለወጥና
በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብት ያለው መሆኑን ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስቱ ለንብረት
ባለቤትነት መብት Eውቅና Eና ጥበቃ የሰጠው የንብረቱ ባለቤት በህይወት ዘመኑ ባለበት
ጊዜ Eንዲሸጥ Eንዲለወጥና ለሦስተኛ ወገን Eንዲያስተላለፍ ብቻ ሣይሆን ባለቤቱ በሞት
በሚለይበት ጊዜ በመውረስ ለማስተላለፍ ያለውን መብት ጭምር ነው፡፡
በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 1 Eና ንUስ Aንቀፅ 7 የተረጋገጠው
የማውረስ መብት Eንዴት ይተረጎማል የሚለው መታየት Aለበት፡፡ በAገራችን የህግ
ሥርዓት የሟች ውርስ
¾ ሙሉ በሙሉ ያለ ኑዛዜ
¾ ሙሉ በሙሉ በኑዛዜ
¾ በከፊል በኑዛዜና በከፊል ያለ ኑዛዜ
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ሊደረግ የሚችል መሆኑ በፍትሐብሄር ህግ ቁጥር 829 በግልፅ ተደንግጓል፡፡
ስለዚህ በህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠው በሦስቱ የAወራረስ ሥርዓቶች
የትኛው ነው? የሚለው ህገ መንግስቱን ዓላማና ግብ መሠረት በማድረግ መተርጎምና
የባለቤትነት መብት በማያጣብብ መንገድ ሥራ ላይ ማዋል ይገባል፡፡
የመወያያ ጥያቄ
Aንድ ሰው Eሱ ከሞተ በኃላ ስለ ንብረቱ ሁኔታ የመወሰን ተፈጥሯዊና ህግ መንግስታዊ
መብት Aለው ብለው ያስባሉ? ለምን?
የAወራረስ ሥርዓት በIትዮጵያና ህገ መንግስት፣
የውርስ ህግ Aመጣጥና Eድገት ከግል ንብረት Aመጣጥና Eድገት ጋር የጠበቀ ግኑኝነት
Eንዳለው ከላይ ተገልፆል፡፡ ከዚህ መሠረታዊ ነጥብ ተነስተን በIትዮጵያ የነበረውንና
Aሁን ያለውን የAወራረስ ሥርዓት ስንመረምር፣ በፊትም ጊዜ ሆነ Aሁን፣ Aገሪቱ Aንድ
የወጥ የሆነ የAወራረሥ ሥርዓት የውርስ ደንቦች የሌሏት መሆኑን ለመረዳት ይቻላል፡፡
Iትዮጵያ የተለያዩ ማህበረሰቦች ባህልና ልማዳዊ ደንቦች፣ የተለያዩ ሀይማኖቶች
የAወራረስ ደንቦችና በዘመናዊ መልክ የተቀረፅ የፍትሐብሔር ህግ የውርስ ደንቦች ጎን
በጎን ተፈፃሚ ለማድረግ የተለያዩና በርካታ የውርስ Aወራረስ ሥርዓቶች በልምድና በህግ
Eውቅና የሰጠች Aገር ናት፡፡
ህገ መንግስቱ የAገሪቱ ያወራረስ ሥርዓት በመወሰን ረገድ ያሣደረውን AስተዋፅO
ለመረዳት በIትዮጵያ ሲሠራባቸው የኖሩና Eየተሠራባቸው ያሉ የሟች ውርስ Aወራረስ
ደንቦች በሶስት የተለያዩ ታሪካዊ ወቅቶች Aንፃር መመርመር ያስፈልጋል፡፡ Eነርሱም፣
•

1952 የፍትሐብሔር ህጉ ከመውጣቱ በፊት የሟች ውርስ የAወራረስ ሥርዓት ላይ
ተፈፃሚነት የነበራቸው የውርስ ደንቦች፣

•

1952

ዓ.ም

የፍትሐብሔር

ህጉ

ከወጣ

በኃላ

Eስከ

ነሐሴ1987

ተፈፃሚነት

የነበራቸው የውርስ Aወራረስ ደንቦችና
•

ከነሐሴ ወር 1987 ዓ.ም በኃላ በAገሪቱ Eየተሠራባቸው ያሉ የAወራረስ ሥርዓቶች
ናቸው፡፡

ሀ. 1952 በፊት የነበሩ ያወራረስ ሥርዓቶች፣
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1952 ዓ.ም የፍትሐብሔር ህጉ ከመውጣቱ በፊት በAገሪቱ፣ የሟች ውርስ የሚኖሩበትን
ማህበረሰብ

ልምድና

ባ ህላዊ

ደንቦች፣

የክርስትና

ሀይማኖት

ተፅEኖ

ያለበትን

የፍትሐነገስት ድንጋጌዎች Eና የሼሪዓ ህግን መሠረት በማድረግ የሚፈፀሙ፣ የተለያየ
ይዘት ባህሪና ውጤት የነበራቸው የውርስ Aወራረስ ሥርዓቶች Eንደነበሩ በዚህ መስክ
የተጠኑ ጥናቶች ያሣያሉ፡፡ ስለዚህ የፍትሐብሔር ህጉ ፀድቆ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት
ባህላዊና ልማዳዊ የAወራረስ ደንቦች፣ የፍትሐነገስቱ የAወራረስ ደንቦች Eና የሼሪዓ
የAወራረስ ደንቦች ጎንበጎን ይሠራባቸውና ህጋዊ ውጤትም የነበራቸው መሆኑን
Eንረዳለን፡፡
ለ. የፍትሐብሄር ህጉ ከታወጀ በኋላ የነበሩ የAወራረስ ሥርዓቶች፣
ህግ Aውጭው የፍትሐብሔር ህጉን ሲያውጅ፣ በAገሪቱ Aንድና ወጥ የሆነ የAወራረስ
ሥርዓትና የውርስ ህግ Eንዲኖር በማሰብ ስለውርስ ዝርዝር ድንጋጌዎችን Aውጇል፡፡
ህግ Aውጪም በAገሪቱ ያሉ የውርስ Aወራረስ ሥርዓቶች በፍትሐብሔር ህጉ የውርስ
ድንጋጌዎች ብቻ የማስፈፀም ፍላጎት የነበረው መሆኑን፣ በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር
3347 Aንቀፅ 1 “ግልፅ የሆነ ተቃራኒ ድንጋጌ ከሌለ በቀር በዚህ በፍትሐብሔር ህግ
ውስጥ የተመለከቱ ጉዳዮች ከዚህ በፊት በልምድ ወይም ተፅፈው ይሠራባቸው የነበሩ
ደንቦች ሁሉ በፍትሐብሔር ህግ ስለተተካ ተሽረዋል” በማለት በግልፅ በማስቀመጥ፣
የውርስ Aወራረስ Aስመልክቶ ሲሠራባቸው የነበሩ፣ ልማዳዊ ደንቦች ሀይማኖታዊ
ህግጋትና የተሻሩና በፍትሐብሔር ህጉ የተተኩ መሆኑን Aውጇል፡፡ በወቅቱ የነበረው
ህግ Aውጭ Aንድ ወጥነትና ተፈፃሚነት ያለው Aንድ የውርስ ህግ Eንዲኖር በማሰብ
Aንድ የAወራረስ ሥርዓት ለማስፈን የሞከረ ቢሆንም ይህንን ህግ ተግባራዊ ለማድረግ
Aልቻለም፡፡
ምክንያቱም

የፍትሐብሔር

ህጉ

የውርስ

ህግ

ድንጋጌዎች

በሁሉም

ማህበረሰብ

ተቀባይነት Aለማግኝታቸውና የተለያዩ ማህበረሰቦች የፍትሐብሔር ህጉ ከመጣ በኃላ
ባህላቸውንና ልማዳዊ የAወራረስ ደንቦቻቸውን መሠረት በማድረግ የሟችን የAወራረስ
ሥርዓት ተፈፃሚ ማድረግ መቀጠላቸው መንግስቱም የፍትሐብሔር ህጉን ከዳር
Eስከዳር ተፈፃሚ ለማድረግ Aቅም ያልነበረው በመሆኑና በAዋጅ ቁጥር 62/1936
የተቋቋሙት የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ሙስሊሙ ህብረተሰብ ባቀረበው Aቤቱታ መሠረት
የፍትሐብሔር ህጉ ፀድቆ ሥራ ላይ ከዋለ በኃላ በሸሪዓ መሠረት የሙስሊሙን
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ህብረተሰብ የጋብቻ፣ የልጆች Aስተዳደግ፣ የዋቅፍ ስጦታና የውርስ ጉዳይ ዳኝነት
ማየታቸውን Eንዲቀጥሉ በፍትህ ሚኒስትር በተፃፈ ደብዳቤ መሠረት ሥራቸውን
ያለማቋረጥ መቀጠላቸውን ስናይ ህግ Aውጭው Aንድ ወጥ የውርስ Aወራረስ ሥርዓት
ለመዘርጋት በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 3347 ንUስ Aንቀፅ 1 ያወጀው ግልፅ ድንጋጌ፣
በAገሪቱ ያወራረስ ሥርዓት ምንም Aይነት ተግባራዊ ለውጥ ያላስከተለ መሆኑን
ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ ስለሆነም 1952 ዓ.ም የI.ፊ.ድ.ሪ. ህገ መንግስት ሥራ ላይ Eስከ
ዋለበት ነሐሴ 1987 ዓ.ም ድረስ፣ በIትዮጵያ የሟች የውርስ Aወራረስ ሥርዓት
Eንደየሁኔታው

ውርስ

ልማዳዊ

የውርስ

ደንቦችን፣

የሽሪዓ

የውርስ

ደንቦችንና

የፍትሐብሔር ህጉ የውርስ ድንጎጌዎች መሠረት በማድረግ ሲፈፀም የቆየ መሆኑ
የሚያከራክር Aይደለም፡፡
ሰለዚህ ሁለተኛው የIትዮጵያ የAወራረስ ሥርዓት ዘመን መንግስት በግልፅ
ድንጋጌ በፍትሐብሔር ህጉ የውርስ ህግ ደንቦች ውጭ ያሉትን ልማዳዊና ሀይማኖታዊ
የAወራረስ ደንቦች የሻረበትና ህጋዊ Eውቅና የነሣበት በተግባር ግን የሟች ውርስ
ባህላዊና ልማዳዊ ደንቦች በሸሪዓ Eና የፍትሐብሔር ህጉ የውርስ ህግ ድንጋጌዎች
ሲፈፀም የኖረበት የEድገት ደርጃ Eንደሆነ ለማየት ይቻላል፡፡ ይኸ ዘመን ህግ Aውጭው
በመርህ ደረጃ ያወጀው ድንጋጌ በወረቀት ላይ ንድፍ ሀሳብ ብቻ ሆኖ የቀረበት
ህብረተሰቡ ደግሞ ልማዳዊና ሀይማኖታዊ የAወራረስ ደንቦችን ተግባራዊ በማድረግ
የህግ Aውጭውን Aንድና ወጥ የሆነ የAወራረስ ሥርዓት የመዘርጋት ፍላጎት ማህበራዊ
ተቀባይነትና ተፈፃሚነት የሌለው መሆኑን በተግባር ያሣየበት ዘመን ነው፡፡
ሐ. የAወራረሥ ሥርዓት በIፌዲሪ ህገ መንግስት
ስለ Iትዮጵያ የAወራረስ ስርዓት ስናነሳ በሶስተኛ ደረጃ የሚታየው የIትዮጵያ
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ፀድቆ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ያለው
የAወራረስ ስርዓት ነው፡፡ ህገ መንግስቱ የግል መብቶችን በተመለከተ የሚነሱ ክርክሮች
በተከራካሪዎቹ ፈቃድ በባህላዊ ወይም ኃይማኖታዊ ፍርድ ቤት የመዳኘት መብትን
በAንቀጽ 34 ንUስ Aንቀጽ 5 ደንግጓል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሕዝብ ተወካዮች
ምክርቤትና የክልል ምክርቤት ለህገመንግስቱ Aንቀጽ 34 ንUስ Aንቀጽ 5 መሠረት
የሀይማኖት Eና የባህል ፍርድቤቶችን ሊያቋቁሙ ወይም Eውቅና ሊሰጡ Eንደሚችሉ
ከመደንገጉም በላይ ህገመንግስቱ ከመጽደቁ በፊት Eውቅና Aግኝተው ሲሰራባቸው የነበሩ
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የኃይማኖትና የባህል ፍርድ ቤቶች በህገመንግስቱ መሰረት Eውቅና Aግኝተው የሚደራጅ
መሆኑን በAንቀጽ 78 ንUስ Aንቀጽ 5 በግልጽ ደንግጓል፡፡ በዚህ መሰረት የፌዴራል
ሼሪዓ ፍርድ ቤት በAዋጅ ቁጥር 188/1992 መሠረት ተጠናክሮ ስራውን የቀጠለ ሲሆን
ክልሎችን የክልል ሸሪዓ ፍርድ ቤቶችን የማጠናከሪያ Aዋጆችን በማወጅ ስራቸውን
Eንዲቀጥሉ Aድርገዋል፡፡
ከዚህ Aንፃር ስንመዝነው የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ
መንግስት ፀድቆ ሥራ ላይ ከዋለበት ነሐሴ 1 ቀን 1987 ዓ.ም ጀምሮ በIትዮጵያ
ባህላዊና ልማዳዊ የAወራረስ ደንቦች፣ ሀይማኖታዊ የAወራረስ ደንቦች ህገ መንግስታዊ
Eውቅናና ጥበቃ Aግኝተው ከፍታብሔር ህጉ የውርስ ህግ ድንጋጌዎች ጐንበጐን
Eየተተገበሩ ይገኛሉ፡፡ ስለዚህ Aሁን ያለው የAወራረስ ስርዓቶች ስንመለከት ሁለት
መሠረታዊ Eና ልዩ ባህሪያት ያሉት ነው፡፡ የመጀመሪያው በEኩል ደረጃ ህገመንግስታዊ
Eውቅናና ጥበቃ በተሰጣቸው
 ባሕላዊና ልማዳዊ የውርስ Aወራረስ ደንቦች
 ሀይማኖታዊ የውርስ Aወራረስ ደንቦችና
 በፍታብሔር ህጉ የውርስ ድንጋጌዎች መሠረት የሚፈፀሙ
የIፌዲሪ

ህገ

መንግስት

የወሰዳቸውን

መሠረታዊ

Eርምጃዎች

ስንመለከት

የመጀመሪያው የተለያዩ Aይነት ባህሪ Eና ውጤት ያላቸው የAወራረስ ሥርAቶች
በAገሪቱ ውስጥ ተግባራዊ Eየሆኑ መሆናቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው በሟች የውርስ
Aወራረስ ሒደት ሥርዓት ሲፈፀም የሚነሱ ክርክሮች ተፈፃሚነት ያላቸውን የAወራረስ
ደንቦች የመምረጥ መብት ሙሉ በሙሉ የተከራካሪዎች መሆኑ ነው፡፡ Eዚህ ላይ
መታየት ያለበት ከተከራካሪዎቹ Aንደኛው በልማዳዊ ወይም ሀይማኖታዊ የAወራረስ
ደንቦች መሰረት ለመዳኘት ፈቃደኛ ካልሆነ ጉዳዩ በፍታብሔር ህጉ የውርስ ህግ
ድንጋጌዎች መሰረት የሚፈፀም መሆኑን ነው፡፡ ዜጐች የፍታብሔር ህጉን የውርስ
ደንቦች ተፈፃሚነት የሚያስቀሩት ጉዳዩ በባህላዊ ወይም ኃይማኖታዊ የAወራረስ ደንብ
Eንዲፈፀም ሙሉ በሙሉ ሲስማሙና ፈቃደኛ ሲሆኑ ብቻ ነው፡፡
4.2.1 የተለያየ Aይነትና የውርስ Aወራረስ ደንቦች መኖራቸው ያለው ጠንካራና ደካማ
ጐን
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ከላይ Eንደተገለፀው በAገሪቱ Aንድ ወጥ የሆነ የAወራረስ ሥርዓት ኖሮ
የማያውቅ ሲሆን Aንድና ወጥነት ያለው የAወራረስ ሥርዓት ለመዘርጋት የተደረገው
ሙከራም ተግባራዊ ውጤት Aላስገኘም፡፡ ይህም በመሆኑና ህገመንግስቱ ባህልን፣
ሃይማኖትን መሰረት ለሚያደርጉ የAወራረስ ደንቦች Eውቅናና ጥበቃ ሰጥቷል፡፡ ይህም
ዜጐች በፈቃዳቸውና በፍላጎታቸው የህብረተሰባቸው ባህላዊ የውርስ ደንቦች ወይም
ኃይማኖታዊ የውርስ ድንጋጌዎች መሰረት የሟች ውርስ የሚያስፈፅሙበት Eድል
የሚሰጥ በመሆኑ፣ ዜጐች የግል ጉዳያቸው በመረጡት መንገድ የመጠየቅና የመዳኘት
መብታቸውን ያረጋግጣል፡፡ ይኸ ሊመሰገን የሚገባው የህገ መንግስቱ ጠንካራ ጎን
Eንደሆነ ለመረዳት ይቻላል፡፡
በሌላ በኩል ከAንድ በላይ የሆኑ የውርስ Aወራረስ ስርዓቶች በAንዲት Aገር
ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ሲሞከር የAንዱ የAወራረስ ሥርዓት ደንቦች ከሌላው
የሚለያዩበት ሰፊ ሁኔታ ስለሚኖርና ከሚች ወራሾች መካከል የተወሰኑትን በAንደኛው
የAወራረስ ስርዓት ሌሎቹ ደግሞ በሌላ የAወራረስ ሥርዓት መሰረት የሟች ውርስ
Eንዲፈፀም

ለማድረግ

የየበኩላቸውን

ጥያቄ

ስለሚያቀርቡና

በሌሎች

ምክንያቶች

የሚፈጠረው የተለያዩ የውርስ ደንቦችና የAፈፃፀም ግጭት ምክንያት የሚፈጠሩ ችግሮች
Aሉ፡፡ በIትዮጵያ ተፈፃሚነት ያላቸው ባህላዊ የAወራረስ ሥርዓቶች ብዛታቸውን፣
ይዘታቸውን ለመለየት የሚያስችል ወጥ ጥናት ባለመደረጉ በEርግጠኘነት ብዛታቸውን፣
ይዘታቸውንና የAፈፃፀም ሒደታቸውን ከሌሎች ኃይማኖታዊና የፍታብሔር ህግ የውርስ
ድንጋጌዎች ጋር በማነፃፀር ለመግለጽ Aይቻልም፡፡ ሆኖም የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች
ጎሳዎችና ማህበረሰቦች የየራሳቸው ባህላዊ የውርስ Aወራረስ ደንቦች Eንዳላቸውና
Eነዚህም በይዘትም ሆነ በAፈፃፀም የተለያየ ይዘትና ባህሪ Eንዳላቸው በተለያየ ጊዜ
ከተደረጉ Aጫጭር የዳሰሳ ጥናቶች ለመረዳት ይቻላል፡፡
ስለሆነም በIትዮጵያ ተግባራዊ Eየሆኑ ባሉ የባህል Aወራረስ ደንቦች መካከል
ያለው ልዩነትና Aንድነት Eንደዚሁም Eያንዳንዱ ባህላዊ የውርስ Aወራረስ ሥርዓት
Eየተሰራባቸው ካሉት የፍትሐብሔር ህጉ Eና የሸሪዓ የውርስ ድንጋጌዎች ያላቸውን
Aንድነት

Eና

ልዩነት

በንጽጽር

ለማቅረብ

Aይቻልም፡፡

በAንጻሩ

ጐን

በጎን

የሚተረጉሟቸው Eና የሚያስፈጽሟቸው ፍርድ ቤቶች ተቋቁመው Eየተሰራባቸው
ባሉት የፍትሐብሔር ሕግ የውርስ ደንቦችና በሸሪዓ የውርስ ደንቦች መካከል ያለውን
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መሰረታዊ የይዘት ልዩነትም በAፈፃፀም ሒደት Eየተከሰቱ ያሉ መሠረታዊ ችግሮች
ማየት በAገራችን የተለያዩ ባህላዊ ኃይማኖታዊና የፍትሐብሔር ህግ የተደነገገውን
የAወራረስ

ሥርዓት

ተግባራዊ

በማድረግ

ሒደት

ጥ ን ቃቄ

ሊደረግባቸው

የሚገቡ

መሰረታዊ ጉዳዮች ለመረዳት ጠቀሜታ ስለሚኖረው በAጭሩ ማየት ይጠይቃል፡፡
የሸሪዓና የፍትሐብሔር የውርስ ደንቦች መካከል የሚታየው መሠረታዊ ልዩነትና
በAፈፃፀም የሚታዩ ችግሮች
ሀ) በሸሪዓና በፍትሐብሔር ህጉ መሰረታዊ የፖሊሲ ሐሳብ ልዩነቶች
የሸሪዓም ሆነ የፍትሐብሔር ህጉ የውርስ ደንቦች መሰረታዊ ግብ የሟችን ውርስ
ለወራሾቹ ማስተላለፍ ቢሆኑም በይዘታቸው Aንዳንድ መሰረታዊ ልዩነቶች Aሏቸው፡፡
ይህም ልዩነት ሁለቱ ህግጋት መካከል የተካተቱ የፖሊሲ ሀሳብ ልዩነት ነፀብራቅ ነው፡፡
ከልዩነቶቹ ጥቂቶቹን ስንመለከት፣
የፍትሐብሔር ሕጉ የሟች ወራሾች ከሟች በሀይማኖትና በEምነት መለየታቸው
የወራሽነት

መብታቸውን

Aያሳጣቸውም፡፡

በሌላ

በኩል

ሟች

ሙስሊም

ከሆነ

የEስልምና ኃይማኖት ተከታይ ያልሆኑ ወራሻቹ በሟች ውርስ Eንዳይሳተፉ የሸሪዓ
የውርስ ደንቦች ይከለክላሉ፡፡
የፍትሐብሔር ህጉ የሟች ሴትና ወንድ ወራሾች በጾታቸው ምክንያት የተለያየ ድርሻ
Eንዲወስዱ Aያስገድድም፡፡ በEኩል የዝምድና ደረጃ Eስካላቸው ድረስ Eኩል ድርሻ
ያገኛሉ፡፡ በሸሪዓ የሟች ሴት ልጆች ከሟች ውርስ Aንድ ሶስተኛ የሚሰጣቸው ሲሆን
ወንዶች ሁለት ሶስተኛ ይወስዳሉ፡፡
በሸሪዓ ሚስት ባሏን የመውረስ መብት ያላትና ከባሏ ውርስ Aንድ ስምንተኛ
የማግኘት መብት ያላት ሲሆን በፍትሐብሔር ህግ መሰረት ሚስት ባሏን የመውረስ
መብት የላትም፡፡
የIትዮጵያ የፍትሐብሔር ህግ ሟች ከወራሾቹ Aንዱን በኑዛዜ የመንቀል መብት
ያለው መሆኑን የሚደነግግ ሲሆን በሸሪዓ ሟች ወራሾቹን በኑዛዜ የመንቀል መብት
የለውም፡፡
በፍትሐብሔር ህጉ ሟች በኑዛዜ ንብረቱን ለሶስተኛ ወገን የማስተላለፍ መብት ያለው
ሲሆን በሸሪዓ Aንድ ሰው በኑዛዜ ሊያስተላልፍ የሚችለው የንብረቱን Aንድ ሶስተኛ
ብቻ ነው፡፡
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ለ) በAፈፃፀም የሚታዩ ችግሮች
በሁለቱ ህጐች መካከል ያሉት Eነዚህ Eና ሌሎች መሰረታዊ ልዩነቶች ሟች
ሙስሊም በሆነ ጊዜና የሟች ወራሾች የሌላ ኃይማኖት ተከታይ ወይም ከጋብቻ ውጭ
የተወለዱ በሆኑ ጊዜ ወይም ሟች በጠቅላላ የኑዛዜ ስጦታና ነጠላ የኑዛዜ ስጦታ
ንብረቱን ባከፋፈለ ጊዜ በሸሪA ተጠቃሚ የሚሆኑት ወራሾቹ በሸሪዓ መሠረት ውርሱ
Eንዲፈፀም ሌሎች ደግሞ በፍትሐብሔር ህጉ መሰረት ታይቶ Eንዲወሰን በየበኩላቸው
የወራሽነት ማረጋገጫ ለማግኘትና ውርሱን ለመካፈል ክስ የሚያቀርቡበትና የAንድ ሰው
ውርስ ጎን በጎን በሁለት ፍርድ ቤቶች የሚታይበት ሁኔታ ያጋጥማል፡፡
የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት Aንቀፅ 34 ንUስ Aንቀፅ
5 ይህንን ችግር ዘለቄታ መፍትሔ ለመስጠት ታስቦ የተደነገገ ሲሆን ይህንንም
ተግባራዊ ለማድረግ ይቻል ዘንድ የፌዴራል ሸሪዓ ፍርድ ቤቶችን ለማጠናከር Aዋጅ
ቁጥር

188/1992

ታውጇል፡፡

በተለያዩ

ክልሎችም

የክልል

ሸሪዓ

ፍ ርድ

ቤቶ ች

ማጠናከሪያ Aዋጆች ታውጀዋል፡፡ Eነዚህ የህግ ማEቀፎች ከመውጣታቸው በፊት የነበሩ
በርካታ ችግሮችን ለመፍታት Eንደሚረዱ የሚስተባበል ባይሆንም Aሁንም ቢሆን፣
በህግ ማEቀፎቹ ድንጋጌዎች ግልፅ Aለመሆንና በAንድ Aንድ ጉዳዮች ክፍተት
ያለባቸው በመሆኑ የተነሳና
መደበኛው ፍርድ ቤት Eና የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ህግን በመተርጎምና በማስፈፀም
ሒደት የየራሳቸው ችግር ያለባቸው በመሆኑ
ሁለቱን የውርስ ህግጋት በማስፈፀም በኩል በርካታ ችግሮች Eንደሚፈጠሩና ችግሮቹ
ከፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት Aልፈው የህገመንግስት Aጣሪ ጉባኤና
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመነጋገሪያ Aጀንዳ Eየሆኑ መሆኑን Aንዳንድ ጉዳዮችን Aንስቶ
ማየት ይቻላል፡፡
በዚህ በኩል በህግ Aተረጓጎምና Aፈፃፀም ያሉ ችግሮችን ለመረዳት
 በAንሻ መሐመድና ከድጃ በሽር
 በወ/ሮ ፈንታየ መሐመድና ወ/ሮ Eናትነሽ ከተማ መካከል የተደረጉ ክርክሮችንና
በየደረጃው የተሰጡ ውሳኔዎች መመርመሩ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡
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በAጠቃላይ

በAገራችን

Eየተሰራባቸው

ያሉ

በርካታ

ባህላዊና

ኃይማኖታዊ

የAወራረስ ሥርዓቶች ከፍትሐብሔር ህጉ የAወራረስ ደንቦች ጋር ጎን በጎን ሥራ ላይ
በሚውሉበት ጊዜ የሚከሰቱትን ችግሮች መሰረታዊ ባህሪ፣ ችግሮቹ የሚፈቱበትን የህግ
Aግባብ በመረዳት ለተግባራዊ Eንቅስቃሴ ዝግጁ ለመሆን ስልጠናዎች በAካባቢያችን
ያሉትን ባህላዊ ኃይማኖታዊ የAወራረስ ሥርዓቶች መሰረታዊ ደንቦች Eና የAፈፃፀም
ሥርዓት ላይ ስልጣኖቹ በየAካባቢያቸው የዳሰሳ ጥናት በማድረግ በጥናቱ ግኝት ላይ
የጋራ ውይይት Eንዲያደርጉ ማድረግ የላቀ ጠቀሜታ ስላለው ትኩረት ሊሰጠው
የሚገባው ነጥብ ነው፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1. የAንዲት

Aገር

ፖሊሲ ና

ስትራቴጂ

በውርስ

ህግ

ውስጥ

የሚካተትበትና

የሚንፀባረቅበት Aግባብ Aለ ብለው ያስባሉ? Eንዴት?
2. የውርስ ህግ Aንድ ሰው በህይወት በነበረበት ጊዜ ያለው የንብረት ባለቤት የመሆን
መብት ከሞት ከተለየም በኋላ ተፈፃሚነት የሚያደርግ ከንብረት ባለቤትነት መብት
ጋር በEጅጉ የተቆራኘ የህግ ክፍል Eንደሆነ የሚገልፁ ጸሐፊዎች Aሉ፡፡ የውርስ ህግ
መሠረታዊ ግብና ዓላማ ምንድን ነው?
3. የሟች ውርስን በማስፈፀም በኩል በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ የተቋቋሙ
መደበኛ ፍርድ ቤቶችና በሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ላይ የተጣለ የህግ ገደብ Aለ ብለው
ያስባሉ? ለምን?
4. ባህላዊ የAወራረስ ደንቦች ኃይማኖታዊ የAወራረስ ደንቦች Eና የፍትሐብሔር ህጉ
የውርስ ደንቦች ጎን በጎን ሥራ ላይ መዋላቸው ምን Aይነት ጠቀሜታ Eና ጉዳት
ይኖራቸዋል ብለው ያስባሉ? ያብራሩ፡፡
5. Aንድ ሙስሊም ወንድ ከዚህ ዓለም በሞት ይለያል፡፡ የሟች ሚስት በሸሪዓ መሠረት
ሟች ያገባት ህጋዊ ሚስት መሆኗን Aጣርቶ ማስረጃ Eንዲሰጣት በAካባቢዋ ላለው
የናIባ ፍርድ ማመልከቻ ታቀርባለች፡፡ ይህ ማለት የጋራ ንብረት Aከፋፈል በሸሪዓ
መጣራት Eንዲከናወን በAዋጅ ቁጥር 188/1992 Aንቀፅ 4 ንUስ Aንቀፅ 2 መሠረት
ስምምነት ሰጥታለች ማለት ነውን? ለምን?
6. ¨/a ŸÉÍ ®<S`“ ›„ cT” ›uÒ´ ug]¯ QÓ SW[ƒ }Òw}¨< HÁ ¯Sƒ
Ÿ•\ u%EL vM¾¨< ከ²=I ¯Sƒ uVƒ ÃKÁM:: u²=I ¨pƒ c?ƒÄª ug]¯
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SW[ƒ ŸTE‹ Ò` Òw‰ ðêT ¾’u[‹ ¾TE‹ QÒ© T>eƒ SJ“E”
KT[ÒÑØ Kg]¯ õ`É u?ƒ ›u?~ ›p`v g]¯ uT>ðpÅ¨< SW[ƒ ¾}Ñv‹
¾TE‹ T>eƒ SJ“E” ¾T>Á[ÒÓØ Te[Í ¾g]¯ õ`É u?ƒ Ãc×M:: uK?L
¾ôÅ^M“ ¾¡MK< ¾u?}Ww QÓ Òw‰ ¾T>s[Øuƒ ›”Å—¨< U¡”Áƒ
Ÿ}Òu=−‡ ›”Å—¨< uVƒ c=KÃ SJ’<” ÃÅ’ÓÒM:: Òw‰¨< c=ð`e ÅÓV
¾Ò^ ”w[†¨< Ÿ<M }ŸõKA ¾TE‹ É`h K¨^j‡ ¾T>eƒ É`h ÅÓV
K^dD ”ÅT>J” ¾u?}Ww QÑ< É”ÒÑ@−‹ ÁXÁK<::
¨/a ŸÉÍ ®<S` ¾g]¯ õ`É u?ƒ ¾TE‹ T>eƒ eKSJ“E ›[ÒÓÙ ¾c×ƒ”
Te[Í uTÁÁ´ ¾TE‹ ¨^j‹ ÓTi ”w[…” ”Ç=Á"õLDƒ ¾Y[ eM×” LK¨<
SÅu— õ`É u?ƒ ¡e ek`w ¾TE‹ ¨^j‹ T>eƒ eKSJ“E Te[Í ”Ç=c×ƒ
Kg]¯ õ`É u?ƒ ÁSKŸ}‹ eKJ’ ¾”w[ƒ ¡õÁ¨<U Ñ<ÇÃ S¾ƒ ÁKuƒ
uSÅu—¨< õ`É u?ƒ XÃJ” Ñ<Ç¿” uSËS]Áv¾¨< ¾g]¯ õ`É u?ƒ uŸ<M
SJ” ›Kuƒ uTKƒ }n¨S<:: ÃI””U ¾T>K<ƒ ¾”w[ƒ ¡õÁ¨< ug]¯ QÓ“
ug]¯ õ`É u?„‹ uŸ<M u=Ã ug]¯¨< T>eƒ vLD” S¨<[e eKUƒ‹M ug]¯
QÓ SW[ƒ Ÿ”w[~ ¾UÑ–¨< ›”É ›^}—¨<” ”Ï ÓTg<” vKSJ’< ’¨<::
G. `c− Ñ<Ç¿” ¾Á²<ƒ Ç— u=J’<
¾”w[ƒ ¡õõK<” ›eSM¡„ ¨/a ŸÉÍ ®<S` ¾QÑ S”Óe~ ›”kê 34/5/ “
¾ôÅ^M g]¯ õ`É u?„‹” ›sU KTÖ“Ÿ` u¨×¨< ›ªÏ 188/1992 ›”kê 4
”®<e ›”kê 2 SW[ƒ ug]¯ õ`É u?ƒ KSÇ–ƒ“ ug]¯ QÓ SW[ƒ Ñ<Ç¿
”Ç=Ã ðnÉ cØK‹ wK¨< Ñ<Ç¿” ug]¯ õ`É u?ƒ ”Ék`w Ã¨e“K<?
K Uን ?
ለ. ¨/a ŸÉÍ ®<S` ¾›„ ®<eT” ›uÒ´ MÏ wƒJ”“ ¾TE‹ MÏ“ ¨^i
SJ“E” ¾T>Á[ÒÓØ Te[Í Ÿg]¯ õ`É u?ƒ ›”Ç=c×ƒ ›SM¡ ¾¨^i’ƒ
Te[Í¨<” Ÿ¨cÅ‹ u%EL ¾¨<`e ”w[ƒ ¡õõK<” u}SKŸ} ug]¯ õ`É u?ƒ
KSÇ–ƒ ðnÅ— vƒJ”“ ¾¨<`e ¾”w[ƒ ¡õõK< u›=ƒÄåÁ ¾¨<`e QÓ
SW[ƒ ”Ç=ðìU wƒÖÃp ØÁoª }kvÃ’ƒ TÓ–ƒ ›Kuƒ wK¨< ÁevK<?
¨^i’ƒ” ”Ç=Á[ÒÓØ Kg]¯ õ`É u?ƒ TSMŸ‰ Tp[w ¾¨<`e ”w[ƒ
¡õÁ e`¯~” ¾g]¯ õ`É u?ƒ ›Ã„ ”Ç=¨e” ðnÅ˜’ƒ” SÓKê” ÁXÁM
wK¨< ÁevK<? KU”?
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ክፍል Aምስት
በቤተሰብ ሕግ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ
መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች
ጠቅላላ
የቤተሰብ ህግ በመሰረቱ የጋብቻ ምስረታን፣ ህጋዊ የጋብቻ ውጤትን የጋብቻ መፍረስን
መለያየትን Aባትነትን፣ጉድፈቻን የቤተሰብ መደጋገፍ ግዴታን Eና የመሳሰሉ ጉዳዮችን
የሚመለከት የህግ ክፍል ነው፡፡ ይህ በሰዎች መሀከል የደም ዝምድናን ወይም ጋብቻን
መሠረት በማድረግ የሚፈጠር ትስስር በየትኛውም Aለማችን በሚገኝ የህብረተሰብ ክፍል
ውስጥ ይኖራል፡፡ በዚህ መልኩ የተሳሰረ ቡድን የህብረተሰቡ መሠረታዊ መነሻ ነው፡፡
ቤተሰብም ለAባሉ የተለየ ጥበቃ፣ ወዳጅነት Eና ዋስትና (Security) የሚሰጥ ከመሆኑ
በላይ

ሰው

ከህብረተሰቡ

ጋር

Eንዴት

ተቀላቅሎ

መኖር

Eንዳለበት

የሚማርበት

(Socialization) ተቋም ነው፡፡ በተለያየ ቦታ የተለያየ ተግባር ቢኖረውም ለቤተሰብ
ቤተሰባዊ የሆነ ፍቅር (emotional support) መስጠትና ልጅን ባግባቡ በማሳደግ
ለጉልምስና ማብቃት የጋራ ኃላፊነቶች (ተግባራት) ተደርገው ይወሰዳል፡፡ ቤተሰብ ይህ
Aጠቃላይ ተግባር ይኑረውም Eንጅ በቅርፁ ከቦታ ቦታ ይለያያል፡፡ Aንዳንድ Aካባቢ
ቤተሰብ የሚባለው Aባት፣ Eናት Eና ልጅን ብቻ (nuclear family) ሲሆን በሌላ ቦታ
ደግሞ

ከዚሁ

በላይ

ሌሎች

Eንደ

Aያት

Eና

ዘመዶችን

(extended

family)

ይጨመርበታል፡፡ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ልጆች ከAንደኛው ወላጃቸው ጋር የሚኖሩበት
ቤተሰብ (Single parent family) Aለ፡፡ ይህም የፍቺ፣ ያለመጋባት፣ የመፋታት፣
Aንደኛው ወላጅ በሞት የመለየት ውጤት ሊሆን ይችላል፡፡ ብቸኛው ወላጅ ሌላ ተቃራኒ
ፆታ ያለው ሰው ሲያገባ የAንጀራ ልጅ ቤተሰብ (Step family) ልጅ Aልባ ቤተሰብ
(childrenss family) ወዘተ የቤተሰብ Aይነቶች ናቸው፡፡
ቀደም ሲል በነበረው ዘመን ቤተሰብ Eጅግ ከመለጠጡ የተነሳ Aሁን ኒዮክሌር ቤተሰብ
የምንላቸው ሁለት Eና ከሁለት በላይ ቤተሰቦች በAንድነት ይኖሩ ነበር፡፡ Aላማው
Iኮኖሚያዊ ጥቅም ማግኘት ነበር፡፡ ወንዶች በAደንና ፍራፍሬ ለቀማ ሴቶች ደግሞ
በቤት ውስጥ ስራም ተወስነው የቆዩት ለዚሁ Eንደነበረም ፀሐፊዎች ይገልፃሉ፡፡ በችግር
ጊዜ የህፃናት ሞት (infanticide) መበርከት Eና መስራት የማይችሉ ደካሞች (infirm)
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ከቤት መባረራቸው የዚሁ Iኮኖሚያዊ የስራ ክፍፍል ውጤት ነበር፡፡ ይህ ቤተሰብ
Aባታዊ (patriarchal) Eንዲሆን ያደረገ ነው፡፡ የኋላ ኋላ የቤተሰብ ትስስር ኃይማኖታዊ
Eየሆነ የመጣ ሲሆን ከተሐድሶ ዘመን (16th Reformation) በኋላ ይህ ትስስር ቤተሰብ
ከኃይማኖት ውጪ የሲቪል (የፍታብሔር) ጉዳይም ሆኗል፡፡ Aሁን ያለንበት ዘመን
የIንዱስትሪ Eና ከተሞች መስፋፋትን Aልፎ ግሎባላይዜሽን (Eንደ Aንዳንዶች ደግሞ
postglobalization) ላይ የደረሰ ሲሆን ቤተሰብን Aስመልክቶ ካሉ ለውጦች ሁሉ
የቤተሰብ

Aወቃቀር

(በተለይ

ኒዩክለር

መሆኑ)

Eምብዛም

የተለወጠ

Aይደለም፡፡

ትውልድን መተካት Eና ለቤተሰብ Aልባ በተለይ ህፃናት Eና ታዳጊዎች ቤተሰባዊ ፍቅር
(affection and emotional support) ሰጥቶ ማሳደግ Aሁንም Eምብዛም ያልተቀየረ
የቤተሰብ ተግባር ነው፡፡ ባለንበት ዘመን Iኮኖሚያዊ፣ ኃይማኖታዊ፣ ትምህርታዊ
ተግባራት Eና መሰል ተግባራት ከሞላ ጎደል በሌላ ተቋማት ሲሸፈሉ (ወይም ሲታገዙ)
ይታያል፡፡ ይህ በቀድሞ ዘመን የቤተሰብ ብቸኛ ኃላፊነት ነበር፡፡
በጥቅሉ Aሁን ባለንበት ዘመን የቤተሰብ ህግ የምንለው የቤተሰብ Aባላት (Aባት፣ Eናት፣
ልጅ፣ …) መካከል ያለን መብት Eና ግዴታ የሚመለከት ህግ ነው፡፡ ከፍ ሲል
Eንደተገለፀው ቤተሰብ ረዥም ታሪክ ያለው ሲሆን ህጉም በተመሳሳይ ረዥም ታሪክ
ያለው ነው፡፡ ይሁን Eንጅ በዚህ መልኩ ከመጣ ህግ ውስጥ የጋብቻ ምስረታን
የተመለከተው ከሞላ ጎደል Eምብዛም ለውጥ ያልተደረገበት ነው፡፡ በተቀረው የቤተሰብ
ህግ ላይ ግን በበርካታ ሀገራት መሠረታዊ ለውጥ ተደርጎባቸዋል፡፡ ይህ ለውጥ በተለይ
በ3ት ምክንያቶች የመጣ ሲሆን Eነርሱም፡
1. ፍቺን ነፃ ማድረግ (liberalization of divorce)
2. በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ውሣኔ በመስጠት Eና ንብረት በሚመለከት፣
3. በማንኛቸውም ጉዳይ ላይ የወንዶች Eና ሴቶች Eኩልነት Eንዲሁም፣
4. በጋብቻ Eና ከጋብቻ ውጭ የተወለዱ ልዶች መሀከል ያለውን የመብት ልዩነት
በማስቀረት ማመሳሰል (assimilation) '
ወደ ሀገራችን ህግ ስንመለስ የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት በAንቀጽ 10 ስር ሰብAዊ
መብቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ መሆናቸውን ይደነግጋል፡፡ የሰብዓዊ መብቶች
ምንጭ ሰው መሆን Eንጅ የግድ ወንድ ወይም ሴት መሆን Aይደለም፡፡ በዚህ መሠረት
ማንኛውም ሰው (ወይም Iትዮጵያዊ) በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መብቶችን በEኩልነት
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የማግኘት መብት Aለው፡፡ በዚህ መልኩ ከተቀመጡት መብቶች ውስጥ የጋብቻ የግል
Eና የቤተሰብ መብት Aንዱ ነው (Aንቀጽ 34) ይህ መብት የማግባት Eና ቤተሰብ
የመመስረት መብትን ያካትታል፡፡ በጋብቻ Eና ቤተሰብ መብት ረገድ ህገ መንግስቱ
ለEኩልነት የተለየ ትኩረት ይሰጣል፡፡ በAንቀጽ 25 ስር የፆታ ልዩነት ሳይደረግ ሰው
የEኩልነት መብት የተጎናፀፈ መሆኑ ሲደነግግ በAንቀጽ 34/1/ ስር ደግሞ ወንድና ሴት
በጋብቻ Aፈፃፀም በጋብቻው ዘመንና በፍቺ ጊዜ Eኩል መብት Eንዳላቸው ተደንግጓል፡፡
ለጉዳዩ የተለየ ትኩረት በመስጠትም Aንቀጽ 35/2/ ስር ሴቶች በጋብቻ ከወንዶች ጋር
Eኩል መብት Eንዳላቸው በAንቀጽ 35/1/ ስር ደግሞ በህገ መንግስቱ የተረጋገጡ
መብቶችን በመጠቀም ረገድ ሴቶች ከወንዶች ጋር Eኩል መብት Eንዳላቸው ከወንዶች
ጋር በEኩልነት ተወዳዳሪ Eንዲሆኑ ልዩ ትኩረት Eንደሚሰጥ (Aንቀጽ 35/2/) ንብረትን
በማስተዳደር Eኩል መብት Eንዳላቸው /Aንቀጽ 35/7/ በቅጥር Eድገት Aፈፃፀም Eና
በጡረታ

መብት

Aፈፃፀም

ረገድም

Eኩል

መብት

Eንዳላቸው

ደንግጓል፡፡

Eነዚህ

ድንጋጌዎች የሚያስገነዝቡን ባሳለፍናቸው ዘመናት ሴቶች በህብረተሰቡ ውስጥ በተለይ
ጋብቻንና ቤተሰብን በተመለከተ ይደርስባቸው የነበረውን ስር የሰደደ Eና ስርዓታዊ
(systematic) የሆነ ባህላዊ Eና ኃይማኖታዊ መገለል Aጥብቆ ለማስቀረት ህገ መንግስቱ
መፈለጉን ነው፡፡ በተለይ በተቀመጡት ጉዳዮች ላይ ሴቶች በህግ ጭምር በግልፅ ልዩነት
የተደረገባቸው ነበሩ፡፡ የጡረታ መብት ማስተላለፍ ላይ የሴቶች መብት ተገደው መቆየቱ
በምሳሌነት ሊጠቀስ ይችላል፡፡
ህግ ማውጣት
በመሠረቱ የቤተሰብ ህግን የማውጣት ስልጣን ለፌዴራል መንግስቱ የህዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት በቀጥታ የተሰጠ ስልጣን Aይደለም፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን
ተመልክቶ

Aንድ

የIኮኖሚ

ማህበረሰብ

ለመፍጠር

በፌዴራል

መንግስቱ

ህግ

Eንዲወጣባቸው ያልወሰኑባቸው የፍታብሄር (የቤተሰብ) ጉዳዮች በክልሎች ስልጣን ስር
የሚያርፉ ናቸው፡፡ በዚህ መልኩ የፌዴሬሽን ም/ቤት የሰጠው ውሣኔ የሌላ በመሆኑ
ክልሎች የራሳቸውን ህግ Eያወጡ ሲሆን የፌዴራል መንግስቱም በAዲስ Aበባ Eና
ድሬዳዋ ተፈፃሚ የሚሆን የቤተሰብ ህግ Aውጥቷል፡፡
በዚህ መሠረት የፌዴራል መንግስቱ Eና የተወሰኑ ክልሎች (ትግራይ፣ Aማራ፣
Oሮሚያ፣ ሐረሪ…) የቤተሰብ ህጋቸውን Aውጥተዋል፡፡ የቤተሰብ ህግ ባላወጡ ክልሎች
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ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው የፍታብሔሩ የቤተሰብ ህግ የሲሆን Aፈፃፀሙም ከፍ ሲል
ከተመለከተው የህገ መንግስት መርህ ጋር Eስካልተጋጩ ድረስ ነው፡፡ ስለሆነም በህገ
መንግስቱ

መሠረት

መደበኛ

የሆነ

የህግ

ብዝህነት

(formal

legal

pluralism)

በስርዓታችን ውስጥ በግልፅ ይታያል ማለት ነው፡፡
በሌላ በኩል ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጋጩ ባህሎች Eኩል Eንዲራመዱ Eና
Eንዲጎለብቱ የማድረግ ኃላፊነት በመንግስት ላይ የተጣለ በመሆኑ Eነዚህ ባህሎች
የቤተሰብ ግንኙነትን በመምራት Aንድ የIኮኖሚ Eና ፖለቲካዊ ህብረተሰብ ለመመስረት
መሰረት

ይሆናሉ፡፡

በተከራካሪዎች

የህገ

ፈቃድ

መንግስቱ

ባልና

ሚስት

መግቢያ

Aንቀጽ

በባህላቸው

ወይም
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ለAብነት

ይመልከቱ

በኃይማኖታቸው

ይችላሉ፡፡ ይህም በህገ መንግስቱ መደበኛ ያልሆነ የህገ ብዝህነት

ሊዳኙ

(informal legal

pluralism) በተመሳሳይ ተፈቅዷል ማለት ነው፡፡
ከፍ ሲል Eንደተመለከተው የቤተሰብ ህጉ በተለይ ሴቶችን ጨቋኝ በመሆኑ የሌሎች
የፍታብሄር

ህጎች

ከመሻሻላቸው

በፊት

Aስቀድሞ

ተሻሽሏል፡፡

የፍታብሔር

ህጉን

ለረዥም ጊዜ ማስቀጠል ጭቆናው Eንዲቀጥል ሆኖ ሴቶች Eና ህፃናት ይበልጥ መጉዳት
በመሆኑ ማዘግየቱ Aልተመረጠም፡፡ ይህ በመሆኑም ከፍታብሔር ህጉ ተነጥሎ ዝርዝር
በሆነ መልኩ የወጣም በመሆኑ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ የተሟላ Eንዲሆን ይጠበቃል፡፡
በሌላ በኩል በቀድሞ ህግ ውስጥ የነበሩና ፋይዳ የሌላቸው የወንጀል ድንጋጌዎች ራሱን
በቻለ

በወንጀል

ህግ

ውስጥ

መካተት

ያለባቸው

በመሆናቸው

Eንዲቀሩ

ሆኗል፡፡

በAጠቃላይ በወጡ ህጎቹ ውስጥ ከህገ መንግስቱ መርሆዎች Aንፃር የሚከተሉት
ማሻሻያዎች ተደርገዋል፡፡
ጋብቻ በተጋቢዎች ሙሉ Eና ነፃ ፈቃድ ላይ መመስረት ያለበት በመሆኑ ይህንን
የሚሸረሽር የመተጫጨት ድንጋጌ ቀሪ ሆኗል፡፡ Aለዚያም ይህንን ሙሉ Eና ነፃ ፈቃድ
በማያስቀር መልኩ ተስተካክሎ ታውጂል፡፡ (ለምሳሌ የAማራ የቤተሰብ ህግ) የጋብቻ
ፈቃድ ሙሉ Eና ነፃ መሆን የሚችለው ከEድሜም Aንፃር በመሆኑ ይኸው ፈቃድ
በAግባቡ ይገለፅበታል (የጤንነት Eና ህይወት ሁኔታንም ግምት ውስጥ በማስገባት)
በሚባለው Eድሜ ጋብቻ Eንንዳፈፀም ህገ መንግስቱ ይደነግጋል፡፡ በዚህ መሠረት
ዝቅተኛ የጋብቻ Eድሜ 18 Eና ከዛ በላይ (ለምሳሌ ትግራይ ክልል 21 ነው) ሆኗል፡፡
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የሴቷን Eና የህፃናት መብትን ለማስከር ሲባል የቀድሞ ጋብቻ ከቀረ በኋላ Aንድ ሴት
180 ቀን በብቸኝነት ለመኖር የምትገደድ ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚገኝ ልጅ Aባት
በትክክል ከታወቀ ወይም በዚህ ጊዜ ውስጥ ፅንስ Aለመኖር ከተረጋገጠ ጋብቻ ሊፈፀም
ይችላል፡፡ ይህም ህፃናት በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ወላጅን የማግኘት መብት
ትርጉም ባለው መልኩ Eንዲፈፀም ያስችላል፡፡
በህገ መንግስቱ ላይ በግልፅ Eንደተደነገገው ቤተሰብ የህብረተሰብ የተፈጥሮ መሠረታዊ
መነሻ ነው፡፡ ቤተሰብ ለመመስረት ደግሞ ጋብቻ ያስፈልጋል፡፡ ቤተሰብ ህብረተሰቡ Eና
ከመንግስት ጥበቃ የማግኘት መብት ያለው በመሆኑ ጥበቃው የሚጀምረው ቤተሰብ
ከመመስረቱ በፊት መሆኑ ይኖርበታል፡፡ በዚህ መሠረት በዝርዝር በወጡ ህጎች ውስጥ
ሰው ጋብቻ ለመፈፀም የማይገባበት ምክንያት ብለው Eንዳግባቡ በመንግስት (በA/ህግ
በኩል) ወይም ህብረተሰቡ ተቃውሞ ሊያቀርብ Eና Eንዳይመሰረት ማድረግ ይቻላል፡፡
ለቤተሰብ ጥበቃ የሚደረግበት ሌላው መንገድ ምዝገባ ነው፡፡ Aለም Aቀፍ ስምምነቶች
(ምሣሌ በIትዮጵያ የፀደቀው በሴቶች ላይ Aድልዎ የማስቀረት የወጣው ስምምነት Eና
በሴቶች ላይ የሚፈፀም ጥቃትን ለማስወገድ የተፈረሙ ኮንቬንሽን) ጋብቻ Eንዲመዘገብ
ያስገድዳሉ፡፡ ይህ ምዝገባ በAንድ የመንግስት Aካል ብቻ Eንዲፈፀም ይጠበቃል፡፡ ምዝገባ
በዚህ Eና በውጤታማ የፍትህ Aስተዳደር ጭምር Aስፈላጊ በመሆኑ መዝጋቢው
(የክብር መዝጋቢ ሹም) በራሱ Aሳሽነት ጭምርም Eንዲመዘገብ ይጠበቅበታል፡፡ ከጋብቻ
በተጨማሪም የህፃናት መብት ኮንቬንሽንም (በሀገራችን የፀደቁ) ህፃናት Eንዲመዘገቡ
ያስገድዳል፡፡
በተጋቢዎች በጋብቻ ጊዜም ግንኙነታቸው በሙሉ ነፃነት Eና ፈቃደኛነት ላይ መመስረት
ያለበት በመሆኑ የሚፈፀሙት ውል ከጋብቻ ልዩ ግንኙነት የተነሳ ነፃነቱ Eንዳይሸረሸር
ተጨማሪ

ጥበቃ

ያስፈልጋል

(ለምሳሌ

በፍ/ቤት

ማስፀደቅ)

ውሉን

ለማሻሻልም

በተመሳሳይ የህገ መንግስቱ መርህ ይፈፀማል፡፡
በተጠቀሱት

የEኩልነት

መርሆዎች

መነሻነትም

በጋብቻ

ጊዜ

የAዛዥነት

የወንድ

የበላይነት የAለቅነት የበላይነት ግንኙነት Aይኖርም፡፡
በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 41/1 መሠረት ማንኛውም ሰው ለመተዳደሪያ የመረጠውን ስራ
የመስራት ህገ መንግስታዊ መብት ያለው በመሆኑ ባል የሚስትን ሙያ ሊቃወም
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Aይችልም፡፡ ይህ በቀድሞው የፍትሐብሔር ህግ ውስጥ የተቀመጠ ቢሆንም በህገ
መንግስቱ መሠረት ያለ ልዩ ሁኔታ የሚከበር መርህ ነው፡፡ ሙያ ከመምረጥ Aልፎ
በዝርዝር በቤት ውስጥ መከናወን ያለበትን ነገር መደንገጉም ቢሆን Aስፈላጊ ባለመሆኑ
(too domestic) ዝርዝር ጉዳዮችን በዚሁ ዝርዝር ይመራሉ፡፡ ከፈረንሳዩ ሲቪል ኮድ
በፊት ወጥቶ የነበረው የፕሩሺያ ሲቪል ኮድ ሳይፈፀም የቀረበው Aላስፈላጊ የሆኑ
ዝርዝር ጉዳዮችን ይዞ ስለነበረም ነው፡፡
በነፃ ገበያ ስርዓት ውስጥ የንብረት ጥበቃ የተለየ ቦታ Aለው በዚህ ረገድ የህብረተሰቡ
ግማሽ Aካል የሆኑት ሴቶች የንብረት መብታቸው ካልተከበረላቸው ነፃ ገበያ ትርጉም
የማይኖረው በመሆኑ ህገ መንግስቱ ለዚህ መብትም የተለየ ትኩረት ይሰጣል፡፡ የAርሶ
Aደር ሴቶች በተለይ ያለባቸውን ልዩ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት በመሬት ጉዳይ
በተለይ በማለት የEኩልነት መብታቸውን Aረጋግጧል፡፡ ለውርስ Aፈፃፀም (በተለይ
ጡረታ) Eኩል መብት Aላቸው፡፡
የባልና ሚስት ንብረትም በህገ መንግስት መርህ መሠረት የጋራ ሆኖ ይቆያል፡፡ ንብረት
በተለይ ካልተመለከተ በቀር የጋራ (single patrimony) መሆኑ ለንብረት የተሻለ ጠበቃ
ያስገኛል፡፡
ጋብቻ በተጋቢዎች ሙሉ Eና ነፃ ፈቃድ ላየ መመስረት Eንዳለበት ህገ መንግስቱ
የሚደነግግ በመሆኑ ለፍቺ የሚቀመጥ ቅድመ ሁኔታ ጋብቻ ከነፃ ፈቃድ ውጪ
Eንዲቆይ የሚያደርግ ነው፡፡ ስለሆነም ይህ የህገ መንግስቱ መርህ በሙሉ ይፈፀም ዘንድ
ጋብቻ

ከነፃነት

ውጪ

Eንዲቆይ

የሚያደርግ

ድንጋጌው

ሁሉ

ህገ

መንግስታዊ

Aይሆንም፡፡ በሙሉ ነፃነት Eና ፈቃድ የቆመ ጋብቻ በተመሳሳይ ሊፈርስ ይገባል፡፡
ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጋጩ ባህሎች ወጎች Eና ልማዶች Eንዲጎለብቱ የማድረግ
ኃላፊነት በመንግስት ላይ የተጣለ በመሆኑ በዚሁ Aግባብ Eስከሰሩ ድረስ የቤተዘመድ
ሽምግልና ዳኞች ተገቢው ቦታ በህጉ ተሰጥቷቸዋል፡፡ በባልና ሚስት ጉዳይ ውሣኔ
Eንዲሰጡ ቢደረግ ህገ መንግስታዊ ስለማይሆን ከዝህ መለስ Eንደ Aንድ Aማራጭ
የሙግት
ያገለግላሉ፡፡

መፈቻ
በዚህ

መንገድ

(Court

መሠረትም

የEርቅ

Annexed
ደንብ

Mediation)

(መመሪያ)

ችግርን

ለመፍታት

ከህብረተሰቡ

ባህል ጋር

ተመዛዝኖ Eንዲከተሉ ይጠበቃል፡፡
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ህገ መንግስቱ ለቤተሰብ ጥበቃ ያደርጋል፡፡ ቤተሰብ መሠረቱ ጋብቻ ይመስላል፡፡
(Aንቀጽ) ነገር ግን ከዚህ በተለየ መልኩ ቤተሰብ ከጋብቻ ውጪም ሊመሰርት ይችላል
የሚል Aቋም ያላቸው ፀሐፍቶች Aሉ (Aቶ መሀሪ 121)፡፡ የሆኖ ሆኖ ከጋብቻ ውጪ
Aብረው የሚኖሩ ሴቶች ቢኖሩ በህግ ክልከላ ያልተደረገ በመሆኑ ግንኙነት በተለይ
ከንብረት መብት Aንፃር የሚያስከትለውን ውጤት የሚመራ ህግ ቢወጣ I ህገ
መንግስታዊ Aይሆንም፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1.

በህገ መንግስታችን መሰረት ቤተሰብ የምንለው የትኛውን ተቋም' ቡድን ወይም
በስምምነት የተሳሰረ Aካል ነው? የትርጉሙ መስፋት ወይም መጥበብ ምን ፋይዳ
Aለው?

2.

ከቤተሰብ ህጋችን Aንፃር ህገ መንግስቱ መሠረት ያደረጋቸው ዋና የመርህ ለውጦች
የትኞቹ ናቸው?

3.

በህገ መንግስቱ ውስጥ የEኩልነት መርህ በጥቅሉ ተገልፆ Eያለ በቤተሰብ ህግ
ውስጥ በተደጋጋሚ መግለፅ ለምን Eንዳስፈለገ በዝርዝር ተወያዩበት፡፡

4.

ቤተሰብ የህብረተሰብ Eና የተፈጥሮ መነሻ ነው በማለት ህገ መነገስቱ የደነገገው
ለምንድን ነው?

5.

የቤተሰብ ጉዳይ Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ ለማምጣት ምን ያህል ጠቃሚ ነው?
ጉዳይ የክልል መንግስታት ጉዳይ መሆኑ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው?

6.

የቤተሰብ

ንብረት

Aስተዳደርን

Aስመልክቶ

የህገ

መንግስቱ

መርህ

ንብረት

ለማፍራት ያለውን ፋይል ዘርዝረህ ተወያይ፡፡
7.

የቤተሰብ ከረክር ከIኮኖሚ Eድገት ጋር ምን ግንኙነት Aለው? የክርክር Aፈታት
Aግባቡ ምን ይዘት ሊኖረው ይገባል?

ክፍል ስድስት
በውል ህግ የህገ መንግስቱ መሠረታዊ
መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች
1. ጠቅላላ
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ውል የምንለው በሁለት ሰዎች መሀከል የሚፈፀምና የሚያስገድዳቸው ስምምነት
ነው፡፡ ይህንን ስምምነት የሚፈቅድ የሚመራና የሚቆጣጠር የህግ ዘርፍ የውል ህግ
ሲሆን በይዘቱም የተዋዋይ ወገኖችን ገንዘብ ነክ ጠባይ ባለው ጉዳይ ላይ የሚያደርጉትን
ስምምነት' ችሎታን' ማታለል' ማጭበርበር Eና ኃይል የሌለበትን ስምምነት Eንዲሁም
ህጋዊነትን' ከህብረተሰቡ ሞራል ጋር ተቃርኖ የሌለው መሆንን ይይዛል፡፡ ቶማስ የተባለ
ፀሐፊ የውል ህግ Aላማ በሰዎች መሀከል የሚፈጠርን ግጭት በቅጣት (punishment)
ሳይሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ባለ የጎንዮሽ Eኩልነት (horizontal equation)መፍታት
ማስቻል ነው በማለት ይረዳዋል፡፡ ፈር ሐነሪ ሮበትም ይህንኑ በማጠናከር የማህበረሰቡ
Eድገት ግንኙቶች በደረጃ (status)ላይ ከሚመሰረቱ ይልቅ

በውል ላይ የሚመሰረቱበት

ነው ይለዋል፡፡
የውል ህግ ማህበራዊ ግንኙነቶች Eና ግዴታዎች መደብን መሠረት ካደረገው ክፍፍል
(class – based -hierarchy) ይልቅ በEኩልነት መርህ ላይ Eንዲመሠረት ያደረገ
ነው፡፡ ቶማስ ውልን Eንደ ለውጥ መሣሪያ (vehicle for change) Aድርጎ ይወስደዋል፡፡
በሌላ በኩል የውል ህግን ሰዎች Eንደ ሙያቸው በተለያየ መልኩ ይረዱታል፡፡ ለምጣኔ
ሳይንስ ባለሙያ ውል ማለት ለሚገኝ ጥቅም (benefit) ተጨባጭ ወጪን (cost)
የሚያስከትል ግንኙነት ነው፡፡ ለጠበቃ ከማስረጃ Eንደ Aንዱ ሊወስድ ይችላል፡፡ ለህግ
ምሁር የህግ ስርዓቱ Aስገዳጅ (binding) የሚያደርገው ስምምነት ሊሆን ይችላል፡፡
ለማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ደግሞ ውል ማለት የማህበረሰቡ Eና Aካባቢ ውጤት ብቻ
ሳይሆን በማህበረሰቡ Eና Aካባቢው ላይ ተፅEኖ የሚፈጥር ስምምነት ማለት ሊሆን
ይችላል፡፡ ለተራው ዜጋ ደግሞ ከEነዚህ ውስጥ Aንዱን ሊመስለው ይችላል፡፡ የሆነ ሆኖ
የውል ህግ በሰዎች መሀከል የሚደረግ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ግንኙነቱ
ጥቅምና ጉዳቱን በሚመዝን ጨዋታ "game" ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ግንኙነቱን
ለመመስረት የሚነሳ ሰው ሌላው ሰው በግንኙነት (ውል) መሠረት የሚፈፀም ስለመሆኑ
Eርግጠኛ ሳይሆን ነው ወደ ግንኙነቱ የሚያመራው፡፡ ሁለተኛው ሰው ባይፈፅም ለኪሳራ
ኃላፊ የሚሆን ከሆነ የመጀመሪያው ወደ ውሉ የመግባት Eድሉ ይሰፋል፡፡ በሌላ በኩልም
የውል Aለመፈፀም ኪሳራ(cost of breach)ከፍተኛ በሆነ ቁጥር የውል መቋቋም Eና
Aፈፃፀም Eየጨመረ ይሄዳል፡፡ ከስነ ልቦና ኪሳራ Eና ታማኝነት ጋር በተያያዘም ውል
የመግባት Eድል ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል፡፡ የፍትህ ስርዓቱ ጠንካራ መሆን
ወይም ደካማ መሆንም በውል ግንኙነት መመስረት Eና መፈፀም ላይ ተመሳሳይ ተፅEኖ
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ያሣድራል፡፡ በዚህ ደካማ የፍትህ ስርዓት ውስጥ ሙስና Eና መሰል Aፍራሽ ችግሮች
ይጠቀሳሉ፡፡ ከEነዚህ ችግሮች ጎን ለጎንም የማህበራዊ ኖርም (social norm) ጥንካሬ
ወደ ውል ለመግባት Eና ለመፈፀም የራሳቸው ሚና Aላቸው፡፡ በህብረተሰቡ ውስጥ ያለ
Eምነት (trust) Eና ማህበራዊ ካፒታል (social capital)በጥሩ ሁኔታ በተገነባ ቁጥር
ግንኙነቶች በውል ላይ የመመስረት Eድላቸው ይጨምራል፡፡ Eንደውም Aንዳንድ
ሀገራት ውልን ተፈፃሚ ለማድረግ በርካታ ህግ ("more-law") ከማውጣት ይልቅ
በተዋዋይ ወገኖች መተማመን ላይ የተመሰረተ Eና Aንደኛው ተዋዋይ የሌላኛውን
የመተባበር (cooperation)ባህሪ ለመገመት የሚያስችለውን ባህል ማሳደግ ይመርጣሉ፡፡
በቀድሞ ሶቭየት ህብረት በተደረገ ጥናት("nomenclatura")የሚታመን መንግስት በሌለ
ቁጥር

ተዋዋዮች

የሚመሰረቱት

ግንኙነት

የግል

ጥበቃ

ዋስትና

ያለበት

መሆኑ

ተመልክቷል (Simis & vanesc 1982 & 1994)፡፡ ለተራው ዜጋ ይህ Eምነት(trust)
ብቻ ነበር ለውል ግንኙነት መመስረት ወሳኝ ነጥብ የሆነው፡፡ በላቲን Aሜሪካም
ተመሳሳይ

መደምደሚያ

ላይ

የተደረሰ

ሲሆን

በAህጉሩ

Aባባል

"for

friends

everything, for enemies nothing, for the stranger the law" የሚለው ይህንን
በትክክል ይገልፀዋል፡፡
የI.ፊ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት ሰው በEኩልነት የውል ግንኙነት ውስጥ ይገባ ዘንድ
መሠረቱን ይጥላል፡፡ ህብረተሰቡ ግንኙነቱ በመንግስት መተማመን ላይ Eንዲመሠረት
የመንግስት

ስልጣን

በህገ

መንግስቱ

Eና

ስርዓቱ

ብቻ

Eንደሚያዝ

ይደነግጋል፡1

መንግስት ይህንኑ Eምነት በይበልጥ ለማሳደር በግልፅነት' ተጠያቂነት መርህ የሚሰራ
ነፃ የሆነ ጠንካራ የፍትህ ስርዓት የመገንባት ግዴታም Aለበት፡፡ ሰዎች ሰብAዊ
ክብራቸው Eንዲከበር(Aንቀጽ 24)፣ ህዝቦች መልካም Eና የጋራ ጥቅም የማሳደግ
ፍላጎት ያላቸውና (መግቢያው) መንግስትም ይህን የመጠበቅ ግዴታ የተጣለበት መሆኑ
(Aንቀጽ 91) ብንመለከት በግለሰቦች Eና በህብረተሰቡ ውስጥ ቀና የሆነ የመተባበር
መንፈስን

ለመፍጠር

የሚያስችሉ

ምሳሌዎች

ሲሆን

ሰዎች

ወደ

ውል

Eንዲገቡ

የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ በዚህ ተማምኖ ውል ውስጥ የገባ ሰው በውል
ህጎች መሠረት ተገቢውን ካሳ Eንዲያገኝ የውል Eና ልዩ ልዩ ህጎች ያስገድዳል፡፡
ሀገራችን የነፃ ገበያ ስርዓትን የምትከተል Eንደመሆኗ መጠን ከፍ ሲል የተገለፁትን
የህገ መንግስቱን ምቹ ሁኔታዎች መሠረት በማድረግ የሚፈፀሙ የውል ግንኙነቶች
Eየበዙ Eና Eየተወሳሰቡ መምጣታቸው Aይቀርም፡፡ የፍትህ ስርዓቱም የውል ግንኙነቶች
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ከምጣኔ ሐብት(Economics) Aንፃር ያላቸውን ግንኙነት በጥንቃቄ ካልተረዱ በIኮኖሚ
Eድገት ሚናቸውን መጫወት Aይችሉም፡፡ በስርዓቱ ውስጥ የሚፈፀም ግንኙነት የAንድ
ጊዜ ግንኙነት ብቻ ሣይሆን ተከታታይነት ባለው መልኩ የሚፈፀም በመሆኑ በAንድ
የውል ግንኙነት ላይ የሚፈፀም ስህተት ተከታታይነቱ በቀላሉ የማይስተካከል Aፍራሽ
ጡዘት ውስጥ ሊከት Eንደሚችል ምንግዜም መረሳት የለበትም፡፡

ጥቅም' ፍላጎት' Iኮኖሚያዊ ውጤት
የህብረተሰቡ Eድገት ከመደብ (class) ግንኙነት ወደ ውል ግንኙነት ነው ፡፡
በውል ግንኙነት የተሳሰረ ሰው የወል ግዴታውን የሚወጣው በመሠረቱ ለፅድቅ
(benevolence) ሳይሆን የራሱን ቁሳዊ ፍላጎት መሠረት በማድረግ ነው፡፡ ፍላጎቱን
የሚያሟላውም ቃል በመግባት Eና ቃል በመቀበል ነው፡፡ ይህ ቃል Aፍቃሪዎች
ለመጋባት' ወታደሮች ድል ለማግኘት' ልጆች የተሻሉ ጎበዝ ተማሪዎች. . . ለመሆን
ከሚገቡት ቃል ይለያል፡፡ በመሆኑም በውል ህግ ውስጥ ከዚህ ጋር ተያይዞ የትኛው
ቃል በህግ Aስገዳጅነት ሊፈፀም ይገባዋል? ቃል ባይከበር ማካካሻው(remedy)ምንድን
ነው? የሚሉት ሁለት መሠረታዊ ጉዳዮች ናቸው፡፡ በ19ኛ Eና 2Aኛ ክፍል ዘመን ገኖ
የነበረው የድርድር ንድፈ ሃሳብ (Bargain Theory) በመሠረቱ ሊፈፀሙ የሚገባቸው
ውሎች የድርድር ውጤት የሆኑት ብቻ ናቸው ይለናል፡፡ በድርድር ውስጥም ድርድር
(ቃል) Aቅራቢ' ተቀባይ Eና ጥቅም (offer, Acceptance, Consideration)ይኖራሉ፡፡
Aንዳንድ ጊዜም ከ3ቱ በተጨማሪ የተወሰነ ስነ ስርዓት Eንዲፈፀም ይጠበቃል፡፡ ለምሳሌ
የቤት ሽያጭ ውል ምዝገባ ለዚህ ይጠቀሳል፡፡ በቃል ሰጪው Eና በቃል ተቀባዩ መሀከል
ጥቅም Aለ፡፡ ይህ ጥቅም የገንዘብ' የሸቀጥ' የAገልግሎት' ወይም ሌላ ቃል (promise
for promise)ሊሆን ይችላል፡፡ ስለሆነም በዚህ ቲወሪ መሠረት በመሀል ያለው ጥቅም
ውልን ተፈፃሚ ያደርገዋል፡፡ ይህ ጥቅም ፍትሐዊ (fair)ተመጣጣኝ(proportional)
ቢሆንም ባይሆንም በዚህ ንድፈ ሃሳብ መሰረት በፍ/ቤት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ የዚህ
ቁምነገር መነሻው በAንድ ውል ውስጥ ያለው የጥቅም ልውውጥ ተመጣጣኝ መሆን
Aለመሆኑን ፍ/ቤቶች ይመርምሩ ቢባል ለውሣኔ ከሚያስፈልገው በርካታ መረጃ የተነሳ
ፍ/ቤትን ሊያጨናንቅ ብቻ ሳይሆን የንግድ Eንቅስቃሴን ይገታል የሚል ነው፡፡ ከዚህ
ንድፈ ሐሳብ በሌላ ጎራ የምንገኘው በAብዛኛው ሲቪል ሎው ሀገራት ውስጥ የሚሰራበት
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የ"ምክንያት "(cause) Aስተሳሰብ ነው፡፡ በዚህ "ፍላጎት ንድፈ ሃሳብ" (will Theory)
መሰረት Aስገዳጅ ውል ተዋዋይ ወገኖች ለመገደድ ሆነ ብለው Aስበውበት የገቡት ውል
ብቻ ነው፡፡
ውሉ የማይፈፀም ቢሆን ውል Aፍራሽ ኃላፊ መሆን የሚገባው በድርድር ጥቅም ልክ
(benefit of the Bargain) Eንደሆነ የድርድር ውል ያስቀምጣል፡፡ ይህም ማለት ውል
የፈረሰበት ወገን ከውል መፈፀም ምክንያታዊ በሆነ Aግባብ የሚጠብቀውን ያህል ጥቅም
በካሳ ሊያገኝ ይገባዋል ማለት ሲሆን ይህም "expectation damages" በመባል
ይታወቃል፡፡ Eነዚህ ንድፈ ሐሳቦች በተለይ የድርድር ንድፈ ሐሳብ የውል ህግ
ለIኮኖሚ Eድገት ያለውን ጠቀሜታ ለማሳየት Eንደ መንደርደርያነት ተመልክተነው
Eንጂ ያለሁለትዮሽ ድርድር የሚፈፀሙ ውሎችን Eንዲሁም ድርድር ሁሉ የሚፈፀም
Aድርጎ የሚያስብ የተሳሳተ ቲወሪ መሆኑ }²”Ó„ ›ÃÅKU:: JኖU ÃI”” +¨]
¾uKÖ k•“© vMJ’ (less dogmatic) “ ለ}ªªÃ ¨Ñ•‹ õላÔƒ ¾uKÖ ULi
¨ÅT>cጥ +¨` TdÅÓ }Ñu= ’¨<:: ŸU×’@ Nwƒ ›e}dcw (Economic theory
of contract) ›”í` ¾ውM IÓ efficient ’¨< KTKƒ ¨<K< u}ðìSuƒ Ñ>²?
}ªªዩች

KSðìU (KSÑÅÉ) õLÔƒ ¾’u^†¨< SJ” ÃÑvªM:: ›”Å—¨< ¨Ñ”

ÁKuƒ ÓÈ ŸV^M ÓÈ uLÃ ¾IÓ ÓÈ ”ደሆነ Tcw Ã•`uM:: ÃI
Ndw uc−‹ SGŸM M¨<¨<Ø (exchange) ”Ç=•` ¾T>Áu[ w‰ dÃJ”
ለለውጥ

uS}vu`

(coopration)

S”ðe

”Ç=ðìU

¾T>ÁÅ`Ó

’¨<::

ÃI”

¾T>ÁeðîU õ/u?ƒ }ªªÃ ¨Ñ•‹ ¾T>ðMÑ<ƒ” ”Ç=ÁÑ–< uTÉ[Ó uM¨<¨<Ø
¨<eØ ¾S•\ SÖ^Ö`” (uncertainity) “ ›ÅÒ (Risk) ይk”dK<:: uƒww`
Se^~ G<K~”U U`T (productive) uTÉ[Ó Ÿ¨<K< SðìU ¾T>Ñ–¨<”
ƒ`õ u²Lm’ƒ ”Ç=ካðK< ÁÅ`ÒK<:: ƒ`õ” ¾T>ÁካõM (division) ”Ï Gwƒ”
¾T>Áዞሩ (Productive) vKSJ’< ¾[»U Ñ>²? ¨<Ö?~ ›ØÒu= ’¨<:: ÃI ¾e[™‹
Ñ@U uSvM uT>¨k¨< ሰንጠረዥ

Eንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

Aበበ
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ቢያምን

ቢክድ

8

15

8

3

3

15

15

15

ቢያምን
ከበደ

A
በ
በ

ቢክድ

E
A
በ
Aበበና ከበደ ወንጀል ፈፅመዋል፡፡
-

ወንጀሉ ከ3-15 ዓመት Eስራት ያስቀጣል Eንበል ሁለቱም ካመኑ
/በመመካከር/ - ቅጣቱ 8 Aመት፣

-

Aንዱ ሲያምን ሌላው ቢክድ - መነው በበ3 Eና የካደው በ 15
Aመት፣

-

ሁለቱም ቢክዱ በነጻ የሚለቀቁበት (ማስረጃ ስለማይገኝ)

ይህ ሳጥን የመረጃ ልውውጥ በሌለበት ሁኔታ የAጭር ጊዜ ከፍተኛ ትርፍ ለማግኘት
ግራ መጋባት (dilemme) Eንደሚፈጠር ያመለክታል፡፡ ይህ ውጤት የሚገኘውም
በሌላው ሰው ከራሱ/Eቅድ ላይ ተመስርቶ በመሆኑ ዘላቂ Aይደለም፡፡ ዘላቂ Eና ለሁሉም
Aዋጭ የሚሆነው በመረጃ ልውውጥ ላይ ለተመሰረተ ዘላቂ Eና ሁሉንም የሚያተርፍ
ስምምነት ነው፡፡ (ሀሳቡ Disputing procedure" ከተባለ መፅሐፍ ስለድርደር ከተፃፈው
ውስጥ የተወሰደ ነው፡፡)
u²=I H>Åƒ ¨<eØ Ÿ}ªªÄ‹ ¨<Ü ÁK< ’Ña‹ ለምሳሌ }M°ኮ¨<” uT>Ñv
¾T>¨× ŸS<e“ ¾ìÇ õ/u?ƒ S•` ÓUƒ ¨<eØ ይይዛል:: ŸLÃ u}SKŸ}¨<
c”Ö[» ¨<eØ ÁK< c−‹” }ªªÃ ›É`Ñ” w”¨eÇ†¨< ለሁለቱም ዘላቂ የጋራ
ልማት የሚጠቅማቸው ውል ውስጥ መግባት Eና የገቡትን ውል ለመፈፀም በቁርጠኝነት
መተባበር ነው፡፡ ይህ l`Ö˜’ƒ “ ƒww` uSc[~ ¾S[Í M¨<¨<Ø ÃðMÒM::
¾¨M IÓ ¾ƒ—¨<ን S[Í }ªªÃ ¨Ñ•‹ SÒ^ƒ Eንደ›Kv†¨<(asymmetric
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information) ”Ç=G<U ¾ƒ—¨< S[Í Ÿ²=I ¨<Ü ’¨< ¾T>ለ¨<” ÃKÃM“M:: ÃI
¾¨M IÓ ŸU×’@ Gwƒ Hdw ›”í` G<K}— }Óv\ ነው ብንል }ªªÃ ¨Ñ•‹
K¨<K< SŸu` (¨ÃU SðìU) ¾SÚ[h¨<” l`Ö˜’ƒ ”Ç=Ád¿ TÉ[Ó ሶስተኛ
ተግባሩ ’¨< KTKƒ ”‹LK”:: ÃI” uTÉ[Ó ¨<M KSðìU nል የገባው ቃሉን
ቢያጥፍ የሚከተለው የኃላፊነት መጠን ቃሉ ከመÖፉ ¾}’d uK?L—¨< ¨Ñ” LÃ
ŸT>Å`c¨< Ñ<Çƒ Ò` Ÿ<M TÉ[Ó ÁeðMÒM:: ቃM ¾Ñv }ªªÃ nK<”
KSðìUU J’ KTÖõ ›ªß’ƒ (efficiency) ¾T>Sዝ”uƒ ’Øw ÃI ’¨<:: ÃI
’Øw }ªªÄ‹ KSðìU l`Ö— ¾ሚJ’<uƒ ’¨<“ u¨<K< ›eðፃT> ›ካLƒ ²”É
uØ”no SS²” ÁKuƒ ’¨<::
}ªªÄ‹ ÃI” x uTcw ¨<M ¨<eØ c=Ñu< #›=”yeƒ$ ÁÅ`ÒK< nM ¾Ñv c¨<
¨<K<” KSðìU nM }kvÃ ÅÓV nK<” uTS” ›=”yeƒ ÁÅ`ÒK<:: uG<K~U
¨Ñ” ¾T>Å[Ó #›=”yeƒS”ƒ$ Ñ”²w”' Ñ>²?” “ (uÑ<Muƒ ¾T>Å[Ó) Ø[ƒ”
ያÖቃለLM:: uK?L uŸ<MU u²=I ¨<M ¨<eØ uSÓv†¨< ¾T>ÁÖ<ƒ uÔ ’Ñ`
ካKU (opportunity cost) ›=”yeƒT@”ƒ ’¨<:: ›”É c¨< S_ƒ }Ÿ^Ã„ (¨<M)
›uv KTMTƒ u=ðMÓ U” U” ›Ã’ƒ ¾¨<M “ Ÿ¨<M ¨<Ü Ó”˜’„‹ ¨<eØ
”ሚገባና ምን ሲያገኝ ምን Eንደሚያጣ Aስቡ፡፡ የጉልበት ሰ^}—U ²=I e^ x
በ=kÖ` u}SddÃ መልኩ ÃI”” uu`ካ ›U^Œ‹ Aባዙት ¾Ñ<Muƒ c^}—¨<
u›uv¨< `h ¨<eØ KSቅÖ` ¾T>ðMÑ¨< ቅጥሩ Eሴት (Value) ¾T>ÚU`Kƒ
SJ’<” vK›uv¨< በቅጥሩ SW[ƒ ¾SðìU ÉK<” ›v´„ ’¨<::
¡õ}ƒ (Gap)
¨<KA‹ ”Å IÔ‹ ¨<K< ¡õ}ƒ (Gap) ÁL†¨< K=J’< Ã‹LK<:: ÃI ¡õ}ƒ
በፍ/ቤት ሊሞላ ይገባል፡፡ õ/u?ƒU ÃI”” ¡õ}ƒ c=VL ¾¨Åòƒ }ªªÃ ¨Ñ•‹
vI]

K=S^

uT>‹M

(Normative

Coause

Theorem)

SMŸ<

SS<Lƒ

ይጠበቅበታል:: G<K~U ¨Ñ•‹ በIኮኖሚ K=Á}`ñ uT>‹K<uƒ ›Óvw ¡õ}ቱ
ቢ=VL ለÑuÁ Áª×M:: Ñ<Ç¿” u›ዎንታ (positively) ካ¾’¨< }ªªÃ ¨Ñ•‹ uÑ<Ç¿
LÃ u=Å^Å\ K=eTS< Ã‹LK< }wKA uT>ÖÃቀው ›ŸD%E” መሞላት Ã•`uM
TKƒ ’¨<:: ፍ/ቤት ክፍተት ከመሙላት በተጨማሪ Ñ<ÇÄ‹ u}ÚT] ¾¨<K< ›ÅÒ
(Risk) “ ¨Ü (Cost) T”—¨< ¨Ñ” LÃ T[õ ÃÑvªM ¾T>K¨<” ይመለከታሉ::
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ÃI }Óv` ÅÓV }ªªÃ ¨Ñ•‹ ÁL†¨<” S[Í (uÉ`É`) “ ¾”ÓÆ” MTÉ
uØMkƒ T¨p” ÃÖÃnM:: ÁK²=I Ó”³u? ¾T>cØ ¨<X’@ ÑuÁ”“ }ÚT]
¨<M” ›ÅÒ LÃ ¾T>ØM K=J” Ã‹LM:: ¾T>Å`e ›ÅÒ በልምዱ መሠረት u¾ƒ—
¨<U ¨Ñ” ›ekÉV K=Ã ¾TÃ‹M ( unforseeable) ŸJ’ Ñ<Ç~” በተªªÄ‹
SGŸል (blameless parties) K=ŸðM Ã‹LM፡፡
የመንግስት ጣልቃ መግባት
ውል ተፈፃሚ መሆን Aለበት TKƒ Ó” }ªªÄ‹ u¨<L†¨< ¨<eØ ÁeÑu<ƒ Ñ<ÇÃ
G<K< ÃðìTM TKƒ ›ÃÅKU:: IÓ “ Å”w ¾¨<M Ñ<ÇÃ” K=S\' K=}Ÿ<
Ã‹LK<:: K²=I ¾T>•[¨< Aንድ U¡”Áƒ ÑuÁ” u’íU uIÓU SU^ƒ Aስፈላጊ
መሆኑ ’¨<:: ¾¨<M Ó”–<’ƒ Ÿ}ªªÃ ¨Ñ•‹ ¨<Ü K?KA‹ c−‹” Ã’ካM:: ÃI
¾U×’@ Gwƒ vKS<Á−‹ (Spillover effect) ¾T>K<ƒ በውል ግንኙነት ውስጥ ያለ
ሲሆን በሌሎች ህጎች (ንብረት'ቶርት'ወንጀል) የሚታይ ነው፡፡ በሌላ በኩል ነፃ የውል
ግንኙነት ”Ç=•` ¾S[Í M¨<¨<Ø ¾T>ÁcðMÓ u=J”U ÃI M¨<¨<Ø uum G<’@
LÃðìU

Ã‹LM::

TKM'

Tdሳƒ'

ማስገደድ'S[Í”

uŸ<M

›KS[Çƒ'

SÅup ¨²} የውል ግንኙነት መዛባት ይፈጥራሉ:: ÑuÁ uV•þK= lØØ` e`
K=¨Ép ”ÅT>‹M G<K< ›”Ç”É ¨<KA‹ም u²=I Sልክ K=ðìS< Ã‹LK<::
u}Óv` ›”É ሰ¨< ብቻ የውል ተጠቃሚ Eንዲሆን ውል ሊገባ የሚችልበት Aጋጣሚ
የሲቪል ሎው ሀገራት "lesion" የኮመን ሎው ሀገራት ደግሞ "Unconscionable
contract" የሚሉት ነው:: ’²=I G<’@−‹ ¾¨<M IÓ ŸSðìS< uLÃ Sደበ— IÓ
(”Å market failure) ”ዲðìS ¾T>ÁÅ`Ñ< “†¨<:: ገበያ ነፃ ቢሆንም የገበያ
ውድቀት (market failure)Eንደሚገጥመው ሁሉ ውልም ነፃ ሆኖ ተመሳሳይ ውድቀት
ሊገጥመው ይችላል፡፡ የገበያን ውድቀት Eጅግ ከፍተኛ በሆነ ጥንቃቄ መንግስት ጣልቃ
በመግባት የሚያስተካክለው ሲሆን የውልንም መውደቅ በተመሳሳይ መልኩ ጣልቃ
Eየገባ ያስተካክላል፡፡
uGÑ^‹” ¾õƒI e`¯ƒ ThhÁ –aÓ^U Sk[ì< Ã¨nM:: ¾²=I e`¯ƒ
Sk[î ›eðLÑ> ካÅ[Ñ<ƒ U¡”Á„‹ ¨<eØ ›”Æ ¾õƒI e`¯ቱ ከምትከተለው
የዲሞክራሲ Eና የነፃ ገበያ ስርዓት Ò` ¾TÃH@É SJ’< ’¨<:: በስርዓታችን የውል
ህግ ካለው u`ካ ØpV‹ ¨<eØ uÓKcx‹ SGŸM ÁK” M¨<¨<Ø (exchange)
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TkLÖõ ማስቻል ’¨<::ÃI M¨<¨<Ø uu`ካ SMŸ< ¾T>ðìU

ሲሆን

¾¨<M

Ó”–<’ƒ Aንዱ መንገድ ነው፡፡ የውል ግንኙነት በጠንካራ ¾õƒI e`¯ƒ (õ`É u?ƒ)
K=ðìU ÃÑvªM:: u16— ¡õK ²S” ¾•[¨< „Te Jwስ ¾Ç˜’ƒ e`¯ƒ ŸK?K
’ÒÈ−‹ ትርፍ (Surplus) ¾T>ÁeÑ˜ M¨<¨<Ø u=ÑØT†¨<U M¨<¨<Ö< LÃŸu`
eKT>‹M ¨Å Ó”–<’~ SÓvƒ ›ÃðMÑ<U uTKƒ ¾ÑKì¨< ¨<M Ÿ›=¢•T>
ÉÑƒ Ò` ÁK¨<” Ó”–<’ƒ KTd¾ƒ ÖnT> ’¨<:: •`´ ¾}vK ›=¢•T>eƒU
በተመሳሳይ Hdw ÃeTTM:: ”Å `c< ›vvM u›ነc}— ¨Ü (low cost) ¨<M
ÁKSðìS<

KEድገት

Ö”p

“

K3—

›KU

›KTÅÓ(stagnation

and

underdevelopment) U¡”Áƒ ’¨<::
¾uKìÑ< HÑ^ƒ ÁL†¨< Ÿõ}— ›=¢•T> Å[Í (high performing economy) u¨<M
LÃ uS}TS” በሚፈጠሩ ¾[»U Ñ>²? ¾¨<M Ó”–<’ƒ ¨<Ö?ƒ “†¨< (ዊልያምስ)::
¾õƒI

e`¯ƒ

Ö”ካ^

vMJ’uƒ

G<’@

Ÿõ}—

¾”ÓÉ

Ó”–<’„‹

¨<KA‹

KSÚ[h ÉM uK?Kv†¨< G<’@ w‰ ÃðìTK<:: ÃIU uረዥም Ñ>²? ¾GÑ`
›=¢•T> ´p}— ”Ç=J” ÁÅ`ÑªM:: ’²=I uî”c Ndw Å[Í ¾}kSÖ< Hdx‹
u}KÁ¿ NÑ^ƒ u}Å[Ñ< Ø“„‹ }[ÒÓÖªM:: uÒ“ u}Å[Ñ Ø“ƒ }SddÃ
ድምዳሜ LÃ }Å`dDM:: uü\ u}Å[Ñ Ø“ƒ KØÁo

ULi ŸcÖ< ሰዎች SGŸM

1/3— ¾T>J’<ƒ Eንዳረጋገጡት ›Ç=e ›p^u= ›’e}— ªÒ Ãµ u=k`w ”ŸD”
u›ðíìS< LÃS” eKT>‹M Ÿõ}— ªÒ Ãµ ŸT>k`u¨< ŸKSÆƒ ›p^u= Ò`
SªªM ÃS`×K<:: u›=ŸDÊ` u}Å[Ñ Ø“ƒ ’ÒÈ−‹ ¨<M eKT>ðìUuƒ Ñ>²?
`ÓÖ— vKSሆ“†¨< ›=”yeƒ KTÉ[Ó ¾T>ÁS’~ SJ“†¨<” ›[ÒÓÖªM::
uw^²=M u}ÅረÑ Ø“ƒU ¾w^²=M õ/u?„‹ ”ÇÅÑ<ƒ õ/u?„‹ u=J’< •a (uውM
›ðíìU) ¾NÑ` ¨<eØ ›=”yeƒS” u1® በመቶ ÃÚU` ”Å’u` }[ÒÓ×DM::
¾õƒI eር¯~ Ö”ካ^ c=J” }ÑT‹ ÃJ“M:: u69 GÑ^ƒ ¨<eØ ¾T>Ñ–< 36®®
የንግድ ድርጅቶች (firms) u”ÓÉ e^†¨< ¨<eØ ª“¨< ‹Ó` }ÑT‹ ÁMJ’ õ`É
u?ƒ ”ደJነ ULi }e}ªM:: (›KU v”¡ 1997):: ቀልጣፋ ÁMJ’ ¾Ç˜’ƒ e`¯ƒ
¾M¨<¨<Ø (¨<M) Transaction Cost ”ዲጨም` ÁÅ`ÒM::
¾›=òÇ=] Iገ S”Óeƒ uSÓu=Á¨< LÃ wN?` wN?[cw “ I´x‹ TIu^© “
›=¢•T>Á© ÉÑ†¨< ”Ç=óÖ” q`Ö¨< መነሳታቸውን ›ekU×DM:: ¾I´x‹”
¾Ò^ ØpU uTeŸu` ¾Ò^ ÉM” S¨c” ›”É ¾›=¢•T> TIu[cw KSÑ”vƒ
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”ÅT>Áe‹M ÃÑMíM:: ð×” TIu^© “ ›=¢•T>Á© ÉÑƒ TU×ƒ ¾IÑ
S”Óeƒ ›LT c=J” ¾¨<M IÓ የሚመራበት S`I ’¨<:: ንብረትን በውል
የማስተላለፍ መብት በህገ መንግስቱ የተከበረ ነው፡፡ የIትዮጵያውን Iኮኖሚ ሁኔታ
በተናጠል ሊሻሻል(Aንቀጽ 89/2) ከሚችልበት መንገድ ውስጥ Aንዱ በህግና Aፈፃፀሙ
ላይ Eምነት ጥሎ የሚመሰረት የውል ግንኙነት ነው፡፡ Ÿ²=I u}ÚT]U ወረድ wK”
”ÅU”SKŸ}¨< ¾Ÿ<M’ƒ Swƒ፣ õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ፣ T”—¨<U c¨<
uS[Ö¨< ¾›=¢•T> ”penc? ¾ScT^ƒ “ ¾S[Ö¨<” Y^ ¾Seራƒ Swƒ
Eና ¾”w[ƒ Swƒ ¾¨<M IÓ K=S^v†¨< ¾T>Ñu< S`J−‹” ¾Á²< “†¨<::
¾IÓ e`¯‹” ÓKcx‹ u”w[†¨< uScL†¨< ”Ç=Á²<uƒ ÃðpÇM:: ”w[ƒ”
KK?L c¨< u’í ¨ÃU uK?L ”w[ƒ (Ñ”²w) በSK¨Ø #ማጥፋት$ (dispose)
TÉ[Ó” ÃðpÇM:: u²=I [ÑÉ c−‹ ÁL†¨< ’í’ƒ ueUU’†¨< SW[ƒ
u”w[†¨< LÃ uIÓ òƒ ›eÑÇÏ ¾J’ ¨<M SªªM” ÃÚU^M:: ¾¨<M IÓ
ue`¯‹” ¨<eØ uIÓ òƒ ›eÑÇÏ ¾J’<ƒ “ ¾ሚJ’<ƒ” eUU’„‹ የመለየት'
Swƒ“ ÓÈ−‹” ¾SK¾ƒ “ ÁMተðìS ¨<M u=•` ¨<Ö?~” ለማመልከት
Eንዲሁም ነፃ የጉልበት' ገንዘብ Eና ንብረት ዝውውር Eንዲኖር በመሰረታዊነት
ÁÑKÓLM:: ›Mö ›Mö ¾¨<M IÓ uIw[}cu< ¨<eØ õƒN© ¾J’ ¾Gwƒ ¡õõM
(fair division of wealth) ”Ç=•` Áe‹LM:: u`ÓØ u¨<M IÓ ¨<eØ ÁK<
¾¨KÉ SÖ” ÑÅx‹:u¨<M ¾T>¨c’< ›’e}— ÅS¨´' የስጦታ ውል ¾SdcK<ƒ
’²=I” Óx‹ ›LT ÁÅ[Ñ<U “†¨<:: ¾¨<M IÓ ›LT Nwƒ” TŸóðM ’¨<
¨Ãe ÃI ÓUƒ ¨<eØ dÃÑv ¾”w[ƒ ´¨<¨<`” TóÖ” ’¨< ¾T>K¨< ›Ÿ^ካ]
’¨<:: ¾”w[ƒ ´¨<¨<` uIÑ ¨Ø S”ÑÉ (UdK? e`qƒ) Eንዳይፈፀም e`¯‹”
ይከለክላል:: uK?L uŸ<M ¾Gwƒ ክፍፍል Ÿ¨<M Ó”–<’ƒ ¨<Ü uÓw` IÓ “
K?KA‹ ¾õ/wN?` IÔ‹ K=ðìU ¾T>‹M በመሆኑ ¾GÑ^‹” ¾¨<M IÓ ›LT
መሠረታዊ ›p×Ý ÃI ’¨< KTKƒ ›ÃቻMU:: ÃG<” ”Í= u}ªªÄ‹ ðnÉ ÃI
K=ðìU ይችላል::
ሲጠቃለል

¾¨<M

ŸU”Ÿ}K¨<

IÓ

e`¯ƒ

SW[ƒ
›”í`

¾T>ÁÅ`Ò†¨<

¾U×’@

Hwƒ

+−]−‹

+−]

ÏÓ

¾}KÁ¿
ÖnT>ዎ‹

u=J”U
’¨<::

የU”Ÿ}K¨< ¾’í ÑuÁ eር¯ƒ ”ÅSJ’< ”w[ƒ Ñ<Muƒ “ Ñ”²w u’í’ƒ uÑuÁ
¨<eØ K=²ªª\ ÃÑvM:: ¾’í ÑuÁ ›=¢•T> u}KÁ¾ SMŸ< ¾T>ðìU ¾¢”ƒ^ƒ
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›=¢•T> ’¨<:: ¨<KA‹ ካልተፈፀሙ ’í ¾ÑuÁ e`¯ƒU ›Ã•`U TKƒ ’¨<::
¾õ/wN?` IÒ‹” ¨<ሎ‹ u}ªªÃ ¨Ñ•‹ ’í eUU’ƒ SðìU ”ÇKv†¨<
ÃÅ’ÓÒM:: ¾’í ÑuÁ u}ªªÃ ¨Ñ•‹ SGŸM ¾S[Í M¨<¨<Ø ÃðMÒM'ØpU
Ñ<Çƒ” S´• ¾T>Ñu<ƒ Ó”–<’ƒ ነው:: u²=I SMŸ< eUU’ƒ ŸK?K ¨<M ¾KU::
¾}ªªÃ ¨Ñ•‹ ƒww` “ Ö”ካ^ ¾õƒI e`¯ƒ ÃðMÒM:: ¨<M ¾Ô” ¨<Ö?ƒ
ÁK¨< uSJ’< ŸIÓ uLÃU S”Óeƒ ×Mn ¾T>Ñvv†¨< ›Ò×T>−‹ ›K<::
}ªªዮ‹ eUU’†¨<” ¾T>ÑMì<ƒ ŸIÓ ØL e` uSJ” c=J” u²=I SMŸ<
¾}ÑKì< eUU’ƒ ›e}TTኝ Øun ”ÅT>Å[ÓKƒ u[v vM[v U¡”Áƒ ፍርስ
”ÅTÃJ” uS}TS” ’¨<:: eKJ’U ŸIÑ S”Óeቱ ›”í` ¾¨<M IÒ‹”
SW[© ›p×Ý:
•

¨<KA‹ u’í’ƒ ”Ç=ðìS< TÉ[Ó'

•

}ªªÄ‹

¾Ñu<ƒ

¨<M

u›e}TT˜

SMŸ<

”ÅT>ðìS<L†¨<

`ÓÖ—

SJ” (game-theory) '
•

}ªªÄ‹ ¨<K< በጥቃቅን U¡”Áƒ ¾TÃð`e ለSJ’< ¾T>}TS’<uƒ'

•

¨<K< ቢፈርስ ”ŸD” ¨<K< ለፈረሰበት ¨Ñ” um“ }S××˜ ካd ¾T>ÁeŸõM
SJ” '

•

¨<M” KTeŸu` ÏÓ ›ß` Ñ>²? ¾T>¨eÉ SJ’<'

•

¨<K< ŸSð[S< ›”e„ eŸ ›ðíìS< É[e uተ‰K SÖ” ÓMî “ K›ðíìS<
¾T>S‹ SJ’< (UdK? uîG<õ Seð` ¾T>[ÒÑØuƒ)'

•

u’í’ƒ ¾}Ñv” ÓÈ ŸSðìU uk` K?L ›T^ß ÁKS•\” ¾T>Á[ÒÓØ
የህግ Eና ፍትህ e`¯ƒ (”Å uKìÑ<ƒ HÑ^ት G<K<)'

•

¾}ðìS

¨<ል

u›”Å—¨<

¨Ñ”

ØpU

(ÏÓ

›Øwq

Ÿ¾

Liberalism

advantage taking) ¾T>ÁeÑኝ w‰ dÃJ” }ªªÃ ¨Ñ•‹ Ÿ’u[uƒ G<’@ ሁሉ
¾}hK

Å[Í

LÃ

¾T>ÁeÑ—†¨<'

uÓL†¨<

¾›=¢•T>

ÉÑƒ

(economic

growth) ¾T>Áeገ˜L†¨< Ÿ²=IU GÑ` ŸU}`ð¨< ÉÑƒ (development.)
¾TÁÑ–< SJ“†¨<'
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•

‹Óa‹” የሚፈታ Aካል ሁሉ ¾¨<M Ó”–<’ƒ ÁK¨<” ›=ኮ•T>Á© ÖkT@
ጠ”pk¨< ¾T>[Æ u²=IU ¾’í’ƒ (liability) መርህ “ õƒN©’ƒ (IÒ©’ƒ
V^M ¾T>‹M SJ” }ÚU[¨<uƒ) Aመዛዝነው ¾T>cሩ SJ’<ን'

•

¨<M ð^T>−‹ ¨<K< ”ÅT>ðìU um ªeƒ“ ÁL†¨<'

•

e`¯~U ÃI”” Ó”–<’ƒ ›=¢•T>Á© “ TIu^© ÖkT@ u›Óvu< ¾}[Ç'
c−‹ u²=G< }TU’¨< ›=¢•T>Á© ÖkT@ ÁL†¨<” ¨<KA‹ ŸÖባw U°^õ
uS¨<×ƒ Ÿu?}cw ጎ[u?ƒ ²SÉ ¨ÃU ŸkÅS¨< }ªªÃ Ò` w‰ dÃJ”
ŸT”—¨<U c¨< Ò` KSðìU ¾T>}TS’<uƒ ¾T>J”'

•

¾¨<M Ó”–<’ቶች ካልተከበሩ ¾}ªªÃ ¨Ñ•‹ wKAU ¾Iw[}cu<” TIu^©
Ó”–<’ƒ uSÖup u²=G< ²`õU ÁÉÓ ²”É ueUU’ƒ' uÉ`É`' u`p
u›e^m Ç— . . . “ ScM ›T^ß ¾S<Óƒ Sõ‰ ¾T>¿uት' ÉM
¾T>ðØ`“ ¾T>Áu[' ÃI }V¡a ባልተሳካ lØ` Ó” ¾Öó¨<” Ñ>²?“
Ñ<Muƒ uT>Ñv የሚረዳ Ö”ካ^ ¾õƒI e`¯ƒ ›e}TT˜ ULi ¾T>cØ'

•

¾õƒI e`¯~ u›ካH@ÉU J’ u¨<Ö?~ K}ªªÃ J’ uIw[}cu< }ÑT‹ ¾J’'

•

uTßu`u`' TKM . . .

LÃ ¾}SW[~ ¨<KA‹” u›Óvu<“ uõØ’ƒ

¾T>q×Ö` Ö”ካ^ ¾õƒI e`¯ƒ ለ¨<M Ó”–<’„‹ w‰ dÃJ” ¾¨”ËM
SŸLŸM e^” ¾T>ðìU“ u²=I [ÑÉU TIu^© ÉÑƒ ”Ç=óÖ” ¾uŸ<K<”
¾T>Áuረ¡ƒ ¾›=¢•T> Ó”–<’„‹ ÁK}ÚT] eÒƒ ”ዲካH@Æ“ }ÚT]
ባለሀብት በመስኩ ”Ç=cማ^ u` ¾T>Ÿõƒ'
•

uÑ<ÇÃ ›ÁÁ´ ŸIÓ ¨<kƒ u}ÚT] ¾¨<M Ó”–<’ƒ ŸU×’@ Nwƒ Ò`
ÁK¨<” Ó”–<’ƒ uT>Ñv ¾}[Ç vKVÁ' Ÿ²=I uLÃU ¾¨<M Ó”–<’ƒ LÃ
Ñ>ዜው ŸT”U uLÃ ÖnT> Gwƒ SJ’<” ¾}Ñ’²u'

መሆኑን የፍትህ Aካላት በሚገባ ሊረዱት ይገባል፡፡ ይህንን Aቅጣጫ ተረድቶ የራስ
ማድረግ Eና መፈፀም ሀገሪቱ ራEይ ላደረገችው በመካከለኛ ገቢ ሀገራት ተርታ መሰለፍ
ወሳኝ ነው፡፡
የመወያያ ጥያቄ
1.

የውል ህግ Eና ነፃ ገበያ ያላቸውን ግንኙነት ዘርዘር በማድረግ ተወያዩበት፡፡
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2.

የውል ህግ ከIኮኖሚ Eድገት ጋር ያለውን ግንኙነት ተወያዩበት፡፡ ከህገ መንግስቱ
Aንፃር የውል ህግ ሊመራበት የሚገባው ንድፈ ሀሳብ ምንድን ነው?

3.

በህገ መንግስቱ ላይ የተመለከተውን የIኮኖሚ Eድገት ከውል ስርዓት Aፈፃፀም
በመነሳት ለማሳካት የፍትህ Aካላት ሚናን በዝርዝር ተወያዩበት፡፡

4.

በወል ህግ ውስጥ የመረጃ ልውውጥ' ትብብር' Eርግጠኛነት' Aደጋ (Risk). . .
ለIኮኖሚ Eድገት ምን ፋይዳ Aላቸው?

5.

በነፃ ገበያ ውስጥ የውል ህግ Eና የንብረት ህግ የተለየ ቦታ Aላቸው? ሁለቱን ምን
ያመሳስላቸዋል? የውል ህግ ያለ ንብረት ህግ Aለዚያም የንብረት ህግ ያለ ውል ህግ
ትርጉም Aለው ትላለህ?

6.

ከህገ መንግስቱ

የሚመነጩ

መሠረታዊ

የውል

ህግ Aቅጣጫዎችን

ዘርዝረህ

ተወያይ፡፡

ክፍል ሰባት
ከንግድ Eና Iንቨስትመንት Aንፃር የህገ መንገስቱ
መሰረታዊ መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች
ጠቅላላ
በየትኛውም ጫፍ የሚገኝ ሀገር ቢሆን በIኮኖሚ ለማደግ የማይፈልግ Aይኖርም፡፡
ይህንን Eድገቱን Eውን ለማድረግ ሀገሩ ያለፈበትን ታሪክ ከመዳሰስ Aልፎ በቅርብ Eና
በሩቅ ያሉ ሀገራትን ልምድ መቃኘቱ Aይቀርም፡፡ በዚህ ቅኝት ውሰጥ የAንድ ሀገር መሪ
በIኮኖሚ Eድገት ላይ ያለው ሚና ምንድን ነው? መንግስት በIኮኖሚው ውስጥ
የሚኖረው ተሳትፎ ምን መልክ ይኖረዋል? የግል ባለሀብቱ በምን መስክ ላይ ቢሰማራ
ይመረጣል? የውጭ ቀጥታ Iንቨስትመንት ላይ የሚኖረው ፖሊሲ ምንድን ነው? Aሁን
ባለንበት ዘመን Aንድ ሀገር ከAለም ተነጥሎ በመጓዝ የሚያተርፈው የIኮኖሚ Eድገት
ይኖራል? የሚሉ Eና መሰል መሰረታዊ ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡ ቀደም ሲል Aለም በሁለት
ጎራ ተከፍላ Eንደነበር ይታወሳል፡፡ የቀድሞ ሶቭየት ህብረት ጎራ ከፈረሰ በኋላ ሀገራት
ፍጥነቱ Eና ይዘቱ በተለያየ መልኩ ወደ ነፃ Iኮኖሚ ስርዓት Eየገቡ ናቸው፡፡ በዚህ
የለውጥ ሂደት ውስጥ የፖለቲካ Aመራር ቁርጠኝነት ወሳኝ ነው፡፡ (ለምሳሌ ለቻይና
ንግድና Iንቨስትመንት ማሻሻል የዲንግዜዬፒንግ ሚና ወሳኝ ነበር፡፡) ለሚወጡት
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የIኮኖሚ ማሻሻያዎች Eና ለሚጠበቀው Eድገት የፖለቲካ መረጋጋት ወሳኝ መሆኑም
Aያጠራጥርም፡፡ መንግስት በዚህ ረገድ የሚኖረው የፖለቲካ ቁጥጥር ወሳኝም ነው፡፡
Aንድ ሀገር በታሪኳ የንግድ Eና የባህል ማEከል በመሆን ገናና የነበረችበት ዘመን ከነበር
(ምሳሌ ቻይና) ይህንን ቦታ ለመመለስ የሚደረግ የንግድ Eና Iንቨስትሜንት ማሻሻያ
ትግልም በIኮኖሚ ማሻሻያ ውስጥ ቦታ Aለው፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፍጥነት Eያደጉ
የመጡትን የኤሲያ ሀገራት Iኮኖሚ Eድገት Eነዚህን ነጥቦች መነሻ በማድረግ በተለይ
ትኩረት የሚያደርጉት የውጭ ገበያ መር ንግድን(expert derive mercantilism):
የሀገር

ውስጥ

ቁጠባን

የሚያስፋፋና

ልቅ

ያልሆነ

የውጪ

ካፒታልን

የሚያስገባ

ስልጣኔን: ለመሰረተ ልማት Aውታሮች ግንባታ ቅድሚያ የሚሰጥ የመንግስት Aትኩሮት
Eና መሰል ጉዳዮች ላይ ነው፡፡ ከዚህ በተለየ ቻይና የገበያ መር ሶሻሊስታዊ ስርዓት Eና
የህዝብ Eድገት ቁጥጥርን Eንደ ስትራቴጂ በተጨማሪነት ትጠቀማለች፡፡
በሌላ በኩል የAህጉራችንን Iኮኖሚ በተለይ ከሰሃራ በረሃ በታች ያሉ Iኮኖሚን
ስንመለከት

በዚህ

መልኩ

ከፍተኛ

የIኮኖሚ

Eድገት

Eየተመዘገበ

Aለመሆኑን

Eንረዳለን፡፡ በጥቅሉ ስንመለከት በዚህ የAህጉራችን ክፍል ውስጥ ምንም Eንኳን
ግሎባላይዜሽን Eየጨመረ የመጣ ቢሆንም የAለምAቀፍ ገበያ ተሳትፎ ዝቅተኛ የሆነበት
የEርሻ ምርታማነትም ባለበት የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ ለዚህም Eንደምክንያት
የሚጠቀሰው ከIኮኖሚ ጋር የማይሄድ የህዝብ Eድገት መኖሩ፣ የጤናና የትምህርት
ደረጃዎች ተወዳዳሪ Aለመሆን፣ የEርሻ ምርታማነት ዝቅተኛ መሆን፣ የፖለቲካ ስርዓቱ
ግልፅ Eና ተጠያቂነት የሌለበት መሆን፣ Iንቨስትሜንትን ለመሳብ በሚያስችል መጠን
የተረጋጋ

Aለመሆን፣የመልካም

Aስተዳደር

Aለመኖር

በተቃራኒው

የደካማ

Aስተዳደር(poor Goverance)መኖሩ የAካባቢ መራቆት:HIV/AIDS መስፋፋት (ሁሉን
የIኮኖሚ ሴክተር የሚጎዳ መሆኑ) ለገበያ በር ዝግ Eየሆነ መምጣት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡
ከዚህ በተረፈም Aብዛኛው የAፍሪካ ሀገራት በንፅፅር ያላቸውን የEርሻ Eና የተፈጥሮ
ሀብት በምርት ሂደቱ ውስጥ በAግባቡ በቅድሚያ Aለመጠቀም ተመሳሳይ ምክንያት
ይሆናል፡፡

በEነዚህ

productivity)

ማሳደግ

Aይነት
በAለም

ሀገራት
Aቀፍ

የEርሻቸውን
ገበያ

ውስጥ

ምርታማነት
ያላቸው

ድርሻ

(Agricultural
Eንዲጨምር

Eንዲሁም የነፍስ ውከፍ ገቢ(Per capital income) ከፍ Eንዲል ያደርጋል፡፡ ከዚሁ
ጋር ተያይዞ የሚነሳው የመሠረተ ልማት Aውታር ዝርጋታ ነው፡፡ Aህጉሩ በህዝብ
Eድገት ከፍተኛውን (በንፅፅር)ቦታ ብትይዝም ህዝቡ ግን ተበታታትኖ የሚኖር ነው፡፡
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ይህም ሸቀጦች Eና ለIኮኖሚ Aስፈላጊ የሆነ ግብAቶች ለAምራች ክፍሉ የሚደርሱበት
Aግባብ የማይቻል ወይም Aስቸጋሪ Eና ወጪን የሚያስከትል ምርታማነትን የሚቀንስ
ያደርገዋል፡፡
ወደ ሀገራችን ስንመለስ ከፍ ሲል በመደጋጋም Eንደተገለፀው ሀገራችን የነፃ Iኮኖሚ
ስርዓትን የምትከተል ሲሆን ህዝቡም Iኮኖሚው በፍጥነት Eንዲያድግለት ይፈልጋል፡፡
Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ፍላጎትም Aለ፡፡ ለንግድ Eና Iንቨስትመንት
ምቹ ሁኔታ Aስፈላጊ የሆነውን ሰላም በዘላቂነት ለመመስረት ብሔር' ብሐረሰቦች Eና
ህዝቦች ቆርጠው መነሳታቸውን በህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ Aስቀምጠዋል፡፡ ህዝቦች
ህገ መንግስቱን ለወደፊቱ ቢያፀድቁ "Aኩሪ ባህል" Eንዳላቸው' የጋራ ጥቅም Eና
Aመለካከት ካለፈው በጋራ ያፈሩ መሆናቸውን Aረጋግጠው ነው፡፡ የIኮኖሚ Eድገት
ተስፋው ከታሪክ ከተወረሰው "የጋራ ጥቅም" ማሳደግ ላይም የሚመሰረት ነው፡፡ ይህንን
ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ በህገ መንግስቱ ውስጥ ሰፊ Eንድምታ ያላቸው ድንጋጌዋች
ተቀምጠዋል፡፡ ከEነዚህ ድንጋጌዎች ውስጥ ማንኛውም Iትዮጵያዊ በሀገራችን ውስጥ
በማናቸውም የIኮኖሚ Eንቅስቃሲ ውስጥ የመሰማራት መብት Aንዱ ነው፡፡ በሌላ
በኩል ሁሉም Iትዮጵያዊ ሥራውን Eና ሙያውን የመምረጥ መብት Aለው(የህገ
መንግስቱ Aንቀፅ 41)፡፡ በዚህ መልኩ ከሚመረጡ ስራዎች ውስጥ ንግድ ያልሆኑ
የሚገኙበት ሲሆን በንግድ ህጉ ውስጥ የተቀመጡት የንግድ ሙያዎችም የሚካተቱበት
ነው፡፡ በሌላ በኩል ህገ መንግስቱ ግልፅነት' ተጠያቂነት Eና በመሳሰሉት የመልካም
Aስተዳደር መርሆዎች የሚመራ ነው፡፡ በዚህ መርህ መሰረት ለመመራት የትኛው ክፍል
Iኮኖሚ ሊመራ Eንደሚገባ በፖሊሲ ሰነድ ላይ ተብራርቷል፡፡ ሀገሪቷ በስፋት ያሉትን
ሀብት (ጉልበት' መሬት) ከሚያጥራት ጋር (ካፒታል' የበቃ የሰው ኃይል . . .)ጋር
Eንዴት Aጣጥማ Eድገት ልታስመዘገብ Eንደምትችል ለይታ Aስቀምጣለች፡፡ ይህ
በዝርዝር በሌላ ክፍለ ትምህርት የሚሸፈን ሲሆን በውጤቱ የተመዘገበው ከፍ ሲል
ከተመለከተው

የሰሃራ

በረሃ

በታች

ሀገራት

በEጅጉ

በተቃራኒው

ነው፡፡

ንግድና

Iንቨስትመንትን ገበያው የሚመራው ሲሆን የIፊዲሪ መንግስት ኃላፊነት ለዚሁ ምቹ
ሁኔታን መፍጠር Eና የቁጥጥር ተግባር ላይ መሪ መሆን ነው፡፡ ምቹ ሁኔታዎች
ከሚፈጠሩባቸው መንገዶች ውስጥ Aንዱ Eና ዋነኛው ለንግድ Eና Iንቨስትመንት
Aስፈላጊ የሆኑ የመሰረት ልማት ግንባታዎችን(የኤሌክትሪክ) ኃይል' መንገድ' ስልክ'
ትራንስፖርት. . . )ማከናወን ነው፡፡ የIሲያ ሀገራት Eድገት ማEከላዊ የትኩረት ነጥብ
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ውስጥ

ከተመለከቱት

ዋና

ኃላፊነቶች

ውስጥ

Eንዱ

ይህ

ነው፡፡

Eድገቱ

ስራው

"ዘላቂ"/የህገ መንግስቱ መግቢያ/ መሆን ያለበት ስለሆነም የንግድ Eና Iንቨስትመንት
Eንቅስቃሴ Aካባቢን ከመጠበቅ ጋር ተጣጥሞ መሄድ ይኖርበታል፡፡ ይህ በተመዛዘነ
መልኩ Eንዲፈፀም የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 92 ስር የተቀመጠው Aላማ ግድ ይላል፡፡
በሌላ በኩል ይህንን መብት Eውን ለማድረግ ይቻል ዘንድ ከሚወሰዱ ርምጃዎች ውስጥ
በመንግስት በኩል የሥራ Eድል ለመፍጠር የሚያስችሉ ኘሮግራሞችን ማውጣት'
ፖሊሲ መከተል' ኘሮጀክት ማካሄድ ይጠቀሳል፡፡ ገበሬዎችና Eና Aርብቶ Aደሮች
ለምርት ካደረጉት AስተዋፅO ጋር የሚመጣጠን ገቢ የማግኘት መብት ያላቸው ሲሆን
የመንግስት ፖሊሲም በዚሁ Aላማ Eንዲመራ የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 41 ጨምሮ
ይደነግጋል፡፡ ለመንግስት ከተሰጡት ስልጣኖች (ኃላፊነቶች) ውስጥ፣
-

በክፍሎች መሀከል የሚደረግ ንግድን የመቆጣጠር፣

-

የውጪ ንግድን የመቆጣጠር፣

-

የውጪ Iንቨስትሜንትን የመቆጣጠር፣

-

የAየር' ባቡር' ፖስታ' ስልክ' የባህር መጓጓዣዎች መቆጣጠር Eና ማስተዳደር

-

ሁለት ወይም ከሁለት ክፍል በላይ የሚያገናኙ Aውራ ጎዳናዎችን መቆጣጠር፣
ማስተዳደር፣

-

የንግድ ህግ (ኮድ) ማውጣት፣

-

ሁሉም Iትዮጵያዊ የሀገሪቱን Eውቀትና ሀብት Eኩል ተጠቃሚ Eንዲሆኑ
ማድረግ፣

-

ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የሀብት ክፍፍል ማድረግ፣

-

በሁሉም መስክ በEኩልነት መርህ የመመራት፣

-

የIኮኖሚ ርምጃ Aካባቢን የማያናጋ መሆኑን የማረጋገጥ፣

ይገኙበታል፡፡ Eነዚህ ስልጣኖች Eና ኃላፊነቶች በህገ መንግስቱ የተቀመጡ ሲሆን
ከምንከተለው የነፃ Iኮኖሚ ስርዓት Eና Aለም ካለችበት ሁኔታ Aንፃር ለንግድ Eና
Iንቨስትመንት ካላቸው ፋይዳ Aንፃር መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡
ህግ ማውጣት
ወደ ሃገራችን ስንመለስ የIፌዲሪ ህገ መንግስት የንግድ ህግን የሚመለከቱ ጉዳዮች
በፌዴራል መንግስቱ ስልጣን ስር መሆኑን በAንቀጽ 51(2)(4) ስር ደንግጓል፡፡
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ለIኮኖሚው Aስፈላጊ የሆነው መሬት በመንግስት Eና ህዝቡ ባለቤትነት ስር ነው፡፡
መሬትን በተመለከተ በፌዴራል መንግስት ስልጣን ስር ሲሆን ሊዝንና መሬትን
ማስተዳደር ግን በክልል መንግስታት ስር ነው፡፡
Iትዮጵያ በ196A የወጣ የንግድ ህግ Aሉት፡፡ የንግድ ህጉ በፈረንሳይ የህግ ባለሙያ
የተፃፈ ሲሆን በርካታ የሲቢል ሎው ሀገራትን ፅንሰ ሃሳቦችን የያዘ ነው፡፡ የንግድ ህጉ
ሀገር በቀል ለሆኑ የንግድ ተቋማት Eውቅና ያልሰጠ ቢሆንም በተግባር ግን የዚህ
Aይነት የንግድ ተቋማት በሀገሪቱ ለረዥም ጊዜ ቆይተዋል፡፡
የንግድ ህጉ በጊዜው ዘመናዊ የሆኑ ሐሳቦችን የያዘ ቢሆንም በንጉሱ ዘመን Eነዚህ ፅንሰ
ሐሳቦች በሕብረተሰብ ዘንድ ሰርፀው ሊገቡ Aልቻሉም፡፡
በደርግ ዘመን የንግድ ህጉ ሳይሻርም ሆነ ሳይሻሻል የቆየ ሲሆን በዚሁ ዘመን የወጣው
የግል

ንብረትን

የሚመለከተው

የመንግስት
የህጉ

ክፍል

ያደረገው

ህግ

(የA.ቁ.26/68)

ሽባ(inoperative)Eንዲሆን

የንግድ

Aድርጓል፡፡

ድርጅቶችን

ከዚህ

ስርዓት

መለወጥ በኋላ የንግድ ህጉን በተመለከተ ህጉ በIኮኖሚ ስርዓት ውስጥ የንግድ ስራ
(commercial, trade, business) የሚላቸውንና የንግድ ስራ ያልሆኑትን ይለያል/የህጉ
ቁጥር 5) የንግድ ሕጉ Aንቀጽ 124 ስርም "ቢዝነስ" ለሚለው ትርጉም ይሰጣል፡፡ በህጉ
መሠረት በAንቀጽ 5 ስር የተዘረዘሩትን 21 ተግባራት ሙያ Aድርጎ ለትርፍ የሚሰራ
ነጋዴ ነው፡፡ Eነዚህን ተግባራት በመደሰት (hobey) Eውቀትን ለማሰራጨት በማሰብ
የከወነ ነጋዴ Aይሰኝም፡፡ ሙያ ተብለው በዘልማድ የሚታወቁት Eንደ ህክምና' ህግ'
ምህንድስና የመሳሰሉትም ሁኑ ሌሎች ተግባራት (ሂሳብ Aያያዝ፣ ማማከር፣ ዲዛይን፣
ፋሽን፣ ኮምፒውተር ኘሮግራመር' የfax, email ንግድ ተግባራት ወዘተ) በተመሳሳይ
በንግድ

ዝርዝር

ውስጥ

ስራ(handicraftsmanship)

Aይደሉም፡፡
በዚህ

ስር

ሌላው

ቀርቶ

Aይሸፈንም፡፡

ዘልማዳዊው
ስለሆነም

የEኔ

ይህንን

ጥበብ
ክፍተት

ከህገመንግስቱ መርህ ጋር ለማጣጣም በርካታ የንግድ Eና የIንቨስትመንት ህጎች የወጡ
ሲሆን ዝርዝራቸው በሌላ የህግ ትምህርት ይሸፈናል፡፡
ተወዳዳሪነት
የምንከተለው የነፃ Iኮኖሚ የንግድና Iንቨስትመንት Eንቅስቃሴን መስፋፋት የግድ
ይላል፡፡

የንግድ

Eና

Iንቨስትመንት

Eንቅስቃሴ

በAለም

ላይ

Eጅግ

የተቆራኘ

(የተሳሰረ)ነው፡፡ በግሎባላይዜሽን ዘመን የመጨረሻው ሀብታም Eና ድሃ ሀገር ሳይቀር
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የሚቆራኝበት Eና የሚተሳሰሩበት Aንድ የIኮኖሚ መስክ ንግድ Eና Iንቨስትመንት
ነው፡፡ የAለም ገበያ ውስጥ ንግድ Eና Iንቨስትመንታችን መግባቱ ግድ ከሆነ ደግሞ
ተወዳዳሪ (competitive) መሆን ይኖርበታል፡፡ የንግድ Eና Iንቨስትመንት በዚህ መልኩ
ተወዳዳሪ መሆን በAለም ገበያ ውስጥ ለመግባት የሚያስችለው ብቻ ሣይሆን በሀገር
ውስጥ ገበያ መግባቱ የማይቀረው የውጭ ንግድ Eና Iንቨስትመንት Eንዳያጠፋው
ጭምር ዋስትና ይሆነዋል፡፡ ይሁን Eንጂ የሀገራችን ነጋዴ Eና ባለሀብት ተወዳደር
ስለተባለ

ብቻ

(በፋይናንስ'

ሊወዳደር

የሰው

Aይችልም፡፡

ኃይል')

ያለንበት

ከተጠናከረው

ነባራዊ

የውጪ

Eውነታ

ባለሀብት

በተለያየ

ጋር

መልኩ

Eንዳይወዳደር

ያደርገዋል፡፡ ይህንን ነባራዊ ሁኔታ በህገ መንግስቱ መርሆዎች Eና ድንጋጌዎች
መሠረት

መዋጋት

Eና

ለውድድሩ

በቅቶ

መገኘት

ያስፈልጋል፡፡

የተወሰኑትን

Eንደሚከተለው Eንመለከታለን፡፡
በህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጡት መብቶች ውስጥ የዜጎች የመስራት፣ Eኩል Eድል
የማግኘት Eና የፍትሐዊ ሀብት ክፍፍል ተጠቃሚ መሆን ይገኝበታል፡፡ ይህን ድንጋጌ
በመጋፋት የሀገሪቱን ሀብት Eኩል ከመካፈል ይልቅ በህገ ወጥ መንገድ ለመስራት
የሚጥሩ በንግድና Iንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች (ሰዎች) ይኖራሉ፡፡ በህገ ወጥ
መንገድ ለማካበት የሚደረግ ጥረት ለብቻ የሚሞከር ከሚሆነው ይልቅ ከመንግስት
ባለስልጣናት ጋር በመሆን በጋራ የሚፈፀምም ሊሆን ይችላል፡፡ ለዚህም የመንግስት
ቢሮክራሲ

Aወቃቀር

Eና

ከህዝቡ

ጋር

ያለው

ግንኙነት

ይዘቱ

ወሳኝ

ናቸው፡፡

የመንግስትን ቢሮክራሲ ከተመለከትነው በተለያየ ቅርፅ፣ መልክ Eና ይዘት የሚመጣ
ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ ይዘቱን Iኮኖሚ Eድገት (ንግድ Eና Iንቨስትመንት)ጋር ካያያዝነው
Aንዳንዱ ለIንቨስትመንት ሊውል የሚችለውን በርካታውን ትርፍ(surplus) ለራሱ
ከስብሰባ በኋላ ለማህበራዊ Aገልግሎት የሚውል ገንዘብ (collective goods) የማይተው
መንግስት ነው፡፡ ይህም የIኮኖሚ Eድገትን ቀፍድዶ የሚይዝ ነው፡፡ ይህንን የመንግስት
Aይነት "Aዳኝ" (predatory) በማለት ፒተር.ቢ.Iቫንስ የተባለ የ(ማህበራዊ ሳይንስ
ባለሙያ) ይጠራዋል፡፡ የዚህ Aይነቱ መንግስት ለታዳኝ(prey)ምንም Aይነት ርህራሄ
የሌለው ያገኘውን ታዳኝ ሁሉ የሚበላ ነው፡፡ የሞቡቱ ሴሴሴኮ ዘመን ዛየር መንግስት
በዚህ ይገለፃል፡፡ ሌሎች የመንግስት Aይነቶች የIንቨስትመንት Eንቅፋቶችን በማስወገድ
Iንቨስትመንት Eና ንግድ Eንዲስፋፋ የሚያደርጉ ናቸው፡፡ Aንዱ ንግድ ሌላውን
Eየወለደ Eንዲስፋፋ የሚያደርግ የረዥም ጊዜ ስራ ፈጣሪያዊ Eይታ (entrepreneurial
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perspective) ያላቸው ናቸው፡፡ ከንግድ የሚገኙ Iኮኖሚያዊ Eና ማህበራዊ ጥቅሞችን
ለራሳቸውና ለወዳጃቸው ሳይሆን ለህብረተሰቡ በጠቅላላው Eንዲውል የሚያደርጉ ሲሆን
የIኮኖሚ Eድገትን የሚያቀላጥፍ ናቸው፡፡ ጀንስን ዋይት Eና ዋድ የዚህ Aይነት
መንግስታትን ልማታዊ መንግስት (developmental state)በማለት የሚገልፁት ሲሆን
ጃፖን Eና ሀገራችን በምሳሌነት ትጠቀሳለች፡፡ በመሀል በርካታ Aይነት መንግስታት ያሉ
ሲሆን ሚዛኑ ወደ Aዳኙ የተጠጋና ለልማት Eንቅፋት የሆነው ኪራይ ሰብሳቢ (Rent
seekers) ይባላል፡፡ Aዳኝ Eና ኪራይ ሰብሳቢ የሆኑትን መንግስታት የተመለከትን
Eንደሆነ በንግዱ Aለም ውስጥ ከሚገኙ "ደጋፊዎቻቸው" ጋር በልውውጥ የሚሰሩ
ሆነው Eናገኛቸዋለን፡፡ ይህ የልውውጥ ግንኙነት ገበያው በነፃ Eንዳይሰራ በማድረግ
"ደጋፊ"ን ብቻ የሚወግን ይሆናል፡፡ ይህ በመሆኑም የገበያ ውድድር Aይኖርም፡፡
የሚኖረው ውድድር የኪራይ ሰብሳቢነት ቦታ ለመያዝ ነው፡፡ ክሩገር Eንዳለውም
የመንግስት ቦታን ለመያዝ የሚደረግ ውድድር በከፊልም ለ"ኪራይ ሰብሳቢነት" የሚደረግ
ውድድር ይሆናል፡፡ ንፁሃንም ወደዚህ Eንዲሳቡ ሆኖ የተሳካ(efficient) ንግድ Eና የገበያ
መሳለጥ (dynamism) ያቆለቁላል፡፡
የዚህ Aይነት መንግስት Eድገትን ገትቶ ሃገርን የሚያጠፋ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ መንግስት
በዚህ መልኩ መስራት የሚችል ስለሆነም ብቻ መንግስት Aያስፈልግም Aያስብልም፡፡
ከከራይ

ሰብሳቢው

የተለየ

ልማታዊ

መንግስት

በተቃራኒው

ይሰራል፡፡

ልማታዊ

መንግስትም በገበያ ውስጥ በተለያየ መልኩ ጣልቃ Eየገባ ይሰራል፡፡ መንግስት የቀደመ
ተግባሩን (ማስገደድ) ወይም ውልን የማስፈፀምን ኃላፊነት ብንመለከት Eንኳን በገበያ
ውስጥ በምንም መንገድ ሊገባ Aይገባም የሚባል Aይደለም፡፡ ከቀደሙት ፀሐፊዎች
Aንስቶ Eስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያሉት መንግስት በገበያ ውስጥ ቁርጠኛ Eና ውጤታማ
(determined and effective)ሚና ሊኖረው ይገባል በማለት ይስማማሉ፡፡ ዋይት Eና
ዋድ የተባሉ ፀሐፊዎችም በዚሁ ሐሳብ በመስማማት ወደኋላ ላይ Eያደጉ የመጡ
ሀገራት ውስጥ ያሉ መንግስታት ሚናቸው ስትራቴጂካዊ Aመራር መስጠት ሆኖ የሀገር
ውስጥ Eና AለምAቀፍ ገበያውን በማላመድ ለብሔራዊ Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eንዲውል
በማድረጋቸው

Eንደሆነ

ይገለፃል፡፡

መንግስት

ይህንን

መሰል

ለውጥ

ለማምጣት

ከሚያስፈልጉት ነጥቦች ውስጥ ከላይ የተመለከትነው የውስጥ Aንድነት (Internal
Coherence) Eና ከህብረተሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት በመርህ ላይ የተመሰረተ መሆኑ
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ወሳኝ ናቸው፡፡ Eነዚህን ነጥቦች በተመለከተም ህገ መንግስቱ ከተወዳዳሪነት Aንፃር
የሚከተሉት መርሆዎች Aሉት፡፡
መሪነት
መንግስት ለንግድ Eና Iንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር በተጨማሪ ለዚሁ
Aስፈላጊ የሆኑ ሀብቶችን ጥቅም ላይ Eንዲውሉ ያደርጋል፡፡ (Aንቀጽ 84/1/'(5)) ገበያው
ነፃ ይሁን Eንጂ የመንግስት መሪነት ሚና ግን ወሳኝ ነው፡፡ የጃፖን Eድገት ልምድ
የሚያሳየን ይህንን ሲሆን የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታም መንግስት የመሪነት ሚናውን
Eንዲጫወት ግድ ይለዋል፡፡ ወደ Eድገት ጎዳና ዘግይተን Eየገባን ያለን Eንደመሆናችን
መጠን ሒርሸማን Eንዳለው በፈጠነ Eና በተጠና (less spontaneous and more
deliberate)መንገድ ማድግ ይኖርብናል፡፡ በተፋጠነ መልኩ ለማደግ ብሔር ብሕረሰቦች
Eና ህዝቦች መቁረጣቸውን በህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ ተመልክተናል፡፡ የወረስነው
ታሪክ

በAመዛኙ

ስራ

ከመፍጠር

ይልቅ

ተቀጥሮ

ማገልገል

የሚበዛበት

በመሆኑ

መንግስት ዜጎች ስራ Eንዲፈጥሩ የማበረታታት Eና ሥራ ራሱም የመፍጠር ኃላፊነት
ተጥሎበታል፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 41(6)(7)ስር መንግስት የሥራ Eድል ለመፍጠር
የሥራ ኘሮግራም Eንደሚያወጣ Eና ኘሮግራሞችን Eንደሚያካሂድ ተገልፂል፡፡ መንግስት
በንግድ ስራ መስክ በተመረጠ መልኩ ስራ ፈጣሪ Eና ሥራ ለመፍጠር የሚያስችሉ
ምቹ ሁኔታዎች (enterpreuner State)ነው ማለት ነው፡፡
ጣልቃ መግባት
በሌላ በኩል በየትኛውም ሀገር Eንደሚያጋጥመው ሁሉ በንግድ Eና Iንቨስትመንት
Eንቅስቃሴ ውስጥ የገበያ ጉድለት (market failure) ሊያጋጥም ይችላል፡፡ በሀገራችን
በስፋት ሊያጋጥም ይችላል፡፡ ይህንን ጉድለት ገበያው Eና ተዋንያኑ በተለይ ሊፈቱት
ይጠበቃል፡፡ ይሁን Eንጅ ከAጭር ጊዜ Aንፃር መንግስትም ይህንን ጉድለት ለማስተካከል
ጣልቃ መግባቱ Aይቀርም፡፡ ለምሳሌ ገበሬዎች Eና Aርብቶ Aደሮች በገበያ ካላቸው
ልምድና Eውቀት የተነሳ የገበያው ዋጋ ለምርት ካደረጉት AስተዋፅO ጋር የተመጣጠነ
ክፍያ ሊፈጸምባቸው ይገባል፡፡ ይህንን ገበያው የሚፈፅመው ሲሆን በAንቀጽ 41/8/
መሠረት መንግስት የሚመራበት መርህም ነው፡፡ የልማት መብትም ዋና Aላማ የዜጎችን
Eድገት ማረጋገጥ መሠረታዊ ፍላጎታቸው Eንዲሞላ ማድረግ በመሆኑ የግል ባለሀብቶች
በማይገቡባቸው ወይም ቢገቡባቸውም በዚህ መሠረት
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Eንዲሁም በሌሎች የንግድ ጉዳዮች ላይ መንግስት ንግዱን የመምራት Eና የመቆጣጠር
ኃላፊነት ተጥሎበታል:: (የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 43/1/' 3' 51/4/'9'12 ለAብነት
ይመልከቱ፡፡) ንግድ Eና Iንቨስትመንት በነፃ ገበያ ውስጥ በጠንካራ የውድድር መንፈስ
ብቻ ካልተመራ በውጤቱ Aንደኛው Aቅራቢ Eና ተወዳዳሪ ብቻ ያለAግባብ መጠቀሙ
Aይቀርም፡፡ ይህ ደግሞ ሀብት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ Eንዲከፋፈል የማያደርግ በመሆኑ
መንግስት በህገ መንግስት Aንቀጽ 89/2/ በተቀመጠው ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍልን
ማረጋገጥ መርህ መሰረት ጣልቃ ሊገባ ይገባዋል፡፡
መንግስት ጣልቃ ሊገባ የሚገደድበት ሌላው ምክንያት ልማታዊ መንግስት Eንዳይሆን
የሚፈታተኑ ተግባራት ሲፈፀሙ ነው፡፡ ይህም የመንግስትን የውስጥ መናበብ (Internal
Coherence) መርህ የሳተ ያደርገዋል፡፡ የህገ መንግስቱን መርህ ማዛባት በመንግስት
ባለስልጣናት

Eና

በንግድ

ድርጅቶች

Eንዲሁም

በግለሰቦች

ሊፈፀም

ይቻላል፡፡

ከመገለጫዎች Aንዱ በግልፅ የሚታወቀው የሙስና ተግባር ነው፡፡ የሙስና ተግባር
ገበያን ለማዛባት ሊፈፀም የሚችል ሲሆን በሌላ በኩል የጉደለን ገበያ ለማስተካከል
መንግስት ጣልቃ በገባ ጊዜም ቢሆን የመፈፀም Eድል Aለው፡፡ ይህንን ለመዋጋት
የሚያስችል ትልቅ መርህ ህገ መንግስቱ Aስቀምጧል፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 12/1/
መሠረት የመንግስት Aሰራር ለህዝብ ግልፅ መሆን Aለበት፡፡ መንግስት በንግድ Eና
Iንቨስትመንት ስራ ውስጥ ጣልቃ ሲገባ Aገባቡ ለህዝቡ በAጠቃላይ ለንግዱ ማህበረሰብ
በተለይ ግልፅ መሆን Aለበት፡፡ ይህንን Aለመፈፀም ኃላፊነትን ማጓደል Eና ህገ
መንግስትን መጣስ ነው፡፡ ኃላፊነቱን የሚያጓድል የዚህ Aይነቱ ኃላፊ ደግሞ በAንቀጽ
12/2/ መሠረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡ ከኃላፊነቱ Eንዲነሳ በህዝቡ Eና በመንግስት ሊጠየቅ
ይችላል Aንቀጽ 12/3/፡፡ የስነ ምግባር Eና የፀረ ሙስና ኮሚሽን በወንጀል ድርጊት
በፍ/ቤት ሊጠይቀው ይችላል፡፡ (በፍ/ብሐር ህግ ቁጥርግ 2A33 መሠረትም በፍ/ብሔር
የሚያስጠይቅ ጥፋት ነው)፡፡ Eንደሁኔታውም በፍ/ብሔር ክርክር ሊጠየቅ ይችላል፡፡
ገበያው Eንዲዛባ ያደረገው ግለሰብ ወይም የንግድ ድርጅት በሆነ ጊዜም በተመሳሳይ
መልኩ ይጠይቃል፡፡ ለዚህ Eንደ ምሳሌ ሊጠቀሱ የሚችሉት በነፃ ገበያ ስርዓት ውስጥ
ሰዎች

በንብረት

የመጠቀም

መብታቸው

Eንዳይከበር

የሚያደርጉ'

የማስገደድ'

የማታለልና' የማሳሳት Eና የመሳሰሉት ተግባራት ናቸው፡፡ Eነዚህን መሰል ተግባራት
ለመቆጣጠር መንግስት የወንጀል ክስ በመመስረት ገበያውን ለማረጋገት ጣልቃ ይገባል፡፡
በተለምዶ የደረቅ ቼክ የሚባሉ' የAራጣ' ብድር' የታሪፍ ማጭበርበር' የግብር ስወራ'
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የVAT

ክፍያን

ለራስ

ማስቀረት

Eና

የመሳሰሉት

ተግባራት

ገበያውን

የሚያዛቡ

ከመሆናቸውም በላይ ወንጀል በመሆቸው ለፍ/ቤቱ የሚቀርቡ መሆናቸው ይታወቃል፡፡
የነፃ ገበያ ስርዓት ጀማሪዎች Eንደመሆናችን መጠን የዚህ Aይነት ክሶች ተበራክተው
መቀጠላቸው Aይቀርም፡፡ ወደፊት የሚፈፀሙ ወንጀሎችም ከለመድናቸው ወንጀሎች
የተለዩና

የማታለል

ይዘት

ያላቸው

ውስብስብ

Eና

በIኮኖሚ

Aደጋ

Eየሆኑ

መምጣታቸው Aየቀርም፡፡ ስለሆነም መንግስትም በዛው ልክ Eና Aይነት ጣልቃ መግባቱ
ግድ ይሆናል፡፡ በሌላ በኩል ግለሰቦች (የንግድ ድርጅቶች) በፍ/ብሔር ክስ ሊቀርብባቸው
ይችላል፡፡ ያልተከፈለ ግብር Eንዲከፈል' በድርጊታቸው ያደረሱት ጉዳት በተመጣጣኝ ካሳ
Eንዲመለስ በፍ/በሔር ጉዳይ ይጠይቀሉ፡፡ በንግድ Eና Iንቨስትመንት የተሰማራ ሰው
በዚሁ ስምሪት የተነሳ በሌላው ሰው ላይ ጉዳት Eንዳያደርስ የፍ/ብሐር ክልከላ ያሉበት
ከመሆኑ በላይ በንግድ ህጉ መሠረት "ነጋዴ" የሚሰኝ በመሆኑም በሙያው የተደነገጉ
የንግድ ደንቦችን መጠበቅ ይገባዋል፡፡ ይህንን ባይፈፀም በፍ/ብሔር ህግ ቁጥር 2A31
መሠረት በመስኩ ሙያዊ ጥፋት መፈፀም ነው፡፡ በንግድ ስራ ላይ የሚደርስ ጉዳት
በገንዘብ ብቻ ላይካስም ስለሚችል Aግባብ ባለው በሌላ Aኳኋንም Eንዲካስ ጥያቄ
ሊቀርብ ይችላሉ፡፡ የጠፋ ስም Eንዲመለስ፣ የተወሰደ Eቃ ከኪሳራ ጋር Eንዲተካ ወይም
በAይነት Eንዲመለስ፣ ጉዳት Eያደረሰ ያለው ድርጊት Eንዳይቋረጥ ወይም Eንዳይጀመር
Eንዲሁም ተገቢ ያልሆኑ ውድድሮች Eንዲቆሙ ለማዘዝ ይችላሉ (ቁ.2118 - 2122)፡፡
በሌላ በኩልም በሰው ጉልበት ወይም ሀብት ያላግባብ የበለፀገ ሰው ጉዳት በደረሰበት ሰው
ኪሳራ መክፈል Eንዳለበት የፍ/ብሐር ሕግ ቁጥር 2162 Eና ተከታዩች ቁጥሮች
ይደነግጋሉ፡፡ ይህ ጥፋት በህገ መንግስት ላይ የተደነገገውን ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል
መርህ የሚጥስ ነው፡፡ Eነዚህ Eና መሰል መብቶች ውል ሳይኖር ለደረሰ ጉዳት Aግባብ
ያላቸው ሲሆን በጥንቃቄ መፈፀማቸው የገበያ ጉድለትን በማስተካከል Eጅግ Aስፈላጊ
ናቸው፡፡ የንግድ Eንቅስቃሴ Aሳሳች Eንዳይሆን የሚያስችሉ ድንጋጌዎች በተመሳሳይ
በንግድ ህጎቻችን ውስጥ ይገኛሉ፡፡ Eነዚህን በቀጥታ የማስፈፀም ኃላፊነት የፍትህ
Aካላት ሲሆን መንግስት ገበያውን ለማስተካከል በዚህ ረገድ ያሉት ኃላፊነት

የንግድ

Eና Iንቨስትመንት ስርዓት በገበያ ውስጥ ያላቸው ሚና በAግባቡ የተረዳ ጠንካራ
የፍትህ ስርዓትን መገንባት ነው፡፡ ይህ ዘርፍ ከዘርፉ የተጠያቂነት ማEቀፍ ለ"ኪራይ
ሰብሳቢነት" ለመዋጋት Aስተማማኝ መሠረት ናቸው፡፡ ዝርዝሩ በሌላ ህግ የሚታዩ
ቢሆንም የውል ሳይኖር ኃላፊነት ህግ በAግባቡ ከተፈፀመ ወንጀልን ለመከላከል ብቻ
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ሳይሆን በህገ መንግስቱ ላይ የተመለከተውን በህይወት የመኖር Eና Aካል ላይ ጉዳት
Eንዳይደርስ የመጠበቅ መብትንም በሚገባ ማስከበር ያስችላል፡፡
መንግስት በፍትህ ስርዓቱ ውስጥም ሆነ በAስተዳደሩ (ቢሮክራሲው) ውስጥ የሚሰሩ
ሰራተኞች በብቃታቸው Eና በታታሪነታቸው የተመሰገኑ ከሙስና የፀዱ መሆናቸውን
በምልመላ በስርዓቱም ሆነ በግልፅነት Eና ተጠያቂነት Aሰራሩ ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡
የበቃ (meriterious) ባለሙያ Eና ኃላፊ መኖር የልማታዊ መንግስት Aንዱ መገለጫ
መሆኑን ፀሐፊዎች ያሰምሩበታል፡፡ መንግስት የውስጥ Aወቃቀሩ ይህንን ያዘለ መሆኑ
በገበያ ውስጥ መቼ Eና በምን ሁኔታ ጣልቃ ይግባ የሚለውን በተጠናከረ መልከ
Eንዲመልስ ያደርገዋል፡፡
ሌሎች መርሆዎች
መንግስት በንግድ Eና Iንቨስትመንት ውስጥ የሚገባበት ሌሎች የህገ መንግስት መርህ
የEኩልነት Eና ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል መርህ ናቸው፡፡ ነጋዴ በውድድር Aለም ገበያ
ውስጥ በመግባት ከመወዳደር ይልቅ በተለያዩ የድጎማ ማበረታቻዎች (በታክስ ክፍል
ውስጥ Eንመለከተዋለን) ለመንጠላጠል የመፈለግ Aዝማሚያው ቀላል Aይሆንም፡፡
በሀገራችን በተለይ በውድድር ለመስራት የቀደሙ ስርዓቶች ያልፈቀዱና Aመለካከታችን
በዚሁ ያልተቀረፀ በመሆኑ ችግሩ ሰፈ ነው፡፡ በቀላሉ ምሳሌ የባንክ ወለድ ይሰረዝልኝ
በማለት ከሚጠይቀው Aንስቶ ከታክስ ነፃ ልሁን Eያለ በተለያየ ደረጃ ጥያቄ የሚያቀርብ
በርካታ ነው፡፡ ይህ ቢፈፀም ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን የሚያደናቅፍ' የEኩል Eድል
መርህን

የሚነካ

በመሆኑ

Aይበረታታም፡፡

ከህገ

መንግስቱ

መርህ

Aንፃር

ይህ

የማይበረታታ ሲሆን ባለሀብቱ (ነጋዴው) ወደ ብሔራዊ Eና AለምAቀፍ ገበያ መግባት
ይችል ዘንድ ግን መጠናከር ይገባዋል፡፡ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ነጋዴው ለዚህ
ደረጃ ለመብቃቱ ሊጠናከር የሚችለው ያለንን ውስጥ የካፒታል Aቀም በቁጠባ Eንዲሁም
ያለንን ስፊ የሰው ጉልበት በስፋት መጠቀም ሲቻል ነው፡፡ የማክሮ Iኮኖሚውን
ማረጋጋት'

Aሰራሩ

ሁሉ

የገበያ

ውድድርን

የሚያጠናክር'

የህግ

ማEቀፎች

Eና

ትርጉማቸው ይህንን ሁሉ የሚደግፍ Eንዲሆን ማድረግ' ስለታክስ በተመለከተው
ክፍል Eንደተመለከተው የግብር ስርዓቱ ልማታዊውን የሚበረታታ ማድረግ' በምዝገባ
(ለንብረት' ውል' ንግድ' ሂሳብ' መሠረታዊ መረጃ' ---)የተጠናከረ ስርዓት መዘርጋት'
የረዥም ጊዜ ንግድ Eና Iንቨስትመንትን የሚያበረታታ በመረጃ የታገዘና ብቃት ያለው
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የፋይናንስ ስርዓት(ባንክ' Iንሹራንስ' ጡረታ' ዋስትና' ባንክ ነክ Aገልግሎት- - )መዘርጋት Eና ጠንካራ Eና Aስተማማኝ የመሰረተ ልማት Aገልግሎት ማቅረብ
ካፒታልን ጉልበትን በAግባቡ ለመጠቀም ያስችላል፡፡ ጠንካራ የፍትህ ስርዓት Aለ
ለማለት ይህንን የንግዱን መሳለጥ

የህብረተሰቡ Eና የነጋዴውን ሚና በጥንቃቄ Eና

በዝርዝር ተረድቶ ለIኮኖሚ Eድገት የበኩሉን AሰተዋፅO ሲያበረክት ሊታይ ይገባዋል፡፡
ለማጠቃለል ህገ መንግስቱ በህግ የበላይነት መርህ ላይ የተመሰረተ መሆኑ በመግቢያው
ላይ ተሰምሮበታል፡፡ በንግድ Eና Iንቨስትመንት Eንቅስቃሴ ውስጥም የተፋጠነ Eድገት
ለማምጣት መሠረቱ ህግን መሠረት ያደረገ Aካሄድ (law based approach)ነው፡፡
በዚህ መሠረት በመንግስት የሚወጡ የንግድ Eና Iንቨስትመንት ህጎች Eንደ ክር
በመሆን

የIኮኖሚ፣ፖለቲካዊ፣

Aላማዎችም

ግልፅ

Eና

Eና

ፍትሐዊ

ማህበራዊ

በሆነ

Aግባብ

ግቦችን

ያስተሳስራሉ፡፡

Eንዲተገበሩ

ይደረጋል፡፡

Eነዚህ
በርካታ

ዲሲኘሊኖችን ያቀፈ በመሆኑም የህግ ባለሙያው ከምጣኔ ሐብት ባለሙያ' ፖሊሲ
Aውጪው' Aስፈፃሚው' ሂሳብ ባለሙያው ጋር በቅርበት Eንዲሰራ ያስገድዳሉ፡፡ ከህግና
ከባለሙያዎች በተጨማሪ ጠንካራ ፋይናንስ ተቋማት Eንዲኖሩን ተቋማቱ ንግድና
Iንቨስትመንትን የሚያበረታቱ ቁጠባን ባህል በማድረግ ውጤታማ በሆነ Aግባብ ጥቅም
ላይ Eንዲውል ስለሚያደርጉ የንግድ Eና Iንቨስትመንት ተግባራት በጠንካራ (Robust)
መሠረት ላይ ይጣላል፡፡ የንግድ Eና Iንቨስትመንት ስርዓታችን ከላይ በተመለከተው
Aግባብ

በመርህ

ወጥነት

ተከተሉ(Sequenced)ይኑረውም

(Coherent)
Eንጂ

Aንዱ

ላይ
ከሌላው

ጋር

ተመስርቶ

ቅደም

በጥበቃ

የተሳሰረ

(interconnected)' በግልፅ Eና ሙስናና AለምAቀፍ ወንጀሎችን በየደረጃው ለማጥፋት
የሚያስችል

Aወቃቀር

Eና

ተቋም

ያለው

Eንዲሁም

የወረስናቸውን

የንግድ

Eና

Iንቨስትመንት ችግሮች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ Eና Aመራር Eየገመገመ (Evaluation)
ለህገ መንግስቱ ግብ መሳካት መስራትን ያለመ ነው፡፡ በተቋሙ ውስጥ ያሉ Aመራሮች
Eና ፈፃሚዎች በAጠቃላይ በተለይ ደግሞ የፍትሕ ስርዓቱ Eነዚህን የህገ መንግስት
መርሆዎች ከንግድ Eና Iንቨስትመንት Aንፃር ያላቸውን የጀርባ ምክንያት በሚገባ
ተረድቶና

ራሱን

Aብቅቶ

ከፈፀመ

የንግድና

Iንቨስትመንት

ማህበረሰብ

Eምነት

(confidence) ማትረፍ የሚችል ሲሆን በዚህም የሀገር Iኮኖሚ በAስተማማኝ መሠረት
ላይ ተጥሎ Eድገቱ Eንዲፋጠን ያደርጋል፡፡
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የመወያያ ጥያቄ
1.

ንግድና Iንቨስትመንትን በተመለከተ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ መርህ ላይ
ተወያዩ፡፡

2.

ህገ መንግስቱ ከንግድ Eና Iንቨስትመንት Aንፃር ግብርና' Iንዱስትሪ' የውጪ
ባለሀብት' መንግሰት Eና የገንዘብ ተቋማትን'
-

Eንዴት ወጥ Aቋም Eንዳለው

-

Eንዴት Eንደሚያስተሳስራቸው

-

ከረዥም Eና Aጭር ጊዜ Aንፃር የሚከተላቸው መርሆዎች

-

Eንደ ጤና (በተለይ HIV/Aids)' ትምህርት ንግድና Iንዱስትሪ ላይ
ያላቸውን Aሉታዊ Eና Aፍራሽ ሚና ተወያይ፡፡ ጠንካራ የፍትህ ስርዓት
መኖሩ

በተ.ቁ

2

ስር

የተመለከቱ

Aካላትን

Eንዴት

ሊያበረታታ

Eንደሚችል Eና በIኮኖሚ Eድገት ምን ፋይዳ Eንዳለው በመዘርዘር
ተወያይ፡፡
3.

በህገ

መንግስቱ

የንግድ

ህግ

ማውጣት

ስልጣን

ለፌዴራል

መንግስቱ

የተሰጠበትን ምክንያት Aብራርተህ ተወያይ፡፡
4.

ከንግድና Iንቨስትመንት Aንፃር የIፌዲሪ መንግስት በምን ይገለፃል? በምን?

5.

ሀገሪቱ በተከታታይ Eያስመዘገበች ባለው የIኮኖሚ Eድገት ውስጥ የፍትህ
Aካላት

ሚና (በAሉታዊ

በEምነታ)ምን

ሊሆን

Eንደሚችል

በማበራራት

ተወያዩበት፡፡

ክፍል ስምንት
ከAሰሪና ሰራተኛ ህግ Aንፃር የህገ መንግስቱ
መሠረታዊ መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች
1.

ጠቅላላ

የAሰሪና ሠራተኛ ህግ ስንል በጥቅሉ የAስተዳደር Aካላት ደንቦች፣ የፍ/ቤት ውሳኔዎች፣
የሌሎች ህጎች ስብስብ ሆኖ የሰራተኛውን Eና Aሰሪውን (ድርጅቱን) የስራ መብት Eና
ገደብ የሚመለከት ህግ ነው፡፡ በሰራተኛ ማህበራት፣ ሰራተኛ Eና Aሰሪ መሀከል Eና
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በመንግስት መካከል ያሉ (የሚኖሩ) ግንኙነቶችን የሚቃኝ (የሚያስታርቅ) ህግ ነው፡፡
ግንኙነቱ የ3ትዮሽ Eና የሁለትዮሽ ሊሆን ስለሚችል በወል Eና በግል የስራ ግንኙነት
ተለይቶ ይጣራል፡፡ የተሻለ የስራ ሁኔታ ፍለጋ Eና የመደራጀት ፍላጎት በሰራተኛው
በኩል Eያደረ መምጣቱ፣ በሌላ በኩል የስራ ዋጋን ዝቅ የማድረግ የAሰሪ ፍላጎት
የፈጠሩት ፍትጊያ Eና ትግል ለህጉ መዳበር AስተዋፅO ማድረጋቸው ይነገራል፡፡ የAሰሪና
ሰራተኛ ህግ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚካሄዱ የተለያዩ ትግሎች ውጤት ነው፡፡ ህግ
የትግሉ ውጤት ብቻ ሣይሆን ትግሉ የህጉ Aካል (Component) ነው፡፡
Aለማችን ላለፉት Aስርት Aመታት ይበልጥ Eየጠበበች Aንድ ማህበረሰብ የሚኖርበት
የምትመስል መንደር መምሰሏ ተደጋግሞ የተገለፀ ነው፡፡ የግሎባላይዜሽን ዘመን ነፃ
የIኮኖሚ

ስርዓትን

በተመሳሳይ

መልኩ

Aስፋፍቷል፡፡

ነፃ

የሰራተኛ

ዝውውርም

Eንዲኖር Aድርጓል፡፡ ነፃ የሰራተኛ ዝውውር ማለት ግን ለሰራተኛው የሚከፈል የጉልበት
ክፍያ ከስብEና ውጪ ምክንያታዊ ያልሆነ ሊሆን ይችላል ማለት Aይደለም፡፡ የስራ Eና
ንግድ ግንኙነት ከዚህ በላይ ከመሠረታዊ የሰው ልጅ መብት Aንፃር መታየት ያለበት
ነው፡፡ ሀገራችን የተቀበለችው Aለም Aቀፍ የሰብAዊ መብት ስምምነቶች(Covenants)
Eና ሁሉ Aቀፍ የሰብAዊ መብት ድንጋጌ መግለጫ (Universal Declaration Of
Human Rights) Eነዚህን መብቶች ይዘዋል፡፡ የንግድ ነፃ መሆን (liberalization of
trade)
ለጉልበት

Eና

የIንቨስትመንት

ብዝበዛ

መስፋፋት

Eንዳይዳርጉት

በማሰብ

የሰራተኛን

መደራደር

የተቀመጡ

Aቅም

ድንጋጌዎች

በማሳጣት

(ስምምነቶች)

ይከበራሉ፡፡ ከEነዚህ ስምምነቶች ውስጥ በተለይ Aሰሪና ሰራተኛን የሚመለከተው
የAለምAቀፉ ሥራ ድርጅት International Labour Organiation (IL0) ስምምነቶች
ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ይህ ስምምነት መሠረታዊ መርሆዎችን የያዘ ሲሆን ድንጋጌዎቹም
በመሠረቱ በየትም ሀገር ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ ሁሉ ተፈፃሚ የሚሆኑ ናቸው፡፡
የAፈፃፀሙ ሁኔታ ግን Eያንዳንዱ ሀገር በደረሰበት ማህበራዊ Eና Iኮኖሚያዊ የEድገት
ደረጃ Aንፃር የሚወሰን ነው፡፡ ይህ የተለማጭነት (Principle of Flexibility) መርህ
በኋላ የመጣ ሲሆን Aለም Aቀፍ የስራ ደረጃዎች Aፈፃፀም የየሀገሩን የEድገት ደረጃ
ልዩነት መሠረት በማድረግ Eንደ ምቹነታቸው መፈፀም Eንዳለባቸው የሚያስገነዝብ
ነው፡፡ የEድገት ደረጃ ልዩነት ግን በጋራ መደራደር Eና የመሰብሰብ ነፃነት ላይ፣ በግዳጅ
ስራ ላይ፣ በቅጥር Eና በደመወዝ ክፍያ ላይ ልዩነት Aለማድረግ Eና የህፃናት ጉልበት
ላይ የተደረሱ Aለም Aቀፍ ስምምነቶችን ለመጣስ ይቅርታ የሚያሰጡ Aይደሉም፡፡
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Eነዚህ ድንጋጌዎች በILO ስምምነቶች ውስጥ ብቻ ሳይሆን በ1966 በወጡት Aለም
Aቀፍ የሰብAዊ መብት ስምምነቶች ውስጥም ተካተው ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ የ1966
Iኮኖሚ፣ ማህበራዊ Eና ባህላዊ ስምምነት ሰነድ በAንቀፅ 6 ስር ስራን በነፃ ፈቃድ
መምረጥ (free choice of employment)፣ በAንቀጽ 7 ስር ተስማሚ Eና ተገቢ (just)
የሆነ የስራ ቦታ ሁኔታ ማግኘትን፣ በAንቀጽ 8 Eና 9 ስር የመሰብሰብ Eና በጋራ
የመደራደር (bargaining) መብትን Eንዲሁም በAንቀጽ 1A ስር የህፃናት ጉልበት
ብዝብዛን ማጥፋትን የሚመለከት ድንጋጌዎችን ይዟል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የሲቪል Eና
የፖለቲካዊ መብቶች ስምምነት በAንቀጽ 8 ሰር Eንደባርነት' በግዴታ Aገልጋይነት
(servitude) የመሳሰሉት የግዳጅ ስራዎች የተከለከሉ መሆናቸው ሲደነገግ የ1989
ህፃናት ስምምነት በበኩሉ ስለህፃናት ጉልበት፣ ህፃናትን Aደገኛ በዝባዥ ጤናማ ካልሆኑ
የስራ ሁኔታዎች ለመጠበቅ፣ የወደፊት የትምህርት Eድላቸውን (prospectus)Aደጋ ላይ
ከሚጥል ስራ የመጠበቅ፣ ሀገራት Aነስተኛ የህፃናት ሥራ Eድሜ ከመወሰን ባለፈም
የስራ ሁኔታዎቻቸውና ጊዜው(ሰዓት) በልዩ ሁኔታ ተወስኖ ቁጥጥር Eንዲደረግበት
የሚያስገድድ ድንጋጌዎችን የያዘ ነው፡፡
በILO ስምምነቶች Eና በቀሪ AለምAቀፍ ስምምነቶች መሀከል ያለው መወራረስ
የሚያሳየን የስራ ሁኔታን በተመለከተ የወጡት ስምምነቶች AለምAቀፋዊ' ሆነው
በሁሉም Iኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ Eና ባህላዊ ሁኔታዎች ውስጥ ተፈፃሚ
መሆን Eንዳለባቸው ነው፡፡ በ1945 የተቋቋመው የተባበሩት መንግስታት Aባል ሀገራትም
Eነዚህን መርሆዎች ዘርን፣ ፆታን፣ ቋንቋን፣ ኃይማኖትን መሠረት በማድረግ ልዩነት
ሳያደርጉ Eንዲከበሩ የማድረግ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል፡፡
የስምምነቶች መሠረት በርካታ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ለሰው ልጅ ሊሰጠው የሚገባው
ክብር (Dignity) ሲሆን በተለይም የሰው ልጅ በስራ ቦታ Eና በስራ ላይ ሊኖረው
የሚገባው ክብር ነው፡፡ ይህ "ጉልበት ሸቀጥ" Aይደለም በሚለው Aባባል የሚገለፅ ነው፡፡
በሌላ

በኩል

የነፃ

Iኮኖሚ

ድርሻቸውን(fair share)

የሚያስገኘው

ጥቅም

ሰራተኞች

ፍትሐዊ

የሆነ

ያገኙ ዘንድ የEነዚህ መሠረታዊ መብቶች መከበር Aስፈላጊ

ነው:: ነፃ መሆን የማያልፋቸው መለኪያዎች (Standards)የግድ ያስፈልጉታል፡፡ በነፃ
ገበያ ስርዓት ውስጥ ጉልበት Eንዲለማ Eና በነፃነት የመዘዋወር ዋስትና Eንዲያገኝ
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የሚያስችሉ ናቸው፡፡ በሌላ ጎኑ ሲታይም ለነፃ Iኮኖሚ Eድገት መጠናከር ከፍተኛ
AስተዋፅO ያበረክታል፡፡
በሀገራችን በተለይ ከ1941 (በኋላ) የIንዱስትሪ ማቆጥቆጥ ጋር ተያይዞ በደመወዝ ላይ
የተመሰረተ የሥራ ግንኙነት መጀመሩ ይነገራል፡፡ ይህ ጊዜ ሰራተኞች የተናጠል ሳይሆን
የጋራ Eንቅስቃሴ ለጋራ ጥቅም ጠቃሚ መሆኑን የተረዱበት ነው፡፡ ይሁን Eንጂ በዚህ
ጊዜ የነበረው የጋራ ጥቅም Eንቅስቃሴ በህብረተሰቡ ውስጥ በስፋት ከሚታወቁት
መረዳጃ ማህበራት (Eድር' Eቁብ . . .) Aስተሳሰብ ብዙም ያልዘለለ ሆኖ ሰራተኛን ከስራ
Aደጋ፣ ስንብት Eና ህመም የተነሳ የሚደርሱበትን ችግሮችን ለመርዳት ያለሙ ነበሩ፡፡
የዚህ ፍላጎት በተለይ Eንግሊዝ በሀገራችን በነበረችበት ወቅት የፈረንሳይ Iትዮጵያ
ምድር ባቡር ሰራተኞች ማህበር Eንዲመሰረት ያደረገ ሲሆን በኋላ ላይም የማህበር
ምስረታን የሚያጠናክር የፋብሪካዎች Aዋጅ(A.ቀ. 58/36) ወጥቷል፡፡ ይህ ህግ በስፋት
በስራ ላይ ሳይውል በ1966 ተሽሯል፡፡ ይህ በEንዲህ Eንዳለ የሰራተኛ ማህበር ምስረታን
የሚደግፍ ህግ ከጊዜ በኋላ የወጣው (የተሻለ) በ1955 ህገ መንግስት ነው፡፡ ይሁን Eንጅ
የህገ

መንግስቱን

ድንጋጌ

ስራ

ላይ

የሚያውል

ህግ

Eና

መመሪያ

ባለመውጣቱ

በመንግስት ሆነ በሰራተኛው ላይ የAሰሪና ሠራተኛው ድንጋጌ "መጠራጠርን' ጥንቃቄ
መውሰድንና Eምነት ማጣትን ፈጥሮ" ነበር፡፡ በሰራተኛ Eና Aሰሪ መሀከል የሚነሳ
Aለመግባባት የሚፈታበት መድረክ ያልነበረ በመሆኑም ሰራተኞች Aቤቱታቸውንና የህግ
ጥያቄያቸውን በሰልፍ ቤተ መንግስት ከማቅረብ ያለፈ Aማራጭ Aልነበራቸውም፡፡ ችግሩ
የፈጠረው ግፊት የሰራተኛው ግፊት Eየጨመረ መምጣት፣ የተደራጀ ሰራተኛ Eና Aሰሪ
ባለመኖሩ ሀገሪቱ Aባል በሆነችበት ILO ውስጥ መሳተፍ Aለመቻሏ፣ ከAፍሪካ የዚህ
መሰል ህግ የሌላት ብቸኛ ሀገር መሆኗ፣ የውጪ Iንቨስትሜንት ለመሳብ የነበረ ፍላጎት
በተከታታይ ለወጡ የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች Eንደምክንያት ይጠቀሳሉ፡፡ በዚህ መልኩ
ከወጡ የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች ውስጥ በ1952 የወጣው የፍ/ብሔር ህግ፣ የAሰሪና
ሰራተኛ Aዋጅ መሠረታዊ የሥራ ሁኔታ ደንብ፣ ትEዛዝ ቁጥር 27/54፣ Eንዲሁም
ከ1954

Eስከ

1958

የወጡ

ልዩ

ልዩ

ደንቦች፣

ትEዛዞች

Eና

የህግ

ክፍል

ማስታወቂያዎች ይጠቀሳሉ፡፡
በዚህ ዘመን ሰራተኛ ማን ነው? የሰራተኛ ግዴታ ምንድን ነው? በምን ሁኔታ
ይሰራበታል? የሙከራ ቅጥር ጊዜ በምን ሁኔታ ይፈፀማል? የክፍያ ሁኔታ በምን
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መልኩ ይፈፀማል? በበዓላት ቀን ስለሚኖር ክፍያ Eና ስራ? የትርፍ ሰዓት ክፍያ በምን
መልኩ ይፈፀማል? Eረፍት Eና Aይነቶቹ? የሥራ ላይ Aደጋ Eና በሽታ? Eና ሌሎች
ጥቅሞች ካሉ የሚመሩት በ1952 የፍ/ብሔር ሕጉ ነበር፡፡
Aስገዳጅ ባይሆንም የስራ ክርክሮችን በማስታረቅ የሚፈታ Aካል በወቅቱ "በሕዝባዊ
Eድገትና የማህበራዊ ኑሮ ጉዳይ ሚኒስቴር"

በመባል የሚታወቀው መ/ቤት ውስጥ

ለተቋቋመ የሥራ ክፍል ማቅረብ ይቻለ ነበር፡፡ በኃላ ላይ የተቋቋመው Aሰሪና ሰራተኛ
ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ(A.ቁ.21A/56(?))የማስታረቅ' የማገላገል ካስፈለገም የመወሰን ስልጣን
Eንዲኖረው በማድረግ Aዋቅሮታል፡፡ በEርግጥ በወቅቱ የነበሩ ህጎች Eና የህጎች Aፈፃፀም
ከላይ በተገለፁት የግፊት ኃይሎች የወጡ Eንጅ ለውጦቹ ትርጉም ባለው መልኩ
የወጡና

የሰራተኛውን

መብት

ሙሉ

በሙሉ

ያስጠበቁ

Aልነበሩም፡፡

ፀሐፊዎች

Eንደሚስማሙበት ለAሰሪ የወገነ ህግ Eና Aፈፃፀም ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ ደርግ ስልጣን
ከያዘ በተለይ ከAዋጅ ቁጥር 64/68 መውጣት በኋላ ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ ተቀይሯል፡፡
ደርግ ይመራበት የነበረው የወታደራዊ AለምAቀፋዊ ፖርቲ Eና የመደብ ፖለቲካ ህጎች
Eና Aፈፃፀማቸው "ከበዝባዥ Aሰሪ" ይልቅ ወደ ሰራተኛ ያዘመሙ ነበሩ፡፡ ሁለቱ ያለፉት
ዘመናት Aመለካከቶች' Eና ተግባራቸው ወደ ሁለት የተለያዩ ጫፎች የተወጠሩ ነበር፡፡
በዚህ

ረገድ

ካሳለፍነው

የስራ

ባህል

ስንነሳ

መንግስት

Aሁንም

ቀጣሪ

ሲሆን

ከምንከተለው የነፃ Iኮኖሚ ፖሊሲ Aንፃር ግን የመንግስት ሚና ከቀጣሪነት ይልቅ
የመሪነት ሚና ሊላበስ ይገባዋል፡፡ ይህን ዝንባሌ የፍትህ Aካሉ ሊረዳውና በAሰራሩ
በጥንቃቄ ሊያስታውሰው ይገባል፡፡ መንግስት በዋነኛነት ከAሰሪነት ይልቅ የመሪነት ሚና
ሊጫወት የሚገባው ሲሆን በነፃ ገበያ የIኮኖሚ Eና ማህበራዊ ፍትህ ለማምጣት
የሰብዓዊ

Eና

ዲሞክራሲያዊ

መብቶች

ከሰራተኛ

Aንፃር

መከበራቸውን

ማረጋገጥ

ይሆናል፡፡ ከለውጥ በኋላ ሀገራችን የነፃ Iኮኖሚ ስርዓትን ስትከተል በመካከለኛ ጊዜ
መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ተርታ የመሰለፍ Eንዲሁም ማህበራዊ ፍትህ የነገሰበት
ሀገር ለመገንባት ራEይ ይዛለች፡፡ Eነዚህ ሁለት ቁምነገሮች ከAሰሪና ሰራተኛ ህጎች
Aንፃር መሠረታዊ ናቸው፡፡ ፈጣን የIኮኖሚ ልማት ለማምጣት፣ Aሰሪና ሰራተኛ
በመግባባት Eና በሰለጠነ መንገድ ስራቸውን Eንዲያከናውኑ Eና ግጭቶችን Eንዲፈቱ
ያስፈልጋል፡፡ ከንትርክ Eና ጭቅጭቅ የወጣ Aሰራር ሊከተሉ ይገባል፡፡ ይህ ሲሆን በስራ
Aካባቢ የIንዱስትሪ ስላም ይፈጥራል፣ ሰላሙም በሀገር ደረጃ የመስፋፋት Eድል
ያገኛል፡፡ በAግባቡ የወጡ የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች ማህበራዊ ፍትህ (Social Justice)
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Eንዲነግስ ያስችላሉ፡፡ ህጎቹ ደረጃቸውን የጠበቁ ከሆነ በAለም Aቀፍ ደረጃ ሳይቀር
AለምAቀፋዊ ወንድማማችነት' መግባባት Eና ትብብርን ያነግሳሉ ፡፡ AለምAቀፍ የስራ
ህግን ለማሳደግ Aንድ ወሳኝ ነጥብ ሆኖ ይታይ የነበረው ይኽው የማህበራዊ ፍትህ
ጥያቄ ነው፡፡ AለምAቀፍ የEድገት መለኪያዎችን ስንመለከት ለIኮኖሚ Eድገት ይሰጥ
የነበረው ብቸኛ መመዘኛ ተሻሽሎ በhuman Development index መቀየሩ የIኮኖሚ
Eድገት በቀጥታ ማህበራዊ Eድገትን ያመጣው' የሚለውን Eጅግ Aጠያያቂ ያደርገዋል፡፡
ይህ በመሆኑም የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች በባህሪያቸው የIኮኖሚ Eድገትንና ማህበራዊ
Eድገትን በIንዱስትሪ ሰላም ማምጣት የሚያስችሉ ናቸው፡፡ የIንዱስትሪ ሰላም
ሲፈጠር የሥራ Eድል ይፈጠራል፣ ሰራተኛ የስራ ዋስትና ያገኛል፣ የIንዱስትሪ
መስፋፋት ይኖራል፣ በዚህም የሰራተኛው የሙያ Eና የEውቀት ደረጃ የሚያድግበት
Eድል ይጨምራል፡፡ ሁለቱ የጋራ ጥቅም ያላቸው ሲሆን የAንዱ ጥቅም ሌላውን
Eየመገበ በጋራ የማደግ Eድልን ያሰፋል፡፡ የጋራ ጥቅም Eንደመፈጠሩ ሁሉ የጥቅም
ግጭትም ወይም የፍላጎት ግጭት ሊፈጠር ይቻላል፡፡ ይህ ግጭት በሰለጠነ መንገድ
በድርድር፣ በስምምነት . . . ካልተፈታ የEንዱስትሪው ሰላም ይጠፋና ወደ AለምAቀፍ
ገበያ መግባት ቀርቶ ከሀገር ውስጥ ገበያ የመጥፋት Eድል ይገጥማል፡፡ ይህም በጋራና
የሁሉንም መውደቅ ያስከትላል፡፡ በመሆኑም Aሰሪም ሆነ ሰራተኛ በጋራ ለIንዱስትሪ
ሰላም መስራት፣ በሰላሙ የሚገኘውን Iኮኖሚያዊ ትርፍ በጋራ በመግባባት Eና
በድርድር መካፈል፣ ከክፍፍሉ ሰራተኛ Eውቀቱን ትምህርቱን ታታሪነቱን ክህሎቱን
የበለጠ በማሳደግ የበለጠ ምርታማ (Productive) የሚሆኑበትን መንገድ መፈለግ፣
የሚፈጠሩ Aለመግባባቶችን ሁሉ በሰላማዊ Eና በሰለጠነ መንገድ በመፍታት ወደ Aለም
ገበያ በመግባት ማህበራዊ ፍትህንም ጐን ለጎን ማንገስ ይገባል፡፡ ግንኙነቱ በዚህ መልኩ
ከተቀረፀ በAሰሪዎች መሀከልም ፍትሐዊ የሆነ መልካም ውድድር (Fair competition)
የማምጣት Eድል ይጨምራል፡፡ የAሰሪና ሠራተኛ ህግ በAሰሪዎች Eንዲሁም በAለም
Aቀፍ ደረጃ የሚኖር የገበያ ውድድር ሰራተኛውን ሰለባ በማድረግ የሚፈፀም Eንዳይሆን
ያስችላሉ፡፡ በIኮኖሚ ማደግ ማህበራዊ ፍትህ Eና ሰላም ከማምጣት ጋር ተመዛዝኖ
Eንዲመጣ ያደርጋል፡፡
የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ - መንግስት በAንቀጽ 42 ስር በርካታ የሰራተኛ መብት ድንጋጌዎችን
ይዟል፡፡ የሰራተኛ መብቶች በEነዚህ ድንጋጌዎች ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በAጠቃላይ
የሰብAዊ Eና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ጭምር ያካተቱ ናቸው፡፡ ህገ መንግስቱ Aሰሪና
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ሰራተኛን Aስመልክቶ ከያዛቸው ጉዳዮች ውስጥ መሠረታዊ የሆኑትን Eንደሚከተለው
Eንመለከታለን፡፡
መደራጀት
የጋራ ግብን ለማሳካት የሚፈልጉ ሰራተኞች በተደራጀ መልክ ፍላጎታቸውን ማሟላት
Eንዲችሉ የሰራተኛ ማህበር (Trade Union) መመስረት ህገ መንግስታዊ መብት
Eንደሆነ በህጉ ላይ በግልፅ ተቀምጧል፡፡ ይህ መብት ከመነሻው Iንዱስትሪዎች
የሴቶችን፣

ህፃናትን፣

የገጠር

ሰራተኞችን

Eና

ስደተኞችን

ጉልበት

Eየበዘበዙ

በተስፋፋበት ጊዜ Aስፈላጊነቱ ታምኖበት የሰራተኛ መብት ሆኖ የቀጠለ ነው፡፡ በዚህ
መልኩ የተደራጁ ሰራተኞች የስራ ሁኔታን፣ ሰዓትንና የመሳሰሉ የጋራ ጉዳያቸውን
በተዳራጀ መልኩ ከAሰሪያቸው ጋር በመነጋገር ለመወሰን ያስችላቸዋል፡፡ የድርጅቱ
መሪዎች በሰራተኞች ስም የወል የሆነ የስራ ግንኙነት (Collective bargaining)
ከAሰሪዎች ጋር ለመስማማት ያስችላል፡፡ በዚህ መሠረት የሰራተኛ ደመወዝ፣ የስራ
መመሪያ፣ የAቤቱታ Aቀራረብ ስነ-ስርዓት፣ የቅጥር፣ Eድገት Eና የስንብት Aፈፃፀም፣
የስራ ቦታን ደህንነት Eና ፖሊሲ… ወዘተ በተመለከተ ሊስማሙ ይችላሉ፡፡ ይህ
የመደራጀት መብት በተለይ በሀገራችን Iንዱስትሪ Eየተስፋፋ ባለበት ሁኔታ ያለው
የሰራተኛ ኃይል በሚፈለገው መጠን ያልተማረ Eና ያልተካነ በሆነበት ጊዜ ያላግባብ
Eንዳይበዘበዝ Eና Aነስተኛ ክፍያ Eንዳይቀበል ያስችላል፡፡ የሰራተኛ ማህበር በዋነኛነት
Aላማቸው የስራ ሁኔታቸውን መጠበቅ Eና ማሻሻል ነው፡፡ በሀገራት የሚቋቋሙ
ማህበራት

Aላማቸው

የተለያየ

ቢሆንም

በህገ

መንግስቱ

ውስጥ

የተቀመጡት

Aላማዎች፡ለAባላቱ ጥቅም መስራት፣
ከፍ

ሲል Eንደተመለከተው

የቀድሞ

ማህበራት

ለAባሎቻቸው

ጥቅም

የሚሰጡት

Aባሎቻቸው ከስራ ሲሰናበቱ' ሲታመሙ' Aደጋ ሲደርሳባቸው' Eርጅና ሲያጠቃቸው Eና
መሰል ችግር ሲገጥማቸው ነበር፡፡ ይህ "የወዳጅነት ማህበር" በ"Eድር" Eና መሰል
ተቋማት የሚሰራ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ ማህበራት የAባላቱን "Iኮኖሚያዊ ሁኔታም
ለማሻሻል ይቋቋማሉ" ስለሚል Eነዚህ Aላማዎችም በተዘዋዋሪ ተካተዋል ለማለት
ይቻላል፡፡ በሌላ በኩል ህገ መንግስት የፈቀደው የሰራተኛ መብት ማህበር ማደራጀት ብቻ
ሳይሆን "ሌሎች ማህበራትን" ማደራጀትም ስለሆነ Eነዚህን ህጋዊ Aላማዎች ለማሳካት
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የመደራጀት

ሰፊ

መብት

ሰጥቷል

ለማለትም

ይቻላል፡፡

በዚህ

መልኩ

በማህበር

ለመደራጀት ሰራተኛ ከመሆን በቀር ሌላ ቀዳሚ ፈቃድ Aያስፈልግም፡፡
በተደራጀ መልክ የሰራተኛውን የስራ ሁኔታ ለማሻሻል፣
በማህበር የተደራጀ ሰራተኛ በሥራ ሁኔታ ላይ ያላውን ቅሬታ በስራ ማቆም ማሰማት
ይችላል፡፡ በሌላ በኩል ሰራተኞች ወደ ስራ ቦታ መግባት ቢከለከሉ (Lock out)'
ማህበራት ያላቸውን ቅሬታ በሌላ ማናቸውም ህጋዊ መንገድ ለሚመለከተው ማሰማት
ይችላሉ፡፡ ስለሆነም በማህበር መደራጀት ከግለሰብ በተለየ መልኩ በህገ መንግስቱ
የመስማት መብት (Right to be Heard) ያስገኛል፡፡ ስለዚህ ማህበራት "Juridical
Person" Aይነት ነው ለማለት ይቻላል፡፡
ማህበራት የሰራተኛውን የሥራ ሁኔታ ለማሻሻል ይጠቅማሉ፡፡ ማህበራት በመሰረቱ
ለዚህ ሁኔታ ይቋቁሙ Eንጂ የAባላት ጥቅም በAሰሪ ወይም በሌላ ድርጅት(ሌላ
የሰራተኛ ማህበር) ቢነካ ጥቅሙን ለማስጠበቅም መደራደር ይችላሉ፡፡
የማህበራት ጥቅም የሚሻሻለው በህግ ጭምር ስለሆነም በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ህግ
Eንዲወጣ የPromotion ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ይቻላል፡፡ ነገር ግን የፖለቲካ ቅስቀሳ
ማድረግ'

የፖለቲካ

ፖርቲን

Eና

Aባሉን

በገንዘብ

መደገፍ

Eና

በመሳሰሉት

Eንቅስቃሴዎች ውስጥ Eንዲሳተፉ ህጉ Aይፈቅድም፡፡
በህገ

መንግስቱ

የተመለከቱት

Eነዚህ

መብቶች

በተደራጁ

ሰራተኞች

የተፈቀዱ

በመሆናቸው በማህበር የተደራጀ ሰራተኞች ካልተደራጁት በዚህ ረገድ የተሻለ ጥቅም
ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው፡፡ ይህ ጥቅም ግን በህግ ከተቀመጠው Aነስተኛ ጥቅም በላይ
ባለው ላይ የሚገኘውን የሚመለከት ብቻ ነው፡፡ ሰራተኞች ካለመደራጀት ከሚመጣ
መድልዎ(anti-union discrimination) የተጠበቁ ናቸው፡፡
Eኩልነት
በህገ መንግስቱ ውስጥ 7 ዓይነት ስታንዳርድ የሚወጣባቸው መብቶች የተጠቀሱ ሲሆኑ
ከመብቶች ውስጥ ሴቶች ለተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፍያ የሚከፈላቸው መሆኑ
Aንዱ ነው፡፡ "ክፍያ" የሚለው ቃል በዝርዝር ህግ የሚወሰን ከስራ ግንኙነት የተነሳ
በማናቸውም
የሚያካትት

መልክ
ሲሆን

የሚከፈል
በስራ

ቦታ

ደመወዝ
ፆታን

Eና

መሠረት

ተጨማሪ
በማድረግ

ማናቸውም

ክፍያዎችን

Aድልዎ

Eንዳይፈፀም
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የሚከለክል ነው፡፡ የAለም Aቀፍ የስራ ድርጅትም (ILO) ይህንን መብት በኮንቬንሽን
ቁጥር 1AA ራሱን ችሎ Eንዲወጣ Aድርጓል፡፡ AለምAቀፍ የሥራ ድርጅት በ1998
ካወጣው የስራ ቦታ መሠረታዊ መብቶች Eና መርሆዎች ውስጥም ይኽው በቅጥር Eና
በስራ ላይ መድልዎን የሚያስቀረው መርህ Aንዱ ነው፡፡ ይህ መብት በተለይ በዚህ
መልኩ ሲደነገግ Aለም Aቀፍ ሰነዶች የሰውን ልጅ ክብር፣ ሰው በመሆን ብቻ የሚገኝ
ሌሎች መብቶች፣ የEኩልነት ድንጋጌዎች በሙሉ ሴቶች ከወንዶች Eኩል በፖለቲካው፣
Iኮኖሚው፣ ባህላዊ፣ ማህበራዊ Eና ማናቸውም መስክ Eኩል መሆናቸውን Eያስታወሱ
ነው፡፡ ይሁን Eንጂ በድህነት ውስጥ በተለይ ሴቶች ምግብ፣ ጤና፣ ትምህርት፣
ስልጠና፣ የቅጥር Eድል የማግኘት Eድላቸው በተግባር የሚቀንስ ከመሆኑ በላይ ይህ
ልዩነት ሴቶች ሙሉ Aቅማቸውን ተጠቅመው ለራሳቸው ስብEና ብሎም ለቤተሰባቸው
Eና ለራሳቸው Eድገት ማበርከት ያለባቸውን ሚና Eንዳያበረክቱ ያደርጋቸዋል፡፡ ይህ
በመሆኑም ለተመሳሳይ ስራ ተመሳሳይ ክፍያ ሊፈፀም ይገባዋል የሚለው በተለይ ህገ
መንግስታዊ Eውቅና Aግኝቶ Eንዲደነገግ ሆኗል፡፡ በሌላ በኩል በህገ መንግስቱ Aንቀጽ
25 ስር ሁሉም ሰው በፆታ ልዩነት ሳይደረግበት በህግ ፊት Eኩል መሆኑ' Eኩል የህግ
ጥበቃና ዋስትና የማግኘት መብት Eንዳለው ተደንግጓል፡፡ ይህ መብት በAንቀጽ 35
ስርም ተደንግጓል፡፡ መብቱ

በተለይ ከAሰሪና ሰራተኛ ህግ የEኩልነት Aፈፃፀም Aንፃር

ሲታይ'


የመስራት የማይገፈፍ መብት(Right to work)'



ለመስራት (በቅጥር) Eኩል Eድል የማግኘት መብት(ከድጋፍ ርምጃ ጋር)'



ሙያና ስራቸውን በነፃነት የመምረጥ መብት& የማደግ' የስራ ዋስትና . .
. Eና ሌሎች ጥቅሞችን በተመሳሳይ የማግኘት'



የማህበራዊ ዋስትና የማግኘት መብት'



ከስራ ቦታ Aደጋ/ህመም/ የመጠበቅ

Eና የመሳሰሉትን ያለ Aድልዎ የማግኘት መብትን የሚያካትት ሲሆን በEርግዝና'
ወሊድ…ጊዜ ልዩ ድጋፍ የማግኘት መብትን ያካትታል፡፡ Eነዚህን ዝርዝር መብቶች የህገ
መንግስቱን

መርህ

ተከትሎ

በA.ቁ.

377/96

Aንቀጽ

87

Eና

ተከታዮች

ስር

ተደንግገዋል፡፡
ምቹ የሥራ ሁኔታዎች
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ሰራተኛ የሥራ ሰዓት፣ Eረፍት፣ የመዝናኛ ጊዜ፣ የEረፍት ቀኖች፣ በህዝብ በዓላት
ቀናት ደመወዝ የማግኘት፣ ጤናማ Eና Aደጋ የማያደርስ Aካባቢ የማግኘት መብት
Aለው፡፡ Eነዚህ መብቶች በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 42/2/ ላይ በጥቅሉ የተቀመጡ ሲሆን
በዝርዝር

ህግ

(በህብረት

ስምምነት)

"በAግባቡ

መወሰን"

Eንደሚገባ

በመርህ

Aስቀምጧል፡፡ ይህ የሰራተኛ መብት በህገ መንግስቱ ውስጥ Eውቅና ሲያገኝ በጊዜ'
በገንዘብ. . . ተለውጦ ሰራተኛው የሚያገኘው የመብት ጥቅም ግን በዝርዝር ህግ
የሚወሰን ነው፡፡ በዝርዝር በሚወሰንበት ጊዜ "በAግባቡ"(Reasonably) የተወሰነ መሆኑ
የህገ መንግስቱ መርህ ነው፡፡ በዚህ መሠረት ደመወዝ ሲወሰን(Aነስተኛ ዝቅተኛ Aንስቶ)
የሰራተኛውን ክብር የሚያስጠብቅ ድህነትን የሚቀንስ ከመሆኑ ጋር Eጅጉን ከፍ ብሎም
ስራ

Aጥነትን

የማያባብስ

መሆኑ

"በAግባቡ"

መረጋገጥ

Aለበት፡፡

ከዚህም

በላይ

ሰራተኛው ጠንክሮ Eንዲሰራ ያደርጋል? በቀጣሪ ላይ የበጀት ጫናው ምን ያህል ሆኖ
ቅጥርን ያበረታታል/ያደናቅፋል? ለAስተዳደር ይቀላል/ይከብዳል? የትኛውን (ትንንሽ
ወይም ትልልቅ)የንግድ ድርጅት ላይ ጫና ፈጥሮ ለሀገር ይጎዳል? ድርጅቱ የማይሰራ
(dysfunctional) ያደርገዋል? የሥራ ጥራት ላይ ምን ጫና Aለው? ድህነት ቅነሳ ላይ
ምን ሚና Aለው? Aንሰተኛ ደመወዝ ክፍያን ለማካካስ የዋጋ ጭማሪ Eየተደረገ የዋጋ
ግሽበት Eንዲኖር ያደርጋል? ወዘተ የሚሉትን በAግባቡ ማጥናት ይጠይቃል፡፡ ይህ
ጥናት ከሀገር ሀገር ውጤቱ የተለያየ ስለሚሆን AለምAቀፋዊ መርሁ የተለማጭ
መርህን መከተል ነው፡፡ ጤናማ Eና Aደጋ የማያደርስ Aካባቢ የማግኘት መብትም
በተመሳሳይ የሚታይ ነው፡፡ ይህ መብት የተለያዩ ዲሲኘሊኖችን የሚመለከት ሲሆን
የሰራተኛውን

ደህንነት'

ጤንነት

Eና

ምቾት

(Welfare)የሚመለከት

ብቻ

ሳይሆን

Aጠቃላይ የስራን ደህንነትም ይመለከታል፡፡ ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ Aካባቢ የመፍጠር
Aላማ ያለው ቢሆንም የሌሎች ሰራተኞችን፣ የቤተሰብ Aባላት፣ ቀጣሪ፣ ደንበኛ፣
Aቅራቢ፣ የAካባቢ ህብረተሰቡን Eና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚመለከት ነው፡፡
ከሙያም ህክምና፣ የጤና ሳይንስ፣ የምህንድስና (Safety engineering)፣ ኬሚስትሪ፣
የAካባቢ ጤና፣ የህዝብ ፖሊሲ፣ ሶስሎጂ፣ ሳይኮሎጂ ወዘተ ድብልቅ ነው፡፡ ስለሆነም
በህገ መንግስቱ መርህ መሠረት "በAግባቡ" ተጠንቶ መወሰን ያለበት መሆኑ ተገቢ
ነው፡፡

በAግባቡ

ተጠንቶ

መወሰኑ

የሰራተኛውን

የAካል'

AEምሮ

Eና

ማህበራዊ

ደህንነትን መጠበቅ Eና ማጎልበት ነው፡፡ በዚህም ስራ ለሰው (ለሰራተኛ) Eንዲስማማ
ማድረግ ሲሆን በተገላቢጦሹም ሰራተኛው ለስራው የተስማማ Eንዲሆን ማድረግ ነው፡፡
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ይህም ለIንዱስትሪ ሰላም Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡ ነገሩን በሌላ መልኩ ስንመለከተውም
ለAደጋ(ሞት' Aካል) የተጋለጠ ሰራተኛ

ሞራል ጉዳት ይደርስበታል፡፡ Aደጋውን ለመካስ

ወይም ለማስተካከል የገንዘቡ ወጪ በAሰሪ (ወይም መንግስት)ላይ ይወድቃል፡፡ በተለያየ
መልኩ ወጪን የሚያስከትል Eና ምርታማነትን የሚቀንስ ከመሆኑም በላይ የፍ/ብሔር
Eና/ወይም የወንጀል ተጠያቂነትም ያስከትላል፡፡ ስለሆነም ከሞራል Aንስቶ Eስከ ወንጀል
ተጠያቂነት ድረስ ያለው ኃላፊነት ለሀገር Eድገት Aፍራሽ ሚና ያለው በመሆኑ ጉዳዩን
በAግባቡ Aጥንቶ በAግባቡ ለሚወስን Aካል መተው ተመራጭ ነው፡፡
የስራ ውል Eና ገደቡ
የAሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት የሚመሰረተው በውል ላይ በተመሰረተ ግንኙነት ነው፡፡
ይሁን Eንጂ ሁሉም የውል ግንኙነት ይፈፀማል ማለት Aይደለም፡፡ የሰራተኛውን
የተለያየ ፍላጎት' የህብረተሰቡን ፍላጎት Eና ሀገራችን የምትከተለውን የነፃ ገበያ ፍላጎት
መሠረት በማድረግ የጉልበት ዝውውር Eንዲኖር ለማስቻል በተወሰነ ደረጃ የመዋዋል
ነፃነትም ሊገደብ ይችላል፡፡ ለምሳሌ ይህንን ፍላጎት ለመጠበቅ ሲባል ሰራተኛ በፈቀደው
ምክንያት የስራ ውሉን ማቋረጥ ሲችል Aሰሪ ግን በተዘረዘሩ ህገወጥ በተባሉ ምክንያቶች
የስራ ውልን ሊያቋርጥ Aይችልም፡፡ በዚህ ስምምነት መሠረት በገበያ Aቅርቦት Eና
ፍላጎት (Supply & demand) ላይ ተመስርቶ Aነስተኛ ደመወዝ (lowest wage)
መወሰን የሚቻል ሲሆን ይህ ስምምነት ግን Aጠቃላይ ዝቅተኛ ደመወዝ (minimum
wage)ሊያንስ Aይችልም፡፡
በውል

ህጎች

ድንጋጌ

መሠረት

ህፃናት

የሚፈፅማቸው

ውሎች

ፈራሽ

የሚሆኑ(voidable) ሲሆኑ በልዩ ሁኔታ ህፃኑን የሚጠቅሙ ከሆኑ ግን ፀንተው ሊቆዩ
ይችላሉ፡፡ በAሰሪና ሰራተኛ ህግ መሠረት ግን የመዋዋል ነፃነት በዚህ ረገድም ገደብ
Aለው፡፡ ህገ መንግስት በAንቀጽ 36 ስር በህፃናት ጤና፣ ትምህርት Eና ደህንነት ላይ
Aደጋ የሚያደርሱ ስራዎችን Eንዲሰሩ ህፃናት መገደድ የለባቸውም በማለት ከደነገገው
በላይም ይህን ስራ Eንዳይሰሩ መጠበቅ Eንዳለባቸውም ደንግጓል፡፡ በዚህ መልኩ
ከወጡት ህጎች ውስጥ 14 ዓመት ያልሞላቸው ህፃናትን መቅጠር የተከለከለ መሆኑን
A.ቁ.377/96 ሲደነግግ ከ14-18 ዓመት ድረስ ያሉትን ወጣቶች ግን ህይወታቸውን
ወይም ጤንነታቸውን ለAደጋ በማያጋልጥ ስራ ቀጥሮ ማሰራት Eንደሚቻል ደንግጓል፡፡
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Eነዚህን ወጣቶች በቀን ከ7 ሰዓት በላይ ማሰራት የማይቻል ሲሆን በተለይ መስራት
የሌለባቸው ስራዎችም(EንደAስፈላጊነቱ ከሚጨመሩ ዝርዝርም ጋር) ተዘርዝረዋል፡፡
በAጠቃላይ የስራ ውልን በነፃነት የመዋዋል መርህ በህገ መንግስቱ ተቀባይነት ያለው
ሲሆን ይህ ነፃነት ግን ለህፃናት Eና ለወጣቶች ጥቅም ሲባል ገደብ ያለበት ነው፡፡
ገደቡም ህፃናት ያላቸውን ልዩ የAካል Eና የAEምሮ ሁኔታ በማገናዘብ በትክክለኛ
Eድሜያቸው ላይ ትምህርት ቤት' የተወሰነ የስራ ቦታ Eና ሙሉ ስራ ላይ በየደረጃው
Eንዳገኙ ለማስቻል ነው፡፡
ቅሬታ Aፈታት
የስራ ማቆም Aድማን በተመለከተ በህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረ የሰራተኛ መብት መሆኑን
ተመልክተናል፡፡ ይህ መብት በAሰሪና ሰራተኛ መሀከል የተፈጠረን ግጭት ለመፍታት
የሚያስችል ጠንካራ መብት ነው፡፡ ይህ መብት በህገ መንግስቱ ላይ Eንደተመለከተው
የቅሬታ ማቅረቢያ Aንዱ መንገድ ነው፡፡ ብቸኛ መብት ተደርጎ Aልተቀመጠም፡፡ ስራ
ማቆም Aድማ ብቸኛ Eና የመጀመሪያ ቅሬታ ማቅረቢያ መንገድ ባለመሆኑ ሰራተኛ ስራ
ከማቆሙ

በፊት

ማስጠንቀቂያ

የመስጠት፣

የስራ

ማቆም

Aድማውን

ውሣኔ

ዲሞክራሲያዊ በሆነ Aግባብ ማሳለፍ (wildcat ያልሆነ)፣ በህጉ ላይ Eንደተመለከተው
ጉዳዩ የሰራተኞችን መብት Eና ጥቅም ለማስከበር Eንጂ የሌላ ድርጅት ሰራተኛ
(sympathy strike)ወይም በሌላ ጉዳይ ማስፈፀሚያ ጠቅላላ ስርዓት ለማጥፋት(General
strike)Aለመሆኑን ማረጋገጥ ወዘተ ይጠበቃል፡፡ የመብት Eና ጥቅም ጥያቄው በተሻለ
መንገድ ምላሽ ማግኘት ከቻለ (በድርድር' በፍ/ቤት ወይም በቦርድ ውሣኔ . . .)
Eንዲሁም ጉዳዩ በዚህ ደረጃ Eየታየ ከሆነ ይህን ሰርዓት በህጉ ገደብ ማስጨረሻ
ይጠበቅም ይሆናል፡፡ ይህ በEንዲህ Eንዳለ ሰራተኛ ቅሬታ የሚያቀርብበት በርካታ ህጋዊ
መንገድ የተፈቀደ በመሆኑ የትኛውም ሀገር ህግ Eንደማይፈቅደው ሁሉ ቅሬታን ስራን
በማጓተት (go-slow)፣ ተንኮል ወይም Aሻጥር (sabotage) በመስራት፣ ድርጅትን
ከገበያ ውጪ ለማድረግ በስውር በመስራት (ምሳሌ ቦይኮት ማድረግ)' Eና በመሳሰሉት
መንገዶች ቅሬታ ማቅረብ Aልተፈቀደም፡፡ የIንዱስትሪ ሰላም መስፈን የመንግስት፣
ህብረተሰቡ፣

Aሰሪ Eና ሰራተኛ ፍላጎት ነው ተብሎ የሚገመት

በመሆኑ ከላይ

የተመለከቱትን ስነ ስርዓቶች Eና Eንደ ድርድር ያሉ የግጭት Aፈታት ስርዓቶችን
መከተል ከመጨረሻው የስራ ማቆም በፊት ይጠበቃል ለማለት ይቻላል፡፡
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ሰራተኞች ቅሬታቸውን ሊያቀርቡ ከሚችሉባቸው መንገዶች ውሰጥ ሌላው መሰብሰብ
ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ስብሰባ በተለይ ከስራ ማቆም Aድማ በኋላ ከስራ ቦታ፣ Aጥር ግቢ
ውጪ የሚፈፀምና የሰራተኛው መኖር ከስራ ማቆም Aድማው ጋር ተጨማሪ ስሜት
Eንዲፈጥር ለማድረግ ታስቦ የሚደረግ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ የፒኬቲ (pickets) ስርዓት
ቅሬታ

ማቅረብ

የሚቻልበት

መንገድ

ቢሆንም

በህገ መንግስቱ

Aንቀጽ 3A

ስር

በተመለከተው የመሰብሰብ መብት መንፈስ Eና ስርዓት መፈፀም ያለበት ነው፡፡
የግዴታ ሥራ
የAሰሪና ሰራተኛ ከፍ ሲል በተገለፀው መልኩ በህግ Eና በውል የሚመራ በመሆኑ
ህጉም የስራ ውሉ ስራ በፈቃድ (at will) መሠራት Eንዳለበት ያምናሉ በማለት በቀላሉ
መስማማት ይቻላል፡፡ ይሁን Eንጂ የዚህ ጉዳይ ከተሰጠው ልዩ ትኩረት በመነሳት
የIፊዲሪ ህገ መንግስት ማንኛውም ሰው በኃይል ተገዶ ስራ መስራት የለበትም' Aንድን
ግዴታ ለማሟላትም በተመሳሳይ ስራ መሠረት የለበትም በማለት በAንቀፅ 18 ስር
መብቱን ህገ መንግስታዊ Aድርጎ ደንግጓል፡፡ ይህ መብት በILO ስምምነት ቁጥር 29
Eና 1A5 መሠረትም የተፈቀደ ነው፡፡ ይህ መብት በህገ መንግስቱ ላይ Eንደተደነገገው
ሊገደብ የሚችለው በተወሰኑ ምክንያቶች ሲሆን ከሰራተኛ Aንፃር መብቱ ሊገደብ
የሚችለው የAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይም Aደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ Eና በህዝብ
ፈቃድ ለAካባቢያዊ Iኮኖሚ Eና ማህበራዊ የልማት ስራ ብቻ ነው፡፡ ከፍ ሲል
የተጠቀሱት ስምምነቶች በተለይ ስምምነት ቁጥር 29 መብቱ የሚገደብበትን መንገድ
በልዩ ሁኔታ ሲያስቀምጥ ከIፊዲሪ ህገ መንግስት Aንፃር ሰፊ Aድርጎታል፡፡ ስለሆነም
ህገ መንግስቱ የግዴታ ሥራ ማሠራት የተከለከለ ነው ሲል መብቱን በተሻለ ስፋት
ለሰራተኛ ሰጥቷል ማለት ነው፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1.

የAሰሪና ሰራተኛ ህጋችን መሰረታዊ የህገ መንግስት መርህ ምንድን ናቸው?

2.

የAሰሪና ሰራተኛ ህጋችን Aሰሪና በAለምAቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ የሚያደርገው ምን
ምን መመዘኛዎችን ሲያሟላ Eንደሆነ ምክንያቱን Eያብራራህ ተወያይ፡፡

3.

በህገ

መንግስቱ

መግቢያ

ላይ

የተቀመጠውን

ማህበራዊ

ፍትህ

ለማምጣት

የIንዱስትሪ ሰላም ሚና ይኖረዋል? Eንዴት?
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4.

ከህገ መንግስቱ መርህ Aንፃር በAሰሪ ሰራተኛ ጉዳይ ውስጥ የመንግስት ምነኛ ሚና
ምን መሆን Aለበት? ለወደፊቱ በምን ደረጃ ነው በAሰሪነት መቀጠል የሚገባው?

5.

የEኩልነት መርህ በAሰሪና ሰራተኛ ህግ ውስጥ በምን ይገልፃል? ሴቶች በዚህ ህግ
ውስጥ ሊሰጣቸው ከሚገባው ድጋፍ Aንፃር Eንዴት "ልዩ ትኩረት" ሊያገኝ
ይችላሉ?

6.

ከህገ መንግስቱ Aንፃር የAሰሪና ሰራተኛ ክርክር በዋነኛነት የሚታበትን Aግባብ Eና
ቀድሞ ተከተል ከነምክንያቱ በማስቀረጥ ተወያዩበት፡፡

ክፍል ዘጠኝ
ከAስተዳደር ህግ Aንፃር የህገ መንግስቱ መሠረታዊ
መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች
1. ጠቅላላ
የI.ፌ.ዲ.ሪ

ሕገ- መንግስት በAንቀፅ 5A ስር I.ፌ.ዲ.ሪ በፌዴራል መንግስታት Eና

በክልሎች የተዋቀረ መሆኑን ይደነግግና የፌዴራል መንግስትም ሆነ የክልል መንግስት
የህግ Aውጪነት' የህግ Aስፈፃሚነት Eና የዳኝነት ስልጣን Aላቸው በማለት በግልፅ
ያስቀምጣል፡፡ የፌዴራል መንግስቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፌዴራል መንግስቱ
በተሰጠው ክልል ውስጥ ህጎችን ያወጣል' በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሰብሳቢነት የሚመራው
የሚኒስቴሮች

ምክር

ቤት

የወጡ

ህጎች

በስራ

መተርጎማቸውን

ለማረጋገጥ

ህግ

ያስፈፅማል Eንዲሁም ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ተሰጥቷቸዋል፡፡ ይህ የስልጣን
ክፍፍል በተመሳሳይ መልኩ በክልል ጉዳይ ህግ ለማውጣት ለክልል ም/ቤቶች' በዚህ
መልኩ የወጡ ህጎችን ለማስፈፀም ለክልሎች መስተዳድር Eንዲሁም በክልል ጉዳዮች
ለመዳኘት ለክልል ፍ/ቤት ተሰጥቶ ተከፋፍሏል፡፡ በዚህ መልኩ የመንግስት ስልጣን በ3ት
የተለያዩ Aካላት መሀከል መከፋፈል Eና መፈፀም ከምEተ Aመት በፊት Aንስቶ የህግ
ባለሞያዎች' ፍርድ ቤቶች' የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን Eና Aጠቃላይ ህብረተሰቡ የነፃነት
የማEዘን ድንጋይ Eንደሆነ ተቀብሎት ሲታገልለት የቆየ መርህ ነው፡፡ ይህ Aስተሳሰብ
ተቀባይነት ካገኘ የቆየ ቢሆንም የስልጣን ክፍፍሉን ወሰን Eንዲሁም Eያንዳንዱ Aካል
ምን መከወን Aለበት በሚለው ላይ ወጥ የሆነ ስምምነት Aለ ለማለት ግን Aይችልም፡፡
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በዚህ የተነሳም የተጠቀሱት ስልጣኖች በተግባር ወይም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሲታዩ
በፍፁም የተነጣጠሉና የማይገናኙ ናቸው Aይባልም፡፡ Aንዳንድ ጊዜ ሥልጣኖቹ በAንድ
Aካል ተደራርበው የሚገኙበት ጊዜ Aለ፡፡ ይህ መሆን Aለበት በማለት የሚያስቡ የመስኩ
ፀሐፊዎችም Aሉ፡፡ Aንድ Aስፈፃሚ ተግባሩን በሚያከናውንበት ጊዜ የግድ ለህግ ትርጉም
ሰጥቶ በተግባር Eንዲውል ያደርጋል፡፡ በርካታ ህገ-መንግስታት ለህግ Aውጪው Aካል
የዳኝነት /መሰል/ ስልጣን ይሰጣሉ፡፡ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ተግባር በሚያከናውኑበት
ጊዜም በምክር ቤት የወጡ ህጎችን ከመተርጎም በተጨማሪ በቀጥታ በማስፈፀም
(application) Aስተዳደራዊ /Aስፈፃሚያዊ/ ተግባርን ያከናውናሉ፡፡ በስልጣን ክፍፍል
ውስጥ

የዚህ

Aይነት

የስልጣን

መደራረብ

ሊኖር

Eንደሚችል

ከመነሻው

በህግ

ተመራማሪዎች (jurists) Eና ፀሐፊዎች ዘንድ ግንዛቤ የተወሰደበት ጉዳይ ነው፡፡ ይሁን
Eንጂ ከAስተዳደር ህጎች ውልደት Eና Eድገት ጋር ተያይዞ ይህ የስልጣን መደራረብ
የተለየ Aትኩሮትን ስቧል፡፡
መንግስት ከተቋቋመበት ጊዜ Aንስቶ መንግስት ለህብረተሰቡ ሊፈፅማቸው የሚገቡ
ግዴታዎች Eየተቀያየሩ

መጥተዋል፡፡ የመንግስት ኃላፊነት /ግዴታ/ ከሰዎች የርስ በርስ

ግንኙነቶች መቀያየር፣ የሚያስተዳድረው ድንበር መጥበብ /መስፋት/፣ የሥነ ጥበብ Eና
ሳይንስ

Eድገት'

የህብረተሰብ

ፍላጎት

Eና

መሰል

ምክንያቶች

ጋር

Eየተያያዘ

ተቀያይሯል፡፡ Aሁን ባለንበት ዘመን የመንግስት ኃላፊነት ድንበር ከመጠበቅ Eና ገቢ
ከመሰብሰብ በላይ ሰፊና ውስብስብ Eየሆነ መጥቷል፡፡ የዘመኑን የመንግስት ኃላፊነት
የተረዱ

ሀገራት

የመንግስትን

Aድርገዋል፡፡ያለንበት

ዘመን

ኃላፊነት

ከተለዋዋጭ

ለውጡን
ሁኔታ

ባገናዘበ

ጋር

መልኩ

በፍጥነት

Eንዲቀረፅ

የሚለወጥ

ህግ

Eንዲወጣና ከዚሁ ሁኔታ ጋር የሚሄድ ውሣኔ ሰጪ Aካል ይፈልጋል፡፡ Aዲስ Eየመጡ
ያሉት

የንግድ

ግንኙነቶች'

የፈጠራና

ሳይንሳዊ

ግኝቶች'

ከተለመደው

"ዝሆናዊ"

(Elephantic) የህግ Aወጣጥ Eና ውሣኔ Aሰጣጥ በተለየ የሚሰራ ስርዓት ይፈልጋል፡፡
የዘመኑ ችግሮች Aፈታት ከፊል ህግ Aውጪነት፣ ከፊል Aስፈፃሚነትን ከፊል ዳኝነት
ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ የወደፊትን በመመልከት በፍጥነት ህግ የሚያወጣ፣ የተፈጸመን
መርምሮ ውሣኔ የሚሰጥ Eና የAሁኑን ሁኔታ በሚገባ የሚዳስስ ስርዓት ይፈልጋል፡፡
Aዲሱ Aደረጃጀት Eነዚህን የተለዩ ኃላፊነቶች Eንዳመጣጣቸው በAግባቡ የሚፈታ
(Custom-tailored)የሆነ ስርዓት ይፈልጋል፡፡ ይህ የተለየ ፍልስፍና የሚጠይቅ ሳይሆን
በህብረተሰቡ

ውስጥ

በEርግጥ

Eየተከናወኑ

ያሉ

ለውጦችን

Eና

Eውነታዎችን
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በመመልከት ሊደረስበት የሚችል ነው፡፡ በመንግስት Aሰራር ውስጥ ያለው Eውነታ'
Eንዲሁም በንግድ Eና Iንዱስትሪ Eንቅስቃሴ ውስጥ ያለው ሀቅ Eዚህ መደመደሚያ
ላይ ያደርሰናል፡፡ ለዚህም ነው ቁጥሩ በተለያየ ጊዜ የሚጨምር ወይም የሚቀንስ
የAስተዳደር Aካል በየጊዜው የሚቋቋመው፡፡ Eነዚህን Eና መሰል ተግባራት በብቃት
በመወጣት የህብረተሰቡን Iኮኖሚያዊ Eና ማህበራዊ ለውጥ ፍላጎት ለማርካት ዘመናዊ
መንግስት ህግ ከማስፈፀም በላይ ደንብ Eንዲያወጣ Eንዲሁም በAለመግባባቶች ላይም
ውሣኔ Eንዲሰጥ ይጠበቅበታል፡፡ ተግባራቱም Aዳዲስ የመንግስት Aካላት Eንዲቋቋሙ
Aለዚያም ነባር የመንግስት Aካላት Aንዲታጠፉ (Eንዲከስሙ) ያደርጋል፡፡ Eርግጥ ነው
ያሳለፍነውን ዘመን በመመልከት

ይህንን

የዘመናዊ

ህብረተሰብ ፍላጎት መንግስት

በAስተዳደር Aካሉ ይውጠዋል? የሚል ጥያቄ የሚያነሱ Aሉ፡፡ በሌላ በኩል በተመሳሳይ
መልኩ ባሳለፍነው ዘመን የዳኝነት Aካሉ መሠረታዊ ለሆኑ Iኮኖሚያዊ Eና ማህበራዊ
ለውጦች ሲሰራ ባለመስተዋሉ በተመሳሳይ መልኩ የዘመናዊ ህብረተሰብን ፍላጎት
ፍ/ቤቶች

ተረድተው

የተፈለገውን

Iኮኖሚያዊ'

ማህበራዊ'

ፖለቲካዊ

Eና

ባህላዊ

ለውጥስ ያመጣሉ? የሚሉ ጥያቄዎችን በጥርጣሬ የሚያነሱ Aሉ፡፡ ጥብቅ የሆነውን
የስልጣን ክፍፍል መሠረት በማድረግም የAስተዳደር Aካላት ህግን ከማስፈፀም በቀር
ተጨማሪ ህግ የማውጣት Eና የመተርጎም ስልጣን ሊሰጣቸው Aይገባም የሚል ክርክር
የሚያቀርቡም Aሉ፡፡
የህብረተሰቡን ፍላጎት Eና ግፊት በተግባር ከመፍታት Aንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ
ለሚደረግ ክርክር የሚጠፋ ጊዜ Eና ጉልበት Eንደባከን የሚቆጠር ነው የሚሉ ፀሐፊዎች
Aሉ፡፡ ይህ Eውነት ቢሆንም በታሪክ ያለመቀበል Aዝማሚያ ግን ነበር፡፡ የEንግሊዝ የህግ
ፈላስፋ /ዴሴይ/ በEንግሊዝ ውስጥ የAስተዳደር ህግ የሚባል የለም በማለት በAንድ
ወቅት የገለፀው ሰፊ ተቀባይነት Aግኝቶ ቢቆይም በጥቅሉ ሲታይ በEንግሊዝ ውስጥ
ከሚገኘው ኰመን ሎው ውስጥ ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው የAስተዳደር ህግ ነበር፡፡ ከላይ
የተገለፀው የEንግሊዙ የህግ ምሁር Eምነት ቢኖርም የህግ Aወጣጥን ብቻ ብንመለከት
Eንኳን በ1989 በሀገሪቷ ውስጥ ጠቅላላ Aዋጅ (Act)46 ሲወጣ (2,489) ገጽ የያዘ)
ከ2,500 በላይ የሚሆኑት (ከ6,700 ገጽ በላይ የሆኑት) በውክልና Aስፈፃሚው Aካላት
የወጡ ህጎች ናቸው፡፡ በፈረንሳይ ሀገር በህገ መንግስቱ ከተዘረዘሩት ጉዳዮች በቀር
በስፋት ህግ Eንዲያወጣ ስልጣን የተሰጠው Aስፈፃሚ Aካል ነው፡፡
160

በመደበኛ ፍ/ቤቶች Eና በምክር ቤቶች ላይ የጊዜ ጫና Aለ፡፡ ስለሆነም Aጠቃላይ
መርሆዎች በህግ Aውጪው (ምክር ቤት) የሚወሰን ሆኖ ዝርዝሩን በAስተዳደር Aካሉ
መሙላት ተገቢ ነው፡፡ በዚህ መልኩ በዝርዝር የሚወጡ ደንቦችም በተለየ መስክ የተለየ
ክህሎትን ይበልጥ የሚጠይቅ Eንጂ ጠቅላላ መርህ መደንገግን ግድ የሚሉ Aይደሉም፡፡
ለEንደዚህ Aይነቱ ዝርዝር Aፈፃፀም ጉዳይ "Overresponsive" ከሆነው ፖርላማ
Eንዲሁም "Overinsulated" ከሆነው ፍርድ ቤት ይልቅ የAስተዳደር Aካሉ ይመረጣል፡፡
ይህ Eንደተጠበቀ ሆኖ በፍጥነት በሚለዋወጥ Aለም ውስጥ በተለይ ከለውጡ ጋር
የተለየ የኤክስፐርት Eውቀት Eና ክህሎት በሚጠይቅበት ሁኔታ Aስተማማኝ ፈጣንና
ተለዋዋጭ (ግን የረጋ) መልስ ሊሰጥ የሚችል Aካል ይመረጣል፡፡ Aንዳንድ ውሣኔዎችም
በሙከራ(experimentation)የሚታዩ

ናቸው፡፡

ስለሆነም

Aለም

የሚስማማው

ከተለመደው የስልጣን ክፍፍል በመጠኑ የላላ (less rigid design)የስልጣን ክፍፍል
ለዘመኑ የመንግስት Aሰተዳደር Aስፈላጊ Eንደሆነ ነው፡፡
በIፊዲሪ ሕገ- መንግስት መንግስት የIኮኖሚ Eድገት ለማምጣት Aፋጣኝ Eና
መሠረታዊ ለውጥ የሚያመጡ ርምጃዎችን Eንዲወስድ ግዴታ ተጥሎበታል፡፡

የሀገሪቱ

ዜጎች ከተጠራቀመ Eውቀትና ሀብት የሚጠቀሙበትን መንገድ የመቀየስ' በEኩል Eድል
Iኮኖሚያቸው Eንዲሻሻል የማድረግ' የሰው ሰራሽ Eና የተፈጥሮ Aደጋን የመከላከል፣
ወደኋላ ለቀሩት ልዩ ድጋፍ የማድረግ ግዴታዎች በመንግስት ላይ ተጥሏል፡፡ (Aንቀጽ
89) በተጨማሪም የመኖሪያ ቤቶችን ችግር የመቅረፍ፣ የመሰረተ ልማት Aውታሮችን
የመዘርጋት' ትምህርት Eድሎችን የማስፋፋት' የህብረተሰቡን ጤና የመጠበቅ መሬትን
በማከፋፈል

ህዝቡን

ተጠቃሚ

የማድረግ'

ልዩ

ድጋፍ

ለሚያሰፈልጋቸው

(ሴቶች

ብሔረሰቦች) የልዩ ድጋፍ ተጠቃሚ Eንዲሆኑ የማድረግ ግዴታ ተጥሎበታል፡፡ ዘርን'
ፆታን' ኃይማኖትን Eና ሌሎች መሰል ምክንያቶችን መሠረት በማድረግ የሚፈፀሙ
Aድልዎችን ለመከላከል የወጡ ህጎችን Aጥብቆ ተፈፅሚ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡
ሰብAዊ

Eና

ዲሞክራሲያዊ

መብቶችን

የማስከበር/የማክበር/:በተለያየ

መልኩ

ህግ

ማውጣት Eና ፍትህ የመስጠት ግዴታም በህገ መንግስቱ ተጥሎበታል፡፡ ይህን መሰል
ዘመናዊ ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት የመንግስት ኃላፊነት Eና Aደረጃጀት ከላይ
በተመለከተው Aጠቃላይ መርህ መሰረት ማደራጀት በማስፈለጉ ሕገ መንግስቱ ለዚህ
ምላሽ ይሰጣል፡፡ይህንን ዘመናዊ Aስተዳደር የሚመራ Eና የሚቆጣጠር የAስተዳደር
ህግም ያስፈልጋል፡፡
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የAስተዳደር ህግ የምንለው የፐብሊክ ሎው Eየተባለ የሚጠራው የህግ ክፍል Aካል
ነው፡፡ ትርጉሙ የሚያከራክር ቢሆንም በስፋት ካየነው የፐብሊክ ህግ Aካል ሆኖ
የመንግስት

Aሰተዳደራዊ

ፖሊሲዎች

የማስፈፀም

ኃላፊነት

ያለባቸውን

Aካላት

(የAስፈፃሚውን)ጥንቅር' ሊከተሉት ስለሚገባው ስነ-ስርዓት፣ ስልጣን፣ ግዴታ፣ መብት
Eና ኃላፊነት የሚመለከት ፖሊስ Eና ህግ ነው፡፡ "ህግ" የሚለውን ፅንሰ ሐሳብ በውክልና
የሚወጡትን (Delegated legislations) የሚመለከት ነው በማለት ህጉን በጠባቡ
የመረዳት ሁኔታ በቀደመው ዘመን ነበር፡፡ ከላይ የተጠቀሰውን ስልጣን Eና ግዴታ
Eንዲሁም ቁጥጥር /የዳኝነት ጭምር/ Eያካተተ የመጣው ወደ ኋላ ዘመን ተቀባይነት
ያገኘው ትርጉም ነው፡፡ በAስተዳደር Aካላት የሚፈፀሙት ፖሊሲዎች Eና ህጎች በህግ
Aውጪው ወይም በAስፈፃሚው Aካል የወጡ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ ትርጉም መሠረት
የAስተዳደር ህግ ሁለት ጫፎችን ይይዛል፡፡
1.

በAንድ ጫፍ የAስተዳደር ህግ የህገ መንግስት መርሆዎችን Eና በህገ መንግስት
የተቋቋሙ ተቋማትን የሚይዝ ሲሆን፣

2.

በሌላ ጫፍ ደግሞ በAንድ ሚኒስቴር መ/ቤት ውስጥ የሚገኙ ዝርዝር ደንቦችን
ይይዛል፡፡ Eነዚህ ዝርዝር ደንቦች ደግሞ ገንዘብ ነክ' ግብር ነክ' Aካባቢ ነክ'
ማህበራዊ ጡረታና ዋስትና ነክ ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

በትርጉሙ ውስጥ ሁለቱ ጫፎች ያሉ ቢሆንም ሁለቱም ራሳቸውን የቻሉ የህግ ማEቀፍ
ያላቸውና ብዙ ጊዜም በራሳቸው የሚታዩ ናቸው፡፡ ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ
በመሆን በራሱ የሚታይ ሲሆን የግብር፣ Aካባቢ፣ መሬት፣ማህበራዊ ዋስትና ወዘተ
ጉዳዮችም ራሳቸውን በቻሉ ዝርዝርና ተናጠል ህጎች የሚታዩ ናቸው፡፡
ከላይ የተመለከቱት ሁለት ጫፎች Eንደተጠበቁ ሆነው የAስተዳደር ህግ በርካታ ተግባር
Eንዳሉት ግን ጠቅላላ ስምምነት Aለ፡፡ በጥቅሉ የAስተዳደር ሕግ ከI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ
መንግስት Aንፃር ስንመለከተው'


የAስተዳደር Aካላት በመንግስት Eና በጠቅላላ ህዝቡ ፍላጎት የወጡ ፖሊሲዎች፣
ህጎችንን በመንግስትና በህዝብ ስም ያስፈፅማሉ፡፡



በመንግስት

የAስተዳደር

መ/ቤቶች

መሀከል

ያለውን

ግንኙነት

ይመራል(ይቆጣጠራል)፡፡
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የAስተዳደር መ/ቤት በስልጣኑ ስር ባለ ጉዳይ ከሚመለከታቸው ግለሰቦች ወይም
ሌሎች Aካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ይመራል' ስለሆነም ግለሰቦች የAስተዳደር
Aካል ከስልጣን Aሳልፎ ቢሰራ በግለሰቦች ጥያቄ Eንዲቀርብበት ያስችላሉ፡፡



የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሣኔ በህግ መሠረት ብቻ Eንዲሆኑ ያስችላሉ፡፡



Aስተዳደር

Aካላት

በተጠያቂነት

መንፈስ

Eንዲሰሩና

ተጠያቂነት

Eንዲሰፍን

ያደርጋሉ፡፡


በAስተዳደር Aካላት ስራ ውስጥ የህዝብ ተሳታፊ Eንዲኖር ያስችላሉ፡፡



የግለሰቦች መብት Eንዲሁም የAስተዳደር Aካል ስልጣን ገደብ ያለው መሆኑን
ያመለክታሉ::

Aስተዳደራዊ ፍትህ
በAስተዳደር ህግ ውስጥ ሳይጠቀስ የማይታለፈው የዳኝነት ስርዓቱ (Administrative
justice) ነው፡፡ በመንግስት የAስተዳደር ስራ ላይ ውሣኔ Eንዲሰጡ የዳኝነት ስልጣን
የተሰጣቸው የዳኝነት Aካላት (tribunals) Aሉ፡፡ ብዛታቸው Eና ጥንቅራቸው ከሀገር
ሀገር ይለያያል፡፡ ለEነዚህ Aካላት መቋቋም Aንድ ምክንያት በመንግስት /Eና ሌሎች
Aካላት/ መሀከል የሚፈጠርን ግጭት የህግ መርህን ወይም ስታንዳርድን ብቻ መሠረት
በማድረግ በመደበኛ በፍ/ቤት ብቻ መፍታት Aይቻልም ነው፡፡ በሌላ በኩል የነዚህ Aካላት
Aስፈላጊነት፡

የየሀገሩ ህገ መንግስት፣



ፍ/ቤቶች ከሚከተሉት ስነ-ስርዓት ጥብቀት፣



ፖሊሲን

ተግባራዊ

በማድረግ

ስርዓት

ውስጥ

ወጭ

ቆጣቢ'

ፈጣን'

መንገድ

ከማስፈለጉ Aንፃር፣


የኤክስፐርት Eና የተካኑ ሰዎች Eውቀት ከማስፈለጉ Aንፃር፣



በልዩ

ፍ/ቤቶች Eየበዛ ከመጣው የስራ ጫና Aንፃር' Eና ከሌሎች የAማራጭ

ሙግት መፍቻ መንገድ ጥቅሞች Aንፃር Eየተመዘነ የሚወሰን ነው፡፡
በዚህ መልኩ የሚቋቋሙ የዳኝነት Aካላት ቁጥራቸው Eና Aይነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ
የሚቀያየር ይሆናል፡፡ በ1991-92 በEንግሊዝ ሀገር የነበረውን ሁኔታ ብንመለከት Eንኳን
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የዚህ Aይነት ስልጣን ያላቸው ፍ/ቤቶች ዝርዝር በየዓመት Eየታተመ ግልፅ Eንዲሆን
የሚደረግ ሲሆን በAይነታቸው ከ16 በላይ ናቸው፡፡1
የተወሠኑት
Aሏቸው፡፡

የAስተዳደር
Eነዚህ

Aካላት

ፍ/ቤቶችም

Aካላት

የራሳቸው

ይግባኝ

ሰሚ

Aካላትም

በጥቅሉ

ሲታይ

ማህበራዊ

ዋስትና

Eና

ማህበራዊ

Aገልግሎት'መሬት:ንብረት Eና የቤት ጉዳይ' የIኮኖሚ Eንቅስቃሴና ግብር Eንዲሁም
ፈቃድ መስጠትን Eና የIንዱስትሪ Eና ስደተኞች ጉዳይን በልዩ Eውቀት Eንዲዳኙ
የተቋቋሙ ናቸው፡፡ ይህ ማለት ግን ሁሉም Aካላት ተመሳሳይ ስልጣን Aላቸው ማለት
Aይደለም፡፡ በሌላ በኩልም ጥንቅራቸው፣ የዳኞች Aሿሿም፣ ስልጣናቸው፣ የሚከተሉት
ስነ-ስርዓት' ውሣኔያቸው የመጨረሻ ስለመሆኑ Aለመሆኑ Eና የሚታተም ስለመሆኑ'
የዳኝነት Aካሉ Eና የሚገኝበት የAስተዳዳር Aካል ያላቸው ግንኙነት Eና በመሰል ነጥቦች
ላይ ይመሳሰላሉ ማለትም Aይደለም፡፡
የI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ- መንግስትን ስንመለከት የAስተዳደር ፍ/ቤት የማቋቋምን Aስፈላጊነት
በሚገባ ያገናዘበ ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ ሰዎች ፍትህ የማግኘት መብት ያላቸው ፍርድ ቤት
በመቅረብ ብቻ ሳይሆን "በህግ የዳኝነት ስልጣን ለተሰጠው Aካል" ፊት ቀርበው ውሣኔ
ወይም ፍርድ በማግኘት ነው፡፡ (የህገ-መንግስቱ Aንቀጽ 37'78 (4))ነው፡፡) ይህ የስልጣን
ወሰን በክልል መንግስታት ደረጃም በተመሳሳይ መልኩ የሚፈፀም ነው፡፡ በዚህ መልኩ
ሊቋቋም ከሚችሉ ፍ/ቤቶች ውስጥ የሥራ ክርክር ጉዳይን Eና የግብር ጉዳይን
ተመልክተው ውሣኔ የሚሰጡ ተቋማት ሊጠቀሱ Eንደሚችሉ Aቶ ፋሲል ናሆም
በጽሁፋቸው ጠቅሰዋል(ፋሲል ገጽ' 1A1)::ይሁን Eንጂ ከEነዚህ Aካላት በተጨማሪ
ሌሎች

ውሣኔ

ሰጪ

የAስተዳደር

ፍ/ቤቶች

ሊቋቋሙ

ይችላሉ፡፡

Aወቃቀራቸውም

በAስፈሚው ውስጥ Aለዚያም ከAስፈፃሚው ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ መልኩ
ከተቋቋሙት የAስተዳደር ፍርድ ቤቶች ውስጥ፡

የመንግስት ሰራተኞችን ጉዳይ የሚመለከተው የAስተዳደር ፍ/ቤት በሲቪል ሰርቪስ
ኤጀንሲ ውስጥ፣

1

የEርሻ ጉዳይ የሚመለከት (Agricultural Land tribunal)፣ የሲሺል Aሲየሽን፣የዳታ ጥበቃ፣የት/ት ጉዳይ፣የስደተኛ

ጉዳይ፣

የIንቨስትመንት

ጉዳይ፣የAEምሮ

ጤናን

ጉዳይ፣የጡረታ

ጉዳይ

/የቦርድ

ጉዳይ/፣የኪራይ

ስሌት(Rent

assessment)ጉዳይ፣የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ፣የAካል ጉዳት ጉዳይ፣የገቢ ግብር ጉዳይ፣የትራፊክ ጉዳይ፣የvat
ጉዳይ፣የህፃናት ጉዳይ ለመስማት
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የጡረታና ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ውሣኔ የሚሰጠው ጉባዔ በጡረታና ማህበራዊ
ዋስትና ባለስልጣን ስር፣



ግብር ይግባኝ ሰሚ ቦርድ፣



የቦታ ማስለቀቅ ጉዳይ ይግባኝ ሰሚ ወዘተ ይጠቀሳሉ፡፡

የAስተዳደር

ፍ/ቤቶች

የሚቋቋምበትን

በጥንቅራቸው'

ምክንያት

በተመለከተ

በስልጣናቸው'
ከላይ

በAደረጃጀታቸው

የተመለከተው

Aጠቃላይ

Eና

ምክንያት

በተመሳሳይ ለሀገራችንም ይሰራል፡፡ሁሉም ፍ/ቤቶች በሚሰጡት ውሣኔ ላይ መሠረታዊ
የህግ ስህተት ከተገኘ የፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ስህተቱን የማረም ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ ህገ
መንግስቱ የዳኝነት ስልጣን የፍ/ቤቱች ነው በማለት የደነገገ በመሆኑ በዚህ መልኩ
በመደበኛ ፍ/ቤት መመርመራቸው ተገቢ ነው፡፡ የፍ/ቤቶቹን ማቋቋሚያ Aዋጆችን
ስንመለከት ከላይ የተጠቀሱት ጥቅል Aላማዎች በቀጥታ Eና በተዘዋዋሪ ተካተውባቸው
Eናገኛለን፡፡ ለEነዚህ Aካላት ጉዳይን Aቅርቦ ውሣኔ ማግኘት በህገ መንግስት Aንቀጽ
37/1/ ስር የተመለከተውን ፍትህ የማግኘት መብት በተጨባጭ (Access to justice)
ማረጋገጥ ነው፡፡
ከዚህ

በተረፈ

በAስተዳደር

ጉዳይ

ውሣኔ

Eንዲሰጡ

ሳይሆን

የAስተዳደር

ስራን

Eንዲያግዙ በተለይ የሚቋቋሙ Aካላት ይኖራሉ፡፡ የህዝብ ጉዳይ Aጣሪ /Public Inquiry/
በተለይ ለሚጣሩ ጉዳዮች ወይም የተለየ ክስ /ሙስና/ በቀረበ ጊዜ በገለልተኛነት
Aጣርተው ፍሬ ነገሩን በወሳኝ መልኩ የሚያቀርቡ Aካላት ይጠቅሳሉ፡፡ Aስተዳደራዊ
በደል ተፈፀመ ሲባል ቅሬታ የሚሰማበት የEንባ ጠባቂ ተቋም ወይም የሰብAዊ መብት
ኮሚሽን በዚሁ ሊካተቱ ይችላሉ፡፡ Eነዚህ Aካላት የፖርላማ ተጠሪ ሆነው ከዳኝነት Aካሉ
ጋር ግን ግንኙነት የላቸውም፡፡
የAካባቢ Aስተዳደር
በAስተዳደር

ህግ

ውስጥ

ሊጠቀስ

የሚገባው

የAካባቢ

Aስተዳደር

(Local

Government)ጉዳይ ነው፡፡ መንግስት በብሔራዊ /ክልላዊ/ ደረጃ የሀገርን Iኮኖሚ
የመምራት'

Aካባቢን

የመቆጣጠር'

መሠረታዊ

Aገልግሎቶችን

የመስጠት

ወዘተ

ኃላፊነቶች ያሉበት ሲሆን ፍፁም Aካባቢያዊ የሆኑ ግልጋሎቶች ደግሞ በAካባቢ
መስተዳድር ሊሰጡ ይችላሉ፡፡ Eነዚህ ተግባራት ውሰጥ የቁጥጥር ተግባር' ፈቃድ
የመስጠት (Lincensing, Regulation) በEነዚህ Aካላት ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህ ስራም
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በAካባቢ

ም/ቤት'

ኮሚቴ'

የመንግስት

ሰራተኛ

ባልሆኑ

ሰዎች

የሚሰጥ

ነው፡፡

ተግባራቸው ግን ተጠያቂነትን የሚያስከትል' የህዝብ ፍላጎትን መሠረት የደረገ ሆኖ
የ"Ultra Virus" ህግም ተገዥ ናቸው፡፡
ከAካባቢ Aስተዳደር ጋር ተያይዞም ሀገራችን የፌዴራል ስርዓትን የምትከተል ሲሆን
ያልተማከለ Aስተዳደርንም ተግባራዊ Aድርጋለች፡፡ ይህ መብት በህገ መንግስቱ መግቢያ'
Aንቀፅ 39(3) '98(1)' ላይ የተቀመጠ ነው፡፡በዚህ መሠረት ህዝቡ በወረዳ Eና በቀበሌ
ደረጃ በቀጥታ በመሳተፍ

በቋንቋውና በባህሉ መሠረት ከAካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ

በመነሳት Aቅዶ ውጤታማ ስራ Eንዲሰራ ያስችለዋል፡፡ የAካባቢ Aስተዳደሩ በስልጠና
የሰው ኃይል' ፋይናንስ' ዘመናዊ መሳሪያዎች የሚሟላ ሲሆን የህዝብ Aደረጃጀቶችን
ያቋቁማል፡፡ የዚህ መርህ Aላማም ለህዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ Eና ውሣኔ ሰጭነት
Aካባቢውን በማልማት ለሀገር ልማት AስተዋፅO ማበርከት ነው:: የህዝቡ ራሱን በራሱ
የማስተዳደር ጉዳይ ከህገ መንግስቱ ፖለቲካ ነክ Aላማዎች ውስጥ Aንዱ ነው(የህገ
መንግስቱ Aንቀጽ 88/1/)፡፡ Eያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ Eና ህዝብ በክልል Eና
በፌዴራሉ መንግስት ውስጥ ፍትሐዊ የሆነ ውክልና የሚኖረው ሲሆን በAካባቢው
የራሱን የAስተዳደር ተቋም (Institutions of Government)የማቋቋም ዲሞክራሲያዊ
መብት Aለው(Aንቀፅ 39/3/)፡፡ ስለሆነም ከህገ መንግስቱ Aንፃር የAካባቢ Aስተዳደር
(ህግ) Eውቅና Aግኝቷል፡፡
ህግ ማውጣት
Aስፈፃሚው Aካል ከላይ የተገለፀው ህግ የማስፈፀም ኃላፊነት በህገ-መንግስቱ የተሰጠው
ከመሆኑ በተጨማሪ "Aስቸኳይ ጊዜ Aዋጅ" የማውጣት (ከማስፀደቁ ጋር)Eንዲሁም
ከተወካዮች ምክር ቤት በሚሰጠው ውክልና መሠረት ደንቦችን የማውጣት ስልጣን
Aለው(Aንቀፅ

77/13)፡፡

የተወካዮች

ምክር

ቤት

ያወጣቸውን

ህጎች

Eና

የተሰጡ

ውሣኔዎችን ለማስፈፀም "መመሪያ የመስጠት" ስልጣንም Aለው፡፡(የህገ መንግሥቱ
Aንቀፅ 77/1/)
በጥቅሉ የAስፈፃሚውን Aካላት Aደረጃጀት' ሀገራዊ:ህግ ነክ Eና Iኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ
ሰፊ ስልጣን Aለው፡፡ የመንግስት መ/ቤቶች የAስተዳደር ፍ/ቤት Eንዲኖራቸው ቢወሰን
ስለAደረጃጀት (Organization) የመወሰን ስልጣን ያለው የAስፈፃሚው Aካል ነው፡፡
ህግና ስርዓት መከበሩን (Aንቀፅ 77/9/) የማረጋገጥ ኃላፊነትም ተጥሎበታል፡፡
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በAጠቃላይ የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት 3ት የመንግስት Aካላትን በፌዴራል Eና በክልል
ደረጃ ያደራጀ ሲሆን የAስፈፃሚው Aካል ከዚህ በላይ በተመለከተው Aግባብ ህግና
ስርዓት መከበሩን ለማረጋገጥ ከተሰጠው የAስፈፃሚነት ስልጣን በተጨማሪ ለዘመኑ
ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ህግ የማውጣት Eና የዳኝነት ስልጣን
ተሰጥቶታል፡፡
የAስተዳደር Aካል ይህን ስልጣን በተግባር በሚያውሉበት ጊዜ ለሚፈፅማቸው ስህተቶች
ሊከሰስና ሊጠየቅ ይችላል፡፡ስልጣኑ በተግባር የሚውለው Aስቀድመው በተቀመጡ ደንቦች
መሠረት

ነው፡፡

ይህ

በግልፅ

የሚፈፀም

ሆኖ

'

በሚስጥር

Eና

በዘፈቀዳዊነት

የማይፈፀም ነው፡፡
መርሆዎች Eና ህገ መንግስቱ
ከፍ ሲል ለማመልከት የተሞከረው የAስተዳደር Aካላት Eነማን ናቸው? ምን ተግባር
ያከናውናል? ለምን? የሚለውን Eና መሰል ጥያቄዎችን ነው፡፡ ቀጥሎ የምንመለከተው
የAስተዳደር Aካላት በሚያከናውኑት ተግባር ሁሉ ከI.ፊ.ዲ.ሪ.ህገ መንግስት Aንፃር
ሊከተሏቸው የሚገቡ ጠቅላላ መርሆዎችን Eና Aቅጣጫዎችን ነው፡፡
የAስተዳደር Aካላት የመዳኘት ስልጣን ሊሰጣቸው Eንደሚቻል Aይተናል፡፡ ምንም
Eንኳን የAስተዳደር Aካላት ውሣኔ የመስጠት ስልጣን የተሰጣቸው ቢሆንም የሚሰጡት
ውሣኔ ላይ ቅሬታ ቢኖር ለመደበኛ ፍ/ቤት ቀርቦ ይመረመራል፡፡ መደበኛ ፍ/ቤት
የሚያከናውነው ምርመራ/ክለሳ/ ሙሉ ነው ወይስ በተወሰነ ነጥብ ላይ የሚለው የልዩነት
ነጥብ

ነው፡፡ ይሁን Eንጅ የAስተዳደር Aካላት በሚወሠሰንበት ጉዳይ ላይ ልዩ የሆነ

የሙያ ክህሎት ያላቸው ሲሆን መደበኛ ፍ/ቤቶች ደግሞ ልዩ የሆነ የህግ Eና የመርህ
ክህሎት

ያላቸው

በመሆኑ

የክለሳ

ወሰኑ

ይህንን

ያጣጣመ

ሊሆን

Eንደሚገባው

የAብዛኛው ስምምነት ነው፡፡ መደበኛ ፍ/ቤት የሂሳብ፣ የምህንድስና፣ የህክምና ወዘተ
ኤክስፐርት ሊሆን ይቸገራል፡፡ ስለሆነም የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሣኔ በፍሬ
ነገር ደረጃ የመጨረሻ Eንዲሆን ነገር ግን ከህግ Aንፃር የቀረበ ቅሬታ በመደበኛ ፍ/ቤት
በክለሳ Eንዲመረመር ስምምነት Aለ፡፡ የAስተዳደር Aካላት ይህንን ስልጣን በቅንነት
ሌላውን ላለመጉዳት Eንዲገለገሉበት ይጠበቃል፡፡ የህግን ልዩ ኘሮሰስ ጠብቀው ዘፈቀዳዊ
ባልሆነ መንገድ

Eንዲተገበሩትም

ይጠበቃል፡፡

ከፍ

ሲል

የጠቀስናቸው

የሀገራችን

የAስተዳደር ፍ/ቤቶች በማቋቋሚያ ህጎቻቸው ላይ Eንደተመለከተው በፍሬ ነገር ላይ
167

የሚሰጡት ውሣኔ የመጨረሻ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ በህግ ጉዳይ ላይ መሠረታዊ የህግ
ስህተት ከፈፀሙ ጉዳይ Eንዳግባቡ ለፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ወይም ለክልል ጠ/ፍ/ቤት ቀርቦ
ይመረመራል፡፡

ጠ/ፍ/ቤት

በጉዳዩ

ላይ

ውሣኔ

ለመስጠት

ወይም

በAስተያየት

(Recommendation) ለAስተዳደር ፍ/ቤቱ የመመለስ ስልጣን Aለው፡፡ በህገ መንግስት
ላይ Eንደተመለከተው የውሣኔ ሰጭ Aካላት ስልጣን በዘፈቀደ የሚከናወን ሳይሆን "በህግ
በተደነገገ የዳኝነት ስርዓት" (Legally prescribed procedure)የሚመራ ነው(Aንቀፅ
78/4/)፡፡ ይህ ስልጣን Aንድን ሌላ ሰው ለመጉዳት በማሰብ ተግባር ላይ ከዋለ የህገ
መንግስቱ Aንቀፅ 25 ስር የተቀመጠው የEኩልነት መብት ይጣሳል፡፡ ጉዳዩ በስልጣን
ያላግባብ መገልገል ከሆነ በወንጀል የሚያስጠይቅ ሲሆን ተግባሩም በፍ/ብሔር ህግ
ቁጥር 4A4 Aንፃርም ፈራሽ (Ultra virus)ሊሆን ይችላል፡፡
የAስተዳደር

Aካላት

በውክልና

ህግ

በሚያወጡበት

ጊዜ

ስልጣናቸውን

በAግባቡ

Eንዲጠቀሙ ይጠበቃል፡፡ ይህ ባይፈፀም የወንጀል ተጠያቂነትን ያስከትላል' የወጣው
ህግ Eንዲፈርስ ይደርጋል፡፡(የህገ መነግስቱ Aንቀፅ 9/1/)
ከብዙ ህጎች ውስጥም Aንድ የመንግስት ሠራተኛ ለፈፀመው ጥፋት በAስተዳደሩ
የሚጠየቅ ከሆነ ጥፋቱ Eንዲገለፅበት ብቻ ሳይሆን ራሱን የሚያሰማበት Eድል ሊሰጠው
Eንደሚገባ A.ቁ.515/99 Aንቀጽ 67/2/ ስር ደንግጋል፡፡
በተናጠል ጉዳዩ A.ቁ.515/99 በመንግስት ሰራተኛ ላይ የሥነ-ሥርዓት ርምጃ ከመወሰዱ
በፊት የሚመለከታቸውን ሰዎች መስማት' ማስረጃ መስማት Eና

መመዘን' ክርክር

መስማት በዚሁ ስር የሚታይ የውሣኔ ሰጪ ግዴታን የሚያሳይ ምሳሌዎች ናቸው፡፡
የAስተዳደር ውሣኔ ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሊሰጥ ይገባዋል፡፡ ይህ ጊዜ ገደብ
በልዩ ህግ ተወስኖ ከሆነ ይኽው ህግ መከበር ያለበት ሲሆን በልዩ ህግ ያልተወሰነ
Eንደሆነ ግን በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት Aንድ ምክንያታዊ የሆነ የAስተዳደር Aካል
በሚያስፈልገው ጊዜ ውስጥ ውሣኔ መስጠት ይጠበቅበታል፡፡ ይህ ጊዜም በጉዳዩ ላይ
በጊዜው ይግባኝ የሚያስብል ' ወቅታዊ ትችት Eና ተቃውሞ የሚቀርብበትም በመሆኑ
ለዚሁ ተግባር ምቹ በሆነ ጊዜ ውስጥ መስጠት ይኖርበታል፡፡ ይህ ባይፈፀም የህገ
መንግስቱ ተጠያቂነት መርህ ትርጉም ያጣል፡፡በA.ቁ 262/2002 Aንቀጽ 66 መሠረት
ጉዳይን ሆነ ብሎ ማጓተት ከባድ በሆነ የዲሲፒሊን ቅጣት Eንደሚያስቀጣ ማስታወስ
ተገቢ ነው፡፡ በ1996 በወጣው የወንጀል ህግ መሠረትም ጉዳይን ማጓተት በወንጀል
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የሚያስጠይቅ ነው፡፡ በርካታ የAስተዳደር ፍ/ቤቶች ከሚቋቁሙበት ምክንያት ውስጥ
Aንዱ ጉዳዩን ያለ ብዙ ውጣ ውረድ በAጭር ጊዜ Eልባት Eንዲሰጡ ማስቻል መሆኑ
ማስታወስም ይገባል፡፡
የሚሰጠው ውሣኔም ሆነ የሚወጣው ደንብ በምክንያት የተደገፈ መሆንም ይኖሩበታል፡፡
ይህም ደንቡ ወይም ውሣኔው የህግ' የመርህ' የፍሬ ነገር' የደረጃ (Standard) ወዘተ
ምክንያት(ድጋፍ) ሊኖረው ይገባል ከሚለው ይጀምራል፡፡ መርሁ የመልካም Aስተዳደር
መሠረት ነው የሚሉ ፀሐፊዎች ያሉ ሲሆን የተደረሰበት መደምደሚያ (ደንብ ወይም
ውሣኔ) ተጠያቂነት የሰፈነበት ትክክለኛና ፍትሐዊ መሆኑን ለማሳየት የሚጠቁም
ከሚሆን በላይ የAስተዳደር Aካሉ ውሣኔ ግልፅነት የሰፈነበት Eውነት ላይ ለመድረስ
ጥረት ያደረገ መሆኑን ያሳያል፡፡ የውሣኔዎች ወጥነት' ተገማችነት' ገለልተኛነት'

ርቱE

መሆንና ታማኝነትን ያረጋግጣል፡፡ የሚሰጠው ምክንያትም በበቂ ሁኔታ (Adquatly)
መገለፅ

ይኖርበታል፡፡

Aንዳንድ

ሀገሮች

(ምሳሌ

ፈረንሳይ)

ውሣኔ

በዚህ

መልኩ

በምክንያት መተንተን Eንዳለበት ብቻ ሳይሆን ውሣኔ ለመስጠት ለምን Eንዳስፈለገ
ማሳየት ይኖርበታል (Motivated decision)ይላሉ፡፡
በAስተዳደሩ Aካል የሚሰጥ ውሣኔ መብቱ ወይም ጥቅሙ የሚነካ ማንኛውም ሰው
በጉዳዩ ላይ ውሣኔ ከመስጠቱ በፊት ሁኔታው ሊገለፅለት፣ሊሰማ Eና Aስተያየቱን
Eንዲያሰማ Eድሉ ሊሰጠው ይገባል፡፡ ይህ የመስማት መብት የዲዩ ኘሮሰስ Aካል ነው
ለማለትም

ይቻላል፡፡

ይህ

መፈፀሙ

የAስተዳደሩ

Aካል

ውሣኔ

ህጋዊነት

(Legitimacy)የተላበሰ ገለልተኛ(Impartial)፣ ፍትሐዊ Eና ርቱዓዊ መሆኑን ለማሳየትም
ይጠቅማል፡፡ Eነዚህ መርሆዎች በህገ መንግስቱ Eውቅና ያገኙ ናቸው፡፡
የIትዮጵያ ህዝብ በAጠቃላይ በተለይ ደግሞ Eያንዳንዱ ብሔር' ብሔረሰብ Eና ህዝብ
በቀጣይነት የመልማት መብት Aለው፡፡ ህዝቡ በልማት ተግባር ውስጥ የመሳተፍ መብት
ያለው ሲሆን Aካባቢውን በሚነካ ፖሊሲ ወይም ኘሮጀክት ጉዳይ ላይ Aስተያየቱ ሊሰማ
(Consustation)ይገባል(Aንቀጽ 43/2/):: መንግስት በዚሁ የምክክር መርህ መሠረት
መመራት

ያለበት

ነው፡፡

ህዝቡ

በቀጥታ

በሚመለከተው

ጉዳይ

ላይ

Aስተያየቱን

የሚሰጥበትን ምክክር የሚያደርግበት ደረጃ የይስሙላ ሳይሆን "ሙሉ" Eንዲሆንም የህገ
መንግስቱ Aንቀጽ 92/2/ ያስገድዳል፡፡
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የAስተዳደሩ Aካል ደንብ በሚያወጣበት ወይም ውሣኔ በሚሰጥበት ጊዜ Aግባብ ላላቸው
ፍሬ ነገሮች Eና ማስረጃዎች ሁሉ ተገቢውን ግምት ("Adequate consideration")
መስጠት ይኖርበታል፡፡ የAስተዳደር Aካሉ ለጉዳዩ ጭብጥ ማህበራዊ' Iኮኖሚያዊ'
ፖለቲካዊ ወዘተ ሁኔታዎች Eና ለAማራጫቸው ሁሉ ይህን ተገቢ ትኩረት መስጠት
ይጠበቅበታል፡፡ Aንዳንድ ሀገሮች ይህንን ሁኔታ principle of due care, principle of
proper

investigation…

Eያሉ

ይጠሩታል፡፡

Aለመከበሩም

ተግባሩን

ህገ

ወጥ

ሊያደርገው ይችላል፡፡ Aልፎ Aልፎም ይኽው Aካል በጉዳዩ የAዋጭነት ጥናት' (የተፅEኖ
ጥናት) (Impact assessement)Eና ልዩ ልዩ የዳሰሳ ጥናቶች Eንዲያደርግ ሊጠበቅ
ይችላል፡፡ የAስተዳደር Aካሉ ህዝቡን የማማከር ጠቅላላ ግዴታ በዚሁ ስርም የሚፈፀም
ነው፡፡ "ሙሉ ምክክር" ይህንን ያቅፋል፡፡
ይህ የመሳተፍ መብት (Participation)' ተደራሽ መሆን (Access) ጉዳይ ከስነ-ስርዓት
Aንፃር ዋናው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ Eንደሆነ ፀሐፊዎች ይገልፃሉ (ምሳሌ
ፒተር:ሱክ)፡፡

በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 89/6/ Eና /7/ መሠረት የሀገር ፖሊሲ Eና

ኘሮግራም በሚዘጋጅበት ጊዜ ያለምንም ልዩ ሁኔታ መንግስት ህዝቡን ማሳተፍ
ይገባዋል፡፡ ሴቶች ከወንዶች Eኩል Eንዲሳተፉ ግዴታም ተጥሏል፡፡
የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሣኔ ወይም የሚያወጡት ደንብ የተለያዩ ፍላጎቶችን
የሚያመዛዝን መሆን ይጠበቅበታል፡፡ የሚሰጠው ውሣኔ ከጉዳቱ (Cost) ጥቅሙ
(benefit) የሚመዘን ሊሆን ይገባዋል(Principle of economy):: የህዝብ ጥቅምን ከግል
ጥቅምም

መመዘን

ይጠበቅበታል፡፡

የጥቅም

ግጭት

ያለበት

ውሣኔ

ሊሰጥ

Aይገባውም፡፡የተለያዩ ፍላጎቶችን ከመመዘን ጋር ሊታይ የሚችለው ሌላው ነጥብ
የሚሰጠው ውሣኔ ሊያሳካው የሚፈልገው ግብ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ካለ
ተመዛዛኝ (proportional)መሆን ይኖርበታል፡፡ ውሣኔ ሰጭ Aካል ይህንን ጥቅምና ጉዳት
በAግባቡ መመዘን ይጠበቅበታል፡፡ የህዝብ ጥቅም ከግለሰብ ጥቅም መዝኖ ሲገኝ በግለሰቡ
ላይ የሚደርስ ጉዳት ካለ ተመጣጣኝ Aስተዳደራዊ ካሳ በመክፈል ፍላጎትን ማመዛዘን
ይቻላል(የህገ መንግስት Aንቀፅ 44/2/):: በመንግስት ኘሮግራም የተነሳ ጉዳት የደረሰበት
ሰው በበቂ የገንዘብ መጠን ወይም በAማራጩ ሊካስ የሚገባው ሲሆን በመንግስት
ድጋፍም ሌላ ቦታ Eንዲሰፍር ይደረጋል፡፡ ይህ የህገ መንግስቱ መርህ የተለያዩ ፍላጎቶች
ከውሣኔ በፊት መመዘን Eንዳለባቸው የሚያመለክተን ሲሆን በዚህ መሠረት በሚሰጥ
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ውሣኔ የሚጎዳ ሰው ቢኖር Aሁንም ካሳው በተመሳሳይ መርህ የሚመዘን መሆኑን
ነው፡፡
የI.ፌ.ዲ.ሪ

መንግስት

ከሚመራበት

መርህ

ውስጥ

Aንዱ

ሁሉም

Iትዮጵያዊ

Iኮኖሚያዊ ሁኔታው Eንዲሻሻል ማድረግ ሲሆን በዚህም የሀገሪቱን ሀብት Eኩል Eና
ፍትሐዊ በሆን መንገድ Eንዲከፋፈሉ ማድረግ ነው፡፡ ለግለሰብ ሳይሆን ለሁሉም ጥቅም
ሲባል ወደ ኋላ ለቀሩ ብሔረሰቦች Eና ሴቶች ልዩ ድጋፍ ሊደርግ ይገባል፡፡ /Aንቀጽ 89
Eና 25/፡፡ መንግስት መሬት በህዝብ ስም ይዞ የሚያስተዳድርውም ለጋራ ጥቅም Eድገት
(Common Benefit)ነው /Aንቀጽ 89/5/::
የAስተዳደር Aካል የሚሰጠው ውሣኔ ህጋዊ (legal)ነው ተብሎ መገመትም ከህጋዊነት
መርህ (Principle of legality) ሊወጣ ግን Aይገባውም፡፡ ይህን ለዚህ ፅሁፍ ሲባል
ከሁለት

ማEዘን

መመልከት

ይቻላል፡፡

የመጀመሪያው

የAስተዳደር

Aካሉ

ውሣኔ

በሚሰጥበት ጊዜ ራሱ ባላወጣው ሌላ ህግ በግልፅ የተሰጠው ስልጣን መኖሩን ማረጋገጥ
ይገባዋል፡፡ ስለሆነም Aካሉ ለስራው መሠረት የሆነው ህግ ሊኖረው ይገባል፡፡ በሁለተኛ
ደረጃም ስልጣኑን ከህግ በተቃራኒ መልኩ ስራ ላይ ማዋል የለበትም፡፡ በዚህ ጊዜ
የAስተዳደር Aካሉ ራሱ ካወጣውም ህግ ቢሆን በተቃራኒው ሊሰራ Aይገባውም ማለት
ነው፡፡ ይህ Eንግሊዞች የህግ የበላይነት (Rule of Law)የሚሉት የህገ መንግስታዊነት
Aስተዳደር ከስልጣን Aሳልፎ መስራትን(Excess of power) ለማስቀረት ያገለግላል፡፡
በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩ ሁኔታ የለም፡፡ ይህ በፍፁም Aስገዳጅነት የሚፈፀም ሊሆን
በተቃራኒው ከተሰራ የፖለቲካ ተጠያቂነት የሚያስከትል Eንዲሁም የፍ/ቤት ቁጥጥር
የሚደረግበት ነው፡፡ ይህ ቢታለፍ ውሣኔው በክለሳ መልክ Eንዲታይ Eና ውድቅ ሆኖ
የIንጀክሽን(injection) ተEዛዝ የሚሰጥበት ነው፡፡
የሀገራችንን የAስተዳደር Aካላት ስንመለከት የስልጣናቸው ምንጭ ህገ መንግስቱ ስለሆነ
የስልጣን ገደባቸውም ህገ መንግስት ውስጥ የሚገኝ ነው፡፡ የI.ፊ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት
በመግባቢያው ላይ ህዝቡ በህግ የበላይነት መርህ ላይ ተመስርቶ ለመኖር መቁረጥን
ያሰምርበታል፡፡ ሁሉም ህጎች ከዚሀ ህገ መንግስት ጋር ቢጋጩ Aይፈፅሙም/Aንቀጽ
9/፡፡ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ Eና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተሰጡት ስልጣኖች ውስጥ
በህግ Aውጪው የወጡ ህጎች' ፖሊሲዎች መከበራቸውን የማረጋገጥ' በሀገሪቱ ህግና
ስርዓት መስፈኑን የማረጋገጥ ግዴታ የAስተዳደር Aካላት ስልጣን መሠረተ ህግ
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መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ (Aንቀፅ 74 Eና 77) የAስተዳደር ሕግ Eድገትና መሠረቱ
የAስፈፃሚውን ስልጣን በህግ Aውጪው በወጣ ህግ መሠረት የመምራት ፍላጎት Eና
የ(Prerogative) ስልጣንን መቀነስ ነው፡፡ Aዲስ የመንግስት ስልጣን ሲያስፈልግ ከህግ
Aውጪው መገኘት Aለበት የሚለው Eምነት የ1989 ቢል Oፍ ራይትስ ውጤት
መሆኑም ይታወሳል፡፡ Aስተዳደሩ ወይም ባለስልጣኑ በተሰጠው ሰልጣኑ ውስጥ "Intra
vivos" መስራት ይኖርበታል ማለት ነው፡፡
የAስተዳደር Aካላት ተግባር በህግ መመራት ይገባዋል ሲባል ግን በህግ ማEቀፍ ውስጥ
ያሉ ነገር ግን በAዋጅ Aይነት በህግ ያልተፃፉ Eንደ Eቅድ ማውጣት (Planning)'
የበጀት ዝግጅት' የመሳሰሉት ተግባራት ዋናውን ህግ በሚያሟሉ መመሪያዎች (rules)
Eና የውሣኔ ሰጭ Aካላት ትርጉም Aይሟሉም ማለትም Aይደለም፡፡ በሌላ በኩል
የAስተዳደር Aካሉ በህጉ ውስጥ ለመወሰን የመምረጥ ነፃነቱን (discretionary power)
Aይጠቀምም ማለት Aይደለም፡፡ ይህ ስልጣን Aንድ ጉዳይ ከሌላው በተለይ በተመረጠ
Aንድ መንገድ የተወሰነበት ምክንያት ሌላውን ምክንያታዊ ሰው በሚያሳምን መልኩ
መፈፀም ይኖርበታል፡፡ ስልጣኑ Eጅግም ልል Eጅግም ጥብቅ Aይሆንም፡፡
የሚሰጡ ውሣኔዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በተመሳሳይ መልኩ&
በተለያዩ

ሁኔታ

ውስጥ

ያሉትን

ደግሞ

Eንደ

ይገባዋል፡፡ ይህም ከመንግስት በሚገኝ Aገልግሎት'

ልዩነታቸው

መጠን

ሊያስተናግድ

በትምህርት Eድል Aሰጣጥ Eና

በመሳሰሉት ሊገለፅ ይችላሉ፡፡ የEኩልነት መርህ ጠቅላላ የህግ መርህ ሆኖ የAስተዳደር
ህግ መርህም ነው፡፡ ገለልተኛ መሆን'

Aድልዎ Aለመፈፀም' ፍትሐዊ መሆን በዚህ

መልኩ ሊታዩም ይችላሉ፡፡ ከተለመደው መውጣት ሲያስፈልግም ከፍ ሲል በተገለፀው
መልኩ በበቂ ምክንያት ሊታገዝ ይገባዋል፡፡ የAስተዳደር ቅሬታ ስሚ Aካልትም ይህንን
ነጥብ Eንደ Aንድ የውሣኔ መለኪያ ቼክ ሊስት የሚጠቀሙበት ሆኖ ተጥሶ ሲገኝ
ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው፡፡ (የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 26 ይመልከቱ)፡፡ በሌላ በኩል
ይህ መርህ በልዩ ህጎች የተካተተ ሲሆን A.ቀ.515/99 Aንቀፅ 6, 22, 64…መሠረት
ሰራተኛ ሲመለመል' ሲያጓድል' ሲሰናበት…በዚሁ መርህ መሠረት መፈፀም Eንዳለበት
ግዴታ ተጥሏል፡፡
ከፍ ሲል ለመግለፅ Eንደተሞከረው ዜጎች ትክክለኛ ውሣኔ ሊያገኙ ይገባል፡፡ ትክክለኛ
ውሣኔ Aገኛለሁ በማለት ሊገምቱና Eርግጠኛ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ይህ የቅንነት Eና
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የEርግጠኛነት መርህ (Principle of good faith & legal certainity)ነው፡፡ የዜጎች
ተቀባይነት ያለው (legitimate) ትክክለኛ ውሣኔ የማግኘት ጉጉት /ፍላጎት/ ሊከበር
ይገባዋል፡፡ የAስተዳደር Aካሉ በሚሰጠው ውሣኔ ይህንን ፍላጎት ግምት ውስጥ ማስገባት
ይኖርበታል፡፡ የውሣኔ ሰጭ Aካል ዜጎች Aላስፈላጊ ጉጉት Eንዲኖራቸው ማድረግ
የሌለበት ሲሆን Aስፈላጊውን ጉጉት ማርካት ያለበት መሆኑ የቅንነት መርህን ማሟላት
ነው፡፡ በዚህ መርህ መሠረት ለምሳሌ Aንድ የAስተዳደር Aካል Aስፈላጊ ያልሆነ ቃል
ለዜጋው በመግባት Aስፈላጊ ያልሆነ ተስፋ Eንዲያድርበት ማድረግ Aይኖርበትም፡፡ ለዚህ
መርህ የተለየ ክብደት የሚሰጡ Eንደ ቤልጅየም የመሰሉ ሀገራት የተገባው ቃል ከህግ
ጋር የሚጋጭ ቢሆንም Eንኳን ሁለቱ መርህ /ቅንነት Eና ህጋዊነት/ ተመዝነው
Eንደሁኔታው Aንዱ ሊመረጥ Eንደሚቻል ይስቀምጣሉ፡፡ በI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ - መንግስት
መሠረት የቤልጂየሙ Aይነት ድንጋጌ የሌለ ሲሆን ህግ የበላይነት መርህ ላይ ልዩ
ሁኔታ (exception)የለም፡፡ በተጨባጭ መሠራት ያለባቸው ሁኔታዎች Eና መርሆዎች
የተቀመጡ ሲሆን ከዚህ ውጪ ተስፋ በመስጠት ለሚድረስ ጉዳት Aስተዳደሩ የወንጀል'
Aስተዳደራዊ Eና የፍ/ብሔር ኃላፊነት ሊከተለውም ይችላል::(ምሳሌ የፍ/ብሔር ህግ
ቁጥር 1689' 1161,1184' 2055)
ዜጎች በAስተዳደር Aካሉ ተግባር ላይ Eርግጠኛ Eንዲሆኑ ከሚያደርጓቸው ነገሮችን
ውስጥ ሌላው መጠቀስ ያለበት የሚወጡ ደንቦች Eና የሚሰጡ ውሣኔዎች ግራ
የማያጋቡ

(forseeable)

Eና

ተደራሽ

መሆናቸው

ነው፡፡

ደንቦች

በህትመት

መውጣታቸው' ወደ ኋላ ተመልሰው የማይሰራ መሆናቸው (ከልዩ ሁኔታዎች በቀር)'
ግልፅ መሆናቸው' Aንዳንድ ስህተቶችን በተወሰነ ጊዜ ለጥያቄ ካልቀረቡ መርጋት
/ይጋር/

ያለባቸው

መሆኑ'

Eና

የመሳሰሉት

ዜጎች

በAስተዳደር

Aካሉ

ተግባር

የEርግጠኝነት ስሜት Eንዲኖራቸውና የተረጋጋ ህይወት Eንዲኖሩ የሚያስችላቸው
በመሆኑ በAግባቡ ሊተገበሩ ይገባል(የፍ/ሕግ/ቁ.402/2/,1677/1845)፡፡ በህገ መንግስቱ
ውስጥ የምናገኛቸው የዜጎች የመስማት Eና ባልተሸራረፈ መልኩ በውሣኔ ውስጥ
Eንዲሳተፉ ማድረግ የሚሰጡ ውሣኔዎች Eና ደንቦች ግራ Eንዳያጋቡ ያደርጋሉ፡፡ ከህገመንግስቱ መርሆዎች ውስጥ Aንዱ የመንግሥት Aሰራር በግልፅ መከናውን ያለበት
መሆኑ ተግባሩ ተገማች' የሚታይ Eና ግራ የማያጋባ Eንዲሆን ያስችለዋል፡፡
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ከህገ

መንግስቱ

Aንፃር

ሊጠቀስ

የሚገባው

ሌላው

መርህ

የAስተዳደር

ህግ

Eና

ውሣኔዎች ወደ ኋላ ተመልሰው መስራት ይችላል ወይስ Aይችልም? የሚለው የመርህ
ጥያቄ

ነው፡፡የወጡ

ህጎች

ወደ

ኋላ

ተመልሰው

መሠረታቸውን

በተመለከተ

ህገ

መንግስት በግልፅ የሚከለክለው የወንጀል ህግን በተመለከተ ነው፡፡ የወንጀል ህጉም
በተለይ

Aንድ

ድርጊት/Aልድርጊት

ወንጀል

ነው

Aይደለም

የሚለውን

ለመወሰን

Eንዲሁም ቅጣትን በተመለከተ የሚወጡ ድንጋጌዎችን የሚመለከት ነው፡፡ ይህም ሆኖ
ህጉ ተከሣሽን Eስከጠቀመ ድረስ ወደ ኋላ ተመልሶ ሊሰራ ይችላል፡፡ የAስተዳደር
ውሣኔዎችን በተመለከተ ተመሳሳይ ክልከላ በህገ መንግስት ውስጥ የለም፡፡ ስለሆነም
ከህገ መንግስቱ Aጠቃላይ መርህ ተነስተን የAስተዳደር Aካላት ውሣኔ የዜጎችን የልማት'
የፖለቲካ ' የIኮኖሚ' ባህላዊ ወዘተ መብት ለማረጋገጥ Eስኪቻል ድረስ ወደ ኋላ
ተመልሶ ይሰራል ለማለት Eንችላለን፡፡
የAስተዳደር Aካል Aንድ ጉዳይ ላይ ውሣኔ ሲሰጥ የማያልፋቸው የመምረጥ ስልጣን
(discretionary power)Aለው፡፡ ይህ ስልጣን ግን Aስፈላጊ ያልሆኑ ቁም ነገሮችን ግምት
ውስጥ በማስገባት' ተገቢ ላልሆነ ተግባር (Purpose)ስራ ላይ ማዋል' የህግ ስህተት
ለመፈፀም'

ባልተፈቀደ ሁኔታ ይህን ስልጣን በውክልና Aሳልፎ በመስጠት Eና

ተገቢውን ፍሬ

ነገር በAግባቡ ከመመርመር

በፊት

Aቋም

በመያዝ

Eና

መሠል

ምክንያቶች Aላግባብ ስራ ላይ ሊውል Aይገባውም፡፡ በዚህ ረገድ የI.ፊ.ዲ.ሪን ህገ መንግስት ስንመለከት የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሳኔ በህገ መንግስቱ መርሆዎች
Eና Aላማዎች መሠረት መሆን ይኖርበታል (Aንቀፅ 85)፡፡ ከEነዚህ መርሆዎች ውስጥ
የEኩልነት' የህዝብ ጥቅም' የጋራ ጥቅም' የወንድማማችነት Eና የAንድነት' ፍትሐዊነት'
ወቅታዊነት/89/' የህግ የበላይነት መርህ Eና የመሳሰሉት ከላይ የተጠቀሱት ነጥቦች
በስራ ላይ Eንዳይውሉ ከልካይ ናቸው፡፡ የAስተዳደር Aካላት ውሣኔ ሲሰጡ ያላቸው
የመምረጥ ስልጣን(discretionary power)በAግባቡ Eንዲፈፀሙ የሚያስችሉ ማሰሪያ
መርሆዎች ናቸው፡፡
የመወያያ ጥያቄዎች
1.

በሀገራችን የፍትህ ስርዓት Aስፈፃሚው Aካል ያለውን የተለያየ ስልጣን ተመልከት፡፡
ምን ምን Aይነት ስልጣኖች Aሉት? ከህገ መንግስቱ የስልጣን ክፍፍል Aንፃር
የAስፈፃሚው Aካል ያለውን ስልጣን በምን ትገልፀዋለህ?
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2.

በሀገራችን የተቋቋሙ የAስተዳደር ፍርድ ቤቶችን ዘርዝር፡፡ የEያንዳንዱ ፍ/ቤት
የተቋቋመበትን ምክንያት ህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጡት ሀገራዊ ግቦች Eና
Aላማዎች Aንፃር ተወያይበት፡፡

3.

በሀገራችን

ያሉ

የAካባቢ

Aስተዳደሮችን

በመመልከት

ከህገ

መንግስቱ

Aንፃር

ያላቸውን ተግባር Eና የሚመሩባቸው መርሆዎች ላይ ተወያዩ፡፡
4.

የAስተዳደር ህግ Eና የህገ መንግስት መርሆዎችን ዋነኛ መለያ Aስቀምጥ፡፡
በዝርዝርም ተወያዩባቸው፡፡

5.

በAስተዳደር ህግ ውስጥ ያሉ መርሆዎች ቢጋጩ ከህገ መንግስቱ Aንፃር Eንዴት
ይፈታሉ? (ለምሳሌ የህጋዊነት መርህ ከቅን ልበና መርህ ጋር ቢጋጭ)

ክፍል Aስር
ከታክስ ህግ Aንፃር የህገ መንግስቱ መሠረታዊ
መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች
10.1. ጠቅላላ
ለዚህ ፅሁፍ Aላማ ሲባል ታክስ (ግብር) ማለት ለህዝብ Aገልግሎት Eንዲውል ከተለያየ
ምንጭ በህግ መሠረት የሚሰበሰብ የመንግስት ገንዘብ (Public finance) ነው ለማለት
Eንችላለን፡፡
ምንም Eንኳን ታክስ የረዥም ጊዜ ታሪክ ያለው ቢሆንም ዘመናዊ የግብር Aሰባሰብ
ስርዓት

ከEንዱስትሪ

Aብዮት

በኋላ

በምEራብ

Aውሮፖ

Eና

በሰሜን

Aሜሪካ

Eንደተጀመረ ይነገራል፡፡ ከዚህ ጊዜ Aንሰቶም ለግብር Aሰባሰብ መሠረታዊ የሆኑት
ጉዳዮች በህግ ማEቀፍነት Eየፀደቁ በስራ ላይ መዋል ጀምረዋል፡፡ በሁሉም መስክ

ሲታይ የግብር Aሰባሰብ ስርዓት መሠረታዊ መዋቅሩ በህግ የበላይነት (Rule of Law)
መርህ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ይህም በውስጡ በርካታ መሠረታዊ ቁም ነገሮችን የያዘ
ነው፡፡
በAንድ ሀገር ውስጥ የግብር Aሰባሰብ መEከላዊ ትኩረትን የሚወስኑ በርካታ ቁምነሮች
ይገኛሉ፡፡ የገጠሩ ወይም የከተማው ሴክተር መጠናከር ወይም መዳከም የትኩረት
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Aቅጣጫን ይወስናል፡፡ የሰራተኛ ኃይል በከተማ መሰባሰብ' የህብረተሰቡ የተማረ መሆን
ወይም Aለመሆን' የIንዱስትሪ መስፋፋት ወዘተ ተመሳሳይ ተፅEኖ Aላቸው፡፡ Aንድ
ሀገር የግብር Aስተዳደር ስርዓቱን Eና ፖሊሲውን በሚወስንበት ጊዜ የEነዚህ ቁምነገሮች
ተፅEኖ ወሳኝ ነው፡፡ በዚህ መልኩ የግብር ስርዓቱ Eንደ ሁኔታው በIክሳይስ (ለሀገር
ውስጥ ፍጆታ በሚመረት ሸቀጦች ላይ የሚጣል ግብር)' ግምሩክ (custom)' የንብረት
ግብር' የኮርፖሬት ገቢ' የግለሰብ የገቢ መጠን (progressive individual income)'
VAT' flatter rate structures' "double income tax" ወዘተ ላይ መሠረት ያደረገ
ሊሆን ይችላል ፡፡ ከEነዚህ ቁምነገሮች በተጨማሪ የመንግስት ቅርፅ መስፋት /መጥበብ/'
ግብር የመሰብሰብ Aስተዳዳራዊ ብቃት Eና ውስንነት' ተመሳሳይ ተፅEኖ Aላቸው፡፡ ከቤት
ኪራይ ሊከፈል የሚገባው ግብር ላይ ያለው ህግ Eና Aፈፃፀሙ ከAስተዳደራዊ ግብር
መሰብሰብ ውሱንነት ጋር ሊያያዝ ይችላል፡፡ ስለሆነም በግብር Aስተዳደር ውስጥ
የሚወጡ ደንቦች የማይተገብሩ ከሆነ ውስብስብ Eና የተራቀቀ የግብር ህግ ማዘጋጀት
ትርጉም የማይኖረው ይሆናል፡፡ Aብዛኛው ገቢው ጉርሻ (TIP)ከሆነ Aስተናጋጅ፣ በሰንበት
ከሚሰጠው የምክር Aገልግሎት ከሚገኝ ገቢ ላይ ግብር መሰብሰብ Aስቸጋሪ መሆኑ
በቀላሉ ይታያል፡፡ በዚህ መሰል ጉዳይ ላይ ህግ ማውጣት የሚያስፈልገው ህጉን
መተግበር Eስከተቻለ ድረስ ነው ማለት ነው፡፡
የግብር Aስተዳደር በዚህ መልኩ በየሀገሩ ሊፈታ የሚፈልጋቸው ውጥረቶች Eና የራሱ
Aላማ Aለው፡፡ ለምሳሌ የግብር Aስተዳደር ማሻሻያ ኘሮግራማቸው የግብር ሕግ Aላማ
የማክሮ Iኮኖሚን መረጋጋትን ማምጣት Eንዲሆን Aስበው የሚቀርፁ Aሉ፡፡ በEድገት
Eና በለውጥ ውስጥ ያሉ ሀገራት የማሻሻያ ኘሮግራማቸው Aላማ Eያደገ ለሚመጣው
የገበያ Iኮኖሚ ስርዓት (Eናም Eያደገ ለሚመጣው ግብር ከፋይ) ምላሽ መስጠት ነው፡፡
ለውስጥ ችግር ምላሽ ከመስጠት ባሻገርም የምንኖረው ከማናመልጠው የግሎባልይዜሽን
ስርዓት ውስጥ ስለሆነ Eያደገ ከሚመጣው የAለም(global) Iኮኖሚ Aንፃር የግብር
Aሰባሰብ ስርዓት /Aስተዳደርን/ዘመናዊ ማድረግ ፈታኝ የማሻሻያ ስራ ነው፡፡ የግብር ከፋዩ
ግዴታውን Eንዲወጣ Eና በስርዓት Eንዲሰራ ማድረግ ግን የማይቻል Aይደለም፡፡
ለዚሀም

የረዥም

ጊዜ

(በተቀናጀ

መልኩ

የሚፈፀም)

ዝርዝር

Eቅድ

ማዘጋጀት

ያስፈልጋል፡፡ በAፈፃፀሙ ቁርጠኛ መሆን ይጠይቃል፡፡ ግብር ከፋዩ በየጊዜው ግዴታውን
Eንዲወጣ የሚያስችሉ ዝርዝር ተግባራት በጥናት መፈፀም ይኖርባቸዋል፡፡ ከAስፈፃሚው
Aደረጃጀት'

የሰው ኃይል Eና የዘመቻ(operation)ተግባራትን Aፈፃፀም ውጤታማ
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ከማድረግ ባሻገር የህግ ማEቀፍን መፈተሽና ማስተካከልም ይጠይቃል፡፡ ፍፁም የተሟላ
የግብር ህግ ተፈፃሚነት ይኖረዋል? የሚለው ጥያቄ Eንደተጠበቀ ሆኖ ውጤታማ Eና
የተሻለ የግብር ስርዓት Aፈፃፀም Eንዲኖር ካስፈለገ

ዝርዝር Eና ግልፅ ህጎች

ከመውጣታቸው ባሻገር ህግ ተላላፊዎችን በወንጀል Aጥብቆ Eስከመቅጣት መስራት ግን
ግድ ነው፡፡ የሚወጡ የግብር ህጎችን ግልፅና በቀላሉ የሚፈፀሙ ማድረግ' Eኩልነትን
Eና ርትEን የሚያበረታቱ ማድረግ' ግብር ባለመክፈል የሚገኙ "ማበረታቻዎችን"
ማስቀረት የሚችል መሆን ይኖርበታል፡፡
የሀገራችንን የግብር ሰርዓት ስንመለከት ከለውጥ በፊት ሀገራችን በEዝ የIኮኖሚ
ስርዓት ስትመራ የቆየች መሆኗ ይታወቃል፡፡ ይህ የEዝ ስርዓት በተለይ በ198Aዎቹ
መጀመሪያ Aካባቢ ሀገሪቷ የውስጥ Eና የውጪ ማክሮ Iኮኖሚ መዛባት (in balance)
Eንዲገጠማት Aድርጓል፡፡ ለዚህ ማዛባት የግብር ስርዓቱ የነበሩበት ዘርፈ ብዙ ችግሮች
AስተዋፅO Aድርገዋል፡፡ በሀገሪቱ ይሰራበት የነበረው የግብር Aስተዳደር ህግ Eጅግ
ኋላቀር የሆነና ሀገሪቱ ከምትከተለው ገበያ መር ነፃ Iኮኖሚ ስርዓት ጋር ያልተጣጣመ
ነበር፡፡ የግብር ህጉ በዋነኛነት በ1953 የወጣ (Iቄ 173/53) ሲሆን ከሀገሪቱ የIኮኖሚ
ፖሊሲ Eንዲሁም ከግሎባላይዜሽን Eና ከAውቶሜሽን ስርዓት ጋር ፈፅሞ Aብሮ
Aይሄድም፡፡ በዚህ ህግ መሠረት የሚጣለው ግብር ከፍተኛ ሆኖ በርካታ (brackets)
ያሉትም ነው፡፡ ይህ በመሆኑም ግብር ከፋዩም ሆነ ግብር ሰብሳቢው የሚሰበሰብ ግብርን
በቀላሉ Eንዳይወስኑ Aድርጓቸዋል፡፡ የሚጣለው ግብር ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ የግብር
መሠረቱ (tax base) ጠባብ ነበር፡፡ ያልተሰበሰቡ ግብሮችን ለመሰብሰብ የህግ መሠረቱ
(Enforcement) በቂ Aልነበረም፡፡ በዘመኑም ቀጥታ ካልሆኑ ገቢዎች ላይ Eና ኤክሳይስ
ታክስ ላይ ጥገናዊ ለውጥ Eየተደረገ ገቢ ለመሰብሰብ ቢሞከርም ገቢው Eያሽቆለቆለ
ንግድና Iንቨስትመንትም Eየተጎዳ መጥቷል፡፡ በAጠቃላይ ከለውጥ በፊት በሀገሪቱ
የነበረው የግብር ስርዓት ዘርፈ ብዙ ችግር ያለበት ሲሆን ለAብነት፣


ደካማ የግብር Aስተዳደር ስርዓት ነበር፣



የሚሰበሰበው የግብር ገንዘብ መንግስት ለሚያስፈልገው ወጪ በቂ Aልነበረም



የIኮኖሚው Eድገት ከህዝብ Eድገት ጋር በተጣጣመ መልኩ ሊያድግ Aልቻለም



(የማክሮ Iኮኖሚው ሚዛን የተዛባ ነበር፡፡) ለምሳሌ ወደ ውጭ ከሚላክ ምርት
የሚገኝ ገቢ ማቆልቆሉ፣
177



ግብር Aሰባሰቡ በሙስና ተዘፍቆ የነበረ መሆኑ



የክፍያ ሚዛኑ መዛባት (balance of payment) Eየባሰ መምጣቱ



የEዳ መቆለል (mounting debts) Eና የIኮኖሚ Eድገት ማቆልቆል



የግብር ሰብሳቢ መ/ቤት በሰለጠነ የሰው ኃይል ያልተሟላ፣ ዘመናዊ Aሰራር Eና
ሱሳቁስ የማይጠቅም መሆኑ፣ይጠቀሳሉ፡፡
የነበሩት ችግሮች ግብር ማስላት (assessement) መሰብሰብ፣ ክትትል Eና ማስፈፀም

(enfofcement) ላይ ስርዓቱ ደካማ Eንዲሆን Aድርገዋል:: ¾Ów` Ÿó¿ Aይነት Eና
ቁጥር Eንኳን በትክክል Aይታወቅም ነበር፡፡ ከለውጥ በኋላ መንግስት Iኮኖሚውን
ለማረጋጋት

Eንዲሁም

ነፃ

(liberalize)

ለማድረግ

የIኮኖሚ

ማሻሻያ

ኘሮግራም

ነድፏል፡፡ ከEነዚህ የIኮኖሚ ማሻሻያ ኘሮግራሞች የግብር ፖሊሲ ማሻሻያ ኘሮግራም
የሚገኝበት

ሲሆን

ወደ

ኋላ

ላይ

ደግሞ

የግብር

Aስተዳደር

ማሻሻያ

ኘሮግራም

ተካቶበታል፡፡ ይህን ፖሊሲ Eና ስትራቴጂ የማውጣት ኃላፊነት የፌዴራል መንግስቱ
ነው፡፡ /Aንቀፅ 51/2/4//:: የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት በAንቀፅ 89 (2) ስር የሀገሪቱ
ሀብት ለIትዮጵያውያን ፍትሐዊ በሆነ መንገድ Eንዲከፋፈል የማድረግ ኃላፊነት
ተጥሎበታል፡፡ ግብር Aንዱ Aላማው ይህ Eንደሆነ ከላይ የተመለከትነው ሲሆን
መንግስት ይህን ኃላፊነቱን ለመወጣት የግብር ስርናቱን ሊጠቀም ይችላል፡፡ (Aንቀፅ
89/2/፣41(3))፡፡ የሀገራችን የግብር ህግ ዋነኛ Aላማ ግን ሀብት ማከፋፈል ነው ለማለት
ያስቸግራል፡፡
በማሻሻያ

ኘሮግራሙ

መሠረት

የግብር

ሥርዓቱ

ከላይ

የተጠቀሱትን

ችግሮች

በመቅረፍ


የንግድ፣ ቁጠባ Eና Iንቨስትመንትን በማበረታታት ቀጣይነት ያለው Eድገት
ማምጣት



የግብር መሠረቱን የማስፋት፣



መንግስት ሊፈፅማቸው ለሚገቡ ልዩ ልዩ ማህበራዊ Aገልግሎቶች በቂ ገንዘብ
Eንዲያገኝ በማስቻል ድህነት የመቅረፍ፣



የግብር Aስተዳደሩ የማስፈፀም Aቅም የመገንባት፣



ርትE መሠረት ያደረገ ግብር Aሰባሰብ Eንዳይኖር የማስቻል፣
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(ለህብረተሰቡ የሚያስፈልጉ ሸቀጦች Eንዲመረቱ የማበረታታት በተቃራኒው
የሚያስፈልጉትን Aልኮል ሲጋራ ያለመበረታታት)፣



ቫት፣ Iክሳይስ ታክስ በተመረጡ Aግባብ በስፋት (በተለይ ቫት) መተግበር



የገቢ ግብር ያለ ልዩነት በተወሰነ ብራኬት Aነስተኛ ገቢ (moderate income)
ያለውን በመተው መፈጸም፣



የግብር

Aሰባሰቡ

ትክክለኛ፣

ፍትሐዊ

ኤፍሸንት

Eንዲሆን

ግብር

ከፋዩ

ተመዝግቦ Eና የግብር ከፋዩ በትክክል ታውቆ Eንዲከፍል ማበረታታት Aላማው
ያደረገ ነው፡፡
የህግ የበላይነትና Aፈጻጸሙ
በግብር Aሰባሰብ ስርዓት ውስጥ የመጀመሪያው ቁም ነገር ግብር የሚሰበሰበው በህግ
(firm basis in law)መሠረት ብቻ ነው የሚል ነው፡፡ የበርካታ ሀገሮች (በተለይ
ያደጉትን) ታሪክ ስንመለከት የህዝብ ተቃውሞዎች ዋና ማጠንጠኛ ዘፈቀዳዊ ግብር
Aጣጣል ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ በEንግሊዝ' ሞናርክ' በሀገራችን ንጉስ' በAሜሪካ ያለ ህግ
Aውጪው ፈቃድ ወዘተ ይጣሉ የነበሩ ግብሮች Eንደ ምሳሌ ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡
ስለሆነም ግብር በህግ መሠረት ይሰብሰብ ብቻ ሳይሆን በህግ የበላይነት መርህ መሠረት
በህዝብ በተመረጠ ተወካይ Aማካኝነት በወጣ ህግ ይሰብሰብ የሚለው ጥያቄ የዘመናት
ነው፡፡ ለዚህም ነው ጀምስ Oፌስ"taxation without representation is a tyranny"
በማለት የገለፀውን ህዝብ መፈክር Aድርጎት የቆየው፡፡ ስለሆነም የዲሞክራሲ ስርዓት
በሚከተሉት ሀገሮች ውስጥ የህግ Aውጪው በዚህ ጉዳይ ላይ ስልጣን Eንዲኖረው
ሆኗል፡፡ ይህ ሁኔታም በሀገሮች ህግ ውስጥ በተለይም በህገ መንግስት ድንጋጌዎች
ውስጥ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ Aንዳንድ ሀገሮች (ምሳሌ ስዊዘርላንድ)የዚህ Aይነት ድንጋጌ
በህጋቸው ውስጥ በግልፅ ባይኖራቸው Eንኳን ሌሎች የህገ መንግስት ድንጋጌዎችን
በመተርጎም ተመሳሳይ Aቋም ላይ ይገኛሉ፡፡ የEኩልነት መርህ Eንደ ምስሌ ይጠቀሳል፡፡
የሰው የመንቀሳቀስ ነፃነት(freedom of movement)ከህግ በቀር ሊገደብ Aይገባውም'
የAስተዳደር Aካሉ ተግባር በህግ መሠረት መመራት ይገባዋል የሚሉት መርሆዎችም
በተመሳሳይ ለተመሳሳይ Aላማ የሚተረጎሙባቸው ሀገራትም Aሉ (ምሳሌ ጀርመን)
የሚፈፀም ግልፅ ህግ ከማውጣት ባሻገር መንግስት የግብር ስርዓቱን ውጤታማ
ለማድረግ ፖሊሲውን Eና Aላማውን ለህዝቡ ግልፃ በማድረግ የተጠያቂነት ስርዓት
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ያለበት መሆኑን ማስረዳት ይገባዋል፡፡ የግልፅነት Eና ተጠያቂነት መርህ የI.ፌ.ዴ.ሪ.
ህገ መንግስት ከሚከተለው መሠረታዊ መርሆዎች ውስጥ Aንዱ ነው (Aንቀፅ 12)፡፡
የግብር Aሰባሰብ ክፍተቶችን (Tax gaps) መረጀ በመሰብሰብ Eና ለህዝቡ በመግለፅ
Eንዲሁም ለህግ Aውጪው ሪፖርት በማድረግ Aፈፃፀሙ Eንዲሻሻል ማድረግ ይገባል፡፡
ይህም ግብር ከፋዩ በራሱ ጊዜ በታማኝነት ግብር ለመክፈል መነሳሳት Eስከሚችልበት
መጠን ድረስ Aለዚያም በቀሪው የህብረተሰቡ ክፍል የሞራል ተፅEኖ Eስከሚደርስበት
መጠን ድረስ መፈፀም የሚገባው ሲሆን ግብር ላለመክፈል የሚያነሳሳ መሆን የለበትም፡፡
የግብር ህግ በግብር ከፋዩ ተፈፃሚ የሚሆነው በAብዛኛው ባለማድረግ (Omission)
ሳይሆን ሰነድ፣ ሂሳብ፣ ሪከርድ ወዘተ በመያዝና (በማድረግ) ነው፡፡ ስለሆነም ለግብር
ከፋዩ የሚሰጠው መረጃ Eና ትምህርት በዚህ ደረጃ ለድርጊት የሚያዘጋጀው ይሆናል፡፡
ከዚህ

በተረፈ

በግብር

ከፋዩ

የተለየ

ብቸኛ

ቁጥር

መስጠት፣

የንግድ

ግብይት

(Vissibility) ግልፅ ማድረግ (ለምሣሌ በምዝገባ ስርዓት)፣ መረጃን ለማዛመድ የሚጠቅም
የ3ኛ ወገኖችን (ቀጣሪ፣ ባንክ፣ትርፍ Aከራይ) ለመረጃ ምንጭነት Eንዲሁም ገቢን
ሪፖርት

Eንዲያደርጉ

#Watch

dog$

ስርዓት

መቅረፅ'Oዲት

የመደረግ

Eድልን

ማስፋት፣ ከገቢ Eግ ወጪ (ሰጪና ተቀባይ) ጋር የተያያዙ Eና ሌሎች መረጃዎችን
Eያገናዘቡ
Aፈፃፀሙን

መስራት

ለግብር

በተመለከተ

(Enforcement

power)

ስርዓቱ

የAስተዳደር

ተፈፃሚነት
Aካሉ

የሚያስፈልገው

ጠቃሚ

ጥብቅ

ሲሆን

ነገሮች

የሆነ

Øwp

ናዠው፡፡

የማስፈፀም

¾J’

¨Ü”

የህግ
ስልጣን
¾T>¡e

uõƒN©’ƒ ¾T>ðìU ›e}T]“ ›eÖ”nm ¾J’ ¾Ñ”²w ”Ç=G<U ¾¨”ËM
p×ƒ K}SddÃ ›LT ›eðLÑ> “†¨<:: ’²=I ¾}²[²\ƒ lU’Ña‹ ›”Æ
uK?L¨< Lይ }Se`„ ¾qሙ uSJ“†¨< Á”Ç”Æን }Óv` ¾T>ÁeðîU ›ካM
u²=G< ›Óvw uØ”no ¾}ªk[ SJ” Ã•`uM TKƒ ’¨<:: ¾IÓ ›¨nk\
ÃI”” u}‰K ›pU ¨<Ö?T (Maximize) uT>ÁÅ`Ó ›Óvw ÃJ“M::
10.2. Iንቨስትመንት
ŸÓw` IÓ Ò` }ÁÃµ K=Ã ¾T>‹K¨< K?L¨< ’Øw Ÿ›=”yeƒS”ƒ Ò` ÁK¨<
Ó”–<’ƒ ’¨<:: uTÅÓ LÃ ÁK< ”Ç=G<U uiÓÓ` LÃ ÁK< u`ካ ሀገራት
›=”yeƒS”ƒ” KSdw uTcw ¾Ów` Tu[‰−‹” ያደርጋሉ:: ›”Ç”É NÑa‹
ከሶሻሊስት ¾Ów` e`¯ƒ ¨Å ’í ›=¢•T> ¾Ów` e`¯ƒ c=Ñu< ¾’u\ T’q−‹”
/UdK? Ów` ¾É`Ïƒ uËƒ” uq×ጠር ማለሙ /KTg’õ uTcw Tu[‰
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c=Å’ÓÑ< ባለሃብቶች K=ÁÒØTE†¨< ¾T>‹K< ”ደ ¾SW[} MTƒ ›¨<a‹
›KSTELƒ' ¾¨<ewew ህግ ‹Óሮ‹' ¾u=a¡^c= Sw³ƒ “ ¾ÅካT ›e}ÇÅ`
S•` ¨²} ‹Óa‹ Tካካh KTÉ[Ó uTcw ¾T>Å’ÓÑ< HÑa‹U ›K<:: ’²=I
‹Óa‹ ¾}nKK< u=J”U ”ŸD” ›”É GÑ` u›KU ›kõ ›=”yeƒS”ƒ }¨ÇÇ]
KSJ” uT>Áe‹K<ƒ ¾›=¢•T> ”kenc? KSd}õ u}K¾ ›=¢•T> ”penc?
K}cT^ Ów` ŸóÃ Tu[‰ c=ÁÅ`Ó Ãe}ªLM:: የቴ¡•KAÍ= “ ¾¨<kƒ
iÓÓ` KTU×ƒ ¾T>ÖkUuƒም ›K<:: ÃG<”“ KÓw` ŸóÃ ¾T>Å[Ó ¾²=I
›Ã’ƒ Tu[‰ ukØ ¾›=”yeƒS”ƒ ‹Ó` ¾J’<ƒ” ¾TÃ’ቅM uSJ’<
¨<Ö?T

K=J”

Ã‹LM;

›eðLÑ>e

’¨<;

¾T>K<

¡`¡a‹

Ã’dK<::

¾Ów`

Tu[ቻ−‹ ¾^d†¨< Ø[ƒ u=•^†¨<U GÑ^ƒ Ó” ØpS<” ŸÑ<Ç~ uSS²”
KvKGw„‹ ¾Ów` Tu[‰ c=ðpÆ Ãe}ªLK<:: ¾Ów` Tu[‰ ¾}KÁ¾ SM¡
¾T>Ã´ ’¨<:: K›Ç=e ›U^Œ‹ ¾T>ðpÉ የግብር Eፎይታ (tax holiday)' Ów`
¾ሚከፈMuƒ” Ñu= Sk’e ¨ÃU ¾Óብ` SÖ”” Sk’e' ¾TU[‰ n (”w[ƒ)
¾›ÑMÓKAƒ ²S”” TdÖ[ ¨ÃU ¾›ÑMÓKAƒ ²S’< ¾T>hK<uƒ” Ñ>²? ›=¢•T>¨<
ŸT>Áeu¨<

uLÃ

ðÖ”

TÉ[Ó

(Timing

difference)'

¾}¨c’<

Seð`ƒ

KT>ÁTEK< É`Ï„‹ (›U^Œ‹) ÖpLL ¾Ów` U×’@ p’d TÉ[Ó ›K²=ÁU
KÓw` cwdu= SስሪÁ u?ƒ (vKeM×”) u²=I Ñ<ÇÃ LÃ ¾Tu[‰ ¨<X’@ ”Ç=cØ
¾S¨c” eM×” (discretion) SeÖƒ ¨²}. . . K=J” Ã‹LK<:: ወደ ሀገራችን
የግብር ስርዓት ስንመለስ የI.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት በAንቀጽ 25 ስር ማንኛውም ሰው
Eኩል ነው በማለት ሲደነግግ Aያይዞም በማናቸውም "Aቋም" ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች
ሁሉ

Eኩልና

ተጨባጭ

የህግ

ዋስትና

የማግኘት

መብት

Aላቸው

ይላል፡፡

የIትዮጵያውያንን Iኮኖሚያዊ ሁኔታ ለማሻሻል ለዜጎች Eኩል Eድል የመስጠት
Aላማም በAንቀጽ 89 ስር ተካቷል፡፡ ይህ የEኩል መብት Eና Eድል መርህ በሀገሪቱ
የተለየ የግብር ማበረታቻ ማድረግ I-ህገ መንግስታዊ ያደርገዋል፡፡ የመንግስት ትኩረት
የሚሆነው የዚህ Aይነት "ጥገኝነትን" ማስቀረት Eና የግብር ከፋዩን Aቅም በተለያየ
መልኩ ማጠናከር ነው፡፡
የግብር ህግ ማውጣት
S”Óeƒ IM¨<“¨<” Öwq KIw[}cu< ›eðLÑ>¨<” ›ÑMÓKAƒ ¾cÖ ”Ç=kØM
ŸÓw` ¾T>cucw Ñu= ÁeðMÑªM:: u”ÓK=´ Ÿ1215~ ¾ማግኛ

ካ` #Ów` ÁK
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¨<¡M“ ›Ã×MU$ ŸT>K¨< “ Ÿ1628~ ¾Swƒ SÓKÝ (Petetion of rights)
u%EL ÁK IÓ ›¨<Ü¨< (þ`LT) ðnÉ Ów` ›Ã×MU::

GÑ^‹” ¾ôÈ^M e`¯ƒ” ¾Uትከተል ”ÅSJኗ SÖ” ¾ôÈ^M “ ¾¡MM
S”Óeƒ

›K<”::

’²=I

S”Ócƒ

uIÓ

¾}c×†¨<”

Lò’ƒ

Sወጣƒ

ÁKv†¨< c=J” K²=IU ¾T>ÁeðMÒ†¨<” ¨Ü u^d†¨< ”Ç=gõ’< ÃÖunM::
(¾IÑ SንÓe~ ›”kê 94(1)):: ÃI ¨Ü ŸT>ሸፈ”uƒ S”ÑÉ ¨<eØ ›”Æ Ów`
“ ¡e S×M ’¨<::
(Commensurate)

¾T>×K¨<U Ów` “ ¡e K²=G< ›ÑMÓKAƒ }S××˜

SJ’<”

T[ÒÑØ

Ãጠupv†ªM::

Ów\”

Ÿ²=I

kÅU

”Å’u[¨< dÃJ” ŸU”Û Ò` ¾ተÁÁ²< u›ግvu< }Ö”„ ¾}¨W’ SJ’<”
¾T[ÒÑØ Lò’ƒ ›Kv†¨< (›”kê 1®®/1/'/2/):: ÃI Ów` “ ¡e uT>ØK<ƒ
G<K<U S”Óeƒ LÃ ¾}×K ÓÈ ’¨<:: ŸLÃ ”ÅተSKŸ}¨< Óብ` uIÓ
›¨<Ü¨< ¾T>×M ’¨<:: IÑ S”Óeቱ ¾Ów` IÓ” ¾T¨<×ƒ eM×” የህግ
Aውጪው ’¨< uTKƒ c=ÁekUØ u²=I Ñ<ÇÃ LÃ

u¨<¡M“ IÓ K=¨×

ይችላል/Aይችልም የሚለውን በተመለከተ በተለይ ÁekSÖ¨< ¾}K¾ IÓ ¾KU:: ¨Å
›”É Ýõ ያ²SS< }Ÿ^ካ]−‹ ¾IÒ©’ƒ S`I ¾Ów` IÓ u¨<¡M“ ”Ç=¨×
›ÃðpÆU uTKƒ c=Ÿ^Ÿ\ uK?L Ýõ ÁK<ƒ ÅÓV IÑ S”Óeƒ IÓ T¨<×ƒ”
›eSM¡„ ÖpLL ¨<¡M“ ðnጅ É”ÒÑ@ ካK¨< KÓw` IÓU Ãc^M uTKƒ
ÃŸ^Ÿ^K<:: uSGM Áሉƒ ÅÓV ª“¨< IÓ SW[© Ñ<ÇÄ‹ LÃ É”ÒÑ@ ካK¨<
k]¨< Ñ<ÇÃ u¨<¡M“ K=¨× Ã‹LM uT>M ÃŸ^Ÿ^K<:: uSW[© Ñ<ÇÃ ¨<eØ
Ów` ŸóÃ T” ’¨<; ¾Ów` SW[ƒ (object) U”É” ’¨<; ¾Ów` SÖ’<
(Rate) “ SW[© ¾›e}ÇÅ` S`J−‹ ካK<uƒ k]¨< u¨<¡M“ ¾T>¨×
’¨<:: ›eðíT>¨< (›e}ÇÅ`) ›ካM ÃI” k] Ñ<ÇÃ u¨<¡M“ uÉ”ÒÑ@' uÅ”w
SM¡ K=Á¨×¨< Ã‹LK:: በ›=.ò.Ç=.] IÑ S”Óeƒ ¾GÑ]~” AÖnLÃ የ›=¢•T>'
Ñ”²w “ óÃ“”e þK=c= ¾TîÅp eM×” ¾}¨ŸÄ‹ U¡` u?ƒ ”Ç=J”
ÃÅ’ÓÒM:: KôÈ^M S”Óe~ u}ŸKK¨< ¾Ñu= U”ß LÃ Ów` “ ¡e
¾S×ል Lò’ƒU ¾²=G< U¡` u?ƒ eM×” ’¨<:: (›”kî 55 (1®)'11)
የስልጣን ክፍፍል
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uôÈ^M e`¯ƒ ¨<eØ ከ›”É uLÃ S”Óeƒ c=•\ S”Óeቱ ¾²=I eM×”
ØÁo T”d†¨< ›Ãk`U:: ›”Ç”É eM×” KT°ŸL© S”Óeƒ c=cØ K?L¨<
Kግዛት S”Óeƒ Ã}ªK<:: ¾›T@]ካ” e`¯ƒ w”SKŸƒ Ÿ`h e^ ¾}Ñ–
Ñu=−‹ LÃ ¾¡MM S”Óeƒ Ów` የS×M eM×” ሲኖራቸው በሌሎች ገቢዎች
ላይ ግብር የመጣል ስልጣን ÁK¨< ¾ôÈ^M S”Óeƒ ’¨<:: kØ ¡e (direct
tax) ¾Ò^ eM×” J• uI´w lØ` }SØ• ¾T>×M ’¨<::በሀገራችን ¾ôÈ^M
S”ÓeƒU J’ ¾¡MM S”Óeƒ }KÃ}¨< በተሰጣቸው eM×” SW[ƒ Ów`
ÃØLK<:: }KÃ}¨< u}kSÖ< Ñ<ÇÄ‹ LÃU uÒ^ ¡e “ Ów` ÃØLK<:: u²=I
SMŸ< u}“ÖM “ uÒ^ ÁM}K¾ Ñ<ÇÃ LÃ Ów` KS×M eM×” ¾T>•[¨<”
›ካM ¾}¨ካÄ‹ U/u?ƒ Eና የፌዴሬሽን ም/ቤት uÒ^ ewcv u2/3—¨< ÉUî
ይ¨e“ለ< (›”kê 96 - 99) :: IÑ S”Óe~ KôÈ^M S”Óe~ ŸcÖ¨< eM×”
¨<eØ u¨Ü“ Ñu= n−‹ LÃ ¾Ñ<U\¡ k[Ø ¡e “ K?ሎች ¡õÁዎች”
S×M ›”Æ ’¨<:: ÃI eM×” ŸGÑ]~ ¾T>¨Ö< (u<“' qÇ' K?Ù . . . .)

“

¨Å GÑ]~ ¾T>Ñበƒ” (²Ãƒ Ti•‹ SKª¨Ý SÉN’>ƒ TÇu]Á . . .) gkÙ‹
uTS×Ö” ¾”ÓÉ T>³’< (balance of trade) ”Ç=e}ካŸM KTÉ[Ó Áe‹LM::
T>³’< KTe}ካŸM ÅÓV ¾T>×K¨< Ów` ŸGÑ` ¾T>¨Ö< gkÙ‹ SÖ“†¨< “
Øራ†¨<ንና

¾Öuቁ

”Ç=J”

ÁÅ`ÒM::

eKJ’U

Ów\

¾}hK

”ÓÉ

“

M¨<¨<Ø ”Ç=•` Áe‹LM::
KôÈ^M S”Óe~ Ÿ}cÖ<ƒ eM×•‹ ¨<eØ ¾}¨c’<ƒ }ÚT] ›=”yeƒS”ƒ
¾T>ÖÃl (l 96/5/ 16/) ¾}¨c’<ƒ ÅÓV GÑ]~ uUƒŸ}K¨< ¾–^Ãy?Ã²?i”
þK=c= S’h’ƒ K=k”c< ¾T>‹K< /96/3/ c=J” ¾Ç=–KATc= Ñ<ÇÄ‹”“ Ó”–<’„‹”U
ÓUƒ ¨<eØ ›eÑw}¨< ¾T>ðìS<ም

ÃÑኙuM

(lØ`

96/2/)::

¡MKA‹U

u}Sdd¿ Ÿ}²[²\ }Óv^ƒ “ G<’@−‹ ላይ Ów` ÃØLK<:: Ÿ’²=I Ów`
¡õÁ−‹ ¨<eØ u}KÃ ŸS_ƒ ¾SÖkT>Á ¡õÁ ¾T>cucu<ƒ Óብ` u¡MKA‹
Ÿõ}— Ñu= K=ÁeÑ˜ ¾T>‹K¨< ’¨<::
¾ôÈ^K<U

J’

¾¡MM

S”Óeƒ

ŸT>cጧ†¨<

›ÑMÓKA„‹

“

ðnÊ‹

¾T>cበcu<ƒ Ów` u}SddÃ Ÿõ}— Ñu= ¾T>ÁeÑ˜ ’¨<::
የመፈፀሚያ ጊዜ
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ŸLÃ ¾}SKŸƒ’¨<” ¾IÒ©’ƒ S`I cò ›É`Ô uS}`ÔU ¾(Annuality) S`I
(¾²S’< S`I) የሚከተሉት GÑ^ƒ ›K<:: (ð[”dÃ u?MÏ¾U ¾IÑ S”Óe†¨<
›”kê 174 “ 47):: u²=I S`I SW[ƒ Ów` ÁK¨< ¨<Ö?ƒ ለ›”É ¾uËƒ
›Sƒ w‰ c=J” S”Óeƒ vK¨< IÓ SW[ƒ Ów` S×K<” ”Ç=kØM IÓ
›¨<Ü¨<

u¾²S’<

ðnÆ”

SeÖƒ

ÃÖupuM::

IÓ

›¨<Ü¨<

ðnዱ”

(consent) w‰ Áe¨<nM ”ጂ ”Åገ“ IÓ u´`´` ›Á¨×U(›eðLÑ> ካMJ’
uk`):: ÃI S`I uu`ካ GÑa‹ ¾ሚc^uƒ uËƒ KTîÅp ”Í= Ów` ለመጣል
የሚያስችል ðnÉ KTÓ–ƒ ›ÃÅKU:: ¾GÑ^‹”U IÑ S”Óeƒ Ÿ²=I S`I
u}K¾ SMŸ< uÓw` Ñ<ÇÃ LÃ ¾›Sƒ ግዴታ uS”Óeƒ LÃ ›ÁekUØU::
¾IÒ©’ƒ” S`I” ›G<”U có uTÉ[Ó ¾T>}[Ñ<S< ›K<:: ¾Ów` ›eðíT>
liabilty) LÃ ŸÓw` ŸóÃ Ò`

¾›e}ÇÅ` Se]Á u?ƒ uÓw` ዳ (Tax

በመደራደር' በመስማማት ግብር ”Ç=k’e TÉ[Ó” ›Ã‹MU uTKƒ ”Å‰Ã“
Áሉ GÑ^ƒ Å”ÓÑªM:: ¾²=I SW[ቱም Ów` ለI´w ØpU“ ለI´v© ›ÑልÓKAƒ
”Ç=¨<M ¾T>cvcw Ñ”²w uSJ’< uØwp }ðíT> ሊJ” ÃÑvªM ¾T>M ’¨<::
ÃI S`IU ¾Ów` IÓ uõ/u?ƒ ²”É c=}[ÔU ›Øwq }ðíT> ”Ç=J”
¾T>Öup ’¨<:: በዚህ ረገድ የI.ፊ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት መርህ ተመሳሳይ ነው፡፡
Eኩልነት
K?L¨< ከÓw` ›cvcw Ò` }ÁÃµ ¾ሚነd¨< ¾Ÿ<M’ƒ S`I ’¨<:: ÃI S`I
ƒMp x ÁK¨< IÑ S”Óe© S`I c=J” uÓw` ›Óvw }ðíT> c=J” ¾Ów`
IÓ (ue’ e`¯~U J’ uÃ²~) }SddÃ J’@ LÃ vK< Ów` ŸóÄ‹ ላይ
u}SddÃ መልኩ SðìU ›Kuƒ TKƒ ’¨<:: ¾Ów` IÓ ¾ከፋዩ” Å[Í /UdK?/
dÃSKŸƒ uS<K< “ uÑKM}—’ƒ ÃðîTM::
¾IÑ<” ›ðíጸU IÒ©’ƒ KT>ÖÃp c¨< ¾}K¾ ÉÒõ (Preferential treatment)
›ÃÅ[ÑU TKƒ ’¨<:: K²=IU uIÑ S”Óe~ ¨<eØ KM¿’ƒ መሠረት K=J”
›ÃÑv†¨<U ¾}vK< U¡”Á„‹” SSMŸƒ }Ñu= ’¨<:: Ÿ´`´\ ¨<ጪ vK
Ñ<ÇÄ‹ KUdK? Ÿõ}— Ñu= ÁLD†¨< Ÿõ}— Ów` KT>ŸõK< c−‹ ¾›ŸóðK<”
e`¯ƒ

¾}K¾

TÉ[Ó

(Granted

rate)

M¿’ƒ

SõÖ`

›ÃÅKU

¾T>K<

›ÃÖñU::
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የህዝብ Eምነት
ŸÓw` Sርሆዎች Ò` }ÁÃµ S¾ƒ ያKuƒ K?L¨< S`I uÓብ` ›e}ÇÅ`
¨<eØ ¾I´w U’ƒ” ¾TÓ–ƒ S`I ’¨<:: ÃI S`I ¾›ÖnLÃ ›e}ÇÅ` IÓ
S`I c=J” uK?L ¡õM }SM¡}’ªM:: S`G< ŸÓw` Ò` c=Ñ“˜ ¾Ów`
›e}ÇÅ` Se]Á u?ƒ ¾Ów` ŸóÃ” u}መKከ} eKT>¨eÅ¨< `UÍ ›ekÉV
KÓw` Ÿó¿ Te¨p Ã•`uM' ¾›e}ÇÅ` Se]Á u?~ uT>c×†¨< ¾Ów`
IÓ ƒ`Ñ<V‹ ሊገደÉ Ã‹LM

. . . . ¨²} TKƒ K=J’< Ã‹LK<:: Ów` Ÿó¿

ŸGÑ` ÃÖóM ¨ÃU Te[Í ÁÖóM' c’É Ãc¨^M' Ãደልዛል u}cÖ¨<
ƒ`Ñ<U

ከp”

Mx“

¨<ጪ

ÃÖkTM

¾T>K<

’Øx‹

ŸS`G<

uM¿

G<’@

¾T>kSÖ< “†¨<:: በህገ-መንግስቱ የመንግስት Aሰራር በ"ግልፅ" መከናወን ይገባዋል
የሚለው መርህ ይህንን Aላማም ያቀፈ ነው ለማለት ይቻላል፡፡
ተመጣጣኝና ህጋዊ ግብር
Ów`”“ ›e}ÇÅ\” õƒN© ŸT>Ác–<ƒ ’Øx‹ ¨<eØ K?L¨< S`I ¾T>×K¨<
Ów` uÓw` Ÿó¿ ¾S¡ðል ›pU LÃ SSe[ƒ ›Kuƒ ¾T>K¨< ’¨<:: #head
ወይም ፖልስ Ówa‹ ›Ãc\U TKƒ ’¨<:: ÃI S`I uGÑ^ƒ IÑ S”Óeƒ
¨<eØ vÃÑ˜ በEኩልነት መርህ ላይ ተመስርቶ ሊተረጎም የሚችል ነው፡፡ ¾›=×K=Á
IÑ S”Óeƒ Ów` ŸóÃ vK¨< Gwƒ (Resource) SÖ” ለI´u< ¨Ü Tª×ƒ
›Kuƒ uTKƒ ÃÅ’ÓÒM (›”kê 53)::u²=I É”ÒÑ@ SW[ƒU ¾}Òu< c−‹ ገቢ
u›”É’ƒ Ów` ¾ሚ×Muƒ u=J” ¾S¡ðM ‹ሎ S`I” ÃØdM }wKA
K=}[ÔU Ã‹LM:: uK?L uŸ<M Ÿ}¨c’ Ñu= u‹ Ów` ›ÃŸðMuƒU }wKA
u=Å’ÓÓ ¾Ÿó¿” ‹KA ÁÑ“²u ’¨< ¨Ã”e ›ÃÅKU ¾T>K¨< u}SddÃ ¾T>Ã
’¨<:: Ów` uS¡ðM ‹KA LÃ K=Sc[ƒ ÃÑvªM TKƒ ¾T>×K¨< Ów`
S”Óeƒ K=Ÿ¨<’¨< ካcu¨< Ów Ò` }S××˜ SJ” ›Kuƒ ¾ሚK¨<”U u¨<eÖ<
ÁpóM:: ÃI TKƒ Ó” Ów` ŸS¡ðል ‹KA Ò` ÁÅÑ ÃS×M (Progressiv
tax) ¾T>K¨<” ¾T>Áek` dÃJ” Ów` ŸSÖ” ÁKð (Excessive)

¨ÃU

(Confiscatory) SJ” ¾KuƒU TKƒ ’¨<:: Ów` c¨< }kvÃ’ƒ ÁK¨< (decent
life) ህይወት ”ÇÃኖር ¾T>ÁÅ`Ó' u}¨W’ ሙÁ ¨ÃU e^ LÃ uIÑ S”Óe~
SW[ƒ ”ÇÃcT^ ¾TÁÅ`Ó uIÑ S”Óe~ ¾}kSÖ< ¾”w[ƒ (¨<`e) ØÁo
Sw„‹” ¾T>’ካ SJ” ›ÃÑv¨<U TKƒ ’¨<:: ¾›=.ò.Ç=.] IÑ S”Óeƒ Ów`
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}S××˜ J• KS”Óeƒ ›ÑMÓKAƒ uT>ðKÑው ል¡ w‰ S×M ”ÇKuƒ
”ÅT>Å’ÓÓ }SM¡}“M:: ¾IÑ S”Óeƒ ›”kê 1®A ŸSÖ” ÁKð Ów`U J’
ŸSÖ” Á’c Ów` (overtaxing,undertaking)

S¨ÑÉ ÁKuƒ ”ÅJ’ uS`I

Å[Í ›ekU×DM:: ÃI S`I u}KÃ ¾ÓM vKGwƒ” በEኩልነት KTu[ƒ
ÏÓ ÖnT> ’¨<:: vKGw„‹ ›=”yeƒ KTÉ[Ó ŸሚS`×D†¨< ’Øx‹ ውeØ
¾Ów` cር¯~ ŸSÖ” uLÃ Ów` ¾×K u”w[†¨< LÃ ¾T²ዝ Sw†¨<”
¾T>Ád× ›KSJ’<” ’¨<:: eKJ’U S`ሁ ¾ÓM vKGw„‹” KSdw ÃÖpTM::
uK?L uŸ<M በክልል S”Óe~ SGŸM ያለ¨< Ó”–<’ƒ ”ÇÃÔÇ ¾ሚÁÅ`Ó S`I
ህገ መንግስቱ ¾Á² c=J” ›”Æ መንግስት uK?L¨< ”w[ƒ LÃ Ów` ”ÇÃØM
(uƒ`õ

ŸqS

É`Ïƒ

uk`)

ÃŸK¡LM::

’²=I

¾IÑ

S”Óeƒ

S`J−‹

u}SddÃ SMŸ< u¾Ów` ›Ã’ƒ u}KÁ¿ ›ªÐ‹ ¨<eØ }ካ}¨< “Ñ—†ªK”::
ከፋይን መለየት (ማወቅ)
Ÿõ c=M ”Å}SKŸ}¨< IÑ S”Óe~ Ów` u›Óvu< u}Ö“ ›Óvw Scwcw
”ÇKuƒ uS`I ›ekU×DM:: ÃI” KTÉ[Ó ŸT>ÁeðMÑ< ’Ña‹ ¨<eØ ›”Æ
Ów` Ÿó¿” T¨p ’¨<:: Ów` Ÿó¿” KSለየƒ“ ¾Óብር Sc¨`” uTek[ƒ
kM×ó “ ¨<Ö?T ¾J’ ¾Óብ` e`¯ƒ ”Ç=•` uTe‰M ¾Óብር ŸóÃ SKÁ
lØ` ¾SeÖƒ e`¯ƒ (Tax payer identification number-TIN ) e^ LÃ
¨<LDM::
¾Ów` Ÿó¿ u3ƒ ÑÅw ¾}ŸðK SJ’< Ã¨nM:: Ÿ’²=I UÉx‹ ውeØ u#G$
“ #K$ UÉw e` ÁK<ƒ uT>Ã²<ƒ ¾H>dw c’É S’h’ƒ Ów` ¾T>ጣM c=J”
u#N$ UÉw Áሉƒ ÅÓV ¾T>ŸõK<ƒ Ów` u²ðkÅ ¾}cL Eንዳይሆን uÅ[Í
}KÃ}¨<

u}cL

Ów`

S’ሻነት

”Ç=ŸõK<

ÃJ“M::

ÃI

¾#Standard

assessment$ S”ÑÉ ግብር በተቻለ መጠን የበዛ ያነሰም Eንዳይሆን በህጉ መንግስቱ
የተቀመጠውን መርህ ለማሳካት የተሻለ መንገድ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የቀድሞው የግብር
Aሰባሰብ ስርዓት በነሲብ(estimated standard)ላይ መመስረቱ ይታወሳል፡፡
ድI” ›?U A`Ç” ¾}vK< ¾SeŸ< vKVÁ ¾›=ƒÄåÁ Ów` e`¯ƒ ¾¨<eØ “
¾¨<Ü kØ ¾Gwƒ õcƒ” KTu[ƒ ¾}²ÒË SJ’<” ÃÑMíK<:: ›ÁÃ²¨<U
¾Ów` Sc[~ ”Ç=có“ ›cvcu<U #`ƒ° õƒI” ¨Ø’ƒ” “ T˜’ƒ
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(honesty)$ ¾T>Á[ÒÓØ ’¨< uTKƒ ÑMìªM:: Iጎቹም ከመፅደቃቸው uòƒ
¾”ÓÆ

TIu[cw

“

¾T>SKŸ†¨<

›ካLƒ

G<K<

›e}Á¾ƒ

cØ}¨<uƒ

›e}Á¾†¨< ØpU LÃ ¨<LDM:: u²=I SMŸ< ŸወÖ<ƒ ህጎች ¨<eØ ¾Ñu= Ów`”
e”SKŸƒ Ÿሰራ}— “ Ÿƒ`õ Ñu= eŸ 85 uS„ “ 89 uS„ (u}ŸÃ)
ÃŸðM ¾’u[¨< eŸ 35 uS„ “ 30 uS„ ´p KTKƒ ‹LDM (›.l 289/2002)::
¾Ów` SÖ’< u²=I SMŸ< e` ’kM uJ’ ›Óvw ŸSk¾\U uLÃ ¾Ów` SW[~
(tax base) Ÿõ wLDM:: KUdK? Rented tax,Urban Land Lease fee, capital
gain tax… ue^ LÃ ¨<KªM::
uK?L uŸ<M Ów` ŸóÃ J’ wKA Óብ`” dÃŸõM ”ÇÃk` (tax evasion) ¨ÃU
ÃI”” G<’@ KSk’e ¾©´ሆMዴ”ግ Ów` e`¯ƒ }Se`…M:: ÃI e`¯ƒ
uÖpLL ¾Ów`” ªÒ 2 በመቶ (KGÑ` ¨<eØ) ¨ÃU 3% (K¨<Ü U`ƒ)
ÁeŸõLM:: ¾}ÚT] c?ƒ Ów` eር¯ƒም(value added tax-VAT) በተመሳሳይ
የሽያጭ ግብር ስርዓትን }¡…M:: ¾iÁß Ów` SW[~ ¨Å GÑ` ¨<eØ uT>Ñu<
gkÙ‹

u}S[~

ንብረቶች

“

u}S[Ö<

›ÑMÓKA„‹

LÃ

}Se`„

M¿

G<’@−‹ ¾’u\uƒ መሠረቱ Övw ”Å’u` Ã¨nM:: G<’@¨< u²=I u=kØM
S”Óeƒ uIÑ S”Óe~ LÃ ¾}×Kuƒ” TIu^© ›ÑMÓKAƒ የSeÖƒ ÓÈ
K=ወጣ ›Ã‹MU:: zƒ ¨Ø ¾J’ ¾Ów` SÖ” (15%) u›w³—−‡ ግልጋሎት LÃ
በT>¨<K< gkÙ‹ “ የ›ÑMÓKAƒ ¡õÁ−‹ ላይ ¾×K c=J” በበርካታ GÑራት
¾T>c^uƒ“

uõØ’ƒ

¾}eóó

¾S×

e`¯ƒ

’¨<::¾zƒ

Ów`

S¡ðM

የማይገባቸው ማለትም ›S© Ñu=Á†¨< Ÿw` 5®®,®®® u‹ ¾J’<) KgkÙ‹
2% Eና ለAገልግሎት 1A% ¾}ር”*y` Ów` ”Ç=ŸõK< J“EM:: ¾zƒ e`¯ƒU
ŸIÑ S”Óeƒ ›”í` c=Ã ¨Ø’ƒ ÁK¨< M¿ G<’@−‹ ¾Öuu< ¾T>×Muƒ Ów`
SW[ƒU u›”í^©’ƒ ¾có ›Ç=e u}ðÖ[ c?ƒ LÃ G<K< }ðíT> ¾T>J”
¾›?¡eø`ƒ LÃ ÁK¨< U×’@ ®% eKJ’“ u›=”yeƒS”ƒ KT>cT\ ላይም
¾TÃ×M

uSJ’<

¾¨<Ü

”ÓÉ”“

›=”yeƒS”ƒ”

uTu[ƒ

›=¢ኖT>¨<

”Ç=ÁÉÓ ¾ሚÁÅ`Ó ¾lØØ` “ ¾›ðíìS< e`¯~” Ö”ካ^ uSJ’< ¾Óብ`
Sc¨` (evasion) ›’e}— SJ’< }S^ß ÁÅ`ÑªM::
ወደኋላ ተመልሶ መስራት (Retroactivity)
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¾Ów` IÓ ¨Å ኋL }SMf K=c^ ÃÑvªM ¨Ãe ›ÃÑv¨<U ¾T>K¨< ሀሳብም
¾S`I ¡`ክ` ÁKuƒ ’¨<:: c−‹ U×’@ Gw†¨< LÃ K=¨e’< ¾T>Ñv¨< ¾›K¨<”
¾Ów` IÓ ”Å ›”É SW[ƒ ›É`Ñ¨< SJ” ›Kuƒ ¾T>K< ¾Ów` ፀሐፊዎች
IÓ ¨Å ኋL }SMf K=c^ ›ÃÑv¨<U uTKƒ ÃŸ^Ÿ^K<:: ¾J• J• ³_
¾T>¨× ¾Ów` IÓ }ðíT> K=J” ¾T>‹K¨< uÏ vK ”w[ƒ' Gwƒ LÃ eካG<”
É[e ›K²=ÁU vKð¨< ¨<Ö?ƒ LÃ uT>Sc[ƒ ¾¨Åòƒ Ñu= LÃ ›eŸJ’ É[e
¾¨× IÓ uU”U }›U` ¨Å %EL ÁK¨<” ›ÃSKŸƒU KTKƒ Áe†Ó^M::
K²=IU GÑራት ¾Ów` IÒ†¨< ¨Å %EL }SMf ¾T>c^ ¨ÃU ¾TÃc^ KSJ’<
”Å›Óvu< Ã¨e“K<:: ›”Ç”É ¾Ów` ThhÁ−‹ ¨Å %EL ”ÇÃc\' uH>Åƒ LÃ
LK< ÓwÃ„‹ ¾öÃ (Relief) Ñ>²? (¨Åòƒ) Eንዲሰጡ ¨²}

K=¨c’< Ã‹LK<::

¾²=I ›Ã’ƒ É”ÒÑ@ uIÑ S”Óeƒ ¨<eØ ukØ vÃÑ˜ uõƒNwN?` IÓ ÖpLL
S`I (É”ÒÑ@) ¨<eØ }ካ„ ¾T>Ñ˜uƒ “ M¿ ¾Ów` IÓ uK?ለ Ñ>²? ÃI
¾õ/wN?` IÓ ¾T>ðìUuƒ G<’@U K=•` Ã‹LM:: IÓ ›¨<Ü¨< ÃI ÖpLL
S`I u›T@]ካ' ð[”dÃ ¨²} Ãc^uM:: uË`S” ÖpLL S`J−‹ ŸMካÃ
c=J’< u}KÃ K}²Ñ< ¾ኋL Ó”–<’„‹ ¾Óብ` IÓ ¨Å %EL }SMf ”ÇÃc^
ÃŸK¡LK<:: ÁM}²Ñ< Ó”–<’„‹ J’¨< ¨Åòƒ ¨<Ö?ƒ ÁL†¨< (uõ/wN?` Ñ<ÇÃ
}kvÃ’ƒ

ÁK¨<

Ów

(legitmate

legislative

purpose)

ŸK?L¨<

በስተቀር

Retrospective) ŸJ’< Ó” IÑ< K=ðìU Ã‹LM:: SW[ƒ ¾T>ÁÅ`Ñ<ƒ S`IU
¾IÓ ªeƒ“ (legal security) “ ¾I´w U’ƒ (Public trust) “†¨<:: S`G< ህጉ
ወደ ኋላ ተመልሶ Eንዳይሰሩ የሚከለክል

J• IÒ†¨< ¾L ¨<Ö?ƒ ¾T>•[¨<

U¡”Á© c=J” : ¾I´w õLÔƒ c=•` “ uSdcK<ƒ ¾}K¿ U¡”Á„‹ w‰
’¨<:: (KUdK? u›M¢M SÖÙ‹ LÃ (uSÒ²” ያK<U) ¾›?¡dÃe ¡e SÚS`
በተለየ ምክንያቱ ይፈቀዳል):: Ÿõ c=M ”Å}ÑKì¨< IÑ< c=¨× Ów` Ÿó¿
¾T>Á¨<k¨<

(¾T>ÑKîuƒ)

uSJ’<

›ekÉV

ŸIÑ<

KTUKØ

¾}”¢M

Y^

”ÇÃc^ IÑ< uIÓ ›¨<Ü¨< Ÿkረበuƒ Ñ>²? dÃJ” ŸK?L Ñ>²? (UdK? uIÓ
›¨<Ü¨< Ÿk[u<ƒ) k” ›”e„ }ðíT> ”Ç=J” K=¨c”U Ã‹LM:: ¾GÑ^‹”
¾Ów` IÔ‹ ¾¨”ËM ÖvÃ ÁL†¨< ŸJኑ uIÑ S”Óe~ LÃ ¾}kSÖ¨< ¾¨”ËM
IÓ ¨Å L }SMf ›Ãc^U ¾T>K¨< S`I }ðíT> ÃJ“M:: uk] Ñ<ÇÄ‹ LÃ
Ó” ¾}K¾ G<’@ ካል}SKŸ} ukር ¾Ów` ህግ ›”ÅK?KA‹ ¾›e}ÇÅ` IÔ‹ uIÓ
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SM¡ Ÿ¨Ö<uƒ ¨ÃU uIÑ< LÃ u}KÃ ¾}kSÖ k” ካK Ÿ²=G< k” ›”e}¨<
K¨Åòƒ ¾T>ðìS< “†¨<::
መሠረታዊ መብቶች
Ÿõ c=M u´`´` Ÿ}ÑKì<ƒ ¾IÑ S”Óe~ S`J−‹ u}ÚT] K?KA‹ S`J−‹
IÑ S”Óeƒ ¨<eØ ተካተው K=Ñ–< Ã‹LK<:: ¾Ów` ›××M (›¨dc”) ¾ÓM
”ብ[ƒ ¾Tõ^ƒ Swƒ Ò` SÒÚƒ ¾KuƒU' ¡ML© Ÿ<M’ƒ ሊ•` ÃÑvªM'
›”É ”w[ƒ LÃ G<Kƒ Ñ>²? Ówር S×M ›Ã‰MU' Ów` c¨< Ÿ}¨W’ SeS`
u‹ ”Ç=•` ¾T>ÁÅ`Ñ¨< SJ” ›ÃÑv¨<U' Ku?}cw “ uÒw‰ Øun
K=ÁÅ`ÓU ÃÑvªM (Ë`S”) ወዘተ ¾T>K< K=Ökc< Ã‹LK<:: ¾Ów`” S`I
ŸG<K<U IÑ S”Óe© Sw„‹ Ò` TÑ“–ƒU Ã‰LM:: ¾T>×K¨< Ów`
¾S“Ñ` Scwcw Swƒ ¾TÃÑÉw' uSeÑ>É ¨ÃU u?}¡`e+Á” LÃ ¾T>×M
ŸJ’U SÖ’< ¾ÃT•ƒ ’í’ƒ” ¾TÃ’ካ SJ” ÃÑvªM TKƒU Ã‰LM::
ue«²`L”É Ó³„‹ (Cantones) ¾u?}e¡`e+Á” ¨Ü” ለመሸፈን Ów` S×M
¾T>‹K< c=J” SÖ’<” Ÿ²=G< Swƒ Ò` TÁÁ´ Ã‹LM:: u×U ›”c}— u=J”U
c¨< ›vM uJ’uƒ u?}¡`e+Á” Ów` S¡ðM ”ÅT>‹M (›vM LMJ’uƒ ÅÓV
S¡ðM ”ÅTÃÑÅÉ . . . Ë`S”) ¾T>ðpÉ e`¯ƒU ›K:: u›T@]ካ Ó”
¾S”Óeƒ “ ÃT•ƒ SKÁ¾ƒ S`I” ÃÒóM uT>M ¾²=I ›Ã’ƒ Ów` ›=
IÑ

S”Óe©

}Å`Ô

Ã¨cÇM::

uGÑ^‹”U

S”ግeƒ

uÃT•ƒ

e^

ÃT•ትም uS”Óeƒ e^ ×Mn ¾TÃÑv“ ¾}’×Öሉ uSJ“†¨< ¾²=I ›Ã’ƒ
Ów` ¾K”U:: uK?L uŸ<M Ÿõ c=M Eንደተገለፀው የግብር ስርዓታችን የሚመራበት
መርህ Eኩል የሀብት ክፍፍል ”Ç=•` Te‰M' TIu^© ›ÑMÓKAƒ KSeÖƒ
uT>Áe‹M SÖ” Ów` Scwcw' SW[~” Teóƒ' ÓMî’ƒ' }ÖÁm’ƒ'
ወንድማማችነት'

›dò’ƒ'

õƒN©’ƒ

'

¨<Ö?T'

ŸS<e“

¾ìÇ

“

}ÖÁm’ƒ Áለበƒ ¾Ów` e`¯ƒ” መመስረት ’¨<:: GÑ^‹” ŸÉI’ƒ }Ln ð×”
ÉÑƒ ”ÉeS²Ów ¾T>Áe‹K< S`J−‹ uSJ“†¨< uIÑ S”Óe~ LÃ
¾ተkSÖ<ƒ” ሰብAዊ Eና ዲሞክራሲያዊ Sw„‹ u×c SMŸ< ›Ã}Ñw\U::
uØpK< ŸLÃ ¾}ÑKì<ƒ” S`J−‹ e”SKŸƒ IÑ S”Óe~” ¾T¡u` “
¾TeŸu` Lò’ƒ ¾›e}ÇÅ` ›ካK<U ßU` ግዴታ uSJ’< ¾Ów` e`¯~ም
ÃI”” ¾T>ÁeŸw` ÃJ“M::
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u›”É GÑ` ¨<eØ }ðíT> ¾T>J’< IÔ‹ IÑ S”Óeƒ “ u}ª[É ¾¨Ö<
wN?^© IÔ‹ w‰ dÃJ’< }kvÃ’ƒ ÁÑ–< ›IÑ<^© “ ›KU›kó© eUU’„‹U
ßU`

“†¨<::

¾T>Áe‹L†¨<“

’²=I
¾IÓ

IÔ‹
›Óvw

uwN?^©
eካÑ–<

¾IÓ
É[e

e`¯ƒ
}ðíT>

ለመተግበር

¨<eØ
ÃJ“K<::

›=ƒÄåÁ

¾}kuK‰†¨< ›KU ›kõ IÔ‹“ eUU’„‹ ¾GÑ]~ IÓ ›ካM uSJ” }ðíT>
”ÅT>J’< u›ንkê 9(3) e` }SM¡…M:: በመሆኑም የግብር ህጉ ሀገራችን
የተቀበለቻቸው Aህጉራዊ Eና AለምAቀፋዊ ስምምነቶች ውስጥ የሚገኙ መሠረታዊ
መብቶችን ለመጠበቅ' ለማስከበር' Eንዲከበሩም ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ያገለግላሉ፡፡
¾Ów` IÓ Aተረጓጎም
የግብር ህግ Eንደማንኛውም ህግ ሁሉ ትርጉም የሚፈልግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል፡፡
በዚህን ጊዜ የህግ Aውጪው(ሆላንድ)Aለዚያም የህግ Aውጭው ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ
(ቻይና)

ህጉን

Eንዲተረጉም

ሊደረግ

ይችላል፡፡

የተለመደ

ስልጣንም በውክልና ጉዳዩ ለሚመለከተው Aስተዳደር Aካል

Eንደሆነው

ሁሉ

ይህ

(ግብር ሰብሳቢ መ/ቤት'

የገንዘብ ሚኒስቴር) ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህ ባይሆን Eንኳን Aስፈፃሚው Aካል ደንብ'
መመሪያ' ሰርኩላር' ማስታወቂያ በማውጣት ትርጉም Eንዲሰጥ ማድረግ የሚቻል ሲሆን
በተናጠል ጉዳዮች ላይ ውሣኔ Eንዲሰጥ ስልጣን በተሰጠው ጊዜም በተመሣሣይ መልኩ
የህግ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህም በፍ/ቤት የሚደረግን የክለሳ(review) ተግባር
ሳያስቀር ነው፡፡ በግብር ከፋይ Eና Aስከፋዩ መሃከል ክርክር በተነሳ ጊዜ ፍ/ቤት የዳኝነት
ስልጣን ያለው Eንደሆነ ህጉን የመተርጎም Eድል ያገኛል፡፡ ፍ/ቤትም በሚከተለው የህግ
ስርዓት ተመርቶ ህጉን የሚተረጉም ሲሆን በAብዛኛው በስልጣናቸው ውስጥ ያለውን
ጠቅላላ ህግ የመተርጎም መርህን ይከተላሉ፡፡ በግብር ህግ Aተረጓጎም

ውስጥ የህጉ

Aተረጓጎም ጥብቅ ወይስ የላላ መሆን Aለበት? የግብይት ይዘት ወይስ ቅርፅ ቅድሚያ
ሊሰጠው የሚገባው? የግብር ህግ ከሌላው ህግ በተለየ መልኩ "ምጣኔ ሀብታዊ"
(principle of economics) Aተረጓጎም Aክለው ሊተረጉሙ ይገባል? የሚሉና መሰል
ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡
የI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት ግብር ለመጣል ስልጣን የተሰጣቸው መንግስታት በምን
ጉዳይ ላይ ግብር መሰብሰብ Eንደሚችሉ ጭምር ዘርዝሯል፡፡ Eነዚህ ድንጋጌዎች የህገ
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መንግሥት ድንጋጌዎች በመሆናቸው ክርክር ቢነሳ በጉዳዩ ላይ የትርጉም ውሣኔ
የሚሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው፡፡
በግልፅ ከተዘረዘሩት ውጪም የህገ መንግስት ጥያቄ ቢነሳና ግብር ማን መወሰን Aለበት
የሚለው ጥያቄ ቢነሳ የሁለቱ ም/ቤቶች በጋራ ይወስናሉ፡፡ በዚህን ጊዜ የህገ መንግስት
Aተረጓጎም መርህን ምክር ቤቱ ይከተላል፡፡ ከላይ Eንደተመለከትነው የግብር ህግ
ድንጋጌዎች ግልፅ ለማድረግ ስልጣን የተሰጠው Aካል በሚያወጣቸው የውክልና ደንቦች
መሠረትም ቀሪ የውሣኔ ሰጭ Aካላት ትርጉም ሊሰጡ ይችላሉ፡፡
በዚህ መሠረት የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን መ/ቤት በA.ቁ 622/2AA1 Aንቀጽ
1A7/2/ ስር በተሰጠው ስልጣን መሠረት የሚያወጣቸው መመሪያዎች ለትርጉም Aግባብ
ያላቸው ናቸው፡፡2
የግብር ክርክር ወሳኝ Aካልም ክርክር በቀረበለት ጊዜ ከትርጉም መርሆዎች በተለይ የህገ
መንግስት መርሆዎችን መሠረት በማድረግ ሊተረጉም ይገባዋል፡፡ በመግቢያችን ላይ
የጠቀስናቸውን

የIኮኖሚ

ማሻሻያ

ኘሮግራም

Eና

የግብር

Aስተዳደር

መሻሻያ

ኘሮግራሞችን Aጥብቀው ሊከተሉም ይገባል፡፡ በዚህ ትርጉም ውስጥ ምጣኔ ሃብታዊ
Aተረጓጎም መርህን ሊከተል ይገባዋል? የሚለው Aከራካሪ ቢሆንም ለሀገራችን የግብር
ስርዓት Aከራካሪ Aይመስልም፡፡ የግብር ስርዓቱ ለIኮኖሚ Eድገት' ፍትሐዊ ለሆነ
የሐብት ክፍፍል' ለቀጣይ Eድገት ወዘተ ትኩረት የሚሰጥ በመሆኑ ውሣኔ ሰጪ Aካላት
የሚሰጡት የህግ ትርጉም በዚሁ መሠረት ምጣኔ ሀብትን ያገናዘበ ሊሆን ይገባዋል፡፡
ጉዳዩ ለዳኝነት Aካል በቀረበ ጊዜም የሚመረመረው የህግ ጥያቄ ትርጉም ካስፈለገው
ይህንን Aጠቃላይ መርህ መሠረት በማድረግ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ (ምሳሌ የፍ/ብሔር)
ህግ Aተረጓጎም መርሆዎችን Aጣጥሞ መጠቀም ይጠበቅባቸዋል፡፡

2

ባለስልጣኑ በጉምሩክ ስራ ላይ ለሚፈፀሙ ወንጀሎች በAስተዳደራዊ ውሣኔ ለመጨረሻ፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር

ለመስጠት፣ ህገ ወጥ Eቃዎችን በሚያጓጉዙ ላይ ስለሚወስድ Aስተዳደራዊ Eርምጃ፣ የEቃዎችን የስሪት ሀገር
Aወሳሰንን ለማስፈፀም የወጣ መመሪያ፣ የጉምሩክ ዲክላራሲዮን Aቀራረብን ለመወሰን Eና ለሰብAዊ ርዳታ የሚገቡ
Eቃዎች ዲዩቲ ፍሪ Aፈፃፀም ለመወሰን ያወጣቸው መመሪያዎች ለግብር ህግ Aፈፃፀም ትርጉም Aጋዥ ናቸው፡፡
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የመወያያ ጥያቄዎች
1.

የግብር ስርዓታችን የታክስ መሠረት መስፋት ህገ መንግስታዊ ነው? የታክስ
መሰረትን (tax base) ከማስፋት በተወሰነ ግብር ላይ ከፍተኛ ግብር መጣል
ይመረጣል?

2.

የግብር ስርዓቱ ፈጣን የIኮኖሚ Eድገት ለማምጣት ያስችላል?

3.

የግብር ስርዓታችን በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል
የማምጣት Aላማ Aለው? የግብር ስርዓታችን ዋነኛ Aላማ (ከህገ መንግስቱ
Aንፃር)ምንድን ነው?

4.

የግብር ህግን በመተርጎም ረገድ የፍ/ቤት ሚና ምንድን ነው?

5.

ለግብር ከፋዩ የተለያዩ ማበረታቸዎችን ማድረግ(ምሳሌ የEፎይታ ጊዜ መስጠት'
ለተወሰነ ጊዜ ከግብር ነፃ ማድረግ) ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ይፈቅዳል?

6.

የግብር ስርዓት በህገ መንግስቱ ውስጥ የተቀመጡትን ሰብAዊ Eና ዲሞክራሲያዊ
መብቶች ላይ በAሉታ ወይም በAዎንታ Eንዴት ተፅEኖ ሊያደርስ Eንደሚችል
ተወያይ፡፡

7.

ከህገ መንግስቱ Aንፃር የግብር ህግን የማውጣት ስልጣን የህዝብ ተወካዩች ወይም
የክልል ም/ቤት ስልጣን ብቻ ነው ትላለህ?

8.

የህገ መንግስቱ የEኩልነት መብት በግብር ህግ Aፈፃፀም ያለው ትርጉም ላይ
ተወያይ፡፡
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