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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ክፍል Aንድ
የሕግ Aወጣጥ Aጠቃላይ ዳራ
1. የIትዮጵያ የሕግ Aወጣጥ ታሪክ Aጭር ዳሰሳ
1.1 ከ1882 ዓ.ም Eስከ 1923 ዓ.ም
Iትዮጵያ በዓለም ረዥም ታሪክ ካላቸው ሀገሮች በግንባር ቀደምትነት
ከሚጠቀሱት መካከል ናት፡፡ ታሪኳ ከሦስት ሺህ ዓመታት ያላነሰ ቢሆንም በሕግ
መስክ በAሥራ Aምስተኛው ክፍለ ዘመን Aጋማሽ በAፄ ዘርዓያEቆብ በሥራ
ላይ ከዋለውና ውስን ተፈጻሚነት ከነበረው ፍትሐ ነገሥት ወዲህ፣ በጽሑፍ
ተሰነዶ የምናገኘው የሕግ Aወጣጥን የሚመለከት ታሪክ ከAፄ ምኒልክ ዘመነ
መንግሥት ጀምሮ ያለውን ነው፡፡ በዚህ ዘመን ሕጎቹ በሙሉ የሚወጡት በAፄው
ነበር፡፡ ከAፄ ምኒልክ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚኒስትሮች፣ በከንቲባዎች Eና
በሌሎች የመንግሥት ባለሥልጣናት ሕጎች መውጣት የጀመሩት በንግሥት
ዘውዲቱ ዘመነ መንግሥት ነው፡፡
Eሰከ 1934 ዓ.ም ድረስ ሕጎች ወይም የመንግሥት ውሳኔዎች ለሕዝብ
Eንዲደርሱ ወይም Eንዲታወቁ የሚደረጉት በAብዛኛው ነጋሪት በመጎሰምና
ሕዝብ በተሰበሰበበት ጥሩንባ በመንፋት ነበር፡፡ በተለይም በገበያ ቦታዎች በቃል
በማወጅ፣ በግልባጭ የሚመለከተው ቢሮ ወይም ሰው Eንዲያውቀው በማድረግ፣
Aልፎ Aልፎም ለሕዝብ በሚታይ ቦታ በመለጠፍ፣ በኋላም በAEምሮ ጋዜጣ Eና
በ1916 ዓ.ም. በተቋቋመው የመጀመሪያው ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት
በሚዘጋጀው ብርሃንና ሰላም ጋዜጣ Eንዲታተሙ ይደረግ ነበር፡፡

1.2 ከ1923 ዓ.ም Eስከ 1966 ዓ.ም
በAፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ከተከናወኑት ትላልቅ ተግባራት መካከል
Iትዮጰያ የተፃፈ ሕገ መንግሥት Eንዲኖራት መደረጉና በሀገሪቱ የሕግ ሥርAት
ውስጥ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ የተለያዩ የሕግ መድብሎች (ኮዶች)
መውጣታቸው በሕግ Aወጣጥ ረገድ ጉልህ ሥፍራ Aላቸው፡፡ የመጀመሪያው
የ1923 ዓም ሕገ መንግሥት ሲሆን ሁለተኛው የተሻሻለው የ1947 ዓ.ም ሕገ
መንግሥት ነው፡፡ በEነዚህ ሕገ መንግሥቶች የሚታወቁት ዋነኞቹ የሕግ
ዓይነቶች ትEዛዝ፣ Aዋጅ Eና ድንጋጌ ነበሩ፡፡ Aዋጅ በፓርላማ የተላለፉ ውሳኔዎች
የሚታወጁበት፣ ትEዛዝ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሚቋቋሙበት፣ ድንጋጌ
ፓርላማ በማይሰበሰብበት ጊዜ Aስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ጥቅም ላይ የሚውልና
ፓርላማው ሲሰበሰብ ለውሳኔ የሚቀርብ ነው፡፡ ሌላው Eናት ሕግን (primary
legislation) መሠረት Aድረጎ በተዋረድ የሚወጣ ደንብ Eንዲሁም ማስታወቂያ
Eና ለምሳሌ፣ ንግድ ምክር ቤት፣ ቀይ መስቀል Eና ሌሎችም የተቋቋሙበት
ቻርተር ይወጡ የነበረው በሕግ ማስታወቂያ ነው፡፡

መጋቢት 2013 ዓ.ም.

1

መጋቢት 30 ቀን 1934 ዓ.ም በIትዮጵያ ዘመናዊ የሕግ Aወጣጥ ታሪክ
ውስጥ ሁነኛ ቦታ የሚሰጠው ነው፡፡ ይኸውም ሕጎች የሚታወጁበት ነጋሪት
ጋዜጣ የሚባል የሕግ Oፊሴል ጋዜጣ በAዋጅ ቁጥር 1/1934 መቋቋሙ ነው፡፡
በAዋጁ Aንቀጽ 2 በተደነገገው መሠረት Aዋጆች፣ ድንጋጌዎች፣ ደንቦች፣
ትEዛዞች፣ ማስታወቂያዎች Eና በተዋረድ የሚወጡ ሕጎች በነጋሪት ጋዜጣ
መውጣት የጀመሩት ከተጠቀሰው ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡
በIትዮጵያ የሕግ ታሪክ ፈር ቀዳጅ Eርምጃዎች የተወሰዱት ከ1923 Eስከ
1958 ዓ.ም ባሉት ዓመታት ነው፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ 487 Aንቀጾች የያዘ
የIትዮጵያ የወንጀል የሕግ መድብል የወጣው በ1923 ዓም ነው፡፡ የወንጀለኞች
መቅጫ ደንብ የሚል ርEስ ነበረው፡፡ በመቀጠልም የ1949 ዓ.ም የወንጀለኛ
መቅጫ ሕግ፣ የ1952 ዓ.ም የፍትሐብሔር ሕግ፣ የ1952 ዓ.ም የንግድ ሕግ፣
የ1952 ዓ.ም የባህር ሕግ፣ የ1954 ዓ.ም የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ሥነ ሥርAት
Eና የ1958 ዓ.ም የፍትሐብሔር ሥነ ሥርAት ሕግ ተከታትለው ወጥተዋል፡፡
ከEነዚህ መድብሎች ውስጥ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በ1997 ዓ.ም መሉ
ለሙሉ በAዲስ የወንጀል ሕግ ተተክቷል፡፡ ከፍትሐብሔር ሕግ ውስጥ
ዝምድናንና ጋብቻን የሚመለከቱት ድንጋጌዎች Eንዲወጡ በማድረግና በማሻሻል
ራሱን የቻለ የቤተሰብ ሕግ ሆኖ በ1992 ዓ.ም ታውጇል፡፡ ከወንጀል ሕግ ውጭ
በዋናነት ማሻሻያ የተደረገው በፍትሐብሔር ሕግ ላይ ሲሆን ሌሎቹ መድብሎች
(ኮዶች) Aልፎ Aልፎ ከተደረጉ ማሻሻያዎች በስተቀር Eስከ ዛሬ ድረስ
Eየተሠራባቸው ይገኛሉ፡፡ ሆኖም ግን ይህ ማኑዋል በሚዘጋጅበት ወቅት የንግድ
ሕግ (ሦስት መጽሐፎችና) Eና የወንጀል ሕግ ሥነ ሥርAት ማሻሻያ ለተወካዮች
ምክር ቤት ቀርበው በመታየት ላይ ይገኛሉ፡፡

1.3 ከ1966 ዓ.ም Eስከ 1983 ዓ.ም
በጊዜያዊ ወታደራዊ Aስተዳደር ደርግና በIትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ዘመነ መንግሥት Aዋጅ፣ ደንብና ልዩ ድንጋጌ Eንዲሁም
ማስታወቂያዎች Eንዲቀጥሉ ሲደረግ፣ መመሪያ Eንዲጨመር ተደርጓል፡፡
ለመጀመሪያ ጊዜ ሕግ የማመንጨት ሥልጣን ያላቸው Aካላት በሕገ መንግሥት
Eውቅና Eንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ ሥልጣን የተሰጣቸው Aካላትም የመንግሥት
ምክር ቤት፣ የሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት፣ የብሔራዊ ሸንጎ ኮሚሽኖች፣ የብሔራዊ
ሸንጎ Aባላት፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ጠቅላይ Aቃቤ
ሕግ፣ የከፍተኛ Aስተዳደርና ራስ ገዝ ክልሎች፣ ሕዝባዊ ድርጅቶች ነበሩ፡፡
ሕግ የማውጣት ሥልጣን የተሰጠው ለብሔራዊ ሸንጎ ሲሆን የሚያወጣውም
Aዋጅ ነበር፡፡ የመንግሥት ምክር ቤት ብሔራዊ ሸንጎ በማይሰበሰብበት ጊዜ
ጦርነት፣ የAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታና የመሳሰሉ Aስገዳጅ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ
(ሸንጎው በሚሰበሰብበት ጊዜ የሚቀርብ) ልዩ ድንጋጌ የማውጣት ሥልጣን
ነበረው፡፡ ለብሔራዊ ሸንጎ ተጠሪ የሆነ Aካል ያወጣው ደንብ ወይም መመሪያ
ራሱ፣ ብሔራዊ ሽንጎው ወይም የሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት ካወጣው ሕግ ጋር
የሚቃረን ከሆነ የመንግሥት ምክር ቤት የመሻር ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ማንኛውም ረቂቅ ሕግ የሚዘጋጀው ሕግ የማመንጨት ሥልጣን በተሰጣቸው
Aካላት ሆኖ Aብዛኛዎቹ ሕጎች ለAውጪው Aካል ከመቅረባቸው በፊት በፍትሕ
ሚኒስቴር Eንዲታዩ ይደረጋል፡፡ ፍትሕ ሚኒስቴር ረቂቅ ሕጉ ያልበሰለ ወይም
መሠረታዊ ችግር ያለበት ሆኖ ካገኘው ከነምክንያቱ ለAመንጪው Aካል
ይመልስለታል፡፡ ረቂቅ ሕጉ በሚኒስቴሩ መሥሪያ ቤት ሊሻሻል ወይም ሊስተካከል
የሚችል ከሆነ የAመንጪውን Aካል የሕግ ክፍልና ጉዳዩ የሚመለከተውን
ባለሙያ በመጥራት Aስፈላጊውን ማስተካከያ በማድረግ በፍትሕ ሚኒስቴር
ሰብሳቢነት ለሚመራው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የሕግ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ
ያቀርባል፡፡ ለቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ ሕጉ ሲቀርብ የፍትሕ ሚኒስቴር የሕግ ረቂቅ
ዝግጅት መምሪያና የAመንጪው መሥሪያ ቤት በAስረጂነት ይገኛሉ፡፡ ቋሚ
ኮሚቴው ረቂቅ ሕጉን ከመረመረ በኋላ Eንደገና Eንዲታይ ከመመሪያ ጋር
ሊመልሰው ወይም የተወሰኑ ማሻሻያ ተደርገውበት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት
Eንዲላክ ሊወስን ይችላል፡፡

1.4 ከ1983 ዓ.ም ወዲህ
የ1983 ዓ.ም.ን ለውጥ ተከትሎ ሐምሌ 15 ቀን 1983 ዓ.ም በታወጀው
የIትዮጵያ የሽግግር ወቅት ቻርተር Aንቀጽ 9 የሽግግር መንግሥቱ ተወካዮች
ምክር ቤት ሕግ (Aዋጅና ድንጋጌ) የማውጣት ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ የሽግግር
መንግሥቱን ቻርተር በተካውና በ1987 ዓም በወጣው የIትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ሕግ የማውጣት ሥልጣን የተሰጣቸው
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚሰጠው
የውክልና ሥልጣን መሠረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት Eና በተወካዮች ምክር
ቤት ውክልና የተሰጣቸው የመንግሥት Aካላት ሲሆኑ ሕጎቹ EንደAግባቡ
ከሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች፣ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ Eንዲሁም ከEያንዳንዱ
ሚኒስቴር ሊመነጩ ይችላሉ፡፡ በAመንጪ Aካላት የሚቀርቡ ረቂቅ ሕጎች
የሚያልፉበት ሂደት ከሞላ ጎደል ከላይ የተመለከተውን Aካሄድ የተከተለ ነው፡፡

2. ሰብዓዊ ክብርንና ስብዓዊ መብትን የሚመለከቱት ድንጋጌዎች
ለረቂቅ ዝግጅት መሠረት ስለመሆናቸው
የሰብዓዊ ክብር ጽንሰ-ሓሳብ መነሻ በሺዎች የሚቆጠሩ ዓመታት ያስቆጠረ ሲሆን፣
በተለያዩ ኃይማኖቶች የቲዮሎጂ መሠረቶች ከሆኑት ውስጥ Aንዱ ነው፡፡ ሰብዓዊ
ክብር Eያንዳንዱ ሰው ያለምንም ልዩነት ሰው በመሆኑ ብቻ የተጎናጸፈው
የማይገረሰስ ክብር መሆኑ ሁሉም ኃይማኖቶች የሚጋሩት ነው፡፡ በተለያዩ ዓለም
Aቀፍ ስምምነቶች፣ በተለያዩ ሀገሮች ሕገ መንግሥቶች Eና ሕጎች ተደንግገው
የምናገኛቸው ሰብዓዊ መብቶቸ የቆሙበት መሠረታቸው የሰብዓዊ ክብር ጽንሰ
ሓሳብ ነው፡፡ በተለይም ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት ትልቅ ትምህርት
ከተወሰዱባቸው ውስጥ Aንዱ ለሰብዓዊ ክብር ሊሰጥ የሚገባውን ዋጋ
መንግሥታት መገንዘብ መቻላቸው ነው፡፡

መጋቢት 2013 ዓ.ም.

3

ለዚህም ተጠቃሽ የሚሆኑት በመንግሥታት የተፈረሙትና ተቀባይነት
ያገኙት የE.ኤ.A የ1948ቱ ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብቶች መግለጫ፣ የጄኔቫ
ኮንቬንሽን፣ የሲቪል Eና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት Eና የAውሮፓ የሰብዓዊ
መብቶች ኮንቬንሽን ናቸው፡፡ የተጠቀሱትን ዓለም Aቀፍ የሕግ ሰነዶች መሠረት
በማድረግም ብዙ ሀገሮች ሰብዓዊ ክብርን የሚያስጠበቁና የሚያስከብሩ
ድንጋጌዎችን በሕገ መንግሥቶቻቸው ለማካተት በቅተዋል፡፡ በIትዮጵያ
ለመጀመሪያ ጊዜ የታወጀውን የ1923 ዓ.ም የተፃፈ ሕገ መንግሥትን ያሻሻለው
የ1947 ዓ.ም ሕገ መንግሥት ሰብዓዊ መብትን የሚመለከቱ 22 Aንቀጾችን
Eንዲያካትት ምክንያት የሆኑት የተጠቀሱት ዓለም Aቀፍ ሰነዶች ነበሩ፡፡
በ1987 ዓ.ም የታወጀው የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ
መንግሥት Aንቀጽ 10 ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ
የሚመነጩ የማይጣሱና የማይገፈፉ መሆናቸውን የደነገገ ሲሆን ከ30 ያላነሱ
ዝርዝር ድንጋጌዎችንም Aካቷል፡፡ ከተካተቱት ድንጋጌዎች ውስጥም Eያንዳንዱ
ሰው ዘሩ፣ ብሔሩ፣ ቀለሙ፣ ፆታው፣ ዓይማኖቱ፣ ብሔረሰቡ፣ በፖለቲካ፣
በማኅበራዊ Aመጣጥ፣ በሀብት በትውልድ ወይም በሌላ ምክንያት ልዩነት
ሳይደረግበት Eኩልና ተጨባጭ የሕግ ዋስትና የማግኘት መብቱ የተጠበቀ
መሆኑን የሚደነግገው የሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 25 ይገኝበታል፡፡
የሰው ልጅ ምን ያህል ክቡር Eንደሆነ መገንዘብ የምንችለው ለሙታን Eንኳን
ክብር የሚሰጥ መሆኑን ነው፡፡ ለዚህም በምሳሌነት የሙታንን ሰላምና ክብር
መንካት በቀላል Eሥራት ወይም በመቀጮ የሚያስቀጣ መሆኑን የሚደነግግውን
የIትዮጵያ የወንጀል ሕግ Aንቀጽ 493ን መጥቀስ ይቻላል፡፡ በመሆኑም የሰብዓዊ
ክብር ወይም መብት ዋጋ ከሕግ ዝግጅት ጀምሮ EስከAፈጻጸም ድረስ ባሉት
ሂደቶች ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ Aንድ የሕግ ባለሙያ
Aንድን ሕግ በሚያረቅበት ጊዜ፣ በሕገ መንግሥቱና Iትዮጵያ ባፀደቀቻቸው
ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች የተካተቱትን በተለይም ሰብዓዊ ክብርንና መብትን
የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን የማይቃረን መሆኑን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን
Aንዳስፈላጊነቱ ሕጋዊ ዋስትና የሚሰጥም መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡ ለምሳሌ
በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 41 ንUስ Aንቀጽ (1) ማንኛውም Iትዮጵያዊ በሀገሪቱ
ውስጥ በማንኛውም Iኮኖሚ Eንቅስቃሴ ለመሰማራትና ለመተዳደሪያ የመረጠውን
ሥራ የመሥራት Eንዲሁም በAንቀጽ 32 ማንኛውም Iትዮጵያዊ በመረጠው
Aካባቢ የመዘዋወርና የመኖሪያ ቦታ የመመሥረት መብት Aለው፡፡
Aንድ ሕግ Aርቃቂ በEነዚህ መብቶች ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ገደብ
የሚጥሉ ሓሳቦች ሲቀርብለት በቅድሚያ የገደቡን ሕገ መንግሥታዊነት
በትኩረትና በጥልቀት መመርመር Aለበት፡፡ የሕጎች መሠረታዊ ዓላማ
ለማኅበረሰቡ ምቹ የኑሮ ሁኔታዎችን መፍጠር ነው፡፡ በሕግ ውስጥ የሚደነገጉ
ክልከላዎችና ገደቦች ዓላማም ማኅበረሰቡን Aደጋ ወይም ስጋት ውስጥ ሊከቱ
የሚችሉ የተወሰኑ ተግባራት ላይ ክልከላና ገደብ ማድረግ ነው፡፡ ስለሆነም በሕግ
ረቂቅ ውስጥ የሚጣል ገደብ Aላስፈላጊ ለሆነ ትርጉም Eንዳይጋለጥ ወይም
ተለጥጦ Eንዳይተረጎም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ለምሳሌ የሰዎችን የንብረት ባለቤትነት መብት ከሚመለከቱ ሕጎች መካከል
በልማት ምክንያት የሚነሱ ሰዎችን በተመለከተ ለAስፈጻሚ Aካል ሥልጣን
የሚሰጥ ሕግ Eንዲያረቅ ኃላፊነት የተሰጠው ባለሙያ በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ
40 መሠረት ልማቱ የሕዝብን ጥቅም የሚያስጠብቅ መሆኑን ለማረጋገጥና
በዘፈቀደ የሚወሰድ Eርምጃ Eንዳይኖር ለማድረግ በመመዘኛነት ሊያገለግሉ
የሚችሉ ድንጋጌዎችን የሕግ ረቂቁ የያዘ መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡ በIትዮጵያ
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕግ Aወጣጥ ሥርዓት በፌዴራልና በክልል
የተከፋፈለ ቢሆንም ሁሉም ክልሎች የሚመሩት በIትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት በመሆኑ Eያንዳንዱ የክልል Aርቃቂ
በክልሉ የሚወጡ ሕጎች ከIፌዲሪ ሕገ መንግሥት ጋር Eነደማይቃረኑ
ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡

3. በIትዮጵያ የሕግ Aረቃቀቅና Aወጣጥ ሂደት በAሁኑ
ወቅት የሚስተዋሉ ችግሮች
የሕግ ማርቀቅ ሂደት (legislative process) ማለት Aንድ ሕግ Eንዲወጣ ሓሳቡን
ከማመንጨት (initiation) ጀምሮ ሕጉ Eስከሚፀድቅበት (adoption) ድረስ
ያለውን ሂደት የሚያመለክት ሰፊ ተግባር ነው፡፡ ሕጉን ከማመንጨት ጀምሮ
Eስኪፀደቅ ድረስ ባለው ሂደት መካከል ያሉት በርካታ ድርጊቶች በዋናነት ታሳቢ
የሚያደርጉት የሚወጣውን ሕግ ይዘትና ጥራት ነው፡፡ ይህንኑ ለመጠበቅ በሕግ
ማርቀቅ ሂደት በየደረጃው መከናወን ያለባቸው ተግባራት መከናወናቸውን
ማረጋገጥ የሚያስችል ሂደት ማዋቀርና ተፈፃሚ ማድረግ Aስፈላጊ ነው፡፡

3.1 የIትዮጵያ የሕግ Aረቃቀቅ ሥርዓትና የሕግ Aውጣጥ ሂደት
በIትዮጵያ የሕግ Aወጣጥ ሥርዓት ውስጥ የሚከናወኑ በርካታ ተግባራት Aሉ፡፡
ሕግ Eንዲረቀቅለት በተፈለገው ጉዳይ ወይም ሕጉን ለማርቀቅ Eንደ ምክንያት
በሆነው ጉዳይ ላይ ጥናት መሥራት፣ በጥናቱ ላይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ
Aካላት ጋር ዝርዝር ውይይት ማድረግ፣ ጥናቱን በተገኘው ግብዓት መሠረት
ማዳበር፣ ሕጉ የሚረቀቀው ጥናቱን ከሠሩት ባለሙያዎች ውጪ በሌሎች
ባለሙያዎች በሚሆንበት ጊዜ የAርቃቂ ቡድን ማቋቋምና፣ የሕጉን የመጀመሪያ
ረቂቅ ማዘጋጀት፣ በረቂቁ ላይ ዝርዝርና ተደጋጋሚ ውይይቶች ከሚመለከታቸው
Aካላት ጋር ማድረግና በተገኘው ግብዓት መሠረት የሕጉን ረቂቅ ማጠናቀቅ፣
የረቂቁን Eንግሊዝኛ ቅጂ ማዘጋጀት፣ ለረቂቁ Aጭር ማብራሪያ ማዘጋጀት፣
ለፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ (ረቂቁን በማEከላዊነት የማረም ሥልጣን ላለው
ተቋም) መላክ፣ በሚሰጠው ግብዓት መሠረት ማስተካከል፣ ለሚኒስትሮች ምክር
ቤት መላክና ማጸደቅ፣ Eንዲሁም ረቂቁን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብ
በሕግ ማርቀቅ ሂደት ውስጥ የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ናቸው፡፡
በሀገራችን ረቂቅ ሕጎችን የማመንጨትና ማርቀቅ ሥራ በAብዛኛው
በAስፈፃሚው Aካል የሚከናወን ሲሆን በሌሎች ሀገራትም ተመሳሳይ ልምድ
Aለ፡፡ የሕግ ዋና ዓላማ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ወደ መሬት በማውረድ
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ለሕዝቡ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ነው፡፡ ፖሊሲዎችና ስትራተጂዎች
በAብዛኛው የAስፈፃሚው Aካል በመሆናቸውና ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን
ለማስፈጸም ሕግ ማመንጨትና ማርቀቅ Aስፈላጊ በመሆኑ ሂደቱ በAብዛኛው
በAስፈፃሚው Aካል መከናወኑ AመክኖAዊ ነው፡፡
በIትዮጵያ የሕግ Aወጣጥ ሂደት የሕግ ማመንጨትና ማርቀቅ ሥራ
በAብዛኛው በሕግ Aስፈፃሚው Aካል የሚከናወን ነው ማለት ግን ሌሎች Aካላት
ሕግ ማመንጨትና የማርቀቅ ሥልጣን የላቸውም ማለት Aይደለም፡፡ በሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት የAሠራርና የAባላት ሥነ-ምግባር ደንብ መሠረት ሕግ
የማመንጨት ኃላፊነት በዋናነት የመንግሥት ተግባር መሆኑ የተገለፀ ሲሆን፣
Aስፈፃሚው Aካል፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Aባላት፣ በሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ኮሚቴዎች፣ የፓርላማ ቡድኖችና ሌሎች
በሕግ ሥልጣን የተሰጣቸው Aካላት ሕግ የማመንጨት ሥልጣን Eንዳላቸው
ተደንግጓል፡፡2
በመሆኑም ከሕግ Aስፈፃሚው Aካል ውጭም Eነዚህ የተገለፁት Aካላት ሕግ
ማመንጨትና ማርቀቅ ይችላሉ፡፡ ‘ሌሎች በሕግ ሥልጣን የተሰጣቸው Aካላት’
በሚለው ሐረግ ሥር ሊሸፈኑ የሚችሉትን ደንቡ በግልፅ ባይደነገግም
የዴሞክራሲ ተቋማትን Eንደምሳሌ መውሰድ ይቻላል፡፡ የሰብዓዊ መብት
ኮሚሽን፣ የሕዝብ Eንባ ጠባቂ ተቋም፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ፍርድ ቤቶችና
ሌሎች ተመሳሳይ ተቋማት ሕግ ማመንጨት፣ ማርቀቅና ለሕግ Aውጪው Aካል
መላክ ይችላሉ፤ በተግባርም በርካታ ሕጎችን Eያረቀቁ ለሕግ Aውጪው Aካል
ሲልኩ ይሰተዋላል፤ ሆኖም ግን ከፋይናንስ ጋር የተያያዙ ረቂቆች ከሆኑ
ማመንጨትና የማርቀቅ ሥልጣን የAስፈፃማው Aካል መሆኑ በሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት የAሠራርና የAባላት የሥነ-ምግባር ደንብ ተገልጧል፡፡
ከላይ Eንደተገለጸው፣ ከሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ውጭ የምክር ቤት
Aባላት፣ ኮሚቴዎችና ቡድኖችም ሕግ ማመንጨትና ማርቀቅ ይችላሉ፡፡ ሆኖም
የግል ተቋማት፣ ከፓርላማ ውጭ ያሉ ሌሎች ግለሰቦችና መንግሥታዊ ያልሆኑ
ድርጅቶች የሕግ ረቂቆችን የማመንጨትና የማርቀቅ ሥልጣን የላቸውም፡፡
በሌሎች ሀገራት ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ Aካላትና መሰል
Aደረጃጀቶች ሕግ Aርቅቀው ለሕግ Aውጭው Aካል ማቅረብ የተለመደ ቢሆንም
በEኛ ሀገር ይህ ሥርዓት የተለመደ Aይደለም፤ በሕግም Aልተፈቀደም፡፡
የAስፈፃሚ Aካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣው Aዋጅ ቁጥር
1097/2011 የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችን የወል ሥልጣንና ተግባር
በሚደነግግበት ክፍል ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ፖሊሲና ሕግ የማመንጨት
ሥልጣን Eንዳላቸው ይገልፃል፡፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የAሠራር መመሪያ
በየተቋማቱ የመነጩ ሕጎች የሚረቀቁት በተቋሙ በሚገኙ ባለሙያዎች
Aማካኝነት መሆኑን ይደነግጋል፡፡ ስለሆነም Iትዮጵያ የምትመደበው ያልተማከለ
2
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የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የAሠራርና
የAባላት የሥነ-ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008፣ Aንቀፅ 51(2.3)

የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

የሕግ Aረቃቀቅ ሥርዓት (decentralized legislative drafting system) ከሚከተሉ
ሀገሮች መካከል ነው፡፡ ያልተማከለ የሕግ ማርቀቅ ሥርዓት በAብዛኛው የሲቪል
ሎው ሥርዓት ያላቸው ሀገራት የሚከተሉት ነው፡፡ በዚህ ሥርዓት Eያንዳንዱ
ተቋም ያመነጨውን የሕግ ረቂቅ ሓሳብ በተቋሙ በሚገኙ ባለሙያዎች
Aማካኝነት የማርቀቅ ኃላፊነት Aለበት፡፡3 ይህን ሥርዓት በሚከተሉ ሀገራት የሕግ
ማርቀቅ ሓሳብ ሲነሳ ወይም ሕግ ማርቀቅ Aስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ፣ ሕጉ
በAብዛኛው የሚረቀቀው በተቋሙ በሚገኙ ባለሙያዎች Aማካኝነት ነው፡፡ ያም
ሆኖ ግን፣ Eነዚህ ሀገሮች የሕጎችን መናበብ፣ መስተጋብር፣ ጥራትና ደረጃ
በሚመለከት በማEከላዊነት የማረም ተግባር የሚያከናውን ሥርዓት Aላቸው፡፡
Aስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜም ጊዜያዊ የሕግ Aርቃቂ ቡድን በማቋቋም ሕጉ
Eንዲረቀቅ ማድረግ ይቻላል፡፡4
በIትዮጵያ የሕግ ማርቀቅ ሂደት በተለያየ መልኩ የሚሳተፉ Aካላት በርካታ
ቢሆኑም በተቋምና በAደረጃጀት ደረጃ በባለቤትነት የሚሳተፉት ግን የተወሰኑ
ናቸው፡፡ ረቂቅ ሕጎችን በማመንጨትና በማርቀቅ ረገድ፣ ረቂቅ ሕጎች ላይ
በማEከላዊነት Aስገዳጅ Aስተያየት ከመስጠት Aንፃር፣ ረቂቅ ሕጎችን የመጨረሻ
ይዘት EንደAስፈፃሚ Aካል Aዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት በመላክ ረገድና
በመጨረሻም ሕጉን በማፀደቅ ረገድ ኃላፊነት ያለባቸው ተቋማት ዋና ዋናዎቹ
የሚከተሉት ናቸው፡፡
ሀ) ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችና ሌሎች ሕግ የማመንጨትና የማርቀቅ
ሥልጣን የተሰጣቸው Aካላት
በቃልም ሆነ በጽሑፍ ያሉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የፖለቲካ ሰነዶችና
Aቅጣጫዎች በመሆናቸው በራሳቸው Aስገዳጆች Aይደሉም፡፡ ሰነዶቹን ተግባራዊ
ያላደረገ Aካል ተጠያቂ የሚሆንበት ድንጋጌም Aይኖራቸውም፡፡ ፖሊሲዎችንና
ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ሕጎች የሚወጡ Eንደመሆኑ፣ ከላይ
Eንደገተለፀው በAመዛኙ ሕጎችን የማመንጨትና የማርቀቅ ተግባር የሚከናወነው
በAስፈፃሚው Aካል ነው፡፡
Eያንዳንዱ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት በሚመለከተው ጉዳይ ላይ ሕግ
ማመንጨት የሚችል ሲሆን፣ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የAሠራርና የAባላት
ሥነ-ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 ላይ ሕግ የማመንጨት ሥልጣን በዋናነት
የመንግሥት መሆኑ ተመልክቷል፡፡ በመሆኑም ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ሕግ
የማመንጨትና ማርቀቅ ሥልጣን Aላቸው፡፡ ከሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ውጭ
ከላይ Eንደተገለፀው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Aባላት፣ ኮሚቴዎችና
ቡድኖችም ሕግ ማመንጨትና ማርቀቅ ይችላሉ፡፡ ሆኖም ከላይ Eንደተመለከተው፣
የግል ተቋማት፣ ከፓርላማ ውጭ ያሉ ሌሎች ግለሰቦችና መንግሥታዊ ያልሆኑ
3

Timothy J Arnold-Moore, Automating consolidation of amendments to legislation in
common law and civil jurisdictions, available at:
www.frlii.org/IMG/doc/2004_frlii_conference_tja.doc (Accessed on 22/06/2015).
4
Michael Zander, (2004) the law making process, 6th ed. Cambridge university press,
page 14
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ድርጅቶች የሕግ ረቂቆችን የማመንጨትና የማርቀቅ ሥልጣን የላቸውም፡፡
የዴሞክራሲ ተቋማት፣ ፍርድ ቤቶች፣ የፓርላማ Aባላት፣ ቋሚ ኮሚቴዎችና
የፌዴሬሽን ምክር ቤት በAጠቃላይ ከሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ውጭ ሕግ
ማመንጨትና ማርቀቅ ሥልጣን የተሰጣቸው Aካላት ናቸው፡፡
ለ) ፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ
የIትዮጵያ የሕግ Aረቃቀቅ ሥርዓት ያልተማከለ መሆኑንና ያልተማከለ የሕግ
Aረቃቀቅ ሥርዓት የሚከተሉ ሀገራት የተማከለ የሕግ ማረም ሥርዓት
Eንዳላቸው ከላይ ተመልክተናል፡፡ በIትዮጵያ የሕግ Aረቃቀቅ ሥርዓት ሕጎችን
በማEከላዊነት የማረም ኃላፊነት የተሰጠው ለፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ነው፤
በመሆኑም Eያንዳንዱ ተቋም ረቂቆችን ካዘጋጀ በኋላ ለፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ
ሕግ ለAስተያየት የሚልክ ሲሆን፣ ተቋሙም በረቂቆቹ ላይ ዝርዝር Aስተያየት
በማዘጋጀት መልሶ ይልካል፡፡ የሕጎቹ Aመንጪ ተቋማትም Aስተያየቱን በዝርዝር
ተመልክተው ረቂቁን በAስተያየቱ መሠረት ለማስተካከል ጥረት የሚያደርጉ
ሲሆን፣ ካስተካከሉ በኋላ የተስተካከለውን ረቂቅ መልሰው ይልካሉ፡፡
ረቂቁን መልሰው የሚልኩት በተሰጠው Aስተያየት መሠረት መስተካከል
Aለመስተካከሉን ለማረጋገጥና፣ ከተስተካከለ ረቂቁ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት
Eንዲላክ የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ የማረጋገጫ ደብዳቤ Eንዲጽፍላቸው
ነው፡፡ ተቋሙ ሕጎችን ከማረም በተጨማሪ የሕግ ማርቀቅ ሥራዎችንም
ይሠራል፡፡ ሀገራችን የመድብል ሕግ (Code) ሥርዓት ያላት ሲሆን፣ የመድብል
ሕግ ሥርዓት የሚከተሉ ሀገራት የመድብሎች ጠባቂ (guardian) Aንድ ተቋም
Aላቸው፡፡ በEኛ ሀገር ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ነው፡፡ በተጨማሪም ጠቅላይ Aቃቤ
ሕግ የወንጀል ጉዳዮችን የተመለከቱ ተግባራትን ያከናውናል፡፡ የወንጀል ሕግ
ማርቀቅና ለሕግ Aውጪው Aካል ማቅረብ የሚችለውም የፌዴራል ጠቅላይ
Aቃቤ ነው፡፡
ሌላው የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ተግባር ተቋሙ የፌዴራል መንግሥት
የሕግ Aማካሪ በመሆኑ የሕግ ክፍተት ያለባቸውን ጉዳዮች በጥናት Eየለየ
የሚመለከተው ተቋም ሕግ Eንዲያዘጋጅ ምክር ይሰጣል፤ ካልሆነም ተቋሙ
በራሱ ሕጉን Aርቅቆ ከሚመለከተው ተቋም ጋር ምክክር በማድረግ ለሕግ
Aውጪው Aካል ያቀርባል፡፡ ከፍትሕ ጋር የተያያዙ Eና በተቋሙ የሥልጣን
ክልል ሥር ያሉ ጉዳችንም በተመለከተ የሕግ ረቂቅ ያዘጋጃል፡፡ ከዚያ ውጭ
ሌሎች ተቋማት ሕጎችን በሚያረቁበትና ባለሙያ ድጋፍ በሚጠይቁበት ጊዜ
ባለሙያዎችን በመመደብ Aስፈላጊውን Eገዛ ያደርጋል፡፡
ሐ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከፍተኛው ሕግ Aስፈፃሚ Aካል ሲሆን ተጠሪነቱም
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በርካታ ሥልጣንና
ተግባራት Aሉት፡፡ ከEነዚህ ሥልጣንና ተግባራት Aንዱ በማናቸውም ጉዳዮች
ላይ የሕግ ረቂቅ ለሕዝብ ተወካዮች ማቅረብ ነው፡፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት
የሕግ ረቂቆችን/ Aዋጆችን ለሕዝብ ተወካዮች ያቀርባል ማለት በተለያዩ ተቋማት
ተረቀው የቀረቡለትን ረቂቆች በAሠራር መመሪያው መሠረት Aፅድቆ
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

በመንግሥት ተጠሪ ሚኒስቴር በኩል ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል
ማለት ነው፡፡
መ) የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛው የሥልጣን ባለቤት ነው፡፡ Aባላቱም
ሁሉ Aቀፍ፣ ነፃ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚሰጥበት ሥርዓት
በየAምስት ዓመቱ Eንደሚመረጡ የIፌዲሪ ሕገ መንግሥት ይደነግጋል፡፡ ምክር
ቤቱ በርካታ ሥልጣንና ተግባራት ያሉት ሲሆን፣ ከEነዚህ ተግባራት መካከል
ሕግ የማውጣት ሥልጣን Aንዱ ነው፡፡
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያፀደቀው ረቂቅ ሕግ ከሆነ በሚኒስትሮች ምክር
ቤት ማህተም ተደግፎ መቅረብ Eንዳለበት፣ የተወካዮች ምክር ቤት Aባላት
ያመነጩትና ያረቀቁት ሕግ ከሆነ ደግሞ ረቂቁን ባመነጨው Aባል ፊርማ
ተደግፎ ለAፈጉባኤው መቅረብ Eንዳለበት፣ በምክር ቤቴ ኮሚቴ የመነጨ ረቂቅ
ከሆነ በኮሚቴው ሊቀመንበር ፊርማ ተደግፎ ለAፈጉባኤው መቅረብ Eንዳለበት፣
በፓርላማ ቡድኖች የመነጨ ረቂቅ ሕግ ከሆነ በመሪው ወይም በተጠሪው ፊርማ
ተደግፎ መቅረብ Eንዳለበት፣ በሕግ ረቂቅ ሕግ የማመንጨት ሥልጣን
በተሰጣቸው ተቋማት የመነጨ ረቂቅ ሕግ ከሆነ በተቋሙ የበላይ ኃላፊ ፊርማ
ተደግፎ ለAፈጉባኤው መቅረብ Eንዳለበት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
የAሠራርና የAባላት ሥነምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 (Eንደተሻሻለ) በAንቀጽ
51 ንUስ Aንቀጽ 5፣6፣ Eና 7 ላይ ተመልክቷል፡፡ ረቂቅ ሕግ ለምክር ቤቱ
ከቀረበ በኋላ ለመጽደቅ EንደAስፈላጊነቱ ሦስት ንባቦችን፣ ማለትም የመጀመሪያ
ንባብ፣ ሁለተኛ ንባብና ሦስተኛ ንባብ ማለፍ ይኖርበታል፡፡

3.2 በIትዮጵያ የሕግ Aወጣጥ ሂደት ውስጥ የሚስተዋሉ Aጠቃላይ
ችግሮች
1) የሕግ Aወጣጥ ሂደት ወሰኑ ከየት ተነስቶ የት ይደርሳል የሚለውን
የሚያመለክት ሥርዓት የለም፡፡ ለምሳሌ Aንድ ሕግ ከፀደቀ በኋላ የሚደረግ
የሕግ Oዲት የሕግ Aወጣጥ Aካል ነው ወይስ Aይደለም ለሚለው ግልፅነት
የለም፡፡ በሕግ ማርቀቅ ሂደቱ የዴሞክራሲ ተቋማት፣ ለፓርላማው ተጠሪ
የሆኑ Aካላት፣ ፍርድ ቤቶች የሕግ ማመንጨትና ማርቀቅ ሂደታቸውና
በሚመለከት ግልፅ የAሠራር ሥርዓት የለም፡፡
2) በሕግ ማርቀቅና ማውጣት ሂደት የሚሳተፉ ተቋማት ሚና ግልፅ Aይደለም፣
ለምሳሌ፣
ሀ) የሕግ Oዲት ወይም ተፈፃሚነቱን መከታተል ሥልጣን የማን Eንደሆነ
በግልፅ Aልተደነገገም፡፡
ለ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት Eና የሕዝብ ተወካዮችች ምክር ቤት Aባላት
ሚና፣ በተለይም Aስፈፃሚው Aካል Eሱን በሚመለከት ረቂቅ ሕጎችን
Aፅድቆ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲልክ፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት በመሠረታዊነት በረቂቁ የሚቀየር ነገር ቢያገኝ፣ ቀይሮ ሕጉን

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ያፀድቃል ወይስ፣ Aስተካክሎ Eንዲልክለት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት
ይመልስለታል? ለሚለው ጥያቄ ግልጽ ምላሽ የለም፡፡
ሐ) የሚኒስትሮች ምክር ቤትና ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሥልጣን በተወሰኑ
ጉዳዮች ላይ ግልፅነት ይጎድለዋል፡፡ ለምሳሌ Aስፈፃሚ Aካሉን
በሚመለከት በሕገ መንግሥቱ መሠረት Aንድ ፖለቲካል Iኮኖሚ
ለማምጣት የሚያስችሉ የፍትሐብሔር ሕጎች ሀገር Aቀፍ ሕግ ሆነው
Eንዲወጡ ሂደቱ ምን መሆን Aለበት? ተቋም የማቋቋምና የበጀት
ጉዳዮችን በተመለከተ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ረቂቅ ሕግ Aመንጭቶ
በቀጥታ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መላክ Aለበት ወይስ ከAስፈፃሚ
Aካል ጋር መነጋገር ያስፈልገዋል? ለሚሉት ጥያቄዎች ግልጽነት
ያስፈልጋል፡፡
መ) ከዴሞክራሲ ተቋማት የሚመነጩ ሕጎች በተለይም በጀት Eና ተቋም
ማቋቋምን የሚመለከቱ ሕጎች Aስፈፃሚው Aካል ሳያውቃቸው በሕዝብ
ተወካዮች ብቻ ሊፀድቁ ይችላሉ ወይ? Aስፈፃሚው Aካል ይሁንታ
ሳይሰጥባቸው ቢፀደቁ ተፈፃሚነታቸው ምን ያህል ነው? የሚሉ ጭብጦች
ትኩረት የሚሹ ናቸው፡፡
ሠ) የረቂቅ ሕግ Aመንጪዎችና የAራሚ ሚና Eስከምን ድረስ ነው? ለምሳሌ
ለፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ለEርማት የተላከ ረቂቅ ሕግ ጠቅላይ
Aቃቤ ሕግ በመሠረታዊነት የሚለወጥ ነገር ቢያጋጥመው ሊያደርገው
የሚችለው ምንድነው? የሚሉ ጥያቄዎች ግልጽ ምላሽ ያስፈልጋቸዋል፡፡
ረ) የፓርላማ Aባላት፣ ኮሚቴዎች
Eንደሚችሉ በሕዝብ ተወካዮች
ተመልክቷል፤ ይሁን Eንጂ
Aስፈፃሚ Aካሉ ሳያውቅና
Eንዲፀድቅ ሊያደርጉ የሚችሉ

Eና የፓርላማ ቡድኖች ሕግ ሊያመነጩ
ምክር ቤት የAሠራርና ሥነ-ምግባር ደንብ
Aስፈፃሚ Aካሉን የሚመለከቱ ጉዳዮች
ሳይወያይበት በቀጥታ Aመንጭተው
መሆን Aለመሆኑ ግለጽ Aይደለም፡፡

3) በሁሉም ደረጃ የባለሙያ Eጥረት የሚታይ ከመሆኑም ባሻገር፣ በየተቋማቱ
ያሉ ባለሙያዎች ለሕግ ማርቀቅ ሥራ የሚሰጡት ግምት Eጅግ Aናሳ ነው፤
ሥራው ሥርዓትን የመገንባት ጉዳይ መሆኑን በAግባቡ Aለመረዳት
ይስተዋላል፡፡
4) የተቋማት Aለመናበብ በሰፊው የሚስተዋል ችግር ነው፤ Aንድ ተቋም ሕግ
በሚያረቅበት ጊዜ የሌሎችን ተቋማት ሥልጣንና ተግባር Aካቶ ማርቀቅ
በሰፊው የሚስተዋል ችግር ነው፡፡
5) በሁሉም ደረጃ የሚገኙ Aመራሮች ለሥራው የሚሰጡት ትኩረት Eጅግ
Aነስተኛ በመሆኑ ማለፍ የሚገባውን የማርቀቅ ሂደት ሳያልፍና ጥናት ሳይኖር
በAጭር ጊዜ ረቂቅ Aዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው Aካላት መላክ በረቂቁ ጥራት
ላይ ከፍተኛ ችግር ይፈጥራል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

6) የሕግ ይረቀቅልኝ ጥያቄ የዳበረ የAሠራር ሥርዓት Aለመኖርና ሕግ ይረቀቅ
የሚል ጥያቄ ሲመጣ Aብዛኛውን ጊዜ በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን
መሠረት ስለማይመጣ የተፈለገው ነገር ምን Eንደሆነ ለመረዳት Aስቸጋሪ
ነው፤ በቃል ወይም በደብዳቤ ግልፅ ባልሆነ ሁኔታ ሕግ Eንዲረቀቅ የሚቀርቡ
ጥያቄዎች ሕግ ለምን Eንደሚረቀቅ በቂ መረጃ ስለማይሰጡ ሥራውን
በAግባቡ ለማከናወን Eንቅፋት Eየፈጠረ ነው፡፡

3.3 ከሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች የሚመነጩ ሕጎችን በተመለከተ
የሚታዩ ችግሮች
ከተለያዩ የAስፈፃሚው Aካላት የሚመነጩ ችግሮችን በሚመለከት የሚከተሉት
ችግሮች ይታያሉ፡ሀ) የሕግ ረቂቅ ሥራን በተመለከተ ዓመታዊ የሕግ ረቂቅ ዝግጅት (Annual
Legislative Plan) Eቅድ Aለማዘጋጀት፤
ለ) ዓመታዊ የሕግ ረቂቅ ዝግጅት Eቅድ ያዘጋጁ ተቋማት Eቅዱን ተግባራዊ
Aለማድረጋቸውና በEቅድ ያልተካተቱ ረቂቆች ሂደቱን ሳይከተሉ
ተዘጋጅተው የሚላኩ መሆኑ፤
ሐ) ሕጎችን ለማርቀቅ የሚያስችል የፖሊሲ ሓሳብ Aለማዘጋጀትና
በሚመለከታቸው Aካላት የሕግ ማርቀቅ ሥራው Eንዲጀመር ይሁንታ
ሳያገኙ ረቂቆችን ማዘጋጀት፤
መ) የAንድ ሕግ ረቂቅ ዝግጅት ከመጀመሩ በፊት ስለሕጉ Aስፈላጊነት ዝርዝር
ጥናት ማካሄድ Aስፈላጊ ቢሆንም ተገቢው ጥናት ሳይካሄድ ረቂቆችን
ማዘጋጀት፤
ሠ) በጊዜያዊ ችግሮች ላይ ተመሥርቶ ዘላቂ መፍትሔ ሊያመጣ የማይችል
ረቂቅ ማዘጋጀት፤
ረ) የሌሎች ተቋማትንና የክልሎችን ሥልጣን የሚወስድ ረቂቅ ማዘጋጀት፤
ሰ) በየሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የባለሙያ Eጥረት መኖሩ፤
ሸ) የሌሎች ሀገራትን ሕጎች በመቅዳት ከIትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር
ያልተጣጣመ ረቂቆችን ማዘጋጀት፤
ቀ) ረቂቆችን መጀመሪያ በEንግሊዝኛ Aዘጋጅተው ወደ Aማርኛ ለመተርጎም
የሚሞክሩ ተቋማት መኖራቸውና ከዚያ በመቀጠል የትርጉም ሥራ
የመሥራት ሁኔታና፣ በዚህም ምክንያት በረቂቁ Aማርኛ ቅጂ ላይ ከፍተኛ
የሆነ የጥራት መጓደል መታየቱ፤
በ) በትርጉም ቤቶች ረቂቅ ሕጎችን ማስተርጎምና Aማርኛውና Eንግሊዝኛው
የማይገናኙበት የድንጋጌ ረቂቅ የሚላክበት ሁኔታ የሚታይ መሆኑ፤
ተ) ያላለቀ ረቂቅ ለAስተያየት ለሚመለከታቸው Aካላት መላክ፤
ቸ) የሕግ ባለሙያ ባልሆኑ ሰዎች ረቂቆችን የማሠራት ሁኔታዎችና በዚህም
ምክንያት የሕግ ቅርፅ የሌላቸው ረቂቆች Eየተዘጋጁ ለሚመለከታቸው
Aካላት የሚላኩበት ሁኔታ መኖሩ፤
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ኀ) በየሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶቹ ያሉ የሕግ ክፍሎች ሳያውቁት ረቂቆችን
Aዘጋጅቶ ለAስተያት ወይም Eንዲፀድቅ ለሚመለከታቸው Aካላት መላክ፤
ነ) መታለፍ ያለባቸው ሂደቶች በAግባቡ ሳይታለፉ ረቂቆችን ማዘጋጀት፣
ማለትም፡- በጥናት ላይ ከሚመለከታቸው Aከላላት ጋር Aለመወያየት፣
- የፖሊሲ ሓሳብ Aዘጋጅቶ ቢያንስ በተቋሙ ከፍተኛ Aመራር Aቅጣጫ
Aለማሰጠት፣
- በረቂቁ ላይ ውይይት ከሚመለከታቸው Aካላት ጋር Aለማድረግ፣
- የሚደረጉ ውይይቶች ለይስሙላ ብቻ የሚሆኑበት ተደጋጋሚ ክስተቶች
መኖራቸውና ግብAቶችን በAግባቡ Aለማካተት፤
ኘ) የባለሙያዎች የEውቀትና ክህሎት በEጅጉ ማነስ ለምሳሌ ሀተታ ዘምክንያት
Eና Aጭር ማብራሪያ፣ ትርጉምና መሳሰሉት ሲሠሩ ከፍተኛ የሆነ የጥራት
መጓደል የሚታይባቸው መሆኑ፤ Eንዲሁም
A) በየሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ከሚገኙ ባለሙያዎች መካከል ለተቋሙ Aመራር
ትክክለኛውን ምክር የማይሰጡ መኖራቸው፡፡

3.4 ጠቅላይ Aቃቤ ሕግን በተመለከተ የሚታዩ ችግሮች
የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግን በሚመለከት የሚከተሉት ችግሮች ይታያሉ፡
ሀ) ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ የተማከለ የሕግ ማረም ሥራ የሚሠራ ተቋም መሆኑን
Eንደሥርዓት ከማረጋገጥ Aንፃር ቀጣይ ሥራዎች የሚያስፈልጉ መሆኑ፣
ለ) በሚጠበቅበት ደረጃ ኃላፊነቱን ለመወጣት የሚያስችል ባለሙያ Eጥረት
(ብዛት፣ ስብጠር)፣5
ሐ) በሥራ መደራረብ ምክንያት Aንዳንድ ጊዜ Aስተያየቶችን በጊዜው Aዘጋጅቶ
ያለመላክ፣
መ) Aንዳንዶቹ የሚሰጡ Aስተያየቶች የጥራት ደረጃቸው በሚፈለገው ደረጃ
Aለመሆኑ፣
ሠ) ለሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች የሚሰጡ Aስተየየቶች በረቂቆቹ ውስጥ መካተት
Aለመካተታቸው የሚረጋገጥበት ሥርዓት Aለመኖሩ፣
ረ) ዓመታዊ የሕግ መርሀ-ግብር ወይም Eቅድን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር
ጽሕፈት ቤት ጋር ተናቦ ከመሥራት Aንፃር Eጥረት ያለበት በመሆኑ
ከየሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች የሚመጡ ረቂቆች በEቅድ የተያዙ ስለመሆን
Aለመሆናቸው ለማረጋገጥ Aስቸጋሪ መሆኑ፡፡

5

ከሌሎች ተቋማት Aንፃር ሲታይ በጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ያለው የባለሙያ Aቅም የተሻለ ነው፤
ለምሳሌ በሕግ ማርቀቅ ሥራ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን የሠሩ ባለሙያዎች በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ
ውስጥ የሌሉ ሲሆን፣ በጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ግን የተወሰኑም ቢሆኑ ይገኛሉ፣ Eንዲሁም በሕግ
ማርቀቅ ሥራ ከ20 Aመት በላይ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችም Aሉ፣ ሆኖም ከሀገራዊ ፍላጎቱ
Aንፃር በቂ ናቸው ተብሎ Aይወሰድም፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

3.5 የሚኒስትሮች ምክር ቤትን በተመለከተ የሚታዩ ችግሮች
ሀ) በምክር ቤቱ ውስጥ ረቂቅ ሕጎችን Aስቀድሞ Aይቶ፣ ፈትሾ ለምክር ቤቱ
የውሳኔ ሓሳብ የሚያቀርብ የቋሚ ኮሚቴ Aደረጃጀት Aለመኖሩ፣ በምክር ቤቱ
የሚጸድቁ ሕጎች ጥራት በሚጠበቀው ደረጃ Aለመሆኑ፣
ለ) ለምክር ቤት Aባላት ረቂቅ ሕጎች የሚላኩት ስብሰባው ከመደረጉ Aጭር ቀናት
በፊት በመሆኑ የምክር ቤት Aበላት ረቂቁን በዝርዝር ለማየት በቂ ጊዜ
የሌላቸው መሆኑ፤
ሐ) በምክር ቤቱ የሕግ ባለሙያዎች ቡድን በምክር ቤቱ የAሠራር መመሪያ
በተገለፀው መሠረት Aለመደራጀቱ፣
መ) ከየተቋማቱ ለምክር ቤቱ የሚላኩለት ረቂቆች ተቋማቱ በEቅዳቸው መሠረት
ያከናወኗቸው ስለመሆኑ ወይም የተዘጋጀው ረቂቅ በEቅድ በተያዙ ጉዳዮች
ላይ ብቻ ስለመሆን Aለመሆኑ ከመከታተል Aንፃር ክፍተት መኖሩ፣
ሠ) ከEቅድ ውጭ ወይም በEቅድ ያልተያዙ ጉዳዮች ላይ ተዘጋጅተው የሚመጡ
ረቂቅ ሕጎችን ከመመለስ Aንፃር ክፍተት የሚታይ መሆኑ፣
ረ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት የAሠራር መመሪያ ሕጎች ለምክር ቤት ከመቅረባቸው
በፊት የፖሊሲ ሓሳብ ተዘጋጅቶ በምክር ቤቱ መጽደቅ Eንዳለበት የሚገልፅ
ቢሆንም ይህንን ከመከታተል Aንፃር ክፍተት መኖሩ፣
የሚኒስትሮች ምክር ቤትን በሚመለከት የሚታዩ ችግሮች ናቸው፡፡

3.6 በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚታዩ ችግሮች
ሀ) በሕግ ማርቀቅ ረገድ ከፍተኛ Eውቀትና ክህሎት ያላቸው የሕግ ባለለሙያዎች
በምክር ቤቱ ማለትም በጽህፈት ቤቱ Eንዲኖሩ የሚጠበቅ ቢሆንም፣ በዚህ
ደረጃ Eውቀትና ክህሎት ያላቸው ባለሙያዎች Eጥረት የሚታይ መሆኑ፣
ለ) በጽህፈት ቤቱ በሕግ ማርቀቅ ሥራ ላይ ከፍተኛ የሆነ Eውቀተና ክህሎት
ያላቸውን ባለሙያዎች ለማቆየት የሚያስችል Aደረጃጀትም ሆነ ጥቅማጥቅም
የሌለ መሆኑ፣
ሐ) ተቋማት ሕጎችን በሚያረቁበት ጊዜ ቢያንስ ዋና ዋና የሚባሉትን ሂደቶች
ለመከታተልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ሥርዓት በሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት Aለመኖሩ፣
መ) የሁለተኛ ሕጎች (secondary legislation)፣ ማለትም በIፌዲሪ ሕገ
መንግሥት Aንቀጽ 77(13) በተደነገገው መነሻ የሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚሰጠው ሥልጣን መሠረት የሚወጡ
ደንቦችን የማርቀቅ ሂደት ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቁጥጥር ወይም
Eይታ ውጭ በመሆኑ ምክር ቤቱ ውክልና ከሰጠበት ዓላማ ውጭ የሚወጡ
ሁለተኛ ሕጎች (ደንቦችና መመሪያዎች) መኖራቸው፣
ሠ) ቋሚ ኮሚቴዎች ሕጎችን ሲመረምሩ ሊከተሉት የሚገባውን Aካሄድ
የሚመለከት ስታንዳርድ Aለመኖሩ፣

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ረ) በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት
Aባል ባለመሆኑ ረቂቆችን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርብ ስለ ረቂቆቹ
ያለው ግንዛቤ የተሟላ Aለመሆኑ፤
ሰ) በውክልና የሚወጡ ሕጎች ውክልና Aሰጣጥ ሥርዓት ለምሳሌ ደንብ
የማውጣት ሥልጣን ለፍርድ ቤት፣ ለምርጫ ቦርድና ሌሎች ዴሞክራሲ
ተቋማት መሰጠት ያለበት ስለመሆን Aለመሆኑና ሥርዓቱ ምን መሆን
Eንዳለበት ግልጽ በማድረግ ረገድ ክፍተት የሚታይ መሆኑ፤
ሸ) የሕግ Oዲት ሥራ በሚፈለገው ደረጃ ባለመሠራቱ፣ ወይም ሌላ ተቋም
Eንዲሠራ በግልፅ በሕግ ሥልጣን ያልተሰጠው በመሆኑ፣ በሀገራችን የሕግ
Oዲት ትርጉም ባለው መልክ ተሠርቶ የማያውቅ መሆኑ፣
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚታዩ ችግሮች ናቸው፡፡

4. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፎርም መርሀ ግብር ስለሕግ
ማመንጨት የተገለፁ ችግሮች6
ከላይ Eንደገተለፀው፣ ሕግ ማመንጨት (initiating laws) በAስፈፃሚው Aካል
ወይም ሕግ የማመንጨት ተግባርና ሥልጣን ባለው Aካል Aዲስ የሕግ ረቂቅ
ወይም የሕግ ማሻሻያ ረቂቅ የማዘጋጀት ሂደትና ክንውን ነው፡፡ ይህም ከመነሻ
ጥናቶች ጀምሮ ረቂቁና የረቂቁ ማብራሪያ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
Eስኪቀርብ ድረስ ያለውን ሂደትና ክንውን ያጠቃልላል፡፡ በሕግ ማመንጨት ረገድ
ከሚታዩት ችግሮች መካከል የሚከተሉት በጉልህ የሚታዩ ናቸው፡-

4.1 ብቃትና የረቂቅ ሕጎች ቴክኒካዊ ጥራት
ሀ) ረቂቅ ሕጎች ብቃቱ፣ ችሎታውና የቴክኒክ Eውቀቱ ባላቸው ሰዎች Eንዲረቁ
በማድረግ ረገድ የሚታዩ ክፍተቶች፣
ለ) ምክር ቤቱና ኮሚቴዎች ሕግ ለማመንጨት የሚያስችላቸው ልምድና ክህሎት
ያልተገነባ መሆኑ፣7
ሐ) የረቂቅ ሕጎች የቋንቋ፣ ቁጥር፣ ፊደል፣ ወዘተ Aጠቃቀም ሥርዓትና ወጥነት
ያልተዘረጋ መሆኑ፣ ሕግ የማርቀቅ ሙያዊ ክህሎት ጉድለቶች መኖራቸው፣
መ) የሕግ ማርቀቅ መስተጋብር ሥርዓት (harmonization) ደካማ መሆን፣
ሠ) የረቂቅ ሕጎች ማብራሪያዎች ወጥነትና ስታንዳርድ የሌላቸው መሆኑ፡፡
6

7

በI.ፌ.ዲ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፕሮግራም ጽ/ቤት፣ የሪፎርም መርሀ ግብር፣
ታህሳስ 2012 (ክፍል 1፣ ተራ ቁጥር 1 Eና 2)፣ ለሪፎርም መርሀ ግብሩ ግብዓት በሆኑ ጥናቶች
ላይ የተደረገው ውይይት በAጭሩ በEዝል 11 ቀርቧል፡፡
ሕግ የማመንጨቱ ሥልጣን በዋናነት የመንግሥት ተግባር መሆኑ በIትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የAሠራርና የAባላት የሥነ-ምግባር ደንብ
ቁጥር 6/2008 (Eንደተሻሻለው) Aንቀጽ 51(1) ላይ ተደንጓል። የምክር ቤቱ Aባላት፣ ኮሚቴዎች
Eና የፓርላማ ቡድኖች ሕግ ማመንጨት Eንደሚችሉ በደንቡ Aንቀጽ 51(2) የተገለፀ ቢሆንም
የEነዚህ Aካላት ሚና ደካማ ነው፡፡
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4.2 የፖሊሲ Aቅጣጫ
ሀ) የሕግ ረቂቁ ሲዘጋጅ ከየትኛው የፖሊሲ Aቅጣጫ (ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣
Iኮኖሚያዊ… ወዘተ) Eንደተወሰደ የትኛውን ለማሳካት Eንደተፈለገ በግልጽ
የማይታወቅ
መሆኑና
በጥናትና
በማብራሪያ
ያልተደገፉ
ረቂቆች
የሚስተዋሉበት ሁኔታ መኖሩ፣
ለ) የፖሊሲና ሕግ ማርቀቅን ቅደም ተከተል በመጠበቅ ረገድ ችግር መኖሩ፣
ሐ) ፖሊሲን በማፅደቅ ሂደት በሕገ መንግሥቱና በተግባር ረገድ ክፍተት
የሚስተዋል መሆኑ፡፡

4.3 የረቂቅ ሂደት ምክክርና ተሳትፎ
ሀ) ሕጉን ያረቀቀው Aካል ከባለድርሻ Aካላት ጋር በቂ ምክክር Aድርጎ ዜጋው
የሕጉን መውጣት Eንደሚሻ በማረጋገጥ ረገድ የሚታዩ ችግሮች፣
ለ) Aንዳንድ የሚወጡ መመሪያዎች በተቋማት መልካም ፈቃድ ላይ የሚመሠረቱ
Eና ተልEኮ ሲፈፀም የሚሻሩ መሆናቸው፣
ሐ) በረቂቅ ሕጎች ዝግጅት ሂደት የሚደረገው ተሳትፎ ወጥነት ያለው Aፈፃፀም
የሌለው መሆኑና ተሳትፎ መደረጉ የሚረጋገጥበትና በዚህም የሚኖር
ተጠያቂነት ትኩረት የተሰጠው Aለመሆኑ፡፡

4.4 የረቂቅ ሕጎችና የሌሎች ሕጎች መጣጣም
ሀ) የሚመነጩ ረቂቅ ሕጎች ከሕገ መንግሥቱና ከሌሎች ሕጎች ጋር የማይጋጩ
ስለመሆናቸው Aስቀድሞ ከማረጋገጥ Aኳያ፣ Eንዲሁም ረቂቅ ሕጎችን ቀደም
ብለው ከወጡ ሕጎች ጋር በጥልቀት ፈትሾ በማጣጣም ረገድ Aልፎ Aልፎ
የሚታዩ ክፍተቶች፣
ለ) ለረቂቅ ሕጎች ዝግጅት የነባር ሕጎች ተደራሽነት ወሳኝ ቢሆንም፣ Aርቃቂ
ተቋማት ነባር ሕጎችን በተሟላ ሁኔታ ስለማያገኙ የማርቀቅ ሥራ ጥራት
ላይ ችግሮች Eየተከሰቱ መሆኑ፡፡

4.5 ረቂቅ ሕጎች ከEውነታው ጋር ያላቸው መስተጋብር
ሀ) Aልፎ Aለፎ ረቂቅ ሕጎች ከኅብረተሰቡ ባህል፣ Aኗኗርና ልማድ ጋር ባላቸው
የመስተጋብር ክፍተት ምክንያትና ከነባራዊ ሁኔታው ጋር ባለመጣጣማቸው
በተጨባጭ መሬት ላይ ለመተግበር Aዳጋች መሆናቸው፣
ለ) Aንዳንድ ረቂቅ ሕጎች ከሕዝቡ Iኮኖሚያዊና ማኅበረሰባዊ Eድገት ደረጃ ጋር
በሚጣጣም መልኩ በቂ ጥንቃቄ Eንዳልተደረገባቸው የሚታይ መሆኑ፤
ሐ) ከሌሎች Aገሮች የሚወሰዱ ሕጎችና ተሞክሮዎች ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ
ጋር በጥንቃቄና በAግባቡ የሚጣጣሙ መሆናቸው Aለመረጋገጡ፡፡

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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4.6 የተጀመሩ የሕግ ማርቀቅ ሥራዎች በታቀደው ጊዜ
Aለመጠናቀቃቸው
ነባር ሕጎችን ከሕገ መንግሥቱ ጋር የማጣጣም ሥራ በስፋት Eየተሠራ ያለ
ቢሆንም Aሁንም Aንዳንድ የረቂቅ ሕግ ዝግጅቶች ተጠናቀው በሥራ ላይ
Eንዲውሉ Aልተደረገም፡፡

4.7 በሕግ ማመንጨት ሂደት ትኩረት የሚሹ Aቅጣጫዎች
ከላይ ንUስ ክፍል 4.5 የተገለፁት ችግሮች፣ የብቃት ክፍተትንና በቴክኒክ
ጥራት ረገድ የሚታዩ ድክመቶችን፣ ግልጽ የፖሊሲ Aቅጣጫን በመከተል
ረገድ ያሉ ችግሮችን፣ በሕጉ ትግበራ ሂደት የምክክርና ተሳትፎ ክፍተት
መኖሩን፣ ረቂቅ ሕጎች ከሌሎች ሕጎችና ከEውነታው ጋር የማይጣጣሙበት
ሁኔታ የሚታይ መሆኑን፣ Eንዲሁም Aንዳንድ ረቂቅ ሕጎች በወቅቱ
Aለመጠናቀቃቸውን የሚመለከቱ ናቸው፡፡
ሕግ በማመንጨት ረገድ ላሉ ችግሮች ትኩረት የሚሹ Aቅጣጫዎች ከAራት
ፈርጆች Aኳያ ሊታዩ ይችላሉ፡፡ Eነርሱም፣ Aንደኛ የሕግ ዓላማ ግልጽነትና
Aግባብነት (clarity and validy of purpose/objective)፣ ሁለተኛ የሕግ
ማመንጨቱ ሂደት Aግባብነት (process legitimacy)፣ ማለትም፣ ረቂቅ
Aመንጭው የሕጉን ሓሳብና መነሻ Aንኳር ይዘት ለማመንጨት ያለው
Aግባብነትና ብቃት (legitimacy and competence to initiate a bill)፣ Eንዲሁም
ረቂቅ ሕጉ ዓላማና ይዘት በቂ ምክክርና ተሳትፎ የተደረገበት መሆኑ፣ ሦስተኛ
ረቂቅ ሕጉ ከሌሎች ሕጎች ጋር ያለው መጣጣም (internal consistency)፣
Aራተኛ ረቂቅ ሕጉ ከማኅበረሰቡ ተቀባይነት ያላቸው Eሴቶችና Eውነታ ጋር
የሚጣጣም መሆኑ (external consistency) ናቸው፡፡ የሚከተሉት Aቅጣጫዎች
ትኩረት የሚሹ ናቸው፡ሀ) ሕግ ማመንጨት በዘፈቀደ በተበጣጠሰ ሁኔታ የሚከናወን ሳይሆን ዓላማው፣
ሓሳቡና ሙያዊ ግብዓቱ ከሚመለከተው Aካል ከመነጨና፣ በጥናትና ሪፖርት
Aማካይነት ፖሊሲንና ዓላማን ግልጽ በማድረግ ከተዘጋጀ በኋላ፣ ከሌሎች
ሕጎች ጋር መስተጋብር (harmony) Eንዲኖረው መደረግ Aለበት፡፡
ለ) ሕጉን ያመነጨው Aካል ረቂቅ ሕጉን ለማመንጨት መነሻ ያደረገውን
ተጠቃሚ Aካል፣ ሕጉ ያስፈለገበትን ምክንያት፤ ሊያሳካ የፈለገውን ዓላማ
Eንዲሁም የሚጠበቀውን ውጤት/ተፅEኖ በመግቢያው (preamble) Eና ዓላማ
የሚል Aንቀጽ ካለው በዚሁ Aንቀፅ መግለጽ ይገባዋል፡፡
ሐ) የረቂቅ ሕጎች ማብራሪዎች ሕጎቹ ከሕገ መንግሥቱ፣ ከተዛማጅ ፖሊሊዎችና
ሕጎች ጋር መጣጣማቸውን፣ ሕጉቹ የኅብረተሰቡን ፍላጎት የሚያሟሉ፣
በጥናት ላይ የተመሠረቱ፣ ማህበራዊ ጥቅም ያላቸው፣ ተግባራዊ ሊሆኑ
የሚችሉ መሆናቸውን፣ Eንዲሁም የሌሎች Aገሮችን ልምድ ከግምት ያሰገቡ
መሆናቸውን Eንዲያሳዩ ይጠበቃል፡፡
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መ) ሕግ የሚያረቁ Aካላት ሕግ Eንዲያረቁ የሚመድቧቸው ባለሙያዎች
በትምህርትም ሆነ በልምድ ብቃት ያላቸው መሆናቸውን Eንዲያረጋግጡ
በተለያዩ መድረኮች ግፊት ማድረግ፤ የሕግ ረቂቆች በሚቀርቡበትም ወቅት
የባለሙያዎቹ የትምህርት ደረጃና የሥራ ልምድ የሚያሳዩ መረጃዎችን
Aያይዘው Eንዲያቀርቡ ማድረግ (ይህንንም መስፈርት በሕግ ማርቀቅ
መመሪያ ውስጥ ማካተት)፣ ለምክር ቤቱ ባለሙያዎች የሕግ ማርቀቅን
በሚመለከት ሥልጠና መስጠት ያስፈልጋል፡፡
ሠ) በሕግ ማርቀቅ ዝርዝር ማኑዋል መሠረት የረቂቅ ሕጎችን የቋንቋ፣ ቁጥር፣
ፊደል፣ ወዘተ Aጠቃቀም ሥርዓትና ወጥነትን Eንዲሁም የሕጎችን
ማብራሪያዎች/ ሀተታ ዘምክንያት ሰነዶቸን ይዘት ጥራትና ወጥነት ማረጋገጥ
ያሻል፡፡
ረ) ረቂቅ ሕግ የሚያቀርቡ Aካላት በረቂቅ ሕግ ዝግጅቱ ወቅት ከሚመለከታቸው
የኅብረተሰቡ ክፍሎችና ባለድርሻ Aካላት ጋር በቂ ጥናትና ምክክር
ማድረጋቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ማሳያዎችና ማብራሪያዎችን
Aያይዘው Eንዲያቀርቡ ማድረግ፤ ይህንንም መስፈርት በሕግ ማርቀቅ
መመሪያው ውስጥ ማካተት Aስፈላጊ ነው፡፡
ሰ) መንግሥት በዓለም Aቀፍ ደረጃ የሚያደርጋቸው ስምምነቶች፣ ግንኙነቶች
Eንዲሁም ከሌሎች Aገሮች የምንወስዳቸው ተሞክሮዎች ከIትዮጵያ ሕጎች
ጋር የማይቃረኑ መሆናቸው መረጋገጥ Aለበት፡፡

5. በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ሪፎርም መርሀ ግብር የተገለፁ
ረቂቅ ሕግ የመመርመርና የማፅደቅ ሂደት ችግሮች 8
5.1 ለሕግ Aውጭው በቀረቡ ረቂቆች ይዘትና Aስረጅዎች ላይ ያሉ
ችግሮች
ሀ) Aስፈፃሚው/የሚኒስትሮች ም/ቤት በረቂቅ ሕጎችና ማብራሪያ ላይ በጥልቀት
ምክክር ለማድረግ በቂ ጊዜ Aለመመደብ፤
ለ) በሚኒስትሮች ም/ቤት ከሁሉም ተቋማት የሚቀርቡ የሕግ ረቂቆችን ይዘት፣
ሕገ መንግሥታዊነት Eና Aሳታፊነቱን Aረጋግጦ መነሻ ሓሳብ ለማቅረብ
የሚችል Aደረጃጀት ወይም Aሠራር Aለመኖር፤
ሐ) Aንዳንድ ጊዜ በረቂቅ ሕጉ ላይ ቀጥተኛ Aመንጪ ወይም ባለሙያ ያልሆነ
ሰው ቀርቦ ወይም Eውቀት ሳይኖረው በAስረጂነት ተመድቦ ወደ ምክር ቤቱ
የመምጣት ሁኔታ Aልፎ Aልፎ የሚታይ መሆኑ፤
መ) የመንግሥት ተጠሪዎች በሚቀርበው ረቂቅ ላይ ከሚመለከታቸው Aካለት
በቂ ማብራሪያ Aለማግኘታቸው፡፡

8

በI.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ፕሮግራም ጽ/ቤት፣ የሪፎርም መርሀ ግብር፣
ታህሳስ 2012 (ክፍል 1፣ ተራ ቁጥር 3 Eና 4)

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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5.2 ለሕግ Aውጭው በቀረበው ረቂቅ ላይ የምክር ቤቱ Aባላት
የረቂቅ ምርመራ ሁኔታ
ሀ) በምክር ቤቱ የሥራ ዘመን በየዓመቱ መጨረሻ ምክር ቤቱ Eንዲያፀድቃቸው
የሚላኩ ረቅቅ ሕጎችን በቂ ዝግጅትና ውይይት ሳይደረግ ኮሚቴው ውሳኔ
ሓሳብ Aዘጋጅቶ ሲያቀርብ፣ በቂ ምርመራ ለማድረግ የሚያስችል ጊዜ
ሳይሰጣቸው Eንዲፀድቁ ይደረጋል፤ ይህም በዚህ ሁኔታ የሚወጡ Aዋጆች
በAጭር ጊዜ ውስጥ Eንዲሻሻሉ ወደምክር ቤቱ Eንዲመጡ ያደርጋል፡፡
ለ) ረቂቅ ሕጉ ለም/ቤቱ ሲቀርብ የም/ቤቱ Aባላት Aስቀድመው በቂ ዝግጅት
Aድርገው Aዋጁ ለሚመራለት ኮሚቴ በጥንቃቄ Eንዲመረመር የሚያስችሉ
ጥያቄዎችና Aስተያየቶችን በመስጠት በኩል ችግሮች ይታያሉ፡፡
ሐ) በAንዳንድ ረቂቅ Aዋጆች ላይ በቂ ምርመራ ሳይደረግ በቀጥታ ንባብ
Eንዲፀድቁ ስለሚደረግ ወራት ሳይሞላቸው ማሻሻያ Eንዲደረግባቸው
ተመልሰው ለምክር ቤቱ ይቀርባሉ፡፡
መ) Aንዳንድ ቋሚ ኮሚቴዎች በቂና ጥራት ያለው ምርምራ ሳያደርጉ፣ ባለድርሻ
Aካላት ቀርበው ግብዓት ሳይሰጡበት፣ የባለድርሻ Aካላት ስሜት Eና ይሁንታ
ሳይገኝበት፣ በጊዜ የለም Eና መሰል ምክንያቶች በም/ቤቱ Eንዲፀድቁ
ይቀርባሉ፡፡
ሠ) በሕግ ረቂቅ ምርመራ ሂደት ረቂቁ በጣምራ የሚመራላቸው ቋሚ ኮሚቴዎች
Eንደ Aንድ ዋና ባለድርሻ Eና ሕግ Aውጪ በኃላፊነትና Eና ተጠያቂነትን
በማሰብ ረቂቁን በጥንቃቄ መርምሮና በቂ ውይይት Aድርጎ፣ ገንቢ
Aስተያየትና ጥያቄዎችን ይዞ የAለመቅረብ ክፍተት ይታያል፡፡
ረ) በምክር ቤቱ ውስጥ የሕግ ምርመራ Eና ሕግ Aወጣጥ ሂደቱን በተሟላ
ዝግጅት በቴክኒክ የሚደግፉ በቂ ባለሙያዎች የሉም፡፡
ሰ) የምክር ቤት Aባላት Aስቀድመው ተዘጋጅተውና Aንብበው ከመቅረብ Aንፃር
ጉድለቶች Aሉ፡፡
ሸ) የብቃትና የቅልጥፍና ችግሮች፣ Eንዲሁም የተሳትፎ ውሱንነት ይታያል፡፡

5.3 ለሕግ Aውጭው በቀረበው ረቂቅ ላይ የሕዝብ Aስተያየትና
ተሳትፎ
ሀ) በረቂቅ ሕጎች ላይ የሚደረግ የሕዝብ ይፋ ውይይት Aንዳንድ ጊዜ በቂ
ያለመሆን በዚህም ምክንያት ረቂቅ ሕጎቹ ሳይብላሉ Eና በጥልቀት
ሳይመከርባቸው የሚፀድቁበት Aጋጣሚዎች Aሉ፡፡ ይህም በሕግ Aወጣጡ
ላይ ያለውን ተAማኒነት የሚቀንስ ነው፡፡
ለ) ከተሳትፎ Aንፃር በምክር ቤቱ ድረ-ገጽ ላይ የሚተላለፉ የተለያዩ ቋሚ
ኮሚቴዎች ይፋዊ የሕዝብ ውይይት ጥሪዎች ጥድፊያ የሚታይባቸውና
ለቅድመ ዝግጅት በቂ ጊዜ የማይሰጡ ናቸው፡፡ በተጨማሪም መልEክቱ
በAግባቡ ተደራሽ ስለመሆኑና መልEክቱ ስለመድረሱ የሚረጋገጥበት
Aሠራር ደካማ ነው፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ሐ) በይፋ የሕዝብ ውይይት ወቅት የሚመለከታቸው ተቋማትና የኅብረተሰብ
ክፍሎች በተሟላ መልኩ ተገኝተው፡- በረቂቅ ሕጉ ላይ በቂ ውይይት ስለመደረጉ፣
- በቂ Aስተያየት ወይም ገንቢ ሓሳቦች ስለመሰጠታቸው፣
- የተሰጡት ገንቢ ሐሳቦች Eና Aስተያየቶች በAስፈጻሚ መ/ቤት በኩል ቃል
በቃል በAግባቡ Eየተፈተሹ Eንዲካተቱ የማድረግ ሁኔታ፣ Eንዲሁም
- ቋሚ ኮሚቴው በረቂቅ Aዋጁ ላይ የተሰጡ ጠቃሚና ገንቢ ሐሳቦችን
በትክክል ስለማካተቱ
ትኩረት ሰጥቶ ክትትል ከማድረግ ጋር በተያያዘ Aልፎ Aልፎ የሚታዩ
ክፍትቶች Aሉ።

5.4 ረቂቅ ሕግ ሲፀድቅ በሚደረጉ ማሻሻያዎች ረገድ የሚታዩ
ችግሮች
ሀ) ማሻሻያዎች በAብዛኛው በቴክኒክ Eርምት ላይ የሚያተኩሩ መሆናቸውና
በኮሚቴዎቹ የሚሰጡ የውሳኔ ሓሳቦች በየጊዜው Eየጨመሩ መምጣታቸው፣
ለ) በሚቀርቡ የረቂቅ ሕግ ማሻሻያዎች ላይ በኮሚቴዎች የሚሰጡ የውሳኔ
ሓሳቦች ዝግጅትና Aቀራረብ መካከል ወጥነት Aለመኖር፣
ሐ) በረቂቅ ሕግ ምርመራ ወቅት ከምክር ቤቱ የተሰጡ Aስተያየቶች ረቂቁን
ባዘጋጀው Aካል ተቀባይነት ያለማግኘታቸው ችግርና፣ ቋሚ ኮሚቴው ይህ
ሁኔታ ሲያጋጥም ሥልጣኑን ያለመጠቀም ችግር፡፡

5.5 የፀደቁ ሕጎችን በሚመለከት የሚታዩ ችግሮች
ሀ) የፀደቁ ሕጎች የቴክኒክ Eርምት Aሠራር ስታንዳርድ የሌለው መሆኑ፣
ለ) ለምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ በቀረበው ሰነድና በAስረጅው በቀረበው ሰነድ መካከል
Aልፎ Aልፎ የይዘት ልዩነት መፈጠሩ፣ ይህም ሕጉ ከፀደቀ በኋላ በቴክኒክ
Eርምት ወቅት Aወዛጋቢ ሁኔታዎችን መፍጠሩ፤
ሐ) ረቂቅ ሕጎች ከፀደቁ በኋላም ሆነ ከመፅደቃቸው በፊት ከምክር ቤቱ ውሳኔ
ውጭ የይዘት ማስተካከያ Eንዲደረግ ጥያቄ የሚቀርብበት ሁኔታ
የሚያጋጥም መሆኑና፣
መ) ሕጉ ከፀደቀ በኋላ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ Eስኪወጣ ድረስ የሕትመት
መዘግየትና ችግሩ በሕጉ ተፈፃሚነት ላይ ተጽEኖ Eየፈጠረ መሆኑ፡፡

5.6 በቴክኒክ Eርምት ሂደት የሚታዩ ችግሮች
ሀ) Aልፎ Aልፎ የAማርኛ Eና የEንግሊዝኛ ቅጂ Eርስ በርሱ Aለመጣጣም፣
ለ) የፌደራል Eና የክልል መንግሥታት የሥልጣን ወሰን መደበላለቅና ለAሠራር
Aመቺ Aለመሆን በማኅበረሰቡ ላይ ችግር መፍጠሩ፣
ሐ) የረቂቅ ሕጎቹ የሥርዓተ ነጥብ Aጠቃቀም መለያየት Eና ወጥነት Aለመኖር
በሕግ ትርጉም ላይ የሚያመጣውን ችግር በውል Aለመረዳት (ሁለት ነጥብ፣
ነጠላ ሰረዝ፣ ድርብ ሰረዝ፣ Aራት ነጥብ፣ በተፈላጊው ቦታ Aለማካተት፤
የEዝባርና የቅንፍ Aጠቃቀም … ወዘተ)፣
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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መ) በAንዳንድ Aዋጆች Eና ደንቦች Aሻሚ ቃላትና Eና ትርጓሜ የሚታዩ
መሆናቸው፣
ሠ) በረቂቅ ሕጎቹ ላይ የግስ Aጠቃቀም ችግር (በAማርኛው ላይ Aስገዳጅ
(mandatory provisions) በEንግሊዝኛው ላይ ፈቃጅ (permissive
provisions) ሆኖ መቀመጥ፣
ረ) የረቂቅ ሕጎቹ Aወቃቀር መለያየት፣
ሰ) በAንዳንድ Aዋጆች በተደጋጋሚ ማሻሻያዎች መደረጋቸው ለAሠራር ትልቅ
ክፍተት Eየፈጠረ መሆኑ፣
ሸ) Aንዳንድ Aዋጆች ጥቂት ማሻሻያ ያላቸው ሆኖ ሙሉ ለሙሉ የሚሻሩ
መሆኑ፤ በሌላ መልኩ በርካታ Aንቀጾች የተሻሩበት Aዋጅ ማሻሻያ ተብለው
መቅረባቸው፣
በቴክኒክ Eርምት ረገድ የሚስተዋሉ ክፍተቶች ናቸው፡፡

5.7 ለሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት የቀረበወን ረቂቅ ሕግ በመመርመርና
በማፅደቅ ሂደት ትኩረት የሚሹ Aቅጣጫዎች
ሀ) በረቂቅ ሕጎች ምርመራ ዙሪያ ስለሚታዩ ችግሮች ከሚኒስትሮች ምክር
ቤት የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር የውይይት መድረክ በማዘጋጀት
የረቂቅ ሕጎችን ጥራት፤ የፖሊሲ ይዘት፣ Aሳታፊነትና የረቂቅ ሕጉን
ጥራት ለመመርመር የሚያስችለውን Aድረጃጀት/Aሠራር መፈተሸና
ማጠናከር፤
ለ) የረቂቅ ሕጎች ምርመራ ሂደት ላይ በሚደረጉ ውይይቶች ላይ ከም/ቤቱ ሆነ
ከሕግ Aርቃቂው Aካል የሚመለከታቸው ሰዎች መሳተፋቸውን ማረጋገጥ
(ለምሳሌ፡ የፓርላማው ቋሚ ኮሚቴዎች Aስረጂ ሲጠሩ ሕጉን ያረቀቀው
Aካል የሕጉን ዓላማ (intention) በሚገባ ማስረዳትና ኮሚቴዎቹን ለማሳመን
የሚያስችል የቴክኒክ Eውቀት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ፣ የመንግሥት
ተጠሪዎች በሚመለከታቸው ጉዳዩች ላይ በንቃት ምላሽና Aስተያየት Eየሰጡ
ምክር ቤቱ ሚናውን Eንዲወጣ ማድረግ፤
ሐ) የረቂቅ ሕግ ምርመራ ሲደረግ በቋሚ ኮሚቴው ከተሰጡት Aስተያየቶች
ረቂቁን ያዘጋጀው Aካል የተቀበላቸውና ያልተቀበላቸው የማሻሻያ ሓሳቦች
ተለይተው Eንዲቀርቡ ማድረግ፤
መ) ለረቂቅ ሕጎች ምርመራ Eንደይዘታቸውና ስፋታቸው በቂ ጊዜ Eንዲመደብ
ለማድረግ በዓመቱ ውስጥ ፓርላማው Eንዲያጸድቃቸው የሚፈለጉ ሕጎች
የፓርላማው የሥራ ዘመን ከመጠናቀቁ Aንድ ወር በፊት ለፓርላማው
Eንዲቀርቡ ማድረግ፤ ሆኖም Aንገብጋቢ የሆኑ ጉዳዮች ሲኖሩ በልዩ ውሳኔ
ለፓርላማው ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ ረቂቁ በመደበኛው Aሠራር
Eንዲመረመር ማድረግ፤ ተቀባይነት ካላገኘ ግን ረቂቁን የመመርመር ሥራ
ለሚቀጥለው ዓመት Eንዲተላለፍ በማድረግ ደንቡን ተግባራዊ ማድረግ፤
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ሠ) የም/ቤት Aባላት Aስቀድመው በቂ ዝግጅት Aድርገው፣ ጥያቄዎችን
በማቅረብና ገንቢ Aስተያየቶችን በመስጠት ሁሉም በኃላፊነት መንፈስ
በንቃት ተሳትፎ Eንዲያደርጉ ረቂቅ ሕጎችን በተሻለ ብቃት መመርመር
የሚችሉበትን Aቅም መገንባት (ሥልጠናዎችን ማዘጋጀት፣ የተለያዩ
ባለሙያዎች በቋሚነትም ሆን በጊዜያዊነት ድጋፍ የሚሰጡበትን ሁኔታ
ማመቻቸት)፤
ረ) ሕዝባዊ ተሳትፎዎች በተገቢው ደረጃ Eንዲካሄዱ ለሕብረተሰቡ የግንዛቤ
ማስጨበጫዎችን ማድረግ፣ ጥሪዎች/ማስታወቂያዎች በተለያዩ የመገናኛ
ብዙሃን Eንደተላለፉ ማድረግ Eና የሕዝብንም Aስተያየት መቀበል፤
ሰ) የሚሰጡ Aስተያየቶችን በመመዘን በሕጉቹ ውስጥ መካተታቸውን ማረጋገጥ
Eነዚህም ተግባራት መከናወናቸውን የሚያረጋግጥ ክፍል ማደራጀት/ማጠናከር
(ለምሳሌ፡ ምክር ቤቱ ጠንካራ የሕግ ጥናትና ምርምር ማEከል/ክፍል
Eንዲኖረው በማድረግ ቋሚ ኮሚቴዎች የተሟላ ድጋፍ Eንዲያገኙ ማድረግ፣
የምክር ቤቱ የሕግ ዳይሬክተሬት ክፍል በቁጥርና በጥራት የተሻለ የሕግ
Eውቀትና ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች Eንዲደራጅ ማድረግ፣ የሕግና ፍትሕ
ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ Aደረጃጀት ሙያው ባላቸው የምክር ቤት Aባላት
Eንዲደራጅ ማድረግና ኮሚቴው የቋንቋ ድጋፍ (በተለይም ከፍተኛ
የEንግሊዝኛ ጽሁፍ ችሎታ ያለው ባለሙያ)
ቢመደብለት፤ በቋሚ
ኮሚቴዎች ከፍተኛ ባሉሙያዎች መካከል ያለውን የሥራ ትብብር
ማጠናከር)፤
ሸ) የረቂቅ ሕግ ምርመራን Eንዲሁም ሕጎች ከመፅደቃቸው በፊትም ሆነ በኋላ
ያሉ የቴክኒካዊ Eርማት ሥራዎችን በሚመለከት Aሁን በሥራ ላይ ያለውን
መመሪያ (rules of procedure) ማሻሻል፣ Eና በEርማት ላይ ለሚሠሩ
የም/ቤቱ ባለሙያዎች ሥልጠና መስጠት፤
ቀ) ረቂቅ ሕግ ከላይ የተዘረዘሩት መሥፈርቶች ካላሟላ ሕጉን ወዳረቀቀው Aካል
መልሶ Eንደገና Eንዲታይ/Eንዲሰተካከል ማድረግ፡፡

6. በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ሪፎርም መርሀ ግብር የተገለፁ
የሕግ ተፈፃሚነት፣ ክትትልና የውጤት ግምገማ ክፍተቶች9
6.1 የሕግን ተፈፃሚነት በሚመለከት የሚታዩ ችግሮች
ሀ) በAስፈፃሚ Aካል መውጣት ያለባቸው ደንቦችና መመሪያዎች በወቅቱ
መውጣታቸውን ለማረጋገጥ የሚያችል ሥርዓት Aልተዘረጋም፡፡
ለ) በAንዳንድ Aስፈፃሚ Aካላት የሚወጡ መመሪያዎች ከደንብና ከAዋጆች ጋር
የሚቃረኑ ናቸው፡፡
ሐ) በሚኒስትሮች ም/ቤት የሚወጡ Aንዳንድ ደንቦች Aልፎ Aልፎ ከAዋጅ ጋር
የሚቃረኑ ናቸው፡፡
9

በI.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ ፕሮግራም ጽ/ቤት፣ የሪፎርም መርሀ ግብር፣
ታህሳስ 2012 (ክፍል 1፣ ተራ ቁጥር 7)

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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መ) በም/ቤቱ የሚወጡ Aንዳንድ Aዋጆች Eርስ በርስ ይቃረናሉ፡፡
ሠ) ቋሚ ኮሚቴዎች የሚከታተሏቸው ተቋማት ሥራ መቋቋሚያ Aዋጅ ወይም
ደንብ ተጠርዞና ተደራጅቶ ሁሉም በቀላሉ ሊያገኘው በሚያስችል ሁኔታ
ተደራጅቶ Aልተቀመጠም።
ረ) በምክር ቤቱ የAባላት ሥነምግባር ደንብ Aንቀጽ 60(1) ምክር ቤቱ በሚወጣው
ሕግ ማስፈጸሚያ ደንብና መመሪያ በውክልና Eንዲወጣ ሥልጣን ሊሰጥ
Eንደሚችል ደንግጓል፤ በAንቀጽ 60(4)ማንኛውም የሚወጣ ደንብ የAዋጁን
ወሰን የጠበቀ Eና የተጣጣመ መሆን Eንዳለበት ይደነግጋል፤ ይሁን Eንጂ
Aንዳንድ ጊዜ የሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች ከAዋጁ ወሰን ያለፈ Eና
Aዋጁን ያላማከለ ተግባር Eና ኃላፊነት Eንዳላቸው በተለያዩ መድረኮች
ይታያል። በዚህ ረገድ ቋሚ ኮሚቴዎችም የወጣውን ደንብ Eና መመሪያ
ከAዋጁ ጋር የተጣጣመ መሆኑን በክትትልና ቁጥጥር የማረጋገጥ Eንዲሁም
Eንዲስተካከሉ የማድረግ Aሠራራራቸው ጠንካራ Aይደለም፡፡
ሰ) በምክር ቤቱ የAባላት ሥነምግባር ደንብ Aንቀጽ 60(6) መሠረት የAዋጁ
ማስፈጸሚያ ደንብና መመሪያ ሕጉ በሥራ ላይ በዋለ በሦስት ወር ጊዜ ወስጥ
መውጣት Eንዳለበት የተደነገገ ቢሆንም፣ Aልፎ Aልፎ በAንዳንድ ተቋማት
ላይ የሚታዩ ክፍተቶች Aሉ። ደንብ Eና መመሪዎች ሲያወጡ ለረጅም
ጊዜያት (2 ዓመት ድረስ) የማቆየት በዚህም ረገድ የቋሚ ኮሚቴዎች ጠንካራ
Aለመሆን፣ ክፍተት ያሳዩ ተቋማትን ይፋ Aለማድረግ (naming and
shaming)፣ Eንዲሁም ሕጋዊ Eርምጃ Eንዲወሰድባቸው Aለማድረግ
ይታያል።
ሸ) ደንብና መመሪያዎች የሚወጡበት ጊዜ ወጥነት የለውም፡፡
ቀ) በምክክርና ተሳትፎ Aሠራር ከመመራት Aንፃር በደንቦችና በመመሪያዎች
ክፍተቶች ይታያሉ፡፡
በ) የመመሪያዎች Aወጣጥ ማEከላዊ Aሠራርን ወይም መስተጋብርን የማይከተል
በመሆኑ የብዛት፣ የተደራሽነት Aንዲሁም የቅርፅ ወጥነት ችግሮች ይታያሉ፡፡
ተ) Aብዛኛዎቹ መመሪያዎች የEንግሊዝኛ ቅጂ የላቸውም፡፡
ቸ) የሕጎች Aፈፃፀም ቁጥጥር በተለያዩ ተቋማት የሚደረግ ቢሆንም የተመጋገበና
መስተጋብር ያለው Aሠራር Aልተዘረጋም፡፡
ኀ) የኮንሶሊዴሽንና የኮምፓይሌሽን Aሠራሮችን በመምራትና በመፈፀም ረገድ
ሰፊ ጉድለት Aለ፡፡
ነ) የሕግ ተፈፃሚነትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ተቋማዊ Aቅም Aልተፈጠረም፡፡

6.2 የሕግን ውጤት (outcome) Eንዲሁም የረጅም ጊዜ ውጤት
(impact) በመገምገም ረገድ የሚታዩ ችግሮች
ሀ) Aንድ Aዋጅ ተፈፃሚ ከመሆኑ ባሻገር፣ በመግቢያው ወይም ዓላማ በሚል
ርEስ በAዋጁ በተደነገገው መለኪያነት ያስከተለውን የAጭርና የመካከለኛ ጊዜ
ውጤት (outcome) የመገምገም Aሠራር የለም፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ለ) ከላይ በተራ ቁጥር 6.2(ሀ) ከተደረገ ግምገማ በመነሳት፣ የሕጎች Aፈፃፀምና
በAምስት፣ በAሥር፣ ወዘተ… ዓመታት ጊዜ ያስከተሉት የረጅም ጊዜ ውጤት
ግምገማ (impact assessment) ከሕግ ማመንጨትና ምርመራ ጋር ትስስር
Eንዲኖረው Aልተደረገም፡፡

6.3 የሕግን Aፈፃፀምና ውጤት መገምገምን በሚመለከት ትኩረት
የሚሹ Aቅጣጫዎች
ሀ) የሕግ ተፈፃሚነትን የመቆጣጠር፣ Eንዲሁም የAጭር፣ የመካከለኛ Eንዲሁም
የረጅም ጊዜ ውጤትን የመከታተል ሥራ መመዘኛ የሚሆኑ ዝርዝር
መሥፈርቶችን የሚጠቁም የAሠራር ሥርዓት መዘርጋት/ጋይድ ላይን
ማዘጋጀት (ለምሳሌ፤ በሕጉቹ መግቢያ፣ ዓላማዎችና ማብራሪያዎች ላይ
የተቀመጡ ነጥቦች መሳካታቸው፣ ደንብ ይወጣላቸዋል የተባሉ Aዋጆች
ደንቦቹ በየተያዘላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ መውጣቸው፤ የወጡት ደንቦች
ከAዋጆቹ ጋር ያላቸው መጣጣም፣ ሕጉ የሀብት ብክነትን ከመከላከልና
የዜጎችን ጥቅምና መብቶች ከማስከበር Aንፃር ያመጣው መሻሻል/የተመዘገበ
ውጤት፣ ወዘተ)፤
ለ) የቁጥጥር ሥራ ረቂቅ ሕጎችን ከማመንጨትና መመርመር ጋር ተቀናጅቶ
Eንዲሠራ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት (ለምሳሌ በሕግ
ማመንጨትና መመርመር ወቅት የነበሩ ሰነዶችን በማደራጀት ለቁጥጥር
ሥራ ግብዓት Eንዲሆኑ ማድረግ፤
ሐ) በቁጥጥር ሂደት ክፍተት የታየባቸውን Aካላት ተጠያቂ ለማድረግ፣
በተሰጣቸው Aቅጣጫ መሠረት ለውጥ ማድረጋቸውን ለመከታተል
የሚያስችል Aሠራር መዘርጋት፤
መ) ለም/ቤት Aባላት በቁጥጥር ሥራ ላይ ያላቸው Aቅም Eንዲጎለብት
ሥልጠናዎች መስጠት፤ የባለሙያ ድጋፍ Eንዲያገኙ ማድረግ፡፡

7. የሕግ ማርቀቅና Aወጣጥ ሂደት ማኑዋል Aስፈላጊነት
ከላይ Eንደተገለፀው፣ የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ያልተማከለ
የሕግ Aወጣጥ ሥርዓት ከሚከተሉት ሀገራት Aንዷ ናት፡፡ የመንግሥታዊ
Aወቃቀር ሥርዓቱ ፌዴራላዊ በመሆኑ የሕግ Aወጣጥ ሥርዓቱም የፌዴራል
መንግሥታዊ Aደረጃጀቱን ተከትሎ በሕገ መንግሥቱ በተደነገገው የሥልጣን
ክፍፍል መሠረት በፌዴራልና በክልል ደረጃዎች የተከፋፈለ ነው፡፡
ሕግ ስያሜውና የሚያስተዳድረው ጉዳይ ምንም ይሁን ምን የሰውን ሕይወት
የሚነካ ነው፤ የሰውን ሕይወት ይመራል፤ የሰውን መብት በዝርዝር ያመለክታል፤
በሕግ የተጠበቀው መብት ሲጣስ የሚያስከትለውን ውጤት ይደነግጋል፡፡ በሌላ
Aነጋገር ሕግ የሰውን መብትና ግዴታ ያመለክታል፡፡ መብትን Eንዲከበር
ያደርጋል፤ ግዴታ ሲጣስ በተለያዩ መንገዶች የሚገለጡ ቅጣቶችንና ገደቦችን
ይጥላል፡፡ በዚህ ሁኔታ ለኅብረተሰቡ ከፍተኛ ጥቅም ለሚያስገኘው ሕግ ዝግጅት፣
ጥራትና ግልጽነት የሕግ Aርቃቂው ድርሻ ከፍተኛ ነው፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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የሕግ ማርቀቅ ሥራ በባለሙያ ሊሠራ የሚገባው ነው፡፡ ሕግ Aንዴ ከወጣ
በኋላ ሰፊ Aካባቢንና ብዙ ቁጥር ያለውን ሕዝብ የሚመራ Eንደመሆኑ
በAዘገጃጀቱ ላይ ከፍ ያለ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ሕግ ማኅበራዊ፣ ምጣኔሀብታዊ፣ ፖለቲካዊ ወ.ዘ.ተ. መስተጋብሮችን የሚመራ Eንደመሆኑ በዘፈቀደ
ሊዘጋጅ Aይችልም፡፡ ሕግ የጠቅላላ ማኅበረሰብን ጥቅም የሚነካ ስለሆነ በሕግ
ውስጥ የሚገኝ ስህተት ጥቂት ወይም ትንሽ ነው ሊባል የሚችል Aይደለም፡፡
Aንድ ሕግ ጥራት Aለው ሊባል የሚችለው በይዘቱ (substance)፣ በAቀራረፁ
(form) Eና በAፈጻጸሙ (administration) ሊያሟላ የሚገባውን የጥራት መለኪያ
ያሟላ Eንደሆነ ነው፡፡
የሕግ ማርቀቅ ሥርዓት የልዩ ልዩ Aካላትን ተሳትፎ፣ ሙያዊ Eውቀት፣
Eንዲሁም የተቀናጀ ሥርዓትን ይጠይቃል፡፡ ይሁን Eንጂ በሀገራችን Aሁን
Eየወጡ ያሉ ሕጎች በሕግ ጥራት መለኪያዎች ሚዛን ብዙ ጉድለቶች ያሉባቸው
ስለመሆቸው የተደረጉ ጥናቶችና መንግሥታዊ ሪፖርቶች ያሳያሉ፡፡
ከይዘት Aንፃር ሲታይ ነባራዊ Eውነታን መሠረት በማድረግና በችግር ፈችነት
ረገድ ክፍተት የሚታይባቸው፣ ከሕገ መንግሥቱ ጋር የሚጋጩ፣ ከሌሎች ሕጎች
ጋር ስምረትና ውህደት የሚጎድላቸው፣ ፖሊሲን በሚገባ ማስፈጸም የተሳናቸው፣
Iትዮጵያ ካፀደቀቻቸው ዓለምAቀፍ ስምምነቶች ጋር የማይስማሙ ሕጎች
Eየወጡ መሆናቸው፣ Eንዲሁም ብቃት ያለው የማስፈፀሚያ ስልት ባለመያዛቸው
በተሳካ ሁኔታ ሊፈጸሙ ያልቻሉ ሕጎች መኖራቸው ታይቷል፡፡ ከዚህም ባሻገር
በAቀራረባቸው (ቅርጻቸው) Aንድ ሕግ ሊይዝ የሚገባውን የጥራት መለኪያ
በAግባቡ ማሟላት የተሳናቸው ሕጎች Eየወጡ መሆናቸው ይታያል፡፡
ይህ የሕግ ጥራት ችግር ከAንድ ምክንያት ጋር ብቻ የተያያዘ Eንዳልሆነና
ሊሆንም Eንደማይችል መገንዘብ ይቻላል፡፡ ስለሆነም በሕግ Aወጣጥ ሂደት (law
making process) ያሉ ችግሮችን፣ በሕግ ማርቀቅ ሂደት (legislative drafting
process) የሚከናወኑ ተግባራትን Eንዲሁም በAረቃቀቅ ዘዴዎች (legislative
drafting techniques) ረገድ ያሉ ክፍተቶችን በመመርመር ይህን ማኑዋል
ማዘጋጀት Aስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡
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ክፍል ሁለት
የሕግ Aወጣጥ ሂደት
(መምሪያ/ጋይድላይን 1 Eስከ 43)

ንUስ ክፍል Aንድ
ሕግ የማውጣት ሥልጣን፣ Aስፈላጊነትና ሕግ ማመንጨት
1. ሕግ የማውጣት ሥልጣን
1) በIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት Aንቀጽ
51 Eና 55 በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕግ
ሊያወጣ ይችላል፡፡
2) ሌሎች Aካላት ተከታይ ሕጎችን (subsidiary legislation) ማውጣት
የሚችሉት በግልጽ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውክልና ሲሰጥ ብቻ
ነው፡፡
2. ሕግ የማውጣት Aስፈላጊነትን ስለመወሰን
1) ሕግ የማመንጨት ሥልጣን ያለው ማንኛውም Aካል የሕጉን ዓላማ
ለማሳካት ካሉት Aማራጮት ሕግ ማውጣቱ የተሻለ መሆኑን ማረጋገጥ
Aለበት፡፡
2) ሕግ ማውጣት የተሻለ Aማራጭ መሆኑን ለማረጋገጥ፣ በሚከተሉት
ጉዳዮች ላይ ሕግ Aመንጭው (መጠኑ በሕጉ ይዘትና ሁኔታ የሚወሰን)
የዳሰሳ ጥናት ማድረግ Aለበት፡ሀ) መፍትሔ ወይም ትኩረት የሚሻው ችግር ወይም ሁኔታ ምንነት፣
ባህሪ፣ መጠን፣ Aድማስ Eንዲሁም ወቅታዊ ሁኔታ፣
ለ) መፍትሔ ከሚሻው ችግር ወይም ሊደረስበት ከታሰበው ግብ ጋር
ተያያዥነት ያላቸው የሕግ፣ ማኅበራዊና Iኮኖሚያዊ ሁኔታዎች፣
ሐ) ችግሩን ለመቅረፍ ወይም የፖሊሲ ግቦችን ለማሳካት ሕግ
የማውጣትና ሌሎች Aማራጮች ያሏቸው ንጽጽራዊ ጥንካሬና
ተግዳሮት፣
መ) Eያንዳንዱን Aማራጭ ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ያለው ጥቅም፣
ጉዳት፣ ተጽEኖና ስጋት፣
ሠ) ከሌሎች Aማራጮች ይልቅ ሕግ በማውጣት ችግሩን መቅረፍ ወይም
ማስወገድ የተፈለገበትን ምክንያትና ሌሎች Aማራጮች ተቀባይነት
ያላገኙበት ምክንያት፡፡
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3. ሕግ የማመንጨት ሥልጣን
1) በሕገ መንግሥቱ በተሰጠው የሥልጣን ክልል ውስጥ የሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት በፌዴራል ደረጃ የሚያወጣው ሕግ በዋናነት በመንግሥት
በኩል በረቂቅነት መንጭቶ ይቀርባል፡፡
2) ሕግ የማመንጨት ሥልጣን የተሰጠው Aስፈጻሚ Aካል በIትዮጵያ
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ Aስፈጻሚ Aካላት ማቋቋሚያ Aዋጅ
መሠረት በሥራው መስክ ሕጎችን ያመነጫል፡፡
3) የፋይናንስ ሕጎችን የማመንጨት ሥልጣን የገንዘብ ሚኒስቴር ነው፡፡
4) ለሚኒስትሮች ምክር ቤት/የካቢኔ Aባል ለሆነ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆነ ተቋም
ሕግን ማመንጨት የሚችለው ተጠሪ ከሆነው ሚኒስቴር መሥሪያ ጋር
በመመካከር በተጠሪው Aማካይነት ነው፡፡
5) ሕጎች በAብዛኛው ከAስፈጻሚው Aካል መንጭተው በሚኒስትሮች ምክር
ቤት Aማካይነት የሚቀርቡ መሆኑ Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ ለሕግ Aውጪው
ተጠሪ የሆኑ በሕገ መንግሥቱ መሠረት በተቋቋሙ ተቋማትና
በዴሞክራሲ ተቋማት በኩል፣ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Aባላት፣
በፓርላማ ኮሚቴዎች፣ የፓርላማ ቡድኖች Aማካይነት ሕግ መንጭቶ
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሊቀርብ ይችላል፡፡
6) በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Aባላት፣ በፓርላማ ኮሚቴዎች ወይም
የፓርላማ ቡድኖች Aማካይነት ሕግ የሚመነጭ ሲሆን የAስፈጻሚ
Aካላትን ሥልጣንና ተግባር በሚመለከት ጉዳይ Aግባብ ካላቸው Aካላት
ጋር ምክክር መደረግ Aለበት፡፡
7) የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴሬሽን ምክር ቤት
ሕግ የማውጣት ሥልጣን የሌለው ቢሆንም በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 55
ንUስ Aንቀጽ 6 መሠረት Aንድ Iኮኖሚያዊ ማኅበረሰብ ለመፍጠር ሲባል
በፌዴራል መንግሥት ሕግ Eንዲወጣላቸው የሚያስገድዱ ለመሆናቸው
በፌዴሬሽን ምክር ቤት የታመነባቸው የፍትሐ ብሔር ሕጎች በሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት Eንዲወጡ ምክረ ሓሳብ መስጠት ወይም ውሳኔ
ማሳለፍ ይችላል፡፡
8) ሕግ Eንዲወጣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክረ ሓሳብ የተሰጠባቸው ወይም
ውሳኔ የተላለፈባቸው ጉዳዮች በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከታዩ በኋላ
ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ Aለባቸው፡፡
9) በፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክረ ሓሳብ የተሰጠባቸው ወይም ውሳኔ
የተላለፈባቸው ጉዳዮች Aስቀድመው በሚኒስትሮች ምክር ቤት የታዩ
ጉዳዮች ከሆኑ በቀጥታ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Eንዲቀርቡ መደረግ
Aለባቸው፡፡
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ንUስ ክፍል ሁለት
በሕግ ዝግጅት ሂደት የAስፈጻሚ መሥሪያ ቤቶች ተግባራት
4. ፖሲሲና ሕግ ማመንጨትን በEቅድ ስለመያዝ
1) በየዓመቱ በሕዝብ ተወካዮች Eና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ምክር
ቤቶች ስብሰባ ላይ በሚደረገው የመክፈቻ ንግግር ላይ በፌዴራሉ
መንግሥት ፖሊሲና ሕግ Eንዲወጣላቸው የታቀዱ ጉዳዮች ለርEሰ ብሔሩ
ቀርበው በንግግራቸው ይካተታሉ፡፡
2) በርEሰ ብሔሩ ንግግር ውስጥ መንግሥት Aበይት በሆኑ ወቅታዊ ጉዳዮች
ላይ ፖሊሲና ሕግ ለማውጣት ያቀዳቸው ጠቅለል ባለ መልኩ ይፋ
ይደረጋሉ፡፡
5. የሕግ ማመንጨት መርሀ ግብር
ሕግ የማመንጨት ሥልጣን የተሰጠው Aካል፡1) በሕግ መርሀ ግብር ውስጥ ረቂቅ ሕግ ዝግጅት Eንዲካተት ለማድረግ
በቅድሚያ ጥናት ያደርጋል፤ ከጥናቱ ውጤት በመነሳት በሕግ ዝግጅት
በመምሪያ/ ጋይድላይን 2 መሠረት የረቂቅ ሕግ ዝግጅት Aስፈላጊ መሆኑን
ያረጋግጣል፤
2) በጉዳዩ ላይ ጥናት በማካሄድ Eንዲሁም የጊዜ ሰሌዳና በቂ ዝግጅት
በማድረግ የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ሥራ ይጀምራል፤
3) ሕግ Eንዲወጣላቸው የታሰቡ ጉዳዮች የሚከናወኑበት ቅደም ተከተል
Eንዲሁም የሕጎቹ ረቂቅ ዝግጅት ስለሚገኝበት ደረጃ ክትትል የሚደረግበት
Aሠራር በዓመታዊው የሕግ ጉዳዮች መርሀ-ግብር ውስጥ Eንዲካተቱ
ያደርጋል፤
4) Eንደ በጀት ባሉ ጉዳዮች ላይ በየዓመቱ የሚወጡ ሕጎችን በማስቀደም
በAዋጅ Eንዲወጡ የታሰቡ ነባር ወይም Aዳዲስ ጉዳዮች በየፈርጃቸው
ተለይተውና ቅደም ተከተል ወጥቶላቸው በመርሀ-ግብሩ ውስጥ Eንዲካተቱ
ያደርጋል፤
5) ለራሱ ተጠሪ የሆኑትን ተቋማት ጭምር በማማከር በመርሀ ግብሩ ውስጥ
Eንዲካተት የሚፈልገውን የሕግ ጉዳይ በየበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ
ለካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ያቀርባል፡፡
6. በAስፈፃሚ Aካላት የመነጩ ሕጎችን በሚመለከት የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ
ሕግ ተግባር
1) በሕግ ጉዳዮች የፌዴራል መንግሥት ዋና Aማካሪ Eና ተወካይ ሆኖ
ይሠራል፤
2) ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችን Eና ሌሎች Aስፈጻሚ Aካላትን በመምሪያ/
ጋይድላይን 23 መሠረት በሕግ ማርቀቅ ሂደት ይደግፋል፤
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3) በመንግሥት Aካል የሚዘጋጁ ረቂቅ Aዋጆች፣ ደንቦች Eና መመሪያዎች
ከሕገ መንግሥቱ Eና ከሕጋዊነት መርህ ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን
መርምሮ በማረጋገጥ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት Aስተያየት ያቀርባል፤
4) በሚረቀቀው ሕግ መሻር ወይም መሻሻል ያለበት ሕግ ካለ ይህን በሚገባ
መለየትና በግልፅ Eንዲሻር ወይም Eንዲሻሻል ማዘጋጀት Aለበት፤
በተዘዋዋሪ ወይም ሳይገልጹ በውስጥ ታዋቂነት መሻር ወይም ማሻሻል
ተገቢ Aለመሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፤
5) ማሻሻያ ሕግ ሆኖ ሊወጣ የታሰበው ሕግ ይዘት በመድብል ውስጥ የተካተተ
ከሆነና፤ በመድብል ውስጥ ያለውን ይዘት ማሻሻል የግድ Aስፈላጊ ሆኖ
ሲገኝ፤ በመድብሉ ማሻሻያ የሚደረግለት ክፍል ላይ የሚደረግ ለውጥ
ሌሎቹ የመድብሉ ክፍሎች ባሉበት በAግባቡ Eንዲሠራባቸው (ያልተፈለገ
Eና ያልታሰበ ተፅEኖ Eንዳይደርስባቸው) የሚያስችል መሆኑን ማረጋገጥ
Aለበት፡፡
7. በAስፈፃሚ Aካላት የመነጩ ሕጎችን በሚመለከት የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ተግባር
1) በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች Eና በሌሎች Aስፈጻሚ ተቋማት የሚዘጋጁ
ረቀቅ ሕጎች ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረብ ያለባቸው በሚኒስትሮች
ምክር ቤት በኩል ብቻ ነው፡፡
2) ረቂቅ ሕግ በቅድሚያ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ በመምሪያ/
ጋይድላይን 24 መሠረት ይሁንታ ሳያገኝ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
ወይም ለAፈጉባኤው መቅረብ Aይችልም፡፡
3) ረቂቅ ሕጉ ተያያዥነት ያላቸው Iትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ
ስምምነቶች መኖራቸውን ማረጋገጥ Aለበት፡፡
4) ከረቂቅ ሕጉ ጋር ተያያዥነት ያላቸው Aገሪቱ ያፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ
ስምምነቶች ካሉ፣ የረቂቅ ሕጉ ጥቅል ይዘትም ሆነ ዝርዝር ሓሳብ
ከስምምነቶቹ ጋር የሚስማማና የሚደጋገፍ መሆኑን ማረጋገጥ
ያስፈልጋል፡፡
5) ረቂቅ ሕጉ Iትዮጵያ ያፀደቀችውን ዓለም Aቀፍ ስምምነት በAግባቡ
ለማስፈፀም Eንዲያገልግል የታሰበ ሲሆን የስምምነቱን ሓሳብ በሚገባ
ማገናዘብ፣ በተለይም በስምምነቱ በAገሪቱ ላይ የተጣሉ ግዴታዎችን
በAግባቡ ማገናዘብ Aለበት፤
6) ረቂቅ ሕጉ በጠቅላላ ወይም ውስጣዊ ይዘቱ Iትዮጵያ ካፀደቀቻቸው ዓለም
Aቀፍ ስምምነቶች ጋር የማይጣጣም ወይም ጉድለት ያለበት መሆኑን
ሲያረጋግጥ ለAቅራቢው ይህንን Aለመጣጣም ወይም ጉድለት በማሳወቅ
Aለመጣጣሙ ወይም ጉድለቱ ሊስተካከል የሚችልበትን መንገድ
ማስረዳትና ማስተካከል Aለበት፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

8. በAስፈፃሚ Aካላት የመነጩ ሕጎችን በሚመለከት የሚኒስትሮች ምክር ቤት
መርሀ-ግብር
1) ከየሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ለካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር የቀረበውን መረጃ
በመጠቀም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
መርሀ-ግብሩን ያዘጋጃል፡፡
2) Aበይት የፖሊሲ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ወይም ሰፊ የማርቀቅ ሥራ
የሚጠይቅ የሕግ ጉዳይ በመርሀ ግብሩ ውስጥ ሳይዘገይ Eንዲካተት
ለማድረግ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ወር (ሐምሌ) ላይ ይቀርባል፡፡
3) Aዳዲስ ሕጎች Eንዲወጡ ወይም በመርሀ-ግብሩ ውስጥ የተመለከቱ
የክብደት ደረጃ ቅደም ተከተሎች Eንዲለወጡ ለማድረግ የሚቀርቡ ሓሳቦች
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት፣ ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት Eንዲገመገሙ
ይደረጋል፡፡
4) በዚህ ግምገማ ሂደትም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ሕግ ጉዳዮች
ዳይሬክቶሬት ለEያንዳንዱ የሕግ ጉዳይ የክብደት ደረጃ ቅደም ተከተል
ያወጣል፤ መርሀ-ግብሩም ለሚኒስትሮች ምክር ቤት (ካቢኔ) ቀርቦ
Eንዲጸድቅ ይደረጋል፡፡
5) መርሀ ግብሩ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ መጽደቅ ያለበት መሆኑ
Eንደተጠበቀ ሆኖ፣ ሚኒስትሮች ሕግ ሊወጣላቸው የሚያስፈልጉ Aዳዲስ
ጉዳዮች በማናቸውም ጊዜ ሲያጋጥሟቸው ለማቅረብ ወይም በመርሀ-ግብሩ
ውስጥ የተመለከቱ የክብደት ደረጃ ቅደም ተከተሎች Eንዲለወጡ መጠየቅ
ይችላሉ፡፡
6) የሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች በመርሀ-ግብሩ በተካተተ የሕግ ጉዳይ
ይዘት፣ ስፋት ወይም ዝግጅት ላይ የጎላ ለውጥ ሊያስከትል ወይም በመርሀ
ግብሩ ወስጥ Aዲስ ጉዳይ Eንዲጨመር ለመጠየቅ ሊያስገድዱ ስለሚችሉ
ሁኔታዎች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
Aስቀድሞ ማወቁን ማረጋገጥ Aለባቸው፡፡
7) የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት የመርሀግብሩ Aፈጻጸም ስለሚገኝበት ደረጃ ክትትል በማድረግ ለምክር ቤቱ
ሪፖርት ሊያቀርብ ይችላል፤ በተያዘላቸው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት
ያልተከናወኑ ጉዳዮች ካጋጠሙ የክብደት ደረጃቸውን ዝቅ ሊያደርግ ወይም
ሊሰርዛቸው ይችላል፡፡
8) የካቢኔ Aባል የሆኑ ሚኒስትሮች ኃላፊነቱ ከሚመለከተው ሚኒስትር ጋር
የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ስለሚገኝበት ደረጃ የሓሳብ ልውውጥ ማድረግ Eና
የሚመሩት ሚኒስቴር ስለሕግ ዝግጅቱ በየተወሰነ ወቅት መረጃ
Eንዲያቀርብላቸው ማድረግ ይችላሉ፡፡
9) የመርሀ ግብሩን Aፈጻጻም የመገምገም ተግባር በዓመቱ ውስጥ በተገቢው
ሥርዓት የሚከናወንባቸውን ጊዜያት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለይቶ
ሊወስን ይችላል፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ንUስ ክፍል ሦስት
የሕግ ረቂቅ Aጀማመርና የሚመረመሩ ሁኔታዎች
9. በሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን መሠረት የረቂቅ ዝግጅት Aጀማመር
1) ማንኛውም ሕግ የሚረቀቀው ስለAዘገጃጀቱ በሚሰጠው የሕግ ረቂቅ ዝግጅት
Iንስትራክሽን (drafting instruction) መሠረት ነው፡፡
2) የሕግ ረቂቅ ዝግጅት Iንስትራክሽን የሚሰጠው በሕግ ጉዳዮች መርሀ
ግብር ውስጥ Eንዲካተት ለተደረገ፤ ተገቢው ምክክር ተደርጎ ላበቃ Eና ሕጉ
የተመሠረተበት ፖሊሲ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ለፀደቀ ጉዳይ ነው፡፡
3) ሕጉን የማርቀቅ ሥራ ለመጀመር Aግባብ ያለው የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ኮሚቴ የሕግ ረቂቅ ዝግጅት Iንስትራክሽኑን ያፀደቀው መሆኑ በግልጽ
መጠቀስ Aለበት፡፡
4) የሕግ ረቂቅ ዝግጅት Iንስትራክሽን መሰጠቱ ግልጽ መሆኑ ከተረጋገጠ
በኋላ የሕግ ረቂቅ ዝግጅት በየሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ዘንድ በሚገኙ
የሕግ ማርቀቅ ባለሙያዎች በዚህ ማኑዋል ክፍል 3 Eና 4 (መምሪያ/
ጋይድላይን 44 Eስከ 176) መሠረት ይከናወናል፡፡
10. የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን መቀበልና መመዘን
1) ረቂቅ ሕግ Eንዲያዘጋጅ የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን (drafting
instruction) የተሰጠው Aርቃቂ መጀመሪያ ማከናወን የሚገባው ተግባር፤
በዚህ ማኑዋል Eዝል 8 በተመለከተው መሠረት የሕግ ይረቀቅልኝ
Iንስትራክሽን ተዘጋጅቶ የቀረበ መሆኑን መገምገምና ማረጋገጥ ነው፡፡
2) የቀረበው የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን በዚህ ማኑዋል Eዝል 8
በተመለከተው መሠረት ያልቀረበ መሆኑን Aርቃቂው ሲያረጋግጥ፣
መሟላት የሚገባቸውን ነገሮች በመዘርዘር ተሟልተው Eንዲቀርቡ
ለይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን Aቅራቢው መመለስ ይኖርበታል፡፡
3) በቀረበው ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን ሊሟሉ የሚገባቸው ጉዳዮች
በAርቃቂው ወይም በAርቃቂውና በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን
Aቅራቢው በጋራ ሊሟሉ የሚችሉ ሲሆን Aርቃቂው የይረቀቅልኝ
Iንስትራክሽኑን ለAቅራቢው መመለስ Aይጠበቅበትም፡፡
11. የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራሽንን መረዳት
Aርቃቂው፡1) የተሟላ የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን መቅረቡን ካረጋገጠ በኋላ
የIንስትራክሽኑን ዝርዝር ይዘት ማንበብና መረዳት Aለበት፤
2) Iንስትራክሽኑን ሲያነብና ሲረዳ፤ በተለይ ሕግ ለማውጣት መነሻ የሆኑትን
ችግሮች፣ Eንዲዘጋጅ የተፈለገውን ሕግ ዓላማ፣ Eንዲዘጋጅ የተፈለገውን
ሕግ ዓይነት፣ Eንዲዘጋጅ ለተፈለገው ሕግ ማስፈፀሚያ የሆኑ ሰልቶችን
ወይም ሥርዓትን በሚገባ መረዳት ይጠበቅበታል፤
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

3) ከIንስትራክሽኑ ጋር Aባሪ ተደርጎ የቀረበ ማንኛውንም ሰነድ ማንበብና
ይዘቱን መረዳት ይጠበቅበታል፤ በEነዚህ ሰነዶች ውስጥ ለሕግ ማርቀቅ
ሥራው ጠቀሜታ የሚኖራቸውን ሓሳቦች Eየለየ መያዝ Aለበት፤
4) ከቀረበው Iንስትራክሽን ወይም Aባሪ ተደርጎ ከቀረበው ሰነድ ውስጥ
መረዳት ያልቻለው ጉዳይ ካለ ጉዳዩን ለመረዳት Iንስትራክሽኑን ካቀረበው
Aካል ጋር መወያየት ይጠበቅበታል፡፡
12. የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽንን መመርመር፤ (ጠቅላላ)
Aርቃቂው፡1) Iንስትራክሽኑን Aንብቦ ከተረዳ በኋላ፤ የIንስትራክሽኑን ይዘት Aግባብነት
መመርመር Aለበት፤
2) የIንስትራክሽኑን ይዘት Aግባብነት ሲመረምር የተካተቱት ሓሳቦች ወደ
ሕግ ቢቀየሩ ያላቸውን ውጤት ታሳቢ በማድረግ ሲሆን፣ ጉድለታቸውን
መለየት Eና Aማራጭ ወይም የተሻሉ መፍትሔዎችን ማገናዘብ
ይኖርበታል፤
3) የIንስትራክሽኑን ይዘት ከዚህ በታች በመምሪያ (ጋይድላይን) 13 Eስከ
21 በተገለፀው መሠረት፣ ከሕጉ Aስፈላጊነት Aንፃር፣ ከሕገ-መንግሥቱ፣
ከሌሎች የሀገሪቱ ሕጎች፣ Iትዮጵያ ካፀደቀቻቸው የተለያዩ ስምምነቶች፣
ሥራ ላይ ከሚገኙ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች Eና Aዳዲስ የለውጥ
Eሳቤዎች፣ ከAካል ጉዳተኞች፣ ከAረጋውያን፣ ከሴቶችና ህፃናት መብት
Aንፃር፣ ሕጉን ለመፈፀም/ለማስፈጸም መንግሥት ካለው Aቅም Aንፃር፣
Eንዲሁም ከሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔዎች Eና ከመሳሰሉ ዋና ዋና ጉዳዮች
Aንፃር በጥልቀት መመርመር ይኖርበታል፡፡
13. የሚረቀቀው ሕግ ጥቅም፣ ዓላማና ግብ
1) ሕግ Aንድ የነበረን ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ-ሀብታዊ፣ ወይም ማህበራዊ ችግር
ለማስወገድ ወይም ጉድለትን ለመሙላት፤ ወይም ሊከሰት የሚችል
ችግርን ቀድሞ ለመከላከል ወይም የተሻለ ሁኔታን ለመፍጠር፤ የሚዘጋጅ
Eንደመሆኑ የሚረቀቀው ሕግ ከEነዚህ Aንዱን ለማሳካት የሚጠቅም
መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡
2) ችግር ተብለው የቀረቡት ጉዳዮች በዝርዝር ግልጽ ተደርገው መቅረባቸውን
Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡
3) በIንስትራክሽኑ ችግር ወይም ጉድለት ተብሎ የቀረበለት ሓሳብ በEርግጥ
Eንደችግር ወይም Eንደ ጉድለት ሊታይ የሚችል መሆኑን Aርቃቂው
ማረጋገጥ Aለበት፤ ችግር ወይም ጉድለት ከሌለ ሕግ ማውጣት Aስፈላጊ
Aይሆንም፡፡
4) የሕጉ ዓላማ ተብሎ የቀረበውን ሓሳብ ይዘት በሚገባ መረዳትና ይህ ዓላማ
ከችግሩ ወይም ጉድለቱ ጋር ያለውን ትስስር መመርመር ያስፈልጋል፤
በሕጉ መነሻ ችግርና በሕጉ ዓላማ መካከል ትስስር ሊኖር ይገባል፡፡
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14. ሕግ ከማውጣት ውጭ ሌላ Aማራጭ Aለመኖሩን ስለመመርመር
1) Aርቃቂው ችግሩን Eና ዓላማውን ከመረመረ በኋላ ችግሩን ለመፍታትና
የሕጉን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችለው ተመራጭ መንገድ ሕግ ማውጣት
መሆኑን መመርመር Aለበት፤ ሕግ ከማውጣት ውጭ ባሉ ሌሎች
መፍትሔዎች ችግሩን በAግባቡ መፍታት የሚቻል ከሆነ ሕግ የማውጣት
Aማራጭን መጠቀም Aስፈላጊ Aይሆንም፡፡
2) ሕግ ለማውጣት መነሻ ምክንያት ተብለው በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን
ሰጭ የተገለፁት ችግሮች ሕግ ማውጣት ሳያስፈልግ በሌላ Aማራጭ ሊፈቱ
የሚችሉ ከሆነ Aርቃቂው የተሻለ የሚለውን Aማራጭ ማሳወቅ Aለበት፡፡
3) Aርቃቂው ከላይ የተዘረዘሩትን Eና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን Aገናዝቦ
የሚያገኘው መደምደሚያ ሕጉን ማርቀቅ Aስፈላጊ Aይደለም የሚል ከሆነ
ጥያቄውን ላቀረበው Aካል ይህን ሓሳብ በምክንያት Aስደግፎ በማብራራት
ማሳወቅ Aለበት፡፡
5) ሕጉን ማርቀቅ በመምሪያ/ጋይድላይን 2 መስፈርቶች መሠረት Aስፈላጊ
Aለመሆኑ ላይ መግባባት የሚደረስ ከሆነ ሕጉ ከመርሀ ግብሩ Eንዲወጣ
ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ማሳወቅ
ያስፈልጋል፡፡
6) በAስፈጻሚው Aካል Eና ለሕግ Aውጪው ተጠሪ ሆነው በሕገ መንግሥቱ
መሠረት በተቋቋሙ ተቋማትና በዴሞክራሲ ተቋማት በኩል፣ በሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት Aባላት፣ በፓርላማ ኮሚቴዎችና በፓርላማ ቡድኖች
Aማካይነት ሕግ መንጭቶ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመቅረቡ በፊት
ሕግ የማውጣት ሥልጣን በሕገ መንግሥቱ የተሰጠ መሆኑ መረጋገጥ
Aለበት፡፡
15. ከሕገ መንግሥቱ Aንፃር መመርመር
1) የI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት የሀገሪቱ የበላይ ሕግ ነው፡፡ በሕግ ይረቀቅልኝ
Iንስትራክሽን ደረጃ የታሰበው ሕግ ከሕገ መንግሥቱ ጋር ስለመጣጣሙ
ማጣራት ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ረገድ Aርቃቂው በዋናነት ከዚህ በታች
ከንUስ ቁጥር (2) Eስከ (11) የተገለጹትን ማገናዘብ Aለበት፡፡
2) የፌዴራል መንግሥቱ በጉዳዩ ላይ ሕግ የማውጣት ሥልጣን ያለው
ስለመሆኑ ማረጋገጥ Aለበት፤ በI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት የፌደራል
መንግሥቱ ሕግ ማውጣት የሚችለው በAንቀጽ 51 Eና 55 ባሉት
ድንጋጌዎች መሠረት ነው፤ በመሆኑም ሊዘጋጅ የታሰበው ሕግ በEነዚህ
ድንጋጌዎች መሠረት በፌዴራል መንግሥቱ ሕግ የማውጣት ሥልጣን
ሥር የሚሸፈን መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡
3) የሚዘጋጀውን ሕግ የተፈጻሚነት ወሰን Aግባብነት መመርመር ያስፈልጋል፤
ሕጉ በAገር Aቀፍ ደረጃ (በመላ Aገሪቱ) ተፈጻሚ የሚሆን ነው ወይስ
በፌዴራል ደረጃ የሚለውን Aርቃቂው በሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች
በተለይም በAንቀፅ 51፣ 52፣ Eና 55 የተመለከቱትን Eያነፃፀረ በማየት
መወሰን Aለበት፡፡
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4) በፌዴራል ደረጃ ብቻ ተፈጻሚ ነው የሚባል ሕግ የሚፈጸመው በፌዴራሉ
መንግሥት Aካላትና የፌዴራል መንግሥቱን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ
በመሆኑ ይህ የተፈጻሚነት ወሰን ተገቢነት ያለው መሆኑን Aርቃቂው
ማረጋገጥ ይገባዋል፡፡
5) የሚረቀቀው ሕግ በሕገ መንግሥቱ የተመለከቱ መሠረታዊ መርሆዎችን፣
መንግሥታዊ ኃላፊነቶችን Eና ግዴታዎችን Eንዲሁም የዜጎች ሰብዓዊና
ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያከብር መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ
Aለበት፤ ስለሆነም Aርቃቂው የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽኑ ይዘት፡ሀ) የሕዝብ ሉዓላዊነትን፣ የሕገ-መንግሥቱን የበላይነት፣ የብሔር
ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን መብት፣ የኃይማኖት Eኩልነትን፣
መንግሥትና ኃይማኖት የተለያዩ መሆናቸውን Eና የመንግሥት
Aሠራር ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን መሆኑን፤
ለ) ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ Eንዲሁም የንብረት መብት የሚያከብርና
Aፈጻጸሙን የሚያሳልጥ መሆኑን፣
ሐ) የIኮኖሚ የማህበራዊና የባህል መብቶች፣ የሠራተኞች መብት፣ ዘላቂ
ልማት፣ Eንዲሁም ሥነምህዳራዊ ደህንነትን የሚያከብርና Aፈጻጸሙን
የሚያሳልጥ መሆኑን፣
ማረጋገጥና ያለውን ጉድለት ለይቶ በማውጣት ሊስተካከል የሚችልበትን
መፍትሔ ማሳየት Aለበት፡፡
6) የሚረቀቀው ሕግ በሕገ መንግሥቱ የተመለከቱ መብቶችና ነፃነቶች ላይ
ገደብ የሚያስቀምጥ ከሆነ ገደቡ በሕገ መንግሥቱ የተፈቀደ መሆኑን፣
Eንዲሁም በተፈቀደው ማEቀፍ ልክ ገደቡ የተጣለ መሆኑን ማረጋገጥ
ያስፈልጋል፡፡
7) የሚረቀቀው ሕግ በሕገ መንግሥቱ ስለተቋማዊ Aደረጃጀት የተቀመጡ
ድንጋጌዎችን ማክበሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤ በዚህም የሚረቀቀው ሕግ
በሕገ መንግሥቱ ሕግ Aውጭ፣ ሕግ Aስፈፃሚ Eና ሕግ ተርጓሚ ተቋማት
ተለያይተው Eና ተጠባብቀው Eንዲሠሩ የተቀመጡ ድንጋጌዎችን
የሚያከብር ስለመሆኑ ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
8) የሚረቀቀው ሕግ በሕገ መንግሥቱ በመንግሥት ላይ የተጣለ የሥልጣን
ገደብን፣ ኃላፊነትን ወይም ግዴታን በAግባቡ ለማስፈፀም የሚያስችል
Eንዲሁም ከዚህ ጋር የሚጣረስ ዓላማና የAፈጻፀም ሥርዓት ያላስቀመጠ
መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
9) የሚረቀቀው ሕግ የመንግሥት Aሠራር ግልፅነትና ተጠያቂነት የተሞላበት
Eንዲሆን ለማድረግ የሚረዳ ወይም ይህን መርህ ያከበረ መሆኑን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
10) የሚረቀቀው ሕግ የሕገ መንግሥቱን የብሔራዊ ፖሊሲ መርሆዎችና
ዓላማዎች በAግባቡ ለማስፈፀም የሚረዳ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤
Eነዚህም በሕገ መንግሥቱ ከAንቀጽ 85 Aስከ 92 የተቀመጡት ናቸው፡፡
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11) የሚዘጋጀው ረቂቅ ሕግ የያዘው መሠረታዊ ጭብጥ ከመነሻው ከሕገ
መንግሥቱ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ከሕገ መንግሥቱ ጋር የሚጋጭበትን
ሓሳብ በግልጽ ለIንስትራክሽን Aቅራቢው በማሳወቅ Aርቃቂው የማርቀቅ
ሂደቱን ማቆም Aለበት፡፡
16. ከሌሎች የሀገሪቱ ሕጎች Aንፃር መመርመር
1) የሚረቀቀው ሕግ በሥራ ላይ ካሉ ብዙ ሕጎች ላይ ተጨማሪ ሆኖ
ለማገልገል የሚዘጋጅ Eንደመሆኑ፤ Aርቃቂው የሚረቀቀው ሕግ ከEነዚህ
ነባር ሕጎች ጋር ያለውን ስምምነት ከዚህ በታች ከንUስ ቁጥር (2) Eስከ
(8) በተገለፀው መሠረት በሚገባ መመርመር Aለበት፡፡
2) የሚረቀቀው ሕግ የያዘው ጉዳይ በሥራ ላይ ባሉ መድብሎች፣ Aዋጆች፣
Eና ሌሎች ሕጎች ፈፅሞ ያልተሸፈነ መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ
Aለበት፡፡
3) የሚረቀቀው ሕግ የያዘው ጉዳይ በሥራ ላይ ባሉ ሕጎች የተሸፈነ ቢሆንም
ይዘቱ በነባር ሕግ ከተሸፈነበት ሁኔታ የተለየ Eንዲሆን ተደርጎ ሕግ
Eንዲወጣ የሚደረግበት Aግባብ ስለሚኖር፤ ረቂቁ የተለየ መሆኑን
ማረጋገጥና ከነባር ሕጎች ጋር ምንም ዓይነት ግጭት የማይፈጥር መሆኑን
Aርቃቂው መመርመር Aለበት፡፡
4) በሚረቀቀው ሕግ መሻር ወይም መሻሻል ያለበት ሕግ ካለ Aርቃቂው
ይህን በሚገባ መለየትና በግልፅ Eንዲሻር ወይም Eንዲሻሻል ማዘጋጀት
Aለበት፣ በተዘዋዋሪ ወይም ሳይገልጹ በውስጠ ታዋቂነት መሻር ወይም
ማሻሻል ተገቢ Aይደለም፡፡
5) ማሻሻያ ሕግ ሆኖ ሊወጣ የታሰበው ሕግ ይዘት በመድብል ውስጥ ተሸፍኖ
የነበረ ቢሆንም፤ በመድብል ውስጥ ያለውን ይዘት ማሻሻል የግድ Aስፈላጊ
ሆኖ ሲገኝ፤ በመድብሉ ማሻሻያ የሚደረግለት ክፍል ላይ የሚደረግ ለውጥ
ሌሎቹ የመድብሉ ክፍሎች ባሉበት በAግባቡ Eንዲሠራባቸው የሚያስችል
(Eና ያልተፈለገ Eና ያልታሰበ ተፅEኖ የማያደርስ) መሆኑን Aርቃቂው
ማረጋገጥ Aለበት፡፡
6) የሚረቀቀው ሕግ፤ Eናት ሕግን (primary legislation) ለማስፈጸም
የሚወጣ ደንብ ወይም መመሪያ በሚሆንበት ጊዜ ከEናት ሕጉ ጋር
የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤ ስለሆነም የደንቡ ወይም
የመመሪያው ይዘት Eናት ሕጉ (በAዋጅ Aማካይነት የወጣው ሕግ)
ካስቀመጣቸው ጉዳዮች ውጭ Aዲስ መብት፣ ግዴታ ወዘተ የሚመሠርት
መሆን የለበትም፡፡
7) የሚረቀቀው ሕግ በተሰጠ ጥቅል ውክልና መነሻ በሚሆንበት ጊዜ Eና
ደንብ ሆኖ Eናት ሕግን ለማስፈጸም የሚዘጋጅ በማይሆንበት የደንቡ ይዘት
ከሌሎች ሕጎች ጋር የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

8) Aርቃቂው የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽኑን ይዘት ከሌሎች የሀገሪቱ
ሕጎች ጋር ሲያገናዝብ በሚረቀቀው ሕግ Eንዲሻር ወይም Eንዲሻሻል
በግልጽ ከተመለከተው ውጭ ከነባር ሕጎች ጋር የሚጋጭ ሆኖ ካገኘው
ለሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን Aቅራቢው፤ ይህንን ሁኔታ በግልጽ
በማሳወቅ ጉድለቱ ሊስተካከል ስለሚችልበት ሁኔታ መነጋገር Aለበት፡፡
17. Iትዮጵያ ካፀደቀቻቸው ስምምነቶች Aንፃር መመርመር
1) በI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት Aንቀጽ 9 ንUስ Aንቀጽ 4 መሠረት
Iትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች የAገሪቱ ሕግ Aካል
ናቸው፡፡ ስለሆነም የሚወጡ የAገሪቱ ሕጎች ከEነዚህ ስምምነቶች ጋር
የተጣጣሙና Aፈጻጸማቸውን የሚያሳልጡ መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡
2)

ከዚሁ ጋር በተያያዘ Iትዮጵያ የተስማማችባቸውና ያፀደቀቻቸው
የሁለትዮሽ፣ የሦስትዮሽ፣ ክፍለ Aህጉራዊና Aህጉራዊ ስምምነቶችም
በተመሳሳይ ደረጃ በሕግ ማርቀቅ ሥራው ግንዛቤ ውስጥ መግባት
ይኖርባቸዋል፤ Eንዲህ ዓይነት ስምምነቶች በAንደኛው ወገን በዘፈቀደ
ሊጣሱ የማይችሉ የAገሮችን መልካም ግንኙነት የሚወስኑ ከዚህም Aልፎ
ከፍ ያለ ፖለቲካዊና Iኮኖሚያዊ Aንድምታ ያላቸው በመሆናቸው ሊከበሩ
ይገባቸዋል፡፡

3) Aርቃቂው የቀረበውን የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን ይዘት Iትዮጵያ
ካፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች Aንፃር ሲመረምር የሚከተሉትን
ጉዳዮች ማገናዘብ ይጠበቅበታል፡ሀ) ሕግ Eንዲወጣለት በIንስትራክሽኑ ከቀረበው ጉዳይ ጋር ተያያዥነት
ያላቸው ሀገሪቱ ያፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች መኖራቸውን
ማረጋገጥ Aለበት፡፡
ለ) በIንስትራክሽኑ ከቀረበው ጉዳይ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ሀገሪቱ
ያፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች ካሉ የIንስትራክሽኑ ይዘት
ጥቅልም ሆነ ዝርዝር ሓሳብ ከስምምነቶቹ ጋር የሚስማማና የሚደጋገፍ
መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
ሐ) በIንስትራክሽኑ የቀረበው ጉዳይ Iትዮጵያ ያፀደቀችውን ዓለም Aቀፍ
ስምምነት በAግባቡ ለማስፈፀም Eንዲያገልግል የታሰበ ሲሆን
የስምምነቱን ሓሳብ በሚገባ ያገናዘበ መሆን ይገባዋል፤ በተለይም
በስምምነቱ በሀገሪቱ ላይ የተጣሉ ግዴታዎችን በAግባቡ ማገናዘብ
ይኖርበታል፡፡
መ) በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽኑ Eንዲረቀቅ የቀረበው ጉዳይ በጠቅላላ
ወይም ውስጣዊ ይዘቱ Iትዮጵያ ካፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ
ስምምነቶች ጋር የማይጣጣም ወይም ጉድለት ያለበት መሆኑን
Aርቃቂው ሲያረጋግጥ፣ ለሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን Aቅራቢው
ይህንን Aለመጣጣም ወይም ጉድለት በማሳወቅ Aለመጣጣሙ ወይም
ጉድለቱ ሊስተካከል የሚችልበትን መንገድ ማስረዳት Aለበት፡፡

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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18. ከፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና Aዳዲስ የለውጥ Eሳቤዎች Aንፃር
መመርመር
1) ፖሊሲዎች Eና ስትራቴጂዎች የመንግሥት Aቋም ሲሆኑ በተለመደው
ሁኔታ በፖሊሲ ወይም ስትራተጂ ሰነድ የቀረቡ ወይም በመንግሥት
በተናጠል ውሳኔ የተሰጠባቸው ወይም Aቋም የተያዘባቸው ጉዳዮች ሊሆኑ
ይችላሉ፡፡
2) ፖሊሲዎች Eና ስትራቴጂዎች Iትዮጵያ የምትመራባቸውን መሠረታዊ
ጉዳዮች Eና Aቅጣጫዎች የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ስለሆነም የሚረቀቁ ሕጎች
በEነዚህ Aገራዊ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የተገለፁ ግቦችን በAግባቡ
ለማስፈፀምና ለማሳለጥ የሚወጡ መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከዚህ Aንፃር
Aርቃቂው፡ሀ) በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን መሠረት ሕግ Eንዲረቀቅ በተፈለገበት
ጉዳይ ላይ ፖሊሲ ወይም ስትራተጂ መኖሩን Eና የዚህ ፖሊሲ ወይም
ስትራቴጂ ሓሳብ በIንስትራክሽኑ ውስጥ በAግባቡ መካተቱን ማረጋገጥ
Aለበት፤
ለ) የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን ይዘት በዋናነት ከሚያስፈፅመው
ፖሊሲና ስትራቴጂ ባሻገር የሌሎችን ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች
ዓላማና ግብ በተመጋጋቢነት ሊያስፈፅም ወይም ሊያሳካ በሚችል
መልኩ መዘጋጀቱን ማገናዘብ Aለበት፤
ሐ) የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽንን ይዘት ከሀገሪቱ ፖሊሲዎችና
ስትራቴጂ Aንፃር ሲመረምር በሕገ መንግሥቱ የተመለከቱ የብሔራዊ
ፖሊሲ መርሆዎችና ዓላማዎችን Aብሮ ማገናዘብ Aለበት፤
መ) ለረቂቅ የቀረበው ጉዳይ ከሀገሪቱ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ጋር
የማይስማማ ወይም የሚጣረስ ነው ብሎ ሲያምን ይህን ሁኔታ
ለIንስትራክሽን ሰጪው Aካል ማሳወቅ Aለበት፡፡
19. ከAካል ጉዳተኞች፣ Aረጋውያን፣ ሴቶችና ሕፃናት መብት Aንጻር መመርመር
1) የሕግ ረቂቅ ሲዘጋጅ ትኩረት ሊሰጥ ከሚገባቸው ጉዳዮች መካከል
የሚረቀቀው ሕግ የAካል ጉዳተኞችን፣ የAረጋውያንን፣ የሴቶችንና
የሕፃናትን መብት የሚያስከበር መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡
2) የፆታ Eኩልነትን የሚያረጋግጥ፣ Aካል ጉዳተኞችንና Aረጋውያንን ታሳቢ
ያደረገ Eና ለሕፃናት ጥበቃ የሚያደርግ ሕግ ማዘጋጀት Aስፈላጊ በመሆኑ
Aርቃቂው ይህን ታሳቢ ማድረግ ይኖርበታል፡፡
3) የሚረቀቅ ሕግ የኅብረተሰቡን ጥቅም የሚያስከብር Eንዲሆን ይጠበቃል፤
Aካል ጉዳተኞች፣ Aረጋውያን፣ ሴቶችና ሕፃናት የኅብረተሰቡ Aካል
Eንደመሆናቸው Aብሮ ጥቅማቸው ይከበራል ቢባልም Eነዚህ Aካላት ልዩ
ትኩረትን ስለሚሹ Aርቃቂው ምንጊዜም መብትና ጥቅማቸውን ያገናዘበ
ረቂቅ ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

20. የሚረቀቀው ሕግ ለትግበራ ያለው Aቅም
1) ሕጉ የመፈፀም Aቅም Aለው የሚባለው በመሠረታዊነት ተግባራዊ ሊደረግ
የሚችል ይዘት ያለው፣ ተግባራዊ የሚያደርገው Aካል ያለው፣ Eንዲሁም
ተግባራዊ የሚደረግበት ሥርዓት ያለው ሲሆን ነው፡፡
2) ከዚህ Aኳያ Aርቃቂው በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽኑ ይዘት መሠረት
Eንዲረቀቅ የተፈለገው ሕግ ሊፈጸም የሚችል መሆን Aለመሆኑን
ሲመረምር የሚከተሉትን ጉዳዮች ማገናዘብ ይጠበቅበታል፡ሀ) የሚረቀቀው ሕግ የሚይዘው ሓሳብ (ይዘት) ተግባራዊ መሆን የሚችል
መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
ለ) የሚረቀቅ ሕግ በኅብረተሰብ ላይ የሚፈፀም ሲሆን ሕጉ ተፈጻሚ
የሚሆንበትን ኅብረተሰብ ያገናዘበ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤ ይህ
ሲባል ሕጉ የኅብረተሰቡን ጠቃሚ Eሴት ወይም በጎ የAኗኗር ዘይቤ
ከግምት ያስገባ Eንዲሆን ማድረግን ይጠይቃል፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ
ሕጉ ሊለውጠው የሚገባ Eሴት ወይም የAኗኗር ዘይቤ ካለ ኅብረተሰቡ
ከለመደበት ሁኔታ መውጣትን በAንድ ጊዜ ሊቀበል የማይችልበት
ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል የሕጉን ተፈፃሚነት ጥያቄ ውስጥ ሊከተው
ይችላል፡፡ በመሆኑም Aፈፃፀሙን Eውን ለማድረግ የሚረዱ Aዎንታዊ
ስልቶችን ማሰስ Eና ማካተት ያስፈልጋል፡፡
ሐ) የሚዘጋጀውን ሕግ የሚያስፈጽም Aካል መኖሩን Aርቃቂው ማረጋገጥ
Aለበት፤ ሕግን የሚያስፈጽም Aካል በሚዘጋጀው ሕግ ውስጥ የሚቋቋም
ወይም በሌላ ሕግ የተቋቋመ ሊሆን ይችላል፤ በሌላ ሕግ የተቋቋመ
ከሆነ ሕጉን ለማስፈጸም የሚችል ስለመሆኑ ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
መ) ሕጉን ለማስፈጸም የተቋቋመ ወይም የሚቋቋም Aካል ሕጉን
ለማስፈጸም ያለው Aቅም በቂ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤ የሰው
ኃይል ብዛትና ጥራት፣ ተቋማዊ Aደረጃጀት፣ የቁሳዊ ሀብት Aቅም
(የAገሪቱ የፋይናንስ Aቅምን ያገናዘበ)፣ ተደራሽነት ወዘተ ከግምት
ውስጥ ያስገባ መሆን Aለበት፡፡
ሠ) የሚረቀቀው ሕግ የAፈጻጸም ሥርዓት ያለው መሆኑን ማረጋገጥ
ያስፈልጋል፡፡ መብት፣ ግዴታ፣ ጥቅም፣ ሥልጣንና ተግባር በሕጉ
ውስጥ ከማካተት ባለፈ Eነዚህ ሁኔታዎች ተግባራዊ ሊደረጉ
የሚችሉበትን የተቀናጀ የAፈጻጸም ሥርዓት ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡
ማን ምን የሥራ ድርሻ Aለው፣ Eንዴት ይሠራዋል፣ የሚለው ግልፅ
ሆኖ መቀመጥ ያለበት ሲሆን የሥልጣንና ተግባር ሽሚያ (በAንድ ጊዜ
ለሁለት Aካላት ሥልጣንና ተግባር Eንዳይሰጥ) ወይም የሥልጣንና
ተግባር Aመዳደብ ክፍተት Eንዳይኖር ማድረግ ያስፈልጋል፤ የሕግ
ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽኑ Eነዚህን ጉዳዮች በAግባቡ ያካተተ ስለመሆኑ
Aርቃቂው መመርመር Aለበት፡፡
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ረ) Aርቃቂው የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽኑን ይዘት ሲመረምር ይዘቱ
ሊፈጸም የማይችል ወይም ለማስፈጸም ጉድለት ያለበት መሆኑን
ሲያረጋግጥ ለሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን Aቅራቢው ይህንን ችግር
ወይም ጉድለት በማሳወቅ ችግሩ ወይም ጉድለቱ ሊስተካከል
የሚችልበትን Aግባብ ማሳወቅና ማስረዳት ይጠበቅበታል፡፡
21. ከሌሎች ጉዳዮች Aንፃር ረቂቁን መመርመር
1) Aርቃቂው በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የተሰጡ
ፍርዶችን የታተሙ ጥራዞች የትርጉም Aቅጣጫ ማገናዘብ Aለበት፡፡
2) Aርቃቂው የሌሎች Aገሮችን ሕጎች Eና ልምዶች መመርመር Aለበት፤
በተለይም የሚዘጋጀው ሕግ የሚገዛው ጉዳይ ከዚህ ቀደም በሕግ ተሸፍኖ
ያልነበረ Aዲስ ጉዳይ ከሆነ የዳበረ ሕግና ልምድ ያላቸው የሌሎች Aገሮችን
ልምድ ማገናዘብ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡
3) የሌሎች Aገሮች ልምድ Eንደመነሻ ማገልገል ይኖርበታል Eንጂ የEነርሱን
ሕግ ገልብጦ ማምጣት ተገቢ ባለመሆኑ ከIትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር
ማገናዘብ ይገባል፡፡

ንUስ ክፍል Aራት
የሕግ ረቂቅ የጊዜ ሠሌዳ፣ የክንውን ክትትልና ረቂቁን ለሕግ
Aውጭው የማቅረብ ሂደት
22 ሕግ ለማመንጨትና ለማርቀቅ ሥልጣን የተሰጠው ተቋም ኃላፊነት
ሕግ የማመንጨት ሥልጣን የተሰጠው Aካል፡1) የጊዜ ሰሌዳና ጥናት በማካሄድ፣ Eንዲሁም በቂ ዝግጅት በማድረግ የሕግ
ረቂቅ ዝግጅት ሥራ መጀመር Aለበት፤
2) ሕግ Eንዲወጣላቸው የታሰቡ ጉዳዮች ስለሚከናወኑበት ቅደም ተከተል
Eንዲሁም የሕጎቹ ረቂቅ ዝግጅት ስለሚገኝበት ደረጃ ክትትል የሚደረግበት
Aሠራር በዓመታዊው የሕግ ጉዳዮች መርሀ ግብር ውስጥ Eንዲካተቱ
ማስደረግ Aለበት፤
3) Eንደ በጀት ባሉ ጉዳዮች ላይ በየዓመቱ የሚወጡ Aዋጆችን በማስቀደም፣
ሕግ Eንዲወጣላቸው የታሰቡ ነባር ወይም Aዳዲስ ጉዳዮች በየፈርጃቸው
ተለይተውና ከፍተኛ በሆነው የክብደት ደረጃ ቅደም ተከተል ወጥቶላቸው
በመርሀ ግብሩ ውስጥ Eንዲካተቱ ማድረግ Aለበት፤
4) ለራሱ ተጠሪ የሆኑትን ተቋማት ጭምር በማማከር በመርሀ ግብሩ ውስጥ
Eንዲካተት የሚፈልገውን የሕግ ጉዳይ በየበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ
ለካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ማቅረብ Aለበት፤
5) የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት መርሀ
ግብሩን Eንዲያዘጋጅ ለካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር የበጀት ዓመቱ ከመጀመሩ
Aስቀድሞ ዝርዝር መረጃ ማቅረብ Aለበት፤
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6) ትልልቅ የፖሊሲ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ ወይም ሰፊ የማርቀቅ ሥራ
የሚጠይቅ የሕግ ጉዳይ በመርሀ ግብሩ ውስጥ ሳይዘገይ Eንዲካተት
ለማድረግ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ወር (ሐምሌ) ላይ መቅረብ Aለበት፤
7) Aዳዲስ ሕጎች Eንዲወጡ ወይም በመርሀ ግብሩ ውስጥ የተመለከቱ
የክብደት ደረጃ ቅደም ተከተሎች Eንዲለወጡ ለማድረግ የሚቀርቡ ሓሳቦች
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
Eንዲገመገሙ Eና ለEያንዳንዱ የሕግ ጉዳይ የክብደት ደረጃ ቅደም ተከተል
Eንዲወጣ ማደረግ Aለበት፤
8) የመርሀ ግብሩ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ መጽደቅ Eንደተጠበቀ
ሆኖ፣ ሕግ ሊወጣላቸው የሚያስፈልጉ Aዳዲስ ጉዳዮች በማናቸውም ጊዜ
ሲያጋጥሙ ለማቅረብ ወይም በመርሀ ግብሩ ውስጥ የተመለከቱ የክብደት
ደረጃ ቅደም ተከተሎች Eንዲለወጡ መጠየቅ ይችላል፤
9) በመርሀ ግብሩ በተካተተ የሕግ ጉዳይ ይዘት፣ ስፋት ወይም ዝግጅት ላይ
የጎላ ለውጥ ሊያስከትሉ ወይም Aዲስ ጉዳይ Eንዲጨመር ለመጠየቅ
ሊያስገድዱ ስለሚችሉ ሁኔታዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የሕግ
ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት Aስቀድሞ ማወቁን ማረጋገጥ Aለበት፤
10) መርሀ ግብሩ Aፈጻጸም ስለሚገኝበት ደረጃ ለካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር
ሪፖርት ማቅረብ፤ በተያዘላቸው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ያልተከናወኑ
ጉዳዮች ካጋጠሙ የክብደት ደረጃቸው ዝቅ Eንዲደረግ ወይም Eንዲሰረዝ
መጠየቅ Aለበት፤

11) የተዘጋጀው ረቂቅ ሕግ Aስተያየት Eንዲሰጥበት ለፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ
ሕግ መላክ ይኖርበታል፤
12) ረቂቅ ሕጉ ለፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ሲላክ፣ ረቂቁን በAማርኛና
በEንግለዝኛ ቅጂ ከነማብራሪያው (በወረቀትና ሶፍት ቅጂ)፣ Eንዲሁም
በጉዳዩ ላይ የተደረገ የጥናትና ከባለድርሻ Aካላት ጋር የተደረገ ውይይት
ማጠቃለያ Aብሮ መላክ Aለበት፤
13) በፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ Aስተያየት መሠረት የተላከለትን
Aስተያየት በረቂቁ ውስጥ ካካተተ በኋላ ወይም በተሰጠው Aስተያየት ላይ
የልዩነት ሓሳብ ካለው ይህንኑ በመግለፅ በድጋሚ ለመጨረሻ Eይታ
ለፌደራል ጠቅላይ Aቀቤ ሕግ መላክ Aለበት፤
14) የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ በሰጠው Aስተያየት መሠረት ረቂቁን
ሳያስተካክልና ከፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ይሁንታን ሳያገኝ
ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መላክ Aይችልም፤ ሆኖም በተቋሙና በፌዴራል
ጠቅላይ Aቀቤ ሕግ መካከል የልዩነት ሓሳብ ካለ ይህንኑ ገልፆ
ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መላክ ይቻላል፤
15) የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስቴር ወይም በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የሕግ
ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል የሚሰጠውን Aስተያየት ተቀብሎ ረቂቁን
ማስተካከል Aለበት፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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23. የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ኃላፊነት
1) የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ በመምሪያ/ጋይድላይን 6 መሠረት
ከተቋማት የተላከለት ረቂቅ ሕግ በዚህ ማኑዋል መሠረት የተረቀቀ
ስለመሆኑ ማረጋገጥና ረቂቅ ሕጉን ለላከው Aካል Aስተያየቱን የመላክ
ግዴታ Aለበት፡፡
2) የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ Aስተያየቱን ከላከ በኋላ ተቋሙ ድጋሚ
ረቂቁን ሲልክለት ቀድሞ በሰጠው Aስተያየት መሠረት መስተካከሉን
ማረጋገጥ Aለበት፡፡
3) ረቂቁ በድጋሚ ሲመለስለት የሰጠው Aስተያየት መካተቱን ካረጋገጠ፣
ወይም የልዩነት ሓሳብ ካለና ይኸው በሕጉ ማብራሪያ መግለጫ ላይ
በትክክል ከተገለፀ፣ ረቂቅ ሕጉ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት Eንዲላክ ይሁንታ
ይሰጣል፡፡
24 የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት Eና ሌሎች Aካላት ኃላፊነት
በሚኒስትሮች ምክር ቤት የAሠራር መመሪያ የተመለከቱ ኃላፊነቶች
Eንደተጠበቁ ሆነው፡1) ከተቋማት የተላከለትን ረቂቅ ሕግ በፌዴራል ጠቅላይ Aቀቤ ሕግ
Aስተያየት የተሰጠበት መሆኑን፣ በተሰጠው Aስተያየት መሠረት የተሠራ
Eና ለሚኒስትሮች ምክር ቤት Eንዲላክ ከፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ
ይሁንታ የተሰጠው መሆኑን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት
ያረጋግጣል፤
2) ረቂቅ ሕጉ የተላከው የፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ Aስተያየት ሳይሰጥበት፣
ወይም Aስተያየትም ተሰጥቶበት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት Eንዲላክ
ይሁንታ ሳይሰጠው የቀረበ ከሆነ፣ ይህንኑ ጉድለት Eንዲያሟላ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት ረቂቅ ሕጉን ለላከው Aካል
ይመልስለታል፤
3) Aስተያየት የተሰጠበትን ረቂቅ ሕግ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጽሕፈት
ቤት ከፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ ከተቀበለ በኋላ ረቂቁን በዝርዝር
በመመልከት:ሀ) የፖሊሲ ይዘቱን ትክክለኛነት፤ Eንዲሁም በAማርኛና በEንግሊዝኛ
ቋንቋ መዘጋጀቱንና ከማብራሪያ መግለጫ ጋር መቅረቡን ያረጋግጣል፤
ለ) የጥራትና የAቀራረብ ደረጃውን Eንዲጠብቅ Aድርጎ ያዘጋጃል፤
ለAቅራቢው መሥሪያ ቤት በመላክ ውይይት ያደርጋል፤ ስምምነት ላይ
ሲደረስ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት Aጀንዳ ሆኖ Eንዲቀርብ ለሚኒስትሮች
ምክር ቤት ውሳኔ ያቀርባል፡፡
4) ረቂቅ ሕጉ Aጀንዳ ሆኖ ከተመረጠ በኋላ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት Aባላት
ከስብሰባው ከሦስት ቀናት ቀደም ብሎ መላክና መድረስ Aለበት፡፡
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5) የሚኒስትሮች ምክር ቤት በረቂቅ ሕጉ ላይ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ
በተባበረ ድምጽ ይወስናል፤ ይህንን ማድረግ ካልቻለ በስብሰባው በተገኙ
Aባላት በድምጽ ብልጫ ይወስናል፤ ድምጽ Eኩል ለEኩል የተከፈለ ከሆነ
መደበኛ ያልሆነ ምክክር ይደረጋል፤ ከምክክሩ በኋላ ድምጽ Eንደገና
ተሰጥቶ ውጤቱ Eኩል ከሆነ ሰብሳቢው ያለበት ወገን ወሳኝ ይሆናል፡፡
6) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚልከው
ማንኛውም ረቂቅ ሕግ በAማርኛና በEንግሊዘኛ ቅጅ የተዘጋጀ ሆኖ ራሱን
የቻለ ማብራሪያ ሊኖረው ይገባል፤ የረቂቅ ሕግ ማብራሪያ፡ሀ) የረቂቅ ሕጉ Aስፈላጊነትና ዓላማ Aጭር ማብራሪያ ሊኖረው ይገባል፤
ለ) የረቂቅ ሕጉ የፖሊሲ ውሳኔ መነሻ፣ ይዘት፣ ሂደትና ውይይት
የተደረገባቸው ሓሳቦች Aጭር ማብራሪያ ሊኖረው ይገባል፤
ሐ) በረቂቅ ሕጉ የዝግጅት ሂደት የሚመለከታቸውን Aካላት ተሳትፎና
Aጠቃላይ Aስተያየት Aጭር ማብራሪያ ማካተት Aለበት፤
መ) ሌሎች Aግባብነት ያላቸው መረጃዎች (የዳሰሳ ወይም የጥናት
ሪፖርት) መያያዝ Aለባቸው፡፡
7) ሌሎች ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆኑ ተቋማት Eንደ ሰብዓዊ
መብት ኮሚሽን፣ የሕዝብ Eንባ ጠባቂ ተቋም፣ የምርጫ ቦርድ፣ ፌዴራል
ዋናው Oዲተር፣ የዴሞክራሲ ተቋማት ተብለው የሚታወቁት Eና
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ማቅረብ
ሳያስፈልግ ሕግ Aመንጭተው በAፈጉባኤው Aማካይነት ለሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት ማቅረብ ይችላሉ፡፡
8) ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆኑ/የሚሆኑ ተቋማት ሕጎቻቸውን
Aመንጭተው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት በኩል ለሚኒስትሮች
ምክር ቤት ማቅረብ Aለባቸው፡፡
9) ሥልጣን በተሰጣቸው ተቋማት መንጭተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
በቀጥታ ከሚቀርቡት ሕጎች በስተቀር ሌሎች ረቂቅ ሕጎች በሚኒስትሮች
ምክር ቤት (በካቢኔው) ይሁንታ ሲያገኙ ብቻ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር
ይላካሉ፡፡
10) የሕግ ረቂቆችን በቀጥታ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መላክ የሚችሉ
ተቋማትም በሕጉ ላይ Aስተያየት Eንዲሰጥበት ረቂቅ ሕግን ለጠቅላይ
ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት Eና ለጠቅላይ Aቃቤ ሕግ Aቅርበው ግብAት
ማግኘት Aለባቸው፤ ሕጉ ፋይናንስ የሚመለከት ጉዳይን የሚያካትት ከሆነ
የገንዘብ ሚኒስቴርን ማማከር Aለባቸው፡፡
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ንUስ ክፍል Aምስት
የሕግ Aወጣጥ ሂደት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የAሠራርና የAባላት ሥነምግባር ደንብ ቁጥር
6/2008 (Eንደተሻሻለ) ከAንቀጽ 50 Eስከ Aንቀጽ 63 Eንዲሁም በዚሁ ደንብ
ሌሎች Aንቀጾች በተደነገገው መሠረት የምክር ቤቱ የሕግ Aወጣጥ ሂደት
ከመምሪያ/ጋይድላይን 25 Eስከ 39 በተገለፀው Aኳኋን ይከናወናል፡፡
25. ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ረቂቅ ሕግ ስለማቅረብ
1) ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ ከሆኑት ከጠቅላይ ፍርድ ቤት Eና
ከዴሞክራሲ ተቋማት በስተቀር፣ ሌሎች ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች፣
ለEነርሱ ተጠሪ የሆኑ ተቋማት Eና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ የሆኑት
ተቋማት ረቂቅ ሕጎቻቸውን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብ
የሚችሉት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ታይቶ ይሁንታ ካገኘ በኋላ ነው፤
ይህም የሕግ ረቂቅ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ወይም
በሚኒስትሮች ምክር ቤት ማህተም ተደርጎበት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት መቅረብ Aለበት።
2) በAፈጉባዔው፣ በተለያዩ ኮሚቴዎችና በፓርላማ ቡድኖች ወይም በAባላት
የሚመነጭ ረቂቅ ሕግ በAፈጉባኤው Aማካኝነት ለምክር ቤት ይቀርባል።
3) ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቀርብ ማንኛውም ረቂቅ ሕግ በAማርኛና
በEንግሊዘኛ ቅጅ የተዘጋጀ ሆኖ ራሱን የቻለ ማብራሪያ ተዘጋጅቶለት
መቅረብ Aለበት።
26. የረቂቅ ሕግ Aጀንዳ ስለማስያዝ
ረቂቅ ሕጉ ተዘጋጅቶ የቀረበው በማን በኩል ነው የሚለውን መሠረት
በማድረግ፣ ረቂቅ ሕግን በAጀንዳ በማስያዝ ረገድ የሚከተለው ይፈጸማል፡1) በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የAሠራርና የAባላት ሥነምግባር ደንብ
መሠረት ምክር ቤቱ የሚወያይበት ማንኛውም Aጀንዳ የሚቀረጸው
በምክር ቤት Aማካሪ ኮሚቴ Aማካይነት ነው፡፡
2) የምክር ቤት Aማካሪ ኮሚቴ Aፈጉባኤውን፣ ምክትል Aፈጉባኤውንና
የፓርቲ ተጠሪዎችን ጨምሮ የምክር ቤቱ የፓርላማ ቡድኖች ባላቸው
መቀመጫ መጠን የሚወከሉበት በAፈጉባኤ የሚመራ የምክር ቤት
ጉዳዮች Aማካሪ ኮሚቴ በመሆን ተደራጅቶ ይህንን ያስፈጽማል፡፡
27. የረቂቅ ሕግ የመጀመሪያ ንባብ Aቀራረብ
የረቂቅ ሕግ የመጀመሪያ ንባብ፡1) በAጀንዳ የተያዘውን ረቂቅ ሕግ ያመነጨው Aካል ስለ ረቂቅ ሕጉ ዓላማና
ይዘት Aጭር ማብራሪያ በማቅረብ የሚጀመር ተግባር ነው፤
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

2) Eንደ ረቂቅ ሕጉ Aስቸኳይነት ከAርባ ስምንት ሰዓት በፊት ለምክር ቤት
Aባላት ሰነዱ ያልደረሰ ከሆነ ሰነዱ ለምክር ቤቱ በንባብ Eንዲቀርብ
ይደረጋል፣
3) በቀረበው ረቂቅ ሕግ ዓላማና ይዘት ላይ በምክር ቤት Aባላት Aጠቃላይ
ውይይት ይደረጋል፤
4) በረቂቅ ሕጉ ላይ በቂ ውይይት ተደርጓል ተብሎ በAፈጉባኤው ሲታመን
ወይም ሞሽን ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ ረቂቅ ሕጉ ለዝርዝር ምርመራ ወደ
ኮሚቴ ሊመራ ይችላል፡፡
28. ረቂቅ ሕግ ለምርመራ ለቋሚ ኮሚቴ መምራት
1) ረቂቅ ሕጉ ወደሚመለከተው ኮሚቴ ለዝርዝር ምርመራ ሲመራ ቁጥር
ይሰጠዋል፤ በኮሚቴዎች በጋራ Eንዲታይ ሲወሰንም ዝርዝር ምርመራውን
በዋናነት የሚመራና የሚያስተባብር ኮሚቴ ተለይቶ ይገለፃል፡፡
2) በምክር ቤቱ በAስቸኳይነቱ የሚታመንበት ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም
ረቂቅ ሕግ የተመራለት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዩን Aጥንቶ የውሳኔ ሓሳቡን
ለምክር ቤቱ ለማቅረብ ቢያንስ ሃያ የሥራ ቀናት ይሰጠዋል፡፡
3) የሃያ የሥራ ቀናት ጊዜ ገደብ ቢኖርም የረቂቅ ሕጉን ስፋትና ክብደት
ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጨማሪ ጊዜ በAፈጉባኤው ሊፈቀድ ይችላል፡፡
4) ረቂቅ ሕጉ ወደ ኮሚቴ ሳይመራ ወደ ሁለተኛ ንባብ Eንዲሸጋገር የሚጠይቅ
ሞሽን ለምክር ቤቱ ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ ምክር ቤቱ በቀጥታ ወደ
ሁለተኛ ንባብ ተሸጋግሮ ዝርዝር ውይይት ካደረገ በኋላ Aስፈላጊውን ውሳኔ
ሊያሳልፍ ይችላል፡፡
5) በመጀመሪያ ንባብ መጽደቅ ያለባቸው ሕጎች፡ሀ) ከሌሎች ሕጎች ጋር ሲነፃፀሩ ሰፊ ያልሆኑ፤
ለ) ሕጉ በAስቸኳይ መጽደቅ Eንደሚገባው Aስፈፃሚው በምክንያት
ያስደገፈው Eንደሆነ፤ Eና
ሐ) በመንግሥት የተያዘው Aቋም በሞሽኑ ላይ በማያሻማ ሁኔታ የተገለፀ
Eንደሆነ፡፡
29. በቋሚ ኮሚቴ የረቂቅ ሕግ ምርመራ፣ ዓላማና ውጤት
1) Eያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ የተመራለትን ረቂቅ ሕግ መርምሮ ሪፖርት Eና
የውሳኔ ሓሳብ የማዘጋጀት ኃላፊነት Aለበት፡፡
2) የቋሚ ኮሚቴ የምርመራ ዓላማ የቀረበው ረቂቅ ሕግ ከሕገ መንግሥቱ፣
Iትዮጵያ ካፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች፣ ሥራ ላይ ካሉ ሌሎች
ሕጎች Eንዲሁም ፖሊሲዎች ጋር የተጣጣመ መሆኑን ለመፈተሽ
Eንዲሁም ሌሎች Aስፈላጊ ጉዳዮችን የሚያካትት ይሆናል፡፡
3) በዚህ የምርምራ ሂደት የተመራለት ረቂቅ ሕግ መሠረታዊ ችግር Aለበት
ብሎ ቋሚ ኮሚቴ ካመነ ጉዳዩን ለAፈጉባኤው በማሳወቅ ረቂቅ ሕጉ
ተስተካክሎ Eንዲላክለት ለሚመለከተው Aካል ሊመልሰው ይችላል፡፡
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4) ረቂቅ ሕጉ ውስጥ የታየው ጉዳይ መሠረታዊ ችግር የሌለበት ከሆነ
ከሚኒስትሮች ምክር ቤትና ከረቂቅ ሕጉ Aቅራቢ ተቋም ጋር በመመካከር፣
Eንዲሁም ማሻሻያ በማድረግ ቋሚ ኮሚቴ የውሳኔ ሓሳብ ሊያዘጋጅ
ይችላል፡፡
30. በቋሚ ኮሚቴ የረቂቅ ሕግ ምርመራ ስልቶች
ረቂቅ ሕግ የተመራለት ቋሚ ኮሚቴ በረቂቁ ላይ ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ
ለማዘጋጀት የተለያዩ የምርምራ ስልቶችን ሊጠቀም ይችላል፤ ዋና ዋና
የምርመራ ስልቶች የሚከተሉት ናቸው፡ሀ) ከAስረጅዎች ጋር በረቂቅ ሕጉ ዙሪያ መወያየት፤
ለ) የሕዝብ Aስተያየት መስጫ መድረክ ማዘጋጀት Eና ሓሳብ ማሰባሰብ፤
ሐ) የሚመለከታቸው ባለድርሻ Aካላት ወይም ግለሰቦች በረቂቅ ሕጉ ላይ
Aስተያየት Eንዲሰጡ ማድረግ፣
መ) በንUስ ኮሚቴ ተጣርቶ Eንዲቀርብለት ማድረግ፤ ወይም የተለያዩ
ልምዶችና Aሠራሮችን ተግባራዊ ማድረግ፡፡
31. በቋሚ ኮሚቴ Aማካይነት በረቂቅ ሕግ ላይ የሚደረግ ውይይት
1) ምክር ቤቱ በረቂቅ ሕግ ውይይት ወቅት የተለያዩ Aካላትን ማሳተፍ
Aለበት፡፡
2) በረቂቅ ሕግ ውይይት ወቅት ተጋባዥ Eንግዶች Eንደሁኔታው በተለያዩ
የማስታወቂያ ዘዴዎች ወይም በደብዳቤ Eንዲጠሩ ሲደረግ፣ የስብሰባው
Aጀንዳ፣ ጊዜና ቦታ፣ ስብሰባውን የሚያካሂደው ቋሚ ኮሚቴና Aድራሻ
Eና በስብሰባው ለመገኘት የማይችሉ Aካላት ወይም ግለሰቦች በAጀንዳው
ላይ ያላቸውን Aስተያየት የሚገልፁበት መንገድ መብራራት ይኖርበታል፡፡
3) የሕዝብ Aስተያየት መስጫ መድረክ Eንደሁኔታው በምክር ቤቱ ቅጥር
ግቢ ወይም በሌላ ማንኛውም ቦታ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
32. የAስረጂ፣ የባለሙያ Eና የሕዝብ መድረክ
ቋሚ ኮሚቴው የሕዝብ Aስተያየት መስጫ መድረክ በማዘጋጀት ከAስረጂዎች
ወይም ከባለሙያዎች ሙያዊ ድጋፍ ማግኘት Eንዲሁም ከሕዝብ Aስተያየት
ማሰባሰብ Aለበት፤ ከባለሙያዎች ወይም ከAስረጂዎች ጋር Eንዲሁም
በሕዝብ Aስተያየት መስጫ መድረክ የሚካሄድ ውይይት በሚከተለው
ሥርዓት ይመራል፡1) የቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር የEለቱን Aጀንዳ Eና Aስረጂዎቹን
ያስተዋውቃል፤ Aስረጂዎቹ የረቂቅ ሕጉን Aስፈላጊነት Eና ዋና ዋና
ይዘቶች ለተሳታፊዎች ያቀርባሉ፤
2) የቋሚ ኮሚቴ Aባላትም ሆኑ ሌሎች ተሳታፊዎች በAጀንዳው ዙሪያ
መነሳት የሚገባውን ጥያቄ Eና Aስተያየት Eንዲያቀርቡ Eድል
ይሰጣቸዋል፤
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

3) Aስረጂዎቹ ወይም ባለሙያዎቹ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች Eና
Aስተያየቶች ዝርዝር ማብራሪያ Eንዲሰጡ ይደረጋል፤
4) Aስረጂዎች ወይም ባለሙያዎቹ በሰጡት መልስ Eና ማብራሪያ ዙሪያ
ተሳታፊዎች ተጨማሪ Aስተያየት Eና ጥያቄዎች Eንዲያቀርቡ ይደረጋል፤
5) Aስረጂዎች ወይም ባለሙያዎች ለተነሱ ጥያቄዎች Eና Aስተያየቶች
መልስ Eና ማብራሪያ ይሰጣሉ፤
6) የቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር በEለቱ Aጀንዳ የማጠቃለያ Aስተያየት Eና
Aቅጣጫ በማስቀመጥ ስብሰባውን ያጠቃልላል፤
7) ቋሚ ኮሚቴ በረቂቅ ሕግ ዙሪያ ከባለሙያዎች፣ ከAስረጂዎች Eንዲሁም
ከሕዝብ ጋር የሚያደርገውን ውይይት Eንደሁኔታው በተደጋጋሚ
ሊያካሂድ ይችላል፤
8) ቋሚ ኮሚቴ በረቂቅ ሕግ ላይ ከAስረጂዎች ወይም ባለሙያዎች ጋር
የሚያደርገው ውይይት Eንደሁኔታው ከሕዝብ Aስተያየት መስጫ
መድረክ በፊት ወይም በኋላ ሊሆን ይችላል፡፡
33. ስለቋሚ ኮሚቴ ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ Aዘገጃጀት
1) Eያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን ረቂቅ ሕግ ከመረመረና የተለያዩ
መድረኮችን በማዘጋጀት ከሕዝብ፣ ከባለሙያዎች Eና ከAስረጂዎች ሓሳብ
ካሰባሰበ በኋላ ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ ማዘጋጀት Aለበት፡፡
2) ቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ ሕግን ከመረመረና ከተወያየ በኋላ ከፍ ባሉ የፖሊሲ
Eና የይዘት ጉዳዮች ላይ ብቻ ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ ማቅረብ Aለበት፤
የፊደል፣ የቴክኒክ፣ የቁጥር፣ የማጣቀሻ፣ የፎርማት፣ የመሳሰሉ
Eርማቶችን የሪፖርቱ Eዝል በማድረግ በባለሙያዎች Eንዲስተካከሉ
ማድረግ Aለበት፡፡
3) Eያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ የሚያዘጋጀውን ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ ወይም
የሚያስተላልፈውን ውሳኔ ለምክር ቤቱ ወይም ለAፈጉባኤው ወይም
ለሚመለከተው ኮሚቴ ወይም Aካል ያሳውቃል፡፡
4) የቋሚ ኮሚቴ ውሳኔ ወይም ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ በጽሑፍ የተዘጋጀ
ሆኖ የሚከተሉትን ያካተተ መሆን Aለበት፡ሀ) የጉዳዩ ርEስ፣ መለያ ቁጥር Eና መግቢያ፣
ለ) ጉዳዩን ለመመርመር የተደረጉ Eንቅስቃሴዎች፣
ሐ) በሕዝብ Aስተያየት መስጫ መድረክና በሌሎች መንገዶች የተሰባሰቡ
መሠረታዊ ጭብጦች Eና ማስረጃዎች፣
መ) በውሳኔ ሓሳቡ ዝግጅት ልዩነት የተንፀባረቀ Eንደሆነ የAነስተኛው
ድምፅ የልዩነት ሓሳብ፣
ሠ) የኮሚቴው Aስተያየትና የውሳኔ ሓሳብ፤
ረ) የውሳኔ ሓሳቡን ያቀረበው ቋሚ ኮሚቴ ስም፡፡
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34. የቋሚ ኮሚቴዎች ቅንጅታዊ Aሠራር
1) ቋሚ ኮሚቴዎች ቅንጅታዊ Aሠራር መከተል Aለባቸው፡፡
2) በቋሚ ኮሚቴዎች የሥራ ሂደት የሥራ መደራረብ በሚያጋጥምበት ጊዜ
ወይም በAንድ ጉዳይ ላይ ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ቋሚ ኮሚቴዎች
የሚመለከታቸው ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ፣ ውጤታማ Aፈፃፀምንና የጋራ
መግባባትን መነሻ በማድረግ መፈጸም Aለበት፡፡
3) የቀረበውን ረቂቅ በመመርመር ጉዳዩ በበለጠ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ
ሪፖርትና Aስፈላጊ መረጃዎችን በመስጠት Eንዲሠራ መደረግ Aለበት፡፡
4) ጉዳዩን Aንድ ቋሚ ኮሚቴ በበላይነት Eንዲመራና Eንዲያስተባብር
በማድረግና የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ወይም ኮሚቴዎች ድጋፍና
ትብብር Eንዲያደርጉ በማድረግ፤ ወይም Eንደሁኔታው ጉዳዩን ለAስተባባሪ
ኮሚቴ በማቅረብና በAስተባባሪ ኮሚቴው የሚቀመጠውን Aቅጣጫ
በመከተል ጉዳዩ Eልባት ማግኘት Aለበት፡፡
5) የሕግ፣ ፍትሕና Aስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም
ምክር ቤቱ ወደ ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ የሚመራው ረቂቅ ሕግ Eና
የሚቀርቡ ረቂቅ ሕጎች የረቂቅ ሕግ Aዘገጃጀት መርሆዎችን የተከተሉ
መሆናቸውንና የተሟሉ መሆናቸውን ይመረምራል፡፡
35. ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ ለምክር ቤት ስለማቅረብ
1) የቋሚ ኮሚቴው ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ ለምክር ቤት ከመቅረቡ በፊት
በኮሚቴው Aባላት መግባባት መፈጠር Aለበት፡፡
2) ሪፖርቱ ወይም የውሳኔ ሓሳቡ ከተዘጋጀ በኋላ ለኮሚቴው Aባላት ቀርቦ
ውይይት መደረግ Aለበት፤ ሪፖርቱ ወይም የውሳኔ ሓሳቡ በትክክል
በኮሚቴ Aባላት የተደረሰበት መደምደሚያ መሆኑ መጣራትና መግባባት
ላይ መደረስ Aለበት፡፡
3) በተዘጋጀው የረቂቅ ሕግ ምርመራ ሪፖርትና ውሳኔ ሓሳብ ላይ የኮሚቴ
Aባላት ስምምነት ላይ ከደረሱ በምክር ቤቱ Aጀንዳ Eንዲያዝለት ይደረጋል፤
4) በምክር ቤቱ Aጀንዳ ከተያዘ በኋላ በረቂቅ ሕጉ ምርመራ ሪፖርትና ውሳኔ
ሓሳብ ላይ በምክር ቤቱ ውይይት ይደረጋል፡፡
5) በምክር ቤቱ የውይይት ሂደት የኮሚቴው Aባላት ካልሆኑ የምክር ቤቱ
Aባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች Eና ሓሳቦች በኮሚቴው ሰብሳቢና Aባላት
Eንዲሁም ሕጉን ካመነጨው ተቋም ምላሽና ማብራሪያ ይሰጣል፡፡
6) በረቂቅ ሕጉ ላይ የተሰጠው ምላሽና ማብራሪያ Eንዲሁም ውይይቱ በቂ
መሆኑ በምክር ቤቱ ከታመነ በድምፅ ይወሰናል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

36. ሁለተኛና ሦስተኛ ንባብ
1) በመጀመሪያ ንባብ ወቅት ረቂቅ ሕጉ ላይ በቂ ውይይት ተደርጓል ተብሎ
በAፈጉባኤው ሲታመን ወይም ሞሽን ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ ረቂቅ ሕጉ
ለዝርዝር ምርመራ ወደ ቋሚ ኮሚቴ ሊመራ ይችላል፡፡
2) ረቂቅ ሕጉ ወደ ቋሚ ኮሚቴ ሳይመራ ወደ ሁለተኛ ንባብ Eንዲሸጋገር
የሚጠይቅ ሞሽን ለምክር ቤቱ ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ ምክር ቤቱ በቀጥታ
ወደ ሁለተኛ ንባብ ተሸጋግሮ ዝርዝር ውይይት ካደረገ በኋላ Aስፈላጊውን
ውሳኔ ሊያሳልፍ ይችላል፡፡
3) በሁለተኛ ንባብ ወቅት ዝርዝር ውይይት ይካሄዳል፤ በቀረበው ረቂቅ ሕግ
ወይም ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ ላይ የማሻሻያ ሞሽን ማቅረብ ይቻላል፡፡
4) በሁለተኛ ንባብ ወቅት የቀረበው ማሻሻያ ሞሽን ተቀባይነት ካገኘና
ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋል ተብሎ በምክር ቤቱ ከታመነ፣ ረቂቅ ሕጉ
Eንደገና Eንዲታይ ወደ ኮሚቴ ይመራል፡፡
5) ረቂቅ ሕጉ በድጋሚ የተመራለት ቋሚ ኮሚቴ በተነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች
ላይ የመጨረሻ ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳቡን ሦስተኛ ንባብ ተብሎ
በሚታወቀው ሂደት ለምክር ቤቱ ያቀርባል፡፡
6) በቀረበው ሪፖርትና የውሳኔ ሓሳብ ላይ ምክር ቤቱ በቂ ውይይት ካካሄደ
በኋላ ውሳኔ ይተላለፋል፤ ምክር ቤቱ ረቂቅ ሕግ ሲያፀድቅ ክርክር
በተደረገባቸው Aንቀጾች ላይ Aንቀጽ በAንቀጽ ውሳኔ ያስተላልፋል፤
በመጨረሻም በረቂቅ ሕጉ በጠቅላላው ድምፅ በመስጠት ሕግ ሆኖ
Eንዲፀድቅ ይወሰናል፡፡
37. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተቀባይነት ስላላገኘ ረቂቅ ሕግ
1) ቋሚ ኮሚቴ የተመራለትን ረቂቅ ሕግ ከመረመረና ከባለሙያ፣ ከAስረጂ
Eንዲሁም ከሕዝብ ውይይት ሓሳብ ከሰበሰበ በኋላ ሕጉ መሠረታዊ ችግር
Aለበት ብሎ ካመነ ጉዳዩን ለAፈጉባኤው በማሳወቅ ረቂቅ ሕጉ ተስተካክሎ
Eንዲላክለት ለሚመለከተው Aካል ሊመልሰው ይችላል፡፡
2) በዚህ Aንቀጽ መሠረት መሠረታዊ ችግር Aለበት ለማለት፡ሀ) ከሕገ መንግሥት ጋር የሚጋጭ፤
ለ) ከፖሊሲ ጋር የሚጋጭ፤
ሐ) Aስቀድሞ በሕግ የተሸፈነ፤
መ) ለማስፈጸም Aስቸጋሪ የሆነ ወ.ዘ.ተ.
ችግር ያለበት መሆን Aለበት፡፡
3) ለመምሪያ/ጋይድላይን 37(1) Eና 37(2) Aፈጻጸም፣ ረቂቅ ሕጉ
በሚኒስትሮች ምክር ቤት በኩል ከቀረበ ጉዳዩ የሚመለከተው የጠቅላይ
ሚኒስትር ጽሕፈት ቤትን ነው፤ ረቂቅ ሕጉ የቀረበው በዴሞክራሲ
ተቋማት ወይም በሌላ ቀጥታ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ረቂቅ ሕግ
የማቅረብ ሥልጣን ባለው Aካል ከሆነ ጉዳዩ የሚመለከተው ረቂቅ
Aቅራቢውን ተቋም ነው፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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38. የፀደቀ ሕግ ለፕሬዚዳንት ፊርማ ስለማቅረብ
1) Aፈጉባኤው በምክር ቤቱ የፀደቀን ሕግ በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 57
መሠረት ለሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት ለፊርማ ያቀርባል፡፡
2) ፕሬዚዳንቱ የቀረበለትን ሕግ በAሥራ Aምስት ቀናት ውስጥ በመፈረም
ለAፈጉባኤው ይመልሳል፡፡
3) ፕሬዚዳንቱ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ካልፈረመ ሕጉ በሥራ ላይ
ይውላል፤ በዚህ መሠረት በሥራ ላይ የሚውል ሕግ በAፈጉባኤው ስምና
ፊርማ በነጋሪት ጋዜጣ ታውጆ Eንዲወጣ ይደረጋል፡፡
39. የቴክኒክ Eርማት
1) ሕጉ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከመውጣቱ በፊት Aስፈላጊ የሆኑ
የቴክኒክ Eርምቶች በAፈጉባዔው ጽሕፈት ቤት ሕግ ባለሙዎች Aማካይነት
ሊከናወኑ ይችላሉ፡፡
2) በዚህ ደረጃ የሚከናወነው የቴክኒክ Eርማት የሕጉን ይዘት የማይነካ
ይሆናል፤ የቴክኒክ Eርማት ወሰኑ የይዘት ጉዳዮችን Aይመለከትም፤
ዓላማውም ገጽን፣ ቀንን፣ በነጋሪት ጋዜጣ የላይኛው ክፍል የሚመለከቱ
የሕጉ ረዥም ርEስና የAጭር ርEስ Aጻጻፍ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል፡፡
3) የሕጉን Aጠቃላይ ቅርጽ በተመለከተ በዚህ ማኑዋል መምሪያ/ጋይድላን
129 መሠረት Eንደሁኔታው ርEስ፣ ምEራፍ፣ ክፍል፣ ንUስ ክፍል፣
Aንቀጽ በተዋረድ በትክክል ስለመጻፋቸው፤ የፊደል ድምቀት፣ የፊደል
መጠን፣ Aሰማመር፣ በEንግሊዝኛ ቅጂው ላይ በካፒታል መጀመርና መጻፍ
ያለባቸው ስለመጻፋቸው፤ የAማርኛና Eንግሊዝኛ ቅጂዎች ስለመጣጣቸው፤
Aባሪዎችና ሠንጠረዦች የሚገኙበት ሕግ በትክክል ከዋናው ሕግ ክፍል
ጋር ስለመጣጣሙ፤ የድንጋጌዎች Eርስ በርስ ማጣቀሻ በትክክል
ስለመመላከቱ፣ የሚጸናበት ጊዜ በትክክል ስለመጻፉ፣ የፈራሚው Aካል
ስም በትክክል ስለመስፈሩና የመሳሰሉት በቴክኒክ Eርማት Eንዲስተካከሉ
ይደረጋል፡፡
4) ለቴክኒክ Eርማት Aስፈላጊ ሲሆን በዘርፉ የሙያው Eውቀት ያላቸውን
ተቋማት/ባለሙያዎች ምክር EንደAስፈላጊነቱ ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡
5) የEርማቱ ዓይነት የቴክኒክ ወይም የይዘት ጉዳይ ስለመሆኑ Aሻሚ ከሆነ
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት፣ ፌዴራል ጠቅላይ Aቃቤ ሕግ Eና
Aቅራቢው ተቋም ምክረ-ሓሳብ መጠየቅ Aለባቸው፡፡
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ንUስ ክፍል ስድስት
ሕትመት፣ ስርጭት፣ ተደራሽነት፣ ክትትልና ቁጥጥር
40. ሕግን ስለማሳተም
1) በምክር ቤቱ የፀደቀ ሕግ በAፈጉባኤው Aማካኝነት በፌዴራል ነጋሪት
ጋዜጣ ይታተማል፡፡
2) በምክር ቤቱ ውሳኔ መሠረት ሕጉ በAማርኛና በEንግሊዝኛ ቅጅዎች
ተዘጋጅቶ ወደ ማተሚያ ቤት ይላካል፡፡
3) የምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት የሕጎችን ትርጉምና ሕትመት ይከታተላል፡፡
41. ሕግን ስለማሰራጨት
1) ሕጉ Eንዲወጣ ያመነጨው Aግባብ ያለው Aካል የወጡ ሕጎችን ተደራሽ
ያደርጋል፤ ወይም በሚመለከተው Aካል ተደራሽ Eንዲሆኑ ያደርጋል፡፡
2) የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጡ ሕጎች በAግባቡ Eየተሰራጩ
ስለመሆናቸው Aስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፡፡
3) ሕጉን ያመነጨው Aካል ወይም የሚመለከተው Aግባብ ያለው Aካል
ማሰራጨቱን ጉዳዩ የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ክትትል ያደርጋል፡፡
42. የሕጎችን ዝርዝር ስለመያዝ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየዓመቱ የሚወጡ ሕጎችን፡1) ዝርዝር Aደራጅቶ በግዙፍ ቅጂና Eና በሶፍት ቅጂ ይይዛል፤ ለፌዴራል
ጠቅላይ Aቃቤ ሕግም ይልካል፤
2) የሚመለከታቸው Aካላት ሕጉን Eንዲያውቁት ያደርጋል፡፡
43. ክትትልና ቁጥጥር
1. Eያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም በውክልና
የወጡት ሕጎች፡ሀ) በAግባቡ መፈጸማቸውን፤
ለ) የተፈለገውን ዓላማ ማሳካታቸውን ወይም ውጤት ማምጣታቸውን፤
ሐ) Aዎንታዊ ወይም Aሉታዊ የAጭርና የረጅም ጊዜ ተጽEኗቸውን፤
በሚመለከት ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋል፡፡
2. ሕጐች ከፀደቁበት Eለት Aንስቶ ከሦስት Eስከ Aራት ዓመት ባለው ጊዜ
ስለሕጉ Aፈጻጸም ሪፖርት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የክትትልና
ቁጥጥር Aካል ሊቀርብ ይገባል፡፡
3. Aንድ Aዋጅ ተፈፃሚ ከመሆኑ ባሻገር፣ በመግቢያው ወይም ዓላማ በሚል
ርEስ በAዋጁ በተደነገገው መለኪያነት ያስከተለው የAጭርና የመካከለኛ
ጊዜ ውጤት (outcome) መገምገም Aለበት፡፡
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4. ከላይ በመምሪያ/ጋይድላይን 43(2) Eና 43(3) መሠረት ከተደረገ ግምገማ
በመነሳት፣ የሕጎች Aፈፃፀም Eንዲሁም ሕጎቹ በAምስት፣ በAሥር፣
ወዘተ… ዓመታት ጊዜ ያስከተሉት የረጅም ጊዜ ውጤት ግምገማ (impact
assessment) ከቀጣይ የሕግ ማሻሻያና ምርመራ ጋር ትስስር Eንዲኖረው
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
5. ከላይ በዚሁ መምሪያ ንUስ ቁጥር (2)፣ (3) ወይም (4) መሠረት
በሚቀርብ ሪፖርት መነሻት የሚመለከተው Aካል ዝርዝር ጥናት ማድረግ
ወይም በቀረበው መነሻነት Aቅጣጫና ውሳኔ ማሳለፍ Aለበት፡፡
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ክፍል ሦስት
በማርቀቅ ሂደት የሚከናወኑ ተግባራት
(መምሪያ/ጋይድላይን 44 Eስከ 90)

የሕግ ማርቀቅ ተግባር በብቁ ባለሙያ ሊሠራ Aለመቻሉ Eና ይህን ባለሙያ
ሊረዳ የሚችል ማኑዋል Aለመኖሩ ትልቁ የሕግ ጥራት መጓደል ምክንያት ሆነው
መጠቀስ የሚገባቸው ናቸው፡፡ ከዚህ ባሻገር የሕግ ማርቀቅ ሥርዓቱ የሚመራበት
ወጥ Eና የተቀናጀ ሥርዓት Aለመኖር፣ ተቋማት ለሕግ ማርቀቅ ሥራ ተገቢውን
ትኩረትና ጥንቃቄ ለማድረግ Aለመቻላቸው፣ Eንዲሁም Eነዚህ ሁሉ ችግሮች
ባሉበት ሁኔታ የተዘጋጀ ረቂቅ የሚታረምባቸው ተቋማት በሚገባ ተደራጅተው
ያልነበሩ መሆናቸው በሕግ ጥራት ላይ ትልቅ ተፅEኖ ሲያሳርፉ ቆይተዋል፡፡
የሕግ ማርቀቅ ሥራ ሙያዊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በልዩ ትኩረት ትምህርት
Eየተሰጠበት ሊስፋፋ የሚገባው መሆኑ Eንደተጠበቀ ሆኖ ይህ ሙያዊ ተግባር
የሚመራበት የAረቃቀቅ ማኑዋል ጠቀሜታ Eጅግ ከፍተኛ ነው፡፡
በሕግ ማርቀቅ ሥራ የተሰማራ ሰው ሙያዊ ኃላፊነቱንና ግዴታውን
በተገቢው ሁኔታ Eንዲወጣ የሚረዱ የማርቀቅ ሂደት ተግባራት ምን Eንደሆኑ
በማኑዋሉ ሦስተኛ ክፍል Eንመለከታለን፡፡ የሕግ Aረቃቀቅ ዘዴዎች/ቴክኒኮች
ደግሞ በማኑዋሉ Aራተኛ ክፍል ቀርበዋል፡፡ በሕግ Aወጣጥ ቴክኒክ መበልፀግ
ወሳኝ ቢሆንም ሕግ ማርቀቅ የሕይወት ክፍል የሚሆነው ሕግን በማርቀቅ ነው፤
ብዙ ሕጎችን ባረቀቅን ቁጥር የተሻለ ክህሎት የተሻለ Eውቀት Eያገኘን
Eንሄዳለን፡፡
የዚህ መመሪያ ሦስተኛና Aራተኛ ክፍሎች ዓላማ ለሕግ ማርቀቅ Aስፈላጊ
የሆኑ መደበኛ መስፈርቶች፣ ደንቦች፣ ዘዴዎችና ሥርዓቶችን ለAርቃቂዎች
ማቅረብ ነው፡፡ Aርቃቂው የሕግ ማርቀቅ ሥራውን ከመጀመሩ Aስቀድሞ
Eንዲሁም በማርቀቅ ሂደት ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች በዘህ ሦስተኛ የማኑዋሉ
ከፍል ተገልፀዋል፡፡

ንUስ ክፍል Aንድ
የማኑዋሉ Aስፈላጊነት፣ ግብና ወሰን

44. የማኑዋሉ Aስፈላጊነት
1) በAግባቡ የተቀረጸ መምሪያ/ጋይድላይን የሕግ Aረቃቀቅ ዘዴው ወጥነት
Eንዲኖረው AስተዋጽO ከማድረጉ በተጨማሪ የሚዘጋጀው ሕግ ግልጽ፣
ቀላል፣ የማይጣረስ፣ የተቀናበረና በቀላሉ ሊረዱትና ሊጠቀሙበት
የሚቻል Aንዲሆን ያደርጋል፡፡ ስለሆነም የሕጉ የመጨረሻ ተጠቃሚዎች
መብታቸውንና ግዴታቸውን በተሻለ መልኩ የተረዱና የሚጠቀሙ
Eንዲሆኑ ያደርጋቸዋል፡፡
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2) በማኑዋል የሚመራ የሕግ ማርቀቅ ሥራ ውጤት በጥሩ መልኩ የተረቀቀ
ሕግ ይሆናል፤ ይህም Aግባብነት ያለውን ፖሊሲ በቀጥታ ተግባራዊ
ወደሚሆን ሕግ Eንዲተረጎም በማድረግ በሀገሪቱ የሚፈለገው የማህበራዊ
ፖለቲካዊና Iኮኖሚያዊ ለውጥ Eንዲጎለብት ያደርጋል፡፡
3) የሕግ ማርቀቅ ዘዴዎች በመምሪያ/ጋይድላይን መልክ ሲዘጋጁ
Aርቃቂዎች ስህተት Eንዳይፈጽሙና የሕግ ረቂቆችን በፍጥነትና
በተቀላጠፈ መልኩ Eንዲረቀቁ ይረዳሉ፡፡
4) በረቂቁ ችግር ምክንያት ሕጎችን በተደጋጋሚ ማሻሻል የተለመደ ሲሆን፣
ግልጽ የAረቃቀቅ ዘዴና ሥርዓት ማውጣት Eነዚህን ችግሮች በመቀነስ
ጥራት ያለው ረቂቅ Eንዲዘጋጅ ይረዳል፡፡
5) የሥርዓት ብልሽት የሕግ ረቂቁ ላይ በሚፈጠሩ መቃረኖች፣ ክፍተቶችና
ያልተሟሉ ሓሳቦች ሊፈጠር የሚችል ሲሆን Eነዚህን ክፍተቶችና
መቃረኖች ማስወገድ ወይም መቀነስ Eንዲሁም ሕጉን AለAግባብ ጥቅም
ላይ ማዋልን መቀነስ የዚህ ማኑዋል ሌላው ጥቅም ነው፡፡
45. ግብ
የሕግ የበላይነትን ማስፈን በሚለው Aጠቃላይ ዓላማ ሥር ይህ ማኑዋል
በIትዮጵያ የሕግ Aረቃቀቅ ዘዴዎችና ሥርዓቶችን ወጥነትን የማጎልበት
ዓላማ ያለው ሲሆን ለIትዮጵያ ማህበራዊ፣ Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ
Eድገትና ትራንስፎርሜሽን AስተዋጽO ያደርጉ ዘንድ የሚወጡ ሕጎችን
ጥራትና ውጤታማነት ያረጋግጣል፡፡
46. ወሰን
ይህ ማኑዋል በመሠረታዊነት የሚመለከተው Aዋጆችን ይሆናል፡፡ ሆኖም
ግን Aጠቃላይ የማርቀቅ ዘዴዎች ሥርዓቶችን ስለሚያካትት፣ ማኑዋሉ
ደንቦችና መመሪያዎችን (regulations and directives) ለማርቀቅም ሥራ
ላይ ሊውል ይችላል፡፡ በሌላ በኩል መመሪያው ማንኛውንም የፌዴራልም
ሆነ የክልል Aርቃቂ ታሳቢ ያደረገ ነው፡፡

ንUስ ክፍል ሁለት
የቅድመ ማርቀቅ ተግባራት
Aንድ የሕግ Aርቃቂ ባለሙያ ተፈላጊውን የሕግ ረቂቅ መጻፍ ከመጀመሩ በፊት
የሚከተሉትን ከመምሪያ 47 Eስከ 53 የተመለከቱ ተግባራት ያከናውናል፡፡
47. ከባለጉዳዩ ጋር ጥልቅ ውይይት ማድረግ
1) Aርቃቂው የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን (drafting instruction) የሰጠውን
የመንግሥት የሥራ ኃላፊ ወይም ሕግ Aመንጭ ተቋም ፍላጎት ለመረዳት
ጥልቅ ውይይት ከIንስትራክሽን ሰጪው ጋር ማድረግ Aለበት፡፡
2) Aርቃቂው በውይይት ወቅት ጥሩ Aዳማጭ በመሆን Iንስትራክሽን
ሰጭውን/ባለጉዳዩን ማስተናገድ ይኖርበታል፡፡
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3) ከማዳመጥ ቀጥሎ በሰማቸው ነገሮች ላይ በመመሥረት በውይይት ወቅት
የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን ሰጭው በቃል የተናገረውን ብቻ ሳይሆን
ከተነገሩት ነገሮች ጀርባ ያሉትን ችግሮች ሊያመጡ የሚችሉ ጥያቄዎች
ለIንስትራክሽን ሰጭው ግልጽ በሆነ መንገድና በAክብሮት ማቅረብ
Aለበት፡፡
4) በውይይቱ ወቅት የሕግ Aርቃቂው ከባለጉዳዩ በተገለጸውና በውይይቱ
ግልጽ ከሆኑት ጉዳዮች Aንፃር Eርሱ የሚያያቸውን ሕግ ነክ፣
Aስተዳደራዊና በሕይወት ሊገጥሙ ወይም ሊነሱ የሚችሉ ተግዳሮቶችንና
ችግሮችን ለባለጉዳዩ ማሳየት፣ ማስረዳት Aለበት፡፡
48. የረቂቅ ሰነዱን ተደራሽ ማወቅ
1) Aርቃቂው የሕግ ሰነዱ ተደራሽ ማን Eንደሆነ በማወቅ የሕግ ሰነድ ማርቀቅ
Aለበት፡፡
2) የሕግ Aርቃቂ ባለሙያ የሚጠቀምባቸው ቃላት፣ ሐረጎችና ጽንሰ ሓሳብ
(ኮንሴፕት) በተቻለ መጠን በተደራሹ ኅብረተሰብ ወይም Aካል የተለመዱና
ተቀባይነት ያላቸው መሆን Aለባቸው፡፡
3) Aርቃቂው የተደራሹን Eምነት ወይም ባህል Aስመልክቶ የሚጠቀማቸው
ቃላት፣ ሐረጎችና ጽንሰ ሓሳብ በኅብረተሰብ ባህል ወይም ወይም Eምነት
ላይ ችግር Eንዳይፈጥሩ ጥንቃቄ ማድረግና በተባለው ኅብረተሰብ ወይም
Aካል ተቀባይነት ያላቸው መሆኑን ተረድቶ መጠቀም Aለበት፡፡
4) Aርቃቂው ተደራሹን ኅብረተሰብ ወይም Aካል በማወቅ የሚጠቀምባቸው
ቃላት፣ ሐረግ፣ ጽንሰ ሓሳቦች Eንደዚሁም የሕጉ Aጻጻፍ፣ መዋቅራዊ
Aደረጃጀት፣ ሕጉ ከሌሎች ሕጎች ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት Eና Eርስ
በርስ መጣቀስ ሕጉን ለመረዳት ግልጽ፣ ለማስተዳደር ምቹ፣ ውስብስብነት
የሌላቸው፣ መደናገርን የማይፈጥሩ፣ ለማስፈጸም ምቹ ስለመሆናቸው
ጥንቃቄ ማድረግ Aለበት፡፡
49. የEውነታ (ፋክት) Eና የሕጎች ምርምር
1) የሕግ Aርቃቂ ባለሙያ የማርቀቅ ሥራ ከመጀመሩ በፊት ሊወስዳቸው
ከሚገባቸው ወሳኝ Eርምጃዎች መካከል Eንዲሠራ የተፈለገውን ሕግ
በተመለከተ ጥልቅ ጥናቶችን ማድረግ ነው፤ የጥናት ሰነዶች በሁለት
ሊከፈሉ የሚችሉ ሲሆን የመጀመሪያው የጥናት መስክ የሕግ ረቂቁ
Eንዲሸፍነው በተፈለገው ጉዳይ ያሉትን Eውነታዎች/ፋክት የተመለከተ
ነው፡፡
2) ከEውነታ (ፋክት) Aንፃር የሕግ Aርቃቂው በሚከተሉት ሓሳቦች ላይ
Aትኩሮ ምርምር ማድረግ Aለበት፡ሀ) ሕግ Eንዲረቀቅለት ጠያቂው Aካል የተቸገረበት ወይም የሕግ ሽፋን
ያስፈልገኛል ስለሚላቸው ጉዳዮች ጥልቅ ጥናትና ግንዛቤ የማግኘት
ሥራ፤
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ለ) Eንዲረቀቅ የተፈለገውን ሕግ Aስመልክቶ Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ
መረጃዎች፣ ምን ምን Eንደሆኑና የት Eንደሚገኙ ማወቅ፤
ሐ) የፌዴራልም ሆነ የሌሎች ክልሎች መሥሪያ ቤቶች Aሁን በሕጉ
ረቂቅ Eንዲፈታ ወይም Eንዲሸፈን ከሚፈልጉት ሓሳብ Aንፃር
የAሠራርና የወሰዷቸው Eርምጃዎች ካሉ Eነሱን ማጥናት፡፡
3) ከEውነታ (ፋክት) ምርምር በመነሳት የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማድረጉ የግድ
Aስፈላጊ ከሆነ፣ Aርቃቂው የሕግ ምርምርን በሚመለከት፣
ሀ) Eንዲረቀቅ በተፈለገው ሕግ መስክና ተቀራራቢ ጉዳዮችን Aስመልክቶ
(በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ) የወጡ ሌሎች ሕጎች፣ የፍርድ ቤት
ውሳኔዎች Eና Aስተዳደራዊ ውሳኔዎች መመሪያዎች ምን ምን
Eንደሆኑ ማወቅና ማጥናት፣
ለ) የታሰበውን የሕግ ረቂቅ Aፈጻጸም በተመለከተ Eንዴት ተፈጻሚ
Eንዲሆን Eንደተፈለገ በግልጽ መረዳት፤ ማለትም Aዲስ Aስፈጻሚ
Aካል ይፈጠር Eንደሆነ ወይም ተቋቁሞ ያለ Aካል ሊፈጽመው
የሚችል Eንደሆነ ለይቶ መረዳት፣
ሐ) Eንዲረቀቅ የሚፈለገውን ሕግ Aስመልክቶ የሕገ መንግሥቱን
Aንቀጽ
(Aንቀጾች)
Eንደዚሁም
Iትዮጵያ
የተቀበለቻቸውን
የሁለትዮሽ፣ Aህጉራዊ ወይም ዓለም Aቀፋዊ ስምምነት መረዳት፣
መ) በዚህ ንUስ ክፍል፣ ከላይ የተመለከቱትን Aስመልክቶ ሕግ
Aርቃቂው ማገናዘቢያዎች (checklist) በማውጣት ለEያንዳንዱ ጉዳይ
ትኩረት መስጠት
Aለበት፡፡
50. ምርምርና የፋይዳ/ውጤት ዳሰሳ ጥናት
1) Aርቃቂው የሚወጣው ሕግ በሚከተሉት ላይ ሊያስከትል የሚችለውን
ፋይዳ/ውጤት የሚዳስስ ጥናት መነሻ ማድረግ Aለበት፡፡
2) Aርቃቂው የሕግ ማርቀቅ ሥራውን ከመጀመሩ በፊት Aጠቃላይ ምርምር
ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል፡፡
3) ይህም ምርምር ረቂቁን በጠየቀው ተቋም ወይም በAርቃቂው መ/ቤት
በተቀጠሩ ገለልተኛ ተመራማሪዎች፣ ወይም በምርምር ተቋሞች፣
ዩኒቨርሲቲዎች፣ Iንስቲትዩቶችና ድርጅቶች ሊካሄድ ይችላል፡፡
4) ምርምሩ በተለያዩ ማኅበረሰባዊ ደረጃዎች Eንዲካሄድ መደረግ Aለበት፡፡
5) ምርምሩ የተለያዩ መብቶችና ጥቅሞችን ማለትም ሰብዓዊ መብቶች
Aከባበር፣ የመልካም Aስተዳደር መስፈን ጉዳዮችን፣ የAካባቢ ጥበቃን፣
ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ወዘተ ማካተት Aለበት፡፡
6) ምርምሩ በምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ጭምር ተደግፎ የሕጉን Aስፈላጊነት
Eና በብሔራዊ Iኮኖሚ ላይ ያለውን Aንድምታ፣ ሊያስከትል የሚችለውን
ወጪ ትንተና፣ የበጀት ምንጭ ጭምር Eንዲያመላክት መደረግ Aለበት፡፡
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7) Aርቃቂው በምርምር ሥራዎች መታቀፍ Aለበት፤ ነገር ግን Aርቃቂው
ለማርቀቅ ሥራው Aስቀድመው የተደረጉ የጥናት ሪፖርቶችን Eንዲጠቀም
የታዘዘ Eንደሆነ በEነዚያ ዘርፎች ሌላ ጥናት ማድረግ ሳያስፈልግ ጥናቶቹን
በመጠቀም የማርቀቅ ሥራውን መጀመር ይችላል፡፡
8) Aርቃቂው የምርምር ሥራ ውጤትን በመጠቀም ረቂቅ ሕጎች በማዘጋጀት
የምርምር ውጤት የሆነውን ምክንያት ለረቂቁ ድንጋጌ መሠረታዊ
ምክንያት በማድረግ ማስደገፍ Aለበት፡፡
9) Aርቃቂው የምርምር ውጤት ወይም ግኝት የሆኑ የሕዝብ Aስተሳሰቦችንና
የመንግሥት ፖሊሲዎችን በሕግ ረቂቅ ውስጥ Aካቶ ችግሮችን ለመፍታት
በጥንቃቄ መሥራት Aለበት፡፡
10) Aርቃቂው ከሕግ ረቂቅ ዝግጅት ሥራ Aስቀድሞ፣ ለሕግ ረቂቁ የምርምር
ሥራ Aስፈላጊ መሆኑንና የሕግ ማርቀቅ ሥራ ከምርምር ተነጥሎ ሊሠራ
የማይችል መሆኑን መረዳት Aለበት፡፡
51. የቅድመ-ሕግ ማርቀቅ ምርምር የፖሊሲ ይዘት
ከፖሊሲዎች ጋር በተያያዘ የሚደረግ የምርምር/ጥናት ሥራ፡ሀ) ሊተገበር የተፈለገውን ፖሊሲ ዓይነትና ወሰን፣
ለ) ሊተገበር ከተፈለገው ፖሊሲ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ዝምድና
ያላቸው ሌሎች ፖሊሲዎች መኖር Aለመኖራቸውን፣
ሐ) ለፖሊሲው መጽናት የሚረዱ Aማራጮችን፣
መ) የፖሊሲው ተፈጻሚነት በተጻፈ ሕግ ወይም በሌላ መንገድ መሆን
Eንዳለበት የሚያመለክቱ Aማራጮችን፣
ሠ) ፖሊሲው በAዋጅ ወይም በተከታይ ሕግ (ለምሳሌ ደንብ) መካተቱን
መዳሰስ Aለበት፡፡
52. ችግር ፈች የቅድመ-ሕግ ማርቀቅ ምርምር ይዘት
ችግሮችን በተመለከተ፣ የምርምር ሥራ፣
ሀ) በዓይነት፣ ወሰን፣ የጊዜ ልዩነት Eንዲሁም ረቂቅ ሕጉ ከሚያስከትለው
ውጤት Aኳያ ችግሩን በመፍታት ረገድ ያለውን Aስፈላጊነት በትክክል
መተንተን፣
ለ) Aንዳንድ ጊዜ ችግሮች በተሳካ መልኩ በሌሎች ፈጻሚዎች መፍትሔ
ሊያገኙ Eንደሚችሉ በማጤን፣ ችግሩን ለመፍታት የመንግሥት Eርምጃ
ተገቢ መሆኑን መወሰን፣
ሐ) የመንግሥት Eርምጃ ተገቢ ከሆነ ለችግሩ የተጻፈ ሕግ Eንዲሁም ከተጻፈ
ሕግ ውጭ የሆኑ Aማራጮችን በመለየት፤ የEያንዳንዱን Aማራጭ
ጥቅሞች ከውጤታማነት፣ ወጪ ቆጣቢነት፣ ትርፋማነት፣ ተግባራዊነት
Eና ተመሳሳይ መመዘኛዎች Aኳያ ማጥናት፣
መ) ሕግ ማውጣት በመንግሥት የተመረጠ Eርምጃ ከሆነ፣ ጉዳዩ በሥራ
ላይ ባሉ ሕጎች ሊፈታ Eንደማይችል ማረጋገጥ፣
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ሠ) ድግግሞሽን (frequency)፣ ማለትም ከቀዳሚው ሕግ Aንፃር ያለውን
የጊዜ ልዩነት ማጤን፣
ረ) የተሻለው የሕግ ዓይነት Aዋጅ ወይም ደንብ መሆኑን መለየት
Aለበት፡፡
53. በፖሊሲ ጭብጦች ላይ ስለሚሰጡ ውሳኔዎች
1) Aርቃቂው በረቂቁ ሊተገበር የታሰበውን ፖሊሲ መረዳት Aለበት፡፡
2) የሚመረጡትን የፖሊሲ Aማራጮች መወሰን ያለበት መንግሥት በመሆኑ
Aርቃቂው በማንኛውም የፖሊሲ ጭብጥ ላይ የሚፈለገውን ያህል
ማብራሪያና ውሳኔዎችን መፈለግና ማግኘት Aለበት፡፡

ንUስ ክፍል ሦስት
የረቂቅ ንድፍ ዝግጅትና ከባለድርሻ Aካላት ጋር ምክክር
54. የረቂቅ ንድፍ (sketch) ማዘጋጀት
1) Aርቃቂው Eንዲረቀቅ የተፈለገውን ሕግ ንድፍ (sketch) መዘርጋት ወይም
ማዘጋጀት ያለበት ሲሆን፣ በዚህ ውስጥ የሚፈለጉት የሕጉ መልEክቶች
በግልጽ መታወቅና Eንዴትና በረቂቅ ሕጉ ውቅር ውስጥ በየትኞቹ ክፍልና
ቅደም ተከተል መሥፈር Eንዳለባቸው ማስቀመጥ Aለበት፡፡
ለምሳሌ፡ Aንድ Aርኪቴክት ለሚሠራው ሕንፃ በሓሳቡ ብዙ ነገሮችን
ካወጣና ካወረደ Eንደዚሁም ከባለሕንፃው ተገቢውን መረጃ ከሰበሰበ፣
ሕንፃው ስለሚሠራበት ቦታ ጥናት ካደረገና Eንዲሠራ የተፈለገውን ሕንፃ
የሚመለከቱ ሕጎችን መመሪያዎችን ካጠና በኋላ ቀጣዩ ሥራው ለሕንፃው
“ንድፍ” ወይም “ስኬች” ማዘጋጀት ዋናው ቀጣይ ሥራው ነው፤ የሕግ
Aርቃቂው ሥራም ከዚህ ጋር ብዙ ተመሳሳይነት Aለው፡፡
2) ለሕግ Aውጪ፣ ለAስፈጻሚ፣ ለተርጓሚ፣ ለAንባቢውና ለተጠቃሚው
Eያንዳንዱ ቃልና በAጠቃላይ የሕጉ ሰነድ Aወቃቀር ምቹ Eንዲሆን
በግልጽ የሕጉ መልEክቶች በመግቢያነት፣ በመለኪያነት Eና በመስፈሪያነት
የሚያገለግሉ ክፍሎች ወይም Aንቀጾች ከሕግ Aርቃቂው AEምሮ ቀጥሎም
በረቂቅ ሕጉ ንድፈ ሓሳብ መስፈር Aለባቸው፡፡
3) ሰፊና ብዙ ጉዳዮችን ለሚመለከቱ የሕግ ረቂቆች፣ የሕጉ ረቂቅ ንድፈ
ሓሳብ በጽሁፍ መዘጋጀት Aለበት፤ ሆኖም ግን በጣም Aጭር ለሆኑ የሕግ
ረቂቆች ንድፍ ሓሳብ በጽሑፍ ማዘጋጀት ላያስፈልግ ይችላል፡፡
4) የሕግ ረቂቅ ንድፈ-ሓሳብ ማዘጋጀት Aርቃቂውን ከAንዱ ሓሳብ ወደሌላው
ሓሳብ
ከመንከራተት
የሚያድነው
ስለሆነ
ለሓሳብ
ጥራት፣
ለሚጠቀምባቸው ቃላት መረጣ፣ ያንን ክፍል ወይም ይዘት በተመለከተ
መረጃዎችን (resource) ለመፈለግና ለማግኘት Eድል ይፈጥራል፡፡
5) የሕግ ረቂቅ ንድፈ ሓሳብ ማዘጋጀት የሕጎቹ ክፍል በጥራትና በተሻለ
ውስጣዊ ቅንጅት Eንዲሠራ ያስችላል፤ በተጨማሪም Aንዱ ክፍል ከቀጣዩ
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ክፍል ጋር ሊኖረው ስለሚገባው ውስጣዊ ጉድኝት፣ መስተጋብርና ፍሰት
የተሻለ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡
6) ረቂቁ ከAርቃቂው Eጅ Eስከሚወጣ ድረስ ሌሎች ለውጥ የሚፈልጉ
ሓሳቦችና መረጃዎች ሲገኙ Eነርሱን በተገቢ ቦታቸው ለማስገባት ወይም
ለመቀበል Eንዲሁም የሚዘጋጀውን የሕግ ሰነድ ግልጽነት፣ ጥራትና
ውጤታማነት የሚያጎለብቱ ግብዓቶችን ለማካተት የረቂቅ ሕግ ንድፈ
ሓሳብ ማዘጋጀት Aመቺ ይሆናል፡፡
7) Aርቃቂው ሥራውን መጀመር ያለበት የሕጉን ንድፍ በማዘጋጀት ነው፤
የረቂቅ ሕግ ንድፍ ለማዘጋጀት Aርቃቂው የሚከተሉትን የተለመዱ
Aሠራሮች መጠቀም Aለበት፡ሀ) የረቂቁን Aጠቃላይ AርEስተ ጉዳዮች ደረጃ በደረጃ ማውጣት፤
ለ) ለEያንዳንዱ AርEስተ ጉዳይ ክፍል ርEስ መስጠት፤
ሐ) በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ለጎደሉ ክፍሎች ክፍተት መስጠት፡፡
8) ሕጎች በይዘት በጣም ሊለያዩ ስለሚችሉ Aንድ ወጥ የሆነ ሞዴል የሕግ
ረቂቅ ንድፍ (outline) ማቅረብ Aስቸጋሪ ቢሆንም በEዝል (Annex) 1
የተመለከቱት የAርEስተ ጉዳይ ንድፎች ለመነሻነት ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡
55. የማብራሪያ ዓላማ
1) የማብራሪያ ማስታወሻ ዓላማ ከረቂቁ ዋና ድንጋጌዎች በስተጀርባ ያለውን
ምክንያት Aንባቢዎች Eንዲረዱት ማድረግ፣ Eንዲሁም የቀረቡትን ሕጎች
ለመተርጎም ይረዳ ዘንድ የAርቃቂውን ሓሳብ Aጉልቶ ማሳየት ነው፡፡
2) የማብራሪያ ማስታወሻ መግቢያ፣ Aጭር የችግሩ መግለጫና በረቂቅ ሕጉ
የቀረበ መፍትሔ፣ በAጠቃላይ የችግሩ መነሻ፣ Aጭር የመፍትሔ
Aማራጭ፣ Eንዲሁም የረቂቁ ዋና ድንጋጌዎች ዝርዝር ገለጻ ሊኖረው
ይገባል፡፡
3) ማብራሪያ ማስታወሻው የረቂቁ ማሳጠሪያ ወይም ገለጻ ብቻ ሳይሆን፤
Eንዲሁም በAጠቃላይ በረቂቁ ከመጀመሪያ Eሰከ መጨረሻ ድንጋጌ
በድንጋጌ ማከታተል ሳያስፈልግ፣ በረቂቁ ውስጥ Aስፈላጊ መርሆዎችን
ወይም መሠረታዊ ነጥቦችን የሚለይና የሚያብራራ ነው፡፡
56. የማብራሪያ ንድፍ
የማብራሪያ ማስታወሻ ለማዘጋጀት Aርቃቂው፡ሀ) በረቂቁ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተደረጉ ድምዳሜዎችን መግለጽ፣
ለ) Aላግባብ ፍልስፍናዊ የማያደርግና የሕግ ጽሁፎችን የማያወሳስብ Aጻጻፍ
መጠቀም፣
ሐ) ሊያጋጥሙ የሚችሉ Aሻሚ የሆኑ ወይም ተቃርኖ ያላቸው
የሚመስሉ ቃላትና ሐረጎችን በመለየት ታሳቢ ትርጉማቸውን
መጠቆም፣

መጋቢት 2013 ዓ.ም.

57

መ) በተቻለ መጠን ረቂቁ Aሻሚ ትርጉም Eንዳይኖረው ማድረግ፣ በተለይም
Aርቃቂው በረቂቁ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ Aሻሚነቶች ካሉ Eነዚህኑ
መጠቆም፣
ሠ) ማብራሪያውን በርEስ፣ በምEራፍ ወይም በሚረቀቀው ሕግ ክፍፍል
መሠረት መለየት፣
ረ) ማሻሻያዎችና ክለሳዎችን በተመለከተ ንፅፅሩን ግልፅ ለማድረግ የበፊቱን
ሕግና የቀረበውን የተሻሻለ ወይም የተከለሰ Aቻውን በንፅፅራዊ
ሠንጠረዥ መልክ ማቅረብ
Aለበት፡፡
57. ከባለድርሻ Aካላት ጋር የሚደረግ ምክክር ዓላማዎች
የተለያዩ የምክክር ዘዴዎች፣ ማለትም መንግሥታዊ ምክክሮች፣ መንግሥታዊ
ያልሆኑ ምክክሮች፣ የባለሙያ ምክክሮችና ከተጎዱ ማኅበረሰቦች ጋር
የሚደረጉ ምክክሮች ዓላማዎችና ጥቅሞች የሚከተሉት ናቸው፡ሀ) የችግሩን ወይም ሊቆጣጠሩት የፈለጉትን ተግባር ምንነት ለመረዳት
የተሻለ Eድል ማግኘት፣
ለ) ቅድሚያ የሕዝብ ግብAት/ግብረመልስ ማግኘት፣
ሐ) ችግሩን ለመለየት Aግባብነት ያላቸውን ዘዴዎች ለመምረጥ፣ በተለይም
ሕግ ማርቀቅ Aግባብነት ያለው Aማራጭ መሆን Aለመሆኑን ለመወሰን
በማስቻል ረገድ ያለው AስተዋጽO፣
መ) የተሻለው Aማራጭ Aዋጅ ወይም ተከታይ ሕግ መሆኑን በመወሰን
ረገድ ያለው ፋይዳ፣
ሠ) የሕግ ማውጣቱን ሂደት ለተጎዱ Aካላት የበለጠ ግለጽ ማድረግ፣
ረ) Aስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን Aሰባሰብ ማቀላጠፍ፣
ሰ) የሂደት ጊዜን መቆጠብ፡፡
58. መንግሥታዊ ምክክሮች
1) ከመንግሥት ባለሥልጣናት ጋር ምክክሮችን ማድረግ፣ የመንግሥትን
Aጠቃላይ ጥቅም ግምት ውስጥ ለማስገባት ይረዳል፡፡
2) Aንድን መንግሥታዊ Aካል ብቻ የሚመለከቱ ሕግጋት ጥቂት ስለሆኑ፣
ከAንድ በላይ የተለያዩ የሚኒስቴርና መንግሥታዊ Aካላቶች ጋር መመካከር
ሊያስፈልግ ይችላል፡፡
3) ረቂቁ ባስቀመጣቸው ውሳኔዎች ላይ በምክክሩ ወቅት ከሚመለከታቸው
የመንግሥት Aካላት ሓሳብ መሰብሰብ Aስፈላጊ ነው፡፡
59. ለምክክር ተሳታፊዎች የሕግ ረቂቅ ስለመላክ
1) ምክክሩ ለሚመለከታቸው ሚኒስቴርና Aግባብነት ላላቸው Aካላት ረቂቁን
መላክና Aስተያየት መጠየቅ ይቻላል፡፡
2) ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ለሌላቸው Aካላት ረቂቁን መላክና መወያየት ፍሬ
Aልባ ሊሆን ስለሚችል Aግባብነት ያላቸውን Aካላት በጥንቃቄ መለየት
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ያሻል፤ ያለበለዚያ በክንውን ሂደት ላይ የመዘግየት ችግር ሊያስከትል
ይችላል፡፡
3) የበርካታ መንግሥታዊ Aካላት ተሳትፎ ከታሰበ፣ የሁሉም ዋና ጥቅሞች
ከመነሻው ፖሊሲ ይካተቱ ዘንድ፣ በስብሰባ የጋራ ምክክር ማደራጀት
ይመከራል፡፡
60. መንግሥታዊ ካልሆኑ Aካላት ጋር የሚደረጉ ምክክሮች
1) የተቻለውን ያህል ጉዳዩ የሚመለከታቸው Aካላትን ማሳተፍ ያስፈልጋል፡፡
ምክንያቱም Aነስተኛ የቡድን ጥቅም ወይም በAነስተኛ የተደራጁ ጥቅሞች
ሊዘነጉ ወይም በሂደቱ ሙሉ በሙሉ ሳይወክሉ ሊቀሩ የሚችሉበት ሁኔታ
የሕጉን ተቀባይነት ሊጎዳ ይችላል፡፡
2) ለረቂቁ የበለጠ Eድገት AስተዋጽO ሊያደርጉ የሚችሉ ጠቃሚ መረጃዎችን
Eንዲያስገኝ Aድርጎ ምክክሩን ማዘጋጀት ያሻል፡፡
3) የምክክር ተካፋዮቹን ልምድ፣ የተለየ ሙያና ተገቢውን መረጃ ለመሰብሰብ
የሚያስችል ውጤታማ ሥርዓት ማዘጋጀትና መጠቀም ያሻል፡፡
4) የረቂቁን ሓሳብ ዓላማዎች በተመለከተ መግለጫ፣ ስለችግሩን ባህርይ
ወቅታዊ Aስተሳሰብ፣ የመፍትሔ ሓሳብ ወይም ሓሳቦችንና ክሕጉ
የሚጠበቁ ወጤቶችን ለተሳታፊዎቹ በግልፅ ማቅረብ Aስፈላጊ ነው፡፡
5) በምክክሩ ወቅት የሚቀርበው መረጃ Eንደየምክክሩ ዓላማ ይለያያል፤
ከምክክሩ የሚጠበቀው ውጤት ረቂቅ ሕጉ በሚያቀርበው መፍትሔ ላይ
ሓሳብ ለማሰባሰብ ከሆነ፣ ከተከታታይ ጥያቄዎች ጋር የረቂቅ ጽሁፉን
ማሠራጨት ሊያስፈልግ ይችላል፡፡
6) በተገቢ ምክንያቶች ማለትም፣ ምስጥራዊነት፣ ብሔራዊ ደህንነት ወይም
ሌሎች ይህን በመሰሉ የሕዝብ ጥቅሞች ምክንያት ካልሆነ በስተቀር፣
ምክክሮችን መገደብ Aያስገልግም፡፡
61. የምክክር ዘዴ
1) የተሳታፊዎች ቁጥር Aነስተኛ ከሆነ በጽሑፍ መልEክት መጠቀም
ይቻላል፡፡
2) ምክክሩ በርካታ ባለድርሻ Aካላትን የሚያሳትፍ ከሆነ፣ ሴሚናሮች፣
Aውደ ጥናቶች ወዘተ ማካሄድ ያስፈልጋል፡፡
62. የባለሙያዎች ምክክር
1) ረቂቁን በሚመለከቱ ዘርፎች ተገቢውን ባለሙያዎች (ምሁራን፣ ባለሙያና
ተመራማሪዎች) መምረጥና ማሳተፍ ያስፈልጋል፡፡
2) ከሕግ ባለሙያዎች በተጨማሪ የሌሎች ዘርፎች ባለሙያዎችን
Eንደጭብጡ ሁኔታ (ለምሳሌ ረቂቁ ግንባታን ሥራ ላይ በተመለከተ ከሆነ
መሀንዲሶችን፣ ረቂቁ የሕክምና ስህተቶችን በተመለከተ ከሆነ ሐኪሞችን፣
ወዘተ…) ማሳተፍ ይገባል፡፡
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63. የምክክር መድረክና የባለሙያ ተሳትፎ
1) የባለሙያዎች ምክክር ባልተጨበጡና በተግባር ባልተፈተኑ ጉዳዮች ዙሪያ
የሚደረግ የክርክር መድረክ Eንዳይሆን ለመጠንቀቅ፣ ምክክሩን በAግባቡ
መምራት ያስፈልጋል፡፡
2) ከሚረቀቀው ሕግ ውስብስብነትና ሰፋት Aኳያ Eንዳስፈላጊነቱ ከAርቃቂ
ኮሚቴው ውጭ ባለሙያዎችን መቅጠር ይቻላል፡፡
64. ከሕዝብ ጋር ምክክር
1) ሕጉ Aብዛኛውን የኅብረተሰብ ክፍል በስፋት የመንካት ባህሪይ ሲኖረው፣
ኅብረተሰቡን ማሳተፍ ሊያስፈልግ ይችላል፡፡
2) ከኅብረተሰብ ክፍል ጋር በሚደረግ ምክክር Aርቃቂው Aግባብነት ያላቸውን
የምክክር ዘዴዎች ሊጠቀም የሚችል ቢሆንም፣ Aላስፈላጊ የሆኑ ጭብጦችና
ያልተጠበቁ Aጠቃቀሞች Eንዳይኖሩ ጥንቃቄ መደረግ Aለበት፡፡
65. ስለምክክሮች/ውይይቶች Aዘጋገብ
የAዘጋገቡ ዓይነት በAርቃቂውና ረቂቁን ባዘዘው (ባቀረበው) ባለሥልጣን
ስምምነት ወይም በመርሀ ግብሩ መሠረት ሊደረግ ይችላል፡፡ ይህ በሌለበት
ሁኔታ፣ Aርቃቂው የመጨረሻ ረቂቁን Eስኪያስረክብ Eያንዳንዱን የሕግ ረቂቅ
ምክክር Eንደጨረሰ የሕግ ረቂቁን ለጠየቀው ተቋም ዘገባ ያቀርባል፡፡
66. ስለምክክር/ውይይት ሰነዶች Aያያዝ
1) በሕግ ማርቀቁ ሂደት፣ Aርቃቂዎች Aግባብነት ያላቸውን ማስረጃዎች
ማለትም ጽሑፎች፣ ቪዲዮ(ምስል)፣ Oዲዮ(ድምፅ) ወዘተ በማደራጀት
ማሰቀመጥ Aለባቸው፡፡
2) የሕግ ረቂቁን የጠየቀው ተቋም የማርቀቁን ሙሉ ሂደት፣ Aርቃቂው
የተከተለውን ቅደም ተከተል፣ የተጠቀመውን ማጣቀሻ ወዘተ መረዳት
Eንዲችል ሠነዶች በAግባቡ መቀመጥ Aለባቸው፡፡
67. ለረቂቅ ሕግ መለያ ማበጀት
የረቂቅ ሕግ ዝግጅት ሂደት የተለያዩ ግለሰቦችን ወይም ኮሚቴዎች ሊያሳትፍ
ይችላል፤ በዚህ ሂደት Aርቃቂው በተለያዩ ቀናት በሠራው ረቂቅ ላይ
የተደረጉት ለውጦች ረቂቁንና በኋላም የሕጉን ታሪክ፣ ጽንሰ ሓሳብና ዓላማ
ለመረዳትም ሆነ ለማስረዳት ትልቅና ጠቃሚ መረጃ ስለሚሆን፡ሀ) የረቂቁ ተራ ቁጥር፣
ለ) ረቂቁ የተሠራበት ቀን፣
ሐ) ረቂቁ የቀረበለት Aካል/ሰው፣
መ) የEያንዳንዱ ረቂቅ ቅጂ/ኮፒ በተዘጋጀበት ቀን ቅደም ተከተል፣
ተገልጾ በሰነድነት መቀመጥ Aለበት፡፡
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ንUስ ክፍል Aራት
የሕግ Aረቃቀቅ የጊዜ ሠንጠረዥ
68. የሕግ Aርቃቂው የጊዜ ሠንጠረዥ Eርከኖች
1) የጥናቱ ጊዜ ይህን ያህል ይሁን ብሎ በቁጥር ማመልከት ቢያስቸግርም
ለረቂቅ ሥራው በሚያስፈልገው መጠን መሆን ይኖርበታል፤ ይዘጋጃል
ስለተባለው ረቂቅ የሚኖረው የውይይት ጊዜም Aስፈላጊ ነው፤ Aርቃቂው
ስለቀረበው ሕግ ማርቀቅ ምርምርና ጥናት የማድረግ ጊዜ፣ ስለጉዳዩ
ባለሙያዎችን ማነጋገር የሚፈጀውን ጊዜ Eንዲሁም የሌሎች ተግባራት
በጊዜያቸው ስሌት ውስጥ ታሳቢ ማድረግ Aለበት፡፡
2) Aርቃቂው ከባለጉዳዩ ጋር የሚያስፈልገው ሰዓትና የመገናኛዎቹ ጊዜያት
የሚወሰኑት በሕግ Aርቃቂው ዝግጅት መጠን፣ በባለጉዳዩ ዝግጅት፣
Eንዲሁም በጉዳዩ ውስብስብነት ነው፤ የሕጉ ረቂቅ Aስፈላጊነት ፍጥነትም
ሚዛን ውስጥ የሚገባ ነው፡፡
3) የAርቃቂው የጊዜ ሠንጠረዥ በሚከተለው Aምስት የደረጃ ምስል ሊቀረጽ
ይቻላል፡፡
ደረጃ Aምስት፡- የረቂቅ ሕግ ማቅረቢያ ጊዜ
ይህ ደረጃ ወይም ጊዜ ሕግ Aርቃቂው የሕጉን ረቂቅ ለባለጉዳዩ
የሚያስረክብበት ጊዜ ነው፡፡
ደረጃ Aራት፡- የሕግ ማርቀቅ ጊዜ
ይህ ጊዜ የሕግ Aርቃቂው በጥናት Eንደዚሁም ከባለጉዳዩ ጋር ባለው
የመረጃ መሰብሰብ ያገኛቸውን መረጃዎች ይዞ ከባለጉዳዩ ጋር በነበረው
ምክክር መግባባት ላይ ተመሥርቶና የራሱን የሕግ ሙያ ተጠቅሞ ሕጉን
የሚያረቅበት ጊዜ ነው፡፡
ደረጃ ሦስት፡- የምክክር ጊዜ
ይህ ደረጃ ሕግ Aርቃቂው ከባለጉዳዩ ጋር የሚኖረው ሁለተኛ ስብሰባ
ነው፡፡ የጉዳዩ ውስብስብነት ተጨማሪ ምክክር Aስገዳጅ በሚያደርጉበት
ጊዜ የምክክሩ ጊዜ ቁጥር ሊጨምር ይችላል፡፡ ይህ ደረጃ ሕግ Aርቃቂው
በረቂቁ ሊገቡ ስለሚገባቸው ጉዳዮች ለባለጉዳዩ ሓሳቦችን የሚያቀርብበት
ጊዜ ሲሆን በሁለቱ መካከል የሚደረስባቸው መግባባቶች ለሕጉ ረቂቅ
ሥጋና Aጥንት ናቸው፡፡
ደረጃ ሁለት፡- የጥናት ጊዜ
በደረጃ Aንድ የሕግ Aርቃቂው ስለተጠየቀው የሕግ ረቂቅ ከባለጉዳዩ
መረጃ Aግኝቷል፤ በዚህ በሕግ የማርቀቅ ሥራ ደረጃ ሁለት ባገኘው
መረጃ መሠረት ስለጉዳዩ ያሉትን ሕጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች፣
የፍርድ ቤት ውሳኔዎች፣ Aስተዳደር ውሳኔዎች፣ ፖሊሲዎች ስለጉዳዩ
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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በሌሎችም Aገር ቢሆን ያሉ
የሚያደርግበት ጊዜ ነው፡፡

ቅርሶችና

ልምዶች

ዝርዝር

ጥናት

ባለጉዳዩ የተናገራቸውን ቃላት ብቻ ሳይሆን ከቃላቱ ጀርባ Aስሶ ወደ
ጥናት የተሰማራ የሕግ Aርቃቂ ለጉዳዩ ትኩረትና ጊዜ ከሰጠ ስለጉዳዩ
ያለው ግንዛቤ Eንደባለጉዳዩ ወይም ከዚያም ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል፡፡
ደረጃ Aንድ፡- የማዳመጥ ጊዜ
ይህ ጊዜ የሕግ Aርቃቂውና ባለጉዳዩ የሚገናኙበት የመጀመሪያ ጊዜ ነው፤
በዚህ ደረጃ ሕግ Aርቃቂው ጆሮውን Aጽድቶ፣ AEምሮውንና ልቡን ከፍቶ
ባለጉዳዩን ስለጉዳዩ ፍሬነገር ስለችግሮቹ ስለሚፈለገው መፍትሔ በሚገባ
የሚሰማበት ጊዜ ነው፡፡ ተናጋሪው ባለጉዳዩ ነው፡፡ ባለጉዳዩን በጥሞና፣
በትህትናና በAክብሮት ማዳመጥ ለሕግ Aርቃቂው በEውቀትና በመረጃ
ረገድ ቁልፍ ግብዓቶችን የሚያስገኝ ከመሆኑ ባሻገር ለቀጣዩ ሥራ
መልካም ግንኙነትን የመፍጠር ጉልበቱ ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ ማለት ግን፣
Aርቃቂው በልምድ በመመስረትም ሆነ ስለAዳመጣቸው ነገሮች መሠረታዊ
ጥያቄዎችን Aያቀርብም ማለት Aይደለም፡፡
ከዚህ በላይ የተገለጸው ሓሳብ በደረጃ ሥEል መልክ ሲቀመጥ
Eንደሚከተለው ይመስላል
የማቅረቢያ ጊዜ
Aምስት

የምክክር ጊዜ
ሦስት

የመጻፊያ ጊዜ
Aራት

የጥናት/ምርምር
ሁለት
የማድመጥ ጊዜ
Aንድ

69. የጊዜ ሠሌዳ/ሠንጠረዥ መንደፍ
1) የጊዜ ሠሌዳዎች ከAርቃቂው ጋር በመመካከር ረቂቁን ባመነጨውና
በሚቆጣጠረው ተቋም ይዘጋጃሉ፤ በተዘጋጀው የጊዜ ሠሌዳ መሠረት
Aርቃቂው ሥራውን በAግባቡ ያከናውናል፡፡
2) የሚመለከተው የመንግሥት ተቋም የጊዜ ሠሌዳውን ካላዘጋጀ፣ የጊዜ
ሠሌዳውን Aርቃቂው ያዘጋጃል፡፡
3) ችግሮች ሲያጋጥሙ ወይም ተመሳሳይ ሁኔታ ሲያጋጥም፤ የጊዜ ሠሌዳው
ወቅታዊ ክለሳ ሊደረግለት ይችላል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

70. በጊዜ ሠሌዳ/ሠንጠረዥ ዝግጅት ወቅት ትኩረት የሚሹ ሁኔታዎች
በጊዜ ሠሌዳው ዝግጅት ወቅት ከግምት ውስጥ የሚገቡት የሚከተሉት
ሁኔታዎች ናቸው፡ሀ) ለረቂቁ ሥራ የሚያስፈልጉትን ክንውኖች በየደረጃዎቻቸውና
Eያንዳንዱን ደረጃ ለመፈጸም የሚያስፈልገው ጊዜ፣
ለ) የክንውን/ተግባር ፋይዳ (ለምሳሌ ከባለድርሻ Aካላት ጋር የመወያየትን
ጥቅም በተመለከተ)፣
ሐ) የረቂቁ ርዝመትና ውስብስብነት፣
መ) የጉዳዩ Aከራካሪነት ደረጃ፣
ሠ) ሕጉ ሊያስከትል የሚችለው ተጽEኖ፣ Eና
ረ) የሕጉ Aስቸኳይነት፡፡

ንUስ ክፍል Aምስት
የባለጉዳዩን ፍላጎት መረዳትና የሕግ Aረቃቀቅ ወጥነት
71. የባለጉዳዩን ሓሳብ፣ ፍላጎትና ፖሊሲ ጠንቅቆ መረዳት
1) የሕግ ማርቀቅ ሂደት መብቶች፣ ተግባሮች፣ ግዴታዎች፣ ደረጃና
ፕሮሲጀሮች በግልጽ ታውቀውና ግንዛቤ Aግኝተው በቃላት የሚቀረፁበት
ነው፡፡ ሕገ መንግሥት፣ Aዋጆች፣ ድንጋጌዎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች፣
Eና የመሳሰሉት በዚህ ዓይነት ጽንሰ ሓሳቦችን በቃላት የማስቀመጥ ሙያ
የተዘጋጁ ናቸው፡፡
2) የሕግ ማርቀቅ ሥራ የባለጉዳዮች ፍላጎት (ፖሊሲ) ፍንትው ብሎ
Eንዲወጣ ማድረግን ይጠይቃል፡፡ ይህ ሥራ የባለጉዳዩ ፍላጎት ወደተግባር
የሚለወጥበትን መንገድ ማስቀመጥን ያጠቃልላል፡፡ ስለዚህም የሕግ
ማርቀቅ ሥራ ገበሩ ማሰብ ማለትም የባለጉዳዮን ፍላጎት በAስፈላጊው
ጥልቀትና ስፋት መረዳትን ይጠይቃል፡፡
3) የባለጉዳዩ ፍላጎቶች የሚነሱት ባለጉዳዩ ካለበት ተጨማጭ ሁኔታዎች
ስለሚሆን የሕግ Aርቃቂው የባለጉዳዩን ፍላጎት በማዳመጥና የሚሰጠውን
ጽሑፎችና Aቅርቦቶች (presentations) ከማንበብ በተጨማሪ ባለጉዳዩ
Eንዲሆንለት የሚፈልጋቸውን የAካባቢ ሁኔታ ማጤንና መረዳት Aለበት፤
ስለዚህ በባለጉዳዩና በሕግ Aርቃቂው ባለሙያ መካከል ያለው ግንኙነት
ግልጽ ቅርርብ ያለው Eንዲሆን ያስፈልጋል፡፡
72. የባለጉዳዩና የሕግ Aርቃቂው ግንኙነት መሠረታዊ መርሆዎች
1) ሕግ Aርቃቂው ባለሙያ የባለጉዳዩን የምርምር ውጤቶች፣ ወይም ፖሊሲ
መሠረት በማድረግ ሥራውን ያከናውናል፡፡ ለምሳሌ፣ Aንድ ልብስ
ማሰፋት የሚፈልግ ሰው ጨርቅ ይዞ ወደልብስ ሰፊ ሲመጣ የሚሰፋለት
ልብስ ምንና Eንዴት Eንዲሆን Aስቦ ይመጣል፡፡ ልብሰ ሰፊውን ደንበኛው
ለፈለገው የልብስ ዓይነት ልዩ ልዩ ሞዴሎችን ወይም ዲዛይኖችን
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ሊያሳየው ወይም ሊያስመርጠው ይችላል፡፡ ሆኖም ግን የሚሰፋው ልብስ
ባለጉዳዩ ማለትም ጨርቁን ይዞ በመጣው ሰው ፍላጎት ዓይነት መሆን
Aለበት፡፡
2) ከዚህ በላይ ያለው Eንደተጠበቀ ሆኖ ሕግ Aርቃቂው ለባለጉዳዩ ሓሳብ
ምክረ ሓሳብ ማቅረብ የለበትም ማለት Aይደለም፡፡ ምክረ ሓሳብ ከመስጠቱ
በተጨማሪ ባለጉዳዩ ላቀረበው ነገር ሌሎች Aማራጮችም ካሉ Eነዚያንም
ማመልከት Aግባብነት Aለው፡፡ የሚያቀርበውን ሓሳብ ጠንካራና ደካማ
ጎኖችንም ማሳየቱ/ማሰማቱ ጠቃሚ ነው፡፡
3)

ሕግ Aርቃቂው የባለጉዳዩ ሓሳብ/ፖሊሲ ሊገጥሙት የሚችሉትን
ተግዳሮቶች የማሳወቅና የማስረዳት ኃላፊነት Aለበት፡፡ ይህ የማስረዳት
ኃላፊነት Aድማስ ሕግ Aርቃቂው የሚያያቸውን የሕግ፣ የAስተዳደር
Eንደዚሁም የፋይናንስ ዘርፍንና ሌሎችንም ነገሮች የሚጨምር ነው፡፡
ከዚሁ ጋር Eነዚህን ተግዳሮቶች ለመቀነስ የሚያስችሉ ሊረዱ ይችሉ
ይሆናል የሚላቸው Eርምጃዎችም ካሉ ይህንንም ለባለጉዳዩ ማስረዳት
Aለበት፡፡

73. የባለጉዳዩን ፍላጎት ማጥራት (ጠቅላላ መምሪያ/ ጋይድላይን)
ሕግ Aርቃቂው ፖሊሲን ለማጥራት፣ ጎዶሎውን ለመሙላት፣ ውስጣዊ
ተቃርኖ ያላቸውን ነገሮች ለመቀነስ በሕግ መልክ ቢተረጎም ሊገጥሙ
የሚችሉትን ተግዳሮቶች ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ የሚያስችሉ (ከዚህ
በታች በመምሪያ/ ጋይድላይን 74 Eና 75 የተመለከቱ) “መሣሪያዎች”ን
መጠቀም ይኖርበታል፡፡
74. ወጥነት ያለው Aጠቃቀም
1) Aንዳንድ ቃላት ከAንድ የበለጠ ትርጉም ሊኖራቸው ስለሚችል Aርቃቂው
ቃላትን በጥንቃቄ መርጦ ሊጠቀም ይገባል፡፡
2) በEለት ተEለት ንግግራችን፣ በሥነ-ጽሑፍ በድራማዎች Aንድን ቃል
ደጋግሞ ከመጠቀም ይልቅ ተመሳሳይ ቃላትን Eየለዋወጡ መጠቀም
Eንደውበትና Eንደትክክለኛ ነገር ይወሰዳል ወይም ይመረጣል፡፡ ይሁን
Eንጂ በሕግ ማርቀቅ ለAንድ ቃል የተለያየ ትርጉሞችን የሚሰጥ ቃል
መጠቀም በሕጉ Aተረጓጎም ላይ ችግር ስለሚያመጣ በሚፈለገው በAንዱ
ትርጉም ብቻ መሸበብ Aስፈላጊ ነው፡፡
3) ሁለት ቃላት Aንድን ነገር የሚገልጹ ከሆነ ደግሞ ሁለቱን ቃላት
Eየቀያየሩ በሕጉ ረቂቅ ውስጥ መጠቀም ለሕግ ተጠቃሚዎችና
Aስፈጻሚዎች Eንደዚሁም ተርጓሚዎች ግራ መጋባትን ሊያስከትል
ስለሚችል ይህን ማስወገድና በሕጉ ረቂቅ ውስጥ Aንድን ቃል ብቻ
በወጥነት መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
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75. የተቀናጀ Aወቃቀር
1) ከባለጉዳዩ የሚቀርበው ሰነድ ወይም ሓሳብ ሙሉ በሙሉ ወጥና የተቀናጀ
ላይሆን ይችላል፡፡ የዚህን ሓሳብ (ሰነድ) ቅብብሎሽና Aቀማመጥ
Eንደዚሁም ተዋረድ በተቀናጀ መልክ ማዘጋጀት የሕግ Aርቃቂው ኃላፊነት
ነው፡፡
2) የሚዘጋጀው ሕግ የሓሳቦችን Aሰላለፍና ቅብብሎሽ፣ Eንዲሁም የክፍሎችና
ንUስ ክፍሎችን Aመዳደብና መለያ በሚመለከት የሕጉን ተጠቃሚ
የሚያደናግር መሆን የለበትም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በAንድ ክፍል ውስጥ
የሚሰፍሩት ሓሳቦች ተዛማጆች Eንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል፤ የንUስ
Aንቀጾች Aሰጣጥም ተመሳሳይ መሆን Aለበት፡፡

ንUስ ክፍል ስድስት
በሕግ Aረቃቀቅ ሂደት ስለትርጉም የሚደረግ ጥንቃቄ
76. ቃላትን በተለመደው ፍቺያቸው መጠቀም
1) በሕግ ውስጥ ለቃላት የሚሰጠው ፍቺ ሕጉ የሚፈጸምበት ኅብረተሰብ
የተለመደው ዓይነት መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
2) በሚዘጋጀው የሕግ ረቂቅ ውስጥ ለቃላት የፈለገውን “ፍቺ” መስጠት
ይቻላል የሚል Aመለካከት Aርቃቂው ሊኖረው Aይገባም፡፡ ለምሳሌ
“ድንጋይ” የሚለው “ብረትን ይጨምራል” ብሎ መተርጎም ምንም ችግር
የለውም Eንደማለት ነው፡፡ የዚህ Aመለካከት ችግር Aንድ ነገር በሕግ
ስለመጣ ብቻ የሕጉ ተጠቃሚዎች AEምሯቸው ውስጥ ለረጅም ዘመን
ተቀምጦ ያለውንና የሕይወታቸው ክፍል የሆነውን ቃል ሕጉ በሚለው
መንገድ Eንዲረዱ Aለማስቻሉ ነው፡፡
77. በረቂቅ ሕግ ውስጥ የቃላት ወይም የሐረግ ትርጉም ስለማስገባት
1) በሕግ ማርቀቅ ሥራ ትርጉም ትልቅ ሚና ይጫወታል፣ ትልቅም ሥፍራ
ይይዛል፡፡ ትርጉም የባለጉዳዩን ሓሳብ/ፖሊሲ ግልጽ ለማድረግ ትልቅ
Eርዳታ ያደርጋል፡፡ ትርጉም ለሚረቀቀው ሕግ ዓላማ የAንድን ቃል
ወይም ሐረግ ጽንሰ ሓሳብ ሽፋን መጠን ምን ያህል Eንደሆነ ያመለክታል፤
ይህም ከሚተረጎመው ቃል፣ ሐረግ ወይም ጽንሰ ሓሳብ ውስጥ
የሚገባውን ወይም ከዚያ Aድማስ ውጭ የወጣውን ያሳውቃል፡፡
2) ብዙ የሕግ ረቂቆች የትርጉም Aንቀጽ የሚያስፈልጋቸው ቢሆንም፣
Aጭርና ግልጽ የሆነ የሕግ ረቂቅ ትርጉም ላያስፈልገው ይችላል፡፡
ትርጉም በሕጎች ውስጥ የተለመደ ስለሆነ ብቻ በሚዘጋጀው ረቂቅ ሕግ
ውስጥ Eንደ ማስጌጫ ሆኖ መግባት የለበትም፡፡
78. Aሻሚነትን የሚያስወግድና ግልጽነት Eንዲኖር የሚያደርግ ትርጉም
በሕጉ ውስጥ የAሻሚነት ችግር ያለባቸውን ወይም ሊኖርባቸው የሚችሉትን
ቃላት ወይም ሐረጎች፣ ወይም ጽንሰ-ሓሳቦች በመተርጎም የሚፈለገውን ዋና
ነገር ማመለክት የትርጉም መሠረታዊ ዓላማ ነው፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ውስጥ “የተፈጥሮ ሰው” ወይም “የሕግ ሰውነት” የተሰጣቸው Aካላት ካሉ
“ሰው” የሚለውን ቃል መተርጎምና ለሁለቱም ወይም ለAንዱ ብቻ ተፈጻሚ
Eንደሆነ ማመልከቱ ለሕጉ ረቂቅ ግልጽነት ይሰጠዋል፡፡
79 ወጥነት Eንዲኖር የሚያደርግ ትርጉም
1) ከላይ በመምሪያ/ጋይድላይን 74 በተመለከተው Aኳኋን በየሕጎቹ ውስጥ
ጥቅም ላይ የሚውሉ ቃላት Eና ሐረግ Aጠቃቀም ወጥ ወይም ተመሳሳይ
Eንዲሆን ለማድረግ፣ የሚረቀቁ ሕጎች በቋንቋ Aጠቃቀማቸው ከዚህ
በታች የተገለፁትን ስርዓቶች ጠብቀው ወጥ በሆነ መልኩ Eንዲዘጋጁ
ያስፈልጋል፡፡
2) ተመሳሳይ ሓሳብ በተመሳሳይ ቃል፣ የተለያዩ ሐሳቦች ደግሞ በተለያዩ
ቃላት መገለፅ Aለባቸው፡፡ ተመሳሳይ ሓሳብ በተለያዩ ቃላት መገለፅ
የለበትም፡፡ በAንድ ሕግ ውስጥ Aንድ ቃል የተለያየ ትርጉምን ይዞ
(የተለያዩ ሐሳቦችን ለመግለፅ) ጥቅም ላይ ሊውል Aይገባም፡፡ የተለየ
ትርጉም መስጠት ካስፈለገ የተለየ ትርጉም Eንዲይዝ በተፈለገበት ቦታ
ይኸው የተለየ ትርጉሙ መግባት Aለበት፡፡
ለምሳሌ፣ “ቦርድ” የሚለው ቃል በረቂቁ ውስጥ በመጀመሪያ ጥቅም
ላይ የዋለው የAስተዳደር ቦርድን ለማመላከት ከሆነ በሌላ ቦታ የቃሉ
ትርጉም የዳይሬክተሮች ቦርድን ለማመልከት ጥቅም ላይ መዋል
የለበትም፡፡
80. ረጃጅም ሐረጎችንና Aረፍተ-ነገሮችን ደጋግሞ Aለመጠቀም
Aንዳንድ የሕግ ረቂቆች ውስጥ ተደጋግመው መጠቀሳቸው ግድ የሚል
ረጃጅም ሐረጎች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ “ጆይንት ቬንቸር Aዋጅ ቁጥር
235/1975” ውስጥ “ብሔራዊ Aብዮታዊ የIኮኖሚ ልማት ዘርፎችና
የማEከላዊ ፕላን ጠቅላይ ጉባዔ“ የሚባል መሥሪያ ቤት ስም ደግሞ ደጋግሞ
በመጠቀም ይህንን ረዥም ስም ደጋግሞ Eንዳለ ከመጻፍ ይልቅ፣ Aርቃቂው
“ጠቅላይ ጉባዔ” የሚለውን ሁለት ቃል ብቻ ወስዶ፣ “ጠቅላይ ጉባኤ” ማለት
“ብሔራዊ Aብዮታዊ የIኮኖሚ ልማት ዘመቻና ማEከላዊ ፕላን ጠቅላይ
ጉባዔ” ማለት ነው ብሎ በመተርጎም የረጅም ስምን ወይም ሓሳብን ድግግሞሽ
Aስቀርቷል ፡፡
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ንUስ ክፍል ሰባት
የትርጉም ዓይነቶችና ዘይቤዎች
81 ጽንሰ ሓሳብ Aጥሪ ትርጉምና ቃላት የሚያብራራ ትርጉም
1) Aርቃቂው ስለትርጉም ዓይነቶች፣ በተለይም ስለ ጽንሰ ሓሳብ Aጥሪ
ትርጉም (real definition) Eና ቃላትን ስለሚያብራራ ትርጉም (nominal
definition) ተገቢው ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል፡፡
2) ጽንሰ ሓሳብ Aጥሪ ትርጉም (real definition) የAንድን ጽንሰ-ሓሳብ
(ኮንሴፕት) የሚተነትን ነው፡፡ ለምሣሌ፡- “Aስትሮኖሚ” የሚለው ቃል
የጥናት ዘርፍ ለዚያ ቃል ሊሰጠው የሚገባውን ትርጉም ያስቀምጣል
ማለት ነው፡፡ ለሕግ ማርቀቅ ሥራ ጽንሰ-ሓሳብ Aጥሪ ወይም ተንታኝ
ትርጉም ብዙ ጠቀሜታ ወይም Aግባብነት የለውም፡፡
3) በሕግ ውስጥ በAብዛኛው የምንጠቀመው ቃላትን በሚያብራራ የትርጉም
ዓይነት (nominal definition) ነው፡፡ ቃላትን Aብራሪ ትርጉም በሕግ
ውስጥ ያለን Aንድ ቃል ወይም ሐረግ ለሕጉ ዓላማ Eንዲኖረው
የሚያስፈልገውን ትርጉም የሚሰጥ ነው፡፡ ቃላት Aብራሪ ትርጉም በሁለት
ይከፈላል፡ሀ) Aንዱ የቃላት Aብራሪ ትርጉም ዓይነት በAንድ ቋንቋ ተናጋሪ
ኅብረተሰብ ውስጥ በተለመደው ዓይነት ወይም ያንን ጽንሰ ሓሳብ
ተቀብሎ ቃል የሚተረጉም (መዝገበ ቃላት ተከታይ) የትርጉም
ዓይነት ነው፡፡
ለ) ሁለተኛው የቃላት Aብራሪ ትርጉም Aንድ ቋንቋ ተናጋሪ ኅብረተሰብ
ለቃሉ ከሚሰጠን ትርጉም በተለየ መንገድ የሚተረጉም የትርጉም
ዓይነት ነው፡፡
82. የትርጉም ዘይቤዎች (ጠቅላላ መምሪያ/ ጋይድላይን)
ጽንሰ ሓሳብ Aጥሪም ሆነ ቃላት Aብራሪ ትርጉም በሚከተሉት የትርጉም
ዘይቤዎች ይከፈላል፡ሀ) Aንድን ነገር በመተንተን የሚደረግ ትርጉም፣
ለ) Aንድን ነገር ከዘረ-ግንዱ ወይም ከሌላ ነገር ጋር በማጣቀስ የሚደረግ
ትርጉም፣
ሐ) Aንድን ነገር በሚይዛቸው ነግሮች በመጥቀስ የሚደረግ ትርጉም፣
መ) Aንድን ነገር በኅብረተሰብ ከተለመደው ወይም ከታወቀው ነገር ጋር
በማያያዝ የሚደረግ ትርጉም፡፡
83. Aንድን ነገር በመተንተን የሚደረግ ትርጉም
ይህ የትርጉም ዓይነት Aንድን Eንዲተረጎም የሚፈለግን ነገር ከግንዱና
ከንUስ ግንዱ ጋር በማጣቀስና የሚፈለገው ነገር ከሁለቱ የሚለይበትን ነገር
በማሳየት የሚሰጥ ትርጉም ነው፡፡ ለምሳሌ፣ “ደምቅዳ” (Aርተሪ) “ማለት
በOክሲጅን የበለጸገን ደም ከልብ ወደሌሎች የሰውነት ክፍሎች የሚያሰራጭ
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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የደም ዝውውር ማስተላለፊያ መረብ የሆነ የሰውነት Aካል ነው” በሚል
ትርጉም ውስጥ ዋናው ግንድ የሰውነት Aካል የሚለው ሲሆን ንUስ ክፍሉ
(ግንዱ) ደግሞ የደም ዝውውር መረብ የሚለው ነው፡፡ የቃሉ መለያ
በOክሲጅን የበለጸገን ደም ወደሌላው ሰውነት ክፍል የሚያስተላልፍ የሚለው
ነው፡፡
84. ከዘረ-ግንዱ ወይም ከሌላ ነገር ጋር በማጣቀስ የሚደረግ ትርጉም
ይህ ዓይነት ትርጉም Aንድን ነገር Aካል ከሆነበት ነገር ጋር በማዛመድ
የሚሰጥ ትርጉም ነው፡፡ ለምሳሌ “ደቂቃ ቆጣሪ” ማለት በሰዓት ውስጥ
ደቂቃዎችን Aመልካችው Aካል ነው፡፡
85. Aንድን ነገር የሚይዛቸውን ነገሮች በመጥቀስ የሚደረግ ትርጉም
ይህ ዓይነቱ ትርጉም Aንድ ቃል ወይም ሐረግ ውስጥ Eንዲታቀፉ
የሚፈለጉትን ነገሮችን የሚዘረዝር የትርጉም ዓይነት ነው፡፡ በዚህ Aንፃር
Eንዲታወቅ የሚገባው ነገር በዝርዝሩ ውስጥ ሁሉም Eንዲታቀፉ የሚፈለጉት
ነገሮች ሊኖሩ ወይም ላይኖሩም የሚችሉ መሆኑ ነው፡፡
ለምሳሌ “የቢሮ Eቃዎች” ማለት ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ ፕሪንተር፣
ስቴሽነሪ ማለት ነው፡፡
86. ከተለመደ ወይም ከታወቀ ነገር ጋር በማያያዝ የሚደረግ ትርጉም
የዚህ ዓይነት ትርጉም Aንድ ለሚመለከተው ኅብረተሰብ Aዲስ ወይም
ያልተለመደን ነገር ኅብረተሰቡ ከለመደው ወይም ከታወቀ ነገር ጋር
በማዛመድ መተርጎም ነው፡፡
87. የትርጉም Aቀማመጥና Aሰላለፍ
የተለያዩ Aገሮች የተለያየ Aሠራር ያላቸው ቢሆንም፣ የሚከተሉትን ሓሳቦች
መከተል የሕጉን ረቂቅ ግልጽነትና ለመረዳት Aመቺነትን ይፈጥራል፡1) በብዙ ክፍሎች፣ ንUስ ክፍሎችና የንUስ-ንUስ ክፍሎች ባሉበት፡ ብዙ
Aንቀጾች ባሉበት Aንድ ሕግ ውስጥ Aንድ ቃል ወይም ሐረግ ወይም
ጽንሰ ሓሳብ የሚገኘው በAንድ ንUስ ክፍል ወይም ንUስ-ንUስ ክፍል
ውስጥ ከሆነ ትርጉሙ በሚመለከተው ክፍል ውስጥ ብቻ መስፈሩ የተሻለ
ነው፡፡ EንደAሠሪና ሠራተኛ Aዋጅ የመሳሰሉ ሕጎች ብዙ Aንቀጾች
Aሏቸው፡፡ ይዘታቸውም በጣም ሰፊ ነው፡፡ Eንደዚሁም በየክፍሎቻቸው
ውስጥ የሚገቡ ቃላት፣ ሐረጎችና ጽንሰ ሓሳቦች በዚያው ባሉበት ቦታ
መተርጎማቸው ለሕጉ ተርጓሚም ሆነ ተጠቃሚ በጣም የተሻለ ነው፡፡
2) በሕጉ ሁሉ ክፍል Aግባብነት ያለውና በየቦታው የሚጠቀስ ቃል፣ ሐረግ
ወይም ጽንሰ ሓሳብ፡- የሕጉ መጠን/ስፋት ምንም ይሁን ምን በሕጉ
መጀመሪያ ክፍል መተርጎም Aግባብ ይሆናል፡፡
3) ፊደል ተራን በመከተል ማስቀመጥ፡- የሚተረጎሙት ቃላት፣ ሐረጎች
ወይም ጽንሰ ሓሳብ ብዙ ከሆኑ Aቀማመጣቸው የፊደል ተራን ተከትሎ
ከተፃፈ የሕጉ ተጠቃሚዎች ከብዙ ድካምና ውዥንብር ይድናሉ፡፡
EስከAሁን ባለው ልምድ በፌዴራል ደረጃ የሚታወጁ ሕጎች በAማርኛና
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

በEንግሊዝኛ የሚታተሙ ስለሆነ የEንግሊዝኛውን ፊደል መከተሉ የተሻለ
ይሆናል፡፡ በAማርኛ ቋንቋ ለተመሳሳይ ድምፀት/ፎኒም (phoneme)
የተለያዩ የፊደል Aማራጮችን ስለምንጠቀም ከግEዝ ፊደል ይልቅ
የEንግሊዝኛው ቅደም ተከተል ይመረጣል፡፡ የፊደል ተራ Aለመከተል ብዙ
ችግሮችን ያስከትላል፤ Aንዱ ግልጽ ችግር የተተረጎመን ቃል ወይም
ሐረግ ወይም ጽንሰ ሓሳብ ለማግኘት Eራሱ ብዙ ጊዜ ይባክናል፡፡ Aንዳንዴ
ቃሉ ወይም ሐረጉ ወይም ጽንሰ ሓሳቡ መተርጎሙ Eራሱ ሊያጠራጥር
ይችላል፡፡
88. በሕግ ረቂቅ ውስጥ ሊኖሩ ስለማይገባቸው ትርጉሞች
1) Aንድ ጊዜ ብቻ የሚጠቀስ ቃል፣ ሐረግ ወይም ጽንሰ-ሓሳብ
Aንድ ቃል ወይም ሐረግ ወይም ጽንሰ ሓሳብ በረቂቅ ሕጉ ውስጥ Aንድ
ጊዜ ብቻ የሚጠቀስ ከሆነ ለዚያ ትርጉም ከመስጠት ይልቅ፣ ያንን ቃል
ወይም ሐረግ ወይም ጽንሰ ሓሳብ በዚያው የሕግ Aንቀጽ በትርጉም
ውስጥ በሚገቡት ቃላት ገልጾ ማስቀመጡ የተሻለ ይሆናል፡፡
ለምሳሌ “ቦርድ” የሚለው ቃል በሕግ ረቂቁ ውስጥ ፌዴራል የምርጫ
ቦርድን ብቻ የሚመለከት ከሆነና ሌላ ቦርድ በሕግ ረቂቁ ውስጥ ከሌለ
“ቦርድ” የሚለውን ቃል በመተርጎም ቦርዱን በስሙ መጥራቱ የሚመረጥ
ነው፡፡
2) ጥቅጥቅ ትርጉም
Aንዳንድ ትርጉሞች በሕግ ረቂቅ ውስጥ ሊገቡ የሚገባቸውን ፍሬ ነገሮች
በውስጣቸው Aጭቀው ወይም የማያስፈልጉ ነገሮችን በውስጣቸው ይዘው
ይታያሉ፡፡ Eንዲህ ዓይነቱን ትርጉም ለማስቀረት፣ በረቂቁ ሕግ ዋናው
ክፍል ውስጥ የሚገቡ ጉዳዮችን በማውጣት ትርጉም ብቻ መሆናቸውን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
3) ግልጽ የሆነን ነገር የሚተረጉም ቃል
በዋናነት ትርጉም የሚያስፈልገው ግልጽነት በረቂቅ ሕጉ ውስጥ
Eንዲኖር ለማድረግ ነው፡፡ ስለዚህ ግልጽ የሆነን ነገር የሚተረጉም
የትርጉም Aንቀጽ ማስገባት ጠቀሜታ የለውም፡፡
4) Aደናጋሪ ትርጉም
Aንዳንድ ትርጉሞች የሚተረጎሙት ቃል Aደናጋሪ ወይም ሓሳቡን ጠባብ
የሚያደርጉ ይሆናሉ፡፡ Aንድን ትርጉም በAንድ መልኩ የተለመደን ቃል
ወስዶ ከዚህ ቃል ጋር ሊሄድ የማይችል ትርጉም Eንዲይዝ የሚደረግብት
ጊዜ Aለ፡፡
ለምሣሌ፡- የIትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት በAወቃቀር/Aደረጃጀት
ደረጃ ሚኒስቴሮች፣ ኮሚሽኖች፤ Eንደዚሁም ኤጀንሲዎች፣ ወዘተ.
Aሉት፡፡ ስለሆነም፣ “ኤጀንሲ” የሚለውን ቃል ኮሚሽንና ሚኒስቴር
መሥሪያ ቤት ይጨምራል ብሎ መተርጎም ቃሉን Eራሱን ግራ Aጋቢ
ማድረግ ይሆናል፡፡
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ንUስ ክፍል ስምንት
ልዩ ጥንቃቄ የሚሹና ነባራዊ ችግር ያላቸው ቃላት
89. ልዩ ጥንቃቄ የሚሹ ቃላት
1) የሕግ Aርቃቂው የባጉዳዩን ሓሳብ/ፖሊሲ ለማጥራት፣ የረቂቅ ሕጉን
ግልጽነት ለመጨመር Eና የባለጉዳዩን ትክክለኛ ፍላጎት በሕግ ለመቅረፅ
ይችል ዘንድ ከላይ ከተገለፁት መምሪያዎች/ጋይድላይንሰ በተጨማሪ
Aጠራጣሪ ሁኔታ ሊፈጥሩ የሚችሉ ቃላትና የቃላት Aጠቃቀሞችን ማወቅ
Aለበት፤ Eነዚህ ቃላትና Aጠቃቀሞች በዚህ ሰነድ ውስጥ በAጭሩ
Eነደሚከተለው የተመለከቱ ሲሆን ለሕግ Aርቃቂዎች በሚዘጋጀው
ሀንድቡክ (handbook) በዝርዝር ይገለፃሉ፡፡
2) የሕግ Aርቃቂው ሕጉን ሲያረቅ በAጠቃቀም ረገድ የሚከተሉት ቃላት
ልዩ ጥንቃቄ የሚሹ ናቸው፤
ሀ) ገላጭ ቃላት
ለ) ተውላጢሳዊ ቅፅሎችና ተውሳከግሶች (pronominal adjectives and

adverbs)
ሐ) “Eና” Eና “ወይም”
መ) የEድሜ Aጻጻፍ
ሠ) ማጣቀሻዎች (cross-references)
ረ) የሌላን ሕግ በAዲስ ሕግ የመጠቅለል ሁኔታ፡፡
90. የቃላት ነባራዊ ችግሮች
1) ለሕግ Aርቃቂዎች በሚዘጋጀው ሀንድቡክ (handbook) ዝርዝር
ማብራሪያ የሚሰጥባቸው የቃላት ነባራዊ ችግሮች የሚባሉት
የሚከተሉት ናቸው፡ሀ) መንቲዮሽ ፍቺ/ትርጉም የመስጠት ችግር (ambiguity)
ለ) የመጠንን ፍቺ የመስጠት ችግር (vagueness)
ሐ) ገደበ-ሰፊነትና ገደበ-ጠባብነት (over-generality and under-

generality)
መ) ድባድቦ ቃላት (obesity)፡፡
2)

በዚህ ማኑዋል ከተገለጹት መሠረተ ሓሳቦች በተጨማሪ የሕግ
Aርቃቂዎች ሀንድቡክ (handbook) በሚዘጋጅበት ጊዜ የሚከተሉት ሁለት
ተጨማሪ ርEሶች በመጽሐፉ ውስጥ Eንዲሰፍሩ ይደረጋል፡ሀ) የሕግ Aተረጓጎም መሠረተ ሓሳቦች (principles of statutory
interpretation) Eና
ለ) የሕግ ረቂቅን ወደተለያዩ ቋንቋዎች የመመለስ መርሆዎች
(principles of translation)፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ክፍል Aራት
የሕግ Aረቃቀቅ ዘዴዎች

(መምሪያ/ጋይድላይን 91 Eስከ 176)

ንUስ ክፍል Aንድ
የረቂቅ ሕጉን ዓይነት መለየትና መርሀ ግብር መንደፍ
91. የሕጉን ዓይነት መለየት
1) የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን Aቅራቢው ያቀረበውን Iንስትራክሽን
በዚህ ማኑዋል ክፍል 2፣ ከመምሪያ/ ጋይድላይን 9 Eስከ 21 በተገለፀው
መሠረት Aርቃቂው ከመረመረ በኋላ፣ የሕጉን ዓይነት በሚመለከት
(ማሻሻያ፣ መሻሪያ ወይም Aዲስ ሕግ) Eና የሕጉን ደረጃ (Aዋጅ፣ ደንብ
ወይም መመሪያ) በሚል ተለይቶ የቀረበለት የሕግ ዓይነት Eና ደረጃ
ተገቢ መሆኑን መወሰን Aለበት፡፡
2) Aርቃቂው የሕጉን ዓይነት ለመወሰን ከዚህ ቀጥሎ ከቁጥር 92 Eስከ 97
ያሉትን ማገናዘብ ይጠበቅበታል፡፡
92. Aዋጅ
1) በሕግ Eርከን ከሕገ መንግሥት ዝቅ ብሎ ያለውን Eርከን የሚይዘው
Aዋጅ ሲሆን የሚወጣውም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡ የሕግ
ማውጣት ሥልጣን በዋነኛነት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሥልጣን
በመሆኑና ይህም Aካል በዋነኛነት ጉዳዮቹን የሚደነግገው በAዋጅ በመሆኑ
የሕግ መውጣት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች በAዋጅ ደረጃ Eንዲወጡ
ይጠበቃል፡፡
2) በተለይም Aርቃቂው የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽኑን ይዘት ሲመረምር
የሚከተሉትን ጉዳዮች የተመለከተ ከሆነ ረቂቁ በAዋጅ ደረጃ መዘጋጀት
ይጠበቅበታል፡፡
ሀ) የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽኑ የያዘው ሓሳብ በሕገ መንግሥቱ
የተመለከቱ መሠረታዊ ጉዳዮችን የሚመለከት ሲሆን ረቂቁ በAዋጅ
ደረጃ መዘጋጀት ይኖርበታል፤ ከEነዚህም መካከል ለመንግሥት
ከፍተኛ ሥልጣን የሚሰጥ፤ በዜጎች ላይ ግዴታን የሚጥል Eና
በመሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ላይ ገደብ የሚያስቀምጥ ይዘት ያለው
ሕግ በAዋጅ ደረጃ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
ለ) በሕገ መንግሥቱ Aንቀፅ 55 ሥር በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት
የሚወጡ ሕጎች ተዘርዝረዋል፤ በዚህም መሠረት የንግድ ሕግ፣
የፍትሐብሔር ሕግ ወዘተ በAዋጅ ደረጃ መውጣት ይጠበቅባቸዋል፡፡
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ሐ) Iትዮጵያ የፈረመቻቸውን የሁለትዮሽ፣ የሦስትዮሽ፣ ክፍለ Aህጉራዊ፣
Aህጉራዊ ወይም ዓለም Aቀፋዊ ስምምነቶች ለማፅደቅ የሚዘጋጅ ረቂቅ
በAዋጅ ደረጃ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
መ) Aዋጅን ለማሻሻል ወይም ለመሻር የሚወጣ ሕግ ሲሆን በAዋጅ ደረጃ
መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
93. ደንብ
1) በሕግ Eርከን ደረጃው ደንብ ከAዋጅ ዝቅ ብሎ ያለውን ደረጃ የሚይዝ
ሲሆን የሚወጣውም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በሚኒስትሮች ምክር
ቤት ወይም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቋቋሙ ገለልተኛ ተቋማት
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደንብ የማውጣት ሥልጣን ሲሰጣቸው ነው፡
፡
2) Aርቃቂው የቀረበለትን የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን ይዘት ሲመረምር
ከሚከተሉት ጉዳዮች ውስጥ Aንዱን የያዘ ከሆነ ወይም ደንብ Eንዲወጣ
የሚፈቅድ ወይም የሚያዝ የሕግ መሠረት መኖሩን ሲያረጋግጥ ረቂቁን
በደንብ ደረጃ ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፡፡
3) Aንድ Aዋጅ ደንብ ሊወጣ Eንደሚችል ጥቅል ሥልጣን ሰጥቶ ሲገኝ በዚያ
መሠረት ደንብ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
ለምሳሌ፡- የIፌዲሪ Aስፈጻሚ Aካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን
የወጣው Aዋጅ ቁጥር 1097/2010 የሚኒስትሮች ምክር ቤት Aዲስ ተቋም
ለማቋቋም ወይም የተቋቋመውን ለማፍረስ ወይም ለማዋሀድ ደንብ
ማውጣት Eንደሚችል Aመልክቷል፡፡
4) Aንድ Aዋጅ ራሱን ለማስፈጸም ደንብ ማውጣት Eንደሚቻል ሲገልፅ
ወይም ደንብ Eንዲወጣ ሲያዝ ደንብ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
5) ደንብ ለመሻር ወይም ለማሻሻል የሚዘጋጅ የሕግ ረቂቅ በደንብ ደረጃ
መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
94. መመሪያ
መመሪያ ሊወጣ የሚችለው ከሚከተሉት ሁኔታዎች በAንዱ ነው፡1) Aንድ Aዋጅ ራሱን ለማስፈጸም መመሪያ ማውጣት Eንደሚቻል ሲገልፅ
ወይም Aዋጅ መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን ሲሰጥ መመሪያ ሊወጣ
ይችላል፡፡
2) Aዋጅን ለማስፈፀም ደንብ Eንደሚወጣ ወይም ሊወጣ Eንደሚችል
በAዋጁ ከተገለፀ በኋላ ይኸው Aዋጅ የሚወጣውን ደንብ ለማስፈፀም
መመሪያ ሊወጣ Eንደሚችል ሲገልፅ መመሪያ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
3) መመሪያ ለመሻር ወይም ለማሻሻል ሲያስፈልግ መመሪያ ሊዘጋጅ
ይችላል፡፡
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95. Aዲስ ሕግ
1) ሙሉ ለሙሉ Aዲስ ሥርዓትን የሚፈጥር ወይም ሙሉ ለሙሉ (ወይም
ባመዛኙ) የሚያሻሽል ሕግ ቀድሞ ከነበረው የተለየ ሁኔታን የሚያስቀምጥ
ስለሆነ Aዲስ ሕግ ነው ሊባል ይችላል፤ ይህ Aገላለጽ የሚመለከተው
ቀድሞ በሕግ ያልተሸፈነን ጉዳይ በሕግ ለመምራት ወይም ነባር ሕግን
ሙሉ ለሙሉ ለመለወጥ የሚወጣውን ሕግ ነው፡፡
2) Aዲስ ሕግ የሚዘጋጀው በሚከተሉት ሁኔታዎች ነው፡ሀ) ለረቂቅ የቀረበው ጉዳይ ቀድሞ በነበረ ሕግ ያልተሸፈነ ሲሆን Aዲስ
ሕግ ሆኖ ይዘጋጃል፡፡
ለ) ለረቂቅ የቀረበው ጉዳይ ነባሩን ሕግ ሙሉ ለሙሉ የሚተካ ሲሆን
Aዲስ ሕግ ይዘጋጃል፤ በዚህ ጊዜ Aርቃቂው ነባሩን ሕግ ሙሉ ለሙሉ
መተካት Aስፈላጊ መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡
ሐ) የነባሩ ሕግ ብዙ ቁጥር ያላቸው ድንጋጌዎች በሚዘጋጀው ሕግ
የሚለወጡ ሲሆን Eና ነባሩና ማሻሻያውን ሕግ በAንድ ላይ ተግባራዊ
ለማድረግ Eና ለመረዳት ችግር የሚፈጥር ሲሆን የሚዘጋው ረቂቅ
Aዲስ ሕግ ሆኖ መዘጋጀት Aለበት፡፡
መ) Aንድ ሕግ በተደጋገሚ ከመሻሻሉ የተነሳ ከዚህ በኋላ በሕጉ ላይ ሌላ
ማሻሻያ ሕግ ማውጣት ሕጎቹን በAንድ ላይ ለማግኘት Eና ሓሳባቸውን
Aስማምቶ ለመረዳት ችግር የሚፈጥር ስለሚሆን በዚህ ጊዜ ነባሮቹን
የሚተካ Aዲስ ሕግ ማውጣት ተገቢ ነው፡፡
ሠ) የሚዘጋጅ ሕግ Aዲስ ሕግ ሆኖ መዘጋጀት የሚገባው መሆን
Aለመሆኑን በAግባቡ ለመወሰን Aርቃቂው በEያንዳንዱ ጉዳይ ውስጥ
ያለውን ልዩ ሁኔታ ከላይ ከተዘረዘሩት ነጥቦች Aንፃር በAግባቡ
መረዳት ይጠበቅበታል፡፡
96. ማሻሻያ ሕግ
1) ማሻሻያ ሕግ ቀድሞ የነበረን የሕግ ድንጋጌ ወይም ክፍል በከፊል በመቀነስ
ወይም በመሰረዝ ወይም በነበረው ሕግ ላይ Aያይዞ በመጨመር የሚዘጋጅ
ሕግ ሲሆን ነባሩ ሕግ በማሻሻያው ሕግ ከተሸፈነው ጉዳይ ውጭ ባሉ
ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነቱ የሚቀጥል ይሆናል፡፡
2) ማሻሻያ ሕግ የሚዘጋጀው በሚከተሉት ሁኔታዎች ነው፡፡
ሀ) ከነባሩ ሕግ መሻሻል የሚያስፈልጋቸው ጥቂት ድንጋጌዎች ብቻ ሲሆኑ
Eና ነባሩንና ማሻሻያውን ሕግ በAንድ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ Eና
ለመረዳት ችግር የማይፈጥር ሲሆን ማሻሻያ ሕግ ይዘጋጃል፡፡
ለ) ከነባሩ ሕግ የሚሻሻሉ ብዙ ቁጥር ያላቸው ድንጋጌዎች ቢኖሩም
ነባሩንና ማሻሻያውን ሕግ በAንድ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ Eና
ለመረዳት ችግር የማይፈጥር ሲሆን Eና የረቂቁ ይዘት የነባሩን ሕግ
መሠረታዊ ግብ Eና ዓላማ በጠበቀ መልኩ የሚዘጋጅ ሲሆን
የሚዘጋጀው ሕግ ማሻሻያ ሕግ ሆኖ ይዘጋጃል፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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97. መሻሪያ ሕግ
መሻሪያ ሕግ ቀድሞ የነበረን ሕግ ተፈጻሚነት Eንዳይኖረው ለማድረግ
የሚረቀቅ ሕግ ነው፤ ይህ ሕግ ለመሻር ብቻ ተብሎ የሚዘጋጅ ሕግ ነው፡፡
98. የሕግ Aረቃቀቅ መርሀ ግብር ማዘጋጀት
1) Aርቃቂው የቀረበለትን የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን ከተዘረዘሩት
ነጥቦች Aንፃር ከመረመረ Eና ሕግ ማዘጋጀት Aስፈላጊ Eንደሆነ ካመነ
በኋላ Eንዲሁም የሕጉን ዓይነት የመለየት ሥራውን ከፈፀመ በኋላ
የሕጉን ረቂቅ ለማዘጋጀት የሚረዳ የሥራ መርሀ ግብር ከላይ በመምሪያ
/ጋይድላይን 68 Eስከ 70 በተገለፀው የጊዜ ሠንጠረዥ መሠረት
ማዘጋጀት Aለበት፡
2) የሥራ መርሀ ግብሩ Aርቃቂው በቅድመ-ማርቀቅ፣ በማርቀቅ Eና ድህረማርቀቅ የሥራው ሂደቶች ውስጥ የሚከናወኑ ዝርዝር ተግባሮችን
በቅደም ተከተል የሚያስቀምጥበት ሲሆን ተግባሮቹ የሚከናወኑበትን
ጊዜም ወስኖ መግለፅ ይኖርበታል፤ ተግባሮቹ የሚወስዱትን ጊዜ
የሚወስነው የየተግባሮቹን ባህሪይ በመመርመር ነው፡፡

ንUስ ክፍል ሁለት
የሕግ Aረቃቀቅ መርሆዎች፣ ወጥነት፣ ግልጽነትና ምጥንነት
99. ጠቅላላ መርሆዎች
ረቂቅ ሕግ ሲዘጋጅ የሚከተሉትን ጠቅላላ መርሆዎች መከተል Aለበት፡ሀ) ወጥ፣ ግልፅ Eና ምጥን ያለ ሆኖ የተዘጋጀ፤
ለ) በAቀራረብ፣ በAወቃቀር Eና በAደረጃጀት ወጥነት ያለው፤
ሐ) ከIፌዲሪ ሕገ መንግሥት ጋር የተጣጣመ፤
መ) Iትዮጵያ ካጸደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች፣ ደረጃዎች
(standards)፣ ቃልኪዳኖች Eና ግዴታዎች ጋር የተጣጣመ፤
ሠ) የሕዝብን ጥቅም የሚያስቀድም Eና ከመንግሥት የፖሊሲ ዓላማዎች
ጋር የተጣጣመ፤
ረ) Aስገዳጅ ሁኔታ ኖሮ በግልጽ በልዩ ሁኔታ ካልተደነገገ በስተቀር ሥራ
ላይ ካሉት ነባር ሕጎች ጋር የተጣጣመ፤
ሰ) Aስገዳጅ ሁኔታ ኖሮ በግልጽ በፖሊሲ ምክንያት ተደግፎ Aዲስ ሕግ
ማውጣት Aስፈላጊ መሆኑ ካልተወሰነ በስተቀር በነባር ሕጉ ላይ ማሻሻያ
ማድረግና ችግሩን መፍታት የሚያስችል፤
ሸ) Aላስፈላጊ ድግግሞሽ የሌለው፣ ብክነት የማያስከትል፣ ውጤታማ
የሚያደርግ፣ የተንዛዛ ቢሮክራሲ Eና Aስተዳደራዊ መዋቅር፣ ሥርዓት፣
ድንጋጌ፣ መስፈርት Eና መሰናክል የማይፈጥር፤
ቀ) መንግሥታዊ ጉልበትን፣ ኃላፊነትን Eና ሥልጣንን ያላAግባብ ለመጠቀም
የሚያስችሉ መንገዶችን የሚቀንስ፤
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በ) በመንግሥታዊ ተቋማት መካከል የሥልጣን ግጭትን Eና መተላለፍን/
መደራረብን የማያስከትል፤
ተ) በመንግሥት በጀት ላይ፣ ውስን በሆነ የሕዝብ ቁሳዊ Eና የሰው ሀብት
ላይ Aሉታዊ ተጽEኖው Aነስተኛ የሆነ፤
ቸ) Aግላይነት ባህሪይ የሌለው ወይም የተከለከሉ ተግባራትን የማያካትት፤
ኀ) ከሚገባው በላይ ጠቅላላ Aገላለጽ፣ Aጠራጣሪ፣ Aሻሚ Eና ግልጽነት
የጎደለው ድንጋጌ የማይጠቀም፤
ነ) በሙያዊ ቋንቋ፣ በግልጽ፣ በዝርዝርና በደንብ የተደራጀ የሕግ ረቂቅ
Aዘገጃጀት መሠረታዊ መርህ ተከትሎ በAጻጻፍ ሥርዓት የተጻፈ፤
ኘ) ለAስተያየት ወይም ለውሳኔ ከመላኩ በፊት በAማርኛና በEንግሊዚኛ
ቋንቋ የተዘጋጀ
መሆን Aለበት፡፡
100. ወጥነት
1) ወጥነት የሕጎችን Aቀራረብ ወይም ቅርጽ (form) Eና Aደረጃጀት፣
በየሕጎቹ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቃላት Eና ሐረግ Aጠቃቀም ወጥ
ወይም ተመሳሳይ Eንዲሆን የሚያዝ ሥርዓት ነው፡፡ ስለሆነም የሚረቀቁ
ሕጎች በቅርጽ፣ በAደረጃጀት Eና በቋንቋ Aጠቃቀማቸው በዚህ ማኑዋል
የተገለፁ ሥርዓቶችን ጠብቀው ወጥ በሆነ መልክ Eንዲዘጋጁ ያስፈልጋል፡፡
2) የሚረቀቀው ሕግ ውስጣዊ ይዘት በራሱ ያለው የመዋቅራዊ Aደረጃጀት፣
የድንጋጌዎች Aወቃቀር Eና የቋንቋ Aጠቃቀም Eና የቁጥር Aጠቃቀም
ወጥ መሆን Aለበት፡፡
3) ተመሳሳይ ሓሳብ በተመሳሳይ ቃል የተለያዩ ሓሳቦች በተለያዩ ቃላት
መገለፅ Aለባቸው፡፡ ተመሳሳይ ሓሳብ በተለያዩ ቃላት መገለፅ የለበትም፡፡
በAንድ ሕግ ውስጥ Aንድ ቃል የተለያየ ትርጉምን ይዞ (የተለያዩ ሓሳቦችን
ለመግለፅ) ጥቅም ላይ ሊውል Aይገባም፡፡ የተለየ ትርጉም መስጠት
ካስፈለገ የተለየ ትርጉም Eንዲይዝ በተፈለገበት ቦታ ይኸው የተለየ
ትርጉሙ መግባት Aለበት፡፡
ለምሳሌ፣ ከላይ በመምሪያ/ጋይድላይን 79(2) Eንደተመለከተው
“ቦርድ” የሚለው ቃል በመጀመሪያ ጥቅም ላይ ከዋለበት Aገባብ የተለየ
ትርጉም ለማመልከት ጥቅም ላይ መዋል የለበትም፡፡
101. ግልጽነትና ምጥንነት (clarity and brevity)
1) ግልፅ የሕግ ድንጋጌ የሚያስተላልፈው መልEክት በቀላሉ ለAንባቢው
AEምሮ የሚገባና ለንባብ ሳቢ ሲሆን፣ ምጥንነት ደግሞ ሊተላለፍ
የተፈለገን ሓሳብ በAነስተኛ የቃላት ብዛት፣ ሓሳቡ ሙሉ ሆኖ መገለፁን
ያሳያል፤ ስለሆነም፣ ከዚህ በታች ከዚህ መምሪያ/ጋይድላይን ንUስ ቁጥር
(2) Eስከ (10) የተዘረዘሩትን መርሆዎች Aርቃቂው መከተል Aለበት፡፡
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2) የሕግ ድንጋጌ ጥቂት ቁጥር ባላቸው ቃላት ተመጥኖ መጻፍ Aለበት፤
Aንድ ቃል የሙሉ ሐረግን ትርጉም መያዝ የሚችል ከሆነ፣ ከሐረጉ
ይልቅ Aንዷን ቃል መጠቀም ይገባል፡፡
3) የሕግ ድንጋጌ Aንባቢ ሊረዳው በሚችል ግልፅ የቃላት Aጠቃቀም መጻፍ
Aለበት፤ ሓሳቡን መጥኖ ለማቅረብ የሚደረገው ጥረት ግልፅነቱን የሚጎዳ
Eንዳይሆን ሁለቱን ማጣጣም ከAርቃቂው ይጠበቃል፡፡
4) ድንጋጌን ግልጽ ለማድረግ ኅብረተሰቡ በመደበኛነት የሚጠቀምባቸውን
ቃላት መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
5) Aርቃቂው ኅብረተሰቡ በመደበኛነት ከሚጠቀምበት ቃል ወይም ሐረግ
ወጣ ያሉ ቃላትን ወይም ሐረጎችን በልዩ ሁኔታ ሊጠቀም ይችላል፡፡
በዚህ ጊዜ የቃሉን ፍች ከAረፍተ ነገሩ Aገባብ መረዳት Eንዲቻል ወይም
ትርጉም በመስጠት ግልጽ Eንዲሆን ማድረግ Aለበት፡፡
ምሳሌ፡- Aቻ ትርጉም ያልተገኘለት (ያልተለመደ) የሙያ ቃል Eንዳለ
ጥቅም ላይ ሊውል የሚገባው በልዩ ሁኔታ ነው፡፡
6) በድንጋጌው ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቃላት ወይም ሐረጎች
በድንጋጌው ከተቀመጠው ሙሉ ሓሳብ ጋር የተስማሙ (contextually
valid) መሆን Aለባቸው፡፡
7) Aንድ ድንጋጌ Aንድን ወጥ ሓሳብ ብቻ የያዘ ሆኖ መጻፍ ይኖርበታል፡፡
ስለሆነም ድንጋጌው ተለያይተው መቅረብ የሚገባቸውን ሁለትና ሦስት
ሓሳቦች በጅምላ ወይም በAንድ ድንጋጌ ጠቅልሎ ማቅረብ የለበትም፡፡
በዚህ መልኩ ድንጋጌን መቅረፅ የሕግ ድንጋጌዎችን ግልጽነት የሚጎዳ
በመሆኑ ድንጋጌዎቹ ያልተፈለገ ወይም Aሻሚ ትርጉም Eንዲይዙ
ሊያደርግ ይችላል፤ ስለሆነም በዚህ መልኩ መጻፍ ተገቢ Aይደለም፡፡
8) Aንድ ድንጋጌ በAንድ ጥላ ሥር ሊዘረዝራቸው የሚፈልጋቸው ጉዳዮች
ካሉ ዝርዝሩ ሁሉንም ተዘርዛሪ Aባላት Aንድ በAንድ ሊይዝ የሚችል
መሆን Aለመሆኑን Aርቃቂው መለየት Aለበት፡፡ የተዘርዛሪ Aባላት ቁጥር
Aነስተኛ Eና ለመዘርዘር የማያስቸግር ሲሆን Aርቃቂው ሁሉንም
በዝርዝር (exhaustive list) ማቅረብ Aለበት፡፡ ይህን ማድረግ የማይቻል
ሲሆን በምሳሌነት የሚካተቱት ተዘርዛሪ Aባላት (illustrative list)
ሌሎቹን በሚገባ ሊያመላክቱ የሚችሉ፣ Eንዲሁም በቂ ቁጥርና ወካይነት
ያላቸው መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡
9) ሁለትና ከሁለት በላይ ትርጉም ያለውን ቃል መጠቀም የሕግ ድንጋጌ
Aተረጓጎም ችግር ያስከትላል፡፡ ሁለትና ከሁለት በላይ ትርጉም ያለው
ቃል መጠቀም የግድ Aስፈላጊ ሲሆን ቃሉ በድንጋጌው ውስጥ Eንዲይዝ
የተፈለገውን ፍች ግልጽ በሆነ መልኩ ከAገባባዊ (contextual) ፍች
መረዳት Eንዲቻል ተደርጎ መካተቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ ወይም
ቃሉ ፍች ሊቀመጥለት የሚገባ ከሆነ ፍችውንም መግለፅ ተገቢ ነው፡፡
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10) ተመሳሳይ ፍች ያላቸው ቃላት Aንድን ሓሳብ ለመግለፅ ጥቅም ላይ
Aለመዋላቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
ምሳሌ፡- የመንግሥት ንብረት የሆነውን መደበቅ፣ መሰወር፣ Eና...
ብሎ መፃፍ ተገቢ Aይደለም፤ “መደበቅ” Eና “መሰወር” የሚሉት ሁለት
ቃላት ተመሳሳይ ሓሳብ የሚያስተላልፉ በመሆናቸው ድግግሞሽ
Aያስፈልግም፡፡

ንUስ ክፍል ሦስት
ስለቋንቋ Aጠቃቀም
102. ጠቅላላ
1) ሕግ የራሱ፣ የተለየ የመጻፊያ የቋንቋ ሥርዓት ስለሌለው የሕግ ረቂቅ
Aጻጻፍ ሕጉ የሚወጣበትን የቋንቋ ሥርዓት መሠረት ያደረገ ነው፡፡
2) የቋንቋ ሥርዓት የAንድን Aረፍተ ነገር Aወቃቀር፣ በAረፍተ ነገር ውስጥ
ያሉ ቃላትንና ሐረጎችን Aመራረጥና Aሰካክ፣ የሥርዓት ነጥብ
Aጠቃቀምን ወዘተ ይወስናል፡፡
3) Aርቃቂው ረቂቁን የሚያዘጋጅበትን ቋንቋ Aጠቃቀም ሥርዓት በሚገባ
ማወቅ Eና በዚያ መሠረት ረቂቁን ማዘጋጀት Aለበት፡፡
103. የቃላትና የሐረግ Aጠቃቀም
በሕግ ድንጋጌዎች ውስጥ የሚጻፉ ቃሎች Eና ሐረጎች ከዚህ በታች
የተቀመጡትን ሁኔታዎች በማገናዘብ ጥቅም ላይ መዋል ይገባቸዋል፡1) ቃል ትርጉም ያለው የፊደሎች ስብስብ Eንዲሁም የቋንቋ መሠረት
Eንደመሆኑ፣ በሕግ ድንጋጌ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቃሎች
የድንጋጌው መሠረት ናቸው፡፡
2) በAንድ ድንጋጌ የተካተቱ ቃላት Eና ሐረጎች ግልጽ፣ ሊያስተላልፉ
የፈለጉትን ሓሳብ በትክክል የሚገልጹ፤ ተቃራኒ ወይም Aሻሚ ትርጉም
ያልያዙ መሆን Aለባቸው፡፡
3) በድንጋጌ ውስጥ ያሉ ቃላት Eንዲሁም ሐረጎች Eርስ በርሳቸው የሰመረ
ውህደት መፍጠር Eና ትርጉም መስጠት ይኖርባቸዋል፡፡
4) በድንጋጌ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቃላት ሁሉ ሕጉ ከሚጻፍበት
ቋንቋ የተገኙ መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሕጉ ከሚጻፍበት ቋንቋ ውጭ
ያለ ሌላ ቋንቋ ቃል ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው በልዩ ሁኔታና ሕጉ
በሚጻፍበት ቋንቋ ውስጥ ተመሳሳይ ቃል ማግኘት ያልተቻለ ሲሆን
ነው፡፡
ምሳሌ፡- ሕጉ በAማርኛ ቋንቋ የሚረቀቅ ከሆነ በሕጉ ውስጥ ጥቅም
ላይ የሚውሉ ቃላት ሁሉ የAማርኛ ቋንቋ ቃላት መሆን ይገባቸዋል፡፡
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5) በድንጋጌ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቃላት ሙያዊ ወይም ቴክኒካዊ

ከሚሆኑ ይልቅ ቀላልና ሁሉም ሰው ሊረዳቸው የሚችሉ ሊሆኑ
ይገባል፤ ቀላልና ግልፅ ቃል ለማግኘት ያልተቻለ ሲሆን በልዩ ሁኔታ
ሙያዊ ወይም ቴክኒካዊ ቃላት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ፡፡

6) በድንጋጌ ውስጥ “Eና”፣ “ወይም” Eንዲሁም ተመሳሳይ Aያያዥ ቃላት

በጽሁፍ ውስጥ ያላቸውን Aጠቃቀም Aርቃቂው በሚገባ መገንዘብ
ይኖርበታል፡፡ Eነዚህ Aያያዥ ቃላት በድንጋጌው ለመግለጽ ከታሰበው
ሓሳብ ውጭ የሆነ ትርጉም ሊፈጥሩ ስለሚችሉ በAጠቃቀማቸው ላይ
ከፍ ያለ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ “Eና” የሚለው Aያያዥ ጥቅም
ላይ ሊውል የሚገባው በAንድ ላይ በAንድ ጊዜ መሟላት ያለባቸውን
ሁኔታዎች ለመግለፅ ነው፡፡ “ወይም” የሚለው Aያያዥ ጥቅም ላይ
ሊውል የሚገባው የቀረቡት ሁኔታዎች በAማራጭነት የቀረቡ
መሆናቸውን ለማሳየት ሲፈለግ ነው፡፡ ትርጉማቸው Aሻሚ መሆኑም
መታወቅ Aለበት፡፡
ምሳሌ፡- “ነጋዴ Eና ገበሬ ማረስ ይችላሉ፡፡” የሚለው Aረፍተ ነገር
ነጋዴና ገበሬ በAንድነት ሆነው ማረስ Eንደሚችሉ የሚገልፅ ሲሆን
ነጋዴ ብቻውን ወይም ገበሬ ብቻውን ግን ማረስ Eንደማይችል ያሳያል፤
በመሆኑም Aርቃቂው Eንዲተላለፍ የተፈለገው መልEክት በEርግጥ ይህ
መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡ ነጋዴ ለብቻው ገበሬም ለብቻው ማረስ
Eንደሚችሉ ለመግለፅ ከፈለገ፣ Aርቃቂው የድንጋጌውን Aረፍተነገር
ማያያዝ ያለበት በ “ወይም” ነው፡፡ በዚህም መሠረት ድንጋጌው “ነጋዴ
ወይም ገበሬ ማረስ ይችላል፡፡” የሚል ይሆናል፡፡ ሁኔታዎቹ
በAማራጭነት የቀረቡ በመሆናቸው Aያያዡ ነጋዴና ገበሬ ለየብቻ ማረስ
Eንደሚችሉ መልEከት የሚያስተላልፍ ከመሆኑ በተጨማሪ በጋራ
ሆነው ማረስ Eንደሚችሉም ለማሳየት ያገለግላል፡፡ በዚህም መሠረት
“ወይም” የሚለው Aያያዥ በተናጠልም በጋራም ለማረስ የሚፈቅድ
Aያያዥ ነው፡፡

7) ቁጥርን Aመላካች የሆኑት “ከ...በላይ” ፣ “ከ...በታች”፣ “...ያላነሰ”፣

“...ያልበለጠ”፣ “...ድረስ” የመሳሰሉ Aገላለጾችን ሲጠቀም Aርቃቃቂው
ጥንቃቄ ማድረግ Aለበት፡፡ Eነዚህ Aገላለጾች የቁጥሩን መነሻ ወይም
መድረሻ ጥርት Aድርገው ስለማይገልጹ መነሻው ወይም መድረሻው
በተባለው Aጥር ውስጥ ይሁን ከተባለው Aጥር ውጭ ለመለየት
ያስቸግራል፡፡ ይህም የትርጉም ችግር የሚፈጥር ስለሚሆን ይህ ችግር
Eንዳይከሰት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ንUስ ክፍል Aራት
የAረፍተ ነገር Eና ድንጋጌ Aወቃቀር
104. ጠቅላላ
1) Aረፍተ ነገር ማለት Aንድ የተሟላ ሓሳብ የሚሰጥ የቃላት ስብስብ (set
of words) ነው፡፡ ስለሆነም Aረፍተ ነገር ለመመሥረት ጥቅም ላይ
የሚውሉ ቃላት ሊተላለፍ የተፈለገውን ሓሳብ በAግባቡ መግለጽ
የሚችሉ የተመረጡ ቃላት መሆን Aለባቸው፤ Eነዚህ ቃላት Aንድ ወጥ
መልEክት ሊሰጥ በሚያስችል ሥርዓት ተቀናጅተውና ተዋህደው መቅረብ
ይኖርባቸዋል፡፡
2) የAረፍተ ነገር Aመሠራረት ሥርዓት Aረፍተ ነገሩ የሚጻፍበትን ቋንቋ
የሰዋሰው ሥርዓት መሠረት ያደረገ ነው፡፡
3) Aርቃቂው የሕጉን ድንጋጌዎች ቀላልና ግልፅ ቋንቋ በመጠቀም መጻፍ
Aለበት፡፡ ድንጋጌዎቹ ሕግ ሆኖ ሊፃፍ የተፈለገውን ጭብጥ ወይም ሓሳብ
በጥሩ ሁኔታ የሚገልፁ ሆነው መዘጋጀት ይኖርባቸዋል፤ ይህም
ጭብጡን ወይም ሐሳቡን በሚገባ በማገናዘብ የሚሠራ ነው፡፡
4) የሕግ ድንጋጌ ቀላል፣ ግልፅ፣ ያልተደጋገሙ፣ Aሻሚ ትርጉም ያልያዙ
ቃላትን ይዞ መዘጋጀት ይገባዋል፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ ድንጋጌ Aላስፈላጊ
ቃላትን ያልያዘ ምጥን Eና ቁጥብ ሆኖ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡ በAንድ
ድንጋጌ ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል ያለባቸው የቃላት ብዛት ይህን ያህል
ነው ተብሎ ሊወሰን ባይቻልም ሊተላለፍ የተፈለገውን ሓሳብ በAጭር፣
ግልጽና የተሳካ መንገድ መግለፅ የሚቻል ከሆነ በዚያ መልክ ድንጋጌውን
መፃፍ ያስፈልጋል፡፡
105. በወጥ Aረፍተ ነገር የሕግ ድንጋጌን መቅረፅ
የሕግ ድንጋጌ ሕጉ የሚረቀቅበትን ቋንቋ ሰዋሰው መሠረት በማድረግ
ያልተወሳሰበ ሆኖና ወጥ ተደርጎ መጻፍ Aለበት፡፡
ምሳሌ፡- በፍትሐብሔር ሕግ በቁጥር 1207 “ባለሀብቱ ቦታውን ማጠር
ይችላል” ይላል፡፡ ድንጋጌው ከAንድ ወጥ Aረፍተ ነገር የተዋቀረ ሲሆን
በቃላት Aጠቃቀሙም ግልጽ፣ ቀላልና የተመጠነ ነው፡፡
106. በመዘርዝራዊ ስልት Aረፍተ ነገር መቅረፅ (ጠቅላላ)
1) Aርቃቂው የሕግ ድንጋጌን በመዘርዝራዊ Aረፍተ ነገር መልኩ ሊቀርፅ
ይችላል፡፡
2) ድንጋጌ ሊዘረዘሩ የሚገባቸው ነጥቦችን ወይም የተወሳሰበ ሓሳብን የያዘ
ሲሆን በመደበኛ የAረፍተ ነገር ቅርፅ ያለ መለያ ሓሳቡን Eንዲቀረፅ
ማድረግ የድንጋጌውን ግልፅነት ሊጎዳ ስለሚችል በዚህ ጊዜ
በመዘርዝራዊ Aረፍተ ነገር ድንጋጌ የመጻፍ ስልትን መጠቀም ከፍ ያለ
ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡
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107. የመዘርዝራዊ ድንጋጌ መነሻና ዝርዝር ሓሳቦች
1) በመዘርዝራዊ ድንጋጌ Aጻጻፍ፣ ዝርዝሮቹን ሁሉ ሊያቅፍ ወይም ሊገልጽ
የሚችል መነሻ Aረፍተ ነገር ወይም ሐረግ ቢኖር ይመረጣል፤
2) መነሻ Aረፍተ ነገር ወይም ሐረግ ሲኖር በዝርዝሩ ውስጥ የሚቀርበው
Eያንዳንዱ ሓሳብ በይዘትና በAቀራረቡ፣ በቅርጹ በመነሻ ከቀረበው ሓሳብ
ጋር የሚስማማና የተያያዘ መሆን Aለበት፤
3) የሚዘረዘሩት ሓሳቦች፤ መነሻው ሓሳብ ከተጻፈበት ህዳግ ገባ ብለው በየ
Aዲስ መስመር ትይዩ Eየሆኑ መጻፍ ይኖርባቸዋል፤ በመነሻ ወይም
ከዝርዝር ቀጥለው ሊኖሩ የሚችሉ መድረሻ ወይም መደምደሚያ ሓሳቦች
ህዳጋቸው ወጣ ብሎ ከመግቢያ ወይም መነሻ ሓሳብ ትይዩ ሆነው መጻፍ
Aለባቸው፡፡
108. የEያንዳንዱ ሓሳብ ሥርዓተ ነጥብ
1) በዝርዝሩ ውስጥ የቀረበ የEያንዳንዱ ሓሳብ መጨረሻ Aንደየጉዳዩ ሁኔታ
በነጠላ ሰረዝ (፣) ወይም በድርብ ሰረዝ (፤) መዘጋት Aለበት፡፡
2) Eያንዳንዱ የሚቀርብ ዝርዝር ሓሳብ ከድንጋጌው መነሻ ሓሳብ ጋር
ለየብቻ ሲጣመር ሙሉና ራሱን ችሎ ሊቆም የሚችል ትክክለኛ ሓሳብን
ሊያስተላልፍ የሚችል ሲሆን ዝርዝር ሓሳቡ በድርብ ሰረዝ (፤)
መደምደም ይኖርበታል፡፡
3) ዝርዝር ሓሳቦች Eያንዳንዳቸው ከመነሻው ሓሳብ ጋር ተጣምረው ሲታዩ
ራሳቸውን ችለው የተሟላና ትክክለኛ ሓሳብን ማስተላለፍ የማይችሉ
ሲሆኑ ወይም ሁሉም ዝርዝር ሓሳቦች በAንድነት መሟላት ያለባቸው
ቅድመ-ሁኔታዎች ሲሆኑ Eያንዳንዱ ዝርዝር ሓሳብ በነጠላ ሰረዝ (፣)
መዘጋት ይኖርበታል፡፡
109. የመጨረሻው ዝርዝር ሓሳብ ሥርዓተ ነጥብ
1) የመጨረሻው ዝርዝር ሓሳብ መደምደሚያ ሥርዓተ ነጥብ Aፃፃፍ
Eንደሁኔታው ሊለያይ ይችላል፡፡ ከመጨረሻው ዝርዝር ሐሳብ ቀጥሎ
የሚቀርብ ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ ከሌለ የመጨረሻው ዝርዝር ሐሳብ
በAራት ነጥብ (፡፡) መዘጋት Aለበት፡፡ ከተዘረዘሩት ሓሳቦች ቀጥሎ
የሚቀርብ ለዝርዝሮቹ ሁሉ የሚያገለግል ተጨማሪ ሓሳብ በሚኖርበት
ጊዜ ግን የመጨረሻው ዝርዝር ሐሳብ በድርብ ሰረዝ (፤) ከተዘጋ በኋላ
ተጨማሪው ሓሳብ በAራት ነጥብ (፡፡) መዘጋት Aለበት፡፡
2) ከመጨረሻው ዝርዝር ሓሳብ በፊት የሚቀርበው ዝርዝር ሓሳብ
EንደAግባብነቱ በነጠላ ሰረዝ (፣) ወይም በድርብ ሰረዝ (፤) ከተደመደመ
በኋላ ከመጨረሻው ተዘርዛሪ ሓሳብ ጋር Eንደ Aግባብነቱ በ“Eና” ወይም
በ“ወይም” Aያያዥ ሊያያዝ ይችላል፡፡
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110. ራሱን ችሎ የሚቆም መነሻ ሓሳብና የመነሻ ሓሳብ ሐረግ ሥርዓተ ነጥብ
1) የመዘርዝራዊ ድንጋጌ የመነሻ ሓሳብ ራሱን ችሎ የሚቆም Aንድ Aረፍተ
ነገር ወይም ራሱን ችሎ ሊቆም የማይችል ሐረግ ሊሆን ይችላል፡፡
2) የመነሻ ሓሳብ ራሱን ችሎ የሚቆም Aንድ Aረፍተ ነገር ሲሆን በAራት
ነጥብ (፡፡) ወይም Eንደሁኔታው በድርብ ሰረዝ (፤) ሊደመደም ይችላል፡፡
3) የመነሻ ሓሳብ ሐረግ ሲሆን በድርብ ሰረዝ (፤) ወይም በሁለት ነጥብ
ከጭረት (፡-) መደምደም Aለበት፡፡
ምሳሌ፡- የተሸከርካሪ Aደጋ የሦስተኛ ወገን መድን ዋስትና Aዋጅ
ቁጥር 559/2000 በAንቀጽ 16 ንUስ ቁጥር (1) ድንጋጌው የሚከተለውን
Aስቀምጧል፡፡
“መድን የተገባለት ተሽከርካሪ ለሚያደርሰው ጉዳት በመድን ዋስትና
የሚሸፈነው የካሳ መጠን፤
ሀ) በAንድ ሰው ላይ ለሚደርስ የሞት Aደጋ ከብር ፵ሺ /Aርባ ሺ/፣
ለ) በAንድ ሰው ላይ ለሚደርስ የAካል ጉዳት ከብር ፲፭ ሺ /Aሥራ
Aምስት ሺ/፣ ወይም
ሐ) የንብረት ኪሣራ ያስከተለ Aደጋ ሲሆን ከብር ፩፻/Aንድ መቶ/ ሺ፣
መብለጥ የለበትም፡፡”
111. የAሁን ጊዜ Aገላለጽ (present tense)
ጊዜ በሦስት ክፍሎች የሚመደብ ሲሆን Eነዚህም ያለፈ ጊዜ፣ የAሁን ጊዜ
Eና የወደፊት ጊዜ ናቸው፡፡ ከEነዚህ ውስጥ Aርቃቂው የAሁን ጊዜ
Aገላለጽን ለሕግ ድንጋጌ Aጻጻፍ መጠቀም ይኖርበታል፡፡
112. ነጠላ ቁጥር Aገላለፅ መጠቀም
1) የሕግ ድንጋጌ በነጠላ ቁጥር Aገላለፅ መጻፍ Aለበት፡፡
2) የሕግ ድንጋጌ ብዙ ቁጥር ባላቸው ነገሮች፣ Aባላት ወይም ሰዎች ላይ
የጋራ ኃላፊነት የሚጥል ወይም የጋራ ጥቅም የሚሰጥ ሲሆን በብዙ
ቁጥር Aገላለፅ መጻፍ ይኖርበታል፡፡
ምሳሌ፡- የIትዮጵያ የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 1258(1)፡- “የጋራ
ባለሀብቶች መብትና ግዴታዎች...”
113. ቀጥተኛ Aገላለፅ መጠቀም
Aርቃቂው ቀጥተኛ Aገላለጽን በመጠቀም የሕግ ድንጋጌዎችን መቅረጽ
ይገባዋል፡፡
ምሳሌ፡- “Aንበሳው ፍየሎቹን በላ፡፡” (ቀጥተኛ)
“ፍየሎቹ በAንበሳው ተበሉ፡፡” (ቀጥተኛ ያልሆነ)
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114. የፆታ Aገላለፅ
1) የተለመደው የሕግ Aጻጻፍ የወንድ ፆታን በመጠቀም የሚጻፍ ነው፡፡
2) Aርቃቂው በሕግ ድንጋጌ ውስጥ የሚጻፍ ሐሳብ ያለፆታ Aመላካች
መጻፍ የሚቻል ሲሆን የፆታ-Aልባ (gender-neutral) ድንጋጌ Aጻጻፍ
ስልት መከተል ይገባል፡፡
3) ሕጉ በወንድ ፆታ የሚጻፍ ከሆነ የሚከተለው Aገላለጽ ያስፈልጋል፡“በወንድ ፆታ የተደነገገው Aገላለጽ ሴትንም ያካትታል”፡፡ (ምሳሌ፡የIፌዲሪ ሕገ መንግሥት Aንቀጽ 7)

ንUስ ክፍል Aምስት
የቁጥር Aጠቃቀም
115. የቁጥር Aጠቃቀም (ጠቅላላ)
1) በሕግ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁጥሮች ሁሉ Eንዲገልፁ የተፈለገውን
በትክክል Eንዲሁም ተገቢነት Eና በቂነት (ማለትም ሳይሰፋና ሳይጠብ)
በሚያረጋግጥ መግለጽ Aለባቸው፡፡
2) የAንድን ነገር ብዛት፣ ይዘት፣ መቶኛ ድርሻ፣ የሕጉን ገጾች፣ ቀኖችን፣
የAዋጅ Aጭር ርEስ ስያሜን፣ የህትመትን ቁጥር፣ የድንጋጌን ማጣቀሻ
ወዘተ ለመግለጽ ቁጥር ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ በሕግ ማርቀቅ ውስጥ
ቁጥር ጥቅም ላይ ሲውል፣ Aርቃቂው የሚከተሉትን ከመምሪያ/ጋይድላይን
116 Eስከ 118 የተገለፁ ሁኔታዎች ማገናዘብ Aለበት፡፡
116. ከሕጉ ጋር የተያያዙ ቀናትና ቁጥሮች
1) በሕጉ የAማርኛ ቅጅ የሚገለፅ ቀን፣ ሰዓት፣ ሕጉ ስንተኛ Eትም Eንደሆነ
የሚያሳይ ቁጥር፣ የሕጉ ስያሜ Aመላካች ቁጥር፣ የድንጋጌ ቁጥሮች፣
የመቶኛ ስፍሮች (percentage) ወይም ሌሎች በድንጋጌዎች ሓሳብ ውስጥ
የሚገለፁ የመሥፈሪያ ቁጥሮች ሁሉ በግEዝ ቁጥር መፃፍ Aለባቸው፤
2) የቀን Aፃፃፍን በተመለከተ በAማርኛው ቅጅ የሚቀርቡ ሁሉም ቀኖች
በIትዮጵያ የቀን Aቆጣጠር መፃፍ ይኖርባቸዋል፤ የEንግሊዝኛው ቅጅ
በAውሮፓውያን Aቆጣጠር ይጻፋል፡፡
117. የምEራፍ፣ የክፍልና የሚጣቀስ ድንጋጌ
1) የምEራፍ Eና የክፍል Aደረጃጀትን ለመግለፅ ሲፈለግ የምEራፉ ቁጥር
በፊደላት መጻፍ ይገባዋል፤
ምሳሌ፡- ምEራፍ Aንድ፣ ምEራፍ ሁለት...፤ ክፍል Aንድ፣ ክፍል
ሁለት... በሚል Eንጂ ምEራፍ ፩፣ ምEራፍ ፪ በሚል መጻፍ የለበትም፡፡
2) የሚጣቀስ ድንጋጌ ወይም ክፍል ከሌላ ሕግ የሚወሰድ ሲሆን የሚጣቀሰው
ሕግ ስያሜና ቁጥር በሚጠቀሰው ነጋሪት ጋዜጣ ውስጥ ተለይቶ
የተጠቀሰበትን የቁጥር Aገላለጽ Eንዳለ በማስቀመጥ መጻፍ ያስፈልጋል፤
ምሳሌ፡- Aዋጅ ቁጥር ፩/፲፱፻፰፯ በሚል መጻፍ ይገባዋል፡፡
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118. የሒሳብ ስሌት፣ የገንዘብ መጠንና የEስራት መጠን Aገላለጽ
1) የሒሳብ ስሌትን ለመግለጽ መጀመሪያ የሒሳብ ስሌቱን በፊደል መጻፍ
ወይም የስሌት ፎርሙላውን፤ በማስከተልም በቅንፍ ውስጥ የሒሳብ
ስሌቱን ቁጥር መጻፍ ያስፈልጋል፤
2) የተጠቀሰው ቁጥር በመቶኛ መሥፈርት ከሆነ በፊደል ተብራርቶ ከተገለጸ
በኋላ በቅንፍ ውስጥ በAሀዝ በግEዝ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፤
ምሳሌ፡- ከመቶ ስድሳ (፷/፻) ጉዳት የደረሰበት፤
4) የገንዘብ መጠንን ለመግለጽ ከሆነ በፊደልና በግEዝ Aሀዝ መጻፍ
ያስፈልጋል፤
ምሳሌ፡- መቶ ብር (፻ ብር)
4) የEስራት መጠን፤ የቆይታ ጊዜ፤ ይርጋ ጊዜ፣ Eና የመሳሰሉት በፊደል
መጻፍ ይኖርባቸዋል፡፡
ምሳሌ፡- “... ተላልፎ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው በAሥር ዓመት ጽኑ
Eስራት ይቀጣል፡፡”

ንUስ ክፍል ስድስት
የሥርዓተ-ነጥብ Aጠቃቀም
119. ጠቅላላ
1) የሥርዓተ ነጥብ Aጠቃቀም በAረፍተ ነገር ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው
በመሆኑ የሕግ ድንጋጌዎች ተገቢውን የሥርዓተ ነጥብ Aጠቃቀም
ጠብቀው መዘጋጀት ይኖርባቸዋል፡፡
2) ሰዎች በሚሰማ ድምፅ በሚነጋገሩበት ጊዜ የድምፅ ከፍታ Eና ዝቅታ፣
የድምፅ ቅላፄ ወይም Aወጣጥ ስልቶችን Eየለዋወጡ መጠቀም ስለሚችሉ
ሰሚው ሊተላለፍ የተፈለገውን መልEክት በቀላሉ Eንዲረዳው Eድል
ይፈጥራል፤ በጽሁፍ የሚቀርብ Aረፍተ ነገር ወይም የሕግ ድንጋጌ ግን
በወረቀት ላይ የሚሰፍር Eንደመሆኑ ድምፅ Aልባ ነው፡፡ በዚህም
ምክንያት በጽሑፍ ለሰፈረ Aንድ ሓሳብ ተገቢ ሥርዓተ ነጥብ ስንጠቀም
ሊተላለፍ የተፈለገው መልEክት ምን Eንደሆነ በትክክል መረዳት
ያስችላል፡፡ ዋና ዋና የሥርዓተ ነጥብ ምልክቶች የሚከተሉት ናቸው፡ሀ) Aንድ ነጥብ

.

ለ) ሁለት ነጥብ

፡

ሐ) ሁለት ነጥብ ከሠረዝ

፡-

መ) ሙሉ ነጥብ (Aራት ነጥብ)

፡፡

ሠ) ነጠላ ሰረዝ

፣

ረ) ድርብ ሰረዝ

፤

ሰ) ትEምርተ ጥቅስ

“”

ሸ) ነጠላ ጥቅስ

‘ ’

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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120. Aንድ ነጥብ (.)
Aንድ ነጥብ በሚከተለው ሥርዓት ጥቅም ላይ ይውላል፤
1) Aረፍተ ነገርን፣ ሐረግን፣ ወይም ረዥም ስያሜን Aሳጥሮ ለመጻፍ ጥቅም
ላይ መዋል ያለበት የሥርዓተ ነጥብ ምልክት Aንድ ነጥብ ነው፡፡ በሕግ
ማርቀቅ ሥራ ውስጥ ቃላትን Aሳጥሮ መጻፍ የሚመከር ባይሆንም በልዩ
ሁኔታ ግን የረዘመውን ቃል Aሳጥሮ ለመጻፍ Eንዲቻል ይህኑ ምህጻረቃላት በትርጉም ክፍል በማስቀመጥ በሕጉ ይዘት ውስጥ ምህጻረ-ቃላትን
መጠቀም ይቻላል፡፡
ምሳሌ፡- “የIትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ” የሚለውን
ስያሜ በAንድ ሕግ ውስጥ ደጋግመን መጠቀም ቢኖርብን በትርጉም
ክፍል “I.ፌ.ዴ.ሪ” ማለት የIትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ማለት መሆኑን በመግለጽ ምህጻረ-ቃሉን Eንጠቀማለን፡፡
2) የሕግ ድንጋጌ Aንቀጽ (ቁጥር) ከተጻፈ በኋላ ከፊቱ Aንድ ነጥብ
Eንደመለያነት መጠቀም ይገባል፡፡
ምሳሌ፡- የAንድ ሕግ የመጀመሪያ ድንጋጌ ቁጥር ፩ Eንደመሆኑ ይኸው
ቁጥር ከተጻፈ በኋላ ከቁጥሩ ቀጥሎ Aንድ ነጥብ ሊቀመጥለት ይገባል፤
ስለሆነም “፩.” ሆኖ ይጻፋል፡፡
121. Aራት ነጥብ (፡፡)
Aራት ነጥብ የተሟላና የሐሳብ መደምደምን የሚያሳይ የመጨረሻ ማረፊያ
ነው፡፡ ይህ ሥርዓተ ነጥብ Aንድ ድንጋጌ ማስተላለፍ የፈለገው Aንድ ወጥ
ሓሳብ መቋጨቱን ያሳያል፡፡
ምሳሌ፡- “ማንም ሰው ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ሰብAዊ መብቱ የተከበረ
ነው፡፡” የሚለውን የድንጋጌ ሓሳብ ብንወስድ “ነው” ከሚለው ቃል ቀጥሎ
ያለው Aራት ነጥብ ሓሳቡ Eንደተደመደመ የሚያሳይ ነው፡፡
122. ነጠላ ሰረዝ (፣)
ነጠላ ሰረዝ በሕግ ድንጋጌ ውስጥ ቃላትና ቃላትን ወይም ጥገኛ ንUስ
ሐረጎችን ለመለየት ጥቅም ላይ መዋል Aለበት፡፡
ምሳሌ፡- ጥራጥሬ ማለት ለምግብነት የሚውሉ Eንደ ስንዴ፣ በቆሎ፣
Aጃ፣ ሩዝ ወይም ማሽላ ነው፡፡
123. ድርብ ሰረዝ (፤)
1) ድርብ ሰረዝ የሚያገለግለው የAረፍተ ነገር ተግ መባያ (ጊዜያዊ
ማረፊያ) በመሆን ነው፡፡ ስለዚህ ከAራት ነጥብ በተለየ መልኩ ለAረፍተ
ነገር Eንደጊዜያዊ ወይም ማEከላዊ ማረፊያ ሆኖ ያገለግላል፡፡
2) ድርብ ሰረዝ ድርብ ድብልቅና ድርብ Aረፍተ ነገሮችን ለመለየት
ያገለግላል፡፡ ድርብ ሰረዝ በሕግ ድንጋጌዎች Aቀራረፅ ውስጥ፡ሀ) የሕግ ድንጋጌ Aረፍተ ነገር በጣም የረዘመና ተነጣጠለው ሊቀርቡ
የሚችሉ ረዣዥም ሓሳቦችን የያዘ ሲሆን Eነዚህን ሓሳቦች ለመለየት
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ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡፡ Aንድ ድንጋጌ ሁለት Aረፍተ ነገሮችን
በማጣመር የሚያቀርብ ቢሆን በAያያዥ በማያያዝ ከAያያዡ በፊት
ድርብ ሰረዝ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ ራሱን
ችሎ ሊቆም የሚችል Aረፍተ ነገር Eና ሐረግ Eንደሁኔታው በድርብ
ሰረዝ ሊያያዙ ይችላሉ፡፡ ይሁን Eንጂ Aንድ ድንጋጌ በተቻለ መጠን
Aንድ ወጥ ሓሳብን ብቻ ይዞ ቢቀረፅ የተሻለ ነው፡፡
ለ) ከላይ በመምሪያ/ጋይድላይን 106 Eና 107 የተመለከተውን
መዘርዝራዊ ድንጋጌ ለመቅረፅ ድርብ ሰረዝ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡
124. ሁለት ነጥብ ከሠረዝ (፡-)
ሁለት ነጥብ ከሠረዝ የሚዘረዘሩ ነገሮች መኖራቸውን ለማሳየት ከመግቢያ
ወይም መንደርደሪያ ሓሳብ ቀጥሎ ይቀመጣል፡፡ Eርሱን ተከትለው
ዝርዝሮቹ ይቀርባሉ፡፡
125. ድርብ Eና ነጠላ ትEምርተ ጥቅስ (“ ”) Eና (‘ ’)
በሕግ ውስጥ ትEምርተ ጥቅስ Aንድ ቃል፣ ሐረግ፣ Aረፍተ ነገር ወይም
Aንቀጽ በዙሪያው ካሉት ቃላት፣ ሐረጎች፣ Aረፍተ ነገሮች ወይም Aንቀጾች
ተለይቶ Eንዲታይ ለማድረግ የሚረዳ የሥርዓተ ትEምርተ ዓይነት ነው፡፡
ምሳሌ፡- “Eንስሳ” ማለት ለማዳና የዱር Eንስሳትን፣ AEዋፍን፣ የውሀ
ውስጥ Eንስሳትን፣ ንብንና የሐር ትልን ያጠቃልላል፡፡

ንUስ ክፍል ሰባት
ሕግን በመዋቅር (ስትረክቸር) ስለማደራጀት
126. ሕግን በመዋወቅር የማደራጀት Aስፈላጊነት
1) ሕግን በመዋቅር ማደራጀት (መከፋፈል) ሲባል ሕጉን የሚፈጥሩትን
(የሚያቋቁሙትን) Aበይት Eና ንUሳን ምሰሶዎች ስልታዊ በሆነ መልኩ
መለየትንና ድንጋጌዎችን ሊሸከሙ በሚችሉበት Aኳኋን በEየመደባቸው
Eያስቀመጡ ማቅረብን የሚያመላክት ነው፡፡
2) ሕግን በጥሩ ሁኔታ በመዋቅሮች ማዋቀር ሕግ በይዘቱ የተሟላ Eና
በሓሳብ ፍሰቱ ምክንያታዊ ሆኖ የቀረበ Eንዲሆን ያስችለዋል፤ ከዚህ
ጋር ተያይዞም ሕጉ ግልጽና ተነባቢ Eንዲሆን ያስችለዋል፡፡
127. ከድንጋጌ ቁጥር በቀር መዋቅር የማያስፈልገው ሕግ
የሚረቀቅ ሕግ ጥቂት ድንጋጌዎች ብቻ የሚኖሩት ሲሆንና ያለመዋቅር
ቢደራጅ ምንም ዓይነት ጉድለት ሊፈጠር የማይችል መሆኑን Aርቃቂው
ሲያረጋግጥ ረቂቁን ያለመዋቅር (በድንጋጌዎች ብቻ የተሞላ Aድርጎ)
ሊያዘጋጅ ይችላል፡፡
(ምሳሌ፣ የፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ማቋቋሚያ Aዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹
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128. ሕግን በመዋቅር የማደራጀት ሥርዓትና ቅደም ተከተል
Aርቃቂው የረቂቅ ሕጉን መዋቅር በሚከተለው ሥርዓትና ቅደም ተከተል
ያዘጋጃል፡1) የረቂቅ ሕጉን ስፋት Eና ጥልቀት Eንዲሁም በውስጡ የያዛቸው ሓሳቦች
ተከፋፍለው ለመቅረብ ያላቸውን Aመችነት Eያየ የሕጉ Aበይት
መዋቅሮች መሆን የሚችሉ ሓሳቦችን ይለያል፡፡ የሕግ ዋና ዋና
(Aበይት) መዋቅሮች (ምሰሶዎች) የሚባሉት የሕጉን ዋና ዋና ጥቅል
ሓሳቦች የያዙ፤ Eርስ በርሳቸው የተሳሰሩና የሚደጋገፉ ሆነው
በውስጣቸው በተለያየ ደረጃ የተከፋፈሉ ንUሳን መዋቅሮችን የያዙ
ናቸው፡፡
2) የረቂቅ ሕጉ Aበይት መዋቅሮች ሆነው Eንዲዘጋጁ የተለዩ ሓሳቦች
በየትኛው መዋቅራዊ Eርከን (ምEራፍ፣ ክፍል፣ ንUስ ክፍል፣ ወዘተ.)
መደራጀት Aለባቸው የሚለውን Aርቃቂው ወስኖ፣ በዚህም መሠረት
የሕጉን Aበይት መዋቅሮች ያዘጋጃል፤
3) ተለይቶ በቀረበ በEያንዳንዱ Aብይ መዋቅር ሥር ሌላ ንUስ መዋቅር
(ሮች) ሊኖር የሚያስፈልግ ስለመሆኑ መመርመር Eና የሚያስፈልግ
ከሆነ Eነዚያን ንUሳን መዋቅሮች ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ Aርቃቂው
ይህን ተግባር ሲፈጽም መዋቅሮች Eስከ የትኛው ዝቅተኛ መዋቅራዊ
Eርከን ድረስ ተከፋፍለው ሊቀርቡ Eንደሚገባቸው መመርመርና
መወሰን Aለበት፡፡
4) የረቂቅ ሕጉ መዋቅሮች ሕጉ ሊያሳካ የፈለገውን ዓላማና ግብ በተሟላ
መልኩ ለማሳካት የሚያስችሉ ድንጋጌዎችን ሁሉ በብቃት በሥራቸው
ለማቀፍ Eና ለመሸከም የሚችሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ Aለበት፡፡
Eያንዳንዱ Aብይ ወይም ንUስ መዋቅር በውስጡ የተለያየ ብዛት
ያላቸው ድንጋጌዎችን ይይዛል፡፡ ይህም Eንደመዋቅሩ ርEስ ባህርይና
ሊያሟላ Eንደሚጠበቅበት የሕግ ሓሳብ ስፋት መጠን የሚወሰን ነው፡፡
5) የEያንዳንዱ የሕግ መዋቅር ርEስ በውስጡ የያዛቸውን ድንጋጌዎች
ይዘት የሚያንጸባርቅ ወይም ሊያቅፋቸው የሚችል መሆን Aለበት፡፡
6) የረቂቅ ሕጉ መዋቅሮች በጥንቃቄ ከተለዩ በኋላ Aርቃቂው በEያንዳንዱ
መዋቅር ሥር መካተት የሚገባቸውን ድንጋጌዎች በጥንቃቄ Eየለየ
ከዚህ በታች በተገለፁት መምሪያዎች/ጋይድላይንስ መሠረት Eንዲዋቀሩ
ያደርጋል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

129. የሕግ መዋቅራዊ Aደረጃጀትና የክፍፍል Eርከን
1) የሕግ መዋቅር/ሰትራክቸር በቁጥር (Aንቀጽ) ተከፋፍሎ፣ Eንዳስፈላጊነቱ
በAቀባዊ ተዋረድ (vertical hierarchy) ከታች ወደ ላይ ንUስ ክፍል፣
ክፍል፣ ምEራፍ፣ ርEስ፣ መጽሐፍ፣ ወዘተ ይኖረዋል፡፡
2) ከAንቀጽ በላይ Aንድ Eርከን ብቻ መዋቅር የሚያስፈለገው ሕግ
Aንቀጽና ክፍል ይኖረዋል፡፡
3) ከAንቀጽ በላይ የሁለት Eርከን መዋቅር የሚያስፈለገው ሕግ Aንቀጽ፣
ንUስ ክፍልና ክፍል ይኖረዋል፡፡
4) ከAንቀጽ በላይ የሦስት Eርከን መዋቅር የሚያስፈለገው ሕግ Aንቀጽ፣
ንUስ ክፍል፤ ክፍልና ምEራፍ ይኖረዋል፡፡
5) ከAንቀጽ በላይ የAራት Eርከን መዋቅር የሚያስፈለገው ሕግ Aንቀጽ፣
ንUስ ክፍል፤ ክፍል፣ ምEራፍና ርEስ ይኖረዋል፡፡
6) ከAንቀጽ በላይ የAምስት Eርከን መዋቅር የሚያስፈለገው የሕግ
መድብል (Code) Eንደሚከተለው Aንቀጽ፣ ንUስ ክፍል፤ ክፍል፣
ምEራፍ፣ ርEስና መጽሐፍ ይኖረዋል፡፡
(ስለ ሕግ መድብል/ Code Aወቃቀር በመምሪያ/ጋይድላይን 130 Eስከ
133 Eንዲሁም በEዝል 7 የተገለፀውን ይመልከቱ፡፡)

መጽሐፍ (Book)
ርEስ (Title)
ምEራፍ (Chapter)
ክፍል (Section)
ንUስ ክፍል
(Sub-section)

130. መጽሐፍ
1) ረቂቁ የያዘው ጉዳይ በጣም ሰፊ ሲሆን፤ ይህም ማለት በረቂቁ ውስጥ
የሚካተቱ ሓሳቦች የተለያዩ Aበይት መዋቅሮች ለመሆን የሚችሉ
ሲሆኑ (ከፍተኛ ዋና ሓሳቦች ሲሆኑ) Eና Eነዚህ ሓሳቦች ከርEስ ከፍ
ባለ መዋቅራዊ ክፍፍል ሊደራጁ የሚገባቸው ሲሆን መዋቅርን
በመጽሐፍ በመጀመር ማዋቀር ይገባል፡፡
2) መነሻ መዋቅሩን “መጽሐፍ” ያደረገ ረቂቅ Eንዳስፈላጊነቱ ዝቅተኛ
መዋቅር Eስከሆነው “ንUስ ክፍል” ድረስ Eየተዋቀረ ሊዘጋጅ ይችላል፡
3) መጽሐፍ የሚዋቀረው (መጽሐፍ Aንድ፣ መጽሐፍ ሁለት...) በሚል
ነው፡፡
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4) በመጽሐፍ ደረጃ የሚዋቀር ሕግ ቢያንስ ሁለት መጽሐፎች ሊኖሩት
ይገባል፤ ከመጽሐፎቹ ውስጥ ቢያንስ Aንዱ በርEስ የሚከፋፈል መሆን
ይኖርበታል፡፡
የሚከተለውን ሥEላዊ መግለጫ ይመልከቱ፡፡
ሥEል 1
መጽሐፍ

ርEስ Aንድ

ርEስ ሁለት

ርEስ ሦስት

ምEራፍ Aንድ

ምEራፍ ሁለት

131. ርEስና ምEራፍ
1) “ርEስ” ከ “መጽሐፍ” ዝቅ ብሎ ያለው መዋቅር ሲሆን መለስተኛ ስፋት
ያለው ዋና ሓሳብ ነው፡፡ የሚዋቀረውም (ርEስ Aንድ፣ ርEስ ሁለት....)
በሚል ነው፡፡ ርEስ በሚከተለው ሥርዓት ይዋቀራል፡፡
2) ረቂቅ ሕጉ በመጽሐፍ የተዋቀረ ሲሆን ከመጽሐፎቹ ቢያንስ Aንዱ
በርEስ መዋቀር የሚገባው በመሆኑ የርEስ መዋቅር ይዘጋጃል፡፡
3) ረቂቅ ሕጉ በመጽሐፍ ለመዋቀር የማይችል መለስተኛ ስፋት ያለው
ሲሆን ወይም ሓሳቦቹ መለስተኛ ስፋት ያላቸው (መለስተኛ ዋና
ሓሳቦች) በመሆናቸው በመጽሐፍ ለመከፋፈል የማይበቁ ሲሆኑ የሕጉን
መነሻ መዋቅር ርEስ በማድረግ ማዋቀር ተገቢ ነው፡፡
4) በርEስ ደረጃ የሚዋቀር ሕግ ቢያንስ ሁለት ርEሶች ሊኖሩት ይገባል፡፡
5) ካሉት ርEሶች ውስጥ ቢያንስ Aንዱ በርEስ ደረጃ መከፋፈል የማይችል
ከሆነ የረቂቁ መዋቅር ከምEራፍ መጀመር ይኖርበታል፡፡
የሚከተለውን ሥEላዊ መግለጫ ይመልከቱ፡፡
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ሥEል 2
መጽሐፍ

መጽሐፍ
Aንድ

መጽሐፍ
ሁለት

ርEስ Aንድ

መጽሐፍ
ሦስት

መጽሐፍ
Aራት

ርEስ ሁለት

ወይም
ርEስ

ርEስ Aንድ

ምEራፍ
Aንድ

ርEስ ሁለት

ምEራፍ
ሁለት

ርEስ ሦስት

ምEራፍ
ሦስት

132. ክፍል
1) ረቂቅ ሕጉ በምEራፍ የተዋቀረ ሲሆን ቢያንስ Aንዱን ምEራፍ በክፍል
መከፋፈል የግድ Aስፈላጊ ስለሚሆን ክፍል በዚህ ጊዜ ጥቅም ላይ
ይውላል፡፡ ይህ በተለይም በምEራፍ ውስጥ ያሉ ሓሳቦች ተያያዥ ሆነው
ነገር ግን ተለያይተው መቅረብ የሚገባቸው ሲሆኑ ወይም ሳይከፋፈሉ
ማስቀመጡ ውስብስብነትን የሚፈጥር ወይም ግልጽነት Eንዲጎድል
የሚያደርግ ሲሆን ምEራፍ በክፍሎች መዋቀር ይኖርበታል፡፡
2) ክፍል ከምEራፍ ዝቅ ብሎ የሚገኝ መዋቅራዊ Eርከን ሲሆን Aነስተኛ
ስፋት ያለው ዋና ሓሳብ ነው፡፡ ረቂቅ ሕግ በክፍል ሊዋቀር የሚገባው
(ክፍል Aንድ፣ ክፍል ሁለት...) በሚል ነው፡፡
3) ረቂቅ ሕጉ በክፍል ሊዋቀር የሚገባው ሲሆን ወይም ረቂቅ ሕጉ
በምEራፍ ሊዋቀሩ የሚችሉ መለስተኛ ዋና ዋና ሓሳቦችን የያዘ ቢሆንም
Eነዚህን ሓሳቦች በምEራፍ ደረጃ ለማዋቀር ከምEራፎቹ ቢያንስ Aንዱ
በክፍል የሚከፋፈሉ Aነስተኛ ዋና ሐሳቦች ሊኖሩት የሚገባ በመሆኑ
Eና Eነዚህ የሌሉት ሲሆን ረቂቁ ክፍልን በመነሻ መዋቅርነት ተጠቅሞ
ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
4) በክፍል ደረጃ የሚዋቀር ሕግ ቢያንስ ሁለት ክፍሎች ሊኖሩት ይገባል፡፡
የሚከተለውን ሥEላዊ መግለጫ ይመልከቱ፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ሥEል 3

ምEራፍ

ምEራፍ
Aንድ
ክፍል
Aንድ

ምEራፍ
ሁለት
ክፍል
ሁለት

ክፍል

ክፍል Aንድ

ንUስ ክፍል
Aንድ

ክፍል ሁለት

ንUስ ክፍል
ሁለት

133. ንUስ ክፍል
1) ንUስ ክፍል ከክፍል ሥር ያለ የረቂቅ ሕግ የታችኛው መዋቅር ነው፡፡
ንUስ ክፍል መዋቀር የሚገባው (ንUስ ክፍል Aንድ፣ ንUስ ክፍል
ሁለት...) በሚል ነው፡፡
2) በክፍል የሚጀምር Aወቃቀር ንUስ ክፍል ላይኖረው ይችላል፡፡
ምክንያቱም የክፍል መዋቅር በሌለበት ሁኔታ ንUስ ክፍል ሊኖር
Aይችልም፡፡
2) ረቂቅ ሕጉ የክፍል መዋቅር ያለው ሆኖ ክፍሉ በውስጡ ተያያዥ ነገር
ግን ተለያይተው መቅረብ የሚገባቸው ንUሳን ሓሳቦች ሲኖሩት ወይም
ሓሳቦቹን በክፍል ውስጥ ሳይከፋፍሉ ማስቀመጡ ውስብስብነትን
የሚፈጥር ወይም ግልጽነት Eንዲጎድል የሚያደርግ ሲሆን በንUስ
ክፍሎች ሊዋቀር ይችላል፡፡
3) በንUስ ክፍል ደረጃ ለማዋቀር፣ በክፍል ከተዋቀሩት መካከል ቢያንስ
Aንዱ ሁለት ንUስ ክፍሎች Eንዲኖሩት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
የሚከተለውን ሥEላዊ መግለጫ ይመልከቱ፡፡
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ሥEል፡ 4
ምEራፍ
ምEራፍ
Aንድ

ምEራፍ
ሁለት

ክፍል
Aንድ
ንUስ ክፍል
Aንድ

ክፍል
ሁለት

ንUስ ክፍል
ሁለት

ክፍል

ክፍል Aንድ

ንUስ ክፍል
Aንድ

ክፍል ሁለት

ንUስ ክፍል
ሁለት

ከላይ ለተብራራው Aወቃቀር የሚከተለው ሥEላዊ መግለጫ Eንደምሳሌ ቀርቧል
ሥEል፡ 5
ሕይወት ያላቸው
ፍጥረታት
መጽሐፍ Aንድ

መጽሐፍ ሁለት

Eንሰሳት

Eፅዋት

ርEስ Aንድ

ርEስ ሁለት

የዱር Eንሰሳት

የቤት Eንሰሳት

ምEራፍAንድ

ምEራፍ ሁለት

Aጥቢ የሆኑ የዱር Eንሰሳት

Aጥቢ ያልሆኑ የዱር Eንሰሳት

ክፍል Aንድ

ክፍል ሁለት

Aንበሳ

ነብር

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ንUስ ክፍል ስምንት
በሕግ መዋቅሮች ሥር ድንጋጌ ሆነው የሚቀረፁ
ሓሳቦችን ስለመለየት Eና ስለ ድንጋጌ Aወቃቀር
134. ጠቅላላ
1) Aርቃቂው የሕጉን መዋቅሮች ከለየ በኋላ በEያንዳንዱ መዋቅር ሥር
ድንጋጌ ሆነው የሚቀረፁ ሓሳቦችን መለየት Aለበት፡፡ ድንጋጌዎች
መብትን፣ ግዴታን፣ ኃላፊነትን፣ ሥልጣንን፣ ወዘተ ተግባራዊ ለማድረግ
በሚያስችል መልኩ በዝርዝር የሚያስቀምጡ የሕግ መሠረታዊ
ድንጋጌዎች ናቸው፡፡
2) Aርቃቂው ድንጋጌ ሆነው ለመቀረጽ የተለዩ ሓሳቦችን በድንጋጌ መልክ
መቅረጽ Aለበት፡፡
3) Aንድ የሕግ ድንጋጌ በAንድ ወጥ Aረፍተ ነገር ሊገለጽ፣ ወይም በሥሩ
ንUሳን Aንቀጾች Eንዲኖረው ተደርጎ ሊዋቀር ይችላል፡፡ ድንጋጌ
ማዋቀር ማለት Aንድ ሕግ የሚኖረውን የዋና Aንቀጽ Eና ንUሳን
Aንቀጾች Aደረጃጀት መወሰን ማለት ነው፡፡
135. ድንጋጌ የሚሆኑ ሓሳቦችን ስለመለየት
ድንጋጌ የሚሆኑ ሓሳቦችን በAግባቡ ለመለየት Aርቃቂው የሚከተሉትን
ዝርዝር ተግባሮች ያከናውናል፡፡
1) በAንድ መዋቅር ሥር መግባት ያለባቸውን ድንጋጌዎች ለመለየት
የመዋቅሩን ርEስ መመልከት Aለበት፤ የርEሱን ስፋት መጠን ማወቅ
Aለበት፡፡
2) ረቂቅ ሕጉ መዋቅር የሌለው ሲሆን የሕጉን ዓላማና ግብ Eያገናዘበ
በውስጡ ሊዘረዘሩ የሚገባቸውን የድንጋጌ ሓሳቦች Eየለየ ይዘረዝራል፤
ከዚህ በታች መዋቅር ስላላቸው ሕጎች የተገለፀው EንደAግባብነቱ
መዋቅር ለሌለው ረቂቅ ሕግ ዝግጅትም ያገለግላል፡፡
3) በመዋቅር ርEስ ሥር ሊገቡ የሚገባቸው ዝርዝር ሓሳቦች የሕጉን
ዓላማና ግብ Eንዲሁም Aመክንዮን (ምክንያታዊ የሓሳብ ፍሰትን)
(logic) Eየተከተሉ ጥቅልና ዝርዝር ይዘት ይኖራቸዋል፡፡
4) የAርቃቂው ዝርዝር ሓሳቦችን የመለየት ተግባር፤ የተዘረዘሩት ሓሳቦች
የሕጉን ዓላማ ለማሳካት ያላቸው ብቃት Eና ሙሉነት በሚገባ Aሳማኝ
Eስከሚሆን ድረስ መቀጠል Aለበት፡፡
136. ድንጋጌ የሚሆኑ ሓሳቦችን ከለዩ በኋላ ስለድንጋጌ Aቀራረፅ
ድንጋጌ የሚሆኑ ሓሳቦችን በAግባቡ ከለየ በኋላ ድንጋጌዎችን በAግባቡ
ለመቅረፅ Aርቃቂው የሚከተሉትን ዝርዝር ተግባሮች ያከናውናል፡፡
1) ሓሳቦቹን ዘርዝሮ ሲጨርስ የተዘረዘሩትን ሓሳቦች የድንጋጌ ቅርፅ
Eያስያዘ ያዘጋጃል፡፡
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2) ሓሳቦችን የድንጋጌ ቅርፅ Eያስያዘ ሲያዘጋጅ Aንድ ሓሳብ ሆኖ በግርድፉ
ተቀምጦ የነበረ ሓሳብ ሁለት ድንጋጌ ሊወጣው ይችላል፤ ወይም ሁለት
ሓሳብ ሆነው በግርድፉ ተቀምጠው የነበሩ ሓሳቦች በAንድ ድንጋጌ ሥር
መግባት ያለባቸው ሆነው ሊያገኛቸው ይችላል፡፡ ይህን የሚወስንበት
ዋነኛ መለኪያ Aንድ ድንጋጌ ወጥነት፣ ግልጽነትና ተነባቢነት መያዝ
Aለበት የሚለውን መርህ ነው፡፡
3) Aርቃቂው Aንድን ሓሳብ በንUስ Aንቀጾች በተከፋፈለ ድንጋጌ ማቅረብ
Aስፈላጊ መሆኑን ለመወሰን፣ በንUስ Aንቀጽነት የሚገለፁት ሓሳቦች
በAንድ ድንጋጌ ሥር መቅረብ የሚችሉ መሆናቸውን መመርመር Eና
መወሰን Aለበት፡፡ ሓሳቦቹ Eርስ በEርስ የተያያዙ መሆናቸው በንUስ
Aንቀጾች የማዋቀር Aስፈላጊነትን ለመወሰን ይረዳል፡፡
4) Aርቃቂው ድንጋጌዎችን ሲያዘጋጅ ቁጥር Eየሰጠ ማስቀመጥ Aለበት፡፡
ድንጋጌው በንUስ Aንቀጾች የተዋቀረ ሲሆን ለንUስ Aንቀጾቹም ተገቢ
የሆነውን ቁጥር መስጠት Aለበት፡፡
5) Aንድን ድንጋጌ ቀርጾ ሲጨርስ ለድንጋጌው ተስማሚ የሆነ ርEስ
መስጠት Aለበት፡፡ ርEሱ የድንጋጌውን ሓሳብ በሚገባ የሚያንፀባርቅ፣
ገላጭና Aጭር መሆን Aለበት፡፡ Aርቃቂው Aንድን ድንጋጌ Eንደገና
ሲያርም Aስቀድሞ ለድንጋጌው የሰጠው ርEስ ተገቢ መሆኑን ማረጋገጥ
Eና ማስተካከል Aለበት፡፡
6) በዚህ መሠረት የተዘጋጁት ድንጋጌዎች የገቡበትን መዋቅር በሚገባ
ያሟሉ መሆናቸውን Eና Eያንዳንዱ ድንጋጌም ከላይ በቀረበውና ቀጥሎ
በቀረበው ሥርዓት መሠረት በሚገባ መዘጋጀቱን Aርቃቂው በድጋሚ
መመርመር Aለበት፡፡ የድንጋጌዎችን የAቀራረብ ፍሰት Eና መዋቅሩን
በAግባቡ የሚያሟሉ መሆናቸውን፣ የይዘታቸውን ተገቢነት Eና
የAቀራረጻቸውን ጥራት Eየደጋገመ ማረም Eና ማስተካከል ይገባዋል፡፡
137. የድንጋጌ Aወቃቀር Eርከን
Aርቃቂው ድንጋጌዎችን ሲቀርጽና የEያንዳንዱን ድንጋጌ መዋቅራዊ
Eርከን ሲወስን ከዚህ በታች ከመምሪያ/ጋይድላይን 138 Eስከ 141
የተገለፀውን ሥርዓት መከተል ይኖርበታል፡፡
Aንቀጽ (Article)
ንUስ Aንቀጽ (Sub Article)
የንUስ Aንቀጽ ንUስ (Sub
Sub Article)
ፍፁም ንUስ (Paragraph)
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138. Aንቀጽ
1)

Aንቀጽ የሚለው ቃል ድንጋጌን Eና ከድንጋጌ ሓሳብ ቀድሞ
የሚቀመጠውን ቁጥር ጠቅልሎ የሚያመለክት ሲሆን፣ የድንጋጌ
Aወቃቀር ከፍተኛው ወይም ትልቁ (ሰፊው) Eርከን ነው፡፡
2) የሕግ ድንጋጌ Aንቀጽ የግEዙ Aሀዝ ከፊቱ ነጥብ ተቀምጦበት ይፃፋል፤
(ለEንግሊዝኛው የረቂቁ ቅጂ የAረብኛው ቁጥር ከፊቱ ነጥብ ተደርጎበት
ይጻፋል፡፡ ይህም Eንደሚከተለው ነው፡፡ 1. )
ምሳሌ፡- ፩.፣ ፪.፣፫.፣ ፬.፣ ፭.፣… በሚል ይጻፋል፡፡
3) የሕግ ድንጋጌ Aንቀጽ ደምቆ የተጻፈ Aጭር የድንጋጌ ርEስ ይኖረዋል፤
ይህም ከድንጋጌው ሓሳብ ቀድሞ ራስጌው ላይ ይጻፋል፡፡
4) የተሟላና ሌላ ማብራሪያ የማይፈልግ የመጨረሻ ሓሳብ Eንዲይዝ
ተደርጎ ይዋቀራል፡፡
5) የሕግ ድንጋጌ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ ሳይኖረው ወይም Eንዲኖረው
ተደርጎ ይቀረጻል፡፡
ሀ) ንUስ Aንቀጽ Eንዲኖረው ተደርጎ የሚቀረጽ ከሆነ መግቢያ
Eንዲኖረው ተደርጎ ወይም መግቢያ ሳይኖረው ሊቀረጽ ይችላል፡፡
ለ) ንUስ Aንቀጽ Eንዲኖረው ተደርጎ መግቢያ ሳይኖረው የሚቀረጽ
ከሆነ የAንቀጹ ርEስ Eንደ መግቢያ ሆኖ Eንዲያገለግል መንደርደሪያ
ሆኖ በሚያገለግልበት መልኩ መቀረጽ ይኖርበታል፡፡
ምሳሌ፡- የተቋም ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የሚደነግግ
ድንጋጌ ያለ መግቢያ ሊቀረጽ የሚችል ሲሆን የAንቀጹን ርEስ
“የተቋሙ ሥልጣንና ተግባር” በማለት ቀጥታ ወደንUስ Aንቀጾቹ
መግባት ይቻላል፡፡
6) የሕግ ድንጋጌ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጾች የሚኖሩት ከሆነና ከንUስ
Aንቀጾቹ በፊት መግቢያ የሚኖር ከሆነ ርEሱ Eንደ መንደርደሪያ ሆኖ
መቀረፅ Aይጠበቅበትም፤ መግቢያው የድንጋጌው ሐተታ Aካል ሆኖ
በAረፍተ ነገር ወይም በሐረግ መልክ ሊጻፍ ይችላል፡፡
ምሳሌ፡- የተቋም ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የሚደነግግ ድንጋጌ
መግቢያ Eንዲኖረው ተደርጎ የሚቀረጽ ከሆነ የAንቀጹ ርEስ
“ሥልጣንና ተግባር” የሚል ሆኖ መግቢያው “ተቋሙ የሚከተለው
ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡-” በሚል ሊቀረጽ ይችላል፡፡ መዘርዝራዊ
ድንጋጌ ስለ Aንቀጽ መግቢያ Aጻጻፍ ሥርዓት ከላይ በመምሪያ/
ጋይድላይን 106 Eና 107 የተገለጸውን ይመልከቱ፡፡
139. ንUስ Aንቀጽ
1) ንUስ Aንቀጽ ከAንቀጽ ዝቅ ብሎ ያለውን Eርከን የሚይዝ የAንድ
ድንጋጌ Aካል ነው፡፡ ንUስ Aንቀጽ ሲባል በውስጡ የሚይዘውን ሓሳብ
Eና ከሓሳቡ ቀድሞ የሚቀመጠውን የንUስ Aንቀጽ ቁጥር
የሚያመለክት ነው፡፡
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2) የሕግ ድንጋጌ ንUስ Aንቀጽ ከሚይዘው ሐሳብ ቀድሞ የሚቀመጠው
ቁጥሩ በግEዙ Aሀዝ የሚጻፍ ሲሆን ይህ ቁጥር ቀጥሎ Eዝባር
ይቀመጣል፡፡ (ለEንግሊዝኛው የረቂቁ ቅጂ የAረብኛው ቁጥር Eዝባር
ተደርጎበት ይጻፋል፡፡ ይህም Eንደሚከተለው ነው፡፡ 1/
ምሳሌ፡- ፩/፣ ፪/፣ ፫/፣ ፬/፣ ፭/፣… በሚል ይጻፋል፡፡
3) በሕግ ድንጋጌ ንUስ Aንቀጽ የተገለፀው ሓሳብ ራሱን ችሎ ሲነበብ
ባለቤትና ግስ (subject and verb) ያለው Aረፍተ ነገር (sentence)
ወይም የተሟላ ሐረገ-ሓሳብ (clause) ካልሆነ፣ ማለትም ግስና ባለቤት
የሌላቸው ሐረጎች (phrases) ወይም ቃላት ከሆኑ፤ ከAንቀጹ መግቢያ
ወይም መነሻ ሐረግ በታች ከተገለጹት ሓሳቦች ቀድሞ የሚቀመጠው
የግEዝ ፊደልና ቅንፍ ነው፡፡
ምሳሌ፡- ሀ)፣ ለ)፣ ሐ)፣ መ)፣ ሠ)፣… በሚል ይጻፋል፡፡ ለAብነት
የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 62፣ 99፣ 104፣ 117፣ 133፣ 141፣
147፣ 170፣ 210፣ 225፣ ወዘተ. Aወቃቀርን ይመለከቷል፡፡
4) የሕግ ድንጋጌ ንUስ Aንቀጽ
ሀ) Aንድን ሓሳብ በAንድ ወጥ Aረፍተ ነገር ብቻ በተሟላ ሁኔታ
ለመግለጽ ያልተቻለ ሲሆን ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፤
ለ) ዝርዝር ጉዳዮችን Eየነጣጠሉ መዘርዘር Aስፈላጊ ሲሆን ጥቅም ላይ
ሊውል ይችላል፡፡
ሐ) ከንUስ Aንቀጾች በፊት መግቢያ ሓሳብ የሚቀመጥ ሲሆን ይህ
መግቢያ ራሱን ችሎ የተሟላ ሓሳብ መግለጽ የሚችል Aረፍተ ነገር
ሆኖ ወይም ተንጠልጣይ ሐረግ (ስለ ዋናው Aንቀጽ ሓሳብ ሙሉ
መልEክት የሌለው) ሆኖ ሊቀረጽ ይችላል፡፡
5) የሕግ ድንጋጌ ንUስ Aንቀጽ በሥሩ Eንዳስፈላጊነቱ ሌላ የንUስ Aንቀጽ
ንUስ ኖሮት ሲዋቀር ንUስ Aንቀጹ መግቢያ ያለው ሆኖ መዘጋጀት
ይኖርበታል፡፡ መግቢያው Aረፍተ ነገር ወይም ሐረግ ሊሆን ይችላል፡፡
140. የንUስ Aንቀጽ ንUስ
1) የንUስ Aንቀጽ ንUስ፣ ከንUስ Aንቀጽ ቀጥሎ ያለውን Eርከን የሚይዝ
የድንጋጌ Aካል ነው፡፡ የንUስ Aንቀጽ ንUስ በውስጡ የሚይዘውን ሓሳብ
የንUስ Aንቀጹ ቁጥር ያመለክታል፡፡
2) የንUስ Aንቀጽ ንUስ ከሚይዘው ሓሳብ ቀድሞ የግEዝ ፊደል ከፊቱ
ቅንፍ ተደርጎበት ይጻፋል፡፡ (ለEንግሊዝኛው የረቂቁ ቅጂ የEንግሊዝኛው
ፊደል ከፊቱ ቅንፍ ተደርጎበት ይጻፋል፡፡ ይህም Eንደሚከተለው ነው፡፡
a)
ምሳሌ፡- ሀ)፣ ለ)፣ ሐ) ፣ መ) ... በሚል ይጻፋል፡፡
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3) የAንቀጽን ርEስ ወይም መግቢያ መሠረት በማድረግ የተቀረጸ ንUስ
Aንቀጽ የሚያቀርበውን ሓሳብ በተጨማሪ የንUሰ ንUስ ሓሳቦች
መደገፍ ወይም ዘርዝሮ ማቅረብ ሲያስፈልገው የንUስ Aንቀፅ ንUስን
መጠቀም Aስፈላጊና ተገቢ ነው፡፡ የንUስ Aንቀጽ ንUስ፡ሀ) የራሱ ሌላ ንUስ (ፍፁም ንUስ/ paragraph) ኖሮት ሊቀረጽ
ይችላል፤
ለ) ፍፁም ንUስ የሚኖረው ከሆነ መግቢያ ሊኖረው ይገባል፤ ይህም
መግቢያው Aረፍተ ነገር ወይም ሐረግ ሊሆን ይችላል፡፡
141. ፍፁም ንUስ
1) ከንUስ Aንቀጽ ንUስ ዝቅ ብሎ ያለውን Eርከን የሚይዝ የድንጋጌ
Aካል ፍፁም ንUስ ነው፡፡ ፍፁም ንUስ የAረብኛ Aሀዝ ከፊቱ ቅንፍ
ተደርጎበት ይጻፋል፡፡ ለEንግሊዝኛው የረቂቁ ቅጂ የሮማ ቁጥር ከፊቱ
ቅንፍ ተደርጎበት ይጻፋል፡፡ ይህም Eንደሚከተለው ነው፡፡ (i)
ምሳሌ፡- 1)፣ 2)፣ 3)፣...በሚል ይጻፋል፡፡
2) ፍፁም ንUስ የድንጋጌ የመጨረሻው ዝቅተኛ መዋቅራዊ Eርከን ነው፣
የንUስ Aንቀጽ ንUስ የያዘው ሓሳብ ዝርዝር ጉዳዮችን ወይም
ሁኔታዎችን መዘርዘር የሚያስፈልገው ሲሆን ፍፁም ንUስ ሊቀረጽ
ይችላል፡፡
3) ፍፁም ንUስ የሚገለጹት ዝርዝር ጉዳዮች ከዝርዝሩ ቀድሞ ካለ መግቢያ
ሓሳብ ጋር በAንድነት ወይም በተናጠል ትስስር ያላቸውና ቅርንጫፍ
የሆኑ ሁኔታዎች፣ መዘርዝሮች ወይም ጉዳዮች ናቸው፡፡ Eነዚህ የሓሳብ
ቅርንጫፎች የሚዘረዝሩ፣ የሚያብራሩ ወይም ደግሞ ልዩ ሁኔታን
የሚያስቀምጡ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
4) Aስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር የድንጋጌን Eርከን Eስከ ፍፁም
ንUስ ማውረድ የሚመከር Aይደለም፡፡ ስለሆነም በልዩ ሁኔታ ካልሆነ
በስተቀር Aርቃቂው ፍፁም ንUስ ድረስ ያለውን Eርከን መጠቀም
Aይኖርበትም፡፡

ንUስ ክፍል ዘጠኝ
ስለድንጋጌዎች ቅደም ተከተል መርሆዎች (ጠቅላላ)
142. ጠቅላላ
1) በረቂቅ ሕግ መዋቅሮች ሥር የሚገቡ ድንጋጌዎች ቅደም ተከተል
በሚከተለው ሥርዓትና መርሆዎች መሠረት ነው፡፡
ሀ) ረቂቅ ሕጉ ማውጫ ካለው ማውጫው፣ የሕጉ ቁጥር፣ ርEሱ፣
መግቢያና ሕግ የማውጣት የሥልጣን ምንጭ፣ Aጭር ርEስ፣ ሕጉ
የትርጉም ድንጋጌ የሚኖረው ከሆነ የትርጉም ድንጋጌ፣ የሕጉ
የተፈጻሚነት ወሰን Eንደቅደም ተከተላቸው በሕጉ ውስጥ
በቀዳሚነት ይገለፃሉ፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

ለ) የረቂቅ ሕጉ ዋና ድንጋጌዎች EንደAግባነቱ በየተዘጋጀላቸው መዋቅር
ሥር ገብተው በተከታይነት ይቀርባሉ፡፡
ሐ) የረቂቅ ሕጉ ዋና ድንጋጌዎች ምክንያታዊ የሓሳብ ፍሰትን በተከተለ
መልኩ Aንዱ ከሌላው ቀጥሎ Eየተዘረዘረ በቅደም ተከተል
ይቀርባሉ፡፡
2) የረቂቅ ሕጉ ዋና ድንጋጌዎች ምክንያታዊ የሓሳብ ፍሰትን በተከተለ
መልኩ በቅደም ተከተል ሲቀርቡ ከዚህ በታች ከመምሪያ/ጋይድላይን
143 Eስከ Eስከ ቁጥር 145 የተገለጹትን መርሆዎች ይከተላሉ፡፡
3) በረቂቅ ሕጉ EንደAስፈላጊነቱ የቅጣት ድንጋጌ፣ የመሸጋገሪያ ድንጋጌ፣
የማቆያ ድንጋጌ፣ ተከታይ ሕግ ስለማውጣት የሚገልፅ ድንጋጌ፣
የመሻሪያ ድንጋጌ Eና የማጽኛ ድንጋጌው የተካተቱ ከሆነ፣ Aንዱ
ከሌላው ቀጥሎ በቅደም ተከተል ይቀርባሉ፡፡ ከላይ የቀረቡትን
ድንጋጌዎች ቅደም ተከተላዊ ዝርዝር በEዝል 1 ንUስ ቁጥር 5
ይመለከቷል፡፡
143. መርህ ድንጋጌ ከበስተቀር ድንጋጌ ቀድሞ የሚቀመጥ ስለመሆኑ
1) መርህ ድንጋጌ በስተቀር ድንጋጌን ቀድሞ ይቀመጣል፤ መርህ ድንጋጌ
Eንደስሙ መርህ የሆነ ነገርን የሚገልፅ ሲሆን በስተቀር ወይም ልዩ
ድንጋጌ ደግሞ መርህ ከሆነው ድንጋጌ የተለየ ሁኔታን የሚያስቀምጥ
ነው፡፡
2) የሕግ ድንጋጌውን መርህ Eና ልዩ ሁኔታውን በAንድ ድንጋጌ ሥር
ማቅረብ ተገቢ ስለማይሆን፣ መርህ ድንጋጌና ልዩ ድንጋጌ ራሳቸውን
የቻሉ ድንጋጌዎች ሆነው ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡
3) መርህ Eና ልዩ ሁኔታን በAንድ ድንጋጌ ሥር መግለፁ የሚሻል ከሆነ፣
በቀዳሚው የድንጋጌው ንUስ Aንቀፅ ሥር መርህ የሚቀርብ ሲሆን
ልዩው ሓሳብ (ሁኔታ) ከዚያ ቀጥሎ በሚኖር ንUስ Aንቀጽ ሥር
ሊቀርብ ይችላል፡፡
4) መርሁን Eና ልዩ ሁኔታውን በAንድ ወጥ Aረፍተ ነገር መግለፅ
ውስብስነትን የማይፈጥር ሲሆን፣ መርህ Eና ልዩ ድንጋጌች በAንድ
የድንጋጌ Aረፍተ ነገር ሥር ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡
144. ጠቅላላ ድንጋጌ ከልዩ ድንጋጌ ቀድሞ የሚቀመጥ ስለመሆኑ
1) ጠቅላላ ድንጋጌ ከልዩ ድንጋጌ ቀድሞ ይቀመጣል፡፡
2) ጠቅላላ ድንጋጌ የሚባለው በሕጉ በጠቅላላ ወይም በሕጉ የተወሰኑ
ክፍሎች በጠቅላይነት Eንዲያገለግል ሆኖ የሚቀረጽ ድንጋጌ (ዎች)
ሲሆን ልዩ ድንጋጌዎች የጠቅላላው ድንጋጌ ማስፈጸሚያ ሆነው
የሚቀርቡ ዝርዝር ድንጋጌዎች ናቸው፡፡
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145. መሠረታዊ ድንጋጌዎች ከAስተዳደራዊ Eና የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች
ቀድመው የሚቀመጡ ስለመሆናቸው
1) መሠረታዊ ድንጋጌዎች ከAስተዳደራዊ Eና የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች
ቀድመው መቀመጥ Aለባቸው፡፡
2) መብትና ግዴታ፣ ኃላፊነትና ተግባር፣ ከለላ፣ የተለየ
የሚደነግጉ ድንጋጌዎች መሠረታዊ ድንጋጌዎች ይባላሉ፡፡

ጥቅም

3) መሠረታዊ ድንጋጌዎችን ለማስፈፀም የሚቀመጡ ድንጋጌዎች
Aስተዳደራዊ Eና የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች ተብለው የሚጠሩ
ሲሆን፣ Eነዚህ ድንጋጌዎች የAስፈጻሚውን Aካል ማንነት፣
የሚያስፈፅምበትን የAፈጻጸም ሥነ-ሥርዓትና የውሳኔ Aሰጣጥ
Eንዲሁም የቅሬታ Aቀራረብ የመሳሰሉትን ጉዳዮች የያዙ ናቸው፡፡

ንUስ ክፍል Aሥር
ስለEያንዳንዱ ድንጋጌ Aቀራረጽ Eና ቅደም ተከተል
146. ጠቅላላ
Eያንዳንዱ የሕግ ዝርዝር ድንጋጌ Eንደድንጋጌው ባህርይ የተለየ ይዘት
የሚኖረው ሲሆን Aርቃቂው ከዚህ በታች በመምሪያ/ጋይድላይን 147 Eስከ
165 በተገለጸውሥርዓት መሠረት ድንጋጌዎችን መቅረጽ Aለበት፡፡
147. የሕጉ መለያ ቁጥር
1) የሕጉ መለያ ቁጥር ከሕጉ ርEስ በፊት የሚቀመጥ ሲሆን፤ ይህ ቁጥር
ከሕጉ ቀድሞ የወጣውን ሌላ ሕግ መለያ ቁጥር በማገናዘብና ቀድሞ
ከወጣው ሕግ መለያ ቁጥር ላይ Aንድ ሲደመርበት የሚገኘውን ቁጥር
በመጻፍ ነው፡፡ የሕጉ መለያ ቁጥር የሕጉ መለያ በመሆኑ መጀመሪያ
መቀመጡ Aንባቢ ቁጥሩን በማየት የሚፈልገውን ሕግ በቀላሉ
Eንዲለይና Eንዲያገኝ ያስችለዋል፡፡
2) ከሕጉ መለያ ቁጥር ጋር EንደAግባብነቱ “Aዋጅ ቁጥር ...” ወይም
“ደንብ ቁጥር …” በሚል ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡
3) ከሕጉ ቁጥር ጋር ሕጉን የሚያወጣውን Aካል ስም መጥቀስ Aስፈላጊ
Aይደለም፡፡
148. ርEስ
1) ርEስ ከሕጉ ቁጥር ቀጥሎ የሚቀመጥ የሕጉ ሙሉ ስያሜ ሲሆን
ከሥሩ ሊሰመርበት ይገባል፡፡
2) ከሕጉ ስያሜ ጋር Aብሮ ሕጉ Aዋጅ ወይም ደንብ መሆኑ መገለጽ
Aለበት፡፡
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3) የሕጉ ስያሜ የሕጉን ጠቅላላ ይዘት ያገናዘበ፣ Aጭርና ግልፅ ሆኖ
መዘጋጀት Aለበት፡፡ ይህም Aንባቢ ሕጉ ስለምን Eንደሚደነግግ Eና
የሕጉ ደረጃ ምን Eንደሆነ ወደ ሕጉ ዝርዝር መግባት ሳያስፈልገው
ከመጀመሪያው ማወቅ Eንዲችል ያደርገዋል፡፡
149. መግቢያ (rationale)
1) መግቢያ ስሙ Eንደሚያመለክተው ሕጉ ወደዝርዝር ድንጋጌዎች
ከመግባቱ በፊት መንደርደሪያ የሚሆኑ ጥቅል ሓሳቦችን የሚያቀርብ
የሕጉ ክፍል ነው፡፡
2) የAንድ ረቂቅ ሕግ መግቢያ በAንድ ወይም ተከታታይ በሆኑ
ፓራግራፎች ሊደራጅ የሚችል ሲሆን Eያንዳንዱ ፓራግራፍ ሓሳቡ
ያልተደመደመ ሆኖ ይጻፋል፡፡ በመሆኑም በየፓራግራፉ መጨረሻ
መጠቀም የሚገባው ሥርዓተ ነጥብ ድርብ ሰረዝ ይሆናል፡፡
የመጨረሻው ፓራግራፍ ብቻ በAራት ነጥብ ይደመደማል፡፡ የመግቢያ
ፓራግራፍ ሓሳቦች መደምደሚያ ቃላት “በመሆኑ”፣ ”ስለሆነ”፣
“በማስፈለጉ” ፣ “በመገኘቱ” ወ.ዘ.ተ. የሚሉት ቃላት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
3) መግቢያ ሕጉን ለማውጣት መነሻ የሆኑ ምክንያቶችን (ችግሮችን)፣
የሕጉን ዓላማ Eና በሕጉ ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ጉዳዮችን Eንዲይዝ
ተደርጎ መቀረጽ Aለበት፡፡
4) መግቢያ ጠቅለል ያሉትን ከላይ የቀረቡ ጉዳዮች Aጭርና (በተመጠነ
Aገላለፅ) ግልፅ Aድርጎ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
5) Eናት ሕግን (primary legislation) ለማስፈጸም የሚወጣ ደንብ ወይም
መመሪያ የEናት ሕጉ መግቢያ ተፈጻሚ ስለሚሆንበት መግቢያ
Eንዲኖረው Aያስፈልግም፡፡
150. በመግበያው መጨረሻ የሚገለፅ ሕግ የማውጣት ሥልጣን
1) መግቢያ ከላይ ከተገለፁት ዋና ዋና ሓሳቦች በተጨማሪ ሕግ የማውጣት
የሥልጣን ምንጭን ይይዛል፤ ሕግ የማውጣት የሥልጣን ምንጭ
የመግቢያው መጨረሻ ወይም መደምደሚያ ሓሳብ ሆኖ ይቀመጣል፡፡
2) ሕግ የማውጣት ሥልጣንን የሚገልፀው የመግቢያው ክፍል፣
ሀ) ሕጉን የሚያወጣውን Aካል ማንነት (የሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤት፣ ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ ወይም በሕግ ሥልጣን
የተሰጠው ሌላ ተቋም … መሆኑን)፣
ለ) ሕጉን ለማውጣት የሥልጣን ምንጭ የሆነውን ሕግ ሙሉ ስያሜና
ቁጥሩን፣ Eንዲሁም የዚህን ድንጋጌ Eና የሕጉን ዓይነት (Aዋጅ
ደንብ ወይም መመሪያ)
የሚያሳይ ሆኖ መዘጋጀት Aለበት፡፡
3) የሚዘጋጀው ረቂቅ ሕግ Aዋጅ ከሆነ የሥልጣን ምንጭ ሆኖ መጠቀስ
ያለበት የሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 55 Eና በዚሁ ድንጋጌ ለጉዳዩ
Aግባብነት ያለው ንUስ Aንቀጽ ነው፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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4) የሚዘጋጀው ረቂቅ ሕግ በሕገ መንግሥቱ ከAንቀጽ 55(2) Eስከ 55(19)
ባሉት ንUሳን ድንጋጌዎች ሥር ከቀረቡት ጉዳዮች ውጭ ሆኖ ነገር
ግን በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 51 ሥር ካሉት ጉዳዮች በAንዱ ሊታቀፍ
የሚችል ጉዳይ ሲሆን የሥልጣን ምንጭ ሆኖ መጠቀስ የሚገባው
Aንቀጽ 55 ንUስ Aንቀጽ (1) ነው፡፡
5) የሚዘጋጀው ረቂቅ ሕግ በሕገ መንግሥቱ Aንቀፅ 55(6) መሠረት
በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ የተሰጠበት ከሆነ የሕጉ የሥልጣን
ምንጭ ሲጠቀስ ከAንቀፅ 55(6) በተጨማሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት
በጉዳዩ ላይ ሕግ Eንዲወጣ የወሰነበት የውሳኔ ቁጥር Eና መለያ
መጠቀስ Aለበት፡፡
6) የስምምነት ማጽደቂያ Aዋጅ የሥልጣን ምንጭ ሲዘጋጅ መጠቀስ
ያለበት የሕገ መንግሥቱ Aንቀፅ 55(1) Eና (12) ነው፡፡
7) ረቂቅ ደንብ ወይም መመሪያ ደንቡ ወይም መመሪያው Aንዲወጣ
የሚፈቅደውን Aዋጅ የሥልጣን ምንጭ Aድርጎ መጥቀስ Aለበት፡፡ በዚህ
ጊዜ የAዋጁ ሙሉ ስያሜ (ቁጥሩን ጨምሮ)፤ ደንብን ወይም መመሪያን
የማውጣት ሥልጣንን ከሚሰጠው ድንጋጌ ጋር፤ የሥልጣን ምንጭ
ሆነው መጠቀስ Aለባቸው፡፡
8) በAንድ ጉዳይ ላይ ሕግ የማውጣት ሥልጣን በሁለትና ከሁለት በላይ
በሆኑ ሕጎች ውስጥ ተገልፆ ሲገኝ Aርቃቂው ሕግ የማውጣት
የሥልጣን ምንጭ Aድርጎ መጥቀስ ያለበት ሁሉንም ሕጎች ነው፡፡
የሚጠቀሱበት ቅደም ተከተልም ቀድሞ ከወጣው በመጀመር ነው፡፡
151. Aጭር ርEስ
1) Aጭር ርEስ የAንድ ሕግ መጠሪያ የሆነውን ስያሜ የሚይዝ ድንጋጌ
ሲሆን የሚያገለግለውም ሕጉ ከሌሎች ሕጎች ተለይቶ የሚታወቅበት
ስም በመሆን ነው፡፡
2) Aጭር ርEስ ከርEስ የሚለየው የሕጉ መደበኛ መጠሪያ (መለያ) ሆኖ
በማገልገሉ ነው፤ በመሆኑም በሚጻፉ ጽሁፎች፣ በፍርድ ቤት
ውሳኔዎች፣ ክርክሮች ወዘተ የሚጠቀሰው በAጭር ርEሱ የሚገኘው
የሕጉ ስያሜ ነው፡፡
3) Aጭር ርEስ የሕጉ የመጀመሪያ ድንጋጌ በመሆን ሕግ የማውጣት
የሥልጣን ምንጭን በመግለፅ ከተደመደመው መግቢያ ቀጥሎ
ይቀመጣል፤
4) የድንጋጌ ቁጥሩ በግEዙ ቁጥር ፩. ተብሎ ከተጻፈ በኋላ ‘‘Aጭር ርEስ’’
የሚለው ሐረግ ተሰምሮበት ይጻፋል፤ ይህም Eንደሚከተለው ማለት
ነው፡-፩. Aጭር ርEስ
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5) Aጭር ርEስ Aጭርና ግልጽ ሆኖ መቀረጽ ያለበት ሲሆን ይዘቱም፡ሀ) የሕጉን ይዘት በሚገባ ጠቅልሎ የሚገልፅ Aጭር ስያሜ፤
ለ) የሕጉ ቁጥር፤ Eና
ሐ) ሕጉ የወጣበት ዘመን ናቸው፡፡
6) ሕጉን ማን Eንዳወጣው ሕግ የማውጣት ሥልጣን ምንጭ በተገለፀበት
የመግቢያ ክፍል የተገለፀ በመሆኑ በAጭር ርEስ ውስጥ ሕጉን
ያወጣውን Aካል ስም መጥቀስ Aስፈላጊ Aይደለም፡፡
152. ትርጓሜ
1) “የቃሉ Aገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር …” በሚል
ሐረግ Aርቃቂው የትርጓሜውን ክፍል Eንዲያስተዋውቅ ይመከራል፡፡
2) የትርጉም ድንጋጌ በሕጉ ውስጥ ጥቅም ላይ ለዋሉ ቃላት Eና ሐረጎች
ትርጉም የሚሰጥበት ድንጋጌ ሲሆን ሕጉን ግልፅና ከAሻሚ ትርጉም የጸዳ
Eንዲሆን ይረዳል፡፡ Aቀማመጡ ከAጭር ርEስ ቀጥሎ ሲሆን ትርጓሜ
የሚለው ቃል ከሥሩ ይሰመርበታል፡፡ ትርጓሜ ሲጻፍ የሚተረጎመው ቃል
ወይም ሐረግ በትEምርተ ጥቅስ ውስጥ Eንዲቀመጥ በማድረግ የቃሉን
ፍቺ ቀጥሎ በመጻፍ ነው፡፡ ትርጉም የሚሰጣቸው ቃላት በተናጠል ለየብቻ
በንUስ Aንቀጽ ሥር መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
ምሳሌ፡- 2. ትርጓሜ “ሕግ” ማለት ...
3) ቃሉ ወይም ሐረጉ በሕጉ ውስጥ የሚኖረው ፍቺ ከመደበኛው የጠበበ
Eንዲሆን፣ ለማድረግ ለቃሉ ወይም ለሐረጉ ትርጉም ማስቀመጥ ተገቢ
ነው፡፡
ምሳሌ፡- “የቤት Eንሰሳ” ማለት ላም፣ በሬ፣ በግ Eና ፍየል ናቸው፡፡
ስለሆነም ሕጉ ከተዘረዘሩት ውጭ Eንደ ፈረስ፣ Aህያ፣ ዶሮ... ያሉትን
የቤት Eንስሳት Aያካትትም ማለት ነው፡፡
4) ቃሉ ወይም ሐረጉ በሕጉ ውስጥ የሚኖረው ፍቺ ከመደበኛው የሰፋ ይዘት
Eንዲኖረው ለማድረግ፣ ለቃሉ ወይም ለሐረጉ ትርጉም ማስቀመጥ ተገቢ
ነው፡፡
ምሳሌ፡- “የቤት Eንሰሳ” ማለት Eንደ ላም፣ በሬ፣ በግ፣ ፍየል ያለ በቤት
የሚኖር Eንስሳ ሲሆን በሰዎች ቁጥጥር ሥር የሚገኝ Eንደ ዝንጀሮ Eና
ጦጣ ያለውንም ይጨምራል፡፡” በማለት የቤት Eንስሳ ለሚለው ቃል ሰፊ
ትርጉም ሰጥቶታል፡፡
5) ቃሉ ወይም ሐረጉ የተለያየ ትርጉም ወይም መልEክት ሊያስተላልፍ
የሚችል ሲሆን፣ የሐረግ ትርጉም ግርታን (ብዥታን) ለማጥራት የትኛው
Aገባብ በሕጉ ውስጥ ጥቅም ላይ Eንደዋለ ለማሳየት ለቃሉ ወይም
ለሐረጉ ትርጉም ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡ ስለሆነም Aሻሚ ትርጉም
ለሚሰጥ ቃል ወይም ሐረግ ትርጉም መስጠት Aስፈላጊ ነው፡፡
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6) በሕጉ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ ሐረግ ረጅም ሲሆን፣ በሕጉ የተለያዩ
ክፍልች ይህን ረጅም ሐረግ በተደጋጋሚ ከመጠቀም ሐረጉን ሊተካ
የሚችል ምህጻረ ቃል መጠቀም ሊያስፈልግ ይችላል፤ በዚህ ጊዜ የሐረጉን
ምህጻረ ቃል በትርጉም ድንጋጌ ሥር ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡
7) በሕግ ውስጥ የትርጉም ድንጋጌን መጠቀም ግዴታ Aይደለም፤ ነገር ግን
መተርጎም ያለባቸው ቃላት፣ ሐረጎች ሲኖሩ መጠቀም ተገቢ ነው፡፡
ምሳሌ፡- የስምምነት ማስፀደቂያ Aዋጅ ትርጓሜ Eንዲኖረው
Aይጠበቅም፡፡
8) በትርጉም ድንጋጌ ሥር ፍች የሚቀመጥላቸው ቃሎች ወይም ሐረጎች
በረቂቁ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋሉና ለAንባቢ ለመረዳት Aስቸጋሪ፣ Aሻሚ፣
ወይም የተለየ ትርጉም Eንዲይዙ የተፈለጉ ቃሎችና ሐረጎች ብቻ ናቸው፤
ስለሆነም የቃላትን መደበኛ ትርጉም በትርጉም ድንጋጌ ሥር ማስቀመጥ
Aስፈላጊ Aይደለም፡፡
9) ለAንድ ቃል ወይም ሐረግ የሚሰጥ ትርጉም ከመደበኛው Aረዳድ ወይም
ትርጉም በጣም የራቀ ወይም የሚጣረስ መሆን የለበትም፡፡
10) በትርጉም ድንጋጌ ሥር የሚቀርብ ፍች የAንድን ቃል ወይም ሐረግ ፍች
የሚያስቀምጥ Eንጂ የሕጉን ይዘት የሚተነትን ወይም የሚያብራራ
መሆን የለበትም፡፡
11) በረቂቅ ሕጉ Aንድ ድንጋጌ ውስጥ ብቻ ወይም Aንድ ክፍል ውስጥ ብቻ
ጥቅም ላይ የዋለ ቃል ፍችው መቀመጡ Aስፈላጊ ሲሆን፣ በትርጉም
ድንጋጌ ሥር ከማስቀመጥ ይልቅ ቃሉ ጥቅም ላይ በዋለበት ድንጋጌ
ወይም ክፍል ሥር ፍችውን ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ በቀጥታ
ወደ ዋናው ድንጋጌ ወይም ክፍል ከመገባቱ በፊት የቃሉ ወይም የሐረጉ
ፍች ቀድሞ Eንዲቀመጥ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
12) ትርጉም የሚቀመጥለት ቃል ወይም ሐረግ ዝርዝር ሁኔታዎችን
የሚያስቀምጥ ሲሆንና ከተዘረዘሩት ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው
ተግባራት፣ ሁኔታዎች ወይም ጉዳዮች በዝርዝሩ ውስጥ የተካተቱ ሆነው
Eንዲታሰቡ ለማድረግ ሲፈለግ ለቃሉ ወይም ለሐረጉ ፍች ከተሰጠ በኋላ
ከፍችው መጨረሻ “ያካትታል” ወይም “ይጨምራል” ወዘተ የሚሉ
ማካተቻ ቃሎችን (illustrative definition) በመጠቀም ያልተዘረዘሩትን
ጉዳዮችም ማካተት ያስፈልጋል፡፡
13) ትርጉም የሚቀመጥለት ቃል ወይም ሐረግ ጠባብ ወይም ሰፊ ትርጉም
Eንዲይዝ ሲፈለግ ከሚፈለገው የጠበበ ወይም ከሚፈለገው የሰፋ
Eንዳይሆን በጥንቃቄ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡
ምሳሌ፡- “የጋማ ከብት” ማለት ፈረስ ነው፡፡ የሚል ትርጉም ቢሰጥ
በዚህ ትርጉም ውስጥ Aህያ፣ በቅሎ፣ Aልተካተቱም፡፡ Eንዲካተቱ
የተፈለጉት Eነማን Eንደሆኑ Aስተውሎ ማዘጋጀት ይጠይቃል ማለት
ነው፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

14) በረቂቅ ሕጉ ውስጥ ጥቅም ላይ ላልዋለ ቃል ወይም ሐረግ ፍች
(ትርጉም) መስጠት ተገቢ Aይደለም፡፡
15) ለAንድ ቃል ወይም ሐረግ የተሰጠ ፍች (ትርጉም) ለሌላ ቃል መሰጠት
የለበትም፡፡
16) ለAንድ ቃል ወይም ሐረግ ከAንድ በላይ ትርጉም መሰጠት የለበትም፡፡
Aንድ ቃል ወይም ሐረግ በAንድ ሕግ ውስጥ በተለያየ ቦታ ጥቅም ላይ
ሲውል የተለያየ ትርጉም Eንዲኖረው ማድረግ የግድ የሚያስፈልግ ከሆነ
ቃሉ ወይም ሐረጉ የተለየ ትርጉም Eንዲኖረው በተፈለገበት ክፍል
ወይም ድንጋጌ ሥር የተለየው ትርጉም (ፍች) መቀመጥ Aለበት፡፡
17) ትርጓሜ ውሰጥ Aርቃቂው የሚከተሉትን ጠቃሚ ነጥቦችን ማስተዋል
Aለበት፤
ሀ) “ማለት ይሆናል” ከሚለው ቃል ይልቅ “ማለት ” የሚለውን ቃል
መጠቀም፤
ለ) ምንም Eንኳን የሚተረጎመው ቃል/ሐረግ በብዙ ቁጥር ቢሆንም
“ማለት” የሚለውን ቃል መጠቀም፤
ሐ) Aሻሚ የሆኑ Aባባሎች ለምሳሌ፡- “ማለትና ይጨምራልን” በAንድ
ላይ Aለመጠቀም፤
መ) ግልጽ የሆነውን የሚተረጎም “ትርጓሜ” ማለትም የቃላቱን
የመዝገበ ቃላት ትርጉም Aለመጠቀም፤
ሠ) በዋናው ሕግ የታጨቁ ትርጉሞችን ከማርቀቅ መቆጠብ፣ ማለትም
ዋና ዋና ድንጋጌዎችን በትርጓሜ ክፍል ውስጥ Aለማስገባት፤
ረ) ከሌሎች ሕጎች በማጣቀስ ማለትም ከፍተኛ ደረጃ ካላቸው ሕጎች
ትርጓሜ Aለመስጠት፡፡
153. የተፈጻሚነት ወሰን
1) የተፈጻሚነት ወሰን፡ሀ) ሕጉ ተፈጻሚ የሚሆንበትን ሁኔታ፤ (የሁኔታዎች መሟላት ወይም
Aለመሟላትን መሠረት በማድረግ)
ለ) ሕጉ ተፈጻሚ የሚሆንበትን ጉዳይ፤
ሐ) ሕጉ ተፈጻሚ የሚሆንበትን Aካባቢ፤ ወይም/Eና
መ) ሕጉ ተፈጻሚ የሚሆንበትን Aካል
Eንዲይዝ በማድረግ ይዘጋጃል፡፡
2) ሕጉ የትርጉም ድንጋጌ ካለው ከትርጉም ድንጋጌ ቀጥሎ ይቀመጣል፤
ሕጉ የትርጉም ድንጋጌ ከሌለው ከAጭር ርEስ ቀጥሎ ይቀመጣል፡፡
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3) የተፈጻሚነት ወሰን በሁሉም ሕጎች ላይ Aንዲኖር Aይጠበቅም፡፡ ሕጉ
ውስጥ የተካተቱት ድንጋጌዎች በራሳቸው ሕጉ ማን ወይም ምን ላይ
ተፈጻሚ Eንደሚሆን በግልፅ Eና በተሟላ መልኩ የሚያሳዩ ከሆነ
የተፈጻሚነት ወሰን የሚደነግግ ድንጋጌ ማካተት Aስፈላጊ Aይሆንም፡፡
4) ሕግ Aውጭው የሚያወጣው ሕግ ተፈጻሚ በሚሆንበት Aካል፣ ጉዳይ
ወይም ሁኔታ ላይ ሕግ የማውጣት ሥልጣን ያለው ስለመሆኑ
Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡ ከዚህ Aንፃር የፌዴራልና የክልሎች ሕግ
የማውጣት ሥልጣንን የተመለከቱ የሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎችን
በጥንቃቄ ማየት Aስፈላጊ ነው፡፡
5/ የሚዘጋጀው ሕግ Eናት ሕግን ለማስፈፀም የሚዘጋጅ ደንብ ወይም
መመሪያ ሲሆን፤ ስለ Eናት ሕጉ Aፈጻጸም ዝርዝር ሁኔታ ከማስቀመጥ
ባለፈ የተፈጻሚነት ወሰን ማስቀመጥ የለበትም፤ ወይም በEናት ሕጉ
የተቀመጠውን የተፈጻሚነት ወሰን በድጋሚ ይዞ መቅረብ የለበትም፡፡
6/ የተፈጻሚነት ወሰን ጠቅላላ ተፈጻሚነት ያለው ሆኖ፤ ወይም ጠቅላላ
(general principle) ና ከጠቅላላው የተለየ ልዩ ሁኔታ (exception) የያዘ
ሆኖ ሊቀረፅ ይችላል፡፡
ምሳሌ፡- “ይህ Aዋጅ በመላ Aገሪቱ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡”፤ ወይም
“ይህ Aዋጅ በፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡”
በሚል Aገላለጽ ሕጉ ተፈጻሚ የሚሆንበትን Aካባቢ ወይም Aካል
በጥቅል በመግለፅ ተፈጻሚነት ወሰንን መቅረፅ ይቻላል፡፡
7) ጠቅላላ መርህ (general principle) Eና በስተቀርን (ልዩ ሁኔታን/
exception) የያዘ ሆኖ የተፈጻሚነት ወሰን ሲቀረፅ ጠቅላላ መርህ
የሆነው የሕጉ ተፈጻሚነት ከተገለፀ በኋላ ልዩ ሁኔታው ቀጥሎ
ይገለፃል፡፡ በዚህ ጊዜ ሕጉ ተፈጻሚ የሚሆንባቸውን Aካባቢዎች፣
Aካላት፣ ሁኔታዎች፣ ጉዳዮች ወዘተ በጥቅል ከገለፀ በኋላ፤ በዚህ ውስጥ
ሊታቀፉ የሚችሉ ቢሆኑም Eንኳን ሕጉ ሊገዛቸው ያልፈለጋቸው
Aካላትን፣ Aካባቢዎችን፣ ጉዳዮችን በልዩ ሁኔታ ሕጉ Eንዳይፈጸምባቸው
ወስኖ ይህንኑ ያሳያል፡፡
ምሳሌ፡- የስፖርት ማዘውተሪያ ሥፍራዎች Aስተዳደርን ለመወሰን
የወጣ Aዋጅ ቁጥር 729/2004 Aንቀጽ 3 ስለ የተፈጻሚነት
ወሰን የሚከተለውን ደንግጓል፡1/ “ይህ Aዋጅ በIትዮጵያ ውስጥ ባሉ የስፖርት ማዘውተሪያ
ሥፍራዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡”
2/ “የዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም፣ ይህ
Aዋጅ በማንኛውም ግለሰብ መኖሪያ ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ
በሚገኙ ለንግድ ዓላማ በማይውሉ የስፖርት ማዘውተሪያ
ሥፍራዎች ላይ ተፈጻሚ Aይሆንም፡፡”
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

154. ስለዋና ድንጋጌዎች ጠቅላላ
1) ዋና ድንጋጌዎች የሕጉን መሠረታዊ
ናቸው፤ በባህሪያቸው መብትና ግዴታ፣
ከለላ የመሳሰሉ ጉዳዮችን የሚዳስሱ
መሠረታዊ ወይም ዋና ድንጋጌዎች
የሚንፀባረቀው የሕጉ ይዘት በዋነኛነት
ውስጥ በመሆኑ ነው፡፡

ይዘት የሚያትቱ ድንጋጌዎች
ሥልጣንና ተግባር፣ ጥቅም Eና
ናቸው፡፡ Eነዚህ ድንጋጌዎች
የሚባሉት በሕጉ ርEስ ላይ
የሚገኘው በEነዚህ ድንጋጌዎች

2) Eነዚህ የሕጉ ዋና ድንጋጌዎች Eንደ ትEዛዞች፣ ክልከላዎች ወይም
ደንቦች ወይም የEነዚህ ሕጎች ውህድ ተደርገው ሊረቀቁ ይገባል፡፡
3) ዋና ድንጋጌዎች የሕጉ መሠረታዊ ይዘት ድንጋጌዎች ወይም
Aስተዳደራዊ ድንጋጌዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
155. ስለመብት ድንጋጌ
መብት Aንድ ሰው ወይም Aካል Aንድ ነገር Eንዲደረግለት ጥቅምን የሚሰጥ
ወይም Aንድ ነገርን ለማድረግ Eንዳይገደድ የመወሰን ነፃነትን የሚሰጥ
የሕግ ስጦታ ወይም በሕግ Eውቅና የተሰጠው የተፈጥሮ ስጦታ
Eንደመሆኑ፣ Aርቃቂው መብት የሚሰጥ ድንጋጌ ሲቀርጽ የሚከተሉትን
ነጥቦች ማገናዘብ ይጠበቅበታል፡፡
1) Aርቃቂው መብቱ ምንድን ነው የሚለውን ማገናዘብ Aለበት፤ በመሆኑም
የሚሰጥ መብት (ጥቅም ወይም ነፃነት) የሚይዘው ነገር የሕጉን ዓላማና
ግብ ከማሳካት Aንፃር ያልሰፋ ወይም ያልጠበበ መሆን Aለበት፡፡
2) መብቱ ለምን ይሰጣል የሚለውን Aርቃቂው ማገናዘብ Aለበት፤
በመሆኑም የሚሰጥ መብት የሕጉን ዓላማና ግብ በAግባቡ ለማሳካት
ፋይዳ ሊኖረው ይገባል፤ ወይም ከፍ ባለ ሕግ (ሕገ መንግሥት) ያለ
ሊሆን ይገባል፡፡
3) መብቱ ለማን ይሰጣል የሚለውን Aርቃቂው ማገናዘብ Aለበት፤
በመሆኑም ተጠቃሚው ማን Eንደሚሆን Eና ምን ምን ነገሮችን
ማሟላት Eንደሚጠበቅበት ለይቶ ማወቅ Aለበት፡፡
4) መብቱ Eንዴት ይፈፀማል የሚለውን Aርቃቂው ማገናዘብ Aለበት፤
በመሆኑም መብቱ የሚገደብበት ሁኔታና ሊገድበው የሚችለው Aካል
Eንዲቀመጥ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል፡፡
5) ድንጋጌው Aዎንታዊ Eና ቀጥተኛ በሆነ መልኩ መቀረፅ Aለበት፡፡
ምሳሌ፡- “ባልቻ ከAዝመራው መውሰድ ይችላል፡፡” የሚለው Aገላለፅ
ቀጥተኛ ሲሆን፤ “ባልቻ ከAዝመራው Aለመውሰድ Aይችልም፡፡”
የሚለው ግን I-ቀጥተኛ ወይም Aሉታዊ Aገላለፅ ነው፡፡ ስለሆነም
የመጀመሪያው Aገላለጽ ተገቢ ይሆናል፡፡
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6) መብቱ Aንድ ሰው ወይም Aካል በሦስተኛ ወገን መብትና ግዴታ ውስጥ
ጣልቃ ሊገባ የሚችልበትን ሥልጣን የሚሰጥ ከሆነ ጣልቃ የመግባት
መብቱ ሊገደብ የሚችልበትን ሁኔታም ጨምሮ መግለጽ ያስፈልጋል፤
ወይም ገደቡ በሌላ ሕግ ያለ ከሆነ መኖሩን Aርቃቂው ማረጋገጥ
Aለበት፤
7) መብቱ የተሰጠው ሰው መብቱን የመጠቀምም ሆነ ያለመጠቀም የEርሱ
ምርጫ መሆኑን ያገናዘበ Aገላለጽ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
ምሳሌ፡- “ሊያደርግ ይችላል”፣ “መብት Aለው” የሚሉት Aገላለጾች
በዋናነት የፈቃጅ ድንጋጌ (መብት ሰጭ ድንጋጌ) ማሰሪያ ናቸው፡፡
8) መብት የሚሰጥ ድንጋጌ ሥልጣን የሚሰጥ ከሆነ፤ በተለይም ለተቋማት
ሥልጣን የሚሰጥ ከሆነ፤ ሥልጣኑ የሚገደብበትን ሁኔታ Eና
ከሥልጣን በላይ ተፈፅሞ ሲገኝ የሚኖርን ተጠያቂነትና ኃላፊነት
Aርቃቂው በግልጽ ማስቀመጥ Aለበት::
156. ስለግዴታ ድንጋጌ
ግዴታ Aንድ ሰው ወይም Aካል Aንድን ተግባር Eንዲፈጽም ወይም
Aንዳይፈጽም የሚያዝ Eንደመሆኑ፤ Aርቃቂው ግዴታ የሚጥል ድንጋጌ
ሲቀርጽ የሚከተሉትን ነጥቦች ማገናዘብ ይጠበቅበታል፤
1) ግዴታው ምንድን ነው የሚለውን Aርቃቂው ማገናዘብ Aለበት፡፡
በመሆኑም የተቀመጠው ግዴታ ምን ምን ነገሮችን የያዘ Eንደሆነ
በሚገባ መለየት ያስፈልጋል፤ ግዴታው የሕጉን ዓላማና ግብ ከማሳካት
Aንፃር ያልሰፋ ወይም ያልጠበበ መሆን ይገባዋል፡፡
2) ግዴታው ለምን Eንደሚቀመጥ Aርቃቂው መረዳት Aለበት፡፡ በመሆኑም
የሚቀመጥ ግዴታ የሕጉን ዓላማና ግብ በAግባቡ ለማሳካት ፋይዳ
ሊኖረው ይገባል፤ ወይም ከፍ ባለ ሕግ (ሕገ መንግሥት) የተቀመጠ
ሊሆን ይገባል፡፡
3) ግዴታው በማን ላይ ይጣላል የሚለውን Aርቃቂው መገንዘብ Aለበት፤
የሚገደደው Aካል ማን Eንደሆነ፣ በምን በምን ሁኔታዎች ግዴታው
Eነደተጣለበት በሚገባ መለየት Aለበት፡፡
4) ግዴታው Eንዴት Eንደሚፈፀም Aርቃቂው ማገናዘብ Aለበት፡፡
በመሆኑም ግዴታው የሚጣልበት ሁኔታና ከግዴታው ነፃ የሚሆንበት
(ግዴታው የሚቀርበት) ሁኔታ Eንዲቀመጥ ማድረግ ሊያስፈልግ
ይችላል፡፡
5) የተጣለውን ግዴታ Aለመወጣት የሚያስከትለው ሕጋዊ ውጤት ምን
ይሆናል የሚሉትን ጉዳዮች Aርቃቂው ማገናዘብ Aለበት፡፡
6) ድንጋጌው በAዎንታዊ Eና ቀጥተኛ Aገላለጽ መቀረጽ Aለበት፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

7) ግዴታ የሚጥል ድንጋጌ Aስገዳጅነትን የሚያሳይ የቃላት Aጠቃቀም
ቢኖረው ይመረጣል፡፡ በመሆኑም “Aለበት”፣…የሚለውን ዓይነት
Aገላለጽ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
ምሳሌ፡- “ዳይሬክተሩ ... የቀረበለትን ቅሬታ በ30 ቀናት ውስጥ
መርምሮ ቅሬታው Aግባብ መሆኑን መወሰን Aለበት፡፡” ይሁን Eንጂ
Aስገዳጅ Aገላለፅ ሳይጠቀም Aስገዳጅ ሓሳብ ማስተላለፍ የሚቻልበት
ሁኔታም Aለ፡፡
157. የወንጀል ድንጋጌ
1) የወንጀል ድንጋጌ በዋናነት Aንድን ድርጊት ማድረግ ወይም Aለማድረግ
ክልክል መሆኑን የሚገልጽ ሓሳብ የሚይዝ ነው፡፡ የወንጀል ድንጋጌ
በባህሪው የሰው ልጆች Aካላዊ ነፃነት ወይም Eንቅስቃሴ ላይ Eንዲሁም
ሀብታቸው ላይ ከፍ ያለ ገደብ Eና ቅጣት የሚጥል በመሆኑ Aቀራረጹ
ከፍተኛ ጥንቃቄን ይሻል፡፡ የወንጀል ድንጋጌ ሲረቀቅ ቢያንስ ሁለት
መሠረታዊ ጉዳዮች በጣምራ መኖር Aለባቸው፤ Eነርሱም Aድርግ
ወይም Aታድርግ የሚል ሓሳብ Eና ቅጣት ናቸው፡፡
2) የወንጀል ድንጋጌ ሲቀረፅ በተለይ ጉዳዩ ከወንጀል ሕግ መድብል Aንፃር
መገናዘብ Aለበት፡፡ ወንጀልም ሆነ የወንጀል ቅጣት በዘፈቀደ የሚቀመጥ
ነገር Aይደለም፡፡ የIትዮጵያ የወንጀል ፍትሕ ፖሊሲና የወንጀል ሕግ
ያሰቀመጡት ዓላማና መስመር Aለ፤ ያንን በጥንቃቄ መረዳትና በዚያ
መሠረት መሄድን ይጠይቃል፡፡ ወንጀል ተብሎ የተፈረጀው ነገር
በወንጀል ሕጉ የተሸፈነ ከሆነ በዚህ ላይ ማሻሻያ ማድረግ Aስፈላጊ
መሆኑን በሚገባ መመርመር ያስፈልጋል፡፡ ይህም የሚወሰነው የወንጀል
ሕጉን Eና የወንጀል ፍትሕ ፖሊሲውን በማገናዘብ ነው፡፡
3) የወንጀል ሕግ መድብሉ ስልታዊ በሆነ መልኩ የተዘጋጀ ልዩ ሕግ
(special law) Eንደመሆኑ በሥሩ ባሉ ድንጋጌዎች ሊሸፈኑ የሚችሉ
ጉዳዮችን በዘፈቀደ በተናጠል Aዋጆች መወሰን ተገቢ Aይደለም፡፡
በሚወጣው ሕግ ውስጥ ወንጀል ሆኖ Eንዲቀመጥ የታሰበው ጉዳይ
በወንጀል ሕጉ ተሸፍኖ ያልነበረ Aዲስ ወንጀል ከሆነ Aዋጅ የወንጀል
ድንጋጌ Eና ቅጣት ይዞ Eንዲወጣ ሊደረግ ይችላል፡፡ በዚህም ጊዜ ቢሆን
ወንጀል ሆኖ የሚቀመጠው ድርጊት ወይም Aለማድረግ በወንጀል ሕጉ
ካሉ ሌሎች ወንጀሎች ባህርይ ጋር ተነጻጽሮ መታየት ያለበት ሲሆን
በወንጀል ሕጉ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ወንጀል የተቀመጠለትን ቅጣት
ወይም EንደAግባብነቱ ከዚያ ተቀራራቢ የሆነ ቅጣት ማስቀመጥ
ያስፈልጋል፡፡
4) Aርቃቂው የወንጀል ድንጋጌ ሲቀርጽ ወንጀሉ ምንድን ነው የሚለውን
መለየት Aለበት፡፡ በመሆኑም Eንዲደረግ ወይም Eንዳይደረግ የተፈለገው
ነገር ምንድን ነው የሚለውን በሚገባ ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ ይህም
የሕጉን ዓላማና ግብ ከማሳካት Aንፃር ያልሰፋ ወይም ያልጠበበ መሆን
Aለበት፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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5) በወንጀልነት የተፈረጀው ነገር ወንጀል ሆኖ ለምን ይቀመጣል የሚለውን
በሚገባ መለየት ያስፈልጋል፡፡ መደረጉ ወይም Aለመደረጉ ወንጀል ሆኖ
የሚቆጠረው ነገር ለሕጉ ዓላማ መሳካት AስተዋፅO ሊኖረው ይገባል፡፡
6) ወንጀል ሆኖ የተቆጠረው ነገር Eና ለዚህ ነገር በተጓዳኝ የተቀመጠው
ቅጣት የሀገሪቱን የወንጀል ፍትሕ ፖሊሲ Eና የወንጀል ሕግ ዓላማና
ግብ ለማሳካት የሚችል Eንዲሆን ፖሊሲውንና የወንጀል ሕጉን
ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡
7) ወንጀል ሆኖ በተፈረጀው ነገር ተጠያቂ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ወይም
Aካላት Eነማን ናቸው የሚለውን በጥንቃቄ መለየት ያስፈልጋል፡፡
ስለሆነም በዚህ ውስጥ ሊታቀፉ የማይገባቸው ሰዎች ወይም Aካላት
Eንዳይካተቱ መጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡ ይህም የሚወሰነው የሕጉን
ዓላማና ግብ Eንዲሁም የሀገሪቱን የወንጀል ፍትሕ ፖሊሲ በማገናዘብ
ነው፡፡ ወንጀል በተባለው ነገር ሊታቀፉ የሚገባቸው ሰዎች ወይም Aካላት
ሳይታቀፉ Eንዳይቀሩ ማየትም ያስፈልጋል፡፡
8) የተጣለውን የወንጀል ኃላፊነት በAግባቡ Aለመወጣት የሚያስከትለው
ቅጣት ግልጽ ሆኖ መቀመጥ Aለበት፡፡ ቅጣት የEስራት ቅጣት፣ የመብት
Eገዳ፣ የግዴታ ሥራ፣ የገንዘብ መቀጮ ወዘተ ሊሆን ይችላል፡፡ ቅጣት
ለመጣል የወንጀል ፍትሕ ፖሊሲውን Eንዲሁም የወንጀል ሕጉን
በማገናዘብ ያንን ዓላማ በAግባቡ በማገናዘብ ነው፡፡ ከዚህም ጋር የወንጀል
ድንጋጌውን የሚይዘው ሕግ ሊያሳካ የፈለገውን ዓላማ በማገናዘብም
ጭምር ነው፡፡
9) ወንጀል ተብሎ የተፈረጀው ነገር Eና በተጓዳኝ የተቀመጠ ቅጣት በሕገ
መንግሥቱ የተቀመጡ መብቶችን የሚገድብ መሆን Aለመሆኑን ማየት
ያስፈልጋል፤ የሚገድብ ሆኖ ሲገኝ በሕገ መንግሥቱ በተፈቀደው
Aግባብና ደረጃ ብቻ መሆን ይገባዋል፡፡
10) ድንጋጌው በወንጀል ሕግ ያሉ መርሆዎችን የተከተለ መሆን
ይኖርበታል፡፡
ምሳሌ፡- በቸልተኝነት የተደረገ ድርጊት የሚያስቀጣው ድርጊቱ
በቸልተኝነት ሲፈጸም የሚያስቀጣ መሆኑ በሕግ በግልጽ ሲቀመጥ ነው፤
ስለሆነም ክልከላው የሚያስጠይቀው በየትኛው የሓሳብ ክፍል ሲፈጸም
Eንደሆነ ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡
11) የወንጀል ሕግ ወደ ኋላ ተመልሶ የማይሠራ ስለመሆኑ፤ ለAንድ
ጥፋት Aንድ ቅጣት፣ ወዘተ… ከሚገልጹት ከወንጀል ሕግ ጠቅላላ
መርሆዎች ጋር ድንጋጌው የተጣጣመ Eንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
12) ለEያንዳንዱ ወንጀል ከወንጀል ሕጉ ጋር የሚስማማ ተመጣጣኝ Eና
ግልጽ ቅጣት መኖር Aለበት፡፡ የቅጣት ወጥነት መኖሩን ማረጋገጥ
ያስፈልጋል፡፡ ወንጀል Eና ቅጣትን በተመለከተ የወንጀል ሕጉ ልዩ ሕግ
በመሆኑ በወንጀልነት ለሸፈነው ጉዳይ ተፈጻሚ መደረግ ያለበት
የወንጀል ሕጉ ነው፡፡ በAዋጆች ላይ “በወንጀል ሕጉ የበለጠ የሚያስቀጣ
ካልሆነ…” የሚል Aገላለፅ መጠቀም Aይገባም፡፡
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13) Aንድን ወንጀል ተብሎ የተፈረጀ ነገር መተላለፍ የሚያስከትለው ቅጣት
የሚከብድበት Eና የሚቀልበት ሁኔታዎች የሚኖሩ ከሆነ Eነዚህን
ሁኔታዎች በAግባቡ መዳሰስ ያስፈልጋል፤ Eየከበደ Eና Eየቀለለ
የሚሄድበት ምክንያትም ከወንጀል ሕጉ Aንፃር ተገቢና Aሳማኝ መሆን
Aለበት፡፡
14) የሚጣለው ቅጣት የቅጣቱን መነሻና መድረሻ በAንድነት በግልፅ የያዘ
Eንዲሆን በማድረግ፤ ወይም ጣሪያውን ብቻ በማስቀመጥ፣ ወይም
ቁርጥ ቅጣት በማስቀመጥ ሊቀረፅ ይችላል፤ Aርቃቂው የትኛውን ስልት
መጠቀም Eንደሚገባ ከወንጀል ሕጉ Eና ከወንጀሉ ባህሪ Aንፃር Eያየ
መወሰን Aለበት፡፡
15) የሕግ ሰውነት ያላቸው ድርጅቶች ሊጠየቁ የሚችልበት Aግባብ
ከጠቅላላው የወንጀል ሕግ ሥርዓት ጋር በተገናዘበ መልኩ በረቂቁ
ውስጥ መካተት ይገባዋል፡፡
16) ጉዳዩን ለማየት ሥልጣን ያለውን ፍርድ ቤት መለየት ያስፈልጋል፡፡
የፍርድ ቤቶችን ሥልጣን በሚደነግገው ሕግ መሠረት ጉዳዩ Eንዲመራ
ለማድረግ ያንን ሕግ ማገናዘብ ያስፈልጋል፤ ወይም ይህ ሕግ ስለጉዳዩ
በግልጽ ያስቀመጠው ነገር ከሌለ Eንዲሁም በጠቅላላው ሕግ
ከተቀመጠው በተለየ ጉዳዩ በሌላ ፍርድ ቤት Eንዲታይ ማድረግ
Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ያንን ለይቶ ማሳየት ያስፈልጋል፡፡
17) Aርቃቂው የወንጀል ድንጋጌን በድንጋጌ መልክ ሲቀርጽ የሚከተሉትን
በማገናዘብ ይሆናል፡፡
ሀ) ወንጀሉን ቅድሚያ ማስቀመጥ ይኖርበታል፤
ለ) ቅጣቱን በተከታይነት ማስቀመጥ ያስፈልጋል፤
ሐ) ወንጀሉ የሚከብድበት Eና የሚቀልበት ምክንያት ሲኖር
የሚቀልበትን በማስቀደም የሚከብድበትን Aስከትሎ ማቅረብ
ያስፈልጋል፤
መ) በሰው ልጅ መሠረታዊ መብቶች በተለይም በሰው ሕይወት፤ Aካል
Eና ነፃነት፣ በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት፣ በሕዝብ ደህንነት፣
በሀገር Iኮኖሚ ላይ ወይም በግለሰብ፣ በተቋም ወይም በሀገር ላይ
ድርጊቱ ወይም Aለማድረጉ የሚያደረሰው ጉዳት ከፍ ያለ ሲሆን
የቅጣት ሁኔታው ጽኑ Eስራት Eንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ሠ) የወንጀልነት ባህሪያቸው ከባድነት ለሌላቸው ወንጀሎች የቀላል
Eስራት ቅጣት መደንገግ ተገቢ ነው፡፡
ረ) የገንዘብ መቀጮ Eና ሌሎች Eርምጃዎች በቀላል Eስራት ለሚያስቀጡ
ወንጀሎች EንደAማራጭ ወይም ተደራቢ ሆነው ሊቀመጡ ይችላሉ፤
በጽኑ Eስራት ለሚያስቀጡ ወንጀሎች ደግሞ የገንዘብ መቀጮ Eና
ሌሎች ቅጣቶች ተጨማሪ ቅጣት ሆነው Eንዲቀመጡ ሊደረግ
ይችላል፡፡
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158. Aስተዳደራዊ ወይም ሥነ ሥርዓታዊ ድንጋጌዎች
1) Aስተዳደራዊ ድንጋጌዎች መሠረታዊ መብት፣ ግዴታ፣ ጥቅም፣ ከለላ
ወ.ዘ.ተ. የሚሰጡ ድንጋጌዎች ተፈጻሚ የሚደረጉባቸውን Aስተዳደራዊ
ሁኔታዎች የሚይዙ ናቸው፡፡ ድንጋጌዎቹን ለማስፈፀም ኃላፊነት
የተሰጣቸው ተቋማት Eነማን ናቸው? የተሰጣቸው ኃላፊነት ምንድን
ነው? የሚሉትን Aበይት ጉዳዮች Eንዲሁም ተመሳሳይ ጉዳዮችን
በዋናነት የሚመለከቱ ናቸው፡፡
2) የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች ከAስተዳደራዊ ድንጋዎች ተለይተው
የማይታዩ ሲሆኑ መብት ወይም ጥቅም የተሰጣቸው፣ ወይም ደግሞ
ግዴታ የተጣለባቸው Aካላት ከAስተዳደር ተቋማቱ ጋር የሚኖራቸውን
ግንኙነት የሚያሳዩ ድንጋጌዎችን የሚይዙ ናቸው፡፡ የሥነ ሥርዓት
ድንጋጌዎች በዋናነት የሚይዙት የሚከተሉትን ነው፡ሀ) የAፈጻጸሞችን ጊዜ Eና ሥርዓቶች፣
ለ) መጠቀም ያለበትን ቅርጽ/ቅጽ፣
ሐ) የይርጋ ጊዜ፣ Eና
መ) የክርክር መፍቻ ሥርዓቶች፡፡
3) Aስተዳደራዊ Eና የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች በመሠረቱ መብት፣
ግዴታ፣ ጥቅም፣ ከለላ ወዘተ ከሚሰጡ የሕጉ መሠረታዊ ድንጋጌዎች
ተለይተው የሚታዩ Aይደሉም፡፡ ያለ Eነዚህ ድንጋጌዎች መሠረታዊ
የሚባሉት ድንጋጌዎች ብቻቸውን ምንም ሊሠሩ Aይችሉም፡፡ መሠረታዊ
Eና Aስተዳራዊ ድንጋጌዎች ለመለየት Aስቸጋሪ በሚሆን መልኩ
ተዋህደው Eና ተቀላቅለው በድንጋጌዎች ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ናቸው፤
በመሆኑም የAስተዳራዊ Eና የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎችን ዋና መገለጫ
ባህርይ በመውሰድ ለይተን ስለAቀራረጻቸው Eንናገራለን Eንጂ
ከመሠረታዊ ድንጋጌዎች ፍፁም የተለዩ ናቸው ለማለት Aንችልም፡፡
4)

ከላይ በመምሪያ/ጋይድላይን 158(1) Eንደገተለፀው፣ Aስተዳደራዊ
ድንጋጌዎች የሕጉን መሠረታዊ ድንጋጌዎች ለማስፈፀም የሚረዱ
Aስፈጻሚ Aካላት Eነማን Eንደሆኑ የሚገልፁ Eና Eነዚህ Aስፈጻሚ
Aካላት ያላቸው ተግባር፣ ኃላፊነት ወዘተ ምን Eንደሆነ የሚያሳዩ መሆን
ያለባቸው ሲሆን፣ Eነዚህ Aካላት ሕጉን በብቃት ለማስፈፀም የሚችሉ
መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

5) ሕጉን በብቃት የማስፈፀም ተግባር ለልዩ ልዩ ክፍሎች፣ ኃላፊዎች፣
ቦርድ ወዘተ ተከፋፍሎ ሲሰጥ ነባር ለሆኑ ተቋማት፣ የሥራ ክፍሎች
ወይም ኃላፊዎች ተጨማሪ ሥራ ለመስጠት ከታሰበ Eነዚህ Aካላት
ተግባራቸውን በAግባቡ መወጣት የሚችሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ
ያለባቸውን የሥራ ጫና፣ Eንዲሁም ሥራውን ለመፈፀም ያላቸውን
ሙያዊ ብቃት፣ የሰው ኃይል ብቃትና ቁጥር Eንዲሁም ተቋማዊ
የግብዓት Aቅም ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

6) ሕጉ Eንዲፈፀም የታሰበው Aዲስ ተቋም በማቋቋም ከሆነ የሚቋቋመው
ተቋም ሕጉን ለማስፈፀም የሚያስችል ሥልጣንና ተግባር Eንዲሰጠው
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
7) ተግባራት ለልዩ ልዩ ዋና ዋና የሥራ ክፍሎች ወይም ኃላፊዎች
ሲመደቡ የተግባር ክፍፍሉ Eርስ በEርሱ የማይጋጭ Eንዲሆን
መጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡ ከዚሁም ጋር ለEነዚህ የሥራ ክፍሎች ወይም
ኃላፊዎች የሚሰጥ ሥልጣንና ተግባር የሕጉን ዓላማና ግብ ለማሰካትና
ለማስፈፀም የሚችል መሆን Aለበት፡፡
8) በሚዘጋጀው ሕግ ውስጥ የተካተቱት መብት፣ ግዴታ፣ ጥቅም፣
ሥልጣንና ተግባር ወዘተ ማን ሊፈጽማቸው Eንደሚችል በሚዘጋጀው
ሕግ ውስጥ ወይም በሀገሪቱ ሌሎች ሕጎች ውስጥ በAግባቡ Aለመኖሩን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ የሚዘጋጀው ሕግ Aፈጻጸም በነባር ሕጋዊ
Aሠራር በAግባቡ ሊፈፀም የሚችል ከሆነ Aዲስ Aሠራር በAዲሱ ሕግ
ውስጥ ማስቀመጥ ላያስፈልግ ይችላል፡፡ ስለሆነም በሌሎች ሕጎች
የሚገኙ Aስተዳደራዊ ማስፈጸሚያ ስልቶችን ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡
9) የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች የAሠራር ሥርዓትን የሚያሳዩ ሂደት
Aመላካች ድንጋጌዎች መሆናቸውን Aርቃቂው መገንዘብ Aለበት፤ በሕጉ
ውስጥ መብቶች የተሰጡ ከሆነ Eነዚያ መብቶች Eንዴት ሊጠየቁ
Eንደሚችሉ፣ ከAስተዳደር ተቋማት ጋር ስለሚኖር ግንኙነት ሂደት፣
የቅሬታ Aቀራረብ ሂደት፣ የይርጋ ጊዜ Eና Aቆጣጠር ወዘተ በሥነ
ሥርዓት ድንጋጌዎች ከሚቀርቡ ጉዳዮች መካከል ናቸው፡፡
10) የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች ሕጉን ለማስፈፀም ብቁ መሆናቸውን
Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡ የተደነገገው ሥርዓት የሕጉን ዓላማና
ግብ በAግባቡ ለማሳካት የሚያስችል መሆን Aለበት፡፡ ይህም ሲባል
ቀልጣፋ Aሠራርን Eውን የሚያደርግ፣ ወጭ ቆጣቢ የሆነ፣ መሠረታዊ
የዜጎች መብቶችን ለማስከበር የሚረዳ መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ
Aለበት፡፡ በሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች የሚገለጽ የውሳኔ Aሰጣጥ ሂደት
ግልጽ፣ ተገማች Eና ቀልጣፋ ሥርዓት የሚፈጥር መሆኑን ማረጋገጥ
ያስፈልጋል፡፡ የውሳኔ Aሰጣጥ ሂደት ሲባል ፈጻሚ የሆነው Aካል
ሥራውን የሚያከናውንበት መንገድ፣ የማስረጃ Aቀራረብ፣ የብርበራ፣
የምርመራ፣ የውሳኔ Aሰጣጥ ወዘተ ሂደቶች ሥርዓት ነው፡፡
11) ፈጻሚው Aካል በተገልጋዮች ላይ ውሳኔ ሊሰጥ የሚችልበትን ሥልጣን
ረቂቅ ሕጉ የሰጠው ከሆነ የቅሬታ Aቀራረብ ሥርዓት Eና የይግባኝ
ሥርዓት Eንዲኖር ማድረግ Aስፈላጊ ነው፤ ሂደቶቹም ግልጽ፣ ቀልጣፋ
Eና ወጪ ቆጣቢ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
12) በAስተዳደር ተቋም የተሰጠ ውሳኔ በፍርድ ቤት ሊታይ Eንደማይችል
የሚገልፅ ድንጋጌ መኖር የለበትም፡፡ በፍርድ ሊወሰን የሚችል
ማናቸውም ጉዳይ ፍርድ ቤት ሊቀርብ Eንደሚችል በሕገ መንግሥቱ
Aንቀጸ 37 የተደነገገ በመሆኑ ይህን ሥልጣን ከፍርድ ቤቶች የሚወስድ
ድንጋጌ በሕግ ውስጥ መግለጽ የሕገ መንግሥቱን ድንጋጌ ይጥሳል፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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159. ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣን
1) ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን የሚሰጥ ድንጋጌ በሕጉ
ውስጥ ማካተት Aስፈላጊ ስለመሆኑ Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡
ሀ) ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን የሚሰጥ ድንጋጌ
በAንድ ሕግ ውስጥ Eንዲኖር የሚደረገው የሚዘጋጀውን ሕግ
ለማስፈፀም ሌላ ደንብ ወይም መመሪያ ማዘጋጀት Aስፈላጊ ሲሆን
ወይም Aስፈላጊ ሊሆን Aንደሚችል ሲታሰብ ነው፤ ይህም የEናት
ሕጉን ዓላማ ለማሳካት Eና ለማስፈጸም የሚያስችል ቴክኒካዊ Eና
ዝርዝር ጉዳዮችን ለመዳሰስ፤ የAስፈጻሚ Aካል Aደረጃጀትን
ለመወሰን፤ ሕጉን መተግበር የሚጀምርበትን ሁኔታ ለመግለጽ
ወይም Eናት ሕጉ ያስቀመጣቸውን ሁኔታዎች የሚያብራራ ሊሆን
ይችላል (ምሳሌ፡- የAስፈጻሚውን Aካል ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን
የወጣውን Aዋጅ ቁጥር 1097/2010 ይመልከቷል፡፡) ፡፡
ለ) ሕግ ማውጣት በመሠረቱ የሕግ Aውጭው ሥልጣን በመሆኑ
ደንብና መመሪያ ማዘጋጀት Aስፈላጊ በማይሆንበት ሁኔታ ደንብ Eና
መመሪያ የማውጣት ሥልጣን ተላልፎ መሰጠት Aይኖርበትም፡፡
2) በAዋጅ ውስጥ ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣን በሁለት
መልኩ በውክልና ተላልፎ ሊሰጥ ይችላል፡፡
ሀ) የመጀመሪያው ጥቅል ውክልና ሲሆን በጥቅል Aገላለጽ “ይህን Aዋጅ
ለማስፈጸም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ያወጣል” በሚል Aገላለጽ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሥልጣን
የሚሰጥበት መንገድ ነው፡፡
ምሳሌ 1፡- “የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን Aዋጅ ሥራ ላይ
ለማዋል የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል፡፡”
ምሳሌ 2፡- “ሚኒስቴሩ ይህን Aዋጅና በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ
… መሠረት የወጡ ደንቦችን ሥራ ላይ ለማዋል
የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል፡፡”
ለ) ሁለተኛው ሕግ የማውጣት ውክልና Aሰጣጥ ስልት ውስን የውክልና
ሥልጣን ነው፡፡ ውስን የውክልና ሥልጣን ለሕግ Aውጭው Aካል
በሕጉ ውስጥ ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣን ሲሰጥ
በጥቅል Aገላለፅ ደንብ ወይም መመሪያ Eንደሚወጣ የሚገልጽበት
ሳይሆን፣ ደንብ ወይም መመሪያ የሚወጣበትን ጉዳይ ወስኖ
የሚያስቀምጥበት ነው፡፡
3) Aርቃቂው ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣን የሚሰጥ
ድንጋጌን ሲቀርፅ የሚከተሉትን ነጥቦች ማገናዘብ ይገባዋል፡ሀ) ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን መስጠት Aስፈላጊ
መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፤ ሕጉ በሌላ ደጋፊ ተከታይ
ሕግ ሊታገዝ የማያስፈልገው ከሆነ ደንብ ወይም መመሪያ
የማውጣት ሥልጣን የሚሰጥ ድንጋጌን መቅረፅ Aይገባም፡፡
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ለ) ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን መስጠት Aስፈላጊ
ሲሆን ውክልና የተሰጠውን Aካል ማንነት በግልጽ ማስቀመጥ
ያስፈልጋል፡፡ (የሚኒስተሮች ምክር ቤት፤ ሚኒስቴር መ/ቤት ... )
ሐ) ደንብ ወይም መመሪያ የሚወጣበት ሥልጣን Eስከ ምን ድረስ
Eንደሆነ በግልጽ ማሳየት ያስፈልጋል፡፡ በAንድ ድንጋጌ ወይም
በተወሰኑ ድንጋጌዎች ላይ የተገለጸን ሓሳብ ብቻ ለማስፈጸም ከተፈለገ
ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን የሚገልፅ ድንጋጌ
ሁኔታዎቹን በመዘርዘርና በግልፅ በመወሰን ሥልጣኑን መስጠት
Aለበት፡፡
መ) ደንብ ወይም መመሪያ ማውጣቱ ግዴታ ሆኖ ሲገኝ፣ “... ደንብ
ማውጣት Aለበት” በሚል Aገላለጽ ድንጋጌውን መደንገግ
ያስፈልጋል፡፡
ሠ) Aንዳንድ ጉዳዮች ከባህሪያቸው ክብደት የተነሳ በውክልና ሊሰጡ
የማይገባቸው ናቸው፡፡ በተለይም በሕገ መንግሥቱ የተቀመጡ
ድንጋጌዎችን በቀጥታ የሚመለከቱ ጉዳዮች በውክልና ሕግ Eንዲገዙ
ማድረግ ተገቢ Aይሆንም፡፡ በመሆኑም በAዋጅ ሊወሰኑ የሚገባቸው
ጉዳዮች በውክልና ተላልፈው Eንዳይሰጡ መጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡
መሠረታዊ ጭብጣቸው በAዋጅ Eየተወሰነ ተጨማሪው ጉዳይ
ለውክልና ተላልፎ ሊሰጥ የሚገባ ቢሆንም፣ ዋና ጉዳዮች ሁሉ በEናት
ሕጉ ውስጥ Eንዲካተቱ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ረ) ጠቅላላ በሆነ መልኩ ደንብ ወይም መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን
የሚሰጥ ድንጋጌ ሲቀረፅ Eንደየጉዳዩ Aግባብነትና ሁኔታ Aርቃቂው
መለኪያዎች (parameters) Aድርጎ ሊከተላቸው የሚገቡ ነጥቦችን፣
ሓሳቦችን Eንዲይዝ Aድርጎ መቅረፅ ያስፈልጋል፡፡
160.

የመሸጋገሪያ ድንጋጌ (transitional provision)
1) የመሸጋገሪያ ድንጋጌ Aዲስ ሕግ ከመውጣቱ በፊት የነበረ ሁኔታ ወይም
የተጀመረ ሂደት Aዲሱ ሕግ በመውጣቱ ተፅEኖ ሳይፈጠርበት ሁኔታው
ወይም ሂደቱ በነባሩ Aካሄድ የሚቀጥልበትን ሥርዓት የሚፈቅድ ድንጋጌ
ነው፤ ይህ ድንጋጌ ከነባሩ ሁኔታ ወደ Aዲሱ ያለውን ሽግግር የሚያመቻች
ሲሆን፣ የመሸጋገሪያው ሂደት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያከትማል፡፡
2) የመሸጋገሪያ ድንጋጌ በነባር ሕግ የነበረን ወይም የተፈጠረን መብት፣
ግዴታ፣ ኃላፊነት፣ ተግባር ወዘተ በAዲሱ ሕግ ሳይነካ ለተወሰነ ጊዜ
ተፈጻሚ መሆን Eንዲችል የሚደረግበት Aግባብ ነው፡፡
3) የመሸጋገሪያ ድንጋጌ በነባር ሕግ ተገልጾ የነበረን ሁኔታ ለተወሰነ ጊዜ
ከማስቀጠል ባሻገር ቀድሞ ለየነበረ ልማድ ወይም Aሠራር Eውቅና
ሰጥቶ ይህንኑ በመሸጋገሪያ ድንጋጌው ውስጥ ሊያካትተው ይችላል፡፡
Aርቃቂው የመሸጋገሪያ ድንጋጌ ሲቀርጽ የሚከተሉትን መሠረታዊ
ጉዳዮች ማገናዘብ ይጠበቅበታል፡-
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ሀ) ከነባሩ ሕግ Eንዲቀጥል የተፈለገው ጉዳይ ወይም ሁኔታ በግልጽ
በAዲሱ ሕግ ውስጥ በዝርዝር Eንዲገለጽ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ይህም የሚወሰነው ነባራዊ ሁኔታዎችን (የሕዝብን ጥቅም ወዘተ)
በማገናዘብ ሁኔታዎቹን ማቆየት የሕጉን ዓላማና ግብ በማሳካት ረገድ
ያለውን ፋይዳ በማገናዘብ ነው፡፡
ለ) የነበረው ሂደት ምንም Eንኳን Aዲሱ ሕግ ካካተታቸው ዝርዝር
ሁኔታዎች ጋር የማይጣጣም ቢሆንም፤ በልዩ ሁኔታ በAዲሱ ሕግ
የተደነገጉ ሁኔታዎች ከነባሩ ጋር ተዋህደው Eንዲሠራባቸው ማድረግ
ሲያስፈልግ፤ በዚያ መልኩ የመሸጋገሪያ ድንጋጌውን መቅረፅ
ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ጊዜ ሁለቱን ሕጎች በጥንቃቄ ማገናዘብ Aስፈላጊ
ነው፡፡
ሐ) መሸጋገሪያው ጉዳይ ወይም ሁኔታ ተፈጻሚ መሆን የሚያበቃበትን
ሁኔታ ወይም ጊዜ ማስቀመጥ Aስፈላጊ ሲሆን፣ ይህን ሁኔታ ወይም
ጊዜ በAግባቡ መግለጽ ያስፈልጋል፡፡
161. የማቆያ ድንጋጌ (saving provision)
1) Aዲስ ሕግ ነባር ሕግን ሲሽር ከነባሩ ሕግ የተወሰነው ክፍል ባለበት
Eንዲሠራበት ከተፈለገ የማቆያ ድንጋጌ ማውጣት ያስፈልጋል፡፡
2) Aንድ Aዋጅ ሲሻር Eርሱን ለማስፈፀም የወጣ ደንብ ወይም መመሪያ
ተፈጻሚነቱ የፀና Eንዲሆን ማድረግ ሲያስፈልግ የማቆያ ድንጋጌን
መጠቀም Aስፈላጊ ነው፡፡ ይህን ማድረግ የሚቻለው በማቆያው ውስጥ
የሚካተቱት ነባር ሕጎች ከAዲሱ ጋር የሚስማሙ Eና በAግባቡ
Eንዲፈፀም ለማድረግ የሚረዱ መሆናቸው ከተረጋገጠ ነው፡፡
3) ከላይ በተገለፁት ሁኔታዎች መሠረት በሚረቀቀው ሕግ ውስጥ የማቆያ
ድንጋጌ ማካተት Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ Aርቃቂው የሚከተሉትን
በማገናዘብ ድንጋጌውን መቅረፅ ይኖርበታል፤
ሀ) በማቆያ ድንጋጌ መቆየት ያለበት ሕግ ወይም የሕግ የተወሰነ ክፍል
መኖሩን Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡ በማቆያው ውስጥ መካተት
የሚኖርባቸው ነባር ሕጎች ከAዲሱ ጋር ተስማሚ የሆኑት Eና
በAግባቡ Eንዲፈፀም ለማድረግ የሚረዱት ናቸው፡፡
ለ) መቆየት ያለባቸው ሕጎች ወይም የሕግ ክፍሎች ሁሉ በAግባቡ
ተለይተው የተገለጹ መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡
ሐ) በማቆያ ድንጋጌ ውስጥ ከተቀመጡት ሕጎች ወይም የሕግ ክፍሎች
ጎን ለጎን በተጨማሪነት መገለፅ ያለበት ሓሳብ ካለ የማቆያ ድንጋጌው
Eነዚህን ተጨማሪ ሓሳቦች Aብሮ መግለፅ Aለበት፡፡
መ) የሚቆዩት ሕጎችና የሕግ ክፍሎች በAግባቡ በማቆያ ድንጋጌ ውስጥ
መገለጻቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
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162.

የመሻሪያ ድንጋጌ
1) የመሻሪያ ድንጋጌ ቀድሞ የነበረ ሕግ፣ የሕግ ክፍል፣ ወይም ድንጋጌዎች
የሚሻሩበት ድንጋጌ ነው፡፡ Aዲስ ሕግ ነባሩን ሕግ ሙሉ ለሙሉ ከሥራ
ውጭ በማድረግ የሚተካው ሲሆን በመሻሪያ ድንጋጌ ሥር ነባሩ ሕግ
መሻሩ መገለፅ Aለበት፡፡
2) የመሻሪያ ድንጋጌ በማሻሻያ ሕጎችም ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል፤
በዚህ ዓይነት ማሻሻያ ሕጎች ውስጥ የመሻሪያ ድንጋጌ በነባር ሕግ
ከነበሩት ድንጋጌዎች ወይም ክፍሎች የተሻሩትን በመግልፅ ያቀርባል፡፡
3) በየትኛውም ሁኔታ ቢሆን የመሻሪያ ድንጋጌ Eንዲሻሩ የተፈለጉትን
ሕጎች፣ የሕግ ክፍሎች፣ ድንጋጌዎች በግልጽ ለይቶ የሚያስቀምጥ
መሆን Aለበት፡፡ የመሻሪያ ድንጋጌ ሲቀርፅ Aርቃቂው የሚከተሉትን
ማድረግ Aለበት፡ሀ) Aዲሱ ሕግ የሸፈናቸው ጉዳዮች በሌላ ሕግ የተሸፈኑ ከነበሩ Eነዚህን
ጉዳዮች የያዙ ሕጉች በAዲሱ ሕግ በተሸፈነው ጉዳይ ላይ ተፈጻሚ
የማይሆኑ Eና የተሻሩ ስለመሆናቸው በግልጽ የሕጎቹን ስምና ቁጥር
በመጥቀስ መሻር ያስፈልጋል፡፡
ለ) Aዲሱ ሕግ ነባሩን ሕግ የሻረው በከፊል ከሆነ የተሻረውን ሕግ ስምና
ቁጥር ከመግለፅ ጋር የተሻሩትን የሕጉ ክፍሎች፣ ወይም ድንጋጌዎች
ለይቶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል፡፡
ሐ) “ከዚህ Aዋጅ (ሕግ) ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ” የሚለውን
Aገላለጽ መጠቀም Aያስፈልግም፡፡ ከዚህ ይልቅ የተሻሩ ሕጎችን፣
ክፍሎች፣ ወይም ድንጋጌዎች በግልጽ ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡
መ) በዝምታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ የተሻሩ ሕጎች Aለመኖራቸውን
Aርቃቂው መመርመር Aለበት፡፡

163.

የማጽኛ ድንጋጌ
1) የማጽኛ ድንጋጌ Aንድ ሕግ ከመቼ ጀምሮ ተፈጻሚ Eንደሚሆን
የሚደነግግ ነው፡፡ የማጽኛ ድንጋጌ ለሕጉ በጠቅላላ ተፈጻሚ Eንዲሆን፣
ወይም የሕጉ የተወሰነ ድንጋጌ ወይም ክፍል በተለየ ጊዜ ወይም ሁኔታ
ተፈጻሚ Eንዲሆን ተደርጎ ሊደነግግ ይችላል፡፡
2) የማጽኛ ድንጋጌ በተለያዩ ስልቶች ሊቀረፅ የሚችል ሲሆን ስልቶቹና
ሲቀረፁ መገናዘብ የሚገባቸው ጉዳዮች ከዚህ በታች ከመምሪያ/
ጋይድላይን 163(3) Eስከ 163(11) የተገለፁት ናቸው፡፡
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3) ግልጽ የመነሻ ቀን በማሳየት ከዚህ ቀን ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል በሚል
Aገላለፅ ሕጉ ተፈጻሚ የሚደረግበትን (የሚፀናበትን) Eለት መግለጽ
የሕግ ማጽኛ ድንጋጌ Aንዱ ስልት ነው፡፡ ይህም በሁለት ስልቶች
ሊፈጸም ይችላል፡፡ በብዙዎቹ የIትዮጵያ ሕጎች Aረቃቀቅ ልምድ
የማጽኛ ድንጋጌ ሕጉ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ
ተፈጻሚ Eንደሚሆን በመግለጽ፣ ወይም ሕጉ ከመቼ ጀምሮ ተፈጻሚ
Eንደሚሆን ቁርጥ ቀን በማስቀመጥ ይዘጋጃል፡፡ በመጀመሪያው ስልት
መሠረት ሕጉ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ የወጣበትን ቀን መነሻ በማድረግ
ተፈጻሚ መሆን ይጀምራል፡፡
ምሳሌ1፡- የኤክሳይዝ ታክስ (ማሻሻያ) ማጽደቂያ Aዋጅ ቁጥር 570/2000
Aንቀጽ 3 “ይህ Aዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ
ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል” በማለት ይደነግጋል፡፡
Aዋጁ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ የወጣው ሚያዚያ 03/2000
በመሆኑ ከዚያ ቀን ጀምሮ ተፈጻሚ ሆኗል፡፡
ምሳሌ 2፡- ከማንኛውም ገቢ ግብር ስለማስከፈል የወጣ (ማሻሻያ) Aዋጅ
36/1988 Aንቀጽ 3 “ይህ Aዋጅ ከሐምሌ 1 ቀን 1987 ዓ.ም
ጀምሮ የፀና ይሆናል” በማለት Aንድ ቁርጥ ቀንን ሕጉ
የሚጸናበት ቀን Aድርጎ Aስቀምጧል፡፡ Aዋጁ በነጋሪት ጋዜጣ
የታተመበት ቀን ግንቦት 6 ቀን 1988 ዓ.ም ነው፡፡ በዚህ
Aዋጅ Eንደሚታየው ሕጉ በነጋሪት ጋዜጣ ከመውጣቱ
Aስቀድሞ ባሉት ወራት የተካሄዱ ሕጋዊ ግንኙነቶችን
ውጤት ያላቸው Eንዲሆኑ የሚወስን ሆኖ መቀረፁን ነው፤
ነገር ግን፣ በዚህ ረገድ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ሲሆን፣
በመምሪያ/ጋይድላይን 163(10) Eንደተገለፀው የወንጀል ሕግ
ድንጋጌዎችን በዚህ መልኩ መቅረጽ Aይፈቀድም፡፡
4) ሕጉ ስለሚፀናበት ሁኔታ Eንዲወስን ለAንድ ሰው ወይም Aካል ሥልጣን
በመስጠት የሕግ መጽኛ ቀንን መወሰን ይቻላል፡፡ ይህ Aልፎ Aልፎ
ጥቅም ላይ የሚውል ስልት ሲሆን ሕጉ የሚፀናው ይህ ሥልጣን
የተሰጠው Aካል ሲያጸናው ብቻ ነው፡፡ ሕጉን ለማጽናት ምናልባትም
የዚህ Aካል ውሳኔ መደበኛ በሆነ መልኩ መገለፁ ወይም ይህ Aካል
መፈረሙ Eንደ ቅድመ-ሁኔታ ሊቀመጥ ይችላል፡፡
5) ሕጉ የAንድ ሁኔታን መሟላት ተከትሎ ተፈፃሚ Eንዲሆን Aድርጎ
መቅረፅ ሌላው የማጽኛ ድንጋጌ Aቀራረፅ ስልት ነው፡፡ በዚህ ዓይነት
ስልት የማጽኛ ድንጋጌ ሲቀረፅ የሁኔታው መሟላት ለሕጉ መጽናት
(ተፈጻሚነት) ወሳኝ ቅድመ-ሁኔታ ሆኖ ያገለግላል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

6) ብዙ (የተለያዩ) የማጽኛ ቀኖችን በማስቀመጥ የማጽኛ ድንጋጌን መቅረፅ
ይቻላል፡፡ በAንድ ሕግ ውስጥ ላሉ የተለያዩ ክፍሎች Eና ድንጋጌዎች
የተለያየ የማጽኛ ቀን ማስቀመጥ ይቻላል፡፡ ይህ በተለይ ጥቅም ላይ
የሚውለው ሁሉንም የሕጉ ክፍሎች በAንድ ቀን ተፈፃሚ ማድረግ ተገቢ
የማይሆን ሲሆን ወይም Aሉታዊ ጎን ያለው ሲሆን ነው፡፡ በAንድ ሕግ
ውስጥ የተለያዩ የማጽኛ ቀኖች ማስቀመጥ ሲያስፈልግ የEያንዳንዱ
የሕጉ ክፍልና ድንጋጌ ተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ በግልጽ መቀመጡን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
7) የሕጉ መጽናት በልዩ ሁኔታዎች የታጠረ ሆኖ ሊቀረፅም ይችላል፤...
ለምሳሌ የበሽታ ወረርሽኝ ሲከሰት ወይም ድንገተኛ Aደጋ ሲከሰት
ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ሕግ Aስቀድሞ ተዘጋጅቶ ወረርሽኝ ሲከሰት
ተግባራዊ ወይም የጸና Eንደሚሆን Aድርጎ የማጽኛ ድንጋጌ በመቅረፅ
የማጽኛ ድንጋጌን ማዘጋጀት ይቻላል፡፡
8) Aማራጭ የማጽኛ ቀኖችን በማስቀመጥ የማጽኛ ድንጋጌ ሊቀረፅ
ይችላል፡፡ በዚህ ስልት ሕጉ የሚጸናበትን ቀን ለመወሰን የሚያስችሉ
Aማራጭ ዝርዝር ሁኔታዎች ይገለፃሉ፤ ስለሆነም ከተገለፁት
Aማራጮች መካከል Aንዱ ሲሟላ ሕጉ ይጸናል ማለት ነው፡፡
9) ከላይ ከቀረቡት የማጽኛ ድንጋጌ Aቀራረፅ ስልቶች መካከል Aርቃቂው
ለሚያዘጋጀው ሕግ የትኛውን የAቀራረፅ ስልት መጠቀም ተገቢ Aንደሆነ
ሁኔታዎችን Eና የሕጉን ይዘት Aገናዝቦ ይወስናል፡፡ ብዙውን ጊዜ ግን
ግልፅ የመነሻ ቀን በማስቀመጥ ሕግን ማጽናት የተለመደና ለAሠራር
Aመቺነት ያለው ነው፡፡
10) የማጽኛ ድንጋጌ በልዩ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ከመታተሙ በፊት
ያለን ቀን መነሻ Aድርጎ ወደኋላ ተመልሶ Eንዲሠራ መደረግ የለበትም፤
በተለይም ወደ ኋላ ተመልሶ Eንዲሠራ የተፈለገው ሕግ ወይም የሕጉ
ክፍል የወንጀል ጉዳይ የያዘ ሲሆን ሕጉ ለተከሳሽ ጠቃሚ ካልሆነ
በስተቀር ተፈፃሚ ሊሆን ስለማይችል ይህን የሕገ መንግሥት መርህ
Aክብሮ የማጽኛ ድንጋጌ መቅረፁን Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡ ከዚያ
ውጭ ባሉ ሁኔታዎችም ቢሆን ሕግ ወደ ኋላ ተመልሶ Eንዲሠራ
የሚደረገው በልዩ ሁኔታ ነው፡፡ ሁሉም ወይም ብዙሃኑ ሕጎች ወደኋላ
ተመልሰው ይሥሩ ቢባል ሕዝብ በሕግ መተማመኑን ያቆማል ማለት
ነው፤ ምክንያቱም ነገ ሕጉ ይቀየርና ተጠያቂ Eሆናለሁ በማለት
ከጤናማና መደበኛ መስተጋብሮቹ Eንዲታቀብ ስለሚያደርገው ሕግ
በልዩ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ወደኋላ ተመልሶ Eንዲሠራ መደረግ
የለበትም፡፡
11) ከማጽኛ ድንጋጌ ቀጥሎ ሕጉን ፈርሞ የሚያወጣው Aካል (የAገሪቱ
ፕሬዚዳንት ወይም ሚኒስትሩ) ስም Eና ሥልጣን መገለፅ Aለበት፡፡
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164. ስለማጣቀሻ Aጠቃቀም
1) Aንድ የሕግ ድንጋጌ ከሌላ ሕግ ድንጋጌ ወይም Aንቀጽ (ከውጭ)፣
ወይም ከራሱ ከተመሳሳይ ሕግ የተወሰነ ክፍል ድንጋጌ ወይም Aንቀጽ
(ከውስጥ) ማጣቀስ ይችላል፡፡
2) Aርቃቂው ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ማጣቀሻ በረቂቁ ውስጥ ለመጠቀም
የሚከተሉትን ጉዳዮች ማገናዘብ ይጠበቅበታል፡ሀ) ማጣቀሻ በውስን ሁኔታዎች ብቻ ጥቅም ላይ መዋል ያለበት
የAረቃቀቅ ስልት ነው፡፡
ለ) Aንድ ሕግ ሊገልፅ የፈለገውን ሓሳብ በተቻለ መጠን በቀጥታ
ቢያቀርብ ወይም ያለማጣቀሻ ቢያቀርብ ይመረጣል፤ ስለሆነም
Aርቃቂው ማጣቀሻ መጠቀሙ የተሻለና የመጨረሻ Aማራጭ
መሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፤
ሐ) ውጫዊ ወይም ውስጣዊ ማጣቀሻ ለመጠቀም ተጠቃሹ ማጣቀሻ
ያለውን ግንኙነት፣ ተዛምዶ Eና ተገቢነት በሚገባ መመርመርና
መወሰን ያስፈልጋል፤
መ) በውጫዊ ማጣቀሻ ጊዜ የተጠቀሰው ሕግ ስምና ቁጥር የሚጠቀሰው
ድንጋጌ ወይም Aንቀጽ በትክክል መጠቀስ Aለበት፡፡
165. ልዩ ሁኔታ (በስተቀር) የሚመለከት ድንጋጌን ስለመቅረጽ
1) ልዩ ሁኔታ ወይም በስተቀር ድንጋጌ የሚባለው በመርህነት ከተቀመጠ
Aንድ ድንጋጌ ወይም ሓሳብ የተለየ ሁኔታን የሚያስቀምጥ ድንጋጌ
ነው፤ ይህ ድንጋጌ መርሁን በያዘው ድንጋጌ ውስጥ ወይም መርሁን
ከያዘው ድንጋጌ ውጭ ራሱን ችሎ በድንጋጌ ሊቀርብ ይችላል፡፡
ምሳሌ፡- መርሁ “በAራዊት መኖሪያ ተሽከርካሪ ማሽከርከር የተከለከለ
ነው፡፡” የሚል ቢሆን ልዩ ሁኔታው “በሞተር የማይንቀሳቀሱ
ተሽከርካሪዎችን መጠቀም የተፈቀደ ነው፡፡” የሚል ወይም “Aራዊቶችን
የመንከባከብ ሥራ ለሚሠሩ ሰዎች ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት
ይህ ክልከላ Aይፈጸምባቸውም” የሚል ሊሆን ይችላል፡፡
2) ልዩ ሁኔታ ማስቀመጥ Aስፈላጊ ሲሆን ከመርሁ በጠበበ መልኩ ሊቀረጽ
ይገባዋል፡፡ ይህ በተለይም መርሁ ሊያሳካ ከፈለገው ዓላማ Aንፃር
የሚመዘን ነው፡፡ ልዩ ሁኔታ በመርህ የተቀመጠውን ሓሳብ ሙሉ
ለሙሉ ወይም ከፍ ባለ ደረጃ ዋጋ ቢስ የሚያደርግ ወይም የሚያፈርስ
ሆኖ መቀረፅ የለበትም፡፡ በልዩ ሁኔታ ሊቀርብ የታሰበው ጉዳይ Eንዲህ
ያለ ስፋት ካለውና ከሕጉ ዓላማ Aንፃር ሲታይ በመርህነት መቀመጥ
ያለበት ከሆነ በመርህነት ሊቀርብ ይገባዋል Eንጂ በልዩ ሁኔታነት
መቀረጽ Aይኖርበትም፡፡
3) ልዩ ሁኔታ ወይም በስተቀር Eንደያዘው ጉዳይና ሁኔታዎች ዝርዝር
የAፃፃፍ ሥርዓቱ ይወሰናል፡፡ “... ካልሆነ በቀር ...”፣ “... የተደነገገው
ቢኖርም ...”፣ “... የተደነገገው Eንደተጠበቀ ሆኖ...” Eና የመሳሰሉትን
Aጣማሪዎች በመጠቀም ልዩ ሁኔታ ሊቀረጽ ይችላል፡፡
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4) ልዩ ሁኔታ መርሁን ከያዘው ድንጋጌ ጋር በAንድ ላይ Aንድ ሓሳብ ሆኖ
ሊቀረፅ ይችላል፡፡ ይሁን Eንጂ ይህን የAረቃቀቅ ስልት መጠቀም Aዋጭ
የሚሆነው መርህና ልዩ ሁኔታውን በAንድ ማቅረብ የድንጋጌውን
Aረፍተ ነገር ግልፅነት የማይቀንሰውና የማያወሳስበው ሲሆን ነው፡፡
5) ልዩ ሁኔታ መርሁን ከያዘው ድንጋጌ ሥር በንUስ ድንጋጌ ሆኖ ሊቀረጽ
ይችላል፡፡ ይህ ስልት መርሁንና ልዩ ሁኔታውን ነጣጥሎ በማቅረብ
ግልፅነትን የሚጨምር ሲሆን በተጓዳኝ ደግሞ Aሻሚ ትርጉምን
ይቀንሳል፡፡
6) ልዩ ሁኔታ Eና መርህን በተለያዩ ድንጋጌዎች በተናጠል ማቅረብ
ሌላኛው የልዩ ሁኔታ Aቀራረፅ ስልት ነው፡፡ ይህ ስልት ግልፅነትን
የሚጨምር ነው፡፡ በተለይ ልዩ ሁኔታውንና መርሁን Aቀላቅሎ በAንድ
ድንጋጌ ማቅረብ ውስብስብነትን የሚፈጥር ሆኖ ሲገኝ፤ Eንዲሁም በልዩ
ሁኔታነት የሚዘረዘሩ ጉዳዮች ብዛት ያላቸው ሆነው ሲገኙ፣ ይህን ስልት
የመጠቀም Aስፈላጊነት ከፍ ያለ ይሆናል፡፡
7) ከላይ በመምሪያ/ጋይድላይን 143 Eንደተመለከተው፣ መርህ ድንጋጌ ልዩ
ሁኔታን ከያዘው ድንጋጌ ቀድሞ ይቀመጣል፡፡

ንUስ ክፍል Aሥራ Aንድ
ረቂቅ ሕግን ስለመከለስ
166. ጠቅላላ
1) የመጀመሪያውን ረቂቅ ሕግ ካዘጋጀ በኋላ Aርቃቂው ረቂቁን መለከስ
Aለበት፤ ክለሳ በረቂቁ ውስጥ ያሉ ስህተቶችን የማረም፣ ጉድለቶችን
የመሙላት Eና ሌሎች Aስፈላጊ ማስተካከያዎችንና ማሻሻያዎችን
የማድረግ ሥራ ነው፡፡
2) የሕጉ ረቂቅ ከAደረጃጀት፣ ከዝርዝር ይዘት፣ Eና ከቋንቋ Aጠቃቀም
Aንፃር ያለው ጥራት በዚህ የክለሳ Eና Eርማት ምEራፍ የሚሠራ ነው፤
ይህም ማለት Aጠቃላይ የረቂቁ ይዘት፣ ቅርጽና ቴክኒካዊ Aረቃቀቅ
የሚፈተሸበት Eና የሚስተካከልበት ነው፡፡
3) የክለሳና Eርማት ተግባሩ የሚሠራው በመሠረታዊነት ከሕግ ይረቀቅ
Iንስትራክሽን Eና ከሕግ Aረቃቀቅ ማኑዋሉ Aንፃር ነው፡፡
167. ረቂቅን ከሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን Aንፃር መከለስ
1) የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን ለAርቃቂው ሲሰጥ Iንስትራክሽኑ በውስጡ
ዝርዝር ጉዳዮችን Eንዲይዝ ተደርጎ ነው፡፡ Iንስትራክሽኑ በዋናነት ሕጉ
Eንዲወጣ ያስፈለገበትን ጉዳይ መነሻ፣ ሕግ Eንዲወጣለት የተፈለገውን
ችግር ምንነት፣ የሚወጣውን ሕግ ዓላማ Eና ሕጉ በነባር ሕጎች Eና
ሁኔታ ላይ የሚኖረውን ተጽEኖ የሚያሳይ ነው፡፡
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2) Eንዲረቀቅለት ጥያቄ ባቀረበው Aካል Iንስትራክሽን መሠረት ረቂቅ
ሕጉ የተዘጋጀ መሆኑን Aርቃቂው በመምሪያ/ጋይድላይን 9 Eስከ 21
መሠረት መገምገም Aለበት፡፡
3) Aርቃቂው በረቂቁ ለቀጣዮቹ የመከለሻ ጥያቄዎች በAግባቡ ምላሽ የሰጠ
መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡ በዚህ ረገድ፡ሀ) የተዘጋጀው ረቂቅ በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን ውስጥ ሕጉ
Eንዲረቀቅ መነሻ የሆኑትን ችግሮች በሙሉ በተሳካ ሁኔታ የሚፈታ
መሆኑን፣
ለ) በIንስትራክሽኑ የሕጉ ዓላማ ተብሎ ተለይቶ የተቀመጠውን ሓሳብ
ረቂቅ ሕጉ በAግባቡ የያዘ መሆኑን፣
ሐ) ረቂቁ የሕጉን ዓላማና ግብ ማስፈፀሚያ ስልቶችን የያዘ መሆኑን፣
Eንዲሁም Eነዚህ ማስፈፀሚያ ስልቶች የሕጉን ዓላማና ግብ ለማሳካት
ብቁ መሆናቸውን
ለማረጋገጥ Aርቃቂው Eያንዳንዱን የማስፈፀሚያ ስልት መመርመር
ይኖርበታል፤
4) በቀረበው Iንስትራክሽን መሠረት በረቂቁ ውስጥ መካተት የነበረበት
ወይም ተጨማሪ መካተት ያለበት ሓሳብ መካተቱን፣ Eንዲሁም
በማርቀቅ ሂደቱ ተከስቶ የነበረና ከIንስትራክሽን ሰጪው Aካል ጋር
ውይይት ተደርጎ የተስማሙበት ጉዳይ በረቂቁ ውስጥ መካተቱን
Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡
5) የተዘጋጀውን ረቂቅ ከላይ በቀረቡት መሠረታዊ መመዘኛዎች መሠረት
ከገመገመ በኋላ የሚስተዋሉ ጉድለቶችን ማረም ያስፈልጋል፡፡
6) በመመዘኛዎቹ መሠረት የሕግ ረቂቁ ተገምግሞ የተስተዋሉት ጉድለቶች
የተከሰቱት በቀረበው Iንስትራክሽን ላይ በተቀመጠው ሓሳብ ምክንያት
ከሆነና ጉድለቶቹ በAርቃቂው የብቻ ውሳኔ የማይስተካከሉ ከሆነ ይህን
ጉዳይ ከጥያቄ Aቅራቢው Aካል ጋር ተነጋግሮ ውሳኔ ማሰጠት
ያስፈልጋል፤ ውሳኔ ላይ መድረስ ካልተቻለ ይህ ጉዳይ ውሳኔ ላይ
ያልተደረሰበት መሆኑን በመግለጽና በረቂቁ ጥራት ላይ ያለውን ተጽEኖ
በመዘርዘር ከረቂቁ ጋር ማያያዝ ያስፈልጋል፡፡
168. ረቂቅን ከሕግ Aረቃቀቅ ማኑዋሉ Aንፃር መከለስ
1) ይህ ማንዋል ስለ Aረቃቀቅ ያስቀመጣቸውን መርሆዎች፣ ደንቦች Eና
ደረጃዎች የተዘጋጀው ረቂቅ የተከተለ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ፣ Aርቃቂው
በረቂቁ ቢያንስ ለቀጣዮቹ ዋነኛ የመከለሻ ጥያቄዎች በAግባቡ ምላሽ
መስጠት Aለበት፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

2) በመሠረታዊ ይዘት ረገድ ረቂቁ፡ሀ) ከሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ጋር የተጣጣመ፣
ለ) Iትዮጵያ ከጻደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች ጋር የማይጣረስ፣
ሐ) ከሌሎች የAገሪቱ ሕጎች ጋር የተስማማና ሌሎች ሕጎችን ወይም
የሕግ ክፍሎችን Eና ድንጋጌዎችን የሚሽር ከሆነ በግልፅ የሻረ፣
መ) Eርሱን ከሚመለከቱ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ጋር የተስማማ፣
ሠ) በሕጉ የተለየ ጥበቃ ሊደረግላቸው የሚገባቸው የኅብረተሰብ
ክፍሎችን ጥቅም በAግባቡ ያካተተ፣
ረ) የወንጀል ቅጣት የወንጀል ሕጉን በማገናዘብ የተዘጋጀና ለሁሉም
ወንጀሎች ቅጣት በAግባቡ የሚደነግግ፣
መሆኑን Aርቃቂው በክለሳ ወቅት ማረጋገጥ Aለበት፡፡
3) በመዋቅራዊ Aደረጃጀትና በAቀራረጽ ረገድ፣
ሀ) የሕግ ረቂቁ በማኑዋሉ የተቀመጡትን ሥርዓቶች ጠብቆ በAግባቡ
የተዋቀረና በዚህም ረገድ Eያንዳንዱ መዋቅር ድንጋጌዎችን በAግባቡ
Aቅፎ መያዙ፣
ለ) በAማርኛና የEንግሊዝኛ ቅጂ በማኑዋሉ በተገለጸው ሥርዓት
መሠረት በተገቢ የቋንቋ Aጠቃቀም የተጻፈ መሆኑ፣
ሐ) Eያንዳንዱ ድንጋጌ Aጭር የቋንቋ Aጠቃቀም ያለው መሆኑ፣
መ) Eያንዳንዱ ድንጋጌ በማኑዋሉ መሠረት የተቀረጸ መሆኑ (ምሳሌ፡
የትርጉም ድንጋጌ፣ ትርጉም የተሰጣቸው ቃላት በሙሉ ትርጉም
የሚሹ መሆናቸው፣ ትርጉም የተሰጣቸው ቃላት በሙሉ በረቂቁ
ውስጥ ጥቅም ላይ መዋላቸው፣ የድንጋጌ Aተረጓጎምና መርሆች
በረቂቅ ዝግጅት ሂደት በAግባቡ ተግባራዊ መደረጋቸው)፣
ሠ) የረቂቁ ይዘት Eና የቋንቋ Aጠቃቀም ግልጽነትና ወጥነት፣ (ለምሳሌ
ተመሳሳይ ቃል ለተመሳሳይ Aገላለጽ ጥቅም ላይ መዋሉና፣ የተለያዩ
ቃላት የተለያዩ ሓሳቦችን ለመግለፅ ጥቅም ላይ መዋላቸው፣)
ረ) የቁጥርና የፊደል Aሰጣጥ ወይም Aጠቃቀም፣ Eንዲሁም የሥርዓተ
ነጥብ Aጠቃቀም በማኑዋሉ መሠረት የተዘጋጀ መሆኑ፣
ሰ) በሕጉ ውስጥ የሚጠቀሱ ማናቸውም ተቋማት ስም በትክከል Eና
በAግባቡ የተጠቀሰ መሆኑ፣
ሸ) ክልከላ የሚጥል፣ ፈቃጅ Eና ግዴታ የሚጥል ድንጋጌ በማኑዋሉ
መሠረት የተዘጋጀ መሆኑ፣
ቀ) Aርቃቂው ውስጣዊ Eና ውጫዊ ማጣቀስ ከተጠቀመ የAጠቃቀሙ
Aስፈላጊነት Aና ድንጋጌዎች በትክክል የተጠቀሱ መሆናቸው፣
በ) ረቂቅ ሕጉ መሻሪያ፣ መሸጋገሪያ፣ ማቆያ፣ የማጽኛ ድንጋጌዎችን
የያዘ ከሆነ፣ Eነዚሁ በAግባቡ የተቀረጹ መሆናቸው፣
በረቅቅ ሕግ ክለሳ ወቅት መረጋገጥ Aለበት፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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ንUስ ክፍል Aሥራ ሁለት
በረቂቅ ሕጉ ላይ ውይይት ስለማድረግ (ተሳትፎ)
169. ጠቅላላ
1) የሕግ ረቂቅ ዝግጅት በAርቃቂው በራሱ ደጋግሞ መከለስን Eና
መታረምን ይፈልጋል፡፡
2) በዚህ መልኩ ረቂቁ Aርቃቂውንና ጥያቄ Aቅራቢውን Aካል በሚያረካ
መልኩ በተሟላ ይዘቱ ከተዘጋጀ በኋላ ከተለያዩ Aካላት ጋር ውይይት
Eንዲደረግበት ያስፈልጋል፡፡
3) ከEነዚህ Aካላት ጋር ውይይት ወይም ምክክር ማድረግ የሚያስፈልገው
በተዘጋጀው ረቂቅ ላይ ግብዓት ለማግኘት በዚህም ሕጉን ለማዳበር Eና
ተፈፃሚነቱን ከፍ ለማድረግ ነው፡፡
4) ይህ ዓላማ የሚሳካው ተገቢውን የውይይት ሂደት መከተል Eና
የሓሳቦች ማስታወሻ መያዝ ከተቻለ ነው፤ ስለሆነም በረቂቅ ሕግ ላይ
የሚደረግ ውይይት ከዚህ በታች የተመለከቱትን መሠረታዊ ሂደቶች
ያሟላ Eንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
170. ቅድመ ውይይት ዝግጅት
1) የባለድርሻ Aካላት ውይይት ለማካሄድ Eቅድ መዘጋጀት Aለበት፡፡
2) በውይይቱ የሚሳተፉት Aካላትና ቁጥር፣ ውይይቱ የሚደረግበት ሁኔታ
Eና ቦታ Eንዲሁም ውይይቱ የሚደረግበት ጊዜ በግልፅ ተለይተው
መገለጽ Aለባቸው፡፡
3) የባለድርሻ Aካላት ውይይቱን ለማካሄድ የሚያስችል መነሻ ጽሑፍ
መዘጋጀት Aለበት፡፡
4) ረቂቅ ሕጉን ከነማብራሪያው የያዘ ሰነድ ውይይቱ ከመካሄዱ ከAሥር
ቀናት በፊት ለተሳታፊዎች መሰራጨት ይኖርበታል፡፡
5) የሚዘጋጀው ሕግ ለኅብረተሰቡ ጥቅም መስጠት ስላለበት በተዘጋጀው
ረቂቅ ውይይት ላይ መሳተፍ ወይም ሓሳብ መስጠት የሚፈልግ
የኅብረተሰብ ክፍል ሁሉ መሳተፍ የሚችልበትን Aግባብ መፍጠር
ያስፈልጋል፡፡
171. በረቂቅ ሕጉ ውይይት መሳተፍ ያለባቸው Aካላት
1) ውይይት ከማን ጋር ይደረጋል የሚለው መወሰን ያለበት Eንደ የጉዳዩ
ነው፤ በተለይ የሕጉ መውጣት በቀጥታ የሚመለከታቸው Aካላት
በውይይቱ Eንዲሳተፉ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
2) ሁሉንም ኅብረተሰብ ማሳተፍ ተገቢ Eና Aስፈላጊ በሚሆንባቸው ጉዳዮች
ላይ ሰፊ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት ብዙሃኑ ሕዝብ Aስተያየቱን
Eንዲሰጥ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
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3) በረቂቁ ላይ ውይይት ይደረግ የሚል ጥያቄ Aርቃቂው ለሚመለከተው
Aካል ሲያቀርብ ውይይቱ ከማን ጋር ቢደረግ ውጤታማ ግብዓት
ማግኘት Eንደሚቻል በቅድሚያ ማወቅ Aለበት፡፡
4) በዚህም መሠረት ከሕዝብ፣ ከመንግሥት Aካላት፣ ከዩኒቨርስቲ
ምሁራን፣ መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች (የበጎ Aድራጎትና ስቪል
ማህበራት)፣ ከሌሎች ባለድርሻ Aካላት፣ ሕጉ በቀጥታ ከሚመለከታቸው
ባለጉዳዮች፣ ከሚዲያ Aካላት፣ ከባለሙያዎች (ኤክስፐርቶች) የተውጣጡ
ተሳታፊዎችን ለግብዓት ማሰባሰቢያ ውይይቱ መጋበዝ ያስፈልጋል፡፡
172. ግብዓት መሰብሰቢያ ስልቶች
1) Aርቃቂው Eና የሕጉ Aመንጭ Aካል ከግብዓት መሰብሰቢያ ስልቶች
መካከል Eንደሁኔታው ይበልጥ ጠቃሚ የሚሆኑትን ሰልቶች ሊጠቀሙ
ይችላሉ፡፡
2) Aርቃቂውና የሕጉ Aመንጭ ግብዓት ለመሰብሰብ Eንደጉዳዩ ሁኔታ
የሚከተሉትን ስልቶች ይጠቀማሉ፤ Eንዳስፈላጊነቱም ሁለት ወይም
ከዚያ የበለጡ ስልቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡
3) ገጽ ለገጽ ውይይት፡- ይህ ስልት Aርቃቂው Eና የሕጉ Aመንጭ Aካል
ሕጉ ከሚመለከተው ከEያንዳንዱ ባለድርሻ ጋር በተናጠል ውይይትና
ምክክር በማድረግ ግብዓት የሚሰበሰብበት ስልት ነው፡፡
4) የጽሑፍ Aስተያየት፡- ሓሳቡን Eንዲሰጥ ለሚፈለገው Aካል የሕጉን
ረቂቅ Eና ማብራሪያ ጽሑፍ በመስጠት የጽሑፍ Aስተያየቱን የመቀበያ
ስልት ነው፡፡
5) የመድረክ ውይይት፡- በረቂቁ ላይ መወያየት ያለባቸው Aካላት በAንድ
Aዳራሽ ተሰባስበው ውይይት የሚያደርጉበት Eና ግብዓት የሚሰበሰብበት
ስልት ነው፡፡
6) በተመረጠ ቡድን ውይይት፡- ይህ ስልት ለረቂቁ ግብዓት ሊሰጡ
የሚችሉ Aካላት ተመርጠው ውይይት የሚደረግበት ስልት ሲሆን
ከመድረክ ውይይት በተለየ መልኩ I-መደበኛና ጠለቅ ያለ፣ ሰፋ ባለ
ጊዜ የሚካሄድ ውይይት ማድረግ የሚቻልበት ስልት ነው፡፡
7) ብዙሀን መገናኛ፣ ድረ-ገጽ፣ Iሜይል፡- ይህ ስልት የዘመኑ ቴክኖሎጂ
ያፈራቸውን መሣሪያዎችና መንገዶች በመጠቀም ግብዓት የሚሰበሰብበት
ስልት ነው፡፡ የተዘጋጀውን ረቂቅ ሕግ ለሬዲዮ Aስተያየት በማቅረብ
ግብዓት መሰብሰብ፣ ረቂቁን በድረ-ገጽ በመለጠፍ Aስተያየት መሰብሰብ፣
በIሜይል Aድራሻ ግብዓትን መቀበል በዚህ ስልት ያሉ ዋናኞቹ
ግብዓት መሰብሰቢያ መንገዶች ናቸው፡፡

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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173. በተገኘ ግብዓት መሠረት ረቂቅ ሕጉን ማስተካከል
1) የተሰበሰበውን ግብዓት በመጠቀም ሕጉን በማዳበርና በማረም የሕጉ
ረቂቅ የመጨረሻ ቅርፁን Eንዲይዝ ይደረጋል፡፡
2) በዚህ የማረም ሂደት የሕጉ መዋቅር ወይም ቅርፅ በመሠረቱ የሚለወጥ
ከሆነ Aርቃቂው የሕግ ማርቀቅ ሥራውን Eንደገና በትጋትና በጥንቃቄ
በማከናወን ሕጉን ማዘጋጀት ይጠበቅበታል፡፡
3) የተስተካከለውን ረቂቅ ሕግ Eንደገና ለውይይት ክፍት ማድረግ Aስፈላጊ
ሆኖ ከተገኘ ለውይይት ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡
4) ረቂቅ ሕጉ በሁሉም ወገን Aጥጋቢ ይዘት Eና ቅርፅ Eስከሚይዝ ድረስ
መቀጠል Aለበት፤ Eነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች ሁሉ ተከትሎ በመፈፀም
በመጨረሻም ጥራት Eና ብቃት ያለው ሕግ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡
174. የመጨረሻውን ረቂቅ ሕግ ማዘጋጀት
1) በመጨረሻው የሕግ ረቂቅ ሊኖሩ የሚችሉ የቃላት፣ የፊደላት፣ የቋንቋ
Eና የመሳሰሉ ግድፈቶችን Eየደጋገመ Aርቃቂው ማስተካከል Aለበት፡፡
2) የረቂቁ የመጨረሻ ይዘት Eና ቅርጽ ከሚያረካ የጥራት ደረጃ ላይ
መድረሱን Aርቃቂው ማረጋገጥ Aለበት፡፡

ንUስ ክፍል Aሥራ ሦስት
የረቂቁን የEንግሊዝኛ ቅጂ Eና ማብራሪያ ማዘጋጀት
175. የረቂቅ ሕጉን የEንግሊዝኛ ቅጂ ማዘጋጀት
1) የሕግ ማርቀቁ ሥራ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ፣ Aርቃቂው የሕጉን
የAማርኛ ቅጂ Aርሞና Aስተካክሎ የመጨረሻ ቅርጽ Eና ይዘት ካደረሰ
በኋላ የEንግሊዚኛው ቅጅ መዘጋጀት Aለበት፡፡
2) የEንግሊዝኛውን ቅጂ Aርቃቂው በቋንቋ ባለሙያ Eየታገዘ Eራሱ
ቢያዘጋጀው በEጅጉ ይመረጣል፡፡ ካልሆነም የቋንቋ ባለሙያ በAርቃቂ
Eየተመራ ሊያዘጋጀው ይገባል፡፡ ይህ ተግባር ያለሕግ Aርቃቂው ተሳትፎ
በቋንቋ ባለሙያ ብቻ Eንዲሠራ መደረግ የለበትም፡፡
3) የEንግሊዝኛው ቅጂ በሚዘጋጅበት ጊዜ የሚከተሉት ነጥቦች ግምት
ውስጥ መግባት Aለባቸው፡፡
ሀ) የEንግሊዝኛ ቋንቋ ሰዋስው (grammar) ሥርዓት ተገናዝቦና ተከብሮ
መተርጎም Aለበት፡፡
ለ) በብሪቲሽና በAሜሪካን Eንግሊዝኛ መካከል ያለውን የፊደል Aጠቃቀም
(spelling) በሚመለከት፣ ተርጓሚው የሚጠቀመው በAብዛኛው
በቀዳሚው ዓመት የወጡ ሕጎች የተጠቀሙበትን Aማራጭ ሆኖ፣
በሕጉ ውስጥ ይኸው Aማራጭ በሁሉም ቃላት በወጥነት ተግባራዊ
መደረግ Aለበት፡፡
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ሐ) በEንግሊዝኛው ቅጂ የቁጥር Aጻጻፍን በተመለከተ የAረብኛ ቁጥርን
መጠቀም ይገባል፡፡ የAማርኛው ቅጂ በAሀዝና በፊደል ያስቀመጣቸው
ቁጥሮች ሲኖሩ፣ በEንግሊዝኛውም ቅጂ ይኸው መደረግ Aለበት፡፡
መ) የAማርኛው ቅጅ ሲዘጋጅ ከቋንቋ Aንፃር መጠበቅ ያለበት የግልጽነት፣
ምጥንነት፣ Aሻሚ ትርጉም Aለመጠቀም፣ ወጥ የሆነ የቃላትና
ሐረጎች Aጠቃቀም ሥርዓት፣ የድንጋጌ Aረፍተ ነገር ነጠላ Aገላለጽ
(singular expression)፣ የAሁን ጊዜ (present tense) Aጻጻፍ፣
በቀጥተኛ Aድራጊ (active voice) ስልት መጻፍ፣ Eንዲሁም በዚህ
ማኑዋል የተገለጹ የAወቃቀርና Aገላለጽ ሥርዓቶች ለEንግሊዝኛውም
ቅጂ ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡
176. የረቂቅ ሕጉን ማብራሪያ ስለማዘጋጀት
1) የረቂቅ ሕጉ የAማርኛና የEንግሊዝኛ ቅጂ ከተዘጋጀ በኋላ የረቂቁን ዋና
ዋና ሓሳቦችና ዋና ዋና ድንጋጌዎች የሚያብራራ የረቂቅ ሕግ ማብራሪያ
ይዘጋጃል፡፡
2) የረቂቅ ሕግ ማብራሪያ ዓላማ ረቂቁን የሚያነበውና የሚያፀድቀው Aካል
የሕጉ መነሻ፣ ዓላማና ግብ ምን Eንደሆነ፣ Eንዲሁም Eያንዳንዱ ድንጋጌ
በረቂቁ ላይ በቀረበበት መልክ የተቀረፀበትን ምክንያት በቀላሉ
Eንዲረዳውና በዚያም መሠረት በረቂቁ ላይ የቀረቡት ድንጋጌዎች
የሕጉን ዓላማና ግብ ለማሳካት የሚበቁ ስለመሆናቸው የራሱን
Aስተያየትና ውሳኔ Eንዲሰጥ ለማገዝ ነው፡፡
3) የረቂቅ ሕግ ማብራሪያ ሲዘጋጅ፡ሀ) ሁሉም የሕግ ረቂቅ ሥራ መጠናቀቁን Aርቃቂው በቅድሚያ
ማረጋገጥ Aለበት፤
ለ) ረቂቅ ሕጉ የተዘጋጀበትን መነሻ ምክንያት ማሳየት Aለበት፤
ሐ) የረቂቅ ሕጉን ዓላማና ግብ መግለጽ Aለበት፤
መ) በረቂቅ ሕጉ ዋና ዋና ድንጋጌዎች ላይ ማብራሪያ መሰጠት Aለበት፤
ሠ) ማብራሪያው ግልፅ Eና ተነባቢ፣ የሚያስረዳውን ጉዳይ በበቂ ሁኔታ
የሚያስረዳ ሆኖ መዘጋጀት Aለበት፡፡
*
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Eዝሎች
(Aባሪዎች/Annexes)
1. የረቂቅ ሕግ ንድፍ AርEስተ ጉዳዮች ቅደም ተከተል
2. የማጽደቂያ Aዋጅ Aዘገጃጀት
3. የደንብ Aዘገጃጀት
4. የመመሪያ Aዘገጃጀት
5.ተቋም ማቋቋሚያ ሕግ
6. ማሻሻያ ሕግ Eና መሻሪያ ሕግ
7. የመድብል (Code) Aዘገጃጀት
8. የሕግ Aመነጭው የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሸን ይዘት
8.1 የይረቀቅ Iንስትራክሽን Aንኳር ይዘት
8.2 የይረቀቅ Iንስትራሽን ይዘት ናሙና (ላይቤሪያ)
9. በማስረጃ ላይ የተመሠረተ ውጤታማ የሕግ Aወጣጥ
9.1 የማEቀፈ-ሓሳብ (Conceptual Framework) ናሙና
9.2 የውጤታማ ሕግ Aወጣጥ ሥልጠና ይዘት ናሙና
10. የAርቃቂው የሥነ ምግባር ግዴታዎችና በAርቃቂው የሚሞላ ቅፅ
11. ስለሕግ Aወጣጥ ችግሮች በሕ/ተ/ም/ቤት የምክክር መድረክ ይዘት
12. የሕግ ተደራሽነት ችግሮችና የመፍትሔ Aቅጣጫዎች
13. የማኑዋሉ መነሻ ሰነዶች
14. የማኑዋሉ የዝግጅት ቡድን Aባላት
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Eዝል Aንድ
የረቂቅ ሕግ ንድፍ AርEስተ ጉዳዮች ቅደም ተከተል
1. የመሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ ሕግ
ሀ) መግቢያ
የመሥሪያ ቤቱን መቋቋም Aስፈላጊነት የሚያመለክቱ ሓሳቦች የሚሰፍሩት
በመግቢያው ነው፡፡
ለ) ጠቅላላ ክፍል
- የሕጉ ስያሜ
- የመሥሪያ ቤቱ መቋቋም
- የመሥሪያ ቤቱ ዓላማ
- የመሥሪያ ቤቱ ሥልጣንና ተግባር
- የመሠረዝ Aንቀጽ (ካስፈለገ)
- የትርጉም Aንቀጽ (ካስፈለገ)
- የመሥሪያ ቤቱ ተጠያቂነት
- የመሥሪያ ቤቱ የገቢ ምንጭ (በጀት፣ ካፒታል፣)
ሐ) የመሥሪያ ቤቱ Aደረጃጀት
የAደረጃጀት ገጽታ:- ቦርድ/ጠቅላላ ጉባኤ
- ሥራ Aስፈጻሚ Aካል
- በAስተዳዳሪ/በኮሚሽነር/ዋና ሥራ Aስኪያጅ
የEያንዳንዱ Aካል ኃላፊነትና ተግባር:- በAደረጃጀቱ የተመለከቱት ኃላፊዎች/Aካላት ኃላፊነትና ተግባራት
- በAደረጃጀቱ የተመለከቱት ኃላፊዎች/Aካላት Eርስ በርሳቸው ያላቸው
ግንኙነት
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

2. መደበኛ (substantive) ሕግ
ሀ) መግቢያ
የሕጉን Aስፈላጊነት የሚገልጹ ሓሳቦች በዚህ ይሰፍራሉ
ለ) ጠቅላላ ድንጋጌ
- የሕጉ ስያሜ
- የሕጉ ተፈጻሚነት ገደብ
ሕጉ የሚመለከታቸው Aካላት፣ ቡድኖች ወይም የሥራ ዘርፍ፣ የሕጉ
መልከዓምድራዊ ወሰን (geographic scope);
ሐ) ሕጉ ከሌሎች ሕጎች ጋር ያለው ግንኙነት/ንክኪ
መ) ትርጉም የሚያስፈልጋቸው ቃላት/ሐረጎች ካሉ
ሠ) ሕጉ የሚጸናበት ጊዜ
- በነጋሪት ጋዜጣ Eንደታተመ
- በሕጉ ውስጥ በሚመለከት ልዩ ጊዜ

3. ሕጉ የሚሰጣቸው መብቶችና ግዴታዎች
ሀ) መብቶችና ግዴታዎች ዝርዝር
ለ) ዓይነታቸው
ሐ) መብቶቹ ተግባራዊ ስለሚሆኑበትና ግዴታዎቹ ስለሚተገበሩበት

4. የሕጉ Aስፈጻሚ Aካል
ሀ) ሕጉን ለመፈጸም የሚያስፈልገው Aካል
ለ) Aዲስ Aካል ስለማስፈለግ/Aለማስፈለጉ
ሐ) የAካሉ ኃላፊነቶችና ተግባራት
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5. የAዋጅ ድንጋጌዎች ቅደም ተከተል
በመምሪያ/ጋይድላይን 142 በተገለፀው መሠረት በረቂቅ ሕግ መዋቅሮች ሥር
የሚገቡ ድንጋጌዎች ቅደም-ተከተላዊ ዝርዝር የሚከተለው ነው፡፡
ሀ) ማውጫ (Eንዳስፈላጊነቱ)
ለ) መግቢያና ቀዳሚ ድንጋጌዎች
በዚህ ውስጥ የሚካተቱት፡ የሕጉ ቁጥር


ርEስ



መግቢያና ሕግ የማውጣት የሥልጣን ምንጭ



Aጭር ርEስ



ትርጓሜ



የተፈጻሚነት ወሰን



የሕጉ ዓላማ

ሐ) ዋና ድንጋጌዎች
በዚህ ውስጥ የሚካተቱት፡

የሕጉ መሠረታዊ ይዘት ድንጋጌዎች



Aስተዳደራዊ ድንጋጌዎች

መ) የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች
ሠ) ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች
በዚህ ውስጥ የሚካተቱት፡ ቅጣት (በልዩ ሁኔታ ሕጉ ከወንጀል ጉዳይ ውጭ ያሉ ሌሎች
ጉዳዮችን የሚደነግግ ሆኖ ቅጣትን በተወሰኑ ድንጋጌዎች ውስጥ
የሚያስቀምጥ ሲሆን ቅጣት ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች ውስጥ ይካተታል)
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የመሸጋገሪያ ድንጋጌ



የማቆያ ድንጋጌ



ተከታይ ሕግ የማውጣት ሥልጣን ድንጋጌ



የመሻሪያ ድንጋጌ



የማጽኛ ድንጋጌ



ሕጉ የሚያበቃበት ጊዜ፡፡ (Aስፈላጊ ሲሆን)

የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

Eዝል ሁለት፡- የማጽደቂያ Aዋጅ Aዘገጃጀት
1. ጠቅላላ
የማጽደቂያ Aዋጅ የሁለትዮሽ፣ የሦስትዮሽ፣ ክፍለ-Aህጉራዊ፣ Aህጉራዊ፣
ወይም ዓለም Aቀፋዊ ስምምነቶችን ለማጽደቅ የሚዘጋጅ ሲሆን ከAዋጁ ለየት
ያለ ዓላማ የተነሳ መዋቅራዊ Aቀራረቡ ከተለመደው የAዋጆች መዋቅራዊ
ይዘት በተወሰነ መልኩ ለየት ይላል፡፡ የዚህ ዓይነት Aዋጅ የተወሰነ ልዩ ባህሪ
ቢኖረውም፣ Eንደሌሎቹ ሕጎች በAዋጁ መሟላት ያለባቸው ብዙ ተመሳሳይ
ጉዳዩች Aሉ፡፡
2. ርEስ
የማጽደቂያ Aዋጅ ርEስ Aቀራረጽም ሆነ Aገልግሎቱ በሌሎች Aዋጆች
Eንደተመለከተው ሲሆን ርEሱ የተደረገውን ስምምነት በግልጽ የሚያሳይ፣
Aጭርና የሕጉን ቁጥር የሚገልጽ መሆን Aለበት፡፡
ምሳሌ፡“Aዋጅ ቁጥር 407/1996 ዓ.ም የሰንA የትብብር ፎረም ማቋቋሚያ
ስምምነትን ለማጽደቅ የወጣ Aዋጅ”
3. መግቢያ
የማጽደቂያ Aዋጅ Eንደሌሎቹ Aዋጆች ሁሉ መግቢያ የሚኖረው ሲሆን፤
የመግቢያው ይዘት፡ሀ) ስለስምምነቱ ሁኔታ፣ ስምምነቱ ለምን ዓላማና ግብ የተፈፀመ Eንደነበር
(ስምምነቱ ለIትዮጵያ ያለውን ፋይዳ) መግለፅ Aለበት፤
ለ) ስምምነቱ የተፈረመበትን ጊዜና ቦታ የሚገልፅ መሆን Aለበት፤
ሐ) የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስምምነትን ለማፅደቅ ሥልጣን ያለው
መሆኑን የሚያሳየውን የሕገ መንግሥቱን Aንቀጽ 55 (1) Eና (12) የያዘ
መሆን ይገባዋል፡፡
4. Aጭር ርEስ
የማጽደቂያ Aዋጅ Aጭር ርEስ የስምምነቱን ሙሉ ስያሜ፣ የሕጉን ቁጥር
Eና የወጣበትን ዓመተ ምህረት የሚገልፅ መሆን ይገባዋል፡፡
5. የስምምነቱ ማጽደቂያ ድንጋጌ
1) ይህ ድንጋጌ ከAጭር ርEስ ቀጥሎ የሚመጣ ሲሆን ስምምነቱ ስለመጽደቁ
የሚገልፅ ነው፡፡ በዚህ ድንጋጌ የስምምነቱን ምንነት የሚገልፀው
የስምምነቱ ሙሉ ስያሜ፣ የት Eንደተፈረመ፣ መቼ Eንደተፈረመ፣ ያለው
ከሆነ ልዩ የስምምነት ቁጥር Eና ይህ ስምምነቱ ስለመጽደቁ መገለፅ
ይኖርበታል፡፡
2) በAማርኛው ቅጂ ስምምነቱ መቼ Eንደተደረገ የሚገልፀው የውጭ ቀን
Aቆጣጠር በትክክል ተሰልቶ ወደ Iትዮጵያ የዘመን Aቆጣጠር ተለውጦ
መጻፍ ይኖርበታል፡፡
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6. የAስፈጻሚው Aካል ማንነት
ስምምነቶች በAግባቡ Aንዲፈጸሙ Aፈጻጸማቸውን የሚከታተል Aስፈጻሚ
Aካል Eንዲኖር ማድረግ የተለመደ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ስምምነቱ ከተደረገበት
ጉዳይ Eና ይዘት ጋር ቀጥታ ተያያዥ የሆነ ሥልጣንና ኃላፊነት ያለው
Aስፈጻሚ ተቋም ስምምነቱን Eንዲያስፈጽም ሥልጣን መስጠት ተገቢ
ይሆናል፡፡ ስለሆነም Aርቃቂው ፡1) የስምምነቱን ይዘት በመመልከት በማጽደቂያ ረቂቅ Aዋጅ ውስጥ Aስፈጻሚ
Aካል Eንዲኖር የሚያስፈልግ መሆኑን መለየት ይኖርበታል፤
2) የሚያስፈልግ መሆኑን ሲረጋግጥ በረቂቁ ውስጥ የAስፈጻሚው Aካል
ማንነትና ኃላፊነት በድንጋጌ መልክ መቀመጥ ይኖርበታል፤
3) ሁለት ወይም ከዚያ በላይ Aስፈጻሚ Aካላትን መሰየም Aስፈላጊ ሲሆን
ዋና መሪ የሚሆነውን Aስፈጻሚ Aካል መለየት Eና መተባበር
የሚያስፈልጋቸውን ሌሎች Aስፈጻሚ Aካላት መዘርዘር ያስፈልጋል፡፡ …
7. ስምምነቱን የሚያስፈፅም Aካል ስለማቋቋም
ስምምነቱ Aስፈጻሚ Aካል ማቋቋምን የሚጠይቅ ከሆነ፡ሀ) በስምምነት ማጽደቂያ Aዋጅ ውስጥ Aስፈጻሚውን Aካል ለማቋቋም
የሚረዳ ድንጋጌ ማካተት ያስፈልጋል፡፡ ይህ ሲሆን በዚህ ማኑዋል
ስለተቋም ማቋቋሚያ የተመለከቱትን Aገናዝቦ ረቂቁን ማዘጋጀት ይገባል፤
ወይም
ለ) ስምምነቱን የሚያስፈጽም Aካል ራሱን በቻለ ሌላ ሕግ Eንዲቋቋም
ማድረግ ይቻላል፡፡ ይህን ለማድረግ በማጽደቂያ Aዋጁ ላይ ስምምነቱን
የሚያስፈፅም Aካል የሚቋቋም መሆኑን መግለፅ ያስፈልጋል፡፡
8. የማሻሻያ፣ የመሻሪያ Eና የማጽኛ ድንጋጌዎች
1) ስምምነቱ በማጽደቂያ Aዋጅ መሻር ወይም ማሻሻል የሚፈልጋቸው ሕጎች
ካሉ የመሻሪያ ወይም የማሻሻያ ድንጋጌዎችን ይዞ ሊወጣ ይችላል፡፡
2) የማጽደቂያ Aዋጅ መቼ ሥራ ላይ Eንደሚውል ወይም ተፈፃሚ
Eንደሚሆን የሚገልጽ የማጽኛ ድንጋጌ ይኖረዋል፡፡
9. ተፈጻሚ የሚሆን መርህ፣ ደንብ Eና ሥርዓት
1) የማጽደቂያ Aዋጅ በዚህ ማኑዋል የተቀመጡ Aጠቃላይ መርሆችን Eና
ሥርዓቶችን ተከትሎ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
2) የቋንቋ Aጠቃቀም፣ የድንጋጌ Aቀራረጽ፣ የቁጥር Aጠቃቀም ወዘተ
ደንቦችንና መርሆችን ያከበረ መሆን ይኖርበታል፤ ከቋንቋ Aጠቃቀም
Aንፃር በማጽደቂያ Aዋጁ Aማርኛ Eና በEንግሊዘኛ ቅጂዎች መካከል
ልዩነት Eንዳይኖር ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ Aለበት፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

Eዝል ሦስት
የደንብ Aዘገጃጀት
1. ስለደንብ Aዘገጃጀት፣ ጠቅላላ
1) ደንብ የማውጣት ሥራ በሁለት መልኩ ይፈጸማል፡፡ የመጀመሪያው
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በራሱ የሚያወጣው ደንብ ሲሆን ብዙ ጊዜ
የሚስተዋለው የራሱን ሥራ ለማከናወን የሚያወጣው መሆኑን ነው፡፡
2) በEናት ሕግ/Aዋጅ በተሰጠ ሥልጣን መሠረት የነበረን ደንብ ለማሻሻል፣
ለመሻር ወይም Aዲስ ደንብ ሊወጣ ይችላል፡፡
3) Aርቃቂው ደንብ ሲያረቅ በመጀመሪያ የሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን
ሰጭው Aካል ይህንን ደንብ የማዘጋጀት ሥልጣን ያለው መሆኑን
ማረጋገጥ Aለበት፤ ደንቡን ለሚያወጣው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት
ሥልጣን የሚሰጠውን የሕግ መሠረት በመለየት በመግቢያው ሓሳብ
ውስጥ ማካተት ይገባዋል፡፡
4) በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚወጣ ደንብ ሥልጣን የሰጠውን የEናት ሕግ
(Aዋጅ) በማገናዘብ፣ በEናት ሕጉ በተፈቀደው ማEቀፍ ውስጥ መዘጋጀት
ይኖርበታል፡፡
2. በደንብ ስለሚገለጽ ቅጣት
1) በማንኛውም ደንብ ውስጥ የወንጀል ድንጋጌ Eንዲሁም የወንጀል ቅጣት
ድንጋጌ ሊኖረው Aይችልም፡፡
2) በደንብ ክልከላ Eና ቅጣት ማስቀመጥ Aስፈላጊ ሲሆን Aስተዳደራዊ ቅጣትን
ብቻ መያዝ ይገባዋል፤ Aስተዳደራዊ ቅጣት ከሚባሉት ውስጥ የገንዘብ
መቀጮ፣ ፈቃድ መሰረዝ፣ ማገድ፣ ማሸግ ዋናዎቹ ናቸው፤ Eነዚህ
ቅጣቶች በደንብ ውስጥ ሲካተቱ፣ ከEናት ሕጉ ጋር በተጣጣመ Eና የEናት
ሕጉን ዓላማ ለማስፈጸም በሚያስችል መልኩ መሆን ይኖርባቸዋል፤
ከጥፋቱ ጋር የማይመጣጠን Eና የተጋነነ የገንዘብ መቀጮ መደንገግ
Aይገባም፡፡
3. የደንብ ድንጋጌዎች ጠቅላላ ይዘት
1) ደንብ Eንደ Aዋጅ ሁሉ ርEስ፣ ማውጫ፣ መግቢያ፣ ሕግ የማውጣት
ሥልጣን ምንጭ፣ Aጭር ርEስ፣ ትርጓሜ፣ የተፈጻሚነት ወሰን፣ ዋና
ድንጋጌዎች Eነዚህም መሠረታዊ ይዘት ድንጋጌ Eና Aስተዳደራዊ ድንጋጌ፣
የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች፣ የመሸጋገሪያ/ ማቆያ ድንጋጌ፣ የማሻሻያ
ድንጋጌ፣ የመሻሪያ ድንጋጌ፣ የማጽኛ ድንጋጌዎች Eንደ Aግባብነቱ ሊኖሩት
ይችላሉ፡፡
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2) በዚህ ማኑዋል በAጠቃላይ ስለ ሕግ Aዘገጃጀት የተገለጹት ፍሬ ሓሳቦች
በተለይም የሕግ መዋቅር Aዘገጃጀት፣ የድንጋጌ Aቀራረጽና ቅደም ተከተል፣
የቋንቋ Aጠቃቀም፣ Eና የመሳሰሉት Eንደ Aግባብነታቸው ለደንብ ረቂቅ
ዝግጅትም ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡
4. የደንብ መግቢያ Eና ደንብ የማውጣት ሥልጣን ምንጭ
1) Eናት ሕግን ለማስፈጸም የሚወጣ ደንብ መግቢያ Aይኖረውም፡፡
2) Eናት ሕጉን በዝርዝር ለማስፈጸም ሳይሆን በEናቱ ሕጉ የተሰጠን ጥቅል
ሥልጣን ለማስፈጸምና የዚህም ጥቅል ሥልጣን ይዘት ከEናት ሕጉ ጋር
ቀጥታ ግንኙነት ከሌለው ደንቡ መግቢያ ይኖረዋል፡፡
ምሳሌ፡- የተቋም ማቋቋሚያ ደንብ በሚሆን ጊዜ መግቢያ ይኖረዋል፡፡
3) ደንብ የማውጣት ሥልጣን ምንጩ በግልጽ መጠቀስ Aለበት፡፡ ሕግ
የማውጣት ሥልጣን ምንጭ ደንቡ Eንዲወጣ ሥልጣን የሰጠውን ሕግ
ሙሉ ስያሜ፣ ቁጥር Eና በሕጉ ውስጥ ደንብ የማውጣት ሥልጣንን
የሚሰጠው Aንቀጽ ተለይቶ መጠቀስ Aለበት፡፡ ደንብ በሕገ መንግሥቱ
Aንቀፅ 77(13) የተቀመጠውን ድንጋጌ Eንደ ሥልጣን ምንጭነት ሊጠቅስ
Aይችልም፡፡
4/ ደንቡ መግቢያ የሚኖረው ከሆነ፤ ሕግ የማውጣት ሥልጣን ምንጭ፤
ከመግቢያው ሐተታ መጨረሻ፤ የመግቢያው Aካል ሆኖ ይቀመጣል፡፡
ደንቡ መግቢያ የማይኖረው ከሆነ መግቢያው በሚቀርብበት ቦታ ብቻውን
ይቀመጣል፡፡
5. Aጭር ርEስ
ደንብ ምንጊዜም Aጭር ርEስ ይኖረዋል፡፡ በመምሪያ/ጋይድላይን 151 ስለ
Aጭር ርEስ የተገለፀው Aቀራረጽ ለደንብ ተፈጻሚ ነው፡፡
6. ትርጓሜ
1) ደንብ ለተጠቀማቸው Aዳዲስ ቃላትና ሐረጎች Eንደ Aግባብነቱ ትርጉም
ሊሰጥ ይችላል፡፡
2) ደንብ Eናት ሕግን ለማስፈጸም የተዘጋጀ ሲሆን በEናት ሕጉ ትርጉም
የተሰጠውን ቃል ወይም ሐረግ በድጋሚ መተርጎም Aይገባም፡፡
3) በዚህ ማንዋል ስለትርጉም የተቀመጡ ደንቦችና መርሆዎች በደንብ ውስጥ
ትርጉም ለማዘጋጀት ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡
7. ዋና ድንጋጌዎች Eና የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች
1) የደንቡ ዋነኛ ይዘት ያለባቸው ድንጋጌዎች ሲሆኑ Eነዚህም መሠረታዊ
ይዘት ድንጋጌዎችና Aስተዳደራዊ ድንጋጌዎች ናቸው፡፡ በክፍል Aራት ስለ
ዋና ድንጋጌዎች Aዘገጃጀት የቀረበው ሥርዓት ለደንብ ዋና ድንጋጌዎችም
ተፈጻሚ ነው፡፡
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2) ደንብ በEናት ሕጉ የተቀመጡ ድንጋጌዎችን ለማስፈፀም የሥነ ሥርዓት
ድንጋጌዎችን ይዞ ሊወጣ ይችላል፡፡
3) ስለሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች በዚህ ማኑዋል የተመለከቱ መርሆዎች Eና
Aፈጻጸም ሂደቶች Eንደ Aግባብነቱ ለደንብም ያገለግላል፡፡
8. የመሸጋገሪያ፣ የማቆያ Eና የመሻሪያ ድንጋጌ
ደንብ Eንደ Aግባብነቱ የመሸጋገሪያ፣ የማቆያ Eንዲሁም የመሻሪያ
ድንጋጌ ሊይዝ ይችላል፡፡ የEነዚህን ድንጋጌዎች Aቀራረጽ Eና
Aስፈላጊነት በክፍል Aራት ይመልከቱ፡፡
9. የማጽኛ ድንጋጌ
1) ደንብ ምን ጊዜም የማጽኛ ድንጋጌ መያዝ Aለበት፡፡
2) የማጽኛ ድንጋጌ የሕጉ የመጨረሻ ድንጋጌ ሆኖ የሚቀመጥ ሲሆን
በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚወጣ ደንብ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስም
ከሚቀመጥበት ሥፍራ ቀድሞ ይቀመጣል፡፡
3) የማጽኛ ድንጋጌ Aቀራረጽን በተመለከተ በዚህ ማኑዋል በመምሪያ/
ጋይድላይን 163 የተገለፀውን ይመልከቱ፡፡

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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Eዝል Aራት
የመመሪያ Aዘገጃጀት
1. ጠቅላላ
1) መመሪያ በተለመደው የሕግ Eርከን ከደንብ ቀጥሎ ያለውን Eርከን
ይይዛል፡፡ የAዋጅን ወይም ደንብን ዝርዝር Aፈጻጸም ለመወሰን
Eንዲቻልና የበላይ ሕጎችን የተግባር Aፈጻጸም ለማሳለጥ መመሪያ
ሊወጣ ይችላል፤
2) መመሪያ ሕግ በመሆኑ ጥራቱን ጠብቆ መዘጋጀት Eና የተለመደውን
መደበኛ የሕግ Aወጣጥ ሂደት ተከትሎ በሚመለከተው Aካል መጽደቅ፣
መታተምና መሰራጨት Aለበት፡፡
3) መመሪያ በዚህ ማኑዋል ለAዋጅና ለደንብ Aረቃቀቅ የተቀመጡትን
የማርቀቅ ሂደቶችና ዝርዝር ተግባሮች Eንዲሁም መርሆዎች መከተል
የሚገባው ሲሆን ካለው ልዩ ባህሪ የተነሳ ከዚህ በታች ከቁጥር 2 Eስከ
13 የተመለከቱትን Aርቃቂው ማገናዘብ ይጠበቅበታል፡፡
2. መመሪያ ሲዘጋጅ መገናዘብ ያለባቸው ጉዳዮች
1) መመሪያ ለማዘጋጀት የሚያስችል የሥልጣን ምንጭ መኖር Aለበት፤
በዚህ ረገድ ሁለት ጉዳዮችን ማጤን ያስፈልጋል፡፡ Aንደኛ፣ በAዋጅ ወይም
በደንብ በጉዳዩ ላይ መመሪያ ሊወጣ Eንደሚችል የሚደነግግ ድንጋጌ
መኖሩን ማረጋገጥ ነው፡፡ ሁለተኛ፣ Aርቃቂው መመሪያ ወደ ማዘጋጀት
ሥራ ከመግባቱ በፊት የሕግ ይረቀቅልኝ ጥያቄ ያቀረበው Aካል በጉዳዩ
ላይ መመሪያ የማውጣት ሥልጣን ያለው መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡
2) በዚህ ማኑዋል ስለ ሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን የተመለከቱት
ሥርዓቶች Eንደ Aስፈላጊነቱ ለመመሪያም ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡ ተፈጻሚ
ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ከመመሪያው ስፋትና ውስብስብነት Aንፃር
Eየታዩ በሕግ ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን ሰጭው የሚወሰኑ ናቸው፡፡ ይህ
ሁኔታ Aርቃቂው በራሱ የሚያደርገውን የቅድመ ረቂቅ ጥናት የሚገድብ
Aይደለም፡፡
3) መመሪያው ሲዘጋጅ የEናት ሕጉን ዓላማ፣ ዝርዝር ይዘትና Aቀራረብ
(ቅርፅ) በAግባቡ Aገናዝቦ መዘጋጀት ያለበት ሲሆን በተሰጠ የሥልጣን
ገደብና ክልል ውስጥ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
4) በመመሪያ መደንገግ ያለባቸው ጉዳዮች በEናት ሕግ የተቀመጡ ጉዳዮችን
በዝርዝር የሚያቀርቡ፣ ወይም በባህሪያቸው ተለዋዋጭና በየጊዜው
ማሻሻያ ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው፡፡
5) መመሪያ የወንጀል
የለበትም፡፡
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ድንጋጌዎችን

Eና

የወንጀል

ቅጣቶችን

መያዝ
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6) መመሪያ የIፌዲሪን ሕገ መንግሥት፣ Aዋጆች፣ ደንቦች፣ ሌሎች የሕግ
ማEቀፎች፣ ፖሊሲዎች Eና ስትራቴጂዎችን Aክብሮና Aገናዝቦ መዘጋጀት
Aለበት፡፡
3. በመመሪያ ላይ ተፈጻሚ የሚሆን መርህ
1) መመሪያ Eንደ Aዋጅ Eና ደንብ ሁሉ ርEስ፣ ማውጫ፣ መግቢያ፣ ሕግ
የማውጣት ሥልጣን ምንጭ፣ Aጭር ርEስ፣ ትርጓሜ፣ የተፈጻሚነት
ወሰን፣ ዋና ድንጋጌዎች Eነዚህም መሠረታዊ ይዘት ድንጋጌ Eና
Aስተዳደራዊ ድንጋጌ፣ የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች፣ የመሸጋገሪያ/ ማቆያ
ድንጋጌ፣ የማሻሻያ ድንጋጌ፣ የመሻሪያ ድንጋጌ፣ የማጽኛ ድንጋጌዎች
EንደAግባብነቱ ሊኖሩት ይችላሉ፡፡
2) በዚህ ማኑዋል በAጠቃላይ ስለ ሕግ Aዘገጃጀት የተገለጹት ፍሬ ሓሳቦች
በተለይም የሕግ መዋቅር Aዘገጃጀት፣ የድንጋጌ Aቀራረጽና ቅደም ተከተል፣
Eንዲሁም የቋንቋ Aጠቃቀም Eንደ Aግባብነታቸው ለመመሪያ ረቂቅ
ዝግጅት ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡
4. የመመሪያ ቁጥር Eና ስያሜ
መመሪያ በAወጣጡ ቅደም ተከተል መሠረት መለያ ቁጥር ሊኖረው ይገባል፤
ከቁጥር በተጨማሪ መመሪያ ተለይቶ የሚጠራበት ስያሜ፣ የፀደቀበት ቀን
Eና ዘመን መያዝ Aለበት፡፡
5. የመመሪያ መግቢያ Eና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን ምንጭ
1) መመሪያ መግቢያ Aይኖረውም፤ መመሪያው ካለው ይዘት የተነሳ መግቢያ
የግድ Aስፈላጊ ሲሆን መመሪያ መግቢያ ሊዘጋጅለት ይችላል፡፡
2) በልዩ ሁኔታ መመሪያ መግቢያ Eንዲኖረው ሲያስፈልግ፤ በEናት ሕጉ
ከተገለጸው መግቢያ ጋር የተጣጣመ መሆን ይኖርበታል፡፡
3) መመሪያ የማውጣት ሥልጣን ምንጭ፣ መመሪያ Eንዲወጣ ሥልጣን
የሰጠውን ሕግ ስያሜ Aጭር ርEስ፣ የሕጉ ሙሉ ቁጥር Eና በሕጉ
ውስጥ መመሪያ የማውጣት ሥልጣንን የሚሰጠው Aንቀጽ ተለይቶ
መጠቀስ Aለበት፡፡
4) መመሪያ መግቢያ የሚኖረው ከሆነ፤ መመሪያ የማውጣት ሥልጣን
ምንጭ፤ ከመግቢያው ሐተታ መጨረሻ፤ የመግቢያው Aካል ሆኖ
ይቀመጣል፡፡ መመሪያው መግቢያ የማይኖረው ከሆነ በመግቢያው ቦታ
የሥልጣን ምንጭ ብቻ ይገለጻል፡፡
6. የመመሪያ Aጭር ርEስ
መመሪያ ከሌሎች መመሪያዎች የሚለይበት ስያሜ ሊኖረው ስለሚያስፈልግ
ከይዘቱ Aንፃር Aጭር ርEስ ሊኖረው ይገባል፡፡
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7. የመመሪያ የትርጉም ድንጋጌ
1) መመሪያ በውስጡ ለተጠቀማቸው Aዳዲስ ቃላትና ሐረጎች ትርጉም
ሊያስቀምጥ ይችላል፡፡
2) መመሪያ ለEናት ሕግ Aፈጻጸም ዝርዝር ሁኔታን የሚገልጽ ሲሆን በEናት
ሕግ ትርጉም ለተሰጠው ቃል ወይም ሐረግ ትርጉም ማስቀመጥ
የለበትም፡፡
3) በዚህ ማኑዋል ስለትርጉም ድንጋጌ የተቀመጡ መርሆዎች በመመሪያ
ውስጥ ትርጉም ለማዘጋጀት ተፈጻሚ ናቸው፡፡
8. የመመሪያ የተፈጻሚነት ወሰን ድንጋጌ
1) የመመሪያ የተፈጻሚነት ወሰኑ በEናት ሕጉ የተቀመጠለት ወሰን ነው፡፡
ስለሆነም የተፈጻሚነት ወሰን Eንዲደነግግ Aይጠበቅም፡፡
2) ነገር ግን መመሪያው በEናት ሕጉ Aንድ ወይም የተወሰኑ ድንጋጌዎችን
ለማስፈጸም የሚወጣ ሲሆን ከEናት ሕጉ ውስጥ የተወሰነ ክፍል ወይም
ድንጋጌ ተፈጻሚ የሚሆንባቸው Aካላት፣ ሁኔታዎች ወይም ጉዳዮች Eንደ
Aግባብነቱ በተፈጻሚ ወሰንነት ሊደነገጉ ይችላሉ፡፡
9. የመመሪያ ዋና ድንጋጌዎች
1) የመመሪያ ዋና ድንጋጌዎች በEናት ሕጉ ለተገለጸው ዋና ሓሳብ ዝርዝር
ሓሳብ የሚያስቀምጡ ድንጋጌዎች ናቸው፡፡
2) ዋና ድንጋጌዎቹ በEናት ሕጉ የተቀመጡ ሓሳቦችን ይዘት ጠብቀው Eና
Eነርሱን በሚገባ ለማስፈፀም የሚያገለግሉ ሆነው መቀረጽ Aለባቸው፡፡
3) በEናት ሕጉ ከተመለከተው ሁኔታ ያፈነገጡ Aዲስ መብትና ግዴታዎች
በመመሪያ ውስጥ መቀመጥ የለባቸውም፡፡
4) በመመሪያ የሚካተቱ ዋና ድንጋጌዎች በEናት ሕጉ፣ በሌሎች Aዋጆችና
ደንቦች የተሰጡ መብትና ጥቅሞችን የሚገድቡና የሚጥሱ መሆን
የለባቸውም፡፡
10. የመመሪያ የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች
1) መመሪያ በዋናነት Eናት ሕግን ለማስፈጸም የሚወጣ በመሆኑ በስፋት
የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች ይይዛል፡፡
2) በመመሪያ ውስጥ የሚካተቱ የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች የEናት ሕጉን
ዋና ሓሳብ ለማስፈጸም የሚያስችሉና Aፈጻጸምን የሚያሳልጡ መሆን
ይገባቸዋል፡፡
3) ስለሥነ ሥርዓት ድንጋጌ Aቀራረጽ በዚህ ማኑዋል የተመለከቱ የAቀራረጽ
መርሆዎች Eና ሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎች EንደAግባብነቱ ተፈጻሚ
ይሆናሉ፡፡
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11. የመመሪያ የመሸጋገሪያ፣ የማቆያ Eና የመሻሪያ ድንጋጌ
1) መመሪያ Eንደ Aግባብነቱ የመሸጋገሪያ፣ የማቆያ Eንዲሁም የመሻሪያ
ድንጋጌ ሊይዝ ይችላል፡፡
2) የEነዚህን ድንጋጌዎች Aቀራረጽ Eና Aስፈላጊነት በዚህ ማኑዋል
የተመለከቱ የAቀራረጽ መርሆዎች Eና ሥነ-ሥርዓት EንደAግባብነቱ
ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡
12. የማጽኛ ድንጋጌ
1) መመሪያ ምንጊዜም የማጽኛ ድንጋጌ መያዝ Aለበት፡፡
2) የማጽኛ ድንጋጌ የመመሪያው የመጨረሻ ድንጋጌ ሆኖ የሚቀመጥ ሲሆን
መመሪያውን ለማውጣት ሥልጣን የተሰጠው ኃላፊ ስም ከሚቀመጥበት
ሥፍራ ቀድሞ ይጻፋል፡፡
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Eዝል Aምስት
ተቋም ማቋቋሚያ ሕግ
1. ጠቅላላ
1) ተቋም የማቋቋሚያ ሕግ Eንደጉዳዩ Aግባብነት በAዋጅ ወይም በደንብ
ሊረቀቅ ይችላል፡፡
2) በሕገ መንግሥቱ Aንቀጽ 55(14) Eና (15) መሠረት የሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት Aዋጅ በማውጣት ተቋማትን ማቋቋም ይችላል፡፡
3) በደንብ Aማካይነት ተቋም የማቋቋም፣ የማፍረስ ወይም የማዋሀድ ጠቅላላ
ሥልጣን ወይም በግልጽ Aንድን ተቋም Eንዲያቋቁም የሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሥልጣን ሲሰጠው፣ የሚኒስትሮች
ምክር ቤት ደንብ በማውጣት ተቋም ሊያቋቁም ይችላል፡፡
2. ስለተቋም ማቋቋሚያ ድንጋጌዎች
1) ተቋም የማቋቋሚያ ሕግ (Aዋጅ ወይም ደንብ) ርEስ፣ ማውጫ፣
መግቢያና ሕግ የማውጣት ሥልጣን ምንጭ፣ Aጭር ርEስ፣ ትርጓሜ፣
የተፈጻሚነት ወሰን፣ ዋና ድንጋጌዎች (ማለትም፣ የመሠረታዊ ይዘት
ድንጋጌ Eና Aስተዳደራዊ ድንጋጌ፣ Eንዲሁም የሥነ ሥርዓት ድንጋጌ)፣
የመሸጋገሪያ፣ ማቆያ ድንጋጌ፣ የማሻሻያ ድንጋጌ፣ የመሻሪያ ድንጋጌ፣
የማጽኛ ድንጋጌ EንደAግባብነቱ ሊኖሩት ይችላል፡፡
2) በዚህ ማኑዋል በAጠቃላይ ስለ ሕግ Aዘገጃጀት የተገለጹት ፍሬ ሓሳቦች
በተለይም የሕግ መዋቅር Aዘገጃጀት፣ የድንጋጌ Aቀራረጽና ቅደም ተከተል፣
Eንዲሁም የቋንቋ Aጠቃቀም ለተቋም ማቋቋሚያ ረቂቅ ሕግ ዝግጅት
Eንደ Aግባብነታቸው ተፈጻሚ ይሆናሉ፡፡
3. ማቋቋሚያ ድንጋጌ
1) የተቋም ማቋቋሚያ ሕግ የማቋቋሚያ ድንጋጌ የሚኖረው ሲሆን
“መቋቋም” በሚል ርEስ ሥር የሚቋቋመውን ተቋም ስም፣ ተቋሙ
የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግሥት የልማት ድርጅት
ስለመሆኑ Eና ተቋሙ ስለመቋቋሙ የሚገልጽ ሓሳብ ይይዛል፡፡
2) የተቋሙ ስያሜ የተቋሙን ዓላማና ተግባር የሚያንፀባርቅ መሆን
Aለበት፡፡
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4. የተቋም ዓላማ
1) የሚቋቋመው ተቋም ሊያሳካው የተቋቋመለት ዓላማ በድንጋጌው ውስጥ
መገለፅ Aለበት፡፡ በዚህ ጊዜ Aርቃቂው የተቋሙን ዓላማ የተመለከተውን
ድንጋጌ ሲቀርጽ፤ ተቋሙ ምን ለመሥራት Eንዲቋቋም ተፈለገ?
በሚሠራው ሥራ ምን ዓይነት ለውጥ ለማምጣት ወይም ግብ ለማሳካት
ተፈለገ? በመቋቋሙ የሚቀርፈው ችግር ምንድነው? ወዘተ ለሚሉት
ጥያቄዎች የሚያገኘውን መልስ በመጭመቅ ይሆናል፡፡
2) ዓላማው ተቋሙ የተቋቋመለትን ምክንያት በሚገባ የሚያሳይ (ገላጭ) Eና
የተሟላ፣ ግልጽና ጥቅል Eንዲሁም የተመጠነ ሆኖ መዘጋጀት
ይኖርበታል፡፡
3) Eንደ Aግባብነቱ የተቋሙ ዓላማ Aንድ ወይም ከAንድ በላይ ሊሆን
ይችላል፡፡
5. የተቋም ሥልጣንና ተግባር
ተቋም የተቋቋመለትን ዓላማ ለማሳካት ሥልጣንና ተግባር ሊኖረው ይገባል፤
Aርቃቂው የተቋሙን ሥልጣንና ተግባር ድንጋጌ ሲቀርጽ፡1) የተቋሙን ዓላማ በትክክል ለማሳካት የሚያስችል፣ ዓላማውን ለማሳካት
ከሚፈለገው በላይ ያልሰፋ ወይም ያላነሰ ሆኖ የተቀረጸ መሆኑን ማረጋገጥ
Aለበት፤
2) የዜጎችን መሠረታዊ መብት የሚጋፋ ሥልጣንና ተግባር Eንዳይኖር ከፍተኛ
ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል፤
3) ለተቋሙ የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር ከሌሎች ተቋማት ሥልጣንና
ተግባር ጋር የሚጋጭ Eንዳይሆን ማድረግ Eና ከሌላ ተቋም ሥልጣንና
ተግባር መውሰድ ከተፈለገ ይህን ሁኔታ ተገንዝቦ በግልጽ በማስቀመጥ
መሆን ይኖርበታል፤ ይህም ሥልጣን የሰጠውን ሕግ መሠረት Aድርጎ
መከናወን ይኖርበታል፤
4) ሥልጣኑና ተግባሩ ሕጉ የሚወጣበትን ደረጃ (Aዋጅ ወይስ
የሚለውን) Aገናዝቦ በዚያ መሠረት መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡

ደንብ

6. የሚቋቋም ተቋም Aደረጃጀት
የሚረቀቀው ሕግ የሚቋቋመውን ተቋም መዋቅራዊ Aደረጃጀት የሚያሳይ
መሆን ይኖርበታል፡፡ Aርቃቂው መዋቅራዊ Aደረጃጀቱን ለመወሰን፡1) የተቋሙን ዓላማና ግብ፣ ተልEኮውን፣ ሥልጣንና ተግባር ለማሳካት
የሚያችለውን የቁስና ገንዘብ Aቅም Eንዲሁም የሰው ኃይል የመሳሰሉትን
ማገናዘብ ያስፈልጋል፤
ምሳሌ፡- ተቋሙ ቦርድ (ሥራ Aመራር ቦርድ ወይም Aማካሪ ሊሆን
ይችላል) የሚኖር ከሆነ የቦርዱ Aባላት ጥንቅር፣ ሥልጣንና ተግባር፣
Aብሮ መገለፅ Aለበት፤ በመዋቅር መመልከት ያለባቸውን Aብይ Eና
ተከታይ ኃላፊዎች ሥልጣንና ተግባርም ለይቶ ማስቀመጥ ይገባል፤
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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2) በየመዋቅራዊ Aደረጃጀቱ ደረጃ የሚከፋፈለው የሥልጣን ክፍፍልና ተዋረድ
Aጠቃላይ የተቋሙን ሥልጣንና ተግባር ባገናዘበ መልኩ መሆን
ይኖርበታል፤
3) የተቋሙ ሥልጣንና ተግባር ለየAደረጃጀቱ መዋቅሮች ተለይቶ መከፋፈልና
መደንገግ Aለበት፤
4) በAጠቃላይ ለEያንዳንዱ ተቋማዊ Aደረጃጀት ሥልጣንና ተግባር ተለይቶ
ሲሰጥ ከተቋሙ Aጠቃላይ ሥልጣንና ተግባር ጋር ያለው ስምረት Eና
ስምምነት መገናዘብ Aለበት::
7. የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች
1) የሥነ-ሥርዓት ድንጋጌዎች የተቋሙ ኃላፊዎች የሚመደቡበትን Eና
ከኃላፊነት የሚነሱበትን ሥርዓት፣ የተሰጣቸውን ሥልጣንና ተግባር
የሚያከናውኑበትን ሥርዓት፣ ወዘተ የሚያሳዩ፤ Eንዲሁም ተገልጋዮች
ከተቋሙ Aገልግሎት የሚያገኙበትን ሥርዓት ወይም ሂደት የሚያሳዩ
ድንጋጌዎች ናቸው፡፡
2) Aርቃቂው የሥነ ሥርዓት ድንጋጌዎችን ሲቀርጽ፡ሀ) የዜጎችን መሠረታዊ መብቶች የሚገድቡ ወይም በAግባቡ ከመፈጸም
የሚከለክሉ Eንዳይሆኑ Aድርጎ መቅረፅ ይኖርበታል፤
ለ) ድንጋጌዎቹ የተቋሙን ሥልጣንና ተግባር ለመፈጸም የሚያስችሉ
መሆን Aለባቸው፤
ሐ) የሚረቀቀው የሥነ ሥርዓት ድንጋጌ ተደራሽነትን፣ ወጪ ቆጣቢነትን፣
ፈጣነትን፣ ተጠያቂነትን፣ Eና ግልጽነትን መሠረት ያደረገ፣ Eንዲሁም
የቅሬታ Aቀራረብ ሥርዓት ያለው ሆኖ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡
8. በጀት ወይም የገቢ ምንጭ
የተቋም የበጀት ወይም የገቢ ምንጭ Eንደሁኔታው የሚለያይ በመሆኑ በግልጽ
መደንገግ Aለበት፤ በመሆኑም በጀት ወይም ገቢ ምንጭ ድንጋጌ ሲቀረጽ፡1) ተቋሙ የመንግሥት መሠሪያ ቤት ሲሆን
የመንግሥት በጀት Eንዲሆን መደረግ Aለበት፤

በዋናነት

የገቢ

ምንጩ

2) ተቋሙ የመንግሥት የልማት ድርጅት ሲሆን የተፈቀደና የተከፈለ ካፒታሉ
በሕጉ ውስጥ መገለጽ Eና ያልተከፈለ ካፒታሉ በምን የገቢ ምንጭ
Eንደሚያሟላ መገለጽ Aለበት፡፡
3) መንግሥታዊ ተቋም ሆኖ ገቢ የሚሰበስብ ከሆነ፣ ገቢው የሚሰበስብበት
መስክ Eና ስለAጠቃቀሙ በግልጽ ተለይቶ መቀመጥ ይኖርበታል፡፡
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

Eዝል ስድስት
ማሻሻያ ሕግ Eና መሻሪያ ሕግ
1. ማሻሻያ ሕግ
1) ማሻሻያ ሕግ ቀድሞ የነበረን ሕግ ለማሻሻል የሚወጣ ነው፡፡ በዚህ መሠረት
ነባሩ ሕግ Eና ማሻሻያው ሕግ በAንድነት ተፈጻሚ ይሆናሉ፤ በነባሩ ሕግ
ያሉት የተሻሻሉ ድንጋጌዎች ግን ተፈጻሚ Aይሆኑም፡፡
2) ማሻሻያ ሕግ Eንደ ሕጉ ሁኔታ Aንድ ወይም ብዙ ድንጋጌዎችን ከነባሩ
ሕግ ውስጥ የሚያሻሽል ሆኖ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
3)

ብዛት ያላቸው ድንጋጌዎች የሚሻሻሉ ከሆነ፣ ወይም ነባሩ ሕግ
በተደጋጋሚ የተሻሻለ ከሆነ ለተገልጋይ ዋናውን Eና ማሻሻያ ሕጎቹን
Aገናዝቦ ለመጠቀም Aስቸጋሪ ስለሚሆን ነባሩን ሕግ ሙሉ በሙሉ
የሚሽር Aዲስ ሕግ ማዘጋጀት ይገባል፡፡

4) የማሻሻያ ሕግ ርEስና የሕግ ቁጥር፣ መግቢያ፣ የሥልጣን ምንጭ፣ Aጭር
ርEስ፣ ማሻሻያ ድንጋጌዎች፣ Eንዲሁም የማጽኛ ድንጋጌ ይኖረዋል፡፡
5) የማሻሻያ ድንጋጌ Aንድ ድንጋጌ ብቻ ከሆነ፣ ከነባሩ ሕግ የሚሻሻሉ
ድንጋጌዎች የዚህ ድንጋጌ ንUስ ቁጥር ሆነው ይቀመጣሉ፡፡
6) በማሻሻያ ሕግ Aጭር ርEስ ውስጥ በቅንፍ የተደረገ “(ማሻሻያ)” የሚል
ቃል መጨመር ያስፈልጋል፤ ነገር ግን ሕጉ ሙሉ በሙሉ የቀድሞውን
ሽሮ የሚያሻሽል ከሆነ ቅንፉ Aያስፈልግም፡፡
7) Aርቃቂው ማሻሻያ ሕግ ሲያረቅ ነባር ሕጉን ለማሻሻል መነሻ የሆነውን
ምክንያት በማገናዘብ፤ ከነባሩ ሕግ ማሻሻያ የሚደረግባቸው ድንጋጌዎች
የትኞቹ Eንደሆኑ በመለየት፤ ከነባር ሕጉ ውስጥ ፀንተው ከሚቆዩት
ድንጋጌዎች ጋር ተስማምተው ሊፈጸሙ የሚችሉ Aድርጎ መቅረፅ
ይኖርበታል፡፡
8) የማሻሻያ ሕግ ዝግጅት በዚህ ማኑዋል የተቀመጠውን የቅድመ ማርቀቅ
ተግባራት Eና የAረቃቀቅ ሥርዓት፣ መርሆዎች Eና ደረጃዎች የተከተለ
መሆን ይገባዋል፡፡
2. መሻሪያ ሕግ
1) በመምሪያ/ ጋይድላይን 162 Eንደተመለከተው፣ መሻሪያ ሕግ Aንድ በሥራ
ላይ የነበረን ሕግ ለመሻር የሚወጣ ነው፡፡ መሻሪያ ሕግ በሁለት መንገድ
ሊዘጋጅ ይችላል፡፡ የመጀመሪያው Aዲስ ሥርዓት ሳያስቀምጥ ነባሩን ሕግ
የሚሽርበት ወይም ከሥራ ውጭ የሚያደርግበት ሲሆን፣ ሁለተኛው ነባሩን
ሕግ ከመሻር ባለፈ ነባሩን ሕግ የሚተካ ሥርዓትን የሚዘረጋ ሕግ ሲሆን
ነው፡፡
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ምሳሌ፡- የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፈንድ ማፍረሻ Aዋጅ ቁጥር
708/2003 የታወጀው የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፈንድ ማቋቋሚያ Aዋጅ
ቁጥር 240/1993ን ለመሻር ብቻ ነው፡፡
2) ከመሻር ባለፈ ነባሩን ሕግ የሚተካ ሥርዓትን የሚዘረጋ ሕግ በነባር ሕጉ
ሲመሩ የነበሩ ጉዳዮች በሻሪው ሕግ Eንዲመሩ ለማድረግ የሚወጣ
Eንደመሆኑ Aዲስ ሕግ ሆኖ የሚወጣ ነው፡፡ በመሆኑም Aዲስ ሕግ ሲወጣ
ሊሟሉ የሚገቡ ሁኔታዎችን ሁሉ Aሟልቶ መውጣት Aለበት፡፡
3) የመሻሪያ ሕግ ርEEና የሕጉን ቁጥር፣ መግቢያ፣ የሥልጣን ምንጭ፣
Aጭር ርEስ፣ ዋና ድንጋጌ Eና የማጽኛ ድንጋጌ የሚኖረው ሲሆን፤ Eንደ
Aግባብነቱ የመብትና ግዴታዎች መተላለፍን የሚገልፅ የመሸጋገሪያ
ድንጋጌ Eና ማቆያ ድንጋጌ ሊይዝ ይችላል፡፡
4) መሻሪያ ሕግ ሲዘጋጅ በዚህ ማኑዋል የተገለፀውን የAረቃቀቅ ሥርዓት፣
መርሆዎች Eና ደረጃዎች የተከተለ መሆን ይገባዋል፡፡
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Eዝል ሰባት
መድብል (Code) Aዘገጃጀት
1. ጠቅላላ
1) መድብል ስሙ Eንደሚገልፀው የሰፊ/ብዙ ሕጎች ስብስብ ነው::
2) የሕጎቹ ስብስብ በዘፈቀደ የሚገጣጠም ሳይሆን Eርስ በEርስ የሚናበቡ
Eና የሚገናዘቡ ናቸው፡፡
3) መድበል ራሳቸውን ችለው መቆም/መታወጅ የሚችሉ Aበይት የሕግ
ክፍሎች በAንድ ጥራዝ ሥር፣ Eርስ በርሳቸው ተመጋጋቢ Eና የተዋሀደ
Aጠቃቀም Eንዲኖራቸው ተደራጅተው የሚቀርቡበት የሕግ Aዘገጃጀት
ስልት ነው፡፡
2. ቅድመ ማርቀቅ ዝግጅት
1) መድብል ከመደበኛው የሕግ Aዘገጃጀት ልዩ ትኩረትና ጥንቃቄን የሚሻ
በመሆኑ፤ በዚህ ማኑዋል ክፍል ሁለት የተመለከቱትን ተግባራት
ከማከናወን በተጨማሪ የሚከተሉትን ነጥቦች ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡
2) መድብል ሊዘጋጅ የተፈለገባቸው ጉዳዮች መጀመሪያ መለየት Aለባቸው፡፡
ጉዳዮቹ በነባር መድብል የተሸፈኑ ከሆኑ መሻሻል የሚገባቸውን የመድብሉ
ክፍሎች መለየት ያስፈልጋል፡፡
3) ጉዳዮቹ ያላቸው ስፋት መድብል Eንዲዘጋጅ የግድ የሚል መሆኑን
ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤ ጉዳዮቹ በጥቂት ድንጋጌዎች ሊቀርቡ የሚችሉ
ከሆኑ መድብል ማዘጋጀት ሳያስፈልግ Aንድ ወጥ Aነስተኛ የድንጋጌ ቁጥር
ያለው Aዋጅ ማውጣት በቂ ነው፡፡
4) ጉዳዩቹ ከተለዩና መድብል ለማዘጋጀት የሚኖራቸው ስፋት ከተመረመረ
በኋላ በቂ ስፋት ያላቸው መሆኑ ሲታወቅ መድብል ወደ ማዘጋጀት
መግባት ተከታዩ ተግባር ይሆናል፡፡
5) መድብል ለማዘጋጀት የዳበረ የመድብል Aዘገጃጀት ሥርዓት ያላቸውን
Aገሮች ልምድ መመልከት ያስፈልጋል፡፡ በAገራችን ያሉት መድብሎች
ሥራውን ለመሥራትና ስለAዘገጃጀቱ በEጅጉ የሚጠቅሙ ናቸው፡፡
6) መድብል ሲዘጋጅ በተናጠል ራሳቸውን ችለው Eንዲቆሙ የተፈለጉት
ጉዳዮች በቅድሚያ Eንዲለዩ ማድረግ ያስፈልጋል፤ ራሳቸውን ችለው
ለመቆም ያላቸው Aቅም Aብሮ መመርመር Aለበት፤ ይሁን Eንጂ
በሥራው ሂደት ወይም ሥራው ሲታይ Aንዱን ከAንዱ ጋር ማጣመር
Aስፈላጊ ሊሆን ይችላል፡፡
ምሳሌ፡- የንብረት ጉዳዮችን፣ የውል ጉዳዮችን፣ የውርስ ጉዳዮችን፣
ወዘተ በማለት መለየት ያስፈልጋል፡፡
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7) ከዚህ የመለየት ተግባር ቀጥሎ በEያንዳንዱ Aብይ ጉዳይ ሥር ንUሳን
ጉዳዮችን ማካተት Aስፈላጊ ነው፤ የንUስ ንUስ መዋቅሮችም ሊኖሩ
ይችላሉ፤ በመጨረሻም በEየመዋቅሮቹ መግባት ያለባቸው ድንጋጌዎች
ተሟልተው Eንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
8) ተከታዩ ተግባር Eያንዳንዱ Aብይ ጉዳይ ከሌላው Aብይ ጉዳይ ጋር ያለውን
ስምረት Eና ውህደት ለመጠበቅ Eርስ በEርስ የማነጻጸር ተግባር
መሥራት ነው፡፡
9) በዚህ መልኩ Aብይ ክፍሎች Eርስ በEርስ ያላቸው ውህደት ከተረጋገጠ
በኋላ Aጠቃላይ የEርማት ሥራ በመሥራት የመድበሉን ዝግጅት
ማጠናቀቅ ያስፈልጋል፡፡
10) ከዚህ በላይ በዚህ ቁጥር ስለመድብል Aዘገጃጀት የቀረበው ሓሳብ ጥቅል
በመሆኑ፣ በAገራችን ያሉ መድብሎች የተዘጋጁበትን የይዘትና የAቀራረብ
ስልት በሚገባ በመመርመር Eና በማገናዘብ ተጨማሪ ግንዛቤ ማግነት
ያሻል፡፡
3. የመድበል መዋቅራዊ Eርከን
1) በመምሪያ/ጋይድላይን 129(6) Eንደተገለፀው የመድብል መዋቅራዊ Eርከን
መጽሐፍ (Book)፣ ርEስ (Title)፣ ምEራፍ (Chapter)፣ ክፍል (Section)
Eና ንUስ ክፍል (Sub-Section) የሚያካትት ነው፡፡
2) የመድበል ድንጋጌዎች መዋቅራዊ Eርከን Aንቀጽ፣ ንUስ Aንቀጽ፣ የንUስ
Aንቀጽ ንAስ Eና ፍጹም ንUስ (paragraph) ሲሆን፣ Aጻጻፉና Aቀራረጹ
በዚህ ማኑዋል ክፍል Aራት በመምሪያ/ጋይድላይን 129 Eስከ 134
በተገለፀው ሥርዓት ነው፡፡
4. የመድብል ከፍተኛ Eርከን
መጽሐፍ የመድብል ከፍተኛው Eርከን ነው፤ መድብል በዚህ Eርከን ሊዋቀር
የሚችለው፡1) ቢያንስ በሁለት መጽሐፎች ሊዋቀሩ የሚገባቸው ራሳቸውን የቻሉ Aበይት
ጉዳዮች ሲኖሩና Eነዚህም ጉዳዮች ሰፊ ይዘት ሲኖራቸው Eንዲሁም
መድብሉን የማዋቀሩ ሥራ ከርEስ Eንዲጀምር ማድረግ የጉዳዮች
መደበላለቅን ወይም ውስብስብነትን የሚፈጥር በሚሆንበት ጊዜ ነው፡፡
2) ከመጽሐፎቹ ውስጥ ቢያንስ Aንዱ በርEስ የሚከፋፈል
ይኖርበታል፡፡ የሚከተለውን ሥEላዊ መግለጫ ይመልከቱ፡፡
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መድብል

መጽሐፍ Aንድ

ርEስ Aንድ

መጽሐፍ ሁለት

ርEስ ሁለት

5. መጽሐፍ
መጽሐፍ ከርEስ በፊት ያለው Eርከን ነው፤ ከርEስ ቀጥሎ ምEራፍ
የሚዋቀረው፡1) መድብሉ የሚይዘው ጉዳይ በውስጡ የሚይዛቸው Aበይት ጉዳዮች ሲኖሩና
ይዘታቸው መለስተኛ ሆኖ ለAቀራረብ ውስብስብነት የማይኖራቸው ሲሆን
ነው፡፡
2) መድብሉ በመጽሐፍ የተዋቀረ ሲሆን ቢያንስ Aንዱ መጽሐፍ በርEስ
መዋቀር ስለሚገባው፤ በዚህን ጊዜ መጽሐፍን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
3) መነሻ መዋቅሩ መጽሐፍ ከሆነ መድብል ቢያንስ Aንዱ መጽሐፍ ሁለት
ርEስ ሊኖረው ይገባል፡፡
6. ምEራፍ
ምEራፍ በመድብል ውስጥ ሦስተኛው Eርከን ሲሆን፣ በምEራፍ ለማዋቀር
ቢያንስ ሁለት ምEራፎች Eንዲኖሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የሚከተለውን
ሥEላዊ መግለጫ ይመልከቱ፡፡
መጽሐፍ

ርEስ Aንድ

ርEስ
ሁለት

ምEራፍ
Aንድ
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ርEስ ሦስት

ምEራፍ
ሁለት

ክፍል

ክፍል

Aንድ

ሁለት
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7. ተፈጻሚ ሥርዓት
1) መድብል ምንጊዜም ከመጽሐፍ ጀምሮ መዋቀር ይኖርበታል፡፡
2) ጉዳዩ ከመጽሐፍ በመለስ ባለው መዋቅራዊ Eርከን መስተናገድ የሚችል
ከሆነ፤ ሕጉ በመድብል ሳይሆን በመደበኛው Aዋጅ መልክ መዘጋጀት
ይኖርበታል፡፡
2) ስለመድብል የክፍል Eና የንUስ ክፍል መዋቅራዊ Eርከን Aቀራረጽ Eና
Aወሳሰን ሥርዓት በዚህ ማኑዋል ክፍል Aራት ስለክፍል Eና ንUስ ክፍል
Aወቃቀር የተገለጸው ተፈጻሚ ይሆናል፡፡
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Eዝል ስምንት- የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን ይዘት
Eዝል 8.1- የይረቀቅ Iንስትራክሽን Aንኳር ይዘት
1. ከሕግ ረቂቅ ዝግጅት በፊት የይረቀቅ Iንስትራክሽን መዘጋጀት ያለበት
ሰለመሆኑ፡ሀ) የሕግ ማርቀቅ ተግባር ከመጀመሩ በፊት፣ ተገቢውን ይዘት ያካተተ የሕግ
ይረቀቅልኝ Iንስትራክሽን (drafting instruction) የቀረበ መሆኑ
መረጋገጥ Aለበት፡፡ (Eንደምሳሌ የላይቤሪያ ልምድ በAባሪነት ተያይዟል/
Eዝል 8.2)
ለ) በመምሪያ/ጋይድላይን 9 መሠረት ጉዳዩ ተገቢው ምክክር የተደረገበት
መሆኑን፣ Eንዲሁም ሕጉ የተመሠረተበት ፖሊሲ በሚኒስትሮች ምክር
ቤት ለፀደቀ ጉዳይ መሆኑን Aርቃቂው ማረጋገጥ ይገባዋል፤ ከረቂቁ ጋር
የፖሊሲ Aቅጣጫ Aማራጮች Eንዲቀርቡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት
ይሁንታ የተሰጠበት ጉዳይ ከሆነም ይኸው ሊገለጽ ይገባል፡፡
2. በይረቀቅ Iንስትራክሽን ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፡ሀ) በጥናት የተደገፈ ማህበራዊ ችግር ወይም ሕጉ ያስገኘዋል ተብሎ
የተገመተው ጥቅም፣
ለ) መፍትሔ የተፈለገበት ጉዳይ ባህሪ፣
ሐ) ጉዳዩ ተጽEኖ የሚያመጣው በምን Eና ላይ በማን ላይ Eንደሆነ፣
መ) ጉዳዩ ከመቼ ጀምሮ መከሰት Eንደጀመረ፣
ሠ) የመፍትሔ Aማራጮች፣ ለጉዳዩ ከAዲስ ወይም ማሻሻያ ሕግ በስተቀር
መፍትሔ የሌለው ስለመሆኑ፣
ረ) የጉዳዩ ምንጭ በየትኛው ሕግ ውስጥ Eንደሚገኝ ወይም Eንደሚሸፈን፣
ሰ) የታሰበው Aዲሰ ሕግ ወይም ማሻሻያ ሕግ ተግባራዊና ውጤታማ
ሊሆን የሚችል መሆኑ፣
ሸ) ይህ መፍትሔ የት ተግባራዊና ውጤታማ Eንደሆነ፣
ቀ) የረቂቅ ሕጉ ዝግጅት Eስከመቼ ይጠናቀቃል ተብሎ Eንደሚጠበቅ፣ Eና
በ) ከታች በተራ ቁጥር 3፣ 4 Eና 5 የተመለከቱት ጉዳዮች፡፡
3. የይረቀቅ Iንስትራክሽን ዓላማ፡ሀ) ዓላማው ምንን ለማሳካት ነው?
ለ) ማን ይሳተፋል?
ሐ) Eንዴት መፍትሔ ይሆናል?
4. ይዘትን በሚመለከት በሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን የሚከተሉት ተሟልተው
መገለጽ Aለባቸው፡ሀ) የሚረቀቀው ሕግ Aስፈላጊነት (መምሪያ/ ጋይድላለይን 2 Eና 13)
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ለ) በምርምር የታገዙ ጥናቶችንና ሪፖርቶችን መሠረት በማድረግ ሕግ
ከማውጣት ውጭ ሌላ Aማራጭ Aለመኖሩ፣ (መምሪያ 14)
ሐ) ከሕገ መንግሥቱ Aንፃር የተደረገ ምርመራ (መምሪያ 15)
መ) ከሌሎች የIትዮጵያ ሕጎች Aንፃር የተደረገ ምርመራ (መምሪያ 16)
ሠ) Iትዮጵያ ካፀደቀቻቸው ስምምነቶች Aንፃር የተደረገ ምርመራ (መምሪያ
17)
ረ) ከሀገሪቱ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና Aዳዲስ የለውጥ Eሳቤዎች Aንፃር
የተደረገ ምርመራ (መምሪያ 18)
ሰ) ከAካል ጉዳተኞች፣ Aረጋውያን፣ ሴቶችና ሕፃናት መብት Aንፃር የተደረገ
ምርመራ (መምሪያ 19)
ሸ) የሚረቀቀው ሕግ ለመፈፀም/ለማስፈጸም ያለው Aቅም (መምሪያ 20)
ቀ) የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ውሳኔዎችን ያገናዘበና የሌሎች
Aገሮችን ተሞክሮ የመረመረ መሆኑ (መምሪያ 21)፡፡
5. የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን የጽንሰ ሓሳብ ማEቀፍ ግልጽነት ሊኖረው
የሚገባ ስለመሆኑ
ሀ) ከታች በEዝል 9.1 Eንደተመለከተው፣ የሚረቀቀው ሕግ ባለመብትና
ባለግዴታ ዋነኛ ተደራሾች (primary addressees) ማለትም በሕግ
ትግበራው ሚና ያላቸው (role occupants) Eነማናቸው? ሕጉን
Eንዲያገኙትና Eንዲረዱት ምን መደረግ Aለበት?
ለ) Eነዚህ ዋነኛ ተደራሾች Eንዲዘጋጁ የታሰቡትን የሕግ ድንጋጌዎች
Eንዳያከብሩ የሚገፏቸው ወይም Eንዲያከብሩ የሚያተጓቸው በሕግ
የማይሸፈኑ Eውነታዎች (the ‘non-legal’ constraints and resources)
ምንድናቸው?
ሐ) የሕጉ ተደራሾች የሕጉን ድንጋጌ ለመጣስ የሚችሉበት ክፍተት፣
Eንዲሁም ድንጋጌውን ለማክበር የሚያስችላቸው ሁኔታ ምንድነው?
መ) የሕጉን ዝርዝር ድንጋጌዎች የሚያስፈጽሙት Aካላት Eነማናቸው?
Eነዚህ Aካላት በውጤታማ Aፈጻጸም ረገድ የሚሰጣቸው ግምት
ምንድነው?
ሠ) የሕጉ Aስፈጻሚዎች በሕግ ድንጋጌ ትግበራ ረገድ የሕጉን ድንጋጌ
ለመጣስ የሚችሉበት ክፍተት፣ Eንዲሁም ድንጋጌውን ለማክበር
የሚያስችላቸው ሁኔታ ምንድነው?
የሚሉት ነጥቦች በጥንቃቄ መጤን Aለባቸው፡፡
(በዚህ ረገድ Eንደናሙና ፕሮፌሰር ሮበርት ሴድማንና ፕሮፌሰር Aን ሴድማን
ለሕግ ማርቀቅ ሥልጠና፣ በመጋቢት 2000 ዓ.ም. ለፍትሕና ሕግ ሥርዓት
ምርምር Iንስቲትዩት በማስረጃ ላይ ስለተመሠረተ ውጤታማ ሕግ Aረቃቀቅ
ልከውት የነበረው Aጭር የሓሳብ ማስታወሻ (Concept Note) Aበይት ነጥቦች
በዚህ ማኑዋል Eዝል 9.1፣ ከገጽ 153-157 ቀርበዋል)፡፡ በተጨማሪም የሕግ
ማርቀቅ ሥልጠና ተግባር-ተኮር Aና Aሳታፊ ሊሆን Eንደሚገባ በEዝል 9.2 (ገጽ
158-160) የቀረበው የሥልጠና ይዘት ናሙና ያሳያል፡፡
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Eዝል 8.2- የይረቀቅ Iንስትራሽን ይዘት ናሙና (ላይቤሪያ)
የላይቤሪያ ሪፐብሊክ የሕግ Aወጣጥና Aረቃቀቅ ሀንድቡክ (መጋቢት 1998 ዓ.ም፣ ገጽ 139-141)

Handbook on Legislation and Law Drafting for the Repubic of Liberia (March 2006)

1. የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን ስለመስጠት 10
1.1. ሕግ Eንዲወጣ ሓሳብ የቀረበበትን ምክንያት፣ ለምሳሌ፣ ሕጉ መፍትሔ ይሰጠዋል
ተብሎ የሚገመተውን ችግር፣ ወይም ሕጉ ያስገኛቸዋል ተብለው የታሰቡትን
ጥቅሞች ማብራራት ያስፈልጋል፡፡ የታቀደው ሕግ Aበይት ዓላማዎች Eንዲሁም
Eነዚህ ዓላማዎች በሕግ Aማካይነት Eንዴት ሊሳኩ Eንደሚችሉ ማሳየት ይገባል፡፡
1.2. በምክክር ወቅት የቀረቡ ሓሳቦቸን ጨምሮ፣ ሕግ Eንዲረቀቅ የቀረበውን ሓሳብ
በሚመለከት የተገኘ ማናቸውንም የሕዝብ/ፐብሊክ Aስተያየት Aርቃቂው Eንዲያውቅ
ማድረግ ያሻል፡፡ …
1.3. ሕግ የሚረቀቅበትን ጉዳይ በሚመለከት በወቅቱ ያለውን የሕግ ሁኔታ ለAርቃቂው
መግለጽ ያስፈልጋል፡፡
1.4. በAንዳንድ ጉዳዮች ላይ የይረቀቅ Iንስትራክሽን ከመዘጋጀቱ በፊት የይረቀቅ ጥያቄ
Aቅራቢው ከAርቃቂው ጋር ግንኙነት በመፍጠር Aርቃቂው ምን ማወቅ
Eንደሚያሰፈልገው ማጣራትና የAርቃቂውን Aስተያየት መከተል ተመራጭ ነው፡፡

2.

የይረቀቅ Iንስትራክሽን ይዘት

2.1. Aርቃቂው ለሕጉ መነሻ የሆነውን ችግርና የሕግ ማመንጨትን Aስፈላጊነት ለመረዳት
ይችል ዘንድ የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን በቂ የሆነ ዳራዊ/መነሻ መረጃ ማካተት
Aለበት፡፡ ችግሩ Eንዴት Eንደተከሰተ Eንዲሁም ሕግ ማውጣት ለችግሩ ተመራጭ
መፍትሔ የሆነበት ምክንያት በሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን መገለጽ Aለበት፡፡ ይህም
በሕጉ ውስጥ የሚሸፈኑትን ሁሉንም ጉዳዮች/ጭብጦች የሚጨምር ነው፡፡ …
2.2. የሕጉ Aበይት ዓላማዎች በግልጽና በተሟላ ሁኔታ መገለጽ Aለባቸው፤
የሚረቀቀውን ሕግ ዓላማ Aጥርቶ መለየት ለAርቃቂውና የይረቀቅ ጥያቄ
ለሚያቀርበው Aካል ጠቃሚ ነው፤ ምክንያቱም ከግልጽ ዓላማ Aንፃር Eንዲያስቡ
በማስቻል፣ የሚወጣው ሕግ ምን ያሳካ ዘንድ Eንደተፈለገ Aርቃቂው በሚገባ
Eንዲገነዘብ ያደርጋል፡፡
2.3. Eንዲዘጋጅ የታሰበው ሕግ ዓላማዎች Eንዴት ሊሳኩ Eንደሚችሉ፣ ትክክለኛ የሆነና
ተገቢው ዝርዝር ያለው ማብራሪያ ቀጥተኛና ቀላል በሆነ Aገላለጽ በሕግ ይረቀቅ
Iንስትራክሽን መካተት Aለበት፡፡ Eንዲወጣ የተፈለገው ሕግ Eንዴት ተግባራዊ
Eንደሚሆን፣ የታሰበውን የAፈጻፀም መዋቅር Eንዲሁም በዚህ ረገድ Aስፈላጊው
ሥልጣንና ተግባር በይረቀቅ Iነስትራክሽኑ መገለጽ Aለባቸው፡፡
2.4. ረቂቅ ሕጉ ከምክክር መድኮች ግብዓት Eንዲያገኝ የሚያስፈልግ ከሆነ፣ የምክክሩ
ዓይነቶችና የታሰበው የጊዜ ማEቀፍ በይረቀቅ Iንስትራክሽን ሊብራሩ ይገባል፡፡
2.5. የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን ለሕጉ የሚያስፈልገውን መረጃ በተሟላ ሁኔታ
መጥቀስ Aለበት፡፡ ይህም መረጃ ለታሰበው ሕግ Aግባብነት ያላቸው የሕግ ሓሳቦችና
የሕግ ምርምር ውጤቶች፣ የፍርድ ቤት ውሳኔዎቸ Eንዲሁም ደግሞ ጠቀሜታ
ሊኖራቸው የሚችል የውጭ Aገር ሕጎች የሚገኙበትን ሁኔታ የሚጨምር ነው፡፡

10

በላይቤሪያ የሕግ Aወጣጥና Aረቃቀቅ ሀንድቡክ፣ የግርጌ ማስታወሻ 12 “See Wilson, John F.

Giving Drafting Instructions” የሚል ነው፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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2.6. ሕግን በሚሽሩ ድንጋጌዎች ሳቢያ ወይም ደግሞ Aዲስ ሕግን በማውጣት ምክንያት
የሚሻሩ ሕጎች፣ የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች Eንዲሁም የማቆያ ድንጋጌዎች በይረቀቅ
Iንስትራክሽን መገለጽ Aለባቸው፡፡
2.7. የሚወጣው ሕግ በሙሉ (ወይም Eንደሁኔታው በከፊል) ተግባራዊ Eንዲሆን
የተፈለገበት የጊዜ ማEቀፍ ወይም ሕጉ Eንዴት ተፈጻሚ Eንደሚሆን ተገቢው
መረጃ በሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን መገለጽ Aለበት፡፡
2.8. የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን Aግባብነት ስላላቸው መነሻ ማቴሪያሎች/ሰነዶች መረጃ
ሊያካትት ይገባል፡፡ ለምሳሌ፡- የሕግ ይረቀቅ ሓሳቡ መነሻ የሆኑ የኮሚቴ፣ የሕግ ማሻሻያ Aካላትና የመሳሰሉ
ሪፖርቶች፣
- የውይይት ሰነዶች፣ ይዘቶች/ቴክስት ወይም የምርምር ጽሑፎች
- የታሰበው ሕግ በሌሎች ክፍሎች ወይም ተቋሞች ላይ ተጽEኖ የሚያደርስ
መሆን፣ Aለመሆኑ፣
- የሕግ Aርቃቂው Aስተያየቱን Eንዲሰጥባቸው የሚፈለጉ Aሳሳቢ ጉዳዮች፡፡
2.9. በታሰበው ሕግ በተካተቱት ጉዳዮች ላይ ተጽEኖ ያላቸውና መፍትሔ ያላገኙ
ማናቸውም ጉዳዮች በግልጽ መቀመጥ Aለባቸው፤ ከዚህም ጋር የሕግ Aስተያየት፣
ሌላ Aስተያት ወይም [Eንደሁኔታው] የድጋፍ ሰጭው/ስፖንሰር ሓሳብ መገለጽ
Aለበት፡፡
2.10. በታሰበው ሕግ የሚገኙ ድንጋጌዎችን መጣስ የሚያስከትለውን ቅጣት በሚመለከት
የሕግ Iንስትራክሽን ሰጭው ሓሳብ መካተት Aለበት፡፡

3. የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን Aቀራረጽ (ፎርማት)
የሚከተለው የሚያሳየው የሕግ ይረቀቅ Iንስትራክሽን Eንዴት Eንደሚዋቀር ነው፡Eንዲረቀቅ የተፈለገው ሕግ: ……………………………...........................................
[የረቂቅ ሕጉ ሓሳብ Aመንጪ] ክፍል/ሚኒስቴር፣ ወዘተ.: ……………………………..
የሕግ ማመንጨት ሓሳቡ በመርህ ደረጃ በሚኒሰትሮች ምክር ቤት የፀደቀበት ቀን …...
(ቅጂው መያያዝ Aለበት)
የታሰበው ሕግ Aበይት ዓላማዎች: …………………………………………………….
የታሰበው ሕግ ተግባራዊ Eንደምታዎቸ/ ተገማች ውጤቶች: …………………………
መልስ ያላገኙ ጉዳዮች/ ጭብጦች: ………………………………………..……………
ሕግ በሚወጣበት ጉዳይ የተሰጠ የሕግ ሓሳብ: ………………………………………...
ስለቅጣት ዓይነትና መጠን [የቀረበ ሓሳብ] (ካስፈለገ): ………………………………….
የሚሻሻሉ ወይም የሚሻሩ ሕጎች: ……………………………………………………...
መሸጋገሪያና ማቆያ ድንጋጌዎች: ……………………………………………………….
ሕጉ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሎ የሚገመትበት ቀን: …………………………………….
ስለጉዳዩ ሓሳብ የሰጡ ክፍሎች: ………………………………………………………..
ሌሎች ጉዳዮች (ዳራዊ/የመነሻ መረጃ፣ ሪፖርቶች ወዘተ): ……………………………..
ስለ ጊዜ-ሠሌዳ የይረቀቅ ጥያቄ Aቅራቢው ሓሳብ: ....................................................
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

Eዝል 9
በማስረጃ ላይ የተመሠረተ ውጤታማ የሕግ Aወጣጥ
9.1- የውጤታማ ሕግ Aወጣጥ ማEቀፈ ሓሳብ (Conceptual
Framework) ናሙና
ከላይ በEዝል 8.1፣ ተራ ቁጥር 5 Eንደተገለፀው፣ ፕሮፌሰር Aን ሴድማንና
ፕሮፌሰር ሮበርት ሴድማን ለሕግ ማርቀቅ ሥልጠና፣11 በመጋቢት 2000 ዓ.ም.
ለፍትሕና ሕግ ሥርዓት ምርምር Iንስቲትዩት ስለውጤታማ ሕግ Aረቃቀቅ
ልከውት ከነበረው Aጭር የሓሳብ ማስታወሻ (Concept Note) ጥቂት ነጥቦችን
የያዘ ጽሁፍ ከዘህ በታች Eንደናሙና ቀርቧል፡፡ ለሥልጠናው ልከውት በነበረው
የሓሳብ ማስታወሻ Eንዲሁም ለሠልጣኞች ልከውት በነበረው ንባብ/ Legislative
Drafting for Democratic Social Change – a Drafters’ Manual (2002)
የተገለፁትን ነጥቦች ፕሮፌሰር Aን ሴድማንና ፕሮፌሰር ሮበርት ሴድማን EኤA
በ2009 በቦስተን ዩኒቨርሲቲ ሎው ሪቪው Aሳትመውት ከነበረው ጽሁፍ12
መመልከት ይቻላል፡፡ የሥልጠናው የሓሳብ ማስታወሻ (Concept Note) ርEስ

በማስረጃ ላይ የተመሠረተ ውጤታማ ሕግ Aወጣጥ (Effective evidence-based
legislation) የሚል ነው፡፡
በሓሳብ ማስታወሻው መጀመሪያ ላይ በሚነበበው ጥቅስ Eንደተገለፀው፣
“በማስረጃ ላይ የተመሠረተ ሕግ ማህበራዊ ችግርን በመፍታት ረገድ ጠቀሜታ
የሚኖረው የችግሩ መነሻ የሆኑትን የሰዎች ባህሪያት በመለወጥ ብቻ ነው::”
በመግቢያው ላይ የተነሳው ጥያቄ “በሕግ የተደነገገን ጉዳይ በሚመለከት ሰዎች
የሚተገብሩትን የሚያደርጉት ለምንድነው?” የሚል ነው፡፡
በሓሳብ ማስታወሻው Eንደተብራራው፣ ሰዎች የሕግ Aተገባበርን በሚመለከት
የሚያደርጉትንና የማያደርጉነትን የሚወስኑት ሁለት ተገዳዳሪ ምክንያቶች
ናቸው፡፡ Eነርሱም በከባቢያዊው ሕሊናዊና ነባራዊ Eውነታ ውስጥ የሚገኙትና
ሰዎች ሕግ Eንዳያከብሩ የሚያደርጉ Eክሎች (challenges)፣ Eንዲሁም ደግሞ
ሰዎች በAንፃሩ ሕግን Eንዲያከብሩ የሚያደርጉ Aዎንታዊ Aቅሞች (resources)
11

ፕሮፌሰር Aን ሴድማንና ሎርና ሴትዝ በ2000 ዓ.ም ወደ Iትዮጵያ መጥተው (EኤA ከማርች
24 Eስከ 31፣ 2008) የፍትሕና የሕግ ሥርዓት ምርምር Iንስቲትዩት ባዘጋጀው ፕሮግራም
መሠረት (በሕግ ማርቀቅ ሥራ ለተሰማሩ የፍትህ Aካላት ባለሙያዎችና የሕግ ማርቀቅ ኮርስ
ለሚሰጡ የዩኒቨርሲቲ ሕግ ፋከልቲ መምህራን) የሕግ ማርቀቅ ሥልጠና ሰጥተው ነበር፡፡
በAገራችን የክንውኖች ቀጣይነትና ተቋማዊ ትውስታ (institutional memory) ክፍተት
የሚታይ Eንደመሆኑ፣ ከሥልጠናው በፊትና በኋላ የነበሩ ሰነዶች በAግባቡ ተደራጅተውና
ተጠብቀው Aልተቀመጡም፡፡ የሥልጠናው ይዘት በገጽ 157-158 ቀርቧል፡፡

12

‘Drafting Evidence-based Legislation for Democratic Social Change’ (2009), Ann
Seidman and Robert B. Seidman, Boston University Law Review, Volume 89, pp.
437-485. Available at:
http://www.bu.edu/law/journalsarchive/bulr/volume89n2/documents/SEIDMAN_000.pdf
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መሆናቸውን የሓሳብ ማስታወሻው ያሳያል፡፡ ይህን የAሉታዊ Eክሎችና
የAዎንታዊ Aቅሞች ሚዛን ለመረዳት ይቻል ዘንድ፣ የሕግ ድንጋጌዎችን
የመፈፀም ግዴታ ያለባቸው ዋነኛ የሕጉ ተደራሾች (primary role occupants)
Eንዲሁም የሕጉን ዝርዝር ድንጋጌዎች የማስፈጸም ኃላፊነት የተሰጣቸው Aካላት
(ሠራተኞችና ባለሥልጣናት) የሕግ Aተገባበር ባህርያት ሊመረመሩና ምክንያቶቹ
በጥንቃቄ ሊፈተሹ Eንደሚገባ በሓሳብ ማስታወሻው ተገልጧል፡፡

Effective evidence-based legislation
Institutionalist Legislative Theory and Methodology (ILTAM)
(Source: Ann Seidman and Robert Seidman, Concept Note, Legislative
Drafting Workshop, JLSRI, March 24-31, 2008)
Effective evidence-based legislation can only help resolve a social
problem by changing the problematic behaviors that comprise it
ILTAM’s underlying principle:
Why people behave as they do in the face of the existing rule of the law:
… [P]eople and collectivities act in response to law by choosing among the
constraints and resources –both subjective and objective causes– in their
environment. To unpack those causes of particular problematic behaviors
ILTAM offers a fairly simple model.
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As the Figure illustrates, to understand why social actors behave as they
do in the face of a law requires analyzing the causes of at least two sets of
social actors’ behaviors:
(i) The law’s primary addressee (called a ‘role occupant’), and
(ii) the agency personnel responsible for implementing the law’s detailed
provisions.
The Figure suggests three major categories of possible causal factors for
the primary role occupants’ and for the implementing agency officials’
behaviors:
(1) the words of the rule of law and whether the role occupant knows and
understands the words’ intended purpose;
(2) the expected behaviors of the agency officials responsible for
implementing the conformity-inducing measures prescribed by the
law; and
(3) the ‘non-legal’ constraints and resources that, in the circumstances,
seem likely to influence each of these sets of role occupants’
decisions as to how to behave.
The Figure underscores the futility of law-makers’ efforts to copy
(transplant) law from another country to alter problematic behaviors in their
own country. The circumstances prevailing in the country, in which the copied
law must function, rarely match the circumstances in the country of its origin.
A country’s drafters must examine the particular objective, as well as
subjective, causal factors to explain how both sets of actors behave in the face
of a law.
The Figure also explains why so many efforts to use law instrumentally
fail – not simply because the drafters uncritically copied other countries’ laws.
More specifically, a law fails because the drafters failed to gather evidence as
a basis to explain problematic behaviors in the face of existing law; and
ultimately to predict how, in the face of the new, proposed law, their own
country’s specific circumstances might influence the relevant actors’
behaviors.
To generate ‘middle level’ hypotheses (educated guesses) about how a
country’s unique circumstances might influence a specific set of actors’
behaviors requires unpacking that broad residual category of ‘non-legal
constraints and resources’. ILTAM suggests seven categories (remembered
by a mnemonic, ROCCIPI13, composed of the first letters of each category’s
13

The following text is taken from Robert S. Seidman (1987), ‘Drafting for the Rule of
Law: Maintaining Legality in Developing Countries’, Yale Journal of International
Law, Vol. 12:84, p. 97.
A person will likely obey a law if:
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name). Broadly interpreted, these include all the factors a drafter should
consider in formulating possible causal hypotheses of an actor’s behaviour in
the face of a law. Consider, first, two ‘subjective’ categories:
(i) whether the role occupant has the Incentive (or Interest) to obey or
disobey (favored by neo-liberal economists); and
(ii) whether the role occupant’s Ideology (i.e., values, beliefs, attitude)
causes the role occupant to obey or disobey (many sociologist’s favorite
explanation).
To understand the causes of behaviors in the face of existing law in order
to predict the behaviors a new law may induce, a drafter must consider five
additional ‘objective’ causal categories:
(iii) the detailed words of the Rule of the law;
(iv) whether the authorities have Communicated the Rule to the role
occupant;
(v) whether the country-specific circumstances give the role occupant
Opportunity to obey;
(vi) whether the role occupant has Capacity (i.e., the skills and resources) to
decide whether or not to obey; and ;
(vii) by what Process the role occupant (especially in a complex decisionmaking organization like an implementing agency) decides whether to
obey or disobey the Rule.
(Note: In any particular case, one or more of these categories may prove an
‘empty box’ that suggests no probable explanatory cause.)
… The ROCCIPI categories provide an agenda that lead a drafter to
consider the full range of possible explanatory hypotheses (‘educated
guesses’). Those hypotheses in turn serve as guides for discovering relevant
factual data required to warrant them. In other words, the drafter must search
for relevant evidence that might falsify each causal hypothesis. (Later, in
deciding whether the bill’s detailed provisions will likely ‘work’ as a solution
to the targeted social problem, the ROCCIPI categories guide the drafter in
predicting the new law’s probable impact in changing the causal factors.) …
a) a rule prescribes her behavior;
b) she has the opportunity to obey the law;
c) she has the capacity to obey it;
d) the law is communicated to her;
e) her interests (including threat of sanction) encourage obedience;
f) she decides in a public, participatory process whether or not she will obey; and
g) her ideology (beliefs, values, tastes) is compatible with the desired behavior.
For these, “ROCCIPI” makes a convenient acronym.
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A four step problem-solving methodology to guide drafters
… [A] four-step methodology ... [can] logically structur[e] research report
into an evidence-based justification for a bill’s prescriptions. … [It] helps the
drafter to organize the available evidence logically in a research report to
demonstrate that the new law’s detailed provisions will likely ‘work’ to help
resolve a targeted social problem:
Step I: State the social problem that requires resolution: Describe the social
problem’s … appearance; and, because law can only resolve social
problems by changing the behaviors that comprise it, describe the
repetitive social behaviors (i.e., by definition, the institutions) that
contribute to it, including the behaviors of the primary role occupants
and the relevant implementing agencies).
Step II: Using the ‘ROCCIPI’ categories to generate tenable explanatory
hypotheses, organize the available evidence to warrant them as the
causes of the problematic behaviors identified in Step I.
Step III: Draft a proposed bill’s detailed provisions that logically seem likely
to:
i.
alter or eliminate the causes of the existing problematic
behaviors; and,
ii.
among the possible solutions of the potential alternatives,
prove the most socially cost-effective.
Step IV: Incorporate in the bill provisions for systematic monitoring and
evaluation of the available evidence as to the law’s implementation
and social impact.
By incorporating the available relevant evidence at each of these four
steps, a research report serves as a a bill’s quality control: It provides the
essential evidential foundation for predicting the likelihood that, after its
enactment, the proposed law will ‘work’ to help resolve the targeted social
problem; and for evaluating the social consequences of its implementation.
By publishing a well-structured research report to justify a draft bill, …
foster the transparency and accountability … to enable, not only legislators,
but also [stakeholders] to use reason, informed by experience – facts and logic
– to participate in deciding whether or not to support the bill. … [This can]
guide the collection and logical organization of evidence to undergird the
conceptualization and drafting of legislation which, when enacted, will likely
prove effectively implemented and help to resolve a targeted social problem.
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Eዝል 9.2- የውጤታማ ሕግ Aወጣጥ ሥልጠና ይዘት ናሙና
ከላይ በEዝል 9.1 የግርጌ ማስታወሻ 11 የተገለፀውና በፍትሕና ሕግ ሥርዓት
ምርምር Iንስቲትዩት Aዘጋጅነት ከመጋቢት 15 Eስከ 22 ቀን 200A ዓ.ም.
የተሰጠው የAሠልጣኖች ሥልጠና የተካሄደው ለAምስት ቀናት ነበር፡፡
የሥልጠናው Aሰጣጥ Aንደኛ፣ ሁሉም ተሳታፊዎች በጋራ የሚሳተፉበትን
ሥልጠና (plenary sessions)፣ ሁለተኛ ደግሞ ሠልጣኞች በቡድን Eየተከፈሉ
የሚያደርጉትን ውይይት ያካተተ ነበር፡፡ በተጨማሪም፣ የቡድን ተወካዮች
ከAሠልጣኞቹ ጋር በየEለቱ ፕሮግራም መጨረሻ፣ ከሰዓት በኋላ ከ11፡00 ሰዓት
Eስከ 11፡30፣ ያደርጉ የነበረውን ግምገማና ግብዓት የሥልጠናው መርሀ ግብር
ያሳያል፡፡
ሥልጠናው ሠልጣኝ-ተኮር ነበር፡፡ የሥልጠናው ተሳታፊዎች በሕግ ማርቀቅ
በመሳተፍ ላይ የነበሩ የፍትሕ Aካላት ባለሙያዎች Eንዲሁም በዩኒቨርሲቲ የሕግ
ፋከልቲዎች የሕግ Aረቃቀቅን ኮርሰ በማስተማር ላይ የነበሩ ናቸው፡፡
ከሥልጠናው በፊት የሚነበቡት ጽሑፎች ተልከውላቸው ሠልጣኞች ቅድመ
ዝግጅት Aድርገዋል፡፡ በተጨማሪም፣ በተመረጡ የረቂቅ ሕጎች ላይ ተገቢውን
ልምምድ Aድርገው ነበር፡፡ የAምሰቱ ቀናት የAሠልጣኞች ሥልጠና ይዘት
የሚከተለው ነበር፡-

Outline of Five Day Workshop on Drafting
Transformatory Legislation 14
Organized by JLSRI, March 24-31, 2008
Trainers:- Professor Ann Seidman & Lorna Seitz
Day 1:
Introduction: Using Legislative Theory and Methodology to Guide
the Design and drafting of Transformatory Legislation
Plenary session to discuss –
(1) the role of institutions in perpetuating developing countries’ external
dependence and poverty; and

14

The specific time allocation for each element is omitted. Participants of the workshop
who were lawyers engaged in legislative drafting (at justice sector institutions) and law
instructors (of legislative drafting in law schools) had received the readings before the
workshop. Pre-workshop practical exercises done by participants including draft bills
were sent (via email) to the worshop organizers. Moreover, Professor Robert B.
Seidman had (on February 16, 2008) sent his in-text comments with track notes on one
of the bills (registration of vital events) before the workshop.
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(2) Continued plenary session discussion of institutionalist legislative theory
and its four step problem-solving methodology for drafting legislation to
transform the resolve the targeted problem
Break into four teams; each team’s members to begin drafting their research
report –the quality control for effectively implemented legislation! -- (including
whatever supporting evidence they can think of) by –
(1) outlining the surface appearance of the social problem their bill will seek to
help resolve;
(2) identifying the primary role occupants and describing their problematic
behaviors.
Team members meet to identify the responsible agency for implementing the
existing law relating to their team’s social problem; and describe that agency’s
current problematic behaviors.
Assign each member, working alone or with another member, to work over
their outlines as the basis for their group’s report the next morning.
One member from each team to meet with workshop organizers to evaluate
and make suggestions for improving the workshop ‘learning process;’
Day 2: Explaining the relevant social actors’ problematic behaviors
Plenary session for teams’ reports on the problems their bills address, and whose
and what behaviors comprise those problems; and discussion
Plenary: Discussion of legislative theory, and its ROCCIPI explanatory
categories, to guide identification of causes of problematic behaviors, and
the kinds of facts to validate those `explanations’.
Teams: Using ROCCIPI categories, identify possible causes of problematic
behaviors of primary role occupants, in light of available evidence.
Teams: Using ROCCIPI categories, starting with Process, identify causes of
existing implementing agencies) problematic behaviors, in light of
available evidence.
One member from each team to meet with workshop organizers to evaluate and
make suggestions for improving the workshop ‘learning process;’
Day 3: Designing the bill’s detailed provisions
Plenary: Reports back from teams on causes of primary role occupants’ and
implementing agenc(ies)’ problematic behaviors.
Plenary: Designing legislative solutions (a bill’s detailed provisions), grounded
on facts logically organized, logically likely to overcome the causes of
the primary role occupants’ and implementing agenc(ies)’ problematic
behaviors: consider –
a) alternative possible solutions;
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b) show that preferred solutions that logically overcome causes of
problematic behaviors;
c) show that estimated social and economic benefits outweigh probable
social and economic costs.
Teams: design legislative measures logically likely to alter or eliminate causes of
primary role occupants’ problematic behaviors, and lead to new ones likely
to help resolve problem.
Teams design legislative measures logically likely to alter or eliminate causes of
implementing agency(ies)’ problematic behaviors; and induce new ones likely to
help help ensure their bills’ effective implementation.
One member from each team to meet with workshop organizers to evaluate and
make suggestions for improving the workshop ‘learning process.’
Day 4: Drafting the bill
Plenary: Discussion of teams’ reports back on proposed legislative solutions – ie
their proposed bills’ detailed provisions, showing they logically will
likely alter or eliminate existing causes of problematic behaviors and
induce new ones to help resolve the problem.
Plenary: Using RIS-D-FRET, discuss how to outline the bill’s detailed
provisions; Teams, using RIS-D-FRET, outline their bills’ main
provisions
Plenary: Learn drafting rules (in Stream B) and use them to specify who does
what (ie how role occupants behave) to help resolve targeted social
problem.
One member from each team to meet with workshop organizers to evaluate and
make suggestions for improving the workshop ‘learning process.’
Day 5: Editing sessions
Plenary: Teams present outlines of their bills’ provisions for comments and
suggestions
Plenary: For plenary session participants’ comments or suggestions, each team
presents four legislative sentences, two prescribing how a primary role
occupant shall, may, or may not behave; and two prescribing how an
implementing official shall, may, or may not behave.
Each team to examine another team’s research report and bill, and
(1) edit the bill’s sentences to improve their clarity;
(2) suggest improvements in the research report’s logic and facts to further
justify the bill’s detailed provisions
Plenary: Each team reports suggestions for improving the bill’s sentences and the
research report’s logic and facts to whole group.
One member from each team to meet with workshop organizers to evaluate and
make suggestions for improving the workshop ‘learning process.’
160
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Eዝል Aሥር
የAርቃቂው የሥነ ምግባር ግዴታዎችና
በAርቃቂው የሚሞላ ቅፅ
ምስጢረኝነት፡1. ለግልፅነት መርሆዎች ተገዢ በመሆን ኃላፊነትን በመወጣት ላይ Aርቃቂው
የሚከተሉትን መፈጸም Aለበት፡ሀ) በሕዝብና በመንግሥት ጥቅም ላይ Eንዲሁም በሰላምና በAገር ደህንነት
ላይ Aደጋ ሊያደርሱ የሚችሉ ምስጢራዊ ጉዳዮችን ምስጢር መጠበቅ፤
ለ) ትEዛዝ ሰጭ በሆኑት የመንግሥት ባለሥልጣናት Aማካይነት Eስካልወጣ
ድረስ የረቂቆቹንና የሪፖርቶቹን ባህርይና መረጃ ለሕግ Aውጭው Aካል
በOፊሴል Eስከሚሰጡ ድረስ ምስጢራቸውን መጠበቅ፤
ሐ) Eንዲረቅለት ጥያቄ Aቅራቢ የሆነው የሕግ Aውጪ ወይም የመንግሥት
Aካል ካልፈቀደለት በስተቀር ያዋየውን Eና ምስጢሮቹን Aለማውጣት፤
መ) ሕጉን ማን Eንደጠየቀና በረቂቁ ሂደት ውስጥ ከግምት ውስጥ የገቡትንና
የተተዉትን Aማራጮች በተመለከተ ያሉትን መረጃዎች ምስጢር
መጠበቅ፡፡
2. ሕጉ Eንዲረቀቅለት የጠየቀው ክፍል ለAርቃቂው ረቂቁን ለማዘጋጀት
የሚረዱ Aስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን Aገኛለሁ ብሎ ከሚያስበው ከማንኛውም
ሰው ጋር Eንዲገናኝ ሥልጣን የሚሰጥበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡
Eነኚህ ድርጊቶች የሕዝብ ወይም የመንግሥትን ጥቅም የAገር ሰላምንና
ደህንነትን Aደጋ ላይ Eስካልጣሉ በEነኚህ Aጋጣሚዎች Aርቃቂው ነፃ ነው፡፡
ታማኝነት፡1. Aርቃቂው ሕጉ Eንዲረቅለት ለጠየቀው ተቋምና ለIትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት የታማኝነት ግዴታ Aለበት፡፡
2. የAርቃቂውን የኃላፊነት መጠን በሚመለከት ሕግ በማርቀቁ ሂደት ውስጥ
ተሳታፊ Eንደመሆኑ መጠን Aርቃቂው ብቃት ያለው፣ ግልጽና ተፈፃሚ ሕግ
ለማርቀቅ ሙያዊ ክህሎቱን መጠቀም Aለበት፡፡
3. የረቂቁን ዋና ይዘት በተመለከተ Aርቃቂውም ኃላፊነት Aለበት፡፡
4. Aርቃቂው ሙያዊ ውሳኔዎችን በነፃነት መውሰድ Eና በተቋሙ ወይም በሕግ
Aውጪው Aካል በሚጠየቅበት ጊዜ በቅንነት የተሞላ ምክር መስጠት Aለበት፡
፡ ምክርም በሚሰጥበት ጊዜ መመልከት ያለበት ሕግን ብቻ ሳይሆን ለጉዳዩ
Aግባብነት ያላቸውን Eንደ ግብረገብነት፣ Iኮኖሚ፣ የማኅበረሰብ ጥቅም
(public interest) የመሳሰሉ ሁኔታዎችን ጭምር ነው፡፡
የማርቀቅ ትEዛዛትን Aለመቀበል፡በግልጽ የAገሪቱን ሕገ መንግሥት ድንጋጌዎች የሚጥሱና የሚተላለፉ
ሕጐችን የማርቀቅ ሥራን Aርቃቂው Aለመቀበል ይችላል፡፡
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በAርቃቂው የሚሞላ ቅፅ
1.
2.
3.
4.

የረቂቅ ሕጉ ርEስ ________________________________________
የጠየቀው ተቋም__________________________________________
Aርቃቂው ሰው/ተቋም______________________________________
ለረቂቅ ሕጉ Aግባብነት ያላቸው ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌዎች፣ ሌሎች
የAገር ውስጥ ሕጐችና ዓለም Aቀፍ ሕጐች

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ከላይ ከተጠቀሱት ሕጐች ጋር ተያያዠነት ባለው ረቂቅ ሕጉ ውስጥ ሊነሱ
የሚችሉ ስምም መሆንን የሚመለከቱ ጭብጦች

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. ከነዚህ ሕጐች ጋር ረቂቅ ሕጉ Aብሮ ስለመሄዱ

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. ረቂቁ የሚጣረስባቸውና ምክንያቶች
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ፊርማ__________________
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ቀን_____________________

የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

Eዝል Aሥራ Aንድ
ስለ ሕግ Aወጣጥ ችግሮች በሕ/ተ/ም/ቤት የተካሄደ
ምክክር ይዘት
በምክር ቤቱ የፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽ/ቤት በተዘጋጀ የድርጊት
መርሀ ግብሮች ላይ የተካሄደው ውይይት ይዘት
(ቃለጉባኤ፣ ገጽ 6-12፣ 19፣ 21)15
ስብሰባው የተካሄደበት ቦታ
ስብሰባው የተካሄደበት ቀን
ስብሰባው የተካሄደው

ሕ/ተ/ም/ ቤት፣ 10 ቁጥር Aዳራሽ
ጥቅምት 20 ቀን 2012 ዓ.ም
ጠዋት 3፡30-6፡45፤
ከሰዓት 8፡00-10፡10 ሰዓት

…

… የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድ/ቤት ኃላፊ የሆኑት ክብርት ዶ/ር ምስራቅ
መኮንን የEለቱን የስብሰባ ፕሮግራም ካስተዋወቁ በኋላ የመክፈቻ ንግግር
Eንዲያደርጉ የተከበሩ Aፈጉባኤ Aቶ ታገሰ ጫፎን ወደ መድረክ ጋብዘዋል፡፡
በዚህም መሠረት የተከበሩ Aፈጉባኤ … በምክር ቤት Aባላትና በኮሚቴ የማሻሻያ
ሥራዎች ሲሠሩ Eንደነበረና ጥናት በማድረግ መሻሻል ካለባቸው ከሕግ Aወጣጥ፣
ክትትልና ቁጥጥር፤ ውክልና ሥራዎች መካከል ከድጋፍ ሰጪ Aካላት ጋር
መሠረታዊ የሆኑትን ሥራዎች መለየት Eንደተቻለ Aስታውሰዋል፡፡ በሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት ለውጥ የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን በመረዳት ከተለያዩ
ተቋማትና ዩኒቨርስቲዎች Eንዲሁም ከጽ/ቤቱ ሠራተኞች ጋር በቅንጅት
ለመሥራት ውይይት ተደርጎ ለውጥ የሚደረግባቸውን Aሠራሮች በመለየት ወደ
ሥራ የተገባበት Aግባብ መኖሩን ገልፀዋል፡፡
በAምስት ኮሚቴዎች የሚሠሩ በተቋሙና ከተቋሙ ውጭ በሆኑ Aካላት
በፈቃደኝነት ለውጡን ለማገዝ የበኩላቸውን ጥረት ያደረጉ መሆናቸውን፤ በሕግ
Aወጣጥ ሥርዓቱ ውስጥ ለውጥ የሚያስፈልጋቸውን Aሠራሮች በመለየት
በምክር ቤቱ Aሠራር ላይ ለቀጣይ መሠረት ሊጥሉ የሚችሉ Aሠራሮችን
በመቅረፍ … ጥራት ያለው ሥራ በመሥራት Aቅም ሊፈጥሩ Eንደሚችሉና
የምክር ቤቱ ኃላፊነት ሕግ የማውጣት ሥልጣን Eስከ ሆነ ድረስ የሕግ Aወጣጥ
15

ከቃለጉባኤው ውስጥ በEዝል Aሥራ Aንድ የቀረበው የውይይት ይዘት በEለቱ ከቀረቡት
Aምስት ጥናቶች መካከል ከሕግ Aወጣጥ ቴክኒክ ቡድን፣ በሕግ Aወጣጥ ረገድ ያሉትን
ችግሮች በሚመከለት በቀረበው ጥናት መነሻ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦችን የሚያሳይ ነው፡፡
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ሥርዓቱ በጥልቀት መታየት ያለበት ጉዳይ መሆኑን፤ ሁሉንም ባለድርሻ Aካላት
በማሳተፍ ሕግ የማውጣት ሥራን በጥንቃቄ መተግበር Eንደሚገባ፤ [Eንዲሁም]
… የሌሎች Aገሮች ተሞክሮዎችን ጭምር በመውሰድ የምክር ቤቱን Aሠራር
ማሻሻል Eንደሚገባ የተከበሩ Aፈ ጉባኤ Aመላክተዋል፡፡
… የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት የፕሮግራም Aስተዳደር ጽ/ቤት ኃላፊ ወ/ሮ
ምስጋና ክፍሌ በሕግ Aወጣጥ ቴክኒክ ቡድን የተዘጋጀውን ሰነድ Eንዲያቀርቡ
በጋበዙት መሠረት Aቶ Aሰፋ ሻረው ለቤቱ በንባብ Aሰምተዋል፡፡
በማስከተልም የEለቱ ውይይት መሪ ከቤቱ Aስተያየትና ጥያቄዎች ካሉ
Eንዲቀርቡ መድረኩን ክፍት ባደረጉት መሠረት የሕግ Aወጣጥ ሥርዓቱ Eየላላ
የሄደ በመሆኑ የግንዛቤ ሥራ መሠራት Eንዳለበት፤ በሕግ Aረቃቀቅ ሥርዓቱ
ላይ ክፍተቶች Eየታዩ በመሆናቸው ሊታረሙ Eንደሚገባቸውና የAማርኛውና
የEንግሊዝኛው ትርጉም ተስማማቶ በAንድ ላይ ያለመቀመጥ በAዋጆች ላይ
Eየተስተዋለ ስለሆነ መስተካከል Eንደሚገባቸው [ከተሳታፊዎች ተገልጧል]፡፡ …
… የሕግ Oዲት ማድረግ የሚችል Aካል ሊኖር Eንደሚገባ፤ Aዋጅ ከደንብ
ጋር Aብሮ Eንዲሄድ የሚያግዝ Aሠራር [Aስፈላጊ] መሆኑ፤ ምክር ቤቱ Aዋጆችን
ለቋሚ ኮሚቴዎች ለዝርዝር Eይታ ሲመራ ችግሮች Eየተስተዋሉባቸው በመሆኑ
መፈታት ያለበት ጉዳይ Eንደሆነና ሰነዶችም በሚፈለገው ሰዓት Eየቀረቡ
ባለመሆናቸው በወቅቱ ለAባላት ማድረስ Eንደሚገባ፤ በሕግ ምርመራና Aወጣጡ
ሂደት በጽ/ቤቱ በቂ የሆኑ የቴክኒክ ባለሙያዎች [Eንደሚያስፈልጉና] የAቅም
ውስንነት የሚስተዋል በመሆኑ መስተካከል Eንደሚገባው፣ የክህሎት ሥልጠና
በመስጠት የሙያተኞችን ክህሎት ለማዳበር የAቅም ግንባታ ሥራዎች መሠራት
Eንዳለበቸው፤ ከደንብና መመሪያ ጋር በተያያዘ በምክር ቤቱ የAሠራርና የAባላት
ሥነ ምግባር ደንብ Aንቀጽ 60 ላይ በተቀመጠው መሠረት Aንድ Aዋጅ ከወጣ
በኋላ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ Eንዲወጣ የሚለው ለAፈፃፀም Eያስቸገረ መሆኑ፤
…፤ ምክር ቤቱ ሕግ በማመንጨት በኩል ባለፉት የምክር ቤት 5 ዙር
ምርጫዎች ላይ ተገቢ ሚናውን የተጫወተ Aለመሆኑ …፤ የሕግ ረቂቅን
ከመመርመር ጋር በተያያዘ የሕግ ማውጣት ሥራ የቅብብሎች ሥራ በመሆኑ
Aንደኛው ላይ ስህተት ከተፈፀመ ውጤታማ ላይሆን ስለሚችል …ተናቦ መሥራት
Eንደሚገባና በAስፈጻሚው Aካላት ያሉትን ክፍተቶች Aብሮ በመሥራት ማረም
Eንደሚገባ [ከተሳታፊዎች Aስተያየቶች ቀርበዋል]፡፡
በAንድ Aዋጅ ላይ የሚወጡ ሁለትና ሦስት ማሻሻያ Aዋጆች ተበትነው
ለAሠራርም Aስቸጋሪ ስለሚሆኑ ይህን Aሠራር … ማረም Eንደሚገባ፤ ከሕግ
ማርቀቅ ጋር በተያያዘ … ችግሩን መረዳት Eንደሚገባ፤ … የረቂቅ ሕግ ምርመራ
ሲደረግ በቋሚ ኮሚቴ በተሰጡ Aስተያየቶች … የማሻሻያ ሓሳቦች ተለይተው
መቅረብ [ያለባቸው ስለመሆኑ ሓሳቦች ቀርበዋል]፡፡ …
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የሕግ Aወጣጥ ሂደትና የሕግ ረቂቅ ዝግጅት ማኑዋል

… [የደንብ Aወጣጥን በሚመለከት] Aንድ Aዋጅ ግልፅ ከሆነ ደንብ ባይኖረው
ለማስፈፀም ምንም ችግር ሊኖረው Eንደማይችል፣ ሕጉ ግልፅ ከሆነና ዝርዝር
መመሪያ Aስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ Aዋጁን በደንቡ መሠረት መተግበር የሚቻል
መሆኑ [በጥናት Aቅራቢዎቹ ተመልክቷል]፡፡ … በEለቱ ላይ በተደረገው ውይይት
በክብርት ዶ/ር ምስራቅ መኮንን፣ በተከበሩ ወ/ሮ መሠረት Aባተ፣ በተከበሩ Aቶ
ዓለሙ Aሰፋ፣ በተከበሩ Aቶ ጫኔ ሽመካ፣ በተከበሩ Aቶ ተስፋዬ ዳባ፣ Eና
በተከበሩ ወ/ሮ የሽመቤት ነጋሽ ጥያቄዎችና Aስተያየቶች የቀረቡ ሲሆን በተከበሩ
ወ/ሮ ፋንታዬ ወንድም፣ በዶ/ር ኤልያስ ኑር Eና በAቶ Aሰፋ ሻረው ምላሽ
ተሰጥቶባቸዋል፡፡
በማስከተልም የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት የፕሮግራም Aስተዳደር ጽ/ቤት ኃላፊ
ወ/ሮ ምስጋና ክፍሌ የክትትልና የቁጥጥር Eንዲሁም የውክልና ሥራዎች ቡድን
መርሀ ግብሩን Eንዲያቀርቡ መድረኩን ክፍት ባደረጉት መሠረት የጽ/ቤቱ
የማህበራዊ ዘርፍ የጥናት ባለሙያ የሆኑት Aቶ ያEቆብ ጥላሁንና Eና Aቶ
Iያሱ ይመር በቅደም ተከተል ለቤቱ በንባብ Aሰምተዋል፡፡ …
…
በመጨረሻም የምክር ቤት ጽ/ቤት የፕሮግራም Aስተባባሪ ኃላፊ ወ/ሮ ምስጋና
ክፍሌ የEለቱን ውይይት በተመለከተ የተከበሩ Aፈጉባኤ Aቶ ታገሰ ጫፎ
የመዝጊያ ንግግር Eንዲያደርጉ መድረኩን ክፍት ባደረጉት መሠረት በቅድሚያ
ዝግጅቱን Aመሰግነው … የፕሮግራም ሰነድ ለሁሉም የምክር Aባላት Eንዲሰራጭ
የተደረገ በመሆኑ … ሥራውን ለመከታተል ጥሩ መሆኑን … ገልጸዋል፡፡ …
የተከበሩ Aፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ከምክር ቤት Aባላትና ከተሳታፊዎች የተነሱትን
በግብዓትነት በመውሰድ ሰነዱን የበለጠ ማዳበር የሚገባ መሆኑንና ሰነዱ ለሁሉም
Eንዲዳረስና ግልጽ Eንዲሆን በማድረግ በጊዜውና በወቅቱ ሥራዎችን መፈጸም
የሚገባ መሆኑን ጠቁመው፤ በጥናቱ ላይ የተሳተፉትን የምክር ቤት Aባላት፣
የሚመለከታቸውን Aካላት፣ ጥናቱን ያቀረቡትን የቴክኒክ ቡድን Aባላት Eንዲሁም
በፈቃደኝነት የተሳተፉትን ምሁራን Aመስግነው በቀጣይ ሊሠሩ ይገባቸዋል
የተባሉትን ነጥቦች AጽEኖOት ሰጥቶ መሥራት የሚገባ መሆኑን Aሳስበው
የEለቱ ውይይት ተጠናቋል፡፡
የEለቱ ውይይት በ10፡10 ሰዓት ተጠናቋል

መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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Eዝል Aሥራ ሁለት
የሕግ ተደራሽነት ችግሮችና የመፍትሔ Aቅጣጫዎች
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሪፎርም መርሀ ግብር (ታህሳስ 2012 ዓ.ም)
ክፍል 1፣ በተራ ቁጥር 1 Eስከ 4፣ Eና በተራ ቁ. 7 የተገለፁት ችግሮችና
የመፍትሔ Aቅጣጫዎች በዚህ ማኑዋል የመጀመሪያ ክፍል ንUስ ክፍል 4፣ 5
Eና 6 ተገልፀዋል፡፡ በሪፎርም መርሀ ግብሩ ክፍል 1፣ ተራ ቁጥር 5 Eና 6
የተገለፁት
- በሕግ ማሳተምና ተደራሽነት የሚታዩ ችግሮች፣ Eና
- በሕግ ማሳተምና ተደራሽነት ረገድ ለሚታዩ ችግሮች የመፍትሔ ሓሳቦች
የሚከተሉት ናቸው፡፡

1. በሕግ ማሳተምና ተደራሽነት የሚታዩ ችግሮች
1.1 የጽሁፍ ቅጂን (hard copy) በሚመለከት
ሀ)

የሚወጡ ሁሉም ሕጎች ለዜጎች
የሚያስችል ግልጽ Aሠራር የለም፡፡

ተደራሽ

መሆናቸውን

ለማረጋገጥ

ለ) ሕዝቡ መብትና ግዴታውን Aውቆ መብቱን Aንዲጠይቅና ግዴታውን
Eንዲወጣ ለማድረግ የሚያስችል ግልፅ የሆነ የሕግ ተደራሽነት Aሠራር
የለም፡፡
ሐ) ደንብና መመሪያ ያወጣ ተቋም በግልፅ Eንዲታወቅ ተደራሽ Eንዲያደርገው
የሚያስገድድ Aሠራር የለም፡፡
መ) በምክር ቤቱ የAሠራርና የAባላት ሥነ ምግባር ደንብ Aንቀጽ 61(2)
Eንደተገለፀው፣ ምክር ቤቱ ሕጎችን የሚያሳትምበት የራሱ ማተሚያ
ይኖረዋል፣ ይህ ካልሆነ ግን በሌላ ተቋም Eንዲታተም ይደረጋል። በAንቀጽ
61(5) መሠረት፣ ጽሕፈት ቤቱ የሕጎቹን ትርጉምና ሕትመት ይከታተላል።
ምክር ቤቱ የሚወጡ ሕጎችን የሚሳትምበት የራሱ የሆነ ማተሚያ ቤት
ስለሌለው በምክር ቤቱ የፀደቁ ሐጎች በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው ለመውጣት
ረጅም ጊዜ ይወስዳሉ፡፡ ይህም በሕጉ ተጠቃሚ የሆነውን የሕብረተሰባችን
ክፍል የሚጎዳ ነው።
ሠ) የምክር ቤቱ የAሠራርና የAባላት ሥነ ምግባር ደንብ Aንቀጽ 60(7)
ማንኛውም መመሪያ ለማንኛውም ሰው ተደራሽ ሊሆን Eንደሚገባ፤
ተደራሽነቱንም የሚመለከተው የተቋሙ የበላይ የሥራ ኃላፊ የማረጋገጥ
ግዴታ Eንዳለበት ይገልፃል። በተግባር ግን፣ የወጡ ደንቦች Eና መመሪያዎች
በጣም ውስን ለሆኑ ሰዎች ተደራሽ ከመሆን ያለፉ Aይደሉም፡፡ Aብዛኛውን
ጊዜ ተጠርዘው ከመቀመጥ ውጭ ሌላ ሚና የላቸውም።
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ረ) መመሪያዎችን ያወጡ ተቋማት የበላይ የሥራ ኃላፊዎች መመሪያዎቹ
ለማንኛውም ሰው ተደራሽ ስለመሆናቸው የማረጋገጣቸው ሁኔታ በጣም
ደካማ Eና ሰፊ ችግር ያለበት ነው።
ሰ)

የፌዴራል መንግሥት የሕጎችን
ሥርዓትና Aካል Aልተገነባም፡፡

ተደራሽነት

ለማረጋገጥ

የሚያስችል

1.2 በድረ ገጽ ላይ የAዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ተደራሽነት
ሀ) Aዋጆችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን በሚያሰፈፅሙ Aካላት ድረ ገጾች
Eንዲሁም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድረ ገጽ ሕጎች ከማብራሪያ ጋር
በበቂ ሁኔታ ተደራሽ Aይደሉም፡፡
ለ) በድረ ገጾቻቸው ላይ የሕግ መረጃዎች ተደራሽ ካደረጉ ተቋሞች መካከል
የAብዛኛዎቹ መረጃዎች ተደራሽነት ዘለቄታ ያለው Aይደለም፡፡
ሐ) ጉዳዩ የሚመለከታቸው ተቋማት ሕጎችን በይዘታቸው መሠረት Eየመደቡ
በድረ ገጾቻቸው ተደራሽ Aላደረጉም፡፡
መ) የIትዮጵያ የቴክኖሎጂ Eድገት ደረጃ፣ የዜጎች የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት
ደረጃ Eንዲሁም የIንተርኔት Aገልግሎት መጠን ሕጎችን በድረ ገጽ ተደራሽ
በማድረግ ረገድ ተግዳሮቶች ናቸው፡፡
1.3 መሠረታዊ ሕጎችን በመገናኛ ብዙሀን በማሰራጨት ረገድ የሚታዩ
ችግሮች
ሀ) የዜና ማሰራጫዎች ለመሠረታዊ ሕጎች ስርጭት በቂ ትኩረት Aይሰጡም፤
ለ) የመሠረታዊ ሕጎች ስርጭት ፕሮግራም ለማካሄድ የሚደረጉ ሙከራዎች በቂ
ሰፖንሰር በማግኘት ረገድ ችግር Aለባቸው፡፡

2. በሕግ ማሳተምና ተደራሽነት ረገድ የመፍትሔ ሓሳቦች
ሀ) ከሕትመት በተጨማሪ በምክር ቤቱ ድረ-ገጽ የሚጫኑ ሕጎች Eንደሕግ
Eውቅና Eንዲያገኙ [ማድረግ]፤
ለ) ም/ቤቱ የሚያጸድቃቸውን ሕጎች ራሱ የሚያትምበትን ሁኔታ ማመቻቸት፣
ም/ቤቱ ድረ-ገጹንና ሌሎች መንገዶችን ተጠቅሞ ሕጎቹን ተደራሽ
የሚያደርግበትን ሥርዓት ማጠናከር፤
ሐ) ደንቦችንና መመሪያዎችን የሚያወጡ Aካላት የሚያወጧቸውን ሕጎች
ተደራሽ Eንዲያደርጉ የሚያስገድዱ ሕጎችን/መመሪያዎችን ማዘጋጀት (ለምሳሌ
Aዋጆችን ለማስፈጸም የሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች በሚመለከታቸው
ተቋማት መረጃ ዴስክ ላይ በተዳሳሽ ቅጂ (hard copy) ተጠርዘው በተቻለ
መጠን በማይዳሰስ ቅጂ (soft copy) ተደራጅተው ማንኛውም ሰው በቀላሉ
ሊያገኛቸው በሚችልበት ቦታ ላይ በግልጽ Eንዲቀመጡ ማድረግ)፤
መ) የሕግ ማጠቃለልና Iንዴክሲንግ (indexing) ሥራዎችን ከሚመለከታቸው
Aካላት ጋር በመተባበር መሥራት፣
ሠ) ሕጎችን ተደራሽ ለማድረግ ከተለያዩ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ካልሆኑ
Aካላት ጋር በመቀናጀት መሥራት/የAቅም ግንባታ ሥራዎችን ማከናወን፡፡
መጋቢት 2013 ዓ.ም.
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Eዝል Aሥራ ሦስት
የማኑዋሉ Aበይት መነሻ ሰነዶች መግለጫ
የAበይት መነሻ ሰነዶች ዝርዝር
(በወጡበት ቀን /release date/ ቅደም ተከተል)
1. ረቂቅ ሰነድ 2002 ዓ.ም. (መረሠ1/2002)፣ 57 ገጾች (ገፅ 12-57)
የIትዮጵያ የሕግ Aረቃቀቅ መመሪያ (ረቂቅ)፣ የፍትሕና ሕግ ሥርAት
ምርምር Iንስቲትዩት፣ የፍትሕ ሥርAት Aስተዳደር ማሻሻያ
ኘሮግራም፣ Aዲስ Aበባ የካቲት 2002 ዓ.ም.16
2. ሰነድ 2008 ዓ.ም. (መሠ2/2008)
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የAሠራርና የAባላት ሥነምግባር ደንብ
ቁጥር 6/2008 (Eንደተሻሻለ) ከAንቀጽ 50 Eስከ Aንቀጽ 63 Eንዲሁም
ሌሎች Aንቀጾች
3. ረቂቅ ሰነድ 2010 ዓ.ም. (መረሠ3/2010)፣(ረቂቅ)100 ገጾች (ገፅ 14-100)
የሕግ Aረቃቀቅ ማኑዋል (ረቂቅ)፣ 2010 ዓ.ም. በፌዴራል ጠቅላይ
Aቃቤ ሕግ Aስተባባሪነት የተዘጋጀ17
4. ሰነድ 2011 ዓ.ም. (መሠ4/2011)፣ 16 ገጾች (ገፅ 1-16)
የሕግ ረቂቅ Aዘገጃጀትና Aቀራረብ የAሠራር ማንዋል፣ በጠቅላይ
ሚኒስትር ጽ/ቤት ሠርኩላር Aማካይነት ጥቅምት 27 ቀን 2011 ዓ.ም
ለAስፈጻሚ Aካላት የተላከ (Aንቀጽ 2፣ 4፣ 6፣ 7፣ 13፣ 14)
5. ሰነድ 2012 ዓ.ም. (መሠ5/2012) 51 ገጾች፣ በI.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት ፕሮግራም ጽ/ቤት የሪፎርም መርሀ ግብር፣ ታህሳስ 2012 ዓ.ም.
6. ረቂቅ ሰነድ 2013 ዓ.ም. (መረሠ6/2013)፣ (ረቂቅ) 106 ገጾች
በIትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት የሕግ
Aርቃቂ ባለሙዎች የሕግ Aወጣጥ (ረቅቅ ዝግጅት) ማኑዋል

16

ከረቂቅ ሰነድ 2002 ዓ.ም. በፊት E.ኤ.A ዲሴምበር 2007 (ታህሳስ 2000 ዓ.ም.) በፍትሕና
ሕግ ሥርAት ምርምር Iንስቲትዩት፣ የፍትሕ ሥርAት Aስተዳደር ማሻሻያ ኘሮግራም
በEንግሊዝኛ ተዘጋጅቶ የነበረው (86 ገጾች ያሉት) የመነሻ ረቂቅ ሰነድ (Legislative Drafting
Manual, December 2007) በሽፋኑ ላይ “This draft manual is prepared by observing the

experience of different countries. It is a preliminary work which is the first of its kind
in our country” የሚል Aጭር መግለጫ Aለው፡፡ ረቂቅ ሰነድ 2002 ዓ.ም. በAመዛኙ መነሻ
ያደርገው ይህን የ2000 ዓ.ም. ፕሬሊሚነሪ ረቂቅ ነው፡፡
17

የሕግ Aረቃቀቅ ማኑዋል (ረቂቅ)፣ 2010 ዓ.ም. ዝግጅት ቡድን Aባላት፡Aቶ ዘካርያስ ኤርኮላ
Aቶ Aባት ገብረፃዲቅ
Aቶ ደመወዝ Aማን
Aቶ በላይሁን ይርጋ
Aቶ መስፍን ለማ
Aቶ ሲሳይ ወንድሙ
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በማኑዋል ዝግጅት ቡድን (Team) Aባላት የቀረቡ ረቂቆች
ሀ) ክፍል 1፣ ን/ክፍል 1 Eና 2 (Aቶ ሽፈራው ወ/ሚካኤልና Aቶ ዘነበ ቡርቃ)
ለ) ክፍል 1፣ ንUስ ክፍል 3 (Aቶ በላይሁን ይርጋ)
ሐ) ክፍል 3 ና 4፣ Aቶ (Aቶ ሽፈራው ወ/ሚካኤልና Aቶ ዘካሪያስ ኤርኮላ)
መ) Eዝል 8፣ 9 Eና 13 (ዶ/ር ኤልያስ ኑር)

የማኑዋሉ Aበይት መነሻ ሰነዶች መግለጫ ሠንጠረዥ

ክፍል 1

የማኑዋል ተራ ቁ.
1 Eና 2
3
4፣ 5 Eና 6
7
መምሪያ/ ጋይድላይን
1፤3

ክፍል 2
(1-43)

2
4
5
618
719
8
9
10
11
12
13-21

በማኑዋል ዝግጅት ቡድን Aባላት የቀረበ
በማኑዋል ዝግጅት ቡድን Aባል የቀረበ
መሠ5/2012፣ ተራ ቁ. 1-4፣ 7
መረሠ3/2010፣ መረሠ6/2013 (መግቢያ)
የመነሻ ሰነድ መምሪያ
መሠ2/2008
51(1)፣ 51(2)
መረሠ6/2013
1-4
መሠ4/2011
2
መረሠ6/2013
5
መረሠ3/2010
6(1) - 6(4)
መሠ4/2011
13
መሠ4/2011
14
መረሠ3/2010
6(5) - 6(12)
መረሠ6/2013
8
መረሠ3/2010
4
መረሠ3/2010
5
መረሠ3/2010
6
መረሠ3/2010
7-14

18

“The Ministry of Justice [currently Federal Attorney General] shall … assist in the
preparation of all draft laws prepared by the other ministries and other Federal
Government organs …; Only such an approach could address effectively the current
fragmentation and incoherence pervasive throughout the legal system. …The Ministry
of Justice should be mandated by the Council of Ministers to verify and ensure the
constitutionality and the respect of the principle of legality for all draft bills and
regulations submitted to the Council of Minister’s approval.”
(Recommendation 4, Comprehensive Justice System Reform Programme, FDRE
Ministry of Capacity Building (February 2005), pp. 207, 208
19
“Draft laws prepared by ministries and other governmental agencies and bodies should
only be submitted to the House through the Council of Ministers. They should not be
sent to the Speaker without prior approval by the Council of Ministers.”
(Recommendation 3, CJSRP, February 2005), Id., p. 207
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