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መግቢያ 
     ሕገ መንግስቱ Aሁን ያለውን ቅርጽና ይዘት ይዞ Eንዲፀድቅ ለማድረግ ከፍተኛ 

የሆነ ሰብAዊና ቁሣዊ ዋጋ የተከፈለበት ሲሆን ከዚህ በኋላ የሁሉንም ርብርብ Eና የነቃ 

ተሣትፎ የማይጠይቀው የሕገመንግስቱ Eሴቶችና መርሆች ህብረተሰቡ Eንዲረዳ 

ማድረግ የሕገመንግስቱን መርሆችና ድንጋጌዎች ማክበርና Eንዲከበሩ በማድረግ ሕገ 

መንግስቱ የህብረተሰቡና የመንግስት የEለት ከEለት Eንቅስቃሴ ተግባራዊ መመሪያ 

ማድረግ በሌላ Aገላለጽ ህገ መንግስታዊነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ የፍትህ Aካላት መሰረታዊ 

ተልEኮ ተግባርና ኃላፊነት የሕገመንግስቱን ድንጋጌዎች መሰረት በማድረግ የሚሰራና 

ሕገመንግስቱን ከማስከበርና የህገመንግስቱን Eሴቶችና መርሆች ከማስረጽ ጋር ከፍተኛ 

የሆነ ቁርኝት ያለው ነው፡፡ 

    የፍትህ Aካላት የህገ መንግስቱን የበላይነትና ልEልና ለማረጋገጥ በህገ መንግስቱ 

Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸውን ሰብዓዊ መብቶችና መሰረታዊ ነፃነቶች በAገሪቱ ግዛት 

ክልል በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግና የህገመንግስቱን መርሆችና Eሴቶች 

ተግባራዊነት ለማረጋገጥ የተጣለባቸውን ግዴታና ኃላፊነት በሚፈጸመበት ጊዜ በተለያየ 

ጊዜ ወጥተው በሥራ ላይ የዋሉ የተለያዩ የህግ ማEቀፎች የህገመንግስቱን ግቦች 

በሚያሣካና ህገ መንግስታዊ መርሆችንና Eሴቶችን በEለት ከEለት የማህበራዊና 

Iኮኖሚያዊ ግንኑኝነት ገዥነት ያላቸው ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ የሕግ 

መተረጐምና የሕግ ማስፈፀም ሥራቸውን ማከናወን Aለባቸው፡፡ ይህንንም ለማድረግ 

በAገሪቱ በግልጽ ታውጀው Eየተሰራባቸው ያሉ የሕግ ማEቀፎች ይዘትና ትርጉም የሕገ 

መንግስቱን መርሆች Eሴቶችና ድንጋጌዎች Eንደዚሁም Aገሪቱ ከተቀበለቻቸው ዓለም 

Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ሕግጋት ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ስምምነቶች መርሆችና 

ሰነዶች ዋስትና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው የጠቅላላውን ሕዝብ፣የብሄር ብሄረሰብና ህዝቦች 

የቡድንና የግለሰብ መብትና ነፃነቶች ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማራመድና ለማስፈፀም 

የሚያስችል ግንዛቤ ክህሎትና Aመለካከት Eንዲያዳብሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

    ከዚህ Aንጻር የፍትህ Aካላት ባለሙያዎች የሕግ ማEቀፎቹ ከሕገ መንግስቱ ጋር 

ያላቸውን ትስስር Eና የሕግ ማEቀፎቹን ሲተረጎሙም ሆነ ሲፈጸሙ የሕገ መንግስቱን 

መሰረታዊ ግቦች ማሣካት፣ህገ መንግስታዊ መርሆችንና Eሴቶችን ማስፈፀም Eና 
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ማስከበር መሰረታዊ ዓላማው ያደረገና ህገ መንግስታዊነትን ለማረጋገጥ በሚደረገው 

Eንቅስቃሴ ውስጥ ያለባቸውን ድርሻና ኃላፊነት ለማሣየት የሚችል ለውይይት  መነሻ 

የሚሆን ሞጁል ማዘጋጀት Aስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

     በሞጁሉ ለመዳሰስ የተሞከሩት የህግ ማEቀፎች ህገ መንግስታዊ ግቦችን 

ለማሣካትና የህገመንግስቱን መርሆችና Eሴቶች በማስፈፀም በኩል ያላቸውን ፋይዳ 

ሙሉ በሙሉ የሚዘረዝርና በተሟላ ሁኔታ የሚገልጽ ነው ተብሎ የቀረበ Aይደለም፡፡ 

የማሰልጠኛ ሞጁሉ ዋነኛ ዓላማ የሥልጠናው ተሣታፊዎች ሥራቸውን 

በሚያከናውኑበትና የህግ ማEቀፎቹን ሲተረጉሙና ሲያስፈጽሙ ህገ መንግስቱን 

የማክበርና የማስከበር ኃላፊነታቸውን ከመወጣትና ህገ መንግስታዊነትን ለማረጋገጥ 

የሚችል ህገመንግስታዊ ግቦችን ታሳቢ ያደረገና AለምAቀፍ የሰብAዊ መብት ስምምነትና 

ይዘት Aላማ Aንፃር የህግ ማEቀፎቹን ለመገንዘብ የመነሻ ሐሳቦችን በማቅረብ ሰልጣኞች 

በሥራ ላይ በቆዩበት ጊዜ ያካበቱትን ልምድና ተሞክሮ የገጠሟቸውን ችግሮችና 

ችግሮቹን ለመፍታት ወደፊት ህግን በመተርጐምም ሆነ ህግን በማስከበር በኩል በAገር 

በክልልና በፍትህ Aካላት በኩል ሊደረግ የሚገባውን ማስተካከያ ህገመንግስታዊነትን 

ከማረጋገጥና ከማስከበር ኃላፊነታቸው ጋር በማስተሣሠር ሰፊና ጥልቅ ውይይት 

ለማድረግ መነሻ የሚሆኑ ዋና ዋና ነጥቦችን ማቅረብ ነው፡፡ 

     ሞጁሉ በAስር የተለያዩ Eርሶች ዙሪያ Eየተሰራባቸው ያሉ የህግ ማEቀፎች የህገ 

መንግስቱን መሰረታዊ ግቦች ለማሣካት ያላቸውን ፋይዳና ከህገ መንግስቱ መርሆችንና 

ድንጋጌዎች Eንደዚሁም ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ መብት ህግጋት ዓለም Aቀፍ የሰብዓዊ 

መብት ስምምነቶችና ሰነዶችና መርሆች ተጣጥመው ሊተረጐሙ የሚችሉበትን Aቅጣጫ 

ለመመርመርና ለመገንዘብና የተለያዩ ጥያቄዎችን Aንስቶ ለመከራከር መነሻ ይሆናል 

በሚል Eምነት ተዘጋጅቷል፡፡ በዚህ መሰረት በምEራፍ Aንድ ህገ መንግስቱ የወንጀል 

ህግ ማEቀፎችን ቅርጽና ይዘትና የፍትህ Aካላትን Aደረጃጀትና Aሰራር በመወሰን በኩል 

ያለውን ሚናና የወንጀል የህግ ማEቀፎችና የወንጀል የፍትህ ሥርAቱ ህገ መንግስቱን 

ግቦችና ከማሣካትና የህገ መንግስቱን የበላይነትና ልEልና ለማረጋገጥ Eንደዚሁም ህገ 

መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸውን ሰብAዊ መብቶችና መሰረታዊ ነፃነቶች 

ለማስከበርና ለማረጋገጥ የተጣለባቸውን ግዴታና ኃላፊነት በAጭሩ ለማሣየት 

ተሞክሯል፡፡ 
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 በምEራፍ ሁለት ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ህግ በህገ መንግስቱ 

የተደነገገውን የመንግስት Aሰራር ግልጽነትና ተጠያቂነት መርህ ተግባራዊ በማድረግ 

የተፈጥሮና የህግ ሰዎች በጐንዮሽ ለሚፈጽሙት የሰብAዊ መብት ጥሰት ተጠያቂ 

Eንደሆኑና ተጐጅውን ካሣ Eንዲከፍሉ በማድረግ በኩል ያለውን ሚና በAፈፃጸም 

የሚታዩ ችግሮችን፣ በምEራፍ ሶስት Eንደዚሁም ከግል ንብረት ባለቤትነት መብት ጋር 

ከፍተኛ ቁርኝት ያለውና ህገ መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠውን ንብረትን 

የማውረስ መብትና የተለያዩ የAወራረስ ሥርAቶች በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን ጥበቃ 

ከውርስ ሕግ ድንጋጌዎች ጋር ስላላቸው ትስስር በምEራፍ Aራት በማካተት 

ተዘጋጅቷል፡፡   

 በህገ መንግስቱ የተረጋገጠው የቤተሰብ መብትና የፌደራልና የክልል የቤተሰብ 

ህግ ማEቀፎች መሰረታዊ መርሆችና Eሴቶች በምEራፍ Aምስት፣በምEራፍ ስድስት 

የመዋዋል ነፃነትና የውል ግንኙነቶች ህገ መንግስታዊ መርሆችንና Eሴቶችን፣ በምEራፍ 

ሰባት በAገሪቱ የንግድ Iንቨስትመንትን Eንቅስቃሴ የሚመራባቸው ህገ መንግስታዊ 

የOኮኖሚና የማህበራዊና የባህል Aላማዎችና በንግድ ህግና Iንቨስትመንት የህግ 

ማEቀፎችን ትስስር ለማሳየት ተሞክሯል፡፡ በምEራፍ ስምንት ከIንቨስትምት ጋር 

ጥብቅ ቁርኝት ያለው የAሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት የሚወስነው የህግ ማEቀፍ 

የሚመራባቸው ገዥ ደንቦችና Aስተሳሰቦች፣ በምEራፍ ዘጠኝ በAገሪቱ ወጥተው 

Eየተሰራባቸው ያሉትንና ወደፊትም የሚወጡት Aስተዳደር የሕግ ማEቀፎችና 

Aስተዳደራዊ ፍትህ Aሰጣጥ ላይ ገዥ የሆኑ ህገመንግስታዊ መርሆችና Eሴቶችና 

የAሰራር ሥርAቶች፣ በመጨረሻም በምEራፍ Aስር በህገ መንግስቱ የፌዴራል 

የክልሎች ታክስ የማስከፈል ስልጣንና የታክስ Aጣጣልና Aሰባሰብ መሰረታዊ መርሆችና 

በAፈፃፀም ሒደት የሚታዩ ችግሮችን በሚመለከት በማስተዋወቅ ይጠናቀቃል፡፡ 

 በEያንዳንዱ ርEስ ዙሪያ ውይይት ሊደረግባቸው የሚገቡ ተጨባጭ ጉዳዮች 

መሰረት ያደረጉና የንድፈ ሐሳብ ጥያቄዎች ያሉ ሲሆን ስልጠናው በሚሰጥበት ጊዜ 

ሰልጣኞች Eንዲረዳቸው Eና Eንዲወያዩባቸው ይደረጋል፡፡ ስለሆነም ሞጁሉ ለውይይት 

መነሻ Eንደሆነ የተዘጋጀ መሆኑን በመገንዘብ ሞጁሉ Aቀራረጽም ሆነ በይዘቱ ሊያዳብሩ 

የሚችሉ ሀሳቦችን  በማንሣትና በሞጁሉ ያልተካተቱና ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች 

በማቅረብ ሰልጣኞች ያላቸውን ያካበተ ልምድና ተሞክሮ መለዋወጥና ህገ 
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መንግስታዊነትን ለማረጋገጥና ከማሰረጽ በEያንዳንዱ ርEስ ዙሪያ ግንዛቤቸው 

ክህሎታቸውን Aመለካከታቸውን በማዳበር ተገቢውን ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል፡፡   

 

የሥልጠናው ዓላማዎች 
 የሥልጠናው ጠቅላላ Aላማ ሰልጣኞች የተለያዩ የህግ ማEቀፎቹን ሲተረጐሙና 

ሲያስፈጽሙ ህገ መንግስታዊ ግቦችን ለማሣካት በሚችልና ከህገ መንግስቱ መርሆች 

ድንጋጌዎችና Eሴቶች ጋር በሚጣጣም ሁኔታ ለመተግበር የሚያስችላቸውን ገንዛቤ 

ሙያዊ ክህሎትና የAመለካከት ብቃት Eንዲያዳብሩ ማድረግ ነው፡፡  በሞጁሉ ይህንን 

Aጠቃላይና መሰረታዊ ዓላማ ለማሳካት የሚከተሉትን ዝርዝር ዓለማዎች ለማሣካት 

በሚችል መንገድ ተዘጋጅቷል፡፡ በስራ ላይ ስልጠና ተሳታፊ የሆኑ ባለሙያዎች 

ሰልጥነው ሲጨርሱ፣   

• ህገ መንግስቱ የወንጀል ህግ ማEቀፎችን ቅርጽና ይዘት በመወሰን  (ኮንስቲቲዩሽናል 

ክርሚናል ሎው) Eንዲሟላ ለማድረግ ያለውን ገዥነትና Aስገዳጅነት ይገልፃሉ፡፡ 

• የወንጀል የፍትህ ሥርAቱ ህገመንግስታዊ ግቦችን መርሆችንና Eሴቶችን ተግባራዊ 

በማድረግ በኩል ያለበትን ኃላፊነትና ግዴታ በተግባራዊ ሂደት ያሉትን ችግሮችና 

የመፍትሄ ሀሳቦች ያብራራሉ፡፡ 

• መንግስት በህገ መንግስቱ የተጣለበት ሰብዓዊ መብቶች የማክበር የማስከበርና 

የማሟላት ግዴታ ለመወጣት በሚያደርገው Eንቅስቃሴ የወንጀል ህግና የወንጀል 

የፍትህ ሥርAት ያለበትን ድርሻና ኃላፊነት ይዘረዝራሉ፡፡ 

• በህገ መንግስቱ የተደነገጉ የተያዙ የተከሱሱና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች መብት 

በማክበርና በማስከበር ረገድ የፍትህ Aካላት ያለባቸውን ስልጣን ኃላፊነትና ግዴታ 

በAፈፃፀም ሒደት የታዩ ችግሮችና የችግሮቹን የመፍትሔ ሐሳቦች ይገልፃሉ፡፡ 

• በAገሪቱ ግዛት ክልል በቀጥታና በጐንዮሽ የሚፈፀሙ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶት 

ፍትሀብሄራዊ ተጠያቂነት በማረጋገጥ ከውል ውጭ የሚያደርስ ኃላፊነት ህግ 

ያለውን ጠቀሜታና ፋይዳ ይገልጻሉ፡፡ 

• ከውል ውጭ የሚደርስ ኃላፊነት ሕግ የመንግስት Aሰራር ግልጽነትና ተጠያቂነት 

በማረጋገጥ በኩል ያለውን ፋይዳ ያብራራሉ፡፡ 
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• መንግስት ሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን በመከላከል በማስቆምና በመጨረሻም ጥሰቱ 

መፈፀሙ ሲረጋገጥ ውጤታማ Eርምት(Iፌክቲቨ ሪሜዴ) ተጎጂው Eንዲያገኝ 

ከማድረግ Aንፃር ከውል ውጭ የሚያደረስ ኃላፊነት ህግ ያለበትን ክፍተቶች Eና 

ሊደረጉ ስለሚገባቸው ማሻሻያዎች ይገልጻሉ፡፡ 

• ህገ መንግስታዊ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጣቸው መብቶች በመጣስ ጉዳት የደረሰበት 

ሰው ለጉዳቱ ኃላፊ ከሆነው ሰው ያለውን ካሣ የማግኘት መብት በውሣኔ Aሰጣጥ 

ሂደት የሚታዩ ችግሮችንና የመፍትሔ ሐሳቦችን ያብራራሉ፡፡ 

• ህገ መንግስቱ ለግል ንብረት ባለቤትነት የሰጠውን Eውቅና የንብረት ህግ ማEቀፎች 

ከዚህ መብት ጋር በተጣጣመ መንገድ ተፈፃሚ ለማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ 

ይገልፃሉ፡፡ 

• በህገመንግስቱ መሬትና የተፈጥሮ ሐብት የመንግስትና የሕዝብ ንብረት ሆነው 

የተደነገጉበትን ምክንያትና የመሬት ባለ ዞታነትና ተጠቃሚነት መብት ህገ መንግስቱ 

ስለሰጠው Eውቅና Eና ጥበቃ ይዘረዝራሉ፡፡ 

• የንብረት ባለቤት የሆነው ሰው በንብረቱ ላይ ስላለው መብትና መንግስት የሌላውን 

ሰው ንብረት ለህዝብ ጥቅም ሲወስድ ስላለበት ተነፃፃሪ ግዴታ Eንደዚሁም በAፈፃፀም 

ሒደት ስለሚታዩ ችግሮችና የመፍትሔ ሐሳቦች ያብራራሉ፡፡ 

• ንብረትን ስለ ማውረስ መብት በህገ መንግስቱ Eውቅና ስለተሰጣቸው የተለያዩ 

የAወራረስ ሥርAቶች ይገልፃሉ፡፡  

• በውርስ ሊተላለፍ ስለሚችሉና ስለማይችሉ መብቶችና መሬትን ባለይዞታነትና 

መሬት የመጠቀም መብት በውርስ ሊተላለፍ ስለሚችልበት ህጋዊ ሁኔታ ያብራራሉ፡፡ 

• የወራሽነት መብት Eና በመውረስ የሚያስፈልግ ችሎታ ህገ መንግስቱ ከተረጋገጠው 

የEኩልነት መብት ጋር ስላለው ተያያዥነትና ትስስር ያብራራሉ፡፡ 

• ቤተሰብ የመመሥረት መብትና የቤተሰብ የህግ ማEቀፎች ከህገ መንግስቱ መርሆችና 

Eሴቶች ጋር Aጣጥሞ ተግባራዊ ለማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ በAፈጻጸም የሚታዩ 

ችግሮችንና የመፍትሄ ሀሳቦችን ይገልጻሉ፡፡ 

• የAስተዳደር ህግ በፌደራልና በክልል Eንደዚሁም ከክልል በታች በተዋቀሩ Aስተዳደር 

Aካላት ወጥቶ ሥራ ላይ የሚውልበት Aግባብና ከሕገ መንግስቱ መሰረታዊ መርሆች 

ጋር ለማጣጣም ስለሚቻልበት ሁኔታ ማብራሪያ ይሰጣሉ፡፡ 
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• ስለ Aስተዳደራዊ ፍትህ Aሰጣጥና የAስተዳዳር መስሪያ ቤት ውሣኔዎች በፍርድ 

ቤቶች ሊታረሙ ስለሚችሉበት ሁኔታ ያብራራሉ፡፡ 

• የፌዴራልና የክልል የግብር ሥልጣንና ስለ ግብር Aጣጣል መርሆች ያብራራሉ፡፡ 

• የፌዴራልና የክልል የግብር የህግ ማEቀፎች ተፈፃሚ በማድረግ ሒደት ስላጋጠው 

ችግሮችና የመፍትሔ ሐሳቦች ይገልፃሉ፡፡ 

• የሕገ መንግስቱ የተደነገጉ የIኮኖሚ ማህበራዊ የባህል ዓላማዎች ከIንቨስትመንትና 

የንግድ ማEቀፎች ያላቸውን ትስስር ይዘረዝራሉ፡፡ 

• የAሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ የሚመለከቱ የሕግ ማEቀፎች ከህገ መንግስቱና ከዓላም 

Aቀፍ ስምምነቶች ጋር በማጣጣም ተግባራዊ ለማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ 

ይገልፃሉ፡፡ 

• የውል ሕግ ድንጋጌዎች በሕገ መንግስቱ ከተደነገገው የነፃነት መብት በህገመንግስቱ 

ከተቀመጠው Iኮኖሚያዊ ዓላማዎች ጋር በተጣጣመ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ 

የሚቻልባቸውን መንገዶች ይዘረዝራሉ፡፡ 

     

ምEራፍ Aንድ 

በወንጀል ፍትህ Aስተዳደር የIፌዲሪ ህገመንግስት መሰረታዊ 
መርሆዎች 

መመግግቢቢያያ  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  የየሉሉዓዓላላዊዊነነትት  መመገገለለጫጫናና  በበAAገገሪሪቱቱ  የየህህጎጎችች  ሁሁሉሉ  

የየበበላላይይ  ህህግግ  የየሆሆነነውው  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበAAገገሪሪቱቱ  EEየየተተሰሰራራባባቸቸውው  ካካሉሉ  መመሠሠረረታታዊዊ  

EEናና  የየሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችናና  ከከፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚያያስስተተሳሳስስረረውው  በበርርካካታታ  

ምምክክንንያያትት  AAለለውው፡፡፡፡    

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከወወንንጀጀልል  ህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ማማለለትትምም  የየወወንንጀጀሎሎቹቹንን  ይይዘዘትትናና    

የየሚሚያያስስከከትትሉሉትትንን  ቅቅጣጣትት  መመጠጠንንናና  ዓዓይይነነትት  በበዝዝርርዝዝርር  ከከሚሚደደነነግግገገውው  የየወወንንጀጀልል  ህህግግናና  ህህጉጉ  

ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆንንበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ከከሚሚደደነነግግገገውው  የየወወንንጀጀልል  የየሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ህህግግ  EEናና  EEነነዚዚህህ  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ተተግግባባራራዊዊ  ከከሚሚያያደደርርጉጉ  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  AAደደራራጃጃጀጀትትናና  AAሰሰራራርር  በበሌሌላላ  
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AAነነጋጋገገርር  ከከወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  ጋጋርር  በበጥጥብብቅቅ  የየሚሚተተሳሳሰሰርርባባቸቸውው  መመሠሠረረታታዊዊ  

ምምክክንንያያቶቶችች  AAሉሉ፡፡፡፡  

በበመመጀጀመመሪሪያያ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎቹቹናና  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  AAሠሠራራርርናና  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመርርሆሆዎዎችችናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣሙሙናና  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሆሆችችንን  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያስስችችልል  ቅቅርርፅፅናና  ይይዘዘትት  ያያላላቸቸውውንን  ህህጎጎችች  

ህህግግ  AAውውጪጪውው  EEንንዲዲያያወወጅጅ  ያያስስገገድድዳዳልል፡፡፡፡    

በበወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  ተተዋዋናናይይ  የየሆሆኑኑ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተደደነነገገጉጉ  መመርርሆሆዎዎችችንን  EEናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

የየተተሰሰጣጣቸቸውው  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነፃፃነነቶቶችች  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚያያከከብብርርናና  

የየሚሚያያስስከከብብርር  EEንንዲዲሆሆንን  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  በበግግልልፅፅ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡11  

በበሌሌላላ  AAነነጋጋገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  በበይይዘዘታታቸቸውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ    

EEንንዲዲሆሆኑኑ  ““ኮኮንንስስቲቲቲቲዩዩሽሽናናልል  ክክሪሪሚሚናናልል  ሎሎውው””  EEንንዲዲታታወወጅጅ  በበማማድድረረግግናና  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  

ሥሥርርዓዓቱቱ  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመሠሠረረትት  ያያደደረረገገ  EEንንዲዲሆሆንን  ለለማማድድረረግግ  

የየሚሚያያስስችችልል  ህህጋጋዊዊ  መመሠሠረረትት  ይይጥጥላላልል፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  የየሚሚሠሠራራባባቸቸውው  

ህህጎጎችችምም  ሆሆነነ  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  AAመመለለካካከከትትናና  የየሥሥራራ  ባባህህልል  በበፊፊትት  ከከነነበበሩሩትት  

ሥሥርርዓዓቶቶችች  የየተተለለየየናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመርርሆሆዎዎችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየታታነነፀፀ  EEንንደደሆሆኑኑ  

ለለማማድድረረግግ  ከከፍፍተተኛኛ  AAስስተተዋዋፅፅOO  ያያበበረረክክታታልል፡፡፡፡    

በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትትምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  የየሚሚወወጡጡ  የየወወንንጀጀልል  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሄሄርር  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚፈፈልልጉጉትትንን  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEይይ  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያስስችችሉሉናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  ለለማማሳሳካካትት  

AAስስፈፈላላጊጊ  የየሆሆነነ  ይይዘዘትት  ያያላላቸቸውው  ዝዝርርዝዝርር  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  EEንንዲዲኖኖራራቸቸውው  ገገዢዢ  ደደንንቦቦችችንን  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህግግ  AAውውጭጭውው  በበየየEEለለቱቱ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችንን  EEያያጠጠናና  የየጎጎደደሉሉትትንን  

EEንንዲዲያያሟሟላላ  መመሻሻሻሻልል  ያያለለበበትትንን  EEንንዲዲያያሻሻሽሽልል  ህህገገ  መመንንግግስስቲቲዊዊ  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡    

የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  በበEEለለትት  ከከEEለለትት  የየሥሥራራ  EEቅቅድድናና  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  በበተተናናጠጠልል  

በበየየAAካካባባቢቢውው  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችችንን  ከከመመከከላላከከልልናና  AAጥጥፊፊዎዎችች  ለለፍፍርርድድ  EEንንዲዲቀቀርርቡቡ  

በበማማድድረረግግ  ሣሣይይወወስስንን  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEዩዩንን  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  

ማማሳሳካካትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማውው  ያያደደረረገገ  የየፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  የየወወንንጀጀልል  ፍፍትትህህ  ስስርርዓዓትት  

ለለማማዋዋቀቀርር  ለለመመገገንንባባትት  ህህጋጋዊዊ  መመሰሰረረትት  ይይጥጥላላልል፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ    የየህህገገ  
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መመንንግግስስቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ለለማማሣሣካካትት  የየሚሚችችልል  የየወወንንጀጀልል  መመከከላላከከልል  የየወወንንጀጀልል  

ምምርርመመራራናና  የየክክስስናና  ፍፍትትሐሐዊዊ  የየፍፍርርድድ  ሂሂደደትት  ለለማማከከናናወወንን  የየሚሚችችልል  ሁሁለለገገብብ  ጥጥናናትት  

EEንንዲዲያያጠጠኑኑ  በበጥጥናናቱቱ  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተ  EEቅቅድድናና  ተተግግባባራራዊዊ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየማማከከናናወወንን  

መመሠሠረረታታዊዊ  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ግግዴዴታታ  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  ግግልልፅፅ  ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡  

  በበAAጠጠቃቃላላይይ  ስስንንመመለለከከተተውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችናና  የየወወንንጀጀልል  ፍፍትትህህ  

ሥሥርርዓዓቱቱ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሠሠረረትት  ያያደደረረገገናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

EEንንዲዲሆሆንን  በበማማድድረረግግናና  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችናና  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  ራራEEይይናና  ግግብብ  ለለማማሳሳካካትት  የየሚሚችችልል  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  EEንንዲዲኖኖራራቸቸውውናና፣፣የየህህግግ  

መመንንግግስስቱቱንን  ግግቦቦችችናና  ዓዓላላማማዎዎችችምም  ለለማማሣሣካካትት  የየሚሚችችልል  ቅቅርርፅፅናና  ይይዘዘትት  EEንንዲዲሁሁምም  

የየማማስስፈፈፀፀምም  AAቅቅምም  EEንንዲዲያያዳዳብብሩሩ  በበማማድድረረግግ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመሠሠረረትት  ይይጥጥላላልል፡፡፡፡  

  

11..11..  የየወወንንጀጀልል  ህህግግናና  የየህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEይይናና  ግግቦቦችች  

    ((ሀሀ))የየወወንንጀጀልል  ህህግግናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEይይናና  ግግቦቦችች  በበጠጠቅቅላላላላውው  

ከከላላይይ  በበመመግግቢቢያያውው  EEንንደደተተገገለለፀፀውው  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎቹቹ  

ሊሊኖኖራራቸቸውው  የየሚሚገገባባውውንን  ቅቅርርፅፅናና  ይይዘዘትት  በበመመወወሰሰንንናና  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  AAሠሠራራርር፣፣  

የየሥሥራራ  ባባህህልልናና  AAመመለለካካከከትት  ገገዥዥ  የየሆሆኑኑ  መመርርሆሆዎዎችችንንናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  በበመመደደንንገገግግ  የየወወንንጀጀልል  

የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  በበሁሁለለተተናናዊዊ  መመልልኩኩ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEንንዲዲሆሆንን  ህህጋጋዊዊ  መመሰሰረረቶቶችችንን  

ይይጥጥላላልል፡፡፡፡  ይይኸኸ  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከዚዚህህ  ሰሰፋፋ  ባባለለ  ገገፅፅታታውው  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  

ሥሥርርዓዓቱቱንን  ጠጠቅቅላላላላ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየሚሚቆቆጣጣጠጠርርበበትትንን  ገገዢዢ  AAስስተተሳሳሰሰቦቦችች  በበውውስስጡጡ  AAካካትትቶቶ  የየያያዘዘ  

mmሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሄሄርር  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  

ያያላላቸቸውውንን  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይ  EEውውንን  ለለማማድድረረግግናና  ያያስስቀቀመመጧጧቸቸውውንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችች  

ለለማማሳሳካካትት  EEንንደደሚሚያያስስችችሉሉ  በበማማመመንን  በበጠጠቅቅላላላላ  AAገገላላለለፅፅ  ያያስስቀቀመመጧጧቸቸውውንን  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  

IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊናና  ማማህህበበራራዊዊ  ቀቀመመሮሮችች  ለለመመግግለለፅፅናና  ለለመመሸሸከከምም  የየሚሚችችሉሉ  ሰሰፋፋፊፊ  መመርርሆሆዎዎችችንንናና  

ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳቦቦችችንን  ያያቀቀፉፉ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  የየያያዘዘ  ሰሰነነድድ  ነነውው፡፡፡፡  

የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየIIትትዮዮጽጽያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  የየግግለለሰሰቦቦችች  መመብብትትናና  

ነነፃፃነነትት  የየተተረረጋጋገገጠጠበበትት  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  በበተተሟሟላላ  

ሁሁኔኔታታ  የየተተከከበበረረባባትት  የየበበለለፀፀገገችች  ፌፌደደራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፖፖብብሊሊክክ  IIትትዮዮጵጵያያንን  
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ለለመመመመሥሥረረትት  ያያላላቸቸውውንን  ራራEEይይ  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያስስችችሉሉ  ናናቸቸውው  ተተብብለለውው  

የየታታመመነነባባቸቸውውናና    

  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ዘዘላላቂቂ  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  ሰሰላላምም  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  

  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ህህዝዝባባዊዊ  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  የየፀፀናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲ  ለለማማስስፈፈንን  

  በበህህግግ  የየበበላላይይነነትትናና  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  ፈፈቃቃድድ  ላላይይ  

የየተተመመሠሠረረተተ  AAንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  ማማህህበበረረሰሰብብናና  AAንንድድ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ለለመመገገንንባባትት    

ያያስስቀቀመመጡጡትትንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግብብ  ለለማማሣሣካካትት  በበማማሰሰብብ  በበተተወወካካዮዮቻቻቸቸውው  

AAማማካካኝኝነነትት  ያያፀፀደደቁቁትትናና  በበልልዩዩ  ሥሥርርዓዓትት  የየታታወወጀጀ  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  መመሰሰረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ቅቅርርፅፅናና  ይይዘዘትት  EEንንደደዚዚሁሁምም  

የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓቱቱ  ሁሁለለገገብብ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ከከላላይይ  የየተተገገለለፀፀውውንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEይይናና  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችች  ለለማማሳሳካካትት  የየሚሚችችልል  መመሆሆንን  የየሚሚገገባባውው  ነነውው፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  ራራEEይይ  EEውውንን  ለለማማድድረረግግናና  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሰሰረረታታዊዊ  ግግብብ  AAድድርርጎጎ  

ያያስስቀቀመመጣጣቸቸውውንን  ዘዘላላቂቂናና  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  ሰሰላላምም  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  

የየሰሰፈፈነነበበትት  ህህዝዝባባዊዊ  መመሰሰረረትት  ያያለለውው  የየፀፀናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመገገንንባባትት  በበሚሚደደረረገገውው  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ውውስስጥጥ  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  ከከባባድድ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ተተልልEEኮኮ  

ቁቁልልፍፍናና  ወወሳሳኝኝ    መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  ህህግግናና  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓቱቱ  ወወሳሳኝኝ  ሚሚናናምም፡፡--  

 በበAAገገራራችችንን  ዘዘላላቂቂናና  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  ሰሰላላምም  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚቻቻለለውው  በበAAገገራራዊዊ  ደደህህንንነነትት  

በበመመንንግግስስትትናና  በበህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  በበግግለለሰሰቦቦችች  ደደህህንንነነትትናና  መመብብትት  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  የየወወንንጀጀልል  

ድድርርጊጊትት  ዝዝግግጅጅቶቶችችናና  ሴሴራራዎዎችችንን  AAስስቀቀድድሞሞ  ለለመመከከላላከከልል  ሲሲቻቻልልናና  ወወንንጀጀሎሎቹቹ  ከከተተፈፈፀፀሙሙ  

AAጥጥፊፊዎዎችችንን  በበህህግግ  ሥሥርርዓዓትት  ተተከከታታትትሎሎ  ለለፍፍርርድድ  ማማቅቅረረብብናና  ለለማማስስቀቀጣጣትት  ሲሲቻቻልል  መመሆሆኑኑ  

ብብዙዙ  ማማብብራራሪሪያያ  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  AAይይደደለለምም፡፡፡፡ 

  በAገራችን የህግ የበላይነትና ልEልና ለማስፈን የመንግስት Aካላት Eና ባለሥልጣናት 

Eንደዚሁም ማናቸውም ሰው የEለት ከEለት ኑሮውን Eና ተግባሩን ህግና ህግን መሰረት 

በማድረግ ለማከናወን የሚችል ሲሆንና ህግን በመጣስ የሌላውን ሰው የሲቪል ሌሎች 

መሰረታዊ መብትና ነፃነት የጣሱ ሰዎች በAገሪቱ Aየተሰራባቸው ባሉ የህግ ማEቀፎች 

መሰረት በዘር፣ቋንቋ፣የፖለቲካ Aቋምና በሌሎች ማህበራዊ Aቋማቸው ምክንያት ልዩነት 

ሣይደረግ ተጠያቂ ማድረግና ተጎጂዎች መብታቸውን በማስከበር ሲችሉና በደረሰባቸው 

ጉዳት ተገቢውን ካሣ ለማግኘት የሚችሉበት የህግ ማEቀፍ ሲኖርና ህጉን የሚተገብር 

የፍትህ ስርዓትና  መገንባት ሲቻል ነው፡፡   



12 
 

  በበAAገገሪሪቱቱ  ህህዝዝባባዊዊ  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  የየፀፀናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመገገንንባባትት  የየመመንንግግስስትት  

AAካካላላትት፡፡  የየመመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣናናትት፣፣  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች፣፣  የየንንግግድድ  ድድርርጅጅቶቶችች፣፣  ሌሌሎሎችች  

ማማህህበበራራትትናና  ማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴውውንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  ሌሌሎሎችች  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሰሰረረትት  በበማማድድረረግግ  የየማማከከናናወወንን  የየዳዳበበረረ  ባባህህልል  

ሲሲያያዳዳብብሩሩናና  የየምምርርጫጫ  ውውድድድድሮሮችች  ጨጨምምሮሮ  ሌሌሎሎችች  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ማማህህበበራራዊዊ  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎችች  ህህግግናና  ሥሥርርዓዓትትንን  መመሰሰረረትት  በበማማድድረረግግ  የየሚሚከከናናወወኑኑ  ሲሲሆሆንን  ነነውው፡፡፡፡    

ይይህህንንንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ህህግግ  የየሚሚጥጥሱሱ  የየመመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣናናትት፣፣  ፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅትት  

AAመመራራሮሮችች፣፣  AAባባሎሎችች  ደደጋጋፊፊዎዎችችናና  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችችንንናና  ሌሌሎሎችች  ህህግግ  ወወለለድድናና  

የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰዎዎችች  በበህህግግ  መመሰሰረረትት  ተተጠጠያያቂቂ  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚችችልል  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  

ማማEEቀቀፍፍናና    የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓትት    ሲሲኖኖርር  ነነውው፡፡፡፡  

  በበAAገገሪሪቱቱ  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  የየተተረረጋጋገገጠጠበበትት  AAንንድድ  የየIIኮኮኖኖሚሚናና  AAንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  

ሥሥርርዓዓትት  ለለመመገገንንባባትት  የየAAገገሪሪቱቱንን  ሰሰላላምምናና  ደደህህንንነነትት  የየሚሚያያናናጉጉ  ከከማማናናቸቸውውምም  33AAኳኳያያ  

የየሚሚፈፈፅፅሙሙ  ጥጥቃቃቶቶችች  ለለመመከከላላከከልል  ሲሲቻቻልል  የየAAገገሪሪቱቱንን  ሰሰላላምምናና  ደደህህንንነነትት  የየሚሚያያናናጉጉ  የየህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  የየሚሚጥጥሉሉ  የየወወንንጀጀልል  ስስራራዎዎችች  ሰሰላላማማዊዊ  ኑኑሮሮ  

የየሚሚያያውውኩኩ  የየተተቀቀባባበበሩሩ  የየሽሽብብርርናና  ሌሌሎሎችች  የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊቶቶችችንን  ውውጤጤታታማማ  በበሆሆነነ  

መመንንገገድድ  ለለመመከከላላከከልል  ሲሲቻቻልልናና  ወወንንጀጀልል  የየተተፈፈፀፀመመ  ጊጊዜዜ  AAጥጥፊፊዎዎችች  ለለፍፍርርድድ  በበማማቅቅረረብብ  

ተተገገቢቢውውንን  ቅቅጣጣትት  EEንንዲዲያያገገኙኙ  ማማድድረረግግ  ሲሲቻቻልል  ነነውው፡፡፡፡    EEነነዚዚህህ  መመሰሰረረታታዊዊ  ነነጥጥቦቦችች  

የየጉጉዳዳዩዩንን  ተተያያያያዥዥነነትት  ለለማማሳሳየየትት  በበAAመመላላካካችችነነትት  ያያቀቀረረቡቡ  ሲሲሆሆንን  ሌሌሎሎችች  በበርርካካታታ  ነነጥጥቦቦችችንን  

በበመመዘዘርርዘዘርር  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓትት  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ራራEEይይ  EEውውንን  በበማማድድረረግግናና  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  ለለማማሣሣካካትት  ያያለለበበትትንን  ከከባባድድ  ኃኃላላፊፊነነትት    ለለማማሳሳየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

    ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEዩዩንንናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  ለለማማሣሣካካትት  በበAAገገሪሪቱቱ  በበተተለለያያየየ  

መመንንገገድድ  የየሚሚከከሰሰቱቱ    የየተተለለያያየየ  ባባህህሪሪ  ባባላላቸቸውው  ተተዋዋናናዮዮችች  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ፣፣  የየተተፈፈጠጠረረናና  ሊሊፈፈፀፀሙሙ  

የየሚሚችችሉሉ  የየተተለለያያዩዩ  ወወንንጀጀሎሎችችንን  መመሰሰረረታታዊዊ  ይይዘዘትት  ባባህህሪሪናና  የየሚሚያያስስከከትትሉሉትትንን  ቅቅጣጣትት  በበተተሟሟላላ  

ሁሁኔኔታታ  የየሚሚዘዘረረዝዝርር  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመሟሟላላትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  EEንንደደዚዚሁሁምም  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  

የየAAፈፈፃፃፀፀምም  ሥሥርርዓዓትት  የየሚሚደደነነግግጉጉ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣሙሙ  የየወወንንጀጀልል  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  መመሟሟላላትት  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  የየህህግግ    ማማEEቀቀፎፎቹቹ  መመሟሟላላትት  ብብቻቻውውንን  

በበቂቂ  ባባለለመመሆሆኑኑ  የየወወንንጀጀልል  ሥሥነነ  ስስርርዓዓትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦቹቹናና  

በበማማሳሳካካትት  በበኩኩልል  ያያላላቸቸውውንን  ፋፋይይዳዳ  በበመመረረዳዳትት  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችንን  ተተግግባባራራዊዊ  

ሊሊያያደደርርጉጉ  የየሚሚችችሉሉ  ለለAAንንድድ  ግግብብ  የየሚሚሰሰሩሩ  ነነገገርር  ግግንን  የየተተለለያያየየ  የየስስራራ  ድድርርሻሻ  EEናና  ኃኃላላፊፊነነትት  
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ያያላላቸቸውው  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትትንን  ማማዋዋቀቀርርናና  የየፍፍትትህህ  AAካካላላቱቱንን    የየማማስስፈፈፀፀምም  ብብቃቃትት    መመገገንንባባትት  

AAለለበበትት፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  AAሁሁንን  ሥሥራራ  ላላይይ  ያያሉሉ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ይይዘዘትት  

የየፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  EEናና  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  AAደደረረጃጃጀጀትት  AAሠሠራራርርናና  AAመመለለካካከከትት  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግቦቦችች  ለለማማሣሣካካትት  የየሚሚያያስስችችሉሉናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ግግብብ  የየትትኩኩረረትት  

ማማEEከከልል  በበማማድድረረግግ  የየታታወወጁጁናና  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየሚሚያያደደርርጉጉ  ናናቸቸውው  ወወይይ??  

የየሚሚለለውውንን  ጥጥያያቄቄ  በበማማንንሣሣትት  ለለጥጥያያቄቄውው  ምምላላሽሽ  ለለመመስስጠጠትት  ግግልልፅፅ  ውውይይይይትት    ማማድድረረግግ  

ያያስስፈፈልልገገናናልል፡፡  
  

((ለለ))  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመሠሠረረታታዊዊ  AAላላማማ፡፡--  

በበህህግግ  ማማEEቀቀፎፎቹቹምም  ሆሆነነ  በበፍፍትትህህ  AAካካላላቱቱ  AAደደረረጃጃጀጀትት  AAሠሠራራርርናና  AAመመለለካካከከትት  ላላይይ  የየሚሚታታዩዩ  

ጉጉድድለለቶቶችች  በበውውይይይይትት  በበዝዝርርዝዝርር  የየሚሚታታዩዩ  ሆሆኖኖ  AAገገሪሪቱቱ  በበፌፌዴዴራራልልናና  በበክክልልልል  የየወወንንጀጀልል  

የየፍፍትትህህ  AAካካላላትትንን  በበማማዋዋቀቀርርናና  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  

በበሚሚጣጣጣጣምም  መመንንገገድድ  ለለማማሻሻሻሻልልናና  የየፍፍትትህህ  AAካካላላቱቱንን  የየማማስስፈፈፀፀምም  AAቅቅምም  ለለመመገገንንባባትት  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  በበማማድድረረግግ  ላላይይ  ትትገገኛኛለለችች፡፡፡፡  በበAAገገሪሪቱቱ  EEየየተተደደረረገገ  ያያለለውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  የየለለውውጥጥ  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ውውጤጤትት  የየሆሆነነውው  የየIIፌፌዲዲሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ከከላላይይ  የየገገለለፅፅናናቸቸውውንን  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  ማማሣሣካካትት  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  መመሆሆኑኑንን  ““የየወወንንጀጀልል  ህህግግ    

ዓዓላላማማ  ለለጠጠቅቅላላላላውው  ጥጥቅቅምም  ሲሲባባልል  የየAAገገሪሪቱቱንን  የየመመንንግግስስትትንን  የየሕሕዝዝቦቦቹቹንን  የየነነዋዋሪሪዎዎቹቹንን  ሰሰላላምም  

ደደህህንንነነትት  ሥሥርርዓዓትት  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  መመጠጠበበቅቅናና  ““ማማረረጋጋገገጥጥ  ነነውው””  በበማማለለትት  በበAAንንቀቀፅፅ  11  

በበመመጀጀመመሪሪያያውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  የየIIፌፌዲዲሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ሕሕግግ    በበጥጥቅቅልል  AAገገላላለለፅፅ  

የየደደነነገገገገውው  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉናና  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ይይዘዘትት  ጠጠቀቀሜሜታታ  

በበዝዝርርዝዝርር  ሲሲታታይይ  ከከላላይይ  የየተተገገለለፀፀውውንን  ህህገገ    መመግግንንስስታታዊዊ  ራራEEይይ  ህህገገ  መመንንገገስስታታዊዊ  ግግቦቦችች  

ማማሣሣካካትት  EEንንቅቅፋፋትት  የየሚሚሆሆኑኑ  ከከባባድድናና  ቀቀላላልል  ወወንንጀጀሎሎችች  የየመመከከላላከከልልናና  ወወንንጀጀልል  ሲሲፈፈፀፀምም  

ጥጥፋፋተተኞኞችች  EEንንዲዲቀቀጡጡ  በበርርካካታታ  ዝዝርርዝዝርር  ጉጉዳዳዮዮችችንን  የየያያዘዘ  ነነውው፡፡፡፡    

የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  11  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  የየተተደደነነገገገገውው  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  

በበዝዝርርዝዝርር  ሲሲተተነነተተንን  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓቱቱ፣፣  

••  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  የየAAገገሪሪቱቱንን  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ሉሉAAላላዊዊነነትት  

የየሚሚጥጥሱሱናና  የየግግዛዛትት  AAንንድድነነትት  በበመመጣጣስስ  AAገገሪሪቱቱ  የየመመከከላላከከያያ  ሀሀይይሏሏንን  የየውውጭጭ  ደደህህንንነነቷቷንን  

በበመመጣጣስስ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችችንን  መመከከላላከከልልናና  ጥጥፋፋተተኞኞችች  EEንንዲዲቀቀጡጡ  በበማማድድረረግግ    
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የየሀሀገገሪሪቱቱንን  ሠሠላላምም  AAገገራራዊዊ  ደደህህንንነነቷቷንን  EEናና  ህህልልውውናናዋዋንን  EEንንደደዚዚሁሁምም  በበሀሀገገሪሪቱቱ    

ማማህህበበራራዊዊ  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  EEናና  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ህህጋጋዊዊ  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  መመጠጠበበቅቅናና  ማማረረጋጋገገጥጥ  

ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን፣፣      

••  በበIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመሠሠረረትት  የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  ይይዘዘውው  AAገገሪሪቱቱንንናና  ክክልልሎሎችችንን  

የየሚሚመመሩሩናና  የየሚሚያያስስተተዳዳድድሩሩ  የየፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  መመንንግግስስትት  ሰሰላላምምናና  ደደህህንንነነትት  

የየሚሚጥጥሱሱ  ወወንንጀጀሎሎችችናና  የየመመንንግግስስትት  የየIIኮኮኖኖሚሚናና  የየገገንንዘዘብብ  ጥጥቅቅሞሞችች  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙናና  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  በበህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱ  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችችንን  በበብብቃቃትት  

በበመመከከላላከከልልናና  AAጥጥፊፊዎዎችች  በበፍፍርርድድ  EEንንዲዲጠጠየየቁቁ  የየማማድድረረግግ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ተተልልEEኮኮናና  

ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን፣፣  

••  በበማማናናቸቸውውምም  የየAAገገሪሪቱቱ  ግግዛዛትት  ክክልልልል  የየሚሚገገኝኝ  የየህህብብረረተተሰሰብብ  ክክፍፍልል  ወወይይምም  ሕሕዝዝብብ  

ሰሰላላማማዊዊ  ኑኑሮሮ  የየሚሚያያውውኩኩ  በበህህዝዝብብ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  የየትትራራንንስስፖፖርርትትናና  መመገገናናኛኛ  የየውውሃሃ  EEናና  

ማማህህበበራራዊዊ  AAገገልልግግሎሎትት  ሰሰጪጪ  ተተቋቋማማትት  ደደህህንንነነትት  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  

ወወንንጀጀሎሎችችንን  መመከከላላከከልል  EEናና  AAጥጥፊፊዎዎችችንን  ለለፍፍርርድድ  የየማማቅቅረረብብ  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት    

መመሆሆኑኑንን፣፣    

••  ሌሌሎሎችች  የየተተፈፈጥጥሮሮናና  የየህህግግ  ሰሰዎዎችች  በበህህይይወወትት  የየመመኖኖርር  መመብብትትናና  ህህልልውውናና  ንንብብረረትት፣፣  

መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  በበመመጣጣስስ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችችንን  የየመመከከላላከከልልናና  AAጥጥፊፊዎዎችችንን  ለለፍፍርርድድ  

የየማማቅቅረረብብ  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንንናና  

••    በበAAገገሪሪቱቱ  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ግግዴዴታታ  የየገገባባችችላላቸቸውውንን  ዓዓላላምም  AAቀቀፍፍ  ህህግግጋጋትት  በበመመተተላላለለፍፍ  

በበAAገገሪሪቱቱ  ወወይይምም  በበሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ሰሰላላምም  ደደህህንንነነትት  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  

ወወንንጀጀሎሎችች  በበመመከከላላከከልልናና  በበህህጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  በበመመቆቆጣጣጠጠርር    መመሠሠረረታታዊዊ  AAላላማማውው  መመሆሆኑኑንን  

በበAAጭጭርርናና  ጥጥቅቅልል  AAገገላላለለፅፅ  የየሚሚደደነነገገግግ  ነነውው፡፡፡፡    

በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  11  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  ሰሰላላምም፣፣  ደደህህንንነነትት፣፣  ሥሥርርዓዓትት፣፣  

መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  የየሚሚሉሉትት  AAገገላላለለፆፆችች  የየየየራራሳሳቸቸውው  ትትርርጉጉምም  EEናና  መመልልEEክክትት  ያያላላቸቸውው  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ራራይይናና  ግግብብ  ለለማማሣሣካካትት  ይይህህንንንን  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንንናና  የየወወንንጀጀልል  

የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  በበተተናናጠጠልል  ሣሣይይሆሆንን  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበጠጠቅቅላላላላውውናና    

EEያያንንዳዳንንዱዱ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ግግብብ  ከከማማሣሣካካትትናና  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  

መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ያያለለውውንን  ፋፋይይዳዳ  ባባገገናናዘዘበበ  መመንንገገድድ  መመረረዳዳትት  መመተተርርጎጎምምናና  

ተተፈፈፃፃሚሚ  ማማድድረረግግ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    
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የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉናና  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦቹቹንን  EEናና  መመሠሠረረታታዊዊ  

ዓዓላላማማውውንን  ለለማማሣሣካካትት  ሁሁለለትት  AAበበይይትት  ተተግግባባራራትት  ውውጤጤታታማማ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ማማከከናናወወንን  

AAለለበበትት፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  ወወንንጀጀልል  ከከመመፈፈፀፀሙሙ  በበፊፊትት  የየቅቅድድመመ  ወወንንጀጀልል  መመከከላላከከልል  ተተግግባባራራትትንን  

መመፈፈፀፀምምናና  ወወንንጀጀልል  በበተተፈፈፀፀመመ  ጊጊዜዜ  በበAAፀፀፋፋ  የየማማሠሠሩሩ  የየወወንንጀጀልል  መመከከላላከከልል  EEርርምምጃጃዎዎችችንን  

መመውውሰሰድድ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEነነዚዚህህንን  ሁሁለለትት  ተተግግባባራራትት  በበርርካካታታ  የየውውጭጭ  ፀፀሐሐፊፊዎዎችች  ((ፕፕሮሮ  AAክክቲቲቨቨ  

ክክራራይይምም  ፕፕራራቬቬንንሽሽንን  EEናና  ሬሬAAክክቲቲቨቨ  ክክራራይይምም  ፕፕራራሴሴንንሽሽንን))  በበማማለለትት  ይይገገልልጿጿቸቸዋዋልል፡፡፡፡  

የየIIፌፌዲዲሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግምም  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ቀቀዳዳሚሚ  ግግብብ  ወወንንጀጀልል  EEንንዳዳይይፈፈፀፀምም  መመከከላላከከልል  

ወወንንጀጀልል  በበተተፈፈፀፀመመ  ጊጊዜዜ  AAጥጥፊፊዎዎችች  ሌሌላላ  ወወንንጀጀልል  ከከመመፈፈፀፀምም  EEንንዲዲታታቀቀቡቡ  ለለሌሌሎሎችች  

ማማስስተተማማሪሪያያ  EEንንደደሆሆኑኑ  ወወይይምም  EEንንዲዲሁሁምም  EEንንዲዲታታረረሙሙ  ማማድድረረግግ  መመሆሆኑኑንን  በበAAንንቀቀፅፅ  11  

ሁሁለለተተኛኛውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  በበግግልልፅፅ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  የየወወንንጀጀልል  መመከከላላከከልል  ተተግግባባራራትትንን  

ውውጤጤታታማማ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለመመፈፈፀፀምም  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  የየጥጥበበቃቃናና  የየፓፓትትሮሮልል  ሥሥራራ  

ህህብብርርተተሰሰቡቡንን  ባባሳሳተተፈፈ  መመንንገገድድ  መመፈፈፀፀምም  AAለለበበትት፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየወወንንጀጀልል  

መመንንስስኤኤዎዎችችንን  የየወወንንጀጀልል  ፈፈፃፃሚሚዎዎቹቹንንናና  የየወወንንጀጀልል  ሰሰለለባባ  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  EEድድሜሜ  ፆፆታታ  

ትትምምህህርርትትናና  ማማህህበበራራዊዊ  ሁሁኔኔታታ  ወወይይምም  በበንንብብረረትት  ላላይይ  ወወንንጀጀሎሎችች  የየሚሚፈፈፀፀሙሙባባቸቸውውንን  

ጊጊዜዜዎዎችች  EEናና  ሥሥፍፍራራዎዎችች  በበበበቂቂ  ሁሁኔኔታታ  መመረረጃጃ  በበማማሰሰባባሰሰብብ  በበመመተተንንተተንንናና  በበማማጥጥናናትት  

ወወንንጀጀሎሎቹቹንን  ለለመመከከላላከከልልናና  ለለመመቀቀነነስስ  የየሚሚያያስስችችሉሉ  የየተተለለያያዩዩ  ሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  የየወወንንጀጀልል  

መመከከላላከከልል  ተተግግባባራራትትንን  በበማማከከናናወወንን  ወወንንጀጀልልንንናና  የየወወንንጀጀልል  ስስጋጋትትንን  ለለመመቀቀነነስስ  ውውጤጤታታማማ  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ማማድድረረግግ  ይይጠጠበበቅቅባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ለለዚዚህህምም  ይይረረዳዳ  ዘዘንንድድ  AAስስተተማማማማኝኝ  የየሆሆነነ  የየወወንንጀጀልል  

መመረረጃጃ  AAያያያያዝዝ  ሥሥርርዓዓትት  መመዘዘርርጋጋትት  መመረረጃጃዎዎቹቹንን  በበሚሚያያሰሰባባስስብብ  በበሚሚያያጠጠናናናና  የየሚሚተተነነትትንን  

የየወወንንጀጀልል  የየመመረረጃጃናና  የየጥጥናናትት  ማማEEከከልል  በበየየAAካካባባቢቢውው  በበክክልልልልናና  በበAAገገርር  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  ማማቋቋቋቋምምናና  

AAገገራራዊዊ  ክክልልላላዊዊናና  AAካካባባቢቢያያዊዊ  ይይዘዘትትናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ያያላላቸቸውው  የየተተለለያያዩዩ  የየወወንንጀጀልል  

መመከከላላከከልል((ስስትትራራቴቴጂጂ))  ስስልልቶቶችችንን  በበመመንንደደፍፍናና  የየድድርርጊጊትት  መመርርሀሀ  ግግብብርር  በበመመቅቅረረፅፅ    ውውጤጤታታማማ  

የየወወንንጀጀልል  መመከከላላከከልል  ተተግግባባርር  ማማከከናናወወንን  ይይጠጠበበቅቅባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡    

ከከላላይይ  ከከተተገገለለፁፁትት  የየቅቅድድመመ  ወወንንጀጀልል  መመከከላላከከልል  ተተግግባባራራትት  በበተተጨጨማማሪሪ  ወወንንጀጀልል  ከከተተፈፈፀፀመመ  

በበኋኋላላ  ፍፍትትሐሐዊዊ  በበሆሆነነ  የየፍፍርርድድ  ሂሂደደትት  AAጥጥፊፊዎዎችች  ጥጥፋፋተተኛኛ  EEንንዲዲባባሉሉናና  የየAAጥጥፊፊዎዎቹቹንን  የየግግልል  

ሁሁኔኔታታ፣፣  የየወወንንጀጀሉሉንን  AAፈፈፃፃፀፀምምናና  የየወወንንጀጀሉሉንን  ከከባባድድነነትትናና  ያያስስከከተተለለውው  ወወይይምም  ሊሊያያስስከከትትልል  

የየነነበበረረውውንን  ጉጉዳዳትት  ያያገገናናዘዘበበ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ለለማማሣሣካካትት  የየሚሚችችልል  ቅቅጣጣትትናና  
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የየጥጥንንቃቃቄቄ  EEርርምምጃጃዎዎችች    ተተፈፈፃፃሚሚ  ማማድድረረግግ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓቱቱ  የየወወንንጀጀልል  

ህህጉጉ  በበተተግግባባርር  ሲሲተተረረጎጎምም  ለለAAጥጥፊፊዎዎቹቹናና  ለለህህብብረረተተሰሰቡቡ  በበማማሣሣየየትት  AAጥጥፊፊዎዎቹቹ  ወወንንጀጀልል  

ከከመመፈፈፀፀምም  EEንንዲዲጠጠነነቀቀቁቁ  ወወንንጀጀልል  የየመመፈፈፀፀምም  ፍፍላላጎጎትትናና  ሀሀሳሳብብ  ያያላላቸቸውው  ሀሀሳሳባባቸቸውውንን  

EEንንዲዲተተውው  በበማማድድረረግግናና  ተተደደጋጋጋጋሚሚ  ወወንንጀጀለለኝኝነነትትንን  በበመመቀቀነነስስ  ወወንንጀጀልልናና  የየወወንንጀጀልል  ስስጋጋትትንን  

ለለመመቀቀነነስስ  የየሚሚጥጥሩሩ  መመሆሆንን  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  

  በበAAጠጠቃቃላላይይ  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  የየተተቀቀናናጀጀናና  ውውጤጤታታማማ  የየወወንንጀጀልል    መመከከላላከከልል  

የየወወንንጀጀልል  ምምርርመመራራ  የየክክስስናና  ሙሙግግትት  በበማማከከናናወወንንናና  AAጥጥፊፊዎዎችች  ለለጥጥፋፋታታቸቸውው  ተተጠጠያያቂቂ  

EEንንደደሆሆኑኑ  በበማማድድረረግግ  የየAAገገሪሪቱቱ    ዘዘላላቂቂ  ሰሰላላምም  ደደህህንንነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትትናና  

ልልEEልልናና  የየተተረረጋጋገገጠጠበበትት  የየፀፀናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመገገንንባባትት  የየተተያያዘዘውውንን  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ግግብብ  ለለማማሣሣካካትትናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEዩዩንን  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  የየተተጣጣለለባባቸቸውውንን  

ከከባባድድ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ኃኃላላፊፊነነትት  ለለመመወወጣጣትት  ጥጥረረትት  ማማድድረረግግ  ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  መመግግቢቢያያ  የየተተገገለለፁፁትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንንናና  የየወወንንጀጀልል  

የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማናና  ግግብብ  ከከሚሚደደነነግግገገውው  ከከወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  11  ድድንንጋጋጌጌ  

ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  AAሁሁንን  ያያሉሉትት  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችናና  የየፌፌዴዴራራልልናና  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየተተዋዋቀቀሩሩ    

የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  AAደደረረጃጃጀጀትት  AAሠሠራራርርናና  AAመመለለካካከከትት  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ራራEEይይናና  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን    የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ለለማማሣሣካካትት  የየሚሚያያስስችችልል  ነነውው  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

22..  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEይይንን  EEውውንን  ለለማማድድረረግግናና    ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  

ለለማማሣሣካካትት  መመሟሟላላትት  EEናና  መመሻሻሻሻልል  ያያለለባባቸቸውው  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት    

AAደደረረጃጃጀጀቶቶችች    AAሠሠራራሮሮችችናና  በበEEለለትት  ከከEEለለትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየሚሚንንፀፀባባረረቁቁ    AAመመለለካካከከቶቶችች  

AAሉሉብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  AAሉሉብብለለውው  የየሚሚያያስስቡቡ  ከከሆሆነነ  በበዝዝርርዝዝርር  ይይግግለለፁፁ??  

  

  11..22  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ    

የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ሕሕግግ  መመሆሆኑኑ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህ  

ሆሆኖኖ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  በበAAገገሪሪቱቱ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ሲሲታታወወጅጅ  

በበመመጀጀመመሪሪያያ  በበፌፌዴዴራራልል  በበክክልልልል  በበማማናናቸቸውውምም  ደደረረጃጃ  የየሚሚገገኝኝ    ማማናናቸቸውውምም    የየመመንንግግስስትት    
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AAካካልል  EEናና    ባባለለሥሥልልጣጣንን    ውውሣሣኔኔ  የየህህገገ    መመንንግግስስቱቱንን    መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆችች  EEሴሴቶቶችችናና  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሚሚያያከከብብርር  መመሆሆንን  AAለለበበትት፡፡፡፡      ማማናናቸቸውውምም  ህህግግ  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል  ወወይይምም  

ስስልልጣጣንን  ውውሣሣኔኔ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየሚሚቃቃረረንን    ከከሆሆነነ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  AAይይኖኖረረውውምም፡፡፡፡    የየIIፌፌዲዲሪሪ  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  የየፌፌዴዴራራልልናና  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየሚሚወወጡጡ  ህህጎጎችች  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትትንን  

ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  ውውሣሣኔኔ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመሆሆንን  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህ  

AAድድርርጎጎ  በበመመደደንንገገግግ  የየተተወወሰሰነነ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኝኝ  

ማማናናቸቸውውምም  ልልማማዳዳዊዊ  AAሠሠራራርር  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመርርሆሆችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  የየማማይይቃቃረረንን  

መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትትናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሚሚቃቃረረንን  ማማንንኛኛውውምም  ልልማማዳዳዊዊ  

AAሠሠራራርር  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑንን  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  ሉሉዓዓላላዊዊነነትት  መመገገለለጫጫናና  የየሀሀገገሪሪቱቱ  

የየበበላላይይ  ህህግግ  በበመመሆሆኑኑ  ማማንንኛኛውውምም  ዜዜጋጋ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች  የየንንግግድድ  

ማማህህበበሮሮችችናና  ሌሌሎሎችች  ማማህህበበራራትት  EEንንዲዲሁሁምም  ባባለለሥሥልልጣጣኖኖቻቻቸቸውው  ሕሕገገመመንንግግስስቱቱንን  የየማማስስከከበበርርናና  

ለለሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተገገዥዥ  የየመመሆሆንን  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ከከተተደደነነገገገገውው  ሥሥርርዓዓትት  ውውጭጭ  በበማማናናቸቸውውምም  AAኳኳኋኋንን  የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  መመያያዝዝ  

የየተተከከለለከከለለ  EEንንደደሆሆነነ  IIትትዮዮጵጵያያ  ያያፀፀደደቀቀቻቻቸቸውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ስስምምምምነነቶቶችች  የየAAገገሪሪቱቱ  ህህግግ  AAካካልል  

መመሆሆናናቸቸውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  መመገገለለጫጫናና  ማማረረጋጋገገጫጫ  መመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ  99  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህ  ሆሆኖኖ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡      

የየIIፌፌዴዴሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ይይዘዘቱቱ  መመገገለለጫጫዎዎቹቹናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

የየተተደደነነገገጉጉ  ክክልልከከላላዎዎቹቹ  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  88((22))ናና  AAንንቀቀፅፅ  99  በበጠጠቅቅላላላላ  AAገገላላለለፅፅ  

ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    ሆሆኖኖምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  99  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየተተደደነነገገገገውውንን  መመርርህህ  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  በበመመደደንንገገጉጉ  ብብቻቻ  ተተግግባባራራዊዊ  AAይይሆሆኑኑምም፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  

የየሚሚከከበበረረውው  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንንናና  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  ለለማማፍፍረረሥሥናና  የየመመንንግግስስትት  

ሥሥልልጣጣንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከተተደደነነገገገገውው  ሥሥርርዓዓትት  ውውጭጭ  ለለመመያያዝዝ  በበዋዋናና  ወወንንጀጀልል  AAድድራራጊጊነነትት  

EEናና  በበሌሌላላ  የየወወንንጀጀልል  ተተካካፋፋይይነነትት  የየሚሚንንቀቀሣሣቀቀሡሡ  የየተተፈፈጥጥሮሮናና  የየህህግግ  ሰሰዎዎችች  በበወወንንጀጀልል  

ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑበበትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ሲሲኖኖርርናና  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  በበማማስስፈፈፀፀምም  

ነነውው፡፡፡፡  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  ሊሊረረጋጋገገጥጥናና  ሊሊከከበበርር  የየሚሚችችለለውው  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  

የየሚሚያያደደርርጉጉ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  EEንንደደዚዚሁሁምም  በበህህገገ  
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መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውውንን  የየግግለለሰሰቦቦችችምም  ሆሆነነ  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  

መመብብትትናና  ነነፃፃነነትት  የየሚሚጥጥስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  የየጎጎደደለለውው    ውውሣሣኔኔ  የየሚሚሰሰጡጡ  የየመመንንግግስስትት  ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  

የየሰሰጧጧቸቸውው  ውውሣሣኔኔዎዎቻቻቸቸውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ባባለለመመሆሆናናቸቸውው  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  EEንንዳዳይይኖኖረረውው  

ስስልልጣጣንን  ባባለለውው  AAካካልል  በበመመወወሰሰንን  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  ባባለለስስልልጣጣናናቱቱ  ለለፈፈፀፀሙሙትት  የየመመብብትት  ጥጥሰሰትትናና  

የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊትት  ተተጠጠያያቂቂ    የየሚሚደደርርግግ  የየተተሟሟላላ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ሲሲኖኖርርናና  ህህጉጉንን  

ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  ሲሲቻቻልል  ነነውው፡፡፡፡    
  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  ለለማማስስፈፈንን  የየሚሚችችለለውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጥጥበበቃቃናና    

ዋዋስስትትናና  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  የየግግለለሰሰቦቦችችናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  መመብብትት  የየሚሚጥጥስስ    

ተተግግባባራራትትንን  የየሚሚፈፈፅፅሙሙ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰዎዎችች  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች  የየንንግግድድ  ማማህህበበሮሮችች  EEናና  

ሌሌሎሎችች  ማማህህበበሮሮችች  EEንንደደዚዚሁሁምም  ባባለለሥሥልልጣጣኖኖቻቻቸቸውው  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑበበትት  

የየተተሟሟላላ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍናና  ህህጉጉንን  የየሚሚተተገገብብርር  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓትት  ሲሲኖኖርር  ነነውው፡፡፡፡    

ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆችች  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችናና  EEሴሴቶቶችች  ጋጋርር  የየሚሚቃቃረረኑኑ  ልልማማዳዳዊዊ  

ድድርርጊጊቶቶችች  በበAAገገሪሪቱቱ  ግግዛዛትት  ክክልልልል  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  EEንንዳዳይይኖኖራራቸቸውው  በበማማድድረረግግ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

የየበበላላይይነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሚሚጥጥሱሱናና  ጉጉዳዳትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  

ልልማማዳዳዊዊ  ድድርርጊጊቶቶችች  የየሚሚፈፈፅፅሙሙ  ሰሰዎዎችች  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያስስችችልል  የየወወንንጀጀልል  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ሲሲኖኖርርናና  ህህጉጉ  በበተተግግባባርር  ላላይይ  ማማዋዋልል  ሲሲቻቻልል  ነነውው፡፡፡፡  
  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትት  EEናና  ልልEEልልናና  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆነነውው  AAገገሪሪቱቱ  

የየዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  የየገገባባቻቻቸቸውውንን  ግግዴዴታታዎዎችች  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ስስምምምምነነቶቶችች  የየሚሚጥጥሱሱናና  

በበAAገገሪሪቱቱ  ግግዛዛትት  ክክልልልል  ጥጥበበቃቃናና  ከከለለላላ  ማማግግኘኘትት  ያያለለባባቸቸውው  የየሌሌሎሎችች  AAገገርር  መመንንግግስስታታትት  ክክብብርር  

መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍናና  AAህህጉጉራራዊዊ  ድድርርጅጅቶቶችች  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም    በበመመጣጣስስ  ወወንንጀጀልል  

የየሚሚፈፈፅፅሙሙ  ድድርርጊጊቶቶችች  በበወወንንጀጀልልነነትት  የየሚሚደደነነግግግግ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ሲሲሟሟላላናና  የየህህግግ  

ማማEEቀቀፍፍ  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  ሲሲቻቻልል  ነነውው፡፡፡፡    
  

በበIIፌፌዲዲሪሪ    የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  በበህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ላላይይ  የየሚሚደደረረጉጉ  

በበተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  ህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰዎዎችች  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  የየሽሽብብርር  የየAAመመፅፅ  ወወንንጀጀሎሎችች  በበዝዝርርዝዝርር  

በበመመደደንንገገግግ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ሥሥርርዓዓትት  ውውጭጭ  ሥሥልልጣጣንን  ለለመመያያዝዝናና  መመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንን  

በበሀሀይይልልናና  በበAAመመፅፅ  ለለመመገገልልበበጥጥ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችች  ከከባባድድ  ቅቅጣጣትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  

መመሆሆናናቸቸውውንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ህህግግጋጋትትንንናና  AAገገሪሪቱቱ  የየገገባባቸቸውውንን  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  
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ስስምምምምነነትት    በበመመጣጣስስ  በበሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ክክብብርር  ጥጥቅቅምምናና  መመብብትት  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ድድርርጊጊቶቶችችንን  

የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትየየሚሚያያስስከከትትሉሉወወንንጀጀሎሎችችመመሆሆናናቸቸውውንን  በበግግልልፅፅ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውውንን  መመብብቶቶችች  የየሚሚጥጥሱሱ  ጎጎጅጅ  ልልማማዳዳዊዊ  

ድድርርጊጊቶቶችች  የየሚሚፈፈፅፅሙሙ  ሰሰዎዎችች  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚያያደደርርጉጉ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማካካተተትት    

የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓትትናና  በበAAገገራራዊዊ  ደደህህንንነነትት  ላላይይ  ወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊቶቶችችንን  

ለለመመፈፈፀፀምም  የየሚሚደደረረጉጉ  ሙሙከከራራዎዎችች  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊቶቶችች  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  EEነነዚዚህህንን  

ወወንንጀጀሎሎችች  ለለመመፈፈፀፀምም  የየተተደደረረጉጉ  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውው  የየመመሰሰናናዳዳትት  ተተግግባባራራትትንንናና  ግግዙዙፍፍነነትት  

የየሌሌላላቸቸውውንን  የየመመሰሰናናዳዳትት  ተተግግባባራራትት  መመፈፈፀፀምም  በበወወንንጀጀልል  ህህግግ  AAንንቀቀፅፅ  2266  ከከተተደደነነገገገገውው  

ጠጠቅቅላላላላ  መመርርህህ  በበልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  የየወወንንጀጀልል  ኃኃላላፊፊነነትትንን  የየሚሚያያስስከከትትሉሉወወንንጀጀሎሎችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  

በበግግልልፅፅ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉበበህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓትትማማስስከከበበርር  ዓዓላላማማ  ያያደደረረጉጉትት  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማካካተተትት  የየታታወወጀጀ  ነነውው፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  EEነነዚዚህህንን  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  የየበበላላይይነነትት  ልልEEልልናና  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ዓዓላላማማ  ያያላላቸቸውውንን  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ    ተተግግባባራራዊዊ  በበማማድድረረግግ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  

የየበበኩኩላላቸቸውውንን  ኃኃላላፊፊነነትት  ለለመመወወጣጣትት  የየማማያያቁቁርርጥጥ  ጥጥረረትት  ማማድድረረግግ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡    

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  በበህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱ  EEናና  በበመመንንግግስስትትናና  በበAAገገራራዊዊ  ጥጥቅቅሞሞችች  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  

ወወንንጀጀሎሎችች  ከከሌሌሎሎችች  ወወንንጀጀሎሎችች  የየሚሚለለዩዩባባቸቸውው  መመሠሠረረታታዊዊ  ባባህህሪሪዎዎችች  AAሉሉ  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

22..  በበህህገገ  መመንንግግስስትትናና  በበAAገገራራዊዊ  ደደህህንንነነትትናና  ጥጥቅቅምም  ላላይይ  ወወንንጀጀልል  ለለመመፈፈፀፀምም  የየሚሚደደረረጉጉ  

ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውውንን  ግግዙዙፍፍነነትት  የየሌሌላላቸቸውው  የየመመሰሰናናዳዳትት  ተተግግባባራራትት  የየወወንንጀጀልል  ኃኃላላፊፊነነትትናና  

ቅቅጣጣትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  መመደደንንገገጉጉ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  ከከማማረረጋጋገገጥጥ  AAንንፃፃርር  ተተገገቢቢነነትት  AAለለውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

  

11..33  የየመመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትትንን  የየማማክክበበርር  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ      

ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችችናና    ነነፃፃነነቶቶችች  ከከሰሰውው    ልልጅጅ  ተተፈፈጥጥሮሮ    የየመመነነጩጩ    የየማማይይጣጣሱሱናና  የየማማይይገገፈፈፉፉ    

መመሆሆናናቸቸውውንን  የየህህገገ    መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1100((11))  መመሠሠረረታታዊዊ    መመርርህህ  ሆሆኖኖ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

በበAAገገሪሪቱቱ    የየዜዜጎጎችች፣፣  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  የየህህዝዝቦቦችች    ሰሰብብዓዓዊዊናና    ዴዴሞሞክክራራሲሲዊዊ    መመብብቶቶችች    

የየሚሚከከበበሩሩ    ስስለለመመሆሆኑኑ    በበመመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህነነትት  የየተተደደነነገገገገ  ከከመመሆሆኑኑምም  በበላላይይ  በበማማንንኛኛውውምም  
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ደደረረጃጃ  የየሚሚገገኝኝ  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትትናና  የየክክልልልል  ህህግግ  AAውውጭጭ  ሕሕግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚናና  የየዳዳኝኝነነትት  

AAካካልል  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ምምEEራራፍፍ  ሶሶስስትት  በበተተካካተተቱቱ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትትናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነፃፃነነቶቶችች  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ግግዴዴታታ  ያያለለባባቸቸውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1133  ((11))  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ምምEEራራፍፍ  ሶሶስስትት  የየተተዘዘረረዘዘሩሩትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  EEናና  መመሰሰረረታታዊዊ    ነነፃፃነነቶቶችች  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበተተናናጠጠልል  ብብቻቻቸቸውውንን  ሣሣይይሆሆንን  IIትትዮዮጵጵያያ  ከከተተቀቀበበለለቻቻቸቸውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  

የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትት  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ስስምምምምነነቶቶችች  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  

ሰሰነነዶዶችችናና  መመርርሆሆችች  ጋጋርር  በበተተጣጣጣጣመመ  መመንንገገድድ  መመተተርርጎጎምም  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

በበግግልልፅፅ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

የየተተሰሰጣጣቸቸውውንን  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነፃፃነነቶቶችች  AAለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  

ልልምምድድ  ህህግግጋጋትት፣፣  AAገገራራቱቱ  ካካፀፀደደቀቀቻቻቸቸውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  EEናና  AAህህጉጉራራዊዊ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  

ስስምምምምነነቶቶችች  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  IIትትዮዮጵጵያያ  AAባባልል  የየሆሆነነችችባባቸቸውው  የየተተባባበበሩሩትት  መመንንግግስስታታትትናና  

የየAAፍፍሪሪካካ  ህህብብረረትት  ያያወወጧጧቸቸውው  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ሰሰነነዶዶችችናና  መመርርሆሆችች  ጋጋርር  በበሚሚጣጣጣጣምም  

መመንንገገድድ  መመተተርርጎጎምምናና  ተተግግባባራራዊዊ  የየማማድድረረግግ  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለበበትት፡፡፡፡    

መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትትናና  ስስምምምምነነቶቶችች  

ይይዘዘታታቸቸውው፣፣  የየተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ወወሰሰናናቸቸውውናና  ባባህህሪሪያያቸቸውው  የየተተዘዘረረዘዘሩሩትትንን  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  

በበAAገገሪሪቱቱ  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  EEንንዲዲከከበበሩሩናና  EEንንዲዲተተገገበበሩሩ  ለለማማድድረረግግ  በበዋዋነነኛኛነነትት    AAራራትት  ጠጠቅቅላላላላናና  

መመሠሠረረታታዊዊ  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  ስስለለመመሆሆኑኑህህገገመመንንግግስስመመንንግግስስቱቱናናበበዚዚህህ  ዙዙሪሪያያ  

ከከተተደደረረጉጉ  ጥጥናናቶቶችች  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

ይይኸኸውውምም፡፡--    

••  የየመመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታ፣፣  

••  የየመመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማስስከከበበርርናና  የየመመጠጠበበቅቅ  ግግዴዴታታ፣፣  

••  የየመመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማሟሟላላትትናና    

••  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማቀቀላላጠጠፉፉ  ግግዴዴታታዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

((ሀሀ))  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

የየመመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታ  ከከዝዝቅቅተተኛኛ  EEርርከከንን  EEስስከከ  ከከፍፍተተኛኛውው  EEርርከከንን  

ድድረረስስ  ያያሉሉ  የየፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  ህህግግ  AAውውጭጭ  ህህግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚናና  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካላላትት፣፣  
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የየመመንንግግስስትት  ባባለለሥሥልልጣጣኖኖችችናና  ሠሠራራተተኞኞችች  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውውንን  

መመብብቶቶችች  ከከመመጣጣስስ  በበመመታታቀቀብብ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  በበማማክክበበርር  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  ተተግግባባራራቸቸውውንን  

የየሚሚያያከከናናውውኑኑ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  በበየየደደረረጃጃውው  ያያሉሉ  የየመመንንግግስስትት  

ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  EEናና  የየመመንንግግስስትት  ሠሠራራተተኞኞችች  ያያላላቸቸውውንን  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነትት  መመከከታታ  

በበማማድድረረግግ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ከከመመጣጣስስ  EEንንዲዲታታቀቀቡቡ  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚቻቻልልበበትት  AAንንደደኛኛውው  መመንንገገድድ  

የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነትት  በበመመጠጠቀቀምም  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥስስቶቶችችንን  

በበወወንንጀጀልልነነትት  የየሚሚፈፈርርጅጅ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበማማውውጣጣትትናና  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  ተተፈፈፃፃሚሚ  

ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበመመንንግግስስትትናና  በበዜዜጎጎችች  መመካካከከልል  ባባለለውው  የየቀቀጥጥታታ  ግግንንኙኙነነትት  

((ቨቨርርቲቲካካልል  ሪሪሌሌሽሽንንሺሺፕፕ))  የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAላላግግባባብብናና  ከከህህግግ  ውውጭጭ  

በበመመጠጠቀቀምም  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥስስቶቶችችንን    የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትናና  ሀሀላላፊፊነነትት  

የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  ድድርርጊጊቶቶችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበመመደደንንገገግግናና  የየህህጉጉንን  ድድንንጋጋጌጌ  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  

በበወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  EEንንዲዲፈፈፀፀምም  በበማማድድረረግግ  መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  የየማማክክበበርር    

ግግዴዴታታውውንን  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  ለለመመወወጣጣትት  የየሚሚችችልልበበትት  በበAAሳሳማማሚሚ  ቅቅጣጣትት  የየታታጀጀበበ  AAንንደደኛኛውው  

መመንንገገድድ  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  የየመመንንግግስስትት  ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  AAላላግግባባብብ  

ሥሥልልጣጣናናቸቸውውንን  በበመመጠጠቀቀምምናና  የየተተሰሰጣጣቸቸውውንን  የየሥሥራራ  ኃኃላላፊፊነነትት  ባባለለመመወወጣጣትት  

የየሚሚፈፈፅፅሟሟቸቸውውንን  የየመመብብትት  ጥጥስስቶቶችች  በበወወንንጀጀልልነነትት  በበመመፈፈረረጅጅናና  የየወወንንጀጀልል  ቅቅጣጣትት  በበመመጣጣልል  

መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  ህህግግጋጋትት  ያያለለበበትትንን  ሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት    መመውውሰሰድድ  ያያለለበበትትንን  AAንንደደኛኛውውንን  EEርርምምጃጃ  የየወወሰሰደደ  

መመሆሆኑኑንን  ያያረረጋጋግግጣጣልል፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  የየህህጉጉ  መመኖኖርር  ብብቻቻውውንን  ህህጉጉ  በበተተግግባባርር  ላላይይ  ስስለለማማዋዋልል  

ማማረረጋጋገገጫጫ  ሊሊሆሆንን  ስስለለማማይይችችልል  የየዚዚህህ  AAይይነነትት  ዓዓላላማማናና  ግግብብ  ያያላላቸቸውውንን  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ሊሊያያሳሳኩኩትት  የየሚሚፈፈልልጉጉትትንን  ግግብብ  ከከግግምምትት  ውውስስጥጥ  ባባስስገገባባ  መመንንገገድድ  መመተተረረጎጎምምናና  

ተተፈፈፃፃሚሚ  ማማድድረረግግ  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነውው፡፡፡፡    

((ለለ))  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማስስከከበበርርናና  የየመመጠጠበበቅቅ  ግግዴዴታታ  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  በበሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነቶቶችች  የየተተደደነነገገጉጉ  መመሠሠረረታታዊዊ  

መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችች  በበመመንንግግስስትት  AAካካላላትትናና  ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  ሠሠራራተተኞኞችች  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  

በበማማናናቸቸውውምም  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰውውናና  ህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰውው  መመከከበበርር  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  በበተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰዎዎችች  

የየጎጎንንዮዮሽሽ  የየEEርርስስ  በበርርስስ  ግግንንኙኙነነትት  AAንንዱዱ  የየሌሌላላውውንን  መመብብትት  የየሚሚጥጥስስባባቸቸውው  የየተተለለያያዩዩ  
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ገገፅፅታታዎዎችች  AAሉሉ፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  ማማክክበበሩሩናና  የየመመንንግግስስትት  ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  

ሠሠራራተተኞኞችች  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰውው  በበሚሚገገኙኙ  ጊጊዜዜ  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑበበትት  ሥሥርርዓዓትት  

በበመመዘዘርርጋጋቱቱ  ብብቻቻ  በበAAገገሪሪቱቱ  ግግዛዛትት  ክክልልልል  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነፃፃነነቶቶችች  

ገገቢቢራራዊዊነነትት  ማማረረጋጋገገጥጥ  AAይይቻቻልልምም፡፡፡፡  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትት  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  

መመብብቶቶችች  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  ሊሊከከበበሩሩ  የየሚሚችችሉሉትት  ሰሰዎዎችች  ባባላላቸቸውው  የየEEርርስስ  በበርርስስ  የየጎጎንንዮዮሽሽ    

ግግንንኙኙነነትት  AAንንደደኛኛውው  የየሌሌላላውውንን  መመብብትት  EEንንዲዲያያከከብብሩሩ  ለለማማስስገገደደድድ  ሲሲቻቻልል  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸምም  

በበመመሆሆኑኑ  መመንንግግስስትት  በበጎጎንንዮዮሽሽ    ባባሉሉ  የየሰሰዎዎችች  ግግንንኙኙነነትት  ማማንንኛኛውውምም  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰውው  EEናና  

የየህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰዎዎችች  የየሌሌላላውውንን  መመብብትትናና  ነነፃፃነነትት  EEንንዳዳይይጥጥሱሱ  የየመመጠጠበበቅቅናና  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትትንን  

የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  

የየሚሚወወጣጣውው  AAስስፈፈላላጊጊውውንን  የየህህግግ  የየAAስስተተዳዳደደርርናና  ሌሌሎሎችች  EEርርምምጃጃዎዎችች  በበመመውውሰሰድድ  EEንንደደሆሆነነ  

በበተተለለያያዩዩ  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ስስምምምምነነቶቶችች  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

መመንንግግስስትት  በበግግዛዛትት  ክክልልሉሉ  ውውስስጥጥ  የየሚሚኖኖሩሩናና  የየዜዜጎጎችችንን  በበህህይይወወትት  የየመመኖኖርር  መመብብትት  የየAAካካልል  

ደደህህንንነነትት  መመብብትት  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  መመብብትት  EEናና  ሌሌሎሎችች  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችችናና  

ማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታውውንን  የየሚሚወወጣጣውው  መመብብቶቶቹቹንን  የየሚሚጥጥሱሱ  ድድርርጊጊቶቶችችንን  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትናና  

ኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበመመደደንንገገግግ  መመሆሆኑኑንን  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  

የየሲሲቪቪልልናና  የየፖፖለለቲቲካካ  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  AAፈፈፃፃፀፀምም  የየሚሚከከታታተተለለውው  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  

ኮኮሚሚቴቴ  በበተተለለያያየየ  ጊጊዜዜ  በበሰሰጠጠውው  ሙሙያያዊዊ  AAስስተተያያየየትት  ተተገገልልጿጿልል፡፡፡፡  በበነነባባራራዊዊ  EEውውነነታታውው  

የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  ጥጥስስቶቶችችንን  ((ክክሪሪሚሚናናልልናናይይዝዝ))  ማማድድረረግግ  መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  

የየመመጠጠበበቅቅናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታውውንን  የየሚሚፈፈፅፅምምበበትት  AAይይነነተተኛኛውው  መመንንገገድድ  መመሆሆኑኑንን  በበንንድድፈፈ  

ሀሀሳሳባባዊዊ  ትትንንታታኔኔዎዎችች  ሳሳይይሆሆንን  ተተግግባባራራዊዊ  ማማስስረረጃጃዎዎችችንን  በበማማቅቅረረብብ  ለለማማስስረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

መመንንግግስስትት  በበሰሰዎዎችች  መመካካከከልል  ባባለለውው  የየጎጎንንዮዮሽሽ  ግግንንኙኙነነትት  AAንንደደኛኛውው  የየሌሌላላውውንን  መመብብትት  

EEንንዳዳይይጥጥስስ  የየመመከከላላከከልልናና  የየጥጥበበቃቃ  ሥሥራራ  የየመመሥሥራራትትናና  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥስስቶቶችችንን  በበወወንንጀጀልል  

የየሚሚያያስስቀቀጡጡ  መመሆሆኑኑንን  በበዝዝርርዝዝርር  በበመመደደንንገገግግናና  በበወወንንጀጀልል  የየሚሚያያስስጠጠይይቁቁ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  ቅቅጣጣትት  

ጥጥስስትት  የየፈፈፀፀሙሙ  ግግለለሰሰቦቦችች  EEናና  ህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰዎዎችች  ተተጠጠያያቂቂ  EEንንደደሆሆኑኑናና  ተተገገቢቢውውንን  ቅቅጣጣትት  

EEንንዲዲቀቀጡጡ  ማማድድረረግግ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትት  የየተተጣጣለለበበትትንን  

ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  የየመመጠጠበበቅቅናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታውውንን  የየሚሚወወጣጣበበትት  AAይይነነተተኛኛውው  መመንንገገድድ  

መመሆሆኑኑንንመመብብቶቶቹቹንን  የየሚሚጥጥሱሱ  ድድርርጊጊቶቶችችንን  ወወንንጀጀሎሎችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበግግልልፅፅ  ደደንንግግጓጓልል  ፡፡፡፡    
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ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስናናየየውው  የየተተለለያያዩዩ  ወወንንጀጀሎሎችችንን  የየፈፈፀፀሙሙ  ሰሰዎዎችች  በበAAድድረረሻሻቸቸውው  ባባለለመመገገኘኘታታቸቸውው  

ምምስስክክሮሮችች  ባባለለመመቅቅረረባባቸቸውውናና  ውውጤጤታታማማ  ምምርርመመራራ  በበማማድድረረግግ  AAጥጥጋጋቢቢ  ማማስስረረጃጃ  

ባባለለመመሰሰባባሰሰቡቡ  ምምክክንንያያትት  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  ሳሳይይሆሆኑኑ  በበሚሚቀቀርርባባቸቸውው  ጉጉዳዳዮዮችች  መመንንግግስስትት  

ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  በበመመወወጣጣትት  በበኩኩልል  ድድክክመመትት  ያያለለበበትት  

መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያመመለለክክቱቱ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓትት  የየውውድድቀቀትት  መመጠጠኑኑንን  

መመቀቀነነስስናና  የየውውጤጤታታማማነነትት  መመጠጠኑኑንን  በበማማሳሳደደግግ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታውውንን  

በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  EEንንዲዲወወጣጣ  የየበበኩኩላላቸቸውውንን  AAስስተተዋዋጽጽOO  ማማድድረረግግ  AAለለበበትት፡፡፡፡  

 

ሐሐ..    ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየሟሟሟሟላላትትናና  የየማማፋፋጠጠንን  ግግዴዴታታ፣፣EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

 መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  AAስስመመልልክክቶቶ  ያያለለበበትትንን  ግግዴዴታታ  የየሚሚወወጣጣውው  ሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብቶቶችችንን  በበማማክክበበርርናና  በበማማስስከከበበርር  ብብቻቻ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  በበየየወወቅቅቱቱ  EEየየጨጨመመረረ  

የየሚሚሄሄድድ  በበጀጀትት  በበመመመመደደብብ  የየተተለለያያዩዩ  መመሰሰረረተተ  ልልማማቶቶችችንን  በበመመገገንንባባትት  የየIIኮኮኖኖሚሚ  

ማማህህበበራራዊዊናና  የየባባህህልል  መመብብቶቶችችንን  የየማማሟሟላላትት  ግግዴዴታታ  EEንንዳዳለለበበትት  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  4411  

ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  33  EEናና  AAንንቀቀጽጽ  8899  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችናና  AAገገሪሪቱቱ  ካካጸጸደደቀቀችችውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፉፉ  

የየIIኮኮኖኖሚሚ  ማማህህበበራራዊዊናና  የየባባህህልል  መመብብቶቶችች  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ለለመመረረዳዳትት  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  መመንንግግስስትት  ለለIIንንቨቨስስትትመመንንትት  ለለስስራራ  ፈፈጠጠራራ  ምምቹቹ  ሁሁኔኔታታ  

የየሚሚፈፈጥጥርር  ፖፖሊሊሲሲንን  በበማማውውጣጣትትናና  ህህጎጎችችንን  በበመመቅቅረረጽጽ  የየዜዜጎጎችችንን  ስስራራ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  

የየማማፋፋጠጠንን  ((ፋፋሲሲሊሊቴቴትት))  የየማማድድረረግግ  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡  

መመንንግግስስትት  ከከፍፍተተኛኛ  በበጀጀትት  በበመመመመደደብብ  የየኤኤሌሌክክትትሪሪክክ፣፣  የየስስልልክክ  የየመመንንገገድድ  መመሰሰረረትት  ልልማማትት  

በበመመገገንንባባትት  የየዜዜጎጎቹቹንን  ፍፍላላጎጎትት  ለለማማሟሟላላትት  የየሚሚያያደደርርገገውው  ጥጥረረትት  ከከፍፍተተኛኛ  ነነውው፡፡፡፡    መመንንግግስስትት  

ሌሌሎሎችች  የየትትምምህህርርትት  የየጤጤናና  AAገገልልግግሎሎትት  EEናና  የየንንጹጹህህ  ውውሃሃ  AAገገልልግግሎሎትት  ለለሁሁሉሉምም  ለለማማዳዳረረስስ  

በበሚሚያያደደርርገገውው  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማሟሟላላትት  ግግዴዴታታውውንን  ለለመመወወጣጣትት  

AAይይችችልልምም፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  ከከፍፍተተኛኛ  በበጀጀትት  በበመመመመደደብብ  የየዘዘረረጋጋቸቸውው  መመሰሰረረተተ  ልልማማትት  AAውውታታሮሮችች  

የየትትምምህህርርትት  የየጤጤናናናና  ንንጹጹህህ  ውውሃሃ  AAገገልልግግሎሎትት  ሰሰጭጭ  ተተቋቋማማትት  የየሚሚያያበበላላሹሹ  የየሚሚበበክክሉሉናና  

የየሚሚያያፈፈርርሱሱ  የየሽሽብብርር  ወወንንጀጀሎሎችችናና  ሌሌሎሎችች  ተተራራ  የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊቶቶችችንን  መመከከላላከከልልናና  

AAጥጥፊፊዎዎችች  በበህህግግ  ተተጠጠያያቂቂ  ማማድድረረግግ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየሟሟሟሟላላትት  ግግዴዴታታውውንን  በበተተሟሟላላ  

ሁሁኔኔታታ  መመወወጣጣትት  የየሚሚያያደደርርገገውውንን  ጥጥረረትት  የየሚሚያያግግዘዘውው  EEርርምምጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  
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የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  የየህህዝዝብብ  AAገገልልግግሎሎትት  ሰሰጭጭ  የየመመሰሰረረተተ  ልልማማትት  AAውውታታሮሮችች  የየትትምምህህርርትት  የየጤጤናና  

የየውውሃሃናና  ሌሌሎሎችች  ተተቋቋማማትት  ላላይይ  የየሚሚፈፈጸጸሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችች  ላላይይ  AAሳሳማማሚሚ  ቅቅጣጣትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  

ወወንንጀጀሎሎችች  መመሆሆኑኑንን  በበግግልልጽጽ  በበማማወወጅጅ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየሟሟሟሟላላትት  ግግዴዴታታውውንን  

ለለመመወወጣጣትት  ለለሰሰራራቸቸውው  መመሰሰረረታታዊዊ  ልልማማቶቶችች  የየህህግግ  ጥጥበበቃቃ  መመስስጠጠትት  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓቱቱ  ህህጉጉንን  በበተተሟሟላላ  መመንንገገድድ  በበማማስስፈፈጸጸምም  የየህህብብረረተተሰሰቡቡንን  AAገገልልግግሎሎትት  

የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ማማስስከከበበርርናና  ማማረረጋጋገገጥጥ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ከከህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  ጥጥብብቅቅ  ቁቁርርኝኝትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ 

ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡ 

መመ..    ለለሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰትትናና  ጥጥብብቅቅ  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትት    

መመንንግግስስትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትት  ያያለለበበትትንን  ሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርር፣፣  ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችችንንናና  የየማማስስከከበበርርናና  የየማማሟሟላላትት  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  

ለለመመወወጣጣትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶቹቹንን  የየሚሚጥጥሱሱ  የየተተለለያያዩዩ  ድድርርጊጊቶቶችች  ወወንንጀጀልል    መመሆሆናናቸቸውውንን  

የየሚሚዘዘረረዝዝርር  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ማማወወጅጅ  AAስስፈፈላላጊጊ  መመሆሆኑኑንንናና  ወወንንጀጀሉሉ  ህህጉጉምም  ተተፈፈጻጻሚሚ  መመሆሆንን  

EEንንዳዳለለበበትት  ከከላላይይ  ተተገገልልጿጿልል፡፡፡፡  ከከላላይይ  የየተተገገለለጸጸውው  AAጠጠቃቃላላይይ  ሁሁኔኔታታ  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  AAገገሪሪቱቱ  

ካካለለፈፈችችባባቸቸውው  የየታታሪሪክክ  ሂሂደደቶቶችችናና  በበጅጅምምላላናና  በበተተቀቀነነባባበበረረ  መመንንገገድድ  ሲሲፈፈጸጸሙሙ  የየቆቆዩዩ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብትት  ጥጥሰሰቶቶችች  ህህገገ  ወወጥጥ  EEስስርር  ቶቶርርቸቸርር  ያያለለ  ፍፍርርድድ  ግግድድያያ  በበመመፈፈፀፀምም  ወወንንጀጀሎሎችች  በበቂቂ  

ትትምምህህርርትት  በበመመውውሰሰድድ  AAሁሁንን  ባባለለውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ስስርርዓዓትት  EEንንዳዳይይፈፈጸጸሙሙ  ጥጥብብቅቅ  

ማማስስጠጠንንቀቀቂቂያያ  ለለመመስስጠጠትት  ጥጥሰሰቶቶቹቹ  በበተተፈፈጸጸሙሙምም  ጊጊዜዜ  ፈፈጻጻሚሚዎዎቹቹንን  ያያለለምምንንምም  የየክክስስ  

ማማቅቅረረቢቢያያ  ጊጊዜዜ  ገገደደብብ  ተተጠጠያያቂቂ  EEንንዲዲሆሆኑኑ  ለለማማድድረረግግናና  በበይይቅቅርርታታናና  በበምምህህረረትት  ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  

የየማማይይታታለለፉፉ  መመሆሆኑኑንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ግግልልጽጽ  ድድንንጋጋጌጌ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  2288  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  IIትትዮዮጵጵያያ  ባባፀፀደደቀቀቻቻቸቸውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  

ስስምምምምነነትትናና  በበጦጦርርነነትት  ጊጊዜዜ  በበቆቆሰሰሉሉናና  በበተተማማረረኩኩ  ወወታታደደሮሮችች  በበስስቪቪልል  ህህዝዝብብናና  የየስስቪቪልል  

ተተቋቋሞሞችች  ላላይይ  የየሚሚፈፈጸጸሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችችንን  የየሚሚደደነነግግጉጉትት  የየጄጄነነቨቨ  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ስስምምምምነነቶቶችችናና  

ፕፕሮሮቶቶኮኮሎሎችችናና  ሌሌሎሎችች  ስስምምምምነነቶቶችች  EEናና  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ህህግግ  ለለወወንንጀጀልልነነትት  የየተተደደነነገገጉጉትትየየወወንንጀጀልል  

ህህጉጉ    የየይይርርጋጋ  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  የየማማይይገገድድባባቸቸውውናና  ማማንንኛኛውውምም  AAካካልል  በበምምህህረረትት  ወወይይምም  በበይይቅቅርርታታ  

ሊሊያያልልፏፏቸቸውው  የየማማይይችችሉሉ  EEንንደደሆሆኑኑ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

••  በበሰሰውው  ልልጅጅ  ላላይይ  የየሚሚፈፈጸጸሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችች  ((ccrriimmeess  aaggaaiinnsstt  hhuummaanniittyy))  

••  የየሰሰውው  ዘዘርር  የየማማጥጥፋፋትት  ወወንንጀጀልል  ((ggeennoocciiddee))  
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••  ያያለለፍፍርርድድ  የየሞሞትት  ቅቅጣጣትት  EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ//  ((ssuummmmaarryy  eexxeeccuuttiioonn))  

••  በበAAስስገገዳዳጅጅ  ሰሰውውንን  መመሰሰወወርር  ((ffoorrcceedd  ddiissaappppeeaarraannccee))  

• IIሰሰብብዓዓዊዊ  የየድድብብደደባባ  ድድርርጊጊቶቶችች  ((ttoorrttuurree)) 

የየሚሚፈፈጽጽሙሙ  ሰሰዎዎችች  ላላይይ  የየሚሚቀቀርርብብ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  በበይይርርጋጋ  EEንንደደማማይይታታገገድድናና  በበማማናናቸቸውውምም  

AAካካልል  ውውሳሳኔኔ  በበምምህህረረትት  ወወይይምም  በበይይቅቅርርታታ  የየማማይይታታለለፍፍ  መመሆሆኑኑንን  በበግግልልጽጽ  በበመመደደንንገገግግ  

ለለEEነነዚዚህህ  ወወንንጀጀሎሎችች  ከከሌሌሎሎችች  ወወንንጀጀሎሎችች  በበተተለለየየ  ሁሁኔኔታታ  ጥጥብብቅቅ  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትንን  

ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ስስለለ  ወወንንጀጀልል  ክክስስ  የየይይርርጋጋ  ገገደደብብ  ስስለለ  ምምህህረረትትናና  

ይይቅቅርርታታ  የየተተደደነነገገጉጉትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችናና  ከከዚዚያያ  በበኃኃላላ  በበፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየወወጡጡ  

የየይይቅቅርርታታናና  የየምምህህረረትት  AAዋዋጆጆችች  ከከEEነነዚዚህህ  ወወንንጀጀሎሎችች  AAንንዱዱንን  በበፈፈጸጸመመውው  ሰሰውው  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  

የየማማይይኖኖራራቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓቱቱ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብAAዊዊ  

መመብብትት  ህህግግጋጋትትናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጥጥብብቅቅ  ተተጠጠያያቂቂነነትትንን  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  መመሆሆናናቸቸውው  

የየተተደደነነገገጉጉትት  ወወንንጀጀሎሎችች  ከከመመፈፈጸጸማማቸቸውው  በበፊፊትት  ለለመመከከላላከከልል  ትትኩኩረረትት  ሰሰጥጥቶቶ  መመስስራራትት  

ይይኖኖርርባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  EEነነዚዚህህ  ወወንንጀጀሎሎችች  ሲሲፈፈጸጸሙሙ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየደደነነገገገገውውንን  

ጥጥብብቅቅ  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ትትኩኩረረትት  ሰሰጥጥተተውው  ተተግግባባርርናና  ግግዴዴታታቸቸውውንን  መመወወጣጣትት  

AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  

የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ዝዝርርዝዝርር  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችምም  የየEEነነዚዚህህንን  ወወንንጀጀሎሎችች  ዝዝርርዝዝርር  ይይዘዘትት  የየሚሚደደነነግግጉጉ  EEናና  

የየሚሚያያስስቀቀጡጡትትንን  ቅቅጣጣትት  AAይይነነትትናና  መመጠጠንን  የየሚሚወወስስኑኑ  መመሆሆንን  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  

AAዲዲሱሱ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጥጥብብቅቅ  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ያያስስከከትትላላሉሉ  የየተተባባሉሉትትንን  

ወወንንጀጀሎሎችች  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚዘዘረረዝዝርር  ነነውው  ወወይይ??  የየሚሚለለውው  ጥጥያያቄቄ  በበትትኩኩረረትት  መመታታየየትት  

AAለለበበትት፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ፣፣  

••  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ህህጎጎችችንን  በበመመጣጣስስ  የየሚሚፈፈጸጸሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችች  በበማማለለትት  በበዝዝርርዝዝርር  የየደደነነገገጋጋቸቸውውንን  

ወወንንጀጀሎሎችች  EEናና  ሌሌሎሎችች  ሰሰውውንን  AAስስገገድድዶዶ  መመስስወወርርናና  በበሰሰውው  AAካካልል  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  ስስለለማማድድረረስስ  

የየተተደደነነገገጉጉ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ወወንንጀጀሎሎቹቹ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ህህግግጋጋትት  ያያላላቸቸውውንን  ይይዘዘትት  የየሚሚካካተተትት  

መመሆሆኑኑንን  መመመመርርመመርር  ያያስስፈፈልልጋጋልል፣፣  

••  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  በበሰሰውው  ልልጅጅ  ላላይይ  የየሚሚፈፈጸጸሙሙ  

ወወንንጀጀሎሎችች  //ክክረረይይምምስስ  AAጌጌንንስስትት  ሂሂማማኒኒቲቲ))  ተተብብለለውው  የየሚሚፈፈረረጁጁ  ድድርርጊጊቶቶችችንን  ራራሱሱንን  የየቻቻለለ  

ወወንንጀጀልል  በበማማድድረረግግ  የየሚሚዘዘረረዝዝርርናና  ቅቅጣጣትት  የየሚሚደደነነግግግግ  ሆሆኖኖ  AAናናገገኘኘውውምም፡፡፡፡  
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በበAAጠጠቃቃላላይይ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበAAገገላላለለጽጽ  የየሚሚታታዩዩ  ጉጉድድለለቶቶችችምም  ሆሆኑኑ  በበግግልልጽጽ  በበወወንንጀጀልልነነትት  

ያያልልተተደደነነገገጉጉ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጥጥብብቅቅ  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትት  EEንንደደሚሚያያስስከከትትሉሉ  በበልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  

የየደደነነጋጋገገቸቸውው  ወወንንጀጀሎሎችች  ባባህህሪሪናና  ይይዘዘትት  በበመመረረዳዳትት  AAጥጥፊፊዎዎችች  ሊሊጠጠየየቁቁበበትት  የየሚሚችችሉሉበበትትንን  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  መመወወሰሰንንናና የየህህግግ  ማማEEቀቀፉፉንን  ተተግግባባራራዊዊ  ማማድድረረግግ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  AAደደራራ  

ኃኃላላፊፊነነትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተጥጥሎሎበበታታልል፡፡፡፡  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ሊሊደደረረጉጉ  የየሚሚገገባባቸቸውውንን  ማማሻሻሻሻዎዎችች  

ለለህህግግ  AAውውጭጭውው  የየማማመመላላከከትት  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታውውንን  ለለመመወወጣጣትት  በበማማሰሰብብ  የየደደነነገገጋጋቸቸውው  

የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጠጠቅቅላላላላ  ባባህህሪሪናና  ይይዘዘትት  ያያብብራራሩሩ??  

22..  መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታውውንን  ኃኃላላፊፊነነትት  ለለመመወወጣጣትት  በበማማሰሰብብ  

የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጠጠቅቅላላላላ  ባባህህሪሪናና  ይይዘዘትት  ይይግግለለጹጹ??  

  

11..44  ህህገገ  መመንንግግስስትትናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመርርሆሆችች  

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ማማለለትትምም  መመሰሰረረታታዊዊ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

((ሰሰብብስስታታንንቲቲቪቪሎሎውው))  የየወወንንጀጀልል  የየስስነነ  ስስርርዓዓትትናና  የየማማስስረረጃጃ  ህህግግ  ይይዘዘትትናና  ቅቅርርጽጽ  የየሚሚወወሰሰኑኑናና  

ገገዥዥ  የየሆሆኑኑ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመርርሆሆችችንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ህህግግ  AAውውጭጭውው  

በበዝዝርርዝዝርር  የየሚሚያያውውጃጃቸቸውው  የየወወንንጀጀልል  ህህግግማማEEቀቀፎፎችች  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሆሆቹቹ  ላላይይ  

የየተተመመሰሰረረቱቱናና  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጠጠሙሙ  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበማማረረጋጋገገጥጥ  ህህጎጎቹቹንን  

EEንንዲዲያያውውጅጅ  የየሚሚያያስስገገድድዱዱ  ገገዥዥ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  የየወወንንጀጀልል  

መመርርሆሆችችንን  በበማማስስቀቀመመጥጥ  በበAAገገሪሪቱቱ  ወወጥጥተተውው  ስስራራ  ላላይይ  የየሚሚውውሉሉ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEንንደደሆሆኑኑ  ((ኮኮንንስስቲቲቲቲዩዩሽሽናና  ክክረረሚሚናናልል  ሎሎውው))  EEንንዲዲኖኖርር  ለለማማድድረረግግናና  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ያያለለሆሆነነ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍናና  ድድንንጋጋጌጌ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነቱቱ  ስስልልጣጣንን  ባባለለውው  AAካካልል  

EEንንዲዲመመረረመመርር  መመሰሰረረትት  የየሚሚሆሆኑኑ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ይይኸኸምም  የየIIፌፌዴዴሪሪ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  በበAAገገሪሪቱቱ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  ለለማማስስፈፈንን  EEናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ገገደደብብ  ያያለለበበትት  የየመመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንን  EEንንዲዲኖኖርር  ለለማማድድረረግግ  ከከሚሚጠጠቀቀምምባባቸቸውው  ስስልልቶቶችች  

AAንንደደኛኛውው  ነነውው፡፡፡፡  

 የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትትምም  የየፌፌዴዴራራልልንንምም  ሆሆነነ  የየክክልልሎሎችችንን  ስስልልጣጣንን  የየሚሚገገድድቡቡ  EEናና  በበፅፅኑኑ  

ሊሊከከበበሩሩናና  ሊሊተተገገበበሩሩ  የየሚሚገገባባቸቸውው  መመሰሰረረታታዊዊ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመርርሆሆችች  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  
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ምምEEረረፍፍ  ሶሶስስትት  ውውስስጥጥ  በበተተለለያያዩዩ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ስስርር  ዝዝርርዝዝራራቸቸውው  EEናናገገኛኛቸቸዋዋለለንን፡፡፡፡  በበዚዚህህ  

ክክፍፍልል  ሁሁሉሉንንምም  ሳሳይይሆሆንን፣፣  

••  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  

••  በበAAንንድድ  ወወንንጀጀልል  በበድድጋጋሜሜ  ያያለለመመጠጠየየቅቅናና  ያያለለመመቀቀጣጣትት  መመርርህህ  

••  የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ  

••  የየሰሰብብዓዓዊዊነነትት  መመርርህህናና  IIሰሰብብዓዓዊዊ  AAያያያያዝዝናና  ቅቅጣጣትት  መመከከልልከከልል  

የየሚሚሉሉትት  መመርርሆሆችች  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  የየተተካካተተቱቱበበትትንን  AAግግባባብብናና  የየEEነነዚዚህህ  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሆሆችች  ይይዘዘትት  ትትርርጉጉምምናና  ጠጠቀቀሜሜታታ  በበAAጭጭሩሩ  EEንንመመለለከከታታለለንን፡፡፡፡  

11..44..11  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  

የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደ  ኃኃላላ  የየማማይይሰሰራራ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግገገውው  መመርርህህ  

ተተያያያያዥዥነነትት  ያያላላቸቸውው  ቢቢሆሆንንምም  ሁሁለለቱቱምም  AAንንድድናና  ተተመመሳሳሳሳይይ  AAይይደደሉሉምም  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

በበAAንንቀቀጽጽ  2222  ““የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ተተመመልልሶሶ  የየማማይይሰሰራራ  ስስለለመመሆሆኑኑ””  በበሚሚልል  ርርEEስስ  ስስርር  የየደደነነገገገገ  

ሲሲሆሆንን  ይይህህ  ድድንንጋጋጌጌ  ከከላላይይ  የየተተገገለለጹጹትትንን  ሁሁለለትት  ተተያያያያዥዥነነትት  ያያላላቸቸውው  ጽጽንንሰሰ  ሀሀሳሳቦቦችች  

የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌውው  በበውውስስጡጡ  የየህህጋጋዊዊነነትትንን  መመርርህህ  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

ወወደደኃኃላላ  የየማማይይሰሰራራ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብናና  የየድድንንጋጋጌጌውው  መመልልEEክክትት  

ከከEEርርሱሱ  የየሰሰፋፋ  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

ሀሀ..    የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  

የህጋዊነት መርህ” Nulla ponena sine lege” ከሚለው የላቲን  ቃል የተወሰደ 

በAሁኑ ወቅት የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  በበበበርርካካታታ  AAገገሮሮችች  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓትት  

የየሚሚመመሩሩበበትትናና  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ጥጥብብቅቅናና  EEውውቅቅናና  ያያለለውው  መመርርህህ  ነነውው፡፡፡፡  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  

መመሰሰረረታታዊዊ  ይይዘዘትት  ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  የየተተከከሰሰሰሰበበትትንን  ድድርርጊጊትት  በበተተፈፈፀፀመመበበትት  ጊጊዜዜ  ድድርርጊጊቱቱንን  

መመፈፈጸጸሙሙ  ወወይይምም  ድድርርጊጊቱቱንን  AAለለመመፈፈጸጸሙሙ  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ህህግግ  ከከሌሌለለ  

በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  ሊሊሆሆንንናና  ሊሊቀቀጣጣ  AAይይገገባባውውምም  የየሚሚልል  ነነውው፡፡፡፡  AAንንድድንን  ሰሰውው  ሆሆነነ  ብብሎሎ  

ወወይይምም  በበቸቸልልተተኝኝነነትት  AAንንድድ  ድድርርጊጊትት  ፈፈጽጽመመሀሀልል  ወወይይምም  መመፈፈጸጸምም  የየሚሚገገባባህህንን  

AAልልፈፈጽጽምምክክምም  ብብሎሎ  ለለመመክክሰሰስስናና  በበወወንንጀጀልል  EEንንዲዲቀቀጣጣ  ለለማማድድረረግግ  የየሰሰውውየየውውንን  ድድርርጊጊትት  

ወወይይምም  ተተዓዓቅቅቦቦ  በበወወንንጀጀልልነነትት  የየሚሚፈፈርርጅጅናና  የየወወንንጀጀልል  ቅቅጣጣትት  የየሚሚደደነነግግግግ  AAስስቀቀድድሞሞ  የየታታወወጀጀ  

ህህግግ  መመኖኖርር  AAለለበበትት፡፡፡፡  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  AAስስቀቀድድሞሞ  የየተተደደነነገገገገ  የየህህግግ  ክክልልከከላላ  ሳሳይይኖኖርር  

የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ሊሊኖኖርር  AAይይገገባባምም  የየሚሚለለውውንን  ሀሀሳሳብብ  ያያራራምምዳዳልል፡፡፡፡ 
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የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  በበIIፌፌዴዴሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀጽጽ  2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  

ፓፓራራግግራራፍፍ  ““ማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ሲሲቀቀርርብብበበትት  የየተተከከሰሰሰሰበበትት  ድድርርጊጊትት  

በበተተፈፈጸጸመመበበትት  ጊጊዜዜ  ድድርርጊጊቱቱንን  መመፈፈጸጸሙሙ  ወወይይምም  AAለለመመፈፈፀፀሙሙ  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑ  በበህህግግ  

ካካልልተተደደነነገገገገ  በበስስተተቀቀርር  ሊሊቀቀጣጣ  AAይይችችልልምም””  በበማማለለትት  በበግግልልጽጽ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ድድንንጋጋጌጌ  AAንንድድ  ድድርርጊጊትት  መመፈፈጸጸምም  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑንንናና  የየወወንንጀጀልል  ቅቅጣጣትት  የየሚሚያያስስከከትትልል  

መመሆሆኑኑ  በበህህግግ  AAስስቀቀድድሞሞ  ካካልልተተደደነነገገገገ  AAንንድድ  ሰሰውው  ወወንንጀጀልል  ፈፈጽጽመመሀሀልል  ብብሎሎ  መመክክሰሰስስናና  

ለለቅቅጣጣትት  የየማማይይቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  

ይይኽኽ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርህህ  መመንንግግስስትት  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትናና  ኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  

የየAAገገርር  የየመመንንግግስስትትንን  የየህህብብረረተተሰሰብብንን  EEናና  የየኗኗሪሪዎዎችችንን  ሰሰላላምም  ደደህህንንነነትት  ስስርርዓዓትት  መመብብትትናና  

ጥጥቅቅምም  የየሚሚጥጥሱሱ  ድድርርጊጊቶቶችችንን  ይይዘዘትትናና  የየሚሚያያስስከከትትሉሉትትንን  የየወወንንጀጀልል  ቅቅጣጣትት  AAይይነነትትናና  መመጠጠንን  

የየሚሚዘዘረረዝዝርር  ህህግግ  የየማማውውጣጣትትናና  ለለህህብብረረተተሰሰቡቡ  AAስስቀቀድድሞሞ  የየማማሳሳወወቅቅ  ግግዴዴታታ  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  

AAካካትትቶቶ  የየያያዘዘ  ነነውው፡፡፡፡  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  ወወንንጀጀልልንን  ከከመመከከላላከከልል  AAንንፃፃርርናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ግግብብ  

ከከማማሳሳካካትት  ከከፍፍተተኛኛ  ጠጠቀቀሜሜታታ  AAለለውው፡፡፡፡  

መመንንግግስስትት  የየወወንንጀጀልል  ኃኃላላፊፊነነትት  ቅቅጣጣትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  ድድርርጊጊቶቶችችንን  ወወይይምም  AAልልድድርርጊጊቶቶችችንን  

በበህህግግ  ሲሲደደነነግግግግናና  ሲሲያያውውጅጅ  ህህብብረረተተሰሰቡቡ  ወወንንጀጀልል  የየሆሆነነውውንንናና  ወወንንጀጀልል  ያያልልሆሆነነውውንን  ጥጥፋፋትት  

ለለመመለለየየትት  ይይችችላላልል፡፡፡፡    ማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  ድድርርጊጊቱቱንን  ከከመመፈፈጸጸሙሙ  በበፊፊትት  ደደጋጋግግሞሞ  EEንንዲዲያያስስብብናና  

ወወንንጀጀልል  ከከመመፈፈጸጸምም  ተተገገቢቢውውንን  ጥጥንንቃቃቄቄ  EEንንዲዲያያደደርርግግ  በበማማድድረረግግ  ወወንንጀጀልልንን  ይይከከላላከከላላልል፡፡፡፡    

የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ወወንንጀጀልል  EEንንዳዳይይፈፈጸጸምም  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየመመከከላላከከያያ  መመንንገገድድ  ስስለለ  ወወንንጀጀሎሎችችናና  

ስስለለቅቅጣጣታታቸቸውው  AAስስቀቀድድሞሞ  ማማስስጠጠንንቀቀቂቂያያ  መመስስጠጠትት  መመሆሆኑኑንን  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  AAንንቀቀጽጽ  11  

ሁሁለለተተኛኛውው  ፓፓረረግግራራፍፍ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  AAስስቀቀድድሞሞ  ህህጉጉንን  ሳሳይይወወጣጣ  AAንንድድ  

ሰሰውው  መመክክሰሰስስናና  መመቅቅጣጣትት  የየማማይይቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  በበመመደደንንገገግግ  በበመመንንግግስስትት  ላላይይ  ግግዴዴታታ  

ይይጥጥላላልል፡፡፡፡  

ከከላላይይ  ከከተተገገለለጸጸውው  በበተተጨጨማማሪሪ  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  በበዳዳኞኞችች  ((ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች))  ስስልልጣጣንን  ላላይይ  

ገገደደብብ  የየሚሚጥጥልልበበትት  ገገፅፅታታ  AAለለውው፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  ዳዳኞኞችች  AAንንድድንን  ድድርርጊጊትት  ወወይይምም  AAለለድድርርጊጊትት  

በበህህግግ  ክክልልከከላላ  በበተተደደረረገገበበትት  ድድርርጊጊትት  ጋጋርር  ተተመመሳሳሳሳይይ  ነነውው  በበማማለለትት  ወወንንጀጀልልነነቱቱ  በበግግልልጽጽ  

ያያልልተተደደነነገገገገውውንን  ድድርርጊጊትት  ወወይይምም  AAልልድድርርጊጊትት  በበፈፈጸጸሙሙ  ሰሰዎዎችች  ላላይይ  የየጥጥፋፋተተኝኝነነትትናና  የየቅቅጣጣትት  

ውውሳሳኔኔ  መመሳሳለለፍፍ  የየማማይይችችሉሉ  መመሆሆናናቸቸውውንን  AAካካትትቶቶ  የየያያዘዘ  መመርርህህ  ነነውው፡፡፡፡  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉ  

ዳዳኞኞችች  በበማማመመሳሳሰሰልል  ህህግግ  መመተተርርጎጎምምናና  መመወወሰሰንን  የየሚሚችችሉሉ  ሲሲሆሆንን  በበወወንንጀጀልል  ጉጉዳዳይይ  የየህህጋጋዊዊነነትት  
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መመርርህህ  በበማማመመሳሳሰሰልል  ወወንንጀጀልል  መመፍፍጠጠርር  AAይይችችልልምም  የየሚሚለለውውንን  ሀሀሳሳብብ  የየሚሚያያካካትትትትናና  ዳዳኞኞችች  

በበግግልልጽጽ  ወወንንጀጀልልነነቱቱ  ያያልልተተደደነነገገገገውው  ድድርርጊጊትት  ወወይይምም  AAልልድድርርጊጊትት  ያያልልፈፈጸጸመመንን  ሰሰውው  

መመቅቅጣጣትት  የየሌሌለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

ከከላላይይ  የየገገለለጽጽናናቸቸውውንን  መመሰሰረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችች  ያያካካተተተተውውናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  2222  ንንUUስስ  

AAንንቀቀጽጽ  11  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ፓፓረረግግራራፍፍ  የየተተካካተተተተውው  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  ዝዝርርዝዝርር  ይይዘዘትት  

በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀጽጽ  22  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  EEስስከከ  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  ተተደደንንግግጎጎ  EEናናገገኘኘዋዋለለንን፡፡፡፡  

ሆሆኖኖምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርህህናና  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  AAሰሰመመልልክክቶቶ  የየሚሚነነሱሱናና  

የየሚሚያያከከራራክክሩሩ  ነነጥጥቦቦችች  EEንንዳዳሉሉ  መመገገንንዘዘብብ  ይይገገባባልል፡፡፡፡    

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  ““ድድርርጊጊቱቱንን  መመፈፈጸጸሙሙ  ወወይይምም  AAለለመመፈፈጸጸሙሙ  

ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑ  በበህህግግ  ካካልልተተደደነነገገገገ  በበስስተተቀቀርር””  የየሚሚለለውው  AAገገላላለለጽጽ  AAስስመመልልክክቶቶ  የየሚሚነነሳሳውው  

ጥጥያያቄቄ  ነነውው፡፡፡፡  ምምንን  ዓዓይይነነትት  ህህግግ??  የየሚሚለለውውንን  ነነጥጥብብ  በበተተመመለለከከተተ  ““በበህህግግ  ካካተተደደነነገገገገ  

በበስስተተቀቀርር””??  የየሚሚለለውው  AAገገላላለለጽጽ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበግግልልጽጽ  ባባይይደደነነገገግግምም  በበሌሌሎሎችች  AAዋዋጆጆችች  

ወወይይምም  ደደንንቦቦችች  ድድርርጊጊቱቱ  ወወይይምም  AAለለደደርርጊጊቱቱ  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑ  ከከተተደደነነገገገገናና  ቅቅጣጣትት  ከከተተመመለለከከተተ  

AAዋዋጅጅንን  ወወይይምም  የየደደንንቡቡንን  ተተፈፈጻጻሚሚ  መመሆሆንን  የየለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀጽጽ  33  

የየተተደደነነገገገገ  በበመመሆሆኑኑ  ለለችችግግሩሩ  ግግማማሸሸ  መመፍፍትትሄሄ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡    

ሆሆኖኖምም  AAንንድድ  ድድርርጊጊትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑንን  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትንን  

EEንንደደሚሚያያከከትትልል  ተተገገልልፆፆ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉናና  በበሌሌሎሎችች  AAዋዋጆጆችች  በበወወንንጀጀልልነነትት  ባባይይደደነነገገግግ  

ድድርርጊጊቱቱንን  የየፈፈጸጸመመ  ሰሰውው  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  ይይሆሆናናልል  ወወይይስስ  AAይይሆሆንንምም??    

AAንንድድ  ድድርርጊጊትት  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየልልምምድድ  ህህግግናና  AAገገሪሪቱቱ  በበፀፀደደቀቀቻቻቸቸውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ስስምምምምነነትት  

ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑ  ተተደደንንግግጎጎ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ወወይይምም  በበሌሌላላ  AAዋዋጅጅ  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑ  ሳሳይይደደነነገገግግ  

ቢቢቀቀርር  ድድርርጊጊቱቱንን  የየፈፈጸጸመመውው  ሰሰውው  በበወወንንጀጀልል  ይይጠጠየየቃቃልል  ወወይይስስ  AAይይጠጠየየቅቅምም??  የየሚሚሉሉትት  

ነነጥጥቦቦትት  በበሚሚገገባባ  መመመመርርመመርርናና  ምምላላሽሽ  ማማግግኘኘትት  ያያለለባባቸቸውው  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

ከከላላይይ  የየተተገገለለጹጹትት  መመሰሰረረታታዊዊ  ነነጥጥቦቦችች  በበEEኛኛ  AAገገርር  ከከነነበበሩሩ  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ጋጋርር  ማማየየትት  

ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  በበቀቀይይ  ሽሽብብርር  ወወንንጀጀልል  የየተተከከሰሰሱሱ  ባባለለስስልልጣጣናናትት  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበግግልልጽጽ  

ባባይይሽሽርርምም  በበፀፀረረAAብብዮዮተተኞኞችች  ላላይይ  ነነፃፃ  EEናና  AAብብዮዮታታዊዊ  EEርርምምጃጃ  መመውውሰሰድድ  የየሚሚፈፈቅቅድድ  AAዋዋጅጅ  

በበደደርርግግ  ታታውውጆጆ  ስስለለነነበበርር  በበድድርርጊጊታታችችንን  በበህህጉጉ  ስስለለሆሆነነ  በበወወንንጀጀልል  ልልንንጠጠየየቅቅ  AAይይገገባባምም  የየሚሚልል  

መመከከራራከከሪሪያያ  AAንንስስተተውው  ነነበበርር፡፡፡፡  
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በበሌሌላላ  በበኩኩልል  የየኤኤፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀጽጽ  2288  በበሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርር  ላላይይ  የየሚሚፈፈጸጸምም  

ወወንንጀጀልል  የየይይርርጋጋ  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  የየማማይይገገድድበበውው  በበማማናናቸቸውውምም  AAካካልል  በበይይቅቅርርታታ  ወወይይምም  

በበምምህህረረትት  የየማማይይታታለለፍፍ  ወወንንጀጀልል  EEንንደደሆሆነነ  በበግግልልጽጽ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  

በበሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርር  ላላይይ  የየሚሚፈፈጸጸምም  ወወንንጀጀልል  ዝዝርርዝዝርር  ይይዘዘትት  ምምንን  EEንንደደሆሆነነ  AAይይደደነነገገግግምም፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  ወወንንጀጀልል  ናናቸቸውው  የየተተባባሉሉ  ድድርርጊጊቶቶችች  መመፈፈጸጸምም  በበዓዓለለምም  

AAቀቀፍፍ  ህህግግ  መመሰሰረረትት  ተተጠጠያያቂቂ  EEንንደደሆሆነነ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ቢቢቀቀርርብብ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  2222  

ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  ““በበህህግግ  ካካልልተተደደነነገገገገ  በበስስተተቀቀርር””  የየሚሚለለውውንን  AAገገላላለለጽጽ  ያያሟሟላላልል??  ወወይይስስ  

AAያያሟሟለለምም??  የየሚሚሉሉትት  ነነጥጥቦቦችች በበዝዝርርዝዝርር  ማማየየትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  

ለለ..    የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደ  ኃኃላላተተመመልልሶሶ  የየማማይይሰሰራራ  መመሆሆኑኑ  

ከከህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  ጋጋርር  ተተያያያያዥዥነነትት  ያያለለውው  ሌሌላላውው  መመርርህህ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደ  ኃኃላላ  ሄሄዶዶ  

ህህጉጉ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  ሊሊሰሰራራ  AAይይገገባባውውምም  የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸ  መመርርህህ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ    

ህህግግ  ሆሆኖኖ  ከከወወጣጣ  በበኃኃላላ  በበሚሚፈፈጽጽሙሙ  ድድርርጊጊቶቶችች  ወወይይምም  AAለለድድርርጊጊቶቶችች  ላላይይ  ብብቻቻ  ተተጠጠቃቃሽሽ  

EEንንደደተተፈፈፃፃሚሚ  ሊሊሆሆንን  የየሚሚገገባባውው  መመሆሆኑኑንን  ““pprroossppeeccttiivvee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ccrriimmiinnaall  llaaww””  

የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡  ህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  ተተግግባባራራዊዊ  ሊሊሆሆንንናና  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  ሊሊኖኖረረውው  የየሚሚችችለለውው  

መመሰሰረረታታዊዊ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  //ssuubbssttaannttiivvee  ccrriimmiinnaall  llaaww//  ከከመመውውጣጣታታቸቸውው  

በበፊፊትት  በበተተፈፈጸጸሙሙ  ድድርርጊጊቶቶችች  ወወይይምም  AAለለድድርርጊጊቶቶችች  ላላይይ  ተተፈፈፃፃሚሚ  EEንንዳዳይይሆሆኑኑ  የየሚሚከከለለክክልል  

የየህህግግ  ገገደደብብ  ነነውው፡፡፡፡  የየዚዚህህ  መመርርህህ  ይይዘዘትትናና  ተተግግባባራራዊዊ  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  

2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  ሁሁለለተተኛኛውው  ፓፓራራግግራራፍፍናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  

22  ተተደደንንግግጎጎ  EEናናገገኛኛዋዋለለንን፡፡፡፡  

የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ    መመርርህህ  AAንንድድ  የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊትት  የየፈፈጸጸመመ  ሰሰውው  ወወንንጀጀሉሉንን  በበፈፈጸጸመመበበትት  ጊጊዜዜ  

የየነነበበረረውው  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ከከሚሚደደነነግግገገውው  ቅቅጣጣትት  የየከከበበደደ  ቅቅጣጣትት  የየሚሚደደነነግግግግ  AAዲዲስስ  የየወወንንጀጀልል  

ህህግግ  ወወይይምም  ሌሌላላ  AAዋዋጅጅ  ወወይይምም  ደደንንብብ  ወወጥጥቶቶ  ስስራራ  ላላይይ  በበዋዋለለበበትት  ጊጊዜዜ  ተተከከስስሶሶ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆኖኖ  

ቢቢገገኝኝምም  EEንንኳኳንን  ወወንንጀጀሉሉንን  በበፈፈጸጸመመበበትት  ጊጊዜዜ  ስስራራ  ላላይይ  የየነነበበረረውው  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ከከሚሚደደነነግግገገውው  

ቅቅጣጣትት  በበላላይይ  ሊሊቀቀጣጣ  EEንንደደማማይይገገባባውው  በበመመደደንንገገግግ  የየመመንንግግስስትትንን  ስስልልጣጣንን  የየሚሚገገድድብብ  ነነውው፡፡፡፡  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  ሁሁለለተተኛኛ  ፓፓረረግግራራፍፍ  ““EEንንዲዲሁሁምም  ወወንንጀጀሉሉ  

በበተተፈፈጸጸመመበበትት  ጊጊዜዜ  ለለወወንንጀጀሉሉ  ተተፈፈጻጻሚሚ  ከከነነበበረረውው  ቅቅጣጣትት  ጣጣሪሪያያ  በበላላይይ  የየከከበበደደ  ቅቅጣጣትት  

በበማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  ላላይይ  AAይይወወስስንንምም””  በበሚሚልል  AAገገላላለለጽጽ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደኃኃላላ  ተተመመልልሶሶ  

የየማማይይሰሰራራ  መመሆሆኑኑንን  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  
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  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ህህግግ  AAውውጭጭውው  የየወወንንጀጀልል  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ቅቅጣጣትት  

የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  AAዋዋጆጆችችንን  ሲሲያያውውጅጅ  AAዋዋጅጅ  ከከመመጽጽደደቁቁ  በበፊፊትት  ለለተተፈፈጸጸመመ  ድድርርጊጊቶቶችች  

ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  ያያላላቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  በበመመደደንንገገግግ  AAዋዋጆጆቹቹንን  ከከመመውውጣጣታታቸቸውው  በበፊፊትት  ለለተተፈፈጸጸሙሙ  

ጉጉዳዳዮዮችች  ተተፈፈጻጻሚሚ  ማማድድረረግግ  የየማማይይቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  ግግልልፅፅ  የየሚሚያያደደርርግግናና  የየህህግግ  AAውውጭጭውውንን  

ስስልልጣጣንን  የየሚሚገገደደብብ  ድድንንጋጋጌጌ  ነነውው፡፡፡፡  በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  የየማማቅቅረረብብናና  የየመመሟሟገገትት  

EEንንዲዲሁሁምም  ሙሙግግትት፣፣  የየፍፍርርድድ  ሂሂደደትት፣፣  የየመመስስማማትት፣፣  ፍፍርርድድ  የየመመስስጠጠትት  ስስልልጣጣንን  ያያላላቸቸውው  

የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  በበልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  ካካልልሆሆነነ  በበስስተተቀቀርር  AAንንድድ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  

በበተተፈፈፀፀሙሙ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ተተፈፈጻጻሚሚ  EEንንዲዲሆሆንን  መመጥጥቀቀስስናና  ውውሳሳኔኔ  መመስስጠጠትት  የየማማይይችችሉሉ  

መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  

    የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደኃኃላላ  ተተመመልልሶሶ  መመስስራራትት  የየለለበበትትምም  የየሚሚለለውው  መመሰሰረረታታዊዊ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

መመርርህህ  መመሰሰረረታታዊዊ  ግግቡቡ  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  EEንንዲዲከከበበርር  ማማድድረረግግናና  ተተከከሳሳሾሾችች  ወወንንጀጀሉሉንን  

ከከፈፈጸጸሙሙ  በበኃኃላላ  በበሚሚወወጡጡ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  በበሚሚደደነነገገጉጉ  ከከባባድድ  ቅቅጣጣቶቶችች  EEንንዳዳይይቀቀጣጣ  

መመከከላላከከልልናና  መመጠጠበበቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  መመርርሁሁ  የየተተከከሳሳሾሾችችንን  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ለለማማስስከከበበርርናና  

የየመመንንግግስስትትንን  ስስልልጣጣንን  ለለመመገገደደብብ  ታታስስቦቦ  የየተተፀፀነነሰሰናና  በበብብዙዙ  AAገገሮሮችች  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  

ተተካካትትቶቶ  ስስራራ  ላላይይ  የየዋዋለለናና  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትት  በበተተለለይይምም  በበዓዓለለምም  

AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  ሁሁሉሉ  AAቀቀፍፍ  መመግግለለጫጫናና  በበዓዓለለምም  AAቀቀፉፉ  የየስስቭቭልልንን  የየፖፖለለቲቲካካ  

መመብብቶቶችች  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  የየተተደደነነገገገገ  ነነውው፡፡፡፡  

  ይይኽኽ  መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርህህ  ይይዘዘትት  ከከተተነነሳሳበበትት  መመሰሰረረታታዊዊ  ግግብብናና  ሊሊጠጠብብቀቀውው  EEናና  ሊሊከከላላከከለለውው  

ከከሚሚገገባባውው  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  በበመመነነሳሳትት  መመርርሁሁ  ተተፈፈጻጻሚሚ  የየማማይይሆሆንንበበትት  AAንንድድ  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  

AAለለ፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደኃኃላላ  ተተመመልልሶሶ  መመስስራራትት  የየለለበበትትምም  የየሚሚለለውው  ጠጠቅቅላላላላ  መመርርህህ  

ተተፈፈጻጻሚሚ  የየማማይይሆሆንንበበትት  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  የየተተከከሳሳሹሹንን  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ማማEEከከልል  ያያደደረረገገ  ነነውው፡፡፡፡  

ይይኸኸውውምም  ድድርርጊጊቱቱ  ከከተተፈፈጸጸመመ  በበኃኃላላ  የየወወጣጣ  ህህግግ  ለለተተከከሳሳሹሹ  ጠጠቀቀሚሚ  ሆሆኖኖ  በበተተገገኘኘ  ጊጊዜዜ  ድድርርጊጊቱቱ  

ከከተተፈፈጸጸመመ  በበኃኃላላ  የየወወጣጣውው  ህህግግ  የየሚሚደደነነግግገገውው  ቅቅጣጣትት  ዝዝቅቅተተኛኛ  ከከሆሆነነ  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ለለተተከከሳሳሹሹ  

የየሚሚጠጠቅቅመመውውንን  EEናና  ዝዝቅቅተተኛኛ  ቅቅጣጣትት  የየሚሚደደነነግግገገውውንን  ህህግግ  ተተፈፈጻጻሚሚ  የየማማድድረረግግ  ግግዴዴታታናና  

ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  

ከከላላይይ  የየተተገገለለጸጸውውንን  መመሰሰረረተተ  ሀሀሳሳብብ  በበሚሚያያካካትትትት  ሁሁኔኔታታ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደኃኃላላ  ተተመመልልሶሶ  

የየሚሚሰሰራራባባቸቸውውንን  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  
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በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  ሁሁለለተተኛኛ  ፓፓረረግግራራፍፍ  የየተተደደነነገገገገውው  መመርርህህናና  

መመርርሁሁ  ቀቀሪሪ  የየሚሚሆሆንንበበትት  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  AAስስመመልልክክቶቶ  በበAAንንቀቀጽጽ  2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  

የየተተደደነነገገገገውው  ድድንንጋጋጌጌ  በበሚሚዘዘረረዝዝርር  ሁሁኔኔታታ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበAAንንቀቀጽጽ  55  EEናና  AAንንቀቀጽጽ  66  

ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ያያላላቸቸውውንን    ደደንንቦቦችች  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ከከህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  ጋጋርር  ተተያያያያዥዥነነትት  ያያለለውውናና  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀጽጽ  55  

ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  የየተተደደነነገገገገውው  ነነውው፡፡፡፡  ድድንንጋጋጌጌውው  ድድርርጊጊቱቱ  በበኤኤፌፌዲዲሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመሰሰረረትት  

ወወንንጀጀልል  ሆሆኖኖ  በበተተፃፃፈፈውውናና  11994499  በበወወጣጣውው  የየወወንንጀጀልል  መመቅቅጫጫ  ህህግግ  EEናና  በበIIፌፌዴዴሪሪ  የየወወንንጀጀልል  

ህህግግ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  በበነነበበሩሩ  AAዋዋጆጆችች  EEንንደደ  ወወንንጀጀልል  ካካልልተተቆቆጠጠረረናና  ድድርርጊጊቱቱምም  

የየተተፈፈጸጸመመውው  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ከከመመጽጽናናቱቱ  በበፊፊ  ከከሆሆነነ  ሊሊያያስስቀቀጣጣ  የየማማይይቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  

የየሚሚደደነነግግገገውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይኽኽ  ድድንንጋጋጌጌ  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህንን  የየሚሚያያጠጠናናክክርርናና  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  

ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ወወሰሰንን  የየሚሚያያመመለለክክትት  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ከከዚዚህህ  በበፊፊትት  በበነነበበሩሩ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  

በበወወንንጀጀልልነነትት  ያያልልተተፈፈረረጁጁናና  ያያልልተተደደነነገገጉጉ  ድድርርጊጊቶቶችች  በበAAዲዲሱሱ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበወወንንጀጀልልነነትት  

ተተደደንንግግገገውው  ሲሲገገኙኙ  ድድርርጊጊቱቱ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበወወንንጀጀልልነነትት  የየተተደደነነገገገገ  መመሆሆኑኑንን  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  

ድድርርጊጊቱቱ  የየተተፈፈፀፀመመውው  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  ከከሆሆነነ  የየተተፈፈፀፀመመበበትትንን  ጊጊዜዜ  

በበትትኩኩረረትት  መመመመርርመመርርናና  ህህጉጉንን  ተተፈፈፃፃሚሚ  ማማድድረረግግ  የየሚሚገገባባንን  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግነነውው፡፡፡፡  

ሁሁለለተተኛኛውው  በበተተሻሻረረውው  ህህግግ  EEንንደደ  ወወንንጀጀልል  የየተተቆቆጠጠረረ  ድድርርጊጊትት  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ከከመመፅፅናናቱቱ  

በበፊፊትት  የየተተፈፈፀፀመመ  በበሆሆነነ  ግግዜዜ  በበወወቅቅቱቱ  ስስራራ  ላላይይ  በበነነበበረረውው  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመሠሠረረትት  ሊሊወወሰሰንን  

EEንንደደሚሚገገባባውው  የየሚሚደደነነግግገገውው  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  55  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ሲሲሆሆንን  ይይኽኽምም  

የየህህገገመመንንግግስስቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህ  የየሚሚያያጠጠናናክክርር  ነነውው፡፡፡፡  
  

ሶሶስስተተኛኛውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2222  ንንUUስስ  22  የየተተደደነነገገገገውው  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  ተተግግባባራራዊዊ  

ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  EEስስከከምምንን  ድድረረስስናና  በበምምንን  መመንንገገድድ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበተተሻሻለለለለውው  

የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  በበሥሥራራ  ላላይይ  በበነነበበሩሩበበትት  ጊጊዜዜ  የየተተፈፈፀፀመመ  ወወንንጀጀልል  ሲሲኖኖርርናና  የየወወንንጀጀልል  

ህህጉጉ  ያያንንንን  ድድርርጊጊትት  EEንንደደ  ወወንንጀጀልል  ያያልልፈፈረረጀጀውው  EEናና  በበወወንንጀጀልልነነትት  ያያልልደደነነገገገገውው  ሲሲሆሆንን  

በበጉጉዳዳዩዩ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ሊሊኖኖረረውው  የየሚሚገገባባውው  AAዲዲሱሱ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትትናና  ድድርርጊጊቱቱ  

ሊሊያያስስከከስስስስምም  ሆሆነነ  ሊሊያያስስቀቀጣጣ  የየማማይይችችልል  መመሆሆኑኑንን  ሥሥራራ  ላላይይ  በበነነበበረረውው  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

መመሰሰረረትት  ክክስስ  ተተጀጀምምሮሮ  EEንንደደሆሆነነ  መመቋቋረረጥጥ  EEንንደደሚሚገገባባውው  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  55  ንንUUስስ  

AAንንቀቀፅፅ  33  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡      
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ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  66  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2222  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  

ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  EEንንዲዲፀፀናና  ከከተተደደረረገገ  በበኋኋላላ  AAድድራራጊጊውው  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ከከመመውውጣጣቱቱ  

በበፊፊትት  ላላደደረረገገውው  ወወንንጀጀልል  ሲሲፈፈረረድድበበትት  ወወንንጀጀሉሉንን  በበፈፈፀፀመመበበትት  ጊጊዜዜ  ስስራራ  ላላይይ  ከከነነበበረረውው  ሕሕግግ  

ይይልልቅቅ  የየኸኸኛኛውው  ሕሕግግ  ቅቅጣጣትት  የየሚሚያያቀቀልልለለትት  ሲሲሆሆንን  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  የየተተመመለለከከተተውው  ቅቅጣጣትት  

ይይፈፈፀፀምምበበታታልል፡፡፡፡  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ይይኽኽ  ሕሕግግ  የየተተሻሻለለ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚወወስስነነውው  በበEEያያንንዳዳንንዱዱ  ጉጉዳዳይይ  

AAግግባባብብነነትት  ያያላላቸቸውውንን  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበመመመመዘዘንን  ነነውው  በበማማለለትት  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውውንን  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደኋኋላላ  ተተመመልልሶሶ  መመስስራራትት  

የየለለበበትትምም  የየሚሚለለውውንን  መመርርህህናና  ይይኸኸ  መመርርሕሕ  ቀቀሪሪ  የየሚሚሆሆንንበበትትንን  ልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  በበAAንንቀቀፅፅ  2222  

ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉምም  ይይህህንንንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሕሕ  የየሚሚዘዘረረዝዝሩሩትት  ተተፈፈፃፃሚሚ  

ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያስስችችሉሉ  ደደንንቦቦችችንን  በበAAንንቀቀፅፅ55  EEናና  በበAAንንቀቀፅፅ  66  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  AAሁሁንንምም  

ቢቢሆሆንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌ  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆንንባባቸቸውውንን  ሁሁኔኔታታዎዎችችናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  

AAንንቀቀፅፅ  66  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ትትርርጉጉምምናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  AAስስመመልልክክቶቶ  EEስስከከ  ፌፌደደራራልል  ጠጠቅቅላላይይ  ፍፍርርድድ  

ቤቤትት  ሰሰበበርር  ችችሎሎትት  ድድረረስስ  የየሚሚያያከከራራክክሩሩ  ጉጉዳዳዮዮችች  AAሉሉ፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም፣፣  

  የመጀመሪያው Aንድ ሰው ወንጀሉን ሲፈፅም ፀድቆ ስራ ላይ ባልነበረ የሥነሥርዓት Eና 

የማስረጃ ህግ መሠረት መዳኘት ይገባዋል ወይ? ህግ Aውጭው የሚያወጣው የወንጀል 

ሥነሥርዓት Eና የማስረጃ ህግ ማEቀፎች ሕጎቹ ከመውጣታቸው በፊት የወንጀል ድርጊት 

በፈፀመ ተከሳሽ ላይ ተጠቃሽና ተፈፃሚ መሆን ይችላሉ ወይስ Aይችሉም? ከሚለው ነጥብ 

ጋር የተያያዘ ነው፡፡  

  ሁሁለለተተኛኛውው  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየተተከከሳሳሹሹንን  ጥጥፋፋተተኝኝነነትት  ከከመመወወሰሰኑኑ  በበፊፊትት  ክክርርክክሩሩ  በበሚሚታታይይበበትት  

ሂሂደደትት  የየዋዋስስትትናና  EEናና  ሌሌሎሎችች  ተተዛዛማማጅጅ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  በበተተከከሳሳሾሾችች  ሲሲቀቀርርቡቡለለትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

መመነነሻሻ  በበማማድድረረግግ  በበጉጉዳዳዩዩ  ተተፈፈፃፃሚሚ  መመሆሆንን  ያያለለበበትት  ወወንንጀጀሉሉ  ሲሲፈፈፀፀምም  ሥሥራራ  ላላይይ  የየነነበበረረውው  

ሕሕግግናና  በበክክሱሱ  የየተተጠጠቀቀሰሰውው  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌ  ነነውው  ወወይይስስ  ተተከከሳሳሹሹ  ወወደደፊፊትት  ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆኖኖ  

ቢቢገገኝኝ  ሊሊቀቀጣጣ  ይይችችላላልል  ተተብብሎሎ  የየሚሚታታሰሰበበውው  AAዲዲሱሱ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌ  ነነውው  የየሚሚለለውው  

ነነውው፡፡፡፡  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  ሲሲታታይይ  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ወወደደ  ኋኋላላ  ተተመመልልሶሶ  የየማማይይሠሠራራ  

መመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  EEናና  ሌሌሎሎችች  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትት  

የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ሥሥራራ  ላላይይ  ስስናናውውልል  የየዚዚህህንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌ  

መመሠሠረረታታዊዊ  ግግብብ  EEናና  ከከድድንንጋጋጌጌውው  ይይዘዘትት  ጋጋርር  በበሚሚጣጣጣጣምም  መመንንገገድድ  መመተተርርጎጎምምናና  ተተፈፈፃፃሚሚ  
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በበማማድድረረግግ  ለለህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሁሁ  ተተገገዥዥ  መመሆሆንን  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታችችንንንን  

መመወወጣጣትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሁሁንን  በበማማስስፈፈፀፀምም  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታናና  

ኃኃላላፊፊነነታታችችንንንን  መመወወጣጣትት  ይይገገባባናናልል፡፡፡፡  
  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበምምህህረረትትናና  በበይይቅቅርርታታ  የየማማይይታታለለፍፍናና  የየይይርርጋጋ  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  

የየማማይይገገድድበበውው  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑ  የየተተደደነነገገገገውው  በበሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርር  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  

ወወንንጀጀሎሎችች  ((ccrriimmeess  aaggaaiinnsstt  hhuummaanniittyy))  EEናና  በበዘዘርር  ማማጥጥፋፋትት  ወወንንጀጀልል((ggeennoocciiddee))  

መመካካከከልል  ያያለለውው  መመሠሠረረታታዊዊ  ልልዩዩነነትት  AAስስብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??    

22..  በበሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርር  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀምም  ወወንንጀጀልልናና  በበጦጦርር  ወወንንጀጀሎሎችች  መመካካkkልል  ያያለለውው  

AAንንድድነነትትናና  ልልዩዩነነትት  ምምንንድድነነውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

33..  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተገገለለጠጠውውንን  በበሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርር  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀምም  

ወወንንጀጀልል  ዝዝርርዝዝርር  ይይዘዘትት  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ተተደደንንግግጓጓልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??    

44..  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበዝዝርርዝዝርር  ባባይይገገለለፅፅምም  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ወወንንጀጀልል  መመሆሆኑኑንን  የየተተገገለለፀፀ  

ድድርርጊጊትት  በበፈፈፀፀሙሙ  ሰሰዎዎችች  ላላይይ  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታ  የየተተደደነነገገጉጉ  የየወወንንጀጀልል  ቅቅጣጣትት  ህህግግ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ተተፈፈፃፃሚሚ  EEንንዲዲሆሆንንባባቸቸውው  ክክስስ  ቢቢቀቀርርብብ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  2222  ንንUUስስ  

AAንንቀቀፅፅ  11  የየተተደደነነገገገገውውንን  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  ይይጥጥሳሳልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ  ??ለለምምንን??  

55..  በበIIፊፊዲዲሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበወወንንጀጀልልነነትት  ያያልልተተዘዘረረዘዘሩሩ  ነነገገርር  ግግንን  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብትትናና  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ወወንንጀጀልል  መመሆሆናናቸቸውው  የየተተደደነነገገጉጉ  

ድድርርጊጊቶቶችችንን  የየፈፈፀፀሙሙ  ሰሰዎዎችች  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ህህግግ  መመሠሠረረትት  EEንንዲዲቀቀጡጡ  የየሚሚጠጠይይቅቅ  ክክስስ  

AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ቢቢያያቀቀርርብብ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2222//ለለ//  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሚሚጥጥስስናና  ጉጉዳዳይይ  

መመታታየየትት  የየሌሌለለበበትት  ነነውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

66..  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2288  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማናና  ግግብብ  ምምንንድድንን  ነነውው??  በበዚዚህህ  

ድድንንጋጋጌጌ  በበከከባባድድ  ወወንንጀጀልልነነትት  የየተተገገለለፀፀናና  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበወወንንጀጀልልነነትት  ያያልልተተደደነነገገጉጉ  

ወወንንጅጅሎሎችች  AAሉሉንን  ??    

77..  የየወወንንጀጀልል  የየሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግናና  የየማማስስረረጃጃ  ህህግግ  ወወደደኋኋላላ  ተተመመልልሶሶ  የየሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ሕሕጉጉ  

ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  ለለተተፈፈፀፀሙሙናና  በበዳዳኝኝነነትት  በበመመታታየየትት  ላላይይ  ላላሉሉ  ጉጉዳዳዮዮችች  ተተፈፈፃፃሚሚ  መመሆሆንን  

የየለለባባቸቸውውምም  የየሚሚለለውው  ክክርርክክርር  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመሠሠረረትት  AAለለውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  

ለለምምንን??  
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88..  ወወንንጀጀልል  በበማማመመሳሳሰሰልል  መመፍፍጠጠርርናና  ማማለለትትምም  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  22  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  

EEናና  የየወወንንጀጀልልንን  ህህግግ  በበመመተተርርጎጎምም  ማማለለትትምም  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  22  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  44  

መመካካከከልል  ያያለለውው  ልልዩዩነነትት  ምምንንድድንን  ነነውው??  

99..  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  AAዲዲሱሱ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  በበተተፈፈፀፀመመ  ድድርርጊጊትት  ለለተተከከሰሰሰሰውው  

ተተከከሳሳሽሽ  ላላይይ  ተተፈፈፃፃሚሚ  ሊሊሆሆንን  የየሚሚገገባባውው  AAዲዲሱሱ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ነነውው  ወወይይስስ  ድድርርጊጊቱቱ  

ሲሲፈፈፀፀምም  ሥሥራራ  ላላይይ  የየነነበበረረውው  ህህግግ  የየሚሚለለውውንን  በበማማመመዛዛዘዘንን  የየሚሚመመርርጠጠውው  በበተተከከሳሳሽሽ  ላላይይ  

የየጥጥፋፋተተኝኝነነትት  ውውሣሣኔኔ  ከከሰሰጠጠ  በበኋኋላላ  ነነውው  ወወይይስስ  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ክክሱሱንን  ካካቀቀረረበበበበትት  ጊጊዜዜ  ጀጀምምሮሮ  

በበክክርርክክርርናና  በበሙሙግግትት  ጊጊዜዜ  ጭጭምምርር  የየሚሚለለውውንን  ነነጥጥብብ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2222  ንንUUስስ  

AAንንቀቀፅፅ  22  EEናና  ከከወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  66  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  ይይተተረረጉጉሙሙታታልል//ይይመመልልሱሱታታልል??  
  

11..44..22  በበAAንንድድ  ወወንንጀጀልል  ድድጋጋሚሚ  ቅቅጣጣትት  ስስለለመመከከልልከከሉሉ  

በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትት  የየተተደደነነገገገገውውናና  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

በበመመሠሠረረታታዊዊ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመርርህህነነትት  የየደደነነገገገገውው  ሌሌላላውው  መመርርህህ  AAንንድድ  ሰሰውው  በበAAንንድድ  

የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊትት  ክክስስ  ቀቀርርቦቦበበትት  የየመመጨጨረረሻሻ  በበሆሆነነ  ውውሣሣኔኔ  ጥጥፋፋተተኝኝነነቱቱ  ተተረረጋጋግግጦጦ  

በበተተቀቀጣጣበበትት  ወወይይምም  በበነነፃፃ  በበተተለለቀቀቀቀበበትት  ወወንንጀጀልል  EEንንደደገገናና  መመከከሰሰስስናና  መመቀቀጣጣትት  የየለለበበትትምም  

የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸ  መመርርህህ  መመንንግግስስትት  AAንንድድ  ጊጊዜዜ  ክክስስ  AAቅቅርርቦቦበበትት  ተተከከራራክክሮሮ  የየመመጨጨረረሻሻ  

ፍፍርርድድ  በበተተሰሰጠጠበበትት  ድድርርጊጊትት  በበሌሌላላ  ጊጊዜዜ  ተተከከሳሳሹሹንን  በበድድጋጋሚሚ  ለለመመክክሰሰስስናና  ለለማማስስቀቀጣጣትት  

የየማማይይችችልል  መመሆሆኑኑንን  በበመመደደንንገገግግ  ሰሰዎዎችችንን  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  ከከሚሚቀቀርርብብ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ስስጋጋትት  

ውውስስጥጥ  EEንንዳዳይይወወድድቁቁ  ለለመመከከላላከከልል  ለለዜዜጎጎችች  የየተተረረጋጋጋጋ  ሰሰላላማማዊዊ  ኑኑሮሮ  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

የየሚሚያያሰሰጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  

ይይህህንንንን  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  መመርርህህ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  2233  ““ማማንንኛኛውውምም  

ሰሰውው  በበወወንንጀጀልል  ሕሕግግናና  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  መመሠሠረረትት  ተተከከስስሶሶ  የየመመጨጨረረሻሻ  በበሆሆነነ  ውውሣሣኔኔ  

ጥጥፋፋተተኝኝነነቱቱ  በበተተረረጋጋገገጠጠበበትት  ወወይይምም  በበነነፃፃ  በበተተለለቀቀቀቀበበትት  ወወንንጀጀልል  EEንንደደገገናና  AAይይከከሰሰስስምም  ወወይይምም  

AAይይቀቀጣጣምም””  በበማማለለትት  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

AAንንድድ  ሰሰውው  በበወወንንጀጀልል  ህህግግናና  በበወወንንጀጀልል  ሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ተተከከስስሶሶ  የየመመጨጨረረሻሻ  ፍፍርርድድ  በበተተሰሰጠጠበበትት  

ጉጉዳዳይይ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆኖኖ  ተተቀቀጥጥቷቷልል  ወወይይምም  በበነነፃፃ  ተተለለቋቋልል  የየሚሚለለውው  መመከከራራከከርርያያ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  

የየክክስስ  መመቃቃወወሚሚያያነነትት  የየሚሚያያቀቀርርብብ  መመብብትት  መመሆሆኑኑንን  የየወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  

ቁቁጥጥርር  113300  የየተተደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ያያቀቀረረበበውውንን  ማማስስረረጃጃ  የየክክስስ  መመቃቃወወሚሚያያ  
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በበመመመመርርመመርር  ውውሣሣኔኔ  መመስስጠጠትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑ  በበወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  

ቁቁጥጥርር  113311  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  መመሰሰረረታታዊዊ  ግግብብናና  ዓዓላላማማ    AAንንድድ  

ሰሰውው  ተተከከስስሶሶ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ተተብብሎሎ  በበተተቀቀመመጠጠበበትት  ወወይይንንምም  በበነነፃፃ  በበለለቀቀቀቀበበትት  ድድርርጊጊትት  በበተተለለያያየየ  

የየወወንንጀጀልል  ርርEEስስ  EEናና  በበተተለለያያየየ  ጊጊዜዜ  ተተደደጋጋጋጋሚሚ  ክክስስ  ከከማማቅቅረረብብናና  ተተከከሳሳሹሹንን  ከከመመጠጠየየቅቅ  

ለለመመገገደደብብናና  ለለተተከከሳሳሽሽ  ከከወወንንጀጀልል  ክክስስ  ስስጋጋትት  ነነፃፃ  ማማድድረረግግናና  የየተተረረጋጋጋጋ  ህህይይወወትት  EEንንዲዲመመራራ  

ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  መመስስጠጠትት  ነነውው፡፡፡፡    

ይይኸኸ  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነጥጥብብ  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተደደነነገገገገውው  ድድንንጋጋጌጌ  መመሰሰረረታታዊዊ  

ይይዘዘትት  በበEEለለትት  ከከEEለለትት  የየክክስስ  AAቀቀራራረረብብ  የየሙሙግግትትናና  የየፍፍርርድድ  ሥሥራራ  AAሰሰጣጣጥጥ  ከከሚሚታታዮዮ  

ስስህህተተቶቶችችናና  ከከሚሚፈፈጠጠሩሩ  ችችግግሮሮችች  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  መመተተርርጎጎምምናና  ተተፈፈፃፃሚሚ  መመሆሆንን  ይይገገባባዋዋልል  

የየሚሚለለውው  ነነጥጥብብ  AAከከራራካካሪሪ  መመሆሆኑኑ  የየሚሚሸሸሸሸግግ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  የየAAፈፈፃፃፀፀምም  ስስህህተተቶቶቹቹ  በበክክስስ  

AAቀቀራራረረብብ  ወወይይምም  ፍፍርርድድ  በበሚሚወወስስነነውው  AAካካልል  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  የየተተለለያያዮዮ  ገገፅፅታታዎዎችች  ያያላላቸቸውው  

ሲሲሆሆኑኑ  ሁሁሉሉንንምም  በበንንድድፈፈሀሀሳሳብብ  መመልልክክ  ለለመመዘዘርርዘዘርር  የየማማይይችችልል  በበመመሆሆኑኑ  ካካጋጋጠጠሙሙ  

ተተጨጨባባጭጭ  ጉጉዳዳዮዮችች  በበመመነነሳሳትት  ሠሠልልጣጣኞኞቹቹ  የየሚሚከከተተሉሉትት  ነነጥጥቦቦችች  ከከድድንንጋጋጌጌውው  ጋጋርር  በበማማገገናናዘዘብብ  

EEንንዲዲመመረረመመሯሯቸቸውው  AAቅቅርርቤቤያያቸቸዋዋለለሁሁ፡፡፡፡  

••  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ከከፍፍተተኛኛ  ቅቅጣጣትት  EEናና  ኃኃላላፊፊነነትት  በበሚሚያያስስከከትትልል  የየወወንንጀጀልል  ድድንንጋጋጌጌ  

ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆንን  ሰሰውው  በበከከባባድድ  ስስርርቆቆትት  መመከከሰሰስስ  የየሚሚገገባባውውንን  በበስስርርቆቆትት  ወወንንጀጀልል  ክክስስ  

AAቅቅርርቦቦ  ማማስስረረጃጃ  AAሰሰምምቶቶ  ተተከከሳሳሽሽ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ተተብብሎሎ  ከከተተቀቀጣጣ  በበኃኃላላ  በበዚዚያያውው  የየወወንንጀጀልል  

ድድርርጊጊትት  በበሌሌላላ  ጊጊዜዜ  ከከባባድድ  ስስርርቆቆትት  ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅሞሞልል  የየሚሚልል  ክክስስ  ቢቢያያቀቀርርብብ  

የየህህገገመመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  በበመመጥጥቀቀስስ  ተተከከሳሳሹሹ  የየሚሚያያቀቀርርበበውው  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ክክስስ  

ተተቃቃውውሞሞ  ተተቀቀባባይይነነትት  ይይኖኖረረዋዋልል  ወወይይስስ  AAይይኖኖረረውውምም??  

••  በበግግ  መመስስረረቁቁ    ተተጠጠቅቅሶሶ  በበቀቀበበሌሌውው  AAስስተተዳዳደደርር  የየተተከከሰሰሰሰ  ተተከከሳሳሽሽ  ከከተተከከላላከከለለ  በበኃኃላላ    

ጥጥፋፋተተኛኛ  ተተብብሎሎ  በበሶሶስስትት  ወወርር  EEሥሥራራትት  EEንንዲዲቀቀጣጣ  ወወሰሰነነበበትት፡፡፡፡  በበውውሣሣኔኔውውምም  ይይግግባባኝኝ  

ጠጠይይቆቆ  ወወረረዳዳ  ፍፍርርድድቤቤትት  ቢቢያያቀቀርርብብ  ፀፀናናበበትት  ፡፡፡፡  ተተከከሳሳሹሹ  ቅቅጣጣቱቱንን  ከከፈፈፀፀመመ  በበኋኋላላ  በበዚዚያያውው  

ጉጉዳዳይይ  የየወወረረዳዳውው  AAቃቃቤቤ    ህህግግ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ጠጠቅቅሶሶ  ክክስስ  AAቀቀረረበበበበትት፡፡፡፡    ምምንን  ይይበበይይናናሉሉ??  

ለለምምንን??  

••  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ሥሥልልጣጣንን  ያያለለውው  ፍፍርርድድቤቤትት  በበተተከከሳሳሹሹ  ላላይይ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  AAቅቅርርቦቦ  ተተከከሳሳሹሹ  

የየEEምምነነትት  ክክህህደደትት  ቃቃልል  ከከሰሰጠጠ  በበኃኃላላ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ለለሶሶስስትት  ቀቀጠጠሮሮ  ማማስስረረጃጃ  EEንንዲዲያያቀቀርርብብ  

ፍፍርርድድቤቤቱቱ  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  ትትEEዛዛዝዝ  ሰሰጠጠ፡፡፡፡    AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ምምስስክክሮሮቹቹንን  ስስላላላላቀቀረረበበ  በበAAራራተተኛኛውው  
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ቀቀጠጠሮሮ  ፍፍርርድድቤቤቱቱ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ማማስስረረጃጃ  በበማማቅቅረረብብ  የየተተከከሳሳሽሽንን  ጥጥፋፋተተኝኝነነትት  ስስላላላላስስረረዳዳ  

ተተከከሳሳሽሽ  በበወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር114411መመሠሠረረትት  በበነነፃፃ  ለለቅቅቄቄዋዋለለሁሁ  

የየሚሚልል  ትትEEዛዛዝዝ  ሰሰጠጠ፡፡፡፡  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ይይግግባባኝኝ  በበማማለለትት  ትትEEዛዛዙዙንን  AAላላሻሻረረምም፡፡፡፡  ከከሶሶስስትት  ወወርር  

በበኋኋላላ  ምምስስክክሮሮቹቹ  ተተገገኙኙAAቃቃቤቤ  ህህግግ    ክክሱሱንን  ለለማማንንቀቀሳሳቀቀስስ  በበተተፈፈለለገገበበትት  ጊጊዜዜ  ተተከከሳሳሽሽ  

የየህህገገመመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  2233  በበመመጥጥቀቀስስ  ተተቃቃውውሞሞ  ምምንን  AAይይነነትት  ትትEEዛዛዝዝ  ወወይይምም  ብብይይንን  

ይይሰሰጣጣሉሉ??ለለምምንን  ??  

••  ተተከከሳሳሽሽ  ላላይይ  በበሰሰውው  መመግግደደልል  ወወንንጀጀልል    የየተተሰሰጠጠውው  የየጥጥፋፋተተኝኝነነትት  ውውሣሣኔኔ  በበፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  

ሥሥርር  ነነገገርር  ሥሥልልጣጣንን    AAለለመመኖኖርር    በበይይግግባባኝኝ  ወወይይምም  በበሰሰበበርር  ከከተተሻሻረረ  በበኋኋላላ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  

በበዚዚያያውው  ጉጉዳዳይይ  ሌሌላላ  ክክስስ  ስስልልጣጣንን  ያያለለውው  ፍፍ//ቤቤትት  AAቀቀረረበበ፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ጉጉዳዳይይ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ  2233  ሊሊጠጠቀቀስስናና  ተተፈፈፃፃሚሚ  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል??  

••  በበተተከከሳሳሽሽ    የየተተጭጭበበረረበበረረ  ማማስስረረጃጃ  በበማማቅቅረረብብናና  የየAAቃቃቤቤ  ህህግግንን  ማማስስረረጃጃዎዎችች  በበመመደደለለልል  

ወወይይምም  በበማማስስፈፈራራራራትት  ነነፃፃ  የየወወጣጣ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  EEርርግግጠጠኛኛ  ማማስስረረጃጃ  ፍፍርርድድ  

ቤቤትት  ውውሣሣኔኔ  ከከሰሰጠጠ  ከከAAንንድድ  ዓዓመመትት  በበኋኋላላ  ተተገገኝኝ  ፡፡፡፡  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ፍፍርርዱዱ  EEንንደደገገናና    

EEንንዲዲታታረረምም  ለለመመጠጠየየቅቅ  ይይችችላላልል??    በበወወንንጀጀልል  ጉጉዳዳይይ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ፍፍርርድድ  EEንንዲዲታታረረምም  

የየሚሚያያቀቀርርበበውው  ጥጥያያቄቄ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ    2233    EEንንዴዴትት  ያያዩዩታታልል??  

••  በበፍፍታታብብሔሔርር  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  AAንንቀቀፅፅ  66  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  የየተተደደነነገገገገውው  AAይይነነትት  ድድንንጋጋጌጌ  

ያያለለውው  የየወወንንጀጀልል  ሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቢቢፀፀድድቅቅ  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  ጋጋርር  ይይጣጣጣጣማማልል  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ  ??  ለለምምንን??  

••  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትትናና  ሌሌሎሎችች  ያያልልተተነነሡሡ  በበርርካካታታ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየህህግግ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  2233  

AAፈፈፃፃፀፀምም  EEናና  AAተተረረጓጓጎጎምም  የየሚሚመመለለከከትት  የየሚሚነነሡሡ  AAከከራራካካሪሪ  ነነጥጥቦቦችች  በበመመሆሆናናቸቸውው  EEናና  

ትትርርጉጉምም  የየሚሚያያስስፈፈልልጋጋቸቸውው  ነነውው  ፡፡፡፡      

ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  AAቀቀራራረረፅፅናና  ይይዘዘትት  ለለመመረረዳዳትት  የየሚሚቻቻለለውው  AAንንድድ  ሰሰውው  

ያያቀቀረረበበውውንን  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  በበAAንንድድ  ጉጉዳዳይይ  ደደግግሞሞ  ያያለለመመከከሰሰስስናና  ያያለለመመቀቀጣጣትት  መመብብትት  የየሚሚጥጥስስ  

ነነውው  ብብሎሎ  ለለመመከከራራከከርርናና  ተተፈፈፃፃሚሚ  ማማድድረረግግ  የየሚሚቻቻለለውው፣፣  

  ተተከከሳሳሹሹ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  በበወወንንጀጀልል  ህህግግናና  ሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  መመሠሠረረትት  የየተተከከሰሰሰሰ  ሲሲሆሆንን  

  ተተከከሳሳሹሹ  በበተተከከሰሰሰሰበበትት  ወወንንጀጀልል  መመጨጨረረሻሻ  በበሆሆነነ  ፍፍርርድድ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆኖኖ  ከከተተቀቀጣጣ  ወወይይምም  

በበነነፃፃ  የየተተለለቀቀቀቀ  EEንንደደሆሆነነ  ነነውው፤፤፤፤    

ሆሆኖኖምም  EEነነዚዚህህ  መመስስፈፈርርቶቶችች  ከከተተግግባባራራዊዊ  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  የየፍፍርርድድ  ሥሥራራ  ሒሒደደትት  መመተተርርጎጎምም  

ቀቀላላልል  EEንንዳዳይይሆሆንንናና  የየዚዚህህ  AAይይነነትት  AAከከራራካካሪሪ  ጉጉዳዳይይ  ሲሲያያጋጋጥጥምም  የየፌፌዴዴራራልል  ጠጠቅቅላላይይ  
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ፍፍርርድድቤቤትት  ሰሰበበርር  ችችሎሎትት  የየሰሰጠጠውውንን  AAስስገገዳዳጅጅ  የየህህግግ  ትትርርጉጉምምናና  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌውው  

ሊሊያያሳሳካካውው  የየሚሚፈፈልልገገውውንን  ግግብብናና  ዓዓላላማማ  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  መመፍፍታታትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  መመርርህህ  ጋጋርር  AAብብሮሮ  መመታታየየትት  ያያለለበበትት  የየወወንንጀጀልል  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ህህግግ  

ቁቁጥጥርር  118844  ነነውው  ፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  AAንንድድ  በበድድርርጊጊቱቱ  ከከዚዚህህ  በበፊፊትት  ተተከከሳሳሽሽ  የየመመጨጨረረሻሻ  ፍፍርርድድ  

ተተሰሰጥጥቶቶ  ተተቀቀጥጥቸቸበበታታለለሁሁ  ወወይይምም  በበነነፃፃ  ተተለለቅቅቄቄበበታታለለሁሁ  በበማማለለትት  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  የየክክስስ  

መመቃቃወወምምያያ  ያያቀቀረረበበውው  ተተከከሳሳሽሽ  ፍፍርርድድቤቤቱቱ  ተተቃቃውውሞሞውውንን  ውውድድቅቅ  ካካደደረረገገበበትት  ይይግግባባኝኝ  ማማቅቅረረብብ  

EEንንደደማማይይፈፈቅቅድድለለትት  የየመመጨጨረረሻሻ    ውውሳሳኔኔ  EEስስኪኪሰሰጥጥ  መመጠጠበበቅቅ  EEንንዳዳለለበበትት  የየወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  

ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  118844  ይይደደነነግግጋጋልል  ፡፡፡፡  ይይኽኽ  የየሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ድድንንጋጋጌጌ  ተተከከሳሳሹሹ  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመብብቱቱንን  በበወወቅቅቱቱ  ተተከከራራክክሮሮ  ለለማማስስከከበበርር  EEድድልል  የየሚሚሰሰጥጥ  ነነውው??  የየሚሚለለውው  

ሀሀሳሳብብ  መመታታየየትት  AAለለበበትት፡፡፡፡    

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  ትትርርጉጉምምናና  የየተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ወወሰሰንን  AAስስመመልልክክቶቶ  የየሚሚነነሱሱ  AAከከራራካካሪሪ  

ጉጉዳዳዮዮችች  በበህህግግ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ1133  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  መመሠሠረረትት  IIትትዩዩጵጵያያ  ከከተተቀቀበበለለቻቻቸቸውው  

ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች  ቃቃልልኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  በበማማገገናናዘዘብብ    የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ወወሰሰንን  ለለመመረረዳዳትት  መመመመርርመመርር  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  በበAAንንድድ  በበኩኩልል  መመንንግግስስትት  በበAAንንድድ  ድድርርጊጊትት  በበተተለለያያየየ  

የየወወንንጀጀልል  EEርርስስናና  የየህህግግድድንንጋጋጌጌ  በበመመጥጥቀቀስስ  ወወይይምም  ተተመመሳሳሳሳይይ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌ  

በበመመጥጥቀቀስስ  ተተከከሳሳሹሹ  ተተከከስስሶሶ  በበፍፍርርድድቤቤትት  በበተተሰሰጠጠ  የየመመጨጨረረሻሻ  ፍፍርርድድ  ነነፃፃ  ያያወወጣጣውውንን  ወወይይምም  

የየተተቀቀጣጣውውንን  ሰሰውው  EEንንዳዳይይጠጠይይቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ተተከከሳሳሹሹ  በበወወንንጀጀልል  ክክስስናና  ጭጭንንቀቀትት  ሥሥጋጋትት  

EEንንዳዳይይሸሸማማቀቀቅቅ  የየመመንንግግስስትትንን  ስስልልጣጣንን  የየሚሚገገደደብብ  ተተከከሳሳሹሹ  በበወወንንጀጀልል  ተተከከስስሶሶ  በበነነፃፃ  

በበተተለለቀቀቀቀበበትት  ወወይይምም  በበተተቀቀጣጣበበትት  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  ሌሌላላ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስናና  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ይይመመጣጣብብኛኛልል  

ከከሚሚልል  ስስጋጋትት  ተተላላቅቅቆቆ  የየተተረረጋጋጋጋ  ህህይይወወትት  EEንንዲዲኖኖርር  የየማማድድረረግግ  ዓዓላላማማናና  ግግብብ  ነነውው፡፡፡፡  በበሌሌላላ    

በበኩኩልል  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  በበወወንንጀጀልል  ተተከከስስሰሰውው  የየመመጨጨረረሻሻ  ፍፍርርድድ  ሣሣያያገገኙኙ  በበተተከከሳሳሽሽ  

መመጥጥፋፋትት  በበምምስስክክሮሮችች  መመቅቅረረትት  ክክሱሱ  ሥሥልልጣጣንን  በበሌሌለለውው  ፍፍርርድድ  በበማማቅቅረረብብ  የየAAቃቃቤቤ  ህህግግ  

ክክሱሱንን  በበማማንንሳሳቱቱ  የየAAቃቃቤቤ  ህህግግ  ክክስስ  የየተተሟሟላላ  ባባለለመመሆሆኑኑናና  ተተከከሳሳሽሽምም  ባባለለመመቅቅረረቡቡ  EEናና  በበሌሌሎሎችች  

ምምክክንንያያቶቶችች  ክክርርክክሩሩ  በበመመቋቋረረጡጡ  ምምክክንንያያትት  ወወንንጀጀልል  የየፈፈፀፀሙሙ  ሰሰዎዎችች  ከከወወንንጀጀልል  ኃኃላላፊፊነነትትናና  

ተተጠጠያያቂቂነነትት  ለለማማምምለለጥጥ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመርርሆሆዎዎችችንን  መመሸሸሸሸጊጊያያ  EEንንዳዳያያደደርርጉጉትት  ለለመመግግለለፅፅ  

በበሚሚያያስስችችልል  AAግግባባብብ    የየተተደደነነገገገገ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
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የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየወወንንጀጀልል  ክክሱሱ  በበይይርርጋጋ  የየሚሚታታገገድድ  መመሆሆኑኑ  ተተገገልልጾጾ  ከከተተዘዘጋጋ  በበኃኃላላ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  በበዚዚያያውው  

ጉጉዳዳይይ  ሌሌላላ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ማማለለትትምም  የየይይርርጋጋውው  ጊጊዜዜ  ረረጅጅምም  የየሆሆነነ  ድድንንጋጋጌጌ  በበማማጥጥቀቀስስ  ክክስስ  

ቢቢያያቀቀርርብብ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ይይኖኖረረዋዋልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ጉጉዳዳዩዩንን  

ለለማማብብራራራራትት  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ተተከከሳሳሽሽ  የየሰሰረረቆቆትት  ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅሟሟልል  በበማማለለትት  

የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  በበተተከከሳሳሽሽ  ላላይይ  AAቀቀረረበበ  ፡፡፡፡  ተተከከሳሳሹሹ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ማማቅቅረረብብያያ  ጊጊዜዜውው  

AAልልፎፎልል  በበማማለለትት  ተተከከራራከከረረ፡፡፡፡  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  የየይይርርጋጋ  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  AAልልፏፏልል  

በበማማለለትት  ትትEEዛዛዝዝ  ሰሰጥጥቶቶ  መመዝዝገገቡቡ  ተተዘዘጋጋ  ፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበኋኋላላ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ተተከከሳሳሽሽ  ከከባባድድ  

የየስስርርቆቆትት  ፈፈፅፅሟሟልል  በበማማለለትት  በበዚዚያያውው  ጉጉዳዳይይ  ክክስስ  AAቀቀረረበበ  ተተከከሳሳሹሹ  የየህህገገመመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  

2233  EEናና  የየሥሥነነሥሥርርዓዓትት  ህህጉጉንን    113300  በበመመጥጥቀቀስስ  ተተከከራራከከረረ፡፡፡፡  ምምንን  ይይበበይይናናሉሉ??  

22..  ከከላላይይ  ከከAAንንድድ  EEስስከከ  ዘዘጠጠኝኝ  በበተተደደረረደደሩሩትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ከከህህገገመመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  

ድድንንጋጋጌጌ  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  AAያያችችሁሁትት፡፡፡፡  

  

11..44..33  የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ    

((ሀሀ))  የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ  መመሠሠረረታታዊዊ  ይይዘዘትትናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት    

በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  ሌሌላላውው  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህ  

የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ  ነነውው፡፡፡፡  የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ  የየዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  ህህግግ  

የየመመጀጀመመሪሪያያ  መመርርህህ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  የየሰሰውው  ልልጅጅ  ተተፈፈጥጥሯሯዊዊ  ክክቡቡርርነነትት  

የየመመነነጨጨ  መመሆሆናናቸቸውው  AAንንደደኛኛውው  መመግግለለጫጫ  ነነውው፡፡፡፡    የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህንን  ለለማማስስከከበበርር  

ማማንንኛኛውውንንምም  የየዘዘርር  መመድድሎሎ  ለለማማስስወወገገድድ  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችናና  በበEEያያንንዳዳንንዱዱ  

የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  ስስምምምምነነትት  AAድድሏሏዊዊ  AAሰሰራራርርንን  የየሚሚያያወወግግዱዱ  EEናና  የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህንን  

የየሚሚያያራራምምዱዱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  AAካካትትተተዋዋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ይይህህንንንን  የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ  በበAAንንቀቀፅፅ  

2255  በበመመደደንንገገግግ    በበሰሰዎዎችች  መመከከከከልል  ልልዩዩነነትት  ሣሣያያደደርርግግ  በበሕሕግግ  EEኩኩልል  ጥጥበበቃቃ  ይይደደረረግግላላቸቸዋዋልል፡፡፡፡  

በበዚዚህህ  ረረገገድድ  በበዘዘርር  በበብብሔሔረረሰሰብብ  በበፖፖለለቲቲካካ  በበማማህህበበራራዊዊ  AAመመጣጣጥጥ  በበሀሀብብትት  በበትትውውልልድድ  ወወይይምም  

በበሌሌላላ  AAቋቋምም  ምምክክንንያያትት  ልልዩዩነነትት  ሣሣይይደደረረግግ  ሰሰዎዎችች  ሁሁሉሉ  EEኩኩልልናና  ተተጨጨባባጭጭ  የየህህግግ  ዋዋስስትትናና  

የየማማግግኝኝትት  መመብብትት  AAላላቸቸውው  ባባመመለለትት  በበAAንንቀቀፅፅ  2255  ደደንንግግጓጓልል  ፡፡፡፡    

ይይኸኸ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርህህ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  የየሰሰዎዎችችንን  በበዘዘርር  በበብብሔሔረረሰሰብብ  በበፖፖለለቲቲካካ  

በበማማህህበበራራዊዊ  AAመመጣጣጥጥ  በበሀሀብብትት  በበትትውውልልድድ  ወወይይምም  በበሌሌላላ  AAቋቋምም  ምምክክንንያያትት  ልልዩዩነነትት  
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የየሚሚያያደደርርጉጉናና  AAድድሎሎAAዊዊ  ይይዘዘትት  ያያላላቸቸውው  ህህጎጎችች  ህህግግ  AAውውጭጭዎዎችች  ሊሊያያወወጣጣ  EEንንደደማማይይገገባባውውናና  

በበህህግግ  ፊፊትት  ሁሁሉሉምም  ሰሰዎዎችች  በበEEኩኩልልነነትት  መመታታየየትት  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  የየተተፈፈቀቀዱዱናና  ወወደደኃኃላላ  የየቀቀሩሩ  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችንንናና  ሕሕዝዝቦቦችችንን  ወወይይምም  የየሴሴቶቶችችንን  

የየEEኩኩልልነነትት  መመብብትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ታታስስበበውው  የየሚሚሰሰጡጡ  ድድጋጋፎፎችችንን  ህህጋጋዊዊ  መመሠሠረረትት  ለለመመሥሥጠጠትት  

ከከሚሚወወጡጡ  ሕሕጎጎችች  በበስስተተቀቀርር  ሌሌሎሎችች  ህህጎጎችች  ሁሁሉሉምም  ሰሰዎዎችች  በበEEኩኩልል  ሁሁኔኔታታዎዎችች  መመነነሻሻ  

በበማማድድረረግግ  AAድድላላዊዊ  የየሆሆነነ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ሊሊታታወወጅጅ  የየማማይይገገባባ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  

ሁሁለለተተኛኛውው  ነነጥጥብብ  ህህጎጎችች  በበሁሁሉሉምም  ሰሰዎዎችች  መመብብትትናና  ነነፃፃነነትት  EEኩኩልል  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  

የየሚሚሰሰጡጡናና  ህህጎጎቹቹምም  ተተግግባባራራዊዊ  ሲሲሆሆንንናና  ሲሲፈፈፀፀሙሙ  በበሁሁሉሉምም  ሰሰዎዎችች  ላላይይ  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  

ሊሊፈፈፀፀሙሙ  የየሚሚገገባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ይይህህንንንን  መመሠሠረረታታዊዊ  

መመርርህህ  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  የየተተደደነነገገገገናና  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆንን  በበመመሆሆኑኑ  በበAAንንቀቀፅፅ  44  

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  በበግግልልፅፅ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበሕሕግግ  ፊፊትት  EEኩኩልል  መመሆሆንን  በበሚሚልል  ርርEEስስ  ሥሥርር  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  የየሰሰውውንን  

የየማማህህበበራራዊዊ  ኑኑሮሮ  ደደረረጃጃንን  የየዘዘርርንን  የየብብሔሔርርንን  የየብብሔሔረረሰሰብብንን  የየቀቀለለምምንን  የየፆፆታታንን  የየቋቋንንቋቋንን  

የየሓሓይይማማኖኖትትንን  ልልዮዮነነትት  ሳሳያያደደርርግግ  በበሁሁሉሉምም  በበEEኩኩልል  ተተፈፈፃፃሚሚ  ይይሆሆናናልል  በበማማለለትት  በበAAንንቀቀፅፅ  44  

በበመመጀጀመመሪሪያያውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  በበህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱናና  በበወወንንጀጀልል  ህህግግ  የየተተደደነነገገገገውው  

የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበድድርርጊጊትት  ወወይይምም  በበAAለለድድርርጊጊትት  ((ተተዓዓቅቅቦቦ))  ቢቢፈፈፅፅሙሙ  

የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያስስከከትትላላሉሉ  ተተብብለለውው  ከከተተዘዘረረዘዘሩሩ  ወወንንጀጀሎሎችች  AAንንደደኛኛውውንን  

ወወይይምም  ከከAAንንድድ  በበላላይይ  የየሆሆነነ  ወወንንጀጀልል  የየፈፈጸጸመመ  ማማናናቸቸውውምም    ሰሰውው  የየወወንንጀጀልል  ስስራራውው  የየዘዘርር  

የየሐሐይይማማኖኖትት  የየብብሔሔርር  የየማማሕሕበበራራዊዊ  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  የየማማሕሕበበራራዊዊ  AAመመጣጣጥጥ  የየፖፖለለቲቲካካ  

AAቋቋምም  የየIIኮኮኖኖሚሚ  AAቋቋምም  EEናናሌሌሎሎችች  ከከግግለለሰሰብብ  ማማንንነነትት  ጋጋርር  የየተተያያያያዙዙ  ጉጉዳዳዮዮችች  ከከግግምምትት  

ውውስስጥጥ  ሣሣይይገገቡቡ  በበወወንንጀጀልል  ህህግግ  መመሰሰረረትት  ሊሊከከሰሰስስናና  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  ሊሊጠጠየየቁቁ  EEንንደደሚሚችችልል  

የየሚሚደደነነግግጉጉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  የየተተዘዘረረዘዘሩሩ  ወወንንጀጀሎሎችች  በበተተፈፈጸጸሙሙ  ጊጊዜዜ  መመንንግግስስትት  

የየወወንንጀጀሉሉ  ሰሰለለባባ  የየሆሆነነውውንን  ሰሰውው  ግግላላዊዊ  ማማንንነነትት  ምምክክንንያያትት  ልልዮዮነነትት  ሣሣያያደደርርግግ  የየወወንንጀጀልል  

ምምርርምምርር  በበማማከከናናወወንን  ማማስስረረጃጃ  በበማማቅቅረረብብ  ወወንንጀጀልል  የየሠሠራራውውንን  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚያያደደርርግግ  ግግዴዴታታናና  

ኀኀላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግጉጉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ከከላላይይ  የየተተገገለለፀፀውው  የየድድንንጋጋጌጌዎዎቹቹ  መመሰሰረረታታዊዊ  

ይይዘዘትት  EEንንደደተተጠጠበበቀቀ  ሆሆኖኖ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2255  የየተተደደነነገገገገውው  ሰሰዎዎችች  ሁሁሉሉ  EEኩኩልልናና  

ተተጨጨባባጭጭ  የየህህግግ  ዋዋስስትትናና  የየማማግግኝኝትት  መመብብትት  EEናና  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  44  የየተተደደነነገገገገውው  
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የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበሁሁሉሉምም  ላላይይ  EEኩኩልል  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየመመሆሆንን  መመርርህህ  የየህህጎጎቹቹንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ይይዘዘትት  

ብብቻቻ  ህህጎጎቹቹ  መመደደንንገገጋጋቸቸውው  ብብቻቻ    ሣሣይይሆሆንን  ህህጎጎቹቹ  በበተተግግባባራራዊዊ  AAፈፈፃፃፀፀማማቸቸውው  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  

ተተግግባባራራዊዊ  መመሆሆንን  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡    

ይይኽኽ  ደደግግሞሞ  የየፍፍትትህህ  AAካካላላቱቱንን  ከከAAድድሏሏዊዊ  AAሠሠራራርር  የየፀፀዳዳ  AAገገልልግግሎሎትት  EEናና  በበገገለለልልተተኛኛነነትት  

ኃኃላላፊፊነነታታቸቸውውንን  ከከመመወወጣጣትት  ጋጋርር  የየጠጠበበቀቀናና  ተተጨጨባባጭጭ  የየሆሆነነ  ግግኙኙኝኝነነትት  ያያለለውው  ነነውው፡፡፡፡  በበህህግግ  

ፊፊትት  EEኩኩልል  የየመመሆሆንን  መመርርህህ  ከከላላይይ  ከከገገለለፃፃቸቸውው  በበተተጨጨማማሪሪ  ሁሁሉሉምም  ሠሠዎዎችች  በበፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችችናና  

በበሌሌሎሎችች  ፍፍርርድድ  ሰሰጭጭ  AAካካላላትት  ፊፊትት  በበEEኩኩልልነነትት  የየመመታታየየትት  መመብብትትናና  ነነፃፃናና  ገገለለልልተተኛኛ  በበሆሆነነ  

ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ፍፍትትሕሕ  የየሆሆነነ  ዳዳኝኝነነትት    የየማማግግኝኝትት  መመብብትትንን  የየሚሚያያካካትትትት  EEንንደደሆሆነነ  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  

የየሲሲቪቪልል  የየፖፖለለቲቲካካ  መመብብቶቶችች  ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀፅፅ  1144  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስንንመመለለከከተተውው  ዳዳኞኞችች  ሥሥራራቸቸውውንን  ከከማማናናቸቸውውምም  ግግለለሰሰብብ  ወወይይምም  AAካካልል  ተተፅፅኖኖ  

ነነፃፃ  ሆሆነነውውናና  ህህጎጎችችንን  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  የየዳዳኝኝነነትት  ሥሥራራቸቸውውንን  የየሚሚወወጡጡ  መመሆሆናናቸቸውውንን  

ዳዳኞኞችች  ከከማማናናቸቸውውምም  መመድድሎሎ  ነነፃፃ  EEናና  ገገለለልልተተኛኛ  ሆሆነነውው  የየዳዳኝኝነነትት  ተተግግባባራራቸቸውውንን  የየማማከከናናወወንን  

ግግዴዴታታንንናና  ኃኃላላፊፊነነታታቸቸውውንን  የየህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  7799  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22EEናና  33  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

መመሠሠረረትት  ለለማማከከናናወወንን  ካካልልቻቻሉሉ  በበህህግግ  ፊፊትት  በበEEኩኩልልነነትት  የየመመታታየየትትናና  EEኩኩልል  የየህህግግ  ጥጥበበቃቃ  EEናና  

ዋዋስስትትናና  የየማማግግኝኝትት  መመብብትት  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  ሊሊረረጋጋገገጥጥ  AAይይችችልልምም፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየፍፍትትህህ  

AAካካላላትት  ያያላላቸቸውውንን  ከከባባድድ  ኃኃላላፊፊነነትት  መመረረዳዳትትናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሁሁንን  ተተፈፈፃፃሚሚ  ለለማማድድረረግግ  

በበትትኩኩረረትት  መመሥሥራራትት  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡    

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  ግግብብናና  ዓዓላላማማ  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  4411  

EEንንደደዚዚሁሁምም  በበወወንንጀጀልል  ህህግግ  ከከAAንንቀቀፅፅ  5522  EEስስከከ  AAንንቀቀፅፅ  5566  የየተተደደነነገገጉጉትትንን  ሁሁኔኔታታዎዎችች  

መመነነሻሻ  በበማማድድረረግግ  ዳዳኞኞችች  የየቅቅጣጣትት  መመጠጠንንናና  የየቅቅጣጣቱቱንን  AAፈፈፃፃፀፀምም  AAስስመመልልክክቶቶ  የየተተለለያያዮዮ  

ውውሣሣኔኔ  ይይሰሰጣጣሉሉ፡፡፡፡  ይይኽኽ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየEEኩኩልልነነትት  መመርርህህ  የየሚሚቃቃረረንን  ነነውው  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ  ??  ለለምምንን??  

22..  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2255  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  44  ሁሁለለተተኛኛውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  

የየተተደደነነገገጉጉ  ጉጉዳዳዮዮችች  በበማማጣጣጣጣምም  ተተግግባባራራዊዊ  ማማድድረረግግ  ይይቻቻላላልል??  ለለምምንን    
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33..  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት    AAስስመመልልክክቶቶ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተደደነነገገጉጉ  ልልዮዮ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  

AAሉሉ  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ህህግግ  የየተተደደነነገገጉጉትትኩኩረረትት  ሊሊሰሰጣጣቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ልልዮዮ  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  ምምንንድድንን  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

44..  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2255  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግብብናና  ዓዓላላማማ  EEንንደደዚዚሁሁምም  ሁሁለለቱቱ  ድድንንጋጋኔኔዎዎችች  

ተተፈፈፃፃሚሚ  በበሚሚሆሆኑኑበበትት  ጊጊዜዜ  ጥጥንንቃቃቂቂ  ሊሊደደረረግግባባቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ጉጉዳዳዮዮችች  ምምንንድድ  ናናቸቸውው??  

55..  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  AAምምባባሳሳደደርር  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  EEያያለለ  የየሰሰውው  መመግግደደልል  ወወንንጀጀልል  

መመፈፈፀፀሙሙ  ቢቢረረጋጋገገጥጥ  AAምምባባሳሳደደሩሩንን  በበቁቁጥጥጥጥርር  ስስርር  መመዋዋልል፤፤  በበወወንንጀጀልል  መመክክሰሰስስናና  ጥጥፋፋተተኛኛ  

ብብሎሎ  EEንንዲዲቀቀጣጣ  መመወወሰሰንን  በበሌሌላላ  AAነነጋጋገገርር  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  ከከማማናናቸቸውውምም  ዜዜጋጋ  ጋጋርር  

በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  ተተፈፈፃፃሚሚ  ማማድድረረግግ  ይይቻቻላላልል??  ለለምምንን??  
  

11..44..44..  የየሰሰብብዓዓዊዊነነትት  መመርርህህናና  IIሰሰባባዓዓዊዊ  ቅቅጣጣትትናና  AAያያያያዝዝ  ስስለለመመከከልልከከሉሉ፡፡፡፡  

በበተተለለያያዩዩ  ሀሀገገሮሮችች  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግመመEEቀቀፎፎችች  በበመመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህነነትት  የየተተደደነነገገጉጉ  መመሰሰረረታታዊዊ  

መመርርህህ  የየሰሰብብኣኣዊዊነነትት  መመርርህህ  ነነውው፡፡፡፡  ይይኽኽ  መመርርህህ  ማማናናቸቸውውምም  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰውው  ወወንንጀጀልል  

ፈፈፅፅመመሀሀልል  ተተብብሎሎ  በበተተጠጠረረጠጠረረበበትት  በበተተከከሰሰሰሰበበትትናና  ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆኖኖ  ቅቅጣጣትት  በበሚሚወወሰሰንንበበትት  ጊጊዜዜ  

በበሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርርነነትት  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ሊሊሰሰጠጠውው  የየሚሚገገባባውው  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  

ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  በበየየትትኛኛውውምም  ሥሥፍፍራራ  ሰሰውው  መመሆሆኑኑ  በበህህግግ  ፊፊትት  EEውውቅቅናናናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

ሊሊሰሰጠጠውው  የየሚሚገገባባውው  መመሆሆኑኑ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰባባዓዓዊዊ  መመብብትት    ህህግግ  የየተተደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2244((22))  መመንንኛኛውውምም  ሰሰውው  በበማማናናቸቸውውምም  ሥሥፍፍራራ  በበሰሰብብዓዓዊዊነነቱቱ  EEውውቅቅናና  

የየማማግግኝኝትት  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

ይይኸኸ  መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርህህ  መመንንግግስስትት  በበግግዛዛትት  ክክልልሉሉ  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኝኝ  AAንንድድ  ሰሰብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርር  

የየፈፈፀፀመመውው  ወወንንጀጀልል  ከከባባድድ  ሰሰብብዓዓዊዊናና  ቁቁሣሣዊዊ    ውውድድመመትት  ያያስስከከተተለለ  የየሰሰውውየየውው  ወወንንጀጀልል  

AAፈፈፃፃፀፀምም  በበተተለለያያየየ  ሁሁኔኔታታ  ጨጨካካኝኝናና  ነነውውረረኛኛ  መመሆሆኑኑንን  በበመመመመዘዘንን  ተተፈፈጥጥሯሯዊዊ  ሰሰብብዓዓዊዊ  

ክክብብሩሩንን  ለለመመግግፈፈፍፍናና  በበEEንንሰሰሳሳትትነነትት  ወወይይምም  በበሌሌላላ  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያለለውው  ቁቁስስነነትት  ሊሊፈፈረረጅጅናና  

ሊሊመመድድበበውው  የየማማይይችችልል  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  

መመርርሁሁ  መመንንግግስስትት  የየሚሚደደነነግግገገውው  የየወወንንጀጀልል  ቅቅጣጣትት  የየሰሰውውንን  ተተፈፈጥጥሯሯዊዊ  ክክቡቡርርነነትት  የየሚሚገገስስስስ  

መመሆሆንን  የየሌሌለለበበትት  መመሆሆኑኑንንናና  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  የየሚሚወወስስኑኑትት  የየቅቅጣጣትት  ውውሣሣኔኔ  ሰሰብብዓዓዊዊ  

ፍፍጡጡርርነነትትንን  EEውውቅቅናና  የየሰሰጠጠናና  ያያከከበበረረ  መመሆሆንን  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ይይኸኸምም  መመርርህህ  

ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ1100((11))  ጋጋርር  ተተጣጣምምሮሮ  መመታታየየትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  
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ሁሁለለተተኛኛውው  መመርርህህ  ከከመመጀጀመመሪሪያያውው  ጋጋርር  የየተተያያያያዘዘ  ነነውው፡፡፡፡  AAንንድድ  ሰሰውው  ምምንንምም  ያያድድርርግግ  ምምንንምም  

ከከሰሰብብዓዓዊዊናና  ተተፈፈጥጥሮሮዊዊ  ክክቡቡርርነነቱቱ  ዝዝቅቅ  በበማማድድረረግግ  EEንንደደ  EEንንስስሳሳ  ወወይይምም  ልልዩዩነነትት    ያያለለውው  ቁቁስስ  

መመቁቁጠጠርርናና  መመገገሰሰሰሰ  የየማማይይቻቻልል  ከከሆሆነነ  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠርርጥጥሮሮ  ሲሲያያዝዝ  ሲሲከከሰሰሰሰናና  የየወወንንጀጀሉሉ  

ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆኖኖ  ቅቅጣጣትት  ሲሲወወሰሰንንበበትትናና  የየተተፊፊረረደደበበትትንን  ቅቅጣጣትት  ሲሲፈፈፀፀምም  ለለሰሰብብዓዓዊዊናና  ተተፈፈጥጥሮሮዊዊ  

ክክቡቡርርነነቱቱንን  EEወወቅቅናና  የየሚሚሰሰጥጥ  ሁሁኒኒታታ  መመፈፈፀፀመመ  AAለለበበትት  የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  

IIሰሰብብዓዓዊዊናና  ጭጭካካኔኔ  የየሞሞላላበበትትናና  AAዋዋራራጅጅ  AAያያያያዝዝ  ዓዓለለምምAAቀቀፍፍ  ክክልልከከላላ  ከከተተደደረረገገበበትትናና  በበዓዓለለምም  

AAቀቀፍፍ  ወወንንጀጀልልነነትት  ከከተተፈፈረረጀጀ  ዓዓመመታታትት  ተተቆቆጥጥራራዋዋልል፡፡፡፡  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ማማንንኛኛውውምም  ስስውው  ጭጭካካኔኔ  ከከሞሞላላበበትት  IIሰሰብብዓዓዊዊ  ከከሆሆነነ  ወወይይምም  ክክብብሩሩንን  

ከከሚሚያያዋዋርርድድ  AAያያያያዝዝ  ወወይይምም  ቅቅጣጣትት  የየመመጠጠበበቅቅ  መመብብትት  EEንንዳዳለለውው  በበAAንንቀቀፅፅ  1188  ንንUUስስ  

AAንንቀቀፅፅ  11  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ይይኸኸ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርህህ  ህህግግ  AAውውጭጭውው  የየሚሚያያውውጀጀውው  

የየወወንንጀጀልል  ህህግግናና  የየሚሚደደነነግግገገውው  ቅቅጣጣትት  ጭጭካካኔኔ  የየሞሞላላበበትት  IIሰሰብብAAዊዊ    የየሆሆነነናና    ክክብብሩሩንን  

የየሚሚያያዋዋርርድድ  መመሆሆንን  የየሌሌለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከመመፅፅደደቁቁ  በበፊፊትት  ሲሲሠሠራራባባቸቸውው  

በበነነበበሩሩ  ህህጎጎችች  የየተተደደነነገገጉጉ  የየዚዚህህ  AAይይነነትት  ቀቀጣጣቶቶችች  መመሻሻርርናና  ማማስስወወገገድድ  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  

የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ቅቅጣጣትት  የየሚሚወወስስኑኑናና  ህህጉጉንን  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚያያደደርርጉጉትት  AAካካላላትት  

ማማናናቸቸውውምም  ጭጭካካኔኔ  የየሞሞላላበበትት  IIሰሰብብዓዓዊዊ  የየሆሆነነ  የየተተያያዘዘውውንን  ወወይይምም  በበፍፍርርድድ  የየተተቀቀጣጣውውንን  

ሰሰውው  ሰሰብብዓዓዊዊ  ክክብብርር  ከከሚሚያያዋዋርርድድ  ማማናናቸቸውውምም  ተተግግባባርር  ከከመመፈፈፀፀምም  የየመመታታቀቀብብ  ግግዲዲታታ  

ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  

ይይኸኸንንንን  መመርርህህ  ተተፊፊፃፃሚሚ  ለለማማድድረረግግ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  1199((55))በበማማስስገገደደድድ  የየተተገገኘኘ  

ማማስስረረጃጃ  ተተቀቀባባይይነነትት  የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑንን  በበግግልልፅፅ  በበሚሚደደንንገገግግ  EEንንዲዲሁሁምም  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ    

በበAAንንቀቀፅፅ  2288  በበይይቅቅርርታታ  ወወይይምም  በበምምህህረረትት  ሊሊታታለለፍፍ    የየማማይይችችልል  ጥጥብብቅቅ  የየወወንንጀጀልል  

ተተጠጠያያቂቂነነትትንን  በበመመደደንንገገግግ  ተተገገቢቢውውንን  ጥጥንንቃቃቄቄ  AAድድርርጓጓልል፡፡፡፡  ወወንንጀጀሉሉ  በበተተደደራራጀጀ  መመንንገገድድ  

በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  AAካካላላትት  ወወይይምም  ባባለለስስልልጣጣናናትት  ተተሣሣትትፎፎ  ሲሲፈፈፀፀምም  የየፌፌደደራራልል  መመንንግግስስትት  

ጣጣልልቃቃ  የየሚሚገገባባበበትት  EEናና  ወወንንጀጀልል  ሠሠራራዎዎችች  ለለፍፍርርድድ  የየሚሚቀቀርርቡቡበበትት  ሥሥርርዓዓትት    የየፌፌዴዴራራልል  

መመንንግግስስትት  በበክክልልሎሎችች  ጣጣልልቃቃ  ስስለለሚሚገገባባበበትት  ሁሁኔኔታታ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ    በበAAንንቀቀፅፅ  5555  ንንUUስስ  

AAንንቀቀፅፅ  1166  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበይይዘዘቱቱምም  ሆሆነነ  ተተፈፈፃፃሚሚ  በበሚሚሆሆንንበበትት  ጊጊዜዜ  የየሰሰውውንን  ተተፈፈጥጥሮሮዊዊ  

ክክብብርር  የየሚሚገገስስስስ፣፣  ጭጭካካኔኔ  የየሞሞላላበበትት  IIሰሰብብዓዓዊዊ  የየሆሆነነናና  ክክብብሩሩንን  የየሚሚያያዋዋርርድድ  መመሆሆንን  

የየለለበበትትምም፡፡፡፡  ይይህህ  በበተተያያዙዙናና  በበፍፍርርድድ  የየታታሰሰሩሩ  ሰሰዎዎችች  መመብብትት  ጭጭምምርር  EEንንደደሆሆነነ  በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  



44 
 

AAንንቀቀፅፅ  1188  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2211  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  EEናና    ከከህህገገ  

መመንንግግሰሰቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1100((11))  ጋጋርር  በበማማጣጣመመርር  በበማማንንበበብብ  ለለመመረረዳዳትትናና  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ይይህህንንንን  ድድንንጋጋጌጌ  በበማማክክበበርርናና  በበማማስስከከበበርር  በበኩኩልል  ከከፍፍተተኛኛ  ኃኃላላፈፈነነትት  ያያለለባባቸቸውው  

የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበመመገገንንዘዘብብ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ስስንንተተረረጎጎምምምም  ሆሆነነ  ሰሰናናስስፈፈፅፅምም  

የየሰሰብብዓዓዊዊነነትት  መመርርህህንን  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  ተተግግባባራራዊዊ  ማማድድረረግግ  ይይገገባባናናልል፡፡፡፡  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1188  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  EEናና  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  የየተተደደነነገገጉጉ  በበባባርርነነትት  

ወወይይምም  በበግግዴዴታታ  AAገገልልጋጋይይነነትት  ያያለለመመያያዝዝ  መመብብትት፣፣  በበኃኃይይልል    ተተገገድድዶዶ  ወወይይምም  ግግዴዴታታንን  

ለለሟሟሟሟላላትት  ማማንንኛኛውውንንምም  ሥሥራራ  EEንንዲዲሠሠራራ  ያያለለመመገገደደድድ  መመብብትትናና  በበሰሰውው  መመነነገገድድ  የየተተከከለለከከለለ    

መመሆሆኑኑ  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  ተተፈፈጥጥሮሮዊዊ  ክክብብርርነነትት  የየሚሚሰሰጠጠውው  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ጋጋርር  የየተተያያያያዘዘ    

ናናቸቸውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም    የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  ድድርርጊጊቶቶቹቹንን  በበወወንንጀጀልልነነትት  መመፈፈረረጅጅናና  ቅቅጣጣትት  መመደደንንገገግግ  

ያያለለበበትት  ሲሲሆሆንን  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትትምም  ህህጉጉንን  በበAAግግባባቡቡ  በበማማስስፈፈፀፀምም  መመብብቱቱንን  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  

EEናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  በበዓዓለለምምAAቀቀፍፍ  ወወንንጀጀልልነነትት  ከከተተፈፈረረጀጀ  

ረረዥዥምም  ዘዘመመናናትት  ያያስስቆቆጠጠረረውውንን  ሰሰውውንን  በበባባርርነነትትናና  በበግግዴዴታታ  AAገገልልጋጋይይነነትት  የየመመያያዝዝናና  በበሰሰውው  

የየመመነነገገድድ  ወወንንጀጀልል  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  በበወወንንጀጀልልነነትት  የየሚሚደደነነግግግግናና  AAጥጥጋጋቢቢ  ቅቅጣጣትት  የየሚሚጥጥልል  

ስስለለመመሆሆኑኑ  መመመመርርመመርር  ያያስስፊፊልልጋጋልል  ፡፡፡፡  

  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ያያለለውውንን  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ተተግግባባራራዊዊ  በበማማድድረረግግ  በበሰሰውው  

የየመመነነገገድድ  ልልዩዩ  ባባህህሪሪ  በበመመነነሳሳትት  በበብብዛዛትት  የየወወንንጀጀሉሉ  ሰሰለለባባ  የየሚሚሆሆኑኑ    በበተተለለያያዩዩ  በበህህፃፃናናቶቶችችናና  

በበሴሴቶቶችች  የየመመነነገገድድ  ወወንንጀጀልልንን  ለለመመከከላላከከልል  ለለመመግግታታትትናና  ወወንንጀጀልል  ፈፈፀፀሚሚዎዎቹቹ  በበህህግግ  ተተጠጠያያቂቂ  

ለለማማድድረረግግ  የየሚሚያያደደረረጉጉትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየችችግግሩሩንን  ክክብብደደትትናና  EEስስከከ  ውውጤጤትት    ከከግግንንዛዛቤቤ    ውውስስጥጥ  

ያያስስገገባባናና  AAጥጥጋጋቢቢ  ነነውው  ብብሎሎ  ለለመመደደምምደደምም  የየሚሚቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  መመመመርርመመርር  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

AAንንቀቀፅፅ  1188  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  EEናና  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  1188  AAንንቀቀፅፅ  33  ከከማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  

ያያላላፊፊነነታታችችንን  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  ሁሁኔኔታታ  መመታታየየትት  ያያለለበበትት  ነነውው፡፡፡፡  

የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  2244  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  የየተተደደነነገገገገውው  የየስስብብዓዓዊዊ  ተተፈፈጥጥሮሮዊዊ  ክክቡቡርርነነትት  

መመርርህህ  በበማማናናቸቸውውምም  ጊጊዜዜናና  ቦቦታታ  የየማማይይገገስስስስናና  የየማማይይገገፈፈፍፍ  መመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ1100((11))የየተተደደነነገገገገውው  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህ  ነነፀፀብብራራቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  AAንንቀቀፅፅ  1188  

ድድንንጋጋጌጌ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  ቅቅርርፅፅናና  ይይዘዘትት  በበመመወወሰሰንንናና  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ተተግግባባርርናና  ኃኃላላፊፊነነታታቸቸውው  

ሲሲወወጡጡ  ሊሊከከተተሉሉትት  የየሚሚገገባባውውንን  የየሥሥራራ  ዲዲስስፒፒሊሊንንናና  ባባህህሪሪ  ከከመመወወሰሰንን  በበኩኩልል  ከከፍፍተተኛኛ  ድድርርሻሻ  

ያያለለውው  ድድንንጋጋጌጌ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንንንን  ድድንንጋጋጌጌ  ተተከከትትሎሎ  የየተተደደነነገገጉጉትት  AAንንቀቀፅፅ  1199((55))  EEናና  ሌሌሎሎችች  ህህገገ  
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መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማክክበበርርናና  በበሚሚያያሰሰከከብብርር  ሁሁኔኔታታ  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  ኃኃላላፈፈነነታታችችንንንን  

የየመመወወጣጣትት  EEንንቅቅስስቀቀሴሴችችንን  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ማማድድረረግግ  ከከሁሁሉሉምም  በበላላይይ  ከከፍፍትትህህ  AAካካላላትት  

የየሚሚጠጠበበቅቅ  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡          

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየሞሞትት  ቅቅጣጣትት  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆኑኑባባቸቸውው  ወወይይምም  ወወደደEEድድሜሜ  ልልክክ  የየተተቀቀየየረረላላቸቸውው  

መመሆሆኑኑንን  ሣሣያያውውቁቁ  ለለረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  የየሚሚጠጠብብቁቁ  ፍፍርርድድኞኞችች  IIሰሰብብዓዓዊዊ  ለለሆሆነነ  AAያያያያዝዝ  

ተተጋጋልልጠጠዋዋልል  ብብሎሎ  ለለመመደደምምደደምም  ይይቻቻላላልል??  ለለምምንን??  

22..  11994499  ወወጥጥቶቶ  ሲሲሠሠራራበበትት  የየቆቆየየውው  የየወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ህህግግ  ተተካካትትቶቶ  የየነነበበረረናና  

በበIIፊፊ..ደደ..ሪሪ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  EEንንዳዳይይካካተተትት  የየተተደደረረገገውው  የየወወንንጀጀልል  ቅቅጣጣትት  AAለለንን  ??  

ምምክክንንያያቱቱንን  ምምንንድድንን  ነነውው??  

33..  AAንንድድ  ሰሰውው  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠርርጥጥሮሮ  ከከተተያያዘዘ  በበኃኃላላ  ወወደደ  ፖፖሊሊስስ  ጣጣቢቢያያ  AAልልሄሄድድምም  

በበሚሚልልበበትት  ጊጊዜዜ  ህህግግ  AAሰሰከከባባሪሪውው  የየሚሚወወሰሰደደውው  EEርርምምጃጃ  EEናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  

1188  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ11  AAንንዴዴትት  ሊሊጣጣጣጣምም  ይይችችላላልል??ምምንን  የየጥጥንንቃቃቄቄ  EEርርምምጃጃዎዎችች  በበህህግግ  

AAስስከከባባሪሪውው  በበኩኩልል  መመደደረረግግ  AAለለበበትት??  

44..  በበሰሰዎዎችች  የየመመነነገገድድ  ወወንንጀጀልል  በበተተለለይይምም  በበሴሴቶቶችች  EEናና  ህህፃፃናናትት  የየመመነነገገድድ  ወወንንጀጀልልንን  

ለለመመከከላላከከልል  AAጥጥፊፊዎዎችችንን  ለለህህግግ  ለለማማቅቅረረብብ  በበAAካካባባቢቢያያችችሁሁ  የየተተወወሰሰዱዱEEርርምምጃጃ  AAለለ??  

ምምንንምምንን  ናናቸቸውው??  

  

11..55  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  የየሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  መመብብቶቶችች  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ    

ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትትንን  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  ቅቅርርፅፅናና  ይይዘዘትት  ገገዥዥ  የየሆሆነነ  መመርርሆሆችችንንናና  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  ከከመመደደንንገገጉጉ  በበተተጨጨማማሪሪ  መመንንግግሥሥትት  AAንንድድንን  ሰሰውው  በበወወንንጀጀልል  ጠጠርርጥጥሮሮ  

ሲሲይይዘዘውው፣፣  የየወወንንጀጀልል  ምምርርመመራራናና  ብብርርበበራራ  ተተግግባባራራትትንን  ሲሲያያከከናናውውንን  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  AAቅቅርርቦቦትት  

ሲሲከከራራከከርርናና    የየወወንንጀጀልል  ፍፍርርድድ  ሲሲሰሰጥጥ  ማማክክበበርርናና  ማማስስከከበበርር  የየሚሚያያገገባባውውንን  ሥሥነነ--ሥሥርርዓዓታታዊዊ  

መመብብትት  በበመመደደንንገገግግ  በበAAገገሪሪቱቱ  ሊሊታታወወጅጅናና  ሊሊሠሠራራበበትት  የየሚሚገገባባውውንን  የየሥሥነነ--ሥሥርርዓዓትት  የየማማስስረረጃጃ  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ይይዘዘትትናና  ቅቅርርፅፅ  ገገዢዢ  የየሆሆኑኑ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  ያያሰሰቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  

ህህግግ  AAስስከከባባሪሪውው  ሥሥነነ--ሥሥርርዓዓታታዊዊ  መመብብታታቸቸውውንን  በበሚሚጥጥስስበበትት  ጊጊዜዜ  የየተተያያዙዙ  የየተተከከሰሰሱሱናና  

በበፍፍርርድድ  የየተተሰሰሩሩ  ሰሰዎዎችች  AAቤቤቱቱታታ  AAቅቅርርበበውው  መመብብታታቸቸውው  EEንንዲዲከከበበርር  ለለማማድድረረግግ  

የየሚሚቻቻሉሉበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ይይዘዘረረጋጋልል፡፡፡፡  
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በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠርርጥጥረረውው  የየተተያያዙዙ  የየተተከከሰሰሱሱናና  በበፍፍርርድድ  የየተተሰሰሩሩ  ሰሰዎዎችች  ሥሥነነ--ሥሥርርዓዓታታዊዊ  

መመብብትትንን  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ይይዘዘትት  EEናና  EEውውቅቅናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  ናናቸቸውው  በበተተለለይይምም  ዓዓለለምም  

AAቀቀፍፍ  የየሲሲቪቪልልናና  የየፖፖለለቲቲካካ  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  በበAAንንቀቀፅፅ  99  EEናና  በበAAንንቀቀፅፅ  1144  

ስስምምምምነነቱቱንን  ፊፊራራሚሚ  AAገገሮሮችች  በበAAገገራራቸቸውው  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  ሊሊያያካካትትቷቷቸቸውው  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

ሊሊሰሰጧጧቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  መመብብቶቶችችንን  በበመመዘዘርርዘዘርር  ይይደደነነግግጋጋሉሉ፡፡፡፡    የየሥሥነነ  ሥሥርርዓዓታታዊዊ  መመብብቶቶችች  

ዓዓላላማማናና  ግግብብ  በበማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  በበሰሰብብAAዊዊ  ፍፍጡጡርርነነቱቱ  የየተተጎጎናናፀፀፈፈውውንን  ነነፃፃነነትት  AAላላAAግግባባብብናና  

ከከህህግግ  ውውጭጭ  በበመመንንግግስስትት  EEንንዳዳማማይይጣጣስስ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  መመስስጠጠትት  ነነውው፡፡፡፡    የየሥሥነነ  

ሥሥርርዓዓታታዊዊ  መመብብቶቶችች  መመሠሠረረታታዊዊ  ይይዘዘትት  ከከመመዘዘርርዘዘራራችችንን  በበፊፊትት  ስስለለ  ነነፃፃነነትት  መመብብትት  በበጥጥቅቅሉሉ  

በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  ሠሠነነዶዶችችናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተሰሰጠጠውውንን  EEውውቅቅናና  EEናና  

ጥጥበበቃቃ  በበAAጭጭሩሩ  ማማየየትት  ይይገገባባልል፡፡፡፡    

11..55..11..  ነነፃፃነነትት  መመብብቶቶችችናና  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓታታዊዊ  መመብብቶቶችች  በበጠጠቅቅላላላላውው  

በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሲሲቪቪልልናና  የየፖፖለለቲቲካካ  መመብብቶቶችችናና  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትትናና    በበሌሌሎሎችች  ዓዓለለምም  

AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ህህግግጋጋትት  EEናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199ናና  AAንንቀቀፅፅ  2200  EEናና    

በበሌሌሎሎችች  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየተተካካተተቱቱትት  የየሥሥነነሥሥርርዓዓታታዊዊ  መመብብቶቶችች  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ    

መመንንግግሰሰትት  ያያለለ  በበቂቂ  ምምክክንንያያትትናና  ህህጋጋዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  የየAAንንድድንን  ሰሰውው  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት 

EEንንዳዳይይገገድድብብ  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  መመስስጠጠትት  ነነውው፡፡፡፡  የየብብዙዙ  AAገገሮሮችች  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAንንድድ  

ሰሰውው  በበህህይይወወትት  የየመመኖኖርር  የየAAካካልል    ደደህህንንነነትትናና  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  ተተፈፈጥጥሯሯዊዊ  

ክክቡቡርርነነትት  የየመመነነጩጩ  ሊሊደደፈፈሩሩናና  ሊሊገገሠሠሡሡ  የየማማይይችችሉሉ  መመብብቶቶችች  መመሆሆናናቸቸውውንን    በበመመግግለለፅፅ  

ይይደደነነግግጋጋሉሉ፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  በበላላይይ  የየAAማማርርኛኛ  ቁቁንንቋቋ  ነነፃፃነነትት  የየሚሚለለውው  ቃቃልል  EEጅጅግግ  ሰሰፊፊ  ይይዘዘትትናና  ትትርርጉጉምም  ያያለለውውንን  

የየEEንንግግሊሊዘዘኛኛውው’’  lliibbeerrttyy  ‘‘የየሚሚለለውውንን  ቃቃልልናና  ለለመመግግለለፅፅ  EEንንጠጠቀቀምምበበታታለለንን፡፡፡፡  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  

//lliibbeerrttyy//  በበይይዘዘቱቱ  AAንንድድ  ሰሰውው  የየሌሌላላውውንን    ሰሰውው  ወወይይምም  የየሌሌሎሎችችንን  ሰሰዎዎችች  መመብብትትናና      ነነፃፃነነትት  

የየማማይይነነካካ  ወወይይምም  የየማማይይገገፋፋ  የየፈፈለለggውውንን  ማማናናቸቸውውንንምም  ድድርርጊጊትት  የየመመፈፈፀፀምምናና  ሀሀሳሳብብንን  

የየመመግግለለፅፅ  መመብብትት  የየሚሚያያካካትትትት  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  ከከቦቦታታ  ወወደደ  ቦቦታታ  የየመመዘዘዋዋወወርር  ነነፃፃነነትት፣፣  ሀሀሳሳብብንን  

የየመመግግለለፅፅ  ነነፃፃነነትት፣፣  የየEEምምነነትትናና  የየሃሃይይማማኖኖትት  ነነፃፃነነትት፣፣  በበመመረረጠጠውው  የየሥሥራራ  መመስስክክ  የየመመሥሥራራትት  

ነነፃፃነነትት፣፣  የየመመረረጃጃነነትት  ነነፃፃነነትት፣፣    EEናና  ሌሌሎሎችችምም  በበርርካካታታ  ነነፃፃነነቶቶችች  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  በበሚሚለለውው  

ሰሰፊፊ  ይይዘዘትትናና  ትትርርጉጉምም  ባባለለውው  የየመመብብቶቶችችንን  ስስብብስስብብ  በበሚሚገገለለፀፀውው  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  የየሚሚጠጠቃቃለለሉሉ  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  



47 
 

AAንንዳዳንንድድ  ፀፀሀሀፊፊዎዎችች  EEስስካካሁሁንን  ወወጥጥተተውው  ሥሥራራ  ላላይይ  በበዋዋሉሉ  ህህጎጎችችናና  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ሰሰነነዶዶችች  

የየተተዘዘረረዘዘሩሩ  መመብብቶቶችች  በበAAራራትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነፃፃነነቶቶችች  AAጠጠቃቃልልሎሎ  መመግግለለፅፅ  የየሚሚቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  

በበሁሁለለተተኛኛውው  ዓዓለለምም  ጦጦርርነነትት  የየዩዩስስኤኤሜሜሪሪካካ  ኘኘሬሬዝዝዳዳንንትት  የየነነበበሩሩትትንን  ኘኘሬሬዝዝዳዳንንትት  ሩሩብብቨቨልልትት  

AAነነጋጋገገርር  መመሠሠረረትት    በበማማድድረረግግ  ይይገገልልፃፃሉሉ  ፡፡፡፡  ኘኘሬሬዚዚዳዳንንቱቱ  AAገገላላለለፅፅ  AAራራቱቱ  መመሰሰረረታታዊዊ  ነነፃፃነነቶቶችች  

ከከፍፍርርሃሃትት  ነነፃፃ  መመሆሆንን  ከከመመቸቸገገርር  ((ከከመመከከጀጀልል  ነነፃፃ  መመሆሆንን))፣፣  የየEEምምነነትት  የየሀሀይይማማኖኖትት  ነነፃፃነነትት  EEናና  

ሀሀሳሳብብንን  የየመመግግለለፅፅነነፃፃነነትት    ናናቸቸውው፡፡፡፡  

  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  በበባባህህሪሪውው  ፍፍፁፁማማዊዊ  መመብብትት  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    የየAAንንድድ  ሰሰውው  በበፈፈለለገገውው  መመንንገገድድ  

ሀሀሳሳቡቡንን  የየመመግግለለፅፅናና  የየፈፈለለገገውውንን  የየመመፈፈፀፀምም  መመብብትት  ህህጋጋዊዊ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጠጠውው  

የየሌሌላላውውንን  ሰሰውው  ወወይይምም  የየሌሌሎሎችችንን  ሰሰዎዎችች  መመብብትትናና  ነነፃፃነነትት  EEሰሰካካልልነነካካ    ድድረረስስ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  

የየAAንንድድ  ሰሰውው  EEጅጅንን    የየመመዘዘርርጋጋትት    ነነፃፃነነትት  የየሚሚከከበበረረውው  የየሌሌላላውውንን  ሰሰውው  AAፍፍንንጫጫ  ወወይይምም  

AAካካልል  AAስስካካልልነነካካ  ድድረረስስ  መመሆሆኑኑንንናና    መመብብትትናና  ግግዴዴታታ    የየAAንንድድ  ሳሳንንቲቲምም  ሁሁለለትት  ገገፅፅታታዎዎችች  

መመሆሆናናቸቸውው  መመረረዳዳትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ሥሥነነሥሥርርዓዓታታዊዊ  መመብብቶቶችች  መመንንግግስስትት  ያያለለ  በበቂቂ  ምምክክንንያያቶቶችች  ህህጋጋዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጠጠውውንን  የየነነፃፃነነትት  መመብብቶቶችች  EEንንዳዳይይገገደደብብናና  የየሰሰውውንን  

ነነፃፃነነትት  የየሚሚገገድድብብ  EEርርምምጃጃ  በበሚሚወወስስድድበበትት  ጊጊዜዜ  ከከመመጀጀመመሪሪያያ  EEስስከከ  መመጨጨረረሻሻ  ድድረረስስ  

ሊሊከከተተላላቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  መመሠሠረረታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቶቶችችናና  ሊሊፈፈፅፅማማቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  በበመመደደንንገገግግ  በበAAገገሪሪቱቱ  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትትናና      

ልልEEልልናና  የየከከበበረረ  የየወወንንጀጀልል  የየምምርርመመራራ  የየክክስስ  የየሙሙግግትት  የየፍፍርርድድ  ሒሒደደትት  EEንንዲዲረረጋጋገገጥጥ  ማማድድረረግግ  

ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስንንመመለለከከተተውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተደደነነገገጉጉ  መመብብቶቶችች  መመንንግግስስትት  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጠጠውውንን    መመብብትት  መመንንግግስስትት  ያያለለ  AAግግባባብብ  EEናና  ህህገገዊዊ  

ሥሥርርዓዓትት  EEንንዳዳይይገገደደብብ    የየምምርርመመራራ  የየክክስስናና  የየፍፍርርድድ  ሒሒደደቱቱ  ሊሊያያከከብብራራቸቸውው                            

  የየቀቀረረበበባባቸቸውውንን  ክክስስ    የየመመረረዳዳትትናና  የየክክሱሱንን  የየክክሱሱንን  ኮኮፒፒ  የየማማግግኝኝትት  

  በበተተከከሰሰሱሱበበትት  ጉጉዳዳይይ  ከከፍፍርርድድ  በበፊፊ  EEንንደደጥጥፋፋተተኛኛ  ያያለለመመቆቆጠጠርር  መመብብትት  

  በበተተከከሰሰሱሱበበትት  ጉጉዳዳይይ  በበምምስስክክርርነነትት  EEንንዲዲቀቀርርብብ  ያያለለመመገገደደድድ  መመብብትት  

  የየቀቀረረበበባባቸቸውውንን  ማማስስረረጃጃ  የየመመመመልልከከትትናና  ምምስስክክሮሮቻቻቸቸውውንን  የየመመጠጠየየቅቅ  መመብብትት  

  የየመመከከላላከከያያ  ማማስስረረጃጃ    EEንንዲዲቀቀርርብብላላቸቸውው  የየመመጠጠየየቅቅ  መመብብትት  

  በበመመረረጡጡትት  የየህህግግ  ጠጠበበቃቃ  የየመመወወከከልል  መመብብትት    

  በበመመንንግግስስትት  ወወጭጭ  ነነፃፃ  የየጠጠበበቃቃ  ድድጋጋፍፍናና  ግግልልጋጋሎሎትት  የየማማግግኝኝትት  መመብብትት  
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  በበመመንንግግስስትት  ወወጭጭ  የየክክርርክክሩሩ  ሒሒደደትት  EEንንዲዲተተረረጎጎምምላላቸቸውው  የየመመጠጠየየቅቅ  መመብብትት  

የየሚሚያያካካትትትት  መመሆሆኑኑንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  EEናና  2200  EEናና  ሌሌሎሎችች  ተተያያያያዠዠነነትት  

ያያቸቸላላውው  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ለለመመገገንንዘዘብብ  ያያቻቻላላልል  ፡፡፡፡    

 

55..11..22  AAንንድድ  ሰሰውው  ሲሲያያዝዝ  ሊሊከከበበሩሩ  የየሚሚገገቡቡ  ሥሥነነሥሥርርዓዓታታዊዊ  መመብብቶቶችች  

((ሀሀ))  ተተጠጠርርጥጥሮሮ  የየተተያያዘዘበበትት  ምምክክንንያያትት  የየመመረረዳዳትት  መመብብትት  

ከከላላይይ  EEንንደደተተገገለለፀፀውው  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  ሊሊገገሰሰስስናና  ሊሊገገፈፈፍፍ  የየማማይይችችልል  ከከሰሰውው  ልልጅጅ  ተተፈፈጥጥሮሮዊዊ  

ከከብብርርነነትት  የየመመነነጨጨ  መመብብትት  ነነውው፡፡፡፡    የየነነፃፃነነትት  መመብብትትንን  ለለመመገገደደብብ  የየሚሚቻቻለለውው  በበህህግግ  በበተተደደነነገገገገ  

ሥሥርርዓዓትትናና  ህህጋጋዊዊ  ሥሥርርዓዓትትንን  በበማማሟሟላላትት  መመሆሆንን  EEንንደደሚሚገገባባ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀፅፅ  1177  

በበግግልልፅፅ  ይይደደነነግግጓጓልል፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  የየAAንንድድንን  ሰሰውው  ነነፃፃነነትት  ሊሊገገድድብብ  የየሚሚችችልልበበትት ህጋዊ ሥርAት 

ሰሰውውየየውው  በበAAገገሪሪቱቱ  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበተተደደነነገገጉጉትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  AAንንዱዱንን  ወወይይምም  ከከAAንንድድ  በበላላይይ  

የየሆሆኑኑትትንን  በበመመተተላላለለፍፍ  በበድድርርጊጊትት  ወወይይምም  በበመመታታቀቀብብ  የየAAገገርርንን  የየመመንንግግስስትትንን  የየህህብብረረተተሰሰቡቡንን  

ወወይይምም  የየግግለለሰሰብብንን  ሰሰላላምም  ደደህህንንነነትት  መመብብትት  ወወይይምም  ጥጥቅቅምም  የየሚሚጎጎዳዳ  የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊትት  

ፈፈፅፅሟሟልል  የየሚሚልል  ጥጥርርጣጣሬሬ  ሲሲያያድድርርበበትት  ነነውው  ፡፡፡፡  
  

መመንንግግስስትት  ወወይይምም  መመንንግግስስትት  ወወክክሎሎ  የየሚሚይይዘዘውው  AAካካልል  ((ፖፖሊሊስስ))  በበAAካካባባቢቢውው  ወወንንጀጀልል  

ስስለለመመፈፈፀፀሙሙ  መመረረጃጃ  ሳሳይይደደርርሰሰውውናና  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ተተፈፈፀፀመመ  የየተተባባለለውውንን  ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅሞሞ  

ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል  ብብሎሎ  ለለመመጠጠርርጠጠርር  መመነነሻሻ  የየሚሚሆሆኑኑናና  ምምክክንንያያታታዊዊ    ጥጥርርጣጣሬሬ  የየሚሚፈፈጥጥሩሩ  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሣሣይይኖኖሩሩ  ከከምምንንምም  ተተነነስስቶቶ  የየAAንንድድ  ሰሰውው  ህህገገ  መመንንግግሰሰታታዊዊ  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  

በበግግምምትትናና  በበዘዘፈፈቃቃደደ  የየሚሚገገድድብብ  EEስስርር  EEንንዲዲፈፈፅፅምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1144  EEናና  AAንንቀቀፅፅ  

1177  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሚሚፈፈቅቅዱዱ  AAይይደደሉሉምም፡፡፡፡  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  

የየተተደደነነገገገገውው  የየተተያያዘዘውው  ሰሰውው  መመሠሠረረታታዊዊ  መመብብትትምም  ይይህህንንኑኑ  የየሚሚያያጠጠናናክክርር  ነነውው፡፡፡፡  
    

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅመመዋዋልል  በበመመባባልል  የየተተያያዙዙ  ሰሰዎዎችች  የየቀቀረረበበባባቸቸውውንን  

ክክስስናና  ምምክክንንያያቶቶችች  ወወዲዲያያውውኑኑ  በበሚሚገገባባቸቸውው  ቋቋንንቋቋ  EEንንዲዲነነገገራራቸቸውው  መመብብትት  AAላላቸቸውው  በበማማለለትት  

ይይደደነነግግጋጋልል  ፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  AAገገላላለለፅፅ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ሲሲቪቪልልናና  የየፖፖለለቲቲካካ  መመብብቶቶችች  

ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀፅፅ  99  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ጋጋርር  ተተመመሣሣሣሣይይነነትት  ያያለለውው  ነነውው፡፡፡፡    በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  የየተተደደነነገገገገውው  ድድንንጋጋጌጌ  ማማንንምም  የየማማሰሰርር  ሥሥልልጣጣንን  

ያያለለውው  AAካካልል  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  በበምምንን  ወወንንጀጀልል  EEንንደደጠጠረረጠጠረረውውናና  ለለምምንን  EEንንደደጠጠረረጠጠረረውው  

ለለመመግግለለፅፅናና  ለለማማስስረረዳዳትት  የየሚሚያያስስችችልል  በበቂቂ  ምምክክንንያያትት  ከከሌሌለለውው  AAንንድድንን  ሰሰውው  መመያያዝዝ  የየሌሌለለበበትት  
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መመሆሆኑኑንን  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየተተጠጠረረጠጠረረበበትትንን  ወወንንጀጀልል  ይይዘዘትት  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  የየጥጥርርጣጣሬሬውው  

ምምክክንንያያቶቶችችንን  በበዝዝርርዝዝርርናና  ሊሊረረዳዳውው  በበሚሚችችለለውው  ቋቋንንቋቋ  የየመመናናገገርር  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  

የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  ፖፖሊሊስስ  AAንንድድ  ሰሰውው  AAንንድድ  የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊትት  

የየፈፈፀፀመመ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚጠጠረረጥጥርርበበትት  ምምክክንንያያትት  ከከሌሌለለውው  ሰሰውውየየውውንን  መመያያዝዝ  የየማማይይችችልል  

መመሆሆኑኑንን  ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅመመዋዋልል  በበመመባባልል  የየተተያያዙዙ  ሰሰዎዎችች  ““ከከሚሚለለውው””  የየህህገገ  ምምንንግግስስቱቱ  AAገገላላለለፅፅ  

ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
  

ድድንንጋጋጌጌውው  ፖፖሊሊስስ  AAንንድድ  ሰሰውው  ወወደደፊፊትት  ወወንንጀጀልል  ሊሊፈፈጽጽምም  የየሚሚችችልል  ስስለለመመሆሆኑኑ  መመረረጃጃ  

ደደርርሶሶኛኛልል  በበሚሚልል  በበህህግግ  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚያያደደርርግግ  የየወወንንጀጀልል  መመሰሰናናዶዶ  ወወይይምም  የየወወንንጀጀልል  ሙሙከከራራ  

የየፈፈፀፀመመ  ስስለለመመሆሆኑኑ  መመረረጃጃ  ያያለለገገኝኝበበትትንን  ሰሰውው  በበቁቁጥጥጥጥርር  ስስርር  EEንንዲዲያያውውልል  የየሚሚፈፈቅቅድድ  

AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንድድ  ሰሰውው  ለለመመያያዝዝ  በበህህግግ  የየሚሚያያስስጠጠይይቅቅ  ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅሟሟልል  

የየሚሚልል  ምምክክንንያያታታዊዊ  ጥጥርርጣጣሬሬ  ሊሊኖኖርር  ይይገገባባልል፡፡፡፡  ይይህህንንንንምም  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((11))  

ድድንንጋጋጌጌ  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((33))  የየመመጨጨረረሻሻውው  ፓፓራራግግራራፍፍ      

““ወወዲዲያያውውኑኑ  ፍፍርርድድቤቤትት  EEንንዲዲቀቀርርበበ  በበተተጠጠረረጠጠሩሩበበትት  ወወንንጀጀልል  ለለመመታታሰሰርር  ምምክክንንያያትት  ያያለለ  

መመሆሆኑኑ  ተተለለይይቶቶ  ሊሊገገለለፅፅላላቸቸውው    መመብብትት  AAላላቸቸውው””  በበማማለለትት  የየሚሚደደነነግግግግ  መመሆሆኑኑንን  በበማማገገናናዘዘብብ  

ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
  

  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስንንመመለለከከተተውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንድድ  ሰሰውው  የየተተጠጠረረጠጠረረበበትትንን  ወወንንጀጀልል  EEናና  

የየተተያያዘዘበበትትንን  ምምክክንንያያትት  የየማማወወቅቅ  መመብብትት  EEንንዳዳለለውውናና  ያያለለበበቂቂ  ምምክክንንያያታታዊዊ  ጥጥርርጣጣሬሬ  AAንንድድ  

ሰሰውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ነነፃፃነነትት  በበመመገገደደብብ  EEስስርር  መመፈፈፀፀምም  የየማማይይችችልል  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  

ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንድድ  ሰሰውው  ወወደደፊፊትት  በበሚሚፈፈፀፀምም  ወወንንጀጀልል  ሊሊሣሣተተፍፍ  ይይችችላላልል  በበሚሚልል  

ጥጥርርጣጣሬሬ  ለለማማሰሰርር  EEንንደደማማይይችችልል  ((pprreevveennttiivvee  ddeetteennttiioonn))  የየማማይይፈፈቅቅድድ  መመሆሆኑኑንን  ወወይይምም  

AAንንድድ  ሰሰውው  ወወንንጀጀልል  ሊሊፈፈፅፅምምብብህህ  ይይችችላላልል  ብብሎሎ  ለለማማሠሠርር  ((pprrootteeccttiivvee  ddeetteennttiioonn))  

የየማማይይችችልል  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ድድንንጋጋጌጌ  ነነውው  ፡፡፡፡  
  

ምምክክንንያያቱቱምም  ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅመመዋዋልል  ወወይይምም  በበተተፈፈፀፀመመ  ወወንንጀጀልል  ተተሣሣታታፊፊ  ሆሆነነዋዋልል  የየሚሚልል  በበቂቂ  

ምምክክንንያያትት  ሣሣይይኖኖረረውው  ፖፖሊሊስስ  AAንንድድ  ሰሰውው  በበpprreevveennttiivvee  ddeetteennttiioonn  ሆሆነነ  በበpprrootteeccttiivvee  

ddeetteennttiioonn  EEስስርር  ፈፈፅፅሞሞ  ቢቢገገኝኝ  የየተተያያዙዙትት  የየሰሰውው  የየAAካካልል  ነነፃፃነነታታቸቸውው  EEንንዲዲከከበበርር  ለለፍፍርርድድቤቤትት  

የየማማመመልልከከትትናና  የየAAካካልል  ነነፃፃነነትት  መመብብታታቸቸውው  የየሚሚከከበበርርበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  

1199((44))  የየደደነነገገገገ  መመሆሆኑኑንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((11))  EEናና  AAንንቀቀፅፅ  1199((33))  የየመመጨጨረረሻሻውው  
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ፓፓራራግግራራፍፍ  ጋጋርር  AAጣጣምምሮሮ  በበማማየየትት  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  ስስንንመመለለከከተተውው  

የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከፍፍተተኛኛ  ዋዋስስትትናና  ጥጥበበቃቃ  ከከሚሚሰሰጣጣቸቸውው  መመብብቶቶችች  AAንንደደኛኛውው  

መመብብትት  መመሆሆኑኑንንናና  ፖፖሊሊስስ  ይይህህንንንን  መመብብትት  AAንንድድ  ሰሰውው  ወወንንጀጀልል  ለለመመፈፈፀፀሙሙ  ምምክክንንያያታታዊዊ  

ጥጥርርጣጣሬሬ  የየሚሚያያሳሳድድርር  ሁሁኔኔታታ  ሣሣይይኖኖረረውውናና  መመያያዝዝ  የየሌሌለለበበትት  በበመመሆሆኑኑናና  የየያያዘዘበበትትንን  

ምምክክንንያያቱቱንን  ለለተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየማማስስረረዳዳትት  ግግዴዴታታ  EEንንዳዳለለበበትት  ይይደደነነግግጋጋልል  ፡፡፡፡    
 

ይይኽኽምም  የየAAገገሪሪቱቱ  ሰሰዎዎችች  ያያለለ  ምምክክንንያያታታዊዊ  ጥጥርርጣጣሬሬ  ፖፖሊሊስስ  በበፈፈለለገገውው  ጊጊዜዜ  ሊሊይይዘዘንንናና  

ሊሊያያስስረረንን  ይይችችላላልል  ከከሚሚልል  ስስጋጋትት  ነነፃፃ  ሆሆነነውው  EEንንዲዲኖኖሩሩ  ዋዋስስትትናና  የየሚሚሰሰጥጥ  ነነውው  ፡፡፡፡  ይይህህንንንን  

ድድንንጋጋጌጌ  ከከወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓተተውው  ሕሕግግ  AAንንቀቀፅፅ  1111  EEናና  AAንንቀቀፅፅ  1122  AAንንቀቀፅፅ  1188  

ጋጋርር  ተተጣጣምምሮሮ  መመታታየየትት  ይይኖኖርርበበታታልል፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  ወወንንጀጀልል  ተተፈፈፅፅሟሟልል  በበማማለለትት  

AAቤቤቱቱታታውው  የየሚሚያያቀቀርርቡቡ  ሰሰዎዎችች  ወወንንጀጀልል  የየተተፈፈፀፀመመ  ስስለለመመሆሆኑኑናና  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ለለወወንንጀጀሉሉ  

ተተጠጠያያቂቂ  ስስለለመመሆሆኑኑ  ታታዓዓማማኒኒነነትት  ያያላላቸቸውው  ጠጠቃቃሚሚ  መመረረጃጃዎዎችች  ማማቅቅረረብብ  ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑናና  

ሀሀሰሰተተኛኛ  ጥጥቆቆማማ  ከከጠጠቆቆሙሙ  በበወወንንጀጀልል  ህህጉጉ  AAግግባባብብነነትት  ያያላላቸቸውው  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሰሰረረትት  

ተተጠጠያያቂቂነነትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  መመሆሆኑኑንን  የየሥሥነነ  ሥሥርርኣኣትት  ሕሕግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎቹቹንን  ከከAAንንቀቀፅፅ  2255  ጋጋርር  

በበጣጣምምራራ  በበማማየየትት  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    
    

ከከላላይይ  የየተተደደነነገገገገውውንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ1199((11))  AAንንድድ  በበወወንንጀጀልል  የየሚሚጠጠረረጠጠርር  ሰሰውው  

የየመመያያዝዝ  ሥሥልልጣጣንን  ያያለለውው  AAካካልል  ሊሊፈፈፅፅማማቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ግግዴዴታታዎዎችች  ባባይይፈፈፅፅምምናና  

ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  የየያያዘዘበበትትንን  ወወንንጀጀልልናና  የየተተያያዘዘበበትትንን  ምምክክንንያያትት  ባባይይገገለለፅፅለለትት  ውውጤጤቱቱ  ምምንን  

ይይሆሆናናልል  የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ምምላላሽሽ  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  ነነውው፡፡፡፡  
  

  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  መመሰሰረረትት  ተተጠጠርርጣጣሬሬውውንን  የየያያዘዘውው  ፖፖሊሊስስ  

የየተተጠጠረረጠጠረረበበትትንን  ወወንንጀጀልልናና  የየተተያያዘዘበበትት  ምምክክንንያያትት  በበፖፖሊሊሱሱ  ያያልልተተገገለለፀፀትት  የየተተያያዘዘ  ሰሰውው  በበህህግግ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  መመሠሠረረትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ሲሲቀቀርርብብ  የየያያዘዘውው  ፖፖሊሊስስ  

የየጠጠረረጠጠረረበበትትንን  ወወንንጀጀልልናና  የየተተያያዘዘበበትትንን  ምምክክንንያያትት  መመረረዳዳትት  የየሚሚችችልል  መመሆሆኑኑንን  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ  1199((33))  የየመመጨጨረረሻሻውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  ለለመመረረዳዳትት  EEንንችችላላለለንን  ፡፡፡፡    
  

  ስስለለዚዚህህ  የየተተያያዙዙ  ሰሰዎዎችች  በበመመርርማማሪሪውው  ፖፖሊሊስስ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበሚሚቀቀርርብብበበትት  ጊጊዜዜ  

የየተተጠጠረረጠጠሩሩበበትትንን  ወወንንጀጀልል  ምምንን  EEንንደደሆሆነነ  በበEEስስርር  የየሚሚቆቆይይበበትት  ምምክክንንያያትት  ያያለለ  መመሆሆኑኑንን  

በበመመግግለለፅፅናና  በበማማስስረረዳዳትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመብብታታቸቸውው  ማማክክበበርርናና  ማማስስከከበበርር  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  

ጉጉዳዳይይ  የየሚሚያያየየውው  ፍፍርርድድቤቤትት  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ነነውው፡፡፡፡    
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  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  ጉጉዳዳይይ  የየሚሚያያየየውው  ፍፍርርድድቤቤትት  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  የየያያዘዘውው  ፖፖሊሊስስ  ለለተተጠጠርርጣጣሪሪውው  

የየተተያያዘዘበበትትንን  ወወንንጀጀልልናና  ምምክክንንያያትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((11))  መመሠሠረረትት  AAልልገገለለፀፀለለትትምም  

በበሚሚልል  ምምክክንንያያትት  የየተተከከፈፈተተውውንን  የየግግዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  መመዝዝገገብብ  ማማዘዘጋጋትትናና  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ከከEEስስርር  

EEንንዲዲለለቀቀቅቅ  ትትEEዛዛዝዝ  EEንንዲዲሰሰጥጥ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((33))  ድድንንጋጋጌጌ  የየሚሚፈፈቅቅድድ  

AAይይደደለለምም፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((11))  በበፖፖሊሊስስ  የየተተከከበበረረ  ሆሆነነ  AAልልሆሆነነ  ፍፍርርድድቤቤቱቱ  

ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየተተጠጠረረጠጠረረበበትትንን  ወወንንጀጀልልናና  በበEEስስርር  የየሚሚቆቆይይበበትትንን  ምምክክንንያያትት  ያያለለመመሆሆኑኑንን  

ለለተተጠጠርርጣጣሪሪውው  በበመመግግለለፅፅናና  የየማማስስረረዳዳትት  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  ይይህህንንንን  

ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  ለለመመወወጣጣትት  መመጣጣርር  AAለለበበትት፡፡፡፡  
 

((ለለ))  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየመመቅቅረረብብ  መመብብትት  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  AAንንድድ  ሰሰውው  ያያለለ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  EEውውቅቅናና  EEናና  

ትትEEዛዛዝዝ  ህህግግ  AAስስከከባባሪሪ  AAካካላላትት  AAስስረረውው  ለለመመቆቆየየትት  የየሚሚቻቻሉሉትት  ወወደደ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ለለመመድድረረስስ  

ጉጉዞዞውው  የየሚሚፈፈጀጀውው  ጊጊዜዜ  ሣሣይይጨጨመመርር  EEጅጅግግ  ቢቢበበዛዛ  ለለAAርርባባ  ስስምምንንትት  ሠሠዓዓትት  ብብቻቻ  መመሆሆኑኑንን  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  መመቅቅረረብብ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየሚሚያያዝዝበበትት  ህህጋጋዊዊ  

ምምክክንንያያትት  ምምንን  EEንንደደሆሆነነ  ፖፖሊሊስስ  EEንንዲዲያያስስረረዳዳ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ተተይይዞዞ  በበሚሚቆቆይይበበትት  ጊጊዜዜ  የየAAካካልል  

ደደህህንንነነትት  መመብብቱቱ  የየተተከከበበረረ  መመሆሆኑኑንንናና  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውው  በበEEስስርር  መመቆቆየየትት  ምምርርመመራራ  ሥሥራራውውንን  

ለለማማከከናናወወንን  AAስስፈፈላላጊጊ  መመሆሆንን  AAለለመመሆሆኑኑንን  ለለመመወወሰሰንንናና  በበተተጠጠርርጣጣሪሪውው  በበኩኩልል  የየሚሚቀቀርርቡቡ  

AAቤቤቱቱታታዎዎችችናና  የየመመብብትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ሰሰምምቶቶ  ለለመመወወሰሰንን  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  AAንንድድ  

ሰሰውው  ሲሲያያዝዝ  በበተተፋፋጠጠነነ  ሁሁኔኔታታ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየመመቅቅረረብብ  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑ  መመደደንንገገጉጉ  

ለለነነፃፃነነትት  መመብብትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ    የየሚሚሰሰጠጠውው  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋሰሰትትናና  AAንንደደኛኛውው  መመገገለለጫጫ  ነነውው፡፡፡፡    

EEዚዚህህ  ላላይይ  የየሚሚነነሣሣውው  ጥጥያያቄቄ  ፖፖሊሊስስ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  ይይዞዞ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ከከቀቀረረበበ  በበኃኃላላ፡፡--    

••  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ወወይይምም  የየወወንንጀጀልል  ህህግግ  በበወወንንጀጀልልነነትት  በበማማያያስስጠጠይይቅቅ  ድድርርጊጊትት  ፈፈፅፅሟሟልል  

በበሚሚልል  ጥጥርርጣጣሬሬ  የየያያዘዘውው  መመሆሆኑኑንን  ቢቢገገለለፅፅ፣፣  

••  ፖፖሊሊስስ  የየሰሰጠጠውው  ምምክክንንያያትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየቀቀረረበበውውንን  ሰሰውው  ለለመመጠጠርርጠጠርር  የየሚሚያያስስችችልል  

ወወንንጀጀልል  ስስለለመመፈፈፀፀሙሙ  በበቂቂ  መመረረጃጃ  የየማማይይሰሰጥጥ  ቢቢሆሆንን፣፣  

••  የየወወንንጀጀልል  ምምርርመመራራውውንን  ለለማማጣጣራራትት  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውው  በበEEስስርር  መመቆቆየየትት  AAስስፈፈላላጊጊ  AAይይደደለለምም  

የየሚሚልል  መመደደምምደደሚሚያያ  ላላይይ  ሲሲደደርርስስ፣፣ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ሁሁልል  ጊጊዜዜ  በበወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነ  

ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  5599  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  መመሠሠረረትት  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ዋዋስስ  EEንንዲዲጠጠራራ  

ማማድድረረግግ  ይይገገባባዋዋልል  ወወይይ??  የየሚሚለለውው  ነነጥጥብብ  ነነውው፡፡፡፡  
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((ሐሐ))  AAካካልልንን  ነነፃፃ  የየማማውውጣጣትት  መመብብትት  

ፖፖሊሊስስ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((11))  መመሠሠረረትት  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየተተጠጠረረጠጠረረበበትትንን  ወወንንጀጀልልናና  

የየተተያያዘዘበበትትንን  ምምክክንንያያትት  ካካለለመመግግለለፅፅ  በበተተጨጨማማሪሪ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ((33))  መመሠሠረረትት  

ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ባባያያቀቀርርበበውው  ምምንን  AAይይነነትት  የየEEርርምምትት  EEርርምምጃጃ  ይይወወሰሰዳዳልል  የየሚሚለለውው  ሌሌላላውው  

የየሚሚነነሣሣውው  ጥጥያያቄቄ  ነነውው፡፡፡፡  AAንንድድ  AAስስፈፈፃፃሚሚ  ወወይይምም  ህህግግ  AAስስከከባባሪሪ  AAካካልል  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  

ሊሊቀቀርርብብ  የየሚሚችችልልበበትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበAAቅቅራራቢቢያያውው  EEያያለለ  ከከAAርርባባ  ስስምምንንትት  ሠሠዓዓትት  በበላላይይ  ፍፍርርድድ  

ቤቤትት  ሣሣያያቀቀርርብብ  ከከቀቀረረ  EEስስሩሩ  ህህጋጋዊዊ  መመሆሆኑኑ  ይይቀቀራራልል፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  ህህጋጋዊዊ  ያያልልሆሆነነ  EEስስርር  ((iilllleeggaall  

aarrrreesstt))  ተተድድርርጎጎ  EEንንደደሚሚወወሰሰድድ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  44  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    

ይይኸኸምም  በበመመሆሆኑኑ  የየተተያያዘዘውው  ሰሰውው  በበማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  AAማማካካኝኝነነትት  በበሚሚያያቀቀርርበበውው  AAቤቤቱቱታታ  

ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ያያለለህህጋጋዊዊ  ምምክክንንያያትት  የየነነፃፃነነትት  መመብብቱቱንን  የየገገደደበበውው  AAካካልል  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ይይዞዞ  ቀቀርርቦቦ  

ለለምምንን  EEንንደደያያዘዘውው  EEንንዲዲያያስስረረዳዳናና    የየAAካካልል  ነነፃፃነነትት  መመብብቱቱ  EEንንዲዲከከበበርርለለትት  መመጠጠየየቅቅ  የየሚሚቻቻልል  

መመሆሆኑኑ  AAቤቤቱቱታታውው  የየሚሚቀቀርርብብበበትት  ሥሥርርዓዓትትምም  ከከፍፍታታብብሔሔርር  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  117777--117799  

EEንንደደሆሆነነ  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

AAካካልልንን  ነነፃፃ  የየማማውውጣጣትት  ጥጥያያቄቄ    የየቀቀረረበበለለትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ጥጥያያቄቄውው  EEንንደደቀቀረረበበለለትትናና  ፖፖሊሊስስ  

ከከAAርርባባ  ስስምምንንትት  ሠሠዓዓትት  በበላላይይ  በበራራሱሱ  ስስልልጣጣንን  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  ይይዞዞ  መመቆቆየየቱቱንን  EEንንዳዳረረጋጋገገጠጠ  

ወወዲዲያያውውኑኑ  ፖፖሊሊስስ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  EEንንዲዲለለቅቅ  ሀልልጊጊዜዜ  ትትEEዛዛዝዝ  መመስስጠጠትት  የየለለበበትትምም፡፡፡፡  ፍፍርርድድ  

ቤቤቱቱ  ፖፖሊሊስስ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ባባለለማማክክበበርር  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  ይይዞዞ  መመቆቆየየቱቱንን  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  

የየተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  የየAAካካልል  ነነፃፃነነትት  መመብብትትናና  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ፈፈፅፅሞሞታታልል  ተተብብሎሎ  የየተተጠጠረረጠጠረረበበትትንን  

ወወንንጀጀልልናና  ምምክክንንያያትት  AAስስመመልልክክቶቶ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ይይዞዞ  የየመመጣጣውው  AAካካልል  የየሚሚሰሰጠጠውውንን  መመግግለለጫጫ  

በበመመስስማማትት  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየAAካካልል  ነነፃፃነነትት  EEንንዲዲከከበበርርናና  ከከEEስስርር  EEንንዲዲለለቀቀቅቅ  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  

ትትEEዛዛዝዝ  ቢቢሰሰጥጥ  ፍፍትትህህንን  የየሚሚያያስስተተጓጓጉጉልል  የየሚሚሆሆንን  ሆሆኖኖ  ባባገገኘኘውው  ጊጊዜዜ፣፣    ከከዚዚያያ    በበኋኋላላ  

ምምርርመመራራውውንን  ለለማማጣጣራራትት  የየሚሚያያስስችችልል  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  ሊሊሰሰጥጥ  የየሚሚገገባባውው  መመሆሆኑኑንን  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  44  ድድንንጋጋጌጌ  ይይዘትት  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((44))  ድድንንጋጋጌጌ  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ተተጠጠርርጣጣሪሪዎዎችች  ህህገገ  ወወጥጥ  EEስስርር  

በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  ታታይይቶቶ  የየAAካካልል  ነነፃፃነነታታቸቸውውንን  ማማስስከከበበርር  ሆሆኖኖ  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  

በበቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርር  የየዋዋለለውው  AAካካልል  ወወይይምም  የየፖፖሊሊስስ  AAዛዛዥዥ  ወወይይምም  የየፖፖሊሊስስ  AAባባልል  ከከAAርርባባ  

ስስምምንንትት  ሠሠዓዓትት  በበላላይይ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  ያያለለ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ትትEEዛዛዝዝ  በበማማሠሠሩሩ  ምምክክንንያያትት  በበAAገገርር  
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በበመመንንግግስስትት  በበህህዝዝብብ  EEናና  በበግግለለሰሰቦቦችች  ሰሰላላምም  ደደህህንንነነትት  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ላላይይ  ከከባባድድ  ወወንንጀጀልል  

ፈፈፅፅሟሟልል  ተተብብሎሎ  የየተተያያዘዘውው  ተተጠጠርርጣጣሪሪ  በበሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ግግድድፈፈትት  ምምክክንንያያትት  ቢቢለለቀቀቅቅ  

የየሚሚደደርርሰሰውውንን  ጉጉዳዳትት  ማማመመዛዛዘዘንን  EEንንደደሚሚገገባባውው  በበግግልልፅፅ  AAስስቀቀምምጧጧልል፡፡፡፡    

  የየተተከከሳሳሽሽ  መመለለቀቀቁቁ  የየፍፍትትህህ  መመጓጓደደልል  የየሚሚያያደደርርስስ  ሲሲሆሆንን  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  

ከከመመቅቅረረቡቡ  በበፊፊትት  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  በበቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርር  ያያዋዋለለውው  AAካካልል  በበፈፈፀፀመመውው  የየሥሥነነ  

ሥሥርርዓዓትት  ግግድድፈፈትትናና  የየህህግግ  ጥጥሰሰትት  ላላይይ  ከከማማተተኮኮርር  ይይልልቅቅ  ከከዚዚያያ  በበኋኋላላ  EEስስሩሩ  ህህጋጋዊዊ  ሆሆኖኖ  

ምምርርመመርርውው  የየፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ክክትትትትልልናና  ቁቁጥጥጥጥርር  EEየየተተደደረረገገበበትት  EEንንዲዲቀቀጥጥልል  ማማድድረረግግ  

EEንንደደሚሚገገባባ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  1199((44))  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  AAንንቀቀፅፅ  1199((44))  የየወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  

ሥሥርርዓዓቱቱ  የየተተከከሳሳሽሽንን  መመብብትት  የየመመንንግግስስትትንንናና  የየጠጠቅቅላላላላውውንን  ህህዝዝብብ  ሰሰላላምምናና  ደደህህንንነነትትናና  

የየወወንንጀጀሉሉ  ሰሰለለባባ  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  መመብብትት  በበማማመመዛዛዘዘንን  ተተግግባባርርናና  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  መመወወጣጣትት  

EEንንዳዳለለበበትት  የየሚሚያያመመለለክክትት  AAግግባባብብ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

ሌሌላላውው  ከከዚዚህህ  ጋጋርር  መመታታየየትት  ያያለለበበትት  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየተተያያዘዘበበትት  ወወንንጀጀልል  ለለፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  

ከከተተገገለለፀፀለለትት  በበኋኋላላ  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውው  በበEEስስርር  መመቆቆየየትት  ወወንንጀጀሉሉንን  ለለመመርርመመርር  AAስስፈፈላላጊጊ  

የየማማይይሆሆንን  ሆሆኖኖ  ካካገገኘኘውውናና  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ፈፈፅፅሞሞታታልል  የየተተባባለለውው  ወወንንጀጀልል  በበህህግግ  በበዋዋስስትትናና  

መመብብትት  EEንንዳዳይይፈፈታታ  የየማማያያስስከከለለክክልል  ሆሆኖኖ  ሲሲገገኝኝ  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  በበተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  በበAAንንቀቀፅፅ  1199  

((66))  EEናና  በበወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  5599((11))  መመሠሠረረትት  ዋዋስስ  EEንንዲዲፈፈታታ  

ትትEEዛዛዝዝ  መመስስጠጠትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  በበዋዋስስ  የየመመለለቀቀቅቅ  መመብብትት  በበAAገገራራችችንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ዋዋሰሰትትናና  

EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጠጠውው  መመብብትት  ነነውው፡፡፡፡  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ትትEEዛዛዙዙንን  ከከመመስስጠጠቱቱ  በበፊፊትት  የየምምርርመመራራውው  

ሥሥራራውው  ላላይይ  የየሚሚያያሣሣድድረረውውንን  ተተፅፅEEኖኖ  የየሚሚኖኖረረውውንን  ጥጥቅቅምምናና  የየሚሚያያስስከከትትለለውውንን  ጉጉዳዳትት  

ማማመመዛዛዘዘንን  መመቻቻልል  AAለለበበትት፡፡፡፡      

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  በበAAርርባባ  ስስምምንንትት  ሠሠዓዓትት  ውውስስጥጥ  AAንንድድ  ተተጠጠርርጣጣሪሪ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  መመቅቅረረብብ  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑ  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመደደንንገገግግ  ያያስስፈፈለለገገበበትት  ዋዋናናውው  ምምክክንንያያትት  ምምንንድድንን  ነነውው??  

22..  ፖፖሊሊስስ  በበወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  2288  መመሠሠረረትት  በበዋዋስስ  ወወይይምም  ያያለለ  

ዋዋስስ  ሊሊለለቀቀውው  የየሚሚገገባባውውንን  ተተጠጠርርጣጣሪሪ  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  ፋፋይይልል  በበማማስስከከፈፈትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ይይዞዞ  

ቀቀረረበበ፡፡፡፡  EEርርስስዎዎ  በበችችሎሎቱቱ  የየተተሰሰሙሙትት  ዳዳኛኛ  ቢቢሆሆኑኑ  ምምንን  AAይይነነትት  ትትEEዛዛዝዝ  ይይሰሰጣጣሉሉ??  

33..  ሆሆነነ  ብብሎሎ  የየሰሰውው  መመግግደደልል  ወወንንጀጀለለ  ፈፈፅፅሟሟልል  የየተተባባለለ  ተተጠጠርርጣጣሪሪ  ላላይይ  ምምርርመመራራ  ለለማማጣጣራራትት  

ጊጊዜዜ  EEንንደደሰሰጠጠውው  ፖፖሊሊስስ  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  ፋፋይይልል  AAስስከከፈፈተተ፡፡፡፡  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  ፋፋይይልል  የየያያዘዘውው  
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ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ለለAAስስርር  ጊጊዜዜ  ያያህህልል  የየAAስስርር  ቀቀንን  ጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  ሰሰጠጠ፡፡፡፡  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየሰሰጠጠውው  ጊጊዜዜ  

ቀቀጠጠሮሮ  ሲሲጠጠናናቀቀቅቅ  ፖፖሊሊስስ  የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገቡቡ  ይይዞዞ  በበመመቅቅረረብብ  የየምምርርመመራራውው  ሂሂደደትት  

የየደደረረሰሰበበትትንን  ደደረረጃጃ  ያያጋጋጠጠመመውውንን  ችችግግርር  ለለማማስስረረዳዳትት  ፈፈቃቃደደኛኛ  ባባለለመመሆሆኑኑ  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  

ተተጨጨማማሪሪ  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  ለለመመስስጠጠትት  የየማማይይችችልል  መመሆሆኑኑንን  በበመመግግለለፅፅ  የየጊጊዜዜ  ቀቀጠጠሮሮ  

ፋፋይይሉሉንን  በበመመዝዝጋጋትት  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ለለታታሠሠራራበበትት  ማማረረሚሚያያ  ቤቤትት  በበፅፅሑሑፍፍ  AAሳሳወወቀቀ፡፡፡፡  

ማማረረሚሚያያ  ቤቤቱቱ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት    የየመመፍፍቻቻ  ትትEEዛዛዝዝ  AAልልሰሰጠጠምም  በበሚሚልል  ምምክክንንያያትት  AAንንድድ  ወወርር  

በበEEስስርር  ካካቆቆየየውው  በበኋኋላላ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ያያለለ  ህህጋጋዊዊ  የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  ትትEEዛዛዝዝ  ታታሥሥሮሮ  የየሚሚገገኝኝ  

መመሆሆኑኑንን  በበመመግግለለፅፅ  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየAAካካልል  ነነፃፃነነቱቱንን  የየማማውውጣጣትት  መመብብትት  EEንንዲዲያያስስከከብብርርለለትት  

AAመመለለከከተተ፡፡፡፡    ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199((44))  ድድንንጋጋጌጌ  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  ይይፈፈቱቱታታልል??  ምምንን  

AAይይነነትት  ትትEEዛዛዝዝ  ይይሰሰጣጣሉሉ??  ለለምምንን??    

44..  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገቡቡ  ከከደደረረሰሰውው  በበኋኋላላ  ለለክክስስ  ማማቅቅረረቢቢያያ  በበወወ..መመ..ሥሥ..ሥሥ..ሕሕ..ቁቁ  

110099  ከከተተሰሰጠጠውው  AAስስራራ  AAምምስስትት  ቀቀንን  በበላላይይ  በበማማቆቆየየቱቱ  የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገቡቡንን  AAይይቶቶ  

ተተገገቢቢውውንን  ውውሳሳኔኔ  ባባለለመመስስጠጠቱቱ  በበህህገገ  ወወጥጥ  መመንንገገድድ  ታታሥሥሬሬAAለለሁሁ  የየሚሚልል  AAቤቤቱቱታታ  

ቢቢቀቀርርብብልልዎዎ  ምምንን  AAይይነነትት  ትትEEዛዛዝዝ  ይይሰሰጣጣሉሉ??  ለለምምንን??    
  

55..11..33  የየተተጠጠረረጠጠሩሩ  ሰሰዎዎችችዝዝምምየየማማለለትትመመብብትትቃቃልል  EEንንዳዳይይሰሰጡጡያያለለመመገገደደድድናና  በበራራሳሳቸቸውው  

ላላይይ  ያያለለመመመመስስከከርር  መመብብትት፣፣  

  ((ሀሀ))  ያያለለመመናናገገርር  ማማናናቸቸውውንንምም  ቃቃልል  ወወይይምም  ማማስስረረጃጃ  EEንንዲዲሰሰጥጥ  ያያለለመመገገደደድድ  መመብብትት  

በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠርርጥጥሮሮ  የየተተያያዘዘ  ሰሰውው  ያያለለመመናናገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑ  

በበAAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ፖፖራራግግራራፍፍ  የየተተደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን  የየተተጠጠረረጠጠሩሩ  

ሰሰዎዎችች  የየተተከከሳሳሽሽነነትት  ቃቃልል  በበፈፈቃቃዳዳቸቸውው  የየሚሚሰሰጡጡ  ከከሆሆነነ  የየሚሚናናገገሩሩትት  ማማናናቸቸውውምም  ቃቃልል  ፍፍርርድድ  

ቤቤትት  በበማማስስረረጃጃነነትት    ሊሊቀቀርርብብባባቸቸውው  የየሚሚችችልል  ስስለለመመሆሆኑኑ  ማማስስገገንንዘዘቢቢያያ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  

ያያላላቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ንንUUስስ    AAንንቀቀፅፅ  22  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  የየተተጠጠርርጣጣሪሪ    

ያያለለመመናናገገርር  መመብብትት  በበምምርርመመራራ  ጊጊዜዜ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ቀቀርርቦቦ  ከከተተነነበበበበ  በበኋኋላላ  

ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት    የየEEምምነነትት  ክክህህደደትት  ቃቃልል  EEንንዲዲሰሰጡጡ    ሲሲጠጠይይቁቁ  ዝዝምም  የየማማለለትት  መመብብትት  ያያላላቸቸውው  

መመሆሆኑኑንንናና  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ወወይይምም  የየተተከከሳሳሽሽ  ዝዝምምታታ  ወወንንጀጀሉሉንን  AAልልፈፈፀፀምምኩኩምም  ጥጥፋፋተተኛኛ  

AAይይደደለለሁሁምም  ተተብብሎሎ  ሊሊያያዝዝ  EEንንደደሚሚገገባባ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  1199((22))  ከከወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  

ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  2277  EEናና  AAንንቀቀፅፅ  113333  በበማማጣጣመመርር  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    
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የየተተጠጠርርጣጣሪሪ  ወወይይምም  የየተተከከሳሳሽሽ  ያያለለመመናናገገርር  መመብብትት  የየወወንንጀጀልል  ምምርርመመራራ  የየትትኩኩረረትት  ማማEEከከልል  

ተተከከሳሳሹሹ  የየሚሚሰሰጠጠውውንን  ቃቃልል  ማማግግኘኘትት  መመሆሆንን  የየሌሌለለበበትት  መመሆሆንንናና  መመርርማማሪሪውው  AAካካልል  ከከተተከከሳሳሽሽ  

ስስለለወወንንጀጀሉሉናና  ስስለለ  ወወንንጀጀሉሉ  AAፈፈፃፃፀፀምም  ፍፍንንጭጭናና  መመረረጃጃ  ሊሊያያገገኝኝ  የየሚሚችችለለውው  ተተከከሳሳሹሹ  ወወዶዶናና  

ፈፈቅቅዶዶ  ቃቃሉሉንን  ሲሲሰሰጥጥ  ብብቻቻ  EEንንደደሆሆነነ  በበመመደደንንገገግግ፣፣  መመርርማማሪሪ  AAካካላላትት  ቃቃልልህህንን  መመስስጠጠትት      

AAለለብብህህ  በበማማለለትት  በበሚሚፈፈጠጠሩሩ  የየመመገገደደድድ  AAሰሰራራሮሮችች  ምምክክንንያያትት  ሊሊፈፈጠጠርር  የየሚሚችችልል  የየመመብብትት  

ጥጥሰሰትት  ከከምምንንጩጩ  የየሚሚያያደደርርቅቅ  ድድንንጋጋጌጌ  ነነውው፡፡፡፡    ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ቃቃሉሉንን  የየሚሚሰሰጥጥ  ከከሆሆነነ  ቃቃሉሉ  

በበማማስስረረጃጃነነትት  የየሚሚቀቀርርብብ  መመሆሆኑኑ  AAስስቀቀድድሞሞ  ማማስስገገንንዘዘቢቢያያ  ሊሊሰሰጠጠውው  EEንንደደሚሚገገባባ  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ      ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

••  AAከከራራካካሪሪውው  ጉጉዳዳይይ  የየድድንንጋጋጌጌውው  ይይዘዘትት  ሳሳይይሆሆንን  የየድድንንጋጋጌጌውው  መመጣጣስስ  የየሚሚያያስስከከትትለለውው  

ውውጤጤትት  ነነውው፡፡፡፡  መመርርማማሪሪውው  AAካካልል  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየሚሚናናገገረረውው  ማማናናቸቸውውምም  ቃቃልል  

ማማስስረረጃጃ  ሆሆኖኖ  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየሚሚቀቀርርብብበበትት  መመሆሆኑኑንን  ሣሣይይናናገገርር  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  ቃቃልል  

የየተተቀቀበበለለውው  መመሆሆኑኑ  ቢቢረረጋጋገገጥጥ  የየተተከከሳሳሽሽነነትት  ቃቃሉሉ  በበማማስስረረጃጃነነትት  ተተቀቀባባይይነነትት  AAለለውው  

ወወይይስስ  የየለለውውምም??  የየማማስስረረጃጃውው  ታታዓዓማማኒኒነነትት  EEንንዴዴትት  ይይታታያያልል??  መመርርማማሪሪውው  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌውውንን  ሣሣያያከከብብርር  የየተተገገኘኘውውንን  ማማስስረረጃጃ  በበፍፍርርድድ  ሂሂደደትት  ያያለለውው  

ውውጤጤትት  ምምንንድድንን  ነነውው??  የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  

  ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  EEንንዲዲሰሰጥጥ  ያያለለመመገገደደድድ  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑናና  በበመመገገደደድድ  

የየተተገገኘኘ  ማማስስረረጃጃ  ወወይይምም  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  ተተቀቀባባይይነነትት  የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ  99((55))  ላላይይ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  99((55))  ደደንንጋጋጌጌ  ቃቃልል  በበቃቃልል  ሲሲነነበበብብ  

““የየተተያያዙዙ  ሰሰዎዎችች  በበራራሳሳቸቸውው  ላላይይ  በበማማስስረረጃጃነነትት  ሊሊቀቀርርብብ  የየሚሚችችልል  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  EEንንዲዲሰሰጡጡ  

ወወይይምም  ማማናናቸቸውውንንምም  ማማስስረረጃጃ  EEንንዲዲያያምምኑኑ  AAይይገገደደድድምም፡፡፡፡  በበማማስስገገደደድድ  የየተተገገኘኘ  ማማስስረረጃጃ  

ተተቀቀባባይይነነትት  የየለለውውምም””  የየሚሚልል  ይይዘዘትት  ያያለለውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይኽኽ  ድድንንጋጋጌጌ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  

ማማናናቸቸውውንንምም  ጭጭካካኔኔ  የየሞሞላላበበትት  IIሰሰብብዓዓዊዊናና  AAዋዋረረጅጅ  የየሆሆነነ  AAያያያያዝዝናና  ቅቅጣጣትት  ለለማማስስቀቀረረትት  

ከከተተደደረረገገውው  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀጽጽ  1155  ድድንንጋጋጌጌ  ጋጋርር  ተተመመሳሳሳሳይይናና  ለለቃቃልል  ኪኪዳዳንን  

ስስምምምምነነትት    ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  የየሚሚሰሰጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  1199((55))  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  1144  EEናና  AAንንቀቀጽጽ  1166  ጥጥበበቃቃ  EEናና  ዋዋስስትትናና  የየተተሰሰጠጠውው  የየAAካካልል  ደደህህንንነነትት  

መመብብትት  በበመመድድፈፈርርናና  EEናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  1188((11))  የየተተደደነነገገገገውውንን  ከከማማናናቸቸውውምም  

ጭጭካካኔኔ  ከከሞሞላላበበትት  IIሰሰብብዓዓዊዊ  የየሆሆነነ  ክክብብሩሩንን  የየማማያያዋዋርርድድ  AAያያያያዝዝ  የየመመጠጠበበቅቅ  መመብብትትንን  
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በበመመጋጋፋፋትት  መመርርማማሪሪውው  AAካካልል  AAንንድድ  ሰሰውው  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  ከከተተቀቀበበለለ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  

በበማማስስገገደደድድ  የየተተገገኘኘውውንን  ማማስስረረጃጃ  መመቀቀበበልል  የየሌሌለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  

  ከከላላይይ  የየተተገገለለጹጹትት  መመሰሰረረታታዊዊ  ነነጥጥቦቦችች  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  1199((55))  

““በበማማስስገገደደድድ””  የየተተገገኘኘ  ማማስስረረጃጃ  ወወይይምም  በበEEንንግግሊሊዘዘኛኛውው  ““AAnnyy  eevviiddeenncceess  oobbttaaiinneedd  uunnddeerr  

ccooeerrcciioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  aaddmmiissssiibbllee””  በበማማለለትት  AAገገላላለለጽጽ  የየተተጠጠቀቀመመ  በበመመሆሆኑኑ  

••  AAንንድድ  ሰሰውው  ተተገገድድዶዶ  ወወይይምም  ((uunnddeerr  ccooeerrcciioonn))  ነነውው  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  የየሰሰጠጠውው  

የየሚሚባባለለውው  ምምንን  ምምንን  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሲሲፈፈጽጽሙሙ  ነነውው??  

••  AAንንድድ  ሰሰውው  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  EEንንዲዲሰሰጥጥ  የየማማስስገገደደጃጃ  መመንንገገዶዶችች  ምምንንድድንን  ናናቸቸውው??  

••  AAንንድድ  ሰሰውው  ተተገገድድዶዶ  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  የየሰሰጠጠ  መመሆሆኑኑንን  ሲሲገገልልጽጽ  መመርርማማሪሪውው  AAካካልል  

AAልልተተገገደደደደምም  በበማማለለትት  ይይከከረረከከራራልል  ተተካካሳሳሹሹ  ተተገገድድዶዶ  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  የየሰሰጠጠ  መመሆሆኑኑንን  

የየማማስስረረዳዳትት  ሸሸክክምም  ያያለለበበትት  ማማንንኛኛውውምም  ወወገገንን  ነነውው??  

••  ማማስስረረጃጃ  ተተቀቀባባይይነነትት  የየለለውውምም  ““iinnaaddmmiissssiibbllee””  የየሚሚለለውው  AAባባባባልል  ከከማማስስረረጃጃ  

ታታዓዓሚሚኒኒነነትትናና  የየማማስስረረጃጃ  ክክብብደደትት  ከከሚሚሉሉትት  ጽጽንንሰሰ  ሀሀሳሳቦቦችች  በበምምንንድድንን  ነነውው  

የየሚሚለለየየውው??  የየሚሚሉሉትትንን  ነነጥጥቦቦ  በበትትኩኩረረትት  ማማየየትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  1199  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  55  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  

ፓፓራራግግራራፍፍናና  የየመመጨጨረረሻሻውው  ፓፓረረግግራራፍፍ  የየቃቃላላትት  AAጠጠቀቀቀቀምምናና  የየሀሀሳሳብብ  AAገገላላለለጽጽ  የየተተካካተተቱቱ  

መመሰሰረረተተ  ሀሀሳሳቦቦችች  ምምንንድድ  ናናቸቸውው??  የየሚሚለለውውንን  ነነጥጥብብ  በበዓዓለለምም  ዙዙሪሪያያ  AAከከራራካካሪሪ  የየሆሆነነ  ጉጉዳዳዮዮችች  

በበተተለለይይምም  በበማማስስገገደደድድ  በበተተገገኘኘ  EEምምነነትት  ቃቃልል  መመነነሻሻ  በበማማድድረረግግ  ከከተተገገኘኘ  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውው  

ተተጨጨማማሪሪ  ማማስስረረጃጃዎዎችች  መመገገኘኘትት  ((ccoorrrroobboorraattiivvee  eevviiddeennccee))  ጋጋርር  ተተያያያያዞዞ  የየሚሚነነሱሱ  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  AAንንጻጻርር  ማማየየትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  

ጉጉዳዳዩዩንን  በበዝዝርርዝዝርር  ለለማማስስቀቀመመጥጥ  በበሰሰውው  መመግግደደልል  ወወንንጀጀልል  የየሚሚጠጠረረጠጠርር  ተተጠጠርርጣጣሪሪ  በበፈፈቃቃዱዱ  

የየEEምምነነትት  ቃቃልል  ለለማማስስጠጠትት  ፍፍላላጎጎትት  የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑንን  የየተተገገነነዘዘበበውው  መመርርማማሪሪ  በበብብረረትት  ድድስስትት  

ሙሙሉሉ  ዘዘይይትት  ካካፈፈላላ  በበኃኃላላ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  EEውውነነቱቱንን  የየማማትትናናገገርር  ከከሆሆነነ  ይይህህንንንን  የየፈፈላላ  ዘዘይይትት  

ሰሰውውነነትትህህ  ላላይይ  AAፈፈሰሰዋዋለለሁሁ  በበማማለለትት  ዘዘይይቱቱንን  EEግግሩሩ  ላላይይ  ማማፍፍሰሰስስ  ሲሲጀጀምምርር  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  

ሟሟችችንን  የየገገደደለለውው  መመሆሆኑኑ  የየሟሟችችንን  AAስስከከሬሬንን  ቆቆፍፍሮሮ  EEንንደደቀቀበበረረውው  ሟሟችችንን  የየገገደደለለበበትት  

ጩጩቤቤ//ቢቢለለዋዋ  የየሚሚችች  ልልብብስስናና  ከከሚሚችች  የየወወሰሰደደውውንን  ገገንንዘዘብብ  ከከEEህህቱቱ  ቤቤትት  ከከEEህህልል  ጎጎተተራራ  

EEንንዳዳስስቀቀመመጠጠውው  ተተናናግግሮሮ  መመርርማማሪሪውው  ይይህህንንንን  የየተተከከሳሳሽሽ  ቃቃልል  በበመመጠጠቀቀምም  የየሚሚችችንን  AAስስከከሬሬንን  

የየሚሚችች  ልልብብስስ  ሚሚችች  በበሬሬ  ሸሸጦጦ  ይይዞዞትት  የየነነበበረረውው  55000000  ሺሺ  ብብርር  ደደምም  የየነነካካውው  ጩጩቤቤ  በበEEምምነነትት  
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ቃቃሉሉ  መመሠሠረረትት  AAገገኘኘ፡፡፡፡    ጩጩቤቤውው  ሲሲመመረረመመርር  የየተተከከሳሳሽሽ  የየEEጅጅ  AAሻሻራራናና  የየሟሟችች  ደደምም  የየነነካካ  

መመሆሆኑኑ  በበሳሳይይንንሳሳዊዊ  ምምርርመመራራ  ተተረረጋጋጋጋጠጠ፣፣  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  በበተተከከሳሳሹሹ  ላላይይ  ክክስስ  ሲሲያያቀቀርርብብ  ተተከከሳሳሹሹ  

የየሰሰጠጠውውንን  የየተተከከሳሳሽሽነነትት  ቃቃልል  ሳሳይይሆሆንን  የየሚሚችች  AAስስከከሬሬንን  ተተቀቀብብሮሮ  መመገገኘኘቱቱንን  የየሚሚያያሳሳይይ  

ቪቪዲዲዮዮ፣፣  የየሟሟችች  ልልብብስስ፣፣  ሚሚችች  የየተተገገለለበበትትንን  ጩጩቤቤ  ሳሳይይንንሳሳዊዊ  ማማስስረረጃጃናና  ሌሌሎሎችች  የየAAካካባባቢቢ  

ሁሁኔኔታታ  ማማረረጃጃዎዎችችንን  AAቀቀረረበበ፡፡፡፡  የየተተከከሳሳሽሽ  ጠጠበበቃቃ  የየሟሟችች  AAስስከከሬሬንን  የየተተገገኘኘበበትትንን  ቦቦታታ  

የየሚሚያያሳሳየየውው  ቪቪዲዲዮዮ  ደደምም  የየነነካካ  የየሟሟችች  ልልብብስስ  ገገንንዘዘቡቡናና  ጩጩቤቤውው  ከከተተከከሳሳሽሽ  EEህህትት  ጎጎተተራራ  

መመገገኘኘቱቱንን  የየሚሚያያሳሳየየውው  ማማስስረረጃጃ  EEናና  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውው  ማማስስረረጃጃዎዎችች  በበሙሙሉሉ  ተተከከሳሳሽሽ  

ተተገገድድዶዶ  የየሰሰጠጠውው  የየEEምምነነትት  ቃቃልል  ውውጤጤትት  በበመመሆሆናናቸቸውው  በበማማስስገገደደድድ  የየተተገገኙኙ  ማማስስረረጃጃዎዎችች  

ናናቸቸውው፣፣  ስስለለዚዚህህ  ተተቀቀባባይይነነትት  ሊሊኖኖራራቸቸውው  AAይይገገባባምም  በበማማለለትት  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀጽጽ  1199  

ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  55  በበመመጥጥቀቀስስ  ተተቃቃወወመመ፡፡፡፡  EEርርስስዎዎ  ጉጉዳዳዩዩንን  የየያያዙዙትት  ዳዳኛኛ  ቢቢሆሆኑኑ  የየተተከከሳሳሹሹንን  

የየEEምምነነትት  ቃቃልል  መመሰሰረረትት  በበማማድድረረግግ  መመርርማማሪሪውው  ያያገገኛኛቸቸውውንን  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውው  

ማማስስረረጃጃዎዎችችናና  EEነነርርሱሱ  ተተመመርርምምረረውው  የየተተገገኛኛውውንን  ሳሳይይንንሳሳዊዊ  ማማስስረረጃጃ  ተተቀቀባባይይነነትት  AAስስመመልልክክቶቶ  

ምምንን  AAይይነነትት  ብብይይንን  ይይሰሰጣጣሉሉ??  ለለምምንን??      

  ((ለለ))  ራራስስንን  ወወንንጀጀለለኛኛ  የየሚሚያያደደርርግግ  ጉጉዳዳይይ  በበምምስስክክርርነነትት  ያያለለማማቅቅረረብብ  መመብብትት  

ማማንንምም  ሰሰውው  በበተተከከሰሰሰሰበበትት  ጉጉዳዳይይ  በበምምስስክክርርነነትት  EEንንዲዲቀቀርርብብ  ከከመመገገደደድድናና    በበራራሱሱ  ላላይይ  

ያያለለመመመመስስከከርር  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑ  መመንንግግስስትት  ከከተተከከሳሳሹሹንን  በበማማስስረረጃጃነነትት  የየሚሚጠጠቅቅምም  

ማማናናቸቸውውምም  ማማስስረረጃጃ  የየሚሚያያገገኘኘውው  ተተከከሳሳሹሹ  ፈፈቃቃደደኛኛ  ሲሲሆሆንን  ብብቻቻ  ነነውው  ከከሚሚለለውው  መመርርህህ  ጋጋርር  

ተተያያያያዥዥነነትት  ያያለለውው  ቢቢሆሆንንምም  የየራራሱሱ  የየሆሆነነ  ምምክክንንያያትትናና  መመነነሻሻ  AAለለውው፡፡፡፡    በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  

ጉጉዳዳይይ  ተተከከሳሳሽሽ  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ቃቃለለ  መመሀሀላላ  EEንንዲዲፈፈፅፅምምናና  ስስለለተተከከሰሰበበበበትት  ጉጉዳዳይይ  EEንንዲዲመመሰሰክክርር  

የየሚሚደደረረግግበበትት  ሁሁኔኔታታ  ያያለለ  ቢቢሆሆንንምም  በበወወንንጀጀልል  ጉጉዳዳይይ  ራራሱሱንን  ወወንንጀጀለለኛኛ  EEናና  ጥጥፋፋተተኛኛ  

የየሚሚያያደደርርግግ  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃልል  EEንንዲዲሰሰጥጥ  ተተከከሳሳሽሽ    ሊሊገገደደድድ  የየማማይይገገባባውው  መመሆሆኑኑንን  ከከህህገገ  

መመንንግግስስትት  AAንንቀቀፅፅ  2200((33))ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

በበወወንንጀጀልል  ጉጉዳዳይይ  በበምምስስክክርርነነትት  ቀቀርርበበውው  ቃቃላላቸቸውውንን  EEንንዳዳይይሰሰጡጡ  የየማማይይገገደደዱዱ  ምምስስክክሮሮችች  

““pprreevviilleeddggee  wwiittnneesssseess””  በበማማለለትት  የየተተለለያያዩዩ  AAገገሮሮችች  የየህህግግ  ጥጥበበቃቃናና  EEናና  ዋዋስስትትናና  የየሚሚሰሰጡጡ  

ሲሲሆሆንን  ከከነነዚዚህህ  መመካካከከልል  ማማንንምም  ሰሰውው  ራራሱሱንን  ጥጥፋፋተተኛኛ  የየሚሚያያደደርርግግ  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃልል  

ያያለለመመስስጠጠትት  መመብብትት  AAለለውው  የየሚሚለለውው  AAንንደደኛኛውው  ነነውው፡፡፡፡  የየድድንንጋጋጌጌውው  መመልልEEክክትት  ግግልልፅፅ  

በበመመሆሆኑኑ  ብብዙዙ  ትትርርጉጉምም  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  AAይይደደለለምም::::  ሆሆኖኖምም  የየዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌ  AAፈፈፃፃፀፀምም  
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AAስስመመልልክክቶቶ  የየሚሚነነሱሱ  የየተተለለያያዩዩ  AAከከራራካካሪሪ  ጉጉዳዳዮዮችች  በበመመሆሆኑኑ  የየሚሚከከተተሉሉትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  

በበመመመመርርመመርር    ከከጋጋራራ  መመግግባባባባትት  ላላይይ  መመድድረረስስ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

••  AAቶቶ  ““AA””  AAቶቶ  ””BB””  ገገድድሏሏልል  የየሚሚልል  ክክስስ  ቀቀርርቦቦበበትት  AAቶቶ  ““CC””    ወወንንጀጀሉሉንን  AAቶቶ““AA””  

ሲሲፈፈፅፅምም  AAይይቻቻለለሁሁ  በበማማለለትት  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃሉሉንን  ለለመመስስጠጠትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ቀቀረረበበ፡፡፡፡  

AAቶቶ  ““CC””    ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ባባቀቀረረበበበበትት  ዋዋናና  ጥጥያያቄቄ  ምምላላሽሽ  ከከሰሰጠጠ  በበኋኋላላ  የየAAቶቶ  ””BB””  

ተተከከላላካካይይ  ጠጠበበቃቃ  የየሚሚያያቀቀርርበበውው  የየመመስስቀቀለለኛኛ  ጥጥያያቄቄ  AAቶቶ  ““AA””  የየገገደደለለውው  ተተከከሳሳሹሹ  AAቶቶ  

””BB””  ሳሳይይሆሆንን  ምምስስክክሩሩ  AAቶቶ  ““CC””    መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያመመላላክክቱቱ  ፍፍሬሬ  ጉጉዳዳዮዮችች  በበAAቶቶ  ““CC””    

መመገገለለፅፅ  ጀጀመመሩሩ፡፡፡፡    ሆሆኖኖምም  AAቶቶ  ““CC””    ከከዚዚህህ  በበኋኋላላ  የየሚሚሰሰጠጠውው  መመልልስስናና  ምምስስክክርርነነትት  

EEኔኔንን  ወወንንጀጀለለኛኛ  የየሚሚያያደደርርግግ  በበመመሆሆኑኑ  EEኔኔንን  ወወንንጀጀለለኛኛ  የየሚሚያያደደርርግግ  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃልል  

ከከመመስስጠጠትት  የየመመጠጠበበቅቅ  መመብብትት  AAለለኝኝ  ለለተተከከሳሳሽሽ  ተተከከላላካካይይናና  ጠጠበበቃቃ  ጥጥያያቄቄምም  ሆሆነነ  

ለለዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ድድጋጋሜሜ  ጥጥያያቄቄናና  ለለፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ማማጣጣሪሪያያ  ጥጥያያቄቄ  መመልልስስ  AAልልሰሰጥጥምም  

በበማማለለትት  በበፍፍርርድድ  ቤቤቱቱንን  ጠጠያያቂቂ  በበማማሳሳወወቅቅ  ምምስስክክርርነነትት  ቃቃሉሉንን  መመስስጠጠቱቱንን  በበማማቋቋረረጥጥ  

ዝዝምም  AAለለ፡፡፡፡  የየተተከከሳሳሹሹ  ተተከከላላካካይይ  ጠጠበበቃቃ  በበበበኩኩሉሉ  AAቶቶ  ““CC””    የየሚሚሰሰጠጠውው  መመልልስስ  

ለለጉጉዳዳዮዮ  ውውሳሳኔኔ  ለለመመስስጠጠትት  AAስስፈፈላላጊጊ  በበመመሆሆኑኑ  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃሉሉንን  ሊሊሰሰጥጥ  ይይገገባባልል  

የየሚሚልል  ክክርርክክርር  AAቀቀረረበበ፡፡፡፡    ይይህህንንንን  ጉጉዳዳይይ  ለለመመወወሰሰንን  AAግግባባብብነነትት  ያያላላቸቸውው  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየትትኞኞቹቹ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    በበጉጉዳዳዮዮ  ምምንን  AAይይነነትት  ብብይይንን  ይይሰሰጣጣሉሉ??  

••  በበዋዋናና  ወወንንጀጀልል  AAድድራራጊጊነነትት  ሳሳይይሆሆንን  በበሌሌላላ  ሁሁኔኔታታ  በበወወንንጀጀልል  ተተካካፋፋይይ  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  

ለለምምሳሳሌሌ  በበወወንንጀጀሉሉ  AAነነሳሳሽሽ  ወወንንጀጀሉሉ  ከከተተፈፈፀፀምም  በበኋኋላላ  ተተከከሳሳሽሽንን  በበመመርርዳዳትት  ወወንንጀጀልል  

የየተተከከሰሰሰሰ  ሰሰውው  ስስለለ  ዋዋናናውው  ወወንንጀጀልል  ፈፈፃፃሚሚ  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃሉሉንን  EEንንዲዲሰሰጥጥ  

ሲሲጠጠይይቅቅየየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  22AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33    ሊሊነነሳሳ  የየሚሚችችልል  ነነውውንን??  

  በበተተለለይይ  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  በበAAንንድድ  መመዝዝገገብብ  ሳሳይይሆሆንን  በበተተለለያያየየ  ክክስስናና  መመዝዝገገብብ  ሰሰዎዎቹቹ  

በበሚሚከከሰሰሱሱበበትት  ሁሁኔኔታታ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  AAለለውው  ወወይይስስ  የየለለውውምም??  

••  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2200  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  ሁሁለለተተኛኛውው  ፓፓራራግግራራፍፍ  AAገገላላለለፅፅ  

በበወወንንጀጀልል  ዋዋናና  AAድድራራጊጊነነትትናና  ግግብብረረAAበበርርነነትት  የየተተከከሰሰሱሱ  ሰሰዎዎችች  መመካካከከልል  AAንንዱዱ  ወወይይምም  

ሁሁለለቱቱ  በበምምስስክክርርነነትት  ሲሲጠጠሩሩ  EEንንደደመመከከራራከከሪሪያያ  የየሚሚነነሳሳናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ያያለለውው  ነነውው  

የየሚሚለለውው  በበትትክክክክልል  ነነውው  ብብላላችችሁሁ  ታታስስባባላላችችሁሁ??  ለለምምንን??  

••  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበመመጥጥቀቀስስ  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃላላችችንንንን  

EEንንድድንንሰሰጥጥ  መመገገደደድድ  የየለለብብንንምም  የየሚሚሉሉትትንን  መመከከራራከከሪሪያያዎዎችች  የየሚሚያያሳሳይይ  ሲሲሆሆኑኑ  
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ይይህህንንንን  ወወንንጀጀልል  በበመመፈፈፀፀምም  የየዋዋናና  ወወንንጀጀልል  AAድድራራጊጊነነትት  በበግግብብረረAAበበርርነነትት  በበሌሌላላ  

የየወወንንጀጀልል  ተተካካፋፋይይነነትት  ከከተተጣጣራራባባቸቸውው  ሰሰዎዎችች  መመካካከከልል  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  የየተተወወሰሰኑኑትትንን  

ከከወወንንጀጀልል  ክክስስ  ነነፃፃ  በበማማድድረረግግ  በበምምስስክክርርነነትት  ያያቀቀርርባባልል፡፡፡፡  የየተተከከሰሰሱሱትት  ሰሰዎዎችች  

በበበበኩኩላላቸቸውው  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  በበጋጋራራ  ወወንንጀጀልል  ከከፈፈፀፀምምነነውው  መመካካከከልል  ግግማማሻሻችችንን  

ከከስስሶሶ  ተተመመሳሳሳሳይይ  ማማስስረረጃጃ  የየተተገገኘኘባባቸቸውውንን  በበሌሌሎሎቹቹ  ላላይይ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  AAለለማማቅቅረረቡቡ    

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  2255  EEናና  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉንን  AAንንቀቀፅፅ  44  የየሚሚጥጥስስ  ነነውው  ሰሰለለዚዚህህ  

ሊሊመመሰሰክክራራብብንን  AAይይገገባባምም  የየሚሚልል፣፣  መመቃቃወወሚሚያያ  ያያቀቀርርባባሉሉ፡፡፡፡    

••  ከዚህ በተጨማሪ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 20 ንUስ Aንቀፅ 3 ሁለተኛው 

ፓራግራፍ የተደነገገው መብት  ወንጀል የፈፀሙ ሰዎች Aንደኛው በሌላው ላይ 

Eንዳይመሰክር የማይፈቅድ ተደርጎ መተርጎም Aለበት የሚል ክርክር የሚያቀርቡ 

Aሉ፡፡ Eርስዎ ጉዳዩን የሚያዩት ዳኛ ቢሆኑ  

11..  በበጉጉዳዳዩዩ  ምምንን  AAይይነነትት  ብብይይንን  ይይሰሰጣጣሉሉ??  

22..  ወወንንጀጀሉሉ  የየሙሙስስናና  ወወንንጀጀልል  ወወይይምም  ሌሌላላ  AAይይነነትት  ወወንንጀጀልል  ቢቢሆሆንን  በበሚሚሰሰጡጡትት  ብብይይንን  

ልልዩዩነነትት  ይይኖኖረረዋዋልል??  

33..ከከሙሙስስናና  ወወንንጀጀሎሎችች  ውውጪጪ  በበሆሆኑኑ  ወወንንጀጀሎሎችች  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  በበጋጋራራ  ወወንንጀጀልል  ከከፈፈፀፀሙሙ  

ሰሰዎዎችች  መመካካከከልል  የየተተወወሰሰኑኑትትንን  ከከወወንንጀጀልል  ክክስስ  ነነፃፃ  የየሚሚያያደደርርግግበበትትናና  በበምምስስክክርርነነትት  

የየሚሚያያቀቀርርብብበበትት  ህህጋጋዊዊ  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን  

44..የየተተከከሳሳሹሹ  በበራራሱሱ  ላላይይ  ምምስስክክርር  ሆሆኖኖ  ከከመመጠጠየየቅቅ  የየመመጠጠበበቅቅ  መመብብቱቱንን  ለለመመተተውውናና  

የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃልል  ለለመመስስጠጠትት  ቢቢጠጠይይቅቅ  ምምንን  AAይይነነትት  ብብይይንን  ይይሰሰጣጣሉሉ፡፡፡፡  
  

11..55..44  በበተተጠጠረረጠጠረረበበትት  ጉጉዳዳይይ  ወወይይምም  የየሚሚከከሰሰስስ  ወወይይምም  የየማማይይከከሰሰስስ  ለለመመሆሆኑኑ  በበAAጭጭርር  ጊጊዜዜ  

ውውሳሳኔኔ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት፣፣  

ወወንንጀጀልል  ፈፈፅፅሟሟልል  በበሚሚልል  ጥጥርርጣጣሬሬ  የየተተያያዘዘ  ሰሰውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1199  ከከተተደደነነገገጉጉትት  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  EEናና  በበወወንንጀጀልል  ሥሥነነ  ስስርርዓዓትት  ሕሕጉጉ  መመሰሰረረትት  የየወወንንጀጀልል  ምምርርመመራራ  ከከተተከከናናወወነነናና  

ከከተተጠጠናናቀቀቀቀ  በበኋኋላላ  ፈፈፅፅሞሞታታልል  ተተብብሎሎ  በበተተጠጠራራጠጠረረበበትት  ወወንንጀጀልል  የየተተደደረረገገውው  ምምርርመመራራ  

ታታይይቶቶናና  ተተመመርርምምሮሮ  AAፋፋጣጣኝኝ  ውውሳሳኔኔ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  AAለለውው፡፡፡፡  AAንንድድ  ሰሰውው  ወወንንጀጀልል  

ፈፈፅፅሟሟልል  ተተብብሎሎ  ተተጠጠርርጥጥሮሮ  ምምርርመመራራ  ከከተተከከናናወወነነናና  ማማስስረረጃጃ  ከከተተሰሰበበሰሰበበ  በበኋኋላላ  መመወወሰሰንን  

የየሚሚገገባባውው  ቁቁልልፍፍ  ጉጉዳዳይይ  ሰሰውውየየውው  በበወወንንጀጀልል  መመከከሰሰስስናና  ወወደደ  መመደደበበኛኛውው  የየክክስስናና  የየሙሙግግትት  

ሂሂደደትት  መመግግባባትት  AAለለበበትት  ወወይይስስ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  በበወወንንጀጀልል  መመከከሰሰስስ  የየለለበበትትምም  የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡  
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በበወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ስስርርዓዓትት  የየEEለለትት  ከከEEለለትት  ተተግግባባራራዊዊ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  AAንንድድ  ሰሰውው  በበወወንንጀጀልል  

መመከከሰሰስስ  AAለለበበትት  ወወይይምም  በበወወንንጀጀልል  ሊሊከከሰሰስስ  AAይይገገባባውውምም  የየሚሚለለውው  ውውሳሳኔኔ  EEጅጅግግ  በበጣጣምም  

ወወሳሳኝኝናና  ከከባባድድ  ነነውው፡፡፡፡    ይይኸኸምም  በበመመሆሆኑኑ  የየተተለለያያዩዩ  AAገገሮሮችች  በበተተለለይይ  በበከከባባድድ  ወወንንጀጀሎሎችች  

ምምርርመመራራ  የየተተገገኘኘውውንን  የየዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ማማስስረረጃጃ  በበመመመመዘዘንን  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ክክሱሱንን  ለለመመቀቀጠጠልል  

የየሚሚችችልል  መመሆሆንን  AAለለመመሆሆኑኑንን  ተተከከሳሳሹሹ  ለለፍፍርርድድ  መመቅቅረረብብ  ያያለለበበትት  ስስለለመመሆሆኑኑ  ወወይይምም  

AAለለመመሆሆኑኑ    የየህህግግ  ሥሥርርዓዓታታቸቸውው  መመሠሠረረትት  በበግግራራንንድድ  ጄጄሪሪ((በበሸሸንንጎጎ))  በበAAሜሜሪሪካካ  ወወይይምም  

በበመመርርማማሪሪ  ዳዳኛኛ((ፈፈረረንንሳሳይይ))  የየሚሚወወሰሰንንበበትት  ሁሁኔኔታታ  AAለለ፡፡፡፡  
  

በበEEኛኛ  AAገገርር  የየህህግግ  ሥሥርርዓዓትት  የየፖፖሊሊስስንን  የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገብብ  በበመመመመርርመመርርናና  የየተተሰሰበበሰሰበበውውንን  

ማማስስረረጃጃ  በበመመመመዘዘንን    

••  ተተከከሳሳሹሹ  በበወወንንጀጀልል  የየማማይይከከሰሰስስ  ስስለለመመሆሆኑኑ፣፣  

••  ተተከከሳሳሹሹ  በበወወንንጀጀልል  መመከከሰሰስስ  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑ፣፣  

••  ወወይይምም  ጉጉዳዳዮዮ  ተተመመልልሶሶ  ተተጨጨማማሪሪ  ምምርርመመራራ  መመደደረረግግናና  ማማስስረረጃጃ  መመሰሰብብሰሰብብ  ያያለለበበትት  

መመሆሆኑኑንን  የየመመወወሰሰንን  ሥሥልልጣጣንን  ያያለለውው  በበፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  የየዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ነነውው፡፡  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  2200  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  የየተተከከሰሰሱሱ  ሰሰዎዎችች  ጉጉዳዳያያቸቸውው  በበAAፋፋጣጣኝኝ  

መመታታየየትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    ሆሆኖኖምም  ምምርርመመራራ  ተተጣጣርርቶቶ  የየደደረረሰሰውው  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  

የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገቡቡንን  በበፍፍጥጥነነትት  በበማማየየትት  ተተገገቢቢውውንን  ውውሳሳኔኔ  EEንንዲዲሰሰጥጥ  የየሚሚያያስስገገድድድድ  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌ  በበAAንንቀቀፅፅ  1199  ሆሆነነ  በበAAንንቀቀፅፅ  2200  AAልልተተደደነነገገገገምም፡፡፡፡    ስስለለዚዚህህ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  

የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገቡቡንን  AAይይቶቶ  የየተተፋፋጠጠነነ  ውውሳሳኔኔ  የየመመስስጠጠትት  ግግዴዴታታ  ህህግግ  AAውውጭጭውው  

በበሚሚያያወወጣጣውው  ህህግግ  EEንንጂጂ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሚሚመመነነጭጭ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ህህግግ  AAውውጭጭውው  ከከፈፈለለገገ  

የየAAስስራራ  AAምምስስትት  ቀቀንን  የየክክስስ  ማማቅቅረረቢቢያያ  ጊጊዜዜ  EEንንደደፈፈለለገገውው  ማማስስረረዘዘምም  ወወይይምም  ማማሳሳጣጣርር  

ይይቻቻላላልል  በበማማለለትት  የየሚሚከከራራከከሩሩ  ሰሰዎዎችች  AAሉሉ፡፡፡፡  
  

  ሆሆኖኖምም  በበዚዚህህ  ጉጉዳዳይይ  የየAAቃቃቤቤ  ህህግግ  ግግዴዴታታ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየተተጠጠረረጠጠረረበበትት  ወወንንጀጀልል  

የየሚሚያያስስከከሰሰስስበበትት  ወወይይምም  የየማማይይከከሰሰሰሰ  መመሆሆኑኑንን  ለለማማወወቅቅናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  3377  

ከከተተደደነነገገገገውው  ፍፍትትህህ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ጋጋርር  በበተተገገናናዘዘበበ  መመታታየየትት  AAለለበበትት፡፡፡፡    AAንንድድ  ተተጠጠርርጣጣሪሪ  

በበወወንንጀጀልል  መመከከሰሰስስ  ወወይይምም  AAለለመመከከሰሰስስ  የየሚሚለለውውንን  ነነጥጥብብ  AAይይቶቶ  ውውሳሳኔኔ  የየመመስስጠጠትት  የየAAቃቃቤቤ  

ህህግግ  ሥሥልልጣጣንን  በበመመሆሆኑኑ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  የየተተጠጠርርጣጣሪሪውውንን  ፍፍትትህህ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ማማክክበበርርናና  

AAፋፋጣጣኝኝ  ውውሳሳኔኔ  የየመመስስጠጠትት  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ህህግግ  AAውውጪጪውው  የየAAቃቃቤቤ  ህህግግ  
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የየተተፋፋጠጠነነ  ውውሳሳኔኔ  የየመመስስጠጠትትናና  በበተተከከሳሳሹሹ  ላላይይ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  የየማማቅቅረረብብናና  ወወይይምም  የየወወንንጀጀልል  

ክክስስ  ሊሊቀቀርርብብ  AAይይቻቻልልምም  ብብሎሎ  የየሚሚወወስስንንበበትትንን  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  በበፈፈለለገገውው  መመንንገገድድ  በበህህግግ  

ማማራራዘዘምም  ይይቻቻላላልል  የየሚሚለለውው  መመከከራራከከሪሪያያ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  ከከሰሰጠጠውው  ጥጥበበቃቃ  

AAንንፃፃርር  መመታታየየትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ክክስስ  ለለማማቅቅረረብብ  ወወይይምም  ላላለለማማቅቅረረብብ  ውውሳሳኔኔ  በበሚሚሰሰጥጥበበትት  ጊጊዜዜ  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ከከግግንንዛዛቤቤ  ውውስስጥጥ  ማማስስገገባባትትናና    የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

የየሚሚያያከከብብርርናና  በበሚሚያያስስከከብብርር  መመንንገገድድ  የየመመወወሰሰንን  ግግዴዴታታናና  EEናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለበበትት፡፡፡፡    ይይኸኸምም  

ማማለለትት፣፣    

••  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  የየተተጠጠረረጠጠረረበበትት  ጉጉዳዳይይ  በበAAገገሪሪቱቱ  የየወወንንጀጀልል  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  በበወወንንጀጀልልነነትት  

የየተተፈፈረረጀጀናና  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትት  የየሚሚያያስስከከትትልል  ድድርርጊጊትት  መመሆሆንን  AAለለመመሆሆኑኑንን  

በበማማጣጣራራትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2222  የየተተደደነነገገገገውው  የየህህጋጋዊዊነነትት  መመርርህህ  ማማክክበበርርናና  

ማማስስከከበበርር  የየህህጋጋዊዊነነትትንን  መመስስፈፈርርትት  መመሟሟላላቱቱንን  ማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  

••  በበወወንንጀጀልል  የየተተጠጠረረጠጠረረ  ወወይይምም  የየተተከከሰሰሰሰ  ሰሰውው  EEንንደደ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ያያለለመመቆቆጠጠርር  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  መመብብትት  AAለለውው፡፡፡፡    ይይኸኸ  መመብብትት  ቀቀሪሪ  ሊሊሆሆንን  የየሚሚቻቻለለውው  ጥጥፋፋትት  የየሆሆነነ  

የየወወንንጀጀልል  ድድርርጊጊትት  መመፈፈፀፀሙሙንን  በበማማስስረረጃጃ  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡    ስስለለዚዚህህ  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  የየሥሥነነ  

ሥሥርርዓዓትትናና  የየማማስስረረጃጃ  ህህግግ  በበሚሚደደነነግግጉጉትት  መመሠሠረረትት  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ወወንንጀጀልል  ለለመመፈፈፀፀሙሙ  

የየማማስስረረዳዳትት  ሸሸክክሙሙንን  ለለመመወወጣጣትት  የየሚሚያያስስችችልል  ማማስስረረጃጃ  መመኖኖሩሩንን  ካካላላረረጋጋገገጠጠ  በበስስተተቀቀርር  

የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ማማቅቅረረብብ  የየለለበበትትምም፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ማማስስረረጃጃ  ሳሳይይኖኖርር  ክክስስ  ከከማማቅቅረረብብናና  የየተተከከሳሳሹሹ  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  

EEንንደደገገደደብብ  ማማድድረረግግ  የየሌሌለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  የየማማስስረረጃጃ  መመስስፈፈርርትት  መመሟሟላላቱቱንን  ማማረረጋጋገገጥጥ  

AAለለበበትት፡፡፡፡    ይይኸኸምም  ማማለለትት  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  የየወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነ  ስስርርዓዓትት  ሕሕግግ  ጉጉጥጥርር  4422((11))  

ሀሀ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2200  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  ድድንንጋጋጌጌ  AAንንፃፃርር  በበማማገገናናዘዘብብ  ውውሳሳኔኔ  

መመስስጠጠትት  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  በበይይርርጋጋ  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  

ያያለለፈፈባባቸቸውውንን  ጉጉዳዳዮዮችች  በበመመዝዝጋጋትትናና  ሌሌሎሎችች  የየሥሥነነ  ስስርርዓዓትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  መመሠሠረረትት  

በበማማድድረረግግ  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  መመጠጠቀቀምምናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  1177  የየማማክክበበርርናና  

የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታውውንን  መመወወጣጣትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  ይይኸኸ  ግግልልፅፅ  ቢቢሆሆንንምም  በበAAቃቃቤቤ  ህህግግ  ውውሳሳኔኔ  

AAሰሰጣጣጥጥ  ላላይይ  የየሚሚነነሱሱ  AAከከራራካካሪሪ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበAAንንድድ  ክክልልልል  በበተተፈፈጠጠረረውው  EEውውነነተተኛኛ  ታታሪሪክክ    

ላላይይ  ተተመመሰሰረረቶቶ  ማማየየትትናና  ማማቅቅረረብብ  ይይቻቻላላልል  ፡፡--  
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••  11999900  AAቶቶ  ከከበበደደ  ሴሴትት  ልልጃጃቸቸውውንን  ለለመመዳዳርር  በበጋጋንን  ጠጠላላ  ለለማማስስጠጠመመቅቅ  ከከቤቤታታቸቸውው  ግግቢቢ  

ዳዳስስ  በበማማሰሰራራትት  ላላይይ  EEያያሉሉ  ወወንንድድወወሰሰንን  ደደመመላላሽሽናና  ድድፋፋባባቸቸውው  የየተተባባሉሉ  ወወንንድድማማማማ  ቾቾችች  

AAቶቶ  ከከበበደደንን  ለለመመግግደደልል  የየሩሩምምታታ  ተተኩኩስስ  ተተኮኮሱሱባባቸቸውው፡፡፡፡    AAቶቶ  ከከበበደደ  ድድፍፍድድፍፍ  የየያያዘዘ  ጋጋንን  

ተተገገንን  በበማማድድረረግግ  ያያፀፀፋፋ  ተተኩኩስስ  መመታታኮኮስስ  ጀጀመመሩሩ፡፡፡፡    የየተተኩኩስስ  ልልውውውውጥጥ  በበሚሚደደረረግግበበትት  ጊጊዜዜ  

AAቶቶ  ከከበበደደ  ድድፋፋባባቸቸውውንን  ደደረረቱቱንን  በበAAንንድድ  ጥጥይይትት  መመቱቱትት  ወወንንድድወወሰሰንንምም  የየግግራራ  EEግግሩሩንን  

በበAAንንድድ  ጥጥይይትት  AAቆቆሰሰሉሉትት፡፡፡፡    ደደመመላላሽሽ  EEግግሩሩ  የየቆቆሰሰለለውውንን  ወወንንድድወወሰሰንንንን  ተተሸሸክክሞሞ  ሸሸሽሽቶቶ  

መመኪኪናና  መመንንገገድድ  ከከደደረረሰሰ    በበኋኋላላ  በበመመኪኪናና  ወወንንድድሙሙንን  ሀሀኪኪምም  ቤቤትት  ካካስስገገባባ  በበኋኋላላ  ፖፖሊሊስስ  

ጣጣቢቢያያ  ሄሄዶዶ  AAቶቶ  ከከበበደደ  ድድፋፋባባቸቸውው  የየተተባባለለውውንን  ወወንንድድሙሙንን  መመግግደደሉሉንንናና  ወወንንድድወወሰሰንን  

የየተተባባለለውውንን  ለለመመግግደደልል  AAስስቦቦ  በበተተኮኮሰሰውው  ጥጥይይትት  ታታፋፋውውንን  በበፅፅኑኑ  ያያቆቆሰሰለለውው  መመሆሆኑኑንን  

ገገልልጾጾ  AAመመለለከከተተ፡፡፡፡  ፖፖሊሊስስ  AAቶቶ  ከከበበደደንን  በበቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርር  በበማማዋዋልል  ምምርርመመራራ  ሲሲያያጣጣራራ  

በበAAቶቶ  ከከበበደደናና  በበEEነነ  ወወንንደደወወሰሰንን  መመካካከከልል  ለለረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  የየቆቆየየ  ደደምም  መመመመላላለለስስ  ጥጥላላቻቻ  

የየነነበበረረ  መመሆሆኑኑናና  በበEEለለቱቱ  AAቶቶ  ከከበበደደ  ልልጁጁንን  ከከመመዳዳሩሩ  በበፊፊትት  ለለመመግግደደልል  ከከAAስስርር  ኪኪሎሎ  

ሜሜትትርር  በበላላይይ  ተተጉጉዘዘውው  መመጥጥተተውው  በበAAቶቶ  ከከበበደደ  ላላይይ  የየEEሩሩምምታታ  ተተኩኩስስ  EEነነ  ወወንንድድወወሰሰንን  

የየከከፈፈቱቱ  መመሆሆናናቸቸውውንን  AAቶቶ  ከከበበደደ  በበAAፀፀፋፋውው  መመተተኮኮሱሱንንናና  ለለAAምምስስትት  ደደቂቂቃቃ  ያያህህልል  የየተተኮኮስስ  

ልልውውውውጥጥ  በበኋኋላላ  ድድፋፋባባቸቸውው  ተተመመትትቶቶ  መመውውደደቁቁንንናና  ወወንንድድወወሰሰንንምም  EEግግሩሩ  ላላይይ  

መመመመታታቱቱንን  ደደመመላላሽሽ  የየወወንንድድወወሰሰንንንን  EEግግርር  በበሽሽርርጥጥ  ካካሰሰረረ  በበኋኋላላ  ይይዞዞትት  መመሄሄዱዱንን  በበወወቅቅቱቱ  

በበቦቦታታውው  የየነነበበሩሩ  AAስስርር  ምምስስክክሮሮችች  የየሰሰጡጡትትንን  የየምምስስክክርርነነትት  ቃቃልል  በበማማያያያያዝዝ  የየምምርርመመራራ  

መመዝዝገገቡቡንን  ለለAAቃቃቤቤ  ህህግግ  AAቀቀረረበበ፡፡፡፡  
  

የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገብብ  የየደደረረሰሰውው  የየዞዞኑኑ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  AAቶቶ  ከከበበደደ  የየፈፈፀፀመመውው  ራራሱሱንን  የየመመከከላላከከልል  

ተተግግባባርር  EEንንደደሆሆነነናና  AAቶቶ  ከከበበደደንን  ከከስስሶሶ  ጥጥፋፋተተኛኛ  ለለማማስስባባልል  የየሚሚችችልል  ማማስስረረጃጃ  የየለለምም  በበማማለለትት  

AAቶቶ  ከከበበደደንን  በበወወ..መመ..ሥሥ..ሥሥ..ሕሕ  ቁቁጥጥርር  4422((11))ሀሀ  መመሠሠረረትት  ከከEEስስርር  EEንንደደለለቀቀቁቁ  ወወሰሰነነ፡፡፡፡    AAቶቶ  

ደደምምመመላላሽሽ  የየዞዞኑኑ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  AAላላAAግግባባብብ  መመዝዝገገቡቡንን  ዘዘግግቶቶ  ተተከከሳሳሹሹንን  ለለቀቀቀቀ  የየሚሚልል  AAቤቤቱቱታታ  

AAቀቀረረቡቡ፡፡፡፡    የየክክልልሉሉ  ፍፍትትህህ  ቢቢሮሮ  የየዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  መመመመሪሪያያ  AAቃቃቤቤ  ህህግግ  ተተከከሳሳሹሹ  የየፈፈፀፀመመውው  

ራራሱሱንን  የየመመከከላላከከልል  ተተግግባባርር  ነነውው  በበማማለለትት    በበወወ..መመ..ሥሥ..ወወ..ሕሕ  ቁቁጥጥርር  4422((11))ሀሀ  መመሠሠረረትት  ክክስስ  

AAላላቀቀርርብብምም  የየማማለለትት  ሥሥልልጣጣንን  የየለለውውምም፡፡፡፡    ይይኸኸ  ስስልልጣጣንን  የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  ነነውው  ስስለለዚዚህህ  AAቶቶ  

““ከከበበደደ””  11994499  በበወወጣጣውው  552244  ((ለለ))  EEንንዲዲከከሰሰሱሱ  መመሪሪ  ትትEEዛዛዝዝ  ሰሰጠጠ፡፡፡፡    በበዚዚህህ  ጉጉዳዳይይ  መመነነሻሻ  

በበክክልልሉሉ  ውውስስጥጥ  ለለሚሚገገኙኙ  ፍፍትትህህ  ጽጽ//ቤቤቶቶችች  ተተከከሳሳሽሽ  ድድርርጊጊቱቱንን  የየፈፈፀፀመመውው  በበህህግግ  ይይቅቅርርታታ  

የየሚሚሰሰጡጡ  ህህጋጋዊዊ  መመከከላላከከልል  በበAAስስገገዳዳጅጅ  ሁሁኔኔታታናና  መመገገደደድድናና  የየመመሳሳሰሰሉሉትት  ምምክክንንያያትት  መመሆሆኑኑንን  

በበፖፖሊሊስስ  የየተተሰሰበበሰሰበበውው  ማማስስረረጃጃ  የየሚሚያያስስረረዳዳ  ቢቢሆሆንንምም  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  መመዝዝገገቡቡንን  በበመመ..መመ..ሥሥ..ሥሥ  
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ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  4422((11))ሀሀ  መመዝዝጋጋትትናና  ውውሳሳኔኔ  መመስስጠጠትት  የየማማይይችችልልናና  ይይህህንንንን  የየማማድድረረግግ  ሥሥልልጣጣንን  

የየሌሌለለውው  በበመመሆሆኑኑ  EEንንደደዚዚህህ  AAይይነነትት  ጉጉዳዳዮዮችች  ሲሲያያጋጋጥጥሙሙ  ክክስስ  EEንንዲዲቀቀርርብብ  የየሚሚልል  መመመመሪሪያያ  

ተተላላለለፈፈ፡፡፡፡  

11..  በበወወንንጀጀለለኛኛ  መመቅቅጫጫ  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  4422((11))ሀሀ  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ተተከከሳሳሹሹንን  ጥጥፋፋተተኛኛ  

ሊሊያያስስብብልል  የየሚሚችችልል  ማማስስረረጃጃ  የየሌሌለለ  ነነውው  ብብሎሎ  ሲሲያያምምንን  ““  TThhee  ppuubblliicc  pprroosseeccuuttoorr  iiss  

ooff  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  eevviiddeennccee  ttoo  jjuussttiiffyy  aaccoonnvviiccttiioonn””  

የየሚሚለለውውንን  ድድንንጋጋጌጌ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2200  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ33  EEናና  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ  1144  EEናና  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ    AAንንቀቀፅፅ  1177  ጋጋርር  በበማማገገናናዘዘብብ  ሲሲተተረረጎጎምም  የየዞዞኑኑ  ዓዓቃቃቤቤ  

ህህግግ  AAቶቶ  ከከበበደደ  ክክስስ  ላላለለማማቅቅረረብብ  የየሰሰጠጠውው  ውውሳሳኔኔ  ስስህህተተትት  ነነበበርር  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  

22..  በበምምርርመመሪሪ  የየተተሰሰበበሰሰበበውው  ማማስስረረጃጃ  ተተጠጠርርጣጣሪሪውው  ድድርርጊጊቱቱንን  የየፈፈፀፀመመውውንን  በበወወንንጀጀልል  ህህግግ    

በበAAንንቀቀፅፅ  6688፣፣በበAAንንቀቀፅፅ  6699፣፣በበAAንንቀቀፅፅ  7711፣፣በበAAንንቀቀፅፅ  7755  ወወይይምም  በበAAንንቀቀፅፅ  7744  መመሠሠረረትት  

መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያስስረረዳዳ  ሆሆኖኖ  EEያያለለ  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ    ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  መመርርምምሮሮ  በበነነፃፃ  ይይልልቀቀቀቀውው  

በበሚሚልል  ምምክክንንያያትት  ብብቻቻ  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ማማቅቅረረብብ  AAለለበበትት  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን  ??  

33..  የየዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  EEንንዴዴትት  

መመወወጣጣትት  ይይገገባባዋዋልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን  ??    

44..  ዓዓቃቃቤቤ  ህህግግ  የየምምርርመመራራ  መመዝዝገገቡቡንን  በበፍፍጥጥነነትት  መመርርምምሮሮ  ውውሳሳኔኔ  የየመመስስጠጠትት  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለበበትት  ብብለለውው  ያያምምናናሉሉ??    

11..55..55  በበאאደደበበኛኛ  ፍፍץץድድ  ቤቤُُ  በበአአጭጭץץ  ጊጊዜዜ  ፍፍֱֱُُ  የየדדግግኘኘُُ  אאብብُُ፣፣  

አአንንድድ  ــከከሳሳתת  ֹּלֹּלከከררስስ  በበאאደደበበኛኛ  ፍፍ//ቤቤُُ  በበአአጭጭץץ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ፣፣  በበግግָָፅፅ  ٤٤ֹֹُُ  ጉጉዳዳይይ  

የየאאስስאא  ُُדדብብُُ  አአֳֳውው፡፡፡፡  የየֱֱገገ  אאንንግግًًםם  አአንንׂשׂשጽጽ  22ዐዐ  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  11  የየــከከሳሳֹּלֹּל  

በበאאደደበበኛኛ  ፍፍץץድድ  ቤቤُُ  በበግግָָፅፅ  ٤٤ֹֹُُ  ጉጉዳዳይይ  የየٍٍאאየየُُ  אאብብُُ  ያያֳֳውው  ֲֲאאኑኑንን  

ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡ይይኸኸውውምም፡፡--በበህህገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  7788  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  44  መመሠሠረረትት  መመደደበበኛኛ  

ሥሥርርዓዓትት  የየማማይይከከተተልል  ልልዩዩ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየማማይይቋቋቋቋምም  መመሆሆኑኑንን  መመደደንንገገጉጉንን  ግግንንዛዛቤቤ  ውውስስጥጥ  

የየሚሚያያስስገገባባ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፉፉ  የየሲሲቪቪልልናና  የየፖፖለለቲቲካካ  መመብብቶቶችች  ቃቃልል  

ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀጽጽ  1144  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  ተተከከሳሳሽሽ  ነነፃፃ  ገገለለልልተተኛኛናና  ብብቃቃትት  ባባለለውው  ፍፍርርድድ  

ሰሰጭጭ  AAካካልል  የየመመዳዳኘኘትት  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  ከከሚሚደደነነግግገገውው  ድድንንጋጋጌጌ  ጋጋርር  በበሚሚጣጣጣጣምም  

መመንንገገድድ  ለለመመግግለለፅፅ   ‘‘’’  በበאאደደበበኛኛ  ፍፍץץድድ  ቤቤُُ  ‘‘’’  የየֳֳגגውውንን  አአገገֳֳֶֶጽጽ  አአንንׂשׂשጽጽ  22ዐዐ  ንንዑዑስስ  

አአንንׂשׂשጽጽ  11  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  



64 
 

የየዳዳኝኝነነُُ  ስስָָጣጣንን  የየፍፍץץድድ  ቤቤِِ٤٤  አአንንደደֲֲነነናና  ዳዳኞኞ٤٤  ከከדדናናْْውውוו  አአካካָָ  ወወይይוו  ግግֳֳררብብ  

  ጽጽׂשׂשአአንን  ًًםםንንግግאא  ወወጡጡ  የየֱֱገገגגፅፅዕዕኖኖናና  ጣጣָָቃቃገገብብነነُُ  ነነፃፃ  ֲֲነነውው  ٪٪ֶֶፊፊነነٍٍْْውውንን  እእንንደደــ

7799  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשፅፅ  22  እእናና  33  የየــደደነነገገገገ  በበֲֲאאኑኑ  ֱֱገገ  אאንንግግًًםם  በበወወንንጀጀָָ  የየــከከרר  ששררዎዎ٤٤  

ነነፃፃ  ገገֳֳָָــኛኛናና  የየዳዳኝኝነነُُ  አአገገָָግግֹֹُُ  ֳֳאאስስጠጠُُ  ብብቃቃُُ  ֳֳֹוֹוውው  በበאאደደበበኛኛ  ፍፍץץድድ  ቤቤُُ  

ጉጉዳዳያያْْውው  የየٍٍאאየየُُ  אאብብُُ  ያያֳֳውው  ֲֲאאኑኑንን  የየגגደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየــከከרר  ששררዎዎ٤٤  በበָָዩዩ  

ሁሁኔኔٍٍ  ጉጉዳዳዩዩ  በበֱֱግግ  ٍٍאאየየُُ  ያያֳֳበበُُ  ካካֲֲָָነነ  በበስስץץׂשׂשــ  በበግግָָፅፅ  ٤٤ֹֹُُ  የየאאዳዳኘኘُُ  የየክክששንን  

ኮኮፒፒ  የየדדግግኘኘُُ  እእናና  ዝዝץץዝዝץץ  የየננאאዳዳُُ  ווስስክክץץ  የየאאጠጠየየቅቅናና  የየננׂשׂשበበֹْْוֹוውውንን  דדስስננጃጃ  

የየדדየየُُ  אאብብُُ  እእንንዳዳֶֶْْውው  በበֱֱገገ  אאንንግግًًםם  አአንንׂשׂשፅፅ  22ዐዐ  //22//  እእናና  22ዐዐ  //44//  ــደደንንግግጓጓָָ፡፡፡፡  

የየــከከרר  ררררውው  የየאאከከֶֶከከያያ  דדስስננጃጃዎዎ٠٠  እእንንደደֳֳּُُשּשץץׂשׂשናና  እእንንዲዲֳֳُُבברר  የየאאጠጠየየቅቅ  אאብብُُ  

አአֳֳውው፡፡፡፡  
  

የየــከከרר  ררררውው  በበננאאጠጠውው  ጠጠበበቃቃ  የየאאወወከከָָናና  אאንንግግُُםם  ወወጭጭ  በበጠጠበበׂשׂש  የየאאወወከከָָ  

  ፅፅ  22ዐዐ//55//  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  እእነነዚዚֱֱ  የየֱֱገገׂשׂשአአንን  ًًםםንንግግאא  ኑኑ  በበֱֱገገֲֲאא  ብብُُ  ያያֳֳውውאא

  እእናና  ׂُُשׂשእእኩኩָָ  እእውው  ֹּלֹּלናና  ከከሳሳֹּלֹּלከከሳሳــ  ግግُُ  ሂሂደደُُבבናና  በበץץክክץץበበክክ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  ًًםםንንግግאא

እእድድָָ  ווֳֳُُדד  እእኩኩָָ  የየֲֲነነ  የየגג  ָָגגዛዛንን  ֵֵኖኖْْףףውው  ይይገገָָֹוֹו  //eeqquuaalliittyy  ooff  aarrmmss//  

ֵֵኖኖץץ  ይይገገָָֹוֹו፡፡፡፡  አአንንደደኛኛውው  ֳֳُُדד  በበֳֳــይይ  ከከሳሳֹּלֹּל  የየֳֳָךָךــ  የየክክץץክክץץ  ብብቃቃُُ  ስስֳֳ  ክክשש  የየֳֳָךָךــ  

እእውውׂُُשׂש  ስስֳֳֶֶውው  በበክክץץክክסס  አአ₪₪ናናፊፊ  ֲֲאאንን  የየֳֳበበُُוו፡፡፡፡ከከሳሳֹּלֹּלናና  ــከከሳሳֹּלֹּל    ስስֳֳ  ክክשש  

ስስֳֳדדስስננጃጃውው  אאــጣጣጣጣኝኝ  የየֲֲነነ  ዕዕውውׂُُשׂש  ኖኖْْקקውውናና  እእኩኩָָ  የየֲֲነነ  የየדדስስננጃጃ  የየדדቅቅננብብ  

  ١١ננ  አአንንደደኛኛውው  ٢٢ֶֶْْውው  ብብ٢٢אאጋጋገገጥጥ  በበננדדֳֳ  ዳዳُُ  አአናናננስስדדֳֳ  ውው  ዕዕውውነነًًንንْْקקብብُُ  ኖኖאא

አአንንደደኛኛውው  ֲֲאא  ١١ננــንን  አአֳֳበበُُ  የየֳֳגגውውንን  ــ  ֱֱץץאאፈፈፃፃגג  ֵֵያያደደץץጉጉ  የየ٤٤ִִגג  ናናْْውው፡፡፡፡  

ከከዚዚֱֱ  አአንንፃፃــ  ץץከከሳሳሹሹ  ስስֳֳ  ክክשש  እእንንዲዲገገነነዘዘብብ  ክክשש  ደደץץሶሶُُ  אאከከףףከከעעያያውውንንናና  אאከከֶֶከከያያ  

  ጠጠየየቅቅ  ዕዕውውነነًًאאከከُُናና  በበָָאאאאጃጃ  በበננስስדד  ጃጃውውንን  እእንንዲዲያያዘዘጋጋጅጅ  የየዐዐቃቃቤቤֱֱግግንንננስስדד

እእንንዲዲያያወወጣጣ  እእንንዲዲያያደደץץግግናና  የየבבያያ  ድድጋጋፍፍናና  ግግָָጋጋֹֹُُ  እእንንደደሁሁኔኔٍٍውው  በበששףף  ወወጭጭ  

ወወይይוו  በበאאንንግግُُםם  ወወጭጭ  እእንንዲዲያያገገኝኝ  דדድድננግግ  የየፍፍץץድድ  ይይዘዘًً  ሁሁֳֳًًــ  ווከከףףካካעע  

ወወገገኖኖ٤٤  እእኩኩָָ  የየֲֲነነ  גגዛዛንንናና  የየבבግግُُ  አአቅቅוו  እእንንዲዲኖኖْْףףውው  ֳֳדדድድננግግ  አአስስፈፈֶֶጊጊ  ነነውው፡፡፡፡  
  

የየــከከרר  ררררውው  በበፍፍץץድድ  ጥጥፋፋــኛኛ  ֲֲኖኖ  ከከــገገኘኘ  የየררــጠጠውው  ፍፍץץድድ  ــፈፈፅፅָָחח  የየֳֳגגውውንን  

የየֱֱግግናና  የየፍፍפפ  ጉጉዳዳይይ  ስስֱֱُُــ  በበይይግግֹוֹוኝኝ  እእንንዲዲٍٍווננ  የየדדድድננግግ  אאብብُُ  ያያֳֳውው  ֲֲאאኑኑንን  ֱֱገገ  

  ዊዊٍٍםםንንግግאא  ገገֱֱ  ኝኝ  በበወወንንጀጀָָ  ጉጉዳዳዩዩ٤٤ֹוֹוይይግግ  ץץይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  አአንንፃፃ  ًًםםንንግግאא

ዋዋስስُُናና  የየררــጠጠውው  אאብብُُ  ነነውው፡፡፡፡  
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ከከֶֶይይ  በበــደደነነገገጉጉُُ  ֱֱገገ  אאንንግግٍٍםםዊዊ  אאብብِِ٤٤  አአንንፃፃץץ  በበــግግףףֹוֹוዊዊ  ሂሂደደُُ  የየגגያያጋጋጥጥבב  

٤٤ግግ٤٤צצናና  ֵֵררጣጣْْውው  የየגגገገאא  ּשּשፍፍְְُُዎዎ٤٤  ዙዙעעያያ  ֳֳאאወወያያየየُُ  אאነነָךָך  የየֲֲגגኑኑ  ነነጥጥቦቦ٤٤  

ስስንንֳֳאאከከُُ፡፡--  

• Aቃቤ ህግ ተከሳሽ የሰው መግደል ወንጀል ፈፅሟል በማለት ክስ Aቀረበ:: የAቃቤህግ 

ለክሱ በማስረጃነት ሶስት የዓይን ምስክሮች ያሉት መሆኑን ስምና Aድራሻቸውን 

ጠቅሶ Aቅርቦ ነበር፡፡ ሆኖም የAቃቤህግ ምስክሮቹ በAድራሻቸው ሊገኙ ስላልቻሉ 

ለፖሊስ የሰጡት ምስክርነት ቃል በማስረጃነት ፍርድ ቤቱ ተቀብሎ ውሣኔ ይስጥልኝ 

በማለት Aመለከተ፡፡ ተከሳሹ በበኩሉ በህገ መንግሥቱ Aንቀፅ 2A/4/ መሠረት 

ምስክሮቹን ያልጠየቅናቸው በመሆኑ በማስረጃነት ምስክሮች ለፖሊስ የሰጡን ቃል 

ሊያያዝ Aይገባውም የሚል ተቃውሞ Aቀረበ? ምን ዓይነት ውሣኔ ይሰጣሉ? 

••  ለቀዳሚ ምርመራ ፍርድ ቤት የተሰጠ የምስክሮች ቃል በሚቀርብበት ጊዜ ተከሳሽ 

ህገመንግሥቱ Aንቀጽ 2A/4/ በመጥቀስ ተከሳሾች የሚያቀርቡትን ተቃውሞ Eንዴት 

ያዩታል?  

• በወረዳ ፍ/ቤት Eና በይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት የመንግሥት ተከላካይ ጠበቃ Aለመኖሩ 

የህገ መንግሥቱን Aንቀጽ 2A /5/ Aንፃር Eንዴት ያዩታል? 

• በከፍተኛ ፍ/ቤት ከባድ ውንብድና ወንጀል ፈፅሟል ተብሎ የተከሰሰ ተከሳሽ ተከላካይ 

ጠበቃ ሣይቆመለት ብቻውን  ጥፋተኛ ተብሎ በሞት ፍርድ Eንዲቀጣ ተወሰነ፡፡ 

Eርስዎ ይህንን ውሣኔ በይግባኝ Aይተው Eንዲያርሙ የተሰየሙ ዳኛ ቢሆኑ 

ከህገመንግሥቱ ድንጋጌዎች Aንፃር ምን ዓይነት ውሣኔ የሰጣሉ? ለምን? 

 

11..55..66  የየሴሴِِ٤٤ናና  የየֱֱፃፃናናُُ  אאብብُُ  እእናና  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱግግ  

በበሴሴِِ٤٤  ֶֶይይ  የየגגደደששץץ  አአካካֶֶዊዊናና  םםነነ  ָָቦቦናናዊዊ  ጥጥቃቃِِ٤٤  ወወንንጀጀָָ  በበדדድድננግግናና  የየወወንንጀጀָָ  

ቅቅጣጣُُ  በበאאደደንንገገግግ  የየሴሴِِ٤٤ንን  ֱֱገገ  אאንንግግٍٍםםዊዊ  אאብብُُ  ከከדדስስከከበበץץ  አአንንፃፃץץ  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱጉጉ  

የየדדይይــካካ  ድድָךָךץץ  አአֳֳውው፡፡፡፡  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱጉጉ  የየሴሴِِ٤٤ንን  የየםםነነ  ــዋዋָָዶዶ  אאብብُُ  ከከדדስስከከበበץץ  

አአንንፃፃץץ  አአስስገገድድዶዶ  אאድድፈፈץץ  ጠጠֳֳፋፋ፣፣  እእናና  ַַֹֹ٤٤  የየወወንንጀጀָָ  ــግግץץֹוֹו  በበאאቅቅጣጣُُ  ከከፍፍــኛኛ  

አአስስــዋዋፅፅኦኦ  ያያበበננክክָָٍٍ፡፡፡፡  
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ֱֱፃፃናናُُንን  አአስስָָאאክክِِ  በበֱֱገገ  אאንንግግًًםם  የየננــጋጋገገጠጠֶֶْْውውንን  אאብብِِ٤٤  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱጉጉ  

በበֱֱፃፃናናُُ  ֶֶይይ  የየגגደደץץስስ  አአካካֶֶዊዊ  ቅቅጣጣُُ  የየጉጉָָበበُُናና  የየወወתתብብ  ብብዝዝበበዛዛ  በበወወንንጀጀָָነነُُ  

ከከאאፈፈננጅጅ  የየወወንንጀጀָָ  ቅቅጣጣُُ  በበאאደደንንገገግግ  የየֱֱፃፃናናُُ  אאብብُُ  ֳֳדדስስከከበበץץ  የየወወንንጀጀָָ  ሕሕጉጉ  

ጠጠٍٍההׂשׂש  አአֳֳውው፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  በበــጨጨעעדד  እእድድההያያْْውው  ֱֱፃፃንን  በበֳֳגגውው  ዓዓֳֳוו  ዓዓׂשׂשፉፉ  ُُץץጉጉוו  

ውውስስጥጥ  የየגגካካًًــ  ወወጣጣُُ  አአጥጥፊፊዎዎ٤٤  እእናና  በበֹּלֹּלግግግግץץ  እእድድהה  ክክָָָָ  ያያִִ  ררዎዎ٤٤  ወወንንጀጀָָ  

ፈፈጽጽאאዋዋָָ  ــብብֳֳውው  תתከከששרר  የየወወንንጀጀָָ  የየፍፍֱֱُُ  ץץםםዓዓًً  ֵֵֹْْוֹוףףאאውው  የየגגገገּשּש  ָָዩዩ  

የየםםነነ  ץץםםዓዓُُ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  በበאאደደንንገገግግናና  የየגגወወררኑኑ  የየቅቅጣጣُُ  ዓዓይይነነِِ٤٤ንን  በበדדስስאאׂשׂשጥጥ  

ֱֱֳֳፃፃናናِِ٤٤  ָָዩዩ  ጥጥብብቅቅናና  ይይררጣጣִִ፡፡፡፡  
  

በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  በበሴሴِِ٤٤  ֱֱፃፃናናُُ  ֶֶይይ  ֵֵፈፈፀፀבב  ጐጐጅጅ  ָָדדዳዳዊዊ  ድድץץጊጊِِ٤٤ንን  በበወወንንጀጀָָነነُُ  

በበאאፈፈננጅጅናና  የየወወንንጀጀָָ  ቅቅጣጣُُ  በበאאደደንንገገግግናና  ֱֱጉጉንን  ــፈፈፃፃגג  በበדדድድננግግ  የየወወንንጀጀָָ  የየፍፍֱֱُُ  

  ናናץץክክበበדדብብُُናና  ጥጥበበቃቃ  የየאא  ጠጠውውንንררגגየየ  ًًםםንንግግאא  እእናና  ֱֱፃፃናናُُ  ֱֱገገ  ዓዓًً  የየሴሴِِ٤٤ץץםם

የየדדስስከከበበץץ  የየወወንንጀጀָָ  ሕሕጉጉናና  የየፍፍֱֱُُ  ץץםםዓዓًً  ጥጥדד  ُُננድድננግግ  ይይገገֹוֹוዋዋָָ፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  አአንንፃፃץץ  

በበִִֶֶׂשׂש  የየወወንንጀጀָָ  ֹוֹוֳֳרר  የየֲֲאאንን  እእድድֶֶْْውው  እእናና  ֳֳአአደደጋጋ  ــጋጋֶֶጭጭነነٍٍْْውው  ከከፍፍــኛኛ  

የየֲֲኑኑُُንን  ֱֱፃፃናናُُናና  ሴሴِِ٤٤  ֶֶይይ  የየגגፈፈፀፀבב  ወወንንጀጀֹֹ٤٤  በበָָዩዩ  ሁሁኔኔٍٍ  በበדדጥጥናናُُ  

ወወንንጀጀֹֹ٠٠ንን  ֳֳאאከከֶֶከከָָ  አአጥጥፊፊዎዎ٠٠ንንוו  ֳֳፍፍץץድድ  ֳֳדדቅቅננብብ  የየגגያያስስ٤٤ָָ  ስስָָُُ  በበׂשׂשאאየየስስ  

ውውጤጤٍٍדד  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ካካָָــደደננገገ  በበሴሴِِ٤٤ናና  በበֱֱፃፃናናُُ  ֶֶይይ  የየגגፈፈፀፀבב  ወወንንጀጀֹֹ٤٤  

ֳֳፖፖֵֵስስ  עעፖፖُُץץ  ሳሳይይደደננጉጉ  የየססׂשׂשגגበበُُ  ሁሁኔኔٍٍ  ያያֳֳ  ֲֲאאኑኑንን  אאገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈָָጋጋָָ፡፡፡፡  
  

11..66  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱግግ  የየדדውውጣጣُُ  እእናና  የየዳዳኝኝነነُُ  ָָםםጣጣንን  דדከከፋፋፈፈָָ  

ֱֱገገ  אאንንግግًًםם  ከከወወንንጀጀָָ  ሕሕግግ  ጋጋץץ  የየגגያያያያይይዘዘውው  ֶֶַַውው  ጉጉዳዳይይ  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱግግ  

የየדדወወጣጣُُ  ስስָָጣጣንንናና  የየــፈፈፀፀבב  ወወንንጀጀֹֹ٤٤  አአይይِِ  የየאאወወררንን  ስስָָጣጣንን  ֳֳፌፌዴዴָָףףናና  

ֳֳክክָָָָ  אאንንግግٍٍُُםם  የየגגያያከከፋፋፍፍָָ  ֲֲאאኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  በበֱֱገገ  אאንንግግًًםם  አአንንׂשׂשጽጽ  5555  ንንዑዑስስ  

አአንንׂשׂשጽጽ  55  ٍٍננטטאא  ُُננטטאאዊዊ  የየֲֲነነውውንን  የየወወንንጀጀָָ  ሕሕግግ  የየדדውውጣጣُُ  ስስָָጣጣንንናና  ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  

የየፌፌዴዴאא  ָָףףንንግግֲֲתת  ُُםםንን  ክክָָֹֹ٤٤  ፌፌደደֹוֹו  ָָףףወወጣጣውው  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱግግ  የየדדይይׂٍٍשׂשፉፉ  

ጉጉዳዳዩዩ٤٤  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱግግ  የየאאደደንንገገግግ  ָָםםጣጣንን  አአֶֶْْውው፡፡፡፡  
  

ከከዚዚֱֱ  አአንንፃፃץץ  ክክָָֹֹ٤٤  የየክክָָָָ  የየאאንንግግُُםם  ፋፋይይናናንንስስ  አአስስــዳዳደደץץ  በበאאጣጣስስ  የየגגፈፈፀፀבב  

ወወንንጀጀֹֹ٤٤  የየክክִִָָንን  የየገገּתּת  ግግብብץץ  አአዋዋጅጅ  በበֳֳֶֶــאאፍፍ  በበגגፈፈፀፀבב  ወወንንጀጀֹֹ٤٤ናና  ַַֹֹ٤٤  

የየክክִִָָ  ווክክץץ  ቤቤُُ  የየגגያያወወጣጣْْውውንን  ֱֱጐጐ٤٤  በበֳֳֶֶــאאፍፍ  የየגגፈፈፀፀבב  ወወንንጀጀֹֹ٤٤  

የየאאደደንንገገግግናና  ቅቅጣጣُُ  የየאאጣጣָָ  ָָםםጣጣንን  ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  ያያֶֶْْውው  ֲֲֳֳאאኑኑ  ֱֱጋጋዊዊ  ًًננטטאא  ֱֱገገ  



67 
 

  የየዳዳኝኝነነُُ  ስስָָጣጣንን  በበክክָָָָ  ًًםםንንግግאא  ኖኖ  እእናናገገኘኘዋዋֳֳንን፡፡፡፡  በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  ֱֱገገֲֲ  ًًםםንንግግאא

እእናና  በበፌፌደደָָףף  ደደננጃጃ  የየגגያያዝዝ  ֲֲאאኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  ֲֲኖኖוו  በበፍፍּּُُብብְְווץץ  ֲֲነነ  

በበወወንንጀጀָָ  ጉጉዳዳይይ  የየُُኛኛውው  ነነውው  የየፌፌደደָָףף  የየዳዳኝኝነነُُ  ስስָָጣጣንን  የየُُኛኛውው  ነነውው  የየክክָָָָ  

የየዳዳኝኝነነُُ  ָָםםጣጣንን  በበֳֳגגውው  ነነጥጥብብ  ዙዙעעያያ  ֱֱገገ  אאንንግግًًםם  ግግָָፅፅ  ָָאאስስ  አአይይררጥጥוו፡፡፡፡  

ֲֲኖኖוו  አአዋዋጅጅ  ּׁשּׁשጥጥ8888//2255  ץץ  እእናና  በበــከከٍٍٍٍይይ  የየــደደננጉጉُُ  ָךָךָךָךדדያያዎዎ٤٤  የየፌፌደደָָףף  

የየወወንንጀጀָָ  የየዳዳኝኝነነُُ  ስስָָጣጣንን  እእናና  የየክክָָָָ  የየወወንንጀጀָָ  የየዳዳኝኝነነُُ  ָָםםጣጣንን  ገገָָፀፀዋዋָָ፡፡፡፡ከከዚዚֱֱוו  

አአንንፃፃץץ  ֱֱገገ  אאንንግግًًםם  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱግግ  የየאאደደንንገገግግ  ָָםםጣጣንንናና  የየወወንንጀጀָָ  የየዳዳኝኝነነُُ  

  ኑኑֲֲאאዊዊ  ֱֱግግ  በበٍٍננטטאא  ከከፋፋፈፈָָדדበበ  ُُםםንንግግאא  ናና  ֳֳክክָָָָָָףףጣጣንን  ֳֳፌፌዴዴָָםם

  ገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈָָጋጋָָ፡፡፡፡אא

  

  ጠጠቃቃֳֳያያדד

    ֱֱገገ  אאንንግግًًםם  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱግግ  דדዕዕׂשׂשፎፎ٤٤ንን  ቅቅץץፅፅናና  ይይዘዘُُ  በበאאወወררንንናና  የየወወንንጀጀָָ  

የየፍፍֱֱُُ  ץץםםዓዓًً  አአץץףףטטናና  አአደደננጃጃጀጀُُ  በበאאወወררንን  በበኩኩָָ  ያያֳֳውው  ድድָךָךץץ  ከከֶֶይይ  በበــገገֳֳፀፀውው  

  እእውውቅቅናና  ًًםםንንግግאא  ፡፡፡፡  የየወወንንጀጀָָ  ֱֱጉጉ  በበֱֱገገווያያָָቅቅ  አአይይደደֳֳגגየየ  צצዝዝץץዘዘــ  ንንገገድድ  ብብ٢٢אא

እእናና  ጥጥበበቃቃ  የየררــጣጣْْውውንን  እእያያንንዳዳንንዱዱንን  אאብብُُ  ከከדדስስከከበበץץ  አአንንፃፃץץ  ያያֳֳውውንን  גגናና  

  ገገንንዘዘብብ  ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡  ስስֳֳዚዚֱֱ  በበዚዚֱֱאאֳֳ  ፊፊ  እእንንደደֲֲነነרר  ይይዘዘًً  እእጅጅግግ  ץץክክזזብብንን  ץץዘዘץץዘዘאאֳֳ

ጽጽሁሁፍፍ  የየــገገֳֳፁፁُُ  ጉጉዳዳዩዩ٤٤  ጠጠቅቅֳֳָָ  ֳֳֹוֹו  ሁሁኔኔٍٍ  በበֱֱገገ  אאንንግግًًםםናና  በበወወንንጀጀָָ  ሕሕግግናና  

የየወወንንጀጀָָ  የየፍፍֱֱُُ  ץץםםዓዓًً  ያያֳֳውውንን  ُُስስስስככדדֳֳ  ץץየየُُናና  ֳֳውውይይይይُُ  אאነነָךָך  የየֲֲגגኑኑ  

ነነጥጥቦቦ٤٤ንን  ብብדדֳֳ  ٢٢ቅቅננብብ  የየــዘዘጋጋጀጀ  በበֲֲאאኑኑ  በበዕዕֳֳُُ  ከከዕዕֳֳُُ  የየףףםם  እእንንቅቅስስቃቃሴሴያያ٤٤ንን  

የየወወንንጀጀָָ  ֱֱጉጉ  ድድንንጎጎጌጌዎዎ٤٤  እእናና  የየወወንንጀጀָָ  የየםםነነ  ץץםםዓዓُُ  ֱֱግግ  ــግግףףֹוֹוዊዊ  ስስናናደደץץግግ  የየֱֱገገ  

  ናናץץክክበበדדከከ  ብብُُ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤אא  ብብዓዓዉዉררግግናና  የየננድድדד  ዕዕይይ  ዕዕውውንንףף  ንንًًםםንንግግאא

ከከדדስስከከበበץץ  አአንንፅፅץץ  የየــጣጣֳֳብብንንንን  ָָــዕዕኮኮ  אאወወጣጣُُ  ይይኖኖץץብብናናָָ፡፡፡፡  

  ይይֱֱንንንን  ֳֳדדድድננግግ  የየֱֱገገ  אאንንግግًًםם  ድድንንጋጋጌጌዎዎתת  ٤٤ፀፀድድּׁשּׁש  ֵֵያያሳሳኩኩُُ  የየגגፈፈֳֳገገውውንን  

ግግብብናና  ዓዓֶֶדד  አአስስָָאאክክِِ  የየֱֱገገ  אאንንግግُُםם  ጉጉֹוֹוዔዔ  አአֶֶֹُُוֹו  ያያደደננጉጉُُንን  ውውይይይይُُናና  

የየררጡጡُُንን  ውውככኔኔ  እእንንደደዚዚሁሁוו  ֳֳጉጉዳዳዩዩ  አአግግֹוֹוብብነነُُ  ያያֶֶْْውው  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  የየררብብአአዊዊ  

  ብብُُ  የየቃቃָָ  ኪኪዳዳንንאא  ብብአአዊዊררፍፍ  የየׂשׂשአአ  וו٢٢ْْውውንን  ዓዓֳֳׂשׂשብብُُ  ֱֱግግጋጋُُ  ኢኢُُዩዩጵጵያያ  ያያፀፀደደאא

ስስווווነነِِ٤٤ֲֲץץאא  ٤٤ናና  ררነነዶዶ٤٤  ይይዘዘُُ  በበዝዝץץዝዝדדֳֳ  ץץወወቅቅ  የየדדያያץץּהּהጥጥ  ጥጥדד  ُُננድድננግግ  

ይይገገֹוֹוናናָָ፡፡፡፡      
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ምEራፍ ሁለት 

ከውል ውጭ በሚደርስ ኃላፊነት ህግ የህገመንግስቱ መሰረታዊ 
መርሆዎች 

22..11..  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትትናና  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  በበጠጠቅቅላላላላውው    

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየኗኗሪሪዎዎችችንንናና  የየዜዜጎጎችችንን  የየሲሲቪቪልል  የየፖፖለለቲቲካካ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  የየማማህህበበራራዊዊ  

EEናና  የየባባህህልል  መመብብቶቶችችናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ህህዝዝቦቦችችንን  መመብብቶቶችች  በበምምEEራራፍፍ  ሦሦስስትት  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  የየግግለለሰሰብብናና  የየቡቡድድንን  ወወይይምም  

የየወወልል  መመብብቶቶችች  ዜዜጎጎችች  ከከመመንንግግስስትት  ጋጋርር  ባባላላቸቸውው  የየቀቀጥጥታታ  ግግንንኝኝነነትት  ((ቨቨርርቲቲካካልል  ሪሪሌሌሽሽንንሽሽፕፕ))  

EEናና  በበዜዜጎጎችች  መመካካከከልል  በበሚሚኖኖርር  የየEEርርስስ  በበርርስስ  ግግንንኙኙነነትት  ((የየጎጎንንዮዮሽሽ  ወወይይምም  ሆሆሪሪዞዞንንታታልል  

ሪሪሌሌሽሽንንሺሺፕፕ))  በበግግለለሰሰቦቦችች  በበህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰዎዎችች  ወወይይምም  በበመመንንግግስስትት  ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  በበመመንንግግስስትት  

ሠሠራራተተኞኞችችናና  የየEEነነዚዚህህ  ንንብብረረትት  በበሆሆኑኑ  ቁቁሣሣዊዊ  ሀሀብብቶቶችች  ጉጉዳዳትት  የየሚሚደደርርስስበበትት  ሁሁኔኔታታ  

ያያጋጋጥጥማማልል፡፡፡፡      

መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1133  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  የየተተጣጣለለበበትትንን  ሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ከከሚሚወወጣጣባባቸቸውው  መመንንገገዶዶችች  AAንንደደኛኛውው  

የየተተለለያያዩዩ  የየመመብብትት  ጥጥሰሰቶቶችችንን  በበወወንንጀጀልልነነትት  መመፈፈረረጅጅናና  መመብብቶቶቹቹንን  በበቸቸልልተተኝኝነነትት  ወወይይምም  ሆሆነነ  

ብብሎሎ  በበመመጣጣሳሳቸቸውው  ጥጥፋፋተተኛኛ  ሆሆነነውው  የየተተገገኙኙ  ሰሰዎዎችች  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂ  EEንንዲዲሆሆኑኑናና  

EEንንዲዲቀቀጡጡ  ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትት  የየAAጠጠቃቃላላዩዩንን  ማማህህበበረረሰሰብብ  ሠሠላላምምናና  

ደደህህንንነነትት  ማማስስከከበበርር  ዋዋናና  ዓዓላላማማውው  ያያደደረረገገ  ሲሲሆሆንን  AAጥጥፊፊውው  በበወወንንጀጀልል  በበመመቀቀጣጣቱቱ  ለለተተጎጎጂጂውው  

የየሚሚደደርርሰሰውው  የየገገንንዘዘብብ  ድድጎጎማማ  የየለለምም፡፡፡፡  ከከወወንንጀጀልል  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  በበAAጥጥፊፊውው  ላላይይ  

ከከሚሚወወስስደደውው  EEርርምምጃጃ  በበተተጨጨማማሪሪ  መመንንግግስስትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  ለለመመወወጣጣትት  የየሚሚችችለለውው  በበAAንንድድ  ሰሰውው  ላላይይ  ለለደደረረሰሰውው  በበኃኃላላፊፊነነትት  

ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  የየህህግግ  ሰሰዎዎችች  በበፍፍትትሐሐብብሄሄርር  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑበበትትናና  

የየጉጉዳዳቱቱ  ሰሰለለባባ  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  ካካሣሣ  የየሚሚከከፍፍሉሉበበትት  AAሠሠራራርርናና  ሥሥርርዓዓትት  በበመመዘዘርርጋጋትት  ነነውው፡፡፡፡    

በበAAንንድድ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  ህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰውው  ህህጋጋዊዊ  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  የየተተሰሰጠጠውው  

መመብብትት  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  ያያደደረረሰሰ  ወወገገንን  በበፍፍትትሐሐብብሄሄርር  ተተጠጠያያቂቂ  ከከሚሚሆሆንንበበትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  

AAንንደደኛኛውው  ከከውውልል  ውውጭጭ  ኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንንናና  ለለደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትት  የየካካሣሣ  

AAከከፋፋፈፈልል  ሥሥርርዓዓትት  በበዝዝርርዝዝርር  የየሚሚደደነነግግገገውው  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡  

በበወወንንጀጀልል  ጉጉዳዳይይ  ከከፍፍርርድድ  በበፊፊትት  ጥጥፋፋተተኛኛ  ነነውው  በበተተብብሎሎ  ያያለለመመገገመመትት  መመብብትት  EEንንዳዳለለ  ሁሁሉሉ  
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በበፍፍትትሐሐብብሄሄርር  ጉጉዳዳይይምም  ማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  ለለደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትት  ተተጠጠያያቂቂ  AAይይደደለለምም  ተተብብሎሎ  

የየመመገገመመትት  ((pprreessuummppttiioonn  ooff  nnoonn--lliiaabbiilliittyy))  ሊሊኖኖርር  የየሚሚገገባባውው  መመሆሆኑኑ  EEየየተተሠሠራራበበትት  

ያያለለናና  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  መመርርህህ  ነነውው፡፡፡፡  የየAAገገራራችችንን  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  

ይይህህንንንን  መመርርህህ  የየሚሚከከተተልል  ስስለለመመሆሆኑኑ  ከከፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉ  AAንንቀቀፅፅ  22114411  ድድንንጋጋጌጌ  ለለመመረረዳዳትት  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም፡፡--  

11..  AAንንድድ  ሰሰውው  ሆሆነነ  ብብሎሎ  ወወይይምም  በበቸቸልልተተኝኝነነትት  በበፈፈፀፀመመ  ጥጥፋፋትት  በበሌሌላላውው  ሰሰውው  መመብብትትናና  

ጥጥቅቅምም  ጉጉዳዳትት  ማማድድረረሱሱ  በበማማስስረረጃጃ  የየተተረረጋጋገገጠጠበበትት  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ፣፣  

22..  በበAAንንድድ  ሰሰውው  የየሚሚያያከከናናውውነነውው  AAደደገገኝኝነነትት  ባባለለውው  ተተግግባባርር  ወወይይምም  AAንንድድ  ሰሰውው  AAደደገገኛኛ  

የየሆሆኑኑ  ንንብብረረቶቶችች  ባባለለቤቤትት  መመሆሆኑኑ  ሲሲረረጋጋገገጥጥናና  AAደደገገኝኝነነትት  ያያላላቸቸውው  ንንብብረረቶቶችች  በበሌሌላላውው  

ሰሰውው  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ጉጉዳዳትት  ማማድድረረሣሣቸቸውው  በበማማስስረረጃጃ  ሲሲረረጋጋገገጥጥ፣፣  

33..  በበAAንንድድ  ሰሰውው  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  ያያደደረረሰሰንን  ሰሰውው  የየመመቆቆጣጣጠጠርርናና  የየማማስስተተዳዳደደርር  

ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  ሌሌላላውው  ሰሰውው  ሲሲሆሆንን  በበህህግግ  በበኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚያያስስጠጠይይቅቅ  ሁሁኔኔታታ  መመኖኖሩሩ  

ሲሲረረጋጋገገጥጥ  ከከውውልል  ውውጭጭ  ለለደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትትናና  የየመመካካስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚኖኖርርባባቸቸውው  መመሆሆኑኑ  

በበEEኛኛ  AAገገርር  የየህህግግ  ሥሥርርዓዓትት  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  በበሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ተተደደንንግግጎጎ  

EEናናገገኘኘዋዋለለንን፡፡፡፡    

ስስለለሆሆነነምም  የየጉጉዳዳቱቱ  ሰሰለለባባ  የየሆሆነነውው  ሰሰውው  ከከላላይይ  ከከተተራራ  ቁቁጥጥርር  AAንንድድ  EEስስከከ  ሦሦስስትት  በበተተዘዘረረዘዘሩሩትት  

ምምክክንንያያቶቶችች  የየደደረረሰሰበበትትንን  ጉጉዳዳትት  የየመመካካስስናና  የየመመተተካካትት  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  AAግግባባብብነነትት  

ያያላላቸቸውውንን  ማማስስረረጃጃዎዎችች  በበማማቅቅረረብብ  ካካስስረረዳዳ፣፣  ለለጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊ  የየሆሆነነውው  AAካካልል  ያያደደረረሰሰውውንን  ጉጉዳዳትት  

የየመመተተካካትትናና  የየመመካካስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ይይኖኖርርበበታታልል፡፡፡፡    

በበAAጭጭሩሩ  ከከውውልል  ውውጭጭ  ለለሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ለለጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊናና  ተተጠጠያያቂቂ  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  

ለለተተጎጎጅጅውው  ተተገገቢቢውውንን  ካካሣሣ  EEንንዲዲከከፍፍሉሉ  የየሚሚያያደደርርግግ  የየህህግግ  ሥሥርርዓዓትት  መመዘዘርርጋጋትትናና  ተተግግባባራራዊዊ  

ማማድድረረግግ  መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተጣጣለለበበትትንን  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  የየማማክክበበርርናና  

የየማማስስከከበበርር  ኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚወወጣጣበበትት  AAንንደደኛኛውው  መመንንገገድድ  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸ  ሥሥርርዓዓትት  መመንንግግስስትት  

AAካካላላትት  ወወይይምም  ባባለለሥሥልልጣጣናናትትናና  ሠሠራራተተኞኞችች  ግግልልፅፅ  የየሆሆነነ  ህህግግ  በበመመጣጣስስ  በበሌሌላላውው  መመብብትት  ላላይይ  

ጉጉዳዳትት  ሲሲያያደደርርሱሱ  ወወይይምም  መመንንግግስስትት  በበኃኃላላፊፊነነትት  በበሚሚያያከከናናውውናናቸቸውው  AAደደገገኝኝነነትት  ያያላላቸቸውው  

IIካካኖኖሚሚያያዊዊ  ተተግግባባራራትት  EEናና  የየመመንንግግስስትት  ንንብብረረትት  የየሆሆኑኑ  የየAAደደገገኝኝነነትት  ባባህህሪሪ  ያያላላቸቸውው  

ንንብብረረቶቶችች  በበሌሌላላውው  ሰሰውው  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  AAድድርርሰሰውው  በበተተገገኙኙ  ጊጊዜዜ  ለለጉጉዳዳቱቱ  

በበኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚጠጠየየቅቅበበትትንንናና  ለለተተጎጎጅጅውው  ካካሣሣ  የየሚሚከከፍፍልልበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  በበመመዘዘርርጋጋትት  
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ተተግግባባራራዊዊ  የየሚሚሆሆንንበበትት  የየህህግግ  ክክፍፍልል  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  

የየሚሚዘዘረረዝዝርር  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  AAገገሪሪቱቱ  ባባፀፀደደቃቃቸቸውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብAAዓዓዊዊ  

መመብብትት  ስስምምምምነነቶቶችች  EEውውቀቀናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሰሰጣጣቸቸውው  መመብብቶቶችች  ለለማማስስከከበበርር  የየሚሚችችልልናና  

ለለጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  ሰሰውው  በበፍፍታታብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂ  ሆሆኖኖ  ጉጉዳዳቱቱንን  EEንንዲዲክክስስ  ለለማማድድረረግግ  

የየሚሚያያስስቸቸልልናና  የየተተሟሟላላ  መመሆሆንን  AAለለበበትት፡፡፡፡        

    ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  የየሚሚያያስስፈፈፅፅሙሙናና  የየሚሚተተረረጎጎሙሙ  AAካካላላትት  የየህህጉጉ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ይይዘዘትት  የየተተነነሣሣውውንን  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  

የየማማስስከከበበርር  ግግብብ  ሊሊያያሣሣካካ  የየሚሚችችልልናና  ለለጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊ  የየሆሆነነውው  ሰሰውው  ለለመመብብትት  ጥጥስስቱቱ  ተተጠጠያያቂቂ  

በበሚሚሆሆንንበበትትናና  ተተገገቢቢውውንን  ካካሣሣ  ለለተተጎጎጅጅውው  AAንንዲዲከከፍፍልል  በበሚሚያያስስቸቸልል  ሁሁኔኔታታ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነታታቸቸውውንን  መመወወጣጣትት  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስንንመመለለከከተተውው  ከከውውልል  ውውጭጭ  

የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  በበAAንንዱዱ  ወወይይምም  በበሌሌላላ  መመልልኩኩ  የየሰሰውው  መመብብትት  

በበመመጣጣስስ  ጉጉዳዳትት  ያያደደረረሡሡ  AAካካላላትት  በበፍፍታታብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂ  AAንንደደሆሆኑኑ  በበማማድድረረግግ  ሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብቶቶችች  EEንንዲዲከከበበሩሩ  ማማድድረረግግናና  መመብብታታቸቸውው  የየተተጣጣሰሰባባቸቸውው  ሰሰዎዎችች  ለለደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  

ተተመመጣጣጠጠኝኝ  የየሆሆነነ  ካካሣሣ  EEንንዲዲያያገገኙኙ  ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  ሰሰለለሆሆነነምም  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  ከከውውልል  

ውውጭጭ  በበሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  መመካካከከልል  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  ትትስስስስርርናና  ቁቁርርኝኝትት  ያያለለ  መመሆሆኑኑንን  

መመገገንንዘዘብብ  ያያሰሰፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

22..22..  የየመመንንግግስስትት  AAሠሠራራርር  ግግልልፅፅነነትትናና  ተተጠጠያያቂቂነነትትናና  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  

የየኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  

22..22..11..  የየመመንንግግስስትት  ኃኃላላፊፊዎዎችችናና  ሠሠራራተተኞኞችች  ተተጠጠያያቂቂነነትት    

የየመመንንግግስስትት  AAሠሠራራርር  ግግልልፅፅነነትት  ተተጠጠያያቂቂነነትት  መመሠሠረረታታዊዊ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመርርህህ  

መመሆሆኑኑ  በበAAንንቀቀፅፅ  1122  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11ናና  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ተተደደንንግግጋጋልል፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  በበተተለለያያዩዩ  

AAካካላላትት  በበየየደደረረጃጃውው  ለለህህብብረረተተሰሰቡቡ    የየሚሚሰሰጠጠውው  AAገገልልግግሎሎትት  AAገገልልግግሎሎቱቱንን  በበሚሚሰሰጥጥበበትት  ጊጊዜዜ  

የየሚሚከከተተላላቸቸውው  የየAAሠሠራራርር  ሥሥርርዓዓቶቶችችናና  AAገገልልግግሎሎቱቱንን  የየሚሚሰሰጥጥበበትት  ሁሁኔኔታታ  ለለህህዝዝብብ  በበህህግግናና  

በበሌሌሎሎችች  መመንንገገዶዶችች  ግግልልፅፅ  የየማማድድረረግግ  ሀሀላላፊፊነነቱቱንንምም  በበግግልልፅፅ  ማማከከናናወወንን  AAንንዳዳለለበበትት  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  ማማንንኛኛውውምም  የየመመንንግግስስትት  ኃኃላላፊፊ  ወወይይምም  የየህህዝዝብብ  

ተተመመራራጭጭ  ኃኃላላፊፊነነቱቱንን  ሲሲያያጓጓድድልል  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆንን  መመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1122  

ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  በበግግልልፅፅ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  
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AAንንድድ  የየመመንንግግስስትት  ኃኃላላፊፊ  ወወይይምም  የየመመንንግግስስትት  ሠሠራራተተኛኛ  የየተተሰሰጠጠውውንን  ኃኃላላፊፊነነትት  

በበማማጓጓደደልልናና  በበሌሌላላውው  ሰሰውው  መመብብትት  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  የየሚሚያያደደርርስስ  ጥጥፋፋትት  ሲሲፈፈፀፀምም  ተተጠጠያያቂቂ  

የየሚሚሆሆንንበበትት  ሥሥርርዓዓትት  AAንንደደኛኛውው  ሀሀላላፊፊውው  ወወይይምም  የየመመንንግግስስትት  ሠሠራራተተኛኛውው  ለለጥጥፋፋቱቱ  

በበፍፍታታብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂ  EEንንዲዲሆሆንን  ማማድድረረግግናና  ለለተተጎጎጅጅውው  ካካሣሣ  የየሚሚከከፍፍልልበበትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  

ማማሟሟላላትት  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስንንመመለለከከትት፣፣    

  AAንንድድ  የየመመንንግግስስትት  ሠሠራራተተኛኛ  ወወይይምም  የየሥሥራራ  ኃኃላላፊፊ  ጠጠቅቅላላላላውውንን  ማማህህበበረረሰሰብብ  

AAንንዲዲያያገገለለግግልል  ያያገገኘኘውውንን  ስስልልጣጣንን  ለለግግልል  ጥጥቅቅሙሙ  ወወይይምም  የየተተለለየየ  ሰሰውው  ጥጥቅቅምም  የየዋዋለለውው  

EEንንደደሆሆነነ፣፣  

  የየመመንንግግስስትት  ሠሠራራተተኛኛ  ወወይይምም  የየሥሥራራ  ኃኃላላፊፊ  በበህህግግ  በበትትክክክክልል  ተተገገልልፆፆ  የየተተመመለለከከተተውውንን  

ልልዩዩ  ድድንንጋጋጌጌ፣፣  ደደንንብብናና  ሥሥርርዓዓትት  በበመመጣጣስስ  በበሌሌላላውው  ሰሰውው  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  AAድድርርሶሶ  EEንንደደሆሆነነ  

ለለጉጉዳዳቱቱ  በበጥጥፋፋተተኝኝነነትት  EEንንደደሚሚጠጠየየቅቅ  ከከፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22003333  EEስስከከ  ፍፍታታብብሔሔርር  

ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22003366  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማየየትት  በበመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

ስስለለሆሆነነምም  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  በበፍፍታታብብሔሔርር  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  22113388  ለለጉጉዳዳቱቱ  

በበኃኃላላፊፊነነትት  ሊሊጠጠየየቁቁ  AAይይችችሉሉምም  ከከተተባባሉሉ  የየሚሚኒኒስስትትሮሮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት፤፤  በበፖፖርርላላማማ  

AAባባላላትትናና  በበዳዳኞኞችች  በበሌሌሎሎችች  ህህጎጎችች  ከከፍፍታታብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ህህጋጋዊዊ  ከከለለላላ  የየተተሠሠጣጣቸቸውው  

የየመመንንግግስስትት  ሹሹማማምምትትናና  ኃኃላላፊፊዎዎችች  ውውጭጭ  ያያሉሉ  ሠሠራራተተኞኞችች  EEናና  የየመመንንግግስስትት  ኃኃላላፊፊዎዎችች  

ሥሥልልጣጣናናቸቸውውንን  AAላላግግባባብብ  መመጠጠቀቀምም፤፤  ግግልልፅፅ  የየሆሆነነውውንን  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌ  በበመመጣጣስስ  ለለፈፈፀፀሙሙትት  

ጥጥፋፋትት  በበኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚጠጠየየቁቁበበትትንንናና  ጉጉዳዳቱቱንን  የየሚሚክክሱሱበበትት  ሥሥርርዓዓትት  በበመመደደንንገገግግ  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  የየደደነነገገገገውውንን  የየተተጠጠያያቂቂነነትት  መመርርህህ  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆንንበበትት  የየህህግግ  መመሠሠረረትት  

ይይጥጥላላልል፡፡፡፡  

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  

11..  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22113388  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  ((ለለ))  ለለወወረረዳዳ  ምምክክርርቤቤትት  AAካካላላትት  

ለለብብሔሔረረሰሰብብ  ዞዞንን  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  በበፍፍታታብብሔሔርር  EEንንዳዳይይከከሰሰሱሱ  ህህጋጋዊዊ  ከከለለላላ  ይይሰሰጣጣልል  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

22..  የየፍፍታታብብሔሔርር  ሕሕግግ  ቁቁጥጥርር  22113388  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  ((ለለ))  ለለክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  

በበፍፍታታብብሔሔርር  መመከከሰሰስስ  ህህጋጋዊዊ  ከከለለላላ  ይይሰሰጣጣልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  
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33..  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22113388  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  ((ሐሐ))  ለለማማህህበበራራዊዊ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ዳዳኞኞችች  

በበፍፍታታብብሔሔርር  ከከመመከከሰሰስስ  ህህጋጋዊዊ  ከከለለላላ  ይይሰሰጣጣልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

44..  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22113388  ድድንንጋጋጌጌዎዎ  AAሁሁንን  ካካለለውው  የየፌፌደደራራልል  ሥሥርርዓዓትትናና  

የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  በበቀቀጥጥተተኛኛውው  የየAAስስተተዳዳደደርር  EEርርከከንን  ወወደደታታችች  ለለማማውውረረድድ  

በበተተወወሰሰደደውው  EEርርምምጃጃ  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  መመተተርርጎጎምምናና  ሥሥራራ  ላላይይ  መመዋዋልል  AAለለበበትት  ብብለለውው  

ያያምምናናሉሉ??  ለለምምንን??  

55..  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22113399  ልልዩዩ  ድድንንጋጋጌጌ  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማናና  ግግብብ  ምምንንድድነነውው??  

22..22..22..  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ተተጠጠያያቂቂነነትትናና  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚያያደደርርስስ  ኃኃላላፌፌነነትት  ህህግግ    

የየመመንንግግስስትት  AAሠሠራራርር  ግግልልፅፅነነትት  ተተጠጠያያቂቂነነትት  በበየየደደረረጃጃውው  ያያሉሉ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  

ሠሠራራተተኞኞቻቻቸቸውውንንናና  ኃኃላላፊፊዎዎቻቻቸቸውው  ተተግግባባርርናና  ኃኃላላፊፊነነታታቸቸውውንን  በበግግልልፅፅ  በበተተደደነነገገገገውው  ህህግግ  

AAሠሠራራርር  መመሠሠረረትት  የየሚሚሰሰጡጡ  መመሆሆኑኑንን  ውውጤጤታታማማ  ክክትትትትልልናና  ቁቁጥጥጥጥርር  የየሚሚያያደደርርጉጉ  

መመሆሆኑኑንን  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  በበየየደደረረጃጃውው  ያያሉሉ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ይይህህንን  ሀሀላላፊፊነነታታቸቸውውንን  በበAAግግባባብብ  

መመወወጣጣትት  ይይገገባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  የየመመንንግግስስትት  ሹሹምም  ወወይይምም  ሠሠራራተተኛኛ  በበራራሱሱ  ጥጥፋፋትት  በበሌሌላላውው  ሰሰውው  

ላላይይ  ጉጉዳዳትት  ያያደደረረሰሰ  EEንንደደሆሆነነናና  ጥጥፋፋቱቱንን  የየፈፈፀፀመመውው  የየመመንንግግስስቱቱንን  ሥሥራራ  በበሚሚሠሠራራበበትት  ወወቅቅትት  

በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ  ተተጎጎጂጂውው  መመንንግግስስትትንን  የየመመጠጠየየቅቅ  መመብብትት  የየሚሚኖኖረረውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበፍፍታታብብሔሔርር  

ሕሕግግ  AAንንቀቀፅፅ  22112266  EEስስከከ  AAንንቀቀፅፅ  22112288  ያያሉሉትትንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማየየትት  ለለመመገገንንዘዘብብ  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ይይኽኽምም  የየመመንንግግስስትት  ሹሹምም  ወወይይምም  ሰሰራራተተኛኛ  በበሥሥራራውው  ምምክክንንያያትት  ለለሚሚያያጠጠፋፋውው  

ጥጥፋፋትት  ግግለለሰሰቡቡ  የየመመንንግግስስትት  ሹሹምም  ወወይይምም  ሠሠራራተተኛኛ  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  AAሠሠሪሪውው  የየመመንንግግስስትት  

AAካካልል  የየፍፍታታብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂነነትትናና  የየጉጉዳዳትት  ካካሣሣ  የየመመክክፈፈልል  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑንን  

በበመመደደንንገገግግ  የየመመንንግግስስትት  AAሠሠራራርር  ግግልልፅፅነነትት  ተተጠጠያያቂቂነነትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርህህ  

ያያጠጠናናክክራራልል፡፡፡፡  

በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  የየመመንንግግስስትት  መመሥሥሪሪያያ  ቤቤቶቶችች  የየተተለለያያዩዩ  ንንብብረረቶቶችች  በበባባለለቤቤትትነነትት  

በበመመያያዝዝ  ለለEEለለትት  ከከEEለለትት  ሥሥራራቸቸውው  ይይጠጠቀቀማማሉሉ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ለለቢቢሮሮ  AAገገልልግግሎሎትት  

የየሚሚውውልል  ህህንንፃፃ  ለለትትራራንንስስፖፖርርትት  የየሚሚገገለለገገሉሉባባቸቸውው  መመኪኪኖኖችች  ሞሞተተርር  ሣሣይይክክሎሎችች  

የየመመሣሣሠሠሉሉትት  ንንብብረረቶቶችች  ባባለለሀሀብብትት  በበመመሆሆንን  ይይጠጠቀቀማማሉሉ፡፡፡፡  ይይኽኽምም  በበመመሆሆኑኑ  EEነነዚዚህህ  

ንንብብረረቶቶቻቻቸቸውው  በበሌሌላላውው  ሰሰውው  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  በበሚሚያያደደርርሱሱበበትት  ጊጊዜዜ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  

በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  339944  መመሠሠረረትት  EEንንደደ  AAንንድድ  ሰሰውው  የየሚሚቆቆጠጠርርናና  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  
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ቁቁጥጥርር  22008899  በበተተደደነነገገገገውው  መመሠሠረረትት  የየጉጉዳዳቱቱ  ሰሰለለባባ  ለለሆሆኑኑ  ሠሠዎዎችች  ካካሣሣ  የየመመክክፈፈልል  ኃኃላላፊፊነነትት  

ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  መመንንግግስስትት  ለለልልማማቱቱ  ወወሳሳኝኝ  ሚሚናና  EEንንዳዳላላቸቸውው  በበተተለለያያዩዩናና  

AAደደገገኛኛነነትት  ያያላላቸቸውው  ተተግግባባራራትት  ለለምምሳሳሌሌ  የየኤኤሌሌትትሪሪክክ    ሀሀይይልል  ማማመመንንጫጫዎዎንንናና  መመስስመመሮሮችችንን  

ሌሌሎሎችች  ተተመመሣሣሣሣይይ  ተተግግባባራራትትንን  ያያከከናናውውናናልል፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህምም  የየመመንንግግስስትት  የየልልማማትት  ድድርርጅጅቶቶችች  

EEንንደደማማንንኛኛውውምም  የየንንግግድድ  ድድርርጅጅቶቶችችናና  ማማህህበበርር  የየሚሚያያከከናናውውኑኑትት  AAደደገገኛኛ  ተተግግባባራራትት  ምምክክንንያያትት  

ጉጉዳዳትት  ካካደደረረሱሱ  ከከላላይይ  በበተተጠጠቀቀሱሱትት  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሠሠረረትት  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑናና  ካካሣሣ  

የየሚሚከከፍፍሉሉ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ይይኽኽምም  መመንንግግስስትት  በበሰሰዎዎችች  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  

በበሚሚያያደደርርስስ  መመንንገገድድ  ንንብብረረቶቶቹቹንን  EEንንዲዲጠጠቀቀምምናና  AAደደገገኝኝነነትት  ያያላላቸቸውው  የየመመሠሠረረተተ  ልልማማትት  

AAውውታታሮሮችችንን  EEንንዲዲዘዘረረጋጋ  በበማማስስገገደደድድ  የየመመንንግግስስትት  AAሰሰራራርር  ተተጠጠያያቂቂነነትትንን  ያያጠጠናናክክራራልል፡፡፡፡  

በበሶሶስስተተኛኛ  ደደረረጃጃ  በበተተለለያያየየ  ደደረረጃጃ  የየሚሚገገኝኝ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  በበቂቂ  ባባልልሆሆነነ  ምምክክንንያያትት  

በበሌሌላላውው  ሰሰውው  የየሥሥራራ  ድድካካምም  በበሆሆነነ  ሀሀብብትት  AAላላግግባባብብ  የየተተጠጠቀቀመመ  ሆሆኖኖ  በበተተገገኘኘ  ጊጊዜዜ  

በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22116622  EEናና  ተተከከታታይይ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሠሠረረትት  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆንን  

መመሆሆኑኑናና  በበዚዚህህ  ምምክክንንያያትት  ባባለለሀሀብብቱቱ  ለለደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  ካካሣሣ  የየመመክክፈፈልል  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትት  

መመሆሆኑኑንን  በበመመደደንንገገግግ  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየመመንንግግስስትት  

AAሠሠራራርር  ግግልልፅፅነነትትናና  ተተጠጠያያቂቂነነትት  EEንንዲዲሁሁምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናናንን  

በበማማረረጋጋገገጥጥ  መመንንግግስስትት  በበህህግግ  ተተጓጓዥዥ  ሆሆኖኖ  የየሚሚተተዳዳደደርርበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ያያጠጠናናክክራራልል፡፡፡፡  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየAAንንድድ  ክክልልልል  የየEEርርሻሻ  ምምርርምምርር  ተተቋቋምም  ድድርርቅቅ  የየሚሚቋቋቋቋምም  ከከፍፍተተኛኛ  ምምርርትት  የየሚሚሰሰጥጥ  

የየገገብብስስ  ዝዝርርያያ  ያያገገኘኘ  መመሆሆኑኑንን  ዝዝርርያያውውምም  በበገገበበሬሬዎዎችች  ማማሣሣ  ተተሞሞክክሮሮ  ጥጥሩሩ  ውውጤጤትት  

EEንንዳዳስስገገኘኘ  በበመመግግለለፅፅ  ዘዘሩሩ  AAንንድድ  ሺሺ  ለለሚሚሆሆኑኑ  ገገበበሬሬዎዎችች  EEንንዲዲሠሠራራምም  AAደደረረገገ፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  

የየተተሠሠጠጠውውንን  ምምርርጥጥ  ዘዘርር  የየዘዘሩሩ  ገገበበሬሬዎዎችች  የየEEርርሻሻ  ማማሣሣ  የየተተዘዘራራውው  ገገብብስስ  ምምንንምም  AAይይነነትት  

ፍፍሬሬ  ሣሣይይሰሰጥጥ  ቀቀረረ፡፡፡፡  ጉጉዳዳዩዩ  EEንንደደገገናና  ሲሲጠጠናና  የየEEርርሻሻ  ምምርርምምርር  ግግኝኝትት  ለለAAንንድድ  ጊጊዜዜ  ብብቻቻ  

EEንንጅጅ  በበድድጋጋሜሜ  በበሚሚዘዘራራበበትት  ጊጊዜዜ  ፍፍሬሬ  የየሌሌለለውው  EEናና  ጉጉድድለለትት  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑ  ተተረረጋጋገገጠጠ፡፡፡፡  

ምምርርጥጥ  ዘዘሩሩንን  የየዘዘሩሩትት  AAንንድድ  ሺሺ  ገገበበሬሬዎዎችች  በበህህብብረረትትናና  በበተተናናጠጠልል  የየጉጉዳዳትት  ካካሣሣ  ጥጥያያቄቄ  

ለለማማቅቅረረብብ  ክክስስ  AAቀቀረረቡቡ፡፡፡፡  ለለጉጉዳዳቱቱ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ጥጥፋፋተተኛኛውውናና  በበኃኃላላፊፊነነትት  የየሚሚጠጠየየቀቀውው  

ማማንን  ነነውው??  የየEEርርሻሻ  ምምርርምምርር  ተተቋቋርርጦጦ  ለለጉጉዳዳቱቱ  በበኃኃላላፊፊነነትት  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆንንበበትትናና  ካካሣሣ  

የየሚሚከከፍፍልልበበትት  ህህጋጋዊዊ  መመሠሠረረትት  AAለለ  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??    
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22..  የየመመንንግግስስትት    ሹሹምም  ወወይይምም  ሠሠራራተተኛኛ  በበሥሥራራውው  ላላይይ  ለለፈፈፀፀመመውው  ጥጥፋፋትት  የየመመንንግግስስትት  

AAካካልል  ካካሣሣ  ከከከከፈፈለለ  በበኋኋላላ  መመልልሶሶ  የየመመንንግግስስትት  ሹሹምም  ወወይይምም  ሠሠራራተተኛኛ  የየሚሚጠጠይይቅቅበበትት  

የየህህግግ  መመሠሠረረትት  AAለለንን??    
  

22..33..  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  መመብብቶቶችችናና  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት    

ህህግግ  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  የየሰሰጣጣቸቸውው  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችች  በበርርካካታታ  

መመሆሆናናቸቸውውንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  

EEናና  ጥጥበበቃቃ  ከከሰሰጣጣቸቸውው  መመሠሠረረታታዊዊ  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችች፡፡--    

  በበህህይይወወትት  የየመመኖኖርር  መመብብትት፣፣    

  የየAAካካልል  ደደህህንንነነትትናና  ማማንንኛኛውውምም  ጭጭካካኔኔ  ከከሞሞላላበበትት  IIሰሰብብዓዓዊዊ  ከከሆሆነነ  AAያያያያዝዝ፣፣  ወወይይምም  

ቅቅጣጣትት  የየመመጠጠበበቅቅ  መመብብትት፣፣    

  የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  EEናና  የየቤቤተተሠሠብብ  መመብብትት፣፣  

  የየክክብብርርናና  የየመመልልካካምም  ሥሥምም  መመብብትት፣፣    

  የየግግልል  ሕሕይይወወትት  የየመመከከበበርርናና  የየመመጠጠበበቅቅ  መመብብትት፣፣    

  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት    

በበመመጣጣስስ  ለለሚሚደደርርሱሱ  ጉጉዳዳዮዮችች፣፣  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  የየህህግግ  ሰሰዎዎችች  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑበበትትንንናና  

ከከተተጠጠያያቂቂነነትት  ነነፃፃ  የየሚሚሆሆኑኑበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉ  ከከAAንንቀቀፅፅ  22003388  EEስስከከ  AAንንቀቀፅፅ  

22006655  የየሚሚደደነነግግግግ  ሲሲሆሆንን፣፣  ይይኸኸምም  በበጎጎንንዮዮሽሽ  ግግንንኙኙነነትት  በበፍፍታታብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂነነትት  

የየሚሚያያስስከከትትሉሉ  ጥጥፋፋቶቶችችንን  ጥጥፋፋትት  ካካልልሆሆኑኑትት  ለለመመለለየየትትናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  

ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  መመብብቶቶችች  የየተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ወወሰሰንን  ለለመመረረዳዳትትናና  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉንን  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ለለመመተተርርጎጎምም  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  ጠጠቀቀሜሜታታ  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡    
  

በበተተግግባባራራዊዊ  AAፈፈፃፃፀፀምም  ሂሂደደትት  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትትንን  መመብብቶቶችች  በበቸቸልልተተኝኝነነትት  ወወይይምም  ሆሆነነ  

ብብለለውው  በበመመጣጣስስ  ጉጉዳዳትት  ያያደደረረሱሱ  ሰሰዎዎችችንን  ለለደደረረሰሰውው  ጉጉዳዳትት  ኃኃላላፊፊ  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበመመወወሰሰንን  

በበኩኩልል  የየጎጎላላ  ችችግግርር  AAይይታታይይምም፡፡፡፡  በበርርካካታታ  ችችግግሮሮችችናና  ስስህህተተቶቶችች  የየሚሚታታዩዩትት  ለለጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊ  

ነነውው  የየተተባባለለውው  ሰሰውው  ለለጉጉዳዳቱቱ  ሰሰለለባባ  ለለሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  የየሚሚከከፍፍሉሉትትንን  የየካካሣሣ  መመብብትት  በበመመወወሰሰንን  

በበኩኩልል  ነነውው፡፡፡፡    
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የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉ  ከከህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ጋጋርር  በበሚሚጣጣጣጣምም  መመንንገገድድ  ያያልልተተሻሻሻሻሉሉ  

መመሆሆናናቸቸውው    ለለችችግግሩሩ  መመከከሰሰትት  AAንንደደኛኛውው  መመንንስስኤኤ  ሲሲሆሆንን  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ዳዳኞኞችች  EEነነዚዚህህንን  

የየካካሣሣ  መመጠጠንን  AAወወሳሳሰሰንን  የየሚሚደደነነግግጉጉ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ግግብብናና  ዓዓላላማማ  ሊሊሣሣካካ  በበሚሚችችልል  መመንንገገድድ  ድድንንጋጋጌጌዎዎቹቹንን  EEየየተተረረጎጎሙሙ  ውውሣሣኔኔ  

AAለለመመስስጠጠታታቸቸውው  በበትትኩኩረረትት  ሊሊታታይይናና  ልልንንወወያያይይበበትት  የየሚሚገገባባውው  AAይይነነተተኛኛ  ችችግግርር  ነነውው፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  EEስስካካሁሁንን  EEስስከከ  ሰሰበበርር  ድድረረስስ  ቀቀርርበበውው  ታታይይተተውው  በበተተወወሰሰኑኑ  ጉጉዳዳዮዮችች  የየሚሚታታዩዩ  

ችችግግሮሮችችንን  ጠጠቅቅለለልል  AAድድርርጎጎ  በበፈፈርርጅጅ  በበፈፈርርጅጅ  ማማቅቅረረቡቡ  የየችችግግሩሩንን  መመንንስስኤኤናና  EEናና  ክክብብደደትት  

ለለመመረረዳዳትት  ይይጠጠቅቅማማልል  በበሚሚልል  EEምምነነትት  EEንንደደሚሚከከተተለለውው  AAቅቅርርቤቤዋዋለለሁሁ፡፡፡፡    

11..  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ችችግግርር  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009955  ድድንንጋጋጌጌ  በበመመተተርርጎጎምም  ተተፈፈፃፃሚሚ  

ከከማማድድረረግግ  ጋጋርር  የየተተያያያያዘዘ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየሚሚታታዩዩ  ችችግግሮሮችች  በበተተለለያያየየ  መመንንገገድድ  

ለለመመግግለለፅፅ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ወወላላጆጆችች  የየወወደደፊፊትት  ጧጧሪሪናና  ቀቀባባሪሪ  የየሆሆኑኑ  ልልጆጆቻቻቸቸውው  

በበAAደደጋጋ  ምምክክንንያያትት  ህህይይወወታታቸቸውውንን  ሲሲያያጡጡ  የየሚሚሰሰጠጠውው  ውውሳሳኔኔናና  የየሚሚከከሰሰተተውው  ሁሁኔኔታታ  ነነውው፡፡፡፡  

ለለAAብብነነትት  የየAAርርባባ  ዓዓመመትት  AAዛዛውውንንትት  የየሆሆኑኑ  ሽሽማማግግሌሌ  የየAAምምስስተተኛኛ  ክክፍፍልል  ተተማማሪሪ  የየሆሆኑኑ  

የየAAስስራራ  AAራራትት  ዓዓመመትት  ልልጃጃቸቸውው  በበመመኪኪናና  በበመመገገጨጨቱቱ  ህህይይወወቱቱ  ያያልልፋፋልል፡፡፡፡  የየልልጁጁ  AAባባትት  

ልልጃጃቸቸውው  በበህህይይወወትት  በበነነበበረረበበትት  ጊጊዜዜ  በበAAርርሻሻ  ሥሥራራናና  ከከብብቶቶችችንን  በበማማሠሠማማራራትት  ያያደደርርገገውው  

የየነነበበረረውው  AAስስተተዋዋፅፅOO  በበመመሞሞቱቱ  ምምክክንንያያትት  መመቋቋረረጡጡንን  EEናና  ልልጃጃቸቸውው  በበህህይይወወትት  ቢቢኖኖርር  ኖኖሮሮ  

ወወደደፊፊትት  በበጉጉልልበበቱቱናና  በበEEውውቀቀቱቱ  ሠሠርርቶቶ  ይይጦጦራራቸቸውው  የየነነበበረረ  መመሆሆኑኑንን  በበመመግግለለፅፅ  ለለደደረረሰሰባባቸቸውው  

ጉጉዳዳትት  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009911  EEናና  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009922  መመሠሠረረትት  ካካሣሣ  

EEንንዲዲከከፈፈላላቸቸውው  AAመመለለከከቱቱ፡፡፡፡    

    ተተከከሳሳሹሹ  ለለጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊ  መመሆሆኑኑንን  AAምምኖኖ  ነነገገርር  ግግንን  ሟሟችች  የየሆሆነነውው  የየAAስስራራ  AAራራትት  

ዓዓመመትት  ህህፃፃንን  ለለAAባባትትናና  ለለEEናናቱቱ  በበመመጦጦሪሪያያ  መመልልክክ  የየሚሚሰሰጠጠውው  ነነገገርር  ስስለለመመኖኖሩሩ  በበማማስስረረጃጃ  

AAልልተተረረጋጋገገጠጠምም፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009955  መመሠሠረረትት  በበመመተተዳዳደደሪሪያያ  ረረገገድድ  

የየደደረረሰሰባባቸቸውው  ጉጉዳዳትት  ያያለለ  መመሆሆኑኑንን  ያያላላስስረረዱዱ  ስስለለሆሆነነ  ተተከከሳሳሹሹ  ከከሳሳሽሽ  ልልጃጃቸቸውው  በበመመሞሞቱቱ  

ምምክክንንያያትት  ያያደደረረሰሰበበትትንን  የየሞሞራራልል  ጉጉዳዳትት  ካካሣሣ  ብብርር  11000000  //AAንንድድ  ሺሺ  ብብርር//  ይይክክፈፈልል  የየሚሚሉሉ  

ውውሣሣኔኔዎዎችች  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ጉጉዳዳዮዮችች  በበተተለለያያየየ  ደደረረጃጃ  ባባሉሉ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ተተሰሰጥጥተተዋዋልል፡፡፡፡  

የየዚዚህህ  AAይይነነትት  ውውሣሣኔኔ  መመንንግግስስትት  በበህህይይወወትት  የየመመኖኖርር  መመብብትት  ከከሰሰጠጠውው  EEውውቅቅናና  EEናና  

ጥጥበበቃቃ  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣምም  ነነውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??    
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  የየሟሟችች  AAባባትት  ህህፃፃንን  ልልጃጃቸቸውው  በበመመሞሞቱቱ  ምምክክንንያያትት  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009911  

መመሠሠረረትት  ሊሊታታሰሰብብ  የየሚሚችችልል  የየቀቀረረባባቸቸውው  ጥጥቅቅምም  የየለለምም  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  

  የየሟሟችች  AAባባትት  ህህፃፃንን  ልልጃጃቸቸውው  በበመመሞሞቱቱ  ምምክክንንያያትት  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009922  

መመሠሠረረትት  ሊሊታታሰሰብብ  የየሚሚችችልልናና  ወወደደፊፊትት  ልልጃጃቸቸውው  በበህህይይወወትት  ቢቢኖኖርር  ሊሊያያገገኙኙትት  የየሚሚችችሉሉትት  

ጥጥቅቅምም  የየለለምም  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??    

  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009955  ከከፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009911  EEናና  22009922  

EEንንደደዚዚሁሁምም  ከከፍፍታታብብሐሐርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22110022  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1144  EEናና  AAንንቀቀፅፅ  

1155  ዓዓላላማማናና  ግግብብ  ሊሊያያስስከከብብርር  በበሚሚችችልል  መመንንገገድድ  መመተተርርጎጎምምናና  ሥሥራራ  ላላይይ  ማማዋዋልል  

ይይቻቻላላልልንን??  ለለምምንን??              

22..  ሌሌላላውው  ጉጉዳዳይይ  በበጋጋብብቻቻ  ተተሣሣሥሥረረውው  ከከሚሚኖኖሩሩ  ባባልልናና  ሚሚስስቶቶችች  AAንንዳዳቸቸውው  በበሞሞትት  AAደደጋጋ  

ሲሲለለዩዩ  ሌሌላላኛኛውው  የየትትዳዳርር  ጓጓደደኛኛ  ካካሣሣ  EEንንዲዲከከፈፈለለውው  ሲሲጠጠይይቅቅ  የየሚሚሰሰጠጠውው  ውውሣሣኔኔ  ነነውው፡፡፡፡  

በበተተለለይይ  ሚሚስስትት  በበሞሞትት  AAደደጋጋ  በበምምትትለለይይበበትት  ጊጊዜዜ  ባባልል  በበመመጦጦሪሪያያ  ወወይይምም  መመተተዳዳደደሪሪያያ  

ረረገገድድ  የየደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  የየለለምም  በበማማለለትት  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009955  በበመመጥጥቀቀስስ  

የየሞሞራራልል  ካካሣሣ  ብብርር  11000000  //AAንንድድ  ሺሺ  ብብርር//  ብብቻቻ  ለለጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊ  የየሆሆነነውው  ሰሰውው  

EEንንዲዲከከፈፈልል  ይይወወሰሰናናልል፡፡፡፡    

  ሚሚስስትት  በበቤቤትት  ውውስስጥጥ  የየምምግግብብ  EEናና  ሌሌሎሎችች  ዝዝግግጅጅቶቶችችንን  በበማማድድረረግግናና  ሥሥራራዎዎችችንን  

በበመመሥሥራራትት  ለለባባሏሏ  የየምምትትሰሰጠጠውው  ጥጥቅቅምም  በበመመሞሞቷቷ    ምምክክንንያያትት  AAልልተተቋቋረረጠጠምም  ብብሎሎ  

ለለመመወወሰሰንን  ይይቻቻላላልል??  

  ይይህህንንንን  ከከፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22009922  EEናና  ከከፍፍታታብብሐሐርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22110022  EEናና  

በበህህይይወወትት  የየመመኖኖርር  መመብብትት  ከከተተሰሰጠጠውው  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  AAጣጣጥጥሞሞ  

መመተተርርጎጎምምናና  ሥሥራራ  ላላይይ  ማማዋዋልል  ይይቻቻላላልል??  

33..  AAንንድድ  ሰሰውው  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ሲሲደደርርስስበበትት  ሥሥራራ  የየሌሌለለውው  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ  AAካካሉሉ  መመጉጉደደሉሉ  

ቢቢረረጋጋገገጥጥምም  ሥሥራራ  ያያልልነነበበረረውው  ሥሥለለሆሆነነ  የየቀቀረረበበትት  EEርርግግጠጠኛኛ  ጥጥቅቅምም  የየለለምም፡፡፡፡  

ለለወወደደፊፊትትምም  የየተተቋቋረረጠጠ  ጥጥቅቅምም  ያያለለ  ስስለለመመሆሆኑኑ  AAላላስስረረዳዳምም  ስስለለዚዚህህ  ከከሞሞራራልል  ካካሣሣ  11000000  

//AAንንድድ  ሺሺ  ብብርር//  ውውጭጭ  ሊሊከከፍፍለለውው  የየሚሚገገባባውው  ካካሳሳ  ያያለለምም  በበሚሚልል  መመንንገገድድ  የየሚሚሰሰጡጡ  

ውውሳሳኔኔዎዎችች  AAሉሉ፡፡፡፡  

  ስስራራ  ያያሌሌለለውው  ሰሰውው  AAካካሉሉ  ላላይይ  በበደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  የየቀቀረረበበትት  ጥጥቅቅምምናና  ያያደደረረሰሰበበትት  

ጉጉዳዳትት  የየለለምም??  የየሚሚለለውው  መመደደምምደደሚሚያያ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

ከከተተሰሰጠጠውው  ከከAAካካልል  ደደህህንንነነትት  መመብብትት  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣምም  ነነውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  
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  AAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሰሰውው  የየቀቀረረበበትትንን  ጥጥቅቅምምናና  AAካካሉሉ  በበመመጉጉደደሉሉ  ምምክክንንያያትት  

በበEEለለትት  ከከEEለለትት  ኑኑሮሮውው  ውውስስጥጥ  የየሚሚደደርርስስበበትትንን  ኪኪሳሳራራ  በበርርትትEE  መመወወሰሰንን  ይይቻቻላላልል  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??    

44..  መመተተዳዳደደሪሪያያ  ስስራራ  የየለለውው  ሰሰውው  በበAAደደጋጋ  ምምክክንንያያትት  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  ሲሲደደርርስስበበትትናና  55%%  

የየቋቋሚሚ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  መመሆሆኑኑ  ተተረረጋጋግግጦጦ  EEያያለለ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳቱቱ  ያያስስቀቀረረበበትት  

ጥጥቅቅምም  EEናና  ወወደደፊፊትትምም  የየሚሚያያቀቀርርበበትት  ጥጥቅቅምም  የየለለምም  ተተብብሎሎ  ውውሳሳኔኔ  ቢቢሰሰጥጥ  ተተገገቢቢ  ነነውው  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??    

55..  AAስስርር  ፐፐርርሰሰንንትት  ቋቋሚሚ  የየAAካካልል  ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰበበትት  ሰሰውው  መመቶቶ  ፐፐርርሰሰንንትት  የየመመሥሥራራትት  

ችችሎሎታታንን  የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  ማማስስረረጃጃ  በበሀሀኪኪምም  ቦቦርርድድ  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል፡፡፡፡  

የየካካሳሳውው  መመጠጠንን  መመወወሰሰንን  የየለለበበትት  በበየየትትኛኛውው  ማማስስረረጃጃ  መመሰሰረረትት  መመሆሆንን  AAለለበበትት  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ  ለለምምንን??    

          ከከላላይይ  የየተተገገለለጹጹትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ለለAAብብነነትት  የየተተነነሱሱበበትት  ዋዋናናውው  ቁቁምም  ነነገገርር  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  መመብብቶቶችች  በበተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  በበህህግግ  ሰሰውው  

ተተጥጥሰሰውው  በበሌሌሎሎችች  ሰሰዎዎችች  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  መመድድረረሱሱ  በበተተረረጋጋገገጠጠ  ጊጊዜዜ  የየጉጉዳዳቱቱ  ኃኃላላፊፊ  የየሆሆነነውውንን  

ሰሰውው  ነነፃፃ  የየሚሚያያወወጡጡ  AAማማራራጮጮችችንን  ነነውው  መመከከተተልል  ያያለለብብንን??  ወወይይስስ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመብብቱቱ  

ለለማማከከበበርርናና  ለለተተጎጎጅጅውው  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ካካሳሳ  ለለማማስስከከፈፈልል  የየሚሚችችልል  የየህህግግ  AAተተረረጓጓጎጎምም??  የየሚሚለለውው  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ከከማማክክበበርርናና  ከከማማስስከከበበርር  ኃኃላላፊፊነነታታችችንን  ጋጋርር  በበማማያያያያዝዝ  ማማየየትትናና  መመመመርርመመርር  

ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

44..44  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰትትናና  ጥጥሰሰቱቱንን  የየማማስስቀቀረረትትናና    የየመመንንግግስስትት  ካካሳሳ  የየመመክክፈፈልል  

ኃኃላላፊፊነነትት    

ከከላላይይ  የየተተገገለለጸጸውው  EEንንደደተተጠጠበበቀቀ  ሆሆኖኖ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  የየግግለለሰሰቦቦችችንን  ወወይይምም  በበAAንንድድ  

AAካካባባቢቢ  የየሚሚኖኖርር  ማማህህበበረረሰሰብብ  መመብብትት  ጥጥሰሰትት  ፈፈጽጽመመዋዋልል  የየሚሚለለውው  AAቤቤቱቱታታ  በበAAህህጉጉራራዊዊ  

ድድርርጅጅትት  በበAAፍፍሪሪካካ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ኮኮሚሚሽሽንን  EEናና  በበሚሚመመለለከከታታቸቸውው  AAካካላላትት  በበማማረረጋጋገገጥጥ  

ውውሳሳኔኔ  ቢቢሰሰጥጥ  የየመመንንግግስስትት  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ሁሁለለትት  መመልልክክ  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  

የየመመብብትት  ጥጥሰሰቱቱ  EEንንዲዲቆቆምም  ማማድድረረግግ  ሲሲሆሆንን  ሁሁለለተተኛኛውው  መመብብቱቱ  ለለተተጣጣሰሰበበትት  ሰሰውው  ወወይይምም  

የየህህብብረረተተሰሰብብ  ክክፍፍልል  ካካሳሳ  መመክክፈፈልል  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  በበልልምምድድ  የየዳዳበበረረ  

ውውጤጤታታማማ  የየመመብብትት  የየጥጥሰሰትት  ማማረረሚሚያያ  ((eeffffeeccttiivvee  rreemmeeddyy))  መመሆሆኑኑንን  የየተተባባበበሩሩትት  

መመንንግግስስታታትት  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ኮኮሚሚሽሽንን  የየAAፍፍሪሪካካ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ኮኮሚሚሽሽንንናና  ሌሌሎሎችች  

AAህህጉጉራራዊዊ  ተተቋቋማማትት  AAሰሰራራሮሮችች  በበማማየየትት  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
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        በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  መመንንግግስስትት  ወወንንጀጀልልንን  በበመመከከላላከከልልናና  የየወወንንጀጀልል  ሰሰለለባባ  የየሆሆኑኑ  ሰሰውው  ወወይይምም  

ማማህህበበረረሰሰብብ  መመብብትት  ለለመመጠጠበበቅቅ  በበማማይይቻቻልልበበትት  ሁሁኔኔታታ  የየተተጎጎጅጅውውንን  መመብብትት  ለለመመከከላላከከልልናና  

ለለመመጠጠበበቅቅ  ባባለለመመቻቻሉሉ  ብብቻቻ  ለለተተጎጎጅጅውው  ካካሳሳ  የየመመክክፈፈልል  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለበበትት  የየሚሚለለውውንን  ሀሀሳሳብብ  

የየሚሚያያራራምምዱዱናና  የየወወንንጀጀልል  ሰሰለለባባ  ለለሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  የየሚሚከከፈፈልል  የየካካሳሳ  ፈፈንንድድ  EEናና  ይይህህንንንን  

የየሚሚያያስስፈፈጽጽምም  ተተቋቋምም  ያያቋቋቋቋሙሙ  AAገገሮሮችች  AAሉሉ፡፡፡፡  ይይህህንንንን  በበተተመመለለከከተተ  EEንንደደ  AAውውሮሮፓፓ  

AAቆቆጣጣጠጠርር  11998855  ዓዓ..ምም  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  መመግግለለጫጫ  ወወጥጥቷቷልል፡፡፡፡  በበAAንንድድ  ብብሄሄርር  ብብሄሄረረሰሰብብናና  ህህዝዝብብ  

ወወይይምም  በበAAንንድድ  ህህብብረረተተሰሰብብ  ላላይይ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ  ወወንንጀጀሎሎችች  በበወወቅቅቱቱ  ለለመመከከላላከከልል  ካካልልተተቻቻለለ  

ለለወወንንጀጀሉሉ  ሰሰለለባባዎዎችች  ካካሣሣ  መመክክፈፈልል  AAንንደደኛኛውው  መመንንገገድድ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንንንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ  1133  //22//  ጋጋርር  EEንንዴዴትት  ያያዩዩታታልል??  
  

          ከከዚዚሁሁ  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፉፉ  የየሲሲቨቨልልናና  የየፓፓለለቲቲካካ  መመብብቶቶችች  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  

ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀጽጽ  99  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  55  በበህህገገ  ወወጥጥ  መመንንገገድድ  የየነነፃፃነነትት  መመብብቱቱንን  የየተተገገሰሰሰሰበበትትናና  

በበህህገገ  ወወጥጥ  መመንንገገድድ  የየታታሰሰረረ  ሰሰውው  ካካሳሳ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ከከተተከከሰሰሰሰ  በበኃኃላላ  የየፍፍትትህህ  መመጓጓደደልል  //mmiissccaarrrraaggee  ooff  jjuussttiiccee))  የየደደረረሰሰበበትት  

መመሆሆኑኑንን  የየተተረረጋጋገገጠጠ  ሰሰውው  ካካሳሳ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑ  በበሲሲቪቪልልናና  የየፓፓለለቲቲካካ  

መመብብቶቶችች  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀጽጽ  1144  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  55  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  

ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚመመጣጣ  ኃኃላላፊፊነነትት  ግግለለሰሰቦቦችችንን  ወወይይምም  AAንንድድንን  የየመመንንግግስስትት  መመሥሥሪሪያያ  ቤቤትት  

ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  AAገገርርንን  EEንንደደAAገገርር  በበግግዞዞትት  ክክልልሏሏ  ውውስስጥጥ  ለለተተፈፈጸጸመመ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰትት  

በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ወወይይምም  በበAAህህጉጉርር  ደደረረጃጃ  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚያያደደርርግግናና  የየመመብብትት  ጥጥሰሰትት  የየተተፈፈጸጸመመበበትት  

ሰሰውው  በበAAገገርር  ደደረረጃጃ  EEንንዲዲካካስስ  የየሚሚያያስስገገድድድድ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችናና  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  AAሰሰራራሮሮችች  AAሉሉ፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  ይይህህንንንን  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ተተጠጠያያቂቂነነትት  የየማማስስቀቀሪሪያያ  መመንንገገዱዱ  AAንንደደኛኛውው  የየAAገገርር  ውውስስጥጥ  

የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰቱቱንን  ለለማማስስቆቆምምናና  ጉጉዳዳቱቱንን  ለለመመካካስስ  የየሚሚያያችችልል  AAሰሰራራርር  በበማማጎጎልልበበትት  

መመብብታታቸቸውው  የየተተጣጣሰሰባባቸቸውው  ሰሰዎዎችች  የየሚሚካካሱሱበበትት  AAስስተተማማማማኝኝ  ሥሥርርዓዓትት  መመዘዘርርጋጋትት  በበመመሆሆኑኑ  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ተተልልEEኳኳችችንንንን  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  ማማየየትት  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚያያደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  

ህህግግ  ሰሰፋፋ  ባባለለ  ሁሁኔኔታታ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  1133  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ11  EEናና  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  

በበተተደደነነገገገገውው  መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርህህናና  EEናና  ሌሌሎሎችች  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ግግብብናና  ዓዓላላማማ  

ለለማማሳሳካካትት  በበሚሚችችልል  መመንንገገድድ  መመተተርርጎጎምምናና  ስስራራ  ላላይይ  ለለማማዋዋልል  ሚሚዛዛናናዊዊናና  ፍፍትትሐሐዊዊ  የየሆሆነነ  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ማማድድረረግግ  ይይጠጠበበቅቅብብናናልል፡፡፡፡  
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የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  

11..  በበAAገገርር  ደደረረጃጃ  በበግግዛዛትት  ክክልልሏሏ  ውውስስጥጥ  ለለተተፈፈጸጸመመ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰትት  በበኃኃላላፊፊነነትት  

የየምምትትጠጠይይቅቅበበትትናና  ለለተተጎጎጅጅውው  ካካሳሳ  EEንንዲዲከከፍፍልል  የየምምትትገገደደድድበበትት  ስስርርዓዓትት  AAለለ  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

22..  AAሁሁንን  ባባለለውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየህህግግ  ስስርርዓዓትት  AAንንድድ  ሰሰውው  በበዓዓለለምም  AAቀቀፉፉ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  

የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀጽጽ  99  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ44  መመሰሰረረትት  በበማማድድረረግግ  መመንንግግስስትት  ካካሳሳ  

EEንንዲዲከከፍፍለለውው  ለለመመጠጠየየቅቅ  ይይችችላላልል??  AAንንድድ  ሰሰውው  iilllleeggaall  aarrrreesstt  //ህህገገ  ወወጥጥ  EEስስርር//  

ተተፈፈጽጽሞሞበበታታልል  ለለማማለለትት  ምምንን  ምምንን  ሁሁኔኔታታዎዎችች  መመሟሟላላትት  AAለለባባቸቸውው??  ይይህህንንንን  ሁሁኔኔታታ  

ከከፍፍተተብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22004422  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  EEንንዴዴትት  ይይያያዛዛልል፡፡፡፡  

33..  AAሁሁንን  ባባለለውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየህህግግ  ስስርርዓዓትት  AAንንድድ  ሰሰውው  ዓዓለለምም  AAቀቀፉፉ  የየሲሲቪቪልልናና  የየፓፓለለቲቲካካ  

መመብብቶቶችች  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  AAንንቀቀጽጽ1144  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ55  መመሰሰረረትት  የየፍፍትትህህ  

መመጓጓደደልል  ደደርርሶሶብብኛኛልል  በበማማለለትት  መመንንግግስስትት  ካካሳሳ  EEንንዲዲከከፍፍለለውው  ለለመመጠጠየየቅቅ  ይይችችላላልል??  

በበAAንንድድ  የየፍፍርርድድ  ሂሂደደትት  የየፍፍትትህህ  መመጓጓደደልል  ((mmiissccaarrrriiaaggee  ooff  jjuussttiiccee))  ተተፈፈጽጽሟሟልል  

የየሚሚባባለለውው  ምምንን  ምምንን  ሁሁኔኔታታችች  መመከከሰሰታታቸቸውው  ሲሲረረጋጋገገጥጥ  ነነውው??  

44..  IIትትዮዮጵጵያያ  ያያጸጸደደቀቀቻቻቸቸውውንን  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ሰሰነነዶዶችች  በበመመጥጥቀቀስስ  መመብብቴቴ  

ተተጥጥሶሶብብኛኛልል  ጉጉዳዳትት  ደደርርሶሶብብኛኛልል  የየሚሚልል  የየAAገገሪሪቱቱ  ዜዜጋጋ  ወወይይምም  ሌሌላላ  ሰሰውው  ካካሳሳ  

EEንንዲዲከከፈፈለለውው  EEርርስስዎዎ  በበሚሚያያስስችችሉሉበበትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ክክስስ  ቢቢያያቀቀርርብብ  ምምንን  ዓዓይይነነትት  

ትትEEዛዛዝዝ  ወወይይምም  ውውሳሳኔኔ  ይይሰሰጣጣሉሉ??  

55..  ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚያያደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  EEናና  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችች  ጋጋርር  ለለማማጣጣጣጣምም  ምምንን  ዓዓይይነነትት  ማማሻሻሻሻያያ  ሊሊደደረረግግለለትት  ይይገገባባልል  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ??  

  

ማማጠጠቃቃለለያያ  

ከከውውልል  ውውጭጭ  የየሚሚደደርርስስ  ኃኃላላፊፊነነትት  ህህግግ  AAገገሪሪቱቱ  EEንንደደ  AAገገርር፣፣  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  

የየመመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣኖኖችችናና  የየመመንንግግስስትት  ሰሰራራተተኞኞችች  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታናና  

ኃኃላላፊፊነነታታቸቸውውንን  ባባለለመመወወጣጣታታቸቸውው  ለለሚሚደደርርስስ  ጉጉዳዳትት  EEንንዲዲዚዚሁሁምም  በበጎጎንንዬዬሽሽ  ግግንንኙኙነነትት  

የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  የየህህግግ  ሰሰውው  የየሌሌላላውውንን  ሰሰውው  መመብብትት  በበመመጣጣስስ  ለለሚሚደደርርሰሰውው  ጉጉዳዳትት  

በበፍፍ//ብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂናና  ኃኃላላፊፊ  የየሚሚሆሆኑኑበበትትንን  ስስርርዓዓትት  በበመመደደንንገገግግ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ርርEEይይ  
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EEውውንን  ለለማማድድረረግግናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  በበማማሳሳካካትት  በበኩኩልል  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  AAስስተተዋዋጽጽOO  

ያያበበረረክክታታልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  የየህህጉጉንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ለለሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ከከፍፍተተኛኛ  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  

የየሚሚሰሰጠጠውው  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ጋጋርር  በበማማጣጣጣጣምም  መመተተርርጎጎምምናና  ስስራራ  ላላይይ  የየማማዋዋልል  

ከከባባድድ  ተተልልEEኮኮናና  EEናና  ኃኃላላፊፊነነትት  በበፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ላላይይ  የየወወደደቀቀ  መመሆሆኑኑንን  በበመመረረዳዳትት  ተተገገቢቢውውንን  

EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ማማድድረረግግ  ይይገገባባናናልል፡፡፡፡    

ምEራፍ ሦስት 

በንብረት ህግ የህገመንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች 

33..11..  ስስለለንንብብረረትት  ህህግግ  EEናና  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበጠጠቅቅላላላላውው    

ንንብብረረትት  የየሚሚለለውው  ቃቃልል  በበማማናናቸቸውውምም  በበተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰውው  ወወይይምም  ህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰውው  

በበግግልል  ወወይይምም  በበጋጋራራ  በበባባለለቤቤትትነነትት  ሊሊያያዝዝ  ወወይይምም  ሊሊከከማማችች  የየሚሚችችልል  ዋዋጋጋ  ወወይይምም  ጥጥቅቅምም  

የየሚሚሰሰጥጥ  ማማናናቸቸውውምም  ነነገገርር  ለለመመግግለለፅፅ  የየምምንንጠጠቀቀምምበበትት  ቃቃልል  ነነውው፡፡፡፡  AAንንድድ  ነነገገርር  ንንብብረረትት  ነነውው  

የየሚሚባባለለውው  ለለሰሰውው  ሊሊጠጠቅቅምም  የየሚሚችችልልናና  ዋዋጋጋ  ያያለለውው  ሲሲሆሆንንናና  በበተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  በበህህግግ  ወወለለድድ  

ሰሰውው  በበባባለለቤቤትትነነትት  ሊሊያያዝዝ  የየሚሚችችልል  ሆሆኖኖ  ሲሲገገኝኝ  ነነውው፡፡፡፡  ማማናናቸቸውውምም  የየሰሰውው  ልልጅጅ  በበተተለለያያየየ  

መመንንገገድድ  ሊሊገገለለገገልልባባቸቸውውናና  ሊሊጠጠቀቀምምባባቸቸውው  የየሚሚችችልልናና  በበተተለለያያየየ  መመንንገገድድ  ለለሶሶስስተተኛኛ  ወወገገንን  

ሊሊያያስስተተላላልልፋፋቸቸውው  የየሚሚችችላላቸቸውው  ባባለለቤቤታታቸቸውው  ሊሊሆሆንንባባቸቸውው  የየሚሚቻቻለለውውናና  በበተተፈፈጥጥሮሮ  ፀፀጋጋ  

የየተተገገኙኙ  ወወይይምም  ሰሰውው  ሠሠራራሽሽ  የየሆሆኑኑ  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውውናና  ግግዙዙፍፍነነትት  የየሌሌላላቸቸውውንን  ነነገገሮሮችች  

ንንብብረረትት  በበሚሚለለውው  ሰሰፊፊ  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  የየሚሚጠጠቃቃለለሉሉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  ማማለለትት  ለለሰሰውው  ልልጅጅ  

ከከፍፍተተኛኛ  ጥጥቅቅምም  የየሚሚሰሰጡጡ  ነነገገርር  ግግንን  በበማማንንኛኛውውምም  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰውው  ወወይይምም  ህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰውው  

በበባባለለቤቤትትነነትት  ሊሊያያዙዙ  የየሚሚችችሉሉ  በበተተፈፈጥጥሮሮ  የየሚሚገገኙኙ  በበማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ባባለለቤቤትትነነትት  የየማማይይያያዙዙ  

ፀፀሐሐይይ፤፤  ጨጨረረቃቃ  EEናና  የየመመሳሳሰሰሉሉትት  ለለሰሰውው  ለለጅጅ  ጠጠቀቀሜሜታታ  የየሚሚሰሰጡጡ  ነነገገሮሮችች  ንንብብረረትት  በበሚሚለለውው  

ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  የየማማይይጠጠቃቃለለሉሉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

የየተተለለያያየየ  ባባህህሪሪ  ገገፅፅታታናና  ጥጥቅቅምም  ያያላላቸቸውው  ንንብብረረቶቶችች  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ምምንንጭጭናና  

መመሠሠረረትት  AAስስመመልልክክቶቶ  በበተተለለያያየየ  ጊጊዜዜ  የየተተለለያያየየ  AAሠሠራራርር    EEንንደደነነበበረረ  በበAAስስተተሳሳሰሰብብ  ሢሢራራመመድድ  

EEንንደደቆቆየየ  በበዚዚህህ  ዙዙሪሪያያ  የየተተደደረረጉጉ  ጥጥናናቶቶችች  ያያሣሣያያሉሉ፡፡፡፡  የየግግልል  ንንብብረረትት  ባባሌሌቤቤትትነነትት  ማማቆቆጥጥቆቆጥጥናና  

ማማደደግግ  ከከጀጀመመረረበበትት  ጊጊዜዜ  ጀጀምምሮሮ  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  ባባለለይይዞዞታታነነትትናና  ሌሌሎሎችች  ተተዛዛማማጅጅ  

መመብብቶቶችች  AAስስመመልልክክቶቶ  የየተተለለያያዩዩ  ይይዘዘትት  ያያላላቸቸውው  ደደንንቦቦችችናና  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችችንን  በበማማውውጣጣትት  
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ሥሥራራ  ላላይይ  ሲሲያያውውልል  EEንንደደኖኖረረ  ጥጥንንታታዊዊ  የየሆሆኑኑትትንን  የየሀሀሙሙራራቢቢ  ህህግግ፣፣  የየሶሶሎሎንን  ህህግግናና  ሌሌሎሎችች  

የየጥጥንንታታዊዊ  ሰሰውው  ህህጎጎችች  ዙዙሪሪያያ  ጥጥናናትት  ያያደደረረጉጉ  ሙሙሁሁራራንን  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡    

በበመመካካከከለለኛኛውው  ዘዘመመንንናና  EEስስከከ  AAለለንንበበትት  ክክፍፍለለ  ዘዘመመንን  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  

መመብብትት  በበተተመመለለከከተተ  የየተተለለያያዩዩ  AAስስተተሳሳሰሰቦቦችች  ሲሲራራመመዱዱ  ቆቆይይተተዋዋልል፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  መመብብትት  ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ሆሆኖኖ  በበመመፈፈጠጠሩሩ  ብብቻቻ  የየሚሚጎጎናናፀፀፈፈውው  መመብብትት  

ነነውው፡፡፡፡  በበህህይይወወትት  የየመመኖኖርር  መመብብትት፣፣  የየነነፃፃነነትት  መመብብትትናና  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  መመብብትት  

ምምንንጫጫቸቸውው  ሰሰውው  ሠሠራራሽሽ  ህህግግ  ሣሣይይሆሆንን  የየሰሰውው  ልልጅጅ  ተተፈፈጥጥሯሯዊዊ  ክክብብርርነነትት  በበመመሆሆኑኑ  

የየማማይይገገሠሠሥሥናና  የየማማይይገገፈፈፍፍ  መመብብትት  ነነውው፡፡፡፡  የየህህግግ  ሚሚናና  ለለመመብብቶቶቹቹ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

መመስስጠጠትት  ነነውው  የየሚሚለለውው  AAስስተተሳሳሰሰብብ  የየሚሚያያራራምምዱዱናና  ለለግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጡጡ  በበርርካካታታ  AAገገሮሮችች  AAሉሉ፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  የየግግልል  

ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  ንንብብረረትት  በበጥጥቂቂትት  ግግለለሰሰቦቦችች  EEጅጅ  EEንንዲዲከከማማችች  በበማማድድረረግግ  

ብብዙዙሀሀኑኑንን  ህህዝዝብብ  ለለብብዝዝበበዛዛናና  ጭጭቆቆናና  ያያጋጋልልጣጣልል፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  ማማናናቸቸውውምም  የየምምርርትት  መመሣሣሪሪያያናና  

ንንብብረረትት  በበወወልል  ወወይይምም  ህህብብረረትት  መመያያዝዝናና  በበመመንንግግስስትት  በበባባለለቤቤትትነነትት  መመያያዝዝ  AAለለበበትት  

የየሚሚለለውውንን  AAስስተተሳሳሰሰብብ  የየሚሚያያራራምምድድ  የየሶሶሻሻሊሊስስትት  ርርEEዮዮተተ  ዓዓለለምም  የየሚሚከከተተሉሉ  AAገገሮሮችች  ነነበበሩሩ፡፡፡፡  

  በበEEነነዚዚህህ  ሁሁለለትት  መመሰሰረረታታዊዊ  ልልዩዩነነትት  ያያላላቸቸውው  AAስስተተሳሳሰሰቦቦችች  ከከነነበበራራቸቸውው  ተተፅፅEEኖኖ  

ምምክክንንያያትት  ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  በበግግሉሉ  ወወይይምም  በበሌሌሎሎችች  ጋጋርር  በበጋጋራራ  በበመመሆሆንን  የየንንብብረረትት  ባባሌሌቤቤትት  

የየመመሆሆንን  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  ማማንንምም  ሰሰውው  በበዘዘፈፈቀቀደደ  ያያለለ  ህህጋጋዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  የየንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቱቱ  EEንንደደማማይይገገፈፈፍፍ  በበሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  ሁሁለለንንተተናናዊዊ  መመግግለለጫጫ  AAንንቀቀፅፅ  1177  

የየተተደደነነገገገገ  ቢቢሆሆንንምም  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  መመብብትት  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሲሲቪቪልልናና  ፖፖለለቲቲካካ  

መመብብቶቶችች  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን    ስስምምምምነነትት  ወወይይምም  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  የየማማህህበበራራዊዊ  የየባባህህልል  

መመብብቶቶችች  ስስምምምምነነትት  ሣሣይይካካተተትት  ቀቀርርቷቷልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ምምክክንንያያትት  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  

ከከላላይይ  የየተተገገለለፀፀውውንን  ድድንንጋጋጌጌ  በበሚሚዘዘረረዝዝርር  መመንንገገድድ  መመሠሠረረታታዊዊ  ይይዘዘትትናና  መመብብቱቱ  

የየሚሚገገደደብብበበትትናና  ቀቀሪሪ  የየሚሚሆሆንንበበትት  ሁሁኔኔታታ  በበሌሌሎሎችች  ዓዓለለማማቀቀፍፍ  ስስምምምምነነቶቶችች  መመስስፈፈርርትት  

ሣሣይይወወጣጣለለትት  ቀቀርርቷቷልል፡፡፡፡    

የየንንብብረረትት  ህህግግ    የየሚሚለለውው  ቃቃልል  በበAAንንዲዲትት  AAገገርር  በበንንብብረረትትነነትት  የየሚሚያያዙዙናና    ህህጋጋዊዊ  

EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  ንንብብረረቶቶችች  በበግግልል  ወወይይምም  ከከሌሌሎሎችች  ጋጋርር  በበማማህህበበርር  ወወይይምም  

በበወወልል  የየሚሚያያዝዝበበትትንን  መመብብቱቱ  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  EEናና  በበከከፊፊልል  ለለሌሌሎሎችች  ሰሰዎዎችች  የየማማተተላላለለፍፍበበትትንንናና  

በበተተለለያያዩዩ  መመንንገገድድ  ሊሊሠሠራራባባቸቸውው  የየሚሚችችልልበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  ወወይይምም  ይይዞዞታታንን  
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ስስለለማማስስረረዳዳትትናና  ሌሌሎሎችች  ከከንንብብረረትት  ባባሌሌቤቤትትነነትት  መመብብትት  ጋጋርር  ተተያያያያዥዥነነትት  ያያላላቸቸውውንን  ጉጉዳዳዮዮችች  

በበዝዝርርዝዝርር  የየሚሚደደነነግግግግ  የየህህግግ  ክክፍፍልል  ነነውው፡፡፡፡    

ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበAAንንድድ  በበኩኩልል  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ዋዋስስትትናናናና  ጥጥበበቃቃ  ሊሊሰሰጣጣቸቸውው  

የየሚሚገገቡቡ  የየንንብብረረትት  ባባሌሌቤቤትትነነትት  መመብብትት  የየንንብብረረትት  ባባለለይይዞዞታታ  የየመመሆሆንንናና  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  

በበመመደደንንገገግግ  ለለንንብብረረትት  ባባሌሌቤቤትትነነትት  መመብብትት  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

የየግግልል  ንንብብረረትት  ሊሊሆሆኑኑ  የየሚሚችችሉሉ  ንንብብረረቶቶችችናና  የየግግልል  ንንብብረረትት  ሊሊሆሆኑኑ  የየማማይይችችሉሉናና  

የየመመንንግግስስትትናና  የየሕሕዝዝብብ  ሐሐብብትት  መመሆሆንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥበበቃቃ  ማማግግኘኘትት  ያያለለባባቸቸውውንን  

ንንብብረረቶቶችች  ግግልልፅፅ  ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡  EEንንደደዚዚሁሁምም  መመንንግግስስትት  ለለህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  የየግግለለሰሰብብ  ንንብብረረቶቶችችንን  

ሲሲያያስስለለቅቅቅቅ  ማማሟሟላላትት  ያያለለባባቸቸውውንን  ሁሁኔኔታታዎዎችችናና  መመስስፈፈርርቶቶችች  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  

በበAAገገሪሪቱቱ  ወወጥጥተተውው  ሥሥራራ  ላላይይ  መመዋዋልል  ያያለለባባቸቸውው  የየንንብብረረትት  መመብብትት  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  

መመሠሠረረትት  የየሚሚሆሆኑኑ  ገገዥዥ  AAስስተተሳሳሰሰቦቦችችንንናና  መመርርሆሆችችንን  በበመመደደንንገገግግ  በበንንብብረረትት  ህህጉጉ  ቅቅርርፅፅናና  

ይይዘዘትት  በበመመወወሰሰንን  ከከፍፍተተኛኛ  ተተፅፅEEኖኖ  ያያሳሳድድራራልል፡፡፡፡  

    ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉናና  በበሌሌሎሎችች  AAዋዋጆጆችች  ሥሥራራ  ላላይይ  የየዋዋሉሉ  የየንንብብረረትት  

የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  መመሠሠረረታታዊዊ  ባባህህሪሪናና  ይይዘዘትት  በበመመወወሰሰንን  በበኩኩልል  በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

ከከፍፍተተኛኛ  AAስስተተዋዋፆፆOO  ያያበበረረከከተተ  ሲሲሆሆንን  ስስለለ  ግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  የየግግልል  ንንብብረረትት  ባባሌሌቤቤትት  

ለለመመሆሆንን  የየሚሚያያስስችችሉሉ  ህህጋጋዊዊ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆችችንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  በበመመንንግግስስትትናና  የየሕሕዝዝብብ  ንንብብረረትት  EEንንደደሆሆኑኑ  በበመመደደንንገገግግ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥበበቃቃናና  

ዋዋስስትትናና  ሊሊሰሰጣጣቸቸውው  ስስለለሚሚገገቡቡ  ንንብብረረቶቶችች  EEናና  የየሕሕዝዝብብናና  የየመመንንግግስስትት  ንንብብረረትት  በበሆሆኑኑ  ሀሀብብቶቶችች  

ላላይይ  ግግለለሰሰቦቦችች    ሊሊኖኖራራቸቸውው  የየሚሚገገባባውው  የየይይዞዞታታናና  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  ገገዥዥ  የየሆሆኑኑ  መመርርሆሆችችንን  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትትንን  ሁሁለለትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ተተግግባባራራትት  ማማለለትትምም  

ለለግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  በበመመስስጠጠትትናና  

በበAAገገሪሪቱቱ  ሊሊወወጡጡናና  ሥሥራራ  ላላይይ  ሊሊውውልል  የየሚሚገገባባቸቸውውንን  የየንንብብረረትት  ህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ቅቅርርፅፅናና  

ይይዘዘትት  የየሚሚወወስስኑኑናና  ገገዥዥነነትት  ያያላላቸቸውውንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየያያዘዘ  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡    

    

33..22..  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትትናና  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

የየግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  AAስስመመልልክክቶቶ  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀፅፅ  4400  EEናና  

በበሌሌሎሎችች  ድድግግጋጋጌጌዎዎችች  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ሰሰጥጥቷቷልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  
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AAንንቀቀጽጽ  11  ’’’’ማማንንኛኛውውምም  IIትትዮዮጵጵያያዊዊ    ዜዜጋጋ  የየግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  መመሆሆኑኑ  ወወይይምም  መመሆሆኗኗ  

ይይከከበበርርለለታታልል  ወወይይምም  ይይከከበበርርላላታታልል’’’’  በበማማለለትት  በበመመጀጀመመሪሪያያውው  ፖፖራራግግራራፍፍ  ይይደደነነገገጋጋልል፡፡፡፡      

ይይህህ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  የየግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  

EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጠጠውው  ለለIIትትዮዮጵጵያያ  ዜዜጋጋ  ነነውው  የየሚሚልል  EEድድምምታታ  ያያለለውው  የየሚሚመመስስልል  ነነውው፡፡፡፡  

ሆሆኖኖምም  ድድንንጋጋጌጌውው  ለለንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  በበAAገገሪሪቱቱ  የየIIንንቨቨስስትትመመትት  ህህግግ  መመሠሠረረትት  

የየAAክክስስዮዮንን  ማማህህበበርር  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  በበማማቋቋቋቋምም  ወወይይምም  በበIIትትድድጵጵያያ  EEንንዲዲመመዘዘገገብብ  

በበማማድድረረግግ  የየንንግግድድ  ድድርርጅጅትትናና  ኩኩባባንንያያ  AAቋቋቁቁመመውው  ለለሚሚሠሠሩሩ  የየውውጭጭ  AAገገርር  ዜዜጎጎችች  መመብብትት  

EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጥጥ  መመሆሆኑኑንን  የየህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ፖፖራራግግራራፍፍ  ድድንንጋጋጌጌ  ከከህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ጋጋርር  

በበማማጣጣመመርር  በበማማየየትት  መመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

በበዚዚህህምም  ምምክክንንያያትት  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ‘‘””የየግግልል  ንንብብረረትት””  

በበማማለለትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  የየሚሚሰሰጠጠውው  IIትትዮዮጵጵያያዊዊ  ዜዜግግነነትት  ላላላላቸቸውው  

የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰዎዎችች  ንንብብረረትት  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ህህግግ  መመሠሠረረትት  ህህጋጋዊዊ  ህህልልውውናና  

የየተተሰሰጣጣቸቸውው  IIትትዮዮጵጵያያዊዊ  ማማህህበበራራትት  የየሚሚጨጨምምርር  መመሆሆኑኑንን  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበግግልልፅፅ  

የየሚሚደደነነግግግግ  መመሆሆኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ህህግግ  መመሠሠረረትት  የየተተቋቋቋቋመመናና  የየተተመመዘዘገገበበ  

የየተተለለያያየየ  የየንንግግድድ  ማማህህበበራራትት  የየAAክክሲሲዮዮንን  ባባለለቤቤትት  የየሆሆኑኑ  የየውውጭጭ  AAገገርር  ዜዜጉጉችች  የየንንግግድድ  

ድድርርጅጅቱቱ  IIትትዩዩጵጵያያዊዊ  ህህገገ  ዜዜግግነነትት  ያያለለውው  በበመመሆሆኑኑ  የየንንብብረረትት    ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  መመብብትት  

የየሚሚከከበበርርለለትት  መመሆሆኑኑንንናና  መመብብቱቱምም  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  የየተተሰሰጠጠውው  መመሆሆኑኑንን  

ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ይይኸኸምም  ማማለለትት  የየውውጭጭ  ዜዜጎጎችች  በበንንግግድድ  ድድርርጅጅቱቱ  ያያላላቸቸውው  የየAAክክሲሲዮዮንን  

ድድርርሻሻናና  ግግዙዙፍፍነነትት  የየሌሌለለውው  ሀሀብብትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጥጥ  መመሆሆኑኑንን  

የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ድድንንጋጋጌጌ  AAገገላላለለፅፅ  የየውውጭጭ  AAገገርር  ዜዜጎጎችች  

በበመመንንግግስስትት  ፈፈቃቃድድ  ያያፈፈሩሩትት  የየማማይይንንቀቀሳሳቀቀስስናና  የየሚሚንንቀቀሳሳቀቀስስ    ንንብብረረትትናና  በበትትውውልልድድ  

IIትትዮዮጵጵያያዊዊ  የየሆሆነነ  የየውውጭጭ  AAገገርር  ዜዜጎጎችች  በበግግላላቸቸውው  ያያፈፈሯሯቸቸውው  የየሚሚንንቀቀሣሣቀቀሱሱናና  

የየማማይይንንቀቀሣሣቀቀሱሱ  ንንብብረረቶቶችች  ምምንንምም  AAይይነነትት  የየህህግግ  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  AAይይሠሠጣጣቸቸውውምም  ማማለለትት  

AAይይደደለለምም፡፡፡፡  የየውውጭጭ  AAገገርር  ዜዜጎጎችች  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  AAግግባባብብነነትት  ባባላላቸቸውው  

የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ተተወወላላጅጅ  የየሆሆኑኑ  የየውውጭጭ  ዜዜጎጎችች  የየንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  በበፌፌደደራራሉሉ  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  227700//11999944  EEናና  ይይህህንንንን  AAዋዋጅጅ  ለለማማስስፈፈፀፀምም  
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በበሚሚኒኒስስትትሮሮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ባባወወጣጣውው  ደደንንብብ  ቁቁጥጥርር  110011//11999966  EEናና  ሌሌሎሎችች  AAግግባባብብነነትት  

ባባላላቸቸውው  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ተተሰሰጥጥቶቶቷቷልል፡፡፡፡  የየውውጭጭ  AAገገርር  ዜዜጎጎችችናና  

የየIIትትዩዩጵጵያያ  ተተወወላላጅጅ  የየሆሆኑኑ  የየውውጭጭ  ዜዜጎጎችች  በበAAገገሪሪቱቱ  ህህግግ  መመሠሠረረትት  ያያፈፈሩሩትትንን  የየግግልል  ንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  የየሚሚጋጋፋፋ  ማማናናቸቸውውምም  ድድርርጊጊትት  EEንንዲዲወወገገድድ  ወወይይምም  መመብብታታቸቸውው  

EEንንዲዲከከበበርር  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ወወይይምም  የየዳዳኝኝነነትት  ስስልልጣጣንን  ላላለለውው  AAካካልል  የየማማቅቅረረብብናና  ፍፍትትህህ  

የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ያያላላቸቸውው  መመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  3377  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  3377  ለለማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ማማለለትትምም፣፣  

••  IIትትዮዮጵጵያያዊዊ  ዜዜግግነነትት  ያያላላቸቸውው  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰዎዎችች፣፣  IIትትዬዬጵጵያያዊዊ  ዜዜግግነነትት  ላላላላቸቸውው  የየንንግግድድ  

ማማህህበበሮሮችች፣፣  

••    የየIIትትዮዮጵጵያያ  ተተወወላላጅጅ  ያያልልሆሆኑኑ  የየውውጭጭ  ዜዜጎጎችችናና  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ተተወወላላጅጅ  የየሆሆኑኑ  የየውውጭጭ  ዜዜጎጎችች  

የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  የየሚሚሰሰጥጥ  ሆሆኖኖ  EEናናገገኘኘዋዋልልንን፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየዳዳኝኝነነትት  ሥሥልልጣጣንን  ለለፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ብብቻቻ  መመሆሆኑኑንንናና  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  

ከከማማናናቸቸውውምም  AAካካልል  ወወይይምም  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ነነፃፃናና  ገገለለልልተተኛኛ  ሆሆነነውው  ሥሥራራቸቸውውንን  

የየሚሚያያከከናናውውኑኑ  መመሆሆኑኑናና  የየዳዳኞኞችችንን  ግግላላዊዊ  ነነፃፃነነትት  የየሚሚያያረረጋጋግግጡጡ    ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  7799  የየደደነነገገገገ  መመሆሆኑኑ  ለለግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

የየሚሚሰሰጡጡናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመሠሠረረትት  የየሚሚጥጥሉሉ  ሆሆነነውው  EEናናገገኛኛቸቸዋዋለለንን፡፡፡፡  

          ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ግግለለሰሰቦቦችች  በበተተናናጠጠልል  ብብቻቻ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  EEንንዲዲሆሆኑኑ  EEውውቅቅናና  EEናና  

ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጥጥ  ሰሰነነድድ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  ህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  

ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  AAገገላላለለፅፅ  AAግግባባብብ  ባባላላቸቸውው  ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበሕሕግግ  በበተተለለየየ  በበጋጋራራ  የየንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትት  EEንንዲዲሆሆኑኑ  የየተተፈፈቀቀደደላላቸቸውው  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  በበንንብብረረቱቱ  ላላይይ  ያያላላቸቸውው  የየወወልል  ወወይይምም  የየጋጋራራ  

የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ለለባባልልናና  ለለሚሚስስትት  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  በበAAንንድድ  ላላይይ  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየሆሆኑኑ  

ሰሰዎዎችች  በበAAንንድድ  ንንብብረረትት  ላላላላቸቸውው  የየጋጋራራ  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትትናና  በበAAገገሪሪቱቱ  ግግዛዛትት  ክክልልልል  

የየሚሚኖኖሩሩ  ሰሰዎዎችች  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  በበAAካካባባቢቢውው  ልልማማድድናና  ባባህህልል  መመሠሠረረትት  በበAAንንድድ  ንንብብረረትት  ላላይይ  

ያያላላቸቸውው  የየውውልል  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ዋዋስስትትናና  AAናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጠጠውው  

መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  
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          ህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱ  ለለግግልል  ለለጋጋራራናና  ለለውውልል  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  ህህጋጋዊዊ  EEውውቅቅናና  ጥጥበበቃቃ  

በበመመስስጠጠትት  የየተተወወሰሰነነ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሰሰጠጠውው  በበምምንን  መመንንገገድድ  

ለለተተገገኘኘ  ንንብብረረትት  EEንንደደሆሆነነ  በበAAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  EEንንቀቀፅፅ  22  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ማማንንኛኛውውምም  IIትትዮዮጵጵያያ  ዜዜጋጋ  በበማማህህበበርር  ወወይይምም  ከከሌሌሎሎችች  ጋጋርር  በበጋጋራራ  ያያፈፈራራውው  ንንብብረረትት  

ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጠጠውው  ንንብብረረቱቱ፣፣  

••  በበጉጉልልበበታታቸቸውው  ሠሠርርተተውው  ያያፈፈሩሩትት  ተተጨጨባባጭጭ  የየሆሆነነ  ወወይይምም  ተተጨጨባባጭጭነነትት  የየሌሌለለውው  

ሀሀብብትት  ሲሲሆሆንን፣፣  

••  የየመመፍፍጠጠርር  ችችሎሎታታቸቸውውንን  ተተጠጠቅቅመመውው  ያያፈፈሩሩትት  ተተጨጨባባጭጭ  የየሆሆነነ  ወወይይምም  ተተጨጨባባጭጭነነትት  

የየሌሌለለውው  ሀሀብብትት፣፣  

••  በበካካፒፒታታሉሉ  ያያፈፈራራውው  ተተጨጨባባጭጭናና  ተተጨጨባባጭጭ  ያያልልሆሆነነ  ሀሀብብትት  ሲሲሆሆንን፣፣  

••  ወወይይምም  ከከላላይይ  በበተተገገለለውው  መመንንገገድድ  የየንንብብረረቱቱ  ባባለለቤቤትት  ከከሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  በበህህጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  

የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  የየተተላላለለፈፈለለትት  የየሆሆነነ  EEንንደደሆሆነነ  መመሆሆኑኑንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  

ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

ይይኸኸምም  ማማለለትት  በበህህገገወወጥጥ  መመንንገገድድናና  በበወወንንጀጀልል  ሥሥራራ  AAንንድድ  ሰሰውው  ላላገገኘኘውው  ንንብብረረትት  የየንንብብረረትት  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየማማይይሰሰጥጥ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይችችላላልል፡፡፡፡            

33..33  የየግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  መመብብትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ይይዘዘትትናና  ባባለለመመብብቱቱ  ላላይይ  ስስለለሚሚጣጣሱሱ  ገገደደቦቦችች  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ለለግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  የየሚሚከከበበርር  ስስለለመመሆሆኑኑ  

በበግግልልፅፅ  የየሚሚያያውውጅጅ  ከከመመሆሆኑኑ  በበተተጨጨማማሪሪ  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ፣፣  

  በበግግልል  የየባባለለቤቤትትነነትት  የየሚሚያያዙዙ  ዋዋናና  ዋዋናና  ሀሀብብቶቶችች፣፣  

  በበግግልል  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  የየሚሚረረጋጋገገጡጡባባቸቸውውንን  ንንብብረረቶቶችች  AAይይነነትትናና  ባባህህሪሪ፣፣  

  የየተተለለያያዩዩ  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቶቶችችንን፣፣  

  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  በበንንብብረረታታቸቸውው  ላላይይ  ያያላላቸቸውውንን  ስስልልጣጣንንናና  የየባባለለቤቤትትነነትት  

መመብብታታቸቸውው  ሊሊገገደደብብ  የየሚሚቻቻልልበበትትንን  ሁሁኔኔታታ፣፣  

  መመንንግግስስትት  ለለጠጠቅቅላላላላውው  ህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  የየግግለለሰሰቦቦችችንን  ንንብብረረትት  ለለመመውውሰሰድድ  ስስለለሚሚችችልልበበትት  

ሁሁኔኔታታ  በበመመደደንንገገግግ  የየግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ይይዘዘትትናና  መመብብቱቱ  

በበEEለለትት  ከከEEለለትት  ማማህህበበራራዊዊናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ኑኑሮሮ  ውውስስጥጥ  ጥጥቅቅምም  ላላይይ  የየሚሚውውልልበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  
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33..33..11  በበግግልል  ንንብብረረትት  የየማማይይሆሆኑኑ  ሀሀብብቶቶችች  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  IIትትዮዮጵጵያያዊዊ  ዜዜግግነነትት  ያያላላቸቸውው  የየተተፈፈጥጥሮሮናና  የየህህግግ  ሰሰዎዎችች  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  

ከከሚሚገገኙኙትት  ሀሀብብቶቶችች  በበባባለለቤቤትትነነትት  ለለመመያያዝዝ  የየሚሚችችሉሉትትንንናና  በበባባለለቤቤትትነነትት  ለለመመያያዝዝ  

የየማማይይችችሉሉትትንን  ለለመመለለየየትት  በበሚሚያያስስችችልል  ግግልልፅፅ  ድድንንጋጋጌጌ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  በበAAገገሪሪቱቱ  ግግዛዛትት  ክክልልልል  

AAንንድድ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  ህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰውው  የየመመብብትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  ባባለለቤቤትት  መመሆሆንን  

AAይይችችልልምም፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሬሬትት  ግግለለሰሰቦቦችች  ሀሀብብትትናና  ንንብብረረትት  በበነነበበረረበበትት  ረረዥዥምም  ዘዘመመንን  

በበAAብብዛዛኛኛውው  የየAAገገሪሪቱቱ  ዜዜጋጋ  ላላይይ  የየደደረረሰሰውውንን  ግግፍፍናና  በበደደልል  ግግምምትት  ውውስስጥጥ  በበማማስስገገባባትትናና  

የየመመሬሬትት  ጥጥያያቄቄ  AAገገሪሪቱቱ  ባባሳሳለለፈፈችችውው  ፖፖለለቲቲካካ  IIኮኮኖኖሚሚ  ሂሂደደትት  ውውሰሰጥጥ  ቁቁልልፍፍ  የየህህዝዝብብ  ጥጥያያቄቄ  

በበመመሆሆኑኑንን  በበማማገገናናዘዘብብናና  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  የየህህዝዝብብናና  በበመመንንግግስስትት  ንንብብረረትት  

EEንንዲዲሆሆንን  ህህዝዝቡቡ  ከከፍፍተተኛኛ  ትትግግልል  በበማማድድረረጉጉ  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  3311//6677  EEናና  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  

4477//6677  የየገገጠጠርርምም  ሆሆነነ  የየከከተተማማ  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  የየመመንንግግስስትትናና  የየህህዝዝብብ  ሀሀብብትት  

EEንንዲዲሆሆንን  መመሠሠረረታታዊዊ  EEርርምምጃጃ  በበደደርርግግ  ተተወወስስዷዷልል፡፡፡፡  የየገገጠጠርርምም  ሆሆነነ  የየከከተተማማ  መመሬሬትትናና  ሀሀብብትት  

የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  የየመመንንግግስስትትናና  የየህህዝዝብብ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  መመሬሬትት  የየማማይይሸሸጥጥ  የየማማይይለለወወጥጥ  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  ነነውው  በበማማለለትት  በበAAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  

AAንንቀቀፅፅ  33  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

ድድንንጋጋጌጌውው  በበAAገገሪሪቱቱ  ግግዛዛትት  ክክልልልል  ማማናናቸቸውውምም  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  የየህህግግ  ሰሰውው  የየመመሬሬትትናና  

የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  ባባለለንንብብረረትት  መመሆሆንን  EEንንደደማማይይችችልል  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  ለለግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተሰሰጠጠውው  

EEውውቅቅናና  AAናና  ጥጥበበቃቃ  መመሬሬትትንንናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትትንን  የየማማይይጨጨምምርር  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  የየተተፈፈጥጥሮሮምም  

ሆሆኑኑ  የየህህግግ  ሰሰዎዎችች  በበመመሬሬትት  ላላይይ  የየሚሚኖኖራራቸቸውው  መመብብትት  የየይይዞዞታታናና  መመሬሬቱቱንን  የየመመጠጠቀቀምም  

ከከመመንንግግስስትት  ጋጋርር  በበሚሚያያደደርርጉጉትት  ስስምምምምነነትት  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  በበማማውውጣጣትትናና  በበማማምምረረትትናና  

ፕፕሮሮሰሰስስ  በበማማድድረረግግ  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  EEንንደደሆሆነነ  የየሚሚደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየAAገገሪሪቱቱ  ዜዜጎጎችች  EEናና  

ባባለለሀሀብብቶቶችች  የየመመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታ  የየሚሚሆሆኑኑበበትት  ሁሁኔኔታታ  ራራሱሱንን  ችችሎሎ  በበሰሰፊፊውው  የየሚሚታታይይ  

በበመመሆሆኑኑ  ወወደደ  ዝዝርርዝዝሩሩ  መመግግባባትት  AAያያስስፈፈልልግግምም፡፡፡፡  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  33  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  የየግግልል  

ንንብብረረትት  ሊሊሆሆኑኑ  የየማማይይችችሉሉ  መመሆሆኑኑንን  ከከመመደደንንገገጉጉ  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  ያያስስቀቀመመጠጠውው  AAንንድድ  ህህጋጋዊዊ  

ገገደደብብ  AAለለ፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  የየመመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  ባባለለቤቤትት  መመሆሆናናቸቸውው  የየተተረረጋጋገገጠጠላላቸቸውው  
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መመንንግግስስትትናና  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሄሄርር  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትትንን  ሙሙሉሉ  

ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ለለግግለለሰሰብብ  ወወይይምም  የየንንግግድድ  ድድርርጅጅትት  ወወይይምም  ማማህህበበርር  በበሽሽያያጭጭ  ወወይይምም  

በበለለውውጥጥ  ሊሊያያስስተተላላልልፉፉ  የየማማይይችችሉሉ  መመሆሆናናቸቸውውንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

የየመመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  ባባለለቤቤቶቶችች  ናናቸቸውው  በበማማለለትት  የየገገለለፃፃቸቸውውንን  ህህዝዝብብናና  መመንንግግስስትት  

የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ላላይይ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ገገደደብብ  ይይጥጥላላልል፡፡፡፡  የየAAንንድድ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነ  

ሰሰውው  ንንብብረረቱቱንን  መመሸሸጥጥ  መመለለወወጥጥ  መመቻቻሉሉ  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ዋዋናናውው  መመገገለለጫጫ  ነነውው፡፡፡፡  

ሆሆኖኖምም  መመሬሬትት  መመንንግግስስትትናና  ህህዝዝብብ  መመሸሸጥጥ  መመለለወወጥጥ  የየማማይይችችሉሉ  ስስለለመመሆሆኑኑ  መመደደንንገገግግ  

ያያስስፈፈለለገገበበትት  መመሠሠረረታታዊዊናና  ዋዋናና  ምምክክንንያያትት  ምምንንድድንን  ነነውው  የየሚሚለለውውንን  በበጥጥልልቀቀትት  መመመመርርመመርርናና  

መመረረዳዳትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከተተደደነነገገጉጉትት  በበተተጨጨማማሪሪ  በበግግለለሰሰብብ  ወወይይምም  በበህህግግ  ወወለለድድ  ሰሰዎዎችች  

ባባለለቤቤትትነነትት  ሊሊያያዙዙ  የየማማይይችችሉሉ  ሐሐብብቶቶችች  EEንንዳዳሉሉ  ከከተተለለያያዩዩ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ለለመመረረዳዳትት  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ከከነነዚዚህህምም  መመካካከከልል  በበፍፍትትሐሐብብሄሄርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  11112299  EEንንደደተተንንቀቀሳሳቃቃሽሽ  ንንብብረረትት  

የየሚሚቆቆጠጠሩሩ  የየኤኤሌሌክክትትሪሪክክ  ኃኃይይልል  ማማሰሰራራጫጫ  መመስስመመሮሮችች  የየቴቴሌሌፎፎንን  የየቴቴሌሌክክስስናና  የየፋፋክክስስ  

AAገገልልግግሎሎትት  ማማሰሰራራጫጫ  የየስስልልክክ  መመስስመመሮሮችች  EEናና  ኔኔትትወወርርክክ  መመስስመመሮሮችች  በበAAገገሪሪቱቱ  በበመመንንግግስስትት  

EEንንጅጅ  በበግግልል  ባባለለቤቤትትነነትት  AAይይያያዙዙምም፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየAAደደንንዛዛዥዥ  EEፅፅ  EEናና  መመርርዛዛማማ  

ነነገገሮሮችችንን  የየጦጦርር  መመሣሣሪሪያያ  ያያለለመመንንግግስስትት  ፈፈቃቃድድ  ህህጋጋዊዊ  ባባለለቤቤትት  መመሆሆንን  የየማማይይቻቻልል  

ንንብብረረቶቶቹቹንን  ይይዞዞ  መመገገኘኘትት  የየወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትትንን  የየሚሚያያስስከከትትልል  መመሆሆኑኑንን  በበማማየየትት  

ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀንንፅፅ  11  ““የየህህዝዝብብንን  

ጥጥቅቅምም  ለለመመጠጠበበቅቅ  በበሌሌላላውው  ሁሁኔኔታታ  በበህህግግ  EEስስካካልልተተወወሰሰነነ  ድድረረስስ””  የየሚሚለለውው  AAገገላላለለፅፅ  

መመንንግግስስትት  የየህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  መመነነሻሻ  በበማማድድረረግግ  ለለግግለለሰሰብብ  ባባለለቤቤትትነነትት  የየማማይይሆሆኑኑ  ንንብብረረቶቶችች  

ወወይይምም  የየንንብብረረቱቱ  ባባለለቤቤትት  መመብብትት  ላላይይ  በበህህግግ  በበግግልልፅፅ  በበማማወወጅጅ  ገገደደብብ  የየሚሚጥጥልል  ስስለለመመሆሆኑኑ  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  AAንንድድ  ሰሰውው  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  ለለመመሆሆንን  የየሚሚቻቻልልባባቸቸውው  

ሀሀብብቶቶችችናና  በበንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቱቱንን  በበመመጠጠቀቀምም  ሂሂደደትት  የየሚሚጣጣሉሉበበትት  ህህጋጋዊዊ  ገገደደቦቦችች  

መመኖኖራራቸቸውውንን  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  በበግግልል  ንንብብረረትትነነትት  AAይይያያዙዙምም፡፡፡፡  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  

የየማማይይሸሸጥጥ  የየማማይይለለወወጥጥ  የየመመንንግግስስትትናና  የየህህዝዝብብ  ሀሀብብትት  ነነውው  ብብሎሎ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

የየደደነነገገገገበበትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ምምክክንንያያትት  ምምንንድድንን  ነነውው??  
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22..  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሐሐብብትት  የየማማይይሸሸጥጥ  የየማማይይለለወወጥጥ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሄሄርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  

ህህዝዝቦቦችች  የየጋጋራራ  ሀሀብብትት  መመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመደደንንገገጉጉ  ተተገገቢቢ  ነነውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  

ለለምምንን??  

33..  በበሀሀገገሪሪቱቱ  EEየየተተሰሰራራባባቸቸውው  ባባሉሉ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  በበግግልል  ንንብብረረትትነነትት  የየማማይይያያዙዙ  ከከመመሬሬትትናና  

ከከተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  ውውጭጭ  ያያሉሉ  ሌሌሎሎችች  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውው  ንንብብረረቶቶችች  ይይዘዘርርዝዝሩሩ??  

ንንብብረረቶቶቹቹ  በበመመንንግግስስትት  ብብቻቻ  በበባባለለቤቤትትነነትት  EEንንዲዲያያዙዙ  የየተተደደነነገገገገበበትት  ምምክክንንያያትት  ምምንንድድንን  

ነነውው??    

44..  AAንንድድ  ሰሰውው  በበይይዞዞታታውው  በበመመገገኘኘታታቸቸውው  በበወወንንጀጀልል  ኃኃላላፊፊናና  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆንንባባቸቸውው  

ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውው  ነነገገሮሮችች  ምምንን  ምምንን  EEንንደደሆሆኑኑ  የየወወንንጀጀልል  ህህጉጉናና  ሌሌሎሎችች  የየህህግግ  

ማማEEቀቀፎፎችች  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  ይይዘዘርርዝዝሩሩ፡፡፡፡  EEነነዚዚህህንን  ነነገገሮሮችች  በበባባለለቤቤትትነነትት  ወወይይምም  በበሌሌላላ  

መመንንገገድድ  መመያያዝዝ  በበወወንንጀጀልል  ተተጠጠያያቂቂነነትት  የየሚሚያያስስከከትትልል  ወወንንጀጀልል  ሆሆኖኖ  የየተተደደነነገገገገበበትት  

መመሠሠረረታታዊዊ  ምምክክንንያያትት  ምምንንድድንን  ነነውው??  

  

33  33..22  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ዓዓይይነነቶቶችች  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተለለያያዩዩ  ዓዓይይነነትት  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቶቶችች  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡    

••  የመጀመሪያው የጋራ ባለቤትነት መብት (joint ownership) የሚለው ነው፡፡ ህገ 

መንግስቱ በህግ በሚፈቅደው መሠረት ሰዎች በAንድ ንብረት ላይ የጋራ ባለሀብት 

ሊሆኑ Eንደሚችሉ በAንቀፅ 40 በንUስ Aንቀፅ 1 Aና ንUስ Aንቀፅ 2 ድንጋጌ 

ለመረዳት ይቻላል፡፡ Aንድ ንብረት የብዙ ሰዎች ሀብት በሚሆንበት ጊዜ Eያንዳንዱ 

በንብረት ላይ ያለው ድርሻ በውል የሚወሰን ስለመሆኑ፣ ውል ከሌለ Eኩል መብት 

Eንዳላቸው Eንደሚወሰን የጋራ ባለሀብቱ የራሱን ድርሻ ማስያዝ ለመሸጥና 

ለመለወጥ Eንደሚቻል Eና የጋራ ባለሀብቱ ገንዘብ Aበዳሪዎች ድርሻቸውን መያዝ 

የሚችሉ መሆኑንና የጋራ የንብረት ባለቤትነት መብት ዋናው መገለጫ ነው፡፡ ይህ 

ማለት ሁለት ሰዎች Eኩል Aዋጥተው Aንድ ህንፃ ሰርተው የጋራ ባለሀብት ቢሆኑ 

የAንደኛው ባለሀብት በህንፃው ላይ ያለውን ድርሻ ለማወቅ ለመሸጥ ለመለወጥ 

ወይም ለመያዝ የሚቻል Eንደሆነና ከሁለታቸው Aንዳቸው በማንኛውም ጊዜ 

ንብረቱን ለመካፈል ለመጠየቅ የሚችሉ መሆናቸው የጋራ ባለሀብትነት መሠረታዊ 

ባህሪ ሲሆን ይህንን Aስመልክቶ የፍትሐብሄር ህጉ በAንቀፅ 1256 – 1277 



89 
 

ዝርዝር ደንቦችን ደንግጓል፡፡ ከዚህ Aንፃር የጋራ ባለሀብት የሆኑ ሰዎች የንብረት 

ባለቤትነት መብት በህገ መንግስቱ Eውቅና Eና ጥበቃ የተሰጠው መሆኑን መገንዘብ 

Eንችላለን፡፡   

••  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ከከጋጋራራ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  ባባለለፈፈ  በበህህግግ  EEውውቅቅናና  ያያለለውው  ግግንንኙኙነነትት  

በበመመመመስስረረታታቸቸውው  የየራራሱሱ  ልልዩዩ  ባባህህሪሪ  ያያለለውው  የየጋጋራራ  ((የየወወልል))  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  ስስርርዓዓትት  

EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋብብቻቻ  የየመመፈፈፀፀምምናና  ቤቤተተሰሰብብ  የየመመመመስስረረትት  

መመብብትት  በበAAንንቀቀፅፅ  3344  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሰሰጠጠ  ሲሲሆሆንን  በበAAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  

EEናና  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ““በበህህግግ  በበተተለለየየ  የየጋጋራራ  ባባለለቤቤትት  EEንንደደሆሆኑኑ  የየተተፈፈቀቀደደላላቸቸውው””  የየሚሚልል  

AAገገላላለለፅፅ  ባባልልናና  ሚሚስስትት  በበጋጋብብቻቻ  ጊጊዜዜ  ያያፈፈሩሩትት  የየጋጋራራ  ሐሐብብትት  ((ccoommmmoonn  

pprrooppeerrttyy))ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡  የየባባልልናና  የየሚሚስስትት  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  በበመመሠሠረረታታዊዊ  

ባባህህሪሪ  ከከጋጋራራ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  ((jjooiinntt  oowwnneerrsshhiipp))  የየሚሚለለይይበበትት  ሁሁኔኔታታ  AAለለ፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  

AAንንፃፃርር  የየፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  የየክክልልሎሎችች  የየቤቤተተሰሰብብ  ህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  በበጋጋብብቻቻ  በበተተፈፈራራ  የየጋጋራራ  

ንንብብረረትት  ((ccoommmmoonn  pprrooppeerrttyy))  የየሚሚሰሰጡጡትት  ጥጥበበቃቃ  EEናና  ዋዋስስትትናና  በበዝዝርርዝዝርር  ማማየየትትናና  ከከህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣምም  መመሆሆኑኑንን  መመመመርርመመርር  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

••  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበማማህህበበርር  በበመመደደራራጀጀትት  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  መመሆሆንን  የየሚሚቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  EEናና  

በበIIትትዮዮጵጵያያ  ውውሰሰጥጥ  የየተተመመዘዘገገቡቡ  የየተተለለያያዩዩ  ማማህህበበሮሮችች  ማማለለትትምም  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች  

የየሲሲቪቪልል  ማማህህበበሮሮችች  የየንንግግድድ  ድድርርጅጅቶቶችች  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  

11ናና  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ድድንንጋጋጌጌ  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

••  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበህህግግ  የየAAንንድድ  ንንብብረረትት  በበውውልል  EEንንዲዲይይዙዙናና  የየወወልል  ባባለለቤቤትት  EEንንደደሆሆኑኑ  

የየተተፈፈቀቀደደላላቸቸውው  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  በበንንብብረረቱቱ  ላላይይ  የየሚሚኖኖራራቸቸውው  የየወወልል  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  

EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጠጠውው  መመሆሆኑኑንን  በበAAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  ድድንንጋጋጌጌ  

ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  በበAAጠጠቃቃላላይይ  ስስንንመመለለከከተተውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየግግለለሰሰብብ  

IIተተዮዮጵጵያያዊዊያያንን  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት፣፣  IIትትዮዮጵጵያያዊዊ  ዜዜግግነነትት  ያያላላቸቸውው  የየህህግግ  ሰሰዎዎችች፣፣  

ማማህህበበሮሮችችናና  የየንንግግድድ  ድድርርጅጅቶቶችች  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት፣፣  የየግግለለሰሰቦቦችች  የየጋጋራራ  የየንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  መመብብትትናና  የየባባልልናና  የየሚሚስስትት  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  በበህህግግ  

የየተተፈፈቀቀደደላላዠዠውው  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  የየወወልል  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡  
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የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነበበትት  ((jjooiinntt  oowwnneerrsshhiipp))  EEናና  በበባባልልናና  ሚሚስስትት  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ((ccoommmmoonn  pprrooppeerrttyy))  መመካካከከልል  ያያለለውው  AAንንድድነነትትናና  ልልዩዩነነትት  ምምንንድድንን  

ነነውው፡፡፡፡  

22..  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበውውጭጭ  AAገገርር  ለለተተቋቋቋቋሙሙናና  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ህህግግ  መመሠሠረረትት  ተተመመዝዝግግበበውውናና  

ፈፈቃቃድድ  ተተሰሰጥጥቷቷቸቸውው  ለለሚሚሠሠሩሩ  የየበበጎጎ  AAድድራራጎጎትት  ድድርርጅጅቶቶችች  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  

EEውውቀቀናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ሰሰጥጥቷቷልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??    

33..  የየውውጭጭ  AAገገርር  ዜዜጎጎችች  የየAAክክሲሲዮዮንን  ባባለለድድርርሻሻ  የየሆሆኑኑበበትት  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  የየተተመመሠሠረረተተናና  

የየተተመመዘዘገገበበ  ““የየAAክክሲሲዮዮንን  ማማህህበበርር””  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  መመብብትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

44..  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች  EEናና  ሌሌሎሎችች  የየሲሲቪቪልል  ማማህህበበሮሮችች  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  

መመብብትት  AAላላቸቸውው??  ለለምምንን??      

  

33..33..22  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነ  ሰሰውው  ወወይይምም  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  ስስላላላላቸቸውው  ሥሥልልጣጣንንናና  

ስስላላለለባባቸቸውው  ኃኃላላፊፊነነትት    

የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  ወወይይምም  ባባለለቤቤቶቶችች  በበንንብብረረታታቸቸውው  ላላይይ  ያያላላቸቸውው  መመብብትት  ከከሌሌሎሎችች  መመብብቶቶችች  

ሁሁሉሉ  የየሠሠፋፋናና  በበንንብብረረቱቱ  ላላይይ  ከከፍፍተተኛኛ  የየማማዘዘዝዝ  ሥሥልልጣጣንን  የየሚሚያያጎጎናናፅፅፍፍ  EEንንደደሆሆነነ  በበርርካካታታ  

ፀፀሐሐፊፊዎዎችች  ይይስስማማሙሙበበታታልል፡፡፡፡  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት--  

  ንንብብረረቱቱንን  የየመመጠጠቀቀምም  

  የየንንብብረረቱቱንን  ፍፍሬሬ  ወወይይምም  AAላላባባ  የየመመሰሰብብሰሰብብ  

  ንንብብረረቱቱንን  የየመመሸሸጥጥ  የየመመለለወወጥጥ  በበመመያያዣዣነነትት  የየማማስስያያዝዝ  EEናና  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቱቱንን  

ሌሌላላ  ሰሰውው  የየማማስስተተላላለለፍፍ፣፣    

  የየሌሌሎሎችች  ሰሰዎዎችችንን  መመብብትት  በበማማይይነነካካ  ሁሁኔኔታታ  ንንብብረረቱቱንን  የየማማውውደደምም  ወወይይምም  የየንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቱቱንን  የየመመተተውው    

  ሦሦስስተተኛኛ  ወወገገኖኖችች  EEናና  ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  በበንንብብረረቱቱ  EEንንዳዳያያዝዝ  ወወይይምም  EEንንዳዳይይጠጠቀቀሙሙ  

የየማማስስወወገገድድ  ወወይይምም  የየመመፋፋለለምም  መመብብትትናና  መመብብቱቱ  ቋቋሚሚነነትት  ያያለለውውናና  የየማማይይቀቀያያየየርር  

መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያጠጠቃቃልልልል  መመሆሆኑኑ  በበበበርርካካታታ  AAገገሮሮችች  የየንንብብረረትት  ህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  

የየተተደደነነገገገገ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
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በበEEኛኛምም  AAገገርር  EEየየተተሰሰራራበበትት  ያያለለውው  የየፍፍታታብብሄሄርር  ህህግግ  የየንንብብረረትት  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

የየንንብብረረቱቱ  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነ  ሰሰውው  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትት  ሰሰፊፊ  መመብብቶቶችች  ያያሉሉትት  መመሆሆኑኑንን  ከከፍፍታታብብሔሔርር  

ህህግግ  ቁቁጥጥርር  11220044  EEስስከከ  ፍፍታታብብሄሄርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  11220066  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለግግልል  

ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ሲሲሰሰጥጥ  መመንንግግስስትት  የየህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  

ለለመመጠጠበበቅቅ  ዓዓላላማማ  ያያደደረረገገ  ህህግግ  በበማማውውጣጣትት  EEስስካካልልገገደደበበውው  ድድረረስስ  ወወይይምም  ባባለለንንብብረረቱቱ  መመብብቱቱንን  

ሲሲጠጠቀቀምም  የየሌሌሎሎችች  ዜዜጎጎችችንን  መመብብትት  EEስስካካልልተተቃቃረረነነ  ድድረረስስ  የየንንበበረረቱቱ  ባባለለቤቤትት  ንንብብረረቱቱንን  

የየመመያያዝዝ፣፣  የየመመጠጠቀቀምም  ንንብብረረቱቱንን  የየመመሸሸጥጥ  የየማማውውረረስስናና  በበሌሌላላ  መመንንገገድድ  የየማማስስተተላላለለፍፍ  መመብብትት  

ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  EEናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  

4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  77  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  የየተተሰሰጠጠውው  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ባባለለንንብብረረቱቱ  መመንንግግስስትትንን  

ጨጨምምሮሮ  በበሌሌላላ  በበማማናናቸቸውውምም  ወወገገንን  ከከህህግግ  ውውጭጭ  ከከንንብብረረቱቱ  ላላይይ  ያያለለመመፈፈናናቀቀልል  መመብብትት  

ያያለለውውናና  የየተተከከበበረረ  መመሆሆኑኑንንናና  ማማናናቸቸውውንንምም  ሰሰውው  በበህህግግ  AAግግባባብብ  የየመመፋፋለለምም  መመብብትትንን  

AAጠጠቃቃልልሎሎ  ሊሊይይዝዝ  የየሚሚችችልል  መመሆሆኑኑንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  EEናና  

ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  77  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  3377  ጋጋርር  በበማማጣጣመመርር  ለለመመገገንንዘዘብብ  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየንንብብረረቱቱ  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነ  ሰሰውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱናና  በበሌሌሎሎችች  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  

መመሠሠረረትት  በበንንብብረረቱቱ  ለለመመጠጠቀቀምም  የየንንብብረረቱቱንን  AAላላባባናና  ፍፍሬሬ  ለለመመሰሰብብሰሰብብ  ንንብብረረቱቱንን  ለለመመሸሸጥጥ  

ለለመመለለወወጥጥናና  ለለማማስስያያዝዝ  ለለማማስስተተላላለለፍፍ  EEንንዲዲሁሁምም  ሌሌሎሎችች  ሰሰዎዎችች  በበመመብብቱቱ  ጣጣልልቃቃ  EEንንዳዳይይገገቡቡ  

የየመመፋፋለለምም  መመብብትት  ያያለለውው  ሲሲሆሆንን፤፤  በበተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታ  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  ሊሊያያከከብብራራቸቸውው  

የየሚሚገገቡቡ  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነቶቶችች  AAሉሉበበትት፡፡፡፡  

  መመብብቱቱንን  ሲሲጠጠቀቀምም  መመንንግግስስትት  ለለAAጠጠቃቃላላዩዩ  ህህብብረረተተሰሰብብ  ጥጥቅቅምም  በበማማሰሰብብ  በበህህግግ  

የየደደነነገገጋጋገገቸቸውውንን  ገገደደቦቦችች  EEናና  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ማማክክበበርርናና  ለለህህጉጉ  ተተገገዥዥ  የየመመሆሆንን፣፣  

  መመብብቱቱንን  ሲሲጠጠቀቀምም  በበሌሌሎሎችች  ዜዜጎጎችች  መመብብትትናና  ነነፃፃነነትት  በበማማይይጋጋፉፉናና  በበEEነነርርሱሱ  ላላይይ  ጉጉዳዳትት  

ወወይይምም  ሁሁከከትት  በበማማይይፈፈጥጥርር  ሁሁኔኔታታ  መመጠጠቀቀምምናና  የየሌሌሎሎችች  ሰሰዎዎችች  በበህህግግ  የየተተረረጋጋገገጡጡ  

መመብብቶቶችች  ማማክክበበርር፣፣  

  ንንብብረረቱቱ  የየሁሁለለትት  ወወይይምም  ከከዚዚያያ  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  ሰሰዎዎችች  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ  የየጋጋራራ  

ንንብብረረትትንን  በበሙሙሉሉ  ለለመመሸሸጥጥ  ለለመመለለወወጥጥ  ለለማማስስያያዝዝናና  ለለማማስስተተላላለለፍፍ  በበህህግግ  መመሟሟላላትት  

AAለለባባቸቸውው  ተተብብለለውው  የየተተደደነነገገጉጉ  ቅቅድድመመ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  የየማማሟሟላላትት፣፣  
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  ንንብብረረቱቱ  የየባባልልናና  የየሚሚስስትት  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ  ስስለለባባልልናና  ሚሚስስትት  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  

AAስስተተዳዳደደርር  የየተተደደነነገገጉጉ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  የየማማሟሟላላትት፣፣  

  የየወወልል  ንንብብረረትት  በበሚሚሆሆንን  ጊጊዜዜ  የየማማህህበበረረሰሰብብ  የየወወልል  ንንብብረረትት  AAጠጠቃቃቀቀምም  AAስስመመልልክክቶቶ  

የየተተደደነነገገጉጉ  ህህጎጎችችንን  የየማማክክበበርር፣፣  

  ንንብብረረቱቱንን  ለለመመሸሸጥጥ  ለለመመለለወወጥጥ  በበመመያያዣዣነነትት  ለለማማስስያያዝዝናና  ለለሦሦስስተተኛኛ  ወወገገንን  ለለማማስስተተላላለለፍፍ  

በበህህግግ  የየተተደደነነገገገገውውንን  ፎፎርርምም  የየሚሚሟሟላላ  ህህጋጋዊዊ  ተተግግባባርር  የየመመፈፈፀፀምም፣፣  

  ባባለለንንብብረረቱቱ  ሦሦስስተተኛኛ  ወወገገኖኖችችንን  ለለመመፋፋለለምም  መመብብቱቱንን  በበሚሚጠጠቀቀምም  ጊጊዜዜ  ባባለለቤቤትትነነቱቱንን  

የየማማስስረረዳዳትት  EEናና  በበህህግግ  በበተተደደነነገገገገውው  የየጊጊዜዜ  ገገደደብብ  ውውሰሰጥጥ  ክክሱሱንን  የየማማቅቅረረብብ፣፣  

  EEናና  ሌሌሎሎችች  በበህህግግ  የየተተጣጣሉሉበበትትንን  ንንብብረረትትንን  የየማማስስመመዝዝገገብብ፣፣  የየግግብብርርናና  ሌሌሎሎችች  ክክፍፍያያዎዎችችንን  

የየመመክክፈፈልል  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  

የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነ  ሰሰውው  መመብብቱቱንን  ለለማማስስከከበበርርናና  መመብብቱቱንን  ሲሲጠጠቀቀምም  

ሊሊያያከከብብራራቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ግግዴዴታታዎዎችች  በበባባለለቤቤትትነነትት  EEንንደደያያዛዛቸቸውው  ንንብብረረቶቶችች  ባባህህሪሪናና  AAይይነነትት  

የየሚሚለለያያይይ  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበንንብብረረቶቶቹቹ  ባባህህሪሪናና  AAይይነነትት  በበAAጭጭሩሩ  ስስንንመመለለከከትት፣፣  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4422  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  የየሰሰጣጣቸቸውውንን  መመብብቶቶችች  በበተተለለያያየየ  

መመንንገገድድ  የየሚሚፈፈርርጅጅ  ሲሲሆሆንን  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየንንብብረረቶቶችችንን፣፣  

  ተተጨጨባባጭጭነነትት  ያያላላቸቸውው  ((ttaannggiibbllee))  ንንብብረረቶቶችች  

  ተተጨጨባባጭጭነነትት  የየሌሌላላቸቸውው  ንንብብረረቶቶችች  ((nnoonn--ttaannggiibbllee))  በበማማለለትት  ይይከከፍፍላላቸቸዋዋልል፡፡፡፡  
  

ተተጨጨባባጭጭነነትት  ያያላላቸቸውው  ንንብብረረቶቶችች  የየሚሚባባሉሉትት  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውውንን  የየሚሚንንቀቀሳሳቀቀሱሱናና  

የየማማይይንንቀቀሳሳቀቀስስ  ንንብብረረትት  ((ህህንንፃፃ  ወወይይምም  ቤቤትት))  የየሚሚመመለለከከቱቱ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ግግዙዙፍፍነነትት  የየሌሌላላቸቸውው  

ተተላላላላፊፊ  የየንንግግድድ  ሰሰነነዶዶችች  የየAAክክሲሲዮዮንን  ድድርርሻሻ  ማማረረጋጋገገጫጫ  ሰሰርርተተፊፊኬኬትት  ““ቢቢልል  OOፍፍ  ሌሌድድንንግግ””  EEናና  

የየመመሣሣሰሰሉሉትትንንናና  የየAAEEምምሮሮ  ሥሥራራናና  ፈፈጠጠራራ  ውውጤጤቶቶችች  የየሆሆኑኑ  የየቅቅጅጅ  መመብብትት  የየንንግግድድ  

ምምልልክክትትናና  የየፓፓተተንንትት  መመብብትትንን  የየሚሚያያጠጠቃቃልልልል  ነነውው፡፡፡፡  

ከከነነዚዚህህ  የየተተለለያያየየ  ባባህህሪሪ  ካካላላቸቸውው  ንንብብረረቶቶችችናና  የየመመብብትት  መመጠጠየየቂቂያያ  ሰሰነነዶዶችች  AAንንፃፃርር  

የየሚሚነነሱሱናና  የየማማያያከከራራክክሩሩ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  EEጅጅግግ  በበጣጣምም  በበርርካካታታ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  የየሚሚከከተተሉሉትትንን  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበማማየየትት  AAከከራራካካሪሪ  ነነጥጥቦቦችች  ላላይይ  የየጋጋራራ  መመግግባባባባትት  መመድድረረስስ  የየሚሚያያስስፈፈልልግግ  ሆሆኖኖ  

AAግግኝኝተተነነዋዋልል፡፡፡፡  ለለAAብብነነትትምም፣፣  
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••  ወወ//ሮሮ  EEናናኑኑ  ቤቤቷቷንን  ለለAAቶቶ  AAለለሙሙ  በበብብርር  5500,,000000  ((ሀሀምምሳሳ  ቪቪ  ብብርር))  ሸሸጠጠችች፡፡፡፡  AAቶቶ  ዓዓለለሙሙ  

ብብርር  3300,,000000  ((ሰሰላላሳሳ  ሺሺ  ብብርር))  ከከፍፍሎሎ  የየቤቤቱቱንን  ይይዞዞታታ  ከከወወ//ሮሮ  EEናናኑኑ  ተተረረክክቦቦ  ለለሁሁለለትት  

ዓዓመመትት  ያያህህልል  ከከገገዛዛውው  ቤቤትት  ከከኖኖረረ  በበኋኋላላ  ቀቀሪሪውውንን  2200,,000000  ((ሀሀያያ  ሺሺ  ብብርር))  AAልልከከፈፈለለኝኝምም  

በበሚሚልል  ምምክክንንያያትት  ዘዘመመዶዶቿቿንን  ሰሰብብስስባባ  የየAAቶቶ  AAለለሙሙንን  EEቃቃ  ከከቤቤትት  ግግቢቢ  ውውጭጭ  በበማማውውጣጣትት  

EEሸሸጠጠችችውው  ቤቤትት  ገገብብታታ  መመኖኖርር  ጀጀመመረረችች፡፡፡፡  የየቤቤቱቱ  ባባለለሀሀብብትትነነትት  ከከወወ//ሮሮ  EEናናኑኑ  ወወደደ  AAቶቶ  

AAለለሙሙ  AAልልተተዛዛወወረረምም፡፡፡፡  AAቶቶ  AAለለሙሙ  የየሁሁከከትት  ይይወወገገድድልልኝኝ  ክክስስ  በበወወ//ሮሮ  EEናናኑኑ  ላላይይ  

AAቀቀረረበበ፡፡፡፡  ወወ//ሮሮ  EEናናኑኑ  የየቤቤቱቱ  ባባለለሀሀብብትት  ስስለለሆሆንንኩኩኝኝ  AAቶቶ  ዓዓለለሙሙ  በበወወ//ሮሮ  EEናናኑኑ  ላላይይ  

የየሁሁከከትት  ይይወወገገድድ  ክክስስ  የየማማቅቅረረብብ  መመብብትት  የየለለውውምም  በበማማለለትት  ተተከከራራከከረረችች፡፡፡፡  AAቶቶ  ዓዓለለሙሙ  

የየሁሁከከትት  ይይወወገገድድልልኝኝ  ክክስስ  በበወወ//ሮሮ  EEናናኑኑ  ላላይይ  ማማቅቅረረብብ  ይይችችላላልል??  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥበበቃቃ  

የየተተሰሰጠጠውው  መመብብትት  ያያለለውው  ማማንን  ነነውው??  AAቶቶ  ዓዓለለሙሙ  በበምምንን  ሁሁኔኔታታ  መመብብቱቱንን  ለለማማስስከከበበርር  

ይይችችላላልል??  

••  AAቶቶ  ደደምምሴሴ  የየAAቶቶ  AAበበበበንን  ቤቤትት  በበተተከከራራይይነነትት  EEንንደደያያዙዙ  AAቶቶ  AAበበበበ  AAገገርር  ጥጥሎሎ  በበመመሰሰደደዱዱ  

ለለሀሀያያ  AAመመትት  ያያህህልል  ያያለለማማንንምም  ጠጠያያቂቂናና  ተተቆቆጣጣጣጣሪሪ  የየAAቶቶ  AAበበበበንን  ቤቤትት  ይይዞዞ  ቆቆየየ፡፡፡፡  AAቶቶ  

AAበበበበ  ከከስስደደትት  ተተመመልልሶሶ  AAቶቶ  ደደምምሴሴ  የየሀሀያያ  ዓዓመመትት  ኪኪራራይይ  EEንንዲዲከከፍፍለለውው  ቤቤቱቱንንምም  

EEንንዲዲለለቅቅለለትት  ክክስስ  AAቀቀረረበበ  AAቶቶ  ደደምምሴሴ  የየAAቶቶ  AAበበበበ  የየባባለለቤቤትትነነትት  ክክስስ  በበይይርርጋጋ  ቀቀሪሪ  

ይይሆሆናናልል  በበማማለለትት  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  11667777((33))  EEናና  11884455  በበመመጥጥቀቀስስ  ተተከከራራከከረረ፡፡፡፡  

AAቶቶ  AAበበበበ  በበማማይይንንቀቀሣሣቀቀስስ  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነታታቸቸውውንን  ለለማማስስከከበበርር  በበAAቶቶ  ደደምምሴሴ  ላላይይ  

ያያቀቀረረበበውው  ክክስስ  በበይይርርጋጋ  ቀቀሪሪ  ይይሆሆናናልል  በበማማለለትት  ያያቀቀረረበበውው  ክክርርክክርር  የየህህግግ  ድድጋጋፍፍ  AAለለውው  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  AAቶቶ  AAበበበበናና  AAቶቶ  ደደምምሴሴ  የየሚሚከከራራከከሩሩበበትት  ንንብብረረትት  የየሚሚንንቀቀሳሳቀቀስስ  

ንንብብረረትት  ቢቢሆሆንን  AAቶቶ  ደደምምሴሴ  ክክርርክክርር  ዋዋጋጋ  ይይኖኖረረዋዋልል??  

••  AAቶቶ  ከከበበደደ  በበAAዲዲስስ  AAበበባባ  ከከተተማማ  በበማማህህበበርር  ተተደደራራጅጅተተውው  የየሠሠሩሩትት  ቪቪላላ  ቤቤትት  በበሀሀሰሰተተኛኛ  

የየባባለለቤቤትትነነትት  ማማረረጋጋገገጫጫ  ደደብብተተርርናና  ካካርርታታ  በበመመያያዝዝ  በበተተጭጭበበረረበበረረ  ሁሁኔኔታታ  AAቶቶ  ስስዩዩምም  

የየቤቤቱቱ  ባባለለቤቤትት  ነነኝኝ  በበማማለለትት  ለለወወ//ሮሮ  ድድንንቄቄ  በበውውልልናና  ማማስስረረጃጃ  ሸሸጡጡትት፡፡፡፡  AAቶቶ  ስስዩዩምም  የየAAቶቶ  

ከከበበደደንን  ቤቤትት  ለለወወ//ሮሮ  ድድንንቄቄ  በበሸሸጠጠበበትት  ጊጊዜዜ  የየAAቶቶ  ከከበበደደ  ቤቤትት  EEንንዳዳይይሸሸጥጥ  EEንንዳዳይይለለወወጥጥ  

ለለሦሦስስተተኛኛ  ወወገገንን  EEንንዳዳይይተተላላለለፍፍ  በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየተተሰሰጠጠ  የየEEግግድድ  ትትEEዛዛዝዝ  ከከቤቤቱቱ  ማማህህደደርር  

ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  ነነበበርር፡፡፡፡  AAቶቶ  ከከበበደደ  ቤቤታታቸቸውው  መመሸሸጡጡንን  ሲሲሰሰሙሙ  ቤቤቱቱንን  የየቤቤቱቱ  EEርርግግጠጠኛኛ  

ባባለለቤቤትት  ሣሣይይሆሆንን  በበተተጭጭበበረረበበረረ  ካካርርታታናና  ፕፕላላንን  AAቶቶ  ስስዩዩምም  የየሸሸጠጠውውናና  ቤቤቱቱምም  የየEEግግድድ  

ትትEEዛዛዝዝ  የየተተሰሰጠጠበበትት  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚመመለለከከተተውው  AAስስተተዳዳደደርር  በበAAግግባባቡቡ  ማማህህደደሩሩንን  መመርርምምሮሮ  

ሣሣያያረረጋጋግግጥጥ  የየቤቤቱቱንን  ባባለለሀሀብብትትነነትት  ለለወወ//ሮሮ  ድድንንቄቄ  በበማማስስተተላላለለፍፍ  ለለወወ//ሮሮ  ድድንንቄቄ  የየቤቤቱቱ  
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ባባለለሀሀብብትት  መመሆሆኗኗንን  የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  የየባባለለቤቤትትነነትት  ማማስስረረጃጃናና  ካካርርታታ  ፕፕላላንን  በበክክፍፍሉሉ  መመሬሬትት  

AAሰሰተተዳዳደደርር  መመምምሪሪያያ  መመሰሰጠጠቱቱ  ተተገገቢቢ  ስስላላልልሆሆነነ  የየAAስስተተዳዳደደሩሩ  መመሥሥሪሪያያ  ቤቤትት  ለለወወ//ሮሮ  

ድድንንቄቄ  የየሰሰጠጠውውንን  የየባባለለቤቤትትነነትት  ማማስስረረጀጀናና  ካካርርታታናና  ፕፕላላንን  EEንንዲዲሰሰረረዝዝ  AAመመለለከከቱቱ፡፡፡፡  

ለለስስድድስስትት  ወወርር  ያያህህልል  ውውሣሣኔኔ  ባባለለማማግግኘኘታታቸቸውው  AAቶቶ  ከከበበደደ  ወወ//ሮሮ  ድድንንቄቄ  የየባባለለቤቤትትነነትት  

መመብብትት  ከከሌሌለለውውናና  ቤቤቱቱንን  ለለመመሸሸጥጥ  ከከማማይይችችልል  ሰሰውው  የየገገዙዙ  መመሆሆናናቸቸውውንንናና  ወወ//ሮሮ  ድድንንቄቄ  

ሲሲገገዙዙ  የየቤቤቱቱንን  ማማህህደደርር  የየተተያያያያዙዙ  መመረረጃጃ  ቢቢያያዩዩ  ኖኖሮሮ  ከከስስህህተተትት  ላላይይ  EEንንደደማማይይወወድድቁቁ  

በበመመግግለለፅፅ  EEንንደደዚዚሁሁምም  ቤቤቱቱ  የየተተሸሸጠጠውው  የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  EEግግድድ  ትትEEዛዛዝዝ  ተተጥጥሶሶ  መመሆሆኑኑንን  

በበማማብብራራራራትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ((11))  መመሠሠረረትት  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  

መመብብታታቸቸውው  EEንንዲዲከከበበርር  የየክክፍፍሉሉ  AAስስተተዳዳደደርር  ለለወወ//ሮሮ  ድድንንቄቄ  የየሰሰጠጠውው  የየባባለለቤቤትትነነትት  

የየምምስስክክርር  ወወረረቀቀትት  EEንንዲዲሰሰረረዝዝ  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ውውሣሣኔኔ  በበመመስስጠጠትት  የየባባለለቤቤትትነነትት  

መመብብታታቸቸውውንን  EEንንዲዲያያስስከከብብርርላላቸቸውው  ክክስስ  AAቀቀረረቡቡ፡፡፡፡  

  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ጉጉዳዳዩዩንን  AAከከራራክክሮሮ  የየመመወወሰሰንን  ስስልልጣጣንን  AAለለውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  

ለለምምንን??  

  በበጉጉዳዳዩዩ  የየሚሚሰሰጡጡትት  ውውሣሣኔኔ  ምምንንድድንን  ነነውው  ውውሣሣኔኔውውንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  

3377  EEናና  AAንንቀቀፅፅ  4400  ድድንንጋጋጌጌ  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  ያያዩዩታታልል??  

••  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነ  ሰሰውው  ንንብብረረቱቱንን  የየማማስስያያዝዝ  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑ  የየሚሚታታወወቅቅናና  

ግግልልፅፅ  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  የየAAክክሲሲዮዮንን  ድድርርሻሻ  ግግዙዙፍፍነነትት  የየሌሌለለውው  ንንብብረረትት  ((nnoonn--ttaannggiibbllee))  

ንንብብረረቶቶችች  ከከሚሚባባሉሉትት  AAንንደደኛኛውው  ነነውው፡፡፡፡  ለለመመሆሆኑኑ  የየሚሚንንቀቀሣሣቀቀሱሱ  ግግዙዙፍፍነነትት  ያያላላቸቸውው  

ንንብብረረቶቶችች  ማማስስያያዝዝ  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  22882288((22))  የየተተጠጠቀቀሰሰውው  መመሥሥፈፈርርትት  

የየAAክክሲሲዮዮንን  ድድርርሻሻንን  በበመመያያዣዣነነትት  ለለማማስስያያዝዝ  በበሚሚደደረረጉጉ  ውውሎሎችች  ላላይይ  ተተፈፈፃፃሚሚትት  AAላላቸቸውው  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

  

33..44  የየመመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታነነትትናና  መመሬሬትትንን  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  

መመሬሬትት  የየማማይይሸሸጥጥ  የየማማይይለለወወጥጥ  የየመመንንግግስስትት  ሀሀብብትት  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግገገውው  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ድድንንጋጋጌጌ  ከከመመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታነነትትናና  መመሬሬትትንን  ከከመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  ጋጋርር  የየተተያያያያዙዙ  AAራራትት  

መመሠሠረረታታዊዊ  መመብብቶቶችችንን  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  ሰሰጥጥቷቷልል፡፡፡፡  EEነነሱሱምም፡፡--  

  የየAAርርሶሶ  AAደደሮሮችች  መመሬሬትት  በበነነፃፃ  የየማማግግኘኘትት  መመብብተተናና  ከከይይዞዞታታ  መመሬሬታታቸቸውው  ያያለለመመነነቀቀልል  

መመብብትት፣፣  
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  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችችናና  ከከፊፊልል  AAርርበበቶቶ  AAደደሮሮችች  በበነነፃፃ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትትናና  ከከይይዞዞታታ  መመሬሬታታቸቸውው  

ያያለለመመፈፈናናቀቀልል  መመብብትት፣፣  

  የየግግልል  ባባለለሀሀብብቶቶችች  በበህህግግ  በበሚሚወወሰሰንን  ክክፍፍያያ  መመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታ  የየመመሆሆንንናና  መመሬሬትትንን  

የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት፣፣  

  ማማንንኛኛውውምም  IIትትዮዮጵጵያያዊዊ  መመሬሬትት  ላላይይ  ለለገገነነባባውው  ቋቋሚሚ  ንንብብረረትት  ((የየማማይይንንቀቀሳሳቀቀስስ))  ንንብብረረትትናና  

ላላደደረረገገውው  ቋቋሚሚ  መመሻሻሻሻልል  ንንብብረረቱቱንን  የየመመሸሸጥጥ  የየመመለለወወጥጥናና  የየማማስስያያዝዝ  EEናና  የየማማውውረረስስ  

መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያመመለለክክትት  ነነውው፡፡፡፡  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  44  EEስስከከ  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  77  የየተተደደነነገገጉጉትት  

EEነነዚዚህህ  መመብብቶቶችች  የየየየራራሳሳቸቸውው  ልልዩዩ  ባባህህሪሪ  EEናና  ይይዘዘትት  ያያላላቸቸውው  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

መመሬሬትት  በበነነፃፃ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ያያላላቸቸውው  በበገገጠጠርር  ኗኗሪሪ  የየሆሆኑኑ  AAርርሶሶ  AAደደሮሮችች፣፣  AAርርብብቶቶ  

AAደደሮሮችችናና  ከከፊፊልል  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበግግልልፅፅ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ማማናናቸቸውውምም  የየከከተተማማ  ኗኗሪሪ  የየሆሆነነ  ሰሰውው  በበነነፃፃ  መመሬሬትት  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ያያለለውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  

AAይይደደነነግግግግምም፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  በበከከተተሞሞችች  AAካካባባቢቢ  ያያለለውውንን  የየመመሬሬትት  EEጥጥረረትት፣፣  የየከከተተሞሞችች  ወወደደ  

ጎጎንን  ማማደደግግናና  መመስስፋፋትት  መመንንገገድድ  ውውሀሀ  መመሬሬትት  ስስልልክክናና  ሌሌሎሎችች  AAስስፈፈላላጊጊ  የየሆሆኑኑ  መመሠሠረረተተ  

ልልማማትት  ለለማማዳዳረረስስ  የየሚሚፈፈጥጥረረውውንን  ችችግግርር  EEናና  በበዋዋነነኛኛነነትት  ከከተተሞሞችች  ወወደደ  ላላይይ፣፣  ፎፎቅቅ  ቤቤቶቶችችንን  

በበመመገገንንባባትት  ለለብብዙዙ  ሰሰዎዎችች  መመኖኖሪሪያያነነትት  የየሚሚያያገገለለግግሉሉ  ከከንንግግድድ  ሥሥራራናና  የየጽጽ//ቤቤትት  EEናና  ሌሌሎሎችች  

AAልልግግሎሎትት  ሰሰጭጭ  ተተቋቋማማትት  EEንንዲዲኖኖሩሩ  ለለማማድድረረግግ  የየሚሚከከተተሉሉትትንን  የየEEድድገገትት  AAቅቅጣጣጫጫ  

የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንንንን  ለለማማድድረረግግ  ለለIIንንቨቨስስትትመመንንትት  የየሚሚሆሆንን  ገገንንዘዘብብ  ያያላላቸቸውውናና  

ባባለለሀሀብብቶቶችች  በበከከተተማማምም  ሆሆነነ  በበገገጠጠርር  በበሊሊዝዝ  ኪኪራራይይ  ክክፍፍያያ  መመሬሬትት  የየማማግግኘኘትትናና  መመሬሬትት  

የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  ያያላላቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  የየሰሰጠጠ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  

EEንንችችላላለለንን፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየከከተተማማ  ኗኗሪሪዎዎችች  በበማማህህበበርር  በበምምሪሪትትናና  በበሌሌሎሎችች  መመንንገገዶዶችች  የየመመኖኖሪሪያያ  

መመብብትት  ለለመመሥሥራራትት  መመሬሬትት  የየማማግግኘኘትት  መመብብታታቸቸውው  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ክክልልልል  EEናና  የየከከተተማማ  

AAስስተተዳዳደደርር  በበሚሚያያወወጣጣውው  ህህግግ  የየሚሚወወሰሰንንናና  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2255  መመሠሠረረትት  

መመስስፈፈርርቱቱንን  ያያሟሟሉሉ  ሰሰዎዎችች  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  የየመመስስተተናናገገድድናና  AAገገልልግግሎሎትት  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  

AAንንፃፃርር  የየሚሚታታይይ  ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበነነፃፃ  መመሬሬትት  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  

የየሰሰጠጠውው፣፣  የየኑኑሮሮ  ህህልልውውናናቸቸውው  የየመመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታ  ከከመመሆሆንን  ጋጋርር  ለለተተያያያያዘዘውው  በበAAርርሶሶ  

AAደደሮሮችች  ከከፊፊልል  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችችናና  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችች  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  
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33..44..11  ባባለለሀሀብብቶቶችች  መመሬሬትት  በበክክፍፍያያ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት፣፣  

ለባለሀብቶች የመሬት ባለይዞታ የሚሆኑበት ሥሪት ዋነኛው የሊዝ ሥሪት መሆኑን ህገ 

መንግስቱ Aንቀፅ 40 ንUስ Aንቀፅ 6 ይደነግጋል፡፡ ማንኛውም የተፈጥሮ ወይም የህግ 

ሰው በከተማም ሆነ የገጠር መሬት በህግ የተደነገጉ መሥፈርቶችን በማሟላት መሬት 

በሊዝ የመያዝና የመጠቀም መብት ያለው መሆኑን ህገ መንግስቱ Aመላካች በሆነ 

መነገድ ደንግጓል፡፡ ይህንን ህገ መንግስታዊ መብት ተፈፃሚ ለማድረግ የፌዴራል 

መንግስት ከተጨባጭ ሁኔታዎች Eና በሊዝ Aፈፃፀም የሚነሱ ችግሮችን ሊፈቱ 

የሚችሉ የህግ ማEቀፎች ደንግጓል፡፡ የፌዴራል መንግስት የከተማ ቦታ በሊዝ 

ስለማያዝን Eንደገና ለመደንገግ Aዋጅ 272/1974 የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርርናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  

AAዋዋጅጅ  445566//9977  ያያወወጀጀ  ሲሲሆሆንን  ክክልልሎሎችችምም  ከከራራሳሳቸቸውው  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታ  ጋጋርር  በበማማጣጣጣጣምም  

የየፌፌዴዴራራሉሉንን  AAዋዋጅጅ  መመሠሠረረትት  ያያደደረረገገ  የየሊሊዝዝ  ደደንንብብ  EEናና  ክክልልላላዊዊ  የየመመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርርናና  

AAጠጠቃቃቀቀምም  AAዋዋጅጅ  በበማማውውጣጣትት  EEየየተተገገበበሩሩትት  ይይገገኛኛሉሉ፡፡፡፡  የየAAዋዋጆጆቹቹንን  ዝዝርርዝዝርር  ይይዘዘትት  በበዚዚህህ  

ፅፅሁሁፍፍ  መመዘዘርርዘዘርርናና  ማማካካተተትት  የየማማይይቻቻልል  በበመመሆሆኑኑ  ከከንንብብረረትት  መመብብትትናና  ከከተተሰሰጠጠውው  ጥጥበበቃቃናና  

ዋዋስስትትናና  AAንንፃፃርር  ዋዋናናዋዋናናዎዎቹቹንን  ብብቻቻ  ስስንንመመለለከከትት፣፣    

••  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበIIንንቨቨስስትትመመንንትት  ፖፖሊሊሲሲዎዎችችናና  ህህጎጎችች  መመሠሠረረትት  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  

ባባለለሀሀብብቶቶችች  EEንንደደሚሚኖኖራራቸቸውው  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  445566//9977  AAንንቀቀፅፅ  55  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  44  

የየሚሚደደነነግግግግ  ሲሲሆሆንን  ይይኸኸውውምም  መመብብትት  ፀፀንንቶቶ  የየሚሚቆቆይይበበትት  ጊጊዜዜ፣፣  በበክክልልሎሎችች  ህህግግ  

የየሚሚደደነነገገግግ  ስስለለመመሆሆኑኑ  AAንንቀቀፅፅ  77  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

••  ከከዚዚህህ  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበሊሊዝዝ  የየተተከከራራየየ  ባባለለሀሀብብትት  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብቱቱንን  

በበዋዋስስትትናና  ማማስስያያዝዝ  EEንንደደሚሚችችልልናና  በበAAንንቀቀፅፅ  88  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  44  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  የየከከተተማማ  መመሬሬትት  በበሊሊዝዝ  የየተተከከራራየየ  ማማንንኛኛውውምም  ሰሰውው  ቦቦታታውውንን  

ለለተተፈፈቀቀደደለለትት  AAገገልልግግሎሎትት  የየሊሊዝዝ  ዘዘመመኑኑ  EEስስኪኪጠጠናናቀቀቅቅ  የየመመጠጠቀቀምም፡፡  

  የየሊሊዝዝ  መመብብቱቱንን  ማማስስተተላላለለፍፍናና  በበዋዋስስትትናና  የየማማስስያያዝዝ፣፣  

  ለለህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  በበሊሊዝዝ  የየያያዘዘውውንን  ይይዞዞታታ  EEንንዲዲለለቅቅ  ሲሲደደረረግግ  ተተገገቢቢውውንን  ካካሣሣ  የየማማግግኘኘትት  

መመብብትት፣፣  
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  AAቤቤቱቱታታ  የየማማቅቅረረብብ  ይይግግባባኝኝ  ለለከከተተማማ  ቦቦታታ  ማማስስለለቀቀቅቅ  ይይግግባባኝኝ  ሰሰሚሚ  ጉጉባባዔዔ  EEናና  በበካካሣሣ  

መመጠጠንን  ስስልልጣጣንን  ላላለለውው  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ይይግግባባኝኝ  የየማማቅቅረረብብ  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  AAዋዋጅጅ  

ቁቁጥጥርር  227722//11999944  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  በበከከተተማማምም  ሆሆነነ  በበገገጠጠርር  በበሊሊዝዝ  መመሬሬትት  የየተተከከራራዩዩ  ሰሰዎዎችች  በበህህገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  

EEውውቅቅናና  የየተተሰሰጠጠውው  መመብብታታቸቸውው  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  የየሚሚያያረረጋጋግግጡጡ  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  የየወወጡጡ  

ሲሲሆሆንን፣፣  መመሬሬትት  የየመመንንግግሥሥትትናና  የየሕሕዝዝብብ  ሆሆኖኖ  ባባለለበበትት  ሁሁኔኔታታ  ግግለለሰሰቦቦችች  በበህህግግ  ለለተተደደነነገገገገ    

ዘዘመመንን፣፣  የየመመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታናና  ተተጠጠቃቃሚሚ  የየሚሚሆሆኑኑበበትትንንናና  መመብብታታቸቸውውንን  በበማማስስያያዝዝ  ወወይይምም  

ለለማማስስተተላላለለፍፍ  የየሚሚችችሉሉበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  

11..  የየክክልልላላችችሁሁ  የየሊሊዝዝ  ደደንንብብናና  በበክክልልሉሉ  የየመመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርርናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  AAዋዋጅጅ  AAንንድድ  

ባባለለሀሀብብትት  የየከከተተማማናና  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበሊሊዝዝ  የየመመከከራራየየትትናና  የየመመሬሬትት  ተተጠጠቃቃሚሚ  የየመመሆሆንን  

መመብብትት  ምምንን  ምምንን  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  ያያጠጠቃቃልልላላልል??  

22..  የየከከተተማማ  ነነዋዋሪሪ  የየሆሆኑኑ  የየAAገገሪሪቱቱ  ዜዜጎጎችች  ለለመመኖኖሪሪያያ  ቤቤትት  መመሥሥሪሪያያ  የየሚሚሆሆንን  መመሬሬትት  በበነነፃፃ  

የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  በበህህገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ያያልልተተሰሰጠጠበበትት  ምምክክንንያያትት  

ምምንንድድንን  ነነውው??  

33..  የየሕሕገገ  መመግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  66  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  ምምንንድድንን  ነነውው  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ??  

44..  AAንንድድ  ሰሰውው  ሕሕግግ  በበሚሚያያዘዘዉዉ  መመሠሠረረትት  የየከከተተማማ  ቦቦታታ  ባባለለይይዞዞታታ  ሆሆኜኜ  EEያያለለሁሁ  AAስስተተዳዳደደሩሩ  

ይይህህንንንን  የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  የየይይዞዞታታ  ማማስስረረጃጃ  AAልልሰሰጥጥምም  ስስለለAAለለኝኝ  የየይይዞዞታታ  መመብብቱቱ  ተተረረጋጋግግጦጦ  

የየይይዞዞታታ  የየምምስስክክትት  ወወረረቀቀትት  EEንንዲዲሰሰጠጠኝኝ  ይይወወሰሰንንልልኝኝ  በበማማለለትት  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  

የየሚሚያያቀቀርርበበውው  ጥጥያያቄቄ  በበዳዳኝኝነነትት  ሊሊታታይይ  የየሚሚችችልል  //jjuussttiiccaabbllee//  ጉጉዳዳይይ  ነነውው??  ከከህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  AAንንፃፃርር  EEንንዴዴትት  ያያዩዩታታልል??  

33..44..22..    AAርርሶሶ  AAደደሮሮችችናና  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችች  በበነነፃፃ  መመሬሬትት  የየማማግግኘኘትትናና  ከከይይዞዞታታቸቸውው    

ያያለለመመፈፈናናቀቀልል  መመብብትት  

ሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  የየAAርርሶሶ  AAደደሮሮችችናና  የየAAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችች  በበነነፃፃ  መመሬሬትት  የየማማግግኘኘትት  የየመመሬሬትት  

ባባለለይይዞዞታታ  የየመመሆሆንንናና  ያያለለመመነነቀቀልል  መመብብትት  ወወጥጥ  በበሆሆነነ  ሁሁኔኔታታ  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚችችልል  የየመመሬሬትት  

AAስስተተዳዳደደርርናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  ሕሕግግ  EEንንዲዲያያወወጣጣናና  ክክልልሎሎችች  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግሥሥትት  ያያወወጣጣውውንን  
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ሕሕግግ  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  ዝዝርርዝዝርር  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፎፎችችንን  በበማማውውጣጣትትናና  AAስስፈፈጻጻሚሚ  AAካካላላትትንን  

በበማማደደራራጀጀትት  በበክክልልሉሉ  ውውስስጥጥ  ያያለለውውንን  መመሬሬትት  የየማማስስተተዳዳደደርር  ሥሥልልጣጣንን  ያያላላቸቸውው  መመሆሆኑኑ  

በበግግልልጽጽናና  በበማማያያሻሻማማ  ቋቋንንቋቋ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  

የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግሥሥትት  በበሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  በበተተሰሰጠጠውው  ሥሥልልጣጣንን  መመሠሠረረትት  የየመመጀጀመመሪሪያያውውንን  

የየፌፌዴዴራራልል  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርር  AAዋዋጅጅ  በበ11998899  ዓዓ..ምም..  AAውውጥጥቷቷልል፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  

AAዋዋጅጅ  8899//11998899  ሲሲሆሆንን  የየገገጠጠርር  ልልማማትት  ፖፖሊሊሲሲናና  ስስትትራራተተጂጂ  ከከተተነነደደፈፈ  በበኋኋላላ  ፖፖሊሊሲሲውውንን  

በበAAግግባባቡቡ  ሊሊያያስስተተገገብብርር  በበሚሚችችልል  መመልልኩኩ  AAዋዋጁጁንን  ማማሻሻሻሻልል  በበማማስስፈፈለለጉጉ  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  

445566//9977  ተተሻሻሽሽሏሏልል፡፡፡፡  ይይኸኸ  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፍፍ፣፣  

  AAርርሶሶ  AAደደሩሩናና  AAርርብብቶቶ  AAደደሩሩ  በበነነፃፃ  መመሬሬትት  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየAAርርሶሶ  AAደደሩሩንን  

ከከይይዞዞታታውው  ያያለለመመፈፈናናቀቀልል  መመብብትት  ጥጥበበቃቃ  ለለመመስስጠጠትት፣፣  

  AAርርሶሶ  AAደደሩሩናና  AAርርብብቶቶ  AAደደሩሩ  ከከይይዞዞታታቸቸውው  ማማፈፈናናቀቀልል  የየሚሚያያስስፈፈልልግግበበትት  በበቂቂ  ምምክክንንያያትት  

ሲሲኖኖርር  መመሬሬቱቱንን  ለለማማልልማማትት  ያያወወጡጡትትንን  ወወጪጪናና  በበመመሬሬቱቱ  ላላይይ  ላላለለሙሙትት  ቋቋሚሚ  ንንብብረረትትናና  

ሰሰብብልል  በበቂቂ  ካካሣሣ  EEንንደደዚዚሁሁምም  ከከይይዞዞታታቸቸውው  የየተተፈፈናናቀቀሉሉ  AAርርሶሶ  AAደደሮሮችችናና  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችች  

በበመመፈፈናናቀቀሉሉ  ምምክክንንያያትት  ለለሚሚደደርርስስባባቸቸውው  የየሚሚያያገገኙኙበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  በበዝዝርርዝዝርር  በበመመደደንንገገግግ  

ሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  የየሕሕግግ  መመሠሠረረትት  

ጥጥለለዋዋልል፡፡፡፡  

የየፌፌዴዴራራልል  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርር  EEናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  445566//9977  በበIIትትዮዮጵጵያያ  

ውውስስጥጥ  በበሚሚገገኝኝ  በበማማናናቸቸውውምም  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  ላላይይ  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  ያያለለውው  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፍፍ  

ሲሲሆሆንን  AAዋዋጁጁ  ሁሁለለትት  ዓዓይይነነትት  ባባሕሕሪሪይይ  ያያላላቸቸውው  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየያያዘዘ  ነነውው፡፡፡፡  EEነነርርሱሱምም፣፣  

  ሁሁሉሉምም  ክክልልሎሎችች  ሊሊያያከከብብሯሯቸቸውውናና  ሊሊተተገገብብሯሯቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  AAስስገገዳዳጅጅ  የየሕሕግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

  ክክልልሎሎችች  ያያለለውውንን  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታ  በበማማገገናናዘዘብብ  ውውሳሳኔኔ  ሊሊሰሰጡጡባባቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ፈፈቃቃጅጅ  የየሕሕግግ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  445566//9977  መመሠሠረረትት  ሁሁሉሉምም  ክክልልሎሎችች  የየመመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርርናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  

ዝዝርርዝዝርር  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፎፎችችንን  ሲሲያያወወጡጡናና  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፎፎቹቹንን  ሲሲያያስስፈፈጽጽሙሙ  የየሚሚከከተተሉሉትትንን  

መመሠሠረረታታዊዊ  መመብብቶቶችች  የየማማክክበበርር  ግግዴዴታታ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  

  በበግግብብርርናና  ሥሥራራ  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  AAርርሶሶ  AAደደርር  ከከፊፊልል  AAርርብብቶቶ  AAደደርርናና  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችች  

የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበነነፃፃ  EEንንዲዲያያገገኙኙ  ማማድድረረግግ፣፣  
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  ሕሕፃፃናናትት  AAካካለለ  መመጠጠንን  EEስስኪኪደደርርሱሱ  በበሞሞግግዚዚታታቸቸውው  AAማማካካኝኝነነትት  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  

የየመመጠጠቀቀምም  መመብብታታቸቸውውንን  ማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  

  ሴሴቶቶችች  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበነነፃፃ  የየማማግግኘኘትትናና  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  ማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  

  AAርርሶሶ  AAደደርር  ከከቤቤተተሰሰቡቡ  የየመመሬሬትት  ይይዞዞታታ  በበስስጦጦታታ  ወወይይምም  በበውውርርስስ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  

ማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  

  IIንንቨቨስስተተሮሮችችናና  ሌሌሎሎችች  ድድርርጅጅቶቶችች  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  

የየሚሚችችልል  AAሠሠራራርር  መመከከተተልል፣፣  

  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበግግልልናና  በበወወልል  መመንንግግሥሥታታዊዊናና  መመንንግግሥሥታታዊዊ  ባባልልሆሆኑኑ  ድድርርጅጅቶቶችች  

ስስለለመመያያዙዙ  የየተተሟሟላላ  መመረረጃጃ  መመዝዝግግቦቦ  መመያያዝዝናና  ኘኘላላንን  መመስስጠጠትት፣፣  

  የየAAርርሶሶ  AAደደሮሮችች  ከከፊፊልል  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችችናና  AAርርብብቶቶ  AAደደሮሮችች  በበገገጠጠርር  መመሬሬትት  የየመመጠጠቀቀምም  

መመብብትት  ያያለለምምንንምም  ጊጊዜዜ  ገገደደብብ  ማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  

  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  ባባለለ  ይይዞዞታታ  ለለሕሕዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  ሲሲባባልል  መመሬሬቱቱንን  በበመመንንግግሥሥትት  EEንንዲዲለለቅቅ  

ሲሲደደረረግግ  በበመመሬሬቱቱ  ላላይይ  ላላደደረረገገውው  ማማሻሻሻሻያያናና  ላላፈፈራራውው  ንንብብረረትት  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ካካሣሣ  የየማማግግኘኘትት  

መመብብቱቱንን  ማማረረጋጋገገጥጥናና  ተተለለዋዋጭጭ  መመሬሬትት  EEንንዲዲያያገገኝኝ  ማማድድረረግግ፣፣  

  AAርርሶሶ  AAደደሮሮችች  በበማማይይፈፈናናቀቀሉሉበበትት  መመልልኩኩ  በበይይዞዞታታ  የየያያዙዙትትንን  መመሬሬትት  የየማማከከራራየየትት  መመብብትት  

ማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  

  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበሊሊዝዝ  የየተተከከራራየየ  ባባለለ  ሀሀብብትት  መመሬሬቱቱንን  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብቱቱንን  EEንንደደዋዋስስትትናና  

የየማማስስያያዝዝ  መመብብቱቱንን  ማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  

  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  ሽሽግግሽሽግግ  ለለማማድድረረግግ  መመሠሠረረትት  የየሚሚሆሆኑኑ  ደደንንቦቦችችንን  መመከከተተልል፣፣  

  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  AAጠጠቃቃቀቀምም  EEቅቅድድ  ማማውውጣጣትትናና  ማማስስፈፈጸጸምም፣፣  

  የየመመሬሬትት  ተተጠጠቃቃሚሚዎዎችች  ግግዴዴታታቸቸውውንን  EEንንዲዲወወጡጡ  ተተገገቢቢውውንን  ክክትትትትልልናና  ቁቁጥጥጥጥርር  

ማማድድረረግግ  ክክልልሎሎችች  የየመመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርር  EEናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ሲሲወወጡጡምም  ሆሆነነ  

ሕሕጎጎችችንን  ሲሲያያስስፈፈጽጽሙሙ  በበጥጥብብቅቅ  ሊሊያያከከብብሯሯቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  445566//9977  መመሠሠረረትት  ክክልልሎሎችች  የየራራሳሳቸቸውውንን  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታ  በበማማገገናናዘዘብብ  በበሕሕግግ  

ሊሊያያወወጡጡባባቸቸውውናና  በበተተለለያያየየ  መመንንገገድድ  ሊሊያያስስፈፈጽጽሟሟቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  በበተተመመለለከከተተ፡፡--  

  AAርርሶሶ  AAደደርር  ሆሆኖኖ  መመሬሬትት  በበነነፃፃ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ያያለለውው  ምምንን  መመስስፈፈርርቶቶችችንን  ያያሟሟላላ  

መመሆሆኑኑንን  መመወወሰሰንን፣፣  
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  በበገገጠጠርር  የየሚሚገገኝኝ  መመሬሬትት  በበግግልል  ይይዞዞታታ  የየሚሚያያዝዝ  የየውውልልናና  የየጋጋራራ  መመሆሆናናቸቸውውንን  መመለለየየትትናና  

መመከከለለልል  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኖኖ  ሲሲገገኝኝ  የየሠሠወወልልናና  የየጋጋራራ  መመሬሬትት  ይይዞዞታታዎዎችችንን  ወወደደ  ግግልል  ይይዞዞታታ  

ማማዛዛወወርር  የየሚሚቻቻልልበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  መመዘዘርርጋጋትት፣፣  

  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  በበሊሊዝዝ  የየያያዙዙ  IIንንቨቨስስተተሮሮችች  መመንንግግሥሥታታዊዊናና  መመንንግግሥሥታታዊዊ  ያያልልሆሆኑኑ  

ተተቋቋማማትት  የየመመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታነነትትናና  መመሬሬትትንን  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  ጸጸንንቶቶ  የየሚሚቆቆይይበበትት  ጊጊዜዜ  

መመወወሰሰንን፣፣  

  AAርርሶሶ  AAደደሮሮችች  በበኪኪራራይይ  ሊሊያያስስተተላላልልፉፉ  የየሚሚችችሉሉትትንን  የየይይዞዞታታ  መመጠጠንንናና  ኪኪራራዩዩ  ጸጸንንቶቶ  

የየሚሚቆቆይይበበትትንን  ጊጊዜዜ  መመወወሰሰንን፣፣  

  የየኪኪራራይይ  ውውልል  የየሚሚመመዘዘገገብብበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  መመወወሰሰንንናና  ማማመመቻቻቸቸትት፣፣  

  የየመመስስኖኖ  መመሬሬትት  ሽሽግግሽሽግግናና  የየመመሬሬትት  ሽሽግግሽሽግግ  ለለማማካካሄሄድድ  የየሚሚያያስስችችሉሉ  ደደንንቦቦችች  ማማውውጣጣትት፣፣  

  የየገገጠጠርር  መመሬሬትት  AAነነስስተተኛኛ  ወወለለልል  መመጠጠንን  መመወወሰሰንን፣፣  

  የየመመሬሬትት  ይይዞዞታታንን  AAስስመመልልክክቶቶ  የየሚሚነነሳሳ  ክክርርክክርር  የየሚሚፈፈታታበበትትንን  ሁሁኔኔታታናና  ሥሥልልጣጣንን  

ያያላላቸቸውውንን  AAካካላላትት  በበሕሕግግ  መመደደንንገገግግ፣፣  

  የየመመሬሬትት  AAጠጠቃቃቀቀምምናና  AAስስተተዳዳደደርር  ሕሕግግንን  የየሚሚያያስስፈፈጽጽምም  AAካካልል  ማማደደራራጀጀትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

ክክልልሎሎችች  ይይህህንንንን  ለለመመተተግግበበርር  የየሚሚያያስስችችልል  የየመመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርርናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  AAዋዋጅጅናና  ደደንንብብ  

AAውውጥጥተተውው  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌውውንን  በበማማስስፈፈጸጸምም  ላላይይ  ይይገገኛኛሉሉ፡፡፡፡  

መመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  

11..  የየክክልልላላችችሁሁ  የየመመሬሬትት  AAስስተተዳዳደደርርናና  AAጠጠቃቃቀቀምም  AAዋዋጅጅናና  ደደንንብብ  ከከAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  445566//9977  

ከከAAስስገገዳዳጅጅ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣሙሙ  ናናቸቸውው??  

22..  AAርርሶሶ  AAደደርር  ወወይይምም  AAርርብብቶቶ  AAደደርር  በበገገዛዛ  መመሬሬቱቱ  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  ተተግግባባራራዊዊ  

ለለማማድድረረግግ  የየፌፌዴዴራራልልናና  በበክክልልልል  የየሕሕግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ምምንን  ምምንን  መመንንገገዶዶችችንን  ይይጠጠቀቀማማሉሉ??  

  

33..44..33  በበመመሬሬትት  ላላይይ  በበተተደደረረገገ  ቋቋሚሚ  መመሻሻሻሻልልናና  ቋቋሚሚ  ንንብብረረትት  ላላይይ  ባባለለቤቤትት  ስስለለመመሆሆንን    

ሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  መመሬሬትትናና  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሀሀብብትት  የየመመንንግግሥሥትትናና  የየሕሕዝዝብብ  ንንብብረረትት  መመሆሆናናቸቸውውንን  

ቢቢያያውውጅጅምም  ማማንንኛኛዉዉምም  በበገገጠጠርርምም  ሆሆነነ  ከከተተማማ  የየሚሚኖኖርር  IIትትየየጵጵያያዊዊ  በበሕሕጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  

መመሬሬትት  በበነነፃፃ  ወወይይምም  በበሊሊዝዝ  ሥሥርርዓዓትት  AAግግኝኝቶቶ  በበመመሬሬቱቱ  ላላይይ  የየሚሚገገነነባባውው  ቋቋሚሚ  ንንብብረረትት  

ወወይይምም  ቋቋሚሚ  መመሻሻሻሻልል  ያያለለውው  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  የየማማይይቀቀንንስስናና  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቱቱ  ሙሙሉሉ  

መመብብትት  መመሆሆኑኑንንናና  ይይኸኸምም  መመብብትት  መመሸሸጥጥ፣፣  መመለለወወጥጥ  የየማማውውረረስስናና  የየመመሬሬትት  ተተጠጠቃቃሚሚነነቱቱ  
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ሲሲቋቋረረጥጥ  ንንብብረረቱቱንን  የየማማንንሳሳትት  ባባለለቤቤትትነነቱቱንን  የየማማዛዛወወርር  ወወይይምም  ካካሣሣ  የየመመጠጠየየቅቅ  መመብብቱቱንን  

የየሚሚያያካካትትትት  መመሆሆኑኑንን  በበAAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  66  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  
  

ይይኸኸምም  መመንንግግሥሥትት  የየመመሬሬትት  ባባለለሀሀብብትት  ሲሲሆሆንን  ከከመመንንግግሥሥትት  በበኪኪራራይይ  ወወይይምም  በበነነፃፃ  መመሬሬትት  

በበሕሕጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  AAግግኝኝተተውው  ገገንንዘዘባባቸቸውውንንናና  በበጉጉልልበበታታቸቸውው  ቋቋሚሚ  ንንብብረረትት  የየገገነነቡቡ  በበመመሬሬቱቱ  

ላላይይ  ቋቋሚሚ  መመሻሻሻሻልል  ያያደደረረጉጉ  ሰሰዎዎችች  በበመመሬሬቱቱ  ላላይይ  ባባፈፈሩሩትት  ንንብብረረትት  ሙሙሉሉ  የየባባለለቤቤትትነነትት  

መመብብትት  ያያላላቸቸውውናና  የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብታታቸቸውው  መመሬሬቱቱ  የየመመንንግግሥሥትት  በበመመሆሆኑኑ  

የየማማይይቀቀነነስስባባቸቸውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  66  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    

ይይኸኸምም  መመሬሬትትንን  ከከጉጉልልበበትትናና  ከከካካፒፒታታልል  ጋጋርር  በበማማጣጣመመርር  የየተተፈፈጠጠረረ    የየማማይይንንቀቀሳሳቀቀስስ  ሀሀብብትት  

‘‘’’rreeaall  pprrooppeerrttyy’’’’  ከከመመፈፈጠጠርር  AAንንፃፃርር  የየመመሬሬትት  ባባለለቤቤትትነነትት  የየመመንንግግሥሥትትናና  በበሕሕዝዝብብ  መመሆሆኑኑ  

EEንንቅቅፋፋትት  EEንንደደማማይይሆሆንን  የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  ድድንንጋጋጌጌ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንንንንምም  በበርርካካታታ  ፀፀሐሐፊፊዎዎችች  ‘‘’’RReeaall  

PPrrooppeerrttyy  rriigghhttss  iiss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  iinntteerreesstt  iinn  llaanndd  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  tthheerree  

ttoo””  በበማማለለትት  በበርርካካታታ  ጸጸሐሐፊፊዎዎችች  ይይገገልልጻጻሉሉ፡፡፡፡    በበገገጠጠርር  AAርርሶሶ  AAደደሩሩ  የየመመኖኖሪሪያያ  ቤቤትት  

የየሚሚሠሠራራበበትት  የየተተለለየየ  ቦቦታታ  //  የየጓጓሮሮ  ቦቦታታ//  ወወይይምም  ጎጎጆጆ  መመውውጫጫ  ቦቦታታ  በበማማለለትት  የየሚሚከከለለልልናና  

የየሚሚሰሰጥጥ  ሲሲሆሆንን  በበከከተተማማምም  ከከከከተተማማውው  ካካለለውው  ካካርርታታናና  ኘኘላላንን  በበመመነነሳሳትት  ለለግግለለሰሰብብ  መመኖኖሪሪያያ  

ቤቤትት፣፣  ለለቢቢሮሮ፣፣  ለለንንግግድድናና  ሪሪልልስስቴቴትት  IIንንቨቨስስትትመመንንትት  የየሚሚሆሆኑኑ  መመሬሬቶቶችች  ይይከከለለላላሉሉ፡፡፡፡    

ስስለለሆሆነነምም  ማማንንኛኛውውምም  IIትትየየጵጵያያዊዊ  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  ሕሕገገ  ወወለለድድ  ሰሰውው  በበሕሕጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  

በበተተፈፈቀቀደደለለትት  ቦቦታታ  ላላይይ  በበገገነነባባውው  ቋቋሚሚ  ንንብብረረትት  ወወይይምም  በበመመሬሬቱቱ  ላላይይ  ላላደደረረገገውው  ቋቋሚሚ  

መመሻሻሻሻልል  ሙሙሉሉ  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየንንብብረረቱቱ  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብቱቱ  

ምምንን  ምምንን  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  EEንንደደሚሚያያጠጠቃቃልልልል  በበሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  66  

ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  
  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  በበመመሬሬታታቸቸውው  ላላይይ  ላላደደረረጉጉትት  የየመመሻሻሻሻልልናና  በበገገጠጠርርናና  በበከከተተማማ  በበሕሕጋጋዊዊ  መመንንግግድድ  

በበመመሬሬትት  ላላይይ  የየተተፈፈሩሩ  ቋቋሚሚ  ንንብብረረቶቶችችናና  የየተተደደረረጉጉ  ቋቋሚሚ  መመሻሻሻሻሎሎችች  ላላይይ  ሙሙሉሉ  የየባባለለቤቤትትነነትት  

መመብብትት  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  ጥጥበበቃቃናና  EEውውቅቅናና  የየተተሰሰጠጠውው  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብናና  መመብብቱቱንን  

ማማክክበበርርናና  ማማስስከከበበርር  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  በበሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  የየመመጨጨረረሻሻውው  ፖፖራራግግራራፍፍ  EEናና  በበሕሕገገ  

መመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  66  መመካካከከልል  ልልዩዩነነትት  AAለለ  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  
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22..  በበህህገገ  ወወጥጥ  መመንንገገድድ  በበEEርርሻሻ  መመሬሬትት  ላላይይ  የየመመኖኖሪሪያያ  ቤቤትት  የየገገነነባባ  AAርርሶሶ  AAደደርር  ወወይይምም  

ከከመመንንግግሥሥትት  በበሊሊዝዝ  ሳሳይይከከራራይይ  ወወይይምም  በበነነፃፃ  ቦቦታታውውንን  በበይይዞዞታታ  EEንንዲዲይይዝዝ  ሳሳይይፈፈቀቀድድለለትት  

ለለከከተተማማነነትት  ከከተተከከለለለለ  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  ይይኖኖሩሩ  ከከነነበበሩሩ  AAርርሶሶ  AAደደሮሮችች  መመሬሬትት  ገገዝዝቶቶ  ቤቤትት  

የየገገነነባባ  ሰሰውው  በበሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  66  የየተተደደነነገገገገውው  መመብብትት  AAለለውው  

ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

33..  በበሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  በበመመሬሬትት  ላላይይ  የየተተደደረረገገ  ‘‘’’ቋቋሚሚ  መመሻሻሻሻልል’’’’  የየሚሚለለውው  በበመመሬሬትት  ላላይይ  

የየተተተተከከሉሉ  ረረዥዥምም  ዓዓመመትት  የየሚሚቆቆዩዩ  EEንንደደ  ወወይይራራ፣፣  ማማንንጎጎ፣፣  ብብርርቱቱካካንን  ቡቡናና  የየመመሳሳሰሰሉሉትትንን  

ያያጠጠቃቃልልላላልል??  ለለምምንን??  

  

33..55      መመንንግግሥሥትት  የየግግልል  ንንብብረረትት  ለለሕሕዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  ስስለለሚሚወወሰሰድድበበትት  ሁሁኔኔታታ  

የየግግልል  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል፡፡፡፡  

ሆሆኖኖምም  ይይኸኸ  መመብብትት  ምምንንምም  ዓዓይይነነትት  ገገደደብብ  የየማማይይደደረረግግበበትት  ፍፍፁፁምም  መመብብትት  AAይይደደለለምም  ሕሕገገ  

መመንንግግሥሥቱቱ  መመንንግግሥሥትት  የየAAንንድድንን  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ሰሰውው  ወወይይምም  የየሕሕግግ  ሰሰውው  ንንብብረረትት  

የየሚሚወወሰሰድድበበትት  //ቴቴኪኪንንግግ  ክክሎሎዝዝ//  ያያካካተተተተ  ነነውው፡፡፡፡    በበሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  44AA  ንንUUስስ  

AAንንቀቀጽጽ  88  መመንንግግሥሥትት  ለለሕሕዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኖኖ  ሲሲያያገገኘኘውው  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ካካሣሣ  

በበቅቅድድሚሚያያ  በበመመክክፈፈልል  የየግግልል  ንንብብረረትትንን  ለለመመውውሰሰድድ  EEንንደደሚሚችችልል  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  
  

የየሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  ሁሁለለትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነገገሮሮችችንን  የየያያዘዘ  ነነውው፡፡፡፡    

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  መመንንግግሥሥትት  የየAAንንድድንን  ግግለለሰሰብብ  ንንብብረረትት  ለለሌሌላላ  ግግለለሰሰብብ  ጥጥቅቅምም  EEናና  የየሌሌላላ  

ግግለለሰሰብብ  ፍፍላላጐጐትት  ለለማማሟሟላላትት  ለለመመውውሰሰድድ  የየማማይይችችልል  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡    መመንንግግሥሥትት  የየAAንንድድንን  

ግግለለሰሰብብ  ንንብብረረትት  የየሚሚወወስስደደውው    ለለሕሕዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኖኖ  ሲሲያያገገኘኘውው  ነነውው፡፡፡፡    ‘‘’’የየሕሕዝዝብብ  

ጥጥቅቅምም’’’’  ከከማማይይንንቀቀሳሳቀቀስስ  ንንብብረረትት  AAንንጻጻርር  በበቀቀጥጥታታ  ወወይይምም  በበተተዘዘዋዋዋዋሪሪ  መመንንገገድድ  ሕሕዝዝቦቦችች  

በበመመሬሬትት  ላላይይ  ያያላላቸቸውውንን  ተተጠጠቃቃሚሚነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥናና  ማማህህበበራራዊዊ  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ልልማማትትንን  

በበቀቀጣጣይይነነትት  ለለማማጎጎልልበበትት  AAግግባባብብ  ያያለለውው  AAካካልል  ለለከከተተማማ  መመዋዋቅቅራራዊዊ  ኘኘላላንን  ወወይይምም  በበልልማማትት  

EEቅቅድድ  መመሠሠረረትት  የየሕሕዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  ነነውው  ብብሎሎ  የየሚሚወወስስነነውው  መመሆሆኑኑ  በበሕሕግግ  ትትርርጉጉምም  

ተተሰሰጥጥቶቶበበታታልል፡፡፡፡    
  

ሁሁለለተተኛኛውው  መመንንግግሥሥትት  ለለሕሕዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  የየAAንንድድ  ሰሰውው  ንንብብረረትት  ሲሲወወስስድድ  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  

ካካሣሣ  መመክክፈፈልል  ያያለለበበትት  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  በበፌፌዴዴራራልልናና  በበAAዲዲስስ  AAበበባባ  AAስስተተዳዳደደርር  

AAንንድድ  ቤቤትት  ወወይይምም  ቋቋሚሚ  ንንብብረረትት  AAካካባባቢቢውው  ለለሕሕዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  ሲሲፈፈለለግግ  ካካሣሣ  የየሚሚከከፈፈልልበበትት  
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AAዋዋጅጅናና  ደደንንብብ፣፣  ያያወወጣጣ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግሥሥትት  ለለሕሕዝዝብብ  

ጥጥቅቅምም  ሲሲባባልል  የየመመሬሬትት  ይይዞዞታታ  የየሚሚለለቀቀቅቅበበትትናና  ካካሣሣ  የየሚሚከከፈፈልልበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  

445555//11999977  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    ይይህህንንንን  AAዋዋጅጅ  ለለማማስስፈፈጸጸምም  የየሚሚችችልል  ደደንንብብ  AAውውጥጥቷቷልል፡፡፡፡  

  የየካካሣሣ  AAከከፋፋፈፈሉሉምም  በበመመሬሬቱቱ  ላላይይ  የየሚሚገገኘኘውውንን  ንንብብረረትት  EEናና  በበመመሬሬቱቱ  ላላይይ  ላላደደረረገገውው  ቋቋሚሚ  

መመሻሻሻሻልል፣፣  

  AAርርሶሶ  AAደደሩሩ  ከከመመሬሬቱቱ  በበመመፈፈናናቀቀሉሉ  ምምክክንንያያትት  ለለደደረረሰሰበበትት  ጉጉዳዳትት  ለለማማካካካካስስ  የየሚሚችችልል  

የየመመፈፈናናቀቀያያ  ካካሣሣ  ክክፍፍያያ፣፣  

  የየከከተተማማ  ነነዋዋሪሪ  ከከሆሆነነ  መመጠጠኑኑ  በበከከተተማማውው  AAስስተተዳዳደደርር  የየሚሚወወሰሰንን  የየቤቤትት  መመምምሪሪያያ  ምምትትክክ  

ቦቦታታ  EEናና  የየንንብብረረቱቱንን  ግግምምትት  ጋጋርር  የየሚሚሰሰጠጠውው  መመሆሆኑኑንንናና  

  የየሊሊዝዝ  ዘዘመመኑኑ  ከከማማለለቁቁ  በበፊፊትት  መመሬሬቱቱ  ሲሲለለቀቀቅቅ  ለለቀቀሪሪውው  የየሊሊዝዝ  ዘዘመመንን  የየሚሚጠጠቀቀምምበበትት  

ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ምምትትክክ  ቦቦታታ  EEንንደደሚሚሰሰጠጠውው  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  445555//9977  ከከAAንንቀቀፅፅ  77  EEስስከከ  

AAንንቀቀፅፅ  88  ያያሉሉትትንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማየየትት  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

          ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየፌፌደደራራልልምም  ሆሆነነ  የየክክልልልል  መመንንግግስስትት  የየግግልል  ንንብብረረትት  የየባባለለቤቤትትነነትት  

መመብብትት  ጣጣልልቃቃ  መመግግባባትት  የየሚሚችችሉሉትት  ““ለለህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም””  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኖኖ  ሲሲያያገገኙኙትት  ብብቻቻ  

መመሆሆኑኑንንናና  ይይህህንንንንምም  ሲሲያያደደርርጉጉ  ለለንንብብረረቱቱ  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ካካሣሣ  የየመመክክፈፈልል  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ግግዴዴታታ  

ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ““የየህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም””  መመስስፈፈርርትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጥጥበበቃቃናና  

ዋዋስስትትናና  ከከሰሰጠጠውው  ከከግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ጋጋርር  መመመመዛዛዘዘንን  AAለለበበትት፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  

በበጥጥንንቃቃቄቄ  መመታታየየትትናና  መመመመርርመመርር  ያያለለበበትት  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  ቋቋሚሚ  ንንብብረረቶቶችችንን  

ለለህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  ሲሲባባልል  የየሚሚወወስስድድበበትት  EEናና  ይይዞዞታታ  የየሚሚያያስስለለቅቅቅቅበበትት  ሁሁኔኔታታ  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  

445555//9977  ትትርርጉጉምም  የየሰሰጠጠበበትት  ሲሲሆሆንን  በበትትርርጉጉሙሙ  ውውስስጥጥ--    

  ይይዞዞታታውውናና  ንንብብረረቱቱ  መመለለቀቀቁቁ  ለለቀቀጥጥታታ  ህህዝዝቦቦችች  በበመመሬሬትት  ላላይይ  ያያላላቸቸውውንን  ተተጠጠቃቃሚሚነነትት  

የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  ሲሲሆሆንን  ወወይይምም  

  ይይዞዞታታውውናና  ንንብብረረቱቱ  መመለለቀቀቁቁ  በበተተዘዘዋዋዋዋሪሪ  መመንንገገድድ  ህህዝዝቦቦችች  በበመመሬሬትት  ላላይይ  ያያላላቸቸውውንን  

ተተጠጠቃቃሚሚነነትት  የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  ሲሲሆሆንንናና  

  ይይዞዞታታውውናና  ንንብብረረቱቱ  መመለለቀቀቁቁ  ማማህህበበራራዊዊ  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ልልማማትትንን  በበቀቀጣጣይይነነትት  የየሚሚያያጎጎለለብብትት  

AAግግባባብብ  ባባለለውው  AAካካልል  በበEEቅቅድድናና  በበፕፕላላንን  ተተደደግግፎፎ  የየፀፀደደቀቀ  ሆሆኖኖ  ሲሲገገኝኝ  EEንንደደሆሆነነ  በበAAዋዋጅጅ  

ቁቁጥጥርር  445555//9977  AAንንቀቀፅፅ  22  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  55  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    
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ስስለለዚዚህህ  ንንብብረረቱቱ  AAስስቀቀድድሞሞ  በበተተዘዘጋጋጀጀውው  EEቅቅድድናና  ፕፕላላንን  መመሠሠረረትት  ለለህህዝዝብብ  ጠጠቃቃሚሚ  ናናቸቸውው  

ተተብብለለውው  የየተተያያዙዙ  ሥሥራራዎዎችችንን  ለለመመሥሥራራትት  AAስስፈፈላላጊጊ  መመሆሆኑኑንን  ማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚጠጠይይቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየAAንንድድንን  ሰሰውው  ንንብብረረትት  ማማለለትት  ቤቤትት  ጎጎረረቤቤቱቱ  የየተተሻሻለለናና  ያያማማረረ  ቤቤትት  ለለመመስስራራትት  

ስስለለጠጠየየቀቀ  ብብቻቻ  መመንንግግስስትት  ንንብብረረቱቱንን  ለለመመውውሰሰድድ  AAይይችችልልምም፡፡፡፡  መመንንግግስስትት  የየAAንንድድንን  ሰሰውው  

የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ጣጣልልቃቃ  የየሚሚገገባባውው  የየንንብብረረቱቱ  መመወወሰሰድድ  የየከከተተማማውውንን  ወወይይምም  የየAAካካባባቢቢውውንን  

ማማህህበበራራዊዊናና  IIኮኮኖኖሚሚ  ልልማማትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየተተያያዘዘውው  EEቅቅድድናና  ፕፕሮሮግግራራምም  ለለማማስስፈፈፀፀምም  ምምቹቹ  

ሁሁኔኔታታንን  የየሚሚፈፈጥጥርርናና  የየህህዝዝብብ  ጥጥቅቅምም  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚቻቻልል  መመሆሆኑኑንን  ከከግግንንዛዛቤቤ  ውውስስጥጥ  

በበማማስስገገባባትት  መመሆሆንን  EEንንደደሚሚገገባባውው  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  88  ድድንንጋጋጌጌ  

ለለማማስስፈፈፀፀምም  ከከወወጣጣውው  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  445555//9977  የየሚሚደደነነግግጉጉ  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  

11..  ለለንንብብረረቱቱ  የየሚሚከከፈፈለለውው  ካካሣሣ  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ካካሣሣ  ማማለለትት  ምምንን  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

22..  በበክክልልላላችችሁሁ  የየክክልልሉሉ  መመንንግግስስትት  AAንንድድንን  ቦቦታታናና  ቤቤትት  ለለልልማማትት  ሥሥራራ  ሲሲወወስስድድ  ካካሣሣ  

ለለመመክክፈፈልል  የየሚሚያያስስችችለለውው  ክክልልላላዊዊ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  AAለለንን??  

33..  በበAAካካባባቢቢያያችችሁሁ  በበመመንንግግስስትት  ለለተተወወሰሰደደ  ንንብብረረትት  ካካሣሣ  በበAAይይነነትትናና  በበገገንንዘዘብብ  የየሚሚከከፈፈልልበበትትንን  

ሁሁኔኔታታ  የየሚሚደደነነግግግግ  የየክክልልልል  ህህግግ  ወወይይምም  የየከከተተማማ  AAስስተተዳዳደደርር  ደደንንብብ  AAለለንን??  

44..  ምምትትክክ  የየEEርርሻሻ  ቦቦታታ  ወወይይምም  ምምትትክክ  የየቤቤትት  መመስስሪሪያያ  ቦቦታታ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ዋዋስስትትናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

55..  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  ለለመመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታነነትትናና  

መመሬሬትትንን  የየመመጠጠቀቀምም  መመብብትት  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  ሰሰጥጥቷቷልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

ማማጠጠቃቃለለያያ  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  EEናና  መመሬሬትት  ባባለለይይዞዞታታናና  የየመመሬሬትት  

ተተጠጠቃቃሚሚ  የየመመሆሆንን  መመብብትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  EEውውቅቅናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጡጡ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  

ያያካካተተተተ  መመሆሆኑኑንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  4400  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማየየትት  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ስስለለ  ይይዞዞታታ፣፣  ስስለለ  AAላላባባ  ጥጥቅቅምም፣፣  ስስለለ  መመያያዣዣ  EEናና  ስስለለ  

ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  የየተተደደነነገገጉጉ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ሌሌሎሎችች  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ከከዚዚህህ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችችናና  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  3377  ከከተተደደነነገገገገውው  ፍፍትትህህ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ጋጋርር  

ባባገገናናዘዘበበ  መመንንገገድድ  መመተተርርጎጎምምናና  ሥሥራራ  ላላይይ  በበማማዋዋልል  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  1133//11//  

የየተተደደነነገገገገውውንን  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታቸቸውውንን  መመወወጣጣትት  



105 
 

AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  EEናና  የየመመሬሬትት  ይይዞዞታታናና  ተተጠጠቃቃሚሚነነትት  መመብብትት  

ጋጋርር  ተተያያያያዥዥነነትት  ያያላላቸቸውው  በበርርካካታታ  ጉጉዳዳዮዮችች  EEንንደደየየባባህህሪሪያያቸቸውውናና  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ግግብብናና  

ዓዓላላማማ  ሊሊያያሣሣካካ  በበሚሚችችልል  መመንንገገድድ  EEልልባባትት  በበመመስስጠጠትት  ፈፈጣጣንንናና  ቀቀጣጣይይነነትት  ያያለለውው  የየIIኮኮኖኖሚሚ  

EEድድገገትት  ለለማማስስመመስስዝዝገገብብ  ከከፍፍተተኛኛ  AAስስተተዋዋፅፅOO  ያያለለውውንን  ለለግግልል  ንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  

ተተገገቢቢውውንን  ጥጥበበቃቃ  መመስስጠጠትት  EEናና  የየሚሚፈፈጠጠሩሩ  ችችግግሮሮችችንን  በበተተፋፋጠጠነነ  ሁሁኔኔታታ  መመፍፍታታትት  

ይይጠጠበበቅቅብብናናልል፡፡፡፡  

ምEራፍ Aራት 

በውርስ ህግ የህገመንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች 
44..11  ንንብብረረትትንን  የየማማውውረረስስ  መመብብትት  በበጠጠቅቅላላላላውው  

  

የየሰሰውው  ልልጅጅ  ንንብብረረቱቱንን  የየማማውውረረስስ  መመብብትት  የየህህግግ  ጥጥበበቃቃናና  ዋዋስስትትናና  ከከተተሰሰጠጠውው  ረረዥዥምም  

ዘዘመመንን  ተተቆቆጥጥሯሯልል፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  ንንብብረረቱቱንን  በበውውርርስስ  የየማማስስተተላላለለፍፍ  መመብብትት  ዋዋስስትትናና  ጥጥበበቃቃ  ያያገገኘኘውው  

በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ነነውው  ወወይይስስ  ከከሌሌሎሎችች  ህህጎጎችች  የየሚሚለለውው  ነነጥጥብብ  በበሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  AAከከራራካካሪሪ  

ነነጥጥብብናና  ዳዳኞኞችችምም  የየሚሚለለያያዩዩበበትት  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡    
  

በበIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበAAገገራራችችንን  ይይኸኸ  AAከከራራካካሪሪ  ነነጥጥብብ  ሊሊሆሆንን  በበማማይይችችልልበበትት  

ሁሁኔኔታታ  ግግልልፅፅ  ምምላላሽሽ  ሰሰጥጥቷቷልል፡፡፡፡  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  EEናና  ንንUUስስ  

AAንንቀቀፅፅ  77  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነ  ሰሰውው  ንንብብረረቱቱንን  የየመመሸሸጥጥ  የየማማውውረረስስ  የየመመሸሸጥጥ  የየመመለለወወጥጥናና  

በበሌሌላላ  መመንንገገድድ  የየማማስስተተላላለለፍፍ  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለንንብብረረትት  

ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሰሰጠጠውው  የየንንብብረረቱቱ  ባባለለቤቤትት  በበህህይይወወትት  ዘዘመመኑኑ  ባባለለበበትት  

ጊጊዜዜ  EEንንዲዲሸሸጥጥ  EEንንዲዲለለወወጥጥናና  ለለሦሦስስተተኛኛ  ወወገገንን  EEንንዲዲያያስስተተላላለለፍፍ  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  ባባለለቤቤቱቱ  በበሞሞትት  

በበሚሚለለይይበበትት  ጊጊዜዜ  በበመመውውረረስስ  ለለማማስስተተላላለለፍፍ  ያያለለውውንን  መመብብትት  ጭጭምምርር  ነነውው፡፡፡፡    
  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  4400  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  EEናና  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  77  የየተተረረጋጋገገጠጠውው  

የየማማውውረረስስ  መመብብትት  EEንንዴዴትት  ይይተተረረጎጎማማልል  የየሚሚለለውው  መመታታየየትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  በበAAገገራራችችንን  የየህህግግ  

ሥሥርርዓዓትት  የየሟሟችች  ውውርርስስ      

  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  ያያለለ  ኑኑዛዛዜዜ  

  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  በበኑኑዛዛዜዜ  

  በበከከፊፊልል  በበኑኑዛዛዜዜናና  በበከከፊፊልል  ያያለለ  ኑኑዛዛዜዜ  
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ሊሊደደረረግግ  የየሚሚችችልል  መመሆሆኑኑ  በበፍፍትትሐሐብብሄሄርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  882299  በበግግልልፅፅ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

ስስለለዚዚህህ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEውውቅቅናና  EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየተተሰሰጠጠውው  በበሦሦስስቱቱ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  

የየትትኛኛውው  ነነውው??  የየሚሚለለውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ዓዓላላማማናና  ግግብብ  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  መመተተርርጎጎምምናና  

የየባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  በበማማያያጣጣብብብብ  መመንንገገድድ  ሥሥራራ  ላላይይ  ማማዋዋልል  ይይገገባባልል፡፡፡፡      

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  

AAንንድድ  ሰሰውው  EEሱሱ  ከከሞሞተተ  በበኃኃላላ  ስስለለ  ንንብብረረቱቱ  ሁሁኔኔታታ  የየመመወወሰሰንን  ተተፈፈጥጥሯሯዊዊናና  ህህግግ  መመንንግግስስታታዊዊ  

መመብብትት  AAለለውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??    

  

  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  በበIIትትዮዮጵጵያያናና  ህህገገ  መመንንግግስስትት፣፣    

የየውውርርስስ  ህህግግ  AAመመጣጣጥጥናና  EEድድገገትት  ከከግግልል  ንንብብረረትት  AAመመጣጣጥጥናና  EEድድገገትት  ጋጋርር  የየጠጠበበቀቀ  ግግኑኑኝኝነነትት  

EEንንዳዳለለውው  ከከላላይይ  ተተገገልልፆፆልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነጥጥብብ  ተተነነስስተተንን  በበIIትትዮዮጵጵያያ  የየነነበበረረውውንንናና  

AAሁሁንን  ያያለለውውንን  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ስስንንመመረረምምርር፣፣  በበፊፊትትምም  ጊጊዜዜ  ሆሆነነ  AAሁሁንን፣፣  AAገገሪሪቱቱ  AAንንድድ  

የየወወጥጥ  የየሆሆነነ  የየAAወወራራረረሥሥ  ሥሥርርዓዓትት  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  የየሌሌሏሏትት  መመሆሆኑኑንን  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

IIትትዮዮጵጵያያ  የየተተለለያያዩዩ  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  ባባህህልልናና  ልልማማዳዳዊዊ  ደደንንቦቦችች፣፣  የየተተለለያያዩዩ  ሀሀይይማማኖኖቶቶችች  

የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችችናና  በበዘዘመመናናዊዊ  መመልልክክ  የየተተቀቀረረፅፅ  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  ጎጎንን  

በበጎጎንን  ተተፈፈፃፃሚሚ  ለለማማድድረረግግ  የየተተለለያያዩዩናና  በበርርካካታታ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  በበልልምምድድናና  በበህህግግ  

EEውውቅቅናና  የየሰሰጠጠችች  AAገገርር  ናናትት፡፡፡፡    
  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየAAገገሪሪቱቱ  ያያወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  በበመመወወሰሰንን  ረረገገድድ  ያያሣሣደደረረውውንን  AAስስተተዋዋፅፅOO  

ለለመመረረዳዳትት  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሲሲሠሠራራባባቸቸውው  የየኖኖሩሩናና  EEየየተተሠሠራራባባቸቸውው  ያያሉሉ  የየሟሟችች  ውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  

ደደንንቦቦችች  በበሶሶስስትት  የየተተለለያያዩዩ  ታታሪሪካካዊዊ  ወወቅቅቶቶችች  AAንንፃፃርር  መመመመርርመመርር  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  EEነነርርሱሱምም፣፣    

••  11995522  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  የየሟሟችች  ውውርርስስ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ላላይይ  

ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየነነበበራራቸቸውው  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች፣፣  

••  11995522  ዓዓ..ምም  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ከከወወጣጣ  በበኃኃላላ  EEስስከከ  ነነሐሐሴሴ11998877  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  

የየነነበበራራቸቸውው  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችችናና  

••  ከከነነሐሐሴሴ  ወወርር  11998877  ዓዓ..ምም  በበኃኃላላ  በበAAገገሪሪቱቱ  EEየየተተሠሠራራባባቸቸውው  ያያሉሉ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  

ናናቸቸውው፡፡፡፡    
  

ሀሀ..  11995522  በበፊፊትት  የየነነበበሩሩ  ያያወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች፣፣    
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11995522  ዓዓ..ምም  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  በበAAገገሪሪቱቱ፣፣  የየሟሟችች  ውውርርስስ  የየሚሚኖኖሩሩበበትትንን  

ማማህህበበረረሰሰብብ  ልልምምድድናና  ባባህህላላዊዊ  ደደንንቦቦችች፣፣  የየክክርርስስትትናና  ሀሀይይማማኖኖትት  ተተፅፅEEኖኖ  ያያለለበበትትንን  

የየፍፍትትሐሐነነገገስስትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  EEናና  የየሼሼሪሪዓዓ  ህህግግንን  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ፣፣  የየተተለለያያየየ  

ይይዘዘትት  ባባህህሪሪናና  ውውጤጤትት  የየነነበበራራቸቸውው  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  EEንንደደነነበበሩሩ  በበዚዚህህ  መመስስክክ  

የየተተጠጠኑኑ  ጥጥናናቶቶችች  ያያሣሣያያሉሉ፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ፀፀድድቆቆ  ሥሥራራ  ላላይይ  ከከመመዋዋሉሉ  በበፊፊትት  

ባባህህላላዊዊናና  ልልማማዳዳዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች፣፣  የየፍፍትትሐሐነነገገስስቱቱ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  EEናና  የየሼሼሪሪዓዓ  

የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  ጎጎንንበበጎጎንን  ይይሠሠራራባባቸቸውውናና  ህህጋጋዊዊ  ውውጤጤትትምም  የየነነበበራራቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  

EEንንረረዳዳለለንን፡፡፡፡    
  

ለለ..  የየፍፍትትሐሐብብሄሄርር  ህህጉጉ  ከከታታወወጀጀ  በበኋኋላላ  የየነነበበሩሩ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች፣፣    

ህህግግ  AAውውጭጭውው  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉንን  ሲሲያያውውጅጅ፣፣  በበAAገገሪሪቱቱ  AAንንድድናና  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  የየAAወወራራረረስስ  

ሥሥርርዓዓትትናና  የየውውርርስስ  ህህግግ  EEንንዲዲኖኖርር  በበማማሰሰብብ  ስስለለውውርርስስ  ዝዝርርዝዝርር  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  AAውውጇጇልል፡፡፡፡  

ህህግግ  AAውውጪጪምም  በበAAገገሪሪቱቱ  ያያሉሉ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ብብቻቻ  የየማማስስፈፈፀፀምም  ፍፍላላጎጎትት  የየነነበበረረውው  መመሆሆኑኑንን፣፣  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  

33334477  AAንንቀቀፅፅ  11  ““ግግልልፅፅ  የየሆሆነነ  ተተቃቃራራኒኒ  ድድንንጋጋጌጌ  ከከሌሌለለ  በበቀቀርር  በበዚዚህህ  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  

ውውስስጥጥ  የየተተመመለለከከቱቱ  ጉጉዳዳዮዮችች  ከከዚዚህህ  በበፊፊትት  በበልልምምድድ  ወወይይምም  ተተፅፅፈፈውው  ይይሠሠራራባባቸቸውው  የየነነበበሩሩ  

ደደንንቦቦችች  ሁሁሉሉ  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  ስስለለተተተተካካ  ተተሽሽረረዋዋልል””  በበማማለለትት  በበግግልልፅፅ  በበማማስስቀቀመመጥጥ፣፣  

የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  AAስስመመልልክክቶቶ  ሲሲሠሠራራባባቸቸውው  የየነነበበሩሩ፣፣  ልልማማዳዳዊዊ  ደደንንቦቦችች  ሀሀይይማማኖኖታታዊዊ  

ህህግግጋጋትትናና  የየተተሻሻሩሩናና  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየተተተተኩኩ  መመሆሆኑኑንን  AAውውጇጇልል፡፡፡፡  በበወወቅቅቱቱ  የየነነበበረረውው  

ህህግግ  AAውውጭጭ  AAንንድድ  ወወጥጥነነትትናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ያያለለውው  AAንንድድ  የየውውርርስስ  ህህግግ  EEንንዲዲኖኖርር  በበማማሰሰብብ  

AAንንድድ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ለለማማስስፈፈንን  የየሞሞከከረረ  ቢቢሆሆንንምም  ይይህህንንንን  ህህግግ  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  

AAልልቻቻለለምም፡፡፡፡    
  

ምምክክንንያያቱቱምም  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበሁሁሉሉምም  ማማህህበበረረሰሰብብ  

ተተቀቀባባይይነነትት  AAለለማማግግኝኝታታቸቸውውናና  የየተተለለያያዩዩ  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ከከመመጣጣ  በበኃኃላላ  

ባባህህላላቸቸውውንንናና  ልልማማዳዳዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦቻቻቸቸውውንን  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  የየሟሟችችንን  የየAAወወራራረረስስ  

ሥሥርርዓዓትት  ተተፈፈፃፃሚሚ  ማማድድረረግግ  መመቀቀጠጠላላቸቸውው  መመንንግግስስቱቱምም  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉንን  ከከዳዳርር  

EEስስከከዳዳርር  ተተፈፈፃፃሚሚ  ለለማማድድረረግግ  AAቅቅምም  ያያልልነነበበረረውው  በበመመሆሆኑኑናና  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  6622//11993366  

የየተተቋቋቋቋሙሙትት  የየሸሸሪሪዓዓ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ሙሙስስሊሊሙሙ  ህህብብረረተተሰሰብብ  ባባቀቀረረበበውው  AAቤቤቱቱታታ  መመሠሠረረትት  

የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ፀፀድድቆቆ  ሥሥራራ  ላላይይ  ከከዋዋለለ  በበኃኃላላ  በበሸሸሪሪዓዓ  መመሠሠረረትት  የየሙሙስስሊሊሙሙንን  
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ህህብብረረተተሰሰብብ  የየጋጋብብቻቻ፣፣  የየልልጆጆችች  AAስስተተዳዳደደግግ፣፣  የየዋዋቅቅፍፍ  ስስጦጦታታናና  የየውውርርስስ  ጉጉዳዳይይ  ዳዳኝኝነነትት  

ማማየየታታቸቸውውንን  EEንንዲዲቀቀጥጥሉሉ  በበፍፍትትህህ  ሚሚኒኒስስትትርር  በበተተፃፃፈፈ  ደደብብዳዳቤቤ  መመሠሠረረትት  ሥሥራራቸቸውውንን  

ያያለለማማቋቋረረጥጥ  መመቀቀጠጠላላቸቸውውንን  ስስናናይይ  ህህግግ  AAውውጭጭውው  AAንንድድ  ወወጥጥ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  

ለለመመዘዘርርጋጋትት  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  33334477  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  11  ያያወወጀጀውው  ግግልልፅፅ  ድድንንጋጋጌጌ፣፣  

በበAAገገሪሪቱቱ  ያያወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ምምንንምም  AAይይነነትት  ተተግግባባራራዊዊ  ለለውውጥጥ  ያያላላስስከከተተለለ  መመሆሆኑኑንን  

ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  11995522  ዓዓ..ምም  የየII..ፊፊ..ድድ..ሪሪ..  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ሥሥራራ  ላላይይ  EEስስከከ  

ዋዋለለበበትት  ነነሐሐሴሴ  11998877  ዓዓ..ምም  ድድረረስስ፣፣  በበIIትትዮዮጵጵያያ  የየሟሟችች  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  

EEንንደደየየሁሁኔኔታታውው  ውውርርስስ  ልልማማዳዳዊዊ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችችንን፣፣  የየሽሽሪሪዓዓ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችችንንናና  

የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ድድንንጎጎጌጌዎዎችች  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  ሲሲፈፈፀፀምም  የየቆቆየየ  መመሆሆኑኑ  

የየሚሚያያከከራራክክርር  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  
  

          ሰሰለለዚዚህህ  ሁሁለለተተኛኛውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ዘዘመመንን  መመንንግግስስትት  በበግግልልፅፅ  

ድድንንጋጋጌጌ  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ህህግግ  ደደንንቦቦችች  ውውጭጭ  ያያሉሉትትንን  ልልማማዳዳዊዊናና  ሀሀይይማማኖኖታታዊዊ  

የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  የየሻሻረረበበትትናና  ህህጋጋዊዊ  EEውውቅቅናና  የየነነሣሣበበትት  በበተተግግባባርር  ግግንን  የየሟሟችች  ውውርርስስ  

ባባህህላላዊዊናና  ልልማማዳዳዊዊ  ደደንንቦቦችች  በበሸሸሪሪዓዓ  EEናና  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

ሲሲፈፈፀፀምም  የየኖኖረረበበትት  የየEEድድገገትት  ደደርርጃጃ  EEንንደደሆሆነነ  ለለማማየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ይይኸኸ  ዘዘመመንን  ህህግግ  AAውውጭጭውው  

በበመመርርህህ  ደደረረጃጃ  ያያወወጀጀውው  ድድንንጋጋጌጌ  በበወወረረቀቀትት  ላላይይ  ንንድድፍፍ  ሀሀሳሳብብ  ብብቻቻ  ሆሆኖኖ  የየቀቀረረበበትት  

ህህብብረረተተሰሰቡቡ  ደደግግሞሞ  ልልማማዳዳዊዊናና  ሀሀይይማማኖኖታታዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችችንን  ተተግግባባራራዊዊ  በበማማድድረረግግ  

የየህህግግ  AAውውጭጭውውንን  AAንንድድናና  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  የየመመዘዘርርጋጋትት  ፍፍላላጎጎትት  ማማህህበበራራዊዊ  

ተተቀቀባባይይነነትትናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሌሌለለውው  መመሆሆኑኑንን  በበተተግግባባርር  ያያሣሣየየበበትት  ዘዘመመንን  ነነውው፡፡፡፡  

  

ሐሐ..  የየAAወወራራረረሥሥ  ሥሥርርዓዓትት  በበIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት    

  ስስለለ  IIትትዮዮጵጵያያ  የየAAወወራራረረስስ  ስስርርዓዓትት  ስስናናነነሳሳ  በበሶሶስስተተኛኛ  ደደረረጃጃ  የየሚሚታታየየውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  

ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ፀፀድድቆቆ  ስስራራ  ላላይይ  ከከዋዋለለ  በበኋኋላላ  ያያለለውው  

የየAAወወራራረረስስ  ስስርርዓዓትት  ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየግግልል  መመብብቶቶችችንን  በበተተመመለለከከተተ  የየሚሚነነሱሱ  ክክርርክክሮሮችች  

በበተተከከራራካካሪሪዎዎቹቹ  ፈፈቃቃድድ  በበባባህህላላዊዊ  ወወይይምም  ኃኃይይማማኖኖታታዊዊ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየመመዳዳኘኘትት  መመብብትትንን  

በበAAንንቀቀጽጽ  3344  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  55  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  

ምምክክርርቤቤትትናና  የየክክልልልል  ምምክክርርቤቤትት  ለለህህገገመመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  3344  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  55  መመሠሠረረትት  

የየሀሀይይማማኖኖትት  EEናና  የየባባህህልል  ፍፍርርድድቤቤቶቶችችንን  ሊሊያያቋቋቁቁሙሙ  ወወይይምም  EEውውቅቅናና  ሊሊሰሰጡጡ  EEንንደደሚሚችችሉሉ  

ከከመመደደንንገገጉጉምም  በበላላይይ  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  ከከመመጽጽደደቁቁ  በበፊፊትት  EEውውቅቅናና  AAግግኝኝተተውው  ሲሲሰሰራራባባቸቸውው  የየነነበበሩሩ  
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የየኃኃይይማማኖኖትትናና  የየባባህህልል  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  መመሰሰረረትት  EEውውቅቅናና  AAግግኝኝተተውው  የየሚሚደደራራጅጅ  

መመሆሆኑኑንን  በበAAንንቀቀጽጽ  7788  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  55  በበግግልልጽጽ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  መመሰሰረረትት  የየፌፌዴዴራራልል  

ሼሼሪሪዓዓ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  118888//11999922  መመሠሠረረትት  ተተጠጠናናክክሮሮ  ስስራራውውንን  የየቀቀጠጠለለ  ሲሲሆሆንን  

ክክልልሎሎችችንን  የየክክልልልል  ሸሸሪሪዓዓ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችችንን  የየማማጠጠናናከከሪሪያያ  AAዋዋጆጆችችንን  በበማማወወጅጅ  ስስራራቸቸውውንን  

EEንንዲዲቀቀጥጥሉሉ  AAድድርርገገዋዋልል፡፡፡፡  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስንንመመዝዝነነውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ፀፀድድቆቆ  ሥሥራራ  ላላይይ  ከከዋዋለለበበትት  ነነሐሐሴሴ  11  ቀቀንን  11998877  ዓዓ..ምም  ጀጀምምሮሮ  በበIIትትዮዮጵጵያያ  

ባባህህላላዊዊናና  ልልማማዳዳዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች፣፣  ሀሀይይማማኖኖታታዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

EEውውቅቅናናናና  ጥጥበበቃቃ  AAግግኝኝተተውው  ከከፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጐጐንንበበጐጐንን  

EEየየተተተተገገበበሩሩ  ይይገገኛኛሉሉ፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  AAሁሁንን  ያያለለውው  የየAAወወራራረረስስ  ስስርርዓዓቶቶችች  ስስንንመመለለከከትት  ሁሁለለትት  

መመሠሠረረታታዊዊ  EEናና  ልልዩዩ  ባባህህሪሪያያትት  ያያሉሉትት  ነነውው፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  

EEውውቅቅናናናና  ጥጥበበቃቃ  በበተተሰሰጣጣቸቸውው  

  ባባሕሕላላዊዊናና  ልልማማዳዳዊዊ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  

  ሀሀይይማማኖኖታታዊዊ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችችናና  

  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሠሠረረትት  የየሚሚፈፈፀፀሙሙ    

የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየወወሰሰዳዳቸቸውውንን  መመሠሠረረታታዊዊ  EEርርምምጃጃዎዎችች  ስስንንመመለለከከትት  

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየተተለለያያዩዩ  AAይይነነትት  ባባህህሪሪ  EEናና  ውውጤጤትት  ያያላላቸቸውው  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርAAቶቶችች  

በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ተተግግባባራራዊዊ  EEየየሆሆኑኑ  መመሆሆናናቸቸውው  ሲሲሆሆንን፣፣  ሁሁለለተተኛኛውው  በበሟሟችች  የየውውርርስስ  

AAወወራራረረስስ  ሒሒደደትት  ሥሥርርዓዓትት  ሲሲፈፈፀፀምም  የየሚሚነነሱሱ  ክክርርክክሮሮችች  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ያያላላቸቸውውንን  የየAAወወራራረረስስ  

ደደንንቦቦችች  የየመመምምረረጥጥ  መመብብትት  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  የየተተከከራራካካሪሪዎዎችች  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  EEዚዚህህ  ላላይይ  

መመታታየየትት  ያያለለበበትት  ከከተተከከራራካካሪሪዎዎቹቹ  AAንንደደኛኛውው  በበልልማማዳዳዊዊ  ወወይይምም  ሀሀይይማማኖኖታታዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  

ደደንንቦቦችች  መመሰሰረረትት  ለለመመዳዳኘኘትት  ፈፈቃቃደደኛኛ  ካካልልሆሆነነ  ጉጉዳዳዩዩ  በበፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ህህግግ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሰሰረረትት  የየሚሚፈፈፀፀምም  መመሆሆኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡  ዜዜጐጐችች  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህጉጉንን  የየውውርርስስ  

ደደንንቦቦችች  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሚሚያያስስቀቀሩሩትት  ጉጉዳዳዩዩ  በበባባህህላላዊዊ  ወወይይምም  ኃኃይይማማኖኖታታዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንብብ  

EEንንዲዲፈፈፀፀምም  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  ሲሲስስማማሙሙናና  ፈፈቃቃደደኛኛ  ሲሲሆሆኑኑ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  

  

44..22..11  የየተተለለያያየየ  AAይይነነትትናና  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  መመኖኖራራቸቸውው  ያያለለውው  ጠጠንንካካራራናና  ደደካካማማ  

ጐጐንን  
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ከከላላይይ  EEንንደደተተገገለለፀፀውው  በበAAገገሪሪቱቱ  AAንንድድ  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ኖኖሮሮ  

የየማማያያውውቅቅ  ሲሲሆሆንን  AAንንድድናና  ወወጥጥነነትት  ያያለለውው  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመዘዘርርጋጋትት  የየተተደደረረገገውው  

ሙሙከከራራምም  ተተግግባባራራዊዊ  ውውጤጤትት  AAላላስስገገኘኘምም፡፡፡፡  ይይህህምም  በበመመሆሆኑኑናና  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  ባባህህልልንን፣፣  

ሃሃይይማማኖኖትትንን  መመሰሰረረትት  ለለሚሚያያደደርርጉጉ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  EEውውቅቅናናናና  ጥጥበበቃቃ  ሰሰጥጥቷቷልል፡፡፡፡  ይይህህምም  

ዜዜጐጐችች  በበፈፈቃቃዳዳቸቸውውናና  በበፍፍላላጎጎታታቸቸውው  የየህህብብረረተተሰሰባባቸቸውው  ባባህህላላዊዊ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  ወወይይምም  

ኃኃይይማማኖኖታታዊዊ  የየውውርርስስ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሰሰረረትት  የየሟሟችች  ውውርርስስ  የየሚሚያያስስፈፈፅፅሙሙበበትት  EEድድልል  

የየሚሚሰሰጥጥ  በበመመሆሆኑኑ፣፣  ዜዜጐጐችች  የየግግልል  ጉጉዳዳያያቸቸውው  በበመመረረጡጡትት  መመንንገገድድ  የየመመጠጠየየቅቅናና  የየመመዳዳኘኘትት  

መመብብታታቸቸውውንን  ያያረረጋጋግግጣጣልል፡፡፡፡  ይይኸኸ  ሊሊመመሰሰገገንን  የየሚሚገገባባውው  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጠጠንንካካራራ  ጎጎንን  

EEንንደደሆሆነነ  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ከከAAንንድድ  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ስስርርዓዓቶቶችች  በበAAንንዲዲትት  AAገገርር  

ውውስስጥጥ  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  ሲሲሞሞከከርር  የየAAንንዱዱ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ደደንንቦቦችች  ከከሌሌላላውው  

የየሚሚለለያያዩዩበበትት  ሰሰፊፊ  ሁሁኔኔታታ  ስስለለሚሚኖኖርርናና  ከከሚሚችች  ወወራራሾሾችች  መመካካከከልል  የየተተወወሰሰኑኑትትንን  በበAAንንደደኛኛውው  

የየAAወወራራረረስስ  ስስርርዓዓትት  ሌሌሎሎቹቹ  ደደግግሞሞ  በበሌሌላላ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  መመሰሰረረትት  የየሟሟችች  ውውርርስስ  

EEንንዲዲፈፈፀፀምም  ለለማማድድረረግግ  የየየየበበኩኩላላቸቸውውንን  ጥጥያያቄቄ  ስስለለሚሚያያቀቀርርቡቡናና  በበሌሌሎሎችች  ምምክክንንያያቶቶችች  

የየሚሚፈፈጠጠረረውው  የየተተለለያያዩዩ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችችናና  የየAAፈፈፃፃፀፀምም  ግግጭጭትት  ምምክክንንያያትት  የየሚሚፈፈጠጠሩሩ  ችችግግሮሮችች  

AAሉሉ፡፡፡፡  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ያያላላቸቸውው  ባባህህላላዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ብብዛዛታታቸቸውውንን፣፣  

ይይዘዘታታቸቸውውንን  ለለመመለለየየትት  የየሚሚያያስስችችልል  ወወጥጥ  ጥጥናናትት  ባባለለመመደደረረጉጉ  በበEEርርግግጠጠኘኘነነትት  ብብዛዛታታቸቸውውንን፣፣  

ይይዘዘታታቸቸውውንንናና  የየAAፈፈፃፃፀፀምም  ሒሒደደታታቸቸውውንን  ከከሌሌሎሎችች  ኃኃይይማማኖኖታታዊዊናና  የየፍፍታታብብሔሔርር  ህህግግ  የየውውርርስስ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  በበማማነነፃፃፀፀርር  ለለመመግግለለጽጽ  AAይይቻቻልልምም፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም  የየተተለለያያዩዩ  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  

ጎጎሳሳዎዎችችናና  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  የየየየራራሳሳቸቸውው  ባባህህላላዊዊ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  EEንንዳዳላላቸቸውውናና  

EEነነዚዚህህምም  በበይይዘዘትትምም  ሆሆነነ  በበAAፈፈፃፃፀፀምም  የየተተለለያያየየ  ይይዘዘትትናና  ባባህህሪሪ  EEንንዳዳላላቸቸውው  በበተተለለያያየየ  ጊጊዜዜ  

ከከተተደደረረጉጉ  AAጫጫጭጭርር  የየዳዳሰሰሳሳ  ጥጥናናቶቶችች  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ተተግግባባራራዊዊ  EEየየሆሆኑኑ  ባባሉሉ  የየባባህህልል  AAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  መመካካከከልል  

ያያለለውው  ልልዩዩነነትትናና  AAንንድድነነትት  EEንንደደዚዚሁሁምም  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ባባህህላላዊዊ  የየውውርርስስ  AAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  

EEየየተተሰሰራራባባቸቸውው  ካካሉሉትት  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  EEናና  የየሸሸሪሪዓዓ  የየውውርርስስ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ያያላላቸቸውውንን  

AAንንድድነነትት  EEናና  ልልዩዩነነትት  በበንንጽጽጽጽርር  ለለማማቅቅረረብብ  AAይይቻቻልልምም፡፡፡፡  በበAAንንጻጻሩሩ  ጐጐንን  በበጎጎንን  

የየሚሚተተረረጉጉሟሟቸቸውው  EEናና  የየሚሚያያስስፈፈጽጽሟሟቸቸውው  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ተተቋቋቁቁመመውው  EEየየተተሰሰራራባባቸቸውው  

ባባሉሉትት  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ሕሕግግ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችችናና  በበሸሸሪሪዓዓ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  መመካካከከልል  ያያለለውውንን  



111 
 

መመሰሰረረታታዊዊ  የየይይዘዘትት  ልልዩዩነነትትምም  በበAAፈፈፃፃፀፀምም  ሒሒደደትት  EEየየተተከከሰሰቱቱ  ያያሉሉ  መመሠሠረረታታዊዊ  ችችግግሮሮችች  

ማማየየትት  በበAAገገራራችችንን  የየተተለለያያዩዩ  ባባህህላላዊዊ  ኃኃይይማማኖኖታታዊዊናና  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  የየተተደደነነገገገገውውንን  

የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓትት  ተተግግባባራራዊዊ  በበማማድድረረግግ  ሒሒደደትት  ጥጥንንቃቃቄቄ  ሊሊደደረረግግባባቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  

መመሰሰረረታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችች  ለለመመረረዳዳትት  ጠጠቀቀሜሜታታ  ስስለለሚሚኖኖረረውው  በበAAጭጭሩሩ  ማማየየትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  

  የየሸሸሪሪዓዓናና  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  መመካካከከልል  የየሚሚታታየየውው  መመሠሠረረታታዊዊ  ልልዩዩነነትትናና  

በበAAፈፈፃፃፀፀምም  የየሚሚታታዩዩ  ችችግግሮሮችች  

ሀሀ))  በበሸሸሪሪዓዓናና  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  መመሰሰረረታታዊዊ  የየፖፖሊሊሲሲ  ሐሐሳሳብብ  ልልዩዩነነቶቶችች    

የየሸሸሪሪዓዓምም  ሆሆነነ  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  መመሰሰረረታታዊዊ  ግግብብ  የየሟሟችችንን  ውውርርስስ  

ለለወወራራሾሾቹቹ  ማማስስተተላላለለፍፍ  ቢቢሆሆኑኑምም  በበይይዘዘታታቸቸውው  AAንንዳዳንንድድ  መመሰሰረረታታዊዊ  ልልዩዩነነቶቶችች  AAሏሏቸቸውው፡፡፡፡  

ይይህህምም  ልልዩዩነነትት  ሁሁለለቱቱ  ህህግግጋጋትት  መመካካከከልል  የየተተካካተተቱቱ  የየፖፖሊሊሲሲ  ሀሀሳሳብብ  ልልዩዩነነትት  ነነፀፀብብራራቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  

ከከልልዩዩነነቶቶቹቹ  ጥጥቂቂቶቶቹቹንን  ስስንንመመለለከከትት፣፣  

  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ሕሕጉጉ  የየሟሟችች  ወወራራሾሾችች  ከከሟሟችች  በበሀሀይይማማኖኖትትናና  በበEEምምነነትት  መመለለየየታታቸቸውው  

የየወወራራሽሽነነትት  መመብብታታቸቸውውንን  AAያያሳሳጣጣቸቸውውምም፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ሟሟችች  ሙሙስስሊሊምም  ከከሆሆነነ  

የየEEስስልልምምናና  ኃኃይይማማኖኖትት  ተተከከታታይይ  ያያልልሆሆኑኑ  ወወራራሻሻቹቹ  በበሟሟችች  ውውርርስስ  EEንንዳዳይይሳሳተተፉፉ  የየሸሸሪሪዓዓ  

የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  ይይከከለለክክላላሉሉ፡፡፡፡  

  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየሟሟችች  ሴሴትትናና  ወወንንድድ  ወወራራሾሾችች  በበጾጾታታቸቸውው  ምምክክንንያያትት  የየተተለለያያየየ  ድድርርሻሻ  

EEንንዲዲወወስስዱዱ  AAያያስስገገድድድድምም፡፡፡፡  በበEEኩኩልል  የየዝዝምምድድናና  ደደረረጃጃ  EEስስካካላላቸቸውው  ድድረረስስ  EEኩኩልል  ድድርርሻሻ  

ያያገገኛኛሉሉ፡፡፡፡  በበሸሸሪሪዓዓ  የየሟሟችች  ሴሴትት  ልልጆጆችች  ከከሟሟችች  ውውርርስስ  AAንንድድ  ሶሶስስተተኛኛ  የየሚሚሰሰጣጣቸቸውው  ሲሲሆሆንን  

ወወንንዶዶችች  ሁሁለለትት  ሶሶስስተተኛኛ  ይይወወስስዳዳሉሉ፡፡፡፡  

  በበሸሸሪሪዓዓ  ሚሚስስትት  ባባሏሏንን  የየመመውውረረስስ  መመብብትት  ያያላላትትናና  ከከባባሏሏ  ውውርርስስ  AAንንድድ  ስስምምንንተተኛኛ  

የየማማግግኘኘትት  መመብብትት  ያያላላትት  ሲሲሆሆንን  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  መመሰሰረረትት  ሚሚስስትት  ባባሏሏንን  የየመመውውረረስስ  

መመብብትት  የየላላትትምም፡፡፡፡  

  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህግግ  ሟሟችች  ከከወወራራሾሾቹቹ  AAንንዱዱንን  በበኑኑዛዛዜዜ  የየመመንንቀቀልል  መመብብትት  

ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚደደነነግግግግ  ሲሲሆሆንን  በበሸሸሪሪዓዓ  ሟሟችች  ወወራራሾሾቹቹንን  በበኑኑዛዛዜዜ  የየመመንንቀቀልል  መመብብትት  

የየለለውውምም፡፡፡፡  

  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  ሟሟችች  በበኑኑዛዛዜዜ  ንንብብረረቱቱንን  ለለሶሶስስተተኛኛ  ወወገገንን  የየማማስስተተላላለለፍፍ  መመብብትት  ያያለለውው  

ሲሲሆሆንን  በበሸሸሪሪዓዓ  AAንንድድ  ሰሰውው  በበኑኑዛዛዜዜ  ሊሊያያስስተተላላልልፍፍ  የየሚሚችችለለውው  የየንንብብረረቱቱንን  AAንንድድ  ሶሶስስተተኛኛ  

ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  
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ለለ))  በበAAፈፈፃፃፀፀምም  የየሚሚታታዩዩ  ችችግግሮሮችች    

በበሁሁለለቱቱ  ህህጐጐችች  መመካካከከልል  ያያሉሉትት  EEነነዚዚህህ  EEናና  ሌሌሎሎችች  መመሰሰረረታታዊዊ  ልልዩዩነነቶቶችች  ሟሟችች  

ሙሙስስሊሊምም  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜናና  የየሟሟችች  ወወራራሾሾችች  የየሌሌላላ  ኃኃይይማማኖኖትት  ተተከከታታይይ  ወወይይምም  ከከጋጋብብቻቻ  ውውጭጭ  

የየተተወወለለዱዱ  በበሆሆኑኑ  ጊጊዜዜ  ወወይይምም  ሟሟችች  በበጠጠቅቅላላላላ  የየኑኑዛዛዜዜ  ስስጦጦታታናና  ነነጠጠላላ  የየኑኑዛዛዜዜ  ስስጦጦታታ  

ንንብብረረቱቱንን  ባባከከፋፋፈፈለለ  ጊጊዜዜ  በበሸሸሪሪAA  ተተጠጠቃቃሚሚ  የየሚሚሆሆኑኑትት  ወወራራሾሾቹቹ  በበሸሸሪሪዓዓ  መመሠሠረረትት  ውውርርሱሱ  

EEንንዲዲፈፈፀፀምም  ሌሌሎሎችች  ደደግግሞሞ  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  መመሰሰረረትት  ታታይይቶቶ  EEንንዲዲወወሰሰንን  በበየየበበኩኩላላቸቸውው  

የየወወራራሽሽነነትት  ማማረረጋጋገገጫጫ  ለለማማግግኘኘትትናና  ውውርርሱሱንን  ለለመመካካፈፈልል  ክክስስ  የየሚሚያያቀቀርርቡቡበበትትናና  የየAAንንድድ  ሰሰውው  

ውውርርስስ  ጎጎንን  በበጎጎንን  በበሁሁለለትት  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  የየሚሚታታይይበበትት  ሁሁኔኔታታ  ያያጋጋጥጥማማልል፡፡፡፡  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀፅፅ  3344  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  

55  ይይህህንንንን  ችችግግርር  ዘዘለለቄቄታታ  መመፍፍትትሔሔ  ለለመመስስጠጠትት  ታታስስቦቦ  የየተተደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን  ይይህህንንንንምም  

ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  ይይቻቻልል  ዘዘንንድድ  የየፌፌዴዴራራልል  ሸሸሪሪዓዓ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችችንን  ለለማማጠጠናናከከርር  AAዋዋጅጅ  

ቁቁጥጥርር  118888//11999922  ታታውውጇጇልል፡፡፡፡  በበተተለለያያዩዩ  ክክልልሎሎችችምም  የየክክልልልል  ሸሸሪሪዓዓ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  

ማማጠጠናናከከሪሪያያ  AAዋዋጆጆችች  ታታውውጀጀዋዋልል፡፡፡፡  EEነነዚዚህህ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፎፎችች  ከከመመውውጣጣታታቸቸውው  በበፊፊትት  የየነነበበሩሩ  

በበርርካካታታ  ችችግግሮሮችችንን  ለለመመፍፍታታትት  EEንንደደሚሚረረዱዱ  የየሚሚስስተተባባበበልል  ባባይይሆሆንንምም  AAሁሁንንምም  ቢቢሆሆንን፣፣  

  በበህህግግ  ማማEEቀቀፎፎቹቹ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ግግልልፅፅ  AAለለመመሆሆንንናና  በበAAንንድድ  AAንንድድ  ጉጉዳዳዮዮችች  ክክፍፍተተትት  

ያያለለባባቸቸውው  በበመመሆሆኑኑ  የየተተነነሳሳናና  

  መመደደበበኛኛውው  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  EEናና  የየሸሸሪሪዓዓ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ህህግግንን  በበመመተተርርጎጎምምናና  በበማማስስፈፈፀፀምም  

ሒሒደደትት  የየየየራራሳሳቸቸውው  ችችግግርር  ያያለለባባቸቸውው  በበመመሆሆኑኑ    
  

ሁሁለለቱቱንን  የየውውርርስስ  ህህግግጋጋትት  በበማማስስፈፈፀፀምም  በበኩኩልል  በበርርካካታታ  ችችግግሮሮችች  EEንንደደሚሚፈፈጠጠሩሩናና  ችችግግሮሮቹቹ  

ከከፌፌዴዴራራልል  ጠጠቅቅላላይይ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ሰሰበበርር  ሰሰሚሚ  ችችሎሎትት  AAልልፈፈውው  የየህህገገመመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤናና  

የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየመመነነጋጋገገሪሪያያ  AAጀጀንንዳዳ  EEየየሆሆኑኑ  መመሆሆኑኑንን  AAንንዳዳንንድድ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  AAንንስስቶቶ  

ማማየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

በበዚዚህህ  በበኩኩልል  በበህህግግ  AAተተረረጓጓጎጎምምናና  AAፈፈፃፃፀፀምም  ያያሉሉ  ችችግግሮሮችችንን  ለለመመረረዳዳትት    

  በበAAንንሻሻ  መመሐሐመመድድናና  ከከድድጃጃ  በበሽሽርር  

  በበወወ//ሮሮ  ፈፈንንታታየየ  መመሐሐመመድድናና  ወወ//ሮሮ  EEናናትትነነሽሽ  ከከተተማማ  መመካካከከልል  የየተተደደረረጉጉ  ክክርርክክሮሮችችንንናና  

በበየየደደረረጃጃውው  የየተተሰሰጡጡ  ውውሳሳኔኔዎዎችች  መመመመርርመመሩሩ  ጠጠቀቀሜሜታታ  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  
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በበAAጠጠቃቃላላይይ  በበAAገገራራችችንን  EEየየተተሰሰራራባባቸቸውው  ያያሉሉ  በበርርካካታታ  ባባህህላላዊዊናና  ኃኃይይማማኖኖታታዊዊ  

የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ከከፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  ጋጋርር  ጎጎንን  በበጎጎንን  ሥሥራራ  ላላይይ  

በበሚሚውውሉሉበበትት  ጊጊዜዜ  የየሚሚከከሰሰቱቱትትንን  ችችግግሮሮችች  መመሰሰረረታታዊዊ  ባባህህሪሪ፣፣  ችችግግሮሮቹቹ  የየሚሚፈፈቱቱበበትትንን  የየህህግግ  

AAግግባባብብ  በበመመረረዳዳትት  ለለተተግግባባራራዊዊ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ዝዝግግጁጁ  ለለመመሆሆንን  ስስልልጠጠናናዎዎችች  በበAAካካባባቢቢያያችችንን  

ያያሉሉትትንን  ባባህህላላዊዊ  ኃኃይይማማኖኖታታዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  መመሰሰረረታታዊዊ  ደደንንቦቦችች  EEናና  የየAAፈፈፃፃፀፀምም  

ሥሥርርዓዓትት  ላላይይ  ስስልልጣጣኖኖቹቹ  በበየየAAካካባባቢቢያያቸቸውው  የየዳዳሰሰሳሳ  ጥጥናናትት  በበማማድድረረግግ  በበጥጥናናቱቱ  ግግኝኝትት  ላላይይ  

የየጋጋራራ  ውውይይይይትት  EEንንዲዲያያደደርርጉጉ  ማማድድረረግግ  የየላላቀቀ  ጠጠቀቀሜሜታታ  ስስላላለለውው  ትትኩኩረረትት  ሊሊሰሰጠጠውው  

የየሚሚገገባባውው  ነነጥጥብብ  ነነውው፡፡፡፡  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  ፖፖሊሊሲሲናና  ስስትትራራቴቴጂጂ  በበውውርርስስ  ህህግግ  ውውስስጥጥ  የየሚሚካካተተትትበበትትናና  

የየሚሚንንፀፀባባረረቅቅበበትት  AAግግባባብብ  AAለለ  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  EEንንዴዴትት??  

22..  የየውውርርስስ  ህህግግ  AAንንድድ  ሰሰውው  በበህህይይወወትት  በበነነበበረረበበትት  ጊጊዜዜ  ያያለለውው  የየንንብብረረትት  ባባለለቤቤትት  የየመመሆሆንን  

መመብብትት  ከከሞሞትት  ከከተተለለየየምም  በበኋኋላላ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሚሚያያደደርርግግ  ከከንንብብረረትት  ባባለለቤቤትትነነትት  መመብብትት  

ጋጋርር  በበEEጅጅጉጉ  የየተተቆቆራራኘኘ  የየህህግግ  ክክፍፍልል  EEንንደደሆሆነነ  የየሚሚገገልልፁፁ  ጸጸሐሐፊፊዎዎችች  AAሉሉ፡፡፡፡  የየውውርርስስ  ህህግግ  

መመሠሠረረታታዊዊ  ግግብብናና  ዓዓላላማማ  ምምንንድድንን  ነነውው??  

33..  የየሟሟችች  ውውርርስስንን  በበማማስስፈፈፀፀምም  በበኩኩልል  በበፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየተተቋቋቋቋሙሙ  

መመደደበበኛኛ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችችናና  በበሸሸሪሪዓዓ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ላላይይ  የየተተጣጣለለ  የየህህግግ  ገገደደብብ  AAለለ  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

44..  ባባህህላላዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  ኃኃይይማማኖኖታታዊዊ  የየAAወወራራረረስስ  ደደንንቦቦችች  EEናና  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ህህጉጉ  

የየውውርርስስ  ደደንንቦቦችች  ጎጎንን  በበጎጎንን  ሥሥራራ  ላላይይ  መመዋዋላላቸቸውው  ምምንን  AAይይነነትት  ጠጠቀቀሜሜታታ  EEናና  ጉጉዳዳትት  

ይይኖኖራራቸቸዋዋልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ያያብብራራሩሩ፡፡፡፡    

55..  AAንንድድ  ሙሙስስሊሊምም  ወወንንድድ  ከከዚዚህህ  ዓዓለለምም  በበሞሞትት  ይይለለያያልል፡፡፡፡  የየሟሟችች  ሚሚስስትት  በበሸሸሪሪዓዓ  መመሠሠረረትት  

ሟሟችች  ያያገገባባትት  ህህጋጋዊዊ  ሚሚስስትት  መመሆሆኗኗንን  AAጣጣርርቶቶ  ማማስስረረጃጃ  EEንንዲዲሰሰጣጣትት  በበAAካካባባቢቢዋዋ  ላላለለውው  

የየናናIIባባ  ፍፍርርድድ  ማማመመልልከከቻቻ  ታታቀቀርርባባለለችች፡፡፡፡  ይይህህ  ማማለለትት  የየጋጋራራ  ንንብብረረትት  AAከከፋፋፈፈልል  በበሸሸሪሪዓዓ  

መመጣጣራራትት  EEንንዲዲከከናናወወንን  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  118888//11999922  AAንንቀቀፅፅ  44  ንንUUስስ  AAንንቀቀፅፅ  22  መመሠሠረረትት  

ስስምምምምነነትት  ሰሰጥጥታታለለችች  ማማለለትት  ነነውውንን??  ለለምምንን??  

66..  ¨̈//aa  ŸŸÉÉÍÍ  ®®<<SS`̀““  ››„„  ccTT””  ››uuÒÒ´́  uugg]]¯̄  QQÓÓ  SSWW[[ƒƒ  }}ÒÒww}}¨̈<<  HHÁÁ  ¯̄SSƒƒ  

ŸŸ••\\  uu%%EELL  vvMM¾¾¨̈<<  ከከ²²==II  ¯̄SSƒƒ  uuVVƒƒ  ÃÃKKÁÁMM::::  uu²²==II  ¨̈ppƒƒ  cc??ƒƒÄÄªª  uugg]]¯̄  
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SSWW[[ƒƒ  ŸŸTTEE‹‹  ÒÒ`̀  ÒÒww‰‰  ððêêTT  ¾¾’’uu[[‹‹  ¾¾TTEE‹‹  QQÒÒ©©  TT>>eeƒƒ  SSJJ““EE””  

KKTT[[ÒÒÑÑØØ  KKgg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ››uu??~~��  ››pp`̀vv  gg]]¯̄  uuTT>>ððppÅÅ¨̈<<  SSWW[[ƒƒ  ¾¾}}ÑÑvv‹‹  

¾¾TTEE‹‹  TT>>eeƒƒ  SSJJ““EE””  ¾¾TT>>ÁÁ[[ÒÒÓÓØØ  TTee[[ÍÍ  ¾¾gg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ÃÃcc××��MM::::  uuKK??LL  

¾¾ôôÅÅ^̂MM““  ¾¾¡¡MMKK<<  ¾¾uu??}}WWww  QQÓÓ  ÒÒww‰‰  ¾¾TT>>ss[[ØØuuƒƒ  ››””ÅÅ——¨̈<<  UU¡¡””ÁÁƒƒ  

ŸŸ}}ÒÒuu==−−‡‡  ››””ÅÅ——¨̈<<  uuVVƒƒ  cc==KKÃÃ  SSJJ’’<<””  ÃÃÅÅ’’ÓÓÒÒMM::::  ÒÒww‰‰¨̈<<  cc==ðð`̀ee  ÅÅÓÓVV  

¾¾ÒÒ^̂  ””ww[[��††¨̈<<  ��ŸŸ<<MM  }}ŸŸõõKKAA  ¾¾TTEE‹‹  ÉÉ`̀hh  KK¨̈^̂jj‡‡  ¾¾TT>>eeƒƒ  ÉÉ`̀hh  ÅÅÓÓVV  

KK^̂ddDD  ��””ÅÅTT>>JJ””  ¾¾uu??}}WWww  QQÑÑ<<  ÉÉ””ÒÒÑÑ@@−−‹‹  ÁÁXXÁÁKK<<::::  

¨̈//aa  ŸŸÉÉÍÍ  ®®<<SS`̀  ¾¾gg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ¾¾TTEE‹‹  TT>>eeƒƒ  eeKKSSJJ““EE  ››[[ÒÒÓÓÙÙ  ¾¾cc××ƒƒ””  

TTee[[ÍÍ  uuTTÁÁÁÁ´́  ¾¾TTEE‹‹  ¨̈^̂jj‹‹  ÓÓTTii  ””ww[[……””  ��””ÇÇ==ÁÁ""õõLLDDƒƒ  ¾¾YY[[  eeMM××””  LLKK¨̈<<  

SSÅÅuu——  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ¡¡ee  ee��kk`̀ww  ¾¾TTEE‹‹  ¨̈^̂jj‹‹  TT>>eeƒƒ  eeKKSSJJ““EE  TTee[[ÍÍ  ��””ÇÇ==cc××ƒƒ  

KKgg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ÁÁSSKKŸŸ}}‹‹  eeKKJJ’’  ¾¾””ww[[ƒƒ  ¡¡õõÁÁ¨̈<<UU  ÑÑ<<ÇÇÃÃ  SS��¾¾ƒƒ  ÁÁKKuuƒƒ  

uuSSÅÅuu——¨̈<<  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  XXÃÃJJ””  ÑÑ<<ÇÇ¿¿””  uuSSËËSS]]ÁÁvv¾¾¨̈<<  ¾¾gg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  uuŸŸ<<MM  

SSJJ””  ››KKuuƒƒ  uuTTKKƒƒ  }}nn¨̈SS<<::::  ÃÃII””””UU  ¾¾TT>>KK<<ƒƒ  ¾¾””ww[[ƒƒ  ¡¡õõÁÁ¨̈<<  uugg]]¯̄  QQÓÓ““  

uugg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??„„‹‹  uuŸŸ<<MM  uu==��ÃÃ  uugg]]¯̄¨̈<<  TT>>eeƒƒ  vvLLDD””  SS¨̈<<[[ee  eeKKUUƒƒ‹‹MM  uugg]]¯̄  

QQÓÓ  SSWW[[ƒƒ  ŸŸ””ww[[~~  ¾¾UU��ÑÑ––¨̈<<  ››””ÉÉ  ››^̂}}——¨̈<<””  ��””ÏÏ  ÓÓTTgg<<””  vvKKSSJJ’’<<  ’’¨̈<<::::  

G. �`c− Ñ<Ç¿” ¾Á²<ƒ Ç— u=J’< 

¾¾””ww[[ƒƒ  ¡¡õõõõKK<<””  ››eeSSMM¡¡„„  ¨̈//aa  ŸŸÉÉÍÍ  ®®<<SS`̀  ¾¾QQÑÑ  SS””ÓÓee~~  ››””kkêê  3344//55//  ��““  

¾¾ôôÅÅ^̂MM  gg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??„„‹‹””  ››ssUU  KKTTÖÖ““ŸŸ`̀  uu¨̈××¨̈<<  ››ªªÏÏ  118888//11999922  ››””kkêê  44  

””®®<<ee  ››””kkêê  22  SSWW[[ƒƒ  uugg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  KKSSÇÇ––ƒƒ““  uugg]]¯̄  QQÓÓ  SSWW[[ƒƒ  ÑÑ<<ÇÇ¿¿  

��””ÇÇ==��ÃÃ  ððnnÉÉ  ccØØ��KK‹‹  wwKK¨̈<<  ÑÑ<<ÇÇ¿¿””  uugg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ��””ÉÉ��kk`̀ww  ÃÃ¨̈ee““KK<<??  

KKUUንን??  

ለለ..  ¨̈//aa  ŸŸÉÉÍÍ  ®®<<SS`̀  ¾¾››„„  ®®<<eeTT””  ››uuÒÒ´́  MMÏÏ  wwƒƒJJ””““  ¾¾TTEE‹‹  MMÏÏ““  ¨̈^̂ii  

SSJJ““EE””  ¾¾TT>>ÁÁ[[ÒÒÓÓØØ  TTee[[ÍÍ  ŸŸgg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ››””ÇÇ==cc××ƒƒ  ››SSMM¡¡��  ¾¾¨̈^̂ii’’ƒƒ  

TTee[[ÍÍ¨̈<<””  ŸŸ¨̈ccÅÅ‹‹  uu%%EELL  ¾¾¨̈<<`̀ee  ””ww[[ƒƒ  ¡¡õõõõKK<<””  uu}}SSKKŸŸ}}  uugg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  
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SSWW[[ƒƒ  ��””ÇÇ==ððììUU  wwƒƒÖÖÃÃpp  ØØÁÁooªª  }}kkvvÃÃ’’ƒƒ  TTÓÓ––ƒƒ  ››KKuuƒƒ  wwKK¨̈<<  ÁÁeevvKK<<??  

¨̈^̂ii’’ƒƒ””  ��””ÇÇ==ÁÁ[[ÒÒÓÓØØ  KKgg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  TTSSMMŸŸ‰‰  TTpp[[ww  ¾¾¨̈<<`̀ee  ””ww[[ƒƒ  

¡¡õõÁÁ  ee`̀¯̄~~””  ¾¾gg]]¯̄  õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ››ÃÃ„„  ��””ÇÇ==¨̈ee””  ððnnÅÅ˜̃’’ƒƒ””  SSÓÓKKêê””  ÁÁXXÁÁMM  

wwKK¨̈<<  ÁÁeevvKK<<??  KKUU””??  
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ክፍል Aምስት 

በቤተሰብ ሕግ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ 

መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች 
ጠቅላላ 

የቤተሰብ ህግ በመሰረቱ የጋብቻ ምስረታን፣ ህጋዊ የጋብቻ ውጤትን የጋብቻ መፍረስን 

መለያየትን Aባትነትን፣ጉድፈቻን የቤተሰብ መደጋገፍ ግዴታን Eና የመሳሰሉ ጉዳዮችን 

የሚመለከት የህግ ክፍል ነው፡፡ ይህ በሰዎች መሀከል የደም ዝምድናን ወይም ጋብቻን 

መሠረት በማድረግ የሚፈጠር ትስስር በየትኛውም Aለማችን በሚገኝ የህብረተሰብ ክፍል 

ውስጥ ይኖራል፡፡ በዚህ መልኩ የተሳሰረ ቡድን የህብረተሰቡ መሠረታዊ መነሻ ነው፡፡ 

ቤተሰብም ለAባሉ የተለየ ጥበቃ፣ ወዳጅነት Eና ዋስትና (Security) የሚሰጥ ከመሆኑ 

በላይ ሰው ከህብረተሰቡ ጋር Eንዴት ተቀላቅሎ መኖር Eንዳለበት የሚማርበት 

(Socialization) ተቋም ነው፡፡ በተለያየ ቦታ የተለያየ ተግባር ቢኖረውም ለቤተሰብ 

ቤተሰባዊ የሆነ ፍቅር (emotional support) መስጠትና ልጅን ባግባቡ በማሳደግ 

ለጉልምስና ማብቃት የጋራ ኃላፊነቶች (ተግባራት) ተደርገው ይወሰዳል፡፡ ቤተሰብ ይህ 

Aጠቃላይ ተግባር ይኑረውም Eንጅ በቅርፁ ከቦታ ቦታ ይለያያል፡፡ Aንዳንድ Aካባቢ 

ቤተሰብ የሚባለው Aባት፣ Eናት Eና ልጅን ብቻ (nuclear family) ሲሆን በሌላ ቦታ 

ደግሞ ከዚሁ በላይ ሌሎች Eንደ Aያት Eና ዘመዶችን (extended family) 

ይጨመርበታል፡፡ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ልጆች ከAንደኛው ወላጃቸው ጋር የሚኖሩበት 

ቤተሰብ (Single parent family) Aለ፡፡ ይህም የፍቺ፣ ያለመጋባት፣ የመፋታት፣ 

Aንደኛው ወላጅ በሞት የመለየት ውጤት ሊሆን ይችላል፡፡ ብቸኛው ወላጅ ሌላ ተቃራኒ 

ፆታ ያለው ሰው ሲያገባ የAንጀራ ልጅ ቤተሰብ (Step family) ልጅ Aልባ ቤተሰብ 

(childrenss family) ወዘተ የቤተሰብ Aይነቶች ናቸው፡፡ 

ቀደም ሲል በነበረው ዘመን ቤተሰብ Eጅግ ከመለጠጡ የተነሳ Aሁን ኒዮክሌር ቤተሰብ 

የምንላቸው ሁለት Eና ከሁለት በላይ ቤተሰቦች በAንድነት ይኖሩ ነበር፡፡ Aላማው 

Iኮኖሚያዊ ጥቅም ማግኘት ነበር፡፡ ወንዶች በAደንና ፍራፍሬ ለቀማ ሴቶች ደግሞ 

በቤት ውስጥ ስራም ተወስነው የቆዩት ለዚሁ Eንደነበረም ፀሐፊዎች ይገልፃሉ፡፡ በችግር 

ጊዜ የህፃናት ሞት (infanticide) መበርከት Eና መስራት የማይችሉ ደካሞች (infirm) 
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ከቤት መባረራቸው የዚሁ Iኮኖሚያዊ የስራ ክፍፍል ውጤት ነበር፡፡ ይህ ቤተሰብ 

Aባታዊ (patriarchal) Eንዲሆን ያደረገ ነው፡፡ የኋላ ኋላ የቤተሰብ ትስስር ኃይማኖታዊ 

Eየሆነ የመጣ ሲሆን ከተሐድሶ ዘመን (16th Reformation) በኋላ ይህ ትስስር ቤተሰብ 

ከኃይማኖት ውጪ የሲቪል (የፍታብሔር) ጉዳይም ሆኗል፡፡ Aሁን ያለንበት ዘመን 

የIንዱስትሪ Eና ከተሞች መስፋፋትን Aልፎ ግሎባላይዜሽን (Eንደ Aንዳንዶች ደግሞ 

postglobalization) ላይ የደረሰ ሲሆን ቤተሰብን Aስመልክቶ ካሉ ለውጦች ሁሉ 

የቤተሰብ Aወቃቀር (በተለይ ኒዩክለር መሆኑ) Eምብዛም የተለወጠ Aይደለም፡፡ 

ትውልድን መተካት Eና ለቤተሰብ Aልባ በተለይ ህፃናት Eና ታዳጊዎች ቤተሰባዊ ፍቅር 

(affection and emotional support) ሰጥቶ ማሳደግ Aሁንም Eምብዛም ያልተቀየረ 

የቤተሰብ ተግባር ነው፡፡ ባለንበት ዘመን Iኮኖሚያዊ፣ ኃይማኖታዊ፣ ትምህርታዊ 

ተግባራት Eና መሰል ተግባራት ከሞላ ጎደል በሌላ ተቋማት ሲሸፈሉ (ወይም ሲታገዙ) 

ይታያል፡፡ ይህ በቀድሞ ዘመን የቤተሰብ ብቸኛ ኃላፊነት ነበር፡፡ 

በጥቅሉ Aሁን ባለንበት ዘመን የቤተሰብ ህግ የምንለው የቤተሰብ Aባላት (Aባት፣ Eናት፣ 

ልጅ፣ …) መካከል ያለን መብት Eና ግዴታ የሚመለከት ህግ ነው፡፡ ከፍ ሲል 

Eንደተገለፀው ቤተሰብ ረዥም ታሪክ ያለው ሲሆን ህጉም በተመሳሳይ ረዥም ታሪክ 

ያለው ነው፡፡ ይሁን Eንጅ በዚህ መልኩ ከመጣ ህግ ውስጥ የጋብቻ ምስረታን 

የተመለከተው ከሞላ ጎደል Eምብዛም ለውጥ ያልተደረገበት ነው፡፡ በተቀረው የቤተሰብ 

ህግ ላይ ግን በበርካታ ሀገራት መሠረታዊ ለውጥ ተደርጎባቸዋል፡፡ ይህ ለውጥ በተለይ 

በ3ት ምክንያቶች የመጣ ሲሆን Eነርሱም፡ 

1. ፍቺን ነፃ ማድረግ (liberalization of divorce)  

2. በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ውሣኔ በመስጠት Eና ንብረት በሚመለከት፣ 

3. በማንኛቸውም ጉዳይ ላይ የወንዶች Eና ሴቶች Eኩልነት Eንዲሁም፣ 

4. በጋብቻ Eና ከጋብቻ ውጭ የተወለዱ ልዶች መሀከል ያለውን የመብት ልዩነት 

በማስቀረት ማመሳሰል (assimilation) ' 

ወደ ሀገራችን ህግ ስንመለስ የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት በAንቀጽ 10 ስር ሰብAዊ 

መብቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ መሆናቸውን ይደነግጋል፡፡ የሰብዓዊ መብቶች 

ምንጭ ሰው መሆን Eንጅ የግድ ወንድ ወይም ሴት መሆን Aይደለም፡፡ በዚህ መሠረት 

ማንኛውም ሰው (ወይም Iትዮጵያዊ) በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መብቶችን በEኩልነት 
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የማግኘት መብት Aለው፡፡ በዚህ መልኩ ከተቀመጡት መብቶች ውስጥ የጋብቻ የግል 

Eና የቤተሰብ መብት Aንዱ ነው (Aንቀጽ 34) ይህ መብት የማግባት Eና ቤተሰብ 

የመመስረት መብትን ያካትታል፡፡ በጋብቻ Eና ቤተሰብ መብት ረገድ ህገ መንግስቱ 

ለEኩልነት የተለየ ትኩረት ይሰጣል፡፡ በAንቀጽ 25 ስር የፆታ ልዩነት ሳይደረግ ሰው 

የEኩልነት መብት የተጎናፀፈ መሆኑ ሲደነግግ በAንቀጽ 34/1/ ስር ደግሞ ወንድና ሴት 

በጋብቻ Aፈፃፀም በጋብቻው ዘመንና በፍቺ ጊዜ Eኩል መብት Eንዳላቸው ተደንግጓል፡፡ 

ለጉዳዩ የተለየ ትኩረት በመስጠትም Aንቀጽ 35/2/ ስር ሴቶች በጋብቻ ከወንዶች ጋር 

Eኩል መብት Eንዳላቸው በAንቀጽ 35/1/ ስር ደግሞ በህገ መንግስቱ የተረጋገጡ 

መብቶችን በመጠቀም ረገድ ሴቶች ከወንዶች ጋር Eኩል መብት Eንዳላቸው ከወንዶች 

ጋር በEኩልነት ተወዳዳሪ Eንዲሆኑ ልዩ ትኩረት Eንደሚሰጥ (Aንቀጽ 35/2/) ንብረትን 

በማስተዳደር Eኩል መብት Eንዳላቸው /Aንቀጽ 35/7/ በቅጥር Eድገት Aፈፃፀም Eና 

በጡረታ መብት Aፈፃፀም ረገድም Eኩል መብት Eንዳላቸው ደንግጓል፡፡ Eነዚህ 

ድንጋጌዎች የሚያስገነዝቡን ባሳለፍናቸው ዘመናት ሴቶች በህብረተሰቡ ውስጥ በተለይ 

ጋብቻንና ቤተሰብን በተመለከተ ይደርስባቸው የነበረውን ስር የሰደደ Eና ስርዓታዊ 

(systematic) የሆነ ባህላዊ Eና ኃይማኖታዊ መገለል Aጥብቆ ለማስቀረት ህገ መንግስቱ 

መፈለጉን ነው፡፡ በተለይ በተቀመጡት ጉዳዮች ላይ ሴቶች በህግ ጭምር በግልፅ ልዩነት 

የተደረገባቸው ነበሩ፡፡ የጡረታ መብት ማስተላለፍ ላይ የሴቶች መብት ተገደው መቆየቱ 

በምሳሌነት ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

ህግ ማውጣት 

በመሠረቱ የቤተሰብ ህግን የማውጣት ስልጣን ለፌዴራል መንግስቱ የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት በቀጥታ የተሰጠ ስልጣን Aይደለም፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን 

ተመልክቶ Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር በፌዴራል መንግስቱ ህግ 

Eንዲወጣባቸው ያልወሰኑባቸው የፍታብሄር (የቤተሰብ) ጉዳዮች በክልሎች ስልጣን ስር 

የሚያርፉ ናቸው፡፡ በዚህ መልኩ የፌዴሬሽን ም/ቤት የሰጠው ውሣኔ የሌላ በመሆኑ 

ክልሎች የራሳቸውን ህግ Eያወጡ ሲሆን የፌዴራል መንግስቱም በAዲስ Aበባ Eና 

ድሬዳዋ ተፈፃሚ የሚሆን የቤተሰብ ህግ Aውጥቷል፡፡  
 

በዚህ መሠረት የፌዴራል መንግስቱ Eና የተወሰኑ ክልሎች (ትግራይ፣ Aማራ፣ 

Oሮሚያ፣ ሐረሪ…) የቤተሰብ ህጋቸውን Aውጥተዋል፡፡ የቤተሰብ ህግ ባላወጡ ክልሎች 
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ላይ ተፈፃሚ የሚሆነው የፍታብሔሩ የቤተሰብ ህግ የሲሆን Aፈፃፀሙም ከፍ ሲል 

ከተመለከተው የህገ መንግስት መርህ ጋር Eስካልተጋጩ ድረስ ነው፡፡ ስለሆነም በህገ 

መንግስቱ መሠረት መደበኛ የሆነ የህግ ብዝህነት (formal legal pluralism) 

በስርዓታችን ውስጥ በግልፅ ይታያል ማለት ነው፡፡  

በሌላ በኩል ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጋጩ ባህሎች Eኩል Eንዲራመዱ Eና 

Eንዲጎለብቱ የማድረግ ኃላፊነት በመንግስት ላይ የተጣለ በመሆኑ Eነዚህ ባህሎች 

የቤተሰብ ግንኙነትን በመምራት Aንድ የIኮኖሚ Eና ፖለቲካዊ ህብረተሰብ ለመመስረት 

መሰረት ይሆናሉ፡፡ የህገ መንግስቱ መግቢያ Aንቀጽ 91 ለAብነት ይመልከቱ 

በተከራካሪዎች ፈቃድ ባልና ሚስት በባህላቸው ወይም በኃይማኖታቸው ሊዳኙ 

ይችላሉ፡፡ ይህም በህገ መንግስቱ መደበኛ ያልሆነ የህገ ብዝህነት  (informal legal 

pluralism) በተመሳሳይ ተፈቅዷል ማለት ነው፡፡ 

ከፍ ሲል Eንደተመለከተው የቤተሰብ ህጉ በተለይ ሴቶችን ጨቋኝ በመሆኑ የሌሎች 

የፍታብሄር ህጎች ከመሻሻላቸው በፊት Aስቀድሞ ተሻሽሏል፡፡ የፍታብሔር ህጉን 

ለረዥም ጊዜ ማስቀጠል ጭቆናው Eንዲቀጥል ሆኖ ሴቶች Eና ህፃናት ይበልጥ መጉዳት 

በመሆኑ ማዘግየቱ Aልተመረጠም፡፡ ይህ በመሆኑም ከፍታብሔር ህጉ ተነጥሎ ዝርዝር 

በሆነ መልኩ የወጣም በመሆኑ በቤተሰብ ጉዳይ ላይ የተሟላ Eንዲሆን ይጠበቃል፡፡ 

በሌላ በኩል በቀድሞ ህግ ውስጥ የነበሩና ፋይዳ የሌላቸው የወንጀል ድንጋጌዎች ራሱን 

በቻለ በወንጀል ህግ ውስጥ መካተት ያለባቸው በመሆናቸው Eንዲቀሩ ሆኗል፡፡ 

በAጠቃላይ በወጡ ህጎቹ ውስጥ ከህገ መንግስቱ መርሆዎች Aንፃር የሚከተሉት 

ማሻሻያዎች ተደርገዋል፡፡ 

ጋብቻ በተጋቢዎች ሙሉ Eና ነፃ ፈቃድ ላይ መመስረት ያለበት በመሆኑ ይህንን 

የሚሸረሽር የመተጫጨት ድንጋጌ ቀሪ ሆኗል፡፡ Aለዚያም ይህንን ሙሉ Eና ነፃ ፈቃድ 

በማያስቀር መልኩ ተስተካክሎ ታውጂል፡፡ (ለምሳሌ የAማራ የቤተሰብ ህግ) የጋብቻ 

ፈቃድ ሙሉ Eና ነፃ መሆን የሚችለው ከEድሜም Aንፃር በመሆኑ ይኸው ፈቃድ 

በAግባቡ ይገለፅበታል (የጤንነት Eና ህይወት ሁኔታንም ግምት ውስጥ በማስገባት) 

በሚባለው Eድሜ ጋብቻ Eንንዳፈፀም ህገ መንግስቱ ይደነግጋል፡፡ በዚህ መሠረት 

ዝቅተኛ የጋብቻ Eድሜ 18 Eና ከዛ በላይ (ለምሳሌ ትግራይ ክልል 21 ነው) ሆኗል፡፡ 
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የሴቷን Eና የህፃናት መብትን ለማስከር ሲባል የቀድሞ ጋብቻ ከቀረ በኋላ Aንድ ሴት 

180 ቀን በብቸኝነት ለመኖር የምትገደድ ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚገኝ ልጅ Aባት 

በትክክል ከታወቀ ወይም በዚህ ጊዜ ውስጥ ፅንስ Aለመኖር ከተረጋገጠ ጋብቻ ሊፈፀም 

ይችላል፡፡ ይህም ህፃናት በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ወላጅን የማግኘት መብት 

ትርጉም ባለው መልኩ Eንዲፈፀም ያስችላል፡፡ 

በህገ መንግስቱ ላይ በግልፅ Eንደተደነገገው ቤተሰብ የህብረተሰብ የተፈጥሮ መሠረታዊ 

መነሻ ነው፡፡ ቤተሰብ ለመመስረት ደግሞ ጋብቻ ያስፈልጋል፡፡ ቤተሰብ ህብረተሰቡ Eና 

ከመንግስት ጥበቃ የማግኘት መብት ያለው በመሆኑ ጥበቃው የሚጀምረው ቤተሰብ 

ከመመስረቱ በፊት መሆኑ ይኖርበታል፡፡ በዚህ መሠረት በዝርዝር በወጡ ህጎች ውስጥ 

ሰው ጋብቻ ለመፈፀም የማይገባበት ምክንያት ብለው Eንዳግባቡ በመንግስት (በA/ህግ 

በኩል) ወይም ህብረተሰቡ ተቃውሞ ሊያቀርብ Eና Eንዳይመሰረት ማድረግ ይቻላል፡፡  

ለቤተሰብ ጥበቃ የሚደረግበት ሌላው መንገድ ምዝገባ ነው፡፡ Aለም Aቀፍ ስምምነቶች 

(ምሣሌ በIትዮጵያ የፀደቀው በሴቶች ላይ Aድልዎ የማስቀረት የወጣው ስምምነት Eና 

በሴቶች ላይ የሚፈፀም ጥቃትን ለማስወገድ የተፈረሙ ኮንቬንሽን) ጋብቻ Eንዲመዘገብ 

ያስገድዳሉ፡፡ ይህ ምዝገባ በAንድ የመንግስት Aካል ብቻ Eንዲፈፀም ይጠበቃል፡፡ ምዝገባ 

በዚህ Eና በውጤታማ የፍትህ Aስተዳደር ጭምር Aስፈላጊ በመሆኑ መዝጋቢው 

(የክብር መዝጋቢ ሹም) በራሱ Aሳሽነት ጭምርም Eንዲመዘገብ ይጠበቅበታል፡፡ ከጋብቻ 

በተጨማሪም የህፃናት መብት ኮንቬንሽንም (በሀገራችን የፀደቁ) ህፃናት Eንዲመዘገቡ 

ያስገድዳል፡፡ 

በተጋቢዎች በጋብቻ ጊዜም ግንኙነታቸው በሙሉ ነፃነት Eና ፈቃደኛነት ላይ መመስረት 

ያለበት በመሆኑ የሚፈፀሙት ውል ከጋብቻ ልዩ ግንኙነት የተነሳ ነፃነቱ Eንዳይሸረሸር 

ተጨማሪ ጥበቃ ያስፈልጋል (ለምሳሌ በፍ/ቤት ማስፀደቅ) ውሉን ለማሻሻልም 

በተመሳሳይ የህገ መንግስቱ መርህ ይፈፀማል፡፡ 
 

በተጠቀሱት የEኩልነት መርሆዎች መነሻነትም በጋብቻ ጊዜ የAዛዥነት የወንድ 

የበላይነት የAለቅነት የበላይነት ግንኙነት Aይኖርም፡፡ 

በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 41/1 መሠረት ማንኛውም ሰው ለመተዳደሪያ የመረጠውን ስራ 

የመስራት ህገ መንግስታዊ መብት ያለው በመሆኑ ባል የሚስትን ሙያ ሊቃወም 



120 
 

Aይችልም፡፡ ይህ በቀድሞው የፍትሐብሔር ህግ ውስጥ የተቀመጠ ቢሆንም በህገ 

መንግስቱ መሠረት ያለ ልዩ ሁኔታ የሚከበር መርህ ነው፡፡ ሙያ ከመምረጥ Aልፎ 

በዝርዝር በቤት ውስጥ መከናወን ያለበትን ነገር መደንገጉም ቢሆን Aስፈላጊ ባለመሆኑ  

(too domestic) ዝርዝር ጉዳዮችን በዚሁ ዝርዝር ይመራሉ፡፡ ከፈረንሳዩ ሲቪል ኮድ 

በፊት ወጥቶ የነበረው የፕሩሺያ ሲቪል ኮድ ሳይፈፀም የቀረበው Aላስፈላጊ የሆኑ 

ዝርዝር ጉዳዮችን ይዞ ስለነበረም ነው፡፡ 

በነፃ ገበያ ስርዓት ውስጥ የንብረት ጥበቃ የተለየ ቦታ Aለው በዚህ ረገድ የህብረተሰቡ 

ግማሽ Aካል የሆኑት ሴቶች የንብረት መብታቸው ካልተከበረላቸው ነፃ ገበያ ትርጉም 

የማይኖረው በመሆኑ ህገ መንግስቱ ለዚህ መብትም የተለየ ትኩረት ይሰጣል፡፡ የAርሶ 

Aደር ሴቶች በተለይ ያለባቸውን ልዩ ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት በመሬት ጉዳይ 

በተለይ በማለት የEኩልነት መብታቸውን Aረጋግጧል፡፡ ለውርስ Aፈፃፀም (በተለይ 

ጡረታ) Eኩል መብት Aላቸው፡፡ 

የባልና ሚስት ንብረትም በህገ መንግስት መርህ መሠረት የጋራ ሆኖ ይቆያል፡፡ ንብረት 

በተለይ ካልተመለከተ በቀር የጋራ (single patrimony) መሆኑ ለንብረት የተሻለ ጠበቃ 

ያስገኛል፡፡ 

ጋብቻ በተጋቢዎች ሙሉ Eና ነፃ ፈቃድ ላየ መመስረት Eንዳለበት ህገ መንግስቱ 

የሚደነግግ በመሆኑ ለፍቺ የሚቀመጥ ቅድመ ሁኔታ ጋብቻ ከነፃ ፈቃድ ውጪ 

Eንዲቆይ የሚያደርግ ነው፡፡ ስለሆነም ይህ የህገ መንግስቱ መርህ በሙሉ ይፈፀም ዘንድ 

ጋብቻ ከነፃነት ውጪ Eንዲቆይ የሚያደርግ ድንጋጌው ሁሉ ህገ መንግስታዊ 

Aይሆንም፡፡ በሙሉ ነፃነት Eና ፈቃድ የቆመ ጋብቻ በተመሳሳይ ሊፈርስ ይገባል፡፡  

ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጋጩ ባህሎች ወጎች Eና ልማዶች Eንዲጎለብቱ የማድረግ 

ኃላፊነት በመንግስት ላይ የተጣለ በመሆኑ በዚሁ Aግባብ Eስከሰሩ ድረስ የቤተዘመድ 

ሽምግልና ዳኞች ተገቢው ቦታ በህጉ ተሰጥቷቸዋል፡፡ በባልና ሚስት ጉዳይ ውሣኔ 

Eንዲሰጡ ቢደረግ ህገ መንግስታዊ ስለማይሆን ከዝህ መለስ Eንደ Aንድ Aማራጭ 

የሙግት መፈቻ መንገድ (Court Annexed Mediation) ችግርን ለመፍታት 

ያገለግላሉ፡፡ በዚህ መሠረትም የEርቅ ደንብ (መመሪያ) ከህብረተሰቡ ባህል ጋር 

ተመዛዝኖ Eንዲከተሉ ይጠበቃል፡፡ 
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ህገ መንግስቱ ለቤተሰብ ጥበቃ ያደርጋል፡፡ ቤተሰብ መሠረቱ ጋብቻ ይመስላል፡፡ 

(Aንቀጽ) ነገር ግን ከዚህ በተለየ መልኩ ቤተሰብ ከጋብቻ ውጪም ሊመሰርት ይችላል 

የሚል Aቋም ያላቸው ፀሐፍቶች Aሉ (Aቶ መሀሪ 121)፡፡ የሆኖ ሆኖ ከጋብቻ ውጪ 

Aብረው የሚኖሩ ሴቶች ቢኖሩ በህግ ክልከላ ያልተደረገ በመሆኑ ግንኙነት በተለይ 

ከንብረት መብት Aንፃር የሚያስከትለውን ውጤት የሚመራ ህግ ቢወጣ I ህገ 

መንግስታዊ Aይሆንም፡፡  

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በህገ መንግስታችን መሰረት ቤተሰብ የምንለው የትኛውን ተቋም' ቡድን ወይም 

በስምምነት የተሳሰረ Aካል ነው? የትርጉሙ መስፋት ወይም መጥበብ ምን ፋይዳ 

Aለው? 

2. ከቤተሰብ ህጋችን Aንፃር ህገ መንግስቱ መሠረት ያደረጋቸው ዋና የመርህ ለውጦች 

የትኞቹ ናቸው? 

3. በህገ መንግስቱ ውስጥ የEኩልነት መርህ በጥቅሉ ተገልፆ Eያለ በቤተሰብ ህግ 

ውስጥ በተደጋጋሚ መግለፅ ለምን Eንዳስፈለገ በዝርዝር ተወያዩበት፡፡ 

4. ቤተሰብ የህብረተሰብ Eና የተፈጥሮ መነሻ ነው በማለት ህገ መነገስቱ የደነገገው 

ለምንድን ነው? 

5. የቤተሰብ ጉዳይ Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ ለማምጣት ምን ያህል ጠቃሚ ነው? 

ጉዳይ የክልል መንግስታት ጉዳይ መሆኑ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው? 

6. የቤተሰብ ንብረት Aስተዳደርን Aስመልክቶ የህገ መንግስቱ መርህ ንብረት 

ለማፍራት ያለውን ፋይል ዘርዝረህ ተወያይ፡፡ 

7. የቤተሰብ ከረክር ከIኮኖሚ Eድገት ጋር ምን ግንኙነት Aለው? የክርክር Aፈታት 

Aግባቡ ምን ይዘት ሊኖረው ይገባል? 

ክፍል ስድስት 

በውል ህግ የህገ መንግስቱ መሠረታዊ 

መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች 
1. ጠቅላላ 
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ውል የምንለው በሁለት ሰዎች መሀከል የሚፈፀምና የሚያስገድዳቸው ስምምነት 

ነው፡፡ ይህንን ስምምነት የሚፈቅድ የሚመራና የሚቆጣጠር የህግ ዘርፍ የውል ህግ 

ሲሆን በይዘቱም የተዋዋይ ወገኖችን ገንዘብ ነክ ጠባይ ባለው ጉዳይ ላይ የሚያደርጉትን 

ስምምነት' ችሎታን' ማታለል' ማጭበርበር Eና ኃይል የሌለበትን ስምምነት Eንዲሁም 

ህጋዊነትን' ከህብረተሰቡ ሞራል ጋር ተቃርኖ የሌለው መሆንን ይይዛል፡፡ ቶማስ የተባለ 

ፀሐፊ የውል ህግ Aላማ በሰዎች መሀከል የሚፈጠርን ግጭት በቅጣት (punishment) 

ሳይሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ባለ የጎንዮሽ Eኩልነት (horizontal equation)መፍታት 

ማስቻል ነው በማለት ይረዳዋል፡፡ ፈር ሐነሪ ሮበትም ይህንኑ በማጠናከር የማህበረሰቡ 

Eድገት ግንኙቶች በደረጃ (status)ላይ ከሚመሰረቱ ይልቅ  በውል ላይ የሚመሰረቱበት 

ነው ይለዋል፡፡ 

የውል ህግ ማህበራዊ ግንኙነቶች Eና ግዴታዎች መደብን መሠረት ካደረገው ክፍፍል 

(class – based -hierarchy) ይልቅ በEኩልነት መርህ ላይ Eንዲመሠረት ያደረገ 

ነው፡፡ ቶማስ ውልን Eንደ ለውጥ መሣሪያ (vehicle for change) Aድርጎ ይወስደዋል፡፡ 

በሌላ በኩል የውል ህግን ሰዎች Eንደ ሙያቸው በተለያየ መልኩ ይረዱታል፡፡ ለምጣኔ 

ሳይንስ ባለሙያ ውል ማለት ለሚገኝ ጥቅም (benefit) ተጨባጭ ወጪን (cost) 

የሚያስከትል ግንኙነት ነው፡፡ ለጠበቃ ከማስረጃ Eንደ Aንዱ ሊወስድ ይችላል፡፡ ለህግ 

ምሁር የህግ ስርዓቱ Aስገዳጅ (binding) የሚያደርገው ስምምነት ሊሆን ይችላል፡፡  

ለማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያ ደግሞ ውል ማለት የማህበረሰቡ Eና Aካባቢ ውጤት ብቻ 

ሳይሆን በማህበረሰቡ Eና Aካባቢው ላይ ተፅEኖ የሚፈጥር ስምምነት ማለት ሊሆን 

ይችላል፡፡ ለተራው ዜጋ ደግሞ ከEነዚህ ውስጥ Aንዱን ሊመስለው ይችላል፡፡ የሆነ ሆኖ 

የውል ህግ በሰዎች መሀከል የሚደረግ ግንኙነት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ግንኙነቱ 

ጥቅምና ጉዳቱን በሚመዝን ጨዋታ "game" ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ግንኙነቱን 

ለመመስረት የሚነሳ ሰው ሌላው ሰው በግንኙነት (ውል) መሠረት የሚፈፀም ስለመሆኑ 

Eርግጠኛ ሳይሆን ነው ወደ ግንኙነቱ የሚያመራው፡፡ ሁለተኛው ሰው ባይፈፅም ለኪሳራ 

ኃላፊ የሚሆን ከሆነ የመጀመሪያው ወደ ውሉ የመግባት Eድሉ ይሰፋል፡፡ በሌላ በኩልም 

የውል Aለመፈፀም ኪሳራ(cost of breach)ከፍተኛ በሆነ ቁጥር የውል መቋቋም Eና 

Aፈፃፀም Eየጨመረ ይሄዳል፡፡ ከስነ ልቦና ኪሳራ Eና ታማኝነት ጋር በተያያዘም ውል 

የመግባት Eድል ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል፡፡ የፍትህ ስርዓቱ ጠንካራ መሆን 

ወይም ደካማ መሆንም በውል ግንኙነት መመስረት Eና መፈፀም ላይ ተመሳሳይ ተፅEኖ 
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ያሣድራል፡፡ በዚህ ደካማ የፍትህ ስርዓት ውስጥ ሙስና Eና መሰል Aፍራሽ ችግሮች 

ይጠቀሳሉ፡፡ ከEነዚህ ችግሮች ጎን ለጎንም የማህበራዊ ኖርም (social norm) ጥንካሬ 

ወደ ውል ለመግባት Eና ለመፈፀም የራሳቸው ሚና Aላቸው፡፡ በህብረተሰቡ ውስጥ ያለ 

Eምነት (trust) Eና ማህበራዊ ካፒታል (social capital)በጥሩ ሁኔታ በተገነባ ቁጥር 

ግንኙነቶች በውል ላይ የመመስረት Eድላቸው ይጨምራል፡፡ Eንደውም Aንዳንድ 

ሀገራት ውልን ተፈፃሚ ለማድረግ በርካታ ህግ ("more-law") ከማውጣት ይልቅ 

በተዋዋይ ወገኖች መተማመን ላይ የተመሰረተ Eና Aንደኛው ተዋዋይ የሌላኛውን 

የመተባበር (cooperation)ባህሪ ለመገመት የሚያስችለውን ባህል ማሳደግ ይመርጣሉ፡፡ 

በቀድሞ ሶቭየት ህብረት በተደረገ ጥናት("nomenclatura")የሚታመን መንግስት በሌለ 

ቁጥር ተዋዋዮች የሚመሰረቱት ግንኙነት የግል ጥበቃ ዋስትና ያለበት መሆኑ 

ተመልክቷል (Simis & vanesc 1982 & 1994)፡፡ ለተራው ዜጋ ይህ Eምነት(trust)  

ብቻ ነበር ለውል ግንኙነት መመስረት ወሳኝ ነጥብ የሆነው፡፡ በላቲን Aሜሪካም 

ተመሳሳይ መደምደሚያ ላይ የተደረሰ ሲሆን በAህጉሩ Aባባል "for friends 

everything, for enemies nothing, for the stranger the law" የሚለው ይህንን 

በትክክል ይገልፀዋል፡፡ 

 የI.ፊ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት ሰው በEኩልነት የውል ግንኙነት ውስጥ ይገባ ዘንድ 

መሠረቱን ይጥላል፡፡ ህብረተሰቡ ግንኙነቱ በመንግስት መተማመን ላይ Eንዲመሠረት 

የመንግስት ስልጣን በህገ መንግስቱ Eና ስርዓቱ ብቻ Eንደሚያዝ ይደነግጋል፡1 

መንግስት ይህንኑ Eምነት በይበልጥ ለማሳደር በግልፅነት' ተጠያቂነት መርህ የሚሰራ 

ነፃ የሆነ ጠንካራ የፍትህ ስርዓት የመገንባት ግዴታም Aለበት፡፡ ሰዎች ሰብAዊ 

ክብራቸው Eንዲከበር(Aንቀጽ 24)፣ ህዝቦች መልካም Eና የጋራ ጥቅም የማሳደግ 

ፍላጎት ያላቸውና (መግቢያው) መንግስትም ይህን የመጠበቅ ግዴታ የተጣለበት መሆኑ 

(Aንቀጽ 91) ብንመለከት በግለሰቦች Eና በህብረተሰቡ ውስጥ ቀና የሆነ የመተባበር 

መንፈስን ለመፍጠር የሚያስችሉ ምሳሌዎች ሲሆን ሰዎች ወደ ውል Eንዲገቡ 

የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ በዚህ ተማምኖ ውል ውስጥ የገባ ሰው በውል 

ህጎች መሠረት ተገቢውን ካሳ Eንዲያገኝ የውል Eና ልዩ ልዩ ህጎች ያስገድዳል፡፡ 

ሀገራችን የነፃ ገበያ ስርዓትን የምትከተል Eንደመሆኗ መጠን ከፍ ሲል የተገለፁትን 

የህገ መንግስቱን ምቹ ሁኔታዎች መሠረት በማድረግ የሚፈፀሙ የውል ግንኙነቶች 

Eየበዙ Eና Eየተወሳሰቡ መምጣታቸው Aይቀርም፡፡ የፍትህ ስርዓቱም የውል ግንኙነቶች 
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ከምጣኔ ሐብት(Economics) Aንፃር ያላቸውን ግንኙነት በጥንቃቄ ካልተረዱ በIኮኖሚ 

Eድገት ሚናቸውን መጫወት Aይችሉም፡፡ በስርዓቱ ውስጥ የሚፈፀም ግንኙነት የAንድ 

ጊዜ ግንኙነት ብቻ ሣይሆን ተከታታይነት ባለው መልኩ የሚፈፀም በመሆኑ በAንድ 

የውል ግንኙነት ላይ የሚፈፀም ስህተት ተከታታይነቱ በቀላሉ የማይስተካከል Aፍራሽ 

ጡዘት ውስጥ ሊከት Eንደሚችል ምንግዜም መረሳት የለበትም፡፡ 

 

ጥቅም' ፍላጎት' Iኮኖሚያዊ ውጤት 

 የህብረተሰቡ Eድገት ከመደብ (class) ግንኙነት ወደ ውል ግንኙነት ነው ፡፡ 

በውል ግንኙነት የተሳሰረ ሰው የወል ግዴታውን የሚወጣው በመሠረቱ ለፅድቅ 

(benevolence) ሳይሆን የራሱን ቁሳዊ ፍላጎት መሠረት በማድረግ ነው፡፡ ፍላጎቱን 

የሚያሟላውም ቃል በመግባት Eና ቃል በመቀበል ነው፡፡ ይህ ቃል Aፍቃሪዎች 

ለመጋባት' ወታደሮች ድል ለማግኘት' ልጆች የተሻሉ ጎበዝ ተማሪዎች. . . ለመሆን 

ከሚገቡት ቃል ይለያል፡፡ በመሆኑም በውል ህግ ውስጥ ከዚህ ጋር ተያይዞ የትኛው 

ቃል በህግ Aስገዳጅነት ሊፈፀም ይገባዋል? ቃል ባይከበር ማካካሻው(remedy)ምንድን 

ነው? የሚሉት ሁለት መሠረታዊ ጉዳዮች ናቸው፡፡ በ19ኛ Eና 2Aኛ ክፍል ዘመን ገኖ 

የነበረው የድርድር ንድፈ ሃሳብ (Bargain Theory) በመሠረቱ ሊፈፀሙ የሚገባቸው 

ውሎች የድርድር ውጤት የሆኑት ብቻ ናቸው ይለናል፡፡ በድርድር ውስጥም ድርድር 

(ቃል) Aቅራቢ' ተቀባይ Eና ጥቅም (offer, Acceptance, Consideration)ይኖራሉ፡፡ 

Aንዳንድ ጊዜም ከ3ቱ በተጨማሪ የተወሰነ ስነ ስርዓት Eንዲፈፀም ይጠበቃል፡፡ ለምሳሌ 

የቤት ሽያጭ ውል ምዝገባ ለዚህ ይጠቀሳል፡፡ በቃል ሰጪው Eና በቃል ተቀባዩ መሀከል 

ጥቅም Aለ፡፡ ይህ ጥቅም የገንዘብ' የሸቀጥ' የAገልግሎት' ወይም ሌላ ቃል (promise 

for promise)ሊሆን ይችላል፡፡ ስለሆነም በዚህ ቲወሪ መሠረት በመሀል ያለው ጥቅም 

ውልን ተፈፃሚ ያደርገዋል፡፡ ይህ ጥቅም ፍትሐዊ (fair)ተመጣጣኝ(proportional) 

ቢሆንም ባይሆንም በዚህ ንድፈ ሃሳብ መሰረት በፍ/ቤት ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ የዚህ 

ቁምነገር መነሻው በAንድ ውል ውስጥ ያለው የጥቅም ልውውጥ ተመጣጣኝ መሆን 

Aለመሆኑን ፍ/ቤቶች ይመርምሩ ቢባል ለውሣኔ ከሚያስፈልገው በርካታ መረጃ የተነሳ 

ፍ/ቤትን ሊያጨናንቅ ብቻ ሳይሆን የንግድ Eንቅስቃሴን ይገታል የሚል ነው፡፡ ከዚህ 

ንድፈ ሐሳብ በሌላ ጎራ የምንገኘው በAብዛኛው ሲቪል ሎው ሀገራት ውስጥ የሚሰራበት 
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የ"ምክንያት "(cause) Aስተሳሰብ ነው፡፡ በዚህ "ፍላጎት ንድፈ ሃሳብ" (will Theory) 

መሰረት Aስገዳጅ ውል ተዋዋይ ወገኖች ለመገደድ ሆነ ብለው Aስበውበት የገቡት ውል 

ብቻ ነው፡፡ 

ውሉ የማይፈፀም ቢሆን ውል Aፍራሽ ኃላፊ መሆን የሚገባው በድርድር ጥቅም ልክ 

(benefit of the Bargain) Eንደሆነ የድርድር ውል ያስቀምጣል፡፡ ይህም ማለት ውል 

የፈረሰበት ወገን ከውል መፈፀም ምክንያታዊ በሆነ Aግባብ የሚጠብቀውን ያህል ጥቅም 

በካሳ ሊያገኝ ይገባዋል ማለት ሲሆን ይህም "expectation damages" በመባል 

ይታወቃል፡፡ Eነዚህ ንድፈ ሐሳቦች በተለይ የድርድር ንድፈ ሐሳብ የውል ህግ 

ለIኮኖሚ Eድገት ያለውን ጠቀሜታ ለማሳየት Eንደ መንደርደርያነት ተመልክተነው 

Eንጂ ያለሁለትዮሽ ድርድር የሚፈፀሙ ውሎችን Eንዲሁም ድርድር ሁሉ የሚፈፀም 

Aድርጎ የሚያስብ የተሳሳተ ቲወሪ መሆኑ }²”Ó„ ›ÃÅKU:: JኖU ÃI”” +¨] 

¾uKÖ k•“© vMJ’ (less dogmatic) �“ ለ}ªªÃ ¨Ñ•‹ õላÔƒ ¾uKÖ ULi 

¨ÅT>cጥ +¨` TdÅÓ }Ñu= ’¨<:: ŸU×’@ Nwƒ ›e}dcw (Economic theory 

of contract) ›”í` ¾ውM IÓ efficient ’¨< KTKƒ ¨<K< u}ðìSuƒ Ñ>²? 

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

ÁKuƒ ÓÈ� ŸV^M ÓÈ� uLÃ ¾IÓ ÓÈ� �”ደሆነ Tcw Ã•`u�M:: ÃI 

Ndw uc−‹ SGŸM M¨<¨<Ø (exchange) �”Ç=•` ¾T>Áu[�� w‰ dÃJ” 

ለለውጥ uS}vu` (coopration) S”ðe �”Ç=ðìU ¾T>ÁÅ`Ó ’¨<:: ÃI” 

¾T>ÁeðîU õ/u?ƒ }ªªÃ ¨Ñ•‹ ¾T>ðMÑ<ƒ” �”Ç=ÁÑ–< uTÉ[Ó uM¨<¨<Ø 

¨<eØ ¾S•\ SÖ^Ö`” (uncertainity) �“ ›ÅÒ (Risk) ይk”dK<:: uƒww` 

Se^~ G<K~”U U`�T (productive) uTÉ[Ó Ÿ¨<K< SðìU ¾T>Ñ–¨<” 

ƒ`õ u²Lm’ƒ �”Ç=ካðK< ÁÅ`ÒK<:: ƒ`õ” ¾T>ÁካõM (division) �”Ï Gwƒ” 

¾T>Áዞሩ (Productive) vKSJ’< ¾[»U Ñ>²? ¨<Ö?~ ›ØÒu= ’¨<:: ÃI ¾�e[™‹ 

Ñ@U uSvM uT>�¨k¨<  ሰንጠረዥ  Eንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

 

Aበበ 
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በ

 

E

A

በ

Aበበና ከበደ ወንጀል ፈፅመዋል፡፡ 

- ወንጀሉ ከ3-15 ዓመት Eስራት ያስቀጣል Eንበል ሁለቱም ካመኑ 

/በመመካከር/ - ቅጣቱ 8 Aመት፣ 

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

Aመት፣ 

- ሁለቱም ቢክዱ በነጻ የሚለቀቁበት (ማስረጃ ስለማይገኝ) 

ይህ ሳጥን የመረጃ ልውውጥ በሌለበት ሁኔታ የAጭር ጊዜ ከፍተኛ ትርፍ ለማግኘት 

ግራ መጋባት (dilemme) Eንደሚፈጠር ያመለክታል፡፡ ይህ ውጤት የሚገኘውም 

በሌላው ሰው ከራሱ/Eቅድ ላይ ተመስርቶ በመሆኑ ዘላቂ Aይደለም፡፡ ዘላቂ Eና ለሁሉም 

Aዋጭ የሚሆነው በመረጃ ልውውጥ ላይ ለተመሰረተ ዘላቂ Eና ሁሉንም የሚያተርፍ 

ስምምነት ነው፡፡ (ሀሳቡ Disputing procedure" ከተባለ መፅሐፍ ስለድርደር ከተፃፈው 

ውስጥ የተወሰደ ነው፡፡) 

u²=I H>Åƒ ¨<eØ Ÿ}ªªÄ‹ ¨<Ü ÁK< ’Ña‹ ለምሳሌ }M°ኮ¨<” uT>Ñv 

¾T>¨× ŸS<e“ ¾ìÇ õ/u?ƒ S•` ÓUƒ ¨<eØ ይይዛል:: ŸLÃ u}SKŸ}¨< 

c”Ö[» ¨<eØ ÁK< c−‹” }ªªÃ ›É`Ñ” w”¨eÇ†¨< ለሁለቱም ዘላቂ የጋራ 

ልማት የሚጠቅማቸው ውል ውስጥ መግባት Eና የገቡትን ውል ለመፈፀም በቁርጠኝነት 

መተባበር ነው፡፡ ይህ l`Ö˜’ƒ �“ ƒww` uSc[~ ¾S[Í M¨<¨<Ø ÃðMÒM:: 

¾¨M IÓ ¾ƒ—¨<ን S[Í }ªªÃ ¨Ñ•‹ SÒ^ƒ Eንደ›Kv†¨<(asymmetric 

 

 

 

 

ከበደ 

 

 

ቢያምን 

 

ቢያምን 

 

 

ቢክድ 

8 

8 

15 

3  

ቢክድ 3 

 

15 

15 

 

15 
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information) �”Ç=G<U ¾ƒ—¨< S[Í Ÿ²=I ¨<Ü ’¨< ¾T>ለ¨<” ÃKÃM“M:: ÃI 

¾¨M IÓ ŸU×’@ Gwƒ Hdw ›”í` G<K}— }Óv\ ነው ብንል }ªªÃ ¨Ñ•‹ 

K¨<K< SŸu` (¨ÃU SðìU) ¾SÚ[h¨<” l`Ö˜’ƒ �”Ç=Ád¿ TÉ[Ó ሶስተኛ 

ተግባሩ ’¨< KTKƒ �”‹LK”:: ÃI” uTÉ[Ó ¨<M KSðìU nል የገባው ቃሉን 

ቢያጥፍ የሚከተለው የኃላፊነት መጠን ቃሉ ከመ�Öፉ ¾}’d uK?L—¨< ¨Ñ” LÃ 

ŸT>Å`c¨< Ñ<Çƒ Ò` �Ÿ<M TÉ[Ó ÁeðMÒM:: ቃM ¾Ñv }ªªÃ nK<” 

KSðìUU J’ KTÖõ ›ªß’ƒ (efficiency) ¾T>Sዝ”uƒ ’Øw ÃI ’¨<:: ÃI 

’Øw }ªªÄ‹ KSðìU l`Ö— ¾ሚJ’<uƒ ’¨<“ u¨<K< ›eðፃT> ›ካLƒ ²”É 

uØ”no SS²” ÁKuƒ ’¨<::  

 

}ªªÄ‹ ÃI” x� uTcw ¨<M ¨<eØ c=Ñu< #›=”yeƒ$ ÁÅ`ÒK< nM ¾Ñv c¨< 

¨<K<” KSðìU nM }kvÃ ÅÓV nK<” uTS” ›=”yeƒ ÁÅ`ÒK<:: uG<K~U 

¨Ñ” ¾T>Å[Ó #›=”yeƒS”ƒ$ Ñ”²w”' Ñ>²?” �“ (uÑ<Muƒ ¾T>Å[Ó) Ø[ƒ” 

ያÖቃለLM:: uK?L uŸ<MU u²=I ¨<M ¨<eØ uSÓv�†¨< ¾T>ÁÖ<ƒ uÔ ’Ñ` 

ካKU (opportunity cost) ›=”yeƒT@”ƒ ’¨<:: ›”É c¨< S_ƒ }Ÿ^Ã„ (¨<M) 

›uv KTMTƒ u=ðMÓ U” U” ›Ã’ƒ ¾¨<M �“ Ÿ¨<M ¨<Ü Ó”˜’„‹ ¨<eØ 

�”ሚገባና ምን ሲያገኝ ምን Eንደሚያጣ Aስቡ፡፡ የጉልበት ሰ^}—U �²=I e^ x� 

በ=kÖ` u}SddÃ መልኩ ÃI”” uu`ካ� ›U^Œ‹ Aባዙት ¾Ñ<Muƒ c^}—¨< 

u›uv¨< �`h ¨<eØ KSቅÖ` ¾T>ðMÑ¨< ቅጥሩ Eሴት (Value) ¾T>ÚU`Kƒ 

SJ’<” vK›uv¨< በቅጥሩ SW[ƒ ¾SðìU �ÉK<” ›v´„ ’¨<:: 

¡õ}ƒ (Gap) 

¨<KA‹ �”Å IÔ‹ ¨<K< ¡õ}ƒ (Gap) ÁL†¨< K=J’< Ã‹LK<:: ÃI ¡õ}ƒ 

በፍ/ቤት ሊሞላ ይገባል፡፡ õ/u?ƒU ÃI”” ¡õ}ƒ c=VL ¾¨Åòƒ }ªªÃ ¨Ñ•‹ 

vI] K=S^ uT>‹M (Normative Coause Theorem) SMŸ< SS<Lƒ 

ይጠበቅበታል:: G<K~U ¨Ñ•‹ በIኮኖሚ K=Á}`ñ uT>‹K<uƒ ›Óvw ¡õ}ቱ 

ቢ=VL ለÑuÁ Áª×M:: Ñ<Ç¿” u›ዎንታ (positively) ካ¾’¨< }ªªÃ ¨Ñ•‹ uÑ<Ç¿ 

LÃ u=Å^Å\ K=eTS< Ã‹LK< }wKA uT>ÖÃቀው ›ŸD%E” መሞላት Ã•`u�M 

TKƒ ’¨<:: ፍ/ቤት ክፍተት ከመሙላት በተጨማሪ Ñ<ÇÄ‹ u}ÚT] ¾¨<K< ›ÅÒ 

(Risk) �“ ¨Ü (Cost) T”—¨< ¨Ñ” LÃ T[õ ÃÑvªM ¾T>K¨<” ይመለከታሉ:: 
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ÃI }Óv` ÅÓV }ªªÃ ¨Ñ•‹ ÁL†¨<” S[Í (uÉ`É`) �“ ¾”ÓÆ” MTÉ 

uØMkƒ T¨p” ÃÖÃnM:: ÁK²=I Ó”³u? ¾T>cØ ¨<X’@ ÑuÁ”“ }ÚT] 

¨<M” ›ÅÒ LÃ ¾T>ØM K=J” Ã‹LM:: ¾T>Å`e ›ÅÒ በልምዱ መሠረት u¾ƒ—

¨<U ¨Ñ” ›ekÉV K=�Ã ¾TÃ‹M ( unforseeable) ŸJ’ Ñ<Ç~” በተªªÄ‹ 

SGŸል (blameless parties) K=ŸðM Ã‹LM፡፡  

የመንግስት ጣልቃ መግባት 

ውል ተፈፃሚ መሆን Aለበት TKƒ Ó” }ªªÄ‹ u¨<L†¨< ¨<eØ ÁeÑu<ƒ Ñ<ÇÃ 

G<K< ÃðìTM TKƒ ›ÃÅKU:: IÓ �“ Å”w ¾¨<M Ñ<ÇÃ” K=S\' K=}Ÿ< 

Ã‹LK<:: K²=I ¾T>•[¨< Aንድ U¡”Áƒ ÑuÁ” u’íU uIÓU SU^ƒ Aስፈላጊ 

መሆኑ ’¨<:: ¾¨<M Ó”–<’ƒ Ÿ}ªªÃ ¨Ñ•‹ ¨<Ü K?KA‹ c−‹” Ã’ካM:: ÃI 

¾U×’@ Gwƒ vKS<Á−‹ (Spillover effect) ¾T>K<ƒ በውል ግንኙነት ውስጥ ያለ 

ሲሆን በሌሎች ህጎች (ንብረት'ቶርት'ወንጀል) የሚታይ ነው፡፡ በሌላ በኩል ነፃ የውል 

ግንኙነት �”Ç=•` ¾S[Í M¨<¨<Ø ¾T>ÁcðMÓ u=J”U ÃI M¨<¨<Ø uum G<’@� 

LÃðìU Ã‹LM:: T�KM' Tdሳƒ' ማስገደድ'S[Í” u�Ÿ<M ›KS[Çƒ' 

SÅup ¨²} የውል ግንኙነት መዛባት ይፈጥራሉ:: ÑuÁ uV•þK= lØØ` e` 

K=¨Ép �”ÅT>‹M G<K< ›”Ç”É ¨<KA‹ም u²=I Sልክ K=ðìS< Ã‹LK<:: 

u}Óv` ›”É ሰ¨< ብቻ የውል ተጠቃሚ Eንዲሆን ውል ሊገባ የሚችልበት Aጋጣሚ 

የሲቪል ሎው ሀገራት "lesion" የኮመን ሎው ሀገራት ደግሞ "Unconscionable 

contract" የሚሉት ነው:: �’²=I G<’@�−‹ ¾¨<M IÓ ŸSðìS< uLÃ Sደበ— IÓ 

(�”Å market failure) �”ዲðìS ¾T>ÁÅ`Ñ< “†¨<:: ገበያ ነፃ ቢሆንም የገበያ 

ውድቀት (market failure)Eንደሚገጥመው ሁሉ ውልም ነፃ ሆኖ ተመሳሳይ ውድቀት 

ሊገጥመው ይችላል፡፡ የገበያን ውድቀት Eጅግ ከፍተኛ በሆነ ጥንቃቄ መንግስት ጣልቃ 

በመግባት የሚያስተካክለው ሲሆን የውልንም መውደቅ በተመሳሳይ መልኩ ጣልቃ 

Eየገባ ያስተካክላል፡፡ 

uGÑ^‹” ¾õƒI e`¯ƒ ThhÁ –aÓ^U Sk[ì< Ã�¨nM:: ¾²=I e`¯ƒ 

Sk[î ›eðLÑ> ካÅ[Ñ<ƒ U¡”Á„‹ ¨<eØ ›”Æ ¾õƒI e`¯ቱ ከምትከተለው 

የዲሞክራሲ Eና የነፃ ገበያ ስርዓት Ò` ¾TÃH@É SJ’< ’¨<:: በስርዓታችን የውል 

ህግ ካለው u`ካ� ØpV‹ ¨<eØ uÓKcx‹ SGŸM ÁK” M¨<¨<Ø (exchange) 
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TkLÖõ ማስቻል ’¨<::ÃI M¨<¨<Ø uu`ካ� SMŸ< ¾T>ðìU  ሲሆን  ¾¨<M  

Ó”–<’ƒ Aንዱ መንገድ ነው፡፡ የውል ግንኙነት በጠንካራ ¾õƒI e`¯ƒ (õ`É u?ƒ) 

K=ðìU ÃÑvªM:: u16— ¡õK ²S” ¾•[¨< „Te Jwስ ¾Ç˜’ƒ e`¯ƒ ŸK?K 

’ÒÈ−‹ ትርፍ (Surplus) ¾T>ÁeÑ˜ M¨<¨<Ø u=ÑØT†¨<U M¨<¨<Ö< LÃŸu` 

eKT>‹M ¨Å Ó”–<’~ SÓvƒ ›ÃðMÑ<U uTKƒ ¾ÑKì¨< ¨<M Ÿ›=¢•T> 

�ÉÑƒ Ò` ÁK¨<” Ó”–<’ƒ KTd¾ƒ ÖnT> ’¨<:: •`´ ¾}vK ›=¢•T>eƒU 

በተመሳሳይ Hdw ÃeTTM:: �”Å �`c< ›vvM u›ነc}— ¨Ü (low cost) ¨<M 

ÁKSðìS< KEድገት Ö”p �“ K3— ›KU ›KTÅÓ(stagnation and 

underdevelopment) U¡”Áƒ ’¨<:: 

¾uKìÑ< HÑ^ƒ ÁL†¨< Ÿõ}— ›=¢•T> Å[Í (high performing economy) u¨<M 

LÃ uS}TS” በሚፈጠሩ ¾[»U Ñ>²? ¾¨<M Ó”–<’ƒ ¨<Ö?ƒ “†¨< (ዊልያምስ):: 

¾õƒI e`¯ƒ Ö”ካ^ vMJ’uƒ G<’@� Ÿõ}— ¾”ÓÉ Ó”–<’„‹ ¨<KA‹ 

KSÚ[h �ÉM uK?Kv†¨< G<’@� w‰ ÃðìTK<:: ÃIU uረዥም Ñ>²? ¾GÑ` 

›=¢•T> ´p}— �”Ç=J” ÁÅ`ÑªM:: �’²=I uî”c Ndw Å[Í ¾}kSÖ< Hdx‹ 

u}KÁ¿ NÑ^ƒ u}Å[Ñ< Ø“„‹ }[ÒÓÖªM:: uÒ“ u}Å[Ñ Ø“ƒ }SddÃ 

ድምዳሜ LÃ }Å`dDM:: uü\ u}Å[Ñ Ø“ƒ KØÁo  ULi ŸcÖ< ሰዎች SGŸM 

1/3— ¾T>J’<ƒ Eንዳረጋገጡት ›Ç=e ›p^u= ›’e}— ªÒ Ãµ u=k`w �”ŸD” 

u›ðíìS< LÃ�S” eKT>‹M Ÿõ}— ªÒ Ãµ ŸT>k`u¨< ŸKSÆƒ ›p^u= Ò` 

SªªM ÃS`×K<:: u›=ŸDÊ` u}Å[Ñ Ø“ƒ ’ÒÈ−‹ ¨<M eKT>ðìUuƒ Ñ>²? 

�`ÓÖ— vKSሆ“†¨< ›=”yeƒ KTÉ[Ó ¾T>ÁS’~ SJ“†¨<” ›[ÒÓÖªM:: 

uw^²=M u}ÅረÑ Ø“ƒU ¾w^²=M õ/u?„‹ �”ÇÅÑ<ƒ õ/u?„‹ u=J’< •a (uውM 

›ðíìU) ¾NÑ` ¨<eØ ›=”yeƒS” u1® በመቶ ÃÚU` �”Å’u` }[ÒÓ×DM:: 

¾õƒI eር¯~ Ö”ካ^ c=J” }ÑT‹ ÃJ“M:: u69 GÑ^ƒ ¨<eØ ¾T>Ñ–< 36®® 

የንግድ ድርጅቶች (firms) u”ÓÉ e^†¨< ¨<eØ ª“¨< ‹Ó` }ÑT‹ ÁMJ’ õ`É 

u?ƒ �”ደJነ ULi }e}ªM:: (›KU v”¡ 1997):: ቀልጣፋ ÁMJ’ ¾Ç˜’ƒ e`¯ƒ 

¾M¨<¨<Ø (¨<M) Transaction Cost �”ዲጨም` ÁÅ`ÒM::  

¾›=òÇ=] Iገ S”Óeƒ uSÓu=Á¨< LÃ wN?` wN?[cw �“ I´x‹ TIu^© �“ 

›=¢•T>Á© �ÉÑ�†¨< �”Ç=óÖ” q`Ö¨< መነሳታቸውን ›ekU×DM:: ¾I´x‹” 

¾Ò^ ØpU uTeŸu` ¾Ò^ �ÉM” S¨c” ›”É ¾›=¢•T> TIu[cw KSÑ”vƒ 
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�”ÅT>Áe‹M ÃÑMíM:: ð×” TIu^© �“ ›=¢•T>Á© �ÉÑƒ TU×ƒ ¾IÑ 

S”Óeƒ ›LT c=J” ¾¨<M IÓ የሚመራበት S`I ’¨<:: ንብረትን በውል 

የማስተላለፍ መብት በህገ መንግስቱ የተከበረ ነው፡፡ የIትዮጵያውን Iኮኖሚ ሁኔታ 

በተናጠል ሊሻሻል(Aንቀጽ 89/2) ከሚችልበት መንገድ ውስጥ Aንዱ በህግና Aፈፃፀሙ 

ላይ Eምነት ጥሎ የሚመሰረት የውል ግንኙነት ነው፡፡ Ÿ²=I u}ÚT]U ወረድ wK” 

�”ÅU”SKŸ}¨< ¾�Ÿ<M’ƒ Swƒ፣ õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ፣ T”—¨<U c¨< 

uS[Ö¨< ¾›=¢•T> �”penc? ¾ScT^ƒ �“ ¾S[Ö¨<” Y^ ¾Seራƒ Swƒ 

Eና ¾”w[ƒ Swƒ ¾¨<M IÓ K=S^v†¨< ¾T>Ñu< S`J−‹” ¾Á²< “†¨<:: 

¾IÓ e`¯�‹” ÓKcx‹ u”w[�†¨< uScL†¨< �”Ç=Á²<uƒ ÃðpÇM:: ”w[ƒ” 

KK?L c¨< u’í ¨ÃU uK?L ”w[ƒ (Ñ”²w) በSK¨Ø #ማጥፋት$ (dispose) 

TÉ[Ó” ÃðpÇM:: u²=I [ÑÉ c−‹ ÁL†¨< ’í’ƒ ueUU’�†¨< SW[ƒ 

u”w[�†¨< LÃ uIÓ òƒ ›eÑÇÏ ¾J’ ¨<M SªªM” ÃÚU^M:: ¾¨<M IÓ 

ue`¯�‹” ¨<eØ uIÓ òƒ ›eÑÇÏ ¾J’<ƒ �“ ¾ሚJ’<ƒ” eUU’„‹ የመለየት' 

Swƒ“ ÓÈ�−‹” ¾SK¾ƒ �“ ÁMተðìS ¨<M u=•` ¨<Ö?~” ለማመልከት 

Eንዲሁም ነፃ የጉልበት' ገንዘብ Eና ንብረት ዝውውር Eንዲኖር በመሰረታዊነት 

ÁÑKÓLM:: ›Mö ›Mö ¾¨<M IÓ uIw[}cu< ¨<eØ õƒN© ¾J’ ¾Gwƒ ¡õõM 

(fair division of wealth) �”Ç=•` Áe‹LM:: u�`ÓØ u¨<M IÓ ¨<eØ ÁK< 

¾¨KÉ SÖ” ÑÅx‹:u¨<M ¾T>¨c’< ›’e}— ÅS¨´' የስጦታ ውል ¾SdcK<ƒ 

�’²=I” Óx‹ ›LT ÁÅ[Ñ<U “†¨<:: ¾¨<M IÓ ›LT Nwƒ” TŸóðM ’¨< 

¨Ãe ÃI ÓUƒ ¨<eØ dÃÑv ¾”w[ƒ ´¨<¨<`” TóÖ” ’¨< ¾T>K¨< ›Ÿ^ካ] 

’¨<:: ¾”w[ƒ ´¨<¨<` uIÑ ¨Ø S”ÑÉ (UdK? e`qƒ) Eንዳይፈፀም e`¯�‹” 

ይከለክላል:: uK?L uŸ<M ¾Gwƒ ክፍፍል Ÿ¨<M Ó”–<’ƒ ¨<Ü uÓw` IÓ �“ 

K?KA‹ ¾õ/wN?` IÔ‹ K=ðìU ¾T>‹M በመሆኑ ¾GÑ^‹” ¾¨<M IÓ ›LT 

መሠረታዊ ›p×Ý ÃI ’¨< KTKƒ ›ÃቻMU:: ÃG<” �”Í= u}ªªÄ‹ ðnÉ ÃI 

K=ðìU ይችላል::  

ሲጠቃለል ¾¨<M IÓ SW[ƒ ¾T>ÁÅ`Ò†¨< +−]−‹ ¾}KÁ¿ u=J”U 

ŸU”Ÿ}K¨< e`¯ƒ ›”í` ¾U×’@ Hwƒ +−] �ÏÓ ÖnT>ዎ‹ ’¨<:: 

የU”Ÿ}K¨< ¾’í ÑuÁ eር¯ƒ �”ÅSJ’< ”w[ƒ Ñ<Muƒ �“ Ñ”²w u’í’ƒ uÑuÁ 

¨<eØ K=²ªª\ ÃÑvM:: ¾’í ÑuÁ ›=¢•T> u}KÁ¾ SMŸ< ¾T>ðìU ¾¢”ƒ^ƒ 
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›=¢•T> ’¨<:: ¨<KA‹ ካልተፈፀሙ ’í ¾ÑuÁ e`¯ƒU ›Ã•`U TKƒ ’¨<:: 

¾õ/wN?` IÒ‹” ¨<ሎ‹ u}ªªÃ ¨Ñ•‹ ’í eUU’ƒ SðìU �”ÇKv†¨< 

ÃÅ’ÓÒM:: ¾’í ÑuÁ u}ªªÃ ¨Ñ•‹ SGŸM ¾S[Í M¨<¨<Ø ÃðMÒM'ØpU 

Ñ<Çƒ” S´• ¾T>Ñu<ƒ Ó”–<’ƒ ነው:: u²=I SMŸ< eUU’ƒ ŸK?K ¨<M ¾KU:: 

¾}ªªÃ ¨Ñ•‹ ƒww` �“ Ö”ካ^ ¾õƒI e`¯ƒ ÃðMÒM:: ¨<M ¾Ô” ¨<Ö?ƒ 

ÁK¨< uSJ’< ŸIÓ uLÃU S”Óeƒ ×Mn ¾T>Ñvv†¨< ›Ò×T>−‹ ›K<:: 

 }ªªዮ‹ eUU’�†¨<” ¾T>ÑMì<ƒ ŸIÓ ØL e` uSJ” c=J” u²=I SMŸ< 

¾}ÑKì< eUU’ƒ ›e}TTኝ Øun �”ÅT>Å[ÓKƒ u[v vM[v U¡”Áƒ ፍርስ 

�”ÅTÃJ” uS}TS” ’¨<:: eKJ’U ŸIÑ S”Óeቱ ›”í` ¾¨<M IÒ‹” 

SW[�© ›p×Ý: 

• ¨<KA‹ u’í’ƒ �”Ç=ðìS< TÉ[Ó' 

• }ªªÄ‹ ¾Ñu<ƒ ¨<M u›e}TT˜ SMŸ< �”ÅT>ðìS<L†¨< �`ÓÖ—    

SJ” (game-theory) ' 

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

• ¨<K< ቢፈርስ �”ŸD” ¨<K< ለፈረሰበት ¨Ñ” um“ }S××˜ ካd ¾T>ÁeŸõM 

SJ” ' 

• ¨<M” KTeŸu` �ÏÓ ›ß` Ñ>²? ¾T>¨eÉ SJ’<' 

• ¨<K< ŸSð[S< ›”e„ �eŸ ›ðíìS< É[e uተ‰K SÖ” ÓMî �“ K›ðíìS< 

¾T>S‹ SJ’< (UdK? uîG<õ Seð` ¾T>[ÒÑØuƒ)' 

• u’í’ƒ ¾}Ñv” ÓÈ� ŸSðìU uk` K?L ›T^ß ÁKS•\” ¾T>Á[ÒÓØ 

የህግ Eና ፍትህ e`¯ƒ (�”Å uKìÑ<ƒ HÑ^ት G<K<)' 

• ¾}ðìS ¨<ል u›”Å—¨< ¨Ñ” ØpU (�ÏÓ ›Øwq Ÿ�¾ Liberalism 

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

¾}hK Å[Í LÃ ¾T>ÁeÑ—†¨<' uÓL†¨< ¾›=¢•T> �ÉÑƒ (economic 

growth) ¾T>Áeገ˜L†¨< Ÿ²=IU GÑ` ŸU�}`ð¨< �ÉÑƒ (development.) 

¾TÁÑ–< SJ“†¨<' 
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• ‹Óa‹” የሚፈታ Aካል ሁሉ ¾¨<M Ó”–<’ƒ ÁK¨<” ›=ኮ•T>Á© ÖkT@� 

ጠ”pk¨< ¾T>[Æ u²=IU ¾’í’ƒ (liability) መርህ �“ õƒN©’ƒ (IÒ©’ƒ 

V^M ¾T>‹M SJ” }ÚU[¨<uƒ) Aመዛዝነው ¾T>cሩ SJ’<ን' 

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

• e`¯~U ÃI”” Ó”–<’ƒ ›=¢•T>Á© �“ TIu^© ÖkT@� u›Óvu< ¾}[Ç' 

c−‹ u²=G< }TU’¨< ›=¢•T>Á© ÖkT@� ÁL†¨<” ¨<KA‹ ŸÖባw U°^õ 

uS¨<×ƒ Ÿu?}cw ጎ[u?ƒ ²SÉ ¨ÃU ŸkÅS¨< }ªªÃ Ò` w‰ dÃJ” 

ŸT”—¨<U c¨< Ò` KSðìU ¾T>}TS’<uƒ ¾T>J”' 

• ¾¨<M Ó”–<’ቶች ካልተከበሩ ¾}ªªÃ ¨Ñ•‹ wKAU ¾Iw[}cu<” TIu^© 

Ó”–<’ƒ uSÖup u²=G< ²`õU ÁÉÓ ²”É ueUU’ƒ' uÉ`É`' u�`p 

u›e�^m Ç— . . . �“ ScM ›T^ß ¾S<Óƒ Sõ‰ ¾T>�¿uት' �ÉM 

¾T>ðØ`“ ¾T>Áu[��' ÃI }V¡a ባልተሳካ lØ` Ó” ¾Öó¨<” Ñ>²?“ 

Ñ<Muƒ uT>Ñv የሚረዳ Ö”ካ^ ¾õƒI e`¯ƒ ›e}TT˜ ULi ¾T>cØ' 

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

• uTßu`u`' T�KM . . .  LÃ ¾}SW[~ ¨<KA‹” u›Óvu<“ uõØ’ƒ 

¾T>q×Ö` Ö”ካ^ ¾õƒI e`¯ƒ ለ¨<M Ó”–<’„‹ w‰ dÃJ” ¾¨”ËM 

SŸLŸM e^” ¾T>ðìU“ u²=I [ÑÉU TIu^© �ÉÑƒ �”Ç=óÖ” ¾uŸ<K<” 

¾T>Áuረ¡ƒ ¾›=¢•T> Ó”–<’„‹ ÁK}ÚT] eÒƒ �”ዲካH@Æ“ }ÚT] 

ባለሀብት በመስኩ �”Ç=cማ^ u` ¾T>Ÿõƒ' 

• uÑ<ÇÃ ›ÁÁ´ ŸIÓ �¨<kƒ u}ÚT] ¾¨<M Ó”–<’ƒ ŸU×’@ Nwƒ Ò` 

ÁK¨<” Ó”–<’ƒ uT>Ñv ¾}[Ç vKVÁ' Ÿ²=I uLÃU ¾¨<M Ó”–<’ƒ LÃ 

Ñ>ዜው ŸT”U uLÃ ÖnT> Gwƒ SJ’<” ¾}Ñ’²u' 

መሆኑን የፍትህ Aካላት በሚገባ ሊረዱት ይገባል፡፡ ይህንን Aቅጣጫ ተረድቶ የራስ 

ማድረግ Eና መፈፀም ሀገሪቱ ራEይ ላደረገችው በመካከለኛ ገቢ ሀገራት ተርታ መሰለፍ 

ወሳኝ ነው፡፡ 

የመወያያ ጥያቄ 

1. የውል ህግ Eና ነፃ ገበያ ያላቸውን ግንኙነት ዘርዘር በማድረግ ተወያዩበት፡፡ 
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2. የውል ህግ ከIኮኖሚ Eድገት ጋር ያለውን ግንኙነት ተወያዩበት፡፡ ከህገ መንግስቱ 

Aንፃር የውል ህግ ሊመራበት የሚገባው ንድፈ ሀሳብ ምንድን ነው? 

3. በህገ መንግስቱ ላይ የተመለከተውን የIኮኖሚ Eድገት ከውል ስርዓት Aፈፃፀም 

በመነሳት ለማሳካት የፍትህ Aካላት ሚናን በዝርዝር ተወያዩበት፡፡ 

4. በወል ህግ ውስጥ የመረጃ ልውውጥ' ትብብር' Eርግጠኛነት' Aደጋ (Risk). . . 

ለIኮኖሚ Eድገት ምን ፋይዳ Aላቸው? 

5. በነፃ ገበያ ውስጥ የውል ህግ Eና የንብረት ህግ የተለየ ቦታ Aላቸው? ሁለቱን ምን 

ያመሳስላቸዋል? የውል ህግ ያለ ንብረት ህግ Aለዚያም የንብረት ህግ ያለ ውል ህግ 

ትርጉም Aለው ትላለህ? 

6. ከህገ መንግስቱ የሚመነጩ መሠረታዊ የውል ህግ Aቅጣጫዎችን ዘርዝረህ 

ተወያይ፡፡ 

ክፍል ሰባት 

ከንግድ Eና Iንቨስትመንት Aንፃር የህገ መንገስቱ 

መሰረታዊ መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች 
ጠቅላላ 

በየትኛውም ጫፍ የሚገኝ ሀገር ቢሆን በIኮኖሚ ለማደግ የማይፈልግ Aይኖርም፡፡ 

ይህንን Eድገቱን Eውን ለማድረግ ሀገሩ ያለፈበትን ታሪክ ከመዳሰስ Aልፎ በቅርብ Eና 

በሩቅ ያሉ ሀገራትን ልምድ መቃኘቱ Aይቀርም፡፡ በዚህ ቅኝት ውሰጥ የAንድ ሀገር መሪ 

በIኮኖሚ Eድገት ላይ ያለው ሚና ምንድን ነው? መንግስት በIኮኖሚው ውስጥ 

የሚኖረው ተሳትፎ ምን መልክ ይኖረዋል? የግል ባለሀብቱ በምን መስክ ላይ ቢሰማራ 

ይመረጣል? የውጭ ቀጥታ Iንቨስትመንት ላይ የሚኖረው ፖሊሲ ምንድን ነው? Aሁን 

ባለንበት ዘመን Aንድ ሀገር ከAለም ተነጥሎ በመጓዝ የሚያተርፈው የIኮኖሚ Eድገት 

ይኖራል? የሚሉ Eና መሰል መሰረታዊ ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡ ቀደም ሲል Aለም በሁለት 

ጎራ ተከፍላ Eንደነበር ይታወሳል፡፡ የቀድሞ ሶቭየት ህብረት ጎራ ከፈረሰ በኋላ ሀገራት 

ፍጥነቱ Eና ይዘቱ በተለያየ መልኩ ወደ ነፃ Iኮኖሚ ስርዓት Eየገቡ ናቸው፡፡ በዚህ 

የለውጥ ሂደት ውስጥ የፖለቲካ Aመራር ቁርጠኝነት ወሳኝ ነው፡፡ (ለምሳሌ ለቻይና 

ንግድና Iንቨስትመንት ማሻሻል የዲንግዜዬፒንግ ሚና ወሳኝ ነበር፡፡) ለሚወጡት 
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የIኮኖሚ ማሻሻያዎች Eና ለሚጠበቀው Eድገት የፖለቲካ መረጋጋት ወሳኝ መሆኑም 

Aያጠራጥርም፡፡ መንግስት በዚህ ረገድ የሚኖረው የፖለቲካ ቁጥጥር ወሳኝም ነው፡፡ 

Aንድ ሀገር በታሪኳ የንግድ Eና የባህል ማEከል በመሆን ገናና የነበረችበት ዘመን ከነበር 

(ምሳሌ ቻይና) ይህንን ቦታ ለመመለስ የሚደረግ የንግድ Eና Iንቨስትሜንት ማሻሻያ 

ትግልም በIኮኖሚ ማሻሻያ ውስጥ ቦታ Aለው፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፍጥነት Eያደጉ 

የመጡትን የኤሲያ ሀገራት Iኮኖሚ Eድገት Eነዚህን ነጥቦች መነሻ በማድረግ በተለይ 

ትኩረት የሚያደርጉት የውጭ ገበያ መር ንግድን(expert derive mercantilism): 

የሀገር ውስጥ ቁጠባን የሚያስፋፋና ልቅ ያልሆነ የውጪ ካፒታልን የሚያስገባ 

ስልጣኔን: ለመሰረተ ልማት Aውታሮች ግንባታ ቅድሚያ የሚሰጥ የመንግስት Aትኩሮት 

Eና መሰል ጉዳዮች ላይ ነው፡፡ ከዚህ በተለየ ቻይና የገበያ መር ሶሻሊስታዊ ስርዓት Eና 

የህዝብ Eድገት ቁጥጥርን Eንደ ስትራቴጂ በተጨማሪነት ትጠቀማለች፡፡ 

በሌላ በኩል የAህጉራችንን Iኮኖሚ በተለይ ከሰሃራ በረሃ በታች ያሉ Iኮኖሚን 

ስንመለከት በዚህ መልኩ ከፍተኛ የIኮኖሚ Eድገት Eየተመዘገበ Aለመሆኑን 

Eንረዳለን፡፡ በጥቅሉ ስንመለከት በዚህ የAህጉራችን ክፍል ውስጥ ምንም Eንኳን 

ግሎባላይዜሽን Eየጨመረ የመጣ ቢሆንም የAለምAቀፍ ገበያ ተሳትፎ ዝቅተኛ የሆነበት 

የEርሻ ምርታማነትም ባለበት የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ ለዚህም Eንደምክንያት 

የሚጠቀሰው ከIኮኖሚ ጋር የማይሄድ የህዝብ Eድገት መኖሩ፣ የጤናና የትምህርት 

ደረጃዎች ተወዳዳሪ Aለመሆን፣ የEርሻ ምርታማነት ዝቅተኛ መሆን፣ የፖለቲካ ስርዓቱ 

ግልፅ Eና ተጠያቂነት የሌለበት መሆን፣ Iንቨስትሜንትን ለመሳብ በሚያስችል መጠን 

የተረጋጋ Aለመሆን፣የመልካም Aስተዳደር Aለመኖር በተቃራኒው የደካማ 

Aስተዳደር(poor Goverance)መኖሩ የAካባቢ መራቆት:HIV/AIDS መስፋፋት (ሁሉን 

የIኮኖሚ ሴክተር የሚጎዳ መሆኑ) ለገበያ በር ዝግ Eየሆነ መምጣት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ 

ከዚህ በተረፈም Aብዛኛው የAፍሪካ ሀገራት በንፅፅር ያላቸውን የEርሻ Eና የተፈጥሮ 

ሀብት በምርት ሂደቱ ውስጥ በAግባቡ በቅድሚያ Aለመጠቀም ተመሳሳይ ምክንያት 

ይሆናል፡፡ በEነዚህ Aይነት ሀገራት የEርሻቸውን ምርታማነት (Agricultural 

productivity) ማሳደግ በAለም Aቀፍ ገበያ ውስጥ ያላቸው ድርሻ Eንዲጨምር 

Eንዲሁም የነፍስ ውከፍ ገቢ(Per capital income) ከፍ Eንዲል ያደርጋል፡፡ ከዚሁ 

ጋር ተያይዞ የሚነሳው የመሠረተ ልማት Aውታር ዝርጋታ ነው፡፡ Aህጉሩ በህዝብ 

Eድገት ከፍተኛውን (በንፅፅር)ቦታ ብትይዝም ህዝቡ ግን ተበታታትኖ የሚኖር ነው፡፡ 
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ይህም ሸቀጦች Eና ለIኮኖሚ Aስፈላጊ የሆነ ግብAቶች ለAምራች ክፍሉ የሚደርሱበት 

Aግባብ የማይቻል ወይም Aስቸጋሪ Eና ወጪን የሚያስከትል ምርታማነትን የሚቀንስ 

ያደርገዋል፡፡ 

ወደ ሀገራችን ስንመለስ ከፍ ሲል በመደጋጋም Eንደተገለፀው ሀገራችን የነፃ Iኮኖሚ 

ስርዓትን የምትከተል ሲሆን ህዝቡም Iኮኖሚው በፍጥነት Eንዲያድግለት ይፈልጋል፡፡ 

Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ፍላጎትም Aለ፡፡ ለንግድ Eና Iንቨስትመንት 

ምቹ ሁኔታ Aስፈላጊ የሆነውን ሰላም በዘላቂነት ለመመስረት ብሔር' ብሐረሰቦች Eና 

ህዝቦች ቆርጠው መነሳታቸውን በህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ Aስቀምጠዋል፡፡ ህዝቦች 

ህገ መንግስቱን ለወደፊቱ ቢያፀድቁ "Aኩሪ ባህል" Eንዳላቸው' የጋራ ጥቅም Eና 

Aመለካከት ካለፈው በጋራ ያፈሩ መሆናቸውን Aረጋግጠው ነው፡፡ የIኮኖሚ Eድገት 

ተስፋው ከታሪክ ከተወረሰው "የጋራ ጥቅም" ማሳደግ ላይም የሚመሰረት ነው፡፡ ይህንን 

ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግ በህገ መንግስቱ ውስጥ ሰፊ Eንድምታ ያላቸው ድንጋጌዋች 

ተቀምጠዋል፡፡ ከEነዚህ ድንጋጌዎች ውስጥ ማንኛውም Iትዮጵያዊ በሀገራችን ውስጥ 

በማናቸውም የIኮኖሚ Eንቅስቃሲ ውስጥ የመሰማራት መብት Aንዱ ነው፡፡ በሌላ 

በኩል ሁሉም Iትዮጵያዊ ሥራውን Eና ሙያውን የመምረጥ መብት Aለው(የህገ 

መንግስቱ Aንቀፅ 41)፡፡ በዚህ መልኩ ከሚመረጡ ስራዎች ውስጥ ንግድ ያልሆኑ 

የሚገኙበት ሲሆን በንግድ ህጉ ውስጥ የተቀመጡት የንግድ ሙያዎችም የሚካተቱበት 

ነው፡፡ በሌላ በኩል ህገ መንግስቱ ግልፅነት' ተጠያቂነት Eና በመሳሰሉት የመልካም 

Aስተዳደር መርሆዎች የሚመራ ነው፡፡ በዚህ መርህ መሰረት ለመመራት የትኛው ክፍል 

Iኮኖሚ ሊመራ Eንደሚገባ በፖሊሲ ሰነድ ላይ ተብራርቷል፡፡ ሀገሪቷ በስፋት ያሉትን 

ሀብት (ጉልበት' መሬት) ከሚያጥራት ጋር (ካፒታል' የበቃ የሰው ኃይል . . .)ጋር 

Eንዴት Aጣጥማ Eድገት ልታስመዘገብ Eንደምትችል ለይታ Aስቀምጣለች፡፡ ይህ 

በዝርዝር በሌላ ክፍለ ትምህርት የሚሸፈን ሲሆን በውጤቱ የተመዘገበው ከፍ ሲል 

ከተመለከተው የሰሃራ በረሃ በታች ሀገራት በEጅጉ በተቃራኒው ነው፡፡ ንግድና 

Iንቨስትመንትን ገበያው የሚመራው ሲሆን የIፊዲሪ መንግስት ኃላፊነት ለዚሁ ምቹ 

ሁኔታን መፍጠር Eና የቁጥጥር ተግባር ላይ መሪ መሆን ነው፡፡ ምቹ ሁኔታዎች 

ከሚፈጠሩባቸው መንገዶች ውስጥ Aንዱ Eና ዋነኛው ለንግድ Eና Iንቨስትመንት 

Aስፈላጊ የሆኑ የመሰረት ልማት ግንባታዎችን(የኤሌክትሪክ) ኃይል' መንገድ' ስልክ' 

ትራንስፖርት. . . )ማከናወን ነው፡፡ የIሲያ ሀገራት Eድገት ማEከላዊ የትኩረት ነጥብ 



136 
 

ውስጥ ከተመለከቱት ዋና ኃላፊነቶች ውስጥ Eንዱ ይህ ነው፡፡ Eድገቱ ስራው 

"ዘላቂ"/የህገ መንግስቱ መግቢያ/ መሆን ያለበት ስለሆነም የንግድ Eና Iንቨስትመንት 

Eንቅስቃሴ Aካባቢን ከመጠበቅ ጋር ተጣጥሞ መሄድ ይኖርበታል፡፡ ይህ በተመዛዘነ 

መልኩ Eንዲፈፀም የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 92 ስር የተቀመጠው Aላማ ግድ ይላል፡፡ 

በሌላ በኩል ይህንን መብት Eውን ለማድረግ ይቻል ዘንድ ከሚወሰዱ ርምጃዎች ውስጥ 

በመንግስት በኩል የሥራ Eድል ለመፍጠር የሚያስችሉ ኘሮግራሞችን ማውጣት' 

ፖሊሲ መከተል' ኘሮጀክት ማካሄድ ይጠቀሳል፡፡ ገበሬዎችና Eና Aርብቶ Aደሮች 

ለምርት ካደረጉት AስተዋፅO ጋር የሚመጣጠን ገቢ የማግኘት መብት ያላቸው ሲሆን 

የመንግስት ፖሊሲም በዚሁ Aላማ Eንዲመራ የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 41 ጨምሮ 

ይደነግጋል፡፡ ለመንግስት ከተሰጡት ስልጣኖች (ኃላፊነቶች) ውስጥ፣ 

- በክፍሎች መሀከል የሚደረግ ንግድን የመቆጣጠር፣ 

- የውጪ ንግድን የመቆጣጠር፣ 

- የውጪ Iንቨስትሜንትን የመቆጣጠር፣ 

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

- ሁለት ወይም ከሁለት ክፍል በላይ የሚያገናኙ Aውራ ጎዳናዎችን መቆጣጠር፣ 

ማስተዳደር፣ 

- የንግድ ህግ (ኮድ) ማውጣት፣ 

- ሁሉም Iትዮጵያዊ የሀገሪቱን Eውቀትና ሀብት Eኩል ተጠቃሚ Eንዲሆኑ 

ማድረግ፣ 

- ፍትሐዊ በሆነ መንገድ የሀብት ክፍፍል ማድረግ፣ 

- በሁሉም መስክ በEኩልነት መርህ የመመራት፣ 

- የIኮኖሚ ርምጃ Aካባቢን የማያናጋ መሆኑን የማረጋገጥ፣ 

ይገኙበታል፡፡ Eነዚህ ስልጣኖች Eና ኃላፊነቶች በህገ መንግስቱ የተቀመጡ ሲሆን 

ከምንከተለው የነፃ Iኮኖሚ ስርዓት Eና Aለም ካለችበት ሁኔታ Aንፃር ለንግድ Eና 

Iንቨስትመንት ካላቸው ፋይዳ Aንፃር መመልከቱ ተገቢ ነው፡፡ 

ህግ ማውጣት 

ወደ ሃገራችን ስንመለስ የIፌዲሪ ህገ መንግስት የንግድ ህግን የሚመለከቱ ጉዳዮች 

በፌዴራል መንግስቱ ስልጣን ስር መሆኑን በAንቀጽ 51(2)(4) ስር ደንግጓል፡፡ 
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ለIኮኖሚው Aስፈላጊ የሆነው መሬት በመንግስት Eና ህዝቡ ባለቤትነት ስር ነው፡፡ 

መሬትን በተመለከተ በፌዴራል መንግስት ስልጣን ስር ሲሆን ሊዝንና መሬትን 

ማስተዳደር ግን በክልል መንግስታት ስር ነው፡፡ 

Iትዮጵያ በ196A የወጣ የንግድ ህግ Aሉት፡፡ የንግድ ህጉ በፈረንሳይ የህግ ባለሙያ 

የተፃፈ ሲሆን በርካታ የሲቢል ሎው ሀገራትን ፅንሰ ሃሳቦችን የያዘ ነው፡፡ የንግድ ህጉ 

ሀገር በቀል ለሆኑ የንግድ ተቋማት Eውቅና ያልሰጠ ቢሆንም በተግባር ግን የዚህ 

Aይነት የንግድ ተቋማት በሀገሪቱ ለረዥም ጊዜ ቆይተዋል፡፡ 

የንግድ ህጉ በጊዜው ዘመናዊ የሆኑ ሐሳቦችን የያዘ ቢሆንም በንጉሱ ዘመን Eነዚህ ፅንሰ 

ሐሳቦች በሕብረተሰብ ዘንድ ሰርፀው ሊገቡ Aልቻሉም፡፡ 

በደርግ ዘመን የንግድ ህጉ ሳይሻርም ሆነ ሳይሻሻል የቆየ ሲሆን በዚሁ ዘመን የወጣው 

የግል ንብረትን የመንግስት ያደረገው ህግ (የA.ቁ.26/68) የንግድ ድርጅቶችን 

የሚመለከተው የህጉ ክፍል ሽባ(inoperative)Eንዲሆን Aድርጓል፡፡ ከዚህ ስርዓት 

መለወጥ በኋላ የንግድ ህጉን በተመለከተ ህጉ በIኮኖሚ ስርዓት ውስጥ የንግድ ስራ 

(commercial, trade, business) የሚላቸውንና የንግድ ስራ ያልሆኑትን ይለያል/የህጉ 

ቁጥር 5) የንግድ ሕጉ Aንቀጽ 124 ስርም "ቢዝነስ" ለሚለው ትርጉም ይሰጣል፡፡ በህጉ 

መሠረት በAንቀጽ 5 ስር የተዘረዘሩትን 21 ተግባራት ሙያ Aድርጎ ለትርፍ የሚሰራ 

ነጋዴ ነው፡፡ Eነዚህን ተግባራት በመደሰት (hobey) Eውቀትን ለማሰራጨት በማሰብ 

የከወነ ነጋዴ Aይሰኝም፡፡ ሙያ ተብለው በዘልማድ የሚታወቁት Eንደ ህክምና' ህግ' 

ምህንድስና የመሳሰሉትም ሁኑ ሌሎች ተግባራት (ሂሳብ Aያያዝ፣ ማማከር፣ ዲዛይን፣ 

ፋሽን፣ ኮምፒውተር ኘሮግራመር' የfax, email ንግድ ተግባራት ወዘተ) በተመሳሳይ 

በንግድ ዝርዝር ውስጥ Aይደሉም፡፡ ሌላው ቀርቶ ዘልማዳዊው የEኔ ጥበብ 

ስራ(handicraftsmanship) በዚህ ስር Aይሸፈንም፡፡ ስለሆነም ይህንን ክፍተት 

ከህገመንግስቱ መርህ ጋር ለማጣጣም በርካታ የንግድ Eና የIንቨስትመንት ህጎች የወጡ 

ሲሆን ዝርዝራቸው በሌላ የህግ ትምህርት ይሸፈናል፡፡ 

ተወዳዳሪነት 

የምንከተለው የነፃ Iኮኖሚ የንግድና Iንቨስትመንት Eንቅስቃሴን መስፋፋት የግድ 

ይላል፡፡ የንግድ Eና Iንቨስትመንት Eንቅስቃሴ በAለም ላይ Eጅግ የተቆራኘ 

(የተሳሰረ)ነው፡፡ በግሎባላይዜሽን ዘመን የመጨረሻው ሀብታም Eና ድሃ ሀገር ሳይቀር 
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የሚቆራኝበት Eና የሚተሳሰሩበት Aንድ የIኮኖሚ መስክ ንግድ Eና Iንቨስትመንት 

ነው፡፡ የAለም ገበያ ውስጥ ንግድ Eና Iንቨስትመንታችን መግባቱ ግድ ከሆነ ደግሞ 

ተወዳዳሪ (competitive) መሆን ይኖርበታል፡፡ የንግድ Eና Iንቨስትመንት በዚህ መልኩ 

ተወዳዳሪ መሆን በAለም ገበያ ውስጥ ለመግባት የሚያስችለው ብቻ ሣይሆን በሀገር 

ውስጥ ገበያ መግባቱ የማይቀረው የውጭ ንግድ Eና Iንቨስትመንት Eንዳያጠፋው 

ጭምር ዋስትና ይሆነዋል፡፡ ይሁን Eንጂ የሀገራችን ነጋዴ Eና ባለሀብት ተወዳደር 

ስለተባለ ብቻ ሊወዳደር Aይችልም፡፡ ያለንበት ነባራዊ Eውነታ በተለያየ መልኩ 

(በፋይናንስ' የሰው ኃይል') ከተጠናከረው የውጪ ባለሀብት ጋር Eንዳይወዳደር 

ያደርገዋል፡፡ ይህንን ነባራዊ ሁኔታ በህገ መንግስቱ መርሆዎች Eና ድንጋጌዎች 

መሠረት መዋጋት Eና ለውድድሩ በቅቶ መገኘት ያስፈልጋል፡፡ የተወሰኑትን 

Eንደሚከተለው Eንመለከታለን፡፡ 

በህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጡት መብቶች ውስጥ የዜጎች የመስራት፣ Eኩል Eድል 

የማግኘት Eና የፍትሐዊ ሀብት ክፍፍል ተጠቃሚ መሆን ይገኝበታል፡፡ ይህን ድንጋጌ 

በመጋፋት የሀገሪቱን ሀብት Eኩል ከመካፈል ይልቅ በህገ ወጥ መንገድ ለመስራት 

የሚጥሩ በንግድና Iንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች (ሰዎች) ይኖራሉ፡፡ በህገ ወጥ 

መንገድ ለማካበት የሚደረግ ጥረት ለብቻ የሚሞከር ከሚሆነው ይልቅ ከመንግስት 

ባለስልጣናት ጋር በመሆን በጋራ የሚፈፀምም ሊሆን ይችላል፡፡ ለዚህም የመንግስት 

ቢሮክራሲ Aወቃቀር Eና ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት ይዘቱ ወሳኝ ናቸው፡፡ 

የመንግስትን ቢሮክራሲ ከተመለከትነው በተለያየ ቅርፅ፣ መልክ Eና ይዘት የሚመጣ 

ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ ይዘቱን Iኮኖሚ Eድገት (ንግድ Eና Iንቨስትመንት)ጋር ካያያዝነው 

Aንዳንዱ ለIንቨስትመንት ሊውል የሚችለውን በርካታውን ትርፍ(surplus) ለራሱ 

ከስብሰባ በኋላ ለማህበራዊ Aገልግሎት የሚውል ገንዘብ (collective goods) የማይተው 

መንግስት ነው፡፡ ይህም የIኮኖሚ Eድገትን ቀፍድዶ የሚይዝ ነው፡፡ ይህንን የመንግስት 

Aይነት "Aዳኝ" (predatory) በማለት ፒተር.ቢ.Iቫንስ የተባለ የ(ማህበራዊ ሳይንስ 

ባለሙያ) ይጠራዋል፡፡ የዚህ Aይነቱ መንግስት ለታዳኝ(prey)ምንም Aይነት ርህራሄ 

የሌለው ያገኘውን ታዳኝ ሁሉ የሚበላ ነው፡፡ የሞቡቱ ሴሴሴኮ ዘመን ዛየር መንግስት 

በዚህ ይገለፃል፡፡ ሌሎች የመንግስት Aይነቶች የIንቨስትመንት Eንቅፋቶችን በማስወገድ 

Iንቨስትመንት Eና ንግድ Eንዲስፋፋ የሚያደርጉ ናቸው፡፡ Aንዱ ንግድ ሌላውን 

Eየወለደ Eንዲስፋፋ የሚያደርግ የረዥም ጊዜ ስራ ፈጣሪያዊ Eይታ (entrepreneurial 
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perspective) ያላቸው ናቸው፡፡ ከንግድ የሚገኙ Iኮኖሚያዊ Eና ማህበራዊ ጥቅሞችን 

ለራሳቸውና ለወዳጃቸው ሳይሆን ለህብረተሰቡ በጠቅላላው Eንዲውል የሚያደርጉ ሲሆን 

የIኮኖሚ Eድገትን የሚያቀላጥፍ ናቸው፡፡ ጀንስን ዋይት Eና ዋድ የዚህ Aይነት 

መንግስታትን ልማታዊ መንግስት (developmental state)በማለት የሚገልፁት ሲሆን 

ጃፖን Eና ሀገራችን በምሳሌነት ትጠቀሳለች፡፡ በመሀል በርካታ Aይነት መንግስታት ያሉ 

ሲሆን ሚዛኑ ወደ Aዳኙ የተጠጋና ለልማት Eንቅፋት የሆነው ኪራይ ሰብሳቢ (Rent 

seekers) ይባላል፡፡ Aዳኝ Eና ኪራይ ሰብሳቢ የሆኑትን መንግስታት የተመለከትን 

Eንደሆነ በንግዱ Aለም ውስጥ ከሚገኙ "ደጋፊዎቻቸው" ጋር በልውውጥ የሚሰሩ 

ሆነው Eናገኛቸዋለን፡፡ ይህ የልውውጥ ግንኙነት ገበያው በነፃ Eንዳይሰራ በማድረግ 

"ደጋፊ"ን ብቻ የሚወግን ይሆናል፡፡ ይህ በመሆኑም የገበያ ውድድር Aይኖርም፡፡ 

የሚኖረው ውድድር የኪራይ ሰብሳቢነት ቦታ ለመያዝ ነው፡፡ ክሩገር Eንዳለውም 

የመንግስት ቦታን ለመያዝ የሚደረግ ውድድር በከፊልም ለ"ኪራይ ሰብሳቢነት" የሚደረግ 

ውድድር ይሆናል፡፡ ንፁሃንም ወደዚህ Eንዲሳቡ ሆኖ የተሳካ(efficient) ንግድ Eና የገበያ 

መሳለጥ (dynamism) ያቆለቁላል፡፡ 

የዚህ Aይነት መንግስት Eድገትን ገትቶ ሃገርን የሚያጠፋ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ መንግስት 

በዚህ መልኩ መስራት የሚችል ስለሆነም ብቻ መንግስት Aያስፈልግም Aያስብልም፡፡ 

ከከራይ ሰብሳቢው የተለየ ልማታዊ መንግስት በተቃራኒው ይሰራል፡፡ ልማታዊ 

መንግስትም በገበያ ውስጥ በተለያየ መልኩ ጣልቃ Eየገባ ይሰራል፡፡ መንግስት የቀደመ 

ተግባሩን (ማስገደድ) ወይም ውልን የማስፈፀምን ኃላፊነት ብንመለከት Eንኳን በገበያ 

ውስጥ በምንም መንገድ ሊገባ Aይገባም የሚባል Aይደለም፡፡ ከቀደሙት ፀሐፊዎች 

Aንስቶ Eስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያሉት መንግስት በገበያ ውስጥ ቁርጠኛ Eና ውጤታማ 

(determined and effective)ሚና ሊኖረው ይገባል በማለት ይስማማሉ፡፡ ዋይት Eና 

ዋድ የተባሉ ፀሐፊዎችም በዚሁ ሐሳብ በመስማማት ወደኋላ ላይ Eያደጉ የመጡ 

ሀገራት ውስጥ ያሉ መንግስታት ሚናቸው ስትራቴጂካዊ Aመራር መስጠት ሆኖ የሀገር 

ውስጥ Eና AለምAቀፍ ገበያውን በማላመድ ለብሔራዊ Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eንዲውል 

በማድረጋቸው Eንደሆነ ይገለፃል፡፡ መንግስት ይህንን መሰል ለውጥ ለማምጣት 

ከሚያስፈልጉት ነጥቦች ውስጥ ከላይ የተመለከትነው የውስጥ Aንድነት (Internal 

Coherence) Eና ከህብረተሰቡ ጋር ያለው ግንኙነት በመርህ ላይ የተመሰረተ መሆኑ 
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ወሳኝ ናቸው፡፡ Eነዚህን ነጥቦች በተመለከተም ህገ መንግስቱ ከተወዳዳሪነት Aንፃር 

የሚከተሉት መርሆዎች Aሉት፡፡ 

 መሪነት 

መንግስት ለንግድ Eና Iንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር በተጨማሪ ለዚሁ 

Aስፈላጊ የሆኑ ሀብቶችን ጥቅም ላይ Eንዲውሉ ያደርጋል፡፡ (Aንቀጽ 84/1/'(5)) ገበያው 

ነፃ ይሁን Eንጂ የመንግስት መሪነት ሚና ግን ወሳኝ ነው፡፡ የጃፖን Eድገት ልምድ 

የሚያሳየን ይህንን ሲሆን የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታም መንግስት የመሪነት ሚናውን 

Eንዲጫወት ግድ ይለዋል፡፡ ወደ Eድገት ጎዳና ዘግይተን Eየገባን ያለን Eንደመሆናችን 

መጠን ሒርሸማን Eንዳለው በፈጠነ Eና በተጠና (less spontaneous and more 

deliberate)መንገድ ማድግ ይኖርብናል፡፡ በተፋጠነ መልኩ ለማደግ ብሔር ብሕረሰቦች 

Eና ህዝቦች መቁረጣቸውን በህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ ተመልክተናል፡፡ የወረስነው 

ታሪክ በAመዛኙ ስራ ከመፍጠር ይልቅ ተቀጥሮ ማገልገል የሚበዛበት በመሆኑ 

መንግስት ዜጎች ስራ Eንዲፈጥሩ የማበረታታት Eና ሥራ ራሱም የመፍጠር ኃላፊነት 

ተጥሎበታል፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 41(6)(7)ስር መንግስት የሥራ Eድል ለመፍጠር 

የሥራ ኘሮግራም Eንደሚያወጣ Eና ኘሮግራሞችን Eንደሚያካሂድ ተገልፂል፡፡ መንግስት 

በንግድ ስራ መስክ በተመረጠ መልኩ ስራ ፈጣሪ Eና ሥራ ለመፍጠር የሚያስችሉ 

ምቹ ሁኔታዎች (enterpreuner State)ነው ማለት ነው፡፡ 

ጣልቃ መግባት 

በሌላ በኩል በየትኛውም ሀገር Eንደሚያጋጥመው ሁሉ በንግድ Eና Iንቨስትመንት 

Eንቅስቃሴ ውስጥ የገበያ ጉድለት (market failure) ሊያጋጥም ይችላል፡፡ በሀገራችን 

በስፋት ሊያጋጥም ይችላል፡፡ ይህንን ጉድለት ገበያው Eና ተዋንያኑ በተለይ ሊፈቱት 

ይጠበቃል፡፡ ይሁን Eንጅ ከAጭር ጊዜ Aንፃር መንግስትም ይህንን ጉድለት ለማስተካከል 

ጣልቃ መግባቱ Aይቀርም፡፡ ለምሳሌ ገበሬዎች Eና Aርብቶ Aደሮች በገበያ ካላቸው 

ልምድና Eውቀት የተነሳ የገበያው ዋጋ ለምርት ካደረጉት AስተዋፅO ጋር የተመጣጠነ 

ክፍያ ሊፈጸምባቸው ይገባል፡፡ ይህንን ገበያው የሚፈፅመው ሲሆን በAንቀጽ 41/8/ 

መሠረት መንግስት የሚመራበት መርህም ነው፡፡ የልማት መብትም ዋና Aላማ የዜጎችን 

Eድገት ማረጋገጥ መሠረታዊ ፍላጎታቸው Eንዲሞላ ማድረግ በመሆኑ የግል ባለሀብቶች 

በማይገቡባቸው ወይም ቢገቡባቸውም በዚህ መሠረት  በማይፈፀሟቸው ተግባራት 
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Eንዲሁም በሌሎች የንግድ ጉዳዮች ላይ መንግስት ንግዱን የመምራት Eና የመቆጣጠር 

ኃላፊነት ተጥሎበታል:: (የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 43/1/' 3' 51/4/'9'12 ለAብነት 

ይመልከቱ፡፡) ንግድ Eና Iንቨስትመንት በነፃ ገበያ ውስጥ በጠንካራ የውድድር መንፈስ 

ብቻ ካልተመራ በውጤቱ Aንደኛው Aቅራቢ Eና ተወዳዳሪ ብቻ ያለAግባብ መጠቀሙ 

Aይቀርም፡፡ ይህ ደግሞ ሀብት ፍትሐዊ በሆነ መንገድ Eንዲከፋፈል የማያደርግ በመሆኑ 

መንግስት በህገ መንግስት Aንቀጽ 89/2/ በተቀመጠው ፍትሐዊ የሆነ የሀብት ክፍፍልን 

ማረጋገጥ መርህ መሰረት ጣልቃ ሊገባ ይገባዋል፡፡ 

መንግስት ጣልቃ ሊገባ የሚገደድበት ሌላው ምክንያት ልማታዊ መንግስት Eንዳይሆን 

የሚፈታተኑ ተግባራት ሲፈፀሙ ነው፡፡ ይህም የመንግስትን የውስጥ መናበብ (Internal 

Coherence) መርህ የሳተ ያደርገዋል፡፡ የህገ መንግስቱን መርህ ማዛባት በመንግስት 

ባለስልጣናት Eና በንግድ ድርጅቶች Eንዲሁም በግለሰቦች ሊፈፀም ይቻላል፡፡ 

ከመገለጫዎች Aንዱ በግልፅ የሚታወቀው የሙስና ተግባር ነው፡፡ የሙስና ተግባር 

ገበያን ለማዛባት ሊፈፀም የሚችል ሲሆን በሌላ በኩል የጉደለን ገበያ ለማስተካከል 

መንግስት ጣልቃ በገባ ጊዜም ቢሆን የመፈፀም Eድል Aለው፡፡ ይህንን ለመዋጋት 

የሚያስችል ትልቅ መርህ ህገ መንግስቱ Aስቀምጧል፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 12/1/ 

መሠረት የመንግስት Aሰራር ለህዝብ ግልፅ መሆን Aለበት፡፡ መንግስት በንግድ Eና 

Iንቨስትመንት ስራ ውስጥ ጣልቃ ሲገባ Aገባቡ ለህዝቡ በAጠቃላይ ለንግዱ ማህበረሰብ 

በተለይ ግልፅ መሆን Aለበት፡፡ ይህንን Aለመፈፀም ኃላፊነትን ማጓደል Eና ህገ 

መንግስትን መጣስ ነው፡፡ ኃላፊነቱን የሚያጓድል የዚህ Aይነቱ ኃላፊ ደግሞ በAንቀጽ 

12/2/ መሠረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡ ከኃላፊነቱ Eንዲነሳ በህዝቡ Eና በመንግስት ሊጠየቅ 

ይችላል Aንቀጽ 12/3/፡፡ የስነ ምግባር Eና የፀረ ሙስና ኮሚሽን በወንጀል ድርጊት 

በፍ/ቤት ሊጠይቀው ይችላል፡፡ (በፍ/ብሐር ህግ ቁጥርግ 2A33 መሠረትም በፍ/ብሔር 

የሚያስጠይቅ ጥፋት ነው)፡፡ Eንደሁኔታውም በፍ/ብሔር ክርክር ሊጠየቅ ይችላል፡፡ 

ገበያው Eንዲዛባ ያደረገው ግለሰብ ወይም የንግድ ድርጅት በሆነ ጊዜም በተመሳሳይ 

መልኩ ይጠይቃል፡፡ ለዚህ Eንደ ምሳሌ ሊጠቀሱ የሚችሉት በነፃ ገበያ ስርዓት ውስጥ 

ሰዎች በንብረት የመጠቀም መብታቸው Eንዳይከበር የሚያደርጉ' የማስገደድ' 

የማታለልና' የማሳሳት Eና የመሳሰሉት ተግባራት ናቸው፡፡ Eነዚህን መሰል ተግባራት 

ለመቆጣጠር መንግስት የወንጀል ክስ በመመስረት ገበያውን ለማረጋገት ጣልቃ ይገባል፡፡ 

በተለምዶ የደረቅ ቼክ የሚባሉ' የAራጣ' ብድር' የታሪፍ ማጭበርበር' የግብር ስወራ' 
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የVAT ክፍያን ለራስ ማስቀረት Eና የመሳሰሉት ተግባራት ገበያውን የሚያዛቡ 

ከመሆናቸውም በላይ ወንጀል በመሆቸው ለፍ/ቤቱ የሚቀርቡ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 

የነፃ ገበያ ስርዓት ጀማሪዎች Eንደመሆናችን መጠን የዚህ Aይነት ክሶች ተበራክተው 

መቀጠላቸው Aይቀርም፡፡ ወደፊት የሚፈፀሙ ወንጀሎችም ከለመድናቸው ወንጀሎች 

የተለዩና የማታለል ይዘት ያላቸው ውስብስብ Eና በIኮኖሚ Aደጋ Eየሆኑ 

መምጣታቸው Aየቀርም፡፡ ስለሆነም መንግስትም በዛው ልክ Eና Aይነት ጣልቃ መግባቱ 

ግድ ይሆናል፡፡ በሌላ በኩል ግለሰቦች (የንግድ ድርጅቶች) በፍ/ብሔር ክስ ሊቀርብባቸው 

ይችላል፡፡ ያልተከፈለ ግብር Eንዲከፈል' በድርጊታቸው ያደረሱት ጉዳት በተመጣጣኝ ካሳ 

Eንዲመለስ በፍ/በሔር ጉዳይ ይጠይቀሉ፡፡ በንግድ Eና Iንቨስትመንት የተሰማራ ሰው 

በዚሁ ስምሪት የተነሳ በሌላው ሰው ላይ ጉዳት Eንዳያደርስ የፍ/ብሐር ክልከላ ያሉበት 

ከመሆኑ በላይ በንግድ ህጉ መሠረት "ነጋዴ" የሚሰኝ በመሆኑም በሙያው የተደነገጉ 

የንግድ ደንቦችን መጠበቅ ይገባዋል፡፡ ይህንን ባይፈፀም በፍ/ብሔር ህግ ቁጥር 2A31 

መሠረት በመስኩ ሙያዊ ጥፋት መፈፀም ነው፡፡ በንግድ ስራ ላይ የሚደርስ ጉዳት 

በገንዘብ ብቻ ላይካስም ስለሚችል Aግባብ ባለው በሌላ Aኳኋንም Eንዲካስ ጥያቄ 

ሊቀርብ ይችላሉ፡፡ የጠፋ ስም Eንዲመለስ፣ የተወሰደ Eቃ ከኪሳራ ጋር Eንዲተካ ወይም 

በAይነት Eንዲመለስ፣ ጉዳት Eያደረሰ ያለው ድርጊት Eንዳይቋረጥ ወይም Eንዳይጀመር 

Eንዲሁም ተገቢ ያልሆኑ ውድድሮች Eንዲቆሙ ለማዘዝ ይችላሉ (ቁ.2118 - 2122)፡፡ 

በሌላ በኩልም በሰው ጉልበት ወይም ሀብት ያላግባብ የበለፀገ ሰው ጉዳት በደረሰበት ሰው 

ኪሳራ መክፈል Eንዳለበት የፍ/ብሐር ሕግ ቁጥር 2162 Eና ተከታዩች ቁጥሮች 

ይደነግጋሉ፡፡ ይህ ጥፋት በህገ መንግስት ላይ የተደነገገውን ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል 

መርህ የሚጥስ ነው፡፡ Eነዚህ Eና መሰል መብቶች ውል ሳይኖር ለደረሰ ጉዳት Aግባብ 

ያላቸው ሲሆን በጥንቃቄ መፈፀማቸው የገበያ ጉድለትን በማስተካከል Eጅግ Aስፈላጊ 

ናቸው፡፡ የንግድ Eንቅስቃሴ Aሳሳች Eንዳይሆን የሚያስችሉ ድንጋጌዎች በተመሳሳይ 

በንግድ ህጎቻችን ውስጥ ይገኛሉ፡፡ Eነዚህን በቀጥታ የማስፈፀም ኃላፊነት የፍትህ 

Aካላት ሲሆን መንግስት ገበያውን ለማስተካከል በዚህ ረገድ ያሉት ኃላፊነት  የንግድ 

Eና Iንቨስትመንት ስርዓት በገበያ ውስጥ ያላቸው ሚና በAግባቡ የተረዳ ጠንካራ 

የፍትህ ስርዓትን መገንባት ነው፡፡ ይህ ዘርፍ ከዘርፉ የተጠያቂነት ማEቀፍ ለ"ኪራይ 

ሰብሳቢነት" ለመዋጋት Aስተማማኝ መሠረት ናቸው፡፡ ዝርዝሩ በሌላ ህግ የሚታዩ 

ቢሆንም የውል ሳይኖር ኃላፊነት ህግ በAግባቡ ከተፈፀመ ወንጀልን ለመከላከል ብቻ 
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ሳይሆን በህገ መንግስቱ ላይ የተመለከተውን በህይወት የመኖር Eና Aካል ላይ ጉዳት 

Eንዳይደርስ የመጠበቅ መብትንም በሚገባ ማስከበር ያስችላል፡፡ 

መንግስት በፍትህ ስርዓቱ ውስጥም ሆነ በAስተዳደሩ (ቢሮክራሲው) ውስጥ የሚሰሩ 

ሰራተኞች በብቃታቸው Eና በታታሪነታቸው የተመሰገኑ ከሙስና የፀዱ መሆናቸውን 

በምልመላ በስርዓቱም ሆነ በግልፅነት Eና ተጠያቂነት Aሰራሩ ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡ 

የበቃ (meriterious) ባለሙያ Eና ኃላፊ መኖር የልማታዊ መንግስት Aንዱ መገለጫ 

መሆኑን ፀሐፊዎች ያሰምሩበታል፡፡ መንግስት የውስጥ Aወቃቀሩ ይህንን ያዘለ መሆኑ 

በገበያ ውስጥ መቼ Eና በምን ሁኔታ ጣልቃ ይግባ የሚለውን በተጠናከረ መልከ 

Eንዲመልስ ያደርገዋል፡፡ 

ሌሎች መርሆዎች 

መንግስት በንግድ Eና Iንቨስትመንት ውስጥ የሚገባበት ሌሎች የህገ መንግስት መርህ 

የEኩልነት Eና ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል መርህ ናቸው፡፡ ነጋዴ በውድድር Aለም ገበያ 

ውስጥ በመግባት ከመወዳደር ይልቅ በተለያዩ የድጎማ ማበረታቻዎች (በታክስ ክፍል 

ውስጥ Eንመለከተዋለን) ለመንጠላጠል የመፈለግ Aዝማሚያው ቀላል Aይሆንም፡፡ 

በሀገራችን በተለይ በውድድር ለመስራት የቀደሙ ስርዓቶች ያልፈቀዱና Aመለካከታችን 

በዚሁ ያልተቀረፀ በመሆኑ ችግሩ ሰፈ ነው፡፡ በቀላሉ ምሳሌ የባንክ ወለድ ይሰረዝልኝ 

በማለት ከሚጠይቀው Aንስቶ ከታክስ ነፃ ልሁን Eያለ በተለያየ ደረጃ ጥያቄ የሚያቀርብ 

በርካታ ነው፡፡ ይህ ቢፈፀም ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍልን የሚያደናቅፍ' የEኩል Eድል 

መርህን የሚነካ በመሆኑ Aይበረታታም፡፡ ከህገ መንግስቱ መርህ Aንፃር ይህ 

የማይበረታታ ሲሆን ባለሀብቱ (ነጋዴው) ወደ ብሔራዊ Eና AለምAቀፍ ገበያ መግባት 

ይችል ዘንድ ግን መጠናከር ይገባዋል፡፡ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ነጋዴው ለዚህ 

ደረጃ ለመብቃቱ ሊጠናከር የሚችለው ያለንን ውስጥ የካፒታል Aቀም በቁጠባ Eንዲሁም 

ያለንን ስፊ የሰው ጉልበት በስፋት መጠቀም ሲቻል ነው፡፡ የማክሮ Iኮኖሚውን 

ማረጋጋት' Aሰራሩ ሁሉ የገበያ ውድድርን የሚያጠናክር' የህግ ማEቀፎች Eና 

ትርጉማቸው ይህንን ሁሉ የሚደግፍ Eንዲሆን ማድረግ' ስለታክስ በተመለከተው  

ክፍል Eንደተመለከተው የግብር ስርዓቱ ልማታዊውን የሚበረታታ ማድረግ' በምዝገባ 

(ለንብረት' ውል' ንግድ' ሂሳብ' መሠረታዊ መረጃ' ---)የተጠናከረ ስርዓት መዘርጋት' 

የረዥም ጊዜ ንግድ Eና Iንቨስትመንትን የሚያበረታታ በመረጃ የታገዘና ብቃት ያለው 
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የፋይናንስ ስርዓት(ባንክ' Iንሹራንስ' ጡረታ' ዋስትና' ባንክ ነክ Aገልግሎት- - -

)መዘርጋት Eና ጠንካራ Eና Aስተማማኝ የመሰረተ ልማት Aገልግሎት ማቅረብ 

ካፒታልን ጉልበትን በAግባቡ ለመጠቀም ያስችላል፡፡ ጠንካራ የፍትህ ስርዓት Aለ 

ለማለት ይህንን የንግዱን መሳለጥ  የህብረተሰቡ Eና የነጋዴውን ሚና በጥንቃቄ Eና 

በዝርዝር ተረድቶ ለIኮኖሚ Eድገት የበኩሉን AሰተዋፅO ሲያበረክት ሊታይ ይገባዋል፡፡ 

ለማጠቃለል ህገ መንግስቱ በህግ የበላይነት መርህ ላይ የተመሰረተ መሆኑ በመግቢያው 

ላይ ተሰምሮበታል፡፡ በንግድ Eና Iንቨስትመንት Eንቅስቃሴ ውስጥም የተፋጠነ Eድገት 

ለማምጣት መሠረቱ ህግን መሠረት ያደረገ Aካሄድ (law based approach)ነው፡፡ 

በዚህ መሠረት በመንግስት የሚወጡ የንግድ Eና Iንቨስትመንት ህጎች Eንደ ክር 

በመሆን የIኮኖሚ፣ፖለቲካዊ፣ Eና ማህበራዊ ግቦችን ያስተሳስራሉ፡፡ Eነዚህ 

Aላማዎችም ግልፅ Eና ፍትሐዊ በሆነ Aግባብ Eንዲተገበሩ ይደረጋል፡፡ በርካታ 

ዲሲኘሊኖችን ያቀፈ በመሆኑም የህግ ባለሙያው ከምጣኔ ሐብት ባለሙያ' ፖሊሲ 

Aውጪው' Aስፈፃሚው' ሂሳብ ባለሙያው ጋር በቅርበት Eንዲሰራ ያስገድዳሉ፡፡ ከህግና 

ከባለሙያዎች በተጨማሪ ጠንካራ ፋይናንስ ተቋማት Eንዲኖሩን ተቋማቱ ንግድና 

Iንቨስትመንትን የሚያበረታቱ ቁጠባን ባህል በማድረግ ውጤታማ በሆነ Aግባብ ጥቅም 

ላይ Eንዲውል ስለሚያደርጉ የንግድ Eና Iንቨስትመንት ተግባራት በጠንካራ (Robust) 

መሠረት ላይ ይጣላል፡፡ የንግድ Eና Iንቨስትመንት ስርዓታችን ከላይ በተመለከተው 

Aግባብ በመርህ ወጥነት (Coherent) ላይ ተመስርቶ ቅደም 

ተከተሉ(Sequenced)ይኑረውም Eንጂ Aንዱ ከሌላው ጋር በጥበቃ የተሳሰረ 

(interconnected)' በግልፅ Eና ሙስናና AለምAቀፍ ወንጀሎችን በየደረጃው ለማጥፋት 

የሚያስችል Aወቃቀር Eና ተቋም ያለው Eንዲሁም የወረስናቸውን የንግድ Eና 

Iንቨስትመንት ችግሮች ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ Eና Aመራር Eየገመገመ (Evaluation) 

ለህገ መንግስቱ ግብ መሳካት መስራትን ያለመ ነው፡፡ በተቋሙ ውስጥ ያሉ Aመራሮች 

Eና ፈፃሚዎች በAጠቃላይ በተለይ ደግሞ የፍትሕ ስርዓቱ Eነዚህን የህገ መንግስት 

መርሆዎች ከንግድ Eና Iንቨስትመንት Aንፃር ያላቸውን የጀርባ ምክንያት በሚገባ 

ተረድቶና ራሱን Aብቅቶ ከፈፀመ የንግድና Iንቨስትመንት ማህበረሰብ Eምነት 

(confidence) ማትረፍ የሚችል ሲሆን በዚህም የሀገር Iኮኖሚ በAስተማማኝ መሠረት 

ላይ ተጥሎ Eድገቱ Eንዲፋጠን ያደርጋል፡፡ 
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የመወያያ ጥያቄ 

1. ንግድና Iንቨስትመንትን በተመለከተ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ መርህ ላይ 

ተወያዩ፡፡ 

2. ህገ መንግስቱ ከንግድ Eና Iንቨስትመንት Aንፃር ግብርና' Iንዱስትሪ' የውጪ 

ባለሀብት' መንግሰት Eና የገንዘብ ተቋማትን' 

- Eንዴት ወጥ Aቋም Eንዳለው  

- Eንዴት Eንደሚያስተሳስራቸው  

- ከረዥም Eና Aጭር ጊዜ Aንፃር የሚከተላቸው መርሆዎች  

- Eንደ ጤና (በተለይ HIV/Aids)' ትምህርት ንግድና Iንዱስትሪ ላይ 

ያላቸውን Aሉታዊ Eና Aፍራሽ ሚና ተወያይ፡፡ ጠንካራ የፍትህ ስርዓት 

መኖሩ በተ.ቁ 2 ስር የተመለከቱ Aካላትን Eንዴት ሊያበረታታ 

Eንደሚችል Eና በIኮኖሚ Eድገት ምን ፋይዳ Eንዳለው በመዘርዘር 

ተወያይ፡፡ 

3. በህገ መንግስቱ የንግድ ህግ ማውጣት ስልጣን ለፌዴራል መንግስቱ 

የተሰጠበትን ምክንያት Aብራርተህ ተወያይ፡፡ 

4. ከንግድና Iንቨስትመንት Aንፃር የIፌዲሪ መንግስት በምን ይገለፃል? በምን? 

5. ሀገሪቱ በተከታታይ Eያስመዘገበች ባለው የIኮኖሚ Eድገት ውስጥ የፍትህ 

Aካላት ሚና (በAሉታዊ በEምነታ)ምን ሊሆን Eንደሚችል በማበራራት 

ተወያዩበት፡፡ 

  

ክፍል ስምንት 

ከAሰሪና ሰራተኛ ህግ Aንፃር የህገ መንግስቱ 

መሠረታዊ መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች 
1. ጠቅላላ 

የAሰሪና ሠራተኛ ህግ ስንል በጥቅሉ የAስተዳደር Aካላት ደንቦች፣ የፍ/ቤት ውሳኔዎች፣ 

የሌሎች ህጎች ስብስብ ሆኖ የሰራተኛውን Eና Aሰሪውን (ድርጅቱን) የስራ መብት Eና 

ገደብ የሚመለከት ህግ ነው፡፡ በሰራተኛ ማህበራት፣ ሰራተኛ Eና Aሰሪ መሀከል Eና 
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በመንግስት መካከል ያሉ (የሚኖሩ) ግንኙነቶችን የሚቃኝ (የሚያስታርቅ) ህግ ነው፡፡ 

ግንኙነቱ የ3ትዮሽ Eና የሁለትዮሽ ሊሆን ስለሚችል በወል Eና በግል የስራ ግንኙነት 

ተለይቶ ይጣራል፡፡ የተሻለ የስራ ሁኔታ ፍለጋ Eና የመደራጀት ፍላጎት በሰራተኛው 

በኩል Eያደረ መምጣቱ፣ በሌላ በኩል የስራ ዋጋን ዝቅ የማድረግ የAሰሪ ፍላጎት 

የፈጠሩት ፍትጊያ Eና ትግል ለህጉ መዳበር AስተዋፅO ማድረጋቸው ይነገራል፡፡ የAሰሪና 

ሰራተኛ ህግ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚካሄዱ የተለያዩ ትግሎች ውጤት ነው፡፡ ህግ 

የትግሉ ውጤት ብቻ ሣይሆን ትግሉ የህጉ Aካል (Component) ነው፡፡ 

Aለማችን ላለፉት Aስርት Aመታት ይበልጥ Eየጠበበች Aንድ ማህበረሰብ የሚኖርበት 

የምትመስል መንደር መምሰሏ ተደጋግሞ የተገለፀ ነው፡፡ የግሎባላይዜሽን ዘመን ነፃ 

የIኮኖሚ ስርዓትን በተመሳሳይ መልኩ Aስፋፍቷል፡፡ ነፃ የሰራተኛ ዝውውርም 

Eንዲኖር Aድርጓል፡፡ ነፃ የሰራተኛ ዝውውር ማለት ግን ለሰራተኛው የሚከፈል የጉልበት 

ክፍያ ከስብEና ውጪ ምክንያታዊ ያልሆነ ሊሆን ይችላል ማለት Aይደለም፡፡ የስራ Eና 

ንግድ ግንኙነት ከዚህ በላይ ከመሠረታዊ የሰው ልጅ መብት Aንፃር መታየት ያለበት 

ነው፡፡ ሀገራችን የተቀበለችው Aለም Aቀፍ የሰብAዊ መብት ስምምነቶች(Covenants) 

Eና ሁሉ Aቀፍ የሰብAዊ መብት ድንጋጌ መግለጫ (Universal Declaration Of 

Human Rights) Eነዚህን መብቶች ይዘዋል፡፡ የንግድ ነፃ መሆን (liberalization of 

trade) Eና የIንቨስትመንት መስፋፋት የሰራተኛን መደራደር Aቅም በማሳጣት 

ለጉልበት ብዝበዛ Eንዳይዳርጉት በማሰብ የተቀመጡ ድንጋጌዎች (ስምምነቶች) 

ይከበራሉ፡፡ ከEነዚህ ስምምነቶች ውስጥ በተለይ Aሰሪና ሰራተኛን የሚመለከተው 

የAለምAቀፉ ሥራ ድርጅት International Labour Organiation (IL0) ስምምነቶች 

ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ይህ ስምምነት መሠረታዊ መርሆዎችን የያዘ ሲሆን ድንጋጌዎቹም 

በመሠረቱ በየትም ሀገር ውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ ሁሉ ተፈፃሚ የሚሆኑ ናቸው፡፡ 

የAፈፃፀሙ ሁኔታ ግን Eያንዳንዱ ሀገር በደረሰበት ማህበራዊ Eና Iኮኖሚያዊ የEድገት 

ደረጃ Aንፃር የሚወሰን ነው፡፡ ይህ የተለማጭነት (Principle of Flexibility) መርህ 

በኋላ የመጣ ሲሆን Aለም Aቀፍ የስራ ደረጃዎች Aፈፃፀም የየሀገሩን የEድገት ደረጃ 

ልዩነት መሠረት በማድረግ Eንደ ምቹነታቸው መፈፀም Eንዳለባቸው የሚያስገነዝብ 

ነው፡፡ የEድገት ደረጃ ልዩነት ግን በጋራ መደራደር Eና የመሰብሰብ ነፃነት ላይ፣ በግዳጅ 

ስራ ላይ፣ በቅጥር Eና በደመወዝ ክፍያ ላይ ልዩነት Aለማድረግ Eና የህፃናት ጉልበት 

ላይ የተደረሱ Aለም Aቀፍ ስምምነቶችን ለመጣስ ይቅርታ የሚያሰጡ Aይደሉም፡፡ 
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Eነዚህ ድንጋጌዎች በILO ስምምነቶች ውስጥ ብቻ ሳይሆን በ1966 በወጡት Aለም 

Aቀፍ የሰብAዊ መብት ስምምነቶች ውስጥም ተካተው ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ የ1966 

Iኮኖሚ፣ ማህበራዊ Eና ባህላዊ ስምምነት ሰነድ በAንቀፅ 6 ስር ስራን በነፃ ፈቃድ 

መምረጥ (free choice of employment)፣ በAንቀጽ 7 ስር ተስማሚ Eና ተገቢ (just) 

የሆነ የስራ ቦታ ሁኔታ ማግኘትን፣ በAንቀጽ 8 Eና 9 ስር የመሰብሰብ Eና በጋራ 

የመደራደር (bargaining) መብትን Eንዲሁም በAንቀጽ 1A ስር የህፃናት ጉልበት 

ብዝብዛን ማጥፋትን የሚመለከት ድንጋጌዎችን ይዟል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የሲቪል Eና 

የፖለቲካዊ መብቶች ስምምነት በAንቀጽ 8 ሰር Eንደባርነት' በግዴታ Aገልጋይነት 

(servitude) የመሳሰሉት የግዳጅ ስራዎች የተከለከሉ መሆናቸው ሲደነገግ የ1989 

ህፃናት ስምምነት በበኩሉ ስለህፃናት ጉልበት፣ ህፃናትን Aደገኛ በዝባዥ ጤናማ ካልሆኑ 

የስራ ሁኔታዎች ለመጠበቅ፣ የወደፊት የትምህርት Eድላቸውን (prospectus)Aደጋ ላይ 

ከሚጥል ስራ የመጠበቅ፣ ሀገራት Aነስተኛ የህፃናት ሥራ Eድሜ ከመወሰን ባለፈም 

የስራ ሁኔታዎቻቸውና ጊዜው(ሰዓት) በልዩ ሁኔታ ተወስኖ ቁጥጥር Eንዲደረግበት 

የሚያስገድድ ድንጋጌዎችን የያዘ ነው፡፡ 

በILO ስምምነቶች Eና በቀሪ AለምAቀፍ ስምምነቶች መሀከል ያለው መወራረስ 

የሚያሳየን የስራ ሁኔታን በተመለከተ የወጡት ስምምነቶች AለምAቀፋዊ' ሆነው 

በሁሉም Iኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ Eና ባህላዊ ሁኔታዎች ውስጥ ተፈፃሚ 

መሆን Eንዳለባቸው ነው፡፡ በ1945 የተቋቋመው የተባበሩት መንግስታት Aባል ሀገራትም 

Eነዚህን መርሆዎች ዘርን፣ ፆታን፣ ቋንቋን፣ ኃይማኖትን መሠረት በማድረግ ልዩነት 

ሳያደርጉ Eንዲከበሩ የማድረግ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል፡፡ 

የስምምነቶች መሠረት በርካታ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ለሰው ልጅ ሊሰጠው የሚገባው 

ክብር (Dignity) ሲሆን በተለይም የሰው ልጅ በስራ ቦታ Eና በስራ ላይ ሊኖረው 

የሚገባው ክብር ነው፡፡ ይህ "ጉልበት ሸቀጥ" Aይደለም በሚለው Aባባል የሚገለፅ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል የነፃ Iኮኖሚ የሚያስገኘው ጥቅም ሰራተኞች ፍትሐዊ የሆነ 

ድርሻቸውን(fair share)  ያገኙ ዘንድ የEነዚህ መሠረታዊ መብቶች መከበር Aስፈላጊ 

ነው:: ነፃ መሆን የማያልፋቸው መለኪያዎች (Standards)የግድ ያስፈልጉታል፡፡ በነፃ 

ገበያ ስርዓት ውስጥ ጉልበት Eንዲለማ Eና በነፃነት የመዘዋወር ዋስትና Eንዲያገኝ 
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የሚያስችሉ ናቸው፡፡ በሌላ ጎኑ ሲታይም ለነፃ Iኮኖሚ Eድገት መጠናከር ከፍተኛ 

AስተዋፅO ያበረክታል፡፡  

በሀገራችን በተለይ ከ1941 (በኋላ) የIንዱስትሪ ማቆጥቆጥ ጋር ተያይዞ በደመወዝ ላይ 

የተመሰረተ የሥራ ግንኙነት መጀመሩ ይነገራል፡፡ ይህ ጊዜ ሰራተኞች የተናጠል ሳይሆን 

የጋራ Eንቅስቃሴ ለጋራ ጥቅም ጠቃሚ መሆኑን የተረዱበት ነው፡፡ ይሁን Eንጂ በዚህ 

ጊዜ የነበረው የጋራ ጥቅም Eንቅስቃሴ በህብረተሰቡ ውስጥ በስፋት ከሚታወቁት 

መረዳጃ ማህበራት (Eድር' Eቁብ . . .) Aስተሳሰብ ብዙም ያልዘለለ ሆኖ ሰራተኛን ከስራ 

Aደጋ፣ ስንብት Eና ህመም የተነሳ የሚደርሱበትን ችግሮችን ለመርዳት ያለሙ ነበሩ፡፡ 

የዚህ ፍላጎት በተለይ Eንግሊዝ በሀገራችን በነበረችበት ወቅት የፈረንሳይ Iትዮጵያ 

ምድር ባቡር ሰራተኞች ማህበር Eንዲመሰረት ያደረገ ሲሆን በኋላ ላይም የማህበር 

ምስረታን የሚያጠናክር የፋብሪካዎች Aዋጅ(A.ቀ. 58/36) ወጥቷል፡፡ ይህ ህግ በስፋት 

በስራ ላይ ሳይውል በ1966 ተሽሯል፡፡ ይህ በEንዲህ Eንዳለ የሰራተኛ ማህበር ምስረታን 

የሚደግፍ ህግ ከጊዜ በኋላ የወጣው (የተሻለ) በ1955 ህገ መንግስት ነው፡፡ ይሁን Eንጅ 

የህገ መንግስቱን ድንጋጌ ስራ ላይ የሚያውል ህግ Eና መመሪያ ባለመውጣቱ 

በመንግስት ሆነ በሰራተኛው ላይ የAሰሪና ሠራተኛው ድንጋጌ "መጠራጠርን' ጥንቃቄ 

መውሰድንና Eምነት ማጣትን ፈጥሮ" ነበር፡፡ በሰራተኛ Eና Aሰሪ መሀከል የሚነሳ 

Aለመግባባት የሚፈታበት መድረክ ያልነበረ በመሆኑም ሰራተኞች Aቤቱታቸውንና የህግ 

ጥያቄያቸውን በሰልፍ ቤተ መንግስት ከማቅረብ ያለፈ Aማራጭ Aልነበራቸውም፡፡ ችግሩ 

የፈጠረው ግፊት የሰራተኛው ግፊት Eየጨመረ መምጣት፣ የተደራጀ ሰራተኛ Eና Aሰሪ 

ባለመኖሩ ሀገሪቱ Aባል በሆነችበት ILO ውስጥ መሳተፍ Aለመቻሏ፣ ከAፍሪካ የዚህ 

መሰል ህግ የሌላት ብቸኛ ሀገር መሆኗ፣ የውጪ Iንቨስትሜንት ለመሳብ የነበረ ፍላጎት 

በተከታታይ ለወጡ የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች Eንደምክንያት ይጠቀሳሉ፡፡ በዚህ መልኩ 

ከወጡ የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች ውስጥ በ1952 የወጣው የፍ/ብሔር ህግ፣ የAሰሪና 

ሰራተኛ Aዋጅ መሠረታዊ የሥራ ሁኔታ ደንብ፣ ትEዛዝ ቁጥር 27/54፣ Eንዲሁም 

ከ1954 Eስከ 1958 የወጡ ልዩ ልዩ ደንቦች፣ ትEዛዞች Eና የህግ ክፍል 

ማስታወቂያዎች ይጠቀሳሉ፡፡  

በዚህ ዘመን ሰራተኛ ማን ነው? የሰራተኛ ግዴታ ምንድን ነው? በምን ሁኔታ 

ይሰራበታል? የሙከራ ቅጥር ጊዜ በምን ሁኔታ ይፈፀማል? የክፍያ ሁኔታ በምን 
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መልኩ ይፈፀማል? በበዓላት ቀን ስለሚኖር ክፍያ Eና ስራ? የትርፍ ሰዓት ክፍያ በምን 

መልኩ ይፈፀማል? Eረፍት Eና Aይነቶቹ? የሥራ ላይ Aደጋ Eና በሽታ? Eና ሌሎች 

ጥቅሞች ካሉ የሚመሩት በ1952 የፍ/ብሔር ሕጉ ነበር፡፡  

Aስገዳጅ ባይሆንም የስራ ክርክሮችን በማስታረቅ የሚፈታ Aካል በወቅቱ "በሕዝባዊ 

Eድገትና የማህበራዊ ኑሮ ጉዳይ ሚኒስቴር"  በመባል የሚታወቀው መ/ቤት ውስጥ 

ለተቋቋመ የሥራ ክፍል ማቅረብ ይቻለ ነበር፡፡ በኃላ ላይ የተቋቋመው Aሰሪና ሰራተኛ 

ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ(A.ቁ.21A/56(?))የማስታረቅ' የማገላገል ካስፈለገም የመወሰን ስልጣን 

Eንዲኖረው በማድረግ Aዋቅሮታል፡፡ በEርግጥ በወቅቱ የነበሩ ህጎች Eና የህጎች Aፈፃፀም 

ከላይ በተገለፁት የግፊት ኃይሎች የወጡ Eንጅ ለውጦቹ ትርጉም ባለው መልኩ 

የወጡና የሰራተኛውን መብት ሙሉ በሙሉ ያስጠበቁ Aልነበሩም፡፡ ፀሐፊዎች 

Eንደሚስማሙበት ለAሰሪ የወገነ ህግ Eና Aፈፃፀም ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ ደርግ ስልጣን 

ከያዘ በተለይ ከAዋጅ ቁጥር 64/68 መውጣት በኋላ ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ ተቀይሯል፡፡ 

ደርግ ይመራበት የነበረው የወታደራዊ AለምAቀፋዊ ፖርቲ Eና የመደብ ፖለቲካ ህጎች 

Eና Aፈፃፀማቸው "ከበዝባዥ Aሰሪ" ይልቅ ወደ ሰራተኛ ያዘመሙ ነበሩ፡፡ ሁለቱ ያለፉት 

ዘመናት Aመለካከቶች' Eና ተግባራቸው ወደ ሁለት የተለያዩ ጫፎች የተወጠሩ ነበር፡፡ 

በዚህ ረገድ ካሳለፍነው የስራ ባህል ስንነሳ መንግስት Aሁንም ቀጣሪ ሲሆን 

ከምንከተለው የነፃ Iኮኖሚ ፖሊሲ Aንፃር ግን የመንግስት ሚና ከቀጣሪነት ይልቅ 

የመሪነት ሚና ሊላበስ ይገባዋል፡፡ ይህን ዝንባሌ የፍትህ Aካሉ ሊረዳውና በAሰራሩ 

በጥንቃቄ ሊያስታውሰው ይገባል፡፡ መንግስት በዋነኛነት ከAሰሪነት ይልቅ የመሪነት ሚና 

ሊጫወት የሚገባው ሲሆን በነፃ ገበያ የIኮኖሚ Eና ማህበራዊ ፍትህ ለማምጣት 

የሰብዓዊ Eና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ከሰራተኛ Aንፃር መከበራቸውን ማረጋገጥ 

ይሆናል፡፡ ከለውጥ በኋላ ሀገራችን የነፃ Iኮኖሚ ስርዓትን ስትከተል በመካከለኛ ጊዜ 

መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ተርታ የመሰለፍ Eንዲሁም ማህበራዊ ፍትህ የነገሰበት 

ሀገር ለመገንባት ራEይ ይዛለች፡፡ Eነዚህ ሁለት ቁምነገሮች ከAሰሪና ሰራተኛ ህጎች 

Aንፃር መሠረታዊ ናቸው፡፡ ፈጣን የIኮኖሚ ልማት ለማምጣት፣ Aሰሪና ሰራተኛ 

በመግባባት Eና በሰለጠነ መንገድ ስራቸውን Eንዲያከናውኑ Eና ግጭቶችን Eንዲፈቱ 

ያስፈልጋል፡፡ ከንትርክ Eና ጭቅጭቅ የወጣ Aሰራር ሊከተሉ ይገባል፡፡ ይህ ሲሆን በስራ 

Aካባቢ የIንዱስትሪ ስላም ይፈጥራል፣ ሰላሙም በሀገር ደረጃ የመስፋፋት Eድል 

ያገኛል፡፡ በAግባቡ የወጡ የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች ማህበራዊ ፍትህ (Social Justice) 
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Eንዲነግስ ያስችላሉ፡፡ ህጎቹ ደረጃቸውን የጠበቁ ከሆነ በAለም Aቀፍ ደረጃ ሳይቀር 

AለምAቀፋዊ ወንድማማችነት' መግባባት Eና ትብብርን ያነግሳሉ ፡፡ AለምAቀፍ የስራ 

ህግን ለማሳደግ Aንድ ወሳኝ ነጥብ ሆኖ ይታይ የነበረው ይኽው የማህበራዊ ፍትህ 

ጥያቄ ነው፡፡ AለምAቀፍ የEድገት መለኪያዎችን ስንመለከት ለIኮኖሚ Eድገት ይሰጥ 

የነበረው ብቸኛ መመዘኛ ተሻሽሎ በhuman Development index መቀየሩ የIኮኖሚ 

Eድገት በቀጥታ ማህበራዊ Eድገትን ያመጣው' የሚለውን Eጅግ Aጠያያቂ ያደርገዋል፡፡ 

ይህ በመሆኑም የAሰሪና ሰራተኛ ህጎች በባህሪያቸው የIኮኖሚ Eድገትንና ማህበራዊ 

Eድገትን በIንዱስትሪ ሰላም ማምጣት የሚያስችሉ ናቸው፡፡ የIንዱስትሪ ሰላም 

ሲፈጠር የሥራ Eድል ይፈጠራል፣ ሰራተኛ የስራ ዋስትና ያገኛል፣ የIንዱስትሪ 

መስፋፋት ይኖራል፣ በዚህም የሰራተኛው የሙያ Eና የEውቀት ደረጃ የሚያድግበት 

Eድል ይጨምራል፡፡ ሁለቱ የጋራ ጥቅም ያላቸው ሲሆን የAንዱ ጥቅም ሌላውን 

Eየመገበ በጋራ የማደግ Eድልን ያሰፋል፡፡ የጋራ ጥቅም Eንደመፈጠሩ ሁሉ የጥቅም 

ግጭትም ወይም የፍላጎት ግጭት ሊፈጠር ይቻላል፡፡ ይህ ግጭት በሰለጠነ መንገድ 

በድርድር፣ በስምምነት . . . ካልተፈታ የEንዱስትሪው ሰላም ይጠፋና ወደ AለምAቀፍ 

ገበያ መግባት ቀርቶ ከሀገር ውስጥ ገበያ የመጥፋት Eድል ይገጥማል፡፡ ይህም በጋራና 

የሁሉንም መውደቅ ያስከትላል፡፡ በመሆኑም Aሰሪም ሆነ ሰራተኛ በጋራ ለIንዱስትሪ 

ሰላም መስራት፣ በሰላሙ የሚገኘውን Iኮኖሚያዊ ትርፍ በጋራ በመግባባት Eና 

በድርድር መካፈል፣ ከክፍፍሉ ሰራተኛ Eውቀቱን ትምህርቱን ታታሪነቱን ክህሎቱን 

የበለጠ በማሳደግ የበለጠ ምርታማ (Productive) የሚሆኑበትን መንገድ መፈለግ፣ 

የሚፈጠሩ Aለመግባባቶችን ሁሉ በሰላማዊ Eና በሰለጠነ መንገድ በመፍታት ወደ Aለም 

ገበያ በመግባት ማህበራዊ ፍትህንም ጐን ለጎን ማንገስ ይገባል፡፡ ግንኙነቱ በዚህ መልኩ 

ከተቀረፀ በAሰሪዎች መሀከልም ፍትሐዊ የሆነ መልካም ውድድር (Fair competition) 

የማምጣት Eድል ይጨምራል፡፡ የAሰሪና ሠራተኛ ህግ በAሰሪዎች Eንዲሁም በAለም 

Aቀፍ ደረጃ የሚኖር የገበያ ውድድር ሰራተኛውን ሰለባ በማድረግ የሚፈፀም Eንዳይሆን 

ያስችላሉ፡፡ በIኮኖሚ ማደግ ማህበራዊ ፍትህ Eና ሰላም ከማምጣት ጋር ተመዛዝኖ 

Eንዲመጣ ያደርጋል፡፡ 

የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ - መንግስት በAንቀጽ 42 ስር በርካታ የሰራተኛ መብት ድንጋጌዎችን 

ይዟል፡፡ የሰራተኛ መብቶች በEነዚህ ድንጋጌዎች ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በAጠቃላይ 

የሰብAዊ Eና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ጭምር ያካተቱ ናቸው፡፡ ህገ መንግስቱ Aሰሪና 
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ሰራተኛን Aስመልክቶ ከያዛቸው ጉዳዮች ውስጥ መሠረታዊ የሆኑትን Eንደሚከተለው 

Eንመለከታለን፡፡  

መደራጀት 

የጋራ ግብን ለማሳካት የሚፈልጉ ሰራተኞች በተደራጀ መልክ ፍላጎታቸውን ማሟላት 

Eንዲችሉ የሰራተኛ ማህበር (Trade Union) መመስረት ህገ መንግስታዊ መብት 

Eንደሆነ በህጉ ላይ በግልፅ ተቀምጧል፡፡ ይህ መብት ከመነሻው Iንዱስትሪዎች 

የሴቶችን፣ ህፃናትን፣ የገጠር ሰራተኞችን Eና ስደተኞችን ጉልበት Eየበዘበዙ 

በተስፋፋበት ጊዜ Aስፈላጊነቱ ታምኖበት የሰራተኛ መብት ሆኖ የቀጠለ ነው፡፡ በዚህ 

መልኩ የተደራጁ ሰራተኞች የስራ ሁኔታን፣ ሰዓትንና የመሳሰሉ የጋራ ጉዳያቸውን 

በተዳራጀ መልኩ ከAሰሪያቸው ጋር በመነጋገር ለመወሰን ያስችላቸዋል፡፡ የድርጅቱ 

መሪዎች በሰራተኞች ስም የወል የሆነ የስራ ግንኙነት (Collective bargaining) 

ከAሰሪዎች ጋር ለመስማማት ያስችላል፡፡ በዚህ መሠረት የሰራተኛ ደመወዝ፣ የስራ 

መመሪያ፣ የAቤቱታ Aቀራረብ ስነ-ስርዓት፣ የቅጥር፣ Eድገት Eና የስንብት Aፈፃፀም፣ 

የስራ ቦታን ደህንነት Eና ፖሊሲ… ወዘተ በተመለከተ ሊስማሙ ይችላሉ፡፡ ይህ 

የመደራጀት መብት በተለይ በሀገራችን Iንዱስትሪ Eየተስፋፋ ባለበት ሁኔታ ያለው 

የሰራተኛ ኃይል በሚፈለገው መጠን ያልተማረ Eና ያልተካነ በሆነበት ጊዜ ያላግባብ 

Eንዳይበዘበዝ Eና Aነስተኛ ክፍያ Eንዳይቀበል ያስችላል፡፡ የሰራተኛ ማህበር በዋነኛነት 

Aላማቸው የስራ ሁኔታቸውን መጠበቅ Eና ማሻሻል ነው፡፡ በሀገራት የሚቋቋሙ 

ማህበራት Aላማቸው የተለያየ ቢሆንም በህገ መንግስቱ ውስጥ የተቀመጡት 

Aላማዎች፡- 

ለAባላቱ ጥቅም መስራት፣ 

ከፍ ሲል Eንደተመለከተው የቀድሞ ማህበራት ለAባሎቻቸው ጥቅም የሚሰጡት 

Aባሎቻቸው ከስራ ሲሰናበቱ' ሲታመሙ' Aደጋ ሲደርሳባቸው' Eርጅና ሲያጠቃቸው Eና 

መሰል ችግር ሲገጥማቸው ነበር፡፡ ይህ "የወዳጅነት ማህበር" በ"Eድር" Eና መሰል 

ተቋማት የሚሰራ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ ማህበራት የAባላቱን "Iኮኖሚያዊ ሁኔታም 

ለማሻሻል ይቋቋማሉ" ስለሚል Eነዚህ Aላማዎችም በተዘዋዋሪ ተካተዋል ለማለት 

ይቻላል፡፡ በሌላ በኩል ህገ መንግስት የፈቀደው የሰራተኛ መብት ማህበር ማደራጀት ብቻ 

ሳይሆን "ሌሎች ማህበራትን" ማደራጀትም ስለሆነ Eነዚህን ህጋዊ Aላማዎች ለማሳካት 
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የመደራጀት ሰፊ መብት ሰጥቷል ለማለትም ይቻላል፡፡ በዚህ መልኩ በማህበር 

ለመደራጀት ሰራተኛ ከመሆን በቀር ሌላ ቀዳሚ ፈቃድ Aያስፈልግም፡፡ 

በተደራጀ መልክ የሰራተኛውን የስራ ሁኔታ ለማሻሻል፣ 

በማህበር የተደራጀ ሰራተኛ በሥራ ሁኔታ ላይ ያላውን ቅሬታ በስራ ማቆም ማሰማት 

ይችላል፡፡ በሌላ በኩል ሰራተኞች ወደ ስራ ቦታ መግባት ቢከለከሉ (Lock out)' 

ማህበራት ያላቸውን ቅሬታ በሌላ ማናቸውም ህጋዊ መንገድ ለሚመለከተው ማሰማት 

ይችላሉ፡፡ ስለሆነም በማህበር መደራጀት ከግለሰብ በተለየ መልኩ በህገ መንግስቱ 

የመስማት መብት (Right to be Heard) ያስገኛል፡፡ ስለዚህ ማህበራት "Juridical 

Person" Aይነት ነው ለማለት ይቻላል፡፡ 
 

ማህበራት የሰራተኛውን የሥራ ሁኔታ ለማሻሻል ይጠቅማሉ፡፡ ማህበራት በመሰረቱ 

ለዚህ ሁኔታ ይቋቁሙ Eንጂ የAባላት ጥቅም በAሰሪ ወይም በሌላ ድርጅት(ሌላ 

የሰራተኛ ማህበር) ቢነካ ጥቅሙን ለማስጠበቅም መደራደር ይችላሉ፡፡ 

የማህበራት ጥቅም የሚሻሻለው በህግ ጭምር ስለሆነም በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ህግ 

Eንዲወጣ የPromotion ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ማለት ይቻላል፡፡ ነገር ግን የፖለቲካ ቅስቀሳ 

ማድረግ' የፖለቲካ ፖርቲን Eና Aባሉን በገንዘብ መደገፍ Eና በመሳሰሉት 

Eንቅስቃሴዎች ውስጥ Eንዲሳተፉ ህጉ Aይፈቅድም፡፡ 

በህገ መንግስቱ የተመለከቱት Eነዚህ መብቶች በተደራጁ ሰራተኞች የተፈቀዱ 

በመሆናቸው በማህበር የተደራጀ ሰራተኞች ካልተደራጁት በዚህ ረገድ የተሻለ ጥቅም 

ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው፡፡ ይህ ጥቅም ግን በህግ ከተቀመጠው Aነስተኛ ጥቅም በላይ 

ባለው ላይ የሚገኘውን የሚመለከት ብቻ ነው፡፡ ሰራተኞች ካለመደራጀት ከሚመጣ 

መድልዎ(anti-union discrimination) የተጠበቁ ናቸው፡፡ 

Eኩልነት 

በህገ መንግስቱ ውስጥ 7 ዓይነት ስታንዳርድ የሚወጣባቸው መብቶች የተጠቀሱ ሲሆኑ 

ከመብቶች ውስጥ ሴቶች ለተመሳሳይ ሥራ ተመሳሳይ ክፍያ የሚከፈላቸው መሆኑ 

Aንዱ ነው፡፡ "ክፍያ" የሚለው ቃል በዝርዝር ህግ የሚወሰን ከስራ ግንኙነት የተነሳ 

በማናቸውም መልክ የሚከፈል ደመወዝ Eና ተጨማሪ ማናቸውም ክፍያዎችን 

የሚያካትት ሲሆን በስራ ቦታ ፆታን መሠረት በማድረግ Aድልዎ Eንዳይፈፀም 
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የሚከለክል ነው፡፡ የAለም Aቀፍ የስራ ድርጅትም (ILO) ይህንን መብት በኮንቬንሽን 

ቁጥር 1AA ራሱን ችሎ Eንዲወጣ Aድርጓል፡፡ AለምAቀፍ የሥራ ድርጅት በ1998 

ካወጣው የስራ ቦታ መሠረታዊ መብቶች Eና መርሆዎች ውስጥም ይኽው በቅጥር Eና 

በስራ ላይ መድልዎን የሚያስቀረው መርህ Aንዱ ነው፡፡ ይህ መብት በተለይ በዚህ 

መልኩ ሲደነገግ Aለም Aቀፍ ሰነዶች የሰውን ልጅ ክብር፣ ሰው በመሆን ብቻ የሚገኝ  

ሌሎች መብቶች፣ የEኩልነት ድንጋጌዎች በሙሉ ሴቶች ከወንዶች Eኩል በፖለቲካው፣ 

Iኮኖሚው፣ ባህላዊ፣ ማህበራዊ Eና ማናቸውም መስክ Eኩል መሆናቸውን Eያስታወሱ 

ነው፡፡ ይሁን Eንጂ በድህነት ውስጥ በተለይ ሴቶች ምግብ፣ ጤና፣ ትምህርት፣ 

ስልጠና፣ የቅጥር Eድል የማግኘት Eድላቸው በተግባር የሚቀንስ ከመሆኑ በላይ ይህ 

ልዩነት ሴቶች ሙሉ Aቅማቸውን ተጠቅመው ለራሳቸው ስብEና ብሎም ለቤተሰባቸው 

Eና ለራሳቸው Eድገት ማበርከት ያለባቸውን ሚና Eንዳያበረክቱ ያደርጋቸዋል፡፡ ይህ 

በመሆኑም ለተመሳሳይ ስራ ተመሳሳይ ክፍያ ሊፈፀም ይገባዋል የሚለው በተለይ ህገ 

መንግስታዊ Eውቅና Aግኝቶ Eንዲደነገግ ሆኗል፡፡ በሌላ በኩል በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 

25 ስር ሁሉም ሰው በፆታ ልዩነት ሳይደረግበት በህግ ፊት Eኩል መሆኑ' Eኩል የህግ 

ጥበቃና ዋስትና የማግኘት መብት Eንዳለው ተደንግጓል፡፡ ይህ መብት በAንቀጽ 35 

ስርም ተደንግጓል፡፡ መብቱ  በተለይ ከAሰሪና ሰራተኛ ህግ የEኩልነት Aፈፃፀም Aንፃር 

ሲታይ' 

 የመስራት የማይገፈፍ መብት(Right to work)' 

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

 ሙያና ስራቸውን በነፃነት የመምረጥ መብት& የማደግ' የስራ ዋስትና . . 

. Eና ሌሎች ጥቅሞችን በተመሳሳይ የማግኘት' 

 የማህበራዊ ዋስትና የማግኘት መብት' 

 ከስራ ቦታ Aደጋ/ህመም/ የመጠበቅ 

Eና የመሳሰሉትን ያለ Aድልዎ የማግኘት መብትን የሚያካትት ሲሆን በEርግዝና' 

ወሊድ…ጊዜ ልዩ ድጋፍ የማግኘት መብትን ያካትታል፡፡ Eነዚህን ዝርዝር መብቶች የህገ 

መንግስቱን መርህ ተከትሎ በA.ቁ. 377/96 Aንቀጽ 87 Eና ተከታዮች ስር 

ተደንግገዋል፡፡ 

ምቹ የሥራ ሁኔታዎች 
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ሰራተኛ የሥራ ሰዓት፣ Eረፍት፣ የመዝናኛ ጊዜ፣ የEረፍት ቀኖች፣ በህዝብ በዓላት 

ቀናት ደመወዝ የማግኘት፣ ጤናማ Eና Aደጋ የማያደርስ Aካባቢ የማግኘት መብት 

Aለው፡፡ Eነዚህ መብቶች በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 42/2/ ላይ በጥቅሉ የተቀመጡ ሲሆን 

በዝርዝር ህግ (በህብረት ስምምነት) "በAግባቡ መወሰን" Eንደሚገባ በመርህ 

Aስቀምጧል፡፡ ይህ የሰራተኛ መብት በህገ መንግስቱ ውስጥ Eውቅና ሲያገኝ በጊዜ' 

በገንዘብ. . . ተለውጦ ሰራተኛው የሚያገኘው የመብት ጥቅም ግን በዝርዝር ህግ 

የሚወሰን ነው፡፡ በዝርዝር በሚወሰንበት ጊዜ "በAግባቡ"(Reasonably) የተወሰነ መሆኑ 

የህገ መንግስቱ መርህ ነው፡፡ በዚህ መሠረት ደመወዝ ሲወሰን(Aነስተኛ ዝቅተኛ Aንስቶ) 

የሰራተኛውን ክብር የሚያስጠብቅ ድህነትን የሚቀንስ ከመሆኑ ጋር Eጅጉን ከፍ ብሎም 

ስራ Aጥነትን የማያባብስ መሆኑ "በAግባቡ" መረጋገጥ Aለበት፡፡ ከዚህም በላይ 

ሰራተኛው ጠንክሮ Eንዲሰራ ያደርጋል? በቀጣሪ ላይ የበጀት ጫናው ምን ያህል ሆኖ 

ቅጥርን ያበረታታል/ያደናቅፋል? ለAስተዳደር ይቀላል/ይከብዳል? የትኛውን (ትንንሽ 

ወይም ትልልቅ)የንግድ ድርጅት ላይ ጫና ፈጥሮ ለሀገር ይጎዳል? ድርጅቱ የማይሰራ 

(dysfunctional) ያደርገዋል? የሥራ ጥራት ላይ ምን ጫና Aለው? ድህነት ቅነሳ ላይ 

ምን ሚና Aለው? Aንሰተኛ ደመወዝ ክፍያን ለማካካስ የዋጋ ጭማሪ Eየተደረገ የዋጋ 

ግሽበት Eንዲኖር ያደርጋል? ወዘተ የሚሉትን በAግባቡ ማጥናት ይጠይቃል፡፡ ይህ 

ጥናት ከሀገር ሀገር ውጤቱ የተለያየ ስለሚሆን AለምAቀፋዊ መርሁ የተለማጭ 

መርህን መከተል ነው፡፡ ጤናማ Eና Aደጋ የማያደርስ Aካባቢ የማግኘት መብትም 

በተመሳሳይ የሚታይ ነው፡፡ ይህ መብት የተለያዩ ዲሲኘሊኖችን የሚመለከት ሲሆን 

የሰራተኛውን ደህንነት' ጤንነት Eና ምቾት (Welfare)የሚመለከት ብቻ ሳይሆን 

Aጠቃላይ የስራን ደህንነትም ይመለከታል፡፡ ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ Aካባቢ የመፍጠር 

Aላማ ያለው ቢሆንም የሌሎች ሰራተኞችን፣ የቤተሰብ Aባላት፣ ቀጣሪ፣ ደንበኛ፣ 

Aቅራቢ፣ የAካባቢ ህብረተሰቡን Eና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚመለከት ነው፡፡ 

ከሙያም ህክምና፣ የጤና ሳይንስ፣ የምህንድስና (Safety engineering)፣ ኬሚስትሪ፣ 

የAካባቢ ጤና፣ የህዝብ ፖሊሲ፣ ሶስሎጂ፣ ሳይኮሎጂ ወዘተ ድብልቅ ነው፡፡ ስለሆነም 

በህገ መንግስቱ መርህ መሠረት "በAግባቡ" ተጠንቶ መወሰን ያለበት መሆኑ ተገቢ 

ነው፡፡ በAግባቡ ተጠንቶ መወሰኑ የሰራተኛውን የAካል' AEምሮ Eና ማህበራዊ 

ደህንነትን መጠበቅ Eና ማጎልበት ነው፡፡ በዚህም ስራ ለሰው (ለሰራተኛ) Eንዲስማማ 

ማድረግ ሲሆን በተገላቢጦሹም ሰራተኛው ለስራው የተስማማ Eንዲሆን ማድረግ ነው፡፡ 
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ይህም ለIንዱስትሪ ሰላም Eጅግ Aስፈላጊ ነው፡፡ ነገሩን በሌላ መልኩ ስንመለከተውም 

ለAደጋ(ሞት' Aካል) የተጋለጠ ሰራተኛ  ሞራል ጉዳት ይደርስበታል፡፡ Aደጋውን ለመካስ 

ወይም ለማስተካከል የገንዘቡ ወጪ በAሰሪ (ወይም መንግስት)ላይ ይወድቃል፡፡ በተለያየ 

መልኩ ወጪን የሚያስከትል Eና ምርታማነትን የሚቀንስ ከመሆኑም በላይ የፍ/ብሔር 

Eና/ወይም የወንጀል ተጠያቂነትም ያስከትላል፡፡ ስለሆነም ከሞራል Aንስቶ Eስከ ወንጀል 

ተጠያቂነት ድረስ ያለው ኃላፊነት ለሀገር Eድገት Aፍራሽ ሚና ያለው በመሆኑ ጉዳዩን 

በAግባቡ Aጥንቶ በAግባቡ ለሚወስን Aካል መተው ተመራጭ ነው፡፡ 
 

የስራ ውል Eና ገደቡ 

የAሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት የሚመሰረተው በውል ላይ በተመሰረተ ግንኙነት ነው፡፡ 

ይሁን Eንጂ ሁሉም የውል ግንኙነት ይፈፀማል ማለት Aይደለም፡፡ የሰራተኛውን 

የተለያየ ፍላጎት' የህብረተሰቡን ፍላጎት Eና ሀገራችን የምትከተለውን የነፃ ገበያ ፍላጎት 

መሠረት በማድረግ የጉልበት ዝውውር Eንዲኖር ለማስቻል በተወሰነ ደረጃ የመዋዋል 

ነፃነትም ሊገደብ ይችላል፡፡ ለምሳሌ ይህንን ፍላጎት ለመጠበቅ ሲባል ሰራተኛ በፈቀደው 

ምክንያት የስራ ውሉን ማቋረጥ ሲችል Aሰሪ ግን በተዘረዘሩ ህገወጥ በተባሉ ምክንያቶች 

የስራ ውልን ሊያቋርጥ Aይችልም፡፡ በዚህ ስምምነት መሠረት በገበያ Aቅርቦት Eና 

ፍላጎት (Supply & demand) ላይ ተመስርቶ Aነስተኛ ደመወዝ (lowest wage) 

መወሰን የሚቻል ሲሆን ይህ ስምምነት ግን Aጠቃላይ ዝቅተኛ ደመወዝ (minimum 

wage)ሊያንስ Aይችልም፡፡  

በውል ህጎች ድንጋጌ መሠረት ህፃናት የሚፈፅማቸው ውሎች ፈራሽ 

የሚሆኑ(voidable) ሲሆኑ በልዩ ሁኔታ ህፃኑን የሚጠቅሙ ከሆኑ ግን ፀንተው ሊቆዩ 

ይችላሉ፡፡ በAሰሪና ሰራተኛ ህግ መሠረት ግን የመዋዋል ነፃነት በዚህ ረገድም ገደብ 

Aለው፡፡ ህገ መንግስት በAንቀጽ 36 ስር በህፃናት ጤና፣ ትምህርት Eና ደህንነት ላይ 

Aደጋ የሚያደርሱ ስራዎችን Eንዲሰሩ ህፃናት መገደድ የለባቸውም በማለት ከደነገገው 

በላይም ይህን ስራ Eንዳይሰሩ መጠበቅ Eንዳለባቸውም ደንግጓል፡፡ በዚህ መልኩ 

ከወጡት ህጎች ውስጥ 14 ዓመት ያልሞላቸው ህፃናትን መቅጠር የተከለከለ መሆኑን 

A.ቁ.377/96 ሲደነግግ ከ14-18 ዓመት ድረስ ያሉትን ወጣቶች ግን ህይወታቸውን 

ወይም ጤንነታቸውን ለAደጋ በማያጋልጥ ስራ ቀጥሮ ማሰራት Eንደሚቻል ደንግጓል፡፡ 
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Eነዚህን ወጣቶች በቀን ከ7 ሰዓት በላይ ማሰራት የማይቻል ሲሆን በተለይ መስራት 

የሌለባቸው ስራዎችም(EንደAስፈላጊነቱ ከሚጨመሩ ዝርዝርም ጋር) ተዘርዝረዋል፡፡ 

በAጠቃላይ የስራ ውልን በነፃነት የመዋዋል መርህ በህገ መንግስቱ ተቀባይነት ያለው 

ሲሆን ይህ ነፃነት ግን ለህፃናት Eና ለወጣቶች ጥቅም ሲባል ገደብ ያለበት ነው፡፡ 

ገደቡም ህፃናት ያላቸውን ልዩ የAካል Eና የAEምሮ ሁኔታ በማገናዘብ በትክክለኛ 

Eድሜያቸው ላይ ትምህርት ቤት' የተወሰነ የስራ ቦታ Eና ሙሉ ስራ ላይ በየደረጃው 

Eንዳገኙ ለማስቻል ነው፡፡ 

 ቅሬታ Aፈታት 

የስራ ማቆም Aድማን በተመለከተ በህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረ የሰራተኛ መብት መሆኑን 

ተመልክተናል፡፡ ይህ መብት በAሰሪና ሰራተኛ መሀከል የተፈጠረን ግጭት ለመፍታት 

የሚያስችል ጠንካራ መብት ነው፡፡ ይህ መብት በህገ መንግስቱ ላይ Eንደተመለከተው 

የቅሬታ ማቅረቢያ Aንዱ መንገድ ነው፡፡ ብቸኛ መብት ተደርጎ Aልተቀመጠም፡፡ ስራ 

ማቆም Aድማ ብቸኛ Eና የመጀመሪያ ቅሬታ ማቅረቢያ መንገድ ባለመሆኑ ሰራተኛ ስራ 

ከማቆሙ በፊት ማስጠንቀቂያ የመስጠት፣ የስራ ማቆም Aድማውን ውሣኔ 

ዲሞክራሲያዊ በሆነ Aግባብ ማሳለፍ (wildcat ያልሆነ)፣ በህጉ ላይ Eንደተመለከተው 

ጉዳዩ የሰራተኞችን መብት Eና ጥቅም ለማስከበር Eንጂ የሌላ ድርጅት ሰራተኛ 

(sympathy strike)ወይም በሌላ ጉዳይ ማስፈፀሚያ ጠቅላላ ስርዓት ለማጥፋት(General 

strike)Aለመሆኑን ማረጋገጥ ወዘተ ይጠበቃል፡፡ የመብት Eና ጥቅም ጥያቄው በተሻለ 

መንገድ ምላሽ ማግኘት ከቻለ (በድርድር' በፍ/ቤት ወይም በቦርድ ውሣኔ . . .) 

Eንዲሁም ጉዳዩ በዚህ ደረጃ Eየታየ ከሆነ ይህን ሰርዓት በህጉ ገደብ ማስጨረሻ 

ይጠበቅም ይሆናል፡፡ ይህ በEንዲህ Eንዳለ ሰራተኛ ቅሬታ የሚያቀርብበት በርካታ ህጋዊ 

መንገድ የተፈቀደ በመሆኑ የትኛውም ሀገር ህግ Eንደማይፈቅደው ሁሉ ቅሬታን ስራን 

በማጓተት (go-slow)፣ ተንኮል ወይም Aሻጥር (sabotage) በመስራት፣ ድርጅትን 

ከገበያ ውጪ ለማድረግ በስውር በመስራት (ምሳሌ ቦይኮት ማድረግ)' Eና በመሳሰሉት 

መንገዶች ቅሬታ ማቅረብ Aልተፈቀደም፡፡ የIንዱስትሪ ሰላም መስፈን የመንግስት፣ 

ህብረተሰቡ፣ Aሰሪ Eና ሰራተኛ ፍላጎት ነው ተብሎ የሚገመት በመሆኑ ከላይ 

የተመለከቱትን ስነ ስርዓቶች Eና Eንደ ድርድር ያሉ የግጭት Aፈታት ስርዓቶችን 

መከተል ከመጨረሻው የስራ ማቆም በፊት ይጠበቃል ለማለት ይቻላል፡፡ 
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ሰራተኞች ቅሬታቸውን ሊያቀርቡ ከሚችሉባቸው መንገዶች ውሰጥ ሌላው መሰብሰብ 

ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ስብሰባ በተለይ ከስራ ማቆም Aድማ በኋላ ከስራ ቦታ፣ Aጥር ግቢ 

ውጪ የሚፈፀምና የሰራተኛው መኖር ከስራ ማቆም Aድማው ጋር ተጨማሪ ስሜት 

Eንዲፈጥር ለማድረግ ታስቦ የሚደረግ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ የፒኬቲ (pickets) ስርዓት 

ቅሬታ ማቅረብ የሚቻልበት መንገድ ቢሆንም በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 3A ስር 

በተመለከተው የመሰብሰብ መብት መንፈስ Eና ስርዓት መፈፀም ያለበት ነው፡፡ 

የግዴታ ሥራ 

የAሰሪና ሰራተኛ ከፍ ሲል በተገለፀው መልኩ በህግ Eና በውል የሚመራ በመሆኑ 

ህጉም የስራ ውሉ ስራ በፈቃድ (at will) መሠራት Eንዳለበት ያምናሉ በማለት በቀላሉ 

መስማማት ይቻላል፡፡ ይሁን Eንጂ የዚህ ጉዳይ ከተሰጠው ልዩ ትኩረት በመነሳት 

የIፊዲሪ ህገ መንግስት ማንኛውም ሰው በኃይል ተገዶ ስራ መስራት የለበትም' Aንድን 

ግዴታ ለማሟላትም በተመሳሳይ ስራ መሠረት የለበትም በማለት በAንቀፅ 18 ስር 

መብቱን ህገ መንግስታዊ Aድርጎ ደንግጓል፡፡ ይህ መብት በILO ስምምነት ቁጥር 29 

Eና 1A5 መሠረትም የተፈቀደ ነው፡፡ ይህ መብት በህገ መንግስቱ ላይ Eንደተደነገገው 

ሊገደብ የሚችለው በተወሰኑ ምክንያቶች ሲሆን ከሰራተኛ Aንፃር መብቱ ሊገደብ 

የሚችለው የAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይም Aደጋ በሚያጋጥምበት ጊዜ Eና በህዝብ 

ፈቃድ ለAካባቢያዊ Iኮኖሚ Eና ማህበራዊ የልማት ስራ ብቻ ነው፡፡ ከፍ ሲል 

የተጠቀሱት ስምምነቶች በተለይ ስምምነት ቁጥር 29 መብቱ የሚገደብበትን መንገድ 

በልዩ ሁኔታ ሲያስቀምጥ ከIፊዲሪ ህገ መንግስት Aንፃር ሰፊ Aድርጎታል፡፡ ስለሆነም 

ህገ መንግስቱ የግዴታ ሥራ ማሠራት የተከለከለ ነው ሲል መብቱን በተሻለ ስፋት 

ለሰራተኛ ሰጥቷል ማለት ነው፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. የAሰሪና ሰራተኛ ህጋችን መሰረታዊ የህገ መንግስት መርህ ምንድን ናቸው? 

2. የAሰሪና ሰራተኛ ህጋችን Aሰሪና በAለምAቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ የሚያደርገው ምን 

ምን መመዘኛዎችን ሲያሟላ Eንደሆነ ምክንያቱን Eያብራራህ ተወያይ፡፡ 

3. በህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ የተቀመጠውን ማህበራዊ ፍትህ ለማምጣት 

የIንዱስትሪ ሰላም ሚና ይኖረዋል? Eንዴት? 
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44..  ከህገ መንግስቱ መርህ Aንፃር በAሰሪ ሰራተኛ ጉዳይ ውስጥ የመንግስት ምነኛ ሚና 

ምን መሆን Aለበት? ለወደፊቱ በምን ደረጃ ነው በAሰሪነት መቀጠል የሚገባው?  

55..  የEኩልነት መርህ በAሰሪና ሰራተኛ ህግ ውስጥ በምን ይገልፃል? ሴቶች በዚህ ህግ 

ውስጥ ሊሰጣቸው ከሚገባው ድጋፍ Aንፃር Eንዴት "ልዩ ትኩረት" ሊያገኝ 

ይችላሉ?  

66..  ከህገ መንግስቱ Aንፃር የAሰሪና ሰራተኛ ክርክር በዋነኛነት የሚታበትን Aግባብ Eና 

ቀድሞ ተከተል ከነምክንያቱ በማስቀረጥ ተወያዩበት፡፡  

  

ክፍል ዘጠኝ 

ከAስተዳደር ህግ Aንፃር የህገ መንግስቱ መሠረታዊ 

መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች 
1. ጠቅላላ 

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

በክልሎች የተዋቀረ መሆኑን ይደነግግና የፌዴራል መንግስትም ሆነ የክልል መንግስት 

የህግ Aውጪነት' የህግ Aስፈፃሚነት Eና የዳኝነት ስልጣን Aላቸው በማለት በግልፅ 

ያስቀምጣል፡፡ የፌዴራል መንግስቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለፌዴራል መንግስቱ 

በተሰጠው ክልል ውስጥ ህጎችን ያወጣል' በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሰብሳቢነት የሚመራው 

የሚኒስቴሮች ምክር ቤት የወጡ ህጎች በስራ መተርጎማቸውን ለማረጋገጥ ህግ 

ያስፈፅማል Eንዲሁም ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን ተሰጥቷቸዋል፡፡ ይህ የስልጣን 

ክፍፍል በተመሳሳይ መልኩ በክልል ጉዳይ ህግ ለማውጣት ለክልል ም/ቤቶች' በዚህ 

መልኩ የወጡ ህጎችን ለማስፈፀም ለክልሎች መስተዳድር Eንዲሁም በክልል ጉዳዮች 

ለመዳኘት ለክልል ፍ/ቤት ተሰጥቶ ተከፋፍሏል፡፡ በዚህ መልኩ የመንግስት ስልጣን በ3ት 

የተለያዩ Aካላት መሀከል መከፋፈል Eና መፈፀም ከምEተ Aመት በፊት Aንስቶ የህግ 

ባለሞያዎች' ፍርድ ቤቶች' የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን Eና Aጠቃላይ ህብረተሰቡ የነፃነት 

የማEዘን ድንጋይ Eንደሆነ ተቀብሎት ሲታገልለት የቆየ መርህ ነው፡፡ ይህ Aስተሳሰብ 

ተቀባይነት ካገኘ የቆየ ቢሆንም የስልጣን ክፍፍሉን ወሰን Eንዲሁም Eያንዳንዱ Aካል 

ምን መከወን Aለበት በሚለው ላይ ወጥ የሆነ ስምምነት Aለ ለማለት ግን Aይችልም፡፡ 
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በዚህ የተነሳም የተጠቀሱት ስልጣኖች በተግባር ወይም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሲታዩ 

በፍፁም የተነጣጠሉና የማይገናኙ ናቸው Aይባልም፡፡ Aንዳንድ ጊዜ ሥልጣኖቹ በAንድ 

Aካል ተደራርበው የሚገኙበት ጊዜ Aለ፡፡ ይህ መሆን Aለበት በማለት የሚያስቡ የመስኩ 

ፀሐፊዎችም Aሉ፡፡ Aንድ Aስፈፃሚ ተግባሩን በሚያከናውንበት ጊዜ የግድ ለህግ ትርጉም 

ሰጥቶ በተግባር Eንዲውል ያደርጋል፡፡ በርካታ ህገ-መንግስታት ለህግ Aውጪው Aካል 

የዳኝነት /መሰል/ ስልጣን ይሰጣሉ፡፡ ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ተግባር በሚያከናውኑበት 

ጊዜም በምክር ቤት የወጡ ህጎችን ከመተርጎም በተጨማሪ በቀጥታ በማስፈፀም 

(application) Aስተዳደራዊ /Aስፈፃሚያዊ/ ተግባርን ያከናውናሉ፡፡ በስልጣን ክፍፍል 

ውስጥ የዚህ Aይነት የስልጣን መደራረብ ሊኖር Eንደሚችል ከመነሻው በህግ 

ተመራማሪዎች (jurists) Eና ፀሐፊዎች ዘንድ ግንዛቤ የተወሰደበት ጉዳይ ነው፡፡ ይሁን 

Eንጂ ከAስተዳደር ህጎች ውልደት Eና Eድገት ጋር ተያይዞ ይህ የስልጣን መደራረብ 

የተለየ Aትኩሮትን ስቧል፡፡ 

መንግስት ከተቋቋመበት ጊዜ Aንስቶ መንግስት ለህብረተሰቡ ሊፈፅማቸው የሚገቡ 

ግዴታዎች Eየተቀያየሩ  መጥተዋል፡፡ የመንግስት ኃላፊነት /ግዴታ/ ከሰዎች የርስ በርስ 

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

ሳይንስ Eድገት' የህብረተሰብ ፍላጎት Eና መሰል ምክንያቶች ጋር Eየተያያዘ 

ተቀያይሯል፡፡ Aሁን ባለንበት ዘመን የመንግስት ኃላፊነት ድንበር ከመጠበቅ Eና ገቢ 

ከመሰብሰብ በላይ ሰፊና ውስብስብ Eየሆነ መጥቷል፡፡ የዘመኑን የመንግስት ኃላፊነት 

የተረዱ ሀገራት የመንግስትን ኃላፊነት ለውጡን ባገናዘበ መልኩ Eንዲቀረፅ 

Aድርገዋል፡፡ያለንበት ዘመን ከተለዋዋጭ ሁኔታ ጋር በፍጥነት የሚለወጥ ህግ 

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

ያሉት የንግድ ግንኙነቶች' የፈጠራና ሳይንሳዊ ግኝቶች' ከተለመደው "ዝሆናዊ" 

(Elephantic) የህግ Aወጣጥ Eና ውሣኔ Aሰጣጥ በተለየ የሚሰራ ስርዓት ይፈልጋል፡፡ 

የዘመኑ ችግሮች Aፈታት ከፊል ህግ Aውጪነት፣ ከፊል Aስፈፃሚነትን ከፊል ዳኝነት 

ሊጠይቁ ይችላሉ፡፡ የወደፊትን በመመልከት በፍጥነት ህግ የሚያወጣ፣ የተፈጸመን 

መርምሮ ውሣኔ የሚሰጥ Eና የAሁኑን ሁኔታ በሚገባ የሚዳስስ ስርዓት ይፈልጋል፡፡ 

Aዲሱ Aደረጃጀት Eነዚህን የተለዩ ኃላፊነቶች Eንዳመጣጣቸው በAግባቡ የሚፈታ 

(Custom-tailored)የሆነ ስርዓት ይፈልጋል፡፡ ይህ የተለየ ፍልስፍና የሚጠይቅ ሳይሆን 

በህብረተሰቡ ውስጥ በEርግጥ Eየተከናወኑ ያሉ ለውጦችን Eና Eውነታዎችን 
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በመመልከት ሊደረስበት የሚችል ነው፡፡ በመንግስት Aሰራር ውስጥ ያለው Eውነታ' 

Eንዲሁም በንግድ Eና Iንዱስትሪ Eንቅስቃሴ ውስጥ ያለው ሀቅ Eዚህ መደመደሚያ 

ላይ ያደርሰናል፡፡ ለዚህም ነው ቁጥሩ በተለያየ ጊዜ የሚጨምር ወይም የሚቀንስ 

የAስተዳደር Aካል በየጊዜው የሚቋቋመው፡፡ Eነዚህን Eና መሰል ተግባራት በብቃት 

በመወጣት የህብረተሰቡን Iኮኖሚያዊ Eና ማህበራዊ ለውጥ ፍላጎት ለማርካት ዘመናዊ 

መንግስት ህግ ከማስፈፀም በላይ ደንብ Eንዲያወጣ Eንዲሁም በAለመግባባቶች ላይም 

ውሣኔ Eንዲሰጥ ይጠበቅበታል፡፡ ተግባራቱም Aዳዲስ የመንግስት Aካላት Eንዲቋቋሙ 

Aለዚያም ነባር የመንግስት Aካላት Aንዲታጠፉ (Eንዲከስሙ) ያደርጋል፡፡ Eርግጥ ነው 

ያሳለፍነውን ዘመን በመመልከት ይህንን የዘመናዊ ህብረተሰብ ፍላጎት መንግስት 

በAስተዳደር Aካሉ ይውጠዋል? የሚል ጥያቄ የሚያነሱ Aሉ፡፡ በሌላ በኩል በተመሳሳይ 

መልኩ ባሳለፍነው ዘመን የዳኝነት Aካሉ መሠረታዊ ለሆኑ Iኮኖሚያዊ Eና ማህበራዊ 

ለውጦች ሲሰራ ባለመስተዋሉ በተመሳሳይ መልኩ የዘመናዊ ህብረተሰብን ፍላጎት 

ፍ/ቤቶች ተረድተው የተፈለገውን Iኮኖሚያዊ' ማህበራዊ' ፖለቲካዊ Eና ባህላዊ 

ለውጥስ ያመጣሉ? የሚሉ ጥያቄዎችን በጥርጣሬ የሚያነሱ Aሉ፡፡ ጥብቅ የሆነውን 

የስልጣን ክፍፍል መሠረት በማድረግም የAስተዳደር Aካላት ህግን ከማስፈፀም በቀር 

ተጨማሪ ህግ የማውጣት Eና የመተርጎም ስልጣን ሊሰጣቸው Aይገባም የሚል ክርክር 

የሚያቀርቡም Aሉ፡፡ 
 

የህብረተሰቡን ፍላጎት Eና ግፊት በተግባር ከመፍታት Aንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ 

ለሚደረግ ክርክር የሚጠፋ ጊዜ Eና ጉልበት Eንደባከን የሚቆጠር ነው የሚሉ ፀሐፊዎች 

Aሉ፡፡ ይህ Eውነት ቢሆንም በታሪክ ያለመቀበል Aዝማሚያ ግን ነበር፡፡ የEንግሊዝ የህግ 

ፈላስፋ /ዴሴይ/ በEንግሊዝ ውስጥ የAስተዳደር ህግ የሚባል የለም በማለት በAንድ 

ወቅት የገለፀው ሰፊ ተቀባይነት Aግኝቶ ቢቆይም በጥቅሉ ሲታይ በEንግሊዝ ውስጥ 

ከሚገኘው ኰመን ሎው ውስጥ ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው የAስተዳደር ህግ ነበር፡፡ ከላይ 

የተገለፀው የEንግሊዙ የህግ ምሁር Eምነት ቢኖርም የህግ Aወጣጥን ብቻ ብንመለከት 

Eንኳን በ1989 በሀገሪቷ ውስጥ ጠቅላላ Aዋጅ (Act)46 ሲወጣ (2,489) ገጽ የያዘ) 

ከ2,500 በላይ የሚሆኑት (ከ6,700 ገጽ በላይ የሆኑት) በውክልና Aስፈፃሚው Aካላት 

የወጡ ህጎች ናቸው፡፡ በፈረንሳይ ሀገር በህገ መንግስቱ ከተዘረዘሩት ጉዳዮች በቀር 

በስፋት ህግ Eንዲያወጣ ስልጣን የተሰጠው Aስፈፃሚ Aካል ነው፡፡ 
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በመደበኛ ፍ/ቤቶች Eና በምክር ቤቶች ላይ የጊዜ ጫና Aለ፡፡ ስለሆነም Aጠቃላይ 

መርሆዎች በህግ Aውጪው (ምክር ቤት) የሚወሰን ሆኖ ዝርዝሩን በAስተዳደር Aካሉ 

መሙላት ተገቢ ነው፡፡ በዚህ መልኩ በዝርዝር የሚወጡ ደንቦችም በተለየ መስክ የተለየ 

ክህሎትን ይበልጥ የሚጠይቅ Eንጂ ጠቅላላ መርህ መደንገግን ግድ የሚሉ Aይደሉም፡፡ 

ለEንደዚህ Aይነቱ ዝርዝር Aፈፃፀም ጉዳይ "Overresponsive" ከሆነው ፖርላማ 

Eንዲሁም "Overinsulated" ከሆነው ፍርድ ቤት ይልቅ የAስተዳደር Aካሉ ይመረጣል፡፡ 

ይህ Eንደተጠበቀ ሆኖ በፍጥነት በሚለዋወጥ Aለም ውስጥ በተለይ ከለውጡ ጋር 

የተለየ የኤክስፐርት Eውቀት Eና ክህሎት በሚጠይቅበት ሁኔታ Aስተማማኝ ፈጣንና 

ተለዋዋጭ (ግን የረጋ) መልስ ሊሰጥ የሚችል Aካል ይመረጣል፡፡ Aንዳንድ ውሣኔዎችም 

በሙከራ(experimentation)የሚታዩ ናቸው፡፡ ስለሆነም Aለም የሚስማማው 

ከተለመደው የስልጣን ክፍፍል በመጠኑ የላላ (less rigid design)የስልጣን ክፍፍል 

ለዘመኑ የመንግስት Aሰተዳደር Aስፈላጊ Eንደሆነ ነው፡፡ 

በIፊዲሪ ሕገ- መንግስት መንግስት የIኮኖሚ Eድገት ለማምጣት Aፋጣኝ Eና 

መሠረታዊ ለውጥ የሚያመጡ ርምጃዎችን Eንዲወስድ ግዴታ ተጥሎበታል፡፡  የሀገሪቱ 

ዜጎች ከተጠራቀመ Eውቀትና ሀብት የሚጠቀሙበትን መንገድ የመቀየስ' በEኩል Eድል 

Iኮኖሚያቸው Eንዲሻሻል የማድረግ' የሰው ሰራሽ Eና የተፈጥሮ Aደጋን የመከላከል፣ 

ወደኋላ ለቀሩት ልዩ ድጋፍ የማድረግ ግዴታዎች በመንግስት ላይ ተጥሏል፡፡ (Aንቀጽ 

89) በተጨማሪም የመኖሪያ ቤቶችን ችግር የመቅረፍ፣ የመሰረተ ልማት Aውታሮችን 

የመዘርጋት' ትምህርት Eድሎችን የማስፋፋት' የህብረተሰቡን ጤና የመጠበቅ መሬትን 

በማከፋፈል ህዝቡን ተጠቃሚ የማድረግ' ልዩ ድጋፍ ለሚያሰፈልጋቸው (ሴቶች 

ብሔረሰቦች) የልዩ ድጋፍ ተጠቃሚ Eንዲሆኑ የማድረግ ግዴታ ተጥሎበታል፡፡ ዘርን' 

ፆታን' ኃይማኖትን Eና ሌሎች መሰል ምክንያቶችን መሠረት በማድረግ የሚፈፀሙ 

Aድልዎችን ለመከላከል የወጡ ህጎችን Aጥብቆ ተፈፅሚ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡ 

ሰብAዊ Eና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የማስከበር/የማክበር/:በተለያየ መልኩ ህግ 

ማውጣት Eና ፍትህ የመስጠት ግዴታም በህገ መንግስቱ ተጥሎበታል፡፡ ይህን መሰል 

ዘመናዊ ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት የመንግስት ኃላፊነት Eና Aደረጃጀት ከላይ 

በተመለከተው Aጠቃላይ መርህ መሰረት ማደራጀት በማስፈለጉ ሕገ መንግስቱ ለዚህ 

ምላሽ ይሰጣል፡፡ይህንን ዘመናዊ Aስተዳደር የሚመራ Eና የሚቆጣጠር የAስተዳደር 

ህግም ያስፈልጋል፡፡ 
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የAስተዳደር ህግ የምንለው የፐብሊክ ሎው Eየተባለ የሚጠራው የህግ ክፍል Aካል 

ነው፡፡ ትርጉሙ የሚያከራክር ቢሆንም በስፋት ካየነው የፐብሊክ ህግ Aካል ሆኖ 

የመንግስት Aሰተዳደራዊ ፖሊሲዎች የማስፈፀም ኃላፊነት ያለባቸውን Aካላት 

(የAስፈፃሚውን)ጥንቅር' ሊከተሉት ስለሚገባው ስነ-ስርዓት፣ ስልጣን፣ ግዴታ፣ መብት 

Eና ኃላፊነት የሚመለከት ፖሊስ Eና ህግ ነው፡፡ "ህግ" የሚለውን ፅንሰ ሐሳብ በውክልና 

የሚወጡትን (Delegated legislations) የሚመለከት ነው በማለት ህጉን በጠባቡ 

የመረዳት ሁኔታ በቀደመው ዘመን ነበር፡፡ ከላይ የተጠቀሰውን ስልጣን Eና ግዴታ 

Eንዲሁም ቁጥጥር /የዳኝነት ጭምር/ Eያካተተ የመጣው ወደ ኋላ ዘመን ተቀባይነት 

ያገኘው ትርጉም ነው፡፡ በAስተዳደር Aካላት የሚፈፀሙት ፖሊሲዎች Eና ህጎች በህግ 

Aውጪው ወይም በAስፈፃሚው Aካል የወጡ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ ትርጉም መሠረት 

የAስተዳደር ህግ ሁለት ጫፎችን ይይዛል፡፡ 

1. በAንድ ጫፍ የAስተዳደር ህግ የህገ መንግስት መርሆዎችን Eና በህገ መንግስት 

የተቋቋሙ ተቋማትን የሚይዝ ሲሆን፣ 

2. በሌላ ጫፍ ደግሞ በAንድ ሚኒስቴር መ/ቤት ውስጥ የሚገኙ ዝርዝር ደንቦችን 

ይይዛል፡፡ Eነዚህ ዝርዝር ደንቦች ደግሞ ገንዘብ ነክ' ግብር ነክ' Aካባቢ ነክ' 

ማህበራዊ ጡረታና ዋስትና ነክ ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

በትርጉሙ ውስጥ ሁለቱ ጫፎች ያሉ ቢሆንም ሁለቱም ራሳቸውን የቻሉ የህግ ማEቀፍ 

ያላቸውና ብዙ ጊዜም በራሳቸው የሚታዩ ናቸው፡፡ ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ 

በመሆን በራሱ የሚታይ ሲሆን የግብር፣ Aካባቢ፣ መሬት፣ማህበራዊ ዋስትና ወዘተ 

ጉዳዮችም ራሳቸውን በቻሉ ዝርዝርና ተናጠል ህጎች የሚታዩ ናቸው፡፡ 

ከላይ የተመለከቱት ሁለት ጫፎች Eንደተጠበቁ ሆነው የAስተዳደር ህግ በርካታ ተግባር 

Eንዳሉት ግን ጠቅላላ ስምምነት Aለ፡፡ በጥቅሉ የAስተዳደር ሕግ ከI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ 

መንግስት Aንፃር ስንመለከተው' 

 የAስተዳደር Aካላት በመንግስት Eና በጠቅላላ ህዝቡ ፍላጎት የወጡ ፖሊሲዎች፣ 

ህጎችንን በመንግስትና በህዝብ ስም ያስፈፅማሉ፡፡ 

 በመንግስት የAስተዳደር መ/ቤቶች መሀከል ያለውን ግንኙነት 

ይመራል(ይቆጣጠራል)፡፡ 
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 የAስተዳደር መ/ቤት በስልጣኑ ስር ባለ ጉዳይ ከሚመለከታቸው ግለሰቦች ወይም 

ሌሎች Aካላት ጋር ያለውን ግንኙነት ይመራል' ስለሆነም ግለሰቦች የAስተዳደር 

Aካል ከስልጣን Aሳልፎ ቢሰራ በግለሰቦች ጥያቄ Eንዲቀርብበት ያስችላሉ፡፡ 

 የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሣኔ በህግ መሠረት ብቻ Eንዲሆኑ ያስችላሉ፡፡ 

 Aስተዳደር Aካላት በተጠያቂነት መንፈስ Eንዲሰሩና ተጠያቂነት Eንዲሰፍን 

ያደርጋሉ፡፡ 

 በAስተዳደር Aካላት ስራ ውስጥ የህዝብ ተሳታፊ Eንዲኖር ያስችላሉ፡፡ 

 የግለሰቦች መብት Eንዲሁም የAስተዳደር Aካል ስልጣን ገደብ ያለው መሆኑን 

ያመለክታሉ:: 

Aስተዳደራዊ ፍትህ 

በAስተዳደር ህግ ውስጥ ሳይጠቀስ የማይታለፈው የዳኝነት ስርዓቱ (Administrative 

justice) ነው፡፡ በመንግስት የAስተዳደር ስራ ላይ ውሣኔ Eንዲሰጡ የዳኝነት ስልጣን 

የተሰጣቸው የዳኝነት Aካላት (tribunals) Aሉ፡፡ ብዛታቸው Eና ጥንቅራቸው ከሀገር 

ሀገር ይለያያል፡፡ ለEነዚህ Aካላት መቋቋም Aንድ ምክንያት በመንግስት /Eና ሌሎች 

Aካላት/ መሀከል የሚፈጠርን ግጭት የህግ መርህን ወይም ስታንዳርድን ብቻ መሠረት 

በማድረግ በመደበኛ በፍ/ቤት ብቻ መፍታት Aይቻልም ነው፡፡ በሌላ በኩል የነዚህ Aካላት 

Aስፈላጊነት፡- 

 የየሀገሩ ህገ መንግስት፣ 

 ፍ/ቤቶች ከሚከተሉት ስነ-ስርዓት ጥብቀት፣ 

 ፖሊሲን ተግባራዊ በማድረግ ስርዓት ውስጥ ወጭ ቆጣቢ' ፈጣን' መንገድ 

ከማስፈለጉ Aንፃር፣ 

 የኤክስፐርት Eና የተካኑ ሰዎች Eውቀት ከማስፈለጉ Aንፃር፣ 

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

ሙግት መፍቻ መንገድ ጥቅሞች Aንፃር Eየተመዘነ የሚወሰን ነው፡፡ 

በዚህ መልኩ የሚቋቋሙ የዳኝነት Aካላት ቁጥራቸው Eና Aይነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ 

የሚቀያየር ይሆናል፡፡ በ1991-92 በEንግሊዝ ሀገር የነበረውን ሁኔታ ብንመለከት Eንኳን 
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የዚህ Aይነት ስልጣን ያላቸው ፍ/ቤቶች ዝርዝር በየዓመት Eየታተመ ግልፅ Eንዲሆን 

የሚደረግ ሲሆን በAይነታቸው ከ16 በላይ ናቸው፡፡1  

የተወሠኑት የAስተዳደር ፍ/ቤቶችም Aካላት የራሳቸው ይግባኝ ሰሚ Aካላትም 

Aሏቸው፡፡ Eነዚህ Aካላት በጥቅሉ ሲታይ ማህበራዊ ዋስትና Eና ማህበራዊ 

Aገልግሎት'መሬት:ንብረት Eና የቤት ጉዳይ' የIኮኖሚ Eንቅስቃሴና ግብር Eንዲሁም 

ፈቃድ መስጠትን Eና የIንዱስትሪ Eና ስደተኞች ጉዳይን በልዩ Eውቀት Eንዲዳኙ 

የተቋቋሙ ናቸው፡፡ ይህ ማለት ግን ሁሉም Aካላት ተመሳሳይ ስልጣን Aላቸው ማለት 

Aይደለም፡፡ በሌላ በኩልም ጥንቅራቸው፣ የዳኞች Aሿሿም፣ ስልጣናቸው፣ የሚከተሉት 

ስነ-ስርዓት' ውሣኔያቸው የመጨረሻ ስለመሆኑ Aለመሆኑ Eና የሚታተም ስለመሆኑ' 

የዳኝነት Aካሉ Eና የሚገኝበት የAስተዳዳር Aካል ያላቸው ግንኙነት Eና በመሰል ነጥቦች 

ላይ ይመሳሰላሉ ማለትም Aይደለም፡፡ 

የI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ- መንግስትን ስንመለከት የAስተዳደር ፍ/ቤት የማቋቋምን Aስፈላጊነት 

በሚገባ ያገናዘበ ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ ሰዎች ፍትህ የማግኘት መብት ያላቸው ፍርድ ቤት 

በመቅረብ ብቻ ሳይሆን "በህግ የዳኝነት ስልጣን ለተሰጠው Aካል" ፊት ቀርበው ውሣኔ 

ወይም ፍርድ በማግኘት ነው፡፡ (የህገ-መንግስቱ Aንቀጽ 37'78 (4))ነው፡፡) ይህ የስልጣን 

ወሰን በክልል መንግስታት ደረጃም በተመሳሳይ መልኩ የሚፈፀም ነው፡፡ በዚህ መልኩ 

ሊቋቋም ከሚችሉ ፍ/ቤቶች ውስጥ የሥራ ክርክር ጉዳይን Eና የግብር ጉዳይን 

ተመልክተው ውሣኔ የሚሰጡ ተቋማት ሊጠቀሱ Eንደሚችሉ Aቶ ፋሲል ናሆም 

በጽሁፋቸው ጠቅሰዋል(ፋሲል ገጽ' 1A1)::ይሁን Eንጂ ከEነዚህ Aካላት በተጨማሪ 

ሌሎች ውሣኔ ሰጪ የAስተዳደር ፍ/ቤቶች ሊቋቋሙ ይችላሉ፡፡ Aወቃቀራቸውም 

በAስፈሚው ውስጥ Aለዚያም ከAስፈፃሚው ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በዚህ መልኩ 

ከተቋቋሙት የAስተዳደር ፍርድ ቤቶች ውስጥ፡- 

 የመንግስት ሰራተኞችን ጉዳይ የሚመለከተው የAስተዳደር ፍ/ቤት በሲቪል ሰርቪስ 

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

ጉዳይ፣ የIንቨስትመንት ጉዳይ፣የAEምሮ ጤናን ጉዳይ፣የጡረታ ጉዳይ /የቦርድ ጉዳይ/፣የኪራይ ስሌት(Rent 

assessment)ጉዳይ፣የማህበራዊ ዋስትና ጉዳይ፣የAካል ጉዳት ጉዳይ፣የገቢ ግብር ጉዳይ፣የትራፊክ ጉዳይ፣የvat 

ጉዳይ፣የህፃናት ጉዳይ ለመስማት 
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 የጡረታና ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ውሣኔ የሚሰጠው ጉባዔ በጡረታና ማህበራዊ 

ዋስትና ባለስልጣን ስር፣ 

 ግብር ይግባኝ ሰሚ ቦርድ፣ 

 የቦታ ማስለቀቅ ጉዳይ ይግባኝ ሰሚ ወዘተ ይጠቀሳሉ፡፡ 

የAስተዳደር ፍ/ቤቶች በጥንቅራቸው' በስልጣናቸው' በAደረጃጀታቸው Eና 

የሚቋቋምበትን ምክንያት በተመለከተ ከላይ የተመለከተው Aጠቃላይ ምክንያት 

በተመሳሳይ ለሀገራችንም ይሰራል፡፡ሁሉም ፍ/ቤቶች በሚሰጡት ውሣኔ ላይ መሠረታዊ 

የህግ ስህተት ከተገኘ የፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ስህተቱን የማረም ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ ህገ 

መንግስቱ የዳኝነት ስልጣን የፍ/ቤቱች ነው በማለት የደነገገ በመሆኑ በዚህ መልኩ 

በመደበኛ ፍ/ቤት መመርመራቸው ተገቢ ነው፡፡ የፍ/ቤቶቹን ማቋቋሚያ Aዋጆችን 

ስንመለከት ከላይ የተጠቀሱት ጥቅል Aላማዎች በቀጥታ Eና በተዘዋዋሪ ተካተውባቸው 

Eናገኛለን፡፡ ለEነዚህ Aካላት ጉዳይን Aቅርቦ ውሣኔ ማግኘት በህገ መንግስት Aንቀጽ 

37/1/ ስር የተመለከተውን ፍትህ የማግኘት መብት በተጨባጭ (Access to justice) 

ማረጋገጥ ነው፡፡ 

ከዚህ በተረፈ በAስተዳደር ጉዳይ ውሣኔ Eንዲሰጡ ሳይሆን የAስተዳደር ስራን 

Eንዲያግዙ በተለይ የሚቋቋሙ Aካላት ይኖራሉ፡፡ የህዝብ ጉዳይ Aጣሪ /Public Inquiry/ 

በተለይ ለሚጣሩ ጉዳዮች ወይም የተለየ ክስ /ሙስና/ በቀረበ ጊዜ በገለልተኛነት 

Aጣርተው ፍሬ ነገሩን በወሳኝ መልኩ የሚያቀርቡ Aካላት ይጠቅሳሉ፡፡ Aስተዳደራዊ 

በደል ተፈፀመ ሲባል ቅሬታ የሚሰማበት የEንባ ጠባቂ ተቋም ወይም የሰብAዊ መብት 

ኮሚሽን በዚሁ ሊካተቱ ይችላሉ፡፡ Eነዚህ Aካላት የፖርላማ ተጠሪ ሆነው ከዳኝነት Aካሉ 

ጋር ግን ግንኙነት የላቸውም፡፡ 

የAካባቢ Aስተዳደር 

በAስተዳደር ህግ ውስጥ ሊጠቀስ የሚገባው የAካባቢ Aስተዳደር (Local 

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

የመምራት' Aካባቢን የመቆጣጠር' መሠረታዊ Aገልግሎቶችን የመስጠት ወዘተ 

ኃላፊነቶች ያሉበት ሲሆን ፍፁም Aካባቢያዊ የሆኑ ግልጋሎቶች ደግሞ በAካባቢ 

መስተዳድር ሊሰጡ ይችላሉ፡፡ Eነዚህ ተግባራት ውሰጥ የቁጥጥር ተግባር' ፈቃድ 

የመስጠት (Lincensing, Regulation) በEነዚህ Aካላት ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህ ስራም 
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በAካባቢ ም/ቤት' ኮሚቴ' የመንግስት ሰራተኛ ባልሆኑ ሰዎች የሚሰጥ ነው፡፡ 

ተግባራቸው ግን ተጠያቂነትን የሚያስከትል' የህዝብ ፍላጎትን መሠረት የደረገ ሆኖ 

የ"Ultra Virus" ህግም ተገዥ ናቸው፡፡ 

ከAካባቢ Aስተዳደር ጋር ተያይዞም ሀገራችን የፌዴራል ስርዓትን የምትከተል ሲሆን 

ያልተማከለ Aስተዳደርንም ተግባራዊ Aድርጋለች፡፡ ይህ መብት በህገ መንግስቱ መግቢያ' 

Aንቀፅ 39(3) '98(1)' ላይ የተቀመጠ ነው፡፡በዚህ መሠረት ህዝቡ በወረዳ Eና በቀበሌ 

ደረጃ በቀጥታ በመሳተፍ  በቋንቋውና በባህሉ መሠረት ከAካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ 

በመነሳት Aቅዶ ውጤታማ ስራ Eንዲሰራ ያስችለዋል፡፡ የAካባቢ Aስተዳደሩ በስልጠና 

የሰው ኃይል' ፋይናንስ' ዘመናዊ መሳሪያዎች የሚሟላ ሲሆን የህዝብ Aደረጃጀቶችን 

ያቋቁማል፡፡ የዚህ መርህ Aላማም ለህዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ Eና ውሣኔ ሰጭነት 

Aካባቢውን በማልማት ለሀገር ልማት AስተዋፅO ማበርከት ነው:: የህዝቡ ራሱን በራሱ 

የማስተዳደር ጉዳይ ከህገ መንግስቱ ፖለቲካ ነክ Aላማዎች ውስጥ Aንዱ ነው(የህገ 

መንግስቱ Aንቀጽ 88/1/)፡፡ Eያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ Eና ህዝብ በክልል Eና 

በፌዴራሉ መንግስት ውስጥ ፍትሐዊ የሆነ ውክልና የሚኖረው ሲሆን በAካባቢው 

የራሱን የAስተዳደር ተቋም (Institutions of Government)የማቋቋም ዲሞክራሲያዊ 

መብት Aለው(Aንቀፅ 39/3/)፡፡ ስለሆነም ከህገ መንግስቱ Aንፃር የAካባቢ Aስተዳደር 

(ህግ) Eውቅና Aግኝቷል፡፡ 

ህግ ማውጣት 

Aስፈፃሚው Aካል ከላይ የተገለፀው ህግ የማስፈፀም ኃላፊነት በህገ-መንግስቱ የተሰጠው 

ከመሆኑ በተጨማሪ "Aስቸኳይ ጊዜ Aዋጅ" የማውጣት (ከማስፀደቁ ጋር)Eንዲሁም 

ከተወካዮች ምክር ቤት በሚሰጠው ውክልና መሠረት ደንቦችን የማውጣት ስልጣን 

Aለው(Aንቀፅ 77/13)፡፡ የተወካዮች ምክር ቤት ያወጣቸውን ህጎች Eና የተሰጡ 

ውሣኔዎችን ለማስፈፀም "መመሪያ የመስጠት" ስልጣንም Aለው፡፡(የህገ መንግሥቱ 

Aንቀፅ 77/1/) 

በጥቅሉ የAስፈፃሚውን Aካላት Aደረጃጀት' ሀገራዊ:ህግ ነክ Eና Iኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ 

ሰፊ ስልጣን Aለው፡፡ የመንግስት መ/ቤቶች የAስተዳደር ፍ/ቤት Eንዲኖራቸው ቢወሰን 

ስለAደረጃጀት (Organization) የመወሰን ስልጣን ያለው የAስፈፃሚው Aካል ነው፡፡ 

ህግና ስርዓት መከበሩን (Aንቀፅ 77/9/) የማረጋገጥ ኃላፊነትም ተጥሎበታል፡፡ 



167 
 

በAጠቃላይ የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት 3ት የመንግስት Aካላትን በፌዴራል Eና በክልል 

ደረጃ ያደራጀ ሲሆን የAስፈፃሚው Aካል ከዚህ በላይ በተመለከተው Aግባብ ህግና 

ስርዓት መከበሩን ለማረጋገጥ ከተሰጠው የAስፈፃሚነት ስልጣን በተጨማሪ ለዘመኑ 

ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ህግ የማውጣት Eና የዳኝነት ስልጣን 

ተሰጥቶታል፡፡ 

የAስተዳደር Aካል ይህን ስልጣን በተግባር በሚያውሉበት ጊዜ ለሚፈፅማቸው ስህተቶች 

ሊከሰስና ሊጠየቅ ይችላል፡፡ስልጣኑ በተግባር የሚውለው Aስቀድመው በተቀመጡ ደንቦች 

መሠረት ነው፡፡ ይህ በግልፅ የሚፈፀም ሆኖ ' በሚስጥር Eና በዘፈቀዳዊነት  

የማይፈፀም ነው፡፡ 

መርሆዎች Eና ህገ መንግስቱ 

ከፍ ሲል ለማመልከት የተሞከረው የAስተዳደር Aካላት Eነማን ናቸው? ምን ተግባር 

ያከናውናል? ለምን? የሚለውን Eና መሰል ጥያቄዎችን ነው፡፡ ቀጥሎ የምንመለከተው 

የAስተዳደር Aካላት በሚያከናውኑት ተግባር ሁሉ ከI.ፊ.ዲ.ሪ.ህገ መንግስት Aንፃር 

ሊከተሏቸው የሚገቡ ጠቅላላ መርሆዎችን Eና Aቅጣጫዎችን ነው፡፡ 

የAስተዳደር Aካላት የመዳኘት ስልጣን ሊሰጣቸው Eንደሚቻል Aይተናል፡፡ ምንም 

Eንኳን የAስተዳደር Aካላት ውሣኔ የመስጠት ስልጣን የተሰጣቸው ቢሆንም የሚሰጡት 

ውሣኔ ላይ ቅሬታ ቢኖር ለመደበኛ ፍ/ቤት ቀርቦ ይመረመራል፡፡ መደበኛ ፍ/ቤት 

የሚያከናውነው ምርመራ/ክለሳ/ ሙሉ ነው ወይስ በተወሰነ ነጥብ ላይ የሚለው የልዩነት 

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

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

ክህሎት ያላቸው በመሆኑ የክለሳ ወሰኑ ይህንን ያጣጣመ ሊሆን Eንደሚገባው 

የAብዛኛው ስምምነት ነው፡፡ መደበኛ ፍ/ቤት የሂሳብ፣ የምህንድስና፣ የህክምና ወዘተ 

ኤክስፐርት ሊሆን ይቸገራል፡፡ ስለሆነም የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሣኔ በፍሬ 

ነገር ደረጃ የመጨረሻ Eንዲሆን ነገር ግን ከህግ Aንፃር የቀረበ ቅሬታ በመደበኛ ፍ/ቤት 

በክለሳ Eንዲመረመር ስምምነት Aለ፡፡ የAስተዳደር Aካላት ይህንን ስልጣን በቅንነት 

ሌላውን ላለመጉዳት Eንዲገለገሉበት ይጠበቃል፡፡ የህግን ልዩ ኘሮሰስ ጠብቀው ዘፈቀዳዊ 

ባልሆነ መንገድ Eንዲተገበሩትም ይጠበቃል፡፡ ከፍ ሲል የጠቀስናቸው የሀገራችን 

የAስተዳደር ፍ/ቤቶች በማቋቋሚያ ህጎቻቸው ላይ Eንደተመለከተው በፍሬ ነገር ላይ 
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የሚሰጡት ውሣኔ የመጨረሻ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ በህግ ጉዳይ ላይ መሠረታዊ የህግ 

ስህተት ከፈፀሙ ጉዳይ Eንዳግባቡ ለፌዴራል ጠ/ፍ/ቤት ወይም ለክልል ጠ/ፍ/ቤት ቀርቦ 

ይመረመራል፡፡ ጠ/ፍ/ቤት በጉዳዩ ላይ ውሣኔ ለመስጠት ወይም በAስተያየት 

(Recommendation) ለAስተዳደር ፍ/ቤቱ የመመለስ ስልጣን Aለው፡፡ በህገ መንግስት 

ላይ Eንደተመለከተው የውሣኔ ሰጭ Aካላት ስልጣን በዘፈቀደ የሚከናወን ሳይሆን "በህግ 

በተደነገገ የዳኝነት ስርዓት" (Legally prescribed procedure)የሚመራ ነው(Aንቀፅ 

78/4/)፡፡ ይህ ስልጣን Aንድን ሌላ ሰው ለመጉዳት በማሰብ ተግባር ላይ ከዋለ የህገ 

መንግስቱ Aንቀፅ 25 ስር የተቀመጠው የEኩልነት መብት ይጣሳል፡፡ ጉዳዩ በስልጣን 

ያላግባብ መገልገል ከሆነ በወንጀል የሚያስጠይቅ ሲሆን ተግባሩም በፍ/ብሔር ህግ 

ቁጥር 4A4 Aንፃርም ፈራሽ (Ultra virus)ሊሆን ይችላል፡፡ 

የAስተዳደር Aካላት በውክልና ህግ በሚያወጡበት ጊዜ ስልጣናቸውን በAግባቡ 

Eንዲጠቀሙ ይጠበቃል፡፡ ይህ ባይፈፀም የወንጀል ተጠያቂነትን ያስከትላል' የወጣው 

ህግ Eንዲፈርስ ይደርጋል፡፡(የህገ መነግስቱ Aንቀፅ 9/1/) 

ከብዙ ህጎች ውስጥም Aንድ የመንግስት ሠራተኛ ለፈፀመው ጥፋት በAስተዳደሩ 

የሚጠየቅ ከሆነ ጥፋቱ Eንዲገለፅበት ብቻ ሳይሆን ራሱን የሚያሰማበት Eድል ሊሰጠው 

Eንደሚገባ A.ቁ.515/99 Aንቀጽ 67/2/ ስር ደንግጋል፡፡ 

በተናጠል ጉዳዩ A.ቁ.515/99 በመንግስት ሰራተኛ ላይ የሥነ-ሥርዓት ርምጃ ከመወሰዱ 

በፊት የሚመለከታቸውን ሰዎች መስማት' ማስረጃ መስማት Eና  መመዘን' ክርክር 

መስማት በዚሁ ስር የሚታይ የውሣኔ ሰጪ ግዴታን የሚያሳይ ምሳሌዎች ናቸው፡፡ 

የAስተዳደር ውሣኔ ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሊሰጥ ይገባዋል፡፡ ይህ ጊዜ ገደብ 

በልዩ ህግ ተወስኖ ከሆነ ይኽው ህግ መከበር ያለበት ሲሆን በልዩ ህግ ያልተወሰነ 

Eንደሆነ ግን በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት Aንድ ምክንያታዊ የሆነ የAስተዳደር Aካል 

በሚያስፈልገው ጊዜ ውስጥ ውሣኔ መስጠት ይጠበቅበታል፡፡ ይህ ጊዜም በጉዳዩ ላይ 

በጊዜው ይግባኝ የሚያስብል ' ወቅታዊ ትችት Eና ተቃውሞ የሚቀርብበትም በመሆኑ 

ለዚሁ ተግባር ምቹ በሆነ ጊዜ ውስጥ መስጠት ይኖርበታል፡፡ ይህ ባይፈፀም የህገ 

መንግስቱ ተጠያቂነት መርህ ትርጉም ያጣል፡፡በA.ቁ 262/2002 Aንቀጽ 66 መሠረት 

ጉዳይን ሆነ ብሎ ማጓተት ከባድ በሆነ የዲሲፒሊን ቅጣት Eንደሚያስቀጣ ማስታወስ 

ተገቢ ነው፡፡ በ1996 በወጣው የወንጀል ህግ መሠረትም ጉዳይን ማጓተት በወንጀል 
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የሚያስጠይቅ ነው፡፡ በርካታ የAስተዳደር ፍ/ቤቶች ከሚቋቁሙበት ምክንያት ውስጥ 

Aንዱ ጉዳዩን ያለ ብዙ ውጣ ውረድ በAጭር ጊዜ Eልባት Eንዲሰጡ ማስቻል መሆኑ 

ማስታወስም ይገባል፡፡ 

የሚሰጠው ውሣኔም ሆነ የሚወጣው ደንብ በምክንያት የተደገፈ መሆንም ይኖሩበታል፡፡ 

ይህም ደንቡ ወይም ውሣኔው የህግ' የመርህ' የፍሬ ነገር' የደረጃ (Standard) ወዘተ 

ምክንያት(ድጋፍ) ሊኖረው ይገባል ከሚለው ይጀምራል፡፡ መርሁ የመልካም Aስተዳደር 

መሠረት ነው የሚሉ ፀሐፊዎች ያሉ ሲሆን የተደረሰበት መደምደሚያ (ደንብ ወይም 

ውሣኔ) ተጠያቂነት የሰፈነበት ትክክለኛና ፍትሐዊ መሆኑን ለማሳየት የሚጠቁም 

ከሚሆን በላይ የAስተዳደር Aካሉ ውሣኔ ግልፅነት የሰፈነበት Eውነት ላይ ለመድረስ 

ጥረት ያደረገ መሆኑን ያሳያል፡፡ የውሣኔዎች ወጥነት' ተገማችነት' ገለልተኛነት'  ርቱE 

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

መገለፅ ይኖርበታል፡፡ Aንዳንድ ሀገሮች (ምሳሌ ፈረንሳይ) ውሣኔ በዚህ መልኩ 

በምክንያት መተንተን Eንዳለበት ብቻ ሳይሆን ውሣኔ ለመስጠት ለምን Eንዳስፈለገ 

ማሳየት ይኖርበታል (Motivated decision)ይላሉ፡፡ 

በAስተዳደሩ Aካል የሚሰጥ ውሣኔ መብቱ ወይም ጥቅሙ የሚነካ ማንኛውም ሰው 

በጉዳዩ ላይ ውሣኔ ከመስጠቱ በፊት ሁኔታው ሊገለፅለት፣ሊሰማ Eና Aስተያየቱን 

Eንዲያሰማ Eድሉ ሊሰጠው ይገባል፡፡ ይህ የመስማት መብት የዲዩ ኘሮሰስ Aካል ነው 

ለማለትም ይቻላል፡፡ ይህ መፈፀሙ የAስተዳደሩ Aካል ውሣኔ ህጋዊነት 

(Legitimacy)የተላበሰ ገለልተኛ(Impartial)፣ ፍትሐዊ Eና ርቱዓዊ መሆኑን ለማሳየትም 

ይጠቅማል፡፡ Eነዚህ መርሆዎች በህገ መንግስቱ Eውቅና ያገኙ ናቸው፡፡ 

የIትዮጵያ ህዝብ በAጠቃላይ በተለይ ደግሞ Eያንዳንዱ ብሔር' ብሔረሰብ Eና ህዝብ 

በቀጣይነት የመልማት መብት Aለው፡፡ ህዝቡ በልማት ተግባር ውስጥ የመሳተፍ መብት 

ያለው ሲሆን Aካባቢውን በሚነካ ፖሊሲ ወይም ኘሮጀክት ጉዳይ ላይ Aስተያየቱ ሊሰማ 

(Consustation)ይገባል(Aንቀጽ 43/2/):: መንግስት በዚሁ የምክክር መርህ መሠረት 

መመራት ያለበት ነው፡፡ ህዝቡ በቀጥታ በሚመለከተው ጉዳይ ላይ Aስተያየቱን 

የሚሰጥበትን ምክክር የሚያደርግበት ደረጃ የይስሙላ ሳይሆን "ሙሉ" Eንዲሆንም የህገ 

መንግስቱ Aንቀጽ 92/2/ ያስገድዳል፡፡ 
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የAስተዳደሩ Aካል ደንብ በሚያወጣበት ወይም ውሣኔ በሚሰጥበት ጊዜ Aግባብ ላላቸው 

ፍሬ ነገሮች Eና ማስረጃዎች ሁሉ ተገቢውን ግምት ("Adequate consideration") 

መስጠት ይኖርበታል፡፡ የAስተዳደር Aካሉ ለጉዳዩ ጭብጥ ማህበራዊ' Iኮኖሚያዊ' 

ፖለቲካዊ ወዘተ ሁኔታዎች Eና ለAማራጫቸው ሁሉ ይህን ተገቢ ትኩረት መስጠት 

ይጠበቅበታል፡፡ Aንዳንድ ሀገሮች ይህንን ሁኔታ principle of due care, principle of 

proper investigation… Eያሉ ይጠሩታል፡፡ Aለመከበሩም ተግባሩን ህገ ወጥ 

ሊያደርገው ይችላል፡፡ Aልፎ Aልፎም ይኽው Aካል በጉዳዩ የAዋጭነት ጥናት' (የተፅEኖ 

ጥናት) (Impact assessement)Eና ልዩ ልዩ የዳሰሳ ጥናቶች Eንዲያደርግ ሊጠበቅ 

ይችላል፡፡ የAስተዳደር Aካሉ ህዝቡን የማማከር ጠቅላላ ግዴታ በዚሁ ስርም የሚፈፀም 

ነው፡፡ "ሙሉ ምክክር" ይህንን ያቅፋል፡፡  

ይህ የመሳተፍ መብት (Participation)' ተደራሽ መሆን (Access) ጉዳይ ከስነ-ስርዓት 

Aንፃር ዋናው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ Eንደሆነ ፀሐፊዎች ይገልፃሉ (ምሳሌ 

ፒተር:ሱክ)፡፡  በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 89/6/ Eና /7/ መሠረት የሀገር ፖሊሲ Eና 

ኘሮግራም በሚዘጋጅበት ጊዜ ያለምንም ልዩ ሁኔታ መንግስት ህዝቡን ማሳተፍ 

ይገባዋል፡፡ ሴቶች ከወንዶች Eኩል Eንዲሳተፉ ግዴታም ተጥሏል፡፡ 

የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሣኔ ወይም የሚያወጡት ደንብ የተለያዩ ፍላጎቶችን 

የሚያመዛዝን መሆን ይጠበቅበታል፡፡ የሚሰጠው ውሣኔ ከጉዳቱ (Cost) ጥቅሙ 

(benefit) የሚመዘን ሊሆን ይገባዋል(Principle of economy):: የህዝብ ጥቅምን ከግል 

ጥቅምም መመዘን ይጠበቅበታል፡፡ የጥቅም ግጭት ያለበት ውሣኔ ሊሰጥ 

Aይገባውም፡፡የተለያዩ ፍላጎቶችን ከመመዘን ጋር ሊታይ የሚችለው ሌላው ነጥብ 

የሚሰጠው ውሣኔ ሊያሳካው የሚፈልገው ግብ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ካለ 

ተመዛዛኝ (proportional)መሆን ይኖርበታል፡፡ ውሣኔ ሰጭ Aካል ይህንን ጥቅምና ጉዳት 

በAግባቡ መመዘን ይጠበቅበታል፡፡ የህዝብ ጥቅም ከግለሰብ ጥቅም መዝኖ ሲገኝ በግለሰቡ 

ላይ የሚደርስ ጉዳት ካለ ተመጣጣኝ Aስተዳደራዊ ካሳ በመክፈል ፍላጎትን ማመዛዘን 

ይቻላል(የህገ መንግስት Aንቀፅ 44/2/):: በመንግስት ኘሮግራም የተነሳ ጉዳት የደረሰበት 

ሰው በበቂ የገንዘብ መጠን ወይም በAማራጩ ሊካስ የሚገባው ሲሆን በመንግስት 

ድጋፍም ሌላ ቦታ Eንዲሰፍር ይደረጋል፡፡ ይህ የህገ መንግስቱ መርህ የተለያዩ ፍላጎቶች 

ከውሣኔ በፊት መመዘን Eንዳለባቸው የሚያመለክተን ሲሆን በዚህ መሠረት በሚሰጥ 
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ውሣኔ የሚጎዳ ሰው ቢኖር Aሁንም ካሳው በተመሳሳይ መርህ የሚመዘን መሆኑን 

ነው፡፡ 

የI.ፌ.ዲ.ሪ መንግስት ከሚመራበት መርህ ውስጥ Aንዱ ሁሉም Iትዮጵያዊ 

Iኮኖሚያዊ ሁኔታው Eንዲሻሻል ማድረግ ሲሆን በዚህም የሀገሪቱን ሀብት Eኩል Eና 

ፍትሐዊ በሆን መንገድ Eንዲከፋፈሉ ማድረግ ነው፡፡ ለግለሰብ ሳይሆን ለሁሉም ጥቅም 

ሲባል ወደ ኋላ ለቀሩ ብሔረሰቦች Eና ሴቶች ልዩ ድጋፍ ሊደርግ ይገባል፡፡ /Aንቀጽ 89 

Eና 25/፡፡ መንግስት መሬት በህዝብ ስም ይዞ የሚያስተዳድርውም ለጋራ ጥቅም Eድገት 

(Common Benefit)ነው /Aንቀጽ 89/5/:: 

የAስተዳደር Aካል የሚሰጠው ውሣኔ ህጋዊ (legal)ነው ተብሎ መገመትም ከህጋዊነት 

መርህ (Principle of legality) ሊወጣ ግን Aይገባውም፡፡ ይህን ለዚህ ፅሁፍ ሲባል 

ከሁለት ማEዘን መመልከት ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው የAስተዳደር Aካሉ ውሣኔ 

በሚሰጥበት ጊዜ ራሱ ባላወጣው ሌላ ህግ በግልፅ የተሰጠው ስልጣን መኖሩን ማረጋገጥ 

ይገባዋል፡፡ ስለሆነም Aካሉ ለስራው መሠረት የሆነው ህግ ሊኖረው ይገባል፡፡ በሁለተኛ 

ደረጃም ስልጣኑን ከህግ በተቃራኒ መልኩ ስራ ላይ ማዋል የለበትም፡፡ በዚህ ጊዜ 

የAስተዳደር Aካሉ ራሱ ካወጣውም ህግ ቢሆን በተቃራኒው ሊሰራ Aይገባውም ማለት 

ነው፡፡ ይህ Eንግሊዞች የህግ የበላይነት (Rule of Law)የሚሉት የህገ መንግስታዊነት 

Aስተዳደር ከስልጣን Aሳልፎ መስራትን(Excess of power) ለማስቀረት ያገለግላል፡፡ 

በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩ ሁኔታ የለም፡፡ ይህ በፍፁም Aስገዳጅነት የሚፈፀም ሊሆን 

በተቃራኒው ከተሰራ የፖለቲካ ተጠያቂነት የሚያስከትል Eንዲሁም የፍ/ቤት ቁጥጥር 

የሚደረግበት ነው፡፡ ይህ ቢታለፍ ውሣኔው በክለሳ መልክ Eንዲታይ Eና ውድቅ ሆኖ 

የIንጀክሽን(injection) ተEዛዝ የሚሰጥበት ነው፡፡ 

የሀገራችንን የAስተዳደር Aካላት ስንመለከት የስልጣናቸው ምንጭ ህገ መንግስቱ ስለሆነ 

የስልጣን ገደባቸውም ህገ መንግስት ውስጥ የሚገኝ ነው፡፡ የI.ፊ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት 

በመግባቢያው ላይ ህዝቡ በህግ የበላይነት መርህ ላይ ተመስርቶ ለመኖር መቁረጥን 

ያሰምርበታል፡፡ ሁሉም ህጎች ከዚሀ ህገ መንግስት ጋር ቢጋጩ Aይፈፅሙም/Aንቀጽ 

9/፡፡ ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ Eና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከተሰጡት ስልጣኖች ውስጥ 

በህግ Aውጪው የወጡ ህጎች' ፖሊሲዎች መከበራቸውን የማረጋገጥ' በሀገሪቱ ህግና 

ስርዓት መስፈኑን የማረጋገጥ ግዴታ የAስተዳደር Aካላት ስልጣን መሠረተ ህግ 
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መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ (Aንቀፅ 74 Eና 77) የAስተዳደር ሕግ Eድገትና መሠረቱ 

የAስፈፃሚውን ስልጣን በህግ Aውጪው በወጣ ህግ መሠረት የመምራት ፍላጎት Eና 

የ(Prerogative) ስልጣንን መቀነስ ነው፡፡ Aዲስ የመንግስት ስልጣን ሲያስፈልግ ከህግ 

Aውጪው መገኘት Aለበት የሚለው Eምነት የ1989 ቢል Oፍ ራይትስ ውጤት 

መሆኑም ይታወሳል፡፡ Aስተዳደሩ ወይም ባለስልጣኑ በተሰጠው ሰልጣኑ ውስጥ "Intra 

vivos" መስራት ይኖርበታል ማለት ነው፡፡ 

የAስተዳደር Aካላት ተግባር በህግ መመራት ይገባዋል ሲባል ግን በህግ ማEቀፍ ውስጥ 

ያሉ ነገር ግን በAዋጅ Aይነት በህግ ያልተፃፉ Eንደ Eቅድ ማውጣት (Planning)' 

የበጀት ዝግጅት' የመሳሰሉት ተግባራት ዋናውን ህግ በሚያሟሉ መመሪያዎች (rules) 

Eና የውሣኔ ሰጭ Aካላት ትርጉም Aይሟሉም ማለትም Aይደለም፡፡ በሌላ በኩል 

የAስተዳደር Aካሉ በህጉ ውስጥ ለመወሰን የመምረጥ ነፃነቱን (discretionary power) 

Aይጠቀምም ማለት Aይደለም፡፡ ይህ ስልጣን Aንድ ጉዳይ ከሌላው በተለይ በተመረጠ 

Aንድ መንገድ የተወሰነበት ምክንያት ሌላውን ምክንያታዊ ሰው በሚያሳምን መልኩ 

መፈፀም ይኖርበታል፡፡ ስልጣኑ Eጅግም ልል Eጅግም ጥብቅ Aይሆንም፡፡ 

የሚሰጡ ውሣኔዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በተመሳሳይ መልኩ& 

በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን ደግሞ Eንደ ልዩነታቸው መጠን ሊያስተናግድ 

ይገባዋል፡፡ ይህም ከመንግስት በሚገኝ Aገልግሎት'  በትምህርት Eድል Aሰጣጥ Eና 

በመሳሰሉት ሊገለፅ ይችላሉ፡፡ የEኩልነት መርህ ጠቅላላ የህግ መርህ ሆኖ የAስተዳደር 

ህግ መርህም ነው፡፡ ገለልተኛ መሆን'  Aድልዎ Aለመፈፀም' ፍትሐዊ መሆን በዚህ 

መልኩ ሊታዩም ይችላሉ፡፡ ከተለመደው መውጣት ሲያስፈልግም ከፍ ሲል በተገለፀው 

መልኩ በበቂ ምክንያት ሊታገዝ ይገባዋል፡፡ የAስተዳደር ቅሬታ ስሚ Aካልትም ይህንን 

ነጥብ Eንደ Aንድ የውሣኔ መለኪያ ቼክ ሊስት የሚጠቀሙበት ሆኖ ተጥሶ ሲገኝ 

ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው፡፡ (የህገ መንግስቱ Aንቀፅ 26 ይመልከቱ)፡፡ በሌላ በኩል 

ይህ መርህ በልዩ ህጎች የተካተተ ሲሆን A.ቀ.515/99 Aንቀፅ 6, 22, 64…መሠረት 

ሰራተኛ ሲመለመል' ሲያጓድል' ሲሰናበት…በዚሁ መርህ መሠረት መፈፀም Eንዳለበት 

ግዴታ ተጥሏል፡፡ 

ከፍ ሲል ለመግለፅ Eንደተሞከረው ዜጎች ትክክለኛ ውሣኔ ሊያገኙ ይገባል፡፡ ትክክለኛ 

ውሣኔ Aገኛለሁ በማለት ሊገምቱና Eርግጠኛ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ይህ የቅንነት Eና 
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የEርግጠኛነት መርህ (Principle of good faith & legal certainity)ነው፡፡ የዜጎች 

ተቀባይነት ያለው (legitimate) ትክክለኛ ውሣኔ የማግኘት ጉጉት /ፍላጎት/ ሊከበር 

ይገባዋል፡፡ የAስተዳደር Aካሉ በሚሰጠው ውሣኔ ይህንን ፍላጎት ግምት ውስጥ ማስገባት 

ይኖርበታል፡፡ የውሣኔ ሰጭ Aካል ዜጎች Aላስፈላጊ ጉጉት Eንዲኖራቸው ማድረግ 

የሌለበት ሲሆን Aስፈላጊውን ጉጉት ማርካት ያለበት መሆኑ የቅንነት መርህን ማሟላት 

ነው፡፡ በዚህ መርህ መሠረት ለምሳሌ Aንድ የAስተዳደር Aካል Aስፈላጊ ያልሆነ ቃል 

ለዜጋው በመግባት Aስፈላጊ ያልሆነ ተስፋ Eንዲያድርበት ማድረግ Aይኖርበትም፡፡ ለዚህ 

መርህ የተለየ ክብደት የሚሰጡ Eንደ ቤልጅየም የመሰሉ ሀገራት የተገባው ቃል ከህግ 

ጋር የሚጋጭ ቢሆንም Eንኳን ሁለቱ መርህ /ቅንነት Eና ህጋዊነት/ ተመዝነው 

Eንደሁኔታው Aንዱ ሊመረጥ Eንደሚቻል ይስቀምጣሉ፡፡ በI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ - መንግስት 

መሠረት የቤልጂየሙ Aይነት ድንጋጌ የሌለ ሲሆን ህግ የበላይነት መርህ ላይ ልዩ 

ሁኔታ (exception)የለም፡፡ በተጨባጭ መሠራት ያለባቸው ሁኔታዎች Eና መርሆዎች 

የተቀመጡ ሲሆን ከዚህ ውጪ ተስፋ በመስጠት ለሚድረስ ጉዳት Aስተዳደሩ የወንጀል' 

Aስተዳደራዊ Eና የፍ/ብሔር ኃላፊነት ሊከተለውም ይችላል::(ምሳሌ የፍ/ብሔር ህግ 

ቁጥር 1689' 1161,1184' 2055)  

ዜጎች በAስተዳደር Aካሉ ተግባር ላይ Eርግጠኛ Eንዲሆኑ ከሚያደርጓቸው ነገሮችን 

ውስጥ ሌላው መጠቀስ ያለበት የሚወጡ ደንቦች Eና የሚሰጡ ውሣኔዎች ግራ 

የማያጋቡ (forseeable) Eና ተደራሽ መሆናቸው ነው፡፡ ደንቦች በህትመት 

መውጣታቸው' ወደ ኋላ ተመልሰው የማይሰራ መሆናቸው (ከልዩ ሁኔታዎች በቀር)' 

ግልፅ መሆናቸው' Aንዳንድ ስህተቶችን በተወሰነ ጊዜ ለጥያቄ ካልቀረቡ መርጋት 

/ይጋር/ ያለባቸው መሆኑ' Eና የመሳሰሉት ዜጎች በAስተዳደር Aካሉ ተግባር 

የEርግጠኝነት ስሜት Eንዲኖራቸውና የተረጋጋ ህይወት Eንዲኖሩ የሚያስችላቸው 

በመሆኑ በAግባቡ ሊተገበሩ ይገባል(የፍ/ሕግ/ቁ.402/2/,1677/1845)፡፡ በህገ መንግስቱ 

ውስጥ የምናገኛቸው የዜጎች የመስማት Eና ባልተሸራረፈ መልኩ በውሣኔ ውስጥ 

Eንዲሳተፉ ማድረግ የሚሰጡ ውሣኔዎች Eና ደንቦች ግራ Eንዳያጋቡ ያደርጋሉ፡፡ ከህገ-

መንግስቱ መርሆዎች ውስጥ Aንዱ የመንግሥት Aሰራር በግልፅ መከናውን ያለበት 

መሆኑ ተግባሩ ተገማች' የሚታይ Eና ግራ የማያጋባ Eንዲሆን ያስችለዋል፡፡ 
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ከህገ መንግስቱ Aንፃር ሊጠቀስ የሚገባው ሌላው መርህ የAስተዳደር ህግ Eና 

ውሣኔዎች ወደ ኋላ ተመልሰው መስራት ይችላል ወይስ Aይችልም? የሚለው የመርህ 

ጥያቄ ነው፡፡የወጡ ህጎች ወደ ኋላ ተመልሰው መሠረታቸውን በተመለከተ ህገ 

መንግስት በግልፅ የሚከለክለው የወንጀል ህግን በተመለከተ ነው፡፡ የወንጀል ህጉም 

በተለይ Aንድ ድርጊት/Aልድርጊት ወንጀል ነው Aይደለም የሚለውን ለመወሰን 

Eንዲሁም ቅጣትን በተመለከተ የሚወጡ ድንጋጌዎችን የሚመለከት ነው፡፡ ይህም ሆኖ 

ህጉ ተከሣሽን Eስከጠቀመ ድረስ ወደ ኋላ ተመልሶ ሊሰራ ይችላል፡፡ የAስተዳደር 

ውሣኔዎችን በተመለከተ ተመሳሳይ ክልከላ በህገ መንግስት ውስጥ የለም፡፡ ስለሆነም 

ከህገ መንግስቱ Aጠቃላይ መርህ ተነስተን የAስተዳደር Aካላት ውሣኔ የዜጎችን የልማት' 

የፖለቲካ ' የIኮኖሚ' ባህላዊ ወዘተ መብት ለማረጋገጥ Eስኪቻል ድረስ ወደ ኋላ 

ተመልሶ ይሰራል ለማለት Eንችላለን፡፡ 

የAስተዳደር Aካል Aንድ ጉዳይ ላይ ውሣኔ ሲሰጥ የማያልፋቸው የመምረጥ ስልጣን 

(discretionary power)Aለው፡፡ ይህ ስልጣን ግን Aስፈላጊ ያልሆኑ ቁም ነገሮችን ግምት 

ውስጥ በማስገባት' ተገቢ ላልሆነ ተግባር (Purpose)ስራ ላይ ማዋል' የህግ ስህተት 

ለመፈፀም'  ባልተፈቀደ ሁኔታ ይህን ስልጣን በውክልና Aሳልፎ በመስጠት Eና 

ተገቢውን ፍሬ ነገር በAግባቡ ከመመርመር በፊት Aቋም በመያዝ Eና መሠል 

ምክንያቶች Aላግባብ ስራ ላይ ሊውል Aይገባውም፡፡ በዚህ ረገድ የI.ፊ.ዲ.ሪን ህገ - 

መንግስት ስንመለከት የAስተዳደር Aካላት የሚሰጡት ውሳኔ በህገ መንግስቱ መርሆዎች 

Eና Aላማዎች መሠረት መሆን ይኖርበታል (Aንቀፅ 85)፡፡ ከEነዚህ መርሆዎች ውስጥ 

የEኩልነት' የህዝብ ጥቅም' የጋራ ጥቅም' የወንድማማችነት Eና የAንድነት' ፍትሐዊነት' 

ወቅታዊነት/89/' የህግ የበላይነት መርህ Eና የመሳሰሉት ከላይ የተጠቀሱት ነጥቦች 

በስራ ላይ Eንዳይውሉ ከልካይ ናቸው፡፡ የAስተዳደር Aካላት ውሣኔ ሲሰጡ ያላቸው 

የመምረጥ ስልጣን(discretionary power)በAግባቡ Eንዲፈፀሙ የሚያስችሉ ማሰሪያ 

መርሆዎች ናቸው፡፡ 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በሀገራችን የፍትህ ስርዓት Aስፈፃሚው Aካል ያለውን የተለያየ ስልጣን ተመልከት፡፡ 

ምን ምን Aይነት ስልጣኖች Aሉት? ከህገ መንግስቱ የስልጣን ክፍፍል Aንፃር 

የAስፈፃሚው Aካል ያለውን ስልጣን በምን ትገልፀዋለህ? 
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2. በሀገራችን የተቋቋሙ የAስተዳደር ፍርድ ቤቶችን ዘርዝር፡፡ የEያንዳንዱ ፍ/ቤት 

የተቋቋመበትን ምክንያት ህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጡት ሀገራዊ ግቦች Eና 

Aላማዎች Aንፃር ተወያይበት፡፡ 

33..  በሀገራችን ያሉ የAካባቢ Aስተዳደሮችን በመመልከት ከህገ መንግስቱ Aንፃር 

ያላቸውን ተግባር Eና የሚመሩባቸው መርሆዎች ላይ ተወያዩ፡፡  

44..  የAስተዳደር ህግ Eና የህገ መንግስት መርሆዎችን ዋነኛ መለያ Aስቀምጥ፡፡ 

በዝርዝርም ተወያዩባቸው፡፡  

55..  በAስተዳደር ህግ ውስጥ ያሉ መርሆዎች ቢጋጩ ከህገ መንግስቱ Aንፃር Eንዴት 

ይፈታሉ? (ለምሳሌ የህጋዊነት መርህ ከቅን ልበና መርህ ጋር ቢጋጭ)  

 

ክፍል Aስር 

ከታክስ ህግ Aንፃር የህገ መንግስቱ መሠረታዊ 

መርሆዎች Eና Aቅጣጫዎች 
10.1. ጠቅላላ 

ለዚህ ፅሁፍ Aላማ ሲባል ታክስ (ግብር) ማለት ለህዝብ Aገልግሎት Eንዲውል ከተለያየ 

ምንጭ በህግ መሠረት የሚሰበሰብ የመንግስት ገንዘብ (Public finance) ነው ለማለት 

Eንችላለን፡፡  
 

ምንም Eንኳን ታክስ የረዥም ጊዜ ታሪክ ያለው ቢሆንም ዘመናዊ የግብር Aሰባሰብ 

ስርዓት ከEንዱስትሪ Aብዮት በኋላ በምEራብ Aውሮፖ Eና በሰሜን Aሜሪካ 

Eንደተጀመረ ይነገራል፡፡ ከዚህ ጊዜ Aንሰቶም ለግብር Aሰባሰብ መሠረታዊ የሆኑት 

ጉዳዮች በህግ ማEቀፍነት Eየፀደቁ በስራ ላይ መዋል ጀምረዋል፡፡ በሁሉም መስክ  

ሲታይ የግብር Aሰባሰብ ስርዓት መሠረታዊ መዋቅሩ በህግ የበላይነት (Rule of Law) 

መርህ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ይህም በውስጡ በርካታ መሠረታዊ ቁም ነገሮችን የያዘ 

ነው፡፡ 

በAንድ ሀገር ውስጥ የግብር Aሰባሰብ መEከላዊ ትኩረትን የሚወስኑ በርካታ ቁምነሮች 

ይገኛሉ፡፡ የገጠሩ ወይም የከተማው ሴክተር መጠናከር ወይም መዳከም የትኩረት 
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Aቅጣጫን ይወስናል፡፡ የሰራተኛ ኃይል በከተማ መሰባሰብ' የህብረተሰቡ የተማረ መሆን 

ወይም Aለመሆን' የIንዱስትሪ መስፋፋት ወዘተ ተመሳሳይ ተፅEኖ Aላቸው፡፡ Aንድ 

ሀገር የግብር Aስተዳደር ስርዓቱን Eና ፖሊሲውን በሚወስንበት ጊዜ የEነዚህ ቁምነገሮች 

ተፅEኖ ወሳኝ ነው፡፡ በዚህ መልኩ የግብር ስርዓቱ Eንደ ሁኔታው በIክሳይስ (ለሀገር 

ውስጥ ፍጆታ በሚመረት ሸቀጦች ላይ የሚጣል ግብር)' ግምሩክ (custom)' የንብረት 

ግብር' የኮርፖሬት ገቢ' የግለሰብ የገቢ መጠን (progressive individual income)' 

VAT' flatter rate structures' "double income tax" ወዘተ ላይ መሠረት ያደረገ 

ሊሆን ይችላል ፡፡ ከEነዚህ ቁምነገሮች በተጨማሪ የመንግስት ቅርፅ መስፋት /መጥበብ/' 

ግብር የመሰብሰብ Aስተዳዳራዊ ብቃት Eና ውስንነት' ተመሳሳይ ተፅEኖ Aላቸው፡፡ ከቤት 

ኪራይ ሊከፈል የሚገባው ግብር ላይ ያለው ህግ Eና Aፈፃፀሙ ከAስተዳደራዊ ግብር 

መሰብሰብ ውሱንነት ጋር ሊያያዝ ይችላል፡፡ ስለሆነም በግብር Aስተዳደር ውስጥ 

የሚወጡ ደንቦች የማይተገብሩ ከሆነ ውስብስብ Eና የተራቀቀ የግብር ህግ ማዘጋጀት 

ትርጉም የማይኖረው ይሆናል፡፡ Aብዛኛው ገቢው ጉርሻ (TIP)ከሆነ Aስተናጋጅ፣ በሰንበት 

ከሚሰጠው የምክር Aገልግሎት ከሚገኝ ገቢ ላይ ግብር መሰብሰብ Aስቸጋሪ መሆኑ 

በቀላሉ ይታያል፡፡ በዚህ መሰል ጉዳይ ላይ ህግ ማውጣት የሚያስፈልገው ህጉን 

መተግበር Eስከተቻለ ድረስ ነው ማለት ነው፡፡ 

የግብር Aስተዳደር በዚህ መልኩ በየሀገሩ ሊፈታ የሚፈልጋቸው ውጥረቶች Eና የራሱ 

Aላማ Aለው፡፡ ለምሳሌ የግብር Aስተዳደር ማሻሻያ ኘሮግራማቸው የግብር ሕግ Aላማ 

የማክሮ Iኮኖሚን መረጋጋትን ማምጣት Eንዲሆን Aስበው የሚቀርፁ Aሉ፡፡ በEድገት 

Eና በለውጥ ውስጥ ያሉ ሀገራት የማሻሻያ ኘሮግራማቸው Aላማ Eያደገ ለሚመጣው 

የገበያ Iኮኖሚ ስርዓት (Eናም Eያደገ ለሚመጣው ግብር ከፋይ) ምላሽ መስጠት ነው፡፡ 

ለውስጥ ችግር ምላሽ ከመስጠት ባሻገርም የምንኖረው ከማናመልጠው የግሎባልይዜሽን 

ስርዓት ውስጥ ስለሆነ Eያደገ ከሚመጣው የAለም(global) Iኮኖሚ Aንፃር የግብር 

Aሰባሰብ ስርዓት /Aስተዳደርን/ዘመናዊ ማድረግ ፈታኝ የማሻሻያ ስራ ነው፡፡ የግብር ከፋዩ 

ግዴታውን Eንዲወጣ Eና በስርዓት Eንዲሰራ ማድረግ ግን የማይቻል Aይደለም፡፡ 

ለዚሀም የረዥም ጊዜ (በተቀናጀ መልኩ የሚፈፀም) ዝርዝር Eቅድ ማዘጋጀት 

ያስፈልጋል፡፡ በAፈፃፀሙ ቁርጠኛ መሆን ይጠይቃል፡፡ ግብር ከፋዩ በየጊዜው ግዴታውን 

Eንዲወጣ የሚያስችሉ ዝርዝር ተግባራት በጥናት መፈፀም ይኖርባቸዋል፡፡ ከAስፈፃሚው 

Aደረጃጀት'  የሰው ኃይል Eና የዘመቻ(operation)ተግባራትን Aፈፃፀም ውጤታማ 
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ከማድረግ ባሻገር የህግ ማEቀፍን መፈተሽና ማስተካከልም ይጠይቃል፡፡ ፍፁም የተሟላ 

የግብር ህግ ተፈፃሚነት ይኖረዋል? የሚለው ጥያቄ Eንደተጠበቀ ሆኖ ውጤታማ Eና 

የተሻለ የግብር ስርዓት Aፈፃፀም Eንዲኖር ካስፈለገ  ዝርዝር Eና ግልፅ ህጎች 

ከመውጣታቸው ባሻገር ህግ ተላላፊዎችን በወንጀል Aጥብቆ Eስከመቅጣት መስራት ግን 

ግድ ነው፡፡ የሚወጡ የግብር ህጎችን ግልፅና በቀላሉ የሚፈፀሙ ማድረግ' Eኩልነትን 

Eና ርትEን የሚያበረታቱ ማድረግ' ግብር ባለመክፈል የሚገኙ "ማበረታቻዎችን" 

ማስቀረት የሚችል መሆን ይኖርበታል፡፡ 

የሀገራችንን የግብር ሰርዓት ስንመለከት ከለውጥ በፊት ሀገራችን በEዝ የIኮኖሚ 

ስርዓት ስትመራ የቆየች መሆኗ ይታወቃል፡፡ ይህ የEዝ ስርዓት በተለይ በ198Aዎቹ 

መጀመሪያ Aካባቢ ሀገሪቷ የውስጥ Eና የውጪ ማክሮ Iኮኖሚ መዛባት (in balance) 

Eንዲገጠማት Aድርጓል፡፡ ለዚህ ማዛባት የግብር ስርዓቱ የነበሩበት ዘርፈ ብዙ ችግሮች 

AስተዋፅO Aድርገዋል፡፡ በሀገሪቱ ይሰራበት የነበረው የግብር Aስተዳደር ህግ Eጅግ 

ኋላቀር የሆነና ሀገሪቱ ከምትከተለው ገበያ መር ነፃ Iኮኖሚ ስርዓት ጋር ያልተጣጣመ 

ነበር፡፡ የግብር ህጉ በዋነኛነት በ1953 የወጣ (Iቄ 173/53) ሲሆን ከሀገሪቱ የIኮኖሚ 

ፖሊሲ Eንዲሁም ከግሎባላይዜሽን Eና ከAውቶሜሽን ስርዓት ጋር ፈፅሞ Aብሮ 

Aይሄድም፡፡ በዚህ ህግ መሠረት የሚጣለው ግብር ከፍተኛ ሆኖ በርካታ (brackets) 

ያሉትም ነው፡፡ ይህ በመሆኑም ግብር ከፋዩም ሆነ ግብር ሰብሳቢው የሚሰበሰብ ግብርን 

በቀላሉ Eንዳይወስኑ Aድርጓቸዋል፡፡ የሚጣለው ግብር ከፍተኛ ከመሆኑም በላይ የግብር 

መሠረቱ (tax base) ጠባብ ነበር፡፡ ያልተሰበሰቡ ግብሮችን ለመሰብሰብ የህግ መሠረቱ 

(Enforcement) በቂ Aልነበረም፡፡ በዘመኑም ቀጥታ ካልሆኑ ገቢዎች ላይ Eና ኤክሳይስ 

ታክስ ላይ ጥገናዊ ለውጥ Eየተደረገ ገቢ ለመሰብሰብ ቢሞከርም ገቢው Eያሽቆለቆለ 

ንግድና Iንቨስትመንትም Eየተጎዳ መጥቷል፡፡ በAጠቃላይ ከለውጥ በፊት በሀገሪቱ 

የነበረው የግብር ስርዓት ዘርፈ ብዙ ችግር ያለበት ሲሆን ለAብነት፣ 

 ደካማ የግብር Aስተዳደር ስርዓት ነበር፣ 

 የሚሰበሰበው የግብር ገንዘብ መንግስት ለሚያስፈልገው ወጪ በቂ Aልነበረም 

 የIኮኖሚው Eድገት ከህዝብ Eድገት ጋር በተጣጣመ መልኩ ሊያድግ Aልቻለም 

 (የማክሮ Iኮኖሚው ሚዛን የተዛባ ነበር፡፡) ለምሳሌ ወደ ውጭ ከሚላክ ምርት 

የሚገኝ ገቢ ማቆልቆሉ፣ 
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 ግብር Aሰባሰቡ በሙስና ተዘፍቆ የነበረ መሆኑ 

 የክፍያ ሚዛኑ መዛባት (balance of payment) Eየባሰ መምጣቱ 

 የEዳ መቆለል (mounting debts) Eና የIኮኖሚ Eድገት ማቆልቆል 

 የግብር ሰብሳቢ መ/ቤት በሰለጠነ የሰው ኃይል ያልተሟላ፣ ዘመናዊ Aሰራር Eና 

ሱሳቁስ የማይጠቅም መሆኑ፣ይጠቀሳሉ፡፡ 

 የነበሩት ችግሮች ግብር ማስላት (assessement) መሰብሰብ፣ ክትትል Eና ማስፈፀም 

(enfofcement) ላይ ስርዓቱ ደካማ Eንዲሆን Aድርገዋል:: ¾Ów` Ÿó¿ Aይነት Eና 

ቁጥር Eንኳን በትክክል Aይታወቅም ነበር፡፡ ከለውጥ በኋላ መንግስት Iኮኖሚውን 

ለማረጋጋት Eንዲሁም ነፃ (liberalize) ለማድረግ የIኮኖሚ ማሻሻያ ኘሮግራም 

ነድፏል፡፡ ከEነዚህ የIኮኖሚ ማሻሻያ ኘሮግራሞች የግብር ፖሊሲ ማሻሻያ ኘሮግራም 

የሚገኝበት ሲሆን ወደ ኋላ ላይ ደግሞ የግብር Aስተዳደር ማሻሻያ ኘሮግራም 

ተካቶበታል፡፡ ይህን ፖሊሲ Eና ስትራቴጂ የማውጣት ኃላፊነት የፌዴራል መንግስቱ 

ነው፡፡ /Aንቀፅ 51/2/4//:: የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ መንግስት በAንቀፅ 89 (2) ስር የሀገሪቱ 

ሀብት ለIትዮጵያውያን ፍትሐዊ በሆነ መንገድ Eንዲከፋፈል የማድረግ ኃላፊነት 

ተጥሎበታል፡፡ ግብር Aንዱ Aላማው ይህ Eንደሆነ ከላይ የተመለከትነው ሲሆን 

መንግስት ይህን ኃላፊነቱን ለመወጣት የግብር ስርናቱን ሊጠቀም ይችላል፡፡ (Aንቀፅ 

89/2/፣41(3))፡፡ የሀገራችን የግብር ህግ ዋነኛ Aላማ ግን ሀብት ማከፋፈል ነው ለማለት 

ያስቸግራል፡፡ 

በማሻሻያ ኘሮግራሙ መሠረት የግብር ሥርዓቱ ከላይ የተጠቀሱትን ችግሮች 

በመቅረፍ 

 የንግድ፣ ቁጠባ Eና Iንቨስትመንትን በማበረታታት ቀጣይነት ያለው Eድገት 

ማምጣት 

 የግብር መሠረቱን የማስፋት፣ 

 መንግስት ሊፈፅማቸው ለሚገቡ ልዩ ልዩ ማህበራዊ Aገልግሎቶች በቂ ገንዘብ 

Eንዲያገኝ በማስቻል ድህነት የመቅረፍ፣ 

 የግብር Aስተዳደሩ የማስፈፀም Aቅም የመገንባት፣ 

 ርትE መሠረት ያደረገ ግብር Aሰባሰብ Eንዳይኖር የማስቻል፣ 
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 (ለህብረተሰቡ የሚያስፈልጉ ሸቀጦች Eንዲመረቱ የማበረታታት በተቃራኒው 

የሚያስፈልጉትን Aልኮል ሲጋራ ያለመበረታታት)፣ 

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

 የገቢ ግብር ያለ ልዩነት በተወሰነ ብራኬት Aነስተኛ ገቢ (moderate income) 

ያለውን በመተው መፈጸም፣ 

 የግብር Aሰባሰቡ ትክክለኛ፣ ፍትሐዊ ኤፍሸንት Eንዲሆን ግብር ከፋዩ 

ተመዝግቦ Eና የግብር ከፋዩ በትክክል ታውቆ Eንዲከፍል ማበረታታት Aላማው 

ያደረገ ነው፡፡ 

 

የህግ የበላይነትና Aፈጻጸሙ 

በግብር Aሰባሰብ ስርዓት ውስጥ የመጀመሪያው ቁም ነገር ግብር የሚሰበሰበው በህግ 

(firm basis in law)መሠረት ብቻ ነው የሚል ነው፡፡ የበርካታ ሀገሮች (በተለይ 

ያደጉትን) ታሪክ ስንመለከት የህዝብ ተቃውሞዎች ዋና ማጠንጠኛ ዘፈቀዳዊ ግብር 

Aጣጣል ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡ በEንግሊዝ' ሞናርክ' በሀገራችን ንጉስ' በAሜሪካ ያለ ህግ 

Aውጪው ፈቃድ ወዘተ ይጣሉ የነበሩ ግብሮች Eንደ ምሳሌ ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡ 

ስለሆነም ግብር በህግ መሠረት ይሰብሰብ ብቻ ሳይሆን በህግ የበላይነት መርህ መሠረት 

በህዝብ በተመረጠ ተወካይ Aማካኝነት በወጣ ህግ ይሰብሰብ የሚለው ጥያቄ የዘመናት 

ነው፡፡ ለዚህም ነው ጀምስ Oፌስ"taxation without representation is a tyranny" 

በማለት የገለፀውን ህዝብ መፈክር Aድርጎት የቆየው፡፡ ስለሆነም የዲሞክራሲ ስርዓት 

በሚከተሉት ሀገሮች ውስጥ የህግ Aውጪው በዚህ ጉዳይ ላይ ስልጣን Eንዲኖረው 

ሆኗል፡፡ ይህ ሁኔታም በሀገሮች ህግ ውስጥ በተለይም በህገ መንግስት ድንጋጌዎች 

ውስጥ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ Aንዳንድ ሀገሮች (ምሳሌ ስዊዘርላንድ)የዚህ Aይነት ድንጋጌ 

በህጋቸው ውስጥ በግልፅ ባይኖራቸው Eንኳን ሌሎች የህገ መንግስት ድንጋጌዎችን 

በመተርጎም ተመሳሳይ Aቋም ላይ ይገኛሉ፡፡ የEኩልነት መርህ Eንደ ምስሌ ይጠቀሳል፡፡ 

የሰው የመንቀሳቀስ ነፃነት(freedom of movement)ከህግ በቀር ሊገደብ Aይገባውም' 

የAስተዳደር Aካሉ ተግባር በህግ መሠረት መመራት ይገባዋል የሚሉት መርሆዎችም 

በተመሳሳይ ለተመሳሳይ Aላማ የሚተረጎሙባቸው ሀገራትም Aሉ (ምሳሌ ጀርመን) 

የሚፈፀም ግልፅ ህግ ከማውጣት ባሻገር መንግስት የግብር ስርዓቱን ውጤታማ 

ለማድረግ ፖሊሲውን Eና Aላማውን ለህዝቡ ግልፃ በማድረግ የተጠያቂነት ስርዓት 
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ያለበት መሆኑን ማስረዳት ይገባዋል፡፡ የግልፅነት Eና ተጠያቂነት መርህ የI.ፌ.ዴ.ሪ. 

ህገ መንግስት ከሚከተለው መሠረታዊ መርሆዎች ውስጥ Aንዱ ነው (Aንቀፅ 12)፡፡ 

የግብር Aሰባሰብ ክፍተቶችን (Tax gaps) መረጀ በመሰብሰብ Eና ለህዝቡ በመግለፅ 

Eንዲሁም ለህግ Aውጪው ሪፖርት በማድረግ Aፈፃፀሙ Eንዲሻሻል ማድረግ ይገባል፡፡ 

ይህም ግብር ከፋዩ በራሱ ጊዜ በታማኝነት ግብር ለመክፈል መነሳሳት Eስከሚችልበት 

መጠን ድረስ Aለዚያም በቀሪው የህብረተሰቡ ክፍል የሞራል ተፅEኖ Eስከሚደርስበት 

መጠን ድረስ መፈፀም የሚገባው ሲሆን ግብር ላለመክፈል የሚያነሳሳ መሆን የለበትም፡፡ 

የግብር ህግ በግብር ከፋዩ ተፈፃሚ የሚሆነው በAብዛኛው ባለማድረግ (Omission) 

ሳይሆን ሰነድ፣ ሂሳብ፣ ሪከርድ ወዘተ በመያዝና (በማድረግ) ነው፡፡ ስለሆነም ለግብር 

ከፋዩ የሚሰጠው መረጃ Eና ትምህርት በዚህ ደረጃ ለድርጊት የሚያዘጋጀው ይሆናል፡፡ 

ከዚህ በተረፈ በግብር ከፋዩ የተለየ ብቸኛ ቁጥር መስጠት፣ የንግድ ግብይት 

(Vissibility) ግልፅ ማድረግ (ለምሣሌ በምዝገባ ስርዓት)፣ መረጃን ለማዛመድ የሚጠቅም 

የ3ኛ ወገኖችን (ቀጣሪ፣ ባንክ፣ትርፍ Aከራይ) ለመረጃ ምንጭነት Eንዲሁም ገቢን 

ሪፖርት Eንዲያደርጉ #Watch dog$ ስርዓት መቅረፅ'Oዲት የመደረግ Eድልን 

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

Eያገናዘቡ መስራት ለግብር ስርዓቱ ተፈፃሚነት ጠቃሚ ነገሮች ናዠው፡፡ የህግ 

Aፈፃፀሙን በተመለከተ የAስተዳደር Aካሉ ጥብቅ የሆነ የማስፈፀም ስልጣን 

(Enforcement power) የሚያስፈልገው ሲሆን Øwp ¾J’ ¨Ü” ¾T>¡e 

uõƒN©’ƒ ¾T>ðìU ›e}T]“ ›eÖ”nm ¾J’ ¾Ñ”²w �”Ç=G<U ¾¨”ËM 

p×ƒ K}SddÃ ›LT ›eðLÑ> “†¨<:: �’²=I ¾}²[²\ƒ lU’Ña‹ ›”Æ 

uK?L¨< Lይ }Se`„ ¾qሙ uSJ“†¨< �Á”Ç”Æን }Óv` ¾T>ÁeðîU ›ካM 

u²=G< ›Óvw uØ”no ¾}ªk[ SJ” Ã•`u�M TKƒ ’¨<:: ¾IÓ ›¨nk\ 

ÃI”” u}‰K ›pU ¨<Ö?�T (Maximize) uT>ÁÅ`Ó ›Óvw ÃJ“M:: 

10.2. Iንቨስትመንት 

ŸÓw` IÓ Ò` }ÁÃµ K=�Ã ¾T>‹K¨< K?L¨< ’Øw Ÿ›=”yeƒS”ƒ Ò` ÁK¨< 

Ó”–<’ƒ ’¨<:: uTÅÓ LÃ ÁK< �”Ç=G<U uiÓÓ` LÃ ÁK< u`ካ� ሀገራት 

›=”yeƒS”ƒ” KSdw uTcw ¾Ów` Tu[�‰−‹” ያደርጋሉ:: ›”Ç”É NÑa‹ 

ከሶሻሊስት ¾Ów` e`¯ƒ ¨Å ’í ›=¢•T> ¾Ów` e`¯ƒ c=Ñu< ¾’u\ T’q−‹” 

/UdK? Ów` ¾É`Ïƒ uËƒ” uq×ጠር ማለሙ /KTg’õ uTcw Tu[��‰ 
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c=Å’ÓÑ< ባለሃብቶች K=ÁÒØTE†¨< ¾T>‹K< �”ደ ¾SW[} MTƒ ›¨<�a‹ 

›KSTELƒ' ¾¨<ewew ህግ ‹Óሮ‹' ¾u=a¡^c= Sw³ƒ �“ ¾ÅካT ›e}ÇÅ` 

S•` ¨²} ‹Óa‹ Tካካh KTÉ[Ó uTcw ¾T>Å’ÓÑ< HÑa‹U ›K<:: �’²=I 

‹Óa‹ ¾}nKK< u=J”U �”ŸD” ›”É GÑ` u›KU ›kõ ›=”yeƒS”ƒ }¨ÇÇ] 

KSJ” uT>Áe‹K<ƒ ¾›=¢•T> �”kenc? KSd}õ u}K¾ ›=¢•T> �”penc? 

K}cT^ Ów` ŸóÃ Tu[�‰ c=ÁÅ`Ó Ãe}ªLM:: የቴ¡•KAÍ= �“ ¾�¨<kƒ 

iÓÓ` KTU×ƒ ¾T>ÖkUuƒም ›K<:: ÃG<”“ KÓw` ŸóÃ ¾T>Å[Ó ¾²=I 

›Ã’ƒ Tu[�‰ ukØ� ¾›=”yeƒS”ƒ ‹Ó` ¾J’<ƒ” ¾TÃ’ቅM uSJ’< 

¨<Ö?�T K=J” Ã‹LM; ›eðLÑ>e ’¨<; ¾T>K< ¡`¡a‹ Ã’dK<:: ¾Ów` 

Tu[�ቻ−‹ ¾^d†¨< �Ø[ƒ u=•^†¨<U GÑ^ƒ Ó” ØpS<” ŸÑ<Ç~ uSS²” 

KvKGw„‹ ¾Ów` Tu[�‰ c=ðpÆ Ãe}ªLK<:: ¾Ów` Tu[�‰ ¾}KÁ¾ SM¡ 

¾T>Ã´ ’¨<:: K›Ç=e ›U^Œ‹ ¾T>ðpÉ የግብር Eፎይታ (tax holiday)' Ów` 

¾ሚከፈMuƒ” Ñu= Sk’e ¨ÃU ¾Óብ` SÖ”” Sk’e' ¾TU[‰ �n (”w[ƒ) 

¾›ÑMÓKAƒ ²S”” TdÖ[ ¨ÃU ¾›ÑMÓKAƒ ²S’< ¾T>hK<uƒ” Ñ>²? ›=¢•T>¨< 

ŸT>Áeu¨< uLÃ ðÖ” TÉ[Ó (Timing difference)' ¾}¨c’< Seð`ƒ 

KT>ÁTEK< É`Ï„‹ (›U^Œ‹) ÖpLL ¾Ów` U×’@ p’d TÉ[Ó ›K²=ÁU 

KÓw` cwdu= SስሪÁ u?ƒ (vKeM×”) u²=I Ñ<ÇÃ LÃ ¾Tu[�‰ ¨<X’@ �”Ç=cØ 

¾S¨c” eM×” (discretion) SeÖƒ ¨²}. . . K=J” Ã‹LK<:: ወደ ሀገራችን 

የግብር ስርዓት ስንመለስ የI.ፌ.ዲ.ሪ. ህገ መንግስት በAንቀጽ 25 ስር ማንኛውም ሰው 

Eኩል ነው በማለት ሲደነግግ Aያይዞም በማናቸውም "Aቋም" ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች 

ሁሉ Eኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት Aላቸው ይላል፡፡ 

የIትዮጵያውያንን Iኮኖሚያዊ ሁኔታ ለማሻሻል ለዜጎች Eኩል Eድል የመስጠት 

Aላማም በAንቀጽ 89 ስር ተካቷል፡፡ ይህ የEኩል መብት Eና Eድል መርህ በሀገሪቱ 

የተለየ የግብር ማበረታቻ ማድረግ I-ህገ መንግስታዊ ያደርገዋል፡፡ የመንግስት ትኩረት 

የሚሆነው የዚህ Aይነት "ጥገኝነትን" ማስቀረት Eና የግብር ከፋዩን Aቅም በተለያየ 

መልኩ ማጠናከር ነው፡፡  

የግብር ህግ ማውጣት 

S”Óeƒ IM¨<“¨<” Öwq KIw[}cu< ›eðLÑ>¨<” ›ÑMÓKAƒ �¾cÖ �”Ç=kØM 

ŸÓw` ¾T>cucw Ñu= ÁeðMÑªM:: u�”ÓK=´ Ÿ1215~ ¾ማግኛ  ካ`� #Ów` ÁK 
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¨<¡M“ ›Ã×MU$ ŸT>K¨< �“ Ÿ1628~ ¾Swƒ SÓKÝ (Petetion of rights) 

u%EL ÁK IÓ ›¨<Ü¨< (þ`LT) ðnÉ Ów` ›Ã×MU:: 

 

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

S”Óe�ƒ ›K<”:: �’²=I S”Óc�ƒ uIÓ ¾}c×†¨<” �Lò’ƒ Sወጣƒ 

ÁKv†¨< c=J” K²=IU ¾T>ÁeðMÒ†¨<” ¨Ü u^d†¨< �”Ç=gõ’< ÃÖunM:: 

(¾IÑ SንÓe~ ›”kê 94(1)):: ÃI ¨Ü ŸT>ሸፈ”uƒ S”ÑÉ ¨<eØ ›”Æ Ów` 

�“ �¡e S×M ’¨<::  ¾T>×K¨<U Ów` �“ �¡e K²=G< ›ÑMÓKAƒ }S××˜ 

(Commensurate) SJ’<” T[ÒÑØ Ãጠupv†ªM:: Ów\” Ÿ²=I kÅU 

�”Å’u[¨< dÃJ” ŸU”Û Ò` ¾ተÁÁ²< u›ግvu< }Ö”„ ¾}¨W’ SJ’<” 

¾T[ÒÑØ �Lò’ƒ ›Kv†¨< (›”kê 1®®/1/'/2/):: ÃI Ów` �“ �¡e uT>ØK<ƒ 

G<K<U S”Óe�ƒ LÃ ¾}×K ÓÈ� ’¨<:: ŸLÃ �”ÅተSKŸ}¨< Óብ` uIÓ 

›¨<Ü¨< ¾T>×M ’¨<:: IÑ S”Óeቱ ¾Ów` IÓ” ¾T¨<×ƒ eM×” የህግ 

Aውጪው ’¨< uTKƒ c=ÁekUØ u²=I Ñ<ÇÃ LÃ  u¨<¡M“ IÓ K=¨× 

ይችላል/Aይችልም የሚለውን በተመለከተ በተለይ ÁekSÖ¨< ¾}K¾ IÓ ¾KU:: ¨Å 

›”É Ýõ ያ²SS< }Ÿ^ካ]−‹ ¾IÒ©’ƒ S`I ¾Ów` IÓ u¨<¡M“ �”Ç=¨× 

›ÃðpÆU uTKƒ c=Ÿ^Ÿ\ uK?L Ýõ ÁK<ƒ ÅÓV IÑ S”Óeƒ IÓ T¨<×ƒ” 

›eSM¡„ ÖpLL ¨<¡M“ ðnጅ É”ÒÑ@ ካK¨< KÓw` IÓU Ãc^M uTKƒ 

ÃŸ^Ÿ^K<:: uSGM Áሉƒ ÅÓV ª“¨< IÓ SW[�© Ñ<ÇÄ‹ LÃ É”ÒÑ@ ካK¨< 

k]¨< Ñ<ÇÃ u¨<¡M“ K=¨× Ã‹LM uT>M ÃŸ^Ÿ^K<:: uSW[�© Ñ<ÇÃ ¨<eØ 

Ów` ŸóÃ T” ’¨<; ¾Ów` SW[ƒ (object) U”É” ’¨<; ¾Ów` SÖ’< 

(Rate) �“ SW[�© ¾›e}ÇÅ` S`J−‹ ካK<uƒ k]¨< u¨<¡M“ ¾T>¨× 

’¨<:: ›eðíT>¨< (›e}ÇÅ`) ›ካM ÃI” k] Ñ<ÇÃ u¨<¡M“ uÉ”ÒÑ@' uÅ”w 

SM¡ K=Á¨×¨< Ã‹LK:: በ›=.ò.Ç=.] IÑ S”Óeƒ ¾GÑ]~” AÖnLÃ የ›=¢•T>' 

Ñ”²w �“ óÃ“”e þK=c= ¾TîÅp eM×” ¾}¨ŸÄ‹ U¡` u?ƒ �”Ç=J” 

ÃÅ’ÓÒM:: KôÈ^M S”Óe~ u}ŸKK¨< ¾Ñu= U”ß LÃ Ów` �“ �¡e 

¾S×ል �Lò’ƒU ¾²=G< U¡` u?ƒ eM×” ’¨<:: (›”kî 55 (1®)'11) 

የስልጣን ክፍፍል 
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 uôÈ^M e`¯ƒ ¨<eØ ከ›”É uLÃ S”Óe�ƒ c=•\ S”Óe�ቱ ¾²=I eM×” 

ØÁo T”d�†¨< ›Ãk`U:: ›”Ç”É eM×” KT°ŸL© S”Óeƒ c=cØ K?L¨< 

Kግዛት S”Óe�ƒ Ã}ªK<:: ¾›T@]ካ” e`¯ƒ w”SKŸƒ Ÿ�`h e^ ¾}Ñ– 

Ñu=−‹ LÃ ¾¡MM S”Óe�ƒ Ów` የS×M eM×” ሲኖራቸው በሌሎች ገቢዎች 

ላይ ግብር የመጣል ስልጣን ÁK¨< ¾ôÈ^M S”Óeƒ ’¨<:: kØ� �¡e (direct 

tax) ¾Ò^ eM×” J• uI´w lØ` }SØ• ¾T>×M ’¨<::በሀገራችን ¾ôÈ^M 

S”ÓeƒU J’ ¾¡MM S”Óe�ƒ }KÃ}¨< በተሰጣቸው eM×” SW[ƒ Ów` 

ÃØLK<:: }KÃ}¨< u}kSÖ< Ñ<ÇÄ‹ LÃU uÒ^ �¡e �“ Ów` ÃØLK<:: u²=I 

SMŸ< u}“ÖM �“ uÒ^ ÁM}K¾ Ñ<ÇÃ LÃ Ów` KS×M eM×” ¾T>•[¨<” 

›ካM ¾}¨ካÄ‹ U/u?ƒ Eና የፌዴሬሽን ም/ቤት uÒ^ ewcv u2/3—¨< ÉUî 

ይ¨e“ለ< (›”kê 96 - 99) :: IÑ S”Óe~ KôÈ^M S”Óe~ ŸcÖ¨< eM×” 

¨<eØ u¨Ü“ Ñu= �n−‹ LÃ ¾Ñ<U\¡ k[Ø �¡e �“ K?ሎች ¡õÁዎች” 

S×M ›”Æ ’¨<:: ÃI eM×” ŸGÑ]~ ¾T>¨Ö< (u<“' qÇ' K?Ù . . . .)  �“ 

¨Å GÑ]~ ¾T>Ñበƒ” (²Ãƒ Ti•‹ SKª¨Ý SÉN’>ƒ TÇu]Á . . .) gkÙ‹ 

uTS×Ö” ¾”ÓÉ T>³’< (balance of trade) �”Ç=e}ካŸM KTÉ[Ó Áe‹LM:: 

T>³’< KTe}ካŸM ÅÓV ¾T>×K¨< Ów` ŸGÑ` ¾T>¨Ö< gkÙ‹ SÖ“†¨< �“ 

Øራ�†¨<ንና ¾Öuቁ �”Ç=J” ÁÅ`ÒM:: eKJ’U Ów\ ¾}hK ”ÓÉ �“ 

M¨<¨<Ø �”Ç=•` Áe‹LM::  

KôÈ^M S”Óe~ Ÿ}cÖ<ƒ eM×•‹ ¨<eØ ¾}¨c’<ƒ }ÚT] ›=”yeƒS”ƒ 

¾T>ÖÃl (l 96/5/ 16/) ¾}¨c’<ƒ ÅÓV GÑ]~ uUƒŸ}K¨< ¾–^Ãy?�Ã²?i” 

þK=c= S’h’ƒ K=k”c< ¾T>‹K< /96/3/ c=J” ¾Ç=–KATc= Ñ<ÇÄ‹”“ Ó”–<’„‹”U 

ÓUƒ ¨<eØ ›eÑw}¨< ¾T>ðìS<ም ÃÑኙu�M (lØ` 96/2/):: ¡MKA‹U 

u}Sdd¿ Ÿ}²[²\ }Óv^ƒ �“ G<’@�−‹ ላይ Ów` ÃØLK<:: Ÿ�’²=I Ów` 

¡õÁ−‹ ¨<eØ u}KÃ ŸS_ƒ ¾SÖkT>Á ¡õÁ ¾T>cucu<ƒ Óብ` u¡MKA‹ 

Ÿõ}— Ñu= K=ÁeÑ˜ ¾T>‹K¨< ’¨<:: 

¾ôÈ^K<U J’ ¾¡MM S”Óe�ƒ ŸT>cጧ†¨< ›ÑMÓKA„‹ �“ ðnÊ‹ 

¾T>cበcu<ƒ Ów` u}SddÃ Ÿõ}— Ñu= ¾T>ÁeÑ˜ ’¨<:: 

የመፈፀሚያ ጊዜ 
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ŸLÃ ¾}SKŸƒ’¨<” ¾IÒ©’ƒ S`I cò ›É`Ô uS}`ÔU ¾(Annuality) S`I 

(¾²S’< S`I) የሚከተሉት GÑ^ƒ ›K<:: (ð[”dÃ u?MÏ¾U ¾IÑ S”Óe�†¨< 

›”kê 174 �“ 47):: u²=I S`I SW[ƒ Ów` ÁK¨< ¨<Ö?ƒ ለ›”É ¾uËƒ 

›Sƒ w‰ c=J” S”Óeƒ vK¨< IÓ SW[ƒ Ów` S×K<” �”Ç=kØM IÓ 

›¨<Ü¨< u¾²S’< ðnÆ” SeÖƒ ÃÖupu�M:: IÓ ›¨<Ü¨< ðnዱ” 

(consent) w‰ Áe�¨<nM �”ጂ �”Åገ“ IÓ u´`´` ›Á¨×U(›eðLÑ> ካMJ’ 

uk`):: ÃI S`I uu`ካ� GÑa‹ ¾ሚc^uƒ uËƒ KTîÅp �”Í= Ów` ለመጣል 

የሚያስችል ðnÉ KTÓ–ƒ ›ÃÅKU:: ¾GÑ^‹”U IÑ S”Óeƒ Ÿ²=I S`I 

u}K¾ SMŸ< uÓw` Ñ<ÇÃ LÃ ¾›Sƒ ግዴታ uS”Óeƒ LÃ ›ÁekUØU::  

¾IÒ©’ƒ” S`I” ›G<”U có uTÉ[Ó ¾T>}[Ñ<S< ›K<:: ¾Ów` ›eðíT> 

¾›e}ÇÅ` Se]Á u?ƒ uÓw` �ዳ (Tax liabilty) LÃ ŸÓw` ŸóÃ Ò` 

በመደራደር' በመስማማት ግብር �”Ç=k’e TÉ[Ó” ›Ã‹MU uTKƒ �”Å‰Ã“ 

Áሉ GÑ^ƒ Å”ÓÑªM:: ¾²=I SW[ቱም Ów` ለI´w ØpU“ ለI´v© ›ÑልÓKAƒ 

�”Ç=¨<M ¾T>cvcw Ñ”²w uSJ’< uØwp }ðíT> ሊJ” ÃÑvªM ¾T>M ’¨<:: 

ÃI S`IU ¾Ów` IÓ uõ/u?ƒ ²”É c=}[ÔU ›Øwq }ðíT> �”Ç=J” 

¾T>Öup ’¨<:: በዚህ ረገድ የI.ፊ.ዲ.ሪ ህገ-መንግስት መርህ ተመሳሳይ ነው፡፡ 

Eኩልነት 

K?L¨< ከÓw` ›cvcw Ò` }ÁÃµ ¾ሚነd¨< ¾�Ÿ<M’ƒ S`I ’¨<:: ÃI S`I 

ƒMp x� ÁK¨< IÑ S”Óe�© S`I c=J” uÓw` ›Óvw }ðíT> c=J” ¾Ów` 

IÓ (ue’ e`¯~U J’ uÃ²~) }SddÃ J’@� LÃ vK< Ów` ŸóÄ‹ ላይ 

u}SddÃ መልኩ SðìU ›Kuƒ TKƒ ’¨<:: ¾Ów` IÓ ¾ከፋዩ” Å[Í /UdK?/ 

dÃSKŸƒ uS<K< �“ uÑKM}—’ƒ ÃðîTM:: 

¾IÑ<” ›ðíጸU IÒ©’ƒ KT>ÖÃp c¨< ¾}K¾ ÉÒõ (Preferential treatment) 

›ÃÅ[ÑU TKƒ ’¨<:: K²=IU uIÑ S”Óe~ ¨<eØ KM¿’ƒ መሠረት K=J” 

›ÃÑv†¨<U ¾}vK< U¡”Á„‹” SSMŸƒ }Ñu= ’¨<:: Ÿ´`´\ ¨<ጪ vK 

Ñ<ÇÄ‹ KUdK? Ÿõ}— Ñu= ÁLD†¨< Ÿõ}— Ów` KT>ŸõK< c−‹ ¾›ŸóðK<” 

e`¯ƒ ¾}K¾ TÉ[Ó (Granted rate) M¿’ƒ SõÖ` ›ÃÅKU ¾T>K< 

›ÃÖñU:: 
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የህዝብ Eምነት 

ŸÓw` Sርሆዎች Ò` }ÁÃµ S�¾ƒ ያKuƒ K?L¨< S`I uÓብ` ›e}ÇÅ` 

¨<eØ ¾I´w �U’ƒ” ¾TÓ–ƒ S`I ’¨<:: ÃI S`I ¾›ÖnLÃ ›e}ÇÅ` IÓ 

S`I c=J” uK?L ¡õM }SM¡}’ªM:: S`G< ŸÓw` Ò` c=Ñ“˜ ¾Ów` 

›e}ÇÅ` Se]Á u?ƒ ¾Ów` ŸóÃ” u}መKከ} eKT>¨eÅ¨< �`UÍ ›ekÉV 

KÓw` Ÿó¿ Te�¨p Ã•`u�M' ¾›e}ÇÅ` Se]Á u?~ uT>c×†¨< ¾Ów` 

IÓ ƒ`Ñ<V‹ ሊገደÉ Ã‹LM  . . . . ¨²} TKƒ K=J’< Ã‹LK<:: Ów` Ÿó¿ 

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

ƒ`Ñ<U ከp” Mx“ ¨<ጪ ÃÖkTM ¾T>K< ’Øx‹ ŸS`G< uM¿ G<’@� 

¾T>kSÖ< “†¨<:: በህገ-መንግስቱ የመንግስት Aሰራር በ"ግልፅ" መከናወን ይገባዋል 

የሚለው መርህ ይህንን Aላማም ያቀፈ ነው ለማለት ይቻላል፡፡ 
 

ተመጣጣኝና ህጋዊ ግብር 

Ów`”“ ›e}ÇÅ\” õƒN© ŸT>Ác–<ƒ ’Øx‹ ¨<eØ K?L¨< S`I ¾T>×K¨< 

Ów` uÓw` Ÿó¿ ¾S¡ðል ›pU LÃ SSe[ƒ ›Kuƒ ¾T>K¨< ’¨<:: #head 

ወይም ፖልስ Ówa‹ ›Ãc\U TKƒ ’¨<:: ÃI S`I uGÑ^ƒ IÑ S”Óeƒ 

¨<eØ vÃÑ˜ በEኩልነት መርህ ላይ ተመስርቶ ሊተረጎም የሚችል ነው፡፡ ¾›=×K=Á 

IÑ S”Óeƒ Ów` ŸóÃ vK¨< Gwƒ (Resource) SÖ” ለI´u< ¨Ü Tª×ƒ 

›Kuƒ uTKƒ ÃÅ’ÓÒM (›”kê 53)::u²=I É”ÒÑ@ SW[ƒU ¾}Òu< c−‹ ገቢ 

u›”É’ƒ Ów` ¾ሚ×Muƒ u=J” ¾S¡ðM ‹ሎ� S`I” ÃØdM }wKA 

K=}[ÔU Ã‹LM:: uK?L uŸ<M Ÿ}¨c’ Ñu= u�‹ Ów` ›ÃŸðMuƒU }wKA 

u=Å’ÓÓ ¾Ÿó¿” ‹KA� ÁÑ“²u ’¨< ¨Ã”e ›ÃÅKU ¾T>K¨< u}SddÃ ¾T>�Ã 

’¨<:: Ów` uS¡ðM ‹KA� LÃ K=Sc[ƒ ÃÑvªM TKƒ ¾T>×K¨< Ów` 

S”Óeƒ K=Ÿ¨<’¨< ካcu¨< Ów Ò` }S××˜ SJ” ›Kuƒ ¾ሚK¨<”U u¨<eÖ< 

ÁpóM:: ÃI TKƒ Ó” Ów` ŸS¡ðል ‹KA� Ò` �ÁÅÑ ÃS×M (Progressiv 

tax) ¾T>K¨<” ¾T>Áek` dÃJ” Ów` ŸSÖ” ÁKð (Excessive) ¨ÃU 

(Confiscatory) SJ” ¾KuƒU TKƒ ’¨<:: Ów` c¨< }kvÃ’ƒ ÁK¨< (decent 

life) ህይወት �”ÇÃኖር ¾T>ÁÅ`Ó' u}¨W’ ሙÁ ¨ÃU e^ LÃ uIÑ S”Óe~ 

SW[ƒ �”ÇÃcT^ ¾TÁÅ`Ó uIÑ S”Óe~ ¾}kSÖ< ¾”w[ƒ (¨<`e) ØÁo 

Sw„‹” ¾T>’ካ SJ” ›ÃÑv¨<U TKƒ ’¨<:: ¾›=.ò.Ç=.] IÑ S”Óeƒ Ów` 
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}S××˜ J• KS”Óeƒ ›ÑMÓKAƒ uT>ðKÑው ል¡ w‰ S×M �”ÇKuƒ 

�”ÅT>Å’ÓÓ }SM¡}“M:: ¾IÑ S”Óeƒ ›”kê 1®A ŸSÖ” ÁKð Ów`U J’ 

ŸSÖ” Á’c Ów` (overtaxing,undertaking)  S¨ÑÉ ÁKuƒ �”ÅJ’ uS`I 

Å[Í ›ekU×DM:: ÃI S`I u}KÃ ¾ÓM vKGwƒ” በEኩልነት KTu[��ƒ 

�ÏÓ ÖnT> ’¨<:: vKGw„‹ ›=”yeƒ KTÉ[Ó ŸሚS`×D†¨< ’Øx‹ ውeØ 

¾Ów` cር¯~ ŸSÖ” uLÃ Ów` �¾×K u”w[�†¨< LÃ ¾T²ዝ Sw�†¨<” 

¾T>Ád× ›KSJ’<” ’¨<:: eKJ’U S`ሁ ¾ÓM vKGw„‹” KSdw ÃÖpTM::   

uK?L uŸ<M በክልል S”Óe�~ SGŸM ያለ¨< Ó”–<’ƒ �”ÇÃÔÇ ¾ሚÁÅ`Ó S`I 

ህገ መንግስቱ ¾Á² c=J” ›”Æ መንግስት uK?L¨< ”w[ƒ LÃ Ów` �”ÇÃØM 

(uƒ`õ ŸqS É`Ïƒ uk`) ÃŸK¡LM:: �’²=I ¾IÑ S”Óeƒ S`J−‹ 

u}SddÃ SMŸ< u¾Ów` ›Ã’ƒ u}KÁ¿ ›ªÐ‹ ¨<eØ }ካ}¨< �“Ñ—†ªK”:: 

 

ከፋይን መለየት (ማወቅ) 

Ÿõ c=M �”Å}SKŸ}¨< IÑ S”Óe~ Ów` u›Óvu< u}Ö“ ›Óvw Scwcw 

�”ÇKuƒ uS`I ›ekU×DM:: ÃI” KTÉ[Ó ŸT>ÁeðMÑ< ’Ña‹ ¨<eØ ›”Æ 

Ów` Ÿó¿” T¨p ’¨<:: Ów` Ÿó¿” KSለየƒ“ ¾Óብር Sc¨`” uTek[ƒ 

kM×ó �“ ¨<Ö?�T ¾J’ ¾Óብ` e`¯ƒ �”Ç=•` uTe‰M ¾Óብር ŸóÃ SKÁ 

lØ` ¾SeÖƒ e`¯ƒ (Tax payer identification number-TIN ) e^ LÃ 

¨<LDM:: 

¾Ów` Ÿó¿ u3ƒ ÑÅw ¾}ŸðK SJ’< Ã�¨nM:: Ÿ�’²=I UÉx‹ ውeØ u#G$ 

�“ #K$ UÉw e` ÁK<ƒ uT>Ã²<ƒ ¾H>dw c’É S’h’ƒ Ów` ¾T>ጣM c=J” 

u#N$ UÉw Áሉƒ ÅÓV ¾T>ŸõK<ƒ Ów` u²ðkÅ ¾}cL Eንዳይሆን uÅ[Í 

}KÃ}¨< u}cL Ów` S’ሻነት �”Ç=ŸõK< ÃJ“M:: ÃI ¾#Standard 

assessment$ S”ÑÉ ግብር በተቻለ መጠን የበዛ ያነሰም Eንዳይሆን በህጉ መንግስቱ 

የተቀመጠውን መርህ ለማሳካት የተሻለ መንገድ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የቀድሞው የግብር 

Aሰባሰብ ስርዓት በነሲብ(estimated standard)ላይ መመስረቱ ይታወሳል፡፡  

ድI” ›?U A`Ç” ¾}vK< ¾SeŸ< vKVÁ ¾›=ƒÄåÁ Ów` e`¯ƒ ¾¨<eØ �“ 

¾¨<Ü kØ� ¾Gwƒ õcƒ” KTu[��ƒ ¾}²ÒË SJ’<” ÃÑMíK<:: ›ÁÃ²¨<U 

¾Ów` Sc[~ �”Ç=có“ ›cvcu<U #`ƒ° õƒI” ¨Ø’ƒ” �“ �T˜’ƒ 
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(honesty)$ ¾T>Á[ÒÓØ ’¨< uTKƒ ÑMìªM:: Iጎቹም ከመፅደቃቸው uòƒ 

¾”ÓÆ TIu[cw �“ ¾T>SKŸ�†¨< ›ካLƒ G<K< ›e}Á¾ƒ cØ}¨<uƒ 

›e}Á¾�†¨< ØpU LÃ ¨<LDM:: u²=I SMŸ< ŸወÖ<ƒ ህጎች ¨<eØ ¾Ñu= Ów`” 

e”SKŸƒ Ÿሰራ}— �“ Ÿƒ`õ Ñu= �eŸ 85 uS„ �“ 89 uS„ (u}Ÿ��Ã) 

ÃŸðM ¾’u[¨< �eŸ 35 uS„ �“ 30 uS„ ´p KTKƒ ‹LDM (›.l 289/2002):: 

¾Ów` SÖ’< u²=I SMŸ< e` ’kM uJ’ ›Óvw ŸSk¾\U uLÃ ¾Ów` SW[~ 

(tax base) Ÿõ wLDM:: KUdK? Rented tax,Urban Land Lease fee, capital 

gain tax… ue^ LÃ ¨<KªM:: 

uK?L uŸ<M Ów` ŸóÃ J’ wKA Óብ`” dÃŸõM �”ÇÃk` (tax evasion) ¨ÃU 

ÃI”” G<’@� KSk’e ¾©´ሆMዴ”ግ Ów` e`¯ƒ }Se`…M:: ÃI e`¯ƒ 

uÖpLL ¾Ów`” ªÒ 2 በመቶ (KGÑ` ¨<eØ) ¨ÃU 3% (K¨<Ü U`ƒ) 

ÁeŸõLM:: ¾}ÚT] �c?ƒ Ów` eር¯ƒም(value added tax-VAT) በተመሳሳይ 

የሽያጭ ግብር ስርዓትን }¡…M:: ¾iÁß Ów` SW[~ ¨Å GÑ` ¨<eØ uT>Ñu< 

gkÙ‹ u}S[~ ንብረቶች �“ u}S[Ö< ›ÑMÓKA„‹ LÃ }Se`„ M¿ 

G<’@�−‹ ¾’u\uƒ መሠረቱ Övw �”Å’u` Ã�¨nM:: G<’@�¨< u²=I u=kØM 

S”Óeƒ uIÑ S”Óe~ LÃ ¾}×Kuƒ” TIu^© ›ÑMÓKAƒ የSeÖƒ ÓÈ� 

K=ወጣ ›Ã‹MU:: zƒ ¨Ø ¾J’ ¾Ów` SÖ” (15%) u›w³—−‡ ግልጋሎት LÃ 

በT>¨<K< gkÙ‹ �“ የ›ÑMÓKAƒ ¡õÁ−‹ ላይ ¾×K c=J” በበርካታ GÑራት 

¾T>c^uƒ“ uõØ’ƒ �¾}eóó ¾S× e`¯ƒ ’¨<::¾zƒ Ów` S¡ðM 

የማይገባቸው ማለትም ›S�© Ñu=Á†¨< Ÿw` 5®®,®®® u�‹ ¾J’<) KgkÙ‹ 

2% Eና ለAገልግሎት 1A% ¾}ር”*y` Ów` �”Ç=ŸõK< J“EM:: ¾zƒ e`¯ƒU 

ŸIÑ S”Óeƒ ›”í` c=�Ã ¨Ø’ƒ ÁK¨< M¿ G<’@�−‹ ¾Öuu< ¾T>×Muƒ Ów` 

SW[ƒU u›”í^©’ƒ ¾có ›Ç=e u}ðÖ[ �c?ƒ LÃ G<K< }ðíT> ¾T>J” 

¾›?¡eø`ƒ LÃ ÁK¨< U×’@ ®% eKJ’“ u›=”yeƒS”ƒ KT>cT\ ላይም 

¾TÃ×M uSJ’< ¾¨<Ü ”ÓÉ”“ ›=”yeƒS”ƒ” uTu[��ƒ ›=¢ኖT>¨< 

�”Ç=ÁÉÓ ¾ሚÁÅ`Ó ¾lØØ` �“ ¾›ðíìS<  e`¯~”  Ö”ካ^  uSJ’<  ¾Óብ`  

Sc¨` (evasion) ›’e}— SJ’< }S^ß ÁÅ`ÑªM:: 

 

ወደኋላ ተመልሶ መስራት (Retroactivity) 
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¾Ów` IÓ ¨Å ኋL }SMf K=c^ ÃÑvªM ¨Ãe ›ÃÑv¨<U ¾T>K¨< ሀሳብም 

¾S`I ¡`ክ` ÁKuƒ ’¨<:: c−‹ U×’@ Gw�†¨< LÃ K=¨e’< ¾T>Ñv¨< ¾›K¨<” 

¾Ów` IÓ �”Å ›”É SW[ƒ ›É`Ñ¨< SJ” ›Kuƒ ¾T>K< ¾Ów` ፀሐፊዎች 

IÓ ¨Å ኋL }SMf K=c^ ›ÃÑv¨<U uTKƒ ÃŸ^Ÿ^K<:: ¾J• J• ³_ 

¾T>¨× ¾Ów` IÓ }ðíT> K=J” ¾T>‹K¨< u�Ï vK ”w[ƒ' Gwƒ LÃ �eካG<” 

É[e ›K²=ÁU vKð¨< ¨<Ö?ƒ LÃ uT>Sc[ƒ ¾¨Åòƒ Ñu= LÃ ›eŸJ’ É[e 

¾¨× IÓ uU”U }›U` ¨Å %EL ÁK¨<” ›ÃSKŸƒU KTKƒ Áe†Ó^M:: 

K²=IU GÑራት ¾Ów` IÒ†¨< ¨Å %EL }SMf ¾T>c^ ¨ÃU ¾TÃc^ KSJ’< 

�”Å›Óvu< Ã¨e“K<:: ›”Ç”É ¾Ów` ThhÁ−‹ ¨Å %EL �”ÇÃc\' uH>Åƒ LÃ 

LK< ÓwÃ„‹ ¾�öÃ� (Relief) Ñ>²? (¨Åòƒ) Eንዲሰጡ ¨²}  K=¨c’< Ã‹LK<:: 

¾²=I ›Ã’ƒ É”ÒÑ@ uIÑ S”Óeƒ ¨<eØ ukØ� vÃÑ˜ uõƒNwN?` IÓ ÖpLL 

S`I (É”ÒÑ@) ¨<eØ }ካ„ ¾T>Ñ˜uƒ �“ M¿ ¾Ów` IÓ uK?ለ Ñ>²? ÃI 

¾õ/wN?` IÓ ¾T>ðìUuƒ G<’@�U K=•` Ã‹LM:: IÓ ›¨<Ü¨< ÃI ÖpLL 

S`I u›T@]ካ' ð[”dÃ ¨²} Ãc^u�M:: uË`S” ÖpLL S`J−‹ ŸMካÃ 

c=J’< u}KÃ K}²Ñ< ¾ኋL Ó”–<’„‹ ¾Óብ` IÓ ¨Å %EL }SMf �”ÇÃc^ 

ÃŸK¡LK<:: ÁM}²Ñ< Ó”–<’„‹ J’¨< ¨Åòƒ ¨<Ö?ƒ ÁL†¨< (uõ/wN?` Ñ<ÇÃ 

}kvÃ’ƒ ÁK¨< Ów (legitmate legislative purpose) ŸK?L¨< በስተቀር 

Retrospective) ŸJ’< Ó” IÑ< K=ðìU Ã‹LM:: SW[ƒ ¾T>ÁÅ`Ñ<ƒ S`IU 

¾IÓ ªeƒ“ (legal security) �“ ¾I´w �U’ƒ (Public trust) “†¨<:: S`G< ህጉ 

ወደ ኋላ ተመልሶ Eንዳይሰሩ የሚከለክል  J• IÒ†¨< ¾�L ¨<Ö?ƒ ¾T>•[¨< 

U¡”Á�© c=J” : ¾I´w õLÔƒ c=•` �“ uSdcK<ƒ ¾}K¿ U¡”Á„‹ w‰ 

’¨<:: (KUdK? u›M¢M SÖÙ‹ LÃ (uSÒ²” ያK<U) ¾›?¡dÃe �¡e SÚS` 

በተለየ ምክንያቱ ይፈቀዳል):: Ÿõ c=M �”Å}ÑKì¨< IÑ< c=¨× Ów` Ÿó¿ 

¾T>Á¨<k¨< (¾T>ÑKîuƒ) uSJ’< ›ekÉV ŸIÑ< KTUKØ ¾}”¢M Y^ 

�”ÇÃc^ IÑ< uIÓ ›¨<Ü¨< Ÿkረበuƒ Ñ>²? dÃJ” ŸK?L Ñ>²? (UdK? uIÓ 

›¨<Ü¨< Ÿk[u<ƒ) k” ›”e„ }ðíT> �”Ç=J” K=¨c”U Ã‹LM:: ¾GÑ^‹” 

¾Ów` IÔ‹ ¾¨”ËM ÖvÃ ÁL†¨< ŸJኑ uIÑ S”Óe~ LÃ ¾}kSÖ¨< ¾¨”ËM 

IÓ ¨Å �L }SMf ›Ãc^U ¾T>K¨< S`I }ðíT> ÃJ“M:: uk] Ñ<ÇÄ‹ LÃ 

Ó” ¾}K¾ G<’@� ካል}SKŸ} ukር ¾Ów` ህግ ›”ÅK?KA‹ ¾›e}ÇÅ` IÔ‹ uIÓ 
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SM¡ Ÿ¨Ö<uƒ ¨ÃU uIÑ< LÃ u}KÃ ¾}kSÖ k” ካK Ÿ²=G< k” ›”e}¨< 

K¨Åòƒ ¾T>ðìS< “†¨<:: 

መሠረታዊ መብቶች 

Ÿõ c=M u´`´` Ÿ}ÑKì<ƒ ¾IÑ S”Óe~ S`J−‹ u}ÚT] K?KA‹ S`J−‹ 

IÑ S”Óeƒ ¨<eØ ተካተው K=Ñ–< Ã‹LK<:: ¾Ów` ›××M (›¨dc”) ¾ÓM 

”ብ[ƒ ¾Tõ^ƒ Swƒ Ò` SÒÚƒ ¾KuƒU' ¡ML© �Ÿ<M’ƒ ሊ•` ÃÑvªM' 

›”É ”w[ƒ LÃ G<Kƒ Ñ>²? Ówር S×M ›Ã‰MU' Ów` c¨< Ÿ}¨W’ SeS` 

u�‹ �”Ç=•` ¾T>ÁÅ`Ñ¨< SJ” ›ÃÑv¨<U' Ku?}cw �“ uÒw‰ Øun 

K=ÁÅ`ÓU ÃÑvªM (Ë`S”) ወዘተ ¾T>K< K=Ökc< Ã‹LK<:: ¾Ów`” S`I 

ŸG<K<U IÑ S”Óe�© Sw„‹ Ò` TÑ“–ƒU Ã‰LM:: ¾T>×K¨< Ów` 

¾S“Ñ` Scwcw Swƒ ¾TÃÑÉw' uSeÑ>É ¨ÃU u?}¡`e+Á” LÃ ¾T>×M 

ŸJ’U SÖ’< ¾�ÃT•ƒ ’í’ƒ” ¾TÃ’ካ SJ” ÃÑvªM TKƒU Ã‰LM:: 

ue«²`L”É Ó³„‹ (Cantones) ¾u?}e¡`e+Á” ¨Ü” ለመሸፈን Ów` S×M 

¾T>‹K< c=J” SÖ’<” Ÿ²=G< Swƒ Ò` TÁÁ´ Ã‹LM:: u×U ›”c}— u=J”U 

c¨< ›vM uJ’uƒ u?}¡`e+Á” Ów` S¡ðM �”ÅT>‹M (›vM LMJ’uƒ ÅÓV 

S¡ðM �”ÅTÃÑÅÉ . . . Ë`S”) ¾T>ðpÉ e`¯ƒU ›K:: u›T@]ካ Ó” 

¾S”Óeƒ �“ �ÃT•ƒ SKÁ¾ƒ S`I” ÃÒóM uT>M ¾²=I ›Ã’ƒ Ów` ›= 

IÑ S”Óe�© }Å`Ô Ã¨cÇM:: uGÑ^‹”U S”ግeƒ u�ÃT•ƒ e^ 

�ÃT•ትም uS”Óeƒ e^ ×Mn ¾TÃÑv“ ¾}’×Öሉ uSJ“†¨< ¾²=I ›Ã’ƒ 

Ów` ¾K”U:: uK?L uŸ<M Ÿõ c=M Eንደተገለፀው የግብር ስርዓታችን የሚመራበት 

መርህ Eኩል የሀብት ክፍፍል �”Ç=•` Te‰M' TIu^© ›ÑMÓKAƒ KSeÖƒ 

uT>Áe‹M SÖ” Ów` Scwcw' SW[~” Teóƒ' ÓMî’ƒ' }ÖÁm’ƒ' 

ወንድማማችነት'  ›d�ò’ƒ' õƒN©’ƒ ' ¨<Ö?�T' ŸS<e“ ¾ìÇ �“ 

}ÖÁm’ƒ Áለበƒ ¾Ów` e`¯ƒ” መመስረት ’¨<:: GÑ^‹” ŸÉI’ƒ }Ln ð×” 

�ÉÑƒ �”É�eS²Ów ¾T>Áe‹K< S`J−‹ uSJ“†¨< uIÑ S”Óe~ LÃ 

¾ተkSÖ<ƒ” ሰብAዊ Eና ዲሞክራሲያዊ Sw„‹ u×c SMŸ< ›Ã}Ñw\U:: 

uØpK< ŸLÃ ¾}ÑKì<ƒ” S`J−‹ e”SKŸƒ IÑ S”Óe~” ¾T¡u` �“ 

¾TeŸu` �Lò’ƒ ¾›e}ÇÅ` ›ካK<U ßU` ግዴታ uSJ’< ¾Ów` e`¯~ም 

ÃI”” ¾T>ÁeŸw` ÃJ“M:: 
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u›”É GÑ` ¨<eØ }ðíT> ¾T>J’< IÔ‹ IÑ S”Óeƒ �“ u}ª[É ¾¨Ö< 

wN?^© IÔ‹ w‰ dÃJ’< }kvÃ’ƒ ÁÑ–< ›IÑ<^© �“ ›KU›kó© eUU’„‹U 

ßU` “†¨<:: �’²=I IÔ‹ uwN?^© ¾IÓ e`¯ƒ ¨<eØ ለመተግበር 

¾T>Áe‹L†¨<“ ¾IÓ ›Óvw �eካÑ–< É[e }ðíT> ÃJ“K<:: ›=ƒÄåÁ 

¾}kuK‰†¨< ›KU ›kõ IÔ‹“ eUU’„‹ ¾GÑ]~ IÓ ›ካM uSJ” }ðíT> 

�”ÅT>J’< u›ንkê 9(3) e` }SM¡…M:: በመሆኑም የግብር ህጉ ሀገራችን 

የተቀበለቻቸው Aህጉራዊ Eና AለምAቀፋዊ ስምምነቶች ውስጥ የሚገኙ መሠረታዊ 

መብቶችን ለመጠበቅ' ለማስከበር' Eንዲከበሩም ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ያገለግላሉ፡፡ 

¾Ów` IÓ Aተረጓጎም 

የግብር ህግ Eንደማንኛውም ህግ ሁሉ ትርጉም የሚፈልግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል፡፡ 

በዚህን ጊዜ የህግ Aውጪው(ሆላንድ)Aለዚያም የህግ Aውጭው ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ 

(ቻይና) ህጉን Eንዲተረጉም ሊደረግ ይችላል፡፡ የተለመደ Eንደሆነው ሁሉ ይህ 

ስልጣንም በውክልና ጉዳዩ ለሚመለከተው Aስተዳደር Aካል  (ግብር ሰብሳቢ መ/ቤት' 

የገንዘብ ሚኒስቴር) ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህ ባይሆን Eንኳን Aስፈፃሚው Aካል ደንብ' 

መመሪያ' ሰርኩላር' ማስታወቂያ በማውጣት ትርጉም Eንዲሰጥ ማድረግ የሚቻል ሲሆን 

በተናጠል ጉዳዮች ላይ ውሣኔ Eንዲሰጥ ስልጣን በተሰጠው ጊዜም በተመሣሣይ መልኩ 

የህግ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህም በፍ/ቤት የሚደረግን የክለሳ(review) ተግባር 

ሳያስቀር ነው፡፡ በግብር ከፋይ Eና Aስከፋዩ መሃከል ክርክር በተነሳ ጊዜ ፍ/ቤት የዳኝነት 

ስልጣን ያለው Eንደሆነ ህጉን የመተርጎም Eድል ያገኛል፡፡ ፍ/ቤትም በሚከተለው የህግ 

ስርዓት ተመርቶ ህጉን የሚተረጉም ሲሆን በAብዛኛው በስልጣናቸው ውስጥ ያለውን 

ጠቅላላ ህግ የመተርጎም መርህን ይከተላሉ፡፡ በግብር ህግ Aተረጓጎም  ውስጥ የህጉ 

Aተረጓጎም ጥብቅ ወይስ የላላ መሆን Aለበት? የግብይት ይዘት ወይስ ቅርፅ ቅድሚያ 

ሊሰጠው የሚገባው? የግብር ህግ ከሌላው ህግ በተለየ መልኩ "ምጣኔ ሀብታዊ" 

(principle of economics) Aተረጓጎም Aክለው ሊተረጉሙ ይገባል? የሚሉና መሰል 

ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡ 

የI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግስት ግብር ለመጣል ስልጣን የተሰጣቸው መንግስታት በምን 

ጉዳይ ላይ ግብር መሰብሰብ Eንደሚችሉ ጭምር ዘርዝሯል፡፡ Eነዚህ ድንጋጌዎች የህገ 
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መንግሥት ድንጋጌዎች በመሆናቸው ክርክር ቢነሳ በጉዳዩ ላይ የትርጉም ውሣኔ 

የሚሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው፡፡  

በግልፅ ከተዘረዘሩት ውጪም የህገ መንግስት ጥያቄ ቢነሳና ግብር ማን መወሰን Aለበት 

የሚለው ጥያቄ ቢነሳ የሁለቱ ም/ቤቶች በጋራ ይወስናሉ፡፡ በዚህን ጊዜ የህገ መንግስት 

Aተረጓጎም መርህን ምክር ቤቱ ይከተላል፡፡ ከላይ Eንደተመለከትነው የግብር ህግ 

ድንጋጌዎች ግልፅ ለማድረግ ስልጣን የተሰጠው Aካል በሚያወጣቸው የውክልና ደንቦች 

መሠረትም ቀሪ የውሣኔ ሰጭ Aካላት ትርጉም ሊሰጡ ይችላሉ፡፡ 

በዚህ መሠረት የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን መ/ቤት በA.ቁ 622/2AA1 Aንቀጽ 

1A7/2/ ስር በተሰጠው ስልጣን መሠረት የሚያወጣቸው መመሪያዎች ለትርጉም Aግባብ 

ያላቸው ናቸው፡፡2  

የግብር ክርክር ወሳኝ Aካልም ክርክር በቀረበለት ጊዜ ከትርጉም መርሆዎች በተለይ የህገ 

መንግስት መርሆዎችን መሠረት በማድረግ ሊተረጉም ይገባዋል፡፡ በመግቢያችን ላይ 

የጠቀስናቸውን የIኮኖሚ ማሻሻያ ኘሮግራም Eና የግብር Aስተዳደር መሻሻያ 

ኘሮግራሞችን Aጥብቀው ሊከተሉም ይገባል፡፡ በዚህ ትርጉም ውስጥ ምጣኔ ሃብታዊ 

Aተረጓጎም መርህን ሊከተል ይገባዋል? የሚለው Aከራካሪ ቢሆንም ለሀገራችን የግብር 

ስርዓት Aከራካሪ Aይመስልም፡፡ የግብር ስርዓቱ ለIኮኖሚ Eድገት' ፍትሐዊ ለሆነ 

የሐብት ክፍፍል' ለቀጣይ Eድገት ወዘተ ትኩረት የሚሰጥ በመሆኑ ውሣኔ ሰጪ Aካላት 

የሚሰጡት የህግ ትርጉም በዚሁ መሠረት ምጣኔ ሀብትን ያገናዘበ ሊሆን ይገባዋል፡፡ 

ጉዳዩ ለዳኝነት Aካል በቀረበ ጊዜም የሚመረመረው የህግ ጥያቄ ትርጉም ካስፈለገው 

ይህንን Aጠቃላይ መርህ መሠረት በማድረግ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ (ምሳሌ የፍ/ብሔር) 

ህግ Aተረጓጎም መርሆዎችን Aጣጥሞ መጠቀም ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 

 

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

ለመስጠት፣ ህገ ወጥ Eቃዎችን በሚያጓጉዙ ላይ ስለሚወስድ Aስተዳደራዊ Eርምጃ፣ የEቃዎችን የስሪት ሀገር 

Aወሳሰንን ለማስፈፀም የወጣ መመሪያ፣ የጉምሩክ ዲክላራሲዮን Aቀራረብን ለመወሰን Eና ለሰብAዊ ርዳታ የሚገቡ 

Eቃዎች ዲዩቲ ፍሪ Aፈፃፀም ለመወሰን ያወጣቸው መመሪያዎች ለግብር ህግ Aፈፃፀም ትርጉም Aጋዥ ናቸው፡፡ 
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የመወያያ ጥያቄዎች 

1. የግብር ስርዓታችን የታክስ መሠረት መስፋት ህገ መንግስታዊ ነው? የታክስ 

መሰረትን (tax base) ከማስፋት በተወሰነ ግብር ላይ ከፍተኛ ግብር መጣል 

ይመረጣል? 

2. የግብር ስርዓቱ ፈጣን የIኮኖሚ Eድገት ለማምጣት ያስችላል? 

3. የግብር ስርዓታችን በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል 

የማምጣት Aላማ Aለው? የግብር ስርዓታችን ዋነኛ Aላማ (ከህገ መንግስቱ 

Aንፃር)ምንድን ነው? 

4. የግብር ህግን በመተርጎም ረገድ የፍ/ቤት ሚና ምንድን ነው? 

5. ለግብር ከፋዩ የተለያዩ ማበረታቸዎችን ማድረግ(ምሳሌ የEፎይታ ጊዜ መስጠት' 

ለተወሰነ ጊዜ ከግብር ነፃ ማድረግ) ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ይፈቅዳል? 

66..  የግብር ስርዓት በህገ መንግስቱ ውስጥ የተቀመጡትን ሰብAዊ Eና ዲሞክራሲያዊ 

መብቶች ላይ በAሉታ ወይም በAዎንታ Eንዴት ተፅEኖ ሊያደርስ Eንደሚችል 

ተወያይ፡፡  

77..  ከህገ መንግስቱ Aንፃር የግብር ህግን የማውጣት ስልጣን የህዝብ ተወካዩች ወይም 

የክልል ም/ቤት ስልጣን ብቻ ነው ትላለህ?  

88..  የህገ መንግስቱ የEኩልነት መብት በግብር ህግ Aፈፃፀም ያለው ትርጉም ላይ 

ተወያይ፡፡  
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