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ክፍል Aንድ
የዳኝነት ነፃነት መርህ
መግቢያ
በዚህ êOõ መግቢያ Eንደተመለከተው ፍ/ቤቶች ያላባቸውን ሕገመንግስታዊ
ተልኮ

ለማውጣት

የዳኝነት

ነፃነት

ማEቀፍ(legal

ሊመሩባቸው

ነው፡፡

የዳኝነት

framework)

ከሚገባቸው
ነፃነት

መኖር

መሰረታዊ

መርሆች

}Óv^©

KTÉ[Ó

መርህ

Aለመኖሩን

E”Ç=ሁም

ውስጥ

Aንድ

በቂ

የህግ

ስለመርሁ

ተግባራዊ

Aፈፃፀም በቂ ግንዛቤ ለመጨበጥ የመርሁ Uንነት' ገፅታዎችና የመርሁ Aስፈላጊነት
በመጀመሪያ ግልፅ መደረግ Aለባቸው::

ከዚህU Aንፃር የIትዮጵያ ሥርዓት ለመፈተሽ

የዳኝነት ነፃነት” በተመለከተ Aለም Aቀፍ ደረጃ የተቀመጡ ዝቅተኛ መመዘኛዎችንና
የሌሎች ሐገሮችን ልምድ ማየቱ ጠቃሚ ነው፡፡

የዚህ ¾SËS]Á ¡õM Aላማም

ÃN?¨< ነው፡፡
ሰልጣኞች ይህን ከፍል ሲያጠ“ቅቁ፡

የዳ˜’ት ነፃነት ምንነት ያስረዳሉ፡፡



የዳኝነት ነፃነት ገፅታዎች ምን E”ደሆኑ ይገልፃሉ፡፡



የዳኝነት ነፃነት AስፈላÑ>ነት(ግብና ዓላማ) ጠንቅቀው ይገነዘባሉ፡፡



የዳኝነት ነፃነት Aለም Aቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛዎች ምን Eንደሆኑ Aንድ
በAንድ ይተነተናሉ፡፡



የዳኝነት ነፃነት ለማስፈንና ለማረጋገጥ ሌሎች ሐገሮች የዘረጉት Yርዓት ምን
Eንደሚመስል በቂ ግንዛቤ የጨብጣሉ፡፡



በI.I.ፌ.ድ.ሪ. ሥርዓተ መንግሥት የዳኝነት ነፃነትን ለማስፈንና ለማረጋገጥ
ያለውን የህግ ማEቀፍ ከሌሎች ሐገሮች ልምድ ጋር ያነፃፅራሉ፡፡



የዳኝነት

ነፃነት

መርህ

ተግባራዊ

Aፈፃፀም

በተመለከተ

በቂ

ገንዛቤ

ይኖራቸዋል፡፡
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የዴሞክራሲያዊ

ሥርዓት

ግንባታ

ውስጥ

ነፃ

የሆነ

የዳኝነት

Aካል

የሚጫወተውን ወሣኝ ሚና ተረድተው በቁርጠኝነት ለተግባራዊነቱ ይነሳሳሉ፡፡
ይሰራሉ፡፡

1.1

የዳኝነት ነፃነት ምንነት

የዳኝነት ነፃነት መርህ በበርካታ ሊቃውንትና ዳኞች፣ ጠበቆች ከፍተኛ ትኩረት
ተሰጥቶት

የተነገረለትና

የተፃፈበት

ጉዳይ

ነው፡፡

በበርካታ

ሐገሮችም

ህገመንግስታዊ Eውቅናና ጥበቃ የተደረገለት መርህ ነው፡፡ ሆኖም ግን የዳኝነት
ነፃነት ተለዋዋጭ ፅንሰ ሐሳብ በመሆኑ ስለዳኝነት ነፃነት መርህ ምንነት ወጥ
የሆነ ትርጉም የለም፡፡ ፀሐፊዎች የዳኝነትን ነፃነትን በተለያየ መንገድ ለመግለፅ
ሞክረዋል፡፡

ለምሳሌ Eንደ ኬ.ሮሲን የዳኝነት ነፃነት ማለት፡

“The degree to which judges actually decided
cases in accordance with their own determinations
of the evidence, the law and justice, free from the
coercion, blandishments, interference or threats
from governmental authorities or private threats.”
በተመሳሳይ መልኩ ፒኒ ጄ ዋይት የዳኝነት ነፃነትን Eንደሚከተለው ገልፆታል፡-

Judicial independence is the independence of judges in
their judicial capacity from control by inappropriate
external forces, pressures or threats.
የዳኝነት ነፃነት ማለት ዳኞች ካለምንም ውጪ ጣልቃ ገብነት፣ ተፅEኖና ግፊት
የቀረበላቸውን ጉዳይ ሕጉንና ማስረጃ ብቻ መሠረት በማድረግ ለመወሰን ያላቸውን
ነፃነት Eንደሆነ ከላይ ከተጠቀሱት ሁለት ትርጉሞች መረዳት ይቻላል፡፡
ሆኖም ግን ከላይ የተጠቀሱት ትርጉሞች ሙሉ Aይደሉም፡፡ ትርጉሞቹ የሚያተኩሩት
በውሳኔ Aሰጣጥ ወይም በፍርድ Aሰጣጡ ሒደት ዳኛ ያለው ነፃነት ላይ ነው፡፡
መሰረት የዳኝነት ነፃነት ባለቤት (subject of independence) ዳኞች

በዚህ

መሆናችውን

መረዳት ይቻላል፡፡ነገር ግን በዘመናዊ የዳኝነት ነፃነት ፅንስ ሐሳብ መሰረት የዳኝነት
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ነፃነት ባለቤት ዳኞች ብቻ ሳይሆኑ ፍ/ቤቶችን Eንደ ተቋም የሚያጠቃልል ነው፡፡

ከዚህ

Aንፃር ክርስቶፈር ላርኪን የተባለ ፀሐፊ የዳኝነትን ነፃነት ሲገልጽ፡“Judicial independence refers to the existence of judges
who are not manipulated for political gain, who are
impartial toward the parties of a dispute and who form a
political branch which has the power as an institution to
regulate the legality of government behavior, enact neutral
justice...”
ከዚֱ נאዳُ እንደג٢ֳው የዳኝነُ ነፃነُ ֳוֹቤُ ዳኞ٤ና ፍ/ቤِ٤ ֲאናْውን
ነው፡፡ ከዚֱ አኳያ ٍתይ ይֱ በֶץኪን የרـጠው ُץጉ וሁִ አשׂፍ ይዘُ ያֳው
በֲאኑ שׂደ ָת וከـጠץُ ُששׂጉז٤ የበֳጠ וֹשׂـይነُ ያֳው ነው ֳֳُד
ይ٢ֶָ፡፡
ֶַው ٍאየُ ያֳበُ ነጥብ ዳኛ የנשׂበֳُን ጉዳይ תወስን ነጻ ֲאን ያֳበُ
ከדነው የֳגው ነው፡፡ ከֶይ በኬ תצንና ከፒኒ ጄ ዋይُ ከרـጡُ የዳኝነُ ነፃነُ
ُץጉז٤ אገንዘብ እንደג٢ֳው ዳኛ የנשׂበֳُን ጉዳይ תወስን ነፃ ֲאን ያֳበُ
ከውጪ  וֳُדከאንግስُና ከግֳרቦ٤ አֳአግוֹብ ጣָቃ ገብነُ፣ ـጽእኖና ግፊُ
ነው፡፡ ከዚֱ አንጻ וץዘאናዊ የዳኝነُ ነፃነُ ጽንስ ּሳብ ዳኛ የנשׂበֳُን ጉዳይ
תወስን ከእነዚֱ አካֶُ ነፃ ֲאንን ብ٢ የגያጠቃָָ ሳይֲን ከሕዝብ፣ ከגዲያና
ከፖֳٌካ ድץጅُ ነፃ ֲאንን የגያጠቃָָ ነው፡፡
በـጨ ועדየዳኝነُ ነፃነُ ፅንስ ּሳብ ዘאናዊ አስـሳרብ ዳኛ נשׂበֳُን ጉዳይ
תወስን ከውጪ ከየُ וአቅጣጫ ከאגጣ አֳአግוֹብ ጣָቃ ገብነُ፣ ـፅእኖና ግፊُ
ነፃ ֲאን ብ٢  ֳُדሳይֲን ከውስጥ וֳُד וከበֶይ አֳבּ٤፣ በֶይኛው
ፍ/ቤِ٤ እץከን ከגገኙ ዳኞ٤ና ከዳኛው ጋ ץአብנውُ ከ סטגዳኞ٤ ֵደץስበُ
ከג٤ָ አֳአግוֹብ ጣָቃ ገብነُ፣ ـጽእኖና ግፊُ ነጻ ֲאንን የגጨ ץוነው፡፡
በአጠቃֶይ የዳኝነُ ነፃነُ שׂደ ָת וይרጠው የነበנው ُץጉוና በአሁኑ ዘאን
ያֳው ُץጉ וአንድ አይደֳו፡፡ ּገצ٤ וከגከ ִُـየֱግ ץםዓُና ֵያሳኩُ
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ካ ُשּרግብ አኳያ ֳዳኝነُ ነፃነُ የֳـያዩ ُץጉז٤ ֵרጡُ ይ٤ִֶ፡፡ በአንድ
ּገ וץበֳـያዩ ጊዜያُ የֳـያየ ُץጉֵ וኖנው ይ٤ֶָ፡፡ ֳוሳַ፡- አעהካን
אጥשׂስ

ይ٢ֶָ፡፡

የዳኝነُ

ነጻነُו

ይዘُו

በየጊዜው

አዳዲስ

ּሳቦ٤

እየـጨסאበُ רፊ ُץጉ וእየያዘ የאጣ ፅንስ ּሳብ ነው፡፡ ֲኖ וግን ٍנראዊ
ይዘً (essence) እንደያዘ בּይָّ፡፡

1.2. የዳኝነُ ነፃነُ ገፅٍዎ٤
የዳኝነُ ነፃነُ የֳـያዩ ገፅٍዎ٤ (aspects) እንዳִُ ከֶይ የዳኝነُ ነፃነُ
וንነُ አስָאክِ ከרـጠው דብץףያ נאዳُ ይ٢ֶָ፡፡ ብዙ ፀּፊዎ٤ የዳኝነُ
ነፃነُን ገፅٍ በሁֳُ ይከፍִָٍ፡፡ እነוש፡1. የዳኞ٤ ግֳוֹרዊ ነፃነُ
2. דהּـዊ ነፃነُ ናْው፡፡
አንዳንድ ጸּፊዎ٤ ደግ זየዳኝነُ ነፃነُን ገጽٍ በמስُ ይከፍִָٍ፡፡ ֳוሳַ
ፕצፌזֹל ץרን ُעֹُלን אጥשׂስ ይ٤ֶָ፡፡ እንደ ፕצፌזֹל ץרን ُעֹُל
የዳኝነُ ነፃነُ ገፅٍዎ٤፡1. የዳኞ٤ ግֳוֹרዊ ነፃነُ(Independence of Individual Judges)
2. ውስጣዊ ነፃነُ (Internal Independence)
3. דהּـዊ ነፃነُ ናْው፡፡ በዚֱ ጽሁፍ የፕצፌזֹל ץרን ُעֹُלን አאዳደብ
የוንከ ָـይֲናָ፡፡

1.2.1. የዳኞ٤ ግֳוֹרዊ ነፃነُ
እንደ ፕצፌזֹל ץרን ُעֹُלየዳኞ٤ ግֳוֹרዊ ነፃነُ ሁֳُ ንዑስ ገጽٍዎ٤
/ክፍֹ٤/ አִُ፡፡ እነ ושውሳኔያዊ ነፃነُ /decisional/ substantive/
/functional independence/ እና ግֶዊ ነፃነُ (personal Independence)
ናْው፡፡ ውሳኔያዊ ነፃነُ ዳኞ٤ የዳኝነُ ـግْףוֹውን תያከናውኑ ያֶْውን
ነፃነُ የֳאגከُ ነው፡፡ እንደ  ُעֹٌלውሳኔያዊ ነፃነُ ֳُד፡
“Decisional independence means that in the making of
judicial decisions and exercising other official duties,
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individual judges are subject to no other authority but
the law.
ዳኛ በአንድ ጉዳይ ֶይ ውሳኔ ֳאስጠُ ከـከףካ עወገኖ٤ በኩָ ከץשׂגብ ክץክץ፣
ፍ פነገד ץስנጃና ֳጉዳዩ አግוֹብነُ ካֳው ሕግ በስַֹ ץשׂـ٤ ነገצ٤ ـፅኖ
ֵያሳድסበُ አይገווֹ፡፡ በዚሁ  ُנראውሳኔያዊ ነፃነُ ውሳኔ አרጣጡֲ וነ የውሳኔ
አרጣጥ ሂደُ ከדንኛውא וንግስُ አካָ፣ ָםֳוֹጣንና ግֳרብ አֳአግוֹብ ጣָቃ
ገብነُ፣ ـጽእኖና ግፊُ ነፃ ֲאንን የגጠየቅ ነው፡፡ ዳኛ የנשׂበֳُን ጉዳይ תወስኑ
ከእነዚֱ አካֶُ ُዕዛዝ ወይעאא וያ שׂאበָ የֳበُו፡፡
በـጨ ועדውሳኔያዊ ነጻነُ ከዳኛው የግָ ፍֶጎُ፣ ስُהና አድֹ ነፃ ֲאንን
የגጠይቅ ነው፡፡ ዳኛ በץשׂגብֳُ ጉዳይ ֶይ וን וፍֶጎُ የֳַው ገֳָـኛ ውሳኔ
רጪ ֲאን አֳበُ፡፡ ሕዝ שּበፍ/ቤِ٤ና በዳኞ٤ ֶይ እוነُ እንዲኖנው ዳኛ
በגወስነው ጉዳይና በፍץድ ሒደً ֶይ ገֳָـኛ ֲኖ אገኘُ ብ٢ ሳይֲን ገֳָـኛ
ֲኖ ٍאየُ וአֳበُ፡፡ ዳኛ ገֳָـኝነًን ጥያቄ ውስጥ ֵያስገ שּከג٤ִ
ـግُףוֹና וግ ץוֹሁִ בּאጠብ ወይשף וን דግֳָ ይጠበቅበָٍ፡፡
ውሳኔያዊ ነፃነُ አስፈֶጊነُ የበֳጠ የגጎֶው ከـከףካ עወገኖ٤ ውስጥ አንድ
የאንግስُ አካָ ወይ וጉዳይ የאንግስُን ጥቅ וየגነካ ወይ וከፖֳٌካ ጋץ
ـያያዥነُ ያֳው ֲתን ነው፡፡ ዳኛ ـከףካ עወገን דን ይሁን דን በጉዳይ ֶይ
የרגጠው ُዕዛዝ ወይ וውሳኔ የאንግስُን ጥቅ וየגጎዳ ይሁን አይሁን የፍ/ቤُን
ገֳָـኝነُ የאጠበቅ ግዴٍ አֳበُ፡፡ ዳኝ በዳኝነُ  ףםሂደُ ውስጥ የእኩָነُ
ֱץאን ـግףוֹዊ በדድנግ የሕግ በֶይነُን የנדጋገጥ ግዴٍ አֳበُ፡፡ ይֱ
דንኛው וዳኛ የዳኝነًን ת ףםያከናውን ֵףאበُ የגገוֹውና ֵـግብנው
የגገ ֱץא וֹነው፡፡ በـጨ ועדዳኛ አንድን ጉዳይ תወስን የגፈףው ነገא ץኖץ
የֳበُו፡፡

የሕግ በֶይነُን ከנדጋገጥና ከדስፈን ውጪ ֶַ የֳـየ ጥቅו

ֳאףדድ የֲא אבּን የֳበُו፡፡ አንድ ፀּፊ ይሔን በֳאـከ ـእንደגከֳـው
በጥ סሁኔٍ አስושׂጦָٍ፡፡
“The judge should decide cases solely based on the
law and the facts that are applicable without regard to
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political or popular pressure,… fear of intimidation or
special interests.”
በֶַ በኩָ ግֶዊ ነፃነُ ከዳኞ٤  ףםዘאን ዋስُና፣ ֶאָו፣ ሹُא፣ እድገُ፣
ዝውውץ፣ የዲתፕֵን እוץጃ፣ ከרד ףםናበُ እና ከክፍያ ጋ ץየـያያዘ ነው፡፡
ፕצፌזְך ץרን  ُעֹُלግֶዊ ነጻነُ እንደከגከֳـው ገָጾָٍ፡By personal independence of judges is to mean the enjoyment
by individual judges of judicial terms of office and tenure free
from the undue or improper influence and control of the political
branches.
የዳኞ٤ን የ ףםዘאን ከሕግ አስፈጻגው ወይ וሕግ አውጪው ፍֶጎُ ֶይ
እንዲד ُנראድנግ ከዳኝነُ ነጻነُ  ֱץאጋ ץየגጋጭ ነው፡፡ዳኛ የנשׂበֳُን
ጉዳይ በፍ פነገץ፣ דስנጃና አግוֹብነُ ካֳው ֱግ ֶይ ብ٢ אـስ ِץእንዲወስን
ሁኔٍዎ٤ ሁִ אא٢ُْ አֳْוֹው፡፡ ከዚֱ ውስጥ የዳኞ٤ ግֶዊ ነፃነُ ዋስُና
እንዲኖנው דድנግ አንÆ ነው፡፡ ግֶዊ ነጻነُ የዳኞ٤ የ ףםዘאን ከַֹ٤
የאንግስُ አካֶُ አֳአግוֹብ ـጽእኖና שּׁጥጥ ץነፃ እንዲֲን የגጠይቅ ነው፡፡
የዳኞ٤ ֶאָו፣ ሹُא፣ ዕድገُ፣ ዝውውץ፣ የ ףםዘאን፣ ዲתፕֵን፣ ከףם
רדናበُ ץםዓُ እና ַֹ٤ ሁִ የሕግ ጥበቃ ֵደנግֶْው እንደגገוֹ፡፡ የዳኝነُ
ነፃነُ  ֱץאይጠይቃָ፡፡ አንድ ዕጩ ዳኛ እንዴُ እንደָאֳאגና ֳሹُא
ֵያበ שּׁየג٤ִ אስፈِץ٤ וን እንደֲኑ፣ גשׁው አካָ דን እንደֲነ፣ የሹًא
ዘאን ֳוን ያֱָ ጊዜ እንደֲነ፣ ዳኛው ከـሾ אበኋֶ ዕድገًና ዝውው סበוን
אስፈ ُץእንደגከናወን የዲתፕֵን እוץጃ ץםዓُ፣ ከֵ ףםያרናብً የג٤ִ
וክንያِ٤ንና ַֹ٤ ነጥቦ٤ን የגደነግግ ግָጽ ሕግ אኖ ץአֳበُ፡፡

1.2.2. ውስጣዊ ነፃነት
ውስጣዊ ነጻነት በቅርብ ጊዜ ወዲህ ትኩረት Eያገኘ የመጣ የዳኝነት ነጻነት ሌላው
ገጽታ ነው፡፡ ውስጣዊ ነጻነት ዳኛ የቀረበለትን ጉዳይ ሲወስን ከበላይ Aለቃ፣ ከበላይ
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ፍ/ቤቶች Eርከን ከሚገኙ ዳኞችና Aብረው ከሚሰሩት የሥራ ባልደረቦቹ AለAግባብ
ተጽEኖና ግፊት ነጻ መሆንን የሚመለከት ነው፡፡
ውሳኔያዊ ነጻነትን Eንውን ለማድረግ ውስጣዊ ነጻነትንን መረጋገጥ Aለበት፡፡ ችሎትን
በAግባቡ ለመምራት፣ ፍሬ ነገሮችን Eና Aግባብነት ያለውን ህግ ለይቶ ተገቢውን ውሳኔ
Eንዲሰጥ ዳኛው ከበላይ Aለቆቹ፣ Aብረውት ከሚሠሩ ዳኞች AለAግባብ ተፅEኖና ግፊት
ነጻ መሆን Aለበት፡፡ የነፃነቱ ሥፋት ግን የተለያየ ሊሆን ይችላል፡፡ Aንድ ዳኛ ብቻ
በሚሰየምበት

ችሎት

የዳኝነት

ተግባሩ

በችሎቱ

ለተሰየመው

ዳኛ

የተተወ ነው፡፡

በተመሳሳይ Eርከን ላይ የሚገኝ ማንኛውም ዳኛ ወይም የበላይ Aለቃ ዳኛው የያዘውን
ጉዳይ Aስመልክቶ መመሪያ ወይም ተጽኖ Eንዲያሳድር መፍቀድ የለበትም፡፡
የሥራ ባልደረቦችና የበላይ Aለቃ

የዳኛው

ዳኛው በተወሰነ መንገድ ጉዳይ Eንዲወስን ማግባባት

የለባቸውም፡፡ በስነ ስርዓት ጉዳዮች ላይ የሚሰጡ ብይኖች ወይም ትEዛዞች ወይም
ውሳኔዎች በችሎቱ የተሰየመወ ዳኛ መሆን Aለባቸው፡፡
ከAንድ ዳኛ በላይ በሚሰየመበት ችሎት Eያንዳንዱ ዳኛ ሰብሳቢም ይሁን የግራ ወይም
የቀኝ ዳኛ በሚቀርበው ጉዳይ የራሱን Aቋም የማራማድ ነፃነት Aለው፡፡ በውይይት ጊዜም
ሆነ በውሳኔ Aሰጣጡ ሂደት Eያንዳንዱ ዳኛ ፍሬ ነገሮችን Aግባብነት ያለውን ሕግ
በተረዳው

መንገድ

ያለውን

ሐሳብ

የማንፀባረቅና

በAብላጫው

ውሳኔ

ሐሳብም

ካልተስማማ የሐሳብ ልዩነቱነ የማስፈር ነጻነት ሊኖረው ይገባል፡፡
በተጨማሪም Aንድ ወይም ከAንድ በላይ የሆኑ ዳኞች የሚሰየምበት ችሎት ዳኞች
ከAለቆቻቸውና ከበላዮቻቸው AለAግባብ ተጽEኖ Eና ቁጥጥር ነጻ መሆን Aለባቸው፡፡
የፍ/ቤቶች ፕሬዚዳንቶች፣ ሰብሳቢ ዳኞችና በላይኛው ፍ/ቤት Eርከን የሚገኙ ዳኞች
ሌሎች ዳኞች Aንድን ጉዳይ ራሳቸው በሚፈለጉት መንገድ Eንዲወስኑ ተጽEኖ ማድረግ
የለባቸውም፡፡
በመጨረሻም

በዳኞች

ላይ

የሚደረግ

Aስተዳደራዊ

ቁጥጥር፣

የጉዳዮች

Aያያዝ

የሚመለከቱ Aስተዳደራዊ መመሪያዎች ውስጣዊ የዳኝነት ነፃነት ጋር የማይጋጩ
መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል፡፡
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1.2.3. ተቋማዊ ነፃነት
የመንግስት ሥልጣንን በሦስት ማለትም ሕግ Aውጪ፣ ህግ Aስፈጻሚና ህግ
ተርጓሚ ብሎ መከፋፈል የተለመደ ነው፡፡ ፍ/ቤቶች ህግ ተርጓሚ Aካል ናቸው፡፡
የፍ/ቤቶች ተቋማዊ ነፃነትም ከዚሁ የመንግስት ሥልጣን ክፍፍል ጋር የተያያዘ
ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር Aንድ ሙሑር ተቋማዊ ነፃነትን Eንደሚከተለው በጥሩ ሁኔታ
ገልጾታል፡Institutional independence of the judiciary means
that the judiciary is not subject to pressure from
either the executive or legislature and is not
subordinate to either of them particularly in the
area of administration of courts.
ከዚֱ አገֳֶፅ እንደוንנዳው דהּـዊ ነፃነُ ፍ/ቤُን እንደ מስـኛ የאንግስُ አካָ
והּהּאና אኖץን ብ٢ የֳאגከُ ሳይֲን ከሕግ አውጪና ከሕግ Aስፈጻሚው ተፅEኖ
በተለይም ፍ/ቤትን ማስተዳደር በተመለከተ ነፃ መሆኑን የሚጠይቅ ነው፡፡ በሌላ Aነጋገር
ተቋማዊ ነፃነት ፍ/ቤት Eንደ ተቋም ከሕግ Aውጪውና ከሕግ Aስፈጻሚው Aካል ተፅEኖ
ነፃ ሆኖ የራሱን የውስጥ ጉዳይ ለመወሰን ያለውን ነፃነት የሚመለከት ነው፡፡
የፍ/ቤት የማስተዳደር ነፃነትም ሁሉት Aብይ ክፍሎች Aሉት፡፡ Eነሱም ዳኞችና ድጋፍ
ሰጪ ሰራተኞን የማስተዳደር ነፃነትና የፋይናንስ ወይም የበጀት ነፃነት ናቸው፡፡ ዳኞችን
የማስተዳደር ነፃነት የዳኞች ምልመላ፣ ሹመት፣ ዝውውር፣ Eድገት፣ ዲሲፕሊን፣ ከሥራ
ማሰናበት፣

ደሞዝና

ሌሎች

መቅጠርና

ማሰናበት

በተመለከተ

ፍ/ቤት

Aንድ

ተቋም

የፋይናንስ

ወይም

በጀት

Aስተዳደር

የሚመለከት

ነው፡፡

ጥቅማ

ጥቅሞችና

Eንዲሁም

ድጋፍ

ሊኖረው
ነፃነት

ሰጪ

ሰራተኞችን

የሚችለውን
ደግሞ

ነፃነት

ፍ/ቤቶች

የሚያስፈልጋቸውን በጀት መጠን ግምት Aዘጋጅተው ለሚመለከተው Aካል Eንዲፀድቅ
ማቅረብና በጀቱም ከፀደቀ በኋላ ከሥራ Aስፈጻሚው Aካል ጣልቃ ገብነት ውጪ በጀቱን
የማስተዳደር ነፃነትን የሚያጠቃልል ነው፡፡
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ከፍ/ቤቶች ተቋማዊ ነፃነት ጋር የሚነሳው ጥያቄ ፍ/ቤቶችን ማን ያስተዳድር የሚለው ነው፡፡
የፍ/ቤቶች የማስተዳደር ኃላፊነትን በተመለከተ የተለያዩ ሞዴሎች Aሉ፡፡ Eንደ ፕሮፌሰር
ሼሞን ሼቲሪት Aራት Aይነት የፍ/ቤት Aስተዳደር ሞዴሎች Aሉ፡፡
Aንደኛው the exclusive judicial responsibility model የֳוֹגው ነው፡፡ በዚֱ זዴָ
ፍ/ቤُን የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ  ִבበֳ ִבፍ/ቤُ የــው ነው፡፡ ይֱ זዴָ ሁֳُ
ንዑስ זዴֹ٤ አִُ፡፡ አንደኛው individual זዴָ ֲתን በዚֱ ንዑስ זዴָ ፍ/ቤُን
የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ ֳአንድ ዳኛ የــወ ነው፡፡ ֳוሳַ ኒዮץክ َُר፡፡ሁֳـኛው
collective זዴָ ֲתን በዚֱ ንዑስ זዴָ ፍ/ቤُ የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ ከፍ/ቤُ
ـውጣِ ֳ אהּהּـአካָ የרגጥ ነው፡፡ ֳוሳַ የአעהካን ፌደ ָףፍ/ቤُ፣ ጣֵያንና
ፖًץጋָን אጥשׂስ ይ٢ֶָ፡፡
ሁለተኛው the exclusive executive responsibility model የֳוֹגው ነው፡፡ ይֱ
זዴָ የአንደኛው ـቃףኒ ነው፡፡ በዚֱ ሁֳـኛው זዴָ ፍ/ቤُን የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ
ֳሕግ አስፈጻגው አካָ ነው፡፡ ֳוሳַ ኖץዋይና ኦስُעያን אጥשׂስ ይ٢ֶָ፡፡
מስـኛው זዴָ a shared executive judicial model የֳוֹגው ነው፡፡ በዚֱ זዴָ
 ُנראፍ/ቤُን የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ በሕግ አስፈጻגውና በፍ/ቤُ የـከፋፈֳ ነው፡፡
በዚֱ זዴָ  ُנראየדስـዳደ ס٪ֶፊነُ ክፍፍָ በጎንዮֲֵ ֹּלን ይ٤ֶָ፡፡ ֳוሳַጀאץንና

ካናዳ

የֶይኛዎ٠ን

ፍ/ቤُ

የדስـዳደץ

٪ֶፊነُ

የፍ/ቤِ٤

ֲתን

የበٍ٤ኞ٠ን ፍ/ቤِ٤ የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ ደግ זየሕግ አስፈጻגው ነው፡፡
አـףኛው זዴָ a multi-branch responsibility model የሚባለው ሲሆን በዚህ
ሞዴል መሰረት ፍ/ቤትን የማስተዳደር ኃላፊነት ከፍ/ቤትና ከሌሎች ከሦስቱም የመንግስት
Aካላት ማለትም ከሕግ Aውጪ ወይም/Eና ሕግ Aስፈጻሚና Eንዲሁም ከሌላ Aካል ለምሳሌ
ከጠበቆች ማህበር ወይም ከሌሎች ሕብረተሰብ ክፍል የተወከሉ ሰዎች ለተውጣጣ Aካል
የተሰጠ ነው፡፡ ይህ Aካል ቦርድ፣ኮሚሽን፣ ኮንፍረንስ፣ የዳኞች ጉባኤ ተብሎ በተለያየ ስም
ይጠራል፡፡ ለምሳሌ፡- ከላቲን Aሜሪካ ሀገሮች Aርጀቲና ብራዚል ከምEራብ Aውሮፓ ደግሞ
ስፔንና ጣሊያንን መጥቀስ ይቻላል፡፡ በምEራብ Aውሮፓ ሐገሮች የዳኞች ጉባኤ ሕግ
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Aስፈጻሚው በፍ/ቤቶች ላይ ያለውን ሥልጣን ለመገደብ የተቋቋመ ነው፡፡ በዚሁ መሰረት
የዳኞች ሹመት፣ Eድገትን ሥልጣን ከሕግ Aስፈጻሚው ውጪ በማድረግ ራሱን ለቻለ
ተቋም Eንዲሰጥ ተደርጓል፡፡
ሐገሮች የራሳቸው ልዩ ሁኔታ ያላቸውን የሕግ ስርዓትና ታሪክ ላይ በመመስረት ከላይ
የተጠቀሱትን Aንዱን ወይም ሁለቱን በማጣመር ወይም ሌሎች ተመሳሳይነት ያላቸው
ሞዴሎችን ሊመርጡ ይችላሉ፡፡ ሆኖም ግን የሞዴሎቹ ምርጫ ፍ/ቤቶች ሊኖራቸው
በሚችለው ነጻነት ላይ የራሱን Aሉታዊ ወይም Aውንታዊ ተጽኖ ሊኖረው ይችላል፡፡
በተጨማሪም የዳኝነት ተቋማዊ ነፃነትን ለመጠበቅ ሌሎች ሊተገበሩ የሚገባቸው መሰረታዊ
መርሆች Aሉ፡፡ ከEነዚህ ውስጥ ከመደበኛ ፍ/ቤት ውጪ ጊዜያዊ ፍ/ቤቶችን ማቋቋምን
የሚከለከል መርህ (the principle against ad hoc courts) እና ከውሳኔ በኋֶ ያֳ
የዳኝነُ ነፃነُ ( ֱץאthe principle of post-decisional independence) ֵጠቅש
የג٤ִ ናْው፡፡ ከውሳኔ በኋֶ ያֳ የዳኝነُ ነፃነُ  ֱץאበሶስً וየאንግስُ አካֶُ
אካከָ ያֳ የָםጣን ክፍፍָን  ُנראበדድנግ የሕግ አስፈፃ גአካָ የፍץድ ቤُ
ውሳኔን የאፈፀ וግዴٍና በፍץድ አፈፃፀ וሒደُ ֶይ וን וአይነُ ראናክָ
እንዳይፈጥ ץግዴٍ የגጥָ  ֱץאነው፡፡

1.3. የዳኝነት ነፃነት ለምን;
ነጻ የሆነ ፍ/ቤት የሕግ በላይነት መሰረታዊ ገፅታና

ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መኖር

ቅድመ ሁኔታ ነው፡፡ የዲሞክራሳያዊ ሥርዓት ዋነኛው ባሕሪ ደግሞ የሰብAዊ መብቶች
መከበርና መረጋገጥ ነው፡፡ መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች በሕገ-መንግስት ወይም በሌላ
ሕግ መደንገጋቸው ብቻ በራሱ ለመብቶች መረጋገጥ ዋስትና ሊሆን Aይችልም፡፡ Eነዚህ
መብቶች Eውን ይሆኑ ዘንድ ነፃ ፍ/ቤት መኖር Aለበት፡፡ ነፃነት የሌለው ፍ/ቤት
የሰዎችን መሰረታዊ ሰብAዊ መብቶች Eንዲረጋገጥ ሊያደርግ Aይችልም፡፡
በዜጎችና

በመንግስት

Eንዲሁም

በሰዎች

መካከል

ባሉ

ግንኙነት

ሳቢያ

የሚነሱ

የፍትሐብሔር ወይም ወንጀል ክርክሮችን ገለልተኛና ነፃ ሆኖ Eልባት ሊሰጥ የሚችል
ፍ/ቤት በሌለበት የሕግ በላይነት ሊረጋገጥ Aይችልም፡፡ የሕግ በላይነት ባልተረጋገጠበት
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ሁኔታ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ Eና መልካም Aስተዳደር Eውን ሊሆኑ
Aይችሉም፡፡ ሰላምና ዘለቄታዊነት ያለው ልማትም ዋስትና Aይኖረውም፡፡ ይሔን ስቴፈን
ጂ. ብሌየር፡
Judicial independence is a means toward a strong
judicial institution. Strong judicial institution is a
means toward securing the basic goals of people:
human liberty and a reasonable level of prosperity.
በ ֳُדበُክክָ አስושׂጦָٍ፡፡
የዳኝነُ ነፃነُ ֳኢንስُאንُና ֳኢኮኖ גእድገُ  ُנראነው፡፡ ሕዝשּና
ֳּוֹብً በፍ/ቤِ٤ና በዳኞ٤ ֶይ እוነُ እንዲኖנው በአንድ ሀገ ץውስጥ የዳኝነُ
ነፃነُ אስፈንና נאጋገጥ ወሳኝ ነው፡፡ ስֳዚֱ ֳרዳኝነُ ነፃነُ አስፈֶጊነُ ֶይ
וን וክץክ ץየֳו፡፡ ጥያቄው ያֳው የዳኝነُ ነፃነُ ስፋُና (extent) እና ـግףוֹዊ
አፈጻጸֶ בይ ነው፡፡

የאወያያ ጥያቄዎ٤
1. የዳኝነُ ነፃነُ ٍנראዊ ዓֶ דምንድነው;
2. በውሳኔያዊ ነጻነትና ግላዊ ነፃነት መካከል ያለው ግንኙነት ምንድነው;
3. የዳኞችን የሥራ ዘመን Eንዴት ዋስُና እንዲኖנው דድנግ ይ٢ֶָ?
4. በውሳኔያዊ ነፃነትና ውስጣዊ ነፃነት መካከል ያለው ተመሳሳይነትና ልዩነት
ምንድንነው;
5. የተቋማዊ ነፃነት ዋና Aላማው ምንድንነው;
6. በተቋማዊ ነፃነትና በሌሎች የዳኝነት ነፃነት ግፅታዎች መካከል ያለው ግንኙነት
Eንዴት ይገለፃል;
7. ፍ/ቤትን የማስተዳደር ኃላፊነት በተመለከተ የተለያዩ ሞዴሎች Eንዳሉ ከላይ
ተመልክቷል፡፡ የEንያንዳንዱ ሞዴል ጠንካራን ደካማ ጎኖች ምንድን ናቸው;
Aንድ በAንድ ውይይት ይደረግበት፡፡
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1.4. የዳኝነُ ነፃነُ  ֱץאበኢ.ፌ.ድ.א עንግስُ፡- ከአֳ וአשׂፍ
ዝቅـኛ אאዘኛዎ٤ ከአንዳንድ ּገצ٤ ָוድ አንጻץ
1.4.1 אግתּያ
שׂደ ָת וእንደـጠרשׂው የዳኝነُ ነጻነُ በአֳ וአשׂፍ ደנጃ ከፍـኛ וֹשׂـይነُና
ُኩ ُנያገኛ  ֱץאነው፡፡ ስֳአስፈֶጊነً አֳ וአשׂፍ אግ( ُוֹוֹglobal
consensus) אኖסን የֳـያዩ አֳ וአשׂፍ፣ ሀጉףዊና ብሔףዊ የሕግ רነዶ٤ን
דየً በ שּׂነው፡፡
በֶַ በኩָ በሀገצ٤ אካከָ ֳוֹው የፖֳٌካ፣ የሕግና የኢኮኖָ גዩነِ٤ የץאሁ
ይዘُና ـግףוֹዊ አፈጻጸ וደנጃ ይֳያያָ፡፡ የፍ/ቤِ٤ ነፃነُ ደנጃና ስፋُ ከሀገץ
ሀገ ץይֳያያָ፡፡

የዳኝነُ ነፃነُን ֳנדጋገጥ ሀገצ٤ የגከ ִُـስָُ እንዲሁ

የֳـያየ ነው፡፡ ይֱ  ֳُדግን በአֳ וአשׂፍ ደנጃ ይብዛ וይነስ וየጋא ףግُוֹוֹ
የـደْוֹרנው የዳኝነُ ነፃነُ ٍנראዊ ֲץא٤ና אאዘኛዎ٤ የֳִُד ו
አይደֳו፡፡ የוֹـበא ُסንግስٍُ የፍ/ቤُ ነፃነُ ֲץא٤ שּׂנቅ (The United
Nation’s Draft Principles on the Independence of the Judiciary( (1981)
በאግתּያው ውስጥ ይְን ፡“Notwithstanding the diversities of political
systems and legal mechanism in different
countries there is a basic and substantial
consensus on the principles and minimum
standards relating to the independence of
justice

in

the

constitutions

and

legal

systems of the world”. በ ֳُדገָጾָٍ፡፡
በዚֱ አገֳֶጽ  ُנראበሀገצ٤ אካከָ የፖֳٌካና የሕግ ץםዓُ ָዩነِ٤
እንደـጠበֲ שּׁነው ስֳ ዳኝነُ ነፃነُ ֱץאና ዝቅـኛ אאዘኛዎ٤ ٍנראዊ የֲነ
אግُוֹוֹ

አֳ፡፡

እነዚֱ

የዳኝነُ

ነጻነُ

ٍנראዊ

ֲץא٤ና

אאዘኛዎ٤

በגከ ִُـአֳ וአשׂፋዊ ይዘُ ֶْוֹው רነዶ٤ ውስጥ ـካـው ይገኛִ፡፡
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1. የוֹـበא ُסንግስٍُ የፍ/ቤُ ነጻነُ ֲץא٤ שּׂנቅ (The United
Nations Draft Principles on the Independence of the Judiciary)
(1981)
2. የአֳ וአשׂፍ ጠበבּ٤ ֱדበ ץየዳኝነُ ነፃነُ ዝቅـኛ אאዘኛዎ٤ (The
International Bar Association and Minimum Standards of Judicial
Independence) (1982) (“New Delhi Standards”)
3. የזንَעያָ ጀስٌስ ነፃነُ ሁִ አשׂፍ אግֳጫ (The Montreal Universal
Declaration on the Independence of Justice) (1983)

(“Universal

Declaration”)
4. የוֹـበא ُסንግስٍُ የፍ/ቤُ ነፃነُ ٍנראዊ ֲץא٤ (The United
Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary)
5. የፍ/ቤُ ነፃነُና ገֳָـኝነُ ሁִ አשׂፍ אግֳጫ שּׂנቅ (Draft Universal
Declaration

on

the

Independence

and

Impartiality

of

the

Judiciary) (1989)
የዳኝነُ ነፃነُ אስፈኑን ֳנדጋገጥ የנגዱ אስፈِץ٤ በእነዚֱ רነዶ٤ ውስጥ
ـካـው ይገኛִ፡፡ እነዚֱ רነዶ٤ የአስገዳጅነُ וֹ עֱוֹይኖْףው וየዳኝነُን ነፃነُን
ֳדስፈን ֵወስዱ የגገْוֹውን እוץጃዎ٤ ወይ וሀገצ٤ ֵከ ִُـየגገْוֹው
ָِם٤ን የגጠ בשּׁበֲאናْው ጠٍْגשׂው የጎֶ ነው፡፡

በـጨועד

የፍ/ቤِ٤ ָךָךדያ ፕצግ וףእየـገበ סያִ ሀገצ٤ የָךָךדያ ፕצግْדףውን
ውጤٍדነُ ֳאאዘን אስፈِץ٤ እየـጠבשׂበُ ይገኛִ፡፡
በዚֱ ጽሁፍ וበኢ.ፌ.ድ.ץם עዓא ـንግስُ የዳኝነُ ነጻነُ ـ ֱץאግףוֹዊ
ֳדድנግ የـወרዱُ ወይ וእየـወרዱ ያִُ እוץጃዎ٤ וን እንደאגስִ
ُክክֳኛውን ግንዛቤ ֳאጨበጥ ከֶይ በـጠר ُששׂነዶ٤ ውስጥ የאשׂـጡ
אስፈِץ٤ ֶይ የוን ُנראይֲናָ፡፡
በእነዚֱ רነዶ٤ ውስጥ የـካ ًُـአֳ וአשׂፍ የዳኝነُ ነፃነُ ዝቅـኛ אאዘኛዎ٤
የ ףםዋስُና፣ በ שּׂክፍያ እና ሕገאንግስٍዊ ጥበቃ፣ የፍּُብሔ ץኢבኒٌ፣
የውሳኔ አרጣጥና ሂደُ ከበֶይ አֳבּ٤ ጣָቃ ገብነُ ነፃ ֲאን፣ የፍץድ ቤُን ውሳኔ
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በדስፈፀ וበኩָ የሕግ አስፈጻ גእገዛ፣ ወደኋֶ ָאـሶ የ ףרגሕግ አֳאኖץ፣
ግָጽ የֲነ የםነ וግ ץוֹደንብ፣ አስـዳደףዊ ነጻነُ፣ ዝውውץ፣ ግָጽና ـጨוֹጭ
የእድገُ אאዘኛዎ٤ እና ַֹ٤ וይገኙበָٍ፡፡ ֲኖ וግን ሁִንאא וዘኛዎ٤
በዚֱ ጽሑፍ דቅנብ ስֳדይ٢ָ በሀገף٤ን የዳኝነُ ነፃነُን ከדስፈን አኳያ የበֳጠ
አግוֹብነُ ֵኖْףው የג٤ִُን የሕግ ዋስُና፣ አስـዳደףዊ ነፃነُ፣ የዳኞ٤
ֶאָוና አושׁשׁ፣ የ ףםዘאን ዋስُና፣ በ שּׂክፍያ፣ የዲתፕֵንና ከስרד ףናበُ
ץםዓُ ብ٢ የוንֳאከُ ይֲናָ፡፡

1.4.2. የሕግ ዋስُና
የዳኝነُ ነፃነُ ֳדስፈን በאጀעאያ אወרድ ያֳበُ እוץጃ ֳዳኝነُ
ነጻነُ የሕግ ጥበቃ דድנግ ነው፡፡ የוֹـበא ُסንግስٍُ የፍ/ቤُ ነጻነُ ٍנראዊ
ֲץא٤ ሀገצ٤ የዳኝነُ ነፃነُን ֳדስፈን ֳዳኝነُ ነጻነُ ሕጋዊ ጥበቃ דድנግ
እንዳֳْוֹው ይደነግጋָ፡፡ ይֱ וበרነዱ አንשׂጽ 1  ץםእንደגከֳـው ושׂـጧָ፡
The independence of the judiciary should be guaranteed by state
and enshrined in the Constitution and the law of the country.
በዚֱ አገֳֶጽ  ُנראየዳኝነُ ነፃነُ በאንግስُ ዋስُና ֵኖנው ይገָוֹ፡፡ የዳኝነُ
ነፃነُ  וֱץאበሀገ ًעሕገאንግስُ ወይ וበሀገ ًעሕግ ውስጥֵ וካ ُـይገָוֹ፡፡
ብዙዎ٠ ሀገצ٤ ֳዳኝነُ ነፃነُ  ֱץאሕገאንግስٍዊ እውቅናና ጥበቃ አድנገዋָ፡፤
በዚሁ  ُנראየዳኞ٤ የ ףםዘאን ዋስُና፣ ሹُא፣ ከרא ףםናበُ፣ ደזዝና
ַֹ٤ ጉዳዮ٤ በሕገ אንግስٍْው ውስጥ እንዲካ ًـአድנገዋָ፡፡ ֳዚֱו
የአውስֵُףያ፣ ብףዚָ፣ ዩጋንዳ፣ ፈנንሳይ፣ ጀץאንና የቤָጀ וሕገ-אንግስُ
ֳוሳַ אጥשׂስ ይ٢ֶָ፡፡ አንዳንድ ּገצ٤ ደግ זወደ ዝץዝ ץሳይገ שּየዳኝነُ
ነፃነُ אከበסን ብ٢ ይገָጻִ፡፡ ይֱ አይነُ ጥበቃ በֶַ ሕግ אደገፍን ይጠይቃָ፡፡
በአጠቃֶይ የዳኝነُ ነጻነُን ֳדስፈን የዳኝነُ ነጻነُ ገፅٍዎ٤ ሕጋዊ ጥበቃ
ֵደנግֶْው ይገָוֹ፡፡ እነዚֱ የዳኝነُ ነጻነُ ገፅٍዎ٤ שׂደ ָת וበـጠ ששׂአֳו
አשׂፍ רነዶ٤ እውቅና ّْרـዋָ፡፡ ֳוሳַ ውሳኔያዊ ነፃነُን በֳאـከ ـየוֹـበُס
אንግስٍُ የፍ/ቤُ ነፃነُ ٍנראዊ ֲץא٤ እንደגከֳـው አስושׂጦָٍ፡፡
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The Judiciary shall decide matters before them
impartially on the basis of facts and in accordance
with the law, with out any restrictions, improper
influences,

inducements,

pressures,

threats

of

interferences, direct or indirect form any quarter or
for any reason..
ከዚֱ נאዳُ እንደג٢ֳው ዳኞ٤ የנשׂበֶْውን ጉዳይ תወስኑ ገֳָـኛ በֲאን
ካֳוንו

ውስንነُ፣

አֳአግוֹብ

ـፅእኖ፣

דስፈُףף፣

ጫናና

ጣָቃ

ገብነُ

በנשׂበֶْው ፍ פነገץና דስנጃ ብ٢ ውሳኔ אስጠُ እንዳֳْוֹው የዳኝነُ ነፃነُ ֱץא
አጥብ בּይጠይቃָ፡፡ በዳኝነُ ነፃነُ  ֱץאውስጥ ውሳኔያዊ ነፃነُ ָשּׁፍ ቦٍ አֳው፡፡

Decisional independence is sine qua of the judicial function. ካֳውሳኔያዊ
ነፃነُ የዳኝነُ ነፃነُ ץُ ֱץאጉ וአָ וֹነው፡፡

የאወያያ ጥያቄዎ٤
1. በኢ. ፌ.ድ. עሕገ-אንግስٍዊ ץםዓُ ֳዳኝነُ ነጻነُ ሁִ וገጽٍዎ٤
ሕጋዊ ጥበቃ ـደץጓָ? ـደץጓָ የ ָוֹגከֲነ እያንዳንዱን የዳኝነُ ነፃነُ
ገጽٍዎ٤ን ֳדጠናከ ץበሕግאንግስً

የـወרዱ እוץጃዎ٤ וን וን

እንደֲኑ አንድ በአንድ ውይይُ ይደנግበُ፡፡
2. የዳኝነُ ነፃነُን ሕጋዊ ጥበቃ በדድנግ አኳያ በኢ.ፊ.ድ.ֱ עገ אንግُםና
ከክָָ אንግስٍُ ֱገאንግስُ אካከָ ያֳው ግንኙነُ እንዴُ ይገֳጻָ?
3. የዳኝነُን ነጻነُ ד ֱץאክበץና דስከበ ץየדን ٪ֶፊነُ ነው?

1.4.3. አስـዳደףዊ ነጻነُ
አስـዳደףዊ ነጻነُ ፍ/ቤُ እንደ  והּـዳኞ٤ና ድጋፍ רጪ ـףרኞ٤ን
እንዲሁ וበጀُን በדስـዳደנ ץገድ ያֳውን ነጻነُ በዋነኝነُ እንደֳאגከـ
שׂደָאـ ָת וክָّ፡፡
1.4.3.1. ዳኞ٤ና ድጋፍ רጪ ـףרኞ٤ን የדስـዳደ ץነጻነُ
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እንደ አֳ וአשׂፍ የዳኝነُ ነጻነُ ዝቅـኛ אאዘኛዎ٤ ፍ/ቤُ የדስـዳደ ץዋናው
٪ֶፊነُ ድጋፍ רጪ ـףרኞ٤ን ጨֳ צוፍ/ቤُ ወይ וከፍ/ቤُና ከַֹ٤
አካֶِ٤ ֳـውጣጣ አካָ אስጠُ አֳበُ፡፡ በዚֱ አካָ ውስጥ ከፍ/ቤُ የגወከִ
רዎ٤ አብֶጫውን שּׁጥא ץያዝ አֳْוֹው፡፡ በዚֱ אאዘኛ  ُנראየዳኞ٤
ֶאָו፣ ሹُא፣ ዝውውץ፣ እድገُ፣ ዲתፕֵን፣ ከרד ףםናበُ እንዲሁ וድጋፍ
רጪ ـףרኞ٤ን אቅጠץና ከרא ףםናበُ ከሕግ አስፈጻגው አካָ ውጪ ֲאን
አֳበُ፡፡
በֶַ በኩָ የבּየ የዲזክעٍ תףክና ָוድ ֶْוֹው ּገצ٤ የዳኞ٤ ሹُאና
ዕድገُ ከፍ/ቤُ ውጪ በֲነ አካָ እንዲከናወን ֲאኑ ከዳኝነُ ነፃነُ  ֱץאጋץ
እንደדይጋጭ በአֳ וአשׂፍ ጠበבּ٤ ֱדበ ץዝቅـኛ የዳኝነُ ነፃነُ אאዘኛ ውስጥ
ָאـክָّ፡፡ ይֱ  ֳُדግን የዲזክָוֹ ֱָוֹ תףዳበْוֹנው ּገצ٤ ַֹ٤
የאንግስُ አካֶِ٤ በፍֱُ አስـዳደ ץውስጥ አይሳـፍ ֳُד וአይደֳו፡፡ በፍֱُ
አስـዳደ ץውስጥ የאንግስُ አካֶُን ـሳُፎ דስወገድ አይ٢ָו፡፡ ֲኖ וግን
የዳኝነُ ነፃነُን ֳאጠበቅ የፍ/ቤُን የውስጥ ጉዳይ በֳאـከ ـየሕግ አስፈጻגው
ወይ וየሕግ አውጪው አካָ ـሳُፎ የאንግስُ ስץዓً የግድ በֶْגው ጉዳዮ٤
ֶይ ብ٢ የـገደበ ֲאን አֳበُ፡፡ ֳዚֱ וየዳኞ٤ን ሹُאና ከרד ףםናበُ
እንዲሁ וበጀُን דፅደቅ እንደוሳַ אጥשׂስ ይ٢ֶָ፡፡
ፍ/ቤُን የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ በֳאـከ ـየֳـያዩ זዴֹ٤ እንደִና የּገצ٤ו
ָוድ የֳـያየ ֲאኑን שׂደ ָת וተገልጿል፡፡ ከـገֳጹُ זዴֹ٤ ውስጥ a multibranch responsibility זዴָ ـብֹ የגጠףው በብዙ ּገצ٤ וֹשׂـይነُ እያገኘ
የאጣና በአֳ וአשׂፍ የዳኝነُ ነፃነُ ዝቅـኛ אאዘኛ רነዶ٤ וየـገֳፀ ነው፡፡
שׂደ ָת וእንደـጠרשׂው a multi-branch responsibility model ፍ/ቤُ
የדስـዳደ ץ٪ֶፊነُ ֳፍ/ቤُ ብ٢ ወይֳ וሕግ አስፈጻגው ብ٢ የרـጠ ሳይֲን
ከፍ/ቤُና ከאንግስُ አካֶُ እንዲሁ וእንደ ሁኔٍው ከֶַ የሕብרـנብ ክፍֹ٤
የـውጣጡ רዎ٤ በ אהּהּـአካָ የרـጠ ነው፡፡ እንደአֳ וአשׂፍ ዝቅـኛ אስፈُץ
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 ُנראበዚֱ አካָ ውስጥ ከፍ/ቤُ የגወከִ רዎ٤ አብֶጫውን שּׁጥא ץያዝ
አֳْוֹው፡፡
የኢ.ፊ.ድ. עሕገאንግ ُםየፍ/ቤِ٤ን דהּـዊ ነፃነُን እውን ֳדድנግ ፍ/ቤِ٤
የውስጥ ጉዳያْውን በאወרን נገድ ያֶْውን ነጻነُ ֳנדጋገጥ በֳـይ וየዳኞ٤ን
ֶאָו፣ ዝውውץ፣ የዲתፕֵን፣ እוץጃን በֳאـከ ـየዳኞ٤ አስـዳደ ץጉוֹኤ
٪ֶፊነُ ֲאኑን በግָጽ አስושׂጧָ፡፡
የֱገ-אንግስًን

ድንጋጌ

ـግףוֹዊ

ֳדድנግ

በፌዴָףና

በክָֹ٤

የዳኞ٤

አስـዳደ ץጉוֹኤ אשּׁהּـዋָ፡፡ ከፌዴָףና ከክָָ የዳኞ٤ አስـዳደ ץጉוֹኤ
גהּהּדያ አዋጆ٤ נאዳُ እንደג٢ֳው የጉוֹኤው አֹוֹ٤ שּׁጥ ץየֳـያየ ነው፡፡
ֳוሳַ

በፌዴָף

ዘጠኝ፣

በُግףይ

17፣

በኦגצያ

9፣

በደשּብ

ብሔץ

ብሔרנቦ٤ና ሕዝቦ٤ ክָָ 11፣ በጋוቤֶ 16፣ በአ(ףדየክָָ ጉוֹኤ) 12 ናْው፡፡
የጉוֹኤው አֹוֹ٤ רብጥ וץእንዲሁ ይֳያያָ፡፡ በፌዴ ָףየጉוֹኤው አֹוֹ٤
ከፍ/ቤُና ከـወካዮ٤ וክ ץቤُ፣ በُግףይ ከፍ/ቤُ፣ ከሴِ٤ ֱדበץ፣ ከገበפ
ֱדበץ፣ ከፍֱُ צתּ፣ ከጠበבּ٤ ֱדበ ץእና ከአስـዳደץና ፍُና ዘץፍ፣ ኦגצያ
የክָָ ጉוֹኤን በֳאـከ ـከፍ/ቤُና ከוክ ץቤُ፣ ደשּብ ከፍ/ቤُና

ከክָָ

וክ ץቤُ ናْው፡፡
የፌዴָףና የክָָ ዳኞ٤ አስـዳደ ץጉוֹኤ וየዳኞ٤ ֶאָו፣ ደאወዝ፣
ዲስፒֵን፣ ዕድገُ፣ ዝውው ץ፣ አበָና ֱክוና የאወרን ָםጣን አֻْው፡፡ በֶַ
በኩָ ዳኞ٤ የאደָደָ ድጋፍ רጪ ـףרኞ٤ን אቅጠץና דስـዳደ ץእና ַֹ٤
አስـዳደףዊ ףםዎ٤ የጠቅֶይ ፍ/ቤِ٤ ፕפዚዳንِ٤ ֶּፊነُ ነው፡፡ በየደנጀው
በגገኙ የፍ/ቤِ٤ ֳּፊዎ٤ ይሔን ָםጣን በውክָና ֵያከናውኑ ይ٤ִֶ፡፡
በአጠቃֶይ በፌደָףና በክָֹ٤ ዳኞ٤ የדስـዳደֶּ ץፊነُ a multi-branch
responsibility

זደָ

የֳוֹـውን

አስץף

የـከֳـ

ነው

ֳֳُד

ይ٢ֶָ፡፡

የፌዴָףና የክָֹ٤ አስـዳደ ץጉוֹኤ አֹוֹ٤ ٍתይ ዳኞ٤ በጉוֹኤው ውስጥ
አብֶጫውን שּׁጥ ץአֶْው፡፡ የዳኝነُ ነፃነُን ֳנדጋገጥ በጉוֹኤው ውስጥ ዳኞ٤
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አብֶጫውን שּׁጥא ץያዛْው ብ٢ በ שּׂአይደֳו፡፡ ዋናው  ושּׁነገ ץየፌዴֲ וָףነ
የክָָ

የዳኞ٤

አስـዳደץ

ጉוֹኤዎ٤

וን

ያֱָ

በـግץוֹ

ֶּፊነٍْውን

በግָፅነُና ـጠያשּׂነُ ֳוֹው ሁኔٍ እያከናወኑ ነው የֳגው ነው፡፡

የאወያያ ጥያቄዎ٤
1.

የፌደ ָףፍ/ቤِ٤ና በክָָ ፍ/ቤِ٤ የዳኞ٤ አስـዳደ ץጉוֹኤ גהּהּדያ
አዋጆ٤  ُנראየጉוֹኤው רብሳ תּየጠቅֶይ ፍ/ቤُ ፕפዜዳንِ٤ ֲתን
וክָُ ፕפዜዳንِ٤ ደግ זየጉוֹኤው አ ָוֹናْው፡፡ በـጨ ועדከፍ/ቤُ
የגወከִ ዳኞ٤ እንዴُና በדን እንደרגየ בበአዋጆ٠ ָאـክָّ፡፡
ֳוሳַ በፌዴָףና በጋוቤֶ ክָָ በጉוֹኤው ውስጥ አ ָוֹየֲגኑ ዳኞ٤
አרያየ וአገָግֹُ ዘאንን  ُנראያደנገ ነው፡፡ በُግףይና በአ ףדደግז
ـወካዮ٠ በዳኞ٤ የנאגጡ ናْው፡፡ በኦגצያና በደשּብ ደግ זበክִָ
ጠቅֶይ ፍ/ቤُ ፕפዜዳንِ٤ የרגየ בናْው፡፡ የዳኝነُ ነፃነُን ከנדጋገጥ
አኳያ የُኛው አףדጭ የ ֳָךـነው; KU”;

2.

በዳኞ٤ አስـዳደ ץጉוֹኤ ውስጥ ከፍ/ቤُና ከאንግስُ አካֶُ ውጪ ַֹ٤
የሕብ שּרـנክፍֹ٤ እንዲሳـፉ דድנግ ጠٍהשׂው וንድን ነው;

3.

ድጋፍ רጪ ـףרኞን በדስـዳደ ץበኩָ ፍ/ቤِ٤ וን ያֱָ ከአስፈፃגው
አካָ ـፅእኖ ውጪ ናْው; ያֳው ָוድ ከሕጉ ጋ ץይጣጣ ;ָדበـግץוֹ
ያֳው ٤ግו ץንድነው;

1.4.3.2. የበጀُ ነፃነُ
Aንድ

Aለም

Aቀፍ

የዳኝነት

ነፃነት

ዝቅተኛ

መመዘኛ

ፍ/ቤቶችን

በፍትህ

Aስተዳደር ውስጥ የሚጠበቅባቸውን ሚና Eንዲጫወቱ በቂ በጀት ሊመደብላቸው
ይገባል፡፡ የፍ/ቤቶች በጀት Aግባብነት ካለው Aካል ጋር በመቀናጀት ሊዘጋጅ ይገባል፡፡
በዚህ ውስጥ ፍ/ቤቶች ተገቢውን ተሳትፎ ማድረግና በጀቱም ሲፈቀድ የማስተዳደር
ስልጣን ሊኖራቸው ይገባል፡፡
የበጀት ነፃነትን በተመለከተ የሐገሮች ልምድ የተለያየ ነው፡፡ ለምሳሌ፡- Aሜሪካ፣ ሕንድና
ጃፓንን ብንወስድ ፍ/ቤቶቹ የራሳቸውን በጀት ግምት Aዘጋጅተው ለሕግ Aውጪው
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በቀጥታ ያቀርባሉ፡፡ ሲፈቀድም የተፈቀደላቸውን በጀት ካለ Aስፈጻሚ Aካል ጣልቃ
ገብነት የማስተዳደር ነፃነት Aላቸው፡፡ በAሜሪካ የፍ/ቤቱን ባጀት ካለAስፈፃሚ Aካል
ጣልቃ ገብነት Aዘጋጅቶ ማቅረብ የተቋማዊ ነፃነት መሰረታዊ ገፅታና ሕገመንግስቱ
ካስቀመጠው የስልጣን ክፍፍል የሚመነጭ ነው፡፡ ይሄን Aንድ Aሜሪካዊ ዳኛ፡“…. It is in conflict with the division of power
which the constitution contemplates to allow
the executive department to formulate the
budget for

the

በֳُד

judiciary”

ከገֳፀው

נאዳُ ይ٢ֶָ፡፡
የጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ Eንግሊዝ፣ ኒዘርላንድ፣ ብራዚል፣ ደቡብ Aፍሪካና የካናዳ ልምድ
ደግሞ ከAሜሪካ፣ ሕንድና ጃፓን ተቃራኒ ነው፡፡ በEነዚህ ሐገሮች ፍ/ቤቶች የራሳቸውን
በጀት

ቀጥታ

ለሕግ

Aውጪው

Aካል

Aቅርበው

የማጸደቅ

ስልጣን

የላቸውም፡፡

የፍ/ቤቶች በጀት ለህግ Aውጪው የሚቀርበው በሕግ Aስፈጻሚ በኩል ነው፡፡ በEንዚህ
ሐገሮች የፀደቀውን በጀት በማስተዳደር በኩል Aስፈጻሚ Aካል ከፍተኛ ሚና Aለው፡፡
የበጀት

ነፃነትን

በተመለከተ

የI.ፌ.ድ.ሪ.

ሕገ-መንግስት

ግልጽ

Aቋም

ወስዷል፡፡

የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት የፌዴራሉን መንግሥት የዳኝነት Aካል የሚያስተዳድርበትን
በጀት

ለሕዝብ

ያስተዳድራል፡፡

ተወካዮች

ምክር

ቤት

Aቅርቦ

ያስወስናል፡፡

ሲፈቀድም

የክልል ፍ/ቤቶች በጀትም በየክልሉ ምክር ቤቶች Eንደሚመደብ

በሕገመንግስቱ Aንቀጽ 79(6) Eና (7) ሥር ተደንግጓል፡፡ የክልል
መንግስትም

በጀቱን

ተመሳሳይ

ድንጋጌዎችን

ይዘዋል፡፡

በEነዚህ

መንግስታት
ድንጋጌዎች

ሕገ-

መሰረት

የፌደራልና የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤቶች የፍ/ቤቶችን በጀት በማዘጋጀት ለሕግ Aውጪው
ማቅረብና

ሲፀድቅም

የማስተዳደር

ነጻነት

Aላቸው፡፡

ስለዚህ

የፍ/ቤቶችን

በጀት

ማዘጋጀትም ሆነ ማስተዳደር ከAስፈጻሚው Aካል ጣልቃ ገብነት ውጪ ነው፡፡ በጀታዊ
ነፃነት ሙሉ በሙሉ ሕገመንግስታዊ Eውቅና ተሰጥቶታል፡፡

የመወያያ ጥያቄዎች
1. በሕገመንግሰቱ ጥበቃ የተደረገለትን የበጀት ነፃነት ተግባራዊ Aፈጻጸም ምን
ይመስላል?
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2. በAንዳንድ ክልሎች (ለምሳሌ Oሮሚያና Aማራ) ከሕገመንግስቱ በኋላ በወጡ
Aዋጆችና ደንቦች የሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች በጀት ፍ/ቤትንም ጨምሮ
የሚቀርበው በገንዘብና የIኮኖሚ ልማት ቢሮ በኩል ነው፡፡
በተመለከተ ይህ ቢሮ ሰፊ ሥልጣን Aለው፡፡

የበጀት Aስተዳደርን

Eነዚህ ሕጎችና ደንቦች Eንዲሁም

ያለው Aሰራር ከሕገመንግስቱ Aኳያ Eንዴት ይታያሉ? በሕገመንግስቱ ጥበቃ
የተደረገለትን የበጀት ነጻነት ተግባራዊ ለማድረግ ምን መደረግ Aለበት?

1.4.4. ምልመላና ሹመት
¾›”É NÑ` የፍትሕ Ø^ƒ uÇ˜’ƒ Y^ }SÉu¨< uT>c\ c−‹ ጥራት
LÃ ¾}SW[} ’¨<:: K²=I ÅÓV ¾UMSL¨< N=Åƒ ¨dኝ ነው:: ›”É ›T@]ካ©
¾QÓ K=p ÃH@” uTÖ“Ÿ` ”Ç=I wKªM:In the long run, there is no guarantee of justice except the
personality of the judges. In turn, most discussion of the
quality of the judiciary center on how judges are chosen.
Ç™‹ kጥ}—U J’ kØ}— ŸMJ’ ÑÅw፣ }î•፣ TÓvvƒ፣ Óòƒ፣ Teð^^ƒ
¨ÃU ×Mn Ñw’ƒ ’í SJ” ›Kv†¨< eK}vK w‰ ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ K=•`U
K=[ÒÑØU ›Ã‹MU:: ¾’²=I G<’@−‹ S•` ¨ÃU ›KS•` uÁ”Ç”Æ Ç—
¾ewና É¡Sƒ ¨ÃU Ø”ካ_ ¾T>¨c” ’¨<:: ›”É Ç— }Ñ»’~” KQÓ u‰
ŸLÅ[Ñ“ QÓ” w‰ SW[ƒ ›É`ÑA ¾Ç˜’ƒ Y^ }Óv\” uSðçS< U¡”Áƒ
K=ÁÒØS¨< ¾T>‹K¨<” ð}“ KSssU ¾S<Á“ ¾S”ðe w`ƒ ŸK?K¨< ŸLÃ
K}Ökc<ƒ ›K<© G<’@−‹ ¾›”Æ ¨ÃU ¾G<K<U v`Á ŸSJ” ›ÁMõU::
¾²=I ›Ã’ƒ Ç— ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ S`I ¾ÓÉ ¾T>L†¨< ¾ÑKM}˜’ƒ፣ ¾’í’ƒ፣
¾›S³³˜’ƒ “ ¾Åó`’ƒ vI] K=•[¨< ›Ã‹MU::

um ¾QÓ ¨<kƒ ÁL†¨<፣ uìvÁ†¨< ¾}ScÑ’<፣ Åó`፣ cw›©’ƒ ¾T>cT†¨<
c−‹

uõ`É

Y^

ሒÅƒ

ÑKM}—

uSJ”

¾QÓ

¾uLÃ’ƒ”

ÁŸw^K<::

ÁeŸw^K<U:: ¾õ`É u?ƒ” ’í’ƒ ›dMð¨< ›ÃcÖ<U:: ¾õ`É u?ƒ” ¡w`
¾TeÖup wnƒ Ã•^†ªM:: Q´w“ S”Óeƒ uõ/u?ƒ LÃ U’ƒ ”Ç=•^†¨<
ÁÅ`ÒK<:: ¾UMSL H>ÅƒU ¾²=I ›Ã’ƒ wnƒ K=•^†¨< ¾T>‹M c−‹”
Kg<Sƒ ¾T>Áun SJ” ›Kuƒ:: K²=IU ¾Û Ç™‹ UMSL ”Èƒ ÃካH@É
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¾T>K¨<“ ¾UMSL¨< Seð[„‹ U” SJ” ›Kv†¨< ¾T>K¨< u¯KU ›kõ Å[Í
Ÿõ}— ƒŸ<[ƒ ÁÑ– Ñ<ÇÃ ’¨<::
”Å ¾}vu\ƒ S”Óeƒ ¾õ/u?ƒ ’í’ƒ SW[© S`J‹ KÇ˜’ƒ Y^
¾T>SKSK< c−‹ ¾}TEL ew“፣ ‹KA“ ¾QÓ S<Á ¨ÃU }Ñu= ¾QÓ
eMÖ“ ÁL†¨< SJ” ›Kv†¨<:: ”Å ¯KU ›kõ ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ ´p}— SS²—
¾Û

Ç—‹

Seð`„‹

LÃ

¾UMSL

H>Åƒ

¾}SW[}

SJ”

ÑKM}—ና
›Kuƒ::

UMSL¨<U

uUMSL¨<

H>Åƒ

}Úvß
¾}SMT¿

¾þK+Ÿ ›SKካŸƒ ¨ÃU KÑ»¨< þ`+ ÁK¨< T˜’ƒ ŸÓUƒ ¨<eØ SÓvƒ
¾KuƒU::
UMSL” u}SKŸ} ¨Ø ¾J’ ›W^` ¾KU:: ¾UMSL¨< H>Åƒ ŸHÑ` HÑ`
ÃKÁÁM::

›”Ç”É

HÑa‹

KÇ˜’ƒ

g<Sƒ

¾T>Ául

Seð`„‹”

uÓMê

ÁekU×K<:: K²=IU ¾¢S” KA¨< e`¯ƒ }ŸÃ ŸJ’<ƒ ›Ña‹ ¨<eØ Ÿ“Ç :
”ÓK=´

“

Åu<w

›õ]ካ”

SÓKê

Ã‰LM::

KÇ˜’ƒ

g<Sƒ

¾T>Ául

Seð`„‹” ከTekSØ u}ÚT] ŸÛ’ƒ ¾T>ÁÓÆ Seð`„‹” u´`´`
¾T>ÁekUÖ< HÑa‹U ›K<:: KUXK? uŸ“Ç ¾›M¢M c<e ¨ÃU ¾õƒሕ wH@`
¨ÃU ¾¨”ËM ¡e ÁKuƒ ¨ÃU ¾¨c=w Ønƒ ›u?~ ¨ÃU ¾Ç=c=–K=” ›u?~
ÁKuƒ c¨< uÛ’ƒ K=k`w ›Ã‹MU::

uK?L uŸ<M ›”Ç”É NÑa‹ KÇ˜’ƒ ¾T>Ául Seð`„‹” ›ÁeቀUÖ<U:: KUdK?
ð[”dÃ” w”¨eÉ ›Ç=e ¾QÓ S<\n” ŸQÓ ƒUI`ƒ u?„‹ uð}“ Ÿ}SKSK<
u%EL ¨Å YMÖ“ ”Ç=Ñu< ይÅ[ÒM:: eMÖ“¨<U KሰLd ›”É ¨^„‹ ¾ሚqÃ
c=J” YMÖ“¨<” uT>Ñv ÁÖ“kl cM×™‹ uÑ<v›? ¨ÃU uõƒI T>’>e}`
›p^ቢነት

uNÑ]~

ፕ_ዜÇ”ƒ

ÃjTK<::

ÃI

¾ð[”dÃ

¾UMSL

N=Åƒ

¾ÑKM}˜’ƒ” Seð`ƒ ¾T>ÁTEL ’¨< wK¨< uUdK?’ƒ ¾T>Öpc< ìNò−‹
›K<::

u›T@]ካ

¾ôÈ^M

õ/u?ƒ

Ç™‹

u–_²?Ç”~

›p^u=’ƒ

uc?’@ƒ

ÃjTK<::

°Û−‹” ›×`„ Kፕ_ዜÇ”~ ¾T>Ák`u¨< ¾c?’@ƒ ›vKA‹ ያሉበት ¢T>ቴ ’¨<::
ÃI ¾UMSL N=Åƒ ÓMî’ƒ“ u}ÖÁm’ƒ S`I LÃ ¾}SW[} ’¨<: }wKA
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”ÅUdK? ÃÖkdM:: uK?L uŸ<M ÅÓV u}KÃ ¾ÖpLÃ õ/u?ƒ Ç™‹” g<Sƒ
u}SKŸ} ¾UMSK¨< N=Åƒ þK+ካ© Ã²ƒ ÁK¨< ’¨< wK¨< ¾T>}‡U ›K<::

uካ“Ç ôÈ^M Ç™‹ ¾T>jS<ƒ uካu=’@¨< ’¨<:: °Û−‹ }×`}¨< Kካu=’@¨<
¾T>k`u<ƒ uኮT>ቴ ’¨<:: ¾¢T>ቴ¨< ›vKA‹U ŸÖuq‹ TIu`፡ Ÿõ/u?ƒ“ ŸK?KA‹
Iw[}cu< ¡õM ¾}¨<×Ö< “†¨<:: ¾¢T>ቴ¨< ›vKA‹U ¾T>c¾S<ƒ

uõƒI

T>’>e}` c=J” ¢T>ቴ¨<ም ›SMካŒ‹” uÅ[Í ›¨<Ø„ Kካu=’@¨< ይቀርባል::
u›ÖnLÃ uUMSL H>Åƒ ŸNÑ` NÑ` ¾}KÁ¾ u=J”U UMSL u²ðkÅ
SŸ“¨”

¾KuƒU::

¾UMSL¨<

H>Åƒ“

SS²—

Scð`„‹

”Ç=G<U

UMSL¨<” KTካH@É YM×” ¾}cÖ¨< ›ካM UMSL¨<” ¾T>ካሔÉuƒ Aሠራር
uÓMî S¨p ›Kuƒ:: ¾UMSL¨< H>Åƒ ÓMî’ƒ ÁK¨<“ ŸS<e“ ¾ìÇ SJ”
›Kuƒ::
¨Å NÑ^‹” e”SKe u›=.ô.É.]. QÑS”Óeƒ ›”kê 81 Y` ”Å}Å’ÑÑ¨<
uôዴ^M ÖpLÃ õ/u?ƒ –_ዜ?Ç”ƒ“ U¡ƒM –_²?Ç”ƒ uôÅ^M S”ÓYƒ
ÖpLÃ T>’>eƒ` ›p^u=’ƒ uQ´w }¨ŸÀ‹ U¡` u?ƒ ¾T>jS< c=J” ¾¡MM
ÖpLÃ õ/u?„‹ –_´Ç”ƒ“ U¡ƒM –_ዜ?Ç”ƒ ÅÓV u¡MK< `°c Se}ÇÉ`
›p^u=’ƒ u¡MK< U¡` u?ƒ ÃjTK<::

¾K?KA‹ Ç™‹ ¾UMSL N=Åƒ Ÿ²=I

¾}K¾ SJ’<“ በôዴ^M“ በ¡MKA‹ SካŸKU SÖ’— M¿’ƒ ÁK SJ’<” Ÿ²=G<
ከQÑS”Óeƒቱ ድንጋጌ S[Çƒ Ã‰LM::
Ç— J• KSe^ƒ ¾T>Ául SS²—−‹ uôÈ^M Ç™‹ ›e}ÇÅ` Ñ<v›?
TssT>Á ›ªÏ“ u¡MKA‹ም በወጡ ›ªÐ‹ ¨<eØ }²`´[ªM:: ’²=IU:1. KôÈ^M QÑS”Óeƒ T˜ SJ” u¡MKA‹ ÅÓV KôÈ^M“ K¡MK<
QÑS”Óeƒ T˜ SJ”
2. ¾QÓ ƒUI`ƒ ¨ÃU um ¾QÓ MUÉ
3. SMŸU eU“ ìvÃ
4. u¨”ËM }Ÿf uõ/u?ƒ ÁM}k×
5. °ÉT@¨< HÁ ›Ueƒ ¾VL¨< /*aT>Á 21/
6. ¾›°Ua ui}— ÁMJ’ /ÒUu?L“ *aT>Á/
7. uÇ˜’ƒ S<Á KSe^ƒ ðnÅ— ¾J’
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8. ¾¡MK<“ Y^ s”s Ö”pq ¾T>Á¨<p /*aT>Á/
“†¨<::

¾S¨ÁÁ ØÁo−‹
1.

¾ôÈ^M“

¾¡MM

ÖpLÃ

õ/u?„‹

–_²?Ç”„‹“

U¡ትM

–_²?Ç”„‹

¾UMSL Seð`ƒ U”É’¨<V
2.

¾UMSL

N=Åƒ”

u}SKŸ}

uôÅ^M“

u¡MKA‹

SካŸM

ÁK¨<

}SddÃ’ƒ“ M¿’ƒ U”É’¨<V
3.

¾ôÈ^M õ/u?ƒ Ç™‹” g<Sƒ u}SKŸ} ¾ôÅ^M S”Óeƒ ÖpLÃ
T>’>eƒ` YM×” U”É’¨< V

4.

¾Ç™‹ UMSL SS²—ና ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ SካŸM ÁK¨< Ó”–<’ƒ ”Èƒ
ÃÑKíMV

5.

KôÅ^M

QÑS”Óeƒ

T˜

ÁMJ’

c¨<

Ç—

K=J”

›Ã‹MU፡፡

KQÑS”Óeƒ T˜ SJ” TKƒ U” TKƒ ’¨<V uUMSL N=Åƒ
¾ሕÑS”Óeƒ T˜’ƒ ”Èƒ ይS²“MV
6.

¾QÓ MUÉ w‰ Ç— J• KSjU um ’¨<V ÃN? Seð`ƒ ”Èƒ
ÃÃMV

7.

›”Ç”É NÑa‹ ŸQÓ S<Á ¨<Ü K?KA‹ Seð`„‹ ŸÓUƒ ¨<eØ ÁeÑvሉ::
KUdK?:- ከŸ“Ç“ ”ÓK=´ በምልመላው ሒደት ¾²`“ ¾ï ›e}ªë” ŸÓUƒ
¨<eØ ÁeÑvK<:: ÃN?e Ÿ— NÑ` G<’@ Ò` ”ዴƒ ÃÁMV u}Kይ
uôዴ^M“ ¾}KÁ¿ wN?` wN?[cx‹ uT>•\uƒ ¡MM KUdK?: ÒUu?L:
u?”h”Ñ<M Ñ<S<´ “ ¾Åu<w wN?` wN?[cx‹“ Q´x‹ ¡MM ›ኳÁ
ÃÁMV ያለው ልምድስ ምን ይመስላል;

ከዳኝነት ነፃነት ጋር

”Èƒ

ያለው

ግንኙነት ምንድነው;
8.

u›=.ô.É.]

QÑS”Óeƒ“

u¡MM

S”Óeƒ

QÑS”Óeƒ

uÓMî

”Å}SKŸ}¨< ŸÖpLÃ õ/u?ƒ –_²?Ç”ƒ“ ም¡ƒM –_²?Å”ƒ ue}k`
K?KA‹ ዳ™‹ uÇ™‹ ›e}ÇÅ` Ñ<v›? ›p^ቢ’ƒ u¡MM ም¡` u?ƒ ÃjTK<::
Ÿ²=I ¨<Ü ¾J’ ›W^` ›=-QÑS”Óe© ’¨<:: በ²=I [ÑÉ u¡ልK< ÁK¨<
MUÉ U” ÃSeLMV የUMSL¨< N=Åƒ U” ÁIM ÓMî’ƒ ›K¨<V
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1.4.5 ¾Y^ ²S” ªeƒ““ ŸY^ Sc“uƒ Y`¯ƒ
¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ ŸT[ÒÑØ ›ኳÁ ¾Y^ ²S” ªeƒ“ (security and tenure)
¨d˜ ’¨<:: ÑKM}— ¾J’ ¾UMSL N=Åƒ um ‹KA“ Ø\ ew°“ Áላ†¨<”
c−‹ ¨Å Ç˜’ƒ ”Ç=SÖ< ÁÅ`ÒM፡፡

¾Y^ ²S” ªeƒ“ ÅÓV um ‹KA“

Ø\ ew°“ ÁL†¨< c−‹ uÇ˜’ƒ Y^ LÃ ”Ç=q¿ ÁÅ`ÒM:: u}ÚT]U ›”É
Ç—

¾T>cÖ¨<

¨<d’@

uþK+ካ

Aካሉ

}kvÃ’ƒ

›Ã•[¨<U

ÃJ“M

u²=I

U¡”ÁƒU Ÿe^ Mv[` ‹LKG< ¾T>M õ^‰ uÇ—¨< ›Ua ”ÇÃk[î“ Ç—¨<
Y^¨<” LKT×ƒ ¨ÃU ¾e^ Ñ>²?¨<” KT^²U c=M ŸIÓ ¬Ü K=¨c”
¾T>‹Muƒ G<’@ ”ÇÃ•` KSŸLŸM ¾Y^ ²S” ªeƒ“ ›Ã’}— SX]Á
’¨<::
ለዚህም ¾Ç™‹ ¾Y^ ²S” ¾QÓ Øun Eንዲደረግላት የዳኝነት ነፃነት መርህ
ይጠይቃል::

¾Ç™‹

¾}SW[}

SJ”

¾Y^

²S”

¾KuƒU::

uQÓ

¾Ç™‹

›eðíT>¨<

¾Y^

²S”

›ካM
ªeƒ“

uÑA

õnÉ

ŸK?K¨<“

LÃ
uQÓ

›eðîT>¨< uÑA õnÉ ¾T>¨c” ŸJ’ ዳኞች uÑKM}˜’ƒ ¨<d’@ K=cÖ< ›Ã‹K<U::
¾Ç™‹ ¾Y^ ²S” ªeƒ“ K=ÁÑ˜ ¾T>‹K¨< ¾Ç™‹” g<Sƒ ለQÃ¨ƒ ²S”
¨ÃU Ç—¨< uIÓ ¾}¨c’ ÉT@ eŸT>Å`e É[e uTÉ[Ó ’¨:: ÃN? w‰ um
›ÃÅKU:: ¾Ç™‹” ¾Y^ ²S” ªeƒ“ ”Ç=•[¨< ›”Éን ዳ— uQÓ ¾}ወሰነ¨<
¾Y^ ²S” ŸSÉ[c< uòƒ ¾Ç˜’ƒ Y^ K=Áe’c<ƒ ¾T>‹K< U¡”Á„‹ uÓMî
uQÓ }Å”ÓÑ¨< SkSØ ›Kv†¨<:: uQÓ ¾}¨c’¨< ¾Y^ ²S” ŸSÉ[c<
uòƒ wnƒ“ ¾ሥ’UÓv` ‹Ó` ÁKv†¨<” Ç™‹ ŸY^ Tc“uƒ ¨ÃU ¾Y^
²S“†¨< ”Ç=s[Ø TÉ[Ó ¾Ç™‹ ¾Y^ ዘS” ªeƒ“ E”Ç=•[¨< ŸTÉ[Ó
Ò` ¾T>Òß ›ÃÅKU::
¾Y^ ²S” ªeƒ“ u}vu\ƒ S”Óeƒ ¾õ/u?ƒ SW[© S`J‹ ›”kê
11፣ 12 “ 18 Y` uÓMî }Å”ÓÕM:: ¾Ç™‹ ¾Y^ ²S” ªeƒ“ ›eðLÑ>’ƒ
LÃ

U”U

¡`¡`

¾KU፡፡

w²<

NÑa‹

¾Ç™‹”

Y^

›É`ÑªM:: w^²=M፣ ¢KምAu=Á፣ ˆK=፣ ፔ@\፣ ›`Ë”+ና Eና

²S”

¾QÓ

Øun

›T@]Ÿ /ôÈ^M

Ç™‹/ KUdK? ¾Ç™‹ ¾Y^ ²S” eŸ ÉT@ M¡ ¨ÃU KQÃ¨ƒ ²S” ’¨<::
Q”É፣ ð[”dÃ፣ Ë`S”፣ ካ“Ç፣ Ò“ “ “ይጄ=]Á” ÅÓV ¾Ç™‹ ¾Y^ ²S”
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uQÓ ¾}¨c’ ¾Ö<[ S¨<Ý °ÉT@ É[e ’¨<:: ÃI uQÓ ¾}¨c’¨< ¾Y^
ዘመን

ከመድረሱ

በፊት

Aንድ

ዳኛ

ከሥራ

K=c“uƒ

¾T>‹Muƒ

U¡”Á„‹U

}kUÖªM:: ›”É” Ç— ¾Y^ ²S’< ŸSÉ[c< uòƒ ŸY^ ¾T>c“uትuƒ
Y`¯ƒU ”Ç=G< ŸNÑ` NÑ` ÃKÁÁM::

”Å ¯KU ›kõ ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ ´p}— SS²— ¾ዲc=ፕK=”“ ŸY^ Tc“uƒ
N=Åƒ T>²“© SJ” ›Kuƒ:: Ç—¨< ¾T>k`wuƒ” ¡e ¾T¨p“ ¾SŸKŸM Sw~
K=ÖupKƒ ÃÑባM:: T”—¨<U ¾Ç=c=ፕK=” `UÍ uY’ UÓv` Å”w ¨ÃU
uõ/u?~ uÇu\ Å”x‹ LÃ ¾}SW[} SJ” ›Kuƒ:: u}ÚT]U uÇ™‹ LÃ
¾T>k`w ¡e uõØ’ƒ መታየት Eንዳለበት የዳኝነት ነፃነት መርህ ይጠይቃል::

¾S¨ÁÁ ØÁo−‹
1.

uNÑ^‹” ¾Ç™‹ ¾Y^ ²S” ªeƒ“ ”Ç=•[¨< KTÉ[Ó U” U”
`UÍ−‹ }¨eÅªMV ¾Ç™‹” ¾e^ ²S” ªeƒ“ ”Ç=•[¨< KTÉ[Ó
uôÈ^M“ u¡MM Å[Í በቂ ¾QÓ TEkõ ›K? ÁK¨< ¾QÓ TEkõ ŸK?KA‹
NÑa‹“ Ÿ¯KU ›kõ ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ ´p}— SS²—−‹ Ò` c=’íì` U”
ÃSeLMV

2.

¾ôዴ^M“ ¾¡MM ÖpLÃ õ/u?„‹ –_²=Ç”„‹“ U¡ƒM –_²?Ç”„‹
¾Y^ ²S” ªeƒ“ ¾QÓ ጥበቃ ምን ይመስላልV

3.

¾Ç™” ¾Y^ ²S” ªeƒ“ }Óv^© ›ðíìU u¡MKA‹ U” ÃSeLMV
ÁK< ‹Óa‹ U”É“†ውV

1.4.6. um ¡ፍÁ
um ¡ፍÁ ŸÇ™‹ ÓKcv© ’í’ƒ Ò` }ÁÃµ ¾T>’d ጉÇÃ ’¨<:: ¾Ç˜’ƒ”
Y^ u}Ñu=¨< S”ÑÉ K=ÁŸ“¨<’< ¾T>‹K< wnƒ Áላቸ¨< c−‹ ¨Å Ç˜”~
KScw ¨ÃU KTU×ƒ ”Ç=G<U wnƒ“ Ø\ Y’ UÓv` ÁL†¨<” uÇ˜’ƒ
ላÃ ”Ç=q¿ KTÉ[Ó ¾um ¡õÁ S•` ›eðLÑ> ’¨<:: u}ÚT]U }Ÿ^Ÿ]
¨Ñ•‹ uõ`É ›c×Ö< N=Åƒ LÃ uÇ™‹ LÃ K=ÁdÉ\ ¾T>‹K<ƒ” ¾I=¢•T>
}°• uSk’e [ÑÉ በm ¡ðÁ ÖkT@ ›K¨<:: vLÅÑ< NÑa‹ õ/u?„‹ ¨<eØ
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K}eóó¨< S<e“ ›”É U¡”Áƒ KÇ™‹ ¾T>ŸðK¨< ¡õÁ um ›KSJን ”ÅJ’
¾T>ÑMፁ ìNò−‹ ›K<::

”Å ¯KU ›kõ ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ ´p}— SS²—−‹ ¾Ç˜’ƒ ’í’ƒ” Kማ[ÒÑØ
KÇ™‹ um ¡õÁ K=ŸðL†¨< ÃÑvM:: ¾Ç™‹ ¡ፍያና ¡õÁ¨<U መጠን ”ÇÃk’e
¾QÓ Øun K=Å[ÓKƒ ÃÑvM::

u›”Ç”É NÑa‹ ¾Ç™‹ Åምወ´ ŸK?K¨< ¾S”Óeƒ W^}— Ò` Ÿ<M ’¨<::
KUdK? Ë`S”፡፡ ›”Ç”É NÑa‹ ÅÓV KÇ™‹ um ¡ðÁ K=ŸðK†¨< ”ÅT>Ñv
uIÑ S”Óe†¨< ¾T>ደነግጉ አִ፡፡ ֳוሳַ ጃፓንን אጥשׂስ ይ٢ֶָ፡፡ በአንዳንድ
ּገצ٤ ደግ זየዳኞ٤ ክፍያ אጠን በֱግ የـወרነ ነው፡፡ እንዲሁ וየክፍያው אጠን
እንደדይשׂነስ ֱገאንግስٍዊ ጥበቃ ይደץጋִ፡፡ አעהካ፣ ናይጄሪያ፣

ብራዚል፣

ሕንድና ጋናን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል፡፡
በAጠቃላይ የዳኝነት ነጻነት ለማረጋገጥ የበቂ ክፍያ Aስፈላጊነት ላይ ከሞላ ጎደል
መግባባት ቢኖርም በቂ ክፍያ ምን መሆን Aለበት ለሚለው ጥያቄ ግን ቁርጥ ያለ መልስ
የለም፡፡

ሆኖም ግን ግላዊ ነፃነትን ለማረጋገጥ የዋጋ ግሽበትን ግምት ውስጥ በማስገባት

የዳኞች ክፍያ በየጊዜው መታየት Aለበት በሚለው ብዙዎቹ ይስማማሉ፡፡

ፕሮፌሰር

ሺሞን ሼትሪት ይሔንኑ በማጠናከር የሚቀጥለውን ብሏል፡፡

Failure by proper organ of the state to take necessary
action to increase judicial salaries and to account for
price

increase

that

constitutes

an

infringement

to

personal independence.

የመወያያ ጥያቄ
በቂ ክፍያን በተመለከተ በI.ፌ.ድ.ሪ ያለው የሕግ ጥበቃና በተግባር ያለውስ
ልምድ ምን ይመስላል;

1.4.7. ዝውውርና Eድገት
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Eንደ
የዝውውር

Aለም
በስተቀር

Aቀፍ

የዳኝነት

ከፈቃዳቸው

ነጻነት
ውጪ

ዝቅተኛ
ከAንድ

መመዘኛ

ቦታ

ወደ

ዳኞች
ሌላ

ከመደበኛው

ቦታ

መዛወር

የለባቸውም፡፡ Aንድ ዳኛ በዚህ መንገድ ብወስን በዚህ ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ Eዛወር
ይሆናል የሚል ፍራች በEምሮው Aንዳይቀረጽና ወደ ሌላ ቦታ ላለመዛወር ሲል ከሕግ
ውጪ

ሊወሰን

የሚችልበት

ሁኔታ

Eንዳይኖር

የዳኞች

ዝውውር

በሕግ

በግልጽ

በተቀመጠ ምክንያት ላይ የተመሰረተ መሆን Aለበት፡፡
የዳኞች Eድገት ደግሞ ተጨባጭ በሆኑ መመዘኛ በተለይ ችሎታ፣ ስብEናና

ልምድ ላይ

የተመሰረተ መሆን Aለበት፡፡ Eድገት Eንዴትና በምን መመዘኛ Eንደሚሰጥ በህግ
በግልጽ መቀመጥ Eንዳለበት የዳኝነት ነፃነት መርህ ይጠይቃል፡፡
በAንዳንድ ሐገሮች የዳኞች Eድገት Aይታወቅም፡፡ ለምሳሌ ጀርመን፣ ሕንድ፣ ብራዚል፣
ደቡብ Aፍሪካ፣ Aሜሪካ፣ Eንግሊዝና ካናዳ ለሁሉም የፍ/ቤት Eርከን ዳኛ የሚመደበው
በሹመት ነው፡፡ በፈረንሳይ፣ ጋናና ጃፓን ደግሞ በEድገት ነው፡፡
ወደ ሐገራችን ስንመለስ በፌዴራልም ሆነ በክልል የዳኞች ዝውውርና የመወሰን
ሥልጣን የዳኞች Aስተዳደር ጉባኤ ነው፡፡ ዝውውር በምን ምክንያትና በምን ጊዜ ውስጥ
መፈጸም Eንዳለበት የሚገልፅ ሕግ ግን የለም፡፡ በAማራ ክልል ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
ዝውውርን የሚመለከት መመሪያ ወጥቷል፡፡
Eድገትን በተመለከተም ግልጽ የሆነ መመዘኛ የለም፡፡ በAንዳንድ ክልሎች ለምሳሌ፡Oሮሚያ፣ ደቡብ፡ ሐረሪ Eና ቬኒሻንጉል ጉምዝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዳኞች የሥራ
Aፈፃፀም መለኪያ (performance evaluation) ተግባራዊ ለማድረግ Aንዳንድ ጥረቶች
Eየተደረጉ ናቸው፡፡
በሌላ

በኩል

በፌዴራልና

በክልል

የዳኞችን

Eድገት

የመወሰን

ሥልጣን

የዳኞች

Aስተዳደር ጉባኤ ቢሆንም Aንድ ዳኛ ከወረዳ ፍ/ቤት ወደ ከፍተኛ ፍ/ቤት ወይም
ከከፍተኛ ፍ/ቤት ወደ ጠቅላይ ፍ/ቤት ለመምጣት የምክር ቤት ሹመት ያስፈልገዋል
ወይስ Aያስፈልገውም ለሚለው ጥያቄ ተመሳሳይ መልስ የለም፡፡ ለምሳሌ በፌዴራል፣
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በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች Eና በAማራ Aንድ ዳኛ ከፍተኛ ፍ/ቤት ወደ
ጠቅላይ ፍ/ቤት ሲድግ በክልሉ ምክር ቤት መሾም Aለበት፡፤ በOሮሚያ ደግሞ Aንድን
ዳኛ ከከፍተኛ ወደ ጠቅላይ ፍ/ቤት ወይም ከወረዳ ወደ ከፍተኛ ፍ/ቤት ማሳደግ
Aስተዳደር ጉባኤ ውሳኔ ብቻ በቂ ነው፡፡

በዳኞች

የትኛው Aሠራር ከሕገመንግስቱ ጋር

የሚጣጣም መሆኑን ሰልጣኞች ውይይት ሊያደርጉበት ይችላሉ፡፡

ማጠቃለያ መወያያ ጥያቄዎች
1.

በI.ፊ.ድ.ሪ ሕገመንግስታዊ ሥርዓት ነፃና ፍትሐዊ የዳኝነት Aካል ለመገንባት
በቂ የሕግ ማEቀፍ Aለ; ያለው የሕግ ማEቀፍ ከAለም Aቀፍ የዳኝነት ነፃነት
ዝቅተኛ መስፈርቶችና ከሌሎች ሐገሮች ልምድ ጋር ሲነፃፃር ምን ይመስላል;

2.

ነፃና ፍትሐዊ የዳኝነት ሥርዓት በመገንባት ረገድ ያለው ዋነኛው ችግር ምንድ
ነው; ያለውን ችግር ከዳኞች፡ ከመንግሥት ባለሥልጣናትና ከተከራካሪ ወገኖች
Aንፃር Aንድ በAንድ ውይይት ይደረግበት፡፡ በዚህ ረገድ ከEናንተ ከሰልጣኞች
ምን ይጠበቃል;
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ክፍָ ሁֳُ
የዳኝነُ ـጠያשּׂነُና ግָጽነُ ֱץא
אግתּያ
ፍ/ቤِ٤ ሕገ-אንግስٍዊ ָـዕኮ٢ْውን ֳאወጣُ የْוֹסאגው ַֹ٤
ٍנראዊ ֲץא٤ና በዚֱ ክፍָ የוንֳאከٍْው የዳኝነُ ـጠያשּׂነُና ግָጽነُ
ናْው፡፡
ይֱ ክፍָ ሁֳُ ንዑስ ክፍֹ٤ አִُ፡፡ የאጀעאያው ንዑስ ክፍָ የዳኝነُ
ـጠያשּׂነُን የֳאגከُ ነው፡፡ በዚֱ ክፍָ የዳኝነُን ـጠያשּׂነُ וንነُ፣
አስፈֶጊነُ፣ የـጠያשּׂነُ ገፅٍዎ٤ና አይነِ٤ በጠቅֶֶው ይִוֹץשׂ፡፡ እንዲሁו
በኢ.ፌ.ድ.ע.

ץםዓـ

אንግስُ

የዳኝነُ

ـጠያשּׂነُን

ֳנדጋገጥ

የـዘנጉ

ץםዓِ٤ וን וን እንደֲኑ በዚሁ אጀעאያ ንዑስ ክፍָ የ שּץשׂגናْው፡፡
በሁֳـኛው ንዑስ ክፍָ የዳኝነُ ግָጽነُ  ֱץאበአጭ סይዳרሳָ፡፡
ָרጣኞ٤ ይֱን ክፍָ תያጠናቅשּׁ፡

የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ וንነُ ያብִףף፡፡



የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ አስፈֶጊነُ ይገָፃִ፡፡



የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ ֳנדጋገጥ ያִ የֳـያዩ አይነِ٤ ወይז וዴֹ٤
አንድ በአንድ ይـነُናִ፡፡



በዳኝነُ ነፃነُና ـጠያשּׂነُ אካከָ ያֳውን ُስስ ץያስנዳִ፡፡



የዳኝነُ ـጠያשּׂነُን ֳנדጋገጥ በኢ.ፌ.ድ.ע. אንግስُ በ שּׂየሕግ דEשׂፍ
אኖ ץአֳאኖסን אאዘን ይ٤ִֶ፡፡



የዳኝነُ ـጠያשּׂነُን ֳנדጋገጥ እስከ አሁን የـወרዱ እוץጃዎ٤ וን
እንደֲኑ ይገነዘִוֹ፡፡



የዳኝነُ

ግָፅነُ

ֱץא

አስፈֶጊነُና

ץאሁ

በፍ/ቤِ٤

ـግףוֹዊ

የֲגንْוֹውን אንገዶ٤ ያብִףף፡፡


በዲזክףሳያዊ ץםዓُና በዳኝነُ ـጠያשּׂነُ እንዲሁ וበግָጽነُ ֱץא
אካከָ ያֳውን ግንኙነُ דስנዳُ ይ٤ִֶ፡፡
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2.1. የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ
2.1.1. የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ וንነُ
ֳዳኝነُ ـጠያשּׂነُ ወጥ የֲነ ُץጉ וየֳו፡፡ የֳـያዩ ፀּፊዎ٤ የዳኝነُ
ـጠያשּׂነُን በֳـያየ אንገድ ֳאግֳጽ זክנዋָ፡፡ ֳוሳַ ”Å צጌֹ ፒפዝ፣
ፔץዶ זየዳኝነُ ـጠያשּׂነֳُُד፡It is the consequence of individual judges wrongful
acts or omission. Or it is control or supervision of
judges to make certain that they do not deviate from
the commonly accepted values of the public.
”Å תዲדን ደግ זየዳኝነُ ـጠያשּׂነُ ֳُד፡The responsibility of judges for their decision and/ or
the liability of judges to give reasons or justification for
their conduct in the resolution of dispute is not the
product of mere whim or caprice.
በእነዚֱ ሁֳُ ُץጉז٤  ُנראየዳኝነُ ـጠያשּׂነُ  ֳُדአንድ ዳኛ
ከሕግ

ውጭ

የፈፀאው

ـግץוֹ

ወይו

אፈፀו

የגገוֹውን

ـግץוֹ

אֳוֹፈፀאֵ בጣ የג٤ָ ֶּፊነُ ወይ וዳኛ በሕብוֹשׂـ שּרـנይነُ
ካֳው እሴُ እንዳያፈነግጥ ወይ וውጪ እንዳይ סרየגደנግ שּׁጥጥץ
ወይ וክָُُ ወይ וዳኛ ֳרגጠው ውሳኔ ያֳበُ ٪ֶፊነُ  ֳُדነው፡፡
ዘאናዊው የዳኝነُ ـጠያשּׂነ ـፅንּ רሳብ ይዘُ ֳמስُ ጥያቄዎ٤ ָאስ
םאጠُ א٢ָ አֳበُ፡፡ እነ ושአንደኛው የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ ֳוֹቤُ
(subject of judicial accountability) דነው? ሁֳـኛው የዳኝነُ
ـጠያשּׂነُ ֳדን? የֳגውና מስـኛው የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ ֳוֹቤُ ወይו
ֳוֹቤِ٤ ـጠያ שּׂየֲגኑُ וን תፈፅ בወይ וሳይፈፅ סשׂת בነው
የ ִُגናْው፡፡ ስֳዳኝነُ ـጠያשּׂነُ የרגጡ ُץጉז٤ וከዚሁ Aኳያ
ሊመዘኑ ይገባል፡፡
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በቆየው Aስተሳሰብ የዳኝነት ተጠያቂነት ባለቤት ተደርገው የሚወሰዱት ዳኞች ናቸው፡፡
በዘመናዊ የዳኝነት ተጠያቂነት ፅንስ ሐሳብ መሰረት ግን የዳኝነት ተጠያቂነት ባለቤት
ዳኞች ብቻ ሳይሆን ፍ/ቤቶችንም Eንደተቋም የሚያጠቃልል ነው፡፡ በተመሳሳይ መልኩ
የዳኞች ወይም የፍ/ቤቶች ተጠያቂነት ለሕግ Aስፈጻሚ ወይም ለሕግ Aውጪው ብቻ
Aይደለም፡፡ የዳኞች ወይም የፍ/ቤቶች ተጠያቂነት ለሁለቱም የመንግስት

Aካሎች፣

ለተከራካሪ ወገኖች፣ ለዳኝነት Aካሉ ለራሱ፣ ለሚዲያ ለinformal ቡድንና ለሌሎች Aካላት
ሊሆን ይችላል፡፡ ዳኞች ተጠያቂ የሚሆኑት Aንድን ጉዳይ ሲወስኑ ለሚፈጽሙት ስህተት
ወይም መፈፃም የሚገባቸውን ተግባር ሳይፈጽሙ ሲቀሩ ብቻ ሳይሆን ከችሎትና ከችሎት
ውጪ

ለሚያሳዩት

ለህብረተሰቡ

ሥነ-ምግባርም

Aገልግሎት

መስጠት

ጭምር

ነው፡፡

በመሆኑ

ፍ/ቤቶችም

ለህብረተሰቡ

ዋናው

ውጤታማ

ዓላማቸው
Aገልግሎት

የመስጠት ግዴታ Aለባቸው፡፡ የመንግስትን ንብረት በAግባቡ መጠቀም ይኖርባቸዋል፡፡
ስለዚህ

ፍ/ቤቶች

Eንደ

ተቋም

ለሚያከናውኑት

ዳኝነታዊና

Aስተዳደራዊ

ተግባሮች

ተጠያቂነት Aለባቸው፡፡
በAንድ ሐገር ለዳኝነት ተጠያቂነት የሚሰጠው ትርጉም የፖለቲካ Aካላትና ሕዝቡ የፍትህ
Aስተዳደርን በተመለከተ በዳኛው ወይም በፍ/ቤቶች ላይ ያላቸውን Aስተሳሰብ (attitude)፣
የሕግና

የፖለቲካ

ሥርዓት፣የዳኝነት

ሥርዓትና

ታሪክ

ልምድ፣

በሐገሪቱ

ያለውን

ተጨባጭ ሁኔታ የሚወሰን ነው፡፡ ሰፋ ባለ መልኩ ግን የዳኝነት ተጠያቂነት ማለት፡ዳኞችና ፍ/ቤቶች በሕግና በሥነምግባር ደንቦች መሰረት ለመሥራት ያለባቸው ኃላፊነትና
በዚሁ መሰረት Eንዲሰሩ ወይም መሥራታቸውን ለማረጋገጥ በሌሎች የሚደረግባቸው
ተገቢ ቁጥጥርና ክትትል፣ ለሚፈፅሙት ተግባር ወይም ሳይፈጽሙ ለቀሩት ተግባሮች
መጠየቅ ወይም ኃላፊ መሆን ወይም ምክንያት የመስጠት ኃላፊነት ወይም የፈጻሙት
ስህተትና ሕገወጥ ተግባር የሚያስከትለውን ውጤት መሸከም ነው፡ ተብሎ ሊገለጽ
ይችላል፡፡

2.1.2. የዳኝነት ተጠያቂነት ለምን?
ፍ/ቤቶች የሕዝብ ተቋማት ናቸው፡፡ በፍ/ቤቶች ውስጥ ተመድበው የሚሰሩ ዳኞች
በዳኝነት ሥልጣናቸው የተለያዩ ተግባራት ያከናውናሉ፡፡ የዳኝነት ሥልጣን ምንጭና
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መሰረት ደግሞ ሕዝብ ነው፡፡ በሌላ Aነጋገር የዳኝነት ሥልጣን የሕዝብ ሥልጣን ነው፡፡
በዴሞክሲያዊ ስርዓት ደግሞ ሕዝቡ ሥልጣኑን የመቆጣጠር መብትም ግዴታም
Aለበት፡፡ ሥልጣን ደግሞ ካለተጠያቂነት ሊታሰብ Aይችልም፡፡ ተጠያቂነት የሌለበት
ሥልጣን ከዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ጋር ሊጣጣም Aይችልም፡፡
የሕዝብ ተቋማት በሆኑት ፍ/ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ ዳኞች የሕዝብና ጥቅም በሚጎዳ
መልኩ ተግባራቸውን ሊያከናውኑ ይችላሉ፡፡ ሕግ ሊጥሱ ይችላሉ፡፡ የራሳቸውን የግል
ፍላጎቶችና

የፖለቲካ

Aስተሳሰብ

ሊያራምዱ፣

Aድሎ

ሊፈፅሙ

ይችላሉ፡፡

ሙስና

በውሳኔዎቻቸው ላይ ተፅEኖ Eንዲያሳድር ሊፈቅድ ይችላሉ፡፡ ሥራቸውን በቅልጥፍና
ላይሰሩ ይችላሉ፡፡ በAጠቃላይ ዳኞች ሥራቸውን በሕጉ መሰረት ላይሰሩ ይችላሉ፡፡
በAጭሩ የዳኝነት ሥራ ባህሪ ገለልተኝነት፣ Aመዛዛኝነት፣ ሐቀኝነት፣ ታታሪነትና፣
ቅንነት፣ የሕዝብ Aገልጋይነት ስሜትን የሚጠይቅ ነው፡፡ ዳኞች በዳኝነት ሥራቸው
ይሄን ባህሪ Eንዲኖራቸው ለማድረግ የሚያስችል ሥርዓት ከሌለ በስተቀር ዳኞች
በተቃራኒው ወገንተኛና ሙሰኛ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
ፍ/ቤቶችም

Eንደ

ተቋም

ሥራዎቻቸውን

በቅልጥፍናና

ውጤታማ

በሆነ

መልኩ

ላከናውኑ ይችላሉ፡፡ በፍ/ቤቶች ውስጥ ያለ ደካማ Aሰራርና ብቃት የሌለው Aስተዳደር
መኖር

የፍትህ

ጥራትን

ሊጎዳው

ይችላል፡፡

የሕዝብ

ገንዘብና

ንብረትን

ለብክነት

ሊያጋልጥ ይችላል፡፡
Eነዚህ ሁሉ ድክመቶች ለመቆጣጠርና ጥፋቶችን ለማረም የዳኝነት ተጠያቂነት Aስፈላጊ
ነው፡፡

ካለዳኝነት ተጠያቂነት የዳኝነት ነፃነት ሊረጋገጥ Aይችልም፡፡

የዳኝነት ተጠያቂነት ገፅታዎችና ዓይነቶች በAጠቃላይ
የዳኝነት ተጠያቂነት ሁለት ገጽታዎች Aሉት፡፡ Eነሱም ውስጣዊ ተጠያቂነት (Internal
or endogenous) Eና ውጫዊ ተጠያቂነት (external or exogenous accountability)
35

ናቸው፡፡ ውስጣዊ ተጠያቂነት ዳኞችና ፍ/ቤቶች ለሕግና በዳኝነት ተቋሙ ውስጥ
Aግባብነት

ላለው

Aካል

ያለባቸውን

ተጠያቂነት

የሚመለከት

ነው፡፡

ዳኞች

የሚቀርብላቸውን ጉዳዮች በሕጉ መሰረት Eልባት መስጠት ግዴታ Aለባቸው፡፡ ዳኞች
የዳኝነት ተግባራቸውን በግልፅ ማከናወን Aለባቸው፡፡ የዳኝነት ሥራ Aካሔድ በማስረጃና
በስነ ስርዓት ሕጎች ላይ የተመሰረተ መሆን Aለበት፡፡ በዳኝነት ስራ Aካሔድ ውስጥ
ከመጀመሪያው Eስከ መጨረሻው ተከራካሪ ወገኖችን ያለ Aድሎ በEኩልነት መስተናገድ
Aለባቸው፡፡

በተጨማሪም

በወንጀል

ጉዳዮች

ዳኞች

የተከሳሾች

ሥነ-ሥርዓታዊና

ሕገመንግስታዊ መብቶች Eንዳይጣሱ የመጠበቅ ግዴታ Aለባቸው፡፡
በEነዚህ የፍሬ ነገር ሕጎችና/substantive) የስነ-ሥርዓት ሕጎች መሰረት Aለመስራት
ተጠያቂነትን ያስከትላል፡፡ በላይኛው የፍ/ቤት Eርከን የሚገኙ ዳኞች በበታች ፍ/ቤት
የተሰጠውን ውሳኔ በይግባኝ ሊሽሩ ይችላሉ፡፡ Eነዚህ የውስጣዊ ተጠያቂነት ምሳሌዎች
ናቸው፡፡ በሌላ በኩል ውጫዊ ተጠያቂነት ዳኞችና ፍ/ቤቶች ለሚያከናውኑት ዳኝነታዊና
Aስተዳደራዊ ሥራ ወይም ተግባር ለመንግስት ፖለቲካ Aካላት፣ ለሕዝብ፣ ለሚዲያና
ለሌሎች Aካላት ያለባቸውን ተጠያቂነት የሚመለከት ነው፡፡
ዳኞችና

ፍ/ቤቶች

ለተለያዩ

Aካላት

ተጠያቂ

ሊሆኑ

ይችላሉ፡፡

የተጠያቂነታቸው

መሰረትም የተለያየ ሊሆን Eንደሚችል ቀደም ሲል ተገልጿል፡፡ በዚህ ላይ በመመስረት
የተለያዩ ፀሐፊዎች የዳኝነት ተጠያቂነት Aይነቶችን በተለያዩ መደቦች ይከፋፍላሉ፡፡
ለምሳሌ

ሞሮ

ካፒሊቲ

የዳኝነት

ተጠያቂነትን

በሦስት

ሞዴሎች

ይከፋፍላቸዋል፡፡

Eነሱም፡1. Repressive /dependency/ model
2. Corporative autonomous (separateness/ model
3.

Responsive

/consumer-oriented/

model

ናቸው፡፡

Eንደ

ካፒሊቲ

በመጀመሪያው ሞዴል መሰረት ፍ/ቤት Eና /ወይም ዳኞች ተጠያቂ የሚሆኑት
ለመንግስት የፖለቲካ Aካላት ሲሆን ሁለተኛው ሞዴል ደግሞ ከAንደኛው
ሞዴል በተቃራኒው ዳኞችና ፍ/ቤቶችን የመቆጣጠር ኃላፊነት ለፍ/ቤት ለራሱ
የተተወ ነው፡፡ የሶስተኛው ሞዴል ደግሞ የፍ/ቤት Eና/ ወይም ዳኞች ተጠያቂነት
ከፖለቲካ Aካላት ከፍ/ቤት Eና ከሌላ ሕብረተሰብ ክፍሎች ለተውጣጣ Aካል
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ነው፡፡ Eንደ ካፒሊቲ ይሄ ሞዴል የዳኝነት ነፃነትና ተጠያቂነት ሚዛናቸውን
ጠብቀው Eንዲሄዱ የሚያስችል ተመራጭነት ያለው ሞዴል ነው፡፡
ወንዲል ኤል

ግሪፌን

የተባለው

ፀሐፊ

ደግሞ

የፖለቲካ

ተጠያቂነት፣ ውሳኔያዊ

ተጠያቂነት (decisional accountability) Eና የሥነምግባር (behavioral) ተጠያቂነት
በማለት

የዳኝነት

ተጠያቂነትን

በሦስት

ይከፍላቸዋል፡፡

Eንደ

ግሪፌን

የፖለቲካ

ተጠያቂነት ምልመላ፣ የሥራ ዘመን ዋስትና Eንዲሁም የዳኝነት ሥልጣን በተመለከተ
ዳኞች ለፖለቲካ Aካላት ያለባቸውን ተጠያቂነት የሚመለከት ነው፡፡ በሌላ በኩል
ውሳኔያዊ ተጠያቂነት ደግሞ ዳኞች ለሚሰጡት ትEዛዝና ውሳኔ ተጠያቂ የሚሆኑበትን
ሁኔታ የሚመለከት ነው፡፡ የሥነምግባር ተጠያቂነት ደግሞ ለዲሲፕሊን ክስ መሰረት
ለሆነው የዳኝነት ሥነምግባር ጋር የተያያዘ ነው፡፡
ፕሮፌሰር ሺሞን ሼትሪት በራሱ በኩል የዳኝነት ተጠያቂነት በሦስት ከፍሎታል፡፡
Eነሱም፡1. የሕግ-ተጠያቂነት /legal accountability/
2.

የሕዝብ ተጠያቂነት (public accountability)

3. I-መደበኛ Eና ማህበራዊ ቁጥጥር (Informal and social controls) ናቸው፡፡
Eንደ ሼትሪት የሕግ ተጠያቂነት በዳኞች ላይ የሚደረግ ክትትል፣ የይግባኝ
ሥርዓትን የፍትሐብሔርና የወንጀል ኃላፊነትን የሚያጠቃልል ነው፡፡ ሕዝባዊ
ተጠያቂነት ደግሞ በሕግ Aውጪው፣ በሕግ Aስፈጻሚው፣ በሚድያና በሌሎች
ቡድኖች በዳኞች ላይ የሚደረግ ቁጥጥር የሚመለከት ሲሆን I-መደበኛ Eና
ማህበራዊ ቁጥጥር በሙያ Aቻዎች Aብረው ከሚሰሩ ሌሎች ዳኞች፣ የበላይ
Aለቆች የሚደረግ ቁጥጥርና ምክርን የሚመለከት ነው፡፡

የመወያያ ጥያቄ
የዳኝነት ነፃነትና ተጠያቂነትን ትስስር በተመለከተ ሁለቱም መርሆች የማይነጣጠሉና
የማይጋጩ መርሆች ናቸው፡፡ ብዙ ፀሐፊዎች ይሄን ካሉ በኋላ ዋነው ግን በሁለቱ
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መካከል ሊኖር የሚገባውን ሚዛን መጠበቅ ነው፡ ይላሉ፡፡

በዳኝነት ነጻነትና

ተጠያቂነት መካከል ሊኖር የሚገባውን ሚዛን Eንዴት መጠበቅ ይችላል; በምሳሌ
በማስደገፍ ውይይት ይደረግበት፡፡

2.1.4. የዳኝነት ተጠያቂነት በI.ፌ.ድ.ሪ
2.1.4.1. መግቢያ
በI.ፌ.ዲ.ሪ ሕገመንግስት ውስጥ ከተቀመጡት መሠረታዊ ሕገመንግስታዊ መርሆች
ውስጥ Aንድ ተጠያቂነት ነው፡፡ ተጠያቂነት የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ልዩ ባህሪ
ነው፡፡ በሀገራችንም Eየተገነባ ያለው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ካለተጠያቂነት ሊታሰበ
Aይችልም፡፡

የተጠያቂነት

መርህም

በሶስቱም

የመንግስት

Aካሎች

ተፈፃሚነት

ያለውና ሊተገብሩት የሚገባችው መርህ ነው፡፡ ስለዚህ የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት
ግንባታ ነፃ የዳኝነት Aካልን ብቻ የሚጠይቅ ሳይሆን ነፃና ተጠያቂነት ያለበት
የዳኝነት Aካል የሚጠይቅ ነው፡፡ ተጠያቂነት የሌላው የዳኝነት Aካል የዲሞክራሲያዊ
ሥርዓት ጠንቅ

ከመሆን ውጪ የሚፈይደው ነገር የለም፡፡ ስለዚህ ቀደም ሲል

Eንደተጠቀሰው ፍ/ቤቶች ያለባቸውን ሕገመንግስታዊ ተልEኮቸውን ለመወጣት ነፃ
ብቻ ሳይሆኑ ተጠያቂም መሆን Aለባቸው፡፡
በI.ፌ.ድ.ሪ.

መንግሥት

የዳኝነት

ተጠያቂነት

ለማረጋገጥ

የተለያዩ

ሥርዓቶች

ተዘርግተዋል፡፡ የዳኝነት ነፃነትና ተጠያቂነት የAንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች
በመሆናቸው የፌዴራልና የክልል ፍ/ቤቶችና ዳኞች ነፃነት ከተጠያቂነት ጋር ጎን
ለጎን የሚሄድ ነው፡፡ በፌዴራልና በክልል ሕገመንግስቶች ውስጥ የዳኝነት ነፃነት
የሚመለከቱ ድንጋጌዎች ሁሉ የዳኝነት ተጠያቂነት ገፅታ ወይም ይዘት Aሏቸው ፡፡
ስለዚህ በI.ፌ.ድ.ሪ. መንግስት የዳኝነት ነፃነት ለማረጋገጥ የተዘረጉ ሥርዓቶች ሁሉ
የዳኝነት ተጠያቂነትን የሚመለከቱ ናቸው፡፡ Eነዚህ ሥርዓቶች የተለያየ ገፅታ
ሊኖራቸው ይችላል፡፡ የዳኝነት ተጠያቂነት ገፅታዎች ውስጣዊና ውጫዊ ብለን
ለመከፋፈል Eንችላለን፣፡ የበለጠ ደግሞ የፕሮፌሰር ሺሞን ሼቲሪት የAመዳደብ
ስልት ላይ በመመስረት በI.ፌ.ድ.ሪ. መንግስት የዳኝነት ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ያሉ
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ሥርዓቶችን

የሕዝብ

ተጠያቂነት፣

የሕግ

ተጠያቂነት፣

Iመደበኛና

ማህበራዊ

ቁጥጥር በማለት ከፋፍሎ ማየት ይቻላል፡፡
ቀደም

ሲል

Eንደተጠቀሰው

የሕዝብ

ተጠያቂነት

ፍ/ቤቶችና

ዳኞች

ለሌሎች

የመንግሥት Aካላትና ለፕሬስ ተጠያቂ የሚሆኑበትን፣ የሕግ ተጠያቂነት ደግሞ
የይግባኝ ሥርዓት፣ የወንጀልና የዲሲፕሊን ተጠያቂነት የሚመለከት ነው፡፡ በዚህ
ክፍል የምናየው ፍ/ቤቶችና ዳኞች ለሕግ Aውጪው ያለባቸው ተጠያቂነት፣ የዳኞች
የወንጀልና የዲሲፕሊን ተጠያቂነት ብቻ ይሆናል፡፡ ሌሎቹ ሰልጣኞች በውይይት
የሚያደርጉበትና ግማሾቹን ደግሞ ከግልፅነት መርህ ጋር የምናያቸው ይሆናል፡፡

2.1.4.2. ፍ/ቤቶችና ዳኞች ለሕግ Aውጪው ያለባቸው ተጠያቂነት
የሕዝብ

ተጠያቂነት

ፍ/ቤቶች

የሕዝብ

ተቋማት

ከመሆናቸው

የሚመነጭ

ነው፡፡

የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤትና በክልል ደግሞ በሶስቱም Eርከን የሚገኙ ፍ/ቤቶች በቀጥታ
በሕገመንግስቱ የተቋቋሙ ናቸው፡፡ በሕገመንግሥቱም ሆነ በሌላ ሕግ የተቋቋሙ
ፍ/ቤቶች ዋና Aላማ ሕጎችን በትክክል በመቶርጎም የሕዝብን መብቶች ፍላጎት ሟሟላት
ነው፡፡
በሌላ

በኩል

በሕገመንግሥቱ

የሉAላዊነት

ስልጣን

ባለቤት

ሕዝቡ

በመሆኑ

በሕገመንግሥቱ ወይም በሌላ ሕግ የተቋቋሙ ፍ/ቤቶች ሕጉን በትክክል በመቶርጎም
የሕዝቡን መብትና ፍላጎቱን በትክክል Eያሟሉ መሆኑን ሕዝቡ የማረጋገጥ የመቆጣጠር
መብትና ግዴታ Aለበት፡፡

በፍ/ቤቶች ውስጥ የሚሠሩ ዳኞች የዳኝነት ሥልጣን የሕዝብ

ሥልጣን

ፍ/ቤቶችና

ነው፡፡

ስለዚህ

ዳኞች

ለሚያከናውኑት

ሥራ

ሁሉ

ለሕዝብ

ተጠያቂነት Aለባቸው፡፡
ሕዝቡ የሉAላዊነት ሥልጣኑን ተግባራዊ ከሚያደርግበት መንገድ Aንዱ በተወካዮች
Aማካኝነት

ነው፡፡

የፍ/ቤቶችና

የዳኞች

የሕዝብ

ተጠያቂነት

¾T>[ÒÑÖ¨<

በሕግ

Aውጪው uŸ<M ነው፡፡ ስለዚህ ፍ/ቤቶችና ዳኞች ለሕግ Aውጪው ukØ ተጠያቂነት
Aለባቸው፡፡

ÃIU ፍ/ቤቶችና ዳኞች ለሕግ Aውጪው ያለባቸው ተጠያቂነት በተለያየ

መንገድ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል፡፡
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Aንደኛው ሹመትና ከሥራ መሰናበት ነው፡፡ በክፍል Aንድ Eንደተጠቀሰው የፌዴራል
ፍ/ቤት ፕሬዜዳንትና ምክትል ፕሬዜዳንት በፌዴራል መንግሥት ጠቅላይ ሚኒስቴር
Aቅራቢነት

በተወካዮች

ምክር

ቤት

የሚሾሙ

ሲሆን

የክልል

ጠቅላይ

ፍ/ቤቶች

ፕሬዜዳንትና ምክትል ፕሬዜዳንት በክልል ርEስ መስተዳድር Aቅራቢያነት በክልሉ ምክር
ቤት ይሾማሉ፡፡ ከሥራ መሰናበትም ከዚሁ Aንፃር የሚታይ ነው፡፡ ይህ የፌዴራልና
የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤቶች ፕሬዜዳንቶችና ምክትል ፕሬዜዳንት ለሕግ Aውጪው ተጠያቂ
መሆናቸውን

የሚያመላክት

ነው፡፡

የሌሎች

የፌዴራልና

የክልል

ፍ/ቤቶች

ዳኞች

ሹመትና ከሥራ መሰናበት ሂደት የሚያመላክተው Eያንዳንዱ የፌዴራል ፍ/ቤት ዳኛ
ለተወካዮች ምክር ቤት፣ የክልል ፍ/ቤት ዳኛ ደግሞ ለክልሉ ምክር ቤት ተጠያቂነት
Eንዳለበት የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ስለዚህ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴራል ፍ/ቤት ዳኞችን
ሥነምግባር፣ የክልል ምክር ቤቶች ደግሞ የየክልሎቻቸውን ዳኞች ሥነ ምግባር
ይቆጣጠራሉ፡፡
የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ፕሬዚዳንት ለተወካዮች ምክር ቤት የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤት
ፕሬዚዳንቶች ደግሞ ለየክልል ምክር ቤቶቻቸው የፍ/ቤቶችን ሥራ ክንውን ሪፖርት
የማቅረብ ግዴታ Aለባቸው፡፡ በሚቀርበው ሪፖርት በመንተራስ ሕግ Aውጪው Aካል
የፍ/ቤቶችን
ይወስዳል

ሥራ

Eንቅስቃሴ

ይገመግማል፡፡

ወይም

Eንዲወስድ

ያደርጋል፡፡

Aስፈላጊው
ይሄ

ሌላው

Eርምትና

Eርምጃዎችን

የፍ/ቤቶችን

ተጠያቂነት

ለማረጋገጥ የተዘረጋ ሥርዓት ነው፡፡
የፍ/ቤቶች በጀት የሚያፀድቀው በሕግ Aውጪው Aካል ነው፡፡ ይህ ደግሞ ተወካዮች
ምክር ቤት የፌዴራል ፍ/ቤት፣ የክልል ምክር ቤቶች ደግሞ የየክልሎቻቸው ፍ/ቤቶች
በEቅዳቻው መሠረት ማከናወናቸውን ለመቆጣጠር Eድል ይሰጣቸዋል፡፡ ይሄ ፍ/ቤቶች
ለሕግ Aውጪው ያለባቸው ተጠያቂነት ተግባራዊ የሚሆንበት ሌላው መንገድ ነው፡፡
ሌላው የፍ/ቤቶችና የዳኞች ተጠያቂነት ተግባራዊ የሚሆንበት ዘዴ ሕገ Aውጪው ሕግ
ማውጣት ሥልጣን ጋር የተያያዘ ነው፡፡ በዚህ ረገድ ሕግ Aውጪው Aካል የፍ/ቤቶችን
ሥልጣን የሚመለከቱ ሕጎችን በመሻር ወይም በመቀየር የፍ/ቤቶችን የሥራ

Eንቅስቃሴ

ሊቆጣጠር ይችላል፡፡
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2.1.4.3 የወንጀል ተጠያቂነት
የዳኝነት ነጻነት ዳኞችን ከወንጀል ሐላፊነት ነጻ Aያደርጋቸውም፡፡ Aንድ ዳኛ

የወንጀል

ሕግን ተላልፎ ከተገኘ Eንደ ማንኛውም ሰው በወንጀል ይከሰሳል፡፡ ጥፋተኛ ሆኖ ሲገኝም
ተገቢው ቅጣት ይቀጣል፡፡

በወንጀል ሕግ መሠረት ዳኞች የመንግሥት ሠራተኞች

በመሆናቸው የወንጀል ሕግ Aንቀጽ 4A2 Eና ተከታዮቹ ድንጋጌዎች በEነሱ ላይ
ተፈፃሚነት Aሏቸው፡፡ ዳኞች በሕግ Aክባሪነታቸው በሕብረተሰቡ ውስጥ Aሪያ መሆን
ይጠበቅባቸዋል፡፡
የሕዝብ

ዳኞች

Aገልጋይ

ሥልጣናቸውን

Eንጂ

ተገልጋዮች

AለAግባብ

መጠቀም

Aይደሉም፡፡

የዳኝነት

የለባቸውም፡፡
ሥልጣንን

ዳኞች
ሕዝቡን

ለማገልገል መጠቀም Aለባቸው Eንጂ ለግል ፍላጐትና ጥቅም ማራመጃ መጠቀም
የሌለባቸው መሆኑን ላAፍታ Eንኳን መዘንጋት የለባቸውም፡፡ የሄን በመዘንጋት ፍትህን
በጥቅማ ጥቅም በመሸጥና በመለወጥ የዳኝነትን ሥራ ክብር የሚያዋርዱ ዳኞች ከሥራ
መሰናበት ብቻ ሳይሆን በሕጉ Aግባብ በወንጀል ሊጠየቁ ይገባል፡፡
በፌዴራልና በክልል (ለምሳሌ በOሮሚያ) ጉቦ ሲቀበሉ Eጂ ከፍንጁ ተይዘው በወንጀል
ተከሰው የተፈረደባቸው ዳኞች Aሉ፡፡ የሔም ዳኞችን የሕግ ተጠያቂነት ያለባቸው
መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡

2.1.4.4. የዲתፕֵን ـጠያשּׂነُ
ከሕግ ውጪ የ סרגዳኞ٤ን ֳבּאጣጠץና ֳאከٍ ָـየዲתፕֵን ـጠያשּׂነُ
አይነـኛ עכאያ ነው፡፡ በክፍָ አንድ እንደֳאـከـው በዳኞ٤ ֶይ የגወרድ
የዲתፕֵን እוץጃ በםነוግ ץוֹደንብ ወይ וበፍ/ቤِ٤ በዳበ סደንቦ٤ (rules)
ֶይ  ُנםאאእንዳֳበُ የዳኝነُ ነፃነُ  ֱץאአጥብ בּይጠይቃָ፡፡
አንድ ዳኛ ¾ዳኝነُ S<Á የגÖይשׂውን םነוግ ץוֹካֶ ֶחየـጠያשּׂነُ ֱץא
የዲתፕֵን

እוץጃ

እንዲወרድበُ

ወይו

ከףםው

እንዲወገድ

ይጠይቃָ፡፡

የዲתፕֵን ـጠያשּׂነُ ـግףוֹዊ ֳדድנግ םነוግ ץוֹደንብ ከ٤ֹُ ውጭና
በ٤ֹُ ֶይ የዳኞ٤ םነוግו ץוֹን ֲאን እንዳKበُ የגዘנዝץና ֳዲתፕֵን ክስ
የגያበ שּׁድץጊِ٤ን በُክክָ የגያושׂרጥ ֲאን አֳበُ፡፡ የגፈֳገውን ውጤُ
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ֳודጣُ ይI ብ٢ በ שּׂአይደֳו:: የגፈֳገውን ውጤُ ֳודጣُ ـደ ֹּלףየֲነና
ግָፅነُ ያֳው የዲתፕֵን አቤًٍ አנףשׂብ ץםዓُና የםነוግ ץוֹጉድֳُ
תፈፀ וአስፈֶጊውን እُוץና ቅጣُ ֵወስድ የג٤ָ ץםዓُ אኖ ץአֳበُ፡፡
በዚሁ  ُנראየגዘנጋው ץםዓُ በዳኛ በደָ ደרנብኝ የ ָגወገን አቤًٍውን
በדֳ ִֶשׂቅנብ የגያስ٤ֳው ֲאን አֳበُ፡፡ ግָፅነُ በֳאـከ ـየגዘנጋው
ץםዓُ አቤًٍ አቅתּףው የአቤًٍውን ውጤُ דወቅ የאגስ٤ֳው ֲאን
አֳበُ፡፡
በـጨג ועדዛናዊ፣ ָשׂጣፋና ውጤٍ וየֲነ የዲתፕK=ን ץםዓُ אኖץ
አֳበُ፡፡ በዳኛ ֶይ የץשׂגብ የዲתፕֵን ክስ በፍጥነُ ወይוֹ וጭ ץጊዜና גዛናዊ
በֲነ

אንገድ

ٍאየُ

አֳበُ፡፡

የዲתፕֵን

ץםዓً

ክስ

የנשׂበበُን

ዳኛ

በـከררበُን ጉዳይ ָאስ אስጠُና የאከֶከָ אብًን የגከֳክָ ወይו
የגያጠብ ֲאን የֳበُו፡፡ የגዘנጋው ץםዓُ በאጥፎ ָቦና በאነሳሳُ በዳኛ
ֶይ ֵ שּץשׂየג٤ִ አቤًٍዎ٤ ወይ וየይግוֹኝ ጉዳዮ٤ን እውነٍነُ ካֶْው
አቤًٍዎ٤ ከጅֳא סוየُ የגÁe٤ָ ֲאን አֳበُ፡፡
በኢ.ፌ.ድ.ע.

የዳኞ٤ን

ـጠያשּׂነُ

ֳנדጋገጥ

ከـዘנጉُ

ץםዓِ٤

ውስጥ

የዲתፕֵን ץםዓُ አንዱ ነው፡፡ ይֱ ֲֳאኑ የሕገאንግስً አንשׂጽ 79(4) (ሀ) እና
81(6) דየً ብ٢ በ שּׂነው፡፡ ሕገאንግስً ከאጀעאያውኑ ከዳኝነُ ነፃነُ ֱץא
ጋ ץበـጣጣָא אኩ በዳኞ٤ ֶይ የዲתፕֵን እוץጃ ¾אውרድ ָםጣን የዳኝነُ
አካָ ُץጉֳוֹ וው ሁኔٍ ٍרـፊ ֲֳነበُ አካָ אስጠُ እንዳֳበُ በאדን
ָםጣኑ

የዳኞ٤

םነוግץוֹ

አስـዳደץ

ደንብו

דውጣُ

ጉוֹኤ

እንደֲነ

ָםጣን

በግָጽ

የዳኞ٤

አስושׂጧָ፡፡

አስـዳደץ

ጉוֹኤ

የዳኞ٤
ֲאኑ

ָאـክָّ፡፡ በዚሁ  ُנטאበፌዴָףና በክָָ የዳኞ٤ םነוግץוֹና የዲתፕֵን
ደንብ ወጥـው ـግףוֹዊ እየֲኑ ነው፡፡
እነዚֱ በፌዴףMና በክָֹ٤ የዳኞ٤ አስـዳደ ץጉוֹኤ የወጡ የዳኞ٤ םነוግץוֹ
ደንቦ٤ ከـወרኑ ָዩነِ٤ በስאـ ץשׂـሳሳይነُ አֻْው፡፡ ከָ ٍُגዩነِ٤ ውስጥ
አንዱን ֳאጥשׂስ የኦגצያ ብሔףዊ ክָָ ፍ/ቤِ٤ ክָָ ፍ/ቤِ٤ የዳኞ٤
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םነוግ ץוֹዳኞ٤ Ÿ‹KAƒ ¨<Ü“ u‹KAƒ LÃ ֵْוֹסאው የגገْוֹውን የስነ
וግֲץא ץוֹ٤ (guiding principles) አֶከוــ፡፡ በደን שּውስጥ ـካـው
የגገኙُ የዲתፕֵን ጥፋِ٤ ብ٢ ናْው፡፡
በֶַ በኩָ የፌዴ ָףፍ/ቤِ٤ ዳኞ٤ ስነוግ ץוֹደንብና ከክָָ ደግ זየደשּብ
ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ሕዝቦ٤ ፍ/ቤُ ዳኞ٤ םነוግ ץוֹደንብ ብንֳאከُ ሁֳًו
የםነוግֲץא ץוֹ٤ና የዲתፕK=ን ጥፋِ٤ን በዝץዝ ץአኳـው ይዘዋָ፡፡ ּשׂኝነُ፣
ٍדኝነُ፣ ግָፅነُ፣ ቅንነُ፣ የሕዝብ አገָጋይነُ፣ ገֳָـኝነُ ሕግን דክu`
በደንቦ٠ ውስጥ ከـካֲץא ًُـ٤ ውስጥ ጥِשּׂ٠ ናْው፡፡ እነዚֱ ֲץא٤
በדንኛው וዳኛ ֵከበסና ֵـገበ סየגገْוֹው ናْው፡፡ ስֲץא٠ ዝץዝ ץስָጣኞ٤
በֶַ ክፍֳ ُ ُץֱוየ ُסדגይֲናָ፡፡
በאጨ וָךנፍ/ቤِ٤ና ዳኞ‹ የሕዝw“ የאንግስُን አאኔٍ ֵያץـፉ የג٤ִُ
የዲፕֵንን ץםዓُ ጨַֹ צו٤ የውስጥ שּׁጥጥץם ץዓُ በאዘץጋُ ከֶַ
የאንግስُ አካָ ጣָቃ ገብነُ በףሳْው የףሳْውን የውስጥ ብָሹ አץףרና
የስነוግ ץוֹ٤ግבּא ץጣጠץና דስـካከָ ת٤ִ ብ٢ ነው፡፡ ይֱ ካֲָነ ግን
በשׂጥֲٍ וነ በـዘዋዋ עበֶַ የאንግስُ አካM ـፅኖ ስא ץውደቃْው አይוץשׂ፡፡
ֳዚֱ የጓֶٌדና የፒסን ፍ/ቤُ የÑጠْדውን ሁኔٍ በוሳַነُ אጥשׂስ ይ٤ֶָ፡፡
በጓٌ( ֶד1993) የבስና אስፋፋُና ከשּׁጥጥ ץውጪ אውጣُ ፍ/ቤِ٤
እንዲፈ שץአድץጓָ፡፡ በፒ( ס1992) በבስና רበብ አስፈፃ גአካָ ፍ/ቤِ٤ን
እንዲבּጣጠָם ץጣን ›”Ç=cÖ¨< eK}Å[Ñ ብዙ ዳኞ٤ u›eðéT>¨< ›"M ከףם
נוֹـዋָ፡፡

የאወያያ ጥያቄዎ٤
1. የፌዴָףና

የክָָ

ፍ/ቤِ٤

ዳኞ٤

ֳሕግ

አስፈፃג

ـጠያשּׂነُ

አֳْוֹው?
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2. የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ በנדጋገጥ נገድ የይግוֹኝ ץםዓُ ያֳው גና
וንድንነው? ፍ/ቤِ٤ (ፌዴָףና ክָָ) በፌዴ ָףጠቅይֶÃ ፍ/ቤُ
רበ ץፓናָ ٤ֹُ የרـጠውን ውሳኔ (የשׂደُוነُ ውሳኔ) የאከָـ
ـጠያשּׂነُ አֳْוֹው?
3. በዳኝነُ  ףםውስጥ ያֳን בስና דግኘُ  ֶָשׂአይደֳו፡፡ የבስና
שׂዳዳ ከـ٢ֳ אዝጋُ ካָـ٢ֳ ደግדֳ זጥበብ ከዲתፕֵን ץםዓُ
ውጭ ַֹ٤ ֵዘנጉ የגገْוֹው ץםዓِ٤ וን ֲאን አֳْוֹው? ከዚሁ
ጋ ץበـያያዘ ዳኞ٤ በሕጉ  ُנראእንዲ סרየዲתፕֵን ـጠያשּׂነُ
ከፍـኛ ቦٍ አֳው፡፡ ነገ ץግን የዲתፕֵን እוץጃ የـፈፀ אስֱُـን
ֳ ונדየגወስድ እוץጃ ነው፡፡ ዳኞ٤ በሕÑ< እንዲַֹ סר٤ ֵወስዱ
የגገْוֹው እוץÍዎ٤ וን ֲאን አֳْוֹው? ዳኞ٤ በሕጉ ُנרא
እንዲ סרአሁን እየרـጠ ያֳው ስָጠና וን አስـዋፅኦ ይኖנዎָ?
4. የዳኝነُ ـጠያשּׂነُ ֳנדጋገጥ በፌዴָףና በክָָ በ שּׂየሕግ ד°שׂፍ
አֳ?ያֳው የሕግ ד°שׂፍ וን ይאስֶָ?
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2.2. የዳኝነት ግልፅነት
ግልፅነት የተጠያቂነት መርህ Aንድ መግለጫ በመሆኑ ብዙን ጊዜ ከተጠያቂነት
መርህ ጋር የሚሄድ ሌላው የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መሠረታዊ መርህ ነው፡፡
ቀደም ሲል ከዳኝነት ተጠያቂነት ጋር በማያያዝ ለመጥቀስ Eንደተሞከረው የፍ/ቤቶች
ሥልጣን ሆነ በፍ/ቤቶች ውስጥ ተመድበው የሚሰሩ ዳኞች ሥልጣን ምንጭ ሕዝቡ
በመሆኑ

ሕዝቡ

ፍ/ቤቶችና

ዳኞች

የሚጠበቅባቸውን

ተግባር

Eያከናወኑ

መሆን

Aለመሆናቸውን የማረጋገጥ የመቆጣጠር መብት Aለው፡፡
ሕዝቡ በፍ/ቤቶች የሚከናወኑትን ተግባሮች፣ በዳኞች የሚሰጡትን ትEዛዞችና ውሳኔዎች
በማወቅ Eያንዳንዱ ዳኛ ይህÑ<ን በትክክል Eየተረጎመ መሆን Aለመሆኑን ሥራውን
በቅልጥፍና

Eየፈፀመ

መሆን

Aለመሆኑን

ማየት

መታዘብና

ማጋገጥ

Eንዲችል

ፍ/ቤቶችና ዳኞች ሥራዎቻቸውን የግልፅነት መርህን መሰረት Aድርገው ማከናወን
ሲችK< ብቻ ነው፡፡
የግልፅነት መርህ በፍ/ቤቶች በተለያየ መንገድ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል:: Aንደኛውና
ዋነኛው ግልፅ ችሎት ነው፡፡ በፌዴራልና በክልል ፍ/ቤቶች ማቋቋሚያ Aዎጆች ውስጥ
በሕግ በK?ላ Aኳ%E” ካልተደነገገ በስተቀር ፍ/ቤቶች በግልፅ ችሎት EንዲያስችK<
uôÈ^M“ u¡MM õ/u?„‹ TssT>Á ›ªÏ }Å”ÓÕM፡፡ ለምሳሌ የOሮሚያ ክልላዊ
መንግስት ፍ/ቤቶች ማቋቋሚያ Aዋጅ ቁጥር 6/1988 Aንቀጽ 18 Eና የፌዴራል
ፍ/ቤቶች ማቋቋሚያ Aªጅ ቁጥር 25/88 Aንቀጽ 26 መጥቀስ ይችላል፡፡ ይህ ፍ/ቤቶች
ሥራዎቻቸውን በግልፅነት መርህ መሰረት Eንዲፈፅሙ ለማድረግ የተደነገገ ነው፡፡
ፍ/ቤቶች በግልጽ ችሎት Eንዲያስችሉ ማድረግ የህብረተሰቡ ክፍል በዳኞች የሚሰጡትን
ውሳኔዎች ትEዛዞች በሕጉ መሰረት መሆን Aለመሆኑን የራሱን ግንዛቤ Eንዲኖረው
ያደርጋል፡፡ ግልፅ ችሎት ለፕሬስም ክፍት ስለሚሆን ሕዝቡ የተሟላ መረጃ Eንዲኖረው
ያደርጋል፡፡ u}ÚT]U የፍትህ ጥራትና የዳኞች ተጠያቂነትና ከማረጋገጥ Aኳያ ግልፅ
ችሎት ከፍተኛ AስተዋፅO Aለው፡፡ ¾}S‰† ሁኔታ Eስካለ ድረስ ማንኛውም ዳኛ
የዳኝነት ተግባሩን በግልፅ ችሎት የማስቻል ግÈታ Aለበት፡፡

ግልጽነት ማ”—ውም ዳኛ
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ሊመራበት Ÿሚገባው የሥነምግባር መርሆች ውስጥ Aንዱ መሆኑ በፌዴራልና በክልል
ዳኞች የሥነምግባር ደንብ ውስጥ በግልጽ ተደንግጓል፡፡ KUdK? ¾ôÈ^M õ/u?„‹
Ç™‹ Y’UÓv` Å”w ›”kê 8 “ ¾Åu<w wN?` wN?[cx‹“ Q´x‹ ¡MM
õ/u?„‹ ¾Ç™‹ Y’UÓv`“ ¾Ç=eøK=” Å”w ›”Ñê 7 SØke Ã‰LM::

ይሔን

መርህ ተግባራዊ Aለማድረግም የዲሲፕK=ን ተጠያቂነትን Eንደሚያስከትል በግልጽ
ተመልክቷል፡፡

eK²=I õ/u?„‹ uQÓ u}¨c’¨< SW[ƒ e^−‰†¨<” KQ´w

ÓMê uJ’ ›"%E” TŸ“¨” Ã•`v†ªM::

ሌላው የግልፅነት መርህ በፍ/ቤቶች ተግባራዊ የሚሆንበት መንገድ የዳኞች ውሳኔዎች
ለሕዝቡ Eንዲደርሱ በማድረግ ነው፡፡ የዳኞችን ውሳኔ ለሕዝቡ uተለያዩ መንገድ
”Ç=Å`c< TÉ[Ó ይችላሉ፡፡

የመወያያ ጥያቄዎች
1. የፍֱُ ጥُףና የዳኞ٤ ـጠያשּׂነُን ከנדጋገጥ አኳያ የዳኝነُ  ףםበግָፅ
٤ֹُ እንዲከናወን דድנግ ያֳው גና እንዴُ ይገֳፃָ? የግָጽነُን
ֱץא

በፍ/ቤِ٤

በግָፅ

٤ֹُ

ـግףוֹዊ

ֳדድנግ

ዋናው

٤ግץ

וንድንነው?

2. በክፍָ አንድ እንደֳאـከـው ዳኞ የዳኝነُ ـግْףוֹውን תያከናውኑ
በፕפስ ֵደץስْוֹው ከג٤ָ አֳአግוֹብ ـፅእኖ ነፃ ֲאን እንዳֳْוֹው
የዳኝነُ ነፃነُ  ֱץאይጠይቃָ፡፡ በֶַ በኩָ ሕዝ שּስֳ Ç˜’ƒ Y^ נאጃ
የדኘُ אብُ አֳው፡፡ ֳዚֱ ደግ זፕפስ ከፍـኛ גና ይጫወָٍ፡፡
በዳኝነُ ነፃነُና በፕפስ ነፃነُ אካከָ ያֳውን גዛን እንዴُ אጠup
Ã‰LM::
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ዋ תּጹሑፎ٤
የኢُዮጵያ ፌዴֶףዊ ዲזክתያዊ עፐብֵክ ሕገאንግስُ
የፌዴ ָףፍ/ቤِ٤ גהּהּדያ አዋጅ ከነָךָךדያው
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