
                     ዳኞ٤ እና "የጨዋ" רው የፍُሕ እሳቤ 
                     (የዓُא ፍቃድ דስֳֶـፍ እና ካٍץ የመሰረዝ ሥልጣን) 
 

                                       አብץሃו ዮሃንስ 

ዳኛ ֳُד የወጣֳُ ደፋኝ ነው፡፡ ሕግ ׂשዳዳ תኖُף ፣ ክፍُـ ከٍየֹُו በሕግ ץـጓגነُ גናው 

 ነው፡፡ ףם በጀُדሕግን የ ףם וጐץـא፡፡ ሕግን የֶָזን ይًُـዳዳውን ይደፍናָ፡፡ ክፍׂש

ዳኛው ሕግን የדበጀُ ףם የגያከናውነው ውስጥ በዘፈׂשደ ወይו እንዳרኘው ሳይֲን በፍُሕ ٤ቦ 

እየֲא ףאـን ይኖץበָٍ፡፡ ְነע ִዊስ הንከን የֳֹוـ ፀּፊ እንዳֳው "ዳኛ ֳُד የשףን 

የፈـና ወׂُשנ የגያוץ የሕግ עדـ ነው፡፡" እًדץን תያከናውን ሁָጊዜ ֳ1 שףዐከ1ዐ 

የגደፍን ከֲነ ደፋኝነً ጉብዝናውን አያሳይו፡፡ ብቃً ያֳው የእًדץ ֲነ የדበጀً ፍּُዊነُ 

በገሃድ ـገָጦ ٍתይ ብ٢ ነው፡፡  

 

ክፍُـ ያֳበُ ሕግ በֳـያዩ ዳኞ٤ በֳـያየ אንገድ ֵנـጐו ይ٤ֶָ፡፡ የָዩነً אጠን እጅግ 

የרፋና የׂשףףـ ከֲነ አንድ ቦٍ በአንደኛው ወይו በֶַኛው አנـጓጐו ֶይ ٤ግץ አֳ ֳُד 

ነው፡የዳኛው דንነُ፣ ስብዕና ፣ ָוድ ፣ የዕውׂُש ደנጃና የአስـሳרብ אንገድ ֳָዩነً אፈጠץ 

 ዳኛው ?ץበ ነበרን እያו ጥ በሕֵናውרת ድץፍ וኑ ዳኛው ውሳኔ ወይֲאֳ ክንያُ ֲኗָ፡፡ו

ውሳኔውን ወይו ፍץዱን אፃፍ ከאጀסא በፊُ በጭንቅֶً ውስጥ የגከናወነው የרדብ ሂደُ וን 

ይאስֶָ? ጥያቄው ብዙ የגያץוףא ብዙ የגያነጋግוץ ነው፡፡ ֳַכו ዳኛው ከ5 – 15 ዓُא 

በגያስׂשጣ ወንጀָ ـከሶ ጥፋـኛ ֲኖ በـገኘው ـከሳ₪ ֶይ 6, 7, 8 ………….. 15 ዓُא ቅጣُ 

 ፡፡ָףያስْግ ֳُדֳ ነው גበአጋጣ וደ ወይׂשው እንዲሁ በዘፈרנይ የደֶ ץጥּׁש ጥָበُ እዚֱת

በውስጡ የגያֶרስֳው የגያወጣው የגያወץደው ብዙ ነገץ ይኖָף፡፡ ֲኖו ሁָጊዜ ጥָቅ በֲነ 

የאፈֹּלـ ወይו የץאץאא ዑደُ ውስጥ ገብِ የነጠנ ُንـና ያካְዳָ ብֹ ֳאደוደו 

ያስْግָף፡፡ ዳኛው በרדብ ሂደً ከףـ ጥזና እስከ ጥָቅ ףאץו በֳـያየ የרדብ ደנጃ ֶይ 

  ይ٤ֶָ፡፡ ףדרֵ

 

ዳኛው በרדብ ሂደً በዋናነُ ከፊً ያֳውን דስנጃ ፣ የግׂש ףኙን אከףከעያ እንዲሁו ፍפ ነገסን 

ከሕጉ ጋץ ያዛוዳָ ፣ ያስـያያָ፡፡ በׂשאጠָו ُክክֳኛ ብֹ የገـאውን ውሳኔ ወይו ፍץድ 

ይרጣָ፡፡ ከדስנጃና ከሕግ በـጨעד የדስנጃውን ብቃُና የሕጉን ُክክֳኛ ُץጉנדֳ וጋገጥ 

 ו٤ִּת ይጨበጡ ֲֵኑדየ שרይዳדየ ٤צሳִ፡፡ እነዚֱ ነገֳֶאይ ٤צበውስጡ ብዙ ነገ כነת

በֳـያየ אጠን በውሳኔ ሂደًና በዳኛው ֶይ የْכףውን ـፅዕኖ ያሳץፋִ፡፡ ከነዚֱא וካከָ 

የנׂשበֳُ ጉዳይ የגፈጥץበُ ስُה ፣ የግָ ץֱֹוይው ፣ ኑצው ፣ አֳאካከً ፣ የግָ ስብዕናው ፣ 

የגኖץበُ ٧דበרנብ ፣ የአገ٧ד ًעበףዊ ፣ ፖֳٌካዊና ኢኮኖגያዊ ሁኔٍዎ٤ ፣ የፍُሕ እና 

 וውׂשያውֹו וውׂשያውּת ዳኛው ዊ ሁኔٍዎ٤ף٧በד በአጠቃֶይ ግֶዊና ..ـዕ ግንዛቤው ወዘُץ



በውሳኔ አרጣጥ የרדብ ሂደً ֶይ በֳـያየ ደנጃና אጠን የףሳْውን ـፅዕኖ ያደץጋִ፡፡ በእץግጥ 

እነዚֱ ነገـ ٤צፈፃג የֲגነው ሕግ ግָፅ በֲነ ጊዜ የגኖْףው ቦٍ ኢוንُ ֲֵን ይ٤ֶָ፡፡ሕጉ 

ክፍُـ ያֳበُና ይֱን ክፍُـ በሕግ አנـጓጐא וድፈን በגያስፈָግበُ ጊዜ ግን እነዚֱ 

የדይٍዩ ـፅዕኖዎ٤ ይብዛו ይነስו በרדብ ሂደً ֶይ ቦٍ ይኖْףዋָ፡፡ 

 

የـፅዕኖዎא ٤ኖץ በውሳኔው ይዘُ ֶይ አዎንٍዊ ወይו አִٍዊ ውጤُ ያאጣָ፡፡ ስֲֳነו 

ዳኛው በא ٢ֳـጠን ከፍֱُ እና ُץዕ በـቃףኒ ያִ ـፅዕኖዎ٤ን በרדወገድ ነፃ ֲኖ አድֹአዊ-

ያֲָነ ውሳኔ אስጠُ ይጠበቅበָٍ፡፡ በـቃףኒው ወደፍُሕ እና ُץዕ የגያደשץ ሁኔٍዎ٤ 

የُኛውንו የሕግ አנـጓጐּת וከָـ ከግُו አስገብِ ֵያነጥْףውና ֵْףונאው ይገָֹו፡፡ 

እንዲያו ֲኖ የዳኛው ግዴٍ በרדብ ሂደً ግُו ውስጥ דስገֹُוና ץאץאא እንጂ የًንו 

ያֱָ አዎንٍዊ ֲּתን በውጫዊ ሁኔٍዎץרٍא ٤ አֳበُ ֳֳُד አይደֳו፡፡  

 

በዚֱ ָאኩ ዳኛው በሕግ አנـጓጐו የרדብ ሂደً ቦٍ ֵרጣْው ከגገּש ነገא ٤צካከָ 'የጨዋ 

 ው የፍֱُ እሳቤר ስ ይ٤ֶָ፡፡ የጨዋׂשብֹ ֵጠـ አንደኛው וይֲንֹו ው የፍֱُ እሳቤ' ብْኛውר

አንድ የሕግ ዕውׂُש የֳַው የ٧דበּשרנ አָֹוና አካָ የֲነ ጨዋ ዜጋ በـፈጥצ እና በ٧דበףዊ 

ኑוָ צዱ ֹוገኘው ዕውׂُש ֳፍֱُ እና ֳُץዕ ያֳው ግንዛቤ ֳֳُד ነው፡፡ ይֱ ግንዛቤ ֹוብዛኛው 

ከـፈጥצና ከרብዓዊነً የׂשـዳ በָּש የـፃፈ በከፊָו ከגኖץበُ ٧ብרـנብ ֱדበףዊ ُስስץ 

የאነጨ ከስًהና ከדንነً ጋץ የـዋሃደ የዕውׂُש ዓይነُ ነው፡፡ ይֱ רው ֳብ٢ው ـነጥֹ በשף 

ደሴُ የגኖץ ሳይֲን እኔና እናንـ ነን፡፡ ዳኛው የሕግ ُُץֱו በאጨשנ ብ٢ ከዚֱ ـፈጥצአዊ 

ከֲነው የፍُሕ እሳቤ ּבץና ـነጥֹ በ٤ֹً ֶይ ֳብ٢ው ֵאׂשጥ አይו٤ָ፡፡ አይገֹוውוו፡፡ 

ይָቅስ የሕግ ًُץֱוን ከዚֱ ـፈጥצአዊና ٧דበףዊ እሳቤ ጋץ በדዳበָ ֵያነጥנውና 

  ፡፡ָֹוነُነው ይገـֵ

ዳኛው ሕጉን በץـאጐׂש וዳዳውን ֳאድፈን זתክא ץድָךנው ፍֱُ ነው፡፡ የጨዋ רው የፍֱُ 

እሳቤ ֳዚֱ ጉዞው አጋዥ ጓደኛው ነው፡፡ በእץግጥ ከሕዝብ ጥቅו፣ וֶרና ץםዓُ እንዲሁו 

ከፖֵת አንፃץ አሳדኝ וክንያُ ካገኘና וክንያًን ካנׂשበ ጓደኝነًን ֵያץּהጥ אብُ አֳው፡፡ 

እነዚֱו וክንያֲּِת ٤ኑ የፍֱُን ֶַ ገፅٍ ከגያንፀּׁשץֹו በץׂש ֳብ٢ْው ـነጥֳው የבּב 

አይደִו፡፡ የጨዋ רው የፍֱُ እሳቤ በ٧דበףዊ ֳውጥ ውስጥ ወደ ٧דበףዊ  እሳቤ ָאኩን 

 ው የፍֱُר ና እሴُ የዚֱ ጨዋֱָֹו እሳቤ ּשרנ٧ብד፡፡ የוሶ ֵጠፋ ግን አይ٤ָץጨ וץይׂשּת

እሳቤ ውጤُና וክንያُ ነው፡ 

ይህንን ንድፈ - ሃሳባዊ መሰል መከራከሪያ በሚቀጥሉት ሁለት ምሳሌዎች ዳኞቻችን የጨዋ ሰው 

የፍትህ Eሳቤ ከቁብ ባለመቁጠራቸው የደረሱበትን የተሳሳተ ውሳኔና ከግምት ቢያስገቡ ኖሮ ግን ፍትሕን 

ሊሰሩ ይችሉ Eንደነበር ለማሳየት Eሞክራለሁ፡፡  

 



 

I. የዓُא ፍቃድ דስֳֶـፍ - በጨዋ רው እይٍ 

የአערና ـףרኛ ሕግ አጠቃֶዩን የኢንዱስُוֶר עን የדስፈን ዓֶדና ግብ ይዞ በאነُכ አነስـኛ 

የאደףደץ አቅו ያֳውን ـףרኛ ከፍـኛ የאደףደץ አቅו ካֳው አער ኢ - ፍּُዊ የֲነ 

 ደነግግ የሕግ ክፍָ ነው፡፡גሁኔٍዎ٤ን የ ףםኛ የـከֶከָ አስገዳጅ የֲኑ አነስאֳ ፅዕኖና ብዝበዛـ

የአערና ـףטኛ ግንኙነُ וንו እንኳን የـנטאـው በውָ ֶይ ֲּתንא וንግስُ በስווነُ 

የדይׂשየס አነስـኛ የስף ሁኔٍዎ٤ን ያስוׂשጣָ፡፡ וሳַ የዓُא ፈቃድን በֳאـከـ አንድ 

ዓُא ֶገֳገֳ ـףרኛ አףם አׂש ُףናُ ከደאወዝ ጋץ ፣  አገָግֹً ከአንድ ዓُא በֶይ ከֲነ 

ደግז ֶገֳገֳበُ እያንዳንዱ ዓُא አንድ ׂשን ወደ ֶይ እየـጨנא እንዲרጠው ሕጉ በአערው ֶይ 

ግዴٍን ይጥֶָ፡፡  

 

ከዓُא ፈቃድ ጋץ በـያያዘ וንו እንኳን የֱግ ክፍًـ ያን ያֱָו የרፋ ֹוይֲንו በዳኞ٤ 

አנـጓጐו የክፍא ًـጠን ይበָጥ እየרፋ የגገኝ አንׂשፅ ּתኖץ አዋጅ 377/96 .ּׁש አንׂשፅ 77 

ንዑስ ּׁשጥ5 ץ ነው፡፡ ֳـףרኛው የרגጠው የዓُא ፈቃድ አንድו በـףרኛው ጥያቄና በአערው 

ስווነُ ሁֳُו አስገዳጅ የףם ሁኔٍ תፈጠץ በአערው አדካይነُ ֳֵֶـፍ ይ٤ֶָ፡፡ በአንׂשፅ 

77 ንዑስ ּׁשጥُנרא 5 ץ በሁֳًא וንገዶ٤ የֳֶـגፍ የዓُא ፈቃድ ከׂשגጥֳው ሁֳُ 

ዓُא በֶይ ֵףዘו አይו٤ָ፡፡ 

 ንו ፍቃድ እጣ ፋንٍ ُאደው የዓרኛው ያָወـףר ፈֳֶـበֶይ ከ ُאኑ ከሁֳُ ዓֲאֳ

ይֲናָ? ክፍُـ የֳֹוـው የዚֱ ጥያቄ ֶו₪ በሕጉ ֶይ በግָፅ አֳאׂשאጡ ነው፡፡ አብዛኛዎ٠ 

ዳኞ٢٤ን ֳዚֱ ጥያቄ የרגጡُ ֶו₪ "ይቃጠֶָ!" የָג ነው፡፡ "ֳוን ይቃጠֶָ?" --- ጨዋ 

 וጓጐנـበሕግ አ וּהው የዳኛው አֳגሶ ጥያቄ ያነሳָ፡፡ "ይቃጠֶָ!" የָא ኛـףר ው፣  ጨዋר

የደרנበُ ድוዳה እንደֲאኑ ֳዚֱ ጨዋ רው ጥያቄ አጥጋּתና አሳדኝ ָאስና וክንያُ 

እንዲרጥ የዳኝነُ ףםውና ٪ֶፊነً ያስገድደዋָ፡፡  

የዓُא ፍቃድ በዋናነُ ֳـףרኛው אብُና ጥቅו ከֳֶ ֳאስጠُ ٍስቦ በֱግ የאׂשـጠ አነስـኛ 

የስף ሁኔٍ ነው፡፡ በዚֱ የـነሳ አערው ይֱን አነስـኛ የስף ሁኔٍ እንዲያከብץ ግዴٍ ـጥֹበָٍ፡፡ 

የአערው ግዴٍ ዓُא በאጣ ּׁשጥץ በዚያኑ ዓُא ፍቃድ אስጠُ ֲּתንו አስገዳጅ የስף ሁኔٍ 

 ፍቃድን ከሁֳُ ُאኖ የዓֲ וፈቅዶֳָٍ፡፡ እንዲያـ ፍֶֶـን ፍቃድ እንዲያስًאየዓ וያጋጥת

ዓُא በֶይ דስֳֶـፍ ֳአערው የـከֳከֳ ነው፡፡ ጥያቄያ٤ንን እንደገና ስንጠይቅ አערው የዓُא 

ፍቃድ ከሁֳُ ዓُא በֶይ እንዳያስֶָـፍ በֱግ ـከָክֹ እያֳ ሕጉን ወደ ጐን በדድנግ 

የـףרኛውን የዓُא ፈቃድ ከሁֳُ ዓُא በֶይ ּתያስֶָـፍ በዚֱ ָאኩ የֳֶـፈው የዓُא 

ፍቃድ וን ይֲናָ?  

 



እንደዳኞ٢٤ን አשָא וּה "ይቃጠֶָ" እንደֲאኑ ـףרኛው የףם ውִ ፀንِ ֳֹוበُ ጊዜ 

በአערው የֳֶـፈበُን የዓُא ፈቃድ אጠየቅ አይֳُד ו٤ָ ነው፡፡ ـףרኛው የףם ውִ 

 ናוּה፡፡ ይֱ አוአይ٤ָ וጠውרֵ ውጦֳـ ፈቃድ በገንዘብ ُאፈበُ የዓֳֶـው የערጥ በአנּהת

ድוዳה ֳአንድ ጨዋ רው፣ ጨዋ ـףרኛ የגዋጥֳُ ֲֵን አይו٤ָ፡፡ የዳኛው גናና ָـዕኮ 

ֳዚֱ ጨዋ רው የፍֱُ እሳቤ אንበץከከ አይደֳו፡፡ ֲኖו ዳኛው እንደ አንድ የ٧דበּשרנ አָֹוና 

አካָ የእሳቤውን אንፈስ ֶـብሶ ግׂש ףኙን በץאץאא የנׂשበֳُን ጉዳይ በـאንـን ֳደרנበُ 

አו וּהክንያُ ֵרጥ ይገֹוዋָ፡፡  

 

እስٌ ףሳ٤ንን በዚֱ ጨዋ רው ቦٍ እናስገֹוና ነገסን እንנוץאው፡፡ አערው በדን አֳብኝነُ 

የሕጉን ክָከֶ ወደ ጐን በـאው፣ የـףרኛውን የዓُא ፈቃድ የדግኘُ אብُ በאጣስ ከሁֳُ 

ዓُא በֶይ תያֳֶـፍ ጥፋً የአערው እንጂ የـףרኛው አይደֳו፡፡ በዚֱ ָאኩ የֳֶـፈ የዓُא 

ፍቃድ "ይቃጠֶָ" የָֹוג ከֲነ  ـףרኛው ـጐጂ፣ አערው ደግז ይֲናִ፡፡ በጨዋው רው ָብ 

ውስጥ ደግז "አንድ רው ከשף ጥፋُ ـጠቃֲא גን የֳበُו፡፡" የֳגው የፍֱُ እሳቤ በደדቅ 

 ው ዳኛ ֲነׂשያውגን እንደֳַበُ ሕግ የֲא גጠቃـ ጥፋُ שףው ከר ጽፏָ፡፡ አንድـ וֳׂש

ሕግ የדያውׂשው ጨዋ רው በאـሳሳይ אንገድ የנגዱُና ֵנዱُ የ٤ִُג የፍُሕ እሳቤ ነው፡

የዳኛው "ይቃጠֶָ" ድוዳה ֳአንድ ጨዋ רው አይዋጥֳُו ያָኩበُ וክንያُו አንድ רው 

ከጥፋً ـጠቃֲא גን የֳበُו የֳגው የፍُሕ እሳቤ በዚֱ ጨዋ רው ָብ ውስጥ የــከֳ 

በֲאኑ ነው፡፡  

ዳኛው የُኛውንו ዓይነُ የሕግ አנـጓጐו ስָُ ּתከָـ ይֱን የፍُሕ እሳቤ በአሳדኝ וክንያُ 

አውጥِ אጣָ ይጠበቅበָٍ፡፡ በዚֱ ָאኩ በגደנገው ፍָךـ የሕግ አውጭው ֿሳብ ֲነ የአዋጁ 

ዓֶדና ግብ ይֱን እሳቤ ወደ ጐን የגያደץግ የፖֵስ וክንያُ ـገኝِ ከֲነ ֳ"ይቃጠֶָ" አבּה 

በּׂש ُንـናና וክንያُ רጥָّና በፈנደው ፍץድ አይፈנድበُו፡፡ በـቃףኒው በየُኛውו 

የአנـጓጐו ስָُ ּתኬድ አንድ רው ከጥፋً ـጠቃֲא גን የֳበُו የֳגውን ֱץא የגንድ 

 ካُ ከፍُሕـאበ "!וዶ "ይቃጠֶָ!"ን በ"አይቃጠָץአው ን ወደٍ٤שף ክንያُ ፈָጐ ካֶገኘו

 በָٍ፡፡ץስ ይኖנድא ነስِ ፍُሕ ֶይـ

 

 

 

 

 

 

 



የዓُא ፍቃድ דስֳֶـፍ - በֱጉ እይٍ 

የዓُא ፍቃድን በֳאـከـ ነገסን እንዲሁ በጨዋ רው ዓይን ስናየው የוንደץስበُ ድוዳה በֱግ 

አנـጓጎו ስָِ٤ እየףאـን ከוንደץስበُ ድוዳה የֳـየ አይደֳו፡፡ በአዋጁ አንׂשጽ 77(5) 

 ፍቃድ ٍስቦ በገንዘብ ይከፈֳዋָ፡፡ A ُאደው የአרኛው ያָወـףר ጥנּהת ውָ ףየስ ُנרא

worker whose contract of employement is terminated...is entitled to his pay for the 

leave he has not taken. አንׂשጹን በአץדኛ ֲነ በእንግֵዝኛ ֳגያነብ רው ድንጋጌው እንከን 

የדይወጣֳُና ُץጉו የדይָך ስֲֳאኑ በנא ִֶׂשዳُ ይ٤ֶָ፡፡ ـףרኛው ያָወרደው የአُא 

ፍቃድ ָֹות ያָـጠאׂשበُ፣ ዕנፍُ ያָወጣበُ፣ ሳይרጠው የנׂש ፍቃድ ֳُד ነው፡፡ አንድ ֱግ 

በـጻፈበُ ּהንּה የדያדָךና ግָጽ እስከֲነ ድנስ  ץـאጎו አያስፈָገውו፡፡  

 

ስֲֳነـףרֳ" וኛው የגከፈֳው ያָወרደው ሳይֲን ከሁֳُ ዓُא በֶይ ያֳֶָـፈው የአُא 

ፍቃድ ነው" ወደ ָג አቅጣጫውን የሳא ـደוደגያ ֶይ የגያደרץን וክንያُ የֳו፡፡ ֵኖוץ 

አይו٤ָ፡፡ የዓُא ፍቃድ דስֳֶـፍ ـףרኛው ውִ נּהתጥ ֵያገኝ በגገֹוው የክፍያ אብُ ֶይ 

ገደብ ይጥֶָ የוንָ ከֲነ ይֱንኑ አ٤דּהንን ከዓُא ፈቃድ የአስፈֶጊነً וክንያُ እና 

ከአጠቃֶዩ የአערና ـףרኛ ֱግ ٍנראዊ ዓֶד ጋץ ָናስׂٍשץው ይገָֹו፡፡ "ይቃጠֶָ" የָג 

አוּה የֱጉን ٍנראዊ አֶדዎ٤ የץֹּלנ₪ג እንደֲאኑ ֵٍנቅ የ٤ָגበُ אንገድ የֳו፡፡ 

 

የዓُא ፈቃድ በስף ውָ ֵጠብ ֲነ ֵׂשነስ የדይ٤ָ በֱግ የـደነገገ አነስـኛ የስף ሁኔٍ ነው፡፡ 

የዓُא ፍቃድን ጨ٤ַֹ צו አነስـኛ የስף ሁኔٍዎ٤ን በֱግ אደንገግ ያስፈֳገበُ ዋና 

 - ኢ ערካֳው አ וአቅ ץደףደאኛ የـኛ ከፍـףט ያֳውን וአቅ ץደףደאኛ የـክንያُ አነስו

ፍּُዊ የֲነ ـፅዕኖና ብዝበዛ ֳאከֶከָ ָֹות ነው፡፡ አነስـኛ የስף ሁኔٍዎـָֹו ٤ከበסበُ 

ሁኔٍ የኢንዱስُרֵ וֶר עፍን አይו٤ָ፡፡  

 

ከስר ףዓُ ጋץ በـያያዘ በአערና ـףרኛ ֱግ የـደነገጉُ አነስـኛ የስף ሁኔٍዎ٤ የአጠቃֶዩ 

የـףרኞ٤ ጤንነُ እና ደֱንነُ ٍנראዊ ደንቦ٤ በጥብቅ የـሳסר ናْው ፡፡ ـףרኛው רውነً 

በድካו ዝֹ ጤናው እንዳይቃወስ የـወרነ የእנፍُ ጊዜ ያስፈָገዋָ፡፡ የዓُא ፍቃድ ٍנראዊ 

ዓֶא דቃኘُ ያֳበُו ከዚֱ አንጻץ ነው፡፡  ስֲֳነו የዓُא ፍቃድ ያስፈֳገው አערውን דٍץו 

 ዶ ጤናው እንዳይቃወስ ֱጋዊ ከֳֶוጠـ ףፍُ በֳַው ስנኛው እـףר ግ ሳይֲንנድדֳ

 גአጋጣ סፈጠאየ וጉץُ ዛነፈ የֱግـካֳ የ וּהአ ףይ የጠֶ ּשዊ ግٍנראግ ነው፡፡ በנድדֳ

ኢוንُ ነው፡፡ 



የፌደָף ጠቅֶይ ፍץድ ቤُ רበ٤ֹُ גר ץ ጥቅׂש 30 ُוን 1998 ዓ.ו. በרጠው አንድ ውሳኔ 

(አָאካ٤ የኢُዮጵያ אድን ድץጅُ እና ـጠע አِ ጌٍሁን ٧ይִ רበא ץዝገብ ּׁשጥ14057 ץ) 

የዓُא ፍቃድ አስፈֶጊነُን አስָאክِ የגከֳـውን ብֹ ነበץ፡፡ 

 ገኘُ ይጠበቅበָٍ፡፡א ይֶ ףና የአካָ ሁኔٍ በስצוበֲነ የአእ ּׁשብ ףኛው ֳስـףר ... "

የአُא እנፍُ ከרגጥֹْוው וክንያِ٤ አንዱና ዋነኛው ـףרኛውን ይֱን የגጠበቅበُን 

ግዴٍ ֶُחד እንዲ٤ָ ነው፡፡" (ስርዝ የተጨመረ) 

በ٤ֹً የـንፀׂשנֹוው ሀሳብ ከֶይ ከـገֳጸው ٍנראዊ የዓُא ፍቃድ አֶד ጋאـ ץሳሳይና አ٢ 

 ካከُ ነው፡፡ֳאአ עףጻـ ኒናףቃـ ነ በውጤֲً וግን በይዘً ץאנאת ׂُשበጥָ וስָאּת

ከٍעካዊ ًנרא ብንነሳ የዓُא ፈቃድን ጨצו የስר ףዓُ እና ַֹ٤ አነስـኛ የስף ሁኔٍዎ٤ን 

በአገُף ֱግ ብ٢ ሳይֲን በዓֳו ዓׂשፍ ደנጃ אደንገግ ያስፈֳገበُ ٍעካዊ  אነָך አערዎ٤ የነጻ 

ገበያ ስץዓُን ـገን በדድנግ በـףרኞ٤ ֶይ የגፈጸُבን ٍይِ የדይٍወቅ የጉָበُ ብዝበዛ 

እና የאብُ נገጣ ֳאግٍُ እንጂ "ـףרኛው ֳስף ብּׁש በֲነ የአእצוና የአካָ ሁኔٍ" በስף ֶይ 

 ኛـአነስ וንስ አֵያׂשእንዳይ וወይ רነׂשፍ ስֳץُ ነُ እናדٍץו ውערክንያُ የአו ገኘًאֳֹו

የስף ሁኔٍዎ٤ ֳአערው ኢኮኖגያዊ ጠٍהׂש ስֶֶْው አይደֳו፡፡ የዓُא ፍቃድን የוንቃኝበُ 

 ኛው ግዴٍውን እንዲወጣـףר ብُ ሳይֲንא ኛውـףרየ אּבእንደ ٤ֹ ንשף ץነጽא

እንደגያግዝ אሳנያ ከֲነ ወደ ـሳሳـ ንድፈ ሃሳֹוዊ ጎዳና ٤ٍףודን አይוץׂש፡፡  

 

በአערና ـףרኛ ֱግ እድገُ ٍעካዊ ሂደُ ውስጥ ኢኮኖגክስንና רብዓዊ אብُን ُנרא ያደנጉ 

ሁֳُ ግዙፍ የአስـሳרብ አቅጣጫዎ٤ በֳـያየ ደנጃ አْףָךውን አሳץፈዋָ፡፡ ኢኮኖגክስን אነָך 

በדድנግ የـቃኙ አስـሳרቦ٤ የአערና ـףרኛ ֱግን አግֹוብነُ የגያዩበُና የאגዝኑበُ 

  ጋָ፡፡ץዕከָ ያደד ንץነُንና ነጻ የገበያ ውድድדٍץו ץነጽא

 

የዚֱ አስـሳרብ ׂשንደኛ አדףጆ٤ ከֲኑُ אካከָ ኒዮክֶתካָ ኢኮኖגስِ٤ (neoclassical 

economists) በֱግ የגደነገግ የዓُא ፍቃድን የגያዩُ በአערው ֶይ እንደـጫነ ـጨעד ወጪ 

ነው፡፡ וክንያًו አערው እנፍُ ወጥِ ስדֳ ףይـףר ףרኛ ደאወዝ እንዲከፍָ ይገደዳָ፡፡ 

እנፍُ በወጡ ـףרኞו ٤ክንያُ ُץፍና דٍץוነُ እንዳይׂשንስ አערው የגኖנው አףדጭ 

በስף ገበٍ ያִُ ـףרኞ٤ ስףውን ደץበው እንዲד סרድנግ ወይו አዲስ ُוክ ـףרኞ٤ን 

 צዞ צዞ וጃנን በውጤً ደֲת ንስׂשגነُን የדٍץו ጭףדያው አעאጀאነው፡፡ የ ُףרד צጥׂש

ጫናው የגያץፈው በـףרኛው ֶይ በֲאኑ ֱጉ ֳـףרኛው የፈየደው ነገץ የֳו፡፡ በሁֳـኛው 

አףדጭ አערው ُוክ ـףרኞ٤ በגከፍֳው ደאወዝ የـነሳ ֳـጨעד ወጪ ስֳגዳנግ 

በגያـץאው ُץו ወይו በרגጠው አገָግֹُ ֶይ የዋጋ ጭדֳ עדድנግ ይገደዳָ፡፡ በዚֱו 



በኩָ ـጎጂው የًץוና የአገָግֹُ ـጠቃג ֱብרـנብ ֲתን በአንጻס አערው የዋጋ ጭעד 

  ዋָ፡፡ـውጣُ ያቅאֳ ኖֲ עወዳዳـ በገበያ ץጥּׁש ገנደֹו

ስֲֳነו በኒዮክֶתካָ ኢኮኖגስِ٤ አֳאካከُ በአጠቃֶይ በאንግስُ የגደነገጉ አነስـኛ የስף 

ሁኔٍዎ٤ በדٍץוነُ ֶይ ደንቃף ዕንቅፋُ በאፍጠץ ጤናד የገበያ ውድድץን ስֳגያዳክב 

በኢኮኖגው ֶይ አִٍዊ ـጽዕኖ ያስከִֶُ፡፡ በዚֱו የـነሳ እነዚֱ ኢኮኖגስِ٤ የዓُא ፍቃድን 

ጨ٤ַֹ צו የስף ሁኔٍዎ٤ አስገዳጅ በֲነ ָאኩ በֱግ אደንገግ እንደֳַֹْוው ይחገִٍ፡፡ 

 

ከዚሁ ከኢኮኖ٤ِרג ጎף የወጡُና ኒው ኢንስֹּًٌלናֵُר (new institutionalist) በָֹוא 

የגጠُס ደግז በאነָךው ֹוይֲንו በאድָךנው ֶይ የֳـየ አֳאካከُ አֶْው፡፡ ሀሳֹْוው 

 גጠቃـ ውንערአ ץሳደግ አንጻדነُን ከדٍץו ብِ٤א ኛـףרኛ የـጠቃֳָ አነስת

ያደץጉָٍ የָג ነው፡፡ ስֲֳነו በስר ףዓُ ֶይ የגደנግ ገደብ דٍץוነُን የׂשגንስ ሳይֲን 

በـቃףኒው የגጨץו በֲאኑ ከዚֱ አንጻֹוׂשـ ץይነُ ֵኖנው ይገָֹו፡፡ ֳוሳַ ֳּׁשፋצ 

የׂשـጠـףר נኛ በـከٍٍይ ያֳ እנፍُ ֳአስף ስድስُ רዓٍُ ከּבגፍץ ይָቅ በׂשን ስוንُ 

 ኞ٤ـףר ው የበֳጠ ውጤُ ያስገኛָ፡፡ףበስ ץፍּבּת ናׂُש ሁֳֳُ (ፎץሳ አוֳ ሃָאበ) ዓُר

በሳוንُ እንዲሁו በዓُא የـወרነ እנፍُ רּתጣْው በስْףው የበֳጠ ውጤٍד ይֲናִ፡፡ ኒው 

ኢንስֹּًٌלናֵ٤ِר በֱግ የגደነገጉ አነስـኛ የـףרኛው אብِ٤ አስፈֶጊነُን ይׂשበִֶ፡፡ ֲኖו 

አስፈֶጊነٍْውን የאגዝኑُ ከדٍץוነُ וֳُד ֳአערው ከגያስገኙُ ጥቅו አንጻץ ነው፡፡ 

ስֲֳነו የዓُא ፈቃድ የגያስፈָግበُ וክንያُ ـףרኛው አካִና አእצוው ٍድሶ ስףውን 

በብቃُ ֳאስُף እንዲያስ٤ֳው ነው፡፡ 

 

ከֶይኞ٠ አስـሳרቦ٤ በـቃףኒ የגገኘው רብዓዊ אብُን ُנרא ያደנገ አנףׂשብ אነָךውו ֲነ 

 ስጠُא በֱግ ዕውቅና ብِ٤א ኛـףרኛ የـአነስֳ ُנרא ኛው ነው፡፡ በዚሁـףר ውָךנድא

የגያስፈָግበُ ዋና וክንያُ ـףרኛው רብዓዊ ክብסና ጤንነً በአערው እንዳይጣስ ከֳֶ 

 ኛውـףרֳ וአֶሳደጉ וነُ አሳደጉדٍץו ውንערየአ ሁኔٍዎ٤ ףኛ የስـስጠُ ነው፡፡ አነስאֳ

በֱግ ֵٍወֳּׁُש ይገָֹו፡፡ ـףרኛው በׂשን አስף ስድስُ רዓُ אስُף የדይኖץበُ በስףው 

ውጤٍד ስֳדይֲን አይደֳו፡፡ ይָቅስ አስף ስድስُ רዓُ ُףרד ኢרብዓዊ የጉָበُ ብዝበዛ 

በֲאኑ ነው፡፡ ـףרኛው በׂשን፣ በሳוንُ፣ በዓُא እנፍُ ያስፈָገዋָ፡፡ የአስፈֶጊነً ٍנראዊ 

 ነُדٍץו ውערየአ וገው በዚֱץያደגስֳ ּׁשው ብףኛውን የበֳጠ ֳስـףר ክንያُו

እንዲጨץו አይደֳו፡፡ ከዚֱ ይָቅ ٍנראዊ וክንያً ካֳእנፍُ ُףרד የـףרኛውን רብዓዊ 

ክብץ የגያዋץድ ـግץֹו በֲאኑ ብ٢ ነው፡፡ ስֲֳነו በዚֱ በሁֳـኛው የአስـሳרብ אስץא 

 ፡፡ָֹוግֳُ ይገנበֱግ ከֳֶና ጥበቃ ֵደ ጊِ٤ץው ኢፍُሃዊ ድערኛው ከአـףר ُנרא



በዚֱ ጽሁፍ ወደـነሳው ጉዳይ ስንֳאስ ፍץድ ቤِ٢٤ን አውׂשውُו ይሁን ሳያውּׁُש በኒው 

ኢንስֹּًٌלናֵ٤ِר የአስـሳרብ אስץא እየـጓዙ ስֲֳאናْው ֳנאዳُ አይከብድו፡፡ የዓُא 

ፍቃድ ከአערው דٍץוነُ አንጻٍת ץይ ከሁֳُ ዓُא በֶይ ֳֶـתፍ ይቃጠֶָ ከָג ֳስֳስ 

ካֳ አוּה ጋץ በእץግጥנٍא וቅ ይ٤ֶָ፡፡ 

 

የـףרኛው ከክፍያ ጋץ የዓُא ፍቃድ የדግኘُ אብُ በኢ.ፌ.ድ.ע. ֱገ אንግስُ አንׂשጽ 42 

ንዑስ ּׁשጥُנרא 2 ץ እውቅና רـጥָٍِ፡፡ ስֲֳነו የአערና ـףרኛ ֱግ ድንጋጌዎ٤ ֳዚֱ 

 צוፍቃድን ጨ ُאዋָ፡፡ የዓֹْונይኖ וጎץـא ገውץደـ ጡרውጤُ እንዲ ץከበא ብُא

ַֹ٤ አነስـኛ የስـףኛው אብِ٤ 'የወֳָ אብِ٤' ናْው፡፡ ስֲֳነו በדናْውו וክንያُ 

ֵጠׂשֵ ּשነש ወይו ֵጣש አይו٤ִ፡፡ የአערና ـףרኛ ֱግ የֳُאּב ዓֶד አערውና ـףרኛው 

በגኖْףው ግንኝነُ ከወֳִ አንዲُ ኢን٤ ወደٍ٤ ዝቅ ሳይִ የኢንዱስُוֶר עን እንደ ጋף 

እሴُ አንግበው በነጸብעא ּׁשףነُ በድץድץ ወደ ጣעያው እንዲጓዙ ٢ُْאד ነው፡፡ 

 

በዚֱ אስץא የוንጓዝ ከֲነ ከሁֳُ ዓُא በֶይ የֳֶـፈ የዓُא ፍቃድ ֱጋዊ ውጤًን ֳאወרን 

የגከብድ ስף አይֲንו፡፡ የዓُא ፍቃድ የـףרኛው אብُ የአערው ደግז ግዴٍ በֲאኑ 

አערው ֳـףרኛው ֵרጠው ይገደዳָ፡፡ በֱጉ ֶይ አערው ከዚֱ ግዴٍው ֵያָאጥ የ٤ָגበُ 

 ንገድא ּתዳዳዎ٤ን በአጥጋׂש ٤ִגየ סይ ֵፈጠֶ וብً አፈጻጸאበ ו፡፡ አዋጁוዳዳ የֳׂש וንו

ደፍኗْዋָ፡፡ ስֲֳነו አערው የአُא ፍቃድ אውጫ አውጥِ ـףרኛው የגያገኘውን የዓُא 

ፍቃድ በየዓًא የאስጠُ ግዴٍ ያֳበُ ֲאኑ[አንׂשጽ 78(1) እና(2)]፤በዓُא ፍቃድ ፈንٍ 

ገንዘብ אክፈָ אከָከִ [አንׂשጽ 76(2)]፤ በדናْውו ሁኔٍ የዓُא ፍቃድ אብُን ֳـאው 

 וሁִ [ጽ 76(1)ׂשአን]ኑֲא ֹוይጸናና ዋጋ አָדነُ በֱግ ፊُ የווገው ስץያደגኛው የـףר

  ጋግጣִ፡፡נጠ ያרፍቃድ ጥበቃና ከֶֶ እንደ ُאጉ ֳዓֱ ּשነበת ጠቃֳውـ

 

ከዚֱ በـጨעד እንደ የאብُ ገደብ ـደץጎ እየנــጎא ያֳው የዓُא ፍቃድን ከሁֳُ አُא 

በֶይ דስֳֶـፍ የגከֳክֳው የֱጉ ድንጋጌ ـቃንِ תነበብ ከገደብ ይָቅ ֳـףרኛው אብُ ጥበቃ 

የגያደץግ ድንጋጌ ስֲֳאኑ ግንዛቤ ֵወרድበُ ይገָֹו፡፡ በדስֳֶـፍ ֶይ የאׂשـጠው የጊዜ ገደብ 

 ው ֶይ  ክָከֶערበአ ּשየጊዜ ገደ וጣָ፡፡ ስֲֳነרፍُ እንዲያገኝ ዋስُና ይנእ ًאኛው በየዓـףר

በאጣָ የـףרኛውን אብُ ያጸናָ፡፡ ֱጉ አערውን እያֳው ያֳው " አስገዳጅ የስף ሁኔٍ ከገጠֱא 

የـףרኛውን የዓُא ፍቃድ דስֳֶـፍ ُ٤ֱֳֶ፡፡ ֲኖו ከሁֳُ ዓُא በֶይ דስֳֶـፍ 

አُו٤ָ፡፡" ነው፡፡ ግָጽ የֲነው የֱጉ ָאዕክُ በዚֱ ָאኩ אነበብ ይኖץበָٍ፡፡  



ከሁֳُ ዓُא በֶይ ካስֳֶـፈውስ? ካስֳֶـፈ ֱግ ጥሷָ፡፡ ֱግ የጣר רው ደግז ይׂשጣָ እንጂ 

አይ₪ֳוו፡፡ ስֲֳነו በድץጊً ጥፋـኛ ـብֹ በአዋጁ አንׂשጽ 184(1)(ֳ) ُנרא እስከ አוስُ 

 ጣָ፡፡ׂשጮ ይׂשא ስ የገንዘብץደגበ ץብ ِא

 

ስווነُ ּתኖץስ? ـףרኛውና አערው የዓُא ፍቃድ ከሁֳُ ዓُא በֶይ እንዲֳֶـፍ ּתስבד 

ውጤً וን ይֲናָ? ጥያቄውን ֳֳאאስ אጀעאያ በሁֳُ ዓُא የጊዜ ገደብ ውስጥ የـደנገ 

የדስֳֶـፍ ስווነُ ውጤً וን እንደֲነ אወרን ያስፈָጋָ፡፡ ـףרኛው የዓُא ፍቃዴ 

ይֳֶـፍָኝ ብֹ በግָጽ תጠይቅና ጥያቄውו በአערው ֹוׂשـይነُ תያገኝ የዓُא ፍቃድ 

ወደׂשגጥֳው ዓֳֶـֵ ُאፍ ይ٤ֶָ፡፡ በዚֱ ָאኩ የגደנግ ስווነُ እንደדንኛውו ውָ 

ֱጋዊ ውጤُ ይኖנዋָ፡፡ በስווነً ُנרא የዓُא ፍቃድ ከֳֶـፈ ـףרኛው ያንን ፍቃዱን 

 ሶָאـ ፍָኝ ካֳ በኋֶ እንደገናֳֶـይ ነው፡፡ ይֶ ُאፈበُ ዓֳֶـ٤ֳው ፍቃዱ በגድ የרውא

አሁኑኑ ይרጠኝ ֳُד አይו٤ָ፡፡  

 

ֱጉ ֳዚֱ ስווነُ ዕውቅና የרגጠው እስከ ሁֳُ ዓُא ድנስ ብ٢ ነው፡፡ ስווነُ ּתኖוץ 

የዓُא ፍቃድ ከሁֳُ ዓُא በֶይ ֳֵֶـፍ አይו٤ָ፡፡ በֶַ አነጋገـףר ץኛውና አערው 

የዓُא ፍቃድን ֳדስֳֶـፍ ከሁֳُ በֶይ ֳדስֳֶـፍ ስווነُ דድנግ አይו٤ִ፡፡ እንደዛו 

ֲኖ ּתስבדስ? በግָጽ በֱግ በـከֳከֳ ጉዳይ ֶይ የגደנግ ስווነُ ֱገ ወጥ ስֲֳነ ֱጋዊ 

ውጤُ አይኖנውו፡፡ ስֳዚֱו የዓُא ፍቃዱን ወደሶስـኛ ዓُא ወይו ከዛ በֶይ ֳדስֳֶـፍ 

ስווነُ ـደץጎ ከֲነ ـףרኛው በዚֱ ስווነُ አይገደድו፡፡ በዚֱ ُנרא ፍቃዱ የֳֶـፈበُን 

ዓُא እስኪደץስ ድנስ אጠበቅ ሳያስፈָገው ወዲያውኑ ֱገ ወጥ ስווነً በـደנገበُ ዓُא 

ፍቃዱ እንዲרጠው የאጠየቅና የדግኘُ אብُ አֳው፡፡ ֱጉ የዓُא ፍቃድ በስווነُ 

እንዳይֳֶـፍ የከֳከֳበُ וክንያُ በአערውና በـףרኛው אካከָ ካֳው የאደףደץ አቅו 

ָዩነُ የـነሳ ֳـףרኛው ጥበቃ ֳדድנግ በרדብ እንደֲነ נאዳُ አይከብድו፡፡ አነስـኛ የስף 

ሁኔٍዎ٤ በአערውና ـףרኛው ስווነُ የגወרኑ ጉዳዮ٤ አይደִו፡፡ 

 

ከዚֱ በـቃףኒ "ይቃጠֶָ" የָג አוּה እץስ በשף የגጣנስ ውִ የጠፋበُ አוּה እንደֲነ 

 ֳُד "ፍቃድ "ይቃጠֶָ ُאፈ የዓֳֶـበֶይ የ ُאነُ ከሁֳُ ዓווየُ እን٤ֳֶን፡፡ በስד

የስווነً ውጤُ אብًን עׂש ያደץገዋָ ֳُד ነው፡፡ ያ ֳُד ደግז ስווነً ֱጋዊና በֱግ ፊُ 

የגጸና ስווነُ ነው ֳُד ነው፡፡  ֲኖו በֱግ በግָጽ ክָከֶ በـደנገበُ ጉዳይ ֶይ የגደנግ 

ስווነُ በየُኛውָא וኩ ֲּתን ֱጋዊ የֲגንበُ אንገድ የֳו፡፡ ስֲֳነו "ይቃጠֶָ" የָג 

አוּה ከሁֳُ ዓُא በֶይ ֳדስֳֶـፍ የגደנግ ֱገ ወጥ ስווነُ እንደ ֱጋዊና ውጤُ ያֳው 

ስווነُ የּבגጥץ ስֲֳነ ከאነָךው የـሳሳـ ነው፡፡  



በֶַ ָאኩ በስווነُ ከሁֳُ ዓُא በֶይ የֳֶـፈ የዓُא ፍቃድ "ይቃጠֶָ" ወይـףר וኛው 

በዓُא ፍቃዱ ֳאጠוׂש ያֳውን אብُ  עׂש ያደץጋָ ከـףר ֳֹוـኛው እስከـስדד ድנስ 

 ሳየُדֳ ኑንֲא ـሳሳـየ ִבበ ִב ነው፡፡ ይֱ ሃሳብ ֳُד እንደ ው ይ٤ֶָـֵ ብًንא

አንׂשጽ 76(1)ን እንደወנደ אጥשׂש ብ٢ ይበቃָ፡፡ 

"አንድ ـףרኛ የዓُא ፍቃድ ֳדግኘُ ያֳውን אብُ በדናْውו ሁኔٍ ֳـאው የגያደץገው 

ስווነُ ውድቅ ይֲናָ፡፡" በדናْውו ሁኔٍ---ከሁֳُ ዓُא በֶይ ֳדስֳֶـፍ በאስוُדד 

 ን፡፡ֲּת

 

II. የሰበር መ.ቁ. 17712 የባለቤትነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የመሰረዝ ሥልጣን  

 

በሰበር መ/ቁ 17712 Aመልካች ሆኖ የቀረበው የAዲስ Aበባ ከተማ Aስተዳደር ጽ/ቤት ሲሆን ተጠሪ 

የወሮ ሳድያ Eስማኤል ወራሾች ናቸው፡፡ የጉዳዩ Aመጣጥና በሰበር የተሰጠው ውሳኔ ባጭሩ Eንዲህ 

ይተረካል፡፡  

 

ክርክሩ የተጀመረው በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሲሆን ተጠሪ ወራሾች በውርስ 

የተላለፈላቸው በAዲስ Aበባ የሚገኙ ሁለት የንግድ ቤቶች ተከራይተው ከሚሰሩባቸው ግለሰብ ላይ 

ቤቶቹን Eንዲያስረክቧቸውና ያልተከፈለ ኪራይም Eንዲከፍሉ በማለት ክስ ያቀርባሉ፡፡ በክርክሩ 

Eንደተጀመረ የAዲስ Aበባ መስተዳደር ቤቶቹ በAዋጅ ቁጥር 47/67 የተወረሱና ከዚህ ቀደም ተሰጥቶ 

የነበረው የባለቤትነት ደብተር በAዲስ Aበባ Aስተዳደር ሥራና ከተማ ልማት ቢሮ የቤቶች ጉዳይ 

መምሪያ የተሰረዘ መሆኑኑ በመግለፅ በክርክሩ ውስጥ በተቃውሞ ገብቶ የባለቤትነት ጥያቄ ያነሳል፡፡ 

ተቃውሞ የቀረበላቸው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በይግባኝ ጉዳዩን ያየው የፌዴራል 

ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቤቶቹ ስለመወረሳቸው የሚያረጋግጥ የመረካከቢያ ቅፅ Aልቀረበም በሚል 

የAስተዳደሩን ጥያቄ ውድቅ ያደርጉታል፡፡  

 

Aስተዳደሩ ለሰበር ችሎት ያቀረበው ጥያቄም የሥር ፍርድ ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ስላለባቸው 

ይታረምልኝ የሚል ነው፡፡ ግራና ቀኙ የየራሳቸውን መከራከሪያ ካቀረበ በኋላ ጉዳዩ የቀረበለት የፌዴራል 

ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የሚከተለውን ውሳኔ ሰጠ፡፡  

 

"በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 1195 ንUስ Aንቀፅ 1 ላይ በግልፅ Eንደተመለከተው የማይንቀሳቀስ ንብረት 

ባለሃብትነትን በማወቅ በAስተዳደር ክፍል ለAንድ ሰው የተሰጠ የባለሃብትነት የምስክር ወረቀት ማስረጃ 

ለተሰጠው ሰው ለዚሁ የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለሃብት Eንደሆነ Eንደሚያስቆጥረው ተመልክቷል፡፡ 

በAንፃሩ ማስረጃው የተሰጠው ከደንብ ውጭ በሆነ Aሰራር መሆኑ በተረጋገጠ ጊዜ ከፍ ብሎ 



በፍትሐብሔር ቁጥር 1195 ላይ የተመለከተው የሕሊና ግምት ፈራሸ Eንደሚሆን የፍትሐብሔር ሕግ 

ቁጥር 1196 (1) ይደነግጋል፡፡ በያዝነው ጉዳይ በሕግ Aግባብ ስልጣን ተሰጥቶት ይህን መሰሉን 

የባለሃብትነት ማስረጃ የሚሰጠው ክፍል ቁጥር 512 7386 የሆነው የባለሃብትነት የምስክር ወረቀት 

የሰረዘው መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ በተሰረዘ የባለሃብትነት ምስክር ወረቀት ደግሞ የሚገኝ የባለሃብትነት 

መብት Aይኖርም፡፡ የተጠሪ ወራሾችም Aውራሻቸው ያልነበራቸውን መብት ሊወርሱ Aይችሉም፡፡ የሥር 

ፍርድ ቤት ከፍ ሲል በተጠቀሱት የሕግ ቁጥሮች መሠረት የባለሃብትነት የምስክር ወረቀት የተሰረዘ 

መሆኑን የተረዳው ቢሆንም የባለቤትነት ደብተሩ መሰረዝ ለAሁኑ Aመልካች የሚሠጠው መብት የለም 

በማለት የደረሰበት መደምደሚያ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ነው በማለት ይህንን ፍርድ በድምፅ ብልጫ 

ሰጥተዋል፡፡ (ስርዝ የተጨመረ)  

 

ለንፅፅር Eንዲረዳ በሓሳብ ልዩነት የተሰጠውን Aስተያየትና ምክንያት በAጭሩ ቀንጭቤ Aስቀምጣለሁ፡፡  

"Aመልካች የAዲስ Aበባ መስተዳደር በቤቶቹ ላይ መብት Aለኝ የሚለው በመንግስት የተወረሱ ናቸው 

በሚል መሆኑን መዝገቡ ያስረዳል፡፡ ይሁን Eንጂ ቤቶቹ በመንግስት የተወረሱ መሆናቸውን 

የሚያሳይለት ማስረጃ Aላቀረበም ለተጠሪዎች Aውራሸ ተሰጥቶ የነበረው የባለቤትነት ደብተር ተሰርዟል 

ማለቱ ብቻውን ለEርሱ መብት የሚሰጠውና Aቤቱታውም በፍ/ስ/ስ/ ለ ሕ ቁ 358 Aግባብ 

Eንዲሰተናገድለት ለማድረግ የሚያስችል Aይደለም፡፡ በኔ Eምነት የሥር ፍርድ ቤቶች ወደ ዋናው ጉዳይ 

ተመልሰው ክርክሩን Eንደገና መመርመር ሳያስፈልጋቸው Aመልካቹን ወደ ክርክሩ ለመግባት 

የሚያስችልህ መብት መኖሩን Aላስረዳህም በሚል ከወዲሁ ጥያቄውን ውድቅ ማድረጋቸው የፈፀሙት 

የሕግ ስህተት የለም፡፡" (ስርዝ የተጨመረ) 

 

የAብላጫውና የAነስተኛው ድምፅ ልዩነት Eንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ መዝገብ የተነሳው ጥያቄ ከባለሃብት 

ማረጋገጫ ያለፈ መሠረታዊ የሕግ የበላይነት ጥያቄ ነው፡፡ የሕግ የበላይነት ፅንስ ሃሳብ በሕግ Aዋቂዎች 

ዘንድ የተለያየ ትርጓሜ ቢሰጠውም የተወለደው ያደገውና የዳበረው ከጨዋ ሰው የፍትሐ Eሳቤ ጐን 

ለጐን ብሎም ከማኀበረሰቡ የፍትህ መለኪያ ትይዩ Eየተጓዘ ነው፡፡ የሕግ የበላይነት ከሥር ወደ ላይ 

ያደረገውን ጐዞ ለሕግ የታሪክ ምሁራን ለጊዜው ልተውና ለተያዘው ጉዳይ Aግባብነት ያለውን Aንድ 

የሕግ የበላይነት ትርጉም ብቻ ልጥቀስ፡፡ የሕግ የበላይነት ፅንስ ሃሳብ በመተንተን መቼም Eንግሊዛዊው 

የሕገ መንግስት Aባት ኘሮፌሰር ኤ ቪ ዲሴይን የሚቀድም የለምና Aንደኛው ትርጓሜውን Eዚህ ላይ 

Eንጥቀስለት፡፡ ለዲሴይ Aንደኛውና መሠረታዊው የሕግ የበላይነት ትርጉም የሕጋዊነት መርህ 

(principle of legality) ሲሆን በዚሁ መሠረት በAንድ የመንግስት ባለሥልጣን ወይም የAስተዳደር 

መሥሪያ ቤት የሚፈፀም ድርጊት ወይም የሚሰጥ Aስተዳደራዊ ውሳኔ ሕግ Aውጭው በግልፅ 

ባስቀመጠው በሕጉ መሠረት መፈፀም ይኖርበታል፡፡ በግለሰብ መብትና ጥቅም ላይ ጉዳት የሚያመጣ 

Aስተዳደራዊ ውሳኔ የሚሰጥ Aካል ውሳኔው በሕግ በተሰጠው ስልጣን መሠረት መሆኑን የማሳየት 



ወይም የማስረዳት ግዴታ Aለበት፡፡ በሕግ ገደብ ከተቀመጠው ሥልጣን በላይ የተሰጠ ውሳኔ ከሥልጣን 

በላይ ስለሆነ በሕግ ፊት ዋጋ Aልባ ነው፡፡  

ስለ የሕግ የበላይነት ይህን ያህል ከተመራመርን ይበቃል፡፡ በሰበር ችሎት የተሰጠውን ውሳኔ Aሁን 

በጨረፍታ ካነሣነው የሕግ የበላይነት በተለይም የሕጋዊነት መርህ Aንፃር Eንየው፡፡ Aነሳሳችን ግን 

የጨዋ ሰው የፍትሕ Eሳቤ Eንደመሆኑ ምርመራችን ከታች ወደ ላይ ይሆናል፡፡  

 

'በፍርድ ከሄደች በቅሎዬ ያለፍርድ የሄደች ዶሮዬ' -- ስለ Aንቀፅ 1195 ሆነ 1196 ምንነት ምንም 

ግንዛቤ የሌለው ጨዋው ሰው Aይደለምና ቤት ንብረት  የራሱ ዶሮ ካለፍርድ መውሰዷ ያንገበግበዋል፡፡ 

ይህን ስሜት ይህን Eሳቤና ግንዛቤ ዳኛውም የሚጋራውና ሊጋራው የሚገባ ሕግን ሲተረጉም 

የሚለብሰው መንፈስ ነው፡፡ ጨዋው ሰው ሕግን ያልተማረ ቢሆን 'Eንዲሁ ዶሮዬ መውሰድ የለባትም፡፡ 

ንብረቴን ላጣ Aይገባም፡፡' ሲል Eሳቤው ፈፅሞ Aንብቦት ሆነ ተምሮት የማያውቀውን የዲሴይን 

የሕጋዊነት መርህ በራሱ Aቅም Eያንፀባረቀ ነው፡፡  

 

በዚህ ነፀብራቅ Eየተመራ ተርጓሚው በራሱ ስልት ልምድና Eውቀት ሕጉን ለመተርጐም ሲነሳ 

መንገዱም መድረሻውም ያማረ ይሆናል፡፡ ወደ ተጠቀሰው ጉዳይ ስንመለስ የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 

1195 ግምት በፍ/ሕ/ቁ 1196 በተደነገገው መሠረት ማለትም በሕጉ መሠረት ፈራሸ ሊሆን ይችላል፡፡ 

የባለቤትነት ካርታው ከደንብ ውጭ የተሰጠ ከሆነ ሊሰረዝ ይችላል፡፡ የAዲስ Aበባ መስተዳደር ሥራና 

ከተማ ልማት ቢሮ የቤቶች ጉዳይ መምሪያ የካርታ ቁጥር 5127386ን ሲሰርዝ ካርታው ከደንብ ውጭ 

የተሰጠ መሆኑን የማሳየትና የማስረዳት ግዴታ Aለበት፡፡ ይህን ካላደረገ ድርጊቱ ከሥልጣን በላይ ነውና 

የመሰረዝ ድርጊቱ በሕግ ፊት ዋጋ Aይኖረውም፡፡ Aመልካች ይህን ባለማሳየቱ የመሰረዝ ድርጊቱ 

የሕጋዊነት መርህን የሚጥስ የሕግ የበላይነትን የሚፃረር ከሥልጣን በላይ የሆነ ድርጊት ነው፡፡  

የAብላጫው ድምፅ ይህን መሠረታዊ ጭብጥ Aላነሳውም፡፡ Aልመረምረውምም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

ካርታው በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 1196 (1) መሠረት ተሰርዞ በምትኩ ለሌላ 3ኛ ወገን ሲተላለፍ ያ 

ሶስተኛ ወገን የቤቱ ሕጋዊ ባለቤት ስለመሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ የAዲስ Aበባ መስተዳድር 

ባለቤትነቱ የተሰረዘውን የንግድ ቤት የራሱ ሃብት ሲያደርገው በሕጉ መሠረት የባለቤትነት መብት 

የተሰጠው መሆኑን ማረጋገጥ Aለበት፡፡ በAዋጅ ቁ 47/67 ተወርሷል የሚል ከሆነ Eንደተወረሰ በበቂ 

ማስረጃ ማሳየት Aለበት፡፡ Aመልካች በEርግጥ የቤቱ ባለቤት ስለመሆኑ Aሁንም በAብላጫው ድምፅ ላይ 

ጭብጥ ሆኖ ተነስቶ ድምዳሜ ላይ Aልተደረሰበትም፡፡ በEርግጥ በተሰረዘ የባለሀብትነት የምስክር ወረቀት 

የሚገኝ የባለሀብትነት መብት Aይኖርም፡፡ ከዚህ ድምዳሜ በፊት ግን የጨዋ ሰው የፍትሕ Eሳቤና ጥያቄ 

ተገቢውን ቦታና ምላሸ Aልተሰጠውም፡፡ ይህ ጨዋ ሰው Eየሞገተ ያለው የመሰረዙን ሕጋዊነት ነው፡፡ 

መነሻችን ከዚህ ከሆነ የምንደርስበት ድምዳሜ ይህን ይመስላል፡፡   

 



የAዲስ Aበባ ከተማ የመስተዳድር ካርታው ከደንብ ውጭ Aመልካች Eንደተሰጠ ስላላስረዳ ድርጊቱ ሕገ 

ወጥ ወይም ከሥልጣን በላይ ነው፡፡ በቤቱ ላይ በሕጉ መሠረት ባለቤት Eንደሆነ ስላላስረዳም ከመሬት 

ተነስቶ በሌላ ሰው መብት ባለቤትነት ሊኖረው Aይችልም፡፡  

 

ይህን ሃሳብ በAነስተኛ ድምፅ Aስተያየት ስንቋጨው "Aመልካች Eንኳንስ መብት ሊኖረው ቀድሞውኑ 

በተቃውሞ ወደ ክርክር ውስጥ Eንዲገባ ሊፈቀድለት Aይገባም ነበር፡፡" ሕግን ማበጀት ማለት Eንዲህ 

ነው፡፡ 

 
 

 

    

 

 


