ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸው ቁልፍ የረቂቅ ሕጉ ድንጋጌዎች Eና
ከሲቪል ማህበረሰቡ የቀረቡ ማሻሻያ ሀሳቦች
ህዳር 2001

1. የመደራጀት መብት
1.1 "Iትዮጵያዊ፤ ¾›=ƒ¾åÁ ነዋሪ−‹" E“ "¾¨<ß" የuÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹“
TIu^ƒ ትርጉም፡- Aንቀጽ 2(2)፣(3)፣(4)
ይህ

ድንጋጌ

የuÑA

›É^ÑAƒ

É`Ï„‹“

TIu^ƒን

የገቢ

ምንጫቸውን

መሠረት

በማድረግ የድርጅቶቹን ማንነት ያስቀምጣል፡፡ ይሁን Eንጂ ¾›”É É`Ïƒ ¨ÃU TIu`
›Ñ^©’ƒ K=ታÃ ¾T>Ñv¨< u}S²Ñuƒ ወይም SÅu— Y^¨<” uT>ÁŸ“¨<”uƒ
Yõ^ SJ” ›Kuƒ E”Í= uÑu= U”ß SJ” ¾KuƒU:: Eንደዚህ Aይነት ተሞክሮም
የለም፡፡ የገቢ ምንጭን መሠረት በማድረግ የመደራጀት መብትን መፍቀድ ከሕገ መንግሰቱ
Aንቀጽ 31 ጋር የሚጋጭ ነው፡፡
በሕጉ መግቢያ ላይ Eንደተመለከተው የዚህ ሕግ ዋንኛ ዓላማ u›É E“ TIu^ƒ
u›=ƒÄâÁ I´x‹ G<K”}“© EÉÑƒ ¨<eØ ÁL†¨<” T>“ KSÅÑõና KTdለጥ ነው፡፡
ሥለዚህ ›=ƒÄåÁ© ¾J’< u›É E“ TIuራት Ÿ¨<Ú ¾T>ÁÑ–<ƒ ¾Ñu= SÖ” Ÿ10%
SwKØ ¾KuƒU c=vM upÉT>Á E’²=Iን }sTƒ ›G<” "K<uƒ Å[Í u}hK
K=ÁW^†¨< ¾T>ያስ‹M ¾›Ñ` ¨eØ ¾Ñu= U”ß S•\ ¨ÃU E”Ç=ÁÑ–< ¾ሚÁe‹M
¾}S‰† G<’@ታ መፈጠሩ መረጋገጥ Aለበት፡፡ ይሁን Eንጂ ሕጉ ገደቡን ከማስቀመጥ በቀር
የፈጠረው Aንድም የተመቻቸ ሁኔታ የለም፡፡ይህ Aንቀጽ በማህበራቱ ገቢ ላይ ብቻ
ሣይሆን በሚከተሉት Aበይት ምክንያቶችም Eንደገና ሊጤን ይገባዋል፡፡
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በመሆኑም ይህ ድንጋጌ በሚከተለው መልኩ ሊስተካከል ይገባዋል፡፡
¾›=ƒÄåÁ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ïƒ ¨ÃU ¾›=ƒÄåÁ TIu` TKƒ u›=ƒÄåÁ
IÓ SW[ƒ ¾}SW[}፡ በIጥዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚሰራ“ ›=ƒÄåÁ¨<Á” S<K<
uS<K< ¾T>q×Ö\ƒ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ïƒ ¨ÃU TIu` TKƒ ’¨<::
1.2 ምዝገባን በሚመለከት Aንቀጽ 69 Eና 70
የብዙ Aገራት ልምድ Eንደሚያሳየው የመደራት መብትን Aደጋ ላይ ከሚጥሉ መሰናክሎች
ውስጥ Aንዱና ዋንኛው የምዝገባ ሥርዓት ነው፡፡ ይህ ስርዓት በAግባቡ ካልተያዘ መብቱን
የመንፈጊያ መሣሪያ ሊሆን ይችላል፡፡ በረቂቅ ህጉ ላይ ምዝገባን Aስመልክቶ ከተመለከቱት
ድንጋጌዎች ውስጥ ግልጽነት የሚጎድላቸውና ለትርጉም በር የሚከፍቱ ሥላሉ Eነዚህ
ግልጽ ሆነው መቀጥ Aለባቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ፤
¾ ›?Ë”c=¨< uIÑ< LÃ u}SKŸ}¨< u30 k“ƒ ¨<eØ ¾U´Ñv W`}òŸ?ƒ "McÖ
¨ÃU ¾TÃcØ SJ’<” "Ld¨k ›SM"‡ É`Ïƒ Eንደተመዘገበ የሚቆጠር
መሆኑ መመልከት Aለበት፡፡
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¾ K›?Ë”c=¨< KU´Ñv ¾T>ÁeðMÑ< ueU ÁM}Ökc< c’Ê‹” ¾SÖ¾p eM×”
ሊሰጠው Aይገባም፡፡
¾ ምዝገባ መከልከል ያለበት Aመልካቹ ችግሮችን Eንዲያስተካክል በቂ Eድል ከተሰጠው
በኋላ መሆን Aለበት፡፡ Eንዲሁም ክልከላው መሆን ያለበት በግልጽ ተለይተው
በታወቁ ከባድ ጉዳዮች ላይ ብቻ መሆን Aለበት፡፡
1.3 የክልል ውክልና፡- Aንቀጽ 58
የመደራጀት መብት በውስጡ ከሚይዛቸው መብቶች ውስጥ Aንዱና ዋንኛው በዓላማ
ከሚመሳሰሉት ማንኛውም ሰው ጋር በፍላጎት መሰባሰብን ነው፡፡ Aንድ ድርጅት Aገራዊ
ሥያሜ ሥላለው ብቻ Eንደ ሕብረ ብሄር የፖለቲካ ፓርቲ በሥሙ ለመጠቀም ክልላዊ
የኣባለት

ውክልና

ያስፈልግሃል

ተብሎ

መገደዱ

በሕገ

መንግሥቱ

የተረጋገጠውን

የመደራጀት መብት በEጅጉ ይጎዳል፡፡ የAባለት ዓይነትና ቁጥር መወሰን ያለበት በማኅበሩ
መተዳደሪያ ደንብ መሠረት Eንጂ መንግሥት በሚያወጣው ሕግ መሆን የለበትም፡፡
Aድራጎቱም በማኀበራቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ Eንደ መግበት የሚያስቆጥርና መብቱን
በተለያዩ ክልል ላይ ጓደኛ ወይም የሚያውቁት ሰው ላላቸው ወገኖች ብቻ የሚሰጥና ሌሎች
ወገኖችን የሚያገል ያደርገዋል፡፡ ይህ ገደብ በረቂቅ ህጉ ላይ መቀመጡ ለምን Eንዳስፈለገና
የሚጠብቀውም ህጋዊና ሕዝባዊ ጥቅም ምን Eንደሆነ Aይታወቅም፡፡ ገደቡ የመደራጀት
መብት ላይ ሊጣሉና Aለም ዓቀፍ ተቀባይነት ያላቸውን ገደቦች መሠረት ያደረገ Aይደለም፡፡
ሥለዚህ ይህ ገደብ ሊነሳ ይገባዋል፡፡
1.4 Ñu=፤ታክስ Eና የመንግሥት ድጋፍ
ከመደራጀት መብት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ሌላው ዓቢይ ጉዳይ ድርጅቶቹ ለተቋቋሙባቸው
ዓላማዎች

ማስፈጸሚያ

የሚሆን

ገቢ

ለማግኘት

ያላቸው

Eድል

ነው፡፡

ይህንን

ገቢ

ከAባሎቻቸው ወይም ሥራዎቻቸውን ከሚደግፉ ግለሰቦችና ተቋማት ሊያገኙ ይችላሉ፡፡
በተለይም ለሦስተኛ ወገኖች ጥቅም የተቋቋሙ ድርጅቶች ሥራቸውን በሚገባ ለመወጣት
ሰፊ የገቢ ምንጭ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ረቂቅ ህጉ ካሉት ጠንካራ ጎኖች ውስጥ Aንዱ በAንቀጽ
104 ላይ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ïቶች ¨ÃU TIuራት ገቢ በሚያስገኝ ሥራ ላይ
መሠማራት Eንደሚችሉ መፍቀዱ ነው፡፡ ሆኖም የዚህን Aንቀጽ ጠቀሜታ ሥንመለከት
Aንቀጹ በቅድመ-ሁኔታዎች የተሞላ ከመሆነም በላይ የሚሰጠው የተለየ ጥበቃ የለም፡፡
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ህጉ በተለይ ለIትዮጵያውያን ድርጅቶች በAንድ በኩል ከውጭ Eርዳታ Eንዳያገኙ ከፍተኛ
ገደብ Aስቀምጦ Eነዚህ ተቋማት የገንዘብ Aቋማቸውን የሚያጠናክሩበት ምንም ዓይነት ምቹ
ሁኔታ Aለመፍጠሩ ችግሩን ከባድ ያደርገዋል፡፡ የሌሎች Aገራት ልምድ Eንደሚያሳየው
መንግሥት የበጎ Aድራጎት ድርጅቶችን በተለያየ መንገድ ያበረታታል፡፡ ለምሳሌ ከተወሰኑ
የታክስ ዓይነቶች ነጻ በማድረግ Eና ቀጥተኛ የገንዘብ ድጋፍ በመስጠት፡፡ ረቂቅ ህጉ ግን
ገደብ ከማስቀምጥ ውጭ የሚሰጠው የተለየ ምቹ ሁኔታ የለም፡፡

2. ሕጋዊ በሆኑ ሥራዎች ወይም ዓላማዎች ላይ የመሰማራት መብት
2.1 “የውጭ” Eና “የIትዮጵያውያን ነዋሪዎች” ተብለው ለተመደቡ የበጎ Aድራጎት
ድርጅቶች የተከለከሉ ሥራዎችን በሚመለከት፡- Aንቀጽ 14
በዚህ ድንጋጌ ንUስ Aንቀጽ 5 መሠረት “የውጭ” Eና “የIትዮጵያውያን ነዋሪዎች” ተብለው
የተመደቡ በጎ Aድራጎት ድርጅቶች ከዚህ በታች በተመለከቱት ሥራዎች ላይ መሰማራት
Eንደማይችሉ ተመልክቷል፡፡ Eነዚህም
¾ ucw›©“ Ç=V¡^c=Á¬ Sw„‹'
¾ ¾wH@a‹' wH@[cx‹“ I´x‹' ¾ëታ“ ¾HÃT“ƒ EŸ<M’ƒ S[ÒÑØ
በTu[ታታƒ'
¾ ¾Ií“ƒ“ ¾›"M Ñ<Ç}™‹ Sw„‹ SŸu`” በTu[ታታƒ'
¾ ¾Óßƒ ›ðታƒ ¨ÃU E`p” በTeóóƒ'
¾ ¾õƒI“ ¾IÓ TeðìU ›ÑMÓKA„‹” kM×ó’ƒ በTÖ“Ÿ` Y^
ሆኖም ይህ ክልከላ የሕገ መንግሥቱን Aንቀጽ 31 Eና የAለም Aቀፉን የሲቭልና ፖለቲካ
መብቶች ቃል ኪዳን ሥምምነት Aንቀጽ 22 የሚቃረን ነው፡፡ ሕገ መንግስቱ ማንኛውም
ሰው ለማንኛውም ሕጋዊ ዓላማ የመደራጀት መብት ያለው መሆኑን Aረጋግጧል፡፡ Eነዚህ
ከላይ የተመለከቱት ሥራዎች ደግሞ ህጋዊ ዓለማዎች ለመሆናቸው የሚያጠራጥር ነገር
የለም፡፡ ሥለዚህ “የውጭ” Eና “የIትዮጵያውያን ነዋሪዎች” ተብለው የተመደቡ የበጎ
Aድራጎት ድርጅቶች በEነዚህ ሕጋዊ ሥራዎች ላይ Eንዳይሰማሩ መደረጉ ህገ መንግሥቱን
Eና የAለም Aቀፉን የሲቭልና ፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን ሥምምነት ስለሚቃረን
ክልከላው ሊነሳ ይገባዋል፡፡
2.2 ለ›=ƒÄåÁ¨<Á” w²<H” TIu^ƒ የተሰጠው ልዩ መብት፡- Aንቀጽ 58
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ይህ

ድንጋጌ

ለ“Iትዮጵያውያን

ብዙሀን

ማኅበራት”

ለይቶ

በምርጫና

ዲሞክራሲያዊ

ሥራዎች ላይ መሠመራት Eንደሚችሉ መግለጹና ተመሳሳይ መብት ለሌሎች ያለመስጠቱ
AድሎAዊ ያደርገዋል፡፡

Eንደዚህ ዓይነት ልዩነት ለመፍጠር ያስፈለገበት ሕጋዊ ምክንያትም

ግልጽ Aይደለም፡፡
በተጨማሪም ይህ ድንጋጌ በ1999 ዓም የወጣውን Eና የብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ሥልጣን
የሚወስነውን Aዋጅ የቃረናል፡፡ በምርጫ ሕጉ መሠረት በምርጫና በሥነ ዜጋ ትምህርት
ላይ Eነማን መሳተፍ Eንዳለባቸው ለመወሰን ሥልጣን የተሰጠው ለቦርዱ ነው፡፡ ሆኖም
ረቂቅ ህጉ ይህን ሣያገናዝብ Iትዮጵያውያን ብዙሀን ማኅበራት በምርጫ ሂደት ውስጥ
መሳተፍ Eንደሚችሉ ያስቀምጣል፡፡
2.3 ¾ÖpLL Ñ<v›?¨< ewcv−‹:- Aንቀጽ 62
ይህ ድንጋጌ በድርጅቶችና ማህበራት የውስጥ ጉዳይ ኤጀንሲው የማያስፈልግ ጣልቃ
Eንዲገባ የሚጋብዝ ነው፡፡ የጠቅላላ ጉባኤ ሥብሰባ ሊጠራ ያልተቻለበትን በቂ ምክንያት
Eንኳን ሣያጣራ ከAባላት Aንድ ሰው ስለጠየቀ ብቻ የግዴታ ሥብሰባ Eንዲጠራ መደረጉ Eና
የጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢ በኤጀንሲው መሾሙ Aግባብ Aይደለም፡፡ የAባላት መሪዎቻቸውን
የመምረጥ መብት ሊነፈጉ Aይገባም፡፡

3. ፍትሕ የማግኘት መብት
3.1 Aቤቱታና ይግባኝ፡- Aንቀጽ 104
በIÑ S”ÑY~ u›”kê 37 LÃ õƒI ¾TÓ–ƒ Swƒ ዜግነትን መሠረት ሳያደርግ
ለማንኛውም ሰው በEኩል ተረጋግጧል፡፡ ይሁን Eንጂ የረቂቅ ህጉ Aንቀጽ 104 ይህንን
መብት ለIትዮጵያውያን ብቻ በመገደብ Aስቀምጧል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ህገ መንግሥቱ
ፍትህ የማግኘት መብትን ሲያረጋግጥ በማንኛውም በዳኝነት Aካል ሊታይ በሚችል ጉዳይ
ላይ ሲሆን ረቂቅ ህጉ በተቃራኒው ይህንን መብት በመገደብ በሕግ ጉዳይ ላይ ብቻ Eንዲሆን
Aድርጓል፡፡ ምንም ዓይነት የዳኝነት ሥልጣን በሌለው Aካል በተሰጠ ውሳኔ ላይ ይግባኝ
Eንዳይጠየቅ መደረጉ ሕገ መንግሥታዊ Aይደለም፡፡
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በመሆኑም የረቂቅ ሕጉ Aንቀጽ 104 ከሕገ መንግስቱ Aንቀጽ 37 Aኳያ ታይቶ ኤጀንሲው
በሚሰጣቸው የመጨረሻ ውሳኔዎች ላይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ ማለት
Eንደሚቻል መመልከት Aለበት፡፡

3.2 ቅጣት Aንቀጽ 103
መብትን በመጠቀም ረገድ ሕግን በመተላለፍ የሚጣሉ ቅጣቶች ከAስተማሪነታቸው Aልፈው
ሰዎች በመብቶቻቸው Eንዳይጠቀሙ የሚያሸማቅቁና የሚያስፈሩ መሆን የለባቸውም፡፡
ቅጣትን Aስመልክቶ Eስካሆን በቀረቡት ረቂቆች ላይ መሻሻል የታየ ቢሆንም Aሁንም በረቂቅ
ሕጉ ላይ የተመለከተው የቅጣት መጠን በAገራችን ካሉ ሌሎች የሕግ መተላለፍ ቅጣቶች
Aንፃር ሲታይ ከፍተኛ ነው፡፡ የሕጉን ተላላፊዎች በንUስ ቁጥር 1 ላይ Eንደተመለከተው
Aግባብ ባለው የወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ መሠረት መጠየቅ በቂ ሥለሆነ ንUስ ቁጥር 2
ሊሰረዝ ይገባዋል፡፡
4. የAስተዳደር Aካላትን በሚመለከት
ረቂቅ ህጉ ዘርፉን የሚመለከት Aራሱን የቻለ Aስተዳደር Eንዲመሠረት ማድረጉ ከጠንካራ
ጎኖቹ ውስጥ Aንዱ ነው፡፡ ይሁን Eንጂ ለAስተዳደር Aካላት የሚሰጠው ሥልጣን የዘርፉን
ነፃነትና ተጠያቂነት በAንድነት የሚያስተናግድ Eንጂ ቁጥጥርን ብቻ መሠረት ያደረገ መሆን
የለበትም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የAስተዳደር Aካሉ ነጻና ገለልተኛ መሆን ይጠበቅበታል፡፡
የሚሰጣቸው ውሳኔዎችም በሕግ ሥልጣን በተሰጠው የዳኝነት Aካል በይግባኝ ሊታዩ
ይገባል፡፡
የሌሎች Aገራትም ልምድ Eንደሚያሳየው የሲቭል ማኅበራትን በሚያስተዳድሩ Aካላት
ውስጥ የዘርፉ ተወካዮች ይሳተፋሉ፡፡ ይህንን ጉዳይ Aስመልክቶ በረቂቅ ህጉ Aንቀጽ 8 ላይ
በመንግሥት ከሚሰየሙት የቦርድ Aባላት መካከል ሁለቱ ከበጎ Aድራጎት ድርጅቶችና
ከማህበራት የተውጣጡ Eነደሚሆን ተመልክቷል፡፡ ይህ ውክልና Eንዲኖር መደረጉ በራሱ
Eንደጠንካራ

ጎን

ሊወሰድ

ቢችልም

የውክልናው

ቁጥር

ማነስ

ሊታሰብበት

ይገባል፡፡

Eንዲሁም የዚህን Aካል ገለልተኛነት ለማጠናከር የቦርዱ ሰብሳቢ በመንግሥትና በበጎ
Aድራጎት ድርጅቶችና በማህበራት በጋራ የሚመረጥ ሰው መሆን Aለበት፡፡ ሥለዚህ
የውክልናው Aሰላለፍ 3 በመንግሥት የሚሰየሙ የመንግሥት ተወካዮች፤ 3 በበጎ Aድራጎት
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ድርጅቶችና በማህበራት የሚወከሉ Eና Aንድ በጋራ ከህግ ወይም ከትምህርት ተቋማት
የሚወከል ሰው ቢሆን የቦርዱን ነጻነትና ገለልተኝነት ለማጠናከር ያግዛል፡፡

5. የመሸጋገሪያ ጊዜ
Eንደሚታወቀው ቁጥራቸው ከ 3500 በላይ የሚገመቱና በዚህ ህግ ሥር ሊወድቁ የሚችሉ
የሲቭል ማኅበራት ይገኛሉ፡፡ Eነዚህ ማኅበራት ለረጅም ጊዜ Aሁን በሥራ ላይ ያለውን ህግ
መሠረት Aድርገው የረጅም ጊዜ Eቅዶችን ነድፈው በመሥራት ላይ ያሉ ናቸው፡፡ ከፍተኛ
ቁጥር ያላቸው የሥራቸው ተጠቃሚ ወገኖች ይገኛሉ፡፡ የሚያንቀሳቅሱት የሃብት መጠንም
በተመሳሳይ የሚገመት ነው፡፡ ከሕዝብና ከመንግሥት ተቋማት ጋር የገቧቸው ጊዜን
የሚጠይቁ

የፕሮጀክት

ሥምምነቶች

Aሉባቸው፡፡

በመሆኑም

Eንዲህ

ዓይነት

ባህርይ

ያላቸውን ተቋማት በAጭር ጊዜ ውስጥ በAዲሱ ህግ መሠረት Aቋማቸውን Eንዲቀይሩ
ማስገደዱ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በተጠቀሰው የAንድ ዓመት
ጊዜ ውስጥ ማኅበራቱ የቀድሞ ሥራቸውን መቀጠል የሚችሉ ስለመሆኑ Eንኳን በግልጽ
Aልተመለከተም፡፡

ሥለዚህ የተቀመጠው የጊዜ ገደብ መርዘም ያለበት ከመሆኑም በላይ

በሚሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥም ማህበራቱ የቀድሞው ሥራቸውን መቀጠል የሚችሉ
ሥለመሆኑ በግልጽ መመልከት Aለበት፡፡
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