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መግቢያ
ከኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ መንግሥት የዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ
ፖሉሲ

አቅጣጫዎች

መካከሌ

የሕግ

የበሊይነትን

በማረጋገጥ

የብሔሮችን፣

የብሔረሰቦችንና

የሕዝቦችን፣ የግሇሰቦችንና የሀገርን ሠሊምና ዯህንነት ማስጠበቅ ቀዲሚ አጀንዲ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡
የብሔሮችን፣ የብሔረሰቦችንና የሕዝቦችን፣ የግሇሰቦችንና የሃገርን ሰሊምና ዯህንነት በአስተማማኝ
ሁኔታ በማረጋገጥ ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት እና መሌካም አስተዲዯር ሇመገንባት እንዱሁም ሌማትና
ዕዴገትን ሇማፋጠን እየተዯረጉ ያለትን ጥረቶች በይበሌጥ አጠናክሮ ማስቀጠሌ የግዴ ይሊሌ፡፡
እነዚህን ጥረቶች በይበሌጥ አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ የሚረደ ምቹ ሁኔታዎችን ሇመፍጠር ዯግሞ
በሕግ የበሊይነት ሊይ የተመሠረተ ፍትሐዊ፣ ሚዛናዊ፣ ተዯራሽ፣ ቀሌጣፋ፣ ተገማች እና ወጥ የሆነ
ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው ውጤታማ የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓት መኖር ያስፈሌጋሌ፡፡
በሀገሪቱ ሇዘመናት ተንሰራፍተው ከነበሩ ፀረ-ዱሞክራሲያዊ አገዛዞች የተወረሱና በየጊዜው በተሇያዩ
ምክንያቶች የሚፈጠሩ ችግሮች የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱን ውስን አቅም ክፉኛ እየተፈታተኑት
ይገኛለ፡፡ ሇእነዚህ ችግሮች መፈጠር በሀገራችን ወንጀሌን ሇመከሊከሌ የሚዯረገው እንቅስቃሴ
በጥናት ሊይ የተመሠረተና በቂ ትኩረት የተሰጠው አሇመሆን፣ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተወሳሰቡና ዓሇም
አቀፍ ገፅታ ያሊቸውና ከባዴ ጉዲት የሚያዯርሱ እንዯ ሽብርተኝነት፣ በተዯራጁ ቡዴኖች የሚፈፀሙ
ወንጀልች፣

የኢኮኖሚ

እና

የሙስና

ወንጀልች

በዓይነታቸው፣

በብዛታቸው

እና

በአፈፃፀም

ሥሌቶቻቸው መበራከት በመንስዔነት ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡
በሥራ ሊይ ያለ ሕጎችን ከሕገ መንግሥቱ ጋር ሇማጣጣም ብዙ ሥራዎች የተሠሩ ቢሆንም
ከወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ሲታዩ ግሌጽነት የሚጎዴሊቸው፣ ኋሊቀርና
መሠረታዊ ክፍተት ያለባቸው፤ የፍትሕ አካሊት ሇኅብረተሰቡ እና ሇመንግሥት የሚሰጡት
አገሌግልት በግሌጽነት፣ በተጠያቂነትና

በፍትሐዊነት

መርሆች ሊይ የተመሠረቱ አሇመሆን፤

ሂዯቶቹም ረጅም ጊዜ የሚወስደና የተንዛዙ፣ ኋሊቀርና ከፍተኛ ወጭ የሚያስከትለ እንዱሁም
ከቢሮክራሲያዊ አዯረጃጀትና አሠራር ዘይቤ ያሌተሊቀቁ መሆናቸው ሇችግሮቹ መፈጠር በተጨማሪ
እንዯመንስዔነት ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡ በፍትሕ አካሊት መካከሌ ሉኖር የሚገባው ሀገራዊ ራዕይ ሊይ
የተመረኮዘ የሥራ ትብብርና ግንኙነት በሚፈሇገው ዯረጃ ያሇመኖር እና በመስኩ የተሠማሩ
ባሇሙያዎች የአመሇካከት፣ የሥነ-ምግባርና ሙያዊ ብቃት ዯረጃ አነስተኛ መሆን እና የመሳሰለ
ጉዴሇቶች በፍትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ሇተፈጠሩ ችግሮች በመንስዔነት ሉጠቀሱ የሚችለ ናቸው፡፡
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ከሊይ በተጠቀሱትና ተያያዥነት ባሊቸው ምክንያቶች ፍትሕ ሥርዓቱ ቀሌጣፋ፣ ፍትሐዊ፣ ተዯራሽ፣
በግሌጽነትና ተጠያቂነት ሊይ የተመሠረተና ውጤታማ የሆነ አገሌግልት ሇኅብረተሰቡ ሇማቅረብ
ካሇመቻለ የተነሳ ሕዝቡ በወንጀሌ ፍትሕ አስተዲዯሩ ሂዯት ውስጥ ያሇውን ተሳትፎና በሥርዓቱ
ሊይ ያሇውን አመኔታ የሚሸረሽሩ ሁኔታዎች እያጋጠሙ ይገኛለ፡፡ አሁን እየታዩ ያለ ችግሮች
በአፋጣኝና ሥርዓት ባሇው መሌኩ ካሌተፈቱ በየጊዜው ሉፈጠሩ ከሚችለ ተጨማሪ ችግሮች ጋር
ተዲምሮ ተስፋ ሰጭ በሆነ ሁኔታ እየተፈፀመና ውጤታማ እየሆነ ያሇውን የዕዴገትና የሌማት
ዕቅዲችንን ዘሊቂነት ባሇው ሁኔታ ተግባራዊ ሇማዴረግ እንዱሁም የዲበረ የዱሞክራሲያዊ ሥርዓትን
ሇመገንባት፣ መሌካም አስተዲዯር እና ዘሊቂ ሰሊምን ሇማስፈን በምናዯርገው ጥረት ሊይ አለታዊ
ተፅዕኖ መፍጠራቸው አይቀሬ ነው፡፡ በመሆኑም የተጠቀሱትን ችግሮች ሁሇንተናዊ በሆነ መሌኩ
ሇመፍታት ወይም ሇማቃሇሌ በወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ያለትን ዋና ዋና ጉዲዮች በሚሸፍን
አኳኋን

የተጠናከሩና

ዘሊቂነት

ያሊቸው

በፖሉሲ

ሊይ

የተመሠረቱ

ርምጃዎችን

መውሰዴ

ያስፈሌጋሌ፡፡
ፖሉሲው በአንዴ በኩሌ ሇወንጀሌ መነሻ የሚሆኑ ምክንያቶችን በመቀነስ ወይም በማጥፋት፣ በላሊ
በኩሌ የተፈፀሙ የወንጀሌ ጉዲዮች በመዯበኛ የወንጀሌ ፍትሕ አስተዲዯር እና ከዚያ ውጭ ባለ
ላልች አማራጭ መንገድች ተገቢና ዘሊቂ መፍትሔ የሚያገኙበትን ሁኔታ በማመቻቸት ጊዜው
የሚጠይቀውንና ዯረጃውን የጠበቀ የኅብረተሰቡን ፍሊጎት የሚያረካ በግሌጽነትና ተጠያቂነት መርሆች
ሊይ የተመሠረተና ውጤታማ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ ፍትሕ ሥርዓት ሇመገንባት
ያስችሊሌ፡፡ ይህም ሇወንጀሌ ፍትሕ አስተዲዯር የሚመዯበውን የሕዝብ ኃብት ጠቃሚና ውጤት
በሚያስገኝ ሥራ ሊይ እንዱውሌ ይረዲሌ፡፡ ስሇዚህ ይህ የወንጀሌ ፍትሕ ፖሉሲ የተጠቀሱትን
አሠራሮች ተግባራዊ ሇማዴረግ ይረዲ ዘንዴ በዋናነት በሕገ መንግሥቱ ቀጥልም በዓሇም አቀፍ
የሰብዓዊ መብቶች ስምምነቶች ውስጥ የሰፈሩትን መርሆችና ዴንጋጌዎችን እንዱሁም አሇም ዓቀፍ
ተቀባይነት ያሊቸው የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓት የአሠራር ዯረጃዎችን መሠረት በማዴረግ ተቀርጿሌ፡፡
ፖሉሲው ሁለን አቀፍ በሆነ መሌኩ የቀረበ ሲሆን በይዘቱም ዋና ዋና የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓት
ጉዲዮችን የሚሸፍን ነው፡፡ በመሆኑም ከወንጀሌ መከሊከሌ ጀምሮ የወንጀሌ ምርመራና ክስ፣ ፈጣንና
ፍትሐዊ የፍርዴ ሂዯት፣ በገሇሌተኛ ፍርዴ ቤት የመዲኘትን እና በፍርዴ ቤት የተወሰነን ቅጣት
ማስፈፀምን ጨምሮ በወንጀሌ ፍትሕ አስተዲዯር የሚሰጡ የውሳኔ ሂዯቶችን ያጠቃሌሊሌ፡፡
ፖሉሲውን በአግባቡ ሥራ ሊይ ማዋሌ እንዱቻሌ የሕዝቡን ሁሇንተናዊ ተሳትፎና ዴጋፍ ማረጋገጥ
አስፈሊጊ ነው፡፡ እንዱሁም ሇሚጠበቀው ውጤት የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ ተቋማት የሆኑት
የመርማሪ አካሊት፣ የዏቃቤ ሕግ፣ የተከሊካይ ጠበቆች፣ የፍርዴ ቤቶች፣ የማረሚያ ቤቶች አስተዲዯር
እና የላልች ጉዲዩ የሚመሇከታቸው አካሊት የተሟሊ ቅንጅታዊ አሠራርና ዴጋፍ ያስፈሌጋሌ፡፡
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ፖሉሲው ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ኅብረተሰቡ በየጊዜው የሚያስመዘግባቸውንና በሰው ኃይሌ፣
በፋይናንስ እና በተቋማት ረገዴ ወዯፊት የሚፈጠሩ ሇውጦችን ሉያስተናግዴ በሚችሌ መሌኩ ሁለን
አቀፍ

ሆኖ

የቀረበ ነው፡፡ እንዱሁም የፍትሕ ሚኒስቴርን እና የላልች የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ

አካሊት የሆኑ የመርማሪ አካሊትን፣ የዏቃቤ ሕግን፣ የተከሊካይ ጠበቆችን፣ የፍርዴ ቤቶችን እና
የማረሚያ ቤቶችን አቅም መገንባት አስፈሊጊነት ሊይ አፅንኦት ይሰጣሌ፡፡ በዚህም በአጠቃሊይ
በወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ጠንካራ የሆነ የአመራር አቅም መገንባት የሚገባው መሆኑን
ያመሇክታሌ፡፡ በላሊም በኩሌ ፖሉሲው ተዛማጅ የሆኑና በሥራ ሊይ ያለ እንዯ ወንጀሌ እና
የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሕግ ያለ ሕጏችን ሇማሻሻሌ ወይም ወዯፊት አዲዱስ ሕጏችን ሇማውጣት
እንዱሁም ላልች የአሠራር ሥርዓቶች ሇማዘጋጀት እንዯመነሻና መሠረታዊ አቅጣጫ ጠቋሚ
መሣሪያ ያገሇግሊሌ፡፡
ፖሉሲው በወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ያለ ሁለም አካሊት የሚጠበቅባቸውን የሥራ ዴርሻ እና
የተጣለባቸውን ግዳታዎች ሚዛናዊ፣ ኃሊፊነትን በተሊበሰ፣ ግሌጽነትና ተጠያቂነት በሰፈነበት
አኳኋን ማከናወን እንዲሇባቸው የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በተጨማሪም በዚህ መስክ ተሰማርተው
በየትኛውም

ዯረጃ

ሇሚያከናውኑት

የሚገኙ

ሇማንኛውም

ባሇሙያዎችና
ተግባር

ሠራተኞች

በተናጠሌም

ሆነ

በወንጀሌ
በጋራ

ፍትሕ

ሇሀገሪቱ

ሥርዓት

ሕዝብና

ውስጥ

መንግሥት

ተጠያቂነት ያሇባቸው መሆኑን ፖሉሲው ያስረዲሌ፡፡ እነዚህ ባሇሙያዎችና ሠራተኞች የሀገሪቱ
የወንጀሌ ሕጎች እና ሙያው በሚጠይቀው ዯረጃና ብቃት እንዱሁም የሙያው የሥነ ምግባር
መርሆዎችና ዯንቦች ሊይ በመመሥረት የመፈፀምና የማስፈፀም ግዳታ አንዲሇባቸው ከፖሉሲው
መረዲት ይቻሊሌ፡፡
ፖሉሲው ሥራ ሊይ በሚውሌበት ጊዜ የአፈፃፀሙን ሂዯት የሚያቀሊጥፉ የተሇያዩ የአሠራር
መመሪያዎች እና የተሇያዩ አካሊት ሇትግበራ የሚጠቀሙባቸው ዝርዝር የማስፈፀሚያ ሠነድች
ሉዘጋጁ እንዯሚገባ ታሣቢ ተዯርጓሌ፡፡
ከዚህ በተጓዲኝ ሇሁለም የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ ባሇሙያዎች ውጤታማ የሆነ የሥሌጠና
ኘሮግራም በመቅረጽ ተግባርና ኃሊፊነታቸውን በተሻሇ የውጤታማነት እና የብቃት ዯረጃ ማከናወን
የሚያስችሊቸውን ዕውቀትና ክህልት ማስጨበጥ አስፈሊጊ መሆኑ በፖሉሲው ውስጥ እንዱካተት
ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም በሀገራችን ያሇውን የወንጀሌ ሁኔታ ሇመከታተሌና የወንጀሌ ፍትሕ
ሥርዓቱን የተሇያዩ ተቋማትና አካሊት የክንዋኔ እና የአፈፃፀም ዯረጃ በቅርበት ሇመከታተሌና
ሇመገምገም እንዱሁም የሥራ አፈፃፀማቸውን ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ መረጃ ሇማግኘት ውጤታማ
የወንጀሌ መረጃ ሥርዓት መዘርጋት ያስፈሌጋሌ፡፡
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ፖሉሲው ሰባት ዋና ዋና ክፍልች ያለት ሲሆን የመጀመሪያው ክፍሌ የፖሉሲው መሠረታዊ
ዓሊማዎችን፣ ግቦችን፣ መርሆዎችንና ስትራቴጂዎችን እንዱሁም የተፈፃሚነት ወሰን፤ ሁሇተኛው
ክፍሌ ወንጀሌ መከሊከሌን፤ ሦስተኛው ክፍሌ የወንጀሌ ምርመራ እና የዏቃቤ ሕግ አገሌግልት
አሰጣጥ ሂዯት ማሻሻሌን፤ ክፍሌ አራት የወንጀሌ ፍትሕ ሂዯት ውጤታማነትና ፍትሐዊነት
ማሻሻሌን፤ ክፍሌ አምስት የወንጀሌ ቅጣቶች የአስተዲዯርና የአፈፃፀም ውጤታማነት ማሻሻሌንና
ማሳዯግን፤ ክፍሌ ስዴስት አሁን ያሇው የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓት ሇወንጀሌ ዴርጊት ተጎጅዎች፣
ሇወንጀሌ ተጋሊጭ ሇሆኑ የተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፍልች እና ሇወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች
የሚያዯርገውን የአያያዝ እና የሚስተናገዴበትን አሠራር የተሻሇ ማዴረግን እንዱሁም በጋራ
መብቶች ሊይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ወንጀሌ ስሇማዴረግ፤ የፖሉሲው የመጨረሻ ክፍሌ ሌዩ ሌዩ
ጉዲዮችንና አቅጣጫዎችን ይመሇከታሌ፡፡
በመጨረሻም የፖሉሲው መፅዯቅና ወዯ አፈፃፀም መሸጋገር ሇሀገሪቱ የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓት
በርካታ ጠቀሜታዎች ይኖሩታሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ በመጀመሪያ በሕገ መንግሥቱ ውስጥ
የተካተቱና ሇወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓቱ አግባብነት ያሊቸው መርሆች፣ ዴንጋጌዎችና ዕሴቶች ከሁለም
በተሻሇ መሌኩ እንዱተገበሩ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራሌ፡፡ ሁሇተኛ በወንጀሌ ፍትሕ ዘርፍ የተሟሊ
የፖሉሲ ማዕቀፍ ከሇመኖሩ የተነሣ ሇዘመናት በሥርዓቱ ውስጥ ተፈጥረው የነበሩ ችግሮችን የበሇጠ
ሇመቀነስ ብልም ሇማስወገዴ ዓይነተኛ መሣሪያ ይሆናሌ፡፡ በመጨረሻም ፖሉሲው ሇወንጀሌ ፍትሕ
ሥርዓታችን

አዲዱስ

የሆኑ

በርካታ

የሕግ

አስተሳሰቦችን፣

አሠራሮችንና

ሥነ-ሥርዓቶችን

የሚያስተዋውቅ እንዯመሆኑ በሀገሪቱ የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓት ውስጥ እንዯ አንደ መሠረታዊ
የሇውጥ ኩነት ሉቆጠር ይችሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ ይህ ፖሉሲ የሀገሪቱን የወንጀሌ ፍትሕ ሥርዓት
ሇሕዝቦቿ፣ ሇማኅበረሰቧ፣ ሇዜጎቿና ሇነዋሪዎቿ ምቹ ሇማዴረግ የሚከናወኑ ሥራዎችን ግሌጽና
በታወቀ የአሠራር፣ የአመራርና የአዯረጃጀት ሥርዓት ሇማከናወንና ውጤታማ ሇማዴረግ በእጅጉ
ይረዲሌ ተብል ይታመናሌ፡፡
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ክፌሌ አንዴ
የፖሉሲው መሠረታዊ ዓሊማዎች፣ ግቦች፣ መርሆዎችና ስትራቴጂዎች

1.1 ጠቅሊሊ
ይህ ፖሉሲ በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ-መንግሥት ውስጥ የተካተቱትን
ወይም በሕገ-መንግሥቱ መሠረት ዕውቅና ያገኙትን እና ሇወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት አግባብነት
ያሊቸውን መሠረታዊ መርሆዎች፣ ዴንጋጌዎች እና ዕሴቶች አካቶ የያዘ ነው፡፡ በተጨማሪም
ፖሉሲው እነዚህን ሕገ-መንግሥታዊ መርሆዎች፣ ዴንጋጌዎችና ዕሴቶች ተግባራዊ ሇማዴረግ
የሚሠሩ

ሥራዎችና

የሚዯረጉ

እንቅስቃሴዎች

መሠረት

የሚያዯርጓቸውንና

የሚመሩባቸውን

መሠረታዊ የመንግሥት ውሣኔዎችንና አቅጣጫዎችን የሚያሳይ ነው፡፡

1.2 የፖሉሲ ዓሊማዎች
ይህ ፖሉሲ የሚከተለት አራት ዋና ዋና ዓሊማዎች አለት፡፡ እነዚህም፡1. የኢትዮጵያ ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችን፣ ሕዝቦችን፣ መንግሥትንና ግሇሰቦችን ከወንጀሌ
ጥቃት በመከሊከሌ ሰሊምና ዯህንነታቸውን ማረጋገጥ፤
2. በሕገ-መንግሥቱና

ሕገ-መንግሥታዊ

ሥርዓቱ

ሊይ

የሚሰነዘሩ

የወንጀሌ

ዴርጊቶችን

ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ሥርዓት መዘርጋትና የሥርዓቱን ዘሊቂነት ማረጋገጥ፤
3. መሌካም አስተዲዯር፣ ዳሞክራሲና ሰሊም የሰፇነባት እንዱሁም የሇማች ሀገር ሇመገንባት
እየተዯረጉ

ያለ

ጥረቶች

እንዱጠናከሩ

እና

ቀጣይነት

እንዱኖራቸው

የበኩለን

ዴርሻ

ማበርከት፤ እና
4. ከወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት ጋር በተያያዘ የግሇሰቦችን መብትና ነፃነት ሇማስከበር የሚያስችሌ
የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት መገንባት ወይም መዘርጋት፤
ናቸው፡፡

1

http://ethcriminalawnetwork.com
1.3 የፖሉሲ ግቦች
ይህ ፖሉሲ የሚከተለት ዋና ዋና ግቦች አለት፡፡ እነሱም፡(ሀ) የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱን የውጤታማነት፣ የፌትሏዊነት፣ የሚዛናዊነት፣ የተዯራሽነት፣
የቅሌጥፌና፣ የተገማችነትና የወጥነት የግሌጽነትና የተጠያቂነት ዯረጃ እምርታዊ ሇውጥ
እንዱያመጣ ማስቻሌ፤
(ሇ) ሇሕገ መንግሥቱ ታማኝ የሆኑ፣ ሙያዊ ብቃት፣ መሌካም አመሇካከትና ሥነ ምግባር
ያሊቸው እና ዯረጃቸውን የጠበቁ ሙያተኞችንና የወንጀሌ ፌትሕ ተቋማትን በመፌጠርና
በመገንባት ኅብረተሰቡ በሚቀርብሇት የሕግና የፌትሕ አገሌግልት ሊይ ያሇውን አመኔታና
ከአገሌግልቱ የሚያገኘውን እርካታ መሠረታዊ ሇውጥ በሚያመጣ መሌኩ ማሳዯግ፤
(ሏ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ አስተዋፅኦ ባሊቸው የተሇያዩ ተቋማት እና አካሊት
መካከሌ ሉኖር የሚገባውን ትብብር እና ቅንጅታዊ አሠራር መፌጠርና ማጎሌበት፤
(መ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ሰፉ የሆነ የሕዝብ ተሳትፍ እንዱረጋገጥ ማስቻሌ፤
(ሠ) ከወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ የሚጠበቁ ውጤቶችን ሇማስመዝገብ አስፇሊጊ የሆኑ ተቋማትንና
ፕሮግራሞችን መፌጠርና መርሀ ግብሮችን ማዘጋጀት፤
(ረ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ አዱስ ሇሚወጡ ወይም ማሻሻያ ሇሚዯረግባቸው ሕጎች
መሠረት የሚሆን አቅጣጫ ማስቀመጥ፤ እና የመሳሰለ ናቸው፡፡

1.4 ፖሉሲው የሚመሠረትባቸው መርሆዎች እና ስትራተጂዎች
ይህ ፖሉሲ በሚከተለት መርሆዎች እና ስትራተጂዎች ሊይ የተመሠረተ ይሆናሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት በሕገ መንግሥቱ ውስጥ
የተካተቱትን እና ሇወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት አግባብነት ያሊቸውን መርሆዎች፣ ዴንጋጌዎች
እና ዕሴቶች ተግባራዊ ሇማዴረግ በሚያስችሌ መሌኩ ይፇፀማለ፤
(ሇ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት በሕገ መንግሥቱ መሠረት
የኢትዮጵያ የሕግ አካሌ በሆኑ ከዓሇም አቀፌ ሕጎች፣ ስምምነቶችና ሠነድች እንዱሁም
ከዓሇም አቀፌ የትብብር ዓሊማዎች ጋር በሚጣጣም መሌኩ ይፇፀማለ፤
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(ሏ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት የሚሰጡ አገሌግልቶች ውጤታማ፣ ፌትሏዊ፣ ሚዛናዊ፣
ተዯራሽ፣ ቀሌጣፊ፣ ተገማች፣ ወጥነት፣ ግሌፅነት፣ ተጠያቂነት እና ከፌተኛ የሕዝብ
አመኔታ ባሇው አሠራር ሇተገሌጋዩ ኅብረተሰብ ይቀርባለ፤
(መ) የወንጀሌ መከሊከሌ ስትራቴጂዎች በዋናነት የወንጀሌና የወንጀሌ ስጋት መንስዔዎችን
ሇመረዲት በሚዯረጉ የጥናት ውጤቶች እንዱሁም ወንጀሌን በመከሊከሌ እና የሚፇፀሙ
የወንጀሌ

ዴርጊቶችን

በመቀነስ

ረገዴ

ውጤታማ

የሆኑ

አሠራሮችን

እና

መሌካም

ተሞክሮዎችን መሠረት በማዴረግ ይነዯፊለ፤
(ሠ) የወንጀሌ ፌሬ የሆኑ ንብረቶችንና ገንዘቦችን ውጤታማ በሆነ መሌኩ ሇመያዝ፣ ሇማገዴ፣
ሇመውረስ ወይም ሇማስተዲዯር የሚያስችሌ ግሌጽና ዝርዝር የሕግ ማዕቀፌ ተዘጋጅቶ
ተግባራዊ ይሆናሌ፤
(ረ) በወንጀሌ ጉዲይ ሊይ ውሣኔ የሚሰጥበት ሂዯት ንፁኃን ከአጥፉዎች በአግባቡ የሚሇዩበት፣
ጥፊተኛ ሆነው የተገኙት ከፇፀሙት ጥፊት ጋር ተመጣጣኝ ቅጣት የሚያገኙበት፣
ሇጥፊታቸው ኃሊፉነት መውሰዲቸው የሚረጋገጥበት እና በወንጀለ የተፇጠሩ ችግሮችን
በማስወገዴ ዘሊቂ ሰሊም እንዱሰፌን ማዴረግ ይሆናሌ፤
(ሰ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ የሚሰጡ ማናቸውም ውሣኔዎች ወንጀሌ ሇመከሊከሌ፣
ጉዲዩ የሚመሇከታቸውን የሁለንም ሰዎች መብት ሇማስከበር እና የሀገርንና የሕዝብን
ሰሊምና ዯህንነት ሇማረጋገጥ በሚያስችሌ መሌኩ ይሆናለ፤
(ሸ) የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ የሕዝብ ሁሇንተናዊ ተሳትፍ እንዱሁም የተሇያዩ አካሊት የተቀናጀ
እና የተባበረ አሠራር በሚረጋገጥበት አኳኋን ሥራ ሊይ የሚውሌ ይሆናሌ፤
(ቀ) የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ በወንጀሌ ጉዲት የዯረሰባቸው ሰዎችን መብት ሇማስከበር እና
የሚገኙበትን ሌዩ ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚገነባ ይሆናሌ፤
(በ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ በማንኛውም ዯረጃ በሚከናወኑ ተግባራት የወጣት ወንጀሌ
አዴራጊዎች፣ የወንጀሌ ተጎጅ ሕፃናት፣ የወንጀሌ ጥፊተኛ ወይም ተጎጅ የሆኑ ሴቶች፣
አካሌ ጉዲተኞች እና በኅብረተሰቡ ውስጥ ሇወንጀሌ ተጋሊጭ የሆኑ ላልች ክፌልችን
ፌሊጏትና የተሇዩ ሁኔታዎች ተገቢውን ትኩረት ማግኘታቸውን በሚያረጋግጥ መሌኩ
ይሆናሌ፡፡
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1.5 የስትራቴጅያዊ እና የማሻሻያ እርምጃ የሚወሰዴባቸው ዘርፍች
ከሊይ የተመሇከቱትን ዓሊማዎችና ግቦች ሇማሳካት በቅዴሚያ የወንጀሌ ዴርጊቶች እንዲይፇፀሙ
ሇመከሊከሌ፣ ተፇፅመው ከተገኙም የዴርጊቱ ፇፃሚዎች ፌትሏዊ፣ ሚዛናዊ፣ ተዯራሽ እና ቀሌጣፊ፣
የተገማችነት፣ የወጥነት እና ከፌተኛ የሕዝብ አመኔታ ባሇው አሠራር የሚቀጡበትና ከጥፊታቸው
በመታረም ሇወዯፉቱ ከኅብረተሰቡ ጋር ተቀሊቅሇው ሰሊማዊ ዜጋ ሆነው እንዱኖሩ ሇማዴረግ
የሚያስችሌ የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት መገንባት አማራጭ የላሇው ተግባር ነው፡፡ የተጠቀሰውን
ዓይነት

የወንጀሌ

መከሊከሌና

የወንጀሌ

ፌትሕ

ሥርዓት

ሇመገንባት

ይቻሌ

ዘንዴ

ሇውጥ

ሉዯረግባቸው እና ስሌታዊ የሆኑ እርምጃዎች ሉወሰደባቸው የሚገባቸው አምስት ዋና ዋና ጉዲዮች
በዚህ ፖሉሲ ውስጥ ተሇይተው ተቀምጠዋሌ፡፡ እነዚህም፡-

አንዯኛ፡- ሀገር አቀፌ የወንጀሌ መከሊከሌ ስትራተጂ መንዯፌ እና ተግባራዊ ማዴረግ፤
ሁሇተኛ፡- የወንጀሌ ምርመራ እና የዏቃቤ ሕግ አገሌግልት አሰጣጥ ሂዯትን ማሻሻሌ፤
ሦስተኛ፡- የወንጀሌ ፌትሕ ሂዯትን ውጤታማነትና ፌትሏዊነት ማሻሻሌ፤
አራተኛ፡- የወንጀሌ ቅጣቶችን የአስተዲዯርና የአፇፃፀም ውጤታማነት ማሻሻሌና ማሣዯግ፤ እና
አምስተኛ፡- የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ሇወንጀሌ ዴርጊት ሰሇባዎች፣ ምስክሮች፣ ሇወንጀሌ
ተጋሊጭ ሇሆኑ የተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፌልች እና ሇወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች
የሚያዯርገውን የአያያዝ ሁኔታና የሚያስተናግዴበትን አሠራር የተሻሇ ማዴረግ፤
የሚለ ናቸው፡፡
1.6 የፖሉሲው ተፇፃሚነት ወሰን እና የማስፇፀም ኃሊፉነት
ፖሉሲው በሁለም

የወንጀሌ ጉዲዮች እና የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ተሣታፉ በሚሆኑት

አካሊት ሊይ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ ፌትሕ ሚኒስቴር ፖሉሲው ውጤታማ በሆነ ሥርዓት
እንዱፇፀም

የሚመሇከታቸው

አካሊትን

የማስተባበር፣

የማቀናጀት፣

የመምራትና

የአፇፃፀም

ዯረጃውን ተከታትል ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፖርት የማዴረግ ሥሌጣንና ኃሊፉነት ይኖረዋሌ፡፡
በመሆኑም ፌትሕ ሚኒስቴር በተሻሇ ሥርዓት ፖሉሲውን ሇማስፇፀም የሚያስፇሌጉ ማንኛውም
ዴጋፌንና ዕርዲታን አግባብነት ሊሊቸው አካሊት ሇማዴረግ የሚያስችሇውን በቂ አቅም መፌጠር
ይኖርበታሌ፡፡ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው የፋዳራሌ እና የክሌሌ የፌትሕ አካሊት እና ተቋማት
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በፖሉሲው ውስጥ የተቀመጡትን አቅጣጫዎች፣ ከፖሉሲው የሚመነጩ ስትራቴጂዎችን እና
ኘሮግራሞችን እንዱሁም በፖሉሲው መሠረት አዱስ በሚወጡ ወይም በሚሻሻለ ሕጏች
በተናጠሌም ሆነ በጋራ የሚሰጧቸውን ኃሊፉነት በአግባቡ የመወጣት ግዳታ አሇባቸው፡፡

ክፌሌ ሁሇት
ወንጀሌ መከሊከሌ
2.1 ጠቅሊሊ
በአሁኑ ዘመን በሀገራችንም ሆነ በየትኛውም የዓሇማችን ክፌሌ ወንጀሌና የወንጀሌ ሥጋቶች
በወሌም ሆነ በግሇሰብ የአኗኗር መሌካም ገፅታ ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ እያሳዯሩ እና በሰብዓዊ ሀብትና
ሌማት ሊይ ከፌተኛ ጉዲት እያስከተለ እንዯሚገኙ ይታወቃሌ፡፡
እነዚህ ማኅበራዊ ጠንቆችና ሳንካዎች ዳሞክራሲና መሌካም አስተዲዯር የተረጋገጠባት፣ ሰሊም
የሰፇነባት እና የሇማች ሀገር ሇመገንባት የሚዯረጉ ጥረቶች ስኬታማ እንዲይሆኑ በማዴረግ ረገዴ
የራሳቸውን አለታዊ ሚና እንዯሚጫወቱ ይታወቃሌ፡፡ ስሇሆነም መሌካም አስተዲዯር፣ ዳሞክራሲ፣
ዘሊቂ ሰሊምና ሌማት የሰፇነባት ሀገር ሇመገንባት ከሚዯረጉ ዋና ዋና እንቅስቃሴዎች መካከሌ አንደ
የወንጀሌ መከሊከሌ ሥርዓት መፌጠር ወሳኝ መሆኑ ግንዛቤ ተወስዶሌ፡፡
በመሆኑም

ወንጀሌን

በመከሊከሌ

ሀገራችን

እያዯረገች

ያሇችውን

የመሌካም

አስተዲዯርና

የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ጥረቶች በተጠናከረ መሌኩ ሇማስቀጠሌ ይረዲ ዘንዴ በወንጀሌ
መንስዔዎችና መከሊከያ ዘዳዎች ሊይ ተከታታይነት ያሇው ጥናት ይከናወናሌ፡፡ ከጥናቱ በሚገኙ
ውጤቶች እና መፌትሔዎች መሠረት ተስማሚ ስትራቴጅዎች ተነዴፇው አግባብነት ያሊቸው
የፋዳራሌ እና የክሌሌ መንግሥት አካሊት በመቀናጀት እና ኅብረተሰቡንም በማሳተፌ በተግባር ሊይ
እንዱያውለት ይዯረጋሌ፡፡
በሀገር ዓቀፌ ዯረጃ የሚዘጋጁ የወንጀሌ መከሊከሌ ስትራቴጂዎች የወንጀሌ መስፊፊትን፣ ሇወንጀሌ
ተጋሊጭነትን እና የወንጀሌ ሥጋት መቀነስንና በየዯረጃው ያለ የኅብረተሰቡን አዯረጃጀት መሠረት
ያዯረጉ

ይሆናለ፡፡

የወንጀሌ

መከሊከሌ

ተግባራት

የአፇፃፀም

ዯረጃ

ተዘጋጅተው

የሚተገበሩ

ስትራቴጂዎች ውጤታማነትን ሇማጥናት፣ ሇመከታተሌና ሇመገምገም የሚያስችሌ መሆን አሇበት፡፡
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2.2 ወንጀሌን በመከሊከሌ ረገዴ የፌትሕ ሚኒስቴር ሚና
ፌትሕ ሚኒስቴር የወንጀሌ መከሊከሌን ተግባር በሀገር አቀፌ ዯረጃ በመምራትና በማስተባበር ረገዴ
የሚከተለት ዋና ዋና ሚናዎች ይኖሩታሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ከላልች ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችና ተቋማት ጋር ሇመሥራት
የሚያስችሌ አቅምና አመቺ ሁኔታ በመፌጠር ምርጥ ተሞክሮዎችን መሠረት ያዯረጉ
ውጤታማ የወንጀሌ መከሊከሌ ስትራቴጂዎች የሚነዯፈባቸው ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡
(ሇ)

በሀገር

አቀፌ

ዯረጃ

የሚዯረጉትን

የወንጀሌ

መከሊከሌ

ጥረቶች

የተሣኩ

ሇማዴረግ

ከሚመሇከታቸው ላልች አካሊት ጋር በመሆን በተሇያዩ የተቋማት መካከሌ ዘርፇ ብዙ የሆኑ
የቅንጅታዊ የአሠራር ዘዳዎችን ይቀይሣሌ፡፡
(ሏ)

በተሇያየ

የማኅበረሰብ

ዯረጃ

ሇሚከናወኑ

የወንጀሌ

መከሊከሌ

ሥራዎች

የሚውለ

መረጃዎችን፣ የጥናትና የምርምር ዘዳዎች እና ላልች መገሌገያዎች የሚቀርቡበትን
ሁኔታዎች ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመሆን ያመቻቻሌ፡፡
(መ) የወንጀሌ መከሊከሌና የወንጀሌ ሕግ ዓሊማዎችን በተሻሇ ሁኔታ ከግብ ሇማዴረስ እንዱያግዙ
በተሇያዩ አካሊት የሚሠሩ የጥናትና የምርምር ውጤቶችን በማሰባሰብ እና በማዯራጀት
አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ያሰራጫሌ፡፡
2.3 ወንጀሌን በመከሊከሌ ረገዴ የፖሉስ እና የዯህንነት ተቋማት ሚና
የኢትዮጵያ

መንግሥት

የሀገርን፣

የኅብረተሰብንና

የግሇሰቦችን

ሰሊምና

ዯህንነት

ሇማረጋገጥ

ወንጀሌንና በወንጀሌ ዴርጊት ተጎጅነትን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር እያዯረጋቸው ያሇው ዘርፇ ብዙ
ጥረቶችን ስኬታማ ከማዴረግ አንፃር የሀገራችን የፖሉስና የዯህንነት ተቋማት ዴርሻ በጣም ከፌተኛ
መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ከዚህም በመነሳት የወንጀሌ መከሊከሌ ተግባራት ያሇእነዚህ ተቋማት ጉሌህ
ተሳትፍ የሚፇሇገውን ውጤት ያስገኛለ ተብል አይገመትም፡፡ በመሆኑም በፋዳራሌ እና በክሌሌ
መንግሥታት እንዱሁም የተሇያዩ የኅብረተሰብ አዯረጃጀቶችን መሠረት በማዴረግ የሚነዯፈ የወንጀሌ
መከሊከሌ ስትራቴጅዎችን እና ዘዳዎችን በማጥናትና በማዘጋጀት፣ በመፇፀምና በማስፇፀም፣
ውጤታቸውን በመገምገምና አግባብነት ያሊቸው የማስተካከያ እርምጃዎችን በመውሰዴ ሂዯቶች
ውስጥ በተሇያዩ ዯረጃ የሚገኙ የፖሉስና የዯህንነት ተቋማት የማይተካ ሚና ይኖራቸዋሌ፡፡ ይህ
የማይተካ ሚናቸው በመስኩ ባለ እና ወዯፉት በሚወጡ ስትራቴጂዎች፣ ሕጎች፣ ፕሮግራሞች፣
መመሪያዎችና አግባብነት ባሊቸው በላልች የአሠራር ሥርዓቶች ውስጥ በግሌጽ የተመሇከተ
መሆኑን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡
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2.4 በወንጀሌ መከሊከሌ ረገዴ ላልች አካሊትን የማቀናጀት ኃሊፉነት
በፋዳራሌ እና በክሌሌ መንግሥታት ዯረጃ የሚገኙ አግባብነት ያሊቸው ተቋማት ወንጀሌን
የመከሊከሌ የጋራ ኃሊፉነት ያሇባቸው ሲሆን የእነዚህን ተቋማት እንቅስቃሴ ከኅብረተሰቡ፣ ከግለ እና
በመንግሥታት

ስምምነት

ከሚመሠረቱ

ዓሇም

አቀፌ

ዴርጅቶች

ጋር

የማቀናጀቱ

ኃሊፉነት

በፋዳራሌ ዯረጃ የፌትሕ ሚኒስቴር ሲሆን በክሌሌ ዯረጃ ዯግሞ የየክሌለ የፌትሕ ቢሮዎች ኃሊፉነት
ይሆናሌ፡፡
2.5 ወንጀሌ እና በወንጀሌ ተጏጂነትን መቆጣጠርና መገምገም
ወንጀሌን ሇመከሊከሌና ሇመቀነስ የሚቀረፁ ስትራቴጂዎችና መርሀ ግብሮች ውጤታማነት የሚሇካው
በሚከተለት ዋና ዋና የክንውን ዯረጃዎች ይሆናሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ሇሚመሇከታቸው የፌትሕ አካሊት ሪፖርት የተዯረጉ የወንጀሌ ብዛት በተሇይም በተቀረፀው
ስትራቴጂ ወይም መርሀ ግብር ሇመቀነስ እንዯ ዓሊማ በተያዙ የወንጀሌ ዓይነትና ብዛት፤
(ሇ) በወንጀሌ የተጏጂነትን ዯረጃ ሇማወቅ በሚዯረገው የዲሰሳ ጥናት፤
(ሏ) ሕዝቡ ከወንጀሌ ተጏጂነት መጠበቁን አስመሌክቶ ያሇው አስተያየት ወይም በመስኩ
በሚዯረገው ጥናት መሠረት የሚዯረስበት የሕዝቡ የወንጀሌ የስጋት ዯረጃ ናቸው፡፡
2.6 የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት የመረጃ አያያዝ
በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት ውስጥ በየዕሇቱ የሚከናወኑ ተግባራትና የሚያጋጥሙ ኩነቶች ራሳቸውን
ችሇው የሚሰበሰቡና የሚያዙ መረጃዎች ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ይሁንና በሥርዓቱ ውስጥ ሇሚወሰኑ
ውሣኔዎች ውጤታማነት የጎሊ ጠቃሜታ ሉኖራቸው የሚችለት መረጃዎች ተሇይተው በተቀመጡ
ዓሊማዎች ሊይ ተመሥርቶ በጥንቃቄ የሚሰበሰቡና በስታትስቲክስ መሌክ የሚዯራጁ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡
በመሆኑም የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓትን በተመሇከተ የሚፇጠሩ ጠቃሚ መረጃዎች የሚሰበሰቡበት፣
የሚተነተኑበት፣ የሚያዙበት፣ የሚዯራጁበት፣ የሚሰራጩበት እና ሇሕዝብ ተዯራሽ የሚሆኑበት
ወጥ የሆነ የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡
በፋዳራሌና በክሌሌ ዯረጃ ያለት የፌትሕ አካሊት የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓትን የሚመሇከቱ
መረጃዎችን

በተመጋጋቢነት፣

በተከታታይነት

እና

ወጥነት

ባሇው

አሠራር

ሇመሰብሰብ፣

ሇመተንተን፣ ሇመያዝ፣ ሇማዯራጀት፣ እንዲስፇሊጊነቱ ሇማሰራጨት እና ሇሕዝብ ተዯራሽ ሇማዴረግ
የሚያስችሊቸውን አቅም ሉገነቡ ይገባሌ፡፡ ፌትሕ ሚኒስቴር የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓትን በተመሇከተ
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በየዯረጃው የሚገኘውን የመረጃ አሰባሰብ ሥራዎች የመዯገፌና ከሚመሇከታቸው ላልች አካሊት ጋር
በመሆን ሀገር አቀፌ የመረጃ አሰባሰብ ሞዳሌ የመቅረፅ ግንባር ቀዯም ኃሊፉነት ይኖረዋሌ፡፡

ክፌሌ ሦስት
የወንጀሌ ምርመራ እና የዏቃቤ ሕግ አገሌግልት አሰጣጥ ሂዯትን ስሇማሻሻሌ
3.1 የወንጀሌ ሕግን ማስፇፀም
የወንጀሌ ሕግን ማስፇፀም የወንጀሌ መከሊከሌ አንደ ገፅታ ሲሆን ሂዯቱ ሉፇፀሙ የሚችለ
ወንጀልችን ከማጥናትና ከመከታተሌ ጀምሮ የተፇፀሙ የወንጀሌ ዴርጊቶች ሪፖርት መቀበሌን፣
የወንጀሌ ምርመራን፣ የክስ ምስረታን፣ የክርክርና የውሣኔ አሰጣጥ አሠራሮችን የሚያጠቃሌሌ ሆኖ
የወንጀሌ ቅጣትን ማስፇፀምና ከቅጣት በኋሊ ታራሚን ከኅብረተሰቡ ጋር እስከ ማቀሊቀሌ ያለትን
ሂዯቶች ሁለ ያካትታሌ፡፡
3.2 የሕዝብ ተሳትፍን ስሇማጏሌበት
የወንጀሌ ሕግን የማስፇፀም ተግባር ውጤታማ የሚሆነው የሚፇፀሙ የወንጀሌ ዴርጊቶችን
ኅብረተሰቡ ሪፖርት ሲያዯርግና የወንጀሌ ምርመራን ጨምሮ በወንጀሌ ፌትሕ አስተዲዯር ውስጥ
የሚሠሩ ሥራዎችን ሲያግዝ ነው፡፡ በዚህ ተግባር ኅብረተሰቡ ያሇውን ሚና በአግባቡ መጫወት
በወንጀሌ ምርመራ አሠራር እና በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት ሊይ የሚኖረውን አመኔታ በማሳዯግ
ረገዴ ወሣኝ የሆነ ዴርሻ ይኖረዋሌ፡፡
በመሆኑም የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓትን አጠቃሊይ የአፇፃፀም ብቃት እና ውጤታማነት ሇማሣዯግ
የሚወሰደ እርምጃዎች እንዱሁም የወንጀሌ ተጎጅዎችና ተጠርጣሪዎች ሚዛናዊ በሆነ አኳኋን
የሚስተናገደበትን አሠራር መዘርጋት ተገሌጋዩ ኅብረተሰብ በሥርዓቱ ሊይ ያሇውን አመኔታ
ያጎሇብታሌ፡፡ በተጨማሪም የተፇፀሙ ወንጀልች ሪፖርት የሚዯረጉበት እና በወንጀሌ ፌትሕ
አስተዲዯር ውስጥ የሚከናወኑ ሥራዎች ሰፉ የሕዝብ ተሳትፍ እንዱኖራቸው የሚያዯርጉ ምቹ
ሁኔታዎችን ይፇጥራሌ፡፡
በመሆኑም በየዯረጃው የሚገኙ የወንጀሌ ፌትሕ አካሊት ኅብረተሰቡ በወንጀሌ ፌትሕ አስተዲዯር
ውስጥ የሚያዯርገውን ተሳትፍ የሚያበረታታና የሚያጎሇብት እንዱሁም ላልች የሚጠበቅበትን
አስተዋፆኦ ሇማበርከት የሚያስችሌ ሥርዓት በመዘርጋት መተግበር ይኖርባቸዋሌ፡፡
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3.3 የመርማሪዎች እና የዓቃቤያነ ሕግን አቅም ማጏሌበት
የሕግ የበሊይነትን ሇማስከበር ነፃና ገሇሌተኛ የዲኝነት አካሌ ከመኖሩ ጎን ሇጎን በፌትሕ ሥርዓቱ
የሕግ የበሊይነትንም ሆነ ሰብዓዊ መብቶችን ሇማስከበር ብቃት ያሇው፣ የሰሇጠነ እና በአግባቡ
የተዯራጀ የምርመራ እና የዏቃቤ ሕግ ተቋም ሉኖር ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም፡(ሀ) መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ የምርመራ እና የዏቃቤ ሕግ ተግባራቸውን በአግባቡ
ሇማከናወን እንዱችለ የሙያ ዕውቀታቸውን፣ ክህልታቸውንና የሥነ ምግባር ዯረጃቸውን
የሚያሳዴጉባቸውን ሥሌጠናዎች እንዱያገኙ እንዱሁም ተግባሮቻቸውን በአግባቡ ሇማከናወን
የሚያስችሎቸውን ዘመናዊ የምርመራ መሣሪያዎች በተቻሇ መጠን እንዱሟለ ይዯረጋሌ፡፡
(ሇ) መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ ከዘመናዊ ቴክኖልጂ አጠቃቀም፣ ከውስብስብና ከባዴ
የወንጀሌ ጉዲዮች አያያዝ፣ በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት ውስጥና ውጭ ከሚገኙ አካሊት ጋር
በተፇሇገው መሌኩ ከመተባበር፣ ሇወንጀሌ ዴርጊት ጠቋሚዎች፣ ምስክሮችና ተጏጂዎች
ተገቢውን ሕጋዊና ሰብዓዊ ጥበቃ ከማዴረግ እና ከዓሇም አቀፌ የፌትሕ አካሊት ጋር
ተገቢውን ትብብር ከማዴረግ አንፃር ያሊቸውን ኃሊፉነት በብቃት ሇመወጣት በሚያስችሊቸው
ዯረጃ አቅማቸው መገንባት ይኖርበታሌ፡፡
(ሏ) መንግሥት የመርማሪዎችንና የዏቃቤያነ ሕግን ሌዩ የሙያ ብቃት በተከታታይ ሇማሻሻሌ፣
ውስብስብ የወንጀሌ ጉዲዮችን የማስተናገዴ አቅማቸውን ሇማሳዯግ እና በዓሇም አቀፌ ዯረጃ
በመስኩ የሚዯረገውን ትብብር ውጤታማነት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ በወንጀሌ ምርመራ እና
በዏቃቤ ሕግ የሙያ መስክ የመከካሇኛና የረጅም ጊዜ የትምህርትና ሥሌጠና ፕሮግራሞችን
አዘጋጅቶ ይተገብራሌ፡፡
(መ) በሥራ ሊይ ያለትም ሆኑ የሚወጡ ተዛማጅ ሕጎች የወንጀሌ ምርመራ ተግባርን በተፇሇገው
ዯረጃ ውጤታማ ሇማዴረግና በምርመራ ተግባር ሊይ የተሰማሩ መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ
ሕግ ሥራቸውን በተመሇከተ የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ በተገቢው ዯረጃ ሇመከታተሌና
ሇመገምገም በሚያስችሌ ሁኔታ መሻሻሌ እና መቀረፅ ይኖርባቸዋሌ፡፡

3.4 የወንጀሌ ምርመራ ዓሊማ እና መርሆ
የወንጀሌ ምርመራ ገና ወዯፉት ሉፇፀም በሚችሌ፣ ሉፇፀም በዕቅዴና በዝግጅት ሊይ በሚገኝ፣
አፇፃፀሙ ተጀምሮ ባሌተጠናቀቀ ወይም አስቀዴሞ በተፇፀመ የወንጀሌ ጉዲይ ሊይ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡
የወንጀሌ ምርመራ በአጠቃሊይ ስሇ ወንጀሌ የማወቅ፣ ወንጀሌ እንዲይፇፀም የማስቆም፣ ወንጀለ
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ከተፇፀመ ጉዲቶችን የመቀነስ፣ የወንጀሌ ኢሊማ የሆኑትን ሰዎች፣ ንብረቶች ወይም ጥቅሞችን
የመከሊከሌ፣

ወንጀሌ

ፇፃሚዎችን

ሇሕግ

የማቅረብ

ወይም የወንጀሌ

ተጎጂዎችን

መብቶችና

ጥቅሞችን የማስከበር ዓሊማ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡
የወንጀሌ ምርመራ ተግባራት የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ መረጃን ወይም ማስረጃን ማፇሊሇግን፣
ማግኘትን፣ መተንተንን፣ ማዯራጀትን፣ ማኖርን፣ ሇሚፇሇገው ዓሊማ ዝግጁ ማዴረግን ወይም
አግባብነት ሊሊቸው አካሊት ማስረከብን የሚያጠቃሌሌ ይሆናሌ፡፡
የወንጀሌ ምርመራ ሂዯት የሕግ የበሊይነት፣ የፌትሏዊነት፣ የግሌጽነት፣ የተጠያቂነት፣ ሇሕዝብ
ዯህንነትና ሰሊም ቅዴሚያ የመስጠት፣ ሇጉዲዮችና ሇሁኔታዎች እንዱሁም ሇጥቆማዎች ወቅታዊ
ምሊሽ የመስጠት እና በተጨባጭ ማስረጃ ሊይ የተመሠረተ ሚዛናዊ ውሣኔ የመስጠት መርሆዎች
ሊይ የሚመሠረት ይሆናሌ፡፡
የወንጀሌ ምርመራ የሚካሄዴባቸው ጉዲዮች፣ የወንጀሌ ምርመራ ዓሊማ፣ ተግባራትና መርሆዎች
የወንጀሌ ምርመራ ሥራዎችን ውጤታማ ሇማዴረግ በሚወጡ ወይም በሚሻሻለ ተዛማጅ ሕጎችና
የመርማሪዎችንና ዏቃቤያነ ሕግን ዝርዝር ተግባራት ሇመወሰን በሚዘገጁ መመሪያዎችና በላልች
የአሠራር ሥርዓቶች ውስጥ በግሌጽና በዝርዝር እንዱካተቱ ይዯረጋሌ፡፡
3.5 የወንጀሌ መርማሪዎች እና የዓቃቤያነ ሕግ ሚና
የወንጀሌ ምርመራ ሥራን በተመሇከተ የመርማሪዎችና የዓቃቤያነ ሕግ ሚና በዋናነት የሚጠቀሱት
የሚከተለት ናቸው፡፡ እነዚህም፡(ሀ) መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ የወንጀሌ ምርመራ ሥራ ውጤታማ እና ቀሌጣፊ እንዱሆን
ምርመራን በጋራ ያከናውናለ፤ የምርመራ ሥራውን የመምራት እና የመከታተሌ ኃሊፉነት
የጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ይሆናሌ፡፡
(ሇ) ማንኛውም መርማሪ ወይም ዏቃቤ ሕግ የወንጀሌ ምርመራ ሇመጀመር የሚያስችሌ በቂ መረጃ
መኖሩን ካመነ በማንኛውም የወንጀሌ ጉዲይ ሊይ ምርመራ መጀመር ይኖርበታሌ፡፡
(ሏ) ዏቃቤ ሕግ በማንኛውም የወንጀሌ ጉዲይ ሊይ የወንጀሌ ምርመራ የማካሔዴ ሥሌጣኑ
እንዯተጠበቀ ሆኖ በማንኛውም ዯረጃ የሚገኝ የወንጀሌ ምርመራን አስመሌክቶ ሇሚመሇከተው
መርማሪ

አካሌ

አግባብ

ያሇው

ትዕዛዝ

የመስጠት እና

የምርመራ

ሂዯትን

ሕጋዊነት

የማረጋገጥ ግዳታ አሇበት፡፡ ማንኛውም መርማሪ አካሌ ከወንጀሌ ምርመራ ጋር ተያይዞ
በዏቃቤ ሕግ የሚሰጡ ትዕዛዞችንና ምክሮችን ተቀብል የመፇፀም ወይም የማስፇፀም ግዳታ
ይኖርበታሌ፡፡
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(መ) ዏቃቤ ሕግ የወንጀሌ ምርመራ አካሔዴን በሚመሇከት የተሰበሰበውን ማስረጃና ጉዲዩ ሇሕዝብ
ጥቅም ያሇውን ፊይዲ ከግምት በማስገባት በነፃነት፣ በተጠያቂነት፣ በፌትሏዊነትና በሕግ
የበሊይነት መርሆዎች ሊይ የተመሠረተ ውሣኔ የመስጠት ኃሊፉነት አሇበት፡፡ የዏቃቤ ሕግ
ውሣኔ ዋነኛ ዓሊማ ክስ ከመመስረቱ በፉት ጉዲዩ በወንጀሌ የሚያስጠይቅ መሆኑን፣ ሇፌርዴ
ቤት ቢቀርብ ተከሳሹን ጥፊተኛ ሉያዯርገው የሚችሌ በቂ ማስረጃ እና የሕዝብ ጥቅም
መኖሩን ማረጋገጥ ይሆናሌ፡፡
(ሠ) የወንጀሌ ሕግ ሥነ ሥርዓትን ጨምሮ ላልች ተዛማጅ ሕጏች እና የአሠራር መመሪያዎች
የምርመራ ሥራ የሚዯራጅበትና የሚከናወንበት እንዱሁም መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ
ሉኖራቸው

ስሇሚገባቸው

ሚና

በግሌጽና

በዝርዝር

በሚያስቀምጥ

ሁኔታ

መቀረጽ

ይኖርባቸዋሌ፡፡
3.6 ውጤታማ እና ቀሌጠፊ የምርመራ ሥርዓትን መፌጠር
የወንጀሌ ምርመራ ሂዯት ውጤታማና ሕጉን ተከትል በሚወጡ መመሪያዎች በተቀመጠው የጊዜ
ገዯብ ውስጥ የማጠናቀቅ አስፇሊጊነት ከሕዝብ ጥቅም እና በወንጀሌ ዴርጊት ከተጏደና ከተጠረጠሩ
ሰዎች መብት አንፃር መታየት ይኖርበታሌ፡፡ በተሇይም በወንጀሌ የተጠረጠረው ሰው በማረፉያ ቤት
በሚገኝበት ጊዜ የምርመራውን ሥራ በአፊጣኝ የማጠናቀቅ ሁኔታ ሌዩ ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ፡፡
ውጤታማ የወንጀሌ ምርመራ ሥራን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሇማከናወን እንዱቻሌ የመርማሪና
የዏቃቤ ሕግ የወንጀሌ ጉዲዮች አስተዲዯር ሥርዓት መዘርጋት ያስፇሌጋሌ፡፡ ይህ ሥርዓት ወዯ
ወንጀሌ ፌትሕ ሂዯቱ መግባት የማይገባቸው ጉዲዮች ወዯ ሂዯቱ እንዲይገቡ ሇመከሊከሌ፣ ወዯ ሂዯቱ
የሚገቡና

የተሇያዩ

ባሕርያት

ያሊቸው

ጉዲዮች

በሂዯቱ

ውስጥ

በቀጣይነት

ሉታዩ

የሚችለ

ከማይችለት በፌጥነት ሇመሇየት፣ ከሂዯቱ መውጣት የሚገባቸውን በፌጥነት እንዱወጡና አፊጣኝ
መፌትሔ እንዱያገኙ ሇማዴረግ እና በሂዯቱ ውስጥ መቆየት የሚገባቸው ጉዲዮች ወዯ ቀጣዩ የውሳኔ
ዯረጃዎች ሳይዘገዩ እንዱሸገጋሩ ሇማዴረግ እንዱሁም የወንጀሌ ምርመራ ሥርዓትን ፌትሏዊነት፣
ግሌፅነትና ቀሌጣፊነት በቀጣይነት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
በመሆኑም በተሇያዩ የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ ምርመራዎችን አካሔድ በተቀሊጠፇና እና በጥራት
ማጠናቀቅን በተመሇከተ ተቋማዊ ግቦችን ማስቀመጥና ግቡን ሇማሳካት የሚከናወኑ ተግባራትን
ሇመከታተሌና

ሇመገምገም

በሚያስችሌ

ዯረጃ

የአሠራር

ሥርዓቶችን

መፌጠር

እንዱሁም

የመርማሪዎች እና የዓቃቤያነ ሕግ አቅምን ማጎሌበት ያስፇሌጋሌ፡፡
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3.7 የምርመራ ሥራ የሚጠናቀቅበትና ክስ የሚቀርብበት የጊዜ ገዯብ
የወንጀሌ ምርመራ የሚጠናቀቅበትና በጉዲዩ ሊይ ክስ ማቅረብ የሚቻሌበት የጊዜ ገዯብ ሕጉን
ተከትሇው

በሚወጡ

መመሪያዎች

ውስጥ

እንዯ

ወንጀለ

ዓይነት፣

ክብዯትና

ውስብስብነት

ተሇያይተው የሚቀመጡ ይሆናለ፡፡ በመሆኑም መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ የምርመራ እና
በጉዲዩ

ሊይ

ክስ

መጠናቀቃቸውን

የማቅረብ
የማረጋገጥ

ተግባራት
የጋራ

በመመሪያዎች

ኃሊፉነት

በተቀመጠው

ይኖርባቸዋሌ፡፡

በተሇያዩ

የጊዜ

ገዯብ

ውስጥ

ምክንያቶች

ዋስትና

ተከሌክሇው በማረፉያ ቤት በሚገኙ ተጠርጣሪዎች ሊይ መርማሪዎች ወይም ዓቃቤያነ ሕግ በሕጉ
በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ምርመራውን ካሇጠናቀቁ ወይም ክሱን ማቅረብ ካሌቻለ አግባብነት
ባሇው ሕግ መሠረት በሥነ-ምግባር ግዴፇት ተጠያቂ የሚሆኑበት ጥብቅ ሥነ-ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡
ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ የወንጀሌ ምርመራ እና የክስ አቀራረብ ሂዯት የሚመሩባቸውን የአሠራር
መመሪያዎች በማዘጋጀት በሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡

3.8 በወንጀሌ ምርመራ እና በዏቃቤ ሕግ አገሌግልት አሰጣጥ ሂዯት ሊይ ተግባራዊ የሚዯረጉ የቁጥጥር
ዘዳዎች
በሕግ የበሊይነት በሚመራ የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት ውስጥ መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ
የሚያከናውኗቸው ተግባራት በተሇይም በባሕርያቸው በግሇሰብ መብቶች ሊይ ጫና የሚያሳዴሩ
የእርምጃ ዓይነቶች እና በእርምጃዎቹ ሊይ ሉዯረጉ የሚገቡ ገዯቦች በሕጉ ውስጥ በግሌጽ ተሇይተው
ሉቀመጡ ይገባሌ፡፡
የመርማሪ እና የዏቃቤ ሕግ አሠራሮች በተሇይም ከወንጀሌ ምርመራና ክስ ጋር በተያያዙ
የሚከናወኑ ተግባራትን በተመሇከተ ውስጣዊ እና ውጫዊ የቁጥጥር ዘዳዎች በተገቢው ዯረጃ
ሉሻሻለ እና ሉጠናከሩ ይገባሌ፡፡ የቁጥጥር ዘዳዎቹ የሚከናወኑት የመርማሪ እና የዏቃቤ ሕግ
ተግባራት በግሌጽነት፣ በተጠያቂነት፣ በፌትሏዊነት፣ በቅሌጥፌና እና ውጤታማነት መርሆዎች
መሠረት መፇፀማቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችለ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡

3.9 የወንጀሌ ምርመራ የሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች
የወንጀሌ ምርመራ ሂዯት የሚቋረጥባቸውን ሁኔታዎች በተመሇከተ የሚወጡ ሕጏች የሚከተለትን
ዋና ዋና ጉዲዮች ባካተተ መሌኩ ሉቀረጹ ይገባሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ዏቃቤ ሕግ በሕግ ተሇይቶ የተዯነገገ በቂ ምክንያት መኖሩን ሲያምን በመከናወን ሊይ የሚገኝ
የምርመራ ሂዯት እንዱቋረጥ ማዴረግ አሇበት፡፡ ማንኛውም የወንጀሌ ምርመራ ወንጀለ
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በምኅረት ወይም በይርጋ ቀሪ ከሆነ፣ ቀዯም ሲሌ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት የመጨረሻ
ውሣኔ ያገኘ ከሆነ፣ ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ አጠራጣሪ ሁኔታ ካጋጠመ ወይም ጠቅሊይ ዏቃቤ
ሕግ ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ ትዕዛዝ ከሰጠ ይቋረጣሌ፡፡
(ሇ) በቀሊሌ እሥራት ወይም በሕጉ መሠረት በግሌ አቤቱታ ብቻ የሚያስቀጡ እና በግሇሰብ ሊይ
የተፇፀሙ ወንጀልች በተበዲዩ እና በተጠርጣሪው መካከሌ እርቅ ከተፇፀመ በጉዲዩ ሊይ
እየተካሔዯ ያሇው ምርመራ ወይም ክስ በእነዚሁ አካሊት አነሳሽነት ወይም ጠያቂነት
ይቋረጣሌ፡፡
(ሏ) በዏቃቤ ሕግ ትዕዛዝ የተቋረጠ የወንጀሌ ምርመራ ሇሂዯቱ መቋረጥ ምክንያት ሆኖ የነበረው
ሁኔታ በተሇወጠ ወይም ቀሪ በሆነ ጊዜ በጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ትዕዛዝ ከተቋረጠበት እንዱቀጥሌ
ወይም እንዱጀመር ሉዯረግ ይቻሊሌ፡፡
3.10 በምርመራ መዛግብት ሊይ የሚሰጡ ውሣኔዎች
የወንጀሌ ምርመራን መዝገብ መርምሮ አግባብነት ያሇው ውሣኔ የመወሰን፣ የክስ ቻርጅ የማዘጋጀት
እና በተጠርጣሪው ሊይ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ክስ የማቅረብ ሥሌጣንና ኃሊፉነት የዏቃቤ ሕግ
ብቻ ይሆናሌ፡፡
ዏቃቤ ሕግ የወንጀሌ ምርመራ መዝገብ መርምሮ የክስ ይመሥረት ወይም አይመሥረት ወይም
የይዘጋ ውሣኔ በሚወስንበት ወቅት ጉዲዩ ሇፌርዴ ቤት ቢቀርብ ተከሳሹን ጥፊተኛ ሉያዯርገው
የሚችሌ በቂ ማስረጃ እና የሕዝብ ጥቅም መኖር አሇመኖሩን የማረጋገጥ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡
በግሌ የወንጀሌ ክስ ሇመመሥረት በግሌ ተበዲይ አቤቱታ ከማያስፇሌጋቸውና በሕገ መንግሥቱ
በተቋቋሙ የሕግ አውጪ፣ የሕግ አስፇጻሚ ወይም የዲኝነት ተቋማት በባሇሥሌጠኖች ሊይ
ከሚፇፀሙ የስም ማጥፊትና የሏሰት የወንጀሌ ዴርጊቶች በስተቀር በላልች በግሌ አቤቱታ ብቻ
የሚያስቀጡ ወንጀልችን በተመሇከተ ዏቃቤ ሕግ በጉዲዩ ሊይ የተገኘ በቂ ማስረጃ መኖሩን ባመነ ጊዜ
ተበዲዩ በራሱ ወጪና ኪሣራ የግሌ ክስ እንዱያቀርብ ሉፇቅዴሇት ይችሊሌ፡፡
ዏቃቤ ሕግ ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር ተያይዘው የሚቀርቡትን ማስረጃዎች ሇመመዘን፣ የሚያቀርባቸውን
ክሶች ውጤታማነት እና ክሶቹም ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ ክስ የማይመሰርትባቸው መስፇርቶች ጋር
የሚጣጣሙ ስሇመሆናቸው ሇመወሰን የሚረደትን የአሠራር መመሪያዎች ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ
አዘጋጅቶ በሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡
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3.11 በወንጀሌ ጉዲይ ሊይ ክስ ሊሇማቅረብ የሚሰጡ ውሣኔዎች
ዏቃቤ ሕግ የክስ አይመሥረት ወይም የይዘጋ ውሣኔ ሇመስጠት መሠረት የሚያዯርጋቸው ሕጋዊ
ምክንያቶች በሕጉ በግሌጽ ተዘርዝረው ሉቀመጡ ይገባሌ፡፡ እነዚህ የሚዘረዘሩ ሕጋዊ ምክንያቶች
የሚከተለትን ዋና ዋና ነጥቦችን የሚያካትቱ ይሆናለ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ዏቃቤ ሕግ ተጠርጣሪውን ጥፊተኛ ሇማሰኘት የሚያስችሌ በቂ የሆነ ማስረጃ የላሇ መሆኑን
የተረዲው እንዯሆነ፤
(ሇ) ተጠርጣሪው በላሇበት ክሱ ሉታይ የማይቻሌ እንዯሆነ፤
(ሏ) ተጠርጣሪው ያሇመከሰስ ሌዩ መብት ያሇው ሆኖ ይህ መብቱ ያሌተነሳ ከሆነ፤
(መ) ተጠርጣሪው የሞተ እንዯሆነ፤
(ሠ) ተጠርጣሪው ወንጀለ በተፇፀመበት ጊዜ ዕዴሜው በወንጀሌ የማያስቀጣው የነበረ እንዯሆነ፤
(ረ) ተጠርጣሪው የተጠረጠረበት ጉዲይ ወንጀሌ ካሌሆነ፤
(ሰ) ተጠርጣሪው የፇፀመው ወንጀሌ ቅዴመ ሁኔታዎችን ሳይጥስ በይርጋ የታገዯ ወይም
ምኅረት ወይም ይቅርታ የተዯረገሇት ከሆነ፤
(ሸ) ተጠርጣሪው በወንጀለ ከዚህ ቀዯም ተከሶ ነፃ የወጣ ወይም የጥፊተኛነት ውሳኔ የተሰጠበት
ወይም በፌርዴ ቤት ጉዲዩ እየታየ ከሆነ፤
(ቀ) ተጠርጣሪው የተጠረጠረበት የወንጀሌ ዴርጊት በወንጀሌ ሕግ የተፇቀዯ ወይም የማያስቀጣና
ይቅርታ የሚያሰጥ ከሆነ፤
(በ) ተጠርጣሪው ሇተጠረጠረበት የወንጀሌ ዴርጊት ፌፁም ኢ-ኃሊፉ ስሇመሆኑ በሕክምና
የተረጋገጠ ከሆነ፤
ይሁንና ከሊይ በተመሇከቱት ሕጋዊ ምክንያቶች መሠረት የምርመራ መዝገቡን ሇመዝጋት ምክንያት
የሆነውን የሚያፇርስ ተቃራኒ ማስረጃ የተገኘ እንዯሆነ ዏቃቤ ሕግ መዝገቡን እንዯገና ማንቀሳቀስ
ይቻሊሌ፡፡
3.12 ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ ክስ የማይመሠረትባቸው ጉዲዮች
ከሊይ በተ.ቁ 3.11 ክስ ሊሇማቅረብ የተዘረዘሩት ምክንያቶች እንዯተጠበቁ ሆነው ተጠርጣሪውን
ጥፊተኛ ሇማዴረግ የሚያስችለ በቂ ማስረጃዎች ቢኖሩም እንኳ የሚመሠረተው ክስ የሕዝብ ጥቅም
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የማያስከብር መሆኑ በጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ በታመነ ጊዜ ዏቃቤ ሕግ ክስ ሊይመሠርት ይችሊሌ፡፡ ዏቃቤ
ሕግ ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ ክስ እንዲይቀርብ ሇመወሰን የሚችሌባቸው ሁኔታዎች በወንጀሌ ሥነ
ሥርዓት ሕጉ እና በጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ በሚወጡ መመሪያዎች ውስጥ በዝርዝር ሉቀመጡ
ይገባሌ፡፡

ሇሕዝብ

ጥቅም

ሲባሌ

ክስ

የማይመሠረትባቸው

ጉዲዮች

የሚከተለትን

ዋና

ዋና

መስፇርቶችን መያዝ ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) የተፇፀመው ወንጀሌ በጣም ቀሊሌ መሆኑን ሕጉ በግሌጽ በዯነገገ ጊዜ እና ክሱ ቢመሠረት
የሚወሰነው ቅጣት ተግሳጽ፣ ማስጠንቀቂያ፣ ወቀሳ መሆኑ በጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ከታመነ፣
(ሇ) ተጠርጣሪው በዕዴሜ መጃጀት ወይም በማይዴን በሽታ በመያዙ ምክንያት ጉዲዩን በፌርዴ
ቤት መከታተሌ የማይችሌ የሆነ እንዯሆነ፤
(ሏ) ወንጀለ ከባዴ ቢሆንም በተጠርጣሪውና በግሌ ተበዲይ መካከሌ የተፇጠረው የወንጀሌ
ምክንያት በመዯበኛ የወንጀሌ ፌትሕ አስተዲዯር ከሚሰጠው ውሣኔ ይሌቅ በባሕሊዊ ሕጎች
እና ተቋማት ዘሊቂ መፌትሔ ያገኛሌ ተብል በጠቅሊይ ዏቃቤ ሕጉ ከታመነ፤
(መ) ጉዲዩ በክስ ሂዯት ውስጥ ቢያሌፌ ብሔራዊ ዯህንነትን ወይም የዓሇም አቀፌ ግንኙነትን
የሚጏዲ ይሆናሌ ተብል ከታመነበት፤
(ሠ) በቀሊሌ እሥራት ወይም በሕጉ መሠረት በግሌ አቤቱታ ብቻ የሚያስቀጡ እና በግሇሰብ ሊይ
የተፇፀሙ ወንጀልች ሆነው በተበዲዩ እና በተጠርጣሪው መካከሌ እርቅ ተፇፅሞ ከሆነ፤
(ረ) የክስ መመሥረት ተመጣጣኝና ሚዛናዊ ያሌሆነ የጏንዮሽ ጉዲት የሚያስከትሌ ከሆነ፤
(ሰ) የተፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊት በቀሊሌ እሥራት የሚያስቀጣና ጉዲቱ አነስተኛ ሆኖ ተከሳሹ
ጥፊቱን አምኖ ተበዲዩን ወይም ስሇርሱ ባሇመብቶች የሆኑትን በግሌጽ ይቅርታ ከጠየቀ እና
ያዯረሰውን በዯሌ መሌሶ ሇማስተካከሌ ዝግጁ ከሆነ፤
(ሸ) በማንኛውም ምክንያት ጉዲዩ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ሳይቀርብ በመቆየቱ ወቅታዊነቱን
ወይም አስፇሊጊነቱን ሲያጣ፤
(ቀ) የተፇፀመው ዴርጊት በጣም ቀሊሌ ወንጀሌ ከሆነ እና ጉዲቱ አነስተኛ ሆኖ

ተጠርጣሪው

ያዯረገው ዴርጊት የወንጀሌ ባሕርይ እንዲሇው ፌፁም ከሆነ ግንዛቤ ማጣት ከሆነ እና
የመሳሰለት ናቸው፡፡

15

http://ethcriminalawnetwork.com
3.13 ሇሕዝብ ጥቅም ሲባሌ ክስ የሚመሠረትባቸው የወንጀሌ ጉዲዮች
በዚህ ፖሉሲ በቁጥር 3.12 ሥር ከተመሇከተው በተቃራኒ በኢትዮጵያ ሕጏች እና ኢትዮጵያ
ባፀዯቀቻቸው አሇም ዓቀፌ ስምምነቶች ውስጥ በሰው ሌጅ ሊይ የሚፇፀሙ ወንጀልች ተብሇው
የተዯነገጉትን የሰው ዘር በማጥፊት፣ ያሇፌርዴ የሞት ቅጣት እርምጃ በመውሰዴ፣ በአስገዲጅ ሰውን
በመሰወር ወይም ኢ-ሰብዓዊ ዴብዯባ በመፇፀም ወንጀሌ የተጠረጠሩ ሰዎችን ጥፊተኛ ሇማሰኘት
የሚያስችሌ በቂ ማስረጃ ካሇ ዏቃቤ ሕግ ሇሕዝብ ጥቅም ሲሌ ክስ የመመሥረት ግዳታ አሇበት፡፡
በመሆኑም እነዚህ የወንጀሌ ዴርጊቶችን አስመሌክቶ ዏቃቤ ሕግ የተጣሇበትን ክስ ከመመሥረት
ግዳታ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ዓይነት የሕግ ዴንጋጌም ሆነ የአሠራር ሥርዓት በፌትሕ
ሥርዓቱ ውስጥ እንዲይኖር ማረጋገጥ የሁለም የፌትሕ ሥርዓቱ ተቋማት የወሌ ኃሊፉነት
ይሆናሌ፡፡
3.14 ቅዴሚያ ስሇሚሰጣቸው የወንጀሌ ጉዲዮች
ዏቃቤ ሕግ ተጠርጣሪው በአንዴ ዴርጊት በርካታ ዴንጋጌዎችን በመተሊሇፈ ወይም በርካታ
ዴርጊቶችን በመፇፀሙ ምክንያት ሉፇጠር የሚችሇውን ተገቢ ያሌሆነ የክሶች ቁጥር መብዛትና
በዚህም የተነሳ በክርክር ወቅት ሉከሰት የሚችሇውን ውስብስብ ሁኔታ ሇመቀነስ ከፌተኛ ቅጣት
በሚያስቀጡ ዋንኛ ዴርጊቶች፣ በከባዴ ወንጀልች እና አዯገኛ ባሕርይ ባሊቸው ተጠርጣሪዎች ሊይ
ማተኮር ይኖርበታሌ፡፡ ክስ ሉመሠረትባቸው ከሚገቡ የወንጀሌ ጉዲዮች ቁጥር መብዛት የተነሣ
በሁለም ጉዲዮች ሊይ እንዯየአመጣጣቸው ክስ ሇማቅረብ ባሌተቻሇ ጊዜ የወንጀልቹን የተሇየ
ባሕርይና የሚያስከትለትን ጉዲት ከግምት ውስጥ በማስገባት በተሇይ በሕገ-መንግሥቱና በሕገመንግሥታዊ ሥርዓቱ ሊይ የሚፇፀሙ፣ ሽብርተኝነት፣ ሙስና፣ በተዯራጀ ቡዴን የሚፇፀሙ፣
በሕፃናት እና በሴቶች ሊይ የሚፇፀሙ እና ሇመሳሰለት ከባዴ ወንጀልች ቅዴሚያ በመስጠት ክስ
እንዱቀርብ ይዯረጋሌ፡፡ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ቅዴሚያ ስሇሚሰጣቸው የወንጀሌ ጉዲዮች የክስ ቅዯም
ተከተሌን የሚመሇከት በጥናት ሊይ የተመሠረተ ሥርዓት የሚዘረጋ ሲሆን ሇዏቃቤያነ ሕግ
የሚያገሇግለ ተዛማጅ የአሠራር መመሪያዎችም ያዘጋጃሌ፡፡
3.15 ስሇጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ሌዩ ክትትሌና ሥሌጣን
ጠቅሊይ ዏቃቤ

ሕግ

በሕዝብ

ሰሊምና

ዯኀንነት

ሊይ

ጉዲት ሉያስከትለ

የሚችለትን በሕገ

መንግሥትና በሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱ ሊይ የሚፇፀሙ፣ እንዯ ሸብርተኝነት፣ የሀገር ክህዯት፣
ከባዴ የሰው ግዴያ፣ ሙስና፣ እና በመሳሰለት ከባዴ ወንጀልች ሊይ የሚዯረጉ ምርመራዎችን፣
የሚቀርቡትን ክሶችና የክርክር ሂዯታቸውን በቅርብ ይከታተሊሌ፤ ጉዲዩ ሇሚመሇከታቸው አካሊት
እንዯአስፇሊጊነቱ መመሪያና ትዕዛዝ ይሰጣሌ፡፡
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በተጨማሪም ጠቅሊይ ዓቃቤ ሕግ በተመረጡና የሊቀ ሕዝባዊና ሀገራዊ ፊይዲ ባሊቸው በሕገ
መንግሥትና በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ወይም በመንግሥት የውጭ ዯህንነትና በመከሊከያ
ኃይሌ ሊይ የሚፇፀሙ፣ ዓሇም አቀፌ ሕጎችን በመጣስ የሚፇፀሙ፣ የሸብርተኝነት ወይም ከባዴ
የውንብዴና ወንጀልች ሊይ የምርመራ መዝገቦችን መርምሮ አግባብነት ያሇው ውሣኔ መወሰን፣ ክስ
ቻርጅ ማዘጋጀት እና በተጠርጣሪው ሊይ ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ክስ አቅርቦ መከራከር
ይችሊሌ፡፡
የጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ሌዩ ክትትሌ ሥሌጣን እንዯተጠበቀ ሆኖ በላልች የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ
የሚሰጡ ውሳኔዎችን በተመሇከተ በተዋረዴ ያለ የዏቃቤያነ ሕግ ኃሊፉነት የሚሆንበት አሠራር
ይዘረጋሌ፡፡
3.16 የማስረጃ ሕጋዊነት እና ማስረጃን ማሰባሰብ፣ ማኖርና በጥቅም ሊይ ማዋሌ
3.16.1 ስሇማስረጃ ሕጋዊነት
በወንጀሌ ምርመራ ሂዯት ውስጥ የሚሰበሰቡ ማስረጃዎች ሕጉን ተከትሇው የተገኙ መሆን
ይኖርባቸዋሌ፡፡ በሕገ ወጥ መንገዴ ወይም በሕግ ከሰፇረው ሥርዓት ውጭ በመሔዴ የተገኙ
ማስረጃዎች በፌርዴ ቤት ተቀባይነት የማይኖራቸው ወይም ዋጋ የላሊቸው ስሇመሆኑ አግባብ ባሇው
ሕግ ውስጥ በግሌጽ መስፇር ይኖርበታሌ፡፡ ከሊይ የተቀመጠው ሁኔታ ቀሪ የሚዯረግባቸው የተሇዩ
ጉዲዮች የሚኖሩም ከሆነ በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሕጉ ውስጥ በግሌጽ ተዘርዝረው ይቀመጣለ፡፡
3.16.2 ተጠርጣሪን ስሇመያዝ፣ ስሇማሰርና ብርበራ ስሇማካሔዴ
ማንኛውም ሰው በሕግ ከተዯነገገው ሥርዓት ውጭ ሉያዝ፣ ክስ ሳይቀርብበት ወይም ሳይፇረዴበት
ሉታሰር እንዯማይገባ እና መኖሪያ ቤቱ፣ ሰውነቱና ንብረቱ ከመበርበር እንዱሁም በግሌ ይዞታው
ያሇ ንብረት ከመያዝ የመጠበቅ መብት እንዲሇው በሕገ መንግሥቱም ሆነ ሀገራችን ተቀብሊ
ባፀዯቀቻቸው የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት እና ስምምነቶች ውስጥ በግሌጽ ሰፌሮ ይገኛሌ፡፡
ይሁንና እነዚህ መብቶች ፌፁም ካሇመሆናቸውም በተጨማሪ የሀገርን እና የሕዝብን ሰሊምና
ዯህንነት እንዱሁም በሰዎች ነፃነትና መብቶች በሚፇፀሙት የወንጀሌ ዴርጊቶች ምክንያት አዯጋ ሊይ
እንዲይወዴቁ ሇመከሊከሌ ሲባሌ በወንጀሌ ዴርጊት የተጠረጠረን ሰው በሕግ ፉት አቅርቦ ፌትሏዊ
ውሣኔ እንዱያገኝ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ማስረጃ ሇመሰብሰብ ሲባሌ አግባብ ያሇው ሕግ በሚዯነግገው
ሥርዓት መሠረት መያዝ፣ ማሰርና መበርበር ይቻሊሌ፡፡
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በመሆኑም በወንጀሌ ዴርጊት የተጠረጠረን ሰው በሕግ ፉት አቅርቦ ፌትሏዊ ውሣኔ እንዱያገኝ
የሚያስችሌ ውጤታማ የወንጀሌ ምርመራ ሇማካሔዴ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ አግባብነት ያሊቸው
ሕጏች በሚያስቀምጡት ሥርዓት መሠረት እና ኃሊፉነት በተሞሊበት ሁኔታ

ተጠርጣሪውን

ሇመያዝ፣ ሇማሰርና ሇመበርበር የሚያስችሌ አሠራር በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ በግሌጽ
መቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡
ስሇሆነም የወንጀሌ ሕግ ሥነ ሥርዓት ዴንጋጌዎች እና አግባብነት ያሊቸው ላልች ሕጎች ከሊይ
የተጠቀሱትን ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስ በሚያግዝ መሌኩ የሚከተለትን ዋና ዋና ጉዲዮች መያዝ
ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) በሕጉ በግሌጽና በዝርዝር የተቀመጠ አስቸኳይ ወይም አስገዲጅ ሁኔታ ካሊጋጠመ ወይም
የእጅ ከፌንጅ ወንጀሌ ካሌሆነ በስተቀር መርማሪ እና ዏቃቤ ሕግ ከፌርዴ ቤት ተገቢውን
ፇቃዴ ሳያገኙ ማንኛውንም ሰው ሇመያዝ፣ ሇማሰር፣ መኖሪያ ቤቱን፣ ሰውነቱንና ንብረቱን
ሇመበርበር የማይችለ መሆኑን፤
(ሇ)

በወንጀሌ

ጉዲይ

ተጠርጥሮ

የተያዘ

ሰው

የምርመራ

ወይም

የክስና

የፌርዴ

ሂዯት

እስከሚጠናቀቅ ዴረስ በዋስ ሉሇቀቅ የማይችሌ ከሆነ በማረፉያ ቤት እንዱቆይ የሚዯረግ
ሲሆን የቆይታውም ጊዜ እንዲይረዝምና የምርመራው ወይም የክስና የፌርዴ ሂዯቱ ተገቢ
በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ እንዱጠናቀቅ የሚመሇከታቸው አካሊት ሂዯቱን የማፊጠን ግዳታ
እንዲሇባቸው፤
(ሏ)

ኅብረተሰቡንና

ግሇሰቦችን

ሉከሰት

ከሚችሇው

ጉዲት

ሇመጠበቅ

ወይም

ተጠርጣሪው

የቀረበበትን ክስ በሚፇሇገው መሌኩ እንዱከታተሌ ሇማዴረግ ሲባሌ የወንጀሌ ክስ የቀረበበት
ተከሳሽ የክሱ ሂዯት እስኪጠናቀቅ ዴረስ በዏቃቤ ሕግ ጠያቂነት በማረፉያ ቤት እንዱቆይ
ሉያዝ እንዯሚችሌ፤
(መ) ማንኛውም በወንጀሌ ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው ጉዲዩ በፌርዴ ቤት ተሰምቶ የጥፊተኝነት
ውሳኔ እስኪወሰን ዴረስ ከፌርዯኞች ተሇይቶ እንዱቆይ እና ተጠርጣሪ ወጣት ወንጀሌ
አዴራጊዎች ከአዋቂ ተጠርጣሪዎች ተሇይተው እንዱያዙ እንዯሚዯረግ፤
(ሠ) በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ከምርመራ ወይም ከፌርዴ ሂዯት መጠናቀቅ ጋር በተያያዘ
በእሥር ሊይ የሚቆዩ ተጠርጣሪዎችን ወይም ተከሳሾችን ቁጥር ሇመቀነስ እንዱቻሌ
የምርመራ ወይም የፌርዴ ሂዯት የሚቀሊጠፌበትን ሁኔታዎች ከማመቻቸት በተጨማሪ
ከእሥር ውጭ ያለ ላልች አማራጮችን በሥራ ሊይ ሇማዋሌ የሚቻሌባቸውን መንገድች
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ጉዲዩ

የሚመሇከታቸው

አካሊት

ማጥናትና

መተግበር

እንዲሇባቸው

እና

የመሳሰለት

ይሆናለ፡፡
3.16.3 የወንጀሌ ፌሬን ስሇማገዴ እና ስሇመውረስ
በወንጀሌ ጉዲይ ውጤታማ ክስ ሇማቅረብ በምርመራ ወቅት ከወንጀለ ጋር ግንኙነት ያሊቸውን
ንብረቶች ማገዴ እና መያዝ አስፇሊጊ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በተሇይም በንብረት ወይም በገንዘብ ሊይ
የሚፇፀሙ ወንጀልችን ሇመከሊከሌ፣ ወንጀሌ ሇመፇፀም በጥቅም ሊይ የዋሇ ወይም የወንጀሌ ፌሬ
የሆነ ንብረትን ገንዘብን ሇማገዴና ሇመያዝ እንዱሁም የሚጠረጠሩ የሂሣብ ሠነድችን ሇመመርመር
የሚያስችለ የሕግና የአሠራር ሥርዓቶች በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ሥራ ሊይ መዋሌ
ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህ አሠራር እንዯ ሽብርተኝነት፣ የሙስና እና በተዯራጁ ቡዴኖች የሚፇፀሙ
የወንጀሌ ዴርጊቶችን ውጤታማ በሆነ መሌኩ ሇመዋጋት ያስችሊሌ፡፡ በመሆኑም የወንጀሌ እና
ላልች አግባብነት ያሊቸው ሕጏች ይህንኑ አሠራር በተግባር ሊይ ሇማዋሌ በሚያስችሌ መሌኩ
ሉሻሻለና ሉቀረፁ ይገባሌ፡፡ እነዚህ የሚሻሻለም ሆነ በአዱስ መሌክ የሚወጡ ሕጏች የሚከተለትን
ዋና ዋና ጉዲዮችን በሚያካትት መሌኩ መቀረፅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) የወንጀሌ ፌሬ የሆነ ንብረትን ወይም ገንዘብን መያዝን፣ ማገዴ፣ መውረስና ማስተዲዯር
እንዯሚቻሌ፤
(ሇ) የወንጀሌ ፌሬ ማንኛውም ወንጀሌን በመፇፀም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ የተገኘ
የኢኮኖሚ ጥቅም ሲሆን ወንጀለ ከተፇጸመ በኋሊ በተከታታይነት የተቀየረ፣ ዋጋው
እንዱጨምር የተዯረገ፣ የተሇወጠ ወይም የተቀሊቀሇ ንብረትን እንዱሁም ከዚሁ ንብረት
የተገኘ ገቢን፣ ካፒታሌን ወይም ላሊ የኢኮኖሚ ጥቅምን እንዯሚጨምር፤
(ሏ) በሕዝብ ሰሊምና ዯኀንነት ሊይ ከፌተኛ ጉዲት ሉያስከትለ የሚችለትን በሕገ መንግሥትና
በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ሊይ፣ እንዯ ሽብርተኝነት፣ የሀገር ክህዯት፣ ሙስና፣ ከባዴ
የሰው ግዴያ፣ ከባዴ የውንብዴና እና በውስጥ ወይም በውጭ የሀገር ዯህንነት ሊይ ጉዲት
በሚያዯርስ ወንጀሌ ተጠርጥሮ የተከሰሰ የማንኛውም ሰው የግሌ ንብረት ወይም ገንዘብ
እንዯሚያዝ
ከሚወሰንበት

ወይም

እንዯሚታገዴ

ከማንኛውም

ቅጣት

እንዱሁም
ጋር

የግሌ

በላሇበት
ንብረቱ

ጥፇተኛ

ሆኖ

እንዯሚወረስ

ከተፇረዯበት
ማዴረግ

እና

የመሳሰለት ጉዲዮች ናቸው፡፡
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3.17 ሌዩ የምርመራ ዘዳዎች አስፇሊጊነት
ከጊዜ ወዯ ጊዜ ከባዴ፣ ውስብስብ እና ዓሇም አቀፊዊ ባሕርይ ያሊቸውን የወንጀሌ ዴርጊቶች
ሇመከሊከሌ እና አፇፃፀማቸውን በበቂ ማስረጃ አስዯግፍ ሇማውጣት እንዱቻሌ ዘመናዊ የሆኑ
የምርመራ ቴክኒኮችን በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ማስተዋወቅና አሠራሩንም አግባብ ባሊቸው
ሕጏች የተዯገፇ ማዴረግ አስፇሊጊ ነው፡፡ በወንጀሌ ምርመራ ሂዯት በሕግ ዕውቅና ከሚሰጣቸው ሌዩ
የምርመራ ቴክኒኮች እና ዘዳዎች መካከሌ በተሇያዩ የኤላክትሮኒክስ መሣሪያዎች እና ላልች
መንገድች ማስረጃዎችን መሰብሰብና በስውር ክትትሌ ማዴረግ፣ ማንነትን ዯብቆ ወይም በላሊ ሽፊን
የተዯራጁ የወንጀሌ ቡዴኖች ውስጥ ሠርጏ መግባት፣ የተሇያዩ የይምሰሌ ሕጋዊ ግንኙነቶችን
ከተጠርጣሪው ጋር በመፌጠር ወይም በማከናወን ማስረጃ ማሰባሰብ እና የመሳሰለት ሉጠቀሱ
ይችሊለ፡፡
በዘመናዊ የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት ውስጥ እነዚህ የምርመራ ዘዳዎች እጅግ በጣም አስፇሊጊ
ሲሆኑ በተሇይም በተዯራጁና በታጠቁ ቡዴኖች በሚፇፀሙ፣ ውስብስብ የሆነ የኢኮኖሚ እና የሙስና
ወንጀልችን ሇመዋጋትና አጥፉዎችን ሇሕግ ሇማቅረብ ወሣኝ ሚና የሚጫወቱ ናቸው፡፡
እነዚህ ውስብስብና ሌዩ የሆኑ የምርመራ ዘዳዎች በጥቅም ሊይ እንዱውለ ሲዯረግ አብረው ሉነሱ
የሚችለ የሕግ ጉዲዮችን የወንጀሌ ሕግጋት በበቂ ሁኔታ መሌስ ሉሰጡ ይገባሌ፡፡ በመሆኑም
ማሻሻያ የሚዯረግባቸውና የሚወጡ የሥነ ሥርዓት ሕግ ዴንጋጌዎች በሕገ መንግሥቱ ውስጥ
የተካተቱትን እና በሕገ መንግሥቱ መሠረት ዕውቅና ያገኙትን የሰብዓዊ መብት ዴንጋጌዎችንና
በተሇይም በወንጀሌ የተጠረጠሩ ወይም የተከሰሱ ሰዎችን መሠረታዊ መብቶች በሚያረጋግጥ መሌኩ
ከሊይ የተጠቀሱትን ሌዩ የወንጀሌ ምርመራ ዘዳዎች ተግባራዊ ሇማዴረግ በሚያስችሌ አኳኋን
ሉቀረፁ ይገባሌ፡፡
3.17.1 ሠርጏ መግባትና ክትትሌ ስሇማዴረግ
ሠርጏ በመግባት እና ክትትሌ በማዴረግ የሚከናወኑ የወንጀሌ ምርመራ ሥራዎችን በሚመሇከት
የወንጀሌ እና ላልች ተዛማጅ ሕጏች ከዚህ ቀጥል የቀረቡትን ጉዲዮች በያዘ መሌኩ ሉሻሻለና
በአዱስ መሌክ ሉቀረፁ ይገባሌ፡፡
በዚህም መሠረት ከባዴና መካከሇኛ ወንጀሌ የተፇፀመ ወይም እየተፇፀመ ወይም ሉፇፀም የታቀዯ
ስሇመሆኑ ሇማመን የሚያስችሌ በቂ ምክንያት ካሇ በሕጉ ሥሌጣን ከተሰጠው ኃሊፉ አስቀዴሞ
በሚገኝ ፇቃዴ መሠረት የወንጀሌ መርማሪዎች ወይም እነርሱ የወከሎቸው ሰዎች፡-
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(ሀ) በወንጀለ በተጠረጠሩ ቡዴኖች ወይም ዴርጅቶች መካከሌ ሠርጏ በመግባት ስሇወንጀለ
አፇፃፀም የሚያሳዩ ማስረጃዎችን መሰብሰብ፤ ወይም
(ሇ) በወንጀለ ሊይ ጠቃሚ የሆኑ ማስረጃዎችን ሇመሰብሰብ በተጠርጣሪዎች ሊይ በዴብቅ
ክትትሌ ሉያዯርጉ ይችሊለ፡፡
የሰርጏ መግባትን እና የክትትሌ ተግባራትን ዝርዝር አፇፃፀም እንዱሁም በሰርጏ መግባት ተግባር
ሊይ የተሰማራው መርማሪ ወይም እርሱ የወከሇው ሰው ከሰርጏ መግባት ተግባር ጋር በተያያዘ
ሇሚፇፅማቸው የተወሰኑ የወንጀሌ ዴርጊቶች ከወንጀሌ ተጠያቂነት ነፃ የሚሆንበት ሁኔታዎች
አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ውስጥ በዝርዝር ይዯነገጋለ፡፡
3.17.2 የግሌ መገናኛ ዘዳዎችን መጥሇፌ
የግሌ ህይወት እና ግሊዊነት የመከበር መብት ጋር ተያይዞ ግሇሰቦች የትኛውንም የመገናኛ ዘዳ
በመጠቀም የሚያዯርጉትን ግንኙነት መጥሇፌ የማይቻሌ ስሇመሆኑ በሕገ መንግሥታችን ውስጥ
በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ ሆኖም ሰዎች ከጠበቃቸው፣ ከኃይማኖት አባታቸው፣ ከትዲር ጓዯኛቸው እና
ከሏኪማቸው ጋር የሚያዯርጓቸው ግንኙነቶች ካሌሆኑ በስተቀር የሕዝቡን ሰሊምና ዯኀንነት
ሇመጠበቅ እና ፌትሏዊ ውሳኔ ሇመስጠት ሲባሌ ሇሚዯረግ የወንጀሌ ምርመራ የግሇሰቦችን
ማናቸውንም የግሌ የመገናኛ ዘዳዎች በዘርፈ በሚወጡ ዝርዝር ሕጎች መሠረት መጥሇፌ ይቻሊሌ፡፡
ስሇሆነም የግሌ የመገናኛ ዘዳዎች ሉጠሇፈ የሚችለት በወንጀሌ ጉዲይ ሊይ ሇሚዯረግ ምርመራ
ውጤታማነት ወይም ሉፇፀም የተቃረበን ከባዴ የወንጀሌ ዴርጊት ሇማስቆም ሲባሌ የመገናኛ
ዘዳውን መጥሇፌ አስፇሊጊ መሆኑን የሚያሳምን በቂ ምክንያት ሇፌርዴ ቤቶች ሲቀርብሊቸው
በሚሰጡት ትዕዛዝ ሊይ በመመሥረት ነው፡፡
3.17.3 ያሇፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የግሌ መገናኛ ዘዳዎች የሚጠሇፈባቸው ሁኔታዎች
የግሌ የመገናኛ ዘዳዎችን መጥሇፌ የሚፇቀዯው ከሊይ እንዯሠፇረው በፌርዴ ቤት በሚሰጥ ትዕዛዝ
መሆኑ

እንዯተጠበቀ

ሆኖ

የሕዝቡን ሰሊምና

ዯህንነት

ከማስጠበቅ

አንፃር

በሚከተለት ሌዩ

ሁኔታዎች ያሇፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የግሌ የመገናኛ ዘዳዎችን መጥሇፌ እንዯሚቻሌ አግባብነት
ባሊቸው ሕጏች ውስጥ መካተት ይኖርበታሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) እንዯ ሕገ መንግሥትን እና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ወይም የሕዝብን ሰሊምና ዯህንነት
ከፌተኛ አዯጋ ሊይ የሚጥሌ የሽብርተኝነት ወይም የሙስና ወይም በላሊ ሰው ሕይወት እና
ንብረት ሊይ ከባዴ ጉዲት የሚያስከትሌ ወንጀሌ ስሇመፇፀሙ ወይም የሚፇፀም ስሇመሆኑ
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በቂ ጥርጣሬ ሲኖር እና አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ሥሌጣን ያሇው የበሊይ ኃሊፉ
በሚሰጠው ፇቃዴ መሠረት መርማሪዎች እና ዏቃቤያነ ሕግ

የተጠርጣሪዎችን የግሌ

የመገናኛ ዘዳዎችን መጥሇፌ ይችሊለ፡፡
(ሇ) ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ አሥራ አምስት ዓመትና ከዚያ በሊይ ሉያስቀጣ የሚችሌ ከባዴ ወንጀሌ
ስሇመፇፀሙ ወይም እየተፇፀመ ስሇመሆኑ ወይም ሉፇፀም የተቃረበ መሆኑን ሇማመን በቂ
ምክንያት ካሇው፣ አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥምና ወንጀለን በተመሇከተ በላሊ መንገዴ
ማስረጃ ሇማግኘት የማይቻሌ መሆኑን ባመነ ጊዜ የምርመራ አካሊት ያሇፌርዴ ቤት ትዕዛዝ
ማናቸውንም የተጠርጣሪ የግሌ የመገናኛ ዘዳዎችን እንዱጠሌፈ ትዕዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡
(ሏ) ከሊይ በፉዯሌ

ተራ “ሀ” እና “ሇ” ሥር በተገሇፁት ሁኔታዎች ያሇፌርዴ ቤት ትዕዛዝ የግሌ

የመገናኛ ዘዳዎችን የመጥሇፌ ተግባር እንዱፇፀም መነሻ የሆኑ ማስረጃዎችና ምክንያቶች
በጽሐፌ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ኘሬዝዲንት ወይም ሇክሌሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት
ኘሬዝዲንት በአጭር ጊዜ መቅረብና መጽዯቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡
3.17.4 የወንጀሌ መረጃን ሇሚያቀብለ ሰዎች እና ወኪልች የሚዯረግ ጥበቃ
አንዲንዴ የወንጀሌ ዓይነቶች በባሕርያቸው በቀሊለ ማስረጃ የማይገኝባቸው ከመሆናቸው የተነሣ
የሕግ አስፇፃሚ አካሊትና ባሇሙያዎች ወንጀሌ ፇፃሚዎችን በሕግ ፉት አቅርቦ ሇማስቀጣት
እንዱቻሊቸው በአንዴም ሆነ በላሊ መሌኩ ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ግንኙነት በመፌጠራቸው ምክንያት
እየተመረመረ ስሊሇው የወንጀሌ ዴርጊት መረጃ ማግኘት የሚችለ ሰዎችን እንዯ ወሣኝ መረጃ
ወይም የማስረጃ ምንጭ አዴርጏ ይቆጥሯቸዋሌ፡፡ በመሆኑም እነዚህን ሰዎች በአግባቡ ተጠቅሞ
ወንጀሇኞችን በሕግ ፉት ሇማቅረብ ይቻሌ ዘንዴ በወንጀሌ ጉዲይ ሊይ ሇመርማሪ አካሊት መረጃ
ሇሚያቀብለ ሰዎችና ሇወኪልቻቸው የሚያበረታታ አስፇሊጊው የሕግ ጥበቃ ማዴረግ በሚያስችሌ
መሌኩ ከጉዲዩ ጋር ግንኙነት ያሊቸው ሕጎች እንዯገና ሉቀረፁ ይገባሌ፡፡

3.17.5 በወንጀሌ ተካፊይ የነበረን ተጠርጣሪ ከክስ ነፃ ስሇማዴረግ
ሇወንጀሌ ተግባር በተቋቋሙ ቡዴኖች፣ በረቀቀ የወንጀሌ አፇፃፀም ዘዳዎች ወይም በትጥቅ
በመታገዝ ወይም በርካታ ሰዎች ተሳታፉ በሆኑባቸው የአመፅ ተግባሮች አማካይነት በተፇፀሙ
ወንጀልች ውስጥ ተካፊይ የነበረ ተጠርጣሪ ላልች ተጠርጣሪዎችን የሚመሇከቱና በጉዲዩ ሊይ
ሇሚዯረገው የምርመራና የክስ ሂዯት ውጤታማነት ጠቀሜታ ያሊቸውን ማስረጃዎች ሇመስጠት
ፇቃዯኛ በሆነ ጊዜ ዏቃቤ ሕግ ሇሂዯቱ ተባባሪ የሆነውን ተጠርጣሪ የተጠያቂነት ዯረጃ ዝቅ እንዱሌ
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ወይም እንዯሁኔታው ከክሱ ሙለ በሙለ ነፃ እንዱሆን ሉወስን የሚችሌበት አሠራር ወይም ሁኔታ
በወንጀሌ ሥነ ሥርዓቱ እና በላልች ተዛማጅ ሕጏችም ውስጥ መካተት ይኖርበታሌ፡፡
በመሆኑም ዏቃቤ ሕግ የተፇሇገውን ውጤት ያስገኛሌ ብል ካመነ በሚከተለት ሁሇት ዋና ዋና
ምክንያቶች ተጠርጣሪን ከክሱ ነፃ ማዴረግ የሚችሌ መሆኑ በወንጀሌ እና በሥነ ሥርዓት ሕጎች
ውስጥ በግሌጽ ሉቀመጥ ይገባሌ፡፡ እነሱም፡(ሀ) ምርመራ የሚዯረግበት ወንጀሌ በአፇፃፀም ዯረጃው እና በሚያስከትሇው የቅጣት መጠን
ከባዴ ሉባሌ የሚችሌና በተሇይም በተዯራጁ ቡዴኖች፣ የጦር መሣሪያን በመጠቀም ወይም
እንዯ ሙስና እና ሽብርተኝነት ዓይነት ሆነው በረቀቀ ስሌት የሚፇፀሙ ወንጀልች ሲሆን
እና
(ሇ) ከወንጀለ ውስብስብነት የተነሣ በዴርጊቱ ተካፊይ የነበረውን ተጠርጣሪ ትብብር ማግኘት
ካሌተቻሇ በስተቀር ጉዲዩን በምርመራ ሇማውጣት እና ውጤታማ ክስ ሇማቅረብ የማይቻሌ
ወይም አዲጋች ሲሆን ናቸው፡፡
ከሊይ የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ በወንጀሌ ዴርጊት ውስጥ ተካፊይ የነበረ ተጠርጣሪ በላልች
ተጠርጣሪዎች ሊይ በፌርዴ ቤት በምስክርነት በሚቀርብበት ወቅት እንዯአስፇሊጊነቱ ሇምስክሮች
ከሚሰጥ ሌዩ ጥበቃ ጋር ተመሳሳይነት ያሊቸው አስፇሊጊ የሆኑ ጥበቃዎች እንዯሚያገኝ አግባብነት
ባሊቸው ሕጎች እና መመሪያዎች ውስጥ እንዱካተት ይዯረጋሌ፡፡

3.18 ስሇቀዲሚ ምርመራ
ዏቃቤ ሕግ ከወንጀሌ ጉዲይ ጋር በተያያዘ የተሰበሰቡ አንዲንዴ ጠቃሚ የሆኑና የማስረዲት ዋጋቸው
ከፌ ያለ ማስረጃዎች በአግባቡ መያዛቸውን የማረጋገጥና አግባብ ያሊቸውን የጥንቃቄ እርምጃዎች
የመውሰዴ ኃሊፉነት አሇበት፡፡ በመሆኑም እነዚህ የተጠቀሱትን ኃሊፉነቶች በአግባቡ ሇመወጣት
በሚያስችሌ ሁኔታ የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት እና ላልች ተዛማጅ ሕጏች ከዚህ በታች የተጠቀሱትን
ጉዲዮች ባካተተ መሌኩ ሉሻሻለ ወይም በአዱስ መሌክ ሉቀረፁ ይገባሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ከሊይ ከሰፇረው ኃሊፉነት ጋር በተያያዘ ዏቃቤ ሕግ በከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሥሌጣን ሥር
የሚወዴቁና በተሇይም ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን አዯጋ ሊይ
መጣሌ፣ ሽብርተኝነት፣ ሙስና፣ በተዯራጁ ቡዴኖች የሚፇፀሙ፣ ከባዴ የነፌስ ግዴያ እና
ከባዴ የዘረፊ የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ በቀጥታ ክስ ሇመመሥረት ካሌወሰነ በስተቀር
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የተሰበሰቡት የሰውና ላልች ተያያዥ ማስረጃዎችን ዯኀንነት ሇማስጠበቅ ሲባሌ በመጀመሪያ
ዯረጃ ፌርዴ ቤት ቀዲሚ ምርመራ ማዴረግ እንዯሚያስፇሌግ፤
(ሇ) ቀዲሚ ምርመራ አዴራጊው ፌርዴ ቤት ዏቃቤ ሕግ ያቀረባቸውን ማስረጃዎች በአግባቡ
ተጠብቀው መቆየታቸውን እና መዯራጀታቸውን በሚያረጋግጥ መሌኩ በዝርዝር መዝግቦ
ማስቀመጥ እንዲሇበትና ቀዲሚ ምርመራ በሚዯረግበት ወቅት ተከሳሹም በበኩለ ያለትን
ማስረጃዎች እንዱመዘገቡሇት ፌርዴ ቤቱን መጠየቅ ይችሊሌ የሚለ ናቸው፡፡
3.19 የምስክሮች ጥበቃ
በአንዲንዴ የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ ተዓማኒነት ያሇው ምስክር በመጥፊቱ ወይም ጉዲዩን በሚገባ
የሚያውቁ ምስክሮች ፌርዴ ቤት ቀርበው ሇመመስከር ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ምክንያት ብቻ
ውጤታማ ክስ ማቅረብ ሳይቻሌ ይቀራሌ፡፡ ምስክሮቹ የወንጀሌ ዴርጊቱን ፇፃሚና ስሇአፇፃፀሙ
በሚገባ እያወቁ በምስክርነት ሇመቅረብ እምቢተኛ ከሚሆኑባቸው ምክንያቶች አንደና ዋነኛው
በቀሌን በመፌራት ወይም ማስፇራሪያ እየተዯረገባቸው ስሇሚሆን ነው፡፡
አብዛኛውን ጊዜ ሇወንጀሌ ዴርጊቶች ቁሌፌ ምስክር ሆነው የሚቀርቡት ራሳቸው የወንጀለ ተጎጅዎች
በመሆናቸው ምክንያት ሇምስክሮች የሚዯረግ ጥበቃ ሇእነሱም በተመሳሳይ መሌኩ እንዯሚያስፇሌግ
ይታወቃሌ፡፡

በመሆኑም

ሇምስክሮች

የሚዯረገው

ጥበቃ

የወንጀሌ

ተጎጅዎች

ምስክር

ሆነው

በሚቀርቡበት ጊዜ እንዯአግባብነቱ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡
በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ በሚፇፀሙ ከባዴና አዯገኛ የሆኑ የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ ሚዛናዊና
ውጤታማ ክስ ማቅረብ እንዱቻሌ ሇጥቃት የተጋሇጡ ምስክሮችን ሇመርዲትና ሥጋታቸውን
ሇማስወገዴ የሚያስችሌ ሥርዓት መዘርጋት ተገቢ ይሆናሌ፡፡
በመሆኑም

ሇወንጀሌ

ምስክሮች

የሚዯረግ

ጥበቃን

አስመሌክቶ

በዘርፈ

የሚወጡ

ሕጏች

የሚከተለትን ፌሬ ጉዲዮች በዋናነት መያዛቸውን ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ሇምስክሮች የሚዯረግ ጥበቃ ውጤታማ እና ተጨባጭ እንዱሆን በወንጀሌ ምርመራ ሂዯት
ወቅት ከሚዯረገው ጥበቃ በተጨማሪ በጉዲዩ በፌርዴ ሂዯት ሊይ እያሇ እና እንዲስፇሊጊነቱ
የፌርዴ ሂዯቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ ባለት ጊዜያት ተፇፃሚ ሉሆን ይገባሌ፡፡
(ሇ) ሇምስክሮች ከሚዯረጉ የተሇያዩ የጥበቃ ዓይነቶች መካከሌ ሇምስክሩ ቀጥታ የአካሌና
የንብረት ዯህንነት ጥበቃ ማዴረግ፣ የምስክሩን ማንነት መሇወጥ እና በሚስጥር ተዯብቆ
እንዱቆይ ማዴረግ፣ እንዱሁም ጉዲዩ በፌርዴ መሰማት ሂዯት ሊይ እያሇ የምስክሩን ቃሌ
በቪዱዮ አማካይነት ሇችልት እንዱቀርብ ወይም ጉዲዩ በዝግ ችልት እንዱታይ ማዴረግን
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እና የመሳሰለትን በዋናነት መጥቀስ የሚቻሌ ሲሆን አጠቃሊይ ዓሊማውም ከወንጀሌ ጋር
በተያያዘ ምስክር በመሆን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሇሚሳተፈ ሰዎች ሁሇንተናዊ ጥበቃ
በማዴረግ የወንጀሌ ዴርጊቶችንና ፇፃሚዎችን እንዱጋሇጡ ሁኔታዎችን በማመቻቸት
የወንጀሌ ሕግን ማስፇፀም ነው፡፡
(ሏ) ሇምስክር የሚዯረግ ጥበቃ አስፇሊጊነት የጥበቃው ዓይነት እና የቆይታው ጊዜ፣ ምስክሩ
በወንጀሌ

ጉዲይ

ሊይ

የሚሰጠው

ምስክርነት

የሕዝብ

ጥቅምን

ከማስከበር

አኳያ

በሚያስገኘው ጠቀሜታ ሊይ ተመስርቶ ሉመዘን ይገባሌ፡፡ እነዚህ የጥበቃ ርምጃዎች
በተሇይም በሕገ መንግሥቱና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ሊይ፣ እንዯ ሙስና፣ ሽብርተኝነት
እና በተዯራጁ ቡዴኖች በሚፇፀሙ ወንጀልች ሊይ ተግባራዊ ይሆናለ፡፡
(መ) ሇምስክሮች የሚዯረገው ጥበቃ ዝርዝር አፇፃፀምን በተመሇከተ በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት
ሕግና በላልችም ተዛማጅ ሕጏች ውስጥ አግባብነት ያሊቸው ዴንጋጌዎች እንዱካተቱ
ይዯረጋሌ፡፡
(ሠ) ሇምስክሮች የሚዯረግ ጥበቃ አፇፃፀምን በተመሇከተ አግባብነት ያሊቸው መመሪያዎች
ተዘጋጅተው በሥራ ሊይ የሚውለ ሲሆን ሇሚመሇከታቸው መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ
ሕግ አስፇሊጊው ሥሌጠና ይሰጣሌ፡፡

3.20 ስሇ ኤግዚቢት አያያዝና አስተዲዯር ሥርዓት

ውጤታማ፣ ፌትሏዊ፣ ቀሌጣፊ፣ ተገማችና የሕዝብ አመኔታ ያሇው የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት
ሇመገንባት ሉከናወኑ ከሚገቡ በርካታ ተግባራት መካከሌ ከኤግዚቢት አያያዝ፣ አስተዲዯርና ውሣኔ
አሰጣጥ አንፃር ግሌጽ የሕግና የአሠራር ሥርዓቶችን መፌጠር አንደ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም
ውጤታማ፣ ፌትሏዊና ቀሌጣፊ የኤግዚቢት አያያዝና አስተዲዯር ሥርዓት ሇመገንባት የሚከተለት
መሠረታዊ ጉዲዮች አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ውስጥ በግሌጽና በዝርዝር መካተት ይኖርባቸዋሌ፡፡
እነዚህም፡(ሀ) ኤግዚቢት ከወንጀሌ ዴርጊት ጋር ተያይዞ ያሇ ፌሬ ነገርን ሇማስረዲት ወይም ሇማስተባበሌ
በተሇያዩ ዘዳዎች የሚቀርብ ማንኛውም ግዙፊዊ ነገር ሲሆን በዋናነት ሠነዴን፣ ዴምጽን፣
ምስሌን፣ ዲታን ወይም ማንኛውም ዓይነት ማስረጃን የያዘ ቁስን እንዯሚያጠቃሌሌ፤
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(ሇ) በሌዩ ሁኔታ በሕግ በግሌጽ ካሌተዯነገገ በስተቀር ያሇ ፌርዴ ቤት የብርበራ ወይም የመያዥ
ትዕዛዝ በማንኛውም መንገዴ ኤግዚቢት መያዝ እንዯማይቻሌ፤
(ሏ) ሇኤግዚቢቱ መያዝ ምክንያት የሆነው የወንጀሌ ጉዲይ የመጨረሻ ውሣኔ እስኪያገኝ ዴረስ
የተያዘው ኤግዚቢት የሚቆየው መርማሪው ጋር እንዯሚሆን፤
(መ) በሕጉ መሠረት የተያዘው ኤግዚቢት ሇጊዜው እንዯተያዘ ንብረት የሚቆጠር ሲሆን
ኤግዚቢቱ ሇሚቀርበው ክስ ያሇው አግባብነት ሊይ የመወሰን ሥሌጣን የዏቃቤ ሕግ
መሆኑን፤
(ሠ)

የተያዘው

ኤግዚቢት

ክሱን

ሇማስረዲት

አቅም

የላሇው

መሆኑን፣

በሕጉ

መሠረት

የማይወረስ ወይም የማይወዴም መሆኑን ወይም በወንጀሌ ፌሬነት የተያዘ ሆኖ ሇባሇቤቱ
ሉመሇስ የሚችሌ መሆኑን ዏቃቤ ሕግ ካመነ ኤግዚቢቱ ሇባሇቤቱ እንዱመሇስ መወሰን
እንዯሚችሌ፤
(ረ) በተያዘው ኤግዚቢት ሊይ የባሇቤትነት ወይም የባሇይዞታነት ክርክር በሰዎች መካከሌ ከተነሳ
ኤግዚቢቱ በተያዘበት ጊዜ የኤግዚቢቱ ባሇቤት ወይም ባሇይዞታ ሇነበረ ሰው መመሇስ
እንዯሚገባ፤ ኤግዚቢቱ በሚያዝበት ጊዜ ትክክሇኛ ባሇቤቱ ወይም ባሇይዞታው ማን እንዯሆነ
ሇማወቅ የማይቻሌ ከሆነ ዏቃቤ ሕግ ጉዲዩ የፌትሏብሔር መፌትሔ እንዱያገኝ ሥሌጣን
ሊሇው ፌርዴ ቤት ማቅረብ እንዲሇበት፤
(ሰ) የተያዘው ኤግዚቢት በሕግ መሠረት የሚወረስ ወይም የሚወዴም፣ ግዙፌነት ያሇውና
ሇአያያዝ አስቸጋሪ የሚበሊሽ ሇማቆየት ከፌተኛ ወጪ የሚያስከትሌ ወይም በላልች
ምክንያቶች ሇማቆየት የማይቻሌ ከሆነ የኤግዚቢቱን ናሙና፣ ምስሌ፣ ዴምጽ፣ ቪዱዮ
ቪዥዋሌ ወይም በላሊ ምቹ ዘዳ ምትክ ማስረጃ እንዱኖር በማዴረግ አግባብነት ባሇው ሕግ
መሠረት ኤግዚቢቱ እንዱወረስ፣ እንዱወዴም፣ በገበያ ዋጋ አንዱሸጥ፣ ሇባሇቤቱ እንዱመሇስ
ወይም ላሊ ተመሳሳይ መፌትሔ እንዱያገኝ ማዴረግ እንዯሚያስፇሌግ፤ ወይም
(ሸ) ኤግዚቪት የሚያዝበትንና የሚተዲዯርበትን እንዱሁም ዏቃቤ ሕግ አግባብነት ያሇው ውሣኔ
የሚወሰንበትን ዝርዝር የአሠራር ሥርዓቶችን ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ መዘርጋት እንዲሇበት
የሚለ ናቸው፡፡
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3.21 የዋስትና ጉዲዮች

3.21.1 የዋስትና ጥያቄን ሇመቀበሌ ሉተኮርባቸው የሚገባቸው ዋና ዋና ጉዲዮች
በወንጀሌ ተጠርጥረው በተያዙ ሰዎች የሚቀርቡ የዋስትና ጥያቄዎች ሊይ ፌርዴ ቤቶች ውሣኔ
በሚሰጡበት ወቅት ሉያተኩሩባቸው የሚገቡ ዋና ዋና ጉዲዮች በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት እና በላልች
ተዛማጅ ሕጏች ውስጥ በግሌጽ ተዘርዝረው ሉዯነገጉ ይገባሌ፡፡ ከእነዚህም መካከሌ የዋስትና ጥያቄ
የቀረበበት የወንጀሌ ጉዲይ ከባዴነት፣ የተጠርጣሪው ያሇፇ የወንጀሌ ሪከርዴ እና የግሌ ፀባይ፣
በዋስትና ጥያቄው ሊይ የሚሰጠው ውሣኔ በሕዝብ ጥቅም ሊይ የሚኖረው ተፅዕኖ፣ ተጠርጣሪው
በዋስትና ቢሇቀቅ በተፇሇገ ጊዜ ፌርዴ ቤት ተመሌሶ ሉቀርብ የሚችሌ ስሇመሆኑ ወይም ላሊ
ወንጀሌ ሉፇጽም የሚችሌ ስሇመሆኑ ወይም ምስክሮችን በማስፇራራትና ማስረጃን በማጥፊት
በፌትሕ አሰጣጡ ሊይ እክሌ ሉፇጥር የሚችሌ ስሇመሆኑ እና የመሳሰለት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡
በፌርዴ ቤት የሚሰጠው ዋስትና እንዯተጠበቀ ሆኖ መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ በቀሊሌ
እሥራት በሚያስቀጣ ወንጀሌ ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች በተፇሇጉ ጊዜ በሕግ ፉት ይቀርባለ
ብሇው ካመኑ ፌርዴ ቤት ከመቅረባቸው በፉት በዋስ ሉሇቋቸው የሚችለበት ሥነ ሥርዓት
አግባብነት ባሊቸው ሕግጋት ውስጥ በግሌጽ እና በዝርዝር ይዯነገጋሌ፡፡

3.21.2 በቅዴመ ሁኔታዎች በዋስ ስሇመሇቀቅ

ተጠርጣሪ ወይም ተከሳሽ በዋስ ሇመሇቀቅ ሉያቀርብ ስሇሚገባው ዋስትና በተሇይም ግሇሰቡ በራሱ
ዋስትና ወይም ተጨማሪ ዋስ በማቅረብ መሇቀቅ የሚገባው ስሇመሆኑ እና ከዋስትናው ጋር
ተያይዘው ስሇሚቀመጡ ላልች ቅዴመ ሁኔታዎች በሕጉ ውስጥ በግሌጽ ሉዯነገጉ ይገባሌ፡፡
ሕጉ ከዋስትና ጋር ተጣምረው ስሇሚቀመጡ ቅዴመ ሁኔታዎች በተሇይም የተሇቀቀው ሰው
የዋስትና

ግዳታው

ፀንቶ

በሚቆይበት

ጊዜ

ሇአንዴ

የመንግሥት

አካሌ

በቋሚነት

ሪፖርት

እንዱያዯርግ፣ ወዯተወሰኑ ሥፌራዎች እንዲይዯርስ፣ ከተወሰነ አካባቢ እንዲይርቅ፣ ከአንዲንዴ
ዴርጊቶች እንዱቆጠብ ወይም ከተበዲይ ወይም ከምስክር ጋር እንዲይገናኝ ትዕዛዝ መስጠት
ስሇሚቻሌባቸው ሁኔታዎች በግሌጽ ሉዯነግግ ይገባሌ፡፡
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3.21.3 በሕግ ዋስትና የማያሰጡ የወንጀሌ ዓይነቶች
ማንኛውም በወንጀሌ ተጠርጥሮ የተያዘ ሰው በዋስ የመሇቀቅ መብቱ የተረጋገጠሇት ቢሆንም
የሕዝብንና የሀገርን ሰሊምና ዯህንነት ሇማረጋገጥ አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ በሌዩ ሁኔታዎች በሕግ
ሉገዯብ ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም በዋስትና መብት ሊይ ገዯብ የሚጥለ ሌዩ ሁኔታዎች አግባብነት ባሊቸው
ሕጏች በግሌጽ ተዘርዝረው ሉዯነገጉ የሚገባ ሲሆን ዴንጋጌዎቹም በሽብርተኝነት ወንጀሌ ተጠርጥሮ
የተያዘ ሰው በማንኛውም ሁኔታ የዋስትና መብቱ የማይከበርሇት መሆኑን በግሌጽ ማካተት
ይኖርባቸዋሌ፡፡ በተጨማሪም አሥራ አምስት ዓመት እና ከዚያ በሊይ ሉያስቀጡ የሚችለ ወንጀልች
ሆነው በሕገ መንግሥትና በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ሊይ የተፇፀሙ፣ የሙስና፣ በተዯራጀ ቡዴን
የተፇፀሙ፣ የዘር ማጥፊት፣ የሰው ዘር ሊይ የተፇፀሙ፣ የአስገዴድ መዴፇር እና በሕፃናት ሊይ
የተፇፀሙ የወሲብ ጥቃት ወንጀልች ተጠርጥሮ የተያዘ ማንኛውም ሰው የዋስትና መብት
እንዯማይኖረው በግሌጽ በሕጋችን ውስጥ ይካተታሌ፡፡
ከሊይ የተመሇከተው ቢኖርም በጉዲዮች አስፇሊጊነትና ወቅታዊነት ሊይ በመመሥረት በሕግ ዋስትና
የማያሰጡ የወንጀሌ ዓይነቶች፣ የወንጀሌ ቅጣት ጣራ ወይም ወሇሌ በየጊዜው ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡

3.22 ዓሇም አቀፌ ትብብር
3.22.1 ጠቅሊሊ
የወንጀሌ ጉዲዮችን በሚመሇከት የሚዯረግ ዓሇም አቀፌ ትብብር በይዘቱ እጅግ ውስብስብ እየሆነ
ከመምጣቱም በሊይ ሂዯቱም በሕግ አስፇፃሚ አካሊት እና በሕግ ተርጓሚው አካሌ ሊይ የሚጥሇው
ኃሊፉነት ከፌተኛ ነው፡፡
ከሊይ የተጠቀሱት አካሊት በሙለ በዓሇም አቀፌ ትብብር መስክ ዴርሻቸውን በአግባቡ መወጣት
እንዱችለ እና ሀገሪቱም ከወንጀሌ ጉዲዮች ጋር በተያያዘ የሚጠበቁባትን ዓሇም አቀፌ ግዳታዎች
በአግባቡ መወጣት እንዴትችሌ ሙያዊ ብቃታቸውን ማሣዯግ አስፇሊጊ ነው፡፡

3.22.2 የዓሇም አቀፌ ትብብር ዓይነቶችና አፇፃፀማቸው
ከወንጀሌ ጉዲዮች ጋር በተያያዘ የዓሇም አቀፌ ትብብር የሚዯረግባቸው ዋና ዋና ጉዲዮች በዓሇም
አቀፌ ፌርዴ ቤቶች የተመሠረቱ የወንጀሌ ክሶችን፣ ዓሇም አቀፌ ባሕርያት ባሊቸው ወንጀልች ሊይ
የሚዯረጉ

ምርመራዎችንና

ሇወንጀሌ

ዴርጊት

ምስክሮችና

ተጏጂዎች

የሚዯረጉ

ጥበቃዎችን
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በተመሇከተ የሚዯረጉ ትብብሮች እንዱሁም ሇፌርዴ ቤት ውሣኔዎች ዕውቅና መስጠትና ማስፇፀም፣
የወንጀሌ ጉዲዮችን ወዯላሊ ሀገር ማስተሊሇፌ፣ አሳሌፍ መስጠት፣ የጋራ የሕግ ዴጋፌ እና የወንጀሌ
ፌሬ የሆኑ ንብረትን ወይም ገንዘብን ማገዴና መውረስን የሚመሇከቱ ናቸው፡፡
የዓሇም አቀፌ ትብብር መሠረት የሚያዯርገው ሀገሪቷ የተቀበሇቻቸው የዓሇም አቀፌ ሕጎችና
መርሆዎች

ወይም

የሁሇትዮሽ

ወይም

ከብዙ

ሀገሮች

ጋር

የሚዯረጉ

ስምምነቶች

ወይም

እንዯሁኔታው የሀገሪቷ ሕጏች ሉሆን ይችሊሌ፡፡
በመስኩ ያለ ተዛማጅ ሕጏች የዓሇም አቀፌ ትብብር የሚመራባቸው ዘመናዊ አሠራሮችን፣
መርሆዎችንና ሕጎችን በሚያካትቱ እና አፇፃፀማቸውንም በሚያቀሊጥፌ መሌኩ ሉሻሻለና አዲዱስ
ዴንጋጌዎች እንዱያካትቱ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም ጉዲዩ የሚመሇከታቸው የሕግ አስፇፃሚ
አካሊትና ባሇሙያዎች የሚጠበቅባቸውን ኃሊፉነት ሇመወጣት የሚያከናውኗቸው ተግባራት ዓሇም
አቀፌ

ተቀባይነት

ያሊቸውና

ዯረጃውን

በጠበቀ

አሠራር

ሇመሥራት

በሚያስችሊቸው

ሁኔታ

አቅማቸውን መገንባት ያስፇሌጋሌ፡፡
የዓሇም አቀፌ ትብብርን የሚመሇከቱ ጥያቄዎች አቀራረብና አፇፃፀማቸው በዋናነት በኢትዮጵያ
የዱኘልማሲያዊ የግንኙነት መስመር አማካይነት የሚከናወኑ ቢሆንም በጉዲዩ ዓይነትና ሇግንኙነቱ
መሠረት በሆኑ ሕጏችና ስምምነቶች ሊይ ተመሥርቶ በቀጥታ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር
ግንኙነት መፌጠር የሚቻሌባቸው የሕግና የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡ በተጨማሪም ከሊይ
የተጠቀሱ ጉዲዮች እንዯተጠበቁ ሆነው በሀገር ውስጥ እና በሀገር ውጭ የሚከናወኑ ተዛማጅ
ተግባራትን የማስተባበሩ ኃሊፉነት የፌትሕ ሚኒስቴር ይሆናሌ፡፡

ክፌሌ አራት
የወንጀሌ ፌትሕ ሂዯቱን ውጤታማነትና ፌትሏዊነት ስሇማሻሻሌ
4.1 ጠቅሊሊ
በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ከሚስተናገደት የወንጀሌ ጉዲዮች ቁጥር መጨመር እና ከፌርዴ
አሰጣጥ ሂዯቱ መራዘም ጋር ተያይዞ በሚፇጠረው የመዝገብ ክምችት ሳቢያ የሚከሰተውን የፌትሕ
መዘግየትና ተጠርጣሪዎች ሇረጅም ጊዜ በማረፉያ ቤት እንዱቆዩ የሚዯረግበትን ሁኔታ ሇማስቀረት
አስፇሊጊው የአሠራር እና የሕግ ማሻሻያ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡
በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ የሚስተዋሇው አሊስፇሊጊ የሆነ የፌርዴ አሰጣጥ ሂዯት መራዘም
የተነሳ በሰዎች መብት ሊይ የሚከሰተውን ተገቢ ያሌሆነ ጫና ሇማስቀረት እንዱሁም በምስክሮች
አሇመገኘት እና በማስረጃ መጥፊት ምክንያት የሚፇጠረውን የወንጀሌ ክሶች ውጤታማ አሇመሆን
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ችግር ሇማስወገዴ የሚያስችለ የተሇያዩ መፌትሔዎች በግሌጽ ተሇይተው ሉቀመጡ ይገባሌ፡፡
ከእነዚህም መፌትሔዎች መካከሌ ዋና ዋናዎቹ የሚከተለት ናቸው፡፡ እነሱም፡(ሀ) ዘመናዊ የወንጀሌ ጉዲዮች አያያዝ ሥርዓትን ተግባራዊ ማዴረግ፤
(ሇ) የተቀሊጠፇ የፌርዴ አሰጣጥ ሂዯትን ተግባራዊ ከማዴረግ በተጨማሪ እጅ ከፌንጅ እና
እንዯሁኔታው

ላልች

የወንጀሌ

ጉዲዮች

በተፊጠነ

ማስረጃዎች

የክስ

የወንጀሌ

ፌትሕ

አሰጣጥ

ሂዯት

ከመጀመሩ

በፉት

የሚታዩበትን ሥርዓት ማጠናከር፤
(ሏ)

ተከራካሪ

ወገኖች

ያሎቸውን

መሰማት

ሂዯቱ

እንዱያስታውቁ ማዴረግ፤ ተጠርጣሪዎች ቀዯም ብሇው ጥፊተኝነታቸውን እንዱያምኑ
የሚያበረታታና የጥፊተኝነት ዴርዴር የሚካሔዴበት የሕግ ማዕቀፌ እንዱኖር ማዴረግ፤
(መ) በወንጀሌ ፌትሕ ሂዯት ሊይ ጫና እያሳዯሩ ያለትን የወንጀሌ ጉዲዮች ሇመቀነስና
እነዚህንም በአግባቡ ሇማስተናገዴ እንዱቻሌ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች ተግባራዊ
የሚዯረጉበትን ሥርዓት መዘርጋት፤
(ሠ) በፌትሕ ሥርዓቱ ጉሌህ ዴርሻ ያሊቸውን የተከሊካይ ጠበቆች ሙያን፣ አመሇካከትና ሥነ
ምግባርን

ማጎሌበት፤

በወንጀሌ

የተከሰሱ

ሰዎች

በአግባቡ

መወከሊቸውን

ማረጋገጥ

እንዱሁም አስፇሊጊ በሆነ ጊዜ ነፃ የሕግ ምክር አገሌግልት ማግኘት የሚችለበትን ሥርዓት
መዘርጋት፤
(ረ) የይግባኝ ሥርዓትን ከማጠናከር ባሻገር ያሊግባብ ጥፊተኛ የተባለ ሰዎች ካሣ ማግኘት
የሚችለበትን ሥርዓት መዘርጋት፤
(ሰ) የዏቃቤያነ ሕግ እና የምርመራ አካሊትን አቅም ማጏሌበት፤
(ሸ)

የወንጀሌ

ፌትሕ

ሥርዓቱን

አፇፃፀም

በመከታተሌና

በመገምገም

ውጤቱን

ሇሚመሇከታቸው አካሊት መግሇጽ የሚለ ናቸው፡፡

4.2 የወንጀሌ ጉዲዮችን አያያዝ ዘመናዊ ስሇማዴረግ
4.2.1

ጠቅሊሊ

በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ የጉዲዮችን ፌሰት እና የፌትሕ አካሊትን ግንኙነት ሇማሻሻሌ፣
ዘመናዊ የወንጀሌ ጉዲይ አያያዝ ስሌትን ተግባራዊ ሇማዴረግና የጉዲዮች አያያዝን በዘመናዊ
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የግንኙነትና የመረጃ ቴክኖልጂ ሇመዯገፌ የሚያስችለ አሠራሮች ተቀርፀው ተግባራዊ መዯረግ
ይኖርባቸዋሌ፡፡
የመረጃ ቴክኖልጂን በመጠቀም የወንጀሌ ጉዲዮችን ፌሰት እና እንቅስቃሴ መከታተሌ የጉዲዮችን
አያያዝ ዘመናዊ በማዴረግ ረገዴ ጉሌህ ዴርሻ ይኖረዋሌ፡፡ በወንጀሌ ጉዲዮች አያያዝ ሥርዓት ውስጥ
ሉተኮርበት የሚገባው ዋና ነጥብ የተሇያዩ የወንጀሌ ጉዲዮች የፌርዴ ሂዯታቸው እንዲይጓተት
በተሇያዩ መዯቦች በመከፊፇሌ የተሇያዩ የመፌትሔ እርምጃዎች እንዱወሰደባቸው እና በሌዩ
ሥርዓቶች ውስጥ እንዱያሌፈ ማዴረግ ነው፡፡ ይህም አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ የወንጀሌ ጉዲዮችን
ቀሌጣፊና ቀሊሌ በሆነ ዘዳ ሇመሇየት የሚያስችለ አሠራሮችን የሚጨምር ይሆናሌ፡፡
የፌርዴ ሂዯትን እንዯዋና የመፌትሔ አቅጣጫ ከመጠቀም ይሌቅ ከፌርዴ ሂዯት በፉት ጉዲዮች
የሚፇቱበት እና ተጠርጣሪዎች ጥፊተኝነታቸውን የሚያምኑበት ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡
4.2.2

የዯንብ መተሊሇፌ ጉዲዮችን የማየት ሥሌጣን

የዯንብ መተሊሇፌ ወንጀልችን አስመሌክቶ በክሌልች ሕግ የማውጣት፣ የመተርጎም እና የማስፇፀም
ሥሌጣን የክሌሌ መንግሥታት ይሆናሌ፡፡ በዚህም መሠረት የዯንብ መተሊሇፌ ጉዲዮችን የማየት
ሥሌጣን ሇክሌሌ ፌርዴ ቤቶች፣ ጉዲዩን ሇማየት ሥሌጣን ሇተሰጣቸው አካሊት እና እንዯሁኔታው
ዯንቡን ሊወጣው አስፇፃሚ አካሌ እንዱሆን በሕግ ይዯነገጋሌ፡፡ ስሇሆነም ከሊይ የተጠቀሱት አካሊት
የዯንብ

መተሊሇፌ

ጉዲዮች

በቀሊሌ

ሥርዓት

የሚታዩበትን

አሠራር

የመዘርጋት

ኃሊፉነት

ይኖርባቸዋሌ፡፡
4.3 የተቀሊጠፇ እና የተፊጠነ የፌርዴ አሰጣጥ ሂዯት ስሇሚመራበት ሥነ-ሥርዓት

4.3.1

ጠቅሊሊ

በወንጀሌ ጉዲይ የሚዯረግ ክርክር ዓሊማ በተጠርጣሪ ሊይ የቀረበውን ክስና ማስረጃ እንዱሁም
የተከሳሹን የመከሊከያ ማስረጃ በማመዛዘን ፌትሏዊ ውሣኔ መስጠት ነው፡፡ በወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ
ፌርዴ ቤት የሚሰጠው ውሣኔ ተጠርጣሪውን በነፃ ማሰናበት ወይም የጥፊተኝነት ውሣኔ በመስጠት
ቅጣት መጣሌ ወይም ላልች አግባብነት ያሊቸው ውሳኔዎችን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ በወንጀሌ ጉዲይ
የሚዯረግ ክርክር ቀጥታ ክስ፣ ይግባኝ፣ ሰበር እና የመጨረሻ ውሣኔ እንዯገና ማየትን ያካትታሌ፡፡
የፌትሕ ሥርዓቱን ውጤታማነት ሇማረጋገጥ እና የፌትሕ አካሊቱን የሰው ኃይሌና ሀብት በአግባቡ
ሇመጠቀም እንዱቻሌ፣ የተራዘሙ ቀጠሮዎችን እና የችልት ጊዜያትን በተቻሇ መጠን መቀነስ
የሚያስችሌ የሕግና የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡
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4.3.2

ተከሳሽ ወይም ምስክር ፌርዴ ቤት ስሇማቅረብ

በወንጀሌ ጉዲይ ሊይ የሚሰጡ አሊስፇሊጊ ቀጠሮዎችን ሇመቀነስና የፌርዴ ሂዯቱን ቀሌጣፊና
ውጤታማ ሇማዴረግ የተከሳሾችና ክሱን ሇማስረዲት የተጠሩ ምስክሮች ክሱ በሚሰማበት ዕሇት
በችልት መገኘታቸውን ማረጋገጥ አስፇሊጊ ነው፡፡ ይህንንም ተግባራዊ ሇማዴረግ በሥራ ሊይ ያለ
እና በመስኩ የሚወጡ ሕጎች የሚከተለትን ዋና ዋና ጉዲዮች በሚያካትት መሌኩ ሉሻሻለና ሉቀረፁ
ይገባሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) በወንጀሌ ጉዲይ ተከሳሽ ወይም ምስክር የሆኑ ሰዎች ፌርዴ ቤት የሚቀርቡት በፌርዴ ቤት
በሚሰጥ መጥሪያ መሠረት መሆኑን፤
(ሇ) መርማሪዎች እና ዏቃቤያነ ሕግ ከፌርዴ ቤት በሚሰጥ መጥሪያ መሠረት ተከሳሽን እና
ምስክሮችን በችልት የማቅረብ ኃሊፉነት እንዲሇባቸው፤
4.3.3

ቀሌጣፊ የወንጀሌ ክርክር ስሇሚመራበት ሥነ-ሥርዓት

በማንኛውም የወንጀሌ ክስ ጉዲይ የተሟሊ ማስረጃ እስከቀረበ ዴረስ ማንኛውም የወንጀሌ ክርክር
በተቀሊጠፇ ሥነ ሥርዓት ሉመራ ይችሊሌ፡፡ ቀጠሮ ሇመስጠት የሚያስገዴዴ ሁኔታ ካሊጋጠመ
በስተቀር የፌርዴ ውሣኔ የሚሰጠው ወዱያውኑ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ ሆኖም ፌትሕዊ ውሳኔ
ሇመስጠት ይረዲ ዘንዴ ተጨማሪ ጊዜ መውሰዴ አስፇሊጊ መሆኑ ሲታመን ፌርዴ ቤቱ በራሱ ወይም
በተከራካሪ ወገኖች ጥያቄ ቀጠሮ መስጠት ይችሊሌ፡፡ ክርክር የሚካሔዴበትና ውሣኔ የሚሰጥበት
የጊዜ ገዯብ እንዯወንጀለ ክብዯት እና ውስብስብነት ሉሇያይ በሚችሌ መሌኩ አግባብነት ባሊቸው
መመሪያዎች ውስጥ በግሌጽ እንዱቀመጥ ይዯረጋሌ፡፡

4.3.4

በተፊጠነ የወንጀሌ ፌትሕ አሰጣጥ ሂዯት የሚታዩ የወንጀሌ ጉዲዮች አያያዝ
4.3.4.1 መርህ

በሕገ መንግሥቱና በላልች ተዛማች ሕጎች ውስጥ የተዯነገጉት የተከሳሽ መብቶች እንዯተጠበቁ
ሆነው ሇወንጀሌ ክሶች በተፊጠነ መንገዴ ውሣኔ ሇመስጠት፣ በፌትሕ አካሊቱ ሊይ የሚፇጠረውን
የሥራ ጫና ሇመቀነስ፣ ማስረጃዎች ክሱን የማስረዲት ብቃታቸው ሳይቀንስ በትኩሱ እንዱቀርቡ
ሇማዴረግ፣ ከኤግዚቢት ጋር ተያይዘው ሇሚከሰቱ ችግሮች መፌትሔ ሇመስጠት እና የተጎጅዎችንና
የተጠርጣሪን መብቶችን በአግባቡ ሇማስከበር እንዱቻሌ የእጅ ከፌንጅ እና ከነዚሁ ጋር በተመሳሳይ
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ሥርዓት ሉታዩ የሚችለ ላልች የወንጀሌ ጉዲዮች በተፊጠነ የወንጀሌ ፌትሕ አሰጣጥ ሂዯት
የሚታዩበትን ሥርዓት በመዘርጋት በሥራ ሊይ እንዱውሌ ማዴረግ አስፇሊጊ ነው፡፡
4.3.4.2 የተፊጠነ የወንጀሌ ፌትሕ አሰጣጥ ሂዯት የሚመራበት ሥነ-ሥርዓት
ጉዲዩ የሚመሇከታቸው የፌትሕ አካሊት በማስረጃ ይዘታቸው ውስብስብነት የላሊቸው የእጅ ከፌንጅ
እና ላልች ወንጀልች በተፊጠነ የወንጀሌ ፌትሕ አሠጣጥ ሂዯት ወዱያውኑ ሇፌርዴ ቤት ቀርበው
ፌትሏዊ ውሳኔ የሚያገኙበትን አሠራር ተግባራዊ ያዯርጋለ፡፡
የእጅ ከፌንጅ እና ላልች የወንጀሌ ጉዲዮች በተፊጠነ የፌትሕ አሰጣጥ ሂዯት እንዱታዩ የመወሰን
ሥሌጣን የዏቃቤ ሕግ መሆኑን እና ይህን ውሳኔ ሇመወሰንም የወንጀለን አጠቃሊይ ባሕርይ፣
የማስረጃዎቹን ይዘትና ብቃት፣ እንዱሁም የተጠርጣሪውንና የተጎጅውን ፌሊጎት ከግምት በማስገባት
መሆን እንዲሇበት በወንጀሌ ሥነ ሥርዓትና በላልች ተዛማች ሕጎቻችን ውስጥ በግሌጽ ይዯነገጋሌ፡፡
4.4 የማስረዲት ሸክም ወዯ ተከሳሽ ስሇሚዛወርበት ሁኔታ
ማንም ሰው በወንጀሌ ጥፊተኛ ሉሰኝ የሚችሇው ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ ቤት ዏቃቤ ሕግ
በሚያቀርበው ማስረጃ ጥፊተኝነቱ ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ ይሁንና ተከሳሹ በሕገ-መንግሥታዊ
ሥርዓት ሊይ አዯጋ ማዴረስ፣ እንዯ ሽብርተኝነት፣ ሙስና ወይም በተዯራጁ ቡዴኖች በተፇፀሙ
ወንጀልች

የተከሰሰ እንዯሆነ ዏቃቤ ሕግ የማስረዲት ሸክምን ወዯ ተከሳሽ ሇማዛወር የሚችሌ

መሠረታዊ ፌሬ ነገሮችን ካስረዲ የማስረዲት ሸክም ወዯ ተከሳሹ ሉዛወር የሚችሌበትን ሥርዓት
የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ውስጥ ይካተታለ፡፡
4.5 ማስረጃን ስሇመግሇጽ፣ ጥፊተኝነትን ስሇማመን እና የጥፊተኝነት ዴርዴር

4.5.1

ጠቅሊሊ

የወንጀሌ

ጉዲዮች

ወዯ

መዯበኛ

የክርክር

ሂዯት

ውስጥ

ከመግባታቸው

በፉት

መፌትሔ

የሚያገኙበትን እንዯ ጥፊተኝነት ዴርዴር ያለ አሠራሮችን በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ
በማካተት የሥርዓቱን የቀሌጣፊነት፣ የውጤታማነትና የፌትሏዊነት ዯረጃ ከፌ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡
በመሆኑም እነዚህን አሠራሮች ተግባራዊ ሇማዴረግ ይረዲ ዘንዴ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ጉዲዮች
አግባብነት ባሊቸው ሕጎችና መመሪያዎች ውስጥ በግሌጽ መስፇር ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም:-

33

http://ethcriminalawnetwork.com
(ሀ)

ዏቃቤ

ሕግ

እና

ተከሳሹ

ወይም

ጠበቃው

የፌርዴ

ሂዯቱ

ከመጀመሩ

አስቀዴሞ

ማስረጃዎቻቸውን እርስ በእርስ እንዱሇዋወጡ ማዴረግ፤
(ሇ) የጥፊተኝነት ዴርዴር የሚካሔዴበትን የሕግ ማዕቀፌ በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ
ማካተት፤
(ሏ) የዏቃቤ ሕግን ክስ የማንሣት ወይም የክስ ሂዯቱን የማቆየት ወይም የማቋረጥ ሥሌጣንን
በሕግ ውስጥ በግሌጽ ማካተት የሚለ ናቸው፡፡

4.5.2

ማስረጃ ስሇማስታወቅ ወይም ስሇመግሇጽ

በወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ የሚዯረጉ ክርክሮችና የክስ ማሰማት ሂዯቶችን ቀሌጣፊ፣ ውጤታማና
ፌትሏዊ በሆነ አሠራር እንዱካሔደ ሇማዴረግ የክርክር ሂዯቱ ከመጀመሩ አስቀዴሞ ዏቃቤ ሕግና
ተከሳሽ በቀረበው ክስ ሊይ ያሎቸውን ማስረጃዎች

እርስ በእርስ ሇመሇዋወጥ የሚያስችሊቸው የሕግ

ማዕቀፌ በፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ እንዱኖር ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ የዚህ የሕግ ማዕቀፌ መኖር
ተከሳሽ ቀዯም ብል ጥፊተኝነቱን እንዱያምንና ከዏቃቤ ሕግ ጋር የጥፊተኝነት ዴርዴር እንዱካሔዴ
ወይም ላልች ከመዯበኛ የክርክር ሂዯት ውጭ ያለ የመፌትሔ እርምጃዎች ተግባራዊ እንዱዯረጉ
ያግዛሌ፡፡
በመሆኑም ማስረጃ ማስታወቅን ወይም መግሇጽን አስመሌክቶ በወንጀሌ ሥነ ሥርዓት እና በላልች
ተዛማጅ ሕጎች ውስጥ የሚከተለት ጉዲዮች በግሌጽ መዯንገግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ዏቃቤ ሕግ የክስ መሰማት ሂዯት ከመጀመሩ በፉት ሇተከሳሹ የክስ መከሊኪያ ሉሆን
የሚችሇውን ጨምሮ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ክሱን ሇማስረዲት የተሰበሰበውን ማንኛውም
ማስረጃ ሇተከሳሽ የመግሇጽ ግዳታ እንዲሇበት፤
(ሇ) ዏቃቤ ሕጉ የሚገሌፃቸው ማስረጃዎች የክስ መሰማት ሂዯት ከመጀመሩ በፉት በቀጥታ
ሇተከሳሽ

ማዴረስ

የፌርዴ

ሂዯቱን

ፌትሏዊነት

ሉያጓዴሌ፣

በምስክሮችና

በላልች

ማስረጃዎች ወይም በሕዝብ ጥቅም ሊይ ጉዲት ሇማዴረስ ይችሊሌ ብል ሇማመን በቂ
ምክንያት ካሇ እነዚህን ጉዲቶች ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ላልች የማስረጃ አገሊሇጽ ሥነሥርዓቶችን በመጠቀም ማስረጃዎችን መግሇጽ እንዲሇበት፤
(ሏ) በዏቃቤ ሕግ የሚገሇጸው ማስረጃ ተከሳሹ የቀረበበትን ማስረጃ የመመሌከት፣ የቀረበበትን
ምስክር የመጠየቅ፣ ራሱን ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ማስረጃን የማቅረብ ወይም የማስቀረብ
እንዱሁም ምስክሩ ቀርቦ እንዱሰየምሇት የመጠየቅ መብቱን ሇማስከበርና ሇማረጋገጥ
በሚያስችሌ ቅርፅና ይዘት መሆን እንዲሇበት፤ እና
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(መ)

ተከሳሽ

የክስ

መሠማት

ሂዯት

ከመጀመሩ

በፉት

ሇክሱ

መከሊከያ

መሠረት

የሚያዯርጋቸውን ማስረጃዎችንና የሕግ ዴንጋጌዎችን ሇዏቃቤ ሕግ በዝርዝር የመግሇጽ
ግዳታ እንዲሇበት፣ የሚለ ናቸው፡፡
4.5.3

ማስረጃን ማስታወቅ ወይም መግሇጽ ቀሪ ስሇሚሆኑባቸው ሌዩ ሁኔታዎች

ከሊይ በተራ ቁጥር 4.5.2 ሥር የተመሇከቱት ቢኖሩም ዏቃቤ ሕግ የመሠረተውን ክስ ሇማስረዲት
የሚጠቀምበት ካሌሆነ በስተቀር ዏቃቤ ሕጉ የሚከተለት ሌዩ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ማስረጃን
ሇተጠርጣሪ ወይም ሇተከሳሽ ማስታወቅ ወይም መግሇጽ የሇበትም፡፡
(ሀ) ማስረጃው ሉፇፀም የሚችሌ ወይም የተፇፀመ ወንጀሌን ሇማጥናት፣ ሇመከታተሌ፣ ሇመከሊከሌ
ወይም ሇመመርመር የሚውሌ ዘዳን፣ ቴክኒክን፣ የአሠራር ሥነ-ሥርዓቶችን ወይም የተግባር
መመሪያዎችን

የሚመሇከት

ከሆነ

እና

የማስረጃው

መገሇጽ

ሇወንጀለ

መፇፀም

ወይም

ሇተጠርጣሪዎቹ ከሕግ ማምሇጥ ምቹ ሁኔታዎችን የሚፇጥር ይሆናሌ ተብል ከታመነበት፤
(ሇ) በተጠርጣሪው ሊይ የሚመሠረተው ክስ ገና በዝግጅት ሊይ ያሇ ወይም የክስ መሰማት ሂዯት ገና
ያሌተጀመረ ከሆነ እና የማስረጃው መገሇጽ ክሱን ሉያሰናክሌ፣ የፌትሕ መጨናገፌን ሉያስከትሌ
ወይም የፌርዴ ሂዯቱን ነፃነትና ገሇሌተኝነት ሉያዛባ የሚችሌ ከሆነ፤
(ሏ) ማስረጃው በሕግ ጥበቃ ከሚዯረግሊቸው ሌዩ መብቶች ጋር የሚገናኝ ከሆነ እና የዚህ ሌዩ
መብት ተጠቃሚ ሰው መብቱን ሊሇመጠቀም በግሌጽ ያሊስታወቀ ከሆነ፤
(መ)

ማስረጃው

የሀገር

መከሊከያን፣

ፀጥታንና

ዯኅንነትን

ወይም

አሇም

ዓቀፌ

ግንኙነትን

የሚመሇከት ከሆነ እና አግባብነት ባሇው ሕግ መሠረት ምስጢር ተብል የተመዯበ ከሆነ፤
(ሠ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሇሕዝቡ በይፊ እንዱገሇጽ ከወሰነው በስተቀር ማስረጃው በማንኛውም
የምክር ቤቱ ወይም ሇምክር ቤቱ ውሣኔ በተሊከ ሠነዴ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ፤ እና
(ረ) ማስረጃው የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ወይም የፊይናንስ ዯህንነትን የሚመሇከት ከሆነ እና
አግባብነት ባሇው ሕግ መሠረት ምስጢር ተብል የተመዯበ ከሆነ የሚለ ናቸው፡፡
በዚህ ቁጥር በፉዯሌ ተራ “ሇ” ሥር የተመሇከተው ማስረጃ ያሇመግሇጽ ግዳታ የክስ መሰማት ሂዯቱ
ሲጀምር ቀሪ ይሆናሌ፡፡ በዚህም መሠረት ተጠርጣሪው ወይም ተከሳሹ ክስ መሰማት ሂዯቱ ከተጀመረ
በኋሊ ማስረጃውን የማግኘት መብት ይኖረዋሌ፡፡
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4.5.4

የጥፊተኝነት ዴርዴር እና ጥፊተኝነትን ስሇማመን
4.5.4.1 የጥፊተኝነት ዴርዴር ዓሊማና አካሔዴ

በወንጀሌ የተጠረጠሩ ሰዎች ዴርጊቱን አስቀዴመው ማመናቸው የሁለም የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ
አካሊት

ፌሊጏት

ከመሆኑም

በሊይ

የወንጀሌ

ፌትሕ

ሂዯቱን

የአፇፃፀም

ብቃት

ዯረጃ

ከፌ

እንዯሚያዯርግ ይታወቃሌ፡፡ በመሆኑም የጥፊተኝነት ዴርዴር ሥርዓት መኖር በመዯበኛው የክርክር
እና የክስ ሂዯት ወቅት የሚወጣውን ወጪና የሚባክነውን ጊዜ ይቀንሳሌ፤ እንዱሁም በወንጀሌ
ፌትሕ አካሊቱ ሊይ የሚፇጠረውን የወንጀሌ ክሶች ብዛትና የሥራ ጫና ሇመቀነስ ዓይነተኛ
አስተዋፅኦ የሚያበረክት ይሆናሌ፡፡ በተጨማሪም ዴርዴር የሚዯረግበት ጉዲይ በመዯበኛ የፌርዴ
ሂዯት ውስጥ በማሇፈ ምክንያት በተጎጅዎች፣ በምስክሮችና በተከሳሾች ሥነ ሌቦና ሊይ ሉዯርሱ
የሚችለ ጉዲቶችን ሇማስቀረት የሚያስችሌ ሲሆን በዴርዴሩ ሂዯት ተከሳሹ ሇፇፀመው ጥፊት በራሱ
ነፃ ፌቃዴ ኃሊፉነት የሚወስዴ ስሇሆነ ባዯረገው ዴርጊት ተፀፅቶ በመታረም ሇወዯፉቱ ሰሊማዊ ሆኖ
እንዱኖር ያስችሊሌ፡፡
4.5.4.2 የጥፊተኝነት ዴርዴር አሠራርን ሇመዘርጋት ሕጎችን ስሇማሻሻሌ
የወንጀሌ ሥነ ሥርዓት ሕግን ጨምሮ ላልች ተዛማጅ ሕጏች ጥፊተኝነትን ስሇማመን የሚዯረገውን
ዴርዴር በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ በግሌጽ ሇማካተትና አፇፃፀሙንም በአግባቡ ሇመምራት
በሚያስችሌ

መሌኩ

ተሻሽሇው

እንዱቀረፁ

የሚዯረግ

ከመሆኑም

በሊይ

ጠቅሊይ

ዏቃቤ

ሕግ

በተጠርጣሪው እና በዏቃቤ ሕግ መካከሌ የሚዯረገውን የጥፊተኝነት ዴርዴር ውጤታማና ፌትሏዊ
በሆነ መሌኩ ሇመምራት የሚያስችሌ ዝርዝር መመሪያ አዘጋጅቶ በሥራ ሊይ እንዱውሌ ያዯርጋሌ፡፡
በመሆኑም ከሊይ የተጠቀሱት ሕጎች እና መመሪያዎች የሚከተለትን ዋና ዋና ጉዲዮች ማካተት
ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) የዴርዴር ሂዯቱን የማካሔዴ እና ከዴርዴሩ የሚገኘውን ስምምነት ሥሌጣን ባሇው ፌርዴ
ቤት በማቅረብ ሕጋዊነቱ ተረጋግጦ እንዱፀዴቅ እና በስምምነቱ መሠረት ተፇፃሚ እንዱሆን
የማዴረግ ኃሊፉነት የዏቃቤ ሕግ እንዯሚሆን፤
(ሇ) ዏቃቤ ሕግ በማንኛውም ወንጀሌ የተጠረጠረ ሰው ሇፌርዴ ቤት አቅርቦ ሇማስቀጣት
የሚያስችሌ ማስረጃ መኖሩን ሲያረጋግጥ የተጠርጣሪው ጠበቃ ባሇበት ዴርዴር ማካሔዴ
እንዯሚችሌ እና ከዴርዴሩ የሚገኘው ማንኛውም ስምምነት በጽሐፌ ሇፌርዴ ቤት ቀርቦ
ካሌፀዯቀ በስተቀር ተፇፃሚ እንዯማይሆን፤

36

http://ethcriminalawnetwork.com
(ሏ) በዏቃቤ ሕግ እና በተጠርጣሪው መካከሌ የሚካሔዴ የጥፊተኝነት ዴርዴር በማንኛውም
ምክንያት ያሇስምምነት ቢቋረጥ ወይም በተካሔዯው ዴርዴር የተዯረሰው ስምምነት ሇፌርዴ
ቤት ቀርቦ በማንኛውም ምክንያት ተቀባይነት ቢያጣ በተካሔዯው ዴርዴር ምክንያት የተገኘ
ማንኛውም

ማስረጃ

ሇዴርዴሩ

ምክንያት

የሆነው

የወንጀሌ

ዴርጊት

የተፇፀመው

በተጠርጣሪው መሆኑን ሇማስረዲት በየትኛውም የፌርዴ ሂዯት ሊይ መቅረብ የማይችሌ
መሆኑን እና ከቀረበም በሕግ ተቀባይነት ሉኖረው እንዯማይገባ፤
(መ) በዏቃቤ ሕግ እና በተጠርጣሪ መካከሌ የሚዯረገው የጥፊተኝነት ዴርዴር በክስ ብዛት
ወይም በቅጣት መጠን ወይም በፌሬ ነገር ወይም በሦስቱም ሊይ ሉሆን እንዯሚችሌ የሚለ
ናቸው፡፡
4.5.4.3 ጥፊተኝነትን ስሇማመን
ተከሳሹ የቀረበበትን ክስ ተቀብል ዴርጊቱን መፇፀሙንና ጥፊተኝነቱን ካመነ ፌርዴ ቤቱ ወዱያውኑ
የጥፊተኝነትና የቅጣት ውሣኔ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ፌርዴ ቤቱ በተከሳሽ የእምነት ቃሌ ሊይ ብቻ
ተመሥርቶ

ውሣኔ

የሚያስፇሌገውን

መስጠት

ማስረጃ፣

ፌትሕ

ተከሳሽም

ያዛባሌ
የመከሊከያ

ብል

ካመነ

ማስረጃውን

ዏቃቤ

ሕግ

እንዱያቀርቡ

ክሱን
ሇማዘዝ

ሇማረጋገጥ
ይችሊሌ፡፡

በወንጀሌ ሕግ የተዯነገጉት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያቶች እንዯተጠበቁ ሆነው ፌርዴ ቤቱ የተከሳሹን
ጥፊት ማመን ከግንዛቤ በማስገባት የቅጣት ቅነሣ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ ከሊይ የተጠቀሱ ሁኔታዎች
በአግባቡ ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችሌ መሌኩ በመስኩ በሚወጡ ወይም የሚሻሻለ ሕጎች ውስጥ
መዯንገግ ይኖርባቸዋሌ፡፡
4.5.5

ክስን ስሇማንሣት ወይም ክርክርን ስሇማቋረጥ

ዏቃቤ ሕግ የመሠረተውን የወንጀሌ ክስ ክርክር መቀጠሌ የሕዝብን እና የመንግሥትን ጥቅም
አያስጠብቅም ብል ባመነ ጊዜ ሇፌርዴ ቤቱ በማስታወቅ ክሱን ማቋረጥ ይችሊሌ፡፡ ዏቃቤ ሕግ ክሱን
ያቋረጠበትን ምክንያት በጽሐፌ ዘርዝሮ ሇጠቅሊይ ዏቃቤ ሕጉ ወይም ሇበሊይ ዏቃቤ ሕግ ማሳወቅ
ይኖርበታሌ፡፡ በዏቃቤ ሕግ ውሣኔ የተነሣ ክስ በጊዜ ገዯቡ እና በሕጋዊ ምክንያት መቀጠሌ
የማይቻሌ ካሌሆነ በስተቀር ሇሕዝብ ጥቅም አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ የተቋረጠው የክስ ሂዯት እንዯገና
መቀጠሌ የሚችሌ ስሇመሆኑ አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ይዯነገጋሌ፡፡
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4.6 ከመዯበኛ የፌርዴ ሂዯት ውጭ ያለ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች

4.6.1

ጠቅሊሊ

የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱን ውጤታማ፣ ቀሌጣፊ እና ተዯራሽ ሇማዴረግ እንዱቻሌ በፖሉሲና በሕግ
ማዕቀፌ ውስጥ የአማራጭ መፌትሔ እርምጃ መርሆዎች ሉካተቱ ይገባሌ፡፡ ከምርመራ ጀምሮ
በየትኛውም የፌርዴ ሂዯት ሊይ ያሇን የወንጀሌ ጉዲይ በዏቃቤ ሕግ ወይም በተከሳሽ ጠያቂነት ወይም
በፌርዴ ቤቱ አነሣሽነት በመታየት ሊይ ያሇው ጉዲይ በአማራጭ ዘዳ እንዱፇታ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡
ተጠርጣሪን ጥፊተኛ ሉያሰኝ የሚችሌ ማስረጃ ቢኖርም ዏቃቤ ሕግ በተጠርጣሪና በግሌ ተበዲይ
መካከሌ የተፇጠረው የወንጀሌ ምክንያት በፌትሏብሔር እና በላልች ከፌርዴ ሂዯት ውጭ ባለ
አማራጭ ዘዳዎች ዘሊቂ መፌትሔ ያገኛሌ ብል ካመነ ክስ ሊይመሰርት ይችሊሌ፡፡
አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎችን በተመሇከተ በዚህ ፖሉሲ ውስጥ የተጠቀሱትን ሥርዓቶችና
አሠራሮችን

በወንጀሌ

በሚያስችሌ

አኳኋን

ፌትሕ

ሥርዓቱ

አግባብነት

ያሊቸው

ውስጥ

በማካተት

ሕጏችና

የሚፇሇገውን

ኘሮግራሞች

ውጤት

መሻሻሌ

ወይም

ሇማግኘት
መቀረጽ

ይኖርባቸዋሌ፡፡

4.6.2

አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች
4.6.2.1 መርህ

የአማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች ተግባራዊነት በሚከተለት መርሆዎች ሊይ ሉመሠረቱ እና
እነዚህንም እርምጃዎች ሇማስፇፀም በሚወጡ ወይም በሚሻሻለ ሕጎች ውስጥ ሉካተቱ ይገባሌ፡፡
እነዚህም፡(ሀ) የአማራጭ መፌትሔ ዓሊማ አንዴን የወንጀሌ ተጠርጣሪ በፌርዴ ቤት ከመክሰስ ይሌቅ
በራሱ ፇቃዴ ኃሊፉነት እንዱወስዴ በማዴረግ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎችን ተግባራዊ
ማዴረግ ነው፡፡ ይህም የግሌ ተበዲዩንና ወንጀሌ አዴራጊውን በማስታረቅ እንዱሁም
ተጠርጣሪው ሇግሌ ተበዲዩ ካሣ እንዱከፌሌ በማዴረግ ሉከናወን ይችሊሌ፡፡
(ሇ) አማራጭ መፌትሔ ተግባራዊ የሚዯረገው የወንጀለን ዓይነት፣ የተጠርጣሪውን ባሕርይ
እና የወንጀለ አፇፃፀም ከባቢያዊ ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት ሲሆን ከመዯበኛ የፌርዴ
ሂዯት ይሌቅ በአማራጭ መፌትሔ እርምጃዎች የሕዝብ ጥቅም የሚከበር መሆኑ ሲታመን
ነው፡፡ በአጠቃሊይ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች ተግባራዊ የሚሆኑት በወጣት ወንጀሌ
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አዴራጊዎች፣ ዯጋጋሚ ባሌሆኑ ተጠርጣሪዎች ወይም በቀሊሌ እሥራት የሚያስቀጡ
ወንጀልች በፇፀሙ ሰዎች ሊይ ይሆናሌ፡፡
4.6.2.2 የአማራጭ መፌትሔ እርምጃ መስፇርቶች
አማራጭ የመፌትሔ እርምጃ ተግባራዊ የሚዯረገው የሚከተለት መስፇርቶች በአንዴነት ሲሟለ
ብቻ ይሆናሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ተጠርጣሪውን ወይም ተከሳሹን ጥፊተኛ ሇማሰኘት የሚያስችሌ በቂ ማስረጃ መኖሩ
ሲረጋገጥ፤
(ሇ) ጉዲዩ በአማራጭ የመፌትሔ እርምጃ መታየቱ የሕዝብን ጥቅምና የተጎጂውን መብቶች
በተሻሇ የሚያስጠብቅ ከሆነ፤
(ሏ) ተጠርጣሪው ወይም ተከሳሹ ሁለም የወንጀለን መሠረታዊ ነገሮች በሙለ ፇቃደ
መፇፀሙን ሲያምን እና ዴርጊቱን በመፇፀሙም ከሌቡ መፀፀቱን በጽሐፌ ሲገሌፅ፤
(መ) ተጠርጣሪው ወይም ተከሳሹ የወንጀለን መሠረታዊ ነገሮች መፇፀሙን ከማመኑ በፉት
በቂ የሕግ ምክር ያገኘ ከሆነ፤ እና
(ሠ) ተጠርጣሪው ጉዲዩን ወዯ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃ እንዲይመራ ያሇመስማማት
መብት ያሇው መሆኑ የተነገረው ከሆነ፤ ነው፡፡
ከሊይ

ከተመሇከተው

በተጨማሪ

አማራጭ

የመፌትሔ

እርምጃ

ተግባራዊ

የማዴረግ

ውሣኔ

ከመሰጠቱ በፉት ተጠርጣሪው ስሇሚቀርብበት ክስና የማስረጃ ዝርዝር እንዱያገኝ መዯረግ አሇበት፡፡
4.6.2.3 አማራጭ የመፌትሔ እርምጃ ተፇፃሚ ስሇሚሆንበት ሁኔታዎች
ከሊይ በተራ ቁጥር 4.6.2.2 ሥር የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃ
ከዚህ ቀጥል በተዘረዘሩና በላልችም ተመሳሳይ ሁኔታዎች በአንደ ተግባራዊ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
እነዚህም፡(ሀ) ተጠርጣሪው ወይም ተከሳሹ ወጣት ወንጀሌ አዴራጊ ወይም ሴት ወይም አካሌ
ጉዲተኛ ወይም አረጋዊ ከሆነ፤
(ሇ) ጉዲዩ በመዯበኛ የፌርዴ ሂዯት ቢሰማ በተጎጅዎችና በምስክሮች ሊይ ከፌተኛ
አካሊዊና ሥነ ሌቦናዊ ጉዲት የሚያዯርስ ከሆነ፤
(ሏ) ተጠርጣሪው ወይም ተከሳሹ ወንጀለን በሚፇፅምበት ወይም በክስ መሰማት ጊዜ
ከፌተኛ አካሊዊ ወይም አዕምሯዊ ህመም ውስጥ ከሆነ፤ ወይም
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(መ) ተጠርጣሪው ወይም ተከሳሹ በተጎጅው ሊይ ሇዯረሰው በዯሌ ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ
ሇመክፇሌ ወይም የዯረሰውን ጥፊት ሇማስተካከሌ ዝግጁ፤ ከሆነ የሚለ ናቸው፡፡
በዚህ ተራ ቁጥር ሥር የተመሇከቱት እንዯተጠበቁ ሆነው ጉዲዩ የሚመሇከተው አካሌ ውሳኔ ሲወስን
እንዯነገሩ ሁኔታ በጉዲዩ ሊይ እውቀት ያሇው ባሇሙያ፣ በወንጀለ የተጎዲ ሰው ወይም ላልች ጉዲዩ
በቀጥታ የሚመሇከታቸው አካሊት ሉያማክር ይገባሌ፡፡

4.6.2.4 ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ስሇሚዘረጋው ሥርዓት
ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ በሚከተለት ዋና ዋና ሁኔታዎች ሊይ በመመሥረት ከመዯበኛው የፌርዴ ሂዯት
ወዯ አማራጭ መፌትሔ እርምጃ ተመርተው መፌትሔ ማግኘት የሚችለ ወይም የማይችለ
የወንጀሌ ጉዲዮች፣ ተጠርጣሪዎች ወይም ተከሳሾች የሚሇዩበትን ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡
(ሀ) የወንጀለ ክብዯት፣ ዓይነትና ባሕርይ፤
(ሇ) ወንጀለ የተፇፀመበት ሁኔታና ዘዳ፤
(ሏ) የተጠርጣሪው ወይም የተከሳሹ ባሕርይና የወንጀሌ ሪከርዴ፤
(መ) የተጠርጣሪው ወይም የተከሳሹ ዕዴሜና ማኅበራዊ ሁኔታ፤
(ሠ) በተጎጅው ሊይ የዯረሰው የጉዲት መጠንና ዓይነት፤
(ረ) የተጎጅው ፆታ፣ ዕዴሜ እና ላልች ማኅበራዊ ሁኔታዎች፤
(ሰ) ላልችም አግባብነት ያሊቸው ተመሳሳይ ሁኔታዎች፤
4.6.2.5 በዏቃቤ ሕግ ስሇሚወሰን አማራጭ የመፌትሔ እርምጃ
በዚህ ፖሉሲ መሠረት የጥፊተኝነት ዴርዴር የሚካሔዴበት ሁኔታ ቢኖርም አማራጭ የመፌትሔ
እርምጃዎች ዏቃቤ

ሕግ ተግባራዊ የሚያዯርገው ተፇፀመ

ከተባሇው

የወንጀሌ

ዴርጊት እና

ከተጠርጣሪው ባሕርይ አንፃር ሲመዘን በፌርዴ ቤት ክስ ከመመሥረት እና መዯበኛውን ቅጣት
ከመፇፀም ይሌቅ ላልች አማራጭ እርምጃዎችን መውሰዴ ተጠርጣሪው ከወንጀሌ ባሕርይው
እንዱሊቀቅ እና በኅብረተሰቡ ውስጥ በሰሊም እንዱኖር ያስችሊሌ ተብል ሲያምን ብቻ ነው፡፡ ዏቃቤ
ሕግ የተጠርጣሪውን አዯገኝነት እና የዯጋጋሚነት ሁኔታ፣ የወንጀለ በተዯራጁ ቡዴኖች፣ በጦር
መሣሪያ ወይም በኃይሌ የተፇፀመ አሇመሆኑ እንዱሁም ዴርጊቱ ከጾታ ጥቃት ጋር ተያያዥነት
የላሇው መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚከተለትን አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች
ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ እነዚህም፡40
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(ሀ) ተጠርጣሪው በራሱ ወይም በመንግሥት ወጭ ሕክምና እንዱከታተሌ፣ ሙያዊ ሥሌጠና
እንዱወስዴ የቀሇም፣ የሙያ ወይም የግብረገብ ትምህርት በሚሰጥበት ተቋም በመግባት
ትምህርቱን እንዱከታተሌ፤
(ሇ) የማስታረቅ ሥራ የሚሠሩ የመንግሥት ወይም የግሌ ተቋማትን በመጠቀም ከተበዲይ ጋር
እንዱታረቅ እና ካሣ እንዱከፌሌ ማዴረግ፤
(ሏ) ሇኅብረተሰቡ የተወሰነበትን ማኅበራዊ አገሌግልት እንዱሰጥ ማዴረግ፤
(መ) ሇተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ቦታ ብቻ እንዱቆይ ማዴረግ እና ላልችም ሉሆኑ ይችሊለ፡፡

4.7 በጠበቃ ስሇመወከሌና የተከሊካይ ጠበቆችን ሙያዊ ብቃትና ሥነ-ምግባር ስሇማጎሌበት
4.7.1 በጠበቃ ስሇመወከሌ
የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱን ውጤታማነት፣ ፌትሏዊነት፣ ቀሌጣፊነት፣ ተዯራሽነትና ሚዛናዊነት
ሇማረጋገጥ በወንጀሌ የተከሰሱ ሰዎች ራሳቸውን ከቀረበባቸው ክስ ሇመከሊከሌ በሚያስችሊቸው ዯረጃ
በጠበቃ መወከሊቸውን የማረጋገጥ ኃሊፉነት በዋናነት የመርማሪ አካሌ፣ የዏቃቤ ሕግ እና የፌርዴ
ቤት ይሆናሌ፡፡ በወንጀሌ የተከሰሱ ሰዎች ወይም ጠበቃቸው በማንኛውም የፌርዴ ሂዯት ከዏቃቤ
ሕግ በዕኩሌ ዯረጃ ጉዲያቸውን የማሰማት መብታቸው በሚረጋገጥበት መሌኩ የሥነ ሥርዓት ሕግ
ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ የሁለም የፌትሕ አካሊት ኃሊፉነት ሲሆን ጉዲያቸው
የሚታይበት ፌርዴ ቤት ወይም ችልት ይህንን መብት ከማስከበር አንፃር የጏሊ ሚና ሉጫወቱ
ይገባሌ፡፡
በመሆኑም ከሊይ የተጠቀሱት እንዯተጠበቁ ሆነው በመስኩ የሚወጡ ወይም የሚሻሻለ ሕጎች
የሚከለትን ዋና ዋና ጉዲዮች በሚያካትት መሌኩ መቀረጽ ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) ማንኛውም በወንጀሌ ዴርጊት ተጠርጥሮ የተያዘ ወይም የታሰረ ሰው ከተያዘበት ወይም
ከታሰረበት ጊዜ ጀምሮ በማንኛውም የፌርዴ ሂዯት ወቅት እሱ ከመረጠው አማካሪ
ምክርና ዴጋፌ የማግኘት ወይም ከተመሠረተበት ክስ ራሱን ሇመከሊከሌ በመረጠው
ጠበቃ የመወከሌ መብቱ የተጠበቀሇት መሆኑን፤
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(ሇ) በወንጀሌ የተከሰሱ ሰዎች ከተመሠረተባቸው ክስ ራሳቸውን ሇመከሊከሌ ጠበቃ ሇማቆም
የገንዘብ አቅም የላሊቸው መሆኑ ከተረጋገጠ እና በዚህም ምክንያት ፌትሕ የሚዛባ
መሆኑ ከታመነ ከመንግሥት ጠበቃ የማግኘት መብት ያሊቸው መሆኑ፤
(ሏ) ማንኛውም የሕግ አስከባሪ አካሌ ወንጀሌ ፇፅመዋሌ በሚሌ ምክንያት ሰዎችን
በሚይዝበት

ወይም

በሚያስርበት

ጊዜ

ተጠርጣሪዎቹ

ጠበቃ

የማግኘት

መብት

እንዲሊቸው በሚገባቸው ቋንቋ የማስረዲት እና ጠበቃ በቀሊለ ሇማግኘት እንዱችለ
ሁኔታዎችን የማመቻቸት ግዳታ እንዲሇበት፤
(መ) በከባዴ የወንጀሌ ዴርጊት ወይም በሰብዓዊ መብት መጣስ ምክንያት ጉዲት የዯረሰባቸው
ሰዎች ካሣ ሇማግኘት በፌርዴ ቤት በሚያዯርጉት ክርክር ጠበቃ ወክሇው ሇመከራከር
አቅም የላሊቸው መሆኑ ከተረጋገጠና በዚህም የፌትሕ መጓዯሌ የሚከተሌ መሆኑ
ከታመነ መንግሥት ጠበቃ የሚያቆምሊቸው መሆኑን ያካተቱ ናቸው፡፡
በዚህ ተራ ቁጥር ሥር የተመሇከተው እንዯተጠበቀ ሆኖ ጠበቃ ሇማቆም አቅም የላሊቸውን
ተጠርጣሪዎች ወይም ተከሳሾች ጠበቃ እንዱያገኙ ሇማስቻሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ የሕግ ባሇሙያዎች፣
ጠበቆች ወይም የጠበቆች ማኀበር ነፃ የሕግ አገሌግልት የሚሰጡበትን ሥርዓት የመዘርጋት ኃሊፉነት
አሇበት፡፡
4.7.2 የተከሊካይ ጠበቆች ሙያን ስሇማጎሌበት
የተከሳሾችን መብት ሇማስከበር እና በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ ተከሳሾች በበቂ ሁኔታ
መወከሊቸውን ሇማረጋገጥ ይቻሌ ዘንዴ ነፃና ገሇሌተኛ የሆነ የተከሊካይ ጠበቆች ተቋም ሉኖር
ይገባሌ፡፡ የሕግ ሙያን ሇማጠናከር ሲባሌ ከሕግ ትምህርት ቤትና ላልች ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው
አካሊት ጋር በመተባበር የተሇያዩ እርምጃዎችን ሇመውሰዴ የሚያስችለ አሠራሮች ሉፇጠሩ ይገባሌ፡፡
4.8 የይግባኝ ሥርዓትን ስሇማጠናከርና የካሣ ክፌያ
4.8.1 የይግባኝ ሥርዓትን ስሇማጠናከር
በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ያሇውን የይግባኝ ሥርዓት ሇማጠናከር የሚያስችለ ሌዩ ሌዩ የአሠራር
ሥርዓቶች ተግባራዊ ይዯረጋለ፡፡ የይግባኝ አቀራረብ ሥርዓት በሚከተለት ዋና ዋና ነጥቦች ሊይ
ይመሠረታሌ፡፡
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4.8.1.1 ስሇይግባኝ
ማንኛውም ሰው በወንጀሌ በተከሰሰበት ጉዲይ ሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው ትዕዛዝ ወይም ፌርዴ የሕግ
ወይም የፌሬ ነገር ስህተት አሇው ብል ካመነ ቅሬታውን በሕግ ተሇይቶ በተቀመጠው የጊዜ ገዯብ
ውስጥ ጉዲዩን በይግባኝ ሇማየት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ ቤት በጽሐፌ የማቅረብ መብት አሇው፡፡
ዏቃቤ ሕግ ፌርዴ ቤት በሚሰጠው ትዕዛዝ ወይም ፌርዴ ሊይ ይግባኝ የሚጠይቀው የተሰጠው
ትዕዛዝ ወይም ውሣኔ የሕግ ወይም የፌሬ ነገር ስህተት ካሇው እና በጉዲዩ ሊይ ይግባኝ ባይቀርብበት
የሕዝብ ጥቅም የሚጏዲ መሆኑን ካመነ ብቻ ነው፡፡ ከሊይ የተጠቀሱ ሁኔታዎች በአግባቡ ተግባራዊ
ሇማዴረግ በሚያስችሌ መሌኩ በመስኩ በሚወጡ ወይም በሚሻሻለ ሕጎች ውስጥ መዯንገግ
ይኖርባቸዋሌ፡፡
4.8.1.2 ስሇሰበር
ዏቃቤ ሕግ ወይም ተከሳሽ ተካፊይ በሆኑበት የወንጀሌ ክርክር ሊይ ፌርዴ ቤት የሰጠው የመጨረሻ
ውሣኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት አሇው ብል ካመነ ጉዲዩን በሰበር ሇማየት ሥሌጣን ሊሇው ፌርዴ
ቤት ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
4.8.1.3 የመጨረሻ ውሣኔን እንዯገና ስሇማየት
ፌርዴ ቤት በሰጠው የመጨረሻ ውሣኔ ጥፊተኛ የተባሇ ሰው ከውሣኔው በኋሊ ጥፊተኛ አሇመሆኑን
የሚያረጋግጥ በቂ ማስረጃ ከተገኘ በዏቃቤ ሕግ ወይም በተከሳሹ አቤቱታ አቅራቢነት ጉዲዩ
የመጨረሻ ውሣኔ በሰጠው ፌርዴ ቤት እንዯገና ታይቶ ተከሳሹ ከወንጀሌ ነፃ ሉዯረግ የሚችሌበት
ሥርዓት በተዛማጅ ሕጎች ውስጥ በግሌጽ እንዱሰፌር ይዯረጋሌ፡፡
4.8.2 የካሣ ክፌያ
በፌርዴ ቤት የመጨረሻ ውሣኔ ጥፊተኛ ተብሇው የታሠሩ ወይም በሞት የተቀጡ ወይም በገንዘብ
መቀጮ

የተቀጡ

ሰዎች

የተቀጡበትን

የወንጀሌ

ዴርጊት

አሇመፇፀማቸው

ወይም

ጥፊተኛ

አሇመሆናቸው የመጨረሻ ውሳኔን እንዯገና በማየት ሥነ ሥርዓት መሠረት በፌርዴ ቤት ከተረጋገጠ
ቅጣቱን ባስከተሇው ውሣኔ ምክንያት ሇዯረሰባቸው የሞራሌና የንብረት ጉዲት ሇተጎጅው ወይም
ሇወራሾቹ ወይም ሇትዲር ጓዲኛው ከዯረሰበባቸው ጉዲት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ካሣ ከመንግሥት
የማግኘት መብት የሚኖራቸው ስሇመሆኑ አግባብነት ባሊቸው ሕጎች ውስጥ ይዯነገጋሌ፡፡
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4.9 የኮምፒውተርና የኢንተርኔት ወንጀልች
የኮምፒውተርና የኢንተርኔት አገሌግልት የሰው ሌጅ የግንኙነትና የመረጃ ሌውውጥ ዘዳዎች
በቦታና በጊዜ ሳይገዯቡ እጅግ በጣም ቀሊሌ፣ ፇጣንና ምቹ በሆነ መሌኩ እንዱያከናውኑ በማዴረግ
ንግዴ፣ ሳይንስ፣ ትምህርት፣ ባህሌ እና ቋንቋ እንዱሁም ላልች የሰው ሌጅ ቁሳዊና መንፇሳዊ
ሀብቶች እንዱያዴጉና እንዱበሇፅጉ በማዴረግ ሇአጠቃሊይ የሰው ሌጆች ኑሮ መሻሻሌ እያበረከተ
ያሇው አስተዋፅኦ እጅግ በጣም ከፌተኛ ነው፡፡ ይሁንና በቀሊሌ ወጭና ዴካም፣ አጭር በሆነ ጊዜ
ውስጥ ዝግጅት በማዴረግ በየትኛውም ጊዜና የዓሇማችን ክፌሌ በመሆን የኮምፒውተር ወይም
የኢንተርኔት አገሌግልት የሚጠቀም ተቋም ወይም ግሇሰብ ሊይ ከባዴ ጉዲት ሉያዯርሱ እና የሀገርን
ብሔራዊ ዯህንነት ሇከፌተኛ አዯጋ ሉያጋሌጡ የሚችለትን ጨምሮ ላልች በርካታ ነባርና አዲዱስ
ወንጀልችን ሇመፇፀም ፌሊጎት ያሊቸው ሰዎችን ሇማገሌገሌ የሚችሌ አዯገኛ መሣሪያም ሉሆን
ይችሊሌ፡፡
በመሆኑም

የኮምፒውተርና

የኢንተርኔት

አገሌግልትን

በተመሇከተ

በአንዴ

በኩሌ

ሕዝብና

መንግሥት ከአገሌግልቱ ማግኘት የሚችለትን ጥቅሞች በተቻሇ መጠን ያሇምንም እንከን ማግኘት
የሚችለበትን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ወንጀሇኞች አገሌግልቱን እንዯመሣሪያ በመጠቀም በሕዝቡ
ሰሊምና ዯህንነት ሊይ ጉዲት እንዲያዯርሱ አስቀዴሞ መከሊከሌ የሚቻሌበት እና ጉዲቱን አዴርሰው
በተገኙት ሊይ ተመጣጣኝ ቅጣት ሉያገኙ የሚችለበት ከአሇማችን ተጨባጭ እውነታ ጋር አብሮ
መራመዴ የሚችሌ ዘመናዊና ውጤታማ የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት መገንባት የግዴ ይሊሌ፡፡
ስሇዚህ ከኮምፒውተርና ከኢንተርኔት ወንጀልች አኳያ የታሰበውን ዓይነት የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት
ሇመገንባት የሚከተለት ዋና ዋና እርምጃዎች መወሰዴ አሇባቸው፡፡ እነዚህም፡(ሀ)

ሀገር

አቀፌ

የወንጀሌ

መከሊከሌ

ስትራቴጅ

ሲቀረጽ

ከሀገር

ውስጥም

ሆነ

ከውጭ

የሚመነጩትን የኮምፒውተርና የኢንተርኔት ወንጀልች መንስዔዎችና መከሊከያ ዘዳዎች
በግሌጽና በዝርዝር ማመሊከት ይኖርበታሌ፡፡
(ሇ) ኮምፒውተር ወይም ኢንተርኔት የሚጠቀሙ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያሌሆኑ አካሊት
ከሥራቸው

ጋር

አንዲይፇፀምባቸው

በተያያዘ
ሇመከሊከሌ፣

የሚይዟቸው

ማስረጃዎችና

ከተፇፀመባቸውም

ፇፃሚውን

ዲታዎች
አካሌ

ሊይ

ወንጀሌ

በቀሊለ

ሇመሇየት

በሚያስችሌ መሌኩ እንዱዯራጁ የሚያስገዴዶቸው ተገቢ ሕጎች ተቀርፀው በሥራ ሊይ መዋሌ
አሇባቸው፡፡
(ሏ) የኮምፒውተርና

የኢንተርኔት ወንጀልች

አሇም አቀፌ ባሕርይ ያሊቸው

በአብዛኛውም

የሚፇፀሙት ከውጭ ሀገር በሚገኙ ሰዎች ሆኖ በረቀቀና በተወሳሰበ አኳኋን ከፌተኛ ጉዲት
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ሇማዴረስ የሚፇፀሙና በተሇመዯውና በመዯበኛው የወንጀሌ ምርመራና የክስ አሠራር
ተጠርጣሪዎችን ሇፌርዴ ቤት አቅርቦ ማስቀጣት አስቸጋሪ መሆኑንና ላልችም የወንጀልቹን
ሌዩ ባሕርያት ባገናዘበ መሌኩ የወንጀሌና በመስኩ የሚወጡ ላልች ሕጎች መሻሻሌና መቀረፅ
ይኖርባቸዋሌ፡፡
(መ) የኮምፒውተርና የኢንተርኔት ወንጀልችን በተመሇከተ የሚኖረን የዓሇም አቀፌ ትብብር
የሚመራበት ግሌጽና ዝርዝር ሥርዓት በሚመሇከታቸው አካሊት ተቀርፆ ተግባራዊ መዯረግ
ይኖርበታሌ፡፡
(ሠ) እነዚህን ወንጀልች ሇመከሊከሌ፣ ሇመመርመር እና ሇመክሰስ ሥሌጣን የተሰጣቸው አካሊት
የተጣሇባቸውን ኃሊፉነት በአግባቡ ሇመወጣት የሚያስችሊቸውን አቅም የመገንባት፣ ምቹ
የአዯረጃጀት እና የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት ተግባራዊ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡
4.10

የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱን አፇፃፀም ስሇመከታተሌ

የፌትሕ አካሊት ከወንጀሌ ፌትሕ አስተዲዯር ጋር የተያያዙ መረጃዎችን የማሰባሰብ፣ የመተንተን እና
የማሰራጨት

ግዳታ

እንዱሁም

ሇሥራቸው

ቅሌጥፌና፣

ውጤታማነት

እንዱሁም

ግሌጽነት

ተጠያቂነት አስፇሊጊ የሆነ የመረጃ ቴክኖልጂ ተግባራዊ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የወንጀሌ ፌትሕ
አስተዲዯር መረጃ ማዕከሌ እንዯአስፇሊጊነቱ በክሌሌ እና በፋዳራሌ ዯረጃ የሚመሠረት መሆኑ
እንዯተጠበቀ ሆኖ ሀገር አቀፌ የወንጀሌ መረጃ ማዕከሌ በፌትሕ ሚኒስቴር ሥር ይቋቋማሌ፡፡
ሁለም የፌትሕ አካሊት ቁሌፌ የሆኑ የአፇፃፀም መሇኪያዎችን በሥራ ሊይ እንዱያውለ የሚያስችለ
እና ሇክትትሌ የሚረደ የመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዳዎች ተግባራዊ ያዯርጋለ፡፡

4.11

በፋዳራሌና በክሌሌ የፌትሕ አካሊት መካከሌ ስሇሚኖር የሥራ ትብብር እና ግንኙነት

የፋዳራሌና የየክሌለ የፌትሕ ተቋማት የፌትሕ አስተዲዯሩን አስመሌክቶ የሚዘጋጁ ዕቅድችን በጋራ
የማቀዴና የመገምገም እንዱሁም እንዯመሠረተ ሌማት ያለ ላልች የጋራ ሥራዎችን አብሮ
የመሥራት ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ወንጀሌን በመከሊከሌ፤ የወንጀሌ

ሕጎችንና

የወንጀሌ ፌትሕ ፖሉሲን በማስፇፀምና በማፇፀም ዙሪያ የእነዚህ ተቋማት የጏንዮሽና የቀጥታ
የግንኙነት ሥርዓት በመስኩ በሚወጡ ሕጎች ይወሰናሌ፡፡
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ክፌሌ አምስት
የወንጀሌ ቅጣት አፇፃፀም ፌትሏዊነትና ውጤታማነትን ስሇማሻሻሌ
5.1 የቅጣት አወሣሠን መመሪያ ይዘት
የቅጣት አወሣሠን መመሪያ ዜጏች ስሇቅጣት ዓሊማ እንዱሁም ቅጣቱ በእያንዲንደ የወንጀሌ ጉዲይ
እንዳት ተግባራዊ እንዯሚዯረግ ግሌጽ ግንዛቤ እንዱኖራቸው ከማዴረጉም በተጨማሪ ቅጣቱ በማን
እንዯሚወሰን፣ የሚወሰንበት የጊዜ ገዯብ፣ ቅጣቱን ሇመወሰን የሚያስፇሌጉ መረጃዎች እና የቅጣት
ውሣኔ በሚሰጥበት ጊዜ ሉከበሩ የሚገባቸው መርሆዎችን የሚያመሊክት ነው፡፡ የቅጣት ውሣኔ
በሚሰጥበት ጊዜ ከወንጀለና ከወንጀሇኛው ባሕርይ ጋር የሚገናኙ የቅጣት ማክበጃና ማቅሇያ
ምክንያቶች ከግምት ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ በዚህም ረገዴ በቅጣት አወሣሠን መመሪያ
ውስጥ ቅጣትን ሉያከብደ ወይም ሉያቀለ የሚችለ ምክንያቶች በግሌጽ መቀመጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡
በተጨማሪም ዏቃቤ ሕግ አስፇሊጊ ነው ብል ካመነ ቅጣትን የሚያከብደ ምክንያቶች መኖራቸውን
የሚያረጋግጥበት ሥርዓት በሚዘጋጀው የቅጣት አወሣሠን መመሪያ ውስጥ በግሌጽና በዝርዝር
መካተት ይኖርበታሌ፡፡
የቅጣት አወሣሠን መመሪያ የወንጀሌ አዴራጊውን ባሕርይ፣ የተፇፀመውን ወንጀሌ ሁኔታ ከግምት
በማስገባት ሉወሰን የሚችሇውን የቅጣት ዓይነት እና ወንጀሇኛውን በመቅጣት ሉገኝ የሚችሇውን
ጥቅም መግሇፅ ይኖርበታሌ፡፡ ይህም የሚከተለትን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡
(ሀ) ወንጀሌ አዴራጊዎችንና የወንጀሌ ባሕርያቶችን ማውገዝ፤
(ሇ) ወንጀሌ ፇፃሚዎቹ ተቀጥተው ላሊ ወንጀሌ ከመፇፀም እንዱቆጠቡና ሇላልችም ማስተማሪያ
እንዱሆኑ ማዴረግ፤
(ሏ) ወንጀሌ ፇፃሚዎችን አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ ከኅብረተሰቡ በእሥር እንዱገሇለ ማዴረግ፤
(መ) የወንጀሌ ባሕርያትን በመንቀፌ ተኃዴሶ እንዱያዯርጉ በማዴረግ እና በማስተማር ወዯፉት
ሇሚፇፅሟቸው ዴርጊቶች የኃሊፉነት ስሜት እንዱኖራቸው ማዴረግ፤
(ሠ) በወንጀሌ ዴርጊት ምክንያት ጉዲት ሇዯረሰባቸው ግሇሰቦች ካሣ እንዱከፇሌ ወይም
ኅብረተሰቡ አገሌግልት እንዱሰጥ ማዴረግ የሚለ ናቸው፡፡
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5.2 የቅጣት አወሣሠን መመሪያ ስሇማዘጋጀት
የፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ከቁሌፌ ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመመካከር የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ
የሚሰጡ ቅጣቶች የሚመሠረቱባቸው መርሆዎችንና መስፇርቶችን የያዘ በፌትሏዊነት፣ በግሌጽነት
እና በውሳኔ ተገማችነት ሊይ የተመሠረተ የቅጣት አወሳሰን መመሪያ አዘጋጅቶ በሥራ ሊይ
እንዱውሌ የማዴረግ ኃሊፉነት ይኖርበታሌ፡፡
5.3 ቅጣትንና ላልች እርምጃዎችን ስሇማስፇፀም
ቅጣትንና ላልች እርምጃዎችን የማስፇፀም ዓሊማ በወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ የሚወሰደ የተሇያዩ
ውሣኔዎችን ፌትሏዊ፣ ግሌጽና ተገማች በሆነ አሠራር በማስፇፀም ቅጣቱ የሚፇፀምበት ሰው
ታርሞ አምራች ዜጋ እንዱሆንና ከኅብረተሰቡ ጋር ተቀሊቅል ሰሊማዊ ኑሮ እንዱኖር በማስቻሌ
የመንግሥት፣

የሕዝቦች

እና

የነዋሪዎች

ሰሊም፣

ዯህንነት፣

መብትና

ጥቅም

እንዱጠበቅና

እንዱረጋገጥ ማስቻሌ ነው፡፡ በመሆኑም የሚፇፀሙ ቅጣቶችና ላልች የእርምት እርምጃዎች ይህንን
ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ የሚረደ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ የሚከተለት አቅጣጫዎች ተግባራዊ
ይዯርጋለ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) የማረሚያ ቤቶች አስተዲዯር ታራሚዎች ሰብዓዊ ክብራቸው በተጠበቀ አያያዝ ታርመውና
አምራች ዜጋ ሆነው ከኅብረተሰቡ ጋር የሚቀሊቀለበትን ስትራቴጂዎችና ኘሮግራሞች
የሚመሇከታቸውን የመንግሥት አካሊት፣ ማኅበራትንና በጎ አዴራጎት ዴርጅቶችን፣ የግለን
ሴክተር እና ማኅበረሰቡን በማሣተፌ የመንዯፌና የመተግበር ኃሊፉነት አሇበት፡፡
(ሇ) የማረሚያ ቤቶች አስተዲዯር የታራሚዎችን ቁጥር ሇመቀነስ እንዱቻሌ ከእሥር ውጭ ያለ
ላልች

አማራጮችን

በሥራ

ሊይ

ሇማዋሌ

የሚያስችሎቸውን

መንገድች

ጉዲዩ

ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመሆን የማጥናትና በጥናት የተገኙ ውጤቶችንም ተግባራዊ
የማዴረግ ኃሊፉነት ይኖርባቸዋሌ፡፡
(ሏ) ማረሚያ ቤቶች ታራሚዎችን በተፇሇገው መሌኩ ሇማረም የሚያስችሊቸውን ተቋማዊ
አቅም መገንባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ በመሆኑም እንዯ የታራሚዎች አያያዝ፣ የምርምርና ጥናት
ዘዳዎች፣ የዘመናዊ ቴክኖልጂ አጠቃቀም፣ ታራሚዎችን ሇማረም የሚውለ ሥርዓተ
ትምህርት ዝግጅቶችና በመሳሰለ ጉዲዮች ዙሪያ በአግባቡ የተጠና ኘሮግራም በማውጣት
ተቋማዊ አቅማቸውን ማሳዯግ ይኖርባቸዋሌ፡፡
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(መ) በታራሚዎች ሊይ የተሊሇፈ የቅጣት ወይም አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች የተፇሇገውን
ውጤት ማስገኘታቸውን በማረሚያ ቤቶች፣ በፌትሕ ሚኒስቴር፣ በፌርዴ ቤቶችና ይህንን
ተግባር ሇማከናወን በሚቋቋሙ አካሊት የጋራ ኘሮግራም ክትትሌ ይዯረግበታሌ፡፡
(ሠ) ታራሚዎች በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በሚያሳዩት የባሕርይ ሇውጥ፣ የአምራችነት
ጥረት፣ መሌካም ሥነ ምግባርና በመሳሰለት ላልች ሥራዎች የአመክሮና የይቅርታ
ተጠቃሚ የሚሆኑበት በእኩሌነትና በግሌጽነት ሊይ የተመሠረተ ሥርዓት ይዘረጋሌ፡፡

ክፌሌ ስዴስት
በጋራ መብቶች ሊይ የሚፇፀሙ ጥቃቶችን የወንጀሌ ዴርጊት ስሇማዴረግ እና
ሇላልች ሇወንጀሌ ጥቃት ተጋሊጭ ሇሆኑ የኀብረተሰብ ክፌልች ስሇሚዯረግ
የተሇየ አያያዝ

6.1 በጋራ መብቶች ሊይ የሚፇፀሙ ጥቃቶችን ወይም ጉዲቶችን የወንጀሌ ዴርጊት ስሇማዴረግ
በሕገ መንግሥቱ ዕውቅና ካገኙትና ከፌተኛ ጥበቃ ከተዯረገሊቸው መብቶች መካከሌ የብሔሮች፣
የብሔረሰቦችና የሕዝቦች መብት በዋናነት ከሚጠቀሱት አንደ ነው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ ሕገመንግሥቱ ሇኃይማኖትና ሇዕምነት እንዱሁም ሇቋንቋና ሇላልች የማንነት መገሇጫ ሇሆኑ መብቶች
ዕውቅና የሚሰጥና ጥበቃ የሚያዯርግ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በተጨማሪም ማንም ሰው በብሔሩ፣
በብሔረሰቡ፣ በሕዝቡ፣ በዘሩ፣ በቋንቋው፣ በኃይማኖቱ፣ በማኅበራዊ አመጣጡ እና በመሳሰለት
ምክንያቶች ምንም ሌዩነት ሳይዯረግበት በሕግ ፉት እኩሌ እንዯሆነ እና በእኩሌነትም ተጨባጭ
የሕግ ዋስትና እንዯሚያገኝ በሕገ መንግሥቱ ውስጥ በግሌጽ ተዯንግጎ ይገኛሌ፡፡
ከዚህም በመነሳት ማንኛውም ሕዝብ ወይም ማኅበረሰብ እንዱሁም የሕዝቡ ወይም የማኅበረሰቡ
አባሌ በሕገ መንግሥቱ ዕውቅና እና ጥበቃ ካገኙ መብቶቹ ሙለ በሙለ ተጠቃሚ እንዱሆንና
መብቶቹ መከበራቸውን ሇማረጋገጥ እንዱችሌ በመንግሥት ሉከናወኑ የሚገቡ ዘርፇ ብዙ ሥራዎች
መኖራቸው የሚታወቅ ነው፡፡ በመንግሥት መከናወን ከሚገቡ ከእነዚህ ሥራዎች መካከሌ በእነዚህ
መብቶች ወይም ሇአንዴ ሕዝብ ወይም ማኅበረሰብ ከሚኖረው ጥሊቻ በመነሳት በዚህ ሕዝብ ወይም
ማኅበረሰብ አባሊት ሊይ የሚፇፀሙ የተሇያዩ ጥቃቶች ወይም ጉዲቶች በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ
የወንጀሌ ዴርጊቶች ሆነው የዴርጊቱ ፇፃሚዎች መቀጣት መቻሊቸውን የማረጋገጥ ሥራ አንደና
መሠረታዊ ነው፡፡
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በማንኛውም ሕዝብ ወይም ማኅበረሰብ መብቶች ወይም ሇአንዴ ሕዝብ ወይም ማኅበረሰብ ከሚኖረው
ጥሊቻ በመነሳት በዚህ ሕዝብ ወይም ማኅበረሰብ አባሊት ሊይ የሚፇፀሙ ጥቃቶች ወይም ወንጀልች
ከማንኛውም የወንጀሌ ዴርጊት የበሇጠ ሉተካ ወይም ሉካስ የማይችሌ ጉዲቶችን በመንግሥት፣
በሕዝብ ወይም ማኅበረሰብ እንዱሁም ግሇሰቦችና ነዋሪዎች ሊይ የሚያዯርሱ መሆናቸው የሚታወቅ
ነው፡፡
በመሆኑም የወንጀሌ ሕጉን ጨምሮ ተዛማጅ በሆኑ ሕጎችና በላልች የአሠራር ሥርዓቶች ውስጥ
የሚከተለት ዋና ዋና ጉዲዮች በዝርዝር መካተት ይኖርባቸዋሌ፡፡ እነዚህም፡(ሀ) የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ወይም የማንኛውም የኃይማኖት፣ የቋንቋ
ወይም ተሇይተው የሚታወቁ የማንኛውም አናሳ ማኅበረሰብ መሌካም ስም፣ ታሪክ፣ ባህሌ፣
ቋንቋ፣

እምነት

ሇማንቋሸሽ፣

ወይም

የማይጠቅም

ማንኛውም
ወይም

የማንነት

ከላሊ

ያነሰ

መገሇጫ

የሆነው

አዴርጎ

ሇማቅረብ፣

ዕሴት

ሇማጥፊት፣

እንዱናቁ

ወይም

እንዱጠለ ሇማዴረግ በማንነታቸውና በራሳቸው እንዱያፌሩ ወይም እንዲያምኑ ሇማዴረግና
ላልች በተመሳሳይ የሚፇፀሙ ዴርጊቶች የወንጀሌ ዴርጊት መሆናቸውን፤
(ሇ) ሇአንዴ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዝብ፣ ወይም ማንኛውም የኃይማኖት፣ የቋንቋ ወይም
ተሇይቶ ሇሚታወቅ ማንኛውም አናሳ ማኅበረሰብ ከሚኖረው ጥሊቻ በመነሳት በዚሁ
ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዝብ፣ ወይም ማኅበረሰብ አባሌ ሊይ የሚፇፀም ወንጀሌ ከተፇፀመው
ወንጀሌ በተጨማሪ ላሊ የወንጀሌ ዴርጊት እንዯሚሆንና ይህም የጥሊቻ ወንጀሌ በመሆኑ
የራሱ የወንጀሌ ቅጣት ያሇው እንዯሚሆን፤ እና
(ሏ) በዚህ ቁጥር በፉዯሌ ተራ “ሀ” እና “ሇ” ሥር የተመሇከቱትን ዴርጊቶች የፇፀመ ማንኛውም
ሰው በሚወሰንበት የወንጀሌ ቅጣት በተጨማሪ በፌትሏብሔር ኃሊፉነት ሉጠየቅ የሚችሌ
መሆኑን፤ የሚለ ናቸው፡፡
6.2 በወንጀሌ ጉዲት የዯረሰባቸውን ሰዎች መብት ስሇማስከበር
በወንጀሌ ዴርጊት ጉዲት የዯረሰባቸውን ሰዎች መብት በአግባቡ ማስከበር እንዱቻሌ የተፇፀመው
የወንጀሌ ዓይነት ወይም የተጏጂውን ግሊዊ ሁኔታ መሠረት ያዯረገ እና ሇሌዩ ፌሊጏቶቻቸውም
ተገቢውን ምሊሽ በመስጠት ሊይ ያተኮረ አሠራር በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ እንዱዘረጋ
ይዯረጋሌ፡፡ ሕፃናትን ጨምሮ ላልች በሁኔታቸው በወንጀሌ ዴርጊት ሇሚዯርስ ጉዲት ይበሌጥ
ተጋሊጭ ሇሆኑ ሰዎች ተገቢውን ጥበቃ እና ዴጋፌ ሇማዴረግ የሚያስችለ ሌዩ የጥንቃቄ
እርምጃዎች ይወሰዲለ፡፡ በወንጀሌ ዴርጊት ጉዲት የዯረሰባቸው ሰዎች ሇዯረሰው ጉዲት በፌርዴ ቤት
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ወይም በላልች አማራጭ ዘዳዎች የካሣ ጥያቄ በማቅረብ ተገቢውን ካሣ በአፊጣኝ እንዱያገኙ
ማዴረግ የሚያስችሌ አመቺ የሆነ የአሠራር ሥርዓት ሉዘረጋ ይገባሌ፡፡ የወንጀሌ ተጏጂዎች
በተፇፀመባቸው የወንጀሌ ዴርጊት ሣቢያ ከዯረሰባቸው ሥነ-ሌቦናዊ ቀውስ እና ካጋጠማቸው
ላልችም ተያያዥ ችግሮች በአግባቡ እንዱሊቀቁ ተገቢ የሆነ ዴጋፌ እና የምክር አገሌግልት
የሚያገኙበት ሥርዓት መዘርጋት ይኖርበታሌ፡፡

6.2.1

የተጏጂዎች በወንጀሌ ምርመራ፣ ክስ እና የፌርዴ ሂዯት ተሳትፍ የማዴረግና መረጃ
የማግኘት መብት

በወንጀሌ ጉዲት የዯረሰበት ማንኛውም ሰው በጉዲዩ ሊይ በሚዯረገው የምርመራ፣ የክስ አቀራረብ እና
የፌርዴ ሂዯት ውስጥ ተሣትፍ የማዴረግ እንዱሁም ጉዲዩ የዯረሰበትን ዯረጃ በቅርብ የመከታተሌ
እና ስሇሚሰጡት ውሣኔዎች ተገቢውን መረጃ የማግኘት እንዱሁም የዯረሰበትን የጉዲት መጠን፣
ዕዴሜውን፣ ችልታውን እና የማኀበራዊ ኑሮ መሠረቱን ባገናዘበ መሌኩ በክብርና በርህራሄ
የመያዝ መብት አሇው፡፡
በወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ውስጥ በወንጀሌ ጉዲት የዯረሰባቸውን ሰዎች መብትና ፌሊጏት ከማስከበር
አኳያ ውጤታማ ሥራ መሥራት እንዱቻሌ የሚከተለት መሠረታዊ ነገሮች እንዱሟለ ይዯረጋሌ፡፡
እነዚህም፡(ሀ) የወንጀሌ እና የሥነ ሥርዓት ሕጏች የሁለንም የወንጀሌ ተጏጂዎች መብት ማስከበር
በሚያስችሌ መሌኩ ይሻሻሊለ፡፡
(ሇ) በወንጀሌ ጉዲት የዯረሰባቸውን ሕፃናት መብት እና ፌሊጏት ማስጠበቅ የሚያስችለ የሕግ
ዴንጋጌዎች ይቀረፃለ፡፡
(ሏ) በወንጀሌ ዴርጊት የተጠረጠሩና ተጎጅ የሆኑ ሴቶችን እንዱሁም የጾታ ጥቃት ሰሇባ ሇሆኑ
ሰዎች የሚዯረገውን የተሇየ አያያዝ የሚመሇከቱ ግሌጽ የሕግ ዴንጋጌዎች በሕጎች ውስጥ
እንዱካተቱ ይዯረጋሌ፡፡
(መ) በወንጀሌ ጉዲት ሇዯረሰባቸው ሰዎች የዴጋፌ አገሌግልት የሚሰጡ ተቋማት እና ዴርጅቶች
ተገቢው የአቅም ግንባታ ዴጋፌ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡
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(ሠ) ጉዲዩ የሚመሇከታቸው የሕግ አስፇፃሚ እና የፌትሕ አካሊት በወንጀሌ ጉዲት ከዯረሰባቸው
ሕፃናት ጋር በተያያዘ ስሇሚያከናውኗቸው ተግባራት እና ስሇሚወስዶቸው የጥንቃቄ
እርምጃዎች ሥሌጠና እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡
(ረ) በወንጀሌ ተጏጂ የሆኑ ሰዎች በፌርዴ ቤት ቀርበው በሚመሰክሩበት ጊዜ ዯኀንነታቸው፣
የግሌ ምስጢራቸው እና ማንነታቸው እንዱጠበቅ ወይም እንዲይገሇፅ ሲባሌ ሇምስክሮች
ከሚሰጥ ሌዩ ጥበቃ ጋር ተመሳሳይነት ያሊቸው አስፇሊጊ የሆኑ ጥበቃዎች እንዱያገኙ
ይዯረጋሌ፡፡

6.3 የሕፃናት ወይም የወጣቶች የወንጀሌ ፌትሕ መሠረታዊ መርሆዎች
በሀገራችን የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓት ውስጥ ከሕፃናት ወይም ከወጣቶች ጉዲዮች ጋር በተያያዘ
የሚወሰኑ እና የሚተገበሩ ውሣኔዎች፣ የሚታወጁ ሕጎች፣ የሚዘጋጁ መመሪያዎች፣ ፕሮግራሞችና
ላልች ተመሳሳይ የሆኑ የአሠራር ሥርዓቶች፡(ሀ) በማንኛውም ሕፃን ወይም ወጣት ሊይ በእሱ ወይም በወሊጆቹ ወይም በአሳዲሪዎች ዘር፣
ቀሇም፣ ፆታ፣ ቋንቋ፣ ኃይማኖት፣ ፖሇቲካ ወይም ላሊ አመሇካከት፣ ብሔር፣ ጎሣ ወይም
ማኅበራዊ ሁኔታ፣ አካሌ ጉዴሇት፣ ትውሌዴ፣ የሥራ እንቅስቃሴ ወይም በላሊ ሁኔታዎች
ምክንያት ምንም ዓይነት ሌዩነት የማያዯርጉ ወይም አዴል የማይፇፅሙ፤
(ሇ)

አስፇሊጊ

በሆኑ

ሁኔታዎች

ውስጥ

ሁለ

ሕፃኑን

ወይም

የወጣቱን

የሊቀ

ጥቅም

የሚያስከብሩ፤ እና
(ሏ) የሕፃኑን ወይም የወጣቱን በሕይወት የመኖርና በመሌካም ሁኔታ የማዯግ እንዱሁም
ተሳትፍ የሚያረጋግጡ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡
6.4 የወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች አያያዝ
6.4.1 ጠቅሊሊ
በማንኛውም የፌርዴ አሰጣጥ ሂዯት እና ፌርዴ ከተሰጠም በኋሊ ሇወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች
የሚዯረግሊቸው

አያያዝ

ወጣቶቹ

ከገቡበት

የተሳሳተ

መንገዴ

እንዱወጡ፣

ቀና

አስተሳሰብን

እንዱያዲብሩ፣ ሠሊማዊና ሇሕግ ተገዢ የሆነ ዜጋ እንዱሆኑ የሚያስችሊቸውን ዘዳ የተከተሇ መሆን
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ይኖርበታሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ዋነኛ ዓሊማ ወጣቶቹን ማስተማር እና
በሂዯትም ከቤተሰብና ከማኀበረሰቡ ጋር የተሣካ ውህዯት እንዱፇጥሩ ማስቻሌ መሆን ይኖርበታሌ፡፡
6.4.2 ሇወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች የሚዯረግ የሕግ ከሇሊ
ወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች

በሕግ ፉት ሁለም እኩሌ ነው በሚሌ ምክንያት በፌርዴ ቤት ቀርበው

እንዱመሰክሩ፣ ጥፊታቸውን እንዱያምኑ፣ መስቀሇኛ ጥያቄ ሉቀርብባቸው ወይም በዏቃቤ ሕግ
ምስክር ሆነው እንዱቀርቡ ሉገዯደ አይገባም፡፡
6.4.3 የአማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች ተመራጭነት
ወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎችን በተመሇከተ የሚወሰደት እርምጃዎች የሚፇሇገውን ውጤት ማምጣት
የማይችለ ወይም ከተፇፀሙው ወንጀሌ ሌዩ ባሕርይ ወይም የከባዴነት ሁኔታ ጋር በተያያዘ
መዯበኛ ክስ ማቅረብ የግዴ አስፇሊጊ ሆኖ ካሌተገኘ በስተቀር ጉዲዩን በአማራጭ የመፌትሔ
እርምጃዎች የመፌታት አሠራር ቅዴሚያ ሉሰጠው ይገባሌ፡፡
6.4.4 የአማራጭ የመፌትሔ እርምጃች አፇፃፀም
በወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች ሊይ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች ተግባራዊ የማዴረግ ኃሊፉነት
የሚሰጣቸው ተቋማት በፋዳራሌ እና በክሌልች ዯረጃ እንዱቋቋሙ ይዯረጋሌ፡፡ ተቋማቱ ተግባራዊ
የሚዯረገውን አማራጭ የመፌትሔ እርምጃ አግባብነት፣ ሇወጣቱ የተሇየ ሁኔታ ተስማሚ መሆኑን
እና ወጣቱ ከፇፀመው የወንጀሌ ዴርጊት ጋር ተመጣጣኝ መሆኑን የማረጋገጥ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡
በወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች ሊይ ተፇፃሚ የሚሆኑ አማራጭ የመፌትሔ እርምጃዎች አግባብነት፣
ይዘት፣ ዓይነት እና ዝርዝር አፇፃፀምን አስመሌክቶ በመስኩ የሚሻሻለና የሚቀረፁ ሕጎች፣
መመሪያዎች እና ፕሮግራሞች ሕገ መንግሥታችን ውስጥ የተካተቱን ወይም በሕገ መንግሥቱ
መሠረት ዕውቅና ያገኙትን የወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎች መብቶችን እና ሌዩ ጥበቃዎችን ባገናዘበ
መሌኩ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡
6.4.5 ስሇሌዩ ክፌልች መቋቋም
የወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎችን ጉዲይ የማየት ሥሌጣን የሚሰጣቸው ሌዩ ችልቶች በየዯረጃው
ይቋቋማለ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ የወጣት ወንጀሌ አዴራጊዎችን ጉዲይ የመከታተሌና የወንጀሌ
ምርመራ የማዴረግ ተግባራትን የሚያከናውኑ መርማሪዎች እና ዓቃቤያነ ሕግ ይኖራለ፡፡
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6.5 ሇወንጀሌ ተጋሊጭ ሇሆኑ የኀብረተሰብ ክፌልች ትኩረት ስሇመስጠት
የሴቶችን፣ ሕፃናትን፣ የአካሌ ጉዲተኞችን፣ የአረጋዊያንንና ላልች ተመሳሳይ አካሊትን ሇወንጀሌ
ተጋሊጭነት እና ከፌተኛ የተጠቂነት ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የወንጀሌ መከሊከሌ፣
ምርመራ፣ ክስ አቀራረብ እንዱሁም ዴጋፌና እርዲታ ተግባራት የሚከናወንበት ሌዩ የሆነ ሥርዓት
በመርማሪ አካሊት፣ በዏቃቤ ሕግ ተቋማት እና ፌርዴ ቤቶች ውስጥ እንዱዘረጋ ይዯረጋሌ፡፡ ጉዲዩ
የሚመሇከታቸው የፋዳራሌ እና የክሌሌ የፌትሕ አካሊት ላልች በወንጀሌ መከሊከሌ፣ ምርመራ፣
ክስ አቀራረብ ተግባር ሊይ የተሰማሩ እንዱሁም ዴጋፌ እና የምክር አገሌግልትን የሚሰጡ
የማኅበራትና የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እንዱሁም የአሇም አቀፌ ዴርጅቶች ጥረት ማቀናጀት
የሚያስችሌ የማስተባበር ሥራ ይሠራለ፡፡ ሁለም የፌትሕ አካሊት የአካሌ ጉዲተኞች እና አረጋዊያን
በፌትሕ ሥርዓት አስተዲዯሩ ውስጥ በምስክርነት፣ በተከራካሪነት፣ በመረጃ ሰጭነት ወይም በላሊ
መንገዴ በእኩሌነት ተሣትፍ እንዱያዯርጉ የሚያስችሊቸውን አመቺ ሁኔታ የመፌጠር ግዳታ
አሇባቸው፡፡

ክፌሌ ሰባት
ሌዩ ሌዩ ጉዲዮችና አቅጣጫዎች

7.1 መሻሻሌ ወይም መሇወጥ ስሇሚገባቸው ጉዲዮች
ከዚህ ፖሉሲ ጋር የሚቃረኑ ወይም ሉቃረኑ ስሇሚችለ ሕጎችን እና የአሠራር ሥርዓቶችን
አስመሌክቶ የሚከተለት አቅጣጫዎች ተግባራዊ ይዯረጋለ፡፡ እነዚህም፡-

(ሀ) ከዚህ ፖሉሲ ጋር የሚቃረኑ ወይም ሉቃረኑ የሚችለ አዋጆች፣ ዯንቦች፣ መመሪያዎችና
ላልች ማንኛውም የአሠራር ሥርዓቶች ከፖሉሲው ጋር በሚጣጣም ወይም ፖሉሲውን
ሇመፇፀምና ሇማስፇፀም በሚያስችሌ መሌኩ ሉሻሻለ ወይም ሇውጥ ሉዯረግባቸው ይገባሌ፡፡
(ሇ) ፖሉሲው ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ ከወንጀሌ ፌትሕ ሥርዓቱ ጋር በተገናኘ የሚከናወን
ማንኛውም የሕግ ማሻሻሌ፣ አዱስ ሕግ የማዘጋጀት ወይም ላልች የአሠራር ሥርዓቶች
የመዘርጋት ሥራዎች ከዚህ ፖሉሲ በሚቃረን ሁኔታ መሠራት የሇባቸውም፤ እንዱሁም
ይህንን

ፖሉሲ

ሇመፇፀምና

ሇማስፇፀም

በሚያመች

መሌኩ

መሆናቸውን

ማረጋገጥ

ይገባሌ፡፡
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(ሏ) በፋዳራሌም ሆነ በክሌሌ የሚገኙ የፌትሕ አካሊት ይህንን ፖሉሲ ውጤታማና ወጪ
ቆጣቢ

በሆነ

ሁኔታ

ሇመፇፀምና

ሇማስፇፀም

የሚያስችሌ

የአመራር፣

የአሠራርና

የአዯረጃጀት ሥርዓቶችን አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ መፌጠር ይኖርባቸዋሌ፡፡
7.2 የፖሉሲው የተፇፃሚነት ጊዜ
ይህ ፖሉሲ በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ መንግሥት የሚኒስትሮች ምክር ቤት
ከፀዯቀበት የካቲት 25 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡
አዱስ አበባ የካቲት 25 ቀን 2003 ዓ.ም
በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ
ሪፐብሉክ መንግሥት የሚኒስትሮች ምክር ቤት
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