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በወንጀሌ ጉዲዮች የእርቅ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1/2012 

በእርቅ ማሇቅ የሚችለ ወንጀልችን የወንጀሌ ምርመራ ከመጣራቱ በፊትም ሆነ ምርመራ 

ከተጣራ በኋሊ ወይም ክስ ከተመሰረተ በኋሊ ጉዲዩን በእርቅ መጨረሱ ወጪ ቆጣቢ፣ አስተማሪ፣ 

ማህበራዊ ግንኙነት ሰሊማዊ ሆኖ እንዱቀጥሌ የሚያግዝ በመሆኑ፤  

በእርቅ የሚያሌቁ ጉዲዮችን በተመሇከተ ወጥ አሰራር እንዱኖር፤ በእርቅ አፈፃፀም ሂዯት 

ባሇሙያዎቸ ሉከተለት የሚገባቸዉን ስነ-ስርዓት ማስቀመጥ እና ግሌፅነት ያሇዉ አሰራር 

መዘርጋት በማስፈሇጉ፤  

በቀዴሞዉ ፍትህ ሚኒስቴር ሲሰራበት የነበረዉ “በወንጀሌ ጉዲዮች የእርቅ አሰራር መመሪያ 

ቁጥር 14/2007” ከፌዯራሌ ጠቅሊይ ዏ/ህግ አኳያ መቃኘት እና ማሻሻሌ በማስፈሌጉ፤  

የፌዯራሌ ጠቅሊይ ዏ/ህግ በአዋጅ ቁጥር 943/2008 አንቀፅ 21(2) መሰረት ይህንን መመሪያ 

አዉጥቷሌ፡፡  

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌ 

1.  አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ “በወንጀሌ ጉዲዮች የእርቅ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1/2012” ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡  

2.  ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ የተሇየ ትርጉም የሚያሰጠዉ ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ዉስጥ፡- 

1. “የፌዳራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ህግ” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 943/2008 የተቋቋመዉ የፌዳራሌ 

ጠቅሊይ አቃቤ ህግ ነዉ፡፡  

2. . “ሓሊፊ” ማሇት በጠቅሊይ ዏ/ህግ መስሪያ ቤት ዉስጥ ባለ ዲይሬክቶሬቶች ዉስጥ ያለ 

ፅ/ቤቶች እና ማስተባበሪያዎችን የሚራ ሃሊፊ ወይም ምክትሌ ሃሊፊ ነው፡፡ 

3. “መምሪያ” እና “ጣቢያ” ማሇት እንዯየቅዯም ተከተሊቸዉ በአዱስ አበባ ወይም በዴሬዯዋ 

ከተማ አስተዲዯር ዉስጥ የሚገኝ የፖሉስ መምሪያ ወይም ጣቢያ ነዉ፡፡  

4. “እርቅ” ማሇት አንዴ በወንጀሌ ሉያስከስስ የሚችሌ ጉዲይን የወንጀሌ ምርመራ ተጀመረ 

በኋሊ፣ ምርመራው በሚካሄዴበት ወቅት ወይም ምርመራ ከመጀመሩ በፊት በተበዲዩ እና 

በተጠርጣሪዉ መካከሌ በሚዯረግ ስምምነት መሰረት ክስ ሳይመሰረት እንዱቀር ወይም 

የተጀመረ ክስ እንዱቋረጥ የሚያስችሌ የህግ መሰረት ያሇዉ አካሄዴ ነዉ፡፡ 
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5.  “በባሇሙያ ዴጋፍ የሚዯረግ ዕርቅ” ማሇት የወንጀሌ ምርመራ ከመጀመሩ በፊት፣ 

ምርመራው በሚካሄዴበት ወቅት ወይም ምርመራ ካሇቀ በኋሊ ፖሉስ ወይም ዏ/ህግ 

ተሳትፎበት በጠቅሊይ ዏ/ህግ መስሪያ ቤት ዉስጥ ወይም የፖሉስ መመሪያ ወይም ጣቢያ 

ዉስጥ የሚዯረግ እርቅ ነዉ፡፡  

6.  “የዕርቅ ማመሌከቻ” ማሇት የጉዲዩ ባሇቤቶች ወይም አቤቱታ አቅራቢዉ ከባሇሙያ 

ዴጋፍ ዉጭ በሆነ የእርቅ ሂዯት ጉዲዩን መፍታቱን በመግሇፅ የፖሉስ መዝገቡ 

እንዱዘጋሇት የሚያስገባዉ ማመሌከቻ ነዉ፡፡  

3.  የተፈጻሚነት ወሰን  

ይህ መመሪያ እርቅ በህግ በተፈቀዯባቸዉ የወንጀሌ ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

ክፍሌ ሁሇት 

የእርቅ አፈፃፀም ሂዯት 

4. በእርቅ ሉያሌቁ የሚችለ ጉዲዮች  

1. በወንጀሌ ህጉ፣ በወንጀሌ ስነ ስርዓት ህግ ወይም በላሊ ህግ ዉስጥ በግሌፅ በእርቅ 

ሇማሇቅ እንዯሚችሌ የተጠቀሰ ማንኛዉም ወንጀሌ እና ቀሇሌ ያለ ከህብረሰቡ ጥቅም 

ይሌቅ የተበዲዩን ግሇሰብ ጥቅም እና ዯህንነት የሚመሇከቱ በመሆናቸዉ በግሌ አቤቱታ 

ብቻ የሚያስቀጡ ወንጀልች በእርቅ ሇማሇቅ ይችሊለ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ አንዴ ሊይ የተጠቀሰዉ ቢኖርም የዕርቅ ጥያቄዉ የቀረበዉ 

ወይም የእርቅ ሂዯቱ እየተካሄዯ ያሇዉ በተበዲዩ ወይም በተከሳሹ ሊይ በተዯረገ 

መስገዯዴ፣ ዛቻ፣ ማስፈራራት፣ ማታሇሌ ወይም ላልች የባሇጉዲዮችን ሙለ ፍቃዴ 

የሚያጓዴለ ነገሮች የተከሰቱ እንዯሆነ እነዚሁ እሌባት ሳያገኙ እርቅ መፈፀም 

አይቻሌም፡፡ 

3. በግሌ አቤቱታ ማመሌከቻ የሚያስቀጡ ወንጀልችን በእርቅ ሇመዝጋት የተከሳሽን 

የዯጋጋሚነት ባህሪ እና ከላሊ ወንጀሌ ጋር ተዯራርቦ የተፈፀመ መሆኑ ከሌካይነት 

የሇዉም፡፡ 

4. በወንጀሌ ክስ አቅራቢነት የሚያስቀጡ ወንጀልች በሆኑ ግዜ እና በእርቅ ሇማሇቅ 

እንዯሚችለ በህግ የተዯነገጉ እንዯሆነ የተከሳሹ ዯጋጋሚነት እና ወንጀለን ከላሊ ወንጀሌ 

ጋር ዯርቦ የፈፀመዉ ከሆነ ዏ/ህግ አሁን በእርቅ ሇመጨረስ ከታሰበዉ ጉዲይ ጋር 

ያሇዉን ግንኙነት አይቶ እርቁን ሇመከሌከሌ ይችሊሌ፡፡  

5. እርቅ ስሇሚፈፀምበት ግዜ  
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1. ማንኛዉም እርቅ ሉፈፀም የሚችሇዉ የይርጋ ጊዜዉን ጠብቆ በቀረበ አቤቱታ ሊይ ብቻ 

ይሆናሌ፡፡  

2. አንዴ እርቅ የፖሉስ መዝገብ ከተጠናቀቀበት ቀን አንስቶ ባለት 14 ተከታታይ ቀናት 

ውስጥ መፈፀም አሇበት፡፡  

3. በዚህ አንቀፅ በንዐስ አንቀፅ (2) የተቀመጠው ቢኖርም እርቁን ሇመጨረስ ያሊስቻሇ በቂ 

ምክንያት ያጋጠመ እንዯሆነ እና በመዝገቡ ሊይ ላሊ ዉሳኔ መስጠቱ የሚኖረው 

ጠቀሜታ ያነሰ ከሆነ ከሊይ የተቀመጠዉ የግዜ ገዯብ ሳይከበር እርቅ ሉከናወን ይችሊሌ፡፡ 

4. የዏ/ህግ ክስ በፍርዴ ቤት መዝገብ ከተከፈተሇት በኋሊ ክስ በመሰማቱ ሂዯት ውስጥ 

በቀጠሮ መካከሌ ባሇጉዲዮች ታርቀዉ ወዯ ዏ/ህግ መስሪያ ቤት ከመጡ የቀጠሮውን ቀን 

ሳይጠብቅ የክስ ሂዯቱ የሚቋረጠዉ በሃሊፊዎች ተፈርሞ ሇፍርዴ ቤት በሚቀርብ 

ማመሌከቻ ይሆናሌ፡፡  

5. የዏ/ህግ ክስ መታየት ከተጀመረ በኋሊ ባሇጉዲዮች መታረቃቸውን በችልት ሇፍርዴ ቤቱ 

የሚያመሇክቱ ከሆነ በችልት ያሇዉ ዏ/ህግ በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ(4) የተመሇከተው 

የሃሊፊ ዯብዲቤ ሳያስፈሌገዉ በጉዲዩ ሊይ ስምምነቱን በመግሇፅ መዝገቡ እንዱዘጋ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

6. እርቅ ስሇሚከናወንበት ቦታ  

1. እርቅ የሚከናወነዉ የምርመራ መዝገቡን ሇመወሰን እና ሇመመርመር ስሌጣን 

በተሰጣቸዉ ዏ/ህጎች ወይም መርማሪ ፖሉሶች ሆኖ በጠቅሊይ ዏ/ህግ ጽ/ቤት ቢሮ፣ 

የፖሉስ መምሪያ ወይም ጣቢያ በሚገኝ አመቺ ቢሮ ዉስጥ መሆን አሇበት፡፡  

2.  በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (1) የተቀመጠዉ ቢኖርም አስገዲጅ ሁኔታ ሲኖር ዏ/ህግ 

ወይም ፖሉስ ሇቅርብ ኃሊፊዉ በማሳወቅ ሇእርቁ አመቺ በሆነ ላሊ ቦታ እርቁን 

ሉያከናዉን ይችሊሌ፡፡ 

3. በዚህ አንቀፅ በንዐስ አንቀጽ (1) እና (2) ሊይ የተቀመጠዉ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ባሇጉዲዮች በመረጡት ቦታ በግሊቸዉ እርቅ ፈጽመዉ በመምጣት የዕርቅ ማመሌከቻ 

ሉያስገቡ ይችሊለ፡፡  

7. የእርቅ አስፈፃሚዎች ሉከተሎቸዉ ስሇሚገቡ አሰራሮች  

ማንኛዉም የእርቅ አስፈፃሚ በእርቁ ወቅት የሚከተለትን መርሆች መከተሌ አሇበት፡- 

1. በሁሇቱም ወገን ያለ ባሇጉዲዮች ጉዲያቸዉን በእርቅ ሇመጨረስ ፍቃዯኛ መሆናቸዉን 

ማረጋገጥ፤  

2. ሁሇቱም ወገኖች በዏ/ህግ መሰሪያ ቤት ወይም በፖሉስ መምሪያ ወይም ጣቢያ 

ተገኝተዉ ከሆነ መዝገቡ ሊይ ማስረጃ መሰብሰብ ሳያስፈሇዉ የእርቅ ስራዉ ሉሰራ 
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ይችሊሌ፤ ነገር ግን ተከሳሽ ያሌቀረበ ከሆነ ሇእርቅ የሚጠራዉ መዝገቡ በማስረጃ 

የተዯገፈ ከሆነ ብቻ ነዉ፤  

3. ስሇ እርቁ አካሔዴ እና የህግ ዉጤት ሇባሇጉዲዮች በአግባቡ ማሳወቅ፤  

4. የእርቅ ሂዯቱን ግሌፅ ማዴረግ፣ በገሇሌተኛነት መምራት፣ በሂዯቱ ያሇመግባባት 

የተዯረሰባቸዉን ነጥቦች ሇመፍታት እንዱቻሌ እንዯነገሩ ሁኔታ ጣሌቃ በመግባት 

የማስታረቅ ሂዯቱን ማገዝ፤  

5. በባሇሙያ ዴጋፍ ባሇጉዲዮች ስምምነት ሊይ ከዯረሱ ይህንን የሚገሌፅ ሰነዴ ጽፈዉ እና 

ተፈራርመዉ እንዱያስገቡ በማዴረግ መዝገቡን በእርቅ መዝጋት፤  

6. የእርቅ ስራዉ ከባሇሙያ ዴጋፍ ዉጭ በራሳቸዉ በባሇጉዲዮች ተከናዉኖ የመጣ ከሆነ 

ዏ/ህግ እርቁ በአመሌካቹ ሙለ ፍቃዴ መዯረጉን በማረገገጥ መዝገቡን በእርቅ 

መዝጋት፤  

7. የግሌ አቤቱታ አቅራቢው ጉዲዩን መከታተሌ እንዯማይፈሌግ በፅሁፍ ከገሇፀ ዏ/ህግ 

በወንጀሌ ህጉ አንቀፅ 212 መሰረት መዝገብን ሉዘጋው ይችሊሌ፡፡ 

8. ከሊይ የተጠቀሱትን ሂዯቶች ሁለ የግሌ ተበዲይ በተወካዩ አማካኝነት ሉያከናዉን 

ይችሊሌ፡፡   

8. የእርቅ አፈፃፀም ስነ-ምግባር መርሆች  

በህግ የተቀመጡ ሙያዊ የስነ ምግባር መርሆች እንዯተጠበቁ ሆኖ የእርቅ አስፈፃሚዎች በእርቅ 

ሂዯት ዉስጥ የሚከተለትን የስነ ምግባር መርሆች ሉከተለ ይገባሌ፡-  

1. የእርቅ ሂዯቱ ከመጀመሩ በፊት ባሇጉዲዮች ሙለ ፍቃዴ መስጠታቸዉን ማረጋገጥ እና 

በአካሄደ ቅሬታ የላሊቸዉ መሆኑን ማረጋገጥ፤  

2. በሂዯቱ ሇባሇ ጉዲዮች እኩሌ የመሰማት መብት መስጠትና በትህትና ማስተናገዴ፤ 

3. መፍትሔ ሇመስጠት የተሻሇ ጥቅም ከላሇዉ በቀር ባሇጉዲዮችን ሇየብቻ አሇማነጋገር፤ 

4. በእርቅ ሂዯቱ ሇወንጀለ መነሻ የሆነዉን ጉዲይ ከስር መሰረቱ ሉፈታ በሚያስችሌ መሌኩ 

መግባባት እንዱፈጠር መጣር፤ 

5. በእርቅ ሂዯቱ የተገኙ ወይም የታወቁ ጉዲዮችን በሚስጥር ይዞ መጠበቅ አና ጉዲዩ 

በእርቅ ማሇቅ ካሌቻሇ በመዝገቡ ሊይ እንዯ ማስረጃ አሇመጠቀም፡፡  

9. የእርቅ ስምምነት ስሇሚፈርስበት ሁኔታ  

1. በእርቅ የተዘጋ መዝገብ በባሇጉዲዮች ሊይ አስገዲጅነት ያሇዉና የመጨረሻ ህጋዊ ውሳኔ 

ቢሆንም በሚከተለት ምክንያቶች ፈራሽ ሉሆን ይችሊሌ፡-  
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ሀ/ እርቁ የተፈጸመዉ ከባሇጉዲዮች በአንዯኛዉ ወይም በሁሇቱም ሊይ በተዯረገ 

ማናቸዉም ሙለ ፍቃዯኝነታቸዉን የሚሸረሽር/የሚያሳጣ ነገር መኖሩ በማስረጃ 

ሲረጋገጥ ወይም ዏ/ህጉ በነገሩ ካመነበት እና ስሇዚሁ ነገር ቅሬታ ሲቀርብ፤  

ሇ/ በእርቅ ስምምነቱ ሊይ የተገሇፁ ወይም የተገቡ ቃልች መፈፀም ሳይችለ ሲቀሩ እና 

በዚህም የተነሳ ከተስማሚዎቹ አንደ እርቅ እንዱፈርስሇት የጠየቀ ሲሆን፤  

    ነዉ፡፡ 

2. ከሊይ በተጠቀሱት ምክንያቶች እርቅ ስምምነቱ የሚፈርስ ከሆነ ዏ/ህግ ይህንኑ መዝገብ 

ሊይ እንዱሰፍር በማዴረግ በመዝገቡ ሊይ ተገቢ የሆነ ዉሳኔ ማስተሊሇፍ አሇበት፡፡  

10.  የእርቅ ስምምነት ስሇሚፈርስበት የግዜ ገዯብ  

በማንኛዉም ሁኔታ የእርቅ ስምምነቱን ሇማፍረስ የሚያበቁ ምክንያቶች የተገኙ ሲሆን እርቁን 

ሇማፍረስ የሚቻሇዉ እርቁ በተፈፀመ በአንዴ ወር ግዜ ዉስጥ ማመሌከቻ ሲቀርብ ብቻ ነዉ፡፡ 

11.  ሪፖርት ስሇ ማቅረብ እና ተጠያቂነት  

1. ማንኛዉም በእርቅ የተፈፀመ መዝገብ ሇቅርብ ሀሊፊ ሪፖርት መዯረግ አሇበት፡፡  

2. በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀጽ (1) መሰረት ሪፖርት የተዯረገሇት ሀሊፊ እርቁ ይህንን 

መመሪያ እና ላልች ህጎቸን ባከበረ መሌኩ የተዯረገ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ የእርቅ 

አፈጻጸሙ መመሪያዉን እና ላልች ህጎችን ያሌተከተሇ በሆነ ግዜ በነገሩ የተሳተፉ 

ባሇሙያዎች በህግ መሰረት እንዱጠየቁ ያዯርጋሌ፡፡  

ክፍሌ ሶስት 

ሌዮሌዩ ዴንጋጌዎች 

12.  የተሻሩ ህጎች  

1. የፍትህ ሚኒስቴር “በወንጀሌ ጉዲዮች የእርቅ አሰራር መመሪያ ቁጥር 14/2007” በዚህ 

መመሪያ ተሽሯሌ፡፡  

2. ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ምንኛዉም የአሰራር ሌምዴ በዚህ መመሪያ በተሸፈኑ 

ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነት አይኖረዉም፡፡  

13.  መመሪያዉ የሚፀናበት ግዜ  

ይህ መመሪያ የስራ ሂዯቶች ምክር ቤት ካፀዯቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡
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