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የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የግልግል ዳኝነት አካል የአሰራር ደንብ ቁጥር 001 

መግቢያ 

   በሀገራችን ለረጅም ዓመታት ትግል ሲደረግበት የቆየው ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት 

በኢፌዲሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ላይ የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን መብት በመረጋገጡ፣ 

 የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን  ምክር ቤት በሥነ ምግባር የታነፀ  በሃላፊነት 

ስሜት ህዝብን የሚያገለግል መገናኛ ብዙሃን በሀገራችን እንዲጎለብት የሚሰራውን ስራ ውጤታመ፣ 

እንዲሆን ለማስቻል፣ 

 

መገናኛ ብዙሃን በህገ መንግስቱ እና በሌሎች የሀገሪቱ ህጎች የተረጋገጠላቸውን ሀሳብን በነፃ 

የመግለፅ መብት ተግባራዊ ሲያደርጉ የጋዜጠኝነት ሙያዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ መልኩ መሆኑን 

ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ 

የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት የመገናኛ ብዙሃን እና ጋዜጠኞች  

ከዘገባቸው ጋር በተያያዘ በሌሎች አካላት የሚደርስባቸውን ጫና በመቀነስ በከፍተኛ ሃላፊነት 

ስሜት ስራቸውን እንዲያከናውኑ እንዲሁም  በስራቸው አጋጣሚ የሰሯቸው ስህተቶችም ቢኖሩ 

በፍጥነት የሚያርሙበትን አሰራር በመፍጠር   በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን ሃሳብን በነፃ 

የመግለፅ መብት በተሟላ ሁኔታ ለመተግበር የሚረዳ በመሆኑ፣ 

 በአጠቃላይ የመገኛኛ ብዙሃን እና  ጋዜጠኞች በእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓቱ እንዲዳኙ ለማስቻል 

የሌሎች አለም አቀፍ መሰል ተቋማትን ልምድ እና ተሞክሮ መሰረት በማድረግ በኢትዮጵያ 

የመገናኛ ብዙሃን ም/ቤት የተቋቋመው የየግልግል ዳኝነት አካል የሚመራበት ስርዓት የሚደነግግ 

በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ም/ቤት ደንብ አንቀፅ 31 ንዑስ አንቀፅ 1 መሰረት ይህ ደንብ 

ወጥቷል፡፡ 

 

ምዕራፍአንድ 

አጠቃላይሁኔታዎች 

አንቀፅ 1 

አጭር ርዕስ 

ይህ ደንብ “የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የግልግል ዳኝነት አካል የአሰራር ደንብ ቁጥር 

001›› ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 
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አንቀፅ 2 

ትርጓሜ 

በዚህ ደንብ ውስጥ፡- 

2.1/ "የመገናኛ ብዙሃን" ማለትጋዜጦች፤መፅሔቶችንና በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት አካል የሆኑ 

ፎቶ፣ ሥዕልና ካርቱንን ጨምሮ፣ የብሮድካስት አገልግሎትን እና የበይነ መረብ የመገናኛ 

ብዙሃንን በመጠቀም የዜና ወይም የፕሮግራም ወይም የዜና እና የፕሮግራም አገልግሎት ለሕዝብ 

ለማቅረብ የተቋቋሙ አካላት ሲሆኑ የዜና አገልግሎት ድርጅቶችንም ያጠቃልላል፤ 

 

2.2/"በየጊዜው የሚወጣ ኅትመት" ማለት አንድ ቋሚ ስያሜ በመያዝ በተወሰነ የጊዜ ክፍተት 

ሳይቋረጥ በተከታታይ እንዲወጣ ታቅዶ ቢያንስ በዓመት ሁለት ጊዜ የሚታተም፤ ለጠቅላላው 

ኅብረተሰብ ወይም ለአንድ የተወሰነ የሕብረተሰብ ክፍል እንዲደርስ ታስቦ የሚሰራጭጋዜጦችንና 

መፅሄቶችን የሚያካት የኅትመት ስራ ነው፤ 

 

2.3/“የብሮድካስት አገልግሎት” ማለት ዳታና የፅሁፍ መልዕክትን፣ የግል ድርጅት ወይም 

የመንግሥት አካል ውስጣዊ ግንኙነቶችን ሳይጨምር በምድር ለምድር አስተላላፊ፣ በሬዲዮ 

ሞገድ፣ በኬብል፣ በሳተላይት፣ ወይም እነዚህን በማቀናጀት ሥራ ላይ በሚውሉ የሬዲዮ ወይም 

የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮና የቴሌቪዥን ማሰራጫዎች አማካይነት አጠቃላይ ሕዝብን ወይም 

የተወሰነ የኅብረተሰብን ክፍል ለማሳወቅ፣ ለማስተማር ወይም ለማዝናናት በድምጽ ወይም 

በምስል ወይም በድምጽና በምስል በክፍያ ወይም ያለክፍያ የሚተላለፍ ወይም የሚሰራጭ የሬዲዮ 

ወይም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሥርጭት አገልግሎት ነው፤ 

 

2.4/ "የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን" ማለት በመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት አቅራቢው ይዘት ላይ 

የመወሰን ኃላፊነት ሥር ዋነኛ ሥራው ዜናና ፕሮግራምን መሰብሰብ፣ ማዘጋጀት፣ ማጠናቀርና 

ማሰራጨት በሆነ ድርጅት በኢንተርኔት አማካይነት የሚሰራጭ ምስል፣ ድምፅ፣ ቪድዮ እና 

የድረ-ገፅ ፅሁፍን በመጠቀም ወይም እነዚህን በማቀናጀት መረጃ የማስተላለፍ አገልግሎትነው፤ 

 

2.5/ "የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በእርስ ቁጥጥር" ማለት የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና የጋዜጠኞች 

የሙያ ማህበራት እንዲሁም የአሳታሚዎች እና የብሮድካስተሮች ማህበራት በፈቃደኝነት ላይ 

ተመስርተው የሚገዙበትን፣ የሙያ ሥነምግባርና የመልካም አሰራር ደንብ የሚያወጡበት፣ 

የዘርፉን የሙያ ብቃት የሚያሳድጉበትና የተጠቃሚውን ኅብረተሰብ ቅሬታዎች 

የሚያስተናግዱበትን አሠራር በመዘርጋት ራሳቸውን ለሕዝቡ ተጠያቂ አድርገው እርስ በእርስ 

የሚተራረሙበት ሒደት ነው፤ 
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2.6. ‹‹ምክር ቤት›› ማለት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃንምክር ቤት ነው፡፡ 

 

2.7. ‹ጽህፈት ቤት› ማለት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ነው፡፡ 

 

2.8/ ‹‹የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካል ›› ማለት በምክር 

ቤቱ መተዳዳሪያ ደንብ አንቀፅ 18 ንዑስ አንቀፅ 4.2 ላይ የተመለከተው ነው፡፡ 

 

2.9/ ‹‹የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የእንባ ጠባቂ ›› ማለት በምክር ቤቱ መተዳዳሪያ 

ደንብ አንቀፅ 18 ንዑስ አንቀፅ 4.1 ላይ የተመለከተው ነው፡ 

 

2.10/ ‹‹አቤቱታ›› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት የተላለፈ መረጃ ላይ የሚቀርብ ቅሬታ 

ነው፡፡ 

 

2.11/ ‹አቤቱታ አቅራቢ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት የተላለፈ መረጃ ላይ ቅሬታ 

የሚያቀርብ ማንኛውም ሰው ነው፡፡ 

 

2.12/ ‹አቤቱታ የቀረበበት ሰው› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ቅሬታ 

የቀረበበት የምክር ቤቱ አባል የሆነ ተቋም ወይም ሰው ነው፡፡ 

 

2.13/‹የአቤቱታ ማስረጃ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ ቅሬታ ያለው 

ሰው ለምክር ቤቱ እንባ ጠባቂ የሚቀርበው የህትመት ወይም የድምፅ ወይም የምስል ወይም 

የድረ ገፅ ሰነድ ነው፡፡ 

 

14/‹የመጀመሪያ ደረጃ መልስ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ ቅሬታ 

የቀረበበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ ለቀረበበት ቅሬታ የሚሰጠው 

የመጀመሪያ ደረጃ የፅሑፍ መልስ ነው፡፡ 

  15/‹የቃል ክርክር› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ ቅሬታ የቀረበበት 

የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ እና ቅሬታ ያቀረበ ሰው በአካል ቀርበው 

የሚያደርጉት የቃል ንግግር ነው፡፡ 
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  16/‹የመጀመሪያ ደረጃ ውሳኔ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ ቅሬታ 

በቀረበበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ ላይ በእንባ ጠባቂው የሚሰጥ 

የመጀመሪያ ደረጃ ውሳኔ ነው፡፡ 

  17/‹ይግባኝ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ በእንባ ጠባቂው በተሰጠ 

ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያለው ተከራካሪ ወገን ለይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በፅሑፍ የሚያቀርበው 

የእንደገና ይታይልኝ ጥያቄ ነው፡፡ 

  18/‹የመጨረሻ ደረጃ ውሳኔ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ በይግባኝ 

ሰሚው የዳኝነት አካል በቀትታ ወይም በይግባኝ ታይቶ በፅሑፍ የሚሰጥ የመጨረሻ ውሳኔ 

ነው፡፡ 

  19/‹ሽምግልና› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ ቅሬታ በቀረበበት 

የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ እና ቅሬታውን ባቀረበው ሰው መሀከል በእንባ 

ጠባቂው ወይም በግልግል አካሉ አማካይነት በስምምነት እንዲጨርሱ የማግባባት ሂደት 

ነው፡፡ 

  20 /‹የምስክር ወረቀት› ማለት ተከራካሪ ወገኖች በግልግል ዳኝነት አካሉ የተሰጠውን የመጨረሻ 

ውሳኔ ተቀብለው ተግባራዊ ለማድረግ ፈቃደኛ ለሆኑ/ለሆነ አካል የሚሰጥ የምስጋና ደብዳቤ 

ነው፡፡ 

  21/ ‹ንዑስ ኮሚቴ › ማለት በዚህ ደንብ አንቀፅ 7 ንዑስ አንቀፅ 5 መሰረት የተቋቋሙትን 

ጨምሮ ሌሎች አንደ አስፈላጊነቱ በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ የሚቋቋሙ ንዑስ 

ኮሚቴዎችን ያካትታል፡፡ 

  22/ ‹የመጀመሪያ ደረጃ ማስጠንቀቂያ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ 

ቅሬታ በቀረበበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ ላይ በእምባ ጠባቂው/በይግባኝ 

ሰሚ የዳኝነት አካሉ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ ለተገኘው የም/ቤቱ 

አባል በጽ/ቤቱ  አማካይነት የተሰጠ የመጀመሪያ ደረጃ ማስጠንቀቂያ  ነው፡፡ 

  23 ‹ የሁለተኛ ደረጃ ማስጠንቀቂያ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በተላለፈ ዘገባ ላይ 

ለሁለተኛ ጊዜ ቅሬታ በቀረበበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ ላይ በእምባ 

ጠባቂው/በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ 

ለተገኘው የም/ቤቱ አባል በጽ/ቤቱ  አማካይነት የተሰጠ የሁለተኛ ደረጃ ማስጠንቀቂያ  ነው፡፡ 

  24 /‹ለህዝብ የሚገለፅ ቀዳሚ የውሳኔ ማስታወቂያ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት 

በተላለፈ ዘገባ ላይ ለሶስተኛ ጊዜ ቅሬታ በቀረበበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ 

ላይ በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ የተሰጠ በምክር ቤቱ ድረ ገፅ ላይ የሚወጣ ውሳኔ ነው፡፡ 

  25 /‹በመገናኛ ብዙሃን የሚገለፅ የውሳኔ ማስታወቂያ› ማለት በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት 

በተላለፈ ዘገባ ላይ ለአራተኛ ጊዜ ቅሬታ በቀረበበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም ወይም ጋዜጠኛ 
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ላይ በይግባኝ ሰሚ ዳኝነት አካሉ የተሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ በምክር ቤቱ ድረ ገፅ እና አባል 

በሆኑ መገናኛ ብዙሃን ላይ ለህዝብ እንዲገለፅ የሚላክ ውሳኔ ነው፡፡ 

 26/ ‹ሕግ› ማለት የኢፌዲሪ ህገ መንግስት፤ የወንጀልና የፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርአት ሕጎች፣ 

የመገናኛ ብዙሃንና መረጃ ነፃነት ሕጎች፣ እንዲሁም የምክር ቤቱ የስነ ምግባር ደንብና 

በሌሎች ሕጎች የተመለከቱት ለዚህ መመሪያ ተፈጻሚ የሚሆኑ ድንጋጌዎች ነው፡፡ 

27/ ‹የፌዴራል መንግስት እና የክልል መንግስታት› ማለት እንደቅደም ተከተላቸው በኢፌዲሪ 

ህገ መንግስት መሠረት የተቋቋመ የፌደራል መንግስትን እንዲሁም የክልል መንግስታትና 

የአዲስ አበባና የድሬዳዋ አስተዳደርን ይጨምራል፡፡ 

28 / ‹ሰው› ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት እውቅና የተሰጠው አካል ነው፡፡ 

   29/  በዚህ ደንብ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለፀው አነጋገር የሴት ፆታንም ያካትታል፡፡ 

 

 

አንቀፅ 3 

ዓላማ 

የዚህ ደንብ አላማ የመገናኛ ብዙሃን ም/ቤቱ የእምባ ጠባቂ እና ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካል 

የሚመሩበትን የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በርስ የቁጥጥር ስርዓት 

ውጤታማ እንዲሆን በማስቻል ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት የጋዜጠኝነትን  ስነምግባር 

መርህዎችን ባከበረ መልኩ እንዲተገበር ለማስቻል ነው፡፡  

 

 

አንቀፅ 4 

የግልግል ዳኝነት አካሉ የስነ ምግባር መርሆዎች 

4.1 የእምባ ጠባቂውም ሆነ የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በዚህ ደንብ መሰረት ስራውን 

ሲያከናውን ከዚህ በታች የተቀመጡትን የስነ ምግባር መርሆዎች ያከብራል፡- 

 ነፃነት 

 ፍትሐዊነት 

 ሚስጥርመጠበቅ 

 ገለልተኝነት 

 ያለማዳላት 

 ከጥቅም ግጭት ነፃ መሆን 

4.2 ማንኛውም የእምባ ጠባቂውም ሆነ የይግባኝ ሰሚ የግልግል ዳኝነት አካሉ አባላት በዚህ 

አንቀፅ ነዑስ አንቀፅ 4.1 የተጠቀሱትን የስነ ምግባር መርሆዎችን መጣሳቸው ከተረጋገጠ 
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የእምባ ጠባቂው እና የይግባኝ ሰሚ የግልግል ዳኝነት አካሉ በጋራ በሚያደርጉት ስብሰባ 

በ2/3ድምፅ ሲወስኑ ከአባልነት ይታገዳሉ፡፡ 

4.3 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4.2 መሰረት በስነ ምግባር ጥሰት ምክንያት ከአባልነት የታገደ 

የእምባ ጠባቂ ወይም የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ አባል  ጉዳዩ ለጠቅላላ ጉባኤ ቀርቦ 

ውሰኔ እስኪያገኝ ጊዜ ድረስ ከአባልነት ታግዶ ይቆያል፣ 

4.4 የጠቅላላ ጉባዔው በሚያደርገው ስብሰባ የእምባ ጠባቂው ወይም የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት 

አካሉ አባል  ፈፅሞታል ተባለው የስነ ምግባር ጥሰት ድርጊት ከአባልነት አያሰናብተውም 

ብሎ በ50+1 ደምፅ ከወሰነ ታግዶ የነበረው የእምባ ጠባቂ ወይም የይግባኘ ሰሚ የዳኝነት 

አካል አባል ወደ ስራ የሚመለስ ሲሆን አባሉ እንዲሰናበት ከወሰነ አባሉ ይሰናበታል 

በምትኩም ሎላ አባል እንዲተካ ይደረጋል፡፡   

 

አንቀፅ 5 

የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ ደንብ የም/ቤቱ አባላት የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን እና የሙያ ማህበራት ጋዜጠኞች 

ከሚዘግቧቸው ዘገባዎች ጋር በተያያዘ የሚቀርብ ቅሬታን እንዲሁም ከም/ቤቱ የስነ ምግባር ደንብ 

አፈፃፀም ጋር በተያያዘ የሚቀርብ ቅሬታ ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

ምዕራፍሁለት 

ስልጣን እና ተግባራት 

አንቀፅ 6 

የእምባ ጠባቂው ስልጣን እና ተግባር 

በመገኛኛ ብዙሃን ም/ቤት መተዳደሪያ ደንብ አንቀፅ 32 በተደነገገው መሰረት የእምባ ጠባቂው 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ስልጣን እና ተግባራት ይኖሩታል። 

6.1 በም/ቤቱ አባላት ላይ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በዚህ ደንብ የአሰራ ርስርዓት መሰረት 

በገለልተኝነት አጣርቶ ውሳኔ ይሰጣል፣ 

6.2 በሬጂስትራሩ ተደራጅቶ የሚቀርብለትን አቤቱታ/ ቅሬታ/ መርምሮ በራሱ መወሰን 

ያለበትን ይወስናል፡፡ የጉዳዩ ክብደት ከፍ ያለ ነው ብሎ ካመነ ወይም በዚህ ደንብ አንቀፅ 

19 መሰረት ጉዳዩ በቀጥታ በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ የሚታይ ጉዳይ በሆነ ጊዜ ጉዳዩ 

በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በቀጥታ እንዲታይ ሊያስተላል ፍይችላል። 

6.3 ከስነ ምግባር ደንቡ በሚመነጩ  የምክር ቤቱ ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አአካል ውይይት 

እንዲያደረግ ሊጠይቅ ይችላል። 
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አንቀፅ 7 

የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ስልጣን እና ተግባራት 

በመገኛኛ ብዙሃን ም/ቤት መተዳደሪያ ደንብ አንቀፅ 31 በተደነገገው መሰረት የይግባኝ ሰሚ 

የዳንነት አካሉ የሚከተሉት ስልጣን እና ተግባራት ይኖሩታል። 

7.1 የእምባ ጠባቂው በሰጠው ውሳኔ ላይ የሚቀርብ የይግባኝ አቤቱታን አይቶ በማፅናት፣ 

በማሻሻል ወይም በመሻር ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል፣ 

7.2 ከጉዳዩ ክብደት አንፃር በእምባ ጠባቂው አማካይት  ለይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በቀጥታ 

እንዲታዩ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ወይም በዚህ ደንብ አንቀፅ 19 መሰረት በቀጥታ 

በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ መታየት ያለባቸውን ጉዳዮች አይቶ ውሳኔ ይሰጣል 

7.3 በእምባ ጠባቂው በሚቀርብለት ጥያቄ መሰረት ከም/ቤቱ የስነምግባር ደንብ በሚመነጩ 

ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጎ የመፍትሄ ሃሳብ ማቅረብ ይችላል 

7.4 ሌሎች የእምባ ጠባቂውን እና ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉን ሊያጠናክሩ በሚችሉ ጉዳዮች 

ላይ ተወያይቶ የውሳኔ ሃሳብ ለም/ቤቱ ሊያቀርብ ይችላል 

7.5 የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ከራሱ አባላት የሚውጣጡ አራት ንዑሳን ኮሚቴዎች 

ይኖሩታል 

ሀ. የብሮድካስት ሚዲያ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ 

ለ. የህትመት ሚዲያ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ 

ሐ. የበይነ መረብ ሚዲያ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ 

መ. የማህበራት ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ 

7.6 ከላይ በንዑስ አንቀፅ 7.5 የተጠቀሰው እንደደተጠበቀ ሆኖ ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ 

እንደ አስፈላጊነቱ እያየ ተጨማሪ ንኡስ ኮሚቴ ሊያቋቁም ይችላል 

7.7 ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ሰብሳቢ በም/ቤቱ መተዳደሪያ ደንብ ከተሰጡት ኃላፊነቶች 

በተጨማሪ የሚቀርቡለትን አቤቱታዎች አይነታቸውን በመለየት እንዲሁም 

የክብደታቸውን መጠን በመመዘን ለሚመለከተው ንዑስ ኮሚቴ ሊመራው ወይም በጋራ 

ሊመለከተው ይችላል 

7.8 የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 7.7 መሰረት ጉዳዩን 

ለሚመለከተው የንኡስ ኮሚቴ የመራ ከሆነ የንዑስ ኮሚቴው ጉዳዩን አይቶ የሚያቀርበውን 

የውሳኔ ሃሳብ በአብላጫ ድምፅ /50+1/ የማፅደቅ ወይም የመሻር ወይም የማሻሻል ስልጣን 

ይኖረዋል፡፡ 
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7.9 የእምባ ጠባቂው ወይም የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ሰብሳቢ በሚያቀርቡ ጥያቄ መሰረት 

በማንኛውም ጊዜ በግልግል ዳኝነት አካሉ አባለት የስነ ምግባር ሁኔታ ላይ ተወያይቶ 

የሚወስን ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ 

ምዕራፍ ሶስት 

የአሰራር ስርዓት 

አንቀፅ 8 

የአቤቱታ አቀራረብ ስርዓት 

8.1 የም/ቤቱ አባላት የሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እና የጋዜጠኞች የሙያ ማህበራት 

ባሰራጩት፣ ባሳተሙት ወይም በዘገቡት ዘገባ ላይ መብቴ ተነክቷል የሚል ማንኛውም 

ሰው ጥፋቱን አጥፍቷል ተባለው የመገናኛ ብዙሃን ያጠፋውን ጥፋት እንዲያርም ወይም 

ይቅርታ እንዲጠይቅ ተጠይቆ ፍቃደኛ ካልሆነ ወይም በመረጃ ነፃነት አዋጅ ቁጥር 

590/2000 በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማረሚያ ካላወጣ  ከዚህ ደንብ ጋር 

የተያያዘውን ቅሬታ ማቅረቢያ ፎርም በመሙላት ቅሬታውን ለም/ቤቱ ጽ/ቤት በአካል 

ወይም በፖስታ ወይም በፋክስ ወይም በኢሜይል ወይም በማንኛውም የኤሌክትሮኒክስ 

ዘዴ ማስገባት ይችላል፡፡ 

8.2 ቅሬታ አቅራቢው  ቅሬታውን ሊያቀርብ የሚችለው ለቅሬታው ምክንያት የሆነው ጉዳይ 

ከተሰራጨበት ወይም ከታተመበት ወይም ከተዘገበበት ቀን ጀምሮ እስከ 2 ወር ጊዜ ድረስ 

ብቻ ነው፡፡ 

8.3 ቅሬታ አቅራቢው የሚያቀርበው ቅሬታ በበቂ የሰነድ ማስረጃ የተደገፈ መሆን አለበት 

8.4 በዚህ ደንብ መሰረት ለሚቀርብ ቅሬታ የባለሙያ አስተያየት ካልሆነ በስተቀር የሰው 

ማስረጃ ተቀባይት የለውም 

8.5 ቅሬታው በመገናኛ ብዙሃን በተሰራጨ ዘገባ ወይም ፕሮግራም መብቴ ተነክቷል የሚል 

ግለሰብ፣ ድርጅት፣ የመንግስት አካል ወይም የመገናኛ ብዙሃን ቅሬታውን በራሱ ወይም 

በህጋዊ ወኪሉ /በጠበቃ ወይም በነገረ ፈጅ/ አማካይነት ሊያቀርብ ይችላል፡፡ 

8.6 በዚህ ደንብ መሰረት ለግልግል ዳኝነት አካሉ የሚቀርቡ አቤቱታዎች በመደበኛ ፍ/ቤት  

ወይም በመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ወይም በሌላ የአስተዳደር ፍ/ቤት  ታይተው ውሳኔ 

የተሰጠባቸው ወይም በመታየት ላይ ያሉ መሆን የለባቸውም፡፡ 

 

አንቀፅ 9 

ከቅሬታው ጋር ተያይዘው መቅረብ ያለባቸው ማስረጃዎች 
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ማንኛውም ቅሬታ አቅራቢ ከቅሬታ ፎርሙ ጋር ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማስረጃዎች አያይዞ 

ማቅረብ አለበት። 

9.1 ቅሬታው የቀረበው በቴሌቪዥን በተሰራጨ ዘገባ ላይ ከሆነ የቅሬታው ጉዳይ / የዘገባው/ 

የቪዲዮ ቅጂ/ 

9.2 ቅሬታው የቀረበው በሬዲዮ በተሰራጨ ዘገባ ላይ ከሆነ የሬዲዮ ስርጭቱ የድምፅ ቅጂ 

9.3 ቅሬታው የቀረበው በጋዜጣ ወይም በመፅሔት ላይ ከሆነ ቅሬታ የቀረበበት የህትመት 

ቅጂ 

9.4 ቅሬታው የቀረበው በማህበራዊ ሚዲያ / በኦንላይን /በድረ ገፅ ልጥፍ/ፖስት/ ላይ ከሆነ 

ይኸው በማስረጃነት ተያይዞ መቅረብ አለበት፡፡ 

 

 

አንቀፅ 10 

ቅሬታውን ስለመቀበል 

10.1 የም/ቤቱ ስራ አስኪያጅ /ወይም ተወካይ/ ወይም እምባ ጠባቂው / የቀረበው ቅሬታ 

በቅሬታ ማቅረቢያ ፎርሙ የተጠየቁ መስፍርቶችን ስለማሟላቱ በማረጋገጥ ቅሬታውን 

ይቀበላል፡፡ 

10.2 ቅሬታውን የተቀበለው አካል የቀረበው ቅሬታ በቅሬታ ማቅረቢያ ፎርሙ የተቀመጡ 

መስፈርቶችን ያላሟላ ከሆነ ቅሬታውን ላቀረበው አካል ይህንኑ በፅሁፍ በማሳወቅ 

ቅሬታውን አስተካክሎ እና አሟልቶ እንዲያቀርብ በመጠየቅ ቅሬታውን ተመላሽ ሊያደረግ 

ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 11 

ቅሬታን ስለመመርመር እና ውሳኔ ስለመስጠት 

11.1 የቀረበው ቅሬታ ክብደት እና ይዘት በእምባ ጠባቂው የሚታይ ሆኖ ከተገኘ እምባ ጠባቂው 

የቀረበውን ቅሬታ ተቀብሎ ከም/ቤቱ የስነ ምግባር ደንብ፣ ከመገናኛ ብዙሃን ህግ፣ ከመረጃ 

ነፃነት አዋጅ እና ሌሎች ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ከተያያዙ ህጎች አንፃር ቅሬታውን 

ይመረምራል 

11.2 የእምባ ጠባቂው በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 11.1 መሰረት ሲመረምር ቅሬታው 

ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ካመነበት ይህንኑ ለቅሬታ አቅራቢው በፅሁፍ ያሳውቃል፡፡ 

11.3 የእምባ ጠባቂው በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 11.1 መሰረት ሲመረምር ቅሬታው 

ተቀባይነት አለው ብሎ ካመነ በልዩ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲታይ ካልተወሰነ በስተቀር 

ቅሬታ የቀረበበት ተቋም ለቅሬታው በ10 ተከታታይ  ቀናት ውስጥ መልስ እንዲሰጥ 

ትእዛዝ ይሰጣል፡፡ 
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11.4 ቅሬታ የቀረበበት ተቋም መጥሪያው ደርሶት በ10 ተከታታይ ቀናት ውስጥ መልስ ካልሰጠ 

ጉዳዩ በሌለበት ታይቶ ውሳኔ ሊወሰን ይችላል፡፡ 

11.5 ቅሬታ የቀረበበት ተቋም ለቀረበበት ቅሬታ በጊዜ ገደቡ ውስጥ መልስ ከሰጠ እምባ 

ጠባቂው መልሱን ተቀብሎ ከዚህ በታች በተቀመጠው አንቀፅ መሰረት ምርመራውን 

ያከናውናል፡፡ 

11.6 የእምባ ጠባቂው በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ቅሬታ የቀረበበት ተቋም /አካል / 

የመልስ ማቅረቢያ ጊዜው ካለፈ በኋላ መልስ ይዞ ቢመጣ ቅሬታ የቀረበበት ተቋም 

መልሱን ያዘገየበት ምክንያት አሳማኝ ነው ብሎ ካመነ መልሱን ሊቀበለው ይችላል። 

11.7 በዚህ አንቀፅ ንዑሰ አንቀፅ 11.1 እስከ 11.6 የተቀመጡት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ 

እምባ ጠባቂው የቀረበው ቅሬታ በሽምግልና ታይቶ ሊፈታ የሚችል ነው ብሎ ካመነ እና 

ሁለቱ ወገኖች ከተስማሙ ጉዳዩን በሽምግልና አይቶ ሊያስማማ ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 12 

ጭብጥ ስለመለየት 

12.1 ቅሬታ የቀረበበት ተቋሙ ለቅሬታው በማመን መልስ የሰጠ ከሆነ የእምባ ጠባቂው ጭብጥ 

መመስረት ሳያስፈልገው በዚህ ደንብ ከተዘረዘሩት ቅጣት አይነቶች ውስጥ ለጥፋቱ 

ይመጥናል የሚለውን ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

12.2 ቅሬታ የቀረበበት ተቋም የቀረበበትን ቅሬታ በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ባለመቀበል 

መልስ የሰጠ ከሆነ የእምባ ጠባቂው በቅሬታ አቅራቢው በቅሬታነት ቀርበው በመልስ 

ሰጪው የተካዱ ጉዳዮችን በመለየት ጭብጥ ይመሰርታል፡፡  

 

አንቀፅ 13 

ስለማከራከር 

የእምባ ጠባቂው ሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች በእምባ ጠባቂው ቢሮ ተገኝተው በጭብጥነት 

በተለዩት ጉዳዮች ላይ እንዲከራከሩ ያደርጋል የክርክር ሂደቱም ከዚህ እንደሚከተለው ይሆናል፡- 

13.1 በቅድሚያ ቅሬታ አቅራቢው በጭብጥነት በተለዩት ጉዳዮች ላይ ያሉትን መከራከሪያዎች 

በራሱ ወይም ወኪል በሆነለት ጠበቃ ወይም ነገረፈጅ አማካይት ያቀርባል። 

13.2 ቅሬታ የቀረበበት አካል በጭብጥነት በተለዩት ጉዳዮች ላይ በራሱ ወይም ወኪል በሆነለት 

ጠበቃ ወይም ነገረ ፈጅ አማካይነት ያለውን መከራከሪያ ያቀርባል። 

13.3 ቅሬታ አቅራቢው በመልስ ሰጪው በቀረበው መልስ ላይ የመጨረሻ ሃሳቡን እንዲያቀርብ 

ይደረጋል። 
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13.4 እምባ ጠባቂ በአቤቱታው እና በመልሱ ከቀረቡለት የሰነድ ማስረጃዎች እና በሁለቱ 

ወገኖች ከቀረበው ክርክር በመነሳት በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ 

 

አንቀፅ 14 

የእምባ ጠባቂው ውሳኔ ይዘት 

የእምባ ጠባቂው ውሳኔ የሁለቱ ተከራካሪ ወገኖችን ማንነት ፣ የቀረበውን ቅሬታ፣ ተጣሰ የተባለው 

የህግ ድንጋጌ፣ በመልስ ሰጪ የተሰጠው መልስ በጭብጥነት የተያዙ ጉዳዮች፣ በሁለቱ ወገኖች 

በማስረጃነት የቀረቡ ሰነዶች፣ በክርክር ወቅት የተነሱ ዋና ዋና ሃሳቦችን በመዘርዘር ለጉዳዩ 

ይመጥናል የሚለውን ውሳኔ በፅሑፍ ይሰጣል፡፡ 

 

አንቀፅ15 

ይግባኝ ስለማቅረብ 

15.1 በእምባ ጠባቂው ውሳኔ ቅር የተሰኘ ወገን የይግባኝ አቤቱታውን ለም/ቤቱ ይግባኝ ሰሚ 

የዳኝነት አካል በፅሁፍ ማቅረብ ይችላል። 

15.2 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 15.1 መሰረት የሚቀርብ የይግባኝ አቤቱታ የእምባ ጠባቂው 

ውሳኔውን በፅሁፍ ካሳወቀበት ቀን አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ ካልቀረበ ይግባኙ ተቀባይነት 

የለውም። 

15.3 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 15.2 የተጠቀሰው ቢኖርም የይግባኝ አቤቱታው በጊዜ ገደቡ 

ያልቀረበው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ከሆነ የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካል ሰብሳቢው 

የምክንያቱን አሳማኝነት በመመዘን ይግባኙን ሊቀበል ይችላል፡፡ ሆኖም ይህ መብት በ6 

ወር ጊዜ ውስጥ ካልቀረበ በይርጋ የሚታገድ ይሆናል፡፡ 

 

አንቀፅ16 

የይግባኝ አቤቱታ ይዘት 

የይግባኝ አቤቱታ የሚከተሉት ይዘቶች ይኖሩታል 

16.1 የይግባኝ ባይ ስም እና አድራሻ 

16.2 የመልስ ሰጪ ስም እና አድራሻ 

16.3 ይግባኝ የተባለበት ውሳኔ ፋይል ቁጥር 

16.4 ይግባኝ የተባለበት ውሳኔ የተሰጠበት ቀን 

16.5 ይግባኝ የተባለባቸው የፍሬ ነገር ነጥቦች 

16.6 ይግባኝ የተባለባቸው የህግ ነጥቦች 
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16.7 ይግባኝ ባይ የሚፈልገው ዳኝነት 

 

አንቀፅ 17 

ይግባኙን ስለመቀበል 

17.1 ሬጂስትራሩ  ከይግባኝ ባይ የቀረበው ይግባኝ በአንቀፅ 15 መሰረት በጊዜ ገደቡ የቀረበ 

መሆኑን እንዲሁም በአንቀፅ 16 የተቀመጡት ሁኔታዎች መሟላታቸውን በማረጋገጥ 

ይግባኙን ተቀብሎለይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ያቀርባል 

17.2 በይግባኝ ባይ የቀረበው የይግባኝ አቤቱታ በአንቀፅ 16 የተቀመጡ ሁኔታዎችን ያላሟላ 

እንደሆነ ይግባኙ ያልተሟሉ ሁኔታዎችን አሟልቶ እንዲቀርብ ሬጂስትራሩ በፅሁፍ 

ትእዛዝ ሊሰጥ ይችላል 

17.3 የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ሰብሳቢ በዚህ አንቀፅ መሰረት ተሟልቶ የቀረበለትን 

የይግባኝ አቤቱታ በጋራ እንዲታይ ሊያደርግ ወይም ለሚመለከተው ንዑስ ኮሚቴ ሊመራ 

ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 18 

የይግባኝ አቤቱታውን ስለመመርመር 

ጉዳዩ የተመራለት ንዑስ ኮሚቴ የእምባ ጠባቂውን መዝገብ አስቀርቦ ይግባኙን 

ሲመረምር 

18.1 የእምባ ጠባቂው የወሰነው ውሳኔ ምንም ስህተት የሌለበት ነው ብሎ ሲያምን 

የይግባኝ አቤቱታው አያስቀርብም የሚል የውሳኔ ሃሳብ ለጠቅላላው የይግባኝ 

ሰሚ ፓናሉ ያቀርባል ፓናሉ በተመሳሳይ ከወሰነ ይኸው ለይግባኝ ባይ በፅሁፍ 

ይነገረዋል፡፡ 

18.2 የይግባኝ ባይ አቤቱታው በንዑስ ኮሚቴው ተቀባይት ያገኘ እንደሆነ መልስ ሰጪ 

ለይግባኝ አቤቱታው መልስ እንዲሰጥ ይግባኙ እንዲደርሰው ያደርጋል 

18.3 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 18.2 መሰረት መልስ እንዲሰጥ የተበየነበት መልስ 

ሰጪ የይግባኘ አቤቱታው ከደረሰው ጊዜ አንስቶ በ15 የሥራ ቀናት ውስጥ 

ለቀረበበት የይግባኝ አቤቱታ በፅሁፍ መልስ መስጠጥ አለበት፡፡ 

18.4 የይግባኝ ሰሚ ንዑስ ኮሚቴ ለእውነተኛ ፍትህ አሰታጥ ሲባል ካልፈቀደ በስተቀር 

ከይግባኝ አቤቱታ ጋርም ሆነ ለይግባኝ ከሚሰጥ መልስ ጋር በፊት ያልቀረበ 

አዲስ ማስረጃ ማያያዝ አይቻልም፡፡ 
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18.5 መልስ ሰጪ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 18.4 መሰረት በጊዜ ገደቡ ውስጥ 

መልሱን ካላቀረበ መልስ ለመስጠት እንዳልፈቀደ ተቆጥሮ የንዑስ ኮሚቴው 

ይግባኙን በመመርመር የውሳኔ ሀሳብ ይሰጣል፡፡ 

18.6 በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 18.5 ተጠቀሰው ቢኖርም መልስ ሰጪ መልሱን በጊዜ 

ገደቡ ውስጥ ያላቀረበው በበቂ ምክነያት ነው ተብሎ በይግባኘ ሰሚ ፓናል 

ሰብሳቢው ሲታመን ንዑስ ኮሚቴው ከጊዜ ገደቡ ውጪ የመጣ መልስን ሊቀበል 

ይችላል፡፡ 

18.7 የንዑስ ኮሚቴው በይግባኝ ባይ የቀረበለትን አቤቱታ፣  በመልስ ሰጪ የቀረበውን 

መልስ እንዲሁም የእምባ ጠባቂውን መዝገብ በመመርመር በይግባኙ ላይ 

የውሳኔ ሀሳብ ይሰጣል 

 18.8 የንዑስ ኮሚቴው የሚያቀርበው የውሳኔ ሃሳብ  

  ሀ. የእምባ ጠባቂውን ውሳኔ በማፅናት ወይም፣ 

  ለ. የእምባ ጠባቂውን ውሳኔ በመሻር  ወይም 

  ሐ. የእምባጠባቂውን ውሳኔ በማሻሻል ሊሆን ይችላል 

18.9 የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ሰብሳቢ  ከንዑስ ኮሚቴ በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ 

ላይ አጠቃላይ የይግባኘ ሰሚ የዳኝት አካሉ አባላት ድምፅ እንዲሰጡበት 

ያደርጋል 

18.10 የይግባኝ ሰሚ ፓናል አባላት በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 18.9 መሰረት ድምጽ 

ከመስጠታቸው በፊት የውሳኔ ሃሳቡን ያቀረበው ንዑስ ኮሚቴ ማብራሪያ 

እንዲሰጥ ይደረጋል 

18.11 የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ  የድምፅ አሰጣጥ 50 + 1 ስሌትን መሰረት ያደረገ 

ይሆናል፡፡ 

18.12  በድምፅ አሰጣጡ እኩል ድምፅ የመጣ ከሆነ የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ 

ሰብሳቢ ያለበት ድምፅ አሸናፊ ይሆናል 

 

አንቀፅ 19. 

በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በቀጥታ ስለሚታዩ ጉዳዮች 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ጉዳዮች ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎች በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት 

አካሉ በቀጥታ የሚታዩ ይሆናሉ፡- 

19.1 የፌዴራል እና የክልል መንግስታት የሶስቱ የስልጣን አካላት ከፍተኛ የስራ 

ኃላፊዎች የሚያቀርቧቸው የይግባኝ አቤቱታዎች፣ 
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19.2 ተቀማጭነታቸው በኢትዮጵያ የሆኑ የውጪ ሀገር ዲፕሎማቶች እና ድርጅቶች 

የሚያቀርቧቸው ቅሬታዎች፣ 

19.3 በሀገሪቱ ከአንድ በላይ ክልል ውስጥ ቅርንጫፍ ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ላይ 

የሚቀርብ ቅሬታ፣  

19.4 ከጉዳዩ ክብደት እና ውስብስብነት የተነሳ  በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በቀጥታ 

መታየት አለባቸው ተብለው በእምባ ጠባቂው የታመነባቸው አቤቱታዎች፣ 

አንቀፅ 20 

በቀጥታ የሚታዩ የይግባኝ አቤቱታዎች አካሄድ 

በአንቀፅ 19 መሰረት በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ  በቀጥታ የሚታዩ ጉዳዮች ሲኖሩ 

ከዚህ በታች በተቀመጠው ስነስርዓት መሰረት የሚታዩ ይሆናል 

20.1 የእምባ ጠባቂው የቀረበው አቤቱታ በዚህ ደንብ አንቀፅ 11 የተቀመጡ ቅድመ 

ሁኔታዎችን ያሟላ መሆኑን በማረጋገጥ  ጉዳዩን ለይግባኝ ሰሚ ፓናል ሰብሳቢ 

ያቀርባል 

20.2 የይግባኝ ሰሚ የዳኝት አካል ሰብሳቢ ጉዳዩን ተቀብሎ የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካል 

በጋራ እንዲያዩት ሊያደርግ ወይም ለሚመለከተው ንዑስ ኮሚቴ ሊመራ 

ይችላል፣ 

20.3 ጉዳዩ በንዑስ ኮሚቴ እንዲታይ በሚደረግበት ጊዜ  በአንቀፅ 18 የተጠቀሰውን 

አካሄድ ይከተላል፡፡  

20.4 የይግባኘ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ጉዳዩን በጋራ በሚመለከትብት ጊዜ ውሳኔ የሚሰጠው 

በድምፅ ብልጫ ይሆናል. 

20.5 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 20.4 መሰረት የሚከናወን የድምፅ አሰጣጥ ስስርዓት 

በአንቀፅ 18 ንዑስ አንቀፅ 18.12 እና 18.13 በተደነገገው መሰረት ይሆናል፡፡ 

20.6 ቅሬታው የቀረበው የይግባኘ ሰሚ የዳኝነት አካሉ አባል የሆኑ የም/ቤት አባላት 

ባሰራጩት ዘገባ ባሳተሙት ህትመት ላይ በሆነ ጊዜ ይህ ጉዳይ እስኪጠናቅ  አባሉ 

ከጉዳዩ ውጪ ይሆናል፡፡ 

 

አንቀፅ 21 

ውሳኔን ስለማሳወቅ 
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የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የግልግል ዳኝነት አካል የአሰራር ደንብ ቁጥር 001 

21.1 የእምባ ጠባቂው ወይም የይግባኘ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ሰብሳቢ  በጉዳዩ ላይ የሚሰጠውን 

ውሳኔ ከዚህ ደንብ ጋር አባሪ ተደርጎ በተዘጋጀው ውሳኔ ማሳወቂያ ቅፅ መሰረት በፅሁፍ 

ለሁለቱ ተከራካሪ ወገኖች ያሳውቃል፡፡ 

21.2 ከላይ በዚህ አንቀፅ 21.1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ 

ውሳኔዎችን መሰረት በማድረግ ውሳኔ ለተሰጠበት የም/ቤቱ አባል የመጀመሪያ ወይም 

የሁለተኛ ደረጃ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጥ ለእምባ ጠባቂው ትዕዛዝ ይሰጣል፣ 

21.3 ከላይ በንዑስ አንቀፅ 21.1 እና 21.2 የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ ቅሬታ የቀረበበት 

የም/ቤት አባል ጥፋተኛ የሆነው ለሶስተኛ ጊዜ ከሆነ ውሳኔው በም/ቤቱ ድረ ገፅ እንዲወጣ  

ለእምባ ጠባቂው ትዕዛዝ ይሰጣል፣ 

21.4 ከላይ ከንዑስ አንቀፅ 21.1 እስከ 21.3 የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ ቅሬታ የቀረበበት 

የም/ቤት አባል ጥፋተኛ የሆነው ለአራተኛ ጊዜ ከሆነ ውሳኔው የም/ቤቱ አባላት በሆኑ 

መገናኛ ብዙሃን እንዲገለፅ ለእምባ ጠባቂው ትዕዛዝ ይሰጣል፣ 

 

አንቀፅ 22 

ስለውሳኔው የመጨረሻነት 

22.1 የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በቀረበለት ጉዳይ ላይ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ 

ይሆናል፣ 

22.2 ሆኖም ይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ የወሰነው ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት 

አለበት ተብሎ ከታመነ ውሳኔው ከተሰጠበት ጊዜ አንስቶ በ30 ቀናት ውስጥ ጉዳዩ 

ለሚመለከተው አካል ሊቀርብ ይችላል። 

 

አንቀፅ 23 

በእምባ ጠባቂው ወይም  በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ  የሚሰጡ ውሳኔ አይነቶች 

በእምባ ጠባቂው ወይም በይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ  የሚሰጡ ውሳኔዎች አንደጉዳዩ 

ክብደት እና ቅለት ከሚከተሉት አንዱ ወይም ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል 

23.1 በመልስ ሰጪ በኩል የተጣሰ የህግ ድንጋጌ የለም በማለት በነፃ ማሰናበት 

23.2 የመገናኛ ብዙሃኑ ወይም ጋዜጠኛው ስርጭት ባደረገበት ሚዲያ ወይም ባሳተመው 

መፅሄት ወይም ጋዜጣ ላይ የይቅርታ መልእክት ወይም ማስተካከያ በማድረግ 

በውሳኔው መሰረት ስመፈጸሙ ማረጋገጫ እንዲያቀርብ መወሰን፣ 
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 23.3 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 23.2 ከተጠቀሰው በተጨማሪ የተሳሳተው ዘገባ 

ከተጫነበት የማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲወርድ መወሰን፣  

   23.4 ጥፋቱ ከባድ ከሆነ ወይም ቅሬታ ቀረበበት ተቋም ወይም ጋዜጠኛ ተደጋጋሚ 

ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 23.2 ከተቀመጠው ቅጣት 

በተጨማሪ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው ይደረጋል፡፡ 

አንቀፅ 24 

ስለማስጠንቀቂያ አሰጣጥ 

  ጥፋተኝነቱ በእምባ ጠባቂው ወይም በይግባኘ ሰሚ የዳኝነት አካሉ የተረጋገጠበት  

የም/ቤቱ አባል በዚህ ደንብ አንቀፅ 23 መሰረት ከሚጣልበት ቅጣት በተጨማሪ  እንደ 

ጥፋቱ አይነት እና ተደጋጋሚነት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ማስጠንቀቂያዎች 

ይሰጡታል፡- 

24.1  አባሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥፋተኛ መሆኑ ከተረጋገጠ ፡-የመጀመሪያ ደረጃ 

ማስጠንቀቂያ 

24.2 አባሉ ለሁለተኛ ጊዜ ጥፋተኛ መሆኑ ከተረጋገጠ ፡-ሁለተኛ ደረጃ ማስጠንቀቂያ 

24.3 አባሉ ለሶስተኛ ጊዜ ጥፋጠኛ መሆኑ ከተረጋገጠ ፡-አባሉ ያጠፋውን ጥፋት እና 

የተወሰነበትን ውሳኔ በሚመለከት በም/ቤቱ ድረ ገፅ መለጠፍ 

24.4 አባሉ ለአራተኛ ጊዜ ጥፋተኛ መሆኑ ከተረጋገጠ ፡-አባሉ ያጠፋውን ጥፋት እና 

የተወሰነበትን ውሳኔ በሚመለከት በም/ቤቱ አባለት አማካይነት በዜና እንዲገለፅ 

ማድረግ፡፡ 

24.5 በአባሉ የተፈጸመው ስህተት ከፊደል ግድፈት ተነሳ ወይም  በሌላ አሳማኝ በሆነ 

ምክንያት በሆነ ጊዜ አባሉ ማረሚ እንዲያወጣ ከማድረግ በተጨማሪ  በዚህ 

አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 24.1 እስከ 24.4 የተጠቀሱት ማስጠንቀቂያዎች መስጠት 

ላያስፈልግ ይችላል፡፡ 

24.6 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 24.4 መሰረት የግልግል ዳኝነት አካሉን ውሳኔ በመገናኛ 

ብዙሃን እንዲያሰራጭ የታዘዘው የም/ቤቱ አባል ውሳኔን ለማሰራጨት ፍቃደኛ 

ካልሆነ ይኸው በሪፖርት መልክ በጠቅላላ ጉባዔው ስብሳበ ወቅት እንዲቀርብ 

ተደርጎ ጠቅላላ ጉባዔው በጉዳዩ ላይ ሊወስ ይችላል፡፡ 

 

 

አንቀፅ 25 

ውሳኔውን ስለመፈጸም 
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25.1 የእምባ ጠባቂው ወይም የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ በዚህ ደንብ መሰረት አከራክሮ 

የወሰነውን ውሳኔ የም/ቤቱ አባላት ውሳኔው በልዩ ሁኔታ ካልተወሰነ በስተቀር  ወይም 

ጉዳዩን በይግባኝ ወደፌዴራል ከ/ፍ/ቤት ካልወሰደው በስተቀር ውሳኔው ከተሰጠበት እለት 

አንስቶ በ30 የሥራ ቀናት ውስጥ የመፈጸም ግዴታ አለባቸው 

25.2  በዚህ ደንብ አንቀፅ 22/2 መሰረት ይግባኝ ካላለ በስተቀር የእምባ ጠባቂው ወይም 

የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካልሉ  የወሰነውን ውሳኔ ለመፈጸም ፍቃደኛ ያልሆነ የም/ቤቱ 

አባል  በም/ቤቱ ጽ/ቤት እንደ ውሳኔው እንዲፈፅም የ30  ቀን ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው 

ይደረጋል፣ 

25.3 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 25.2 መሰረት የመፈፀሚያ ጊዜ የተሰጠው የም/ቤት አባል 

እንደ ውሳኔው ካልፈፀመ፡- 

 ሀ. ውሳኔው በም/ቤቱ ድረገ ገፅ ለህዝብ እንዲገለፅ ይደረጋል፣ 

 ለ. ውሳኔው በድረ ገፅ ከተገለጸ በኋላ የም/ቤቱ አባል እንደውሳኔው ካልፈፀመ እንደ ውሳኔው 

እስኪፈፅም ጊዜ ድረስ ከአባልነት ታግዶ ይቆያል፤ 

25.4 የምክር ቤቱ የግልግል ዳኝነት አካል የሚሰጠውን ውሳኔ በማክበር ለሚፈፅሙ የም/ቤቱ 

አባላት እንዲሁም ዓመቱን ሙሉ ምንም ቅሬታ ያልቀረበባቸው የም/ቤቱ አባላት በዓመቱ 

መጨረሻ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡ 

ምዕራፍ አራት 

ልዩ ልዩ ጉዳዮች 

አንቀፅ 26 

የሥራ ቋንቋ 

26.1 የእምባ ጠባቂውም ሆነ የይግባኘ ሰሚ የዳኝነት አካሉ የስራ ቋንቋ አማርኛ ነው፡፡ 

26.2 ከላይ በንኡስ አንቀፅ 26.1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ም/ቤቱ በቀጣይ 

ተጨማሪ የስራ ቋንቋዎች ተግባራዊ በሚሆኑበት ሁኔታ ላይ ይሰራል 

26.3 ከም/ቤቱ የስራ ቋንቋ ውጪ የሚቀርቡ ቅሬታዎች እና ተያያዥ ማስረጃዎች 

በህጋዊ የትርጉም ተቋም ወደአማርኛ ተተርጉመው መቅረብ አለባቸው 

አንቀፅ 27 

ስለዶክመንት አያያዝ 

27.1 ለም/ቤቱየግልግልዳኝነትአካልየሚቀርቡቅሬታዎችንየሚቀበል፣ የቀረቡ ቅሬታዎችን 

አደራጅቶ ለእምባ ጠባቂው የሚያቀርብ፣ የግልግል ዳኝነት አካሉ ጉዳዮችን 

በሚመረምርበት ወቅት ቃለጉባኤ የሚይዝ እንዲሁም የውሳኔ ግልባጭ አዘጋጅቶ 
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የሚያቀርብ እና የታዩ ጉዳዮች እና ውሳኔዎችን አደራጅቶ የሚይዝ ሬጂስትራር ክፍል 

በም/ቤቱ ይቋቋማል፡፡  

27.2 የክፍሉ አደረጃጀት በም/ቤቱ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የሚወሰን ይሆናል፡፡ 

27.3 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 27.1 መሰረት የሬጂስትራር ክፍል እስኪደራጅ ጊዜ ድረስ 

የም/ቤቴ ጽ/ቤት ይህንን ስራ ደርቦ ይሰራል፡፡ 

 

አንቀፅ 28 

ልዩ ልዩ አበል እና ከፍያ 

28.1 የእምባ ጠባቂው እና የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ አባላት ስራቸውን በበጎ ፈቃደኝት 

የሚያከናውኑ እንደመሆናቸው በም/ቤቱ የሚከፈል ደመወዝ አይኖራቸውም፤  

28.2 ከላይ በንዑስ አንቀፅ 28.1 የተጠቀሰው እነደተጠበቀ ሆኖ ለእምባ ጠባቂው እና ለይግባኝ 

ሰሚ የዳኝነት አካሉ አባላት የሚከፈል የትራንስፖርት እና የሻይ አበል መጠን አንደ 

ወቅቱ ሁኔታ እየታየ  በስራ አስፈፃሚ ኮቴው እየታየ የሚወሰን ይሆናል፣ 

28.3 ከላይ በንዑስ አንቀፅ 28.2 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የእምባ ጠባቂው ወይም 

የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ ሰብሳቢ እና አባላት ለም/ቤቱ ስራ ጉዳይ ከአዲስ አበባ 

ውጪ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ በም/ቤቱ አሰራር መሰረት የተፈቀደው የውሎ አበል 

ይከፈላቸዋል፡፡ 

አንቀፅ 29 

ስለየገቢ ምንጭ 

29.1 በዚህ ደንብ አንቀፅ 28 መሰረት የሚከፈል አበል በጀት በመገናኛ ብዙሃን ም/ቤቱ መያዝ 

ይኖርበታል፡፡ 

29.2 ከላይ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 29.1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ለልዩ ልዩ አበል 

የሚያስፈልገው በጀት የገቢ ምንጩ ከአባላትመዋጮ፣ መንግስታዊ እና መንግስታዊ 

ካልሆኑ ተቋማት ከሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ እንዲሁም ከልዩ ልዩ ፕሮጀክቶች ሊሆን 

ይችላል፡፡ 

 

አንቀፅ 30 

ቅሬታ የመመልከት ሂደቱ የሚቋረጥበት ሁኔታ 

ለእምባ ጠባቂው ወይም ለግልግል ዳኝነት አካሉ የቀረቡ አቤቱታዎች የሚቋረጡት፤ 

30.1 ተከራካሪ ወገኖች በራሳቸው ስምምነት ሲያደርጉና ይህንኑ በፅሑፍ ለጽ/ቤቱ ሲያቀርቡ፣ 

30.2 ቅሬታ ያቀረበው ወገን አቤቱታውን መተውን በፅሑፍ ሲያቀርብ፤ 
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30.3 ቅሬታ ያቀረበው ወገን   በግልግል ዳኝነት አካሉ ተያዘውን ጉዳይ በማቋረጥ ጉዳዩን ወደ 

ፍ/ቤት ወይም ወደ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ፣ ወይም ወደ ሌላ የአስተዳደር ፍ/ቤት 

መውሰዱ ሲረጋገጥ፣ 

30.4 አቤቱታውን ያቀረበው አካል በሞት ሲለይ ወይም ሲፈርስ፡፡ 

 

አንቀፅ 31 

የቅሬታ ማመልከቻ ወጪ 

ለእምባ ጠባቂውም ሆነ ለዳኝነት አካሉ ለሚቀርብ አቤቱታ የሚከፈል ክፍያ የሌለ ሲሆን ተከራካሪ 

ወገኖች ለዳኝነቱ የሚያቀርቧቸውን ማስረጃዎች እና የክርክር ወጪ በየራሳቸው ይችላሉ፡፡ 

 

አንቀፅ 32 

ደንቡን ስማሻሻል 

32.1  የእምባ ጠባቂው እና የይግባኝ ሰሚ የዳኝነት አካሉ  አባለት በጋራ በሚያደርጉት 

ስብሰባ ደንቡን ማሻሻል ያስፈለገበትን ምክንያት በዝርዝር በማስቀመጥ 

እንዲሻሻል በአብላጫ ድምፅ ከጠየቁ እና የደንቡ መሻሻል በጠቅላላ ጉባኤ 

በአብላጫ ድምፅ / 50+1 /ከጸደቀ ደንቡ ሊሻሻል ይችላል 

32.2 የም/ቤቱ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ደንቡን ማሻሻል ያስፈለገበትን ምክንያት በዝርዝር 

በማስቀመጥ እንዲሻሻል በአብላጫ ድምፅ ከጠየቁ እና የደንቡ መሻሻል በጠቅላላ 

ጉባኤ በአብላጫ ደምፅ / 50+1 / ከጸደቀ ደንቡ ሊሻሻል ይችላል 

 32.3 ከም/ቤቱ አባላት መካከል ከ20 በመቶ የሚበልጡ አባላት ደንቡ እንዲሻሻል 

ከጠየቁ እና ይህ ጥያቄያቸው ለጠቅላላ ጉባኤ ቀርቦ በአብላጫ ድምፅ / 50+1 / 

ተቀባይነትን ካገኘ ደንቡ ሊሻሻል ይችላል፡፡ 

አንቀፅ 33 

ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ ደንብ በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ም/ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ከፀደቀበት ከጥር 24 

ቀን 2014ዓ.ም ጀምሮ በስራ ላይ ይውላል፡፡ 
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አባሪ 1 

ለኢትዮጵየ መገናኛ ብዙሀን ም/ቤት ዳኝነት አካል የቅሬታ አቤቱታ ማቅረቢያ ቅጽ - 01 

1. አቤቱታ አቅራቢ 

ሀ - ግለሰብ /ስም ከነአያት ------------------------------------------------------ 
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የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የግልግል ዳኝነት አካል የአሰራር ደንብ ቁጥር 001 

ለ - ተቋም /ድርጅት/ ስም ------------------------------------------------------- 

   ሐ - ሌላ /ስም ይገለጽ/ ----------------------------------------------------------- 

  ክልል --------------- ዞን ------------------ ከተማ --------------- ክ/ከተማ -------------------  

    ወረዳ --------------- ቀበሌ /ገ/ማህበር/ ----------------------------- ስልክ -------------------- 

    ኢሜይል ----------------------------------------------------------- 

ሠ - አቤቱታው በተወካይ /በጠበቃ/ ከቀረበ ህጋዊ የውክልና ማስረጃ ስለማቅረቡ ይገለፅ፡፡  

     ---------------------- 
 

2. ቅሬታ የቀረበበት መገናኛ ብዙሐን ስም ---------------------------------------------- 

የመገናኛ ብዙሐን ዓይነት ----------------------------------- የሚገኝበት ክልል -------------------- 

ከተማ ------------------------ ባለቤትነቱ -------------------------------------  

የፕሮግራሙ /የአምዱ/ መጠሪያ --------------------------------------------- 

የአዘጋጁ /ጋዜጠኛው/ ስም ከነአያት ---------------------------------------- 

የአቅራቢው ስም ----------------------------------------------------------- 

የዋና አዘጋጁ ስም ከነአያት ---------------------------------------------- 

3. ቅሬታው /አቤቱታው/ የረቀረበበት መንገድ፡- 

በቃል -    በኢሜይል-    በፖስታ ቤት-  

በደብዳቤ-   በፋክስ-  

4. የቅሬታው ምንጭ ዘገባ የተሰራጨበት ቀን -------------- ወር ------------- ዓ.ም. -------------- 

5. የቅሬታው ዓይነት - 

ሀ. የስም ማጥፋት -  

ለ. የተዛባ መልዕክት -  

ሐ. ምላሽ የመስጠት እድል ክልከላ -  

መ. የብሔራዊ ጥቅምና የሀገር ደህንነት ጉዳይ -  

ሠ. ሌላ /ይጠቀስ/ -----------------------------------------  

 

6. የቅሬታው ይዘት ባጭሩ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ከቅሬታው ማመልከቻ ጋ ተያይዘው የቀረቡ አባሪዎች /ማስርጃዎች/ ዝርዝር 

ሀ - የጽሁፍ   የገፅ ብዛት --------------- 
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ለ - የምስል  /በፎቶ ግራፍ     ፣በቪዲዮ -    / / 

ሐ - የድረ ገፅ ልጥፍ /ፖስታ/ -       

8. አቤቱታ የቀረበበት ቀን ------------------ ወር --------------- ዓ.ም. ------------------ 

9. የቅሬታ አቅራቢው ስም ------------------------------------------- ፊርማ -------------------------- 

10.  ቅጹን የሞላው /ማመልከቻውን የተቀበለው/ ሰራተኛ 

ስም ------------------------------------------------------ 

ኃላፊነት ------------------------------------------------- 

ፊርማ --------------------------------------------------- 

 የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሐን ም/ቤት ዋና ጽ/ቤት አድራሻ  

ከተማ አ.አ ክፍለ ከተማ ---------------------- ወረዳ -------------- የቤተ ቁ. ------------------ 

/መስቀል አደባባይ/፣ ስልክ ቁ. -------------------------------- ፋክስ -------------------------------- 

ኢሜይል ---------------------------------------------- 

ዌብሳይት ----------------------------------------------- 
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አባሪ 2 

ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሐን ም/ቤት የግልግል ዳኝነተ አካል አቤቱታ አቅራቢዎች አጭር 

የመተማመኛ ደረሰኝ ቅጽ - 02 

1. አቤቱታ /ቅሬታ/ አቅራቢው ስም ከነአያት --------------------------------------------------- 

ባለቤት       ፣ ተወካይ  

ስልክ ቁ -------------------------------------- ኢሜይል ----------------------------------- 

2. ቅሬታ የቀረበበት ሰው 

የጋዜጠኛው ስም --------------------------------------------- 

የመገናኛ ብዙሐኑ ስም ------------------------------------- 

3. ቅሬታው የቀረበበት መንገድ 

በደብዳቤ -      ፣ በፖስታ ቤት -           

በፋክስ -        ፣ በኤሜይል -  

4. ከነአቤቱታው ጋር ተያይዘው የቀረቡ - አባነ ማስረጃዎች  

የጽሑፍ -       ፣ የፎቶ -        ፣ የቪዲዮ -        

የኢንተርኔት ልጥፍ /ፖስት/ -       

5. የቅሬታው መነሾ ዘገባ የተሰራጨበት ጊዜ 

ቀን -------------------------- ወር ------------------------ ዓ.ም. 

6. ቅሬታውን ፣አቤቱታው/ የቀረበበት ጊዜ 

ቀን -------------- ወር ------------- ዓ.ም. ------------------ 

7.  አቤቱታውን የተቀበለው ሠራተኛ 

ስም ------------------------------------------------- 

የስራ ኃላፊነት ------------------------------------ 

ፊርማ ------------------------------------------- 
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አባሪ 3 

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ም/ቤት የግልግል ዳኝነት አካል ውሳኔ ማሳወቂያ ቅጽ 

 

የፋይል ቁጥር-------------------------------- 

ውሳኔው የተሰጠበት ቀን ------------------------------ 

ቅሬታ አቅራቢ -------------------------------------------------- 

 

መልስ ሰጪ---------------------------------------------------------- 

 

ጉዳዩን የመረመረው የግልግል ዳኝነት አካል ---------------------------- 

 

ጉዳዩ ተመርምሮ የተሰጠው ውሳኔ -----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ውሳኔውን የሰጠው የግልግል ዳኝነት አካል  አባላት ስም እና ፊርማ  
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የመከታተያ አድራሻ 

ኢ.መ.ብ.ም/ቤት አዲስ አበባ 

ስልክ ቁጥር ------------------------------------ 

      ኢሜይል ---------------------------------------- 

 

 


