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ሀ. የክስ ሂደትን መከታተል ያስፈለገበት ዋና አላማ
ለ. ፍትሐዊ የሆነ የፍርድ ሂደት የማግኘት መብትና ሕጋዊ መመዘኛዎቹ
1. ፍትሐዊ የክስ ሂደት ምንድን ነው
2. የፍትሐዊ ክስ ሂደት መሰረታዊ የሆኑ ሕጋዊ መመዘኛዎች

ሐ. የፍርድ ሂደት ክትትል ይዘትና አይነቶች
1. የፍርድ ሂደት ክትትል ይዘት
a. የቅድመ ክስ ሂደት
b. የክስ ሂደቱ ከተጀመረ በሁዋላ
c. የክስ ሂደቱ ከተጠናቀቀ በሁዋላ
2. የፍርድ ሂደት ክትትል አይነቶች
መ. የፍርድ ሂደቱን የሚክታተለው ሰው ሚና
1. በቅድመ ክስ ሂደት ወይም የፍርድ ሂደቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ
2. የክስ ሂደቱ ከተጀመረ በሁዋላ
3. የክስ ሂደቱ ከተጠናቀቀ በሁዋላ
ሠ. መሰረታዊ የሆኑ የፍርድ ሂደትን የመከታተል ተልዕኮ መርሆዎች
ረ. ለደህንነት አስጊ የሆኑ አደጋዎችን ቀድሞ መረዳት

መግቢያ
የእዚህ መመሪያ ዋነኛ ዓላማ በኢትዮጵያ የፍትሕ ሥርዓት ውስጥ በወንጀል ተጠርጥረው በታሰሩና ጉዳያቸው በክስ ሂደት
ላይ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞችን የፍርድ ሂደት ለሚከታተሉ ባለሙያዎች ወይም በጎ ፈቃደኞች በምን መልኩ ሂደቱን
መገምገምና ክትትል ማድረግ እንደሚገባቸው፤ እንዲሁም በክስ ሂደቱ ውስጥ የፍትሕ አሰጣጥ ሥርዓቱ ተገቢውን ሂደት
የተከተለ፣ ትክክለኛና የፍትሐዊነት መስፈርቶችን የሚያሙዋላ መሆኑን ለመመዘን የሚያስችላቸውን ክህሎት እንዲያዳብሩ
ሙያዊ እገዛ ማድረግ ነው:: ይህ መመሪያ ሦስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ያተኩራል:: እነሱም የፍርድ ሂደትን እንዴት መከታተልና
መመዘን እንደሚቻል፣ በሂደቱ ወስጥ የሚገኙ መረጃዎችና ማስረጃዎችን በምን መልኩ መያዝ እንደሚገባ እና የፍርድ
ሂደት ክትትሉን ለሚመለከተው አካል በአግባቡ አጠናቅሮ ዘገባ ማቅረብ የሚቻልበትን አቅጣጫ ያሳያል:: በተጨማሪም
ይህ የመመሪያ ሰነድ መሠረታዊ ስለሆኑት የፍትሃዊ የክስ ሂደት ሕጋዊ መመዘኛዎች ምን ምን እንደሆኑ እና የፍርድ ሂደትን
የሚከታተሉ ታዛቢዎች በተልኳቸው ወቅት ሊገጥሟቸው የሚችሉ መሰናክሎችንና ደህንነታቸውን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ
ሁኔታዎችን በቀላሉ ቀድመው እንዲገነዘቡና ተገቢውንም ጥንቃቄ ማድረግ የሚችሉበትን አቅጣጫዎች ይጠቁማል::
ይህ መመሪያ በሚዘጋጅበት ወቅት የተለያዩ አለም አቀፍ ተቁዋማትና አገራት በሥራ ላይ ያዋሉዋቸውን የፍትሕ ሂደትን
ለመታዘቢ ለተሰማሩ ባለሙያዎች መመሪያ እንዲሆኑ ታስበው የተዘጋጁ ሰነዶችና ተመክሮዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው
ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ተገናዝበው ተካተዋል:: ይህን ሰነድ ለማዘጋጀት በማጣቀሻነት ከተወሰዱት መመሪያዎች መካከል ከዚህ
በታች የተዘረዘሩት በዋነኛነት ይጠቀሳሉ፡፡ እነሱም፤
b “Trial Observation Manual for Criminal Proceedings”, Practitioners Guide No. 5, Geneva, prepared by

International Commission for Jurists, 2009.
b “What is a fair trial? A basic guide to legal standards and practice”, Lawyers Committee for Human
Rights, March 2000.
b “Trial Monitoring: A reference manual for a practitioner”, Office for Democratic Institutions and
Human Rights (ODIHR), revised edition 2012.
b “Trial Monitoring” Manual on Human Rights Monitoring an Introduction for Human Rights Field
Officers, Chapter 8, University of Oslo, Norwegian Center for Human Rights.
b “Trial Observers Handbook for Human Rights Defenders”, Front Line Defenders, 2012.

የመመሪያ ሰነዱ አጠቃቀም በተመለከተ
ለኢሰመፕ የፍርድ ቤት ክስ ሂደትን ለመከታተል በድርጅቱ የሚመደቡ ባለሙያዎች ሥራቸውን
ማከናወን ከመጀመራቸው በፊትም ሆነ በሥራ ሂደታቸው ወቅት የህን የመመሪያ ሰነድና በሰነዱ
ውስጥ ታዛቢዎችን እንደ ማገናዘቢያ እንዲጠቀሙባቸው የተጠቆሙትን ሰነዶች በሚገባ
እንዲያነቡዋቸው ድርጅቱ ያሳስባል፡፡ ይህ ሰነድ በተለይም በሕግ ሙያ ላይ ላልተሰማሩ ወይም
በሕግ የትምህርተ ዘርፍ ውስጥ ላላለፉ የፍርድ ሂደት ታዛቢዎች ከመመሪያነት ባለፈም መሰረታዊ
የሆኑ የሕግ ግነዛቤዎችን ማስጨበጫ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ ሰነድ ውስጥ የተዘረዘሩትን የሕግ
ሰነዶችና ድንጋጌዎች ታዛቢዎቹ በሚገባ ሊያጤኑዋቸውና ሊረዱዋቸው ይገባል፡፡ እነዚህን የሕግ
ድንጋጌዎች በበቂ ሁኔታ እንዲረዷቸውም ድርጅቱ ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም
ይህ የመመሪያ ሰነድ የፍርድ ሂደት ክትትልን መሰረታዊ መርሆዎችና ሥነ-ምግባሮች፤ እንዲሁም
በሥራው ሂደት የሚከሰቱ ችግሮችን መፍታት ስለሚቻልባቸው መንገዶችና ፍትሐዊና ግልጽነት
የተሞላው የፍርድ ሂደትን የሚደነግጉ የሕግ አንቀጾችን በውስጡ አካቷል፡፡

ሀ. የክስ ሂደትን መከታተል ያስፈለገበት ዋና አላማ
የፍርድ ሂደትን የመታዘብ ተልዕኮ ዋነኛ ጠቀሜታው በፍትሕ አሰጣጡ ሂደት ወስጥ በተለየም ፖለቲካ ነክ በሆኑ ክሶች ላይ በአገሪቱና በአለም አቀፍ ሕጎች የተደነገጉ ፍትሐዊ
የሆነ ዳኝነት የማግኘት መበቶች በአግባቡ መተግበራቸውንና መከበራቸውን ለመከታተል ይረዳል፡፡ የፍርድ ሂደቱን የሚከታተለው ወይም የሚታዘበው አካል የፍትሕ አሰጣጥ
ሂደቱን ከሁለት ገጽታዎች ሊመለከተው የሚገባል፡፡ እነሱም፤ በመጀመሪያ በሂደቱ ውስጥ ተከሳሽ ወይም ተበዳይ ሆኖ ከቀረበው ሰው ትክክለኛ ፍትሕን የማግኘት መበት አንጻር
የሚታይ ነው፡፡ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ ያለው የፍትሕ ሥርዓት አስተዳደር በተገቢው መልኩ እየተጉዋዘና እየተተገበረ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡
በአጠቃላይ የፍርድ ሂደትን የመከታተሉና የመታዘቡ አላማ በአገሪቱና በአለም አቀፍ ድንጋጊዎች ውስጥ የሰፈሩ ተክክለኛና ፍትሐዊ የፍርድ ሂደት የማግኘት መብትን
የሚመለከቱት የሕግ አንቀጾች በአግባቡ በሥራ ላይ መዋላቸውንና በፍትሕ አካላቱ መከበራቸውን ማረጋገጥ ነው፡፡ ስለሆነም ኢሰመፕ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አላማዎች
ለማሳካት በማሰብ ይህን የፍርድ ሂደት ለመከታተል የሚረዳ የታዛቢዎች መመሪያ ሰነድ አዘጋጅቷል፡፡ አላማዎቹም፤
n በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፍትሕ ሁኔታ በተለይም ከፖለቲካ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በሚቀረቡ ክሶች ዙሪያ ያለውን የሕግ ሂደት መከታተል፣ መረጃዎችን ማሰባሰብና
ዘገባ ማቅረብ፣
n የፍትህ ሂደቱን ወሳኝ የሆኑ አካላት የአፈጻጸም ብቃት መገምገም፣
n ክስ የቀረበባቸው ግለሰቦች ተገቢውን የፍርድ ሂደት በተከተለ መልኩ ፍትሕ ማግኘታቸውን ማረጋገጥ፣
n የፍትሕ ሥርዓቱ በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተሰጣቸውን የሚዛናዊ ዳኝነት ሂደት ያሚያሙዋላ መሆኑን መገምገም፣
n ፖለቲካ ነክ በሆኑ የወንጀል ክሶች ላይ በከሳሹ ላይ የተጣለውን ጠፋተኝነትን የማስረዳት ሸክም ፍርድ ቤቶች ምን ያህል ክብደት እንደሚሰጡት ለመመዘን፣
n በፍርድ ሂደቱ ላይ በቂ የሆኑ መረጃዎችን ለማሰባሰብ፣ ፖለቲካ ነክ የሆኑ ክሶች የቀረቡበትን አግባብና ባህሪያቸውን በሚገባ ለማጤን እና የሚዳኙበትን የሕግ ማእቀፍ
ለመመርመር፤ እንዲሁም
n ፖለቲካ ነክ የሆኑት የወንጀል ከሶች የሚመነጩበትን ፖለቲካዊና ሕጋዊ መሠረቶች ከስር መሰረቱ ለመመርመርና በፍርድ አሰጣጡ ሂደትም ላይ የሚኖራቸውን አሉታዊም
ሆነ አወንታዊ ተጽዕኖዎች ለመፈተሽ፤ በማሰብ ነው፡፡

ለ. ፍትሐዊ የሆነ የፍርድ ሂደት የማግኘት መብትና ሕጋዊ መመዘኛዎቹ
• ፍትሐዊ የክስ ሂደት ምንድን ነው
ፍትሐዊ የሆነ የክስ ሂደት ማግኘት በአለማቀፉ የሰበአዊ መብቶች ድንጋጌ (Universal Declaration of Human Rights) አንቀጽ 10 እና በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ
መበቶች ሰመመነት (International Covenant on Civil and Political Rights) አንቀጽ 14 ስር ከተደነገጉት መሰረታዊ የግለሰቦች መብቶች መካከል አንዱ ነው፡፡ በእነዚህ
አንቀጾች ላይ በግለጽ እንደተደነገገው “እያንዳንዱ ግለሰብ በሕግ በተዋቀረ፣ ብቃት ባለው፣ ነጻ በሆነና ከወገንተኝነት በጸዳ የፍትሕ አካል ስር ቀርቦ ክሱን የመከታተልና ግለጽ
በሆነም ችሎትም የመዳኘት መብተ አለው፡፡” የ1985ቱ የኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት የህንን መሰረታዊ የግለሰቦች መብት እውቅና የሚሰጥ ሲሆን በአንቀጽ 20 ስርም ተደንግጎ
ይገኛል፡፡ የዚህ መብት በሕግ መደንገግ ዋነኛ አላማም እያንዳንዱ ግለሰብ ሌሎች መሰረታዊ መበቶቹንና ነጻነቶቹን፤ በተለይም በሕይወት የመቆየትና የመንቀሳቀስ ነጻነቶቹን
ሕጋዊ ባልሆኑና በዘፈቀደ እርምጃዎች እንዳይነፈግ ወይም አንዳያጣ በቂ የሕግ ጥበቃ ለማድረግ ነው፡፡

• የፍትሐዊ ክስ ሂደት መሰረታዊ የሆኑ ሕጋዊ መመዘኛዎች
ከፍርድ በፊት ንጹህ ሆኖ የመገመት መብት፤
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(2) ላይ፡
“ማንኛውም በወንጀል አድራጎት ተጠርጥሮ የተከሰሰ ሰው በሕጉ መሰረት ጠፋተኛነቱ በፍርድ ቤት ተረጋግጦ እስኪሚወሰንበት ጊዜ ድረስ ነጻ ሆነው የመገመት መብት አለው”
በማለት ተደንግጓል፡፡
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(3) ላይ የተከሰሱ ሰዎች፡
“በፍርድ ሂደት ባሉበት ጊዜ በተከሰሱበተ ወንጀል እንደ ጥፋተኛ ያለመቆጠር፣ በምስክርነት እንዲቀርቡም ያለመገደድ መብት አላቸው” በማለት ይደነግጋል፡፡
የተከሰሱ ሰዎች ከፍርድ በፊት ነጻ ሆኖ የመገመት መብት ሦስት ገጽታዎች ያሉት ሲሆን እነሱም፡1. በማንኛውም የመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ባለስልጣናት የተከሰሱ ሰዎችን በተመለከት ጥፋተኛ ወይም ነጻ ስለመሆናቸው ይፋ የሆነ አስተያየትም ሆነ መግለጫ
ከመስጠት እንዲታቀቡ የሚያስገድድ መሆኑን፣
2. የማስረጃ አቀራረቡ ሥርዓት ወንጀል የተፈጸመ ስለመሆኑ የማስረዳቱን ሸክም ወይም ኃላፊነት ክስ በሚያቀርበው አካል ላይ የሚወድቅ መሆኑን፤ እና
3. ክሱ ከጥርጣሬ በጸዳ መልኩ በበቂ ማሰረጃዎች እሰካልተረጋገጠ ድረስ ተከሳሹ ጥፋተኛ ተብሎ ከመፈረጅም ሆነ ከመገመት ነጻ ሆነው የሂደቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያግዛል፡፡
የተፋጠነ ፍትሕ የማግኘት መብት፤
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(3)(c) ላይ፡
“ማንኛውም ሰው በቀረበበት ምንም አይነት የወንጀል ክስ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ በችሎተ የመሰማትና ፍትሕ የማግኘት መብት አለው፡፡” በማለት ተደንግጓል፡፡
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(1) ላይ፡
“የተከሰሱ ሰዎች ክስ ከቀረበባቸው በኋላ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ በመደበኛ ፍርድ ቤት ለሕዝብ ግልጽ በሆነ ችሎት የመሰማት መብት አላቸው፡፡” በማለት ይደነግጋል፡፡

እኩል እድል የማግኘት፣ በችሎት ፊት እኩል የመገመት፣ እኩል የመዳኘትና ግልጽ በሆነ ችሎት የመሰማት መብት፤
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(1) ላይ፡
“ሁሉም ሰው በዳኞች ፊትና በክስ ሂደት ውሰጥ በእኩልነት ሊታይ ይገባል፡፡ በሚቀርብበትም ማንኛውም አይነት የወንጀል ክስ ወይም መብትና ግዴታውን አስመልክቶ
ለሚቀርብበት የሕግ ጥያቄ እያንዳንዱ ሰው ፍትሐዊና ግልጽ በሆነ፤ እንዲሁም በሕግ በተዋቀረና ብቃቱ በተረጋገጠ፣ ነጻና ከወገንተኝነት በጸዳ ችሎት የመዳኘት መብት አለው”
በማለት ይደነግጋል፡፡
ይህ ድንጋጌ በውስጡ የያዛቸው መሠረታዊ ፍሬ ነገሮችን የሚከተሉት ናቸው፡፡
1. የተከሳሹን ወገን የዘር፣ የቀለም፣ የጾታ፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት፣ የፖለቲካ ወይም ሌሎች አመለካከቶችን፣ ዜግነት ወይም ማኅበራዊ መሰረት፣ ሃብት፣ እድሜ ወይም ሌሎች
መስፈርቶችን መነሻ በማድረግ ልዩ ችሎት ማቋቋም እንደማይቻል፤
2. ፍትሐዊና ግልጽ በሆነ ችሎት የመዳኘት መብት እውን ሊሆን የሚችለው የክርክር ሂደቱ ለዳኝነት ብቃት ባላቸው፣ በነጻነት በሚሰሩና ከማንኛውም ወገንተኝነት በጸዱ
አካላት ስር ሲዳኝ በቻ መሆኑን፤ እንዲሁም
3. ግልጽ በሆነ ችሎት የመዳኘት መብት በክሱ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት አካላት በልዩ ምክንያት እስካልተፈቅደ ድረስ የፍርድ ክርክሩ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ
ድረስ የተከራካሪ ወገኖች ሃሳብ በቃላት ንግግር እና ለሕዝብ ግልጽ በሆነ ችሎት መካሄድ ይኖርበታል፡፡
ተከሳሽ የመከላከያ ምስክሮችን የማቅረብና ባስረጂነት የቀረቡበትን ምስክሮችንም መስቀለኛ ጥያቄ በማቅረብ የማስተባበል መብት፤
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(3)(ሠ) ላይ፡
“እያንዳንዱ ሰው የሚቀርብበትን ማንኛውንም አይነት የወንጀል ክስ ባስረጂነት የሚቀርቡበትን ምስክሮች የመመርመር ወይም ለመጠየቅ፤ እንዲሁም በተመሳሳይ ሁኔታ
ክርክሩን የሚያጠናክሩለት ምስክሮችን የማቀረብና የማሰመስከር መብት አለው” በማለት ተደንግጓል፡፡
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(4) ላይ፡
“የቀረበባቸውን ማናቸውንም ማስረጃ መመልከት፣ የቀረቡባቸውን ምስክሮች የመጠየቅ፣ ለመከላከል የሚያስችላቸውን ማስረጃ የማቅረብ ወይም የማስቀረብ እንዲሁም
ምስክሮቻቸው ቀርበው እንዲሰሙላቸው የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡” በማለት ተደንግጓል፡፡
የእነዚህ አንቀጾች ዋነኛ አላማ በወንጀል የተከሰሰው ሰው ክሱን ካቀረበበት አካል (ዐቃቤ ሕግ) እኩል የመከላከያ ምስከሮችን በማቀረብም ይሁን የቀረቡበትን ምስክሮች
ለመጠይቅ ወይም መስቀለኛ ጥያቄ በማቅረብ ለማውጣጣትና እራሱን የመከላከል እኩል የሕግ አቅም እንዲያገኝ ማስቻል ነው፡፡
የአሰተርጓሚ እርዳታ የማግኘት መብት (በፍርድ ሂደቱ ወቅት በሥራ ላይ የዋሉትን ቋንቋዎች ተከሳሹ የማይረዳቸው ወይም መናገር የማይችል ከሆነ የትርጉም እርዳታ
የማግኘት አለው፡፡)
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(3)(ረ) ላይ፡
“ማንኛውም አይነት የወንጀል ክስ የቀረበበት ሰው የፍርድ ቤቱን የሥራ ቋንቋ መረዳት ወይም መናገር የማይችል ከሆነ ነጻ የትርጉም ድጋፍ አገልግሎት የማግኘት መብት
አለው፡፡”
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(7) ላይ፡
“የፍርዱ ሂደት በማይገባቸው ቋንቋ በሚካሄድበት ሁኔታ በመንግሥት ወጪ ክርክሩ እንዲተረጎምላቸው የመጠየቅ መብት አላቸው፡፡”
የእነዚህ አንቀጾች ዋና አላማ፡1. መንግሥት አንድን ቋንቋ የብሔራዊ መግባቢያና የሥራ ማስኬጂያ አድርጎ በመውሰድ ሁሉም ሰው ይግባባበታል በሚል ግምት ቋንቋውን የማይናገሩ ሰዎች መብት
እንዳይጣስ ጠበቃ ለማድረግ፤
2. የፍርድ ቤቱን የሥራ ቋንቋ መናገር ወይም መረዳት የማይችል ተከሳሽም እራሱን በበቂ ሁኔታ መከላከል ባለመቻሉ ፍትሕ እንዳይጓደልና መብቱም እንዳይጣስ ጥበቃ
ለማድረግ ነው፡፡
የሕግ አማካሪ የማግኘት መብት፤
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 14(3)(መ) ላይ፡
“ማንኛውም ተክሳሽ የቀረበበትን ክስ በበቂ ሁኔታ ለመከላከል እንዲችል ተመጣጣኝ የመዘጋጃ ጊዜና የተመቻቸ ሁኔታ ሊፈጠርለት ይገባል፤ እንዲሁም እራሱ ከመረጠው የሕግ
አማካሪ ጋር እንዲገናኝ ሊፈቀድለት ይገባል፡፡” በማለት ይደነግጋል፡፡
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(5) ላይ፡
“በመረጡት የሕግ ጠበቃ የመወከል ወይም ጠበቃ ለማቆም አቅም በማጣታቸው ፍትሕ ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግሥት ጠበቃ የማግኘት መብት አላቸው”
በማለት ይደነግጋል፡፡
የመከላከያ መልስ ለማዘጋጀት የሚያስችል በቂ ጊዜ እና ምቹ ሁኔታዎች የማግኘት መብት
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 14(3)(መ) – (ከላይ እንደተጠቀሰው)
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20፡ (ከላይ እንደተጠቀሰው)
እነዚህ አንቀጾች የያዙዋቸው ዋና ፍፌ ነገሮች፤
1. የተከሳሽ የሕግ አማካሪዎች ከጉዳዩ ጋር የተያያዙ ማኛቸውንም ማስረጃዎችና መረጃዎች ያለ አንዳች ገደብ ማግኘት እንዲችሉ፤ እንዲሁም
2. ተከሳሹ እራሱ የመከላከያ መልሱን ለማዘጋጀት ይረዱኛል የላቸውን ከጉዳዩ ጋር አግባብነት ያላቸው መረጃዎችን እና ሰነዶችን የማግኘት መብቱን የሚያረጋግጡ ድንጋጌዎች
ናቸው፡፡

ተገቢ በሆነ የእስር አያያዝ የመቆየትና ከማንኛውም የማሰቃየት ድርጊቶች ነጻ የመሆን መብት
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 7 ላይ፤
“ማንም ሰው ከማሰቃየት ድርጊት ወይም ጭካኔ ከተሞላበት፣ ለሰው ልጅ ክብር ከማይገባና አስከፊ ከሆነ አያያዝና ቅጣት ሊጠበቅ ይገባል፡፡ በተለይም ማንም ሰው ያለምንም
ጫና ፈቃደኝነቱን እስካልገለጸ ድረስ ለሕክምናም ሆነ ለሌላ ሳይንሳዊ ምርምር ማዋያነት መገደድ የለበትም፡፡”
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስምምነት አንቀጽ 10(1) ላይ፤
“በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ሁሉ ሰብአዊነት በተሞላበት እና የሰው ልጀ በተፈጥሮ ለተጎናጸፋቸው ሰብአዊ ክብር በሚገባ ሁኔታ ሊያዙ ይገባል፡፡”
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 18(1) ላይ፤
“ማንኛውም ሰው ጭካኔ ከተሞላበት፣ ኢሰብዓዊ ከሆነ ወይም ክብሩን ከሚያዋርድ አያያዝ ወይም ቅጣት የመጠበቅ መብት አለው፡፡”
በአንድ የወንጀል ክስ ሁለት ጊዜ ጥፋተኛ ያለመባል ወይም ለተመሳሳይ ጠፋት በድጋሚ ያለመከሰስ ከለላ
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(7) ላይ፤
“ማንኛውም ሰው በአገሪቱ ሕግና የመቅጫ ስነ-ሥርዓት ቀደም ሲል ተከሶ በጥፋተኝነት በተቀጣበት ወይም ከጥፋተኝነት ነጻ መሆኑ በተረጋገጠበት ጉዳይ በድጋሚ ሊከሰስ
ወይም ሊቀጣ አይገባውም፡፡”
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 22(1) ላይ፤
“ማንኛውም ሰው የወንጀል ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት ድርጊት በተፈጸመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈጸሙ ወይም አለመፈጸሙ ወንጀል መሆኑ በሕግ የተደነገገ ካልሆነ በስተቀር
ሊቀጣ አይችልም፡፡ እንዲሁም ወንጀሉን በፈጸመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈጻሚ ከነበረው ቅጣት ጣሪያ በላይ የከበደ ቅጣት በማንኛውም ሰው ላይ አይወሰንም፡፡”
የእነዚህ አንቀጾች ዋና አላማ፤
1. አንድ ሰው ቀደም ሲል በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ ከተባለ በኋላ ወይመ የተጣለበትን ቅጣት ጨርሶ ነጻ በሚወጣበት ወቅት እረዘም ላለ ጊዜ በእስር እንዲቆይ በማሰብ
ከሳሹ አካል የጥፋቱን አይነት በመቀየር ወይም ተጨማሪ ጠፋቶችን በማከልና ሌሎች ተያያዥ ክሶችን በማያያዘ አቅርቦ የግለሰቡን ነጻ ሆኖ የመገመት መብት እንዳይጣስ
ለመከላከል፤
2. ሌላው ደግሞ በተወሰኑ ልዩ ምክንያቶች ብቻ የፍርድ ሂደት በድጋሚ እንዲታይ የሚፈቀድበትን ሁኔታ ፍጹም ከተከለከለው በአንድ የወንጀል ጠፋት ሁለትጊዜ የመቀጣትን
ወይም የመከሰስን ሁኔታ ለይተን እንድናያቸው ያስችላል፡፡
የጥፋተኝነት ውሳኔ እና የመጨረሻ ፍርድ ላይ ይግባኝ የመጠየቅ መብት
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(5) ላይ፤
“ማንኛውም ሰው በተሰጠበት የጥፋተኝነት ውሳኔ ላይ ወይም የቅጣት ፍርድ በሕግ በተደነገገው መሰረት ለበላይ የፍርድ አካል ወሳኔው በድጋሚ እንዲታይለት ይግባኝ
የመጠየቅ መብት አለው፡፡”
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(6) ላይ፤
“ክርክሩ በሚታይበት ፍርድ ቤት በተሰጠባቸው ትእዛዝ ወይም ፍርድ ላይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብት አላቸው፡፡”

ሐ. የፍርድ ሂደት ክትትል ይዘትና አይነቶች
• የፍርድ ሂደት ክትትል ይዘት
ከፖለቲካ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ የወንጀል ክስ ሂደቶችን በተመለከት የተከሳሹ ትክክለኛና ነጻ የሆነ የፍርድ ሂደት የማግኘት መብቱ የተረጋገጠ መሆኑን መገምገም
የሚቻለው የሂደቱን ሦስት ደረጃዎች ከግምት በማስገባት ነው፡፡ ይህ ሂደት የሚጀምረው ከሳሹ አካል የተከሳሹን ጠቅምና ደህንነት ሊጎዳ ወይመ ሊያሳጣ የሚችል እርምጃ
መውሰድ ከጀመረበት ገዜ አንስቶ ነው፡፡ በመሆኑም እንዲህ ያሉ የክስ ሂደቶችን እንዲታዘቡ ወይም እንዲከታተሉና እንዲዘግቡ የሚመደቡ ሰዎች የጠቅላላ ሂደቱን ሙሉ
ገጸታ በቅኝታቸው ውስጥ ማስገባታቸውንና በእያንዳንዱ ሂደት ውስጥ የተሟላ ማስረጃና መረጃዎች ማሰባሰብ መቻላቸውን እርግጠኛ መሆን አለባቸው፡፡ የክስ ሂደቱ ሦስት
ዋና ክፍሎች ወይም የጊዜ ማእቀፎች፡- የቅድም ክስ ሂደት፣ ክሱ መሰማት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የመጨረሻ ፍርድ እስከተሰጠበት ጊዜ ድረስ ያለው እና የመጨረሻው ፍርድ
ከተሰጠ በኋላ ያሉት ጊዜያት ናቸው፡፡ እነዚህን ሂደቶች ከዚህ በታች በዝርዝር እናያለን፡፡

1. የቅድመ ክስ ሂደት

• ተከሳሹ የታሰሩበት ሁኔታ
ከሕግ አግባብ ውጪ ያለመታሰርና በእስር ያለመቆየት ጠበቃ
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 9(1) ላይ፤
“እያንዳንዱ ሰው ነጻ የመሆንና ደህንነቱ የመጠበቅ መብት አለው፡፡ ማንኛውም ሰው ያለአግባብ ሊታሰርና በእስር እንዲቆይ መደረግ የለበትም፡፡ ማንኛውም ሰው በሕግ

በተደነገጉት ሁኔታቾችና አኳኋን ውጭ በማናቸውም በሌሎች ሁኔታዎች ነጻነቱን እንዲያጣ አይደረግም፡፡”
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 17(2) ላይ፤
“ማንኛውም ሰው በሕግ ከተደነገገው ሥርዓት ውጭ ሊያዝ፣ ክስ ሳይቀርብበት ወይም ሳይፈረድበት ሊታሰር አይችልም፡፡”
አንድ ሰው የታሰረበትን ምክንያት የማወቅ መብት
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ስመመነት አንቀጽ 9(2) ላይ፤
“ማንኛውም በቁጥጥር ስር የዋለ ሰው የታሰረበትን ምክንያት እና የሚቀርብበትም የወንጀል ክስ ካለ ወዲያውኑ በተያዘበት ወቅት ሊነገረው ይገባል፡፡”
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 19(1) ላይ፤
“ወንጀል ፈጽመዋል በመባል የተያዙ ሰዎች የቀረበባቸው ክስና ምክንያቶቹ በዝርዝር ወዲያውኑ በሚገባቸው ቋንቋ እንዲነገራቸው መብት አላቸው፡፡”
የሕግ አማካሪ የማግኘት መብት (አንቀጾቹ ከላይ ተጠቅሰዋል)
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(3)(መ)
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(5)
• በታሳሪው ላይ የወንጀል ምርመራ በሚካሄድበት ወቅት
የአያያዙንና የእስር ቆይታውን ሕጋዊነት ለማረጋገጥ በወቅቱ ፍርድ ቤት የመቅረብ መብት (አንቀጾቹ ከላይ ተጠቅሰዋል)
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 14
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(1)
ተከሳሽ ስለ ቀረበበት ክስ ዝርዝር ሁኔታ በበቂ ደረጃ የማወቅ መብት
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስምምነት አንቀጽ 14 (አንቀጹ ከላይ ተጠቅሷል)
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(2) ላይ፤
“ክሱ በቂ በሆነ ዝርዝር እንዲነገራቸው እና ክሱን በጽሑፍ የማግኘት መብት አላቸው፡፡”
ጥፋተኛነት እስኪረጋገጥ ድረስ ነጻ ሆኖ የመገመት መብት (አንቀጾቹ ከላይ ተጠቅሰዋል)
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስምምነት አንቀጽ 14(2)
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(3)
አንድን ሰው ከማንም ጋር እንዳይገ በማድረግ በስውር እስር ቤት ማቆየት ፍጹም የተከለከለ ስለመሆኑ
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 7
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 21(2) ላይ፤
“ከትዳር ጓደኞቻቸው፣ ከቅርብ ዘመዶቻቸው፣ ከጓደኞቻቸው፣ ከሃይማኖት አማካሪዎቻቸው፣ ከሐኪሞቻቸው እና ከሕግ አማካሪዎቻቸው ጋር ለመገናኘትና እንዲጎበኟቸውም
ዕድል የማግኘት መብት አላቸው፡፡”

2. የክስ ሂደቱ ከተጀመረ በሁዋላ

የክስ ሂደት ከተጀመረና ከሳሽ በሆነው የመንግስት አካል እና በተከሳሹ መካከል ክርክር በሚካሄድበት ወቅት የሂደቱ ታዛቢዎች ከዚህ በታች የሚከተሉት ፍሬ ነገሮችን ትኩረት
ሰጥተው ሊከታተሉ ይገባል፡፡ በሂደቱ ውስጥ ተከሳሽ በእስር ላይ ያለና የመንቀሳቀስ ነጻነቱ የተገደበ፤ እንዲሁም የሚሟገተው ማስረጃዎችን በማቅረብም ሆነ በፍርድ ሂደቱ ላይ
ከፍተኛ ጫናን ማሳደር ከሚችልና በሕዝብ ገንዘብ የሚንቀሳቀስ የመንግስት አካል ከሆነው ዐቃቤ ሕግ ጋር ስለሆነ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መብቶች ለተከሳሹ ግለሰብ በአግባቡ
መከበራቸውን ታዘቢዎች በቅርብ ሊከታተሉ ይገባል፡፡ እነሱም፤
n ለከሳሹ ወገን በተፈቀደው መጠን ፍርድ ቤቱ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች እኩል የመጠቀምና በእኩልነት የመታየት፤ እንዲሁም ፍትሐዊና ነጻ የሆነ የፍርድ ሂደት የማግኘት
ሙሉ መብት፤
n ወቅቱን በጠበቀ መልኩ የወንጀል ክሱ የሚቀርብበትን ጠቅላላ ሁኔታና ምክንያት የማወቅ መብት፤
n የመከላከያ መልስና ማስረጃዎችን ለማዘጋጀት ተመጣጣኝ የሆነ ጊዜና አመቺ ሁኔታ የማግኘት መብት፤
n ያልዘገይ የፍትሕ ሂደት የማግኘት መብት፤
n በቀረበው ክስ ላይ እራስን የመከላከል ወይም የሕግ አማካሪ ወክሎ የመከራከር መብት፣
n ምስክሮችን ጥያቄ የመጠየቅ መብት፤
n አስተርጓሚ የማግኘት መብት፤
n እራስን ለመወንጀል ያለመገደድ መብት፤
n ክሱ የተመሰረተበት የሕግ አንቀጽ ከመደንገጉ በፊት ለተፈጸመና በወቅቱ እንደ ወንጀል አድራጎት ይቆጠር ባልነበረ ተግባር ያለመጠየቅ መብት፤
n በአንድ የወንጀል አድራጎት ሁለት ጊዜ ያለመጠየቅ መብት እና
n ሌሎች ለአንድ በክስ ሂደት ላይ ላለና በተለይም በእስር ላይ ለሚገኝ ሰው የሚገቡ መሠረታዊ መብቶችና ነጻነቶች መከበራቸውን የፍርድ ሂደቱ ታዛቢዎች በአትኩሮት
ሊከታተሉ ይገባል፡፡

3. የክስ ሂደቱ ከተጠናቀቀ በሁዋላ

የክስ ሂደቱ ከተጠናቀቀና ፍርድ ከተሰጠ በኋላም የፍትህ ሂደቱን የመከታተሉ ተግባር የሚቀጥል ይሆናል፡፡ በዚህ ደረጃም የሂደቱ ታዛቢዎች የተፈረደበት ወይም ከስሱ ነጻ
የወጣውን ሰው መብትና ጥቅም የሚመለከቱት ጉዳዮች ላይ በማተኮር የፍርድ ሂደቱን አፈጻጸም ወይም በተሰጠው ፍርድ ላይ የግባኝ የመጠየቅ መብቶች መከበራቸውን እስከ
መጨረሻው መከታተል ያስፈልጋል፡፡ የሚተኮርባቸው ነጥቦችም፤
በፍርዱ ላይ ለበላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ የመጠየቅ መብት
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(5)
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 20(6)
ፍትሕ መዛባቱ በተረጋገጠ ጊዜ ተከሳሽ ለደረሰበት ያለአግባብ መጉላላትና በደል ካሳ የማግኘት መብት
በአለም አቀፉ የሲቪልና የፖለቲካ መበቶች ስመመነት አንቀጽ 14(6)
“በዳኞች የተሰጠውን የመጨረሻውን የጥፋተኝነት ውሳኔ የይግባኝ ሰሚው ችሎት በአዲስ ወይም ዘግይተው በተገኙ ማስረጃዎች ላይ በመንተራስ ሙሉ በሙሉ የሻረው ወይም
ለተከሳሹ ምህረት ያደረገለት እንደሆነ በመጀመሪያው የክስ ሂደት ፍትሕ እንደተዛባ ይቆጠራል፡፡ በመጀመሪያ በተሰጠው ፍርድና በሂደቱ ውስጥ የተጉላላውና በደል የደረሰበት
ተከሳሽ ዘግይተው የተገኙት መረጃዎችና ማስረጃዎች በወቅቱ ሊደረስባቸው ያልተቻለው እሱ በፈጸመው ጥፋት የተነሳ መሆኑ እስካልተረጋገጠ ድረስ ለደረሰበት ጉዳቱ
ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ በሕጉ መሰረት የማግኘት መብት አለው፡፡”
በኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ??????????

• ፍርድ ሂደት ክትትል አይነቶች
ከበርካታ የፍርድ ሂደቶችን ከሚከታተሉ አለም አቀፍ ድርጅቶች ልምድ መቅሰም እንደሚቻለው ሦስት አይነት የፍርድ ሂደቶችን የመከታተል ስልቶች ወይም አመቺ መንገዶች
አሉ፡፡ እነሱም፤ ስልታዊ የሆነ የፍርድ ሂደትን የመከታተያ መንገድ፣ ከፍርዱ ሂደት ውስጥ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ/ዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ የመከታተያ መንገድ እና ከፍተኛ የሆነ
ትኩረት የተሰጣቸው የክስ መዝገቦች፣ ግለሰቦች ወይም ቡደኖች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ክትትል ናቸው፡፡

1. ስልታዊ የሆነ የፍርድ ሂደትን የመከታተያ መንገድ፤

ይህ የክትትል ስልት በረዥም ጊዜ ወይም ሰፊ እቅድ ተይዞ የሚከናወን ነው፡፡ አላማውም የፍትሕ ሥርዓቱን አንድ አካል የአፈጻጸም ብቃትና አካሄድ በመገምገም ተገቢውን
የማሻሻያ ለውጥ ለማደረግ ከማሰብ ነው፡፡ ይህ አይነቱ የግምገማ ሂደት በፍትሕ ሥርዓቱ አካላት በጎ ፈቃደኝነትና ስምምነት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡

2. ከፍርዱ ሂደት ውስጥ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ/ዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ የመከታተያ መንገድ፤

የህ ደግሞ በፍትህ ሂደቱ ውስጥ ካሉት በርካታ ሂደቶችና ጉዳዮች ውስጥ በአንዱ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በቻ በማተኮር ጥልቀት ያለው የግምገማ ጥናት ማካሄድ ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል
በክስ አቀራረብ ሂደት ወይም በማስረጃ አቀራረብ ላይ ወይም ከላይ ከተዘረዘሩት የተከሳሽ መበቶች መካከል በአንዱ ላይ ወይም በይግባኝ አቀራረብ ላይ፣ ወዘተ… ያተኮረ ሊሆን
ይችላል፡፡

3. ከፍተኛ የሆነ ትኩረት የተሰጣቸው የክስ መዝገቦች፣ ግለሰቦች ወይም ቡደኖች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ክትትል፤

ይህ አይነቱ ክትትል በቀረበው የክስ ባሕሪይ ወይም በተከሳሹ ሰው ወይም ቡድኖች ማንነት ላይ የሚወሰን ነው፡፡ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች፣ በማህበራዊና ሌሎች ጉዳዮች
ከፍተኛ ዝናን ያተረፉ ሰዎች፣ የመንግሥት ባለሥልጣናትና ከፍተኛ ግምት የሚሰጣቸው ሰዎች በመሆናቸውና ከማንነታቸው ጋር በተያያዘ በአያያዛቸውም ላይ ሆነ በክስ ሂደቱ
ወቅት ከፍተኛ የሆነ የመንግስት ጫና ሊፈጠርባቸው ይችላለ ወይም በፍርድ ሂደቱ ላይ የሕግ አስፈጻሚው አካል የተለይ ጫና ሊያሳድርባቸው ይችላል ተብለው የሚገመቱ
ሰዎች ወይም ጉዳዮች ላይ የሚያነጣጥር ነው፡፡ በመሆኑም የክስ ሂደቱ በዚህ ሰነድ ላይ ቀደም ሲል በተዘረዘረው መሰረት የፍትሕ ሂደቱ ተጀምሮ እስኪያልቅ ደረስ ያለውን
አያንዳንዱን ሂደትና ጉዳይ በጥልቀት መመርመርና መከታተል የግድ ይላል፡፡ ከፖለቲካ ጉዳዮች ጋር በተያያዙ የክስ ሂደቶችን ለመከታተል ሥራ ላይ የሚውለው የምርምር ስልት
የህ ነው፡፡
ኢሰመፕ ከላይ የተዘረዘሩትን የፍርድ ሂደት የክትትል ስልቶች እንደይ ጉዳዩ አስፈላጊነት በሥራ ላይ ያውላቸዋል፡፡ በችሎት ውስጥ የሚካሄዱት ክርክርና ሌሎች ክንውኖች
የፍትሕ ሂደቱን ለመከታተልና ለመገምገም ከሚያስችሉት ክፍሎች አንድ ነው እንጂ በቻውን በቂ አይደለም፡፡ የፍርድ ሂደትን ለመከታተል የሚመደብ ሰው ተግባርና ኃላፊነት
የሚጀምረው ከችሎት በፊት ካሉት ቅድመ ሁኔታዎች ሲሆን የሚጠናቀቀውም የችሎት ክርክሩ ከተጠናቀቀ በኋላም የሚኖሩትን ሂደቶች ጨምሮ ነው፡፡

መ. የፍርድ ሂደትን የሚከታተል ባለሙያ የሚኖሩት ሚናዎችና ኃላፊነቶች
- ጣልቃ ያለመግባት መርህ፡- በፍርድ ቤቱ የሥራ ሂደት ውስጥ በማናቸውም መልኩና ሁኔታ ይሁን ታዛቢ የሆነው ሰው ጣልቃ ያለመግባት ግዴታ አለበት፡፡ የህ የፍትህ
ሂደትን ለመከታተል መሰረታዊና እጅግ ወሳኝ ከሆኑት መርሆዎች ዋነኛው ነው፡፡
m ታዛቢዎች የፍርደቤቱን ገለልተኝነጥ ጥያቄ ውስጥ ሊጥሉ ወይም ሊጋፉ ከሚችሉ ከማናቸውም ተግባራት ሊታቀቡ ይገባል፤
m ታዛቢዎች በምንም ሁኔታና መክንያት ይሁን የፍርድ ቤቱን ሂደት የማስተጓጎል ወይም ሊያውክ ከሚችል ማናቸውም አድራጎት መታቀብ ይኖርባቸዋል፤
m የፍርድ ሂደት በሚካሄድበት ወቅት ወይም ሳይጠናቀቅ ታዛቢዎች በክሱ የዘት ላይም ሆነ በሂደቱ ላይ፣ በቀረቡት ማስረጃዎች ላይ፣ በተከራካሪ ወገኖች የሙግት ሃሳብ ላይ
ምንም አይነት አስተያየት ከመስጠት ወይም ስለተከሳሹ ጥፋተኝነትም ሆነ ንጽህነት ለሦስተኛ ወገን ምንም አይነት ገለጻ ከመስጠት መታቀብ አለባቸው፤
m በፍርድ ሂደቱ ወቅትም ሆነ በኋላ ታዛቢዎች በፍርድ ሂደቱ ውስጥ ለተሳተፉት ባለጉዳዮችና የፍትሕ አካላት ማድረግ ስለሚገባቸውም ሆነ ስለማይገባቸው ጉዳይ ምንም
አይነት መመሪያም ይሁን የምክር አስተያየት መስጠት አይፈቀድላቸውም፤
m ታዛቢዎች በችሎት ውስጥ ከየትኛውም የፍትሕ አካሉ ተሳታፊዎች ጋር ምንም አይነት ግንኙነትና ቅርርብ ማድረግ የለባቸውም፡፡

- የገለልተኝነት መርህ፡- ፖለቲካ ነክ በሆኑ የክስ ጉዳዮች ላይ ታዛቢ የሚሆኑ ሰዎች ብዙን ጊዜ ለአንዱ ወይም ለሌላው አካል የመወገን ዝንባሌ የታይባቸዋል፡፡ የህ አይነቱ
የወገንተኝነት ዝንባሌ የታዛቢነቱ ሥራ ሚዛናዊና ትክክለኝነት ላይ ጠያቄ ስለሚያስጭርና ተአማኒነቱንም ሊቀንሰው ስለሚችል ታዛቢዎች ሥራቸውን በተቻለ መጠን
ከወገንተኝነት ስሜት በጸዳ መልኩ ሊያከናውኑ ይገባል፡፡ የትዝብት ሥራቸውን አንዱን ወገን በመደገፍና ሌላውን በመፈረጅ ከማካሄድ መቆጠብ አለባቸው፡፡ የክትትል
ስራቸውን ለታቀደለት አላማና ሚዛናዊነት በተሞላበት ምግባር ሊያከናውኑ ይገባል፡፡ በተጨማሪም፡
m ታዛቢዎች የፍርድ ሂደቱ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ ፍጹም ገለልተኛ በሆነ መንፈስ ሊያከናውኑ ይገባል፤
m ታዛቢዎች እራሳቸውን ከጉዳዩ ጋር ወይም ከክሱ ወይም ከሚቀርበው የመከላከያ ሃሳብ ወይም ከምስክሮች ጋር የሚያገናኝ ምንም ጉዳይ እንዳይኖራቸው በመጠንቀቅ
ገለልተኝነታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው፤
m ታዛቢዎች በክሱ ሂደት ውስጥ የተሳተፉትን ተዋናዮች የሚኖራቸው ተሳትፎና የሚያቀርቡትን ሃሳብ ሁሉ ለማንኛውም ወገን ሳያደሉና ሳያበላልጡ ወይም የክሱ ሂደት
ወጤት እነሱ ወደሚፈልጉት አቅጣጫ እንዲሄድ በማሰብ አንድ ወገን ላይ ሳያተኩሩ ለሁሉም ወገን እኩል ትኩረት በመስጠት ሊታዘቡና ጉዳዮቹኑ ሊገመግሙ ይገባል፡፡
m ታዛቢዎች መረጃዎችን በሚሰበስቡበት ወቅት ወደ አንድ ወገን እንዳያዘነብሉ መጠንቀቅ አለባቸው፡፡
- ሚስጠራዊነትን የመጠበቅ መርህ፡- ታዛቢዎች በስራ አጋጣሚ የሚያገኙዋቸውን ማናቸውንም መረጃዎች ለሦስተኛ ወገን ወይም ለመገናኛ ብዙሃን ከመግለጽና ይፋ
ከማድረግ መታቀብ አለባቸው፡፡
- ታዛቢዎች ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት ደኅንነታቸው አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል፡፡ በተለይም ችሎት ውስጥ የመረጃ አያያዝና
ማስታዎሻዎችን ሲከትቡ ሲከትቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል፡፡
- ታዛቢዎች የፍርድ ቤቱን የአሰራር ሥርዓቶችና ደንቦች ማክበር ይጠበቅባቸዋል፡፡ ችሎቱን ላለማወክም ሆነ የሂደቱን አጀመመር ከመነሻው ለመታዘብ ታዛቢዎች ሁሌም
ችሎት ከመሰየሙ በፊት ቀደም ብለው ከስፍራው መገኝት ይኖርባቸዋል፡፡

ሠ. ሊከሰቱ የሚችሉ የደኅንነት ስጋቶችን ቀድሞ ማጤንና ተገቢውን እርምጃ መውሰድ
እንደ ኢትዮጰያ ባሉ አገሮች ማንኛውም የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ላይ የሚደረጉ የምርመራ ሥራዎች፤ የችሎት ሂደት መታዘብን ጨምሮ ለተለያዩና ደኅንነትን አደጋ ላይ
ሊጥሉ ለሚችሉ ሁኔታዎች ያጋልጣል፡፡ ኢሰመፕ የፍርድ ሂደቶችን የመታዘብ ሥራው ጋር በተያያዘ በታዛቢዎቹ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ ብሎ የሚያስባቸውን አደጋዎችና ስጋቶች
ሁሌም ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም የጥንቃቄ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ለታዛቢዎች በወቅቱ ያሳውቃል፡፡ ይሁንና ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ቀድሞ ለማየትም ሆነ
የራሱን ግምት ለመውሰድ እድሉም ሆነ አመቺ ሁኔታው ያለው በአካል ሥፍራው ላይ የሚገኘው ታዛቢው ራሱ ስለሆነ ከድርጅቱ ማሳሰቢያ ወይም መመሪያ እስኪተላለፍ
መጠበቅ አይኖርበትም፡፡ ሊደርሱ ይችላሉ ተበለው የሚታሰቡት ስጋቶች አንዳንዴ ጊዜ የሚሰጡ ስለማይሆኑ ታዛቢው ሥራውን ከመጀመሩና ችሎት ከመሰየሙ በፊት፣ ችሎት
ተሰይሞ በሥራ ላይ እያለም ይሁን ከችሎት ውጪ፤ ባጠቃላይ በማናቸውም የመታዘቡ ሥራ ወቅትና ሥራውን በሚያካሂድበት ሥፍራ ያለውን ሁኔታ በቅጡ መከታተል፣
አካባቢው በደንብ መቃኘት፣ የሚከታተለው ሰው ያለመኖሩን ማረጋገጥ እና ሌሎች ለአደጋ ሊያጋልጡት የሚችሉ ሁንታዎች ያለመፈጠራቸውን በአንክሮ መከታተል አለበት፡
፡ በደኅንነቱ ላያ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ስለመኖራቸው ፍንጭ ባገኘም ጊዜ ከማንንመ ምክርም ሆነ ትእዛዝ ሳይጠብቅ አራሱን ሊደርስ ይችላል ብሎ ከሚያስበው
አደጋ ማሸሽ ይኖርበታል፡፡ ታዛቢዎች አደጋን ቀድመው ከሚያስቀሩበት ወይም ደረጃውን ከሚቀንሱበት አንዱና ዋነኛው መንገድ የታዛሚነት ሚናቸውን ለሌላ ሦስተኛ ወገን
ከመግለጽ መቆጠብ፣ ለታዛቢነት ሥራ የተገኙ መስለው አለመታየት እና ከላይ የተዘረዘሩትን መርህዎች ጨምሮ የፍትሕ ሂደቱን ከሚያዛቡ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች መታቀብ
ይኖርባቸውል፡፡
በአጠቃላይ ታዛቢዎች በሥራቸው ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን እና የደኅንት ስጋቶችን ለመቀነስ ከሚረዱዋቸው ቁልፍ የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎች መካከል፡l ታዛቢዎች በምንም መልኩ ቢሆን በችሎቱ አካባቢ ከተከሳሽ ወገኖች ጋር ግንኙነት ከማርግ መቆጠብ፣
l በችሎት ውስጥ የምትቀመጡበትን ቦታ በጥንቃቄ መምረጥና በተቻለ መጠን በክርክሩ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ከሆኑት ወገኖች ገለል ያለ ሥፍራን መምረጥ፣
l የታዛቢነት ሥራችውን በድብቅ ወይም ለፍርድ ቤቱ ሳታሳውቁ ስለሆነ የምታካሂዱት በምንም መልኩ ቢሆን ለመታዘብ ሥራ መሄዳችሁን ለማንም አታሳውቁ፣ በተለይም
የፍርድ ቤቱ አካላትና የጸጥታ ኃይሎች ታዛቢ መሆናችሁን እንዳያውቁ ተጠንቀቁ፣
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