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1 የዚህን የአቋም ሰነድ የመጀመሪያ ረቂቅ ለካርድ ያዘጋጁትን መሰንበት አሰፋን (ዶ/ር) ድርጅታችን ያመሰግናል። 
 



 
 

 
 

መግቢያ 

በኢትዮጵያ በቅርቡ የቴሌኮም አገልግሎት ለግል ዘርፉ ክፍት መደረጉ፣ ከደንበኞቻቸው በርካታ የግል መረጃዎችን 

የሚሰበስቡ ጀማሪ ቴክኖሎጂ መር ተቋማት መስፋፋታቸው፣ የኦንላይን የግብይት ስርዓቶች እያደጉ መምጣት እና ሥነ 

ተፈጥሯዊ የግለሰብ መረጃዎችን መሰብሰብን ግዴታ የሚያደርገው የብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎት መጀመር የግል መረጃ 

ጥበቃ ሕግ እና ፖሊሲ የማውጣት አስፈላጊነትን አንገብጋቢ ያደርገዋል። እነዚህ ነባራዊ እውነታዎች የዕለት ተዕለት የበይነ 

መረብ ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች ላይ ተጽዕኖ እንዳላቸው ቢያመላክቱም፤ እነዚህ ዜጎች ግን ስለ ግል መረጃ ጥበቃ አስፈላጊነት 

እምብዛም ግንዛቤ የላቸውም።  

እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ የግል መረጃ ጥበቃ አጠቃላይ ሕግን ለማጽደቅ ጅምር እንቅስቃሴዎች ብቻ ይስተዋላሉ። 

ይህ የአቋም ሰነድ በኢትዮጵያ የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ላይ ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገባቸውን ቁልፍ ጉዳዮች 

በዝርዝር ለማሳየት ያለመ ነው። ይህ ረቂቅ አዋጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚንስቴር (MiNT) አማካይነት 

በ2012 የተዘጋጀ ሲሆን፣ በ2013 ደግሞ ተሻሽሎ ቀርቧል። በርግጥ ከረቂቅ አዋጁ ጋር በተያያዘ ግልፅነት ያለው አሠራርና 

እና ህዝባዊ ውይይቶች ባለመኖራቸው ረቂቁ አሁን ያለበት ደረጃ ግልፅ ባይሆንም የግል ዳታን የመጠበቅ ጉዳይ በብዙ 

ሁኔታዎች ቁልፍ የሕግ ጉዳይ እየሆነ መምጣቱ ፖሊሲ አውጪዎች ረቂቅ አዋጁን በፍጥነት እንዲያጸድቁ የሚገፋፋቸው 

ምክንያት ሊሆን ይችላል። የዳታ ጥበቃ ጉዳይ በሕገ መንግሥቱ የተደነገጉ የግል መብቶችን እና መሠረታዊ የግለሰብ መብትን 

ስለሚነካ ዜጎች እና የሲቪክ ማኅበራት የረቂቅ ሂደቱን ለመከታተል እና በሂደቱ ውስጥ ሐሳባቸውን ለማቅረብ የሚረዳ 

ግንዛቤ እና መመሪያ ሊኖራቸው ይገባል። የዚህ የአቋም ሰነድ ዓላማም በግለሰቦች መብት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ 

በሚችሉ ድንጋጌዎች እና ፅንሰ ሐሳቦች ላይ አስተያየት በመስጠት የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅን  እንዲጸድቅ የሚረዳ 

የአድቮኬሲ መሣሪያ ሆኖ ማገልገል ነው። 

የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ በአንፃራዊነት ጠንካራ የሆነ የዳታ ጥበቃ ሕግ ሲሆን አብዛኛዎቹን የግል መረጃዎችን 

የመቆጣጠር እና የማቀናበር መርሆዎችን የሚያጠቃልል ነው። አብዛኛዎቹ የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ድንጋጌዎች 

የተቀዱት ከ“አውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ መመሪያ ደንብ” (GDPR) መሆናቸውን ተመልክተናል። በመሆኑም ይህ 

የአቋም ሰነድ ከ“አውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ መመሪያ ደንብ” (GDPR) የተገኙ ልምዶችን በመቀመር ዓውድ 

ባገናዘበ እና ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ አዋጁ ማሻሻያ ሊያደርግባቸው ይገባሉ በሚላቸው ጉዳዮች ላይ ምክረ ሐሳቦችን 

በአክብሮት ያቀርባል። 

ረቂቅ ሕጉ እና የሕጉን መጽደቅ ተከትሎ የሚቋቋመው ኮሚሽን፤ የኮሚሽኑ የበላይ አካል ሙሉ ነፃነት እንዲኖረው እና 

የዜጎችን የግል ዳታ ከመጠበቅ አንፃር ኮሚሽኑ አቅም ወይም ብቃት ሊኖረው እንደሚገባ ማረጋገጥ እንደሚኖርበት የመብቶች 

እና ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከል (ካርድ) ያምናል። ስለሆነም ለዚህ የሕግ ማዕቀፍ አርቃቂዎች እና የሕግ አውጪ አካላት 

ሊያተኩሩበት የሚገባው ምንጊዜም ቢሆን ዋናው ጉዳይ የግል ዳታ ጥበቃ ኮሚሽኑ ነፃነት የተሟላ መሆኑን ማረጋገጥ መሆን 

እንዳለበት ነው። 

በእኛ አመለካከት የኮሚሽኑ ነፃነት ለማረጋገጥ የሚከተሉት ሁኔታዎች ሊሟሉ ይገባል።  

1. የኮሚሽነሮቹ ምልመላ እና ሹመት በብቃት ላይ የተመሠረተ እና ሂደቱም ግልፅ መሆን ይኖርበታል። 



 
 

 
 

2. የኮሚሽኑ የገንዘብ እና የበጀት ምንጮች ምንም ዓይነት የጥቅም ግጭት ካላቸው አካላት ሊሆኑ አይገባም። 

3. የኮሚሽኑ ሥልጣን በምንም ዓይነት ሁኔታ በአገሪቱ የሕግ አስፈፃሚ አካል ጣልቃ ገብነት ሊጣስ አይገባም። 

4. የኮሚሽኑ ልጣን እና ኃላፊነት ተገቢውን አስተዳደራዊ እርምጃዎች መወሰን በሚያስችል አግባብ በግልፅ መጠቀስ 

አለበት።  

 

መግቢያ እና ትርጓሜዎች  

በቅድሚያ የአዋጁ መግቢያ ስለ ግል መረጃ እና ከብሔራዊ ደኅንነት ጉዳዮች አንጻር ብቻ ከማተት የዳታ ጥበቃን አስፈላጊነት 

ማካተት አለበት። እንዲሁም በኢትዮጵያ አብዛኛዎቹ የበይነ መረብ ተጠቃሚ ዜጎች የዲጂታል እውቀታቸው አነስተኛ 

በመሆኑ የግል መረጃ ደኅንነትን እና ትክክለኛነትን የመጠበቅን ጠቀሜታ በተመለከተ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።  

በሁለተኛ ደረጃ፤ የግላዊነት መብቶች (Privacy Rights) በሕገ መንግሥቱ የተደነገጉ መሠረታዊ የሰብዓዊ መብት 

መሆናቸውን በመግቢያው በግልፅ ሊቀመጥ ይገባል። በተጨማም የግል ዳታ ጥበቃን እና የግል መብት ሁኔታዎችን ከሰፊው 

የኢትዮጵያ ማህበራዊ-ፖለቲካዊ አውዶች አንፃር ማሳየት ይኖርበታል። ለምሳሌ ያክል የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ 

መመሪያ ደንብ (GDPR) በደንቡ ውስጥ የተካተቱትን ድንጋጌዎች የሚያስረዱ 173 ዝርዝሮችን የያዘ ሲሆን፣ በደንቡ 

ውስጥ የሚገኙ የጭብጥና የአሠራር መብቶችን የሚያስረግጡና የሚያመከኙ ናቸው ። 

በሦስተኛ ደረጃ፤ የአዋጁ መግቢያ አፅንኦት ሊሰጥበት ይገባል የምንለው ጉዳይ በአሁኑ ወቅት በዓለማችን የተለመዱትን 

ለንግድ ማስታወቂያዎች ግብአት የሚውሉ የግል ዳታ የማቀነባበር ልምዶችን፣ የቴክኖሎጂ አቅም ዕድገትን እና ፈጣን ድንበር 

ተሻጋሪ የመረጃ ፍሰትን ያገናዘበ ገለልተኛ እና ቀልጣፋ የሆነ የግል ዳታ ተቆጣጣሪ አካል መመሥረት እንዳለበት ነው።  

በ2012 ወጥቶ የነበረው ረቂቅ አዋጅ አንቀፅ 2(18) ላይ ለ‘ሰው’ የሰጠው ትርጉም ሕጋዊ ሰውነትን የሚያካትት ነበር። 

ይህም የግል ዳታው ተሰባስቦ የሚጠናቀርበትን/የሚጠናቀርለትን አካል ሁሉ እንደሚያካትት ተገልፆ የነበረ ቢሆንም፣ 

በ2013 ተሻሽሎ በቀረበው ረቂቅ አዋጅ አንቀፅ 2(17) ላይ ለሰው የሰጠው ትርጉም ላይ ሕጋዊ ሰው የሚለው ሐሳብ 

እንዲወጣ መደረጉ አግባብ አይደለም። 

ለማነፃፀር እንዲሆነን በ2005 የጸደቀውን የደቡብ አፍሪካ የግል መረጃ ጥበቃ ህግ (PoPIA) ማየት እንችላለን። ይህ ሕግ 

አንድን ሰው የተፈጥሮ ወይም ሕጋዊ ሰው ብሎ በማስቀመጡ ምክንያት የግል ዳታ ጥበቃን ሕጋዊ ሰውነት ያላቸው 

አካላትንም የሚያካትት እንዲሆን አስችሏል።  

ስለሆነም እኛም በድንጋጌው ላይ “የግል መረጃ” ለሚለው የተሰጠው ትርጓሜ “ተለይቶ ከታወቀ ወይንም ተለይቶ ሊታወቅ 

የሚችል የተፈጥሮ ሰው እንዲሁም ተለይቶ ሊታወቅ የሚችል ሕጋዊ ሰውነት ካለው አካል ጋር የተያያዘ ማንኛውም መረጃ” 

በሚል ሊስተካከል ይገባል የሚል ምክር አለን። 

አንቀጽ 2 (5)፡- የፈቃድ ስምምነት ትርጉምን የሚገልጸው አንቀፅ፤ የፈቃድ ስምምነት መሻርን በተመለከተ የሚለው ነገር 

የለም። ነገር ግን ይህ በግልጽ መቅረብ ያለበት ጉዳይ ነው። አንዳንድ አገራት የፈቃድ ስምምነትን ለመቆጣጠር ውሎችን 

https://popia.co.za/


 
 

 
 

በሚያዘጋጁበት ጊዜ የፍትሐ ብሔር ሕጋቸውን ጭምር በማጣቀስ ትርጉሙን የበለጠ ያጠነክሩታል። ይህም ለተሰጠው 

የፈቃድ ስምምነት ተጨማሪ ጥበቃ ለማድረግ እና የዳታው ባለቤት ፈቃዱን የመሰረዝ መብት መጠበቂያ ሆኖ ሊያገለግል 

ይችላል። 

አንቀጽ 2 (7)፡- የ‹ዳታ ተቆጣጣሪ› ትርጓሜ በተሻለ ሁኔታ በአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ መመሪያ ደንብ (GDPR)  

ሕግ ውስጥ ተቀምጧል። የ‹ዳታ ተቆጣጣሪ› ማለት የተፈጥሮ ወይም ሕጋዊ ሰው፣ የሕዝብ ባለሥልጣን፣ ኤጀንሲ ወይም 

ሌላ አካል ሆኖ፣ ለብቻው ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን የግል ዳታ የሚቀናበርበትን ዓላማና ማቀናበሪያ መንገዱን የሚወስን 

አካል እንደሆነ ይገልፃል።  

አንቀጽ 2 (10)፡- የ ‹ቀጥታ የማሻሻጥ ሥራ› ትርጉምም ግለሰቦችን ብቻ ሳይሆን የግለሰቦች ስብስብን (ቡድን) ጭምር 

ማካተት ይኖርበታል። ይህም አንድ ግለሰብን ለመሳብ/ለማሳመን በግለሰቡ የቡድን መገለጫን መጠቀም እንደሚቻል 

የሚገልፀው የቀጥተኛ የማሻሻጥ ሥራ መርህን ለማሳየት ይጠቅማል። 

አንቀጽ 2 (12)፡- የ 'ማመስጠር' (encryption) ትርጉም በተሻለ መልኩ እንዲህ ሊገለፅ ይችላል። ‘ማመስጠር 

(encryption) ማለት አንድን ዳታ ከተፈለገው አንባቢ ወይም ተቀባይ በስተቀር ሌላ ማንም ሊረዳው ወደማይችለውና 

ሒደቱን ወደ ኋላ መመለስ ወደሚቻል ቅርፅ የመቀየር ሂደት ነው።' 

እዚህ ጋር ወደ ኋላ መመለስ ወደሚቻል የሚለው ሐሳብ አስፈላጊ ነው። በማመስጠር መርህ መሠረት የተመሰጠረውን 

መረጃ አጥቂዎች እንዳያገኙት ማስቆም አይቻልም። ግን መረዳት ወደማይቻል ሌላ ቅርፅ በመቀየሩ ምክንያት አጥቂዎች 

ያገኙትን መረጃ እንዳይጠቀሙበት ይከላከላል። ከላይ የተሰጠው ትርጉም በተንቀሳቃሽ ዳታዎች (እንደ ተግባቦት የመልዕክት 

ልውውጦች) እና ለተቀመጡ ዳታዎች (በተለያዩ ፋይሎች/በኢሜል የተያዙ) ጭምር በቀጥነት ተፈጻሚ እንዲሆን ያደርገዋል። 

አንቀጽ 2(26)፡- ‘ጥንቃቄ የሚፈልግ የግል ዳታ የሚለው ድንጋጌ ሥር የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት መረጃ አልተካተተም። ነገር 

ግን ከተለያዩ ሁኔታዎች አንፃር ጥንቃቄ የሚፈልግ መረጃ በመሆኑ በግልጽ በዝርዝር ውስጥ ተካቶ ሊጠቀስ ይገባዋል። 

 

የግል መረጃ ጥበቃ ኮሚሽን ገለልተኛነት 

የግለሰቦችን መረጃ መብት መጠበቁን ለማረጋገጥ የዳታ ጥበቃ ተቆጣጣሪ አካላት ገለልተኛነት አስፈላጊ ነው። በግል መረጃ 

ጥበቃ ረቂቅ አዋጁ ገለልተኛ የሆነ የግል መረጃ ጥበቃ ኮሚሽን እንደሚቋቋም ቢገለፅም ኮሚሽኑ ኃላፊነቱን በሚወጣበት ጊዜ 

ገለልተኛነቱን እንዴት እንደሚያረጋግጥ የተቀመጠ ማመላከቻ ወይንም አቅጣጫ ውሱን ነው። 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዋናው ድንጋጌ አንቀጽ 4/2 ላይ የኮሚሽኑን ተጠሪነት ለሀገሪቱ የበላይ የፖለቲካ አና የሕግ አውጪ አካል 

ለሆነው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሰጠዋል። ሌላኛው ኮሚሽኑ ገለልተኛነት ጋር የሚገናኝ የረቂቅ አዋጁ ክፍል አንቀጽ 

8 ነው። ይህም ለኮሚሽኑ በጀት የሚመደበው ምክር ቤቱ እንደሆነ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከአገር ውስጥ፣ ከውጭ እና 

ከዓለም አቀፍ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት እንደሚችል ይደነግጋል። ነገር ግን፤ ኮሚሽኑን ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆኖ 

እንዲሠራ ፋይናንስ እና የበጀት ምንጮች በጥንቃቄ መገለጽ ይኖርባቸዋል። አዋጁ ከግል ዳታ ሰብሳቢዎች ወይም ከኮሚሽኑ 

የቁጥጥር ሥልጣን ጋር የሚጋጭ ፍላጎት ካላቸው አካላት የሚገኝ የገንዘብ ድጋፍን በግልፅ መከልከል አለበት። 



 
 

 
 

በተጨማሪም የኮሚሽኑን ተቋማዊ ገለልተኛነት ለማረጋገጥ በግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ውስጥ ካሉት ድንጋጌዎች 

በተጨማሪ መዋቅራዊ አሰራሮችን የተመለከተ ድንጋጌ ሊካተት ይገባል። የኮሚሽኑን ገለልተኛነት ለማረጋገጥ የሚረዳው 

ዋናው ጉዳይ ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ገለልተኛ ኮሚሽነሮች መሾም ነው። የተሻሻለው የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ 

አዋጅ አምስት አባላት ያሉት ገለልተኛ ኮሚቴ እጩ ኮሚሽነሮችን እንደሚመልመልና ለዚህ የሚያገለግሉ መስፈርቶችን 

አስቀምጧል። በተጨማሪም የኮሚሽነሮችን ነፃነት በረቂቅ አዋጁ ውስጥ በግልፅ ለማሳየት የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ኮሚሽነር 

መሆን እንደማይችሉ ተጠቅሶ መፃፍ ይኖርበታል። እንደ ‘የኢትዮጵያ ሚዲያ አዋጅ 1238/2021’ ባሉ አንዳንድ 

ድንጋጌዎች ላይ ላይ ሕጉ በኢትዮጵያ የሚዲያ ዘርፉን የሚቆጣጠሩ የቦርድ አባላት ምርጫ እንደሚካሄድ በሚዲያ ሕጉ 

አንቀጽ 11/6 ላይ የተካተተ ሲሆን፣ አንድ የቦርድ አባል የፖለቲካ ፓርቲ አባል ወይም ተቀጣሪ መሆን እንደማይችል 

ይደነግጋል። የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ኮሚሽነሮቹ ገለልተኛ መሆን እንዳለባቸው አጠቃላይ መመሪያ ይሰጣል። ነገር 

ግን በኢትዮጵያ ካለው ልምድ ስንነሳ አብዛኛዎቹ ከመብት ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ተቋማት ገለልተኛ የመሆን ችግር 

ይስተዋልባቸዋል። ስለሆነም በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ የኮሚሽነሮች ስብጥርን በተመለከተ የበለጠ ጠንካራ እና ግልጽ 

ድንጋጌዎችን ማስቀመጥ በጣም አስፈላጊ ነው። ይበልጥ አሳሳቢው ድንጋጌ ደግሞ በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 63 (3)(4) ላይ 

በአዋጁ የተቀመጠው ገደብ እንዳይመለከታቸውና ዳታ እንዲያቀናብሩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈቃድ የሚሰጣቸው ዳታ 

ተቆጣጣሪዎቸ እንደሚኖሩ የሚደነግገው ክፍል ነው። እንዲህ ያለው ከፍተኛ ሥልጣን ለአንድ ከኮሚሽኑ ውጪ ለሆነ ተቋም 

መሰጠቱ በአንድ ተቀዋም በርካታ ሥልጣና የሚያከማች ሲሆን፣ ኮሚሽኑ በገለልተኛነት ሊሰራበት የሚችልበት አቅሙን 

ሊያዳክም ይችላል የሚል ሥጋት አለን። እንደ ማስተካከያ፣ ይህ ልዩ ፈቃድ የመስጠት ሥልጣን ኮሚሽኑ ተጠሪ ለሆነለት 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሰጥ የሚል ምክረ ሐሳብ አለን። 

የተቆጣጣሪ አካላት ገለልተኝነት የበላይ ተቆጣጣሪ እንዲኖራቸው በማድረግ ብቻ ማረጋገጥ የማይቻል በመሆኑ፣ 

ገለልተኝነታቸውን የሚያረጋግጥ ተቋማዊ መዋቅር መዘርጋት አስፈላጊ ነው። እንደ አውሮፓ አጠቃላይ የመረጃ ጥበቃ ደንብ 

ያሉ የሕግ ማዕቀፎች የተቆጧጧሪ ተቋማት ‘ሙሉ ነፃነት’ ሊኖራቸው እንደሚገባ ይደነግጋነሉ። ዜጎች በሕገ መንግስቱ 

ከተሰጣቸውን የግል ሕይወትና ግላዊነት የመከበር መብት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለውን የግል ዳታ የማስተዳደር ሥልጣን 

እንደተሰጠው ተቋም ከሕዝቡ አመኔታና ተቀባይነት ለማግኘት እንዲሁም የተቆጣጣሪነት ሥራውን በአግባቡ ፈፅሞ የዜጎችን 

የግል ሕይወትና ግላዊነት የመከበር መብት ለማስጠበቅ ገለልተኝነትና ከማንኛውም ተፅዕኖ ነፃ መሆን እጅግ ወሳኝ ናቸው። 

በተጨማሪም፣ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንዲችሉ የዳታ ጥበቃ ኮሚሽኑ ሠራተኞች ቅጥር ገለልተኛና ከተፅዕኖ 

የፀዳ መሆን ይጠበቅበታል። ከዚህ ባለፈም፣ የኮሚሽነሮችን የሥራ ቆይታ ማረጋገጫ መስጠትን አፅንኦት ሊያደርግበት 

የሚገባ ሲሆን፣ ኮሚሽነሮችና ሠራተኞች ያለ ሕግ አግባብ ከኃላፊነት እንዳይነሱ ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል። 

 

የኮሚሽኑ ሥልጣን እና ኃላፊነት 

የቁጥጥር ባለሥልጣናት የግለሰቦችን የግል መብት እና የግል መረጃ መብትን እንዲጠብቁ የሚያስችሏቸውን ተግባራት 

ለመፈፀም ሥልጣን እና ኃላፊነት ሊሰጣቸው ይገባል። በኢትዮጵያ የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ኮሚሽኑ ኃላፊነቱን 

እንዲወጣ የሚያስችሉ በርካታ ሥልጣናትን ሰጥቶቷል። በረቂቁ የግል ዳታ ጥበቃ አዋጅ በአንቀጽ 5 ላይ ከተዘረዘሩት 

የኮሚሽኑ ቁልፍ ተግባራት እና ሥልጣኖች ለመረዳት እንደሚቻለው የኮሚሽኑ የሥልጣንና የኃላፊነት ዝርዝር በርከት ያለ 

https://chilot.me/wp-content/uploads/2021/04/Media-Proclamation-No.-1238-2021.pdf


 
 

 
 

ነው። ይሁን እንጂ ጠለቅ ብሎ የመረመረ አካል አንዳንድ ጉዳዮች ለኮሚሽኑ ሰፊ ሥልጣን ከመስጠት አኳያ በተሻለ ሁኔታ 

መገለጽ እንደነበረባቸው ይገነዘባል። የአውሮፓው አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) ማብራሪያ ላይ ተቆጣጣሪ 

አካላት ሥልጣናቸውን በተገቢው መንገድ ለመጠቀም እንዲያስችላቸው ሥልጣናን እና ኃላፊነት ሰፋ ባለ ሁኔታ እንዲሰጥ 

ተደርጎ እንዲገለፅ ይመክራል።  

በዚህ ረገድ የአውሮፓ ኅብረት ልምድ እንደሚያሳየው “የተቆጣጣሪ ባለስልጣን ኃላፊነቶች…. የአንድን ዳታ ባለቤት ዳታ 

ጥበቃ ተፈፃሚነት ሙሉ በሙሉ ማረጋገጥ መሆኑን በመግለፅ ሰፋ ያለ ትርጓሜ ሊሰጠው ይገባል” በማለት ያስቀመጠው 

መግለጫ አስፈላጊ እንደሆነ እናያለን። 

ለምሳሌ፣ ኮሚሽኑ በዳታ ስርቆት ወይም ላልተገባ አካል መተላለፍ (የግል ዳታ መብት ጥሰት) ምክንያት የዳታው ባለቤት ላይ 

ለሚደርሰው ጉዳት የሚደረግ ካሳን ጨምሮ ተገቢ መፍትሔዎችን የመስጠት ሥልጣን ያለው ስለመሆኑ ይህ ረቂቅ አዋጅ 

በግልጽ የሚለው ነገር የለም። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR)  አንቀፅ 82 

ውስጥ ግለሰቦች በዳታ ተቆጣጣሪዎች ሥር ያሉ ዳታዎች የመብት ጥሰቶች ካጋጠማቸው (ስርቆት ወይም ላልተገባ አካል 

መተላለፍ ) ካሳ የማግኘት መብት እንዳላቸው በግልጽ ይደነግጋል። 

ቅጣት የሚያስጥሉ የመወንጀል ክስ መመስረት በባለስልጣን አካላት የተለመዱ ቢሆንም፤ ኮሚሽኑ የግል መረጃ መብት ጥሰት 

ሰለባ ለሆኑ ግለሰቦች የካሳ ክፍያ የመስጠት ስልጣን ይኖረዋል? ወይስ አይኖረውም? የሚለው ጉዳይ በግልጽ ሊብራራ 

ይገባል። የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) አንቀፅ 82 ግለሰቦች ቅሬታ የማቅረብ መብት ብቻ ሳይሆን 

ለደረሰባቸው የመብት ጥሰት ካሳን ጨምሮ አስፈላጊውን መፍትሔ የማግኘት መብት እንዳላቸው ይደነግጋል። የአውሮፓ 

አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) አንቀጽ 82 (1) “ማንኛውም በዚህ ደንብ ጥሰት ምክንያት ቁሳዊ ወይም ቁሳዊ 

ያልሆነ ጉዳት የደረሰበት ሰው ከተቆጣጣሪው ወይም ከአቀነባባሪው ለደረሰበት ጉዳት ካሳ የማግኘት መብት አለው፣” ይላል። 

በአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ለሚደርሱ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መንግሥታት ተገቢ መፍትሔዎችን 

ሊሰጡ እንደሚገባ መጠቀሱን ልብ ይሏል። ይህንም ሕግ በአብዛኛው በሚሰጡ አስተያየቶች እና የሕግ የበላይ አካላት፤ 

ግለሰቦች ለተጣሱ መብቶቻቸው ካሳ የማግኘት መብትን መፍቀድ እንደሆነ ተደርጎ ትርጓሜ ተሰጥቶታል። በዚህ መሰረትም 

የዳታ ጥበቃ ኮሚሽኑ በግለሰቦች የሰብአዊ መብት ጥሰት ለደረሰ ጉዳት ካሳ የመስጠት ስልጣን ሊሰጠው ይገባል። 

በተመሳሳይም የዳታ መብት ጥሰት በሚፈጠርበት ወቅት የዳታ መብት ጥሰት ሰለባ የሆኑ ግለሰቦች ወይም አካላት በጥሰቱ 

ምክንያት ለደረሰባቸው ጉዳት ካሳ የመጠየቅ መብት ሊኖራቸው ይገባል። እንዲሁም የዳታ ጥበቃ አዋጁ ኮሚሽኑ ካሳ 

እንዲከፍል ግልጽ የሆነ ትእዛዝ ሊሰጥ ይገባል። ካሳውም የሚሰጠው ቁሳዊ እና ቁሳዊ ያልሆኑ ጉዳቶችን በማገናዘብ መሆን 

አለበት። 

የተሻሻለው የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ  አንቀጽ 71 በአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) በአንቀጽ 

83(f) ላይ “የተቆጣጣሪ ባለስልጣናት ይህ ደንብ ተጥሶ ሲገኝ አስተዳደራዊ ቅጣትን እስከ 20,000,000 ዩሮ ወይም 

ከጠቅላላው የዓለም አቀፍ ዓመታዊ የገቢ መጠን 4% (ከሁለቱ ከፍተኛ የሆነውን) የመጣል ስልጣን አላቸው" ከሚለውን 

ድንጋጌ መወሰዱ የሚያበረታታ ነው።  ነገር ግን የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ በኢትዮጵያ በአገር ደረጃ የሚጣለውን 

ቅጣት በአማራጭነት የገንዘብ መጠን አላስቀመጠም። ምንም እንኳን ቅጣቱን በመቶኛ አሃዝ ማስቀመጡ በኢትዮጵያም 

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition


 
 

 
 

በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚደረገው የዳታ መብት ጥሰት የሚስማማ መሆኑ አከራካሪ ቢሆንም፤ ለተቆጣጣሪዎች ግልጽ መመሪያ 

ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። በኢትዮጵያ ሁኔታም በመረጃ ተቆጣጣሪዎች ላይ የሚጣለውን ቅጣት በተመለከተ አንዳንድ 

አመላካች አሃዞች ቢኖሩ ጥሩ ነው። 

እንደ ኮሚሽኑ ያሉ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣኖች የቅጣት እና የካሳ መጠንን በሚወስኑበት ጊዜ የግል መረጃ ጥሰቱ ሁኔታ፣ 

ክብደት እና የቆይታ ጊዜ፣ ጥሰት የተፈፀመባቸው የግል ዳታዎች ከየትኛው ምድብ እንደሚካተቱ እንዲሁም ሆን ተብሎ 

ወይም በቸልተኝነት የተፈጠሩ መሆናቸውን ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። 

አንቀጽ 5(17) ኮሚሽኑ “በዚህ አዋጅ የሚሰጠውን ማንኛውንም ሥልጣን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለማንኛውም የፌዴራል 

ወይም የክልል መንግሥት ሕዝባዊ አካል ውክልና ይሰጣል” ይላል። በተለይ የግል ዳታን የመመርመር እና አፈጻጸሙን 

የመቆጣጠር ሥልጣን የኮሚሽኑ ብቻ በመሆኑ እና ይህ ኮሚሽን ያለው የነጻነት ደረጃ ከሚወከለው መሥሪያ ቤት ጋር እኩል 

ላይሆን ስለሚችል ይህ ድንጋጌ አስፈላጊ አይደለም። በተጨማሪም የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ 

ቤት ይግባኝ የመጠየቅ መብት ቢደነግግም የዳታ ባለቤቶች በኮሚሽኑ ውሳኔ ቅር በመሰኘታቸው የዳኝነት ጥያቄ የመጠየቅ 

መብታቸውን በተመለከተ በግልፅ ያስቀመጠው ድንጋጌ የለም። በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ የአውሮፓው አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ 

ደንብ (GDPR) አንቀጽ 78 የዳታ ባለቤቶች መብታቸው በበቂ ሁኔታ ካልተጠበቀ እና በተቆጣጣሪ ባለስልጣን ውሳኔ ቅር 

ከተሰኙ ተገቢ የፍርድ መፍሔ የማግኘት መብት እንዳላቸው ይደነግጋል። 

 

የፈቃድ አሰጣጥ/የሥምምነት ሁኔታዎች 

ፈቃድ የመስጠት ሂደት በተዘዋዋሪ መንገድ የሚገለፅ መሆን የለበትም። የዳታው ባለቤት የግል ዳታው እንዲቀናበር ወይም 

እንዲቀመጥ መፍቀዱን በተመለከተ አለመግባባት እንዳይኖር በውዴታ ወይም በፈቃደኝነት የተሰጠ ግልፅ ስምምነት መኖር 

አለበት። በተጨማሪም፣ የፈቃድ ስምምነቱ ከሌሎች አገልግሎት ጋር ማገናኘትን ወይም ለማገናኘት መሞከርን 

እንደሚከለክል ማካተት አለበት። ይህም ማለት በአንድ ወቅት እና ሁኔታ የተሰጠ የፈቃድ ስምምነት በመጀመሪያ ለዳታው 

ባለቤት ከተገለፀበት አግባብ ውጪ መጠቀም እንደማይገባ ሊገለፅ ይገባል። 

የዳታው ባለቤት በማንኛውም ጊዜ የፈቃድ ስምምነቱን እንዲያነሳ የሚያስችል ግልጽ አሰራር መኖር አለበት። በተጨማሪም፣ 

እንደ የስምምነት ፈቃድ የመስጠት ሂደት ሁሉ፤ ፈቃድን የመሰረዝ ሂደትም በተመሳሳይ ቀላል ሊሆን ይገባል። 

የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ አንቀጽ 19 “የሕፃናት ልጆች የግል ዳታ ማጠናቀር” በሚል ርዕስ ሥር የልጆችን የግል ዳታ 

ማስቀመጥ እና ማጠናቀር በሚመለከት ልዩ ጥበቃ አድርጓል። በተጨማሪም፣ የዚሁ አንቀፅ ንዑስ ክፍል የዩኤን ሲአርሲ 

ኮሚቴ ባቀረበው አጠቃላይ አስተያየት ቁጥር 25 (2021) አንቀጽ 72 ላይ “የቁጥጥር ኃላፊዎች ለልጆች፣ ለወላጆች እና 

ተንከባካቢዎች ለልጆች በሚሆን ቋንቋ እና መጠቀም በሚችሉበት መልኩ መረጃዎች ሊሰጥ ይገባል።” የሚለውን ሐሳብ 

ቢያካትት ጠቃሚ ነው።  

ከ16 ዓመት በታች ለሆኑ ሕጻናት ደግሞ የተለየ የፈቃድ ስምምነት መስፈርት መኖር አለበት። በዚህ ጊዜ የሕፃኑ ወላጆች 

ወይም ሕጋዊ ሞግዚቶች የፈቃድ ስምምነት ሊኖራቸው ይገባል። ባለስልጣናቱ ፈቃድ የሚሰጥን ልጅ ዝቅተኛ ዕድሜ ከ 16 



 
 

 
 

ዓመት በታች ሊያደርጉ ይችላሉ፣ በአጠቃላይ ግን ዕድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች የስምምነት ፈቃድ 

በራሳቸው እንዲሰጡ ሊፈቀድ አይገባም። 

ለማነፃፀሪያነት እንዲጠቅመን የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) አንቀጽ 8 ላይ ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያያዘ 

የቀረበ ድንጋጌን እንመልከት።   

“የፈቃድ ስምምነቱ በሚካሄድመት ጊዜ አገልግሎቶቹን በተመለከተ በቀጥታ ለሕፃናት ሊነገራቸው ይገባል። የአንድን ልጅ 

የግል ዳታ ማጠናከር ሕጋዊ የሚሆነው ልጁ/ልጅቷ ቢያንስ 16 ዓመት ሲሆነው/ናት ነው። ልጁ ከ16 ዓመት በታች ከሆነ፣ 

እንዲህ ዓይነቱ አሰራር ሕጋዊ የሚሆነው ልጁ/ልጅቷ ላይ ሕጋዊ የወላጅነት ኃላፊነት ያለዉ አካል ፈቃድ ከተሰጠ ብቻ 

ነው።” 

ስለ ዳታ ባለቤቶች መብት የሚያወራው ድንጋጌ ባለቤቶቹ የፈቃድ ስምምነታቸውን ካነሱ ወይም ከሰረዙ በኋላ ስለሚኖረው 

ሁኔታ በግልፅ አላስቀመጠም። ፈቃዱ ከተነሳ በኋላ የዳታ ተቆጣጣሪው እንዴት የግል ዳትን የመጠቀም መብት ሊኖረው 

እንደሚችል አጠያያቂ ነው። 

አንቀጽ 16(6) እንዲህ ይላል፡- 

“የዳታ ባለቤቱ ለውል አፈጻጸም ዓላማ ሲባል የግል ዳታው እንዲቀናበር ሰጥቶ የነበረውን ፈቃድ ሲያነሳ፤ ፈቃድ በመነሳቱ 

ምክንያት ለሚመጣው ተገቢ ለሆነ ሕጋዊ ውጤት ኃላፊነት ይወስዳል። ፈቃድ መነሳቱ ፈቃድ በነበረበት ጊዜ የተደረገው 

ማቀናበር ሕጋዊነት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ የለውም።” 

ከአንቀጽ 16(6) የሚመሳሰል የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR)  አንቀፅ 7(3) ስር የተቀመጠው ድንጋጌ 

ሐሳቡን የበለጠ ይገልፀዋል። እናም የግል ዳታ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ አንቀጽ 16(6) በተሻለ ሁኔታ እንደሚከተለው ተሻሽሎ 

ሊቀርብ ይችላል።  

“የግል ዳታው ባለቤት በማንኛውም ጊዜ የሰጠውን ፈቃድ የመሰረዝ መብት አለው። ፈቃዱ መነሳቱ ከመነሳቱ በፊት 

በነበረው የፈቃድ ስምምነት የተቀናበረውን ዳታ ሕጋዊነት አይነካም። የዳታ ባለቤት የፈቃድ ስምምነትን ከመስጠቱ በፊት 

ስለ ጉዳዩ ገለጻ ይደረግለታል። ፈቃድ ማንሳት ፈቃድ የመስጠትን ያክል ቀላል ሂደት መሆን አለበት።” 

አንቀጽ 18(3)፡- ጥንቃቄ የሚፈልግ የግል ዳታን መሰብሰብ እና ማጠናቀር በልዩ ሁኔታ በሚወሰዱ የዘር እና የብሄር 

መረጃዎች ላይ እንደማይተገበር ይደነግጋል። ይሁን እንጂ ይህ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ የብሔር ማንነትን መግለጽ 

ከሚጠበቅባቸው ሌሎች ሕጎችና አሠራሮች ጋር ያለውን የፖሊሲ የመናበብ ሁኔታ ያገናዘበ አይመስልም። 

አንቀጽ 17 ላይ በመርህ ደረጃ ጥንቃቄ የሚፈልጉ የግል ዳታዎችን ማቀናበርን የሚከለክል ቢሆንም፣ ጥንቃቄ የሚፈልጉ 

የግል መረጃች የሚቀናበርባቸው ሌሎች ልዩ ሁኔታዎችን በተመለከተ በረቂቅ አዋጁ ላይ በደንብ አልተገለጹም። የአውሮፓ 

አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR)  ጥንቃቄ የሚፈልግ የግል ዳታ ሊጠናቀርባቸው ስለ ሚችልባቸው ሁኔታዎች 

በአፅንኦት ይገልፀዋል። ለምሳሌ የአውሮፓ የአጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) በአንቀጽ 9(2)(ለ) ላይ እዲህ ይላል፡- 



 
 

 
 

“በኅብረቱ፣ በአባል አገር ሕግ ወይም በአባል አገር ሕግ መሠረት የተፈጸመ የጋራ ስምምነት የዳታ ባለቤቶችን ለመሠረታዊ 

መብቶች እና ፍላጎቶች ተገቢ ጥበቃዎችን ማድረግ እውቅና የተሰጠው ጉዳይ በመሆኑ፤ ጥንቃቄ የሚፈልጉ የግል ዳታን 

ማቀናበር ተቆጣጣሪው ወይም የዳታው ባለቤት ከስራ፣ ማኅበራዊ ዋስትና እና ማኅበራዊ ጥበቃ ሕግ ጋር የተገናኙ 

ግዴታዎችን ለመወጣት እና መብቶችን ለመጠቀም አስፈላጊ ነው።” 

ከዚህ አንቀፅ ጋር የሚያመሳስለው የረቂቁ አዋጅ አንቀጽ 17(2)(ሐ) ላይ “ማቀናበሩ የመንግሥታዊ ድርጅቶችን ሕጋዊ እና 

ንግድ ነክ ያልሆኑ ዓላማዎችን ለማሳካት አስፈላጊ ከሆነ” ዳታውን መቀናበሩ አስፈላጊ እንደሆነ ይገልፃል።  

አንቀጽ 17(3) እንዲህ ይላል፡- “ዘርን ወይም ብሔርን የተመለከተ ጥንቃቄ የሚፈልጉ የግል ዳታዎች (ሀ) ዘርን ወይም 

ብሔርን አስመልክቶ ፍትሐዊነትንና ዕኩልነትን ለማስፈን አስፈላጊ ካልሆኑ፣ እንዲሁም (ለ) የዳታ ባለቤቶችን መብትና 

ነፃነቶች በተገቢው መልኩ ለማስጠበቅ የሚከናወን ካልሆነ በስተቀር አይቀናበሩም።” ይህ ጥንቃቄ የሚፈልግ የግል መረጃ 

ብቻ ተለይቶ እንደማይጠናቀር ግልጽ ካለመሆኑ በላይ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ማኅበራዊ እና ፖለቲካዊ ሕይወት ውስጥ 

እነዚህን ዳታዎች ግልጽ የማድረግ የተለመደ የዘወትር አሠራር ጥያቄ ያስነሳበታል። 

አንቀጽ 19 ከአንቀጽ 16(5) ጋር በሚጣጣም መልኩ የሕጻናትን መብትና ጥቅም ከማስከበር አንፃር በአንቀጽ 19(1) 

የተደነገገውን መሟላታቸውን ለማረጋገጥ በዳታ ተቆጣጣሪው ላይ ግልጽ የሆነ ግዴታ ሊያስቀምጥ ይገባል። 

የዳታ ባለቤቶችን መብት ጉዳይ የሚመለከተው ክፍል ግልጽ የሆነ ርዕስ መሰጠት አለበት። የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ 

ደንብ (GDPR) “የዳታ ባለቤቶች መብት” በሚለው ርዕስ ሥር የዳታ ባለቤቶችን መብት ጥበቃ በተመለከተ የተለያዩ 

ምድቦችን ያስቀምጣል። ይህ የግል መረጃ ጥበቃ  ረቂቅ አዋጅ ተመሳሳይ መዋቅር ስለሌለው ግራ የሚያጋባ ሊሆን ይችላል 

(አንቀፅ 20ን ይመልከቱ)። ከአንቀፅ 33-43 የዳታ ባለቤቶችን መብት የሚመለከት ሲሆን፤ ከአንቀጽ 20 - 32 ድረስ 

ያለው ግን ምን ለማለት እንደተፈለገ ግልጽ አይደለም። 

ዳታን የመደምሰስ መብቶች ጋር በተያያዘ ልዩ ሁኔታዎችን የሚደነግገው አንቀጽ 38(3)፤   “ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ እና 

የመረጃ መብት ለመጠቀም” (የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ መመሪያ ደንብ (GDPR) አንቀጽ 17(31)(ሀ)) የተለየ 

ሁኔታ አድርጎ አያቀርብም። ይህ ጉልህ ግድፈት በመሆኑ ሕገ መንግሥታዊ መብትን እንዳይጋፋ ለመከላከል ድጋሚ መታየት 

ያለበት ጉዳይ ነው። 

የግል ዳታ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ ዳታ አቀናባሪዎችን የሚመለከት የተለየ መመሪያ አላቀረበም። የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ 

ጥበቃ ደንብ (GDPR) በአንቀጽ 28 በዳታ ተቆጣጣሪዎች እና በአቀናባሪዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እና ለአቀናባሪዎች 

ሕጋዊ ኃላፊነቶችን ይሰጣል። 

በዳታ ባለቤቶች መብት ላይ ጉልህ ተፅዕኖ ሊኖረው ስለሚችል፤ ከድንበር የሚሻገሩ ዳታ ሁኔታዎችን በተመለከተ 

የሚደነግገው የረቂቁ አዋጅ አንቀፅ 30 የበለጠ ጠንከር ባለ ቋንቋ እና በጥንቃቄ መገለፅ ይኖርበታል። 

የአውሮፓ አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) አንቀፅ 45(2) የዳታ ባለቤቶችን መብት የሚያረጋግጡ ድንጋጌዎችን 

ጨምሮ ከታች የተገለፁ መብቶች መጠበቃቸውን ያረጋግጣል።  



 
 

 
 

“(ሀ) የሕግ የበላይነት፣ የሰብዓዊ መብቶች እና መሠረታዊ ነጻነቶች፣ አግባብነት ያለው ሕግ (ለጠቅላላም ሆነ ለየዘርፉ)፣ 

የሕዝብ ደኅንነት፣ የመከላከያ፣ የብሔራዊ ደኅንነት እና የወንጀል ሕግ እና የመንግሥት ባለሥልጣናት የግል ዳታ ማግኘትን 

የተመለከቱ ሕጎች ጭምር፤ የእነዚህን ሕጎች አፈፃፀም፣ የዳታ ጥበቃ ሕጎች፣ የሙያ ሕጎች እና የደኅንነት እርምጃዎች፤ የግል 

ዳታን ለሦስተኛ አገር ወይም ዓለም አቀፍ ድርጅት አሳልፎ መስጠትን የሚመለከት መመሪያ (በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም 

አቀፍ ድርጅት ተቀባይነት ያለው)፣ የፍትሐ ብሔር ሕግ፤ እንዲሁም ውጤታማ እና ተፈጻሚነት ያለው የዳታ ባለቤት መብት 

እና የግል ዳታ ለሚተላለፍባቸው አካላት ውጤታማ የአስተዳደር ፍትሕ ማግኘት” መቻሉን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት 

የሚል አንቀፅ በማካተት ተጨማሪ ጥበቃ ይሰጣል። 

ይህ ውጤታማ ተግባር የሚያከናውኑ የአንድ ወይም ከዚያ በላይ ገለልተኛ የቁጥጥር ባለስልጣናት መኖር፤ እንዲሁም ዳታ 

ለማስተላለፍ አስተማማኝ ያልሆኑ ሃገራትን የመለየት ተግባር እና ሌሎችንም ያረጋግጣል። 

 

የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰር (DPO) 

ብዙ ዳታዎችን የሚያጠናቅሩ ትላልቅ ኩባንያዎች በግዴታ ከሚቀጥሯቸው የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰሮች በተጨማሪ፣ አዋጁ 

ሌሎች ትናንሽ ኩባንያዎች በትርፍ ሰዓት የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰሮችን የሚቀጠሩበትን መንገድ ሊጠቁም ይችላል። (የፈረንሳይ 

ዳታ ጥበቃ ህግ) 

የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰር የመቅጠር ጉዳይ የግድ ሁሉንም የመረጃ ተቆጣጣሪዎች የሚመለከት አይደለም፤ ነገር ግን 

የሚጠናቀረውን ዳታ ለገበያ የሚያቀርቡ እና ለዳታ ባለቤት ወሳኝ የሆኑ ጥንቃቄ የሚሹ ዳታዎች የሚይዙ መረጃ 

ተቆጣጣሪዎች ላሏቸው አስፈላጊ ነው። ለእያንዳንዱ ኩባንያ መረጃ ጥበቃ ኦፊሰርን መቅጠር የሚኖረውን ጫና ለመቀነስ 

በአንዳንድ አገራት መረጃ ተቆጣጣሪዎችን በቡድን በቡድን አድርገው የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰሩን ለጋራ መቅጠር የተለመደ 

ነው። በተጨማሪም የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰርን የመቅጠር አሠራር በተመለከተ የመረጃ ተቆጣጣሪዎች  የውስጥ ሠራተኛ ወይም 

የውጪ መረጃ ጥበቃ ኦፊሰርን  ሊቀጥሩ ይችላሉ። የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰር ዋና ኃላፊነት በዳታ ጥበቃ ሕግ እና በኢፎርሜሽን 

ቴክኖሎጂ ደኅንነት ላይ ሙያዊ ዕውቀትን ማካፈል፣ የዳታ ጥበቃ ሕጎች መከበራቸውን ማረጋገጥ፣ የቁጥጥር ሒደቶችን 

ማረጋገጥ፣ ለሠራተኞች ግንዛቤን መፍጠር እና ሥልጠና መስጠት እንዲሁም እንደ የመረጃ ጥበቃ ኮሚሽን ካሉ ተቆጣጣሪ 

ባለሥልጣናት ጋር ተባብሮ መሥራት መሆን አለበት። የመረጃ ጥበቃ ኦፊሰር ሲቀጠር ስም እና አድራሻውን የያዘ መረጃ 

ለተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ማሳወቅ አለበት። 

አንቀጽ 24(5) እና አንቀጽ 24(6) ከ "የዓላማ ገደብ መርህ" ጋር የሚጋጭ ነገር አለው፤ ይህም ታማኝ ያልሆነ የዳታ 

ተቆጣጣሪ ዳታው የተሰበሰበበት ሕጋዊ አላማ ካለፈ በኋላም የግል ዳታን ይዞ ሊቆይ ይችላል። 

በአንቀጽ 29፡- “ድንበር የሚሻገርበት ሁኔታ” የሚለው ድንጋጌ ምንም እንኳን ውጤታማ ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ 

የኮሚሽኑን ሥልጣን አስፈላጊ መሆኑን ብንገነዘብም ከባድ የአሠራር ማነቆ የመፍጠር አቅም እንዳለው እናምናለን።  

ኮሚሽኑ ጥናት አድርጎ በርከት ያሉ በቂ ግኝቶችን በፍጥነት ማውጣት ካለበት፤ ለዚህ ተግባር መፈፀሚያ የሚሆን የጊዜ ሰሌዳ 

እና ግብዓት ጥንቃቄ የተሞላበት አመራር ያስፈልገዋል። ካልሆነ ደግሞ ውጤት እና ተጠያቂነት ላይ ልዩነት የማያመጣ 

መጠነኛ እና ተገቢ የሆነ የዕቅድ ለውጥን የሚቀበል ሕጋዊ መንገድ ሊኖር ይገባል። 



 
 

 
 

አንቀጽ 30፣ “ድንበር ከመሻገሩ በፊት የመረጃ ጥበቃ” ላይ በኮሚሽኑ ሥልጣን ወይም ኃላፊነት ሥር ያልሆኑ ችሎታ/ብቃት 

እና ሀብቶችን የሚያመለክት በመሆኑ ችግር ሊፈጥር ይችላል። (ለምሳሌ፡- የተለዩ የዳታ ምድቦች ክምችት ወይም ቅንብሮች 

ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ የዳታ ማዕከል/ሰርቨር ለማስቀመጥ የሚሆን ቋሚ እና አስተማማኝ መሠረተ ልማት)። 

ይህን ድንጋጌ በተግባር ለማዋል ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድን ማለትም ኮሚሽኑ ከመንግሥት እና ወሳኝ የብሔራዊ መሠረተ 

ልማት ባለድርሻ አካላት ጋር በሚያደርገው የባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ሰፊ ውይይት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን 

እንመክራለን። 

አንቀጽ 36 (1) (መ)- “የግል መረጃ ማግኘት የማይቻልባቸው ሁኔታዎች” ላይ ኮሚሽኑ በ ‹‹ሚስጥራዊነት መጠበቅ›› ሥር 

ያለውን የግልጽነት ገደቦችን ማገናዘብ ይኖርበታል። እንዲሁም የግል መረጃን ለባለቤቱ መስጠት የማይቻልባቸውን 

መስፈርቶችን በተመለከተ መመሪያ መስጠት አለበት። 

አንቀጽ 43 የቀድሞውን የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ  አንቀፅ 44 የተካው ቢሆንም በበፊቱ ረቂቅ አዋጅ ላይ የዳታ 

ባለቤቱን ወክለው ውሳኔ እንዲያደርጉ ለሕጋዊ ወራሾች ወይም ለአሳዳጊዎች የተሰጠው መብት ሳይካተት ቀርቷል። በሃንጋሪ፣ 

ስፔን፣ ኢስቶኒያ፣ ስሎቫኪያ፣ ዴንማርክ እና ሌሎች አገራት በሚወጡ ሕጎች የሚታዩ ልምዶች በመገምገም የዳታው ባለቤት 

መብት ጉዳይ ለህጋዊ ወራሽ የሚተላለፍበት ሁኔታ ቢኖር የሚል ምክር አለን። የመብት ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን ረጅም ጊዜ 

የሚወስድ ከሆነ ተገቢ ያልሆነ ችግር ሊፈጥር ስለሚችል፤ በሌሎች አገራት አሁን ላይ ያለው አሠራር እነዚህን መብቶች 

ተግባራዊ ለማድረግ የጊዜ ገደብ እየተጠቀሙ መሆኑን ማወቅ አዋጁን ለሚያረቁ አካላት አስፈላጊ ነው።  

አንቀጽ 45፡- ላይ የመረጃ ተቆጣጣሪ እና አጠናቃሪ ምዝገባ ግዴታ እንደሆነ ይደነግጋል። ይህ አንቀጽ ለኮሚሽኑም ሆነ 

የሚመለከታቸው ድርጅቶች ትልቅ የቢሮክራሲ ጫና የሚፈጥር ሲሆን በተለይ ለአነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች 

ሥራ ፈጠራ ላይ በተዋረድ ተጽእኖ ያሳድራል። 

ኮሚሽኑ ዳታ ተቆጣጣሪዎችን እና አቀናባሪዎችን በዳታ ጥበቃ መዝገብ ውስጥ መመዝገብ ሳያስፈልግ የዳታ ጥበቃ ሕግ 

መከበሩን ለማረጋገጥ ኦዲት ቢያደርጋቸው ብቻ የተሻለ ይሆናል። (ለምሳሌ፣ ቁጥጥር የሚደረግባቸው አካላት በኩባንያዎች፣ 

በጎ አድራጎት ድርጅቶች ወዘተ መዝገብ ውስጥ ይመዘገባሉ ብለን ብንወስድ)። ይልቁኑም ኮሚሽኑ ሌሎች ዳታ መዝጋቢዎች 

እና የቁጥጥር አካላት፤ የዳታ አሰባሳቢና አቀናባሪ አካላትን እንዲከተሉ አስፈላጊ መመሪያ ሊሰጥ ይችላል። 

አንቀጽ 54፡- በቸልተኝነት የተከሰት የመረጃ መብት ጥሰት ወይም የዳታ ጥሰት መፈፀሙ ለኮሚሽኑ እና ለዳታ ባለቤቱ 

ሳይገለፅ ቢቆይ ዳታ ተቆጣጣሪው ላይ ምን አይነት ቅጣት እንደሚያስከትል ግልጽ አያደርግም። 

አንቀጽ 56፡- ኮሚሽኑ እንደ ማመስጠር እና ማንነትን መደበቅ ያሉ የደኅንነት እርምጃዎችን አፈፃፀም የማጣራት ሥልጣን 

እንዳለው ይደነግጋል። ይህ የሚበረታታ ነው፣ ነገር ግን ተፈፃነቱ ኮሚሽኑ ባለው ሀብት እና ብቃት/ችሎታ፣ የቅርብ ጊዜ 

ምርጥ ተሞክሮዎችን መውሰድ መቻል፣ አሁን ያሉ የአደጋ ሞዴሎችን እና የመሳሰሉትን የመከታተል አቅም ላይ የተመሠረተ 

እንደሚሆን መገንዘብ ጠቃሚ ነው። 

ስለዚህ ኮሚሽኑን በዲጂታል ዘመን ፈጣን ለውጦችን የሚላመዱ ትክክለኛ መገልገያዎች እና የቴክኒክ ችሎታዎች ባሏቸው 

ሠራተኞች እና ሀብቶች ማደራጀት እንደሚገባ በዚህ አንቀፅ ሥር ማካተት አስፈላጊ ነው። 



 
 

 
 

አንቀጽ 59: “ቅድሚያ ፈቃድ ማግኘት” የሚለው ላይ በኮሚሽኑ፣ በመረጃ ተቆጣጣሪዎች እና አቀነባባሪዎች ላይ በጣም 

ከፍተኛ የሆነ የአሰራር ጫና ያሳድራል። መረጃ አቀናባሪዎች ምን ጊዜም በመረጃ ተቆጣጣሪዎች ቁጥጥር እና ሥልጣን ሥር 

ብቻ የሚሰሩ ከሆነ፤ መረጃ ተቆጣጣሪውን እንደ ዋና ኃላፊ መውሰድ እየተቻለ ሁለቱም ቅድሚያ ፍቃድ እንዲጠይቁ 

ማድረግ አላስፈላጊ ነው። 

ኮሚሽኑ ማጣራቶችን እና ኦዲቶችን ሲያካሂድ፣ ስኬቶች (ወይም ውድቀቶችን) እና መልካም ተሞክሮዎችን ይፋ ሲያደርግ 

ከአዋጁ ጋር መጣጣማቸውን ከግምት ቢወስድ መልካም ነው። በኛ እይታ አንቀጽ 65 እና 66 ቅድመ ምዝገባን አላስፈላጊ 

ለማድረግ በቂ ሥልጣን ያስቀምጣል። 

አንቀጽ 63 (4)፡- በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዕውቅና የሚሰጣቸው አዋጁ የማይመለከታቸው መረጃ ተቆጣጣሪዎች መኖራቸው 

ከፍተኛ ሥልጣን ለአንድ ከኮሚሽኑ ውጪ ለሆነ ቢሮ ይሰጣል። በዚህም ምክንያት ኮሚሽኑ በገለልተኛነት ሊሰራበት 

የሚችልበት አቅሙን ሊያዳክም ይችላል የሚል ስጋት አለን። 

ዓለም አቀፍ ትብብር እና ካሳ 

አዋጁን ለማስፈጸም የሚጠቅሙ ዓለም አቀፍ መንገዶችን በተመለከተ እንዲሁም በውጪ ሃገር በሚገኙ ሰርቨሮች ወይም 

የዳታ ማእከሎች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ወይም የሚጠናቀሩ የግል መረጃዎችን ስለመጠበቅ የተገለፀበት የረቂቅ አዋጁ 

ክፍል የለም።  

ኢትዮጵያ ረቂቅ አዋጁን ለማውጣት ትምህርት የወሰደችበት የአውሮፓው የዳታ ጥበቃ መመሪያ ደንብ (GDPR) አንቀጽ 

50 ላይ ግን እንዲህ ይላል።  

"ከሦስተኛ አገራት እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በተያያዘ ኮሚሽኑ እና ተቆጣጣሪ ባለሥልጣናት የሚከተሉትን ለማከናወን 

ተገቢውን እርምጃ ይወስዳሉ፡- 

(ሀ) የግል ዳታን የሚጠብቁ ህጎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ማስፈፀም እንዲቻል ዓለም አቀፍ የትብብር ዘዴዎችን 

ለማዘጋጀት; 

 (ለ) የግል ዳታ ጥበቃ ሕግን ለማስፈፀም ዓለም አቀፍ የጋራ መረዳዳት/ትብብር እንዲኖር ማድረግ፤ መግለጫ መላክ፣ 

ቅሬታን ማሳወቅ፣ የምርመራ ሥራዎች ላይ ትብብር ማድረግ እና መረጃ መለዋወጥ፣ ለግል መረጃን እና ሌሎች መሠረታዊ 

መብቶች እና ነጻነቶችን ተገዢ መሆን፤ 

(ሐ) የግል ዳታ ጥበቃ ሕግን ለማስፈጸም አግባብነት ያላቸውን ባለድርሻ አካላትን በውይይት እና እንቅስቃሴዎች ላይ 

በማሳተፍ ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማጎልበት ፣ 

(መ) ከሦስተኛ አገሮች ጋር ያሉ የሕግ መጣረሶችን ጨምሮ የግል መረጃ ጥበቃ ሕጎችን እና ልምዶችን መረጃ መለዋወጥን 

ለማበረታታት፤   



 
 

 
 

ረቂቅ ህጉ ተጨማሪ ደንብ እና መመሪያ የሚጠይቁ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ እና መረጃ የማግኘት ጉዳይ ላይ ልዩ የአሠራር 

ሁኔታዎችን አያስቀምጥም፣ ጥበቃም አልሰጠውም። ለምሳሌ፣ የአውሮፓው አጠቃላይ የዳታ ጥበቃ ደንብ (GDPR) 

አንቀጽ 85 (1) እንዲህ ይላል፡- 

“በዚህ ደንብ መሠረት የግል ዳታ ጥበቃ መብትን፤ ሐሳብን በነጻነት ከመግለጽ እና መረጃ ከማግኘት መብቶች (ለጋዜጠኝነት 

እና ለአካዳሚክ ጉዳዮች፣ ለሥነ ጥበባዊ ወይም ሥነ-ጽሑፋዊ ሥራዎች ጭምር) ጋር መጣጣም አለበት።” 

 

ማጠቃለያ 

ኢትዮጵያ የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅን ካወጣች ረጅም ጊዜ ሆኗታል። ይህ የማሻሻያ አቋም ሰነድ የተዘጋጀው በመብቶች 

እና ዴሞክራሲ ዕድገት ማዕከል (CARD) ሲሆን፣ ከኢንተርኒውስ የዳታ ተጠያቂነት፣ ጥበቃ እና ግልፅነት አስቮኬሲ 

(ADAPT) ፕሮጀክት በተገኘ ድጋፍ ነው። 

የአቋም ሰነዱ የግል ዳታ ጥበቃ ኮሚሽኑን ነፃነት፣ መዋቅር፣ ሥልጣንና ኃላፊነት በሚመለከት የግል መረጃ ጥበቃ ረቂቅ አዋጅ 

ዋና ዋና ነጥቦች ላይ ምክረ ሐሳቦችን እና አስተያየቶችን ሰጥቷል። ፅንሰ ሐሳቦች እና ትርጉሞች ግልጽ መሆን እንዳለባቸው 

እና ድንበር የሚሻገር የግል ዳታ ጉዳዮችን ለመቆጣጠር ዓለም አቀፍ የትብብር ማዕቀፍ የመመሥረት አስፈላጊነት 

በመግለጫው ተካተዋል። 

ለትምህርታዊ ዓላማ፣ ሐሳብን በነፃነት የመግለፅ እና የጋዜጠኝነት ሥራዎች እና ሌሎች አስፈላጊ ተግባራትን በተመለከተ 

የመረጃ ክልከላ እንዳይጣልባቸው፤ እንዲሁም በታቀደ እና ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ መታየት ያለባቸው ጉዳዮች እንደሆኑ 

በአፅንኦት ተገልጿል።  


