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ቅድመ ምርመራና ከወንጀል ተጠያቂነት መራቅ ለየቅል 
 
ኢብሳ ነመራ 

 

በቅርቡ አታሚዎች (  ማተሚያ ቤቶች ) ስታንዳርድ  ውል አዘጋጅተው ለአሳታሚ ድርጅቶች 

መላካቸውን መገናኛ ብዝሃን ገልፀዋል፡፡ ይህን ተከትሎ የግል ጋዜጦችና መፅሔቶች አታሚዎች 

በውል ሰነዱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ገልፀዋል። በዚህ ውል ላይ ያቀረቡት ተቃውሞ “ውሉ ቅድመ 

ምርመራን ያነግሳል፤ በዚህም በሕገመንግስቱና በመረጃ ነፃነት ሕግ ላይ የተደነገገውን የቅድመ 

ምርመራ አለመኖርን የሚፃረር ነው።” የሚል ነበር።  

 

የግል ጋዜጣና መፅሔቶች አሳታሚዎች በጋራ የያዙት አቋም በሚል በሚዲያ በተላለፉ ዘገባዎች 

ተቃውሞቸው ያተኮረው በውል ሰነዱ አንቀፅ 10 ንኡስ አንቀፅ 1 እና 2 ላይ |አታሚው በአሳታሚው 

እንዲታተም የቀረበለት የፅሁፍ ስክሪፕት ህግን የሚተላለፍ ስለመሆኑ ለማመን በቂ ምክንያት ካለው 

አላትምም የማለት መብት አለው´ እንዲሁም |አሳታሚው የሕግ ተጠያቂነትን የሚያስከተል 

የህትመት ይዘት የማውጣት ዝንባሌ ያለው መሆኑን ለማመን በቂ ምክንያት ካለው በማንኛውም ጊዜ 

ውሉን ለማቋረጥ ወይም ለመሰረዝ ይችላል´ በሚል የሰፈሩት ናቸው።  

 

ይህን ጉዳይ ከመገናኛ ብዙሃን ቀጥታ ተሳትፎ ውጭ የሆንነው ሰዎች ለመጀመሪያ ግዜ  የሰማነው 

ከሳምንት በፊት የዓለም የፕሬስ ቀን በተከበረበት ወቅት ነበር። በዚህ ወቅት ሪፖርተር ጋዜጣ 

ኣሳታሚ ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የሆርን ኦፍ አፍሪካ ፕሬስ ኢንስቲትዩት ስራ አስኪያጅ የሆኑት 

አቶ አማረ አረጋዊ ባቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፍ በአታሚዎች ስለተዘጋጀው ውል አንስተው እንደነበረ 

ሰምተናል። ከሣምንት በፊት በአታሚ ድርጅቶች ተዘጋጅቶ የቀረበው ስታንዳርድ ውል “የኢትዮጵያ 

ሚዲያ ከገጠሙት ተግዳሮቶች መሃከል አስጨናቂው ነው” ሲሉ የገለፁት አቶ አማረ “አታሚ 

ድርጅቶች ይህን ውል ይዘው መምጣታቸው ሴንሰርሺፕ በጓዳ በኩል መጣ የሚል ስጋት 

በአሳታሚዎች ላይ ፈጥሯል” ብለዋል። 

 

 

የኢትዮጵያ የግል ጋዜጦችና መፅሔቶች አታሚዎችና አዘጋጆች አታሚዎች ባቀረቡት ውል ላይ 

ተቃውሞአቸውን መግለፃቸውን ተከትሎ ሲፒጂ የተባለው የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ነኝ ባዩ 

ድርጅት ውሉን እንደሚቃወመው ገልጿል። ሲ ፒ ጄ ኢትዮጵያ ውስጥ የፕሬስ ነፃነትንም የሚቃወም 

ኖሮ ድምፁን ቢያሰማ ይህንኑ ተቀብሎ ተቃውሞን ከማስተጋባት የማይመለስ፣ በመቃወም ድርና 

ማግ የተሰራ በመሆኑ ተቃውሞው ብዙም ዋጋ የሚሰጠው አይደለም፡፡  
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እናም ሲ ፒ ጄን ወደ ጎን ትተን  ኢትዮጵያዊያኑ የጋዜጣና የመፅሄት አታሚዎችና አዘጋጆች 

አታሚዎች ያቀረቡት ውል ከሕገመንግስቱና ከመረጃ ነፃነትና ከወንጀል ሕጋችን ጋር ያለውን 

ግንኙነት እንመልከት፡፡  

 

የኢፊዴሪ ሕገ መንግስት አንቀፅ 29 ንኡስ አንቀፅ 3 ላይ “የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን፣ 

እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነፃነት ተረጋግጧል።” የፕሬስ ነፃነትም  የቅድሚያ ምርመራ 

በማንኛወም መልኩ የተከለከለ መሆኑን እንዲሁም የህዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት 

ዕድልን እንደሚያካትትም ይግልፃል፡፡  

 

በተመሳሳይ የመገናኛ ብዙሃንና  የመረጃ ነፃነት ሕግ አንቀፅ 4 ንኡስ አንቀፅ 1 “የመገናኛ ብዙሃን 

በህገ መንግስቱ እውቅና እግኝቷል፡፡ ቅድም ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ ነው ” ይላል፡፡ 

በዚሁ አንቅፅ ንኡስ አንቀፅ 3 ላይ ደግሞ “ በመገናኛ ብዙሃን ነፃነት ላይ ገደቦች የሚጣሉት ሕገ 

መንግስቱን መሰረት በማድርግ በሚወጡ ሕጎች ብቻ ይሆናል” ይላል፡፡ 

 

በዚሁ አታሚዎች ባዘጋጁት ውል ላይ መረር ያለ ተቃውሞ ያሰሙት አቶ አማረ አረጋዊ ይህንኑ 

ተቃውሞ ባሰሙ በቀናት ውስጥ በሥራ አስኪያጅነት የሚመሩት ሚዲያ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ሴንተር 

የሚያስትመው  ሪፖርተር ጋዜጣ በርዕሰ አንቀፁ ያሰፈረው አንድ ጉዳይ ከጥቂት አመታት በፊት 

የነበረን አንድ ሁኔታ ስላስታወሰኝ በዚህ ላይ ጥቂት ሃሳብ የመወርወር ስሜት ሸነቆጠኝ፡፡ የሪፖርተር 

ርዕስ አንቀጽ “------- የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት ሕጉ፣ የኢትዮጵያ ፕሬስ ተገቢ ስራውን 

ከመስራት የሚያደናቅፍ ሳይሆን ድጋፍ የሚሰጥ ነው” ይላል። 

 

ከጥቂት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ከፀደቁት ሕጎች ሁሉ በተለየ ሁኔታ ባለድርሻ አካላት 

ለረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ የተወያዩበት የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ መሆኑ ይታወቃል።  

የዚህ አዋጅ ረቂቅ ተዘጋጅቶ እስከ ፀደቀበት ግዜ ድረስ  በተካሔዱት ውይይቶች ላይ ዋነኛ ተሳታፊ 

ከነበሩት መሃከል ግንባር ቀደሙ አቶ አማረ አረጋዊ እንደነበሩ እናስታውሳለን።  

 

ታዲያ ረቂቁ ተዘጋጅቶ ለውይይት ሲቀርብ፣ ሲፀድቅም አቶ አማረ አዋጁን “አፋኝ” በሚል አክረው 

ሲቃወሙት ነበር የቆዩት። ለዚህ አቋማቸው ማረጋገጫ ይመስላል በሥራ አስኪያጅነት የሚመሩት 

ድርጅት የሚያሳትመው ሪፖርተር የአማርኛና የእንግሊዘኛ ጋዜጣች የፊት ገፅ አናት ላይ በስተቀኝ 

በኩል |የፕሬስ ነፃነትን ከስቅላት ያድኑ´ የሚል መግለጫ የተፃፈበት  ለስቅላት የተዘጋጀች ሴት 

ምሥል በቋሚነት በመያዝ አሁንም ድረስ ይታያል፡፡  

 

አዋጁ እስኪፀድቅ ድረስ ወንበር ላይ ወጥታ አንገቷ ላይ ገመድ ባጠለቀችው ምስል   ፊት ለፊቷ 

አንድ ጠመንጃ የያዘ ሰው ቆሞ ነበር የሚታየው። በወቅቱ ይህን የመረጃ ነፃነት ሕጉን አደገኛነት 

ያሳያል ተብሎ የቀረበ ምስልን ልብ ብለው የተመለከቱ ሰዎች፣ “ምስሉ ፕሬስ ለስቅላት አደጋ 
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መጋለጧን  ከማሳየት ይልቅ፣ ራስዋን ልትሰቅል ተዘጋጅታ ከፊት ለፊቷ  ጠመንጃ ይዞ የቆመው 

ሰው  ‘ኧረ ውረጂ’ እያለ የሚማፀን ነው የሚመስለው” ማለታቸውን አስታውሳለሁ። 

 

ይህ ምስል ልክ አዋጁ ከፀደቀ በኋላ  ራቅ ብሎ ቆሞ የነበረው ባለጠመንጃ ፣ ወንበሩን ፈንግሎ 

ለመጣል በአንድ እግሩ እየረገጠው፣ ወንበሩም ለመውደቅ ዘሞ እንዲታይ ተደርጓል። የአዋጁ መፅደቅ 

የፕሬሱን ስቅላት ዕውን አደረገው የሚል መልእክት ያዘለ መሆኑ ነው። 

 

ታዲያ የአቶ አማረ አረጋዊ አሳተሚ ድርጅት የሚያሳትመው ሪፖርተር ጋዜጣ ይህን ቋሚ ሎጎ 

ባያነሳም፣ በዕሁድ ሚያዚያ 28፣ 2004 ዓ/ም ዕትሙ ርዕሰ አንቀፅ ላይ “---የመረጃ ነፃነት ሕጉ፣ 

የኢትዮጵያ ፕሬስ ተገቢ ሥራውን ከመስራት የሚያደናቅፍ ሳይሆን ድጋፍ የሚሰጥ ነው” ማለቱ 

ዕውነትን በመቀበል ረገድ አንድ እርምጃ ወደፊት የተደረገ ጉዞን ያመለክታል። አቶ አማረ ይህን 

አቋም ለመያዝ ትንሽ የዘገዩ ቢሆንም አሁንም እውነትን አምነው መቀበላቸውና ይህንንም በይፋ 

መግለፃቸው የሚያስመሰግናቸው ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

 

ወደዋናው ጉዳይ እንመለስ። በቅርቡ አታሚዎች ለአሳታሚዎች አቀረቡት የተባለው ውል 

ምንድነው?  አታሚዎቹስ ውሉን ማዘጋጀት ለምን አስፈለጋቸው? የሚለውን እንመልከት። 

 

ስለዚህ ውል ሲነሳ ውሉ በመንግስት የተዘጋጀ አዋጅ፣ ደንብ ወይም መመሪያ አለመሆኑ በቅድሚያ 

ሊታወቅ ይገባል። በመሆኑም፣ ሰነዱ የፕሬስ ነፃነት ላይ ተግዳሮት ለመፍጠር በመንግስት የተዘጋጀ 

ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም፤አይገባብም። 

 

እዚህ ላይ አታሚዎቹ ውሉን ማዘጋጀት ለምን አስፈለጋቸው? የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። 

የዚህ ውል መነሻ የ1997 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የወንጀል ሕግ ነው፡፡ 

የወንጀል  ሕጉ ምዕራፍ አራት  “በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት በሚደረጉ ወንጀሎች ተካፋይ መሆን” 

በሚለው ርዕስ በአንቀፅ 42 ስር የሚከተለውን ይደነግጋል፡፡ 

 

በዚሁ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 2 ላይ “በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት የሚደረጉ ወንጀሎች፤ በጋዜጦች፣ 

በመጻሕፍት፣ በበራሪ ጽሁፎች፣ በመጽሄቶች፣ በሚለጠፉ ወረቀቶች፣ ምስሎች፣ በሲኒማ፣ በሬዲዮ 

ወይም በቴሌቪዢን ስርጭት ወይም በማናቸውም ሌላ የህዝብ መገናኛ በሆነ ዘዴ የሚደረጉ ናቸው” 

ይላል፡፡ 

 

ንኡስ አንቀጽ 3 ደግሞ “ወንጀሉ የተደረገው በነዚሁ በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት ከሆነ የሰውን 

ክብር በመንካት ብቻ ሳይሆን የግልን ወይም የጋራ ደህንነትን በመድፈርና በወንጀል ሕግ ተከብሮ 

የሚኖረውን ማናቸውንም ሕጋዊ መብት መንካት ይጨምራል፤ ወንጀሉ ተፈጸመ የሚባለውም በነዚሁ 

ዘዴዎች በተገለጸ ግዜ ነው”ይላል፡፡ 
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ይሄው የወንጀል ሕግ፣ ወንጀሉ ተፈፅሞ ሲገኝ በሃላፊነት የሚጠየቁትንም በኣንቀፅ 43 ላይ 

ይዘረዝራል፡፡ የተነሳንበት ጉዳይ የሚያተኩረው በየግዜው የሚወጡ የሕትምት ውጤቶች በመሆናቸው 

ይህንኑ በሚመለከት ንኡስ አንቀፅ 1 ላይ ከ ሀ እስክ ሠ የፊደል ተራ የተዘረዘሩትን ጠቅለል አድርጌ 

እጠቅሳለሁ፡፡ ሕጉ በመጀመሪያ ተጠያቂነት የሚያስቀምጠው የፕሬስ ውጤቱ ሲታተም በዋና 

አዘጋጅነት ወይም በምክትል ዋና ዘዘጋጅነት የተመዘገበውን ግለሰብ ነው፡፡ 

 

ሕትመቱ በወጣበት ግዜ ፕሬሱ ፍቃድ የሌለው ከሆነ፣ ወይም ዋና አዘጋጅ የሆኑት ሰዎች ዋና 

አዘጋጅ ለመሆን የሚያበቁ ሁኔታዎችን የማያሟሉ ሆኖ ከተገኘ፣ ወይም በዋና አዘጋጅነት 

መስራታቸውን ያቆሙ ከሆነ የፕሬሱ አሳታሚ ኃላፊ ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

 

የፕሬስ ውጤቱ በተሰራጨበት ወቅት፣ የፕሬሱን አሳታሚ ለማወቅ ካልተቻለ በኣሳታሚው ምትክ 

አታሚው ተጠያቂ ይሆናል፡፡  

 

በመሆኑም አንድ የፕሬስ ውጤት ሕገወጥ የሆኑ ፅሁፎችን አትሞ ሲገኝ፣ ልክ የጋዜጣ /የመፅሔቱ ዋና 

አዘጋጆች ተጠያቂ እንደሚሆኑት፣ አታሚውም ተጠያቂ የሚሆንበት ሁኔታ አለ፡፡ እናም አታሚው 

ይህን ተገዶ ፍ/ቤት እንዲቀርብና ቅጣት እንዲከናነብ ማድረግ የሚያስችል ሁኔታ እንዳይኖር 

መከላከል የሚያስችለውን መላ ማበጀት አለበት።  

 

ይህም አታሚዎች በሕግ ሊያስጠይቃቸው የሚችል ፅሁፍ በአታሚዎች እንዳይመጣባቸው ፣ ይህ ሆኖ 

ሲገኝ  ከሕግ ተጠያቂነት ለመዳን ፅሁፎቹን ለማተም እንዳይገደዱ የሚያስችላቸው  ውል መፈራረም  

ነው።  

 

እዚህ ላይ አንድ መታወስ ያለበት ነገር፣ አሳታሚዎች በወንጀል ሕጉ ላይ ከተገለፀው ተጠያቂነት 

ለመዳን፣ ሕጉን አክብረው የሚሰሩ ዋና አዘጋጆች ይቀጥራሉ፤ ፖሊሲ ይቀርፃሉ፣ የሕግ አማካሪዎች 

ይሰይማሉ። በኣሳታሚዎቹ የሚቀጠሩት ወይም የሚሾሙት ዋና አዘጋጆች ወደሚያሳትሙት ፕሬስ  

(ጋዜጣ ወይም መፅሔት)  የሚመጣ ማንኛውንም ፅሁፍ አንብበው በሕግ የሚያስጠይቅ ይዘት 

የሌለው መሆኑን ያረጋግጣሉ፡፡ የሚያስጠይቅ ይዘት ያለው ሆኖ ሲያገኙት ውድቅ ያደርጉታል። 

አሊያም ከሕግ ጋር በማይጋጭ አኳኋን አርመው  ታትሞ እንዲወጣ ያደርጋሉ። 

 

አሳታሚውና ዋና አዘጋጆች በዚህ አይነት አኳኋን ራሳቸውን ከሕግ ተጠያቂነት የሚከላከሉበትን 

ስርዓት ሲያበጁ፣ በተዋረድ በተመሳሳይ የሕግ ተጠያቂ ሊሆኑ የሚችሉት አታሚዎች በቀጥታ 

በማይቆጣጠሩት ጉዳይ ለሕግ ተጠያቂነት እንዲጋለጡ መተው ከሕግ አኳያ ተገቢ አይደለም፤ 

አመክኖዊም አይደለም።  
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ለአንድ ጋዜጣ  ታትሞ እንዲወጣ ጽሁፍ አዘጋጅቶ ያቀረበ ወይም የላከ ግለሰብ ወይም ጋዜጠኛ፣ 

ፅሁፉ  በሕግ የማያስጠይቅ መሆኑን ለማረጋገጥ በዋና አዘጋጅ የሚደረገውን ምርመራ 

በሕገመንግስት የተረጋገጠውን የቅድመ ምርመራ አለመኖር ተጣሰ በሚል እንደማይጠይቅ ሁላችንም 

የምንስማማ ይመስለኛል፡፡ በተመሳሳይ አታሚዎችም፣ የሚያትሙት ፅሁፍ በሕግ የማያስጠይቃቸው 

መሆኑን ለማረጋገጥ ከአሳታሚዎች ጋር የሚገቡትም ውል በተመሳሳይ ሁኔታ ቅድመ ምርመራ ሊባል 

የሚችል አይደለም ። 

 

ከዚህ በተጨማሪ ውሉ ካልተመቻቸው ከእንደዚህ አይነት ውል ውጭ ወደ ሚያትምላቸው ሌላ አታሚ 

የመሄድ መብታቸውም እንደተጠበቀ ነው፡፡ የራሳቸውን ማተሚያ ቤት አቋቁመው የአታሚውን 

ሃላፊነት የመውሰድ መብትም አላቸው፡፡ በመሆኑም እዚህ ላይ ቅድመ ምርምራና በወንጀል ተጠያቂ 

ላለመሆን መሞከር ለየቅል መሆናቸውን አስምሮ ማለፍ ተገቢ ይሆናል፡፡ 


