
 
ማወቁ ኣስፈላጊ ነው፡ ማንነታችንን ለማወቅ በፖሊስ ስንጠየቅ ያለን መብት ምንድን ነው 

ኣሚቲም ከተባለ ድርጂት ጋር በመተባበር ባቀረብነው አቤቱታ መሰረት ከ 12/7/2021 ጀምሮ ፖሊሶች ህግ በመተላለፍ 

ያልተጠረጠረ ሰው መንገድ ላይ ማታወቂያህን አሳይ የማለት የነበራቸው ስልጣን በጣም እንዲቀንስ ተደርጓል፡፡ 

ይህን በተመለከተ ያለን መብት ምን እንደሆነ ማወቁ አስፈላጊ ነው፡፡ 

እኔ ህግን በመጣስ ያልተጠረጠርኩት ሰው ፖሊስ ማታወቂያየን እንዳሳየው መጠየቅ ይፈቀድለታልን? 

 ከ12/7/2021 ጀምሮ ፖሊስ ህግ በመተላለፍ ያተጠረጠረ ሰው ማታወቂያውን እንድያሳይ መጠየቅ የሚችል በሚከተሉት 

ሁለት ሁኔታዎች ነው፡ 

፨ የእስራኤል ዜጋ የሆነ ሰውና ማታወቂያ ያለህ መሆኑ ለማወቅ አስፈላጊ ከሆነ 

፨ እንደ ስም ፤ እድሜ ወይም የመኖሪያ አድራሻ የመሳሰሉትን ለማወቅ አስፈላጊ ከሆነ፡፡ ለምሳሌ 18 ዓመት ያልሞላው ወጣት 

ኣልኮሆል መጠጥ የማይጠጣ መሆኑን ለማወቅ ወይም ለምርመራ የሚፈለግ ሰው ከሆነ ወይም ህግ የመጣስ ተግባር ፈጽሞ 
ያመለጠ፡፡ 

የኣባባሉ ትርጉም አንድ ነገር የሰራ መስሎ ነው የሚታየኝ ወይም ባልሆነ ቦታ ተገኝታሀል በማለት ዝም ብሎ ማታወቂያ 
እንድታሳየው ሊጠይቅህ አይፈወድለትም፡፡ 

ፖሊስ ከያዘኝ ለምን ይዞ ማንነቴን እንደሚጠይቅ ምክንያቱ የመግለጽ ግዴታ ኣለውን ? 

 አዎ ! ፖሊሱ ለምን መንነትህን ለማወቅ እንደሚጠይቅህ የመንገር ግዴታ አለው፡፡ 

ፖሊሱ/ዋ እራሱ/ዋ መንነቱ/ዋ እንዲነግረኝ/እንድትነግረኝ መጠየቅ ፈቀድልኛልን? 

በሚገባ! ከዚያም አልፎ ፖሊስ መንነትህን ለማወቅ ከመጠየቁ በፊት የእራሱም መንነት መግለጹ ግዴታው ነው፡፡ 

ፖሊስ ባገኘይ ቦታ እዚህ ምን እያደረግክ ነው ፤ የትስ ነው እሔድክ ያለህው ወ.ዘ.ተ እያለ ቢመረምረኝ ምን ማድረግ አለብኝ ?  

ህግ የመጣስ ተግባር መፈጸሙ የሚያስጠረጥር ሁኔታና ወይም እንደሚፈጸም የሚያመለክት ምልክት ከሌለው ለጠየቀህ ጥያቄ 
መመለስ አትገደድም፡፡ 

ማታወቂያ ካልያዝኩስ ምን ይሆናል ? 

መንጃ ፍቃድህ ወይም ፓስፖርትህ ማሳየት ትችላለህ፡፡ከሁሉም አንዱን እንኳ ከለለህ ለፖሊሱ/ዋ የማታወቂያህ ቁጥር ትነግርና 

እራሱ/ዋ ኮምፒዩተር ገብቶ/ታ ማረጋገጥ ይችላል/ትቻላለች፡፡ 

ማሳሰቢያ፡ ከ16 ዓመት እድሜ ጀምሮ በሄድክበት ቦታ ሁሉ ማታወቂያ መያዙ ግዴታ ነው፡፡ ካልሆነ ግዴታው ያለማሟላትህ 

ያስቀጣል፡፡ቢሆንም ማታወቂያህን በአምስት ቀን ውስጥ ካቀረብክ ቅጣቱ ይነሳልሀል፡፡ 



 
ማንኔቴ አልገልጽም ካልክ ምን ሊመጣ ይችላል ? 

መንንቱ የማወቁ ጥያቄ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ካልሆነ (ፖሊሱ/ሷ የእራሱ/ሷ መንነት አሳውቆ/ቃ የጥያቄው ምክንያት ምን 

እንደሆነ አብራርቶ ከሆነ) ማንነቴ አልናገርም ማለቱ ህግ እንዳላስከበረ ሊቆጠርልህ ይችላል፡፡ 

እንዲህ በሚሆንበት ሁኔታ ፖሊሱ/ሷ ይዞ/ዛ ፖሊስ ጣቢያ ሊወስዱህ ይችላሉ፡፡ እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ በሀይል መጠቀም 

ቻላሉ፡፡ 

ቃንዮን፤ሲኒማ ቤት፤ የአውቶቡሶች መንሀሪያና የባቡር ጣቢያ ወደ መሳሰሉት ህዝባዊ ቦታዎች ሲገባ ፖሊስ ወይም የጸጥታ 

ጥበቃ ሰዎች ማታወቆያ እንዳሳያቸው ሊጠይቁኝ ይችላሉን?  

አዎ ! ህዝባዊ ቦታዎች ሲገባ ፖሊስም ሆነ የጸጥታ ጥበቃ ሰው ማታወቂያህን እንድታሳይ ሊጠይቅህ ይፈቀድልታል፡፡እንዲህ 

ሲሆን መጠየቁ ብሄር ፤ ዘርና ሌላም የመሳሰሉ ነገሮች በመለየት ሳይሆም በእኩል አሰራር መሆን አለበት፡፡ 

 

ፖሊስ ህግ በማይፈቀወደውና ማንነቱ ሳያሳውቅና ያለ ማስረዳት ማታወቂያህ እንድታሳይ ከጠየቀህ ወደ የዜጎች መብት ጥበቃ 

ድርጂት ስልክ 052-8606023 ደውላችሁ አሳውቁ፡፡ sivan@acri.org.il 

 

 

በትግሉ ተሳታፊ ድርጂቶች፡ ጠበቃ፤ጸረ መሰቃየት ድርጂት፤አጉዳት ይሁዴ ኢትዮጵያ ፤ የሂብሪው ዩኒበርስቲ የህግና ህክምና 

ትምህርት ማዕክል፡፡ 
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