
 

 

ከፖሊስ መኮንን ጥቃት አጋጥሟችኋል? ለማሓሽ ቅሬታ ማቅረብ ይቻላል አስፈላጊም ነው። 

በእስራኤል የዜጎች መብት ተሟጋች ማኅበር | በእስራኤል ስለ ሥቃይ የሚሟገት ማኅበራዊ ኮሚቴ 

ማሓሽ ምንድር ነው? 

ማሓሽ - የፖሊስ ምርመራ ክፍል - በመንግሥት ዐቃቤ ሕግ ቢሮ ውስጥ የሚገኝ መምሪያ ሲሆን ሥራው በፖሊስ 

መኮንኖች የወንጀል ጥፋቶችን በተመለከተ ቅሬታዎችን መመርመር ነው። 

የማሓሽ ሥልጣኖች ምንድር ናቸው? 

ማሓሽ በፖሊስ መኮንኖች ላይ (የድንበር ፖሊስ መኮንኖችን ጨምሮ) የወንጀል ጥፋት በመፈፀማቸው፣ ከሥራ 

ሰዓታቸው ውጪም የተፈጸሙ ወንጀሎችን ጨምሮ ቅሬታዎችን የመመርመር ሥልጣን ተሰጥቶታል እንዲሁም 

የፖሊስ መኮንኖች ክስ እንዲመሠርቱ የማዘዝ ሥልጣን አለው። የፖሊስ ምርመራ ክፍል ሥልጣን በፖሊስ 

ድንጋጌ አንቀጽ 49ቀ [እንደ አዲስ የረቀቀ]፣ 1971 ተቀምጧል። 

እንደ መመሪያ፣ ማሓሽ በፖሊስ መኮንኖች ላይ የወንጀል ጥፋቶችን በመፈፀማቸው ጥርጣሬዎችን ይመረምራል 

ይህም የሕግ ቅጣት ከአንድ ዓመት በላይ ነው። ነገር ግን በማሓሽ መኮንኖች ሕገ-ወጥ የኃይል አጠቃቀምን 

በተመለከተ ማንኛውንም ጉዳይ ለመመርመር ሥልጣን ተሰጥቶታል፣ ይህም ምንም እንኳን የወንጀል ቅጣት 

ደረጃ ከአንድ ዓመት ባይደርስም (ለምሳሌ፣ ከመጠን በላይ የኃይል አጠቃቀም ወይም ከአሠራር መመሪያ 

ተቃራኒ)። 

ማሓሽ በፖሊስ መኮንኖች ለሚፈፀሙ የሥነ ምግባር ጉድለት ወይም የወንጀል ጥፋትን በማይመለከት የአሠራር 

ጉድለት ያለበት ቅሬታዎችን አያስተናግድም (ለምሳሌ የመለያ መታወቂያ አለማድረግ፣ መታወቂያን የማሳየት 

ግዴታን አለመወጣት፣ ጋጠ-ወጥ የሆነ ንግግር መናገር፣ ፍተሻ ማድረግ፣ ሕገ-ወጥ ማዘግየት ወይም እስራት፣ 

የታራሚውን መብት በሚጥስ መልኩ ምርመራ ማካሄድ ወ.ዘ.ተ) እንደዚህ ዓይነት ቅሬታዎች ለእስራኤል ፖሊስ 

የሕዝብ ቅሬታዎች ክፍል መቅረብ አለባቸው።  

ለምን ለማሓሽ ቅሬታ ይቀርባል? 

ምክንያቱም ይህ መብታችሁ ነውና! 

ስለዚህ በሕገ-ወጥ መንገድ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የኃይል እርምጃ የወሰዱ ፖሊሶች ለድርጊታቸው ቅጣት 

ይገባቸዋል። 

የፖሊስ ጥቃትን ተከትሎ በማሓሽ ውስጥ ቅሬታ ማቅረብ የፖሊስ መኮንኖች ሥልጣናቸውን አላግባብ 

እንዳይጠቀሙ ሊያደርጋቸው ይችላል። 



 

 

ለማሓሽ የቀረቡ ቅሬታዎች ተመዝግበው እና በሰነድ ተይዘው ይገኛሉ፣ ስለዚህም በእስራኤል የፖሊስ ጥቃት 

ጉዳዮች ቁጥር ላይ መረጃ እና ክትትል አለ። 

ቅሬታ አቅራቢው በአካል ወይም በንብረት ላይ ጉዳት ከደረሰበት የማሓሽ ቅሬታ ለወደፊቱ የመከራከሪያ የክስ 

መሠረት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። 

ለማሓሽ ቅሬታ ማቅረብ የሚችለው ማነው? 

ማንኛውም ሰው በፖሊስ መኮንን የተፈፀመውን የወንጀል ጥፋት በተመለከተ መረጃ ካለው - የጥፋቱ ሰለባ 

ወይም ምስክር ከሆነ ወይም ከአንዳንድ ምንጮች መረጃው ከደረሰው ከቅሬታ ጋር ማሓሽን ማነጋገር ይችላል። 

የማሓሽ ቅሬታ የሚያቀርቡት እንዴት ነው? 

የማሓሽ ቅሬታ በተናጥል ወይም በጠበቃ በኩል ሊቀርብ ይችላል። በተለይ ውስብስብ ወይም ከባድ ቅሬታ 

በሚኖርበት ጊዜ የሕግ ምክር ለማግኘት ጠበቃን ማነጋገር፣ ሁሉንም የሕግ ጉዳዮችን የሚመለከት ዘርዘር ያለ 

ቅሬታ መቅረጽ፣ ቅሬታ አቅራቢውን ለማሓሽ ምስክርነት ማዘጋጀት እና ቅሬታውን መከታተል ተገቢ ነው። 

በእነዚህ አጋጣሚዎች ፀረ ሥቃይ ኮሚቴ (ስልክ፦ 03-7733134) ማነጋገር እና አስፈላጊ ከሆነ ነጻ የሕግ ድጋፍ 

እና ውክልና ማግኘት ችላላችሁ። 

ቅሬታውን በቀጥታ በድኅረ-ገጽ ቅጽ፣ በፖስታ፣ በፋክስ፣ በኢሜል ወይም በቀጥታ በተለያዩ የማሓሽ ቢሮዎች 

ቀጠሮ በመያዝ ማቅረብ ይቻላል። 

የጽሑፍ ቅሬታ፦ በቀጥታ በድኅረ-ገጽ ቅጽ - በመንግሥት ዐቃቤ ሕግ ድኅረ-ገጽ (በዕብራይስጥ፣ በዐረብኛ ወይም 

በአማርኛ) የቅሬታ ቅጹን በመሙላት ይቻላል። 

በአቤቱታ ጽሑፍ ውስጥ የአቤቱታ አቅራቢውን ሙሉ ዝርዝር መረጃ፣ የዐደጋውን ዝርዝር መግለጫ እና አቤቱታ 

የቀረበበትን የፖሊስ መኮንን ዘርዘር ባለ ሁኔታ መረጃዎችን ማመላከት አስፈላጊ ነው። ከፖሊስ መኮንን በተቻለ 

መጠን ትክክለኛ የመታወቂያ መረጃን ለማግኘት ሞክሩ እና በተቻለ መጠን ብዙ ማስረጃዎችን ለመሰብሰብ 

ሞክሩ፣ የሕክምና ሰነዶች፣ ምስክሮች ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ስም እና ቪዲዮዎች እና ፎቶዎች ካሉ - 

ቅጂዎቻቸውን ያዘጋጁ እና ከቅሬታው ጋር አያይዘው ማቅረብ፣ ምንም እንኳን ይህ ማስረጃን መሰብሰብ የማሓሽ 

የሥራ ድርሻ ቢሆንም ብዙ ጊዜ በአግባቡ ሲተገበር አይታይም፣ ስለዚህ ቅሬታውን በተቻለ መጠን በብዙ 

ማስረጃዎች አስደግፎ ለማቅረብ መሞከር ተገቢ ነው። 

ቅሬታው በጽሑፍ የቀረበ ቢሆንም እንኳን ቅሬታውን ያቀረበው ጉዳዩን በሚመለከተው ለማሓሽ መርማሪ የቃል 

ምስክርነቱን እንዲሰጥ ጉዳዩን በሚከታተለው ቅርንጫፍ እንደሚጠራ ማወቅ ያስፈልጋል። 

በቃል የቀረበ ቅሬታ፦ እርስዎ በመኖሪያ ቦታ በጣም ቅርብ በሆነው በማሓሽ ቅርንጫፍ (ከሚመለከተው 

ቅርንጫፍ ጋር በስልክ ቀጠሮ በመያዝ) ማቅረብ ይቻላል። ቅሬታውን በቃል ማቅረብ ቅሬታ አቅራቢው ለማሓሽ 

መርማሪዎች የሚሰጠው እውነተኛ ምስክርነት ነው (ከዚህ በታች ይመልከቱ - በማሓሽ የሚደረግ ምስክርነት)። 

በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 9 መሠረት ለወንጀል ሕጉ ገደብ እንደተጠበቀ ሆኖ ቅሬታው በማንኛውም ጊዜ 

ሊቀርብ ይችላል። ነገር ግን ቅሬታውን በተቻለ መጠን በቶሎ ማስገባቱ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም 

ሁሉም ተሳታፊዎች ክስተቱን በቀላሉ በማስታወስ ስለምትመሰክሩ እና ማስረጃው "ትኩስ" በመሆኑ 

በአንጻራዊነት በቀላሉ መረጃውን ማግኘት ይቻላል፣ ለምሳሌ፦ የደህንነት ካሜራ የተቀረጸው አብዛኛውን ጊዜ 



 

 

ከተወሰነ ቀናት በኋላ ይሰረዛል፣ አንድን ድርጊት በሚፈጽሙበት እና የእስር ሥራዎችን በሚሠሩበት ጊዜ 

እንዲቀርጹ በፖሊስ ልብሶች ላይ የተጫኑ የሰውነት ካሜራዎች ፎቶግራፎች፣ በዓይን እማኞች እና በአላፊ 

አግዳሚዎች የተነሱ ፎቶግራፎች ቅሬታችሁን ያሰማችሁትን ክስተት ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን ነው። 

ሕክምና የሚያስፈልገው አካላዊ ጉዳት ሲደርስ፦ በሕክምና መዝገብ ውስጥ ይህ ክስተት እንዲኖር የጉዳቱን 

ምንጭ ለሐኪም መጠቆም ተገቢ ነው፣ እናም በሕክምና መዝገብ ውስጥ ያለውን ዝርዝር መረጃ ስፋ ያለና 

በዝርዝር የተጻፈ እንዲሆን ለመጠየቅ ማፈር አያስፈልግም። እንዲሁም እንደ ራስ ማዞር የመሳሰሉ የማይታዩ 

ጉዳቶችን ለሐኪሙ ማመልከት አለባችሁ። 

የጉዳቱ የሚታይ ምስላዊ መረጃዎች ማረጋገጥ እጅግ ጠቀሜታ አላቸው፦ የሚታዩ አካላዊ ጉዳቶችን ፎቶግራፍ 

ማንሳት እና መመዝገብ በጣም አስፈላጊ ነው። ምስሉ ትክክለኛ ቀንና ሰዓት እንዳለው እና አንድ ዓይነት ሰው 

እንደሆነ ሊታወቅ እንደሚችል ልብ ይበሉ (ማለትም የእያንዳንዱ ጉዳት ምስሎች እና ስውዬውን ከተለያየ ርቀት 

ማንሳት)። ከክስተቱ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊታዩ የሚችሉ ጉዳቶች እንዳሉ ማስታወስ አስፈላጊ ነው! ለምሳሌ 

የተበላሹ ልብሶች ካሉ - ከተቀደዱ፣ እነርሱንም ፎቶግራፍ አንሷቸው። ይህ ማስረጃ ለማሓሽ ቅሬታን መሠረት 

ያለው ነው እና የበለጠ ተጨባጭ ማስረጃዎችን፣ ጥልቅ ምርመራ ሳይደረግ ጉዳዩን መዝጋት በጣም አስቸጋሪ 

ይሆናል። 

ይህ ማስረጃ በተቻለ መጠን ማቅረብ ያስፈልጋል፣ ነገር ግን ያለ እነዚህ ማስረጃዎችም ቅሬታን ማቅረብ ይቻላል። 

በማሓሽ የሚደረግ ምስክርነት 

በማሓሽ የሚደረገው ምስክርነት የእናንተ የአቤቱታ ዐቋም ነው። በምስክርነቱ ጊዜ፡ ቅሬታ ለማቅረብ 

የምትፈልጉትን ክስተት ለማሓሽ መርማሪ እንድትገልጹ እናንተ ትጠየቃላችሁ። 

መጀመሪያ ላይ ክስተቱን ያለ ምንም ጥያቄ እንድትገልጹ እንደምትጠየቁ ማወቅ አስፈላጊ ነው፣ ስለዚህ 

ለመመስከር መዘጋጀት፣ ተዘጋጅታችሁ መምጣት እና ምን ማለት እንደምትፈልጉ ማወቅ አስፈላጊ ነው። 

በዚህ ጊዜ ቅሬታ የቀረበበትን የኃይል አጠቃቀምን በዝርዝር መግለጽ አስፈላጊ ነው፣ በትክክል 

(እስከምታስታውሱት ድረስ) የተጎዳችሁበትን እና ምን እንደደረሰባችሁ ደረጃ በደረጃ መግለጽ አስፈላጊ ነው። 

አቤቱታ በምታቀርቡበት ክስተት ላይ ማተኮር፣ በሥነ ሥርዓት መግለጽ እና "አሳባችሁ እንዳይበታተን" እና 

"ከአንዱ አሳብ ወደ ሌላው አለመዝለል" ወደ ኋላ እና ወደ ፊት ላለማለት ሞክሩ። 

በዚህ ሁኔታ ቅሬታ ስላቀረባችሁበት ፖሊስ የምታውቁትን ያህል ዝርዝር መረጃ መስጠት አስፈላጊ ነው (ለምሳሌ 

- ስሙን የማታውቁት ከሆነ የለበሰውን ልብስ፣ ማዕረግ እና መልኩን ለመግለጽ ሞክሩ)። 

የእናንተን ዐቋም ሊደግፉ የሚችሉ ማናቸውንም ማስረጃዎች፣ የዓይን ምስክሮች እና መረጃዎችን፣ ፎቶጋራፎች፣ 

ቪዲዮዎች፣ የደህንነት ካሜራዎች እና አካባቢያቸው፣ የሕክምና መዝገቦች (በድጋሚ) መጥቀስ አስፈላጊ ነው። 

ለምሳሌ፦ ሕመም፣ ውርደት ወይም ፍርሃት የሚሰማችሁ ከሆነ የምትከሱበትን ድርጊቶች ውጤቶች ግለጹ። 

በምስክሩ መጨረሻ ላይ የተጻፈውን የሰነድ ቅጅ ማንበብ አስፈላጊ ነው፣ እና ነገሮች በትክክል እንደተናገራችሁት 

መጻፋቸውን አረጋግጡ፣ እና ተጨማሪ ዝርዝሮችን ማከላችሁን አትዘንጉ። በሰነዱ ውስጥ የተከሰቱትን ስሕተቶች 

እንዲያስተካክል መርማሪውን ለመጠየቅ አታመናቱ - ስሕተቶች ስለሚከሰቱ እርማት እንዲደረግ የመጠየቅ 

መብት አላችሁ! 



 

 

ቅሬታውን ካቀረባችሁ በኋላ ሂደቱ ምን ይመስላል? 

እንደ መመሪያ ቅሬታው በፖሊስ መኮንን በተፈፀመ የወንጀል ድርጊት ላይ እውነተኛ ጥርጣሬን ሲያነሣ በእነርሱ 

ላይ ምርመራ ይካሄዳል። የፖሊስ መኮንንን ለጥያቄ ለመጥራት በቂ ምክንያት መኖሩን ለማወቅ ማሓሽ ብዙ ጊዜ 

የመጀመርያ የ"ምርመራ" የአሠራር ሂደት ይወስዳል። 

በአብዛኛውን ጊዜ ለፖሊስ ግዴታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ከተሰጠው ሥልጣን ጋር ከተስማማ፣ ጥቅም ላይ 

እንዲውል ከተፈቀደለት የኃይል መጠን ጥቂት ልዩነት ሲኖር ወይም የቀረበው ቅሬታ አስተማማኝ እንዳልሆነ 

ለመጠራጠር ምክንያታዊ መሠረት ካለ ማሓሽ ምርመራውን ከመክፈት ይቆጠባል። 

በ-1982 በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 63(ሀ) መሠረት ምርመራ እንዳይደረግ የሚለውን ውሳኔ ለቅሬታ 

አቅራቢው ጉዳዩን የሚዘጋበትን ምክንያት ሳይገልጽ በጽሑፍ ይሰጣል፣ ነገር ግን ምክንያቱን ለማግኘት ከተፈለገ 

ማሓሽን መጠየቅ ይቻላል። 

መዝገቡን ለመዝጋት የሚያስችሉ 3 ምክንያቶች አሉ፦ 

1. ጥፋት ካልተገኘ 

2. የበቂ ማስረጃዎች እጥረት 

3. ጉዳዩ ክስ ለመመሥረት የሚያበቃ አይደለም ("የማኅበራዊ ጥቅም የሌለው")። 

ያለ ወንጀል ምርመራ የመጀመሪያ ምርመራ ብቻ በተካሄደባቸው ጉዳዮች ላይ ጉዳዩን ለመዝጋት ተጨማሪ 

ምክንያቶች፦ የማሓሽ የሥልጣን እጥረት፣ የወንጀል አለመኖር፣ የጉዳዩ አጠቃላይ ሁኔታ ምርመራ ለመክፈት 

ምቹ ካልሆኑ፣ ወንጀለኛው ካልታወቀ የመሳሰሉ ሊኖሩ ይችላሉ። 

ምርመራ ለመክፈት ከተወሰነ፦ 

የማሓሽ መርማሪዎች እውነተኛ ምርመራ ላይ ለመድረስ የተለያዩ የምርመራ እርምጃዎችን ማከናወን፣ ለምሳሌ፦ 

ቅሬታ አቅራቢውን በማሓሽ መርማሪ ፊት እንዲመሰክር መጥራት፣ የዓይን ምስክሮችን እንዲመሰክሩ መጥራት፣ 

በክስተቱ ውስጥ የተሳተፉትን የፖሊስ መኮንኖች ላይ ምርመራ ማድረግ፣ የክስተቱን ፎቶግራፎች እና ቪዲዮዎችን 

መመልከት፣ ወ.ዘ.ተ. አለባቸው። 

በምርመራው መጨረሻ ላይ መርማሪው ክፍል በዐቃቤ ሕግ ለተጨማሪ የምርመራ ሂደት መዝገቡን 

ያስተላልፋል። የምርመራ መዝገቡን አንብቦ ማስረጃውን ከመረመረ በኋላ ዐቃቤ ሕግ ክስ ለመመሥረት ወይም 

ጉዳዩን ለመዝጋትና የቀጣይ የምርመራ ሂደት ለማቆም ይወስናል። 

እንደተገለጸው በዐቃቤ ሕግ ቅሬታ የቀረበባቸውን የፖሊስ አባላት ክስ እንዳይመሠረትባቸው ከተወሰነ፣ ክሱን 

የመዝጋቱን መልእክት ለቅሬታ አቅራቢው ወይም ለወኪሉ ጠበቃ ይላካል። 

የማሓሽን ሥራ ለማቀላጠፍ በተቀመጠው ረቂቅ መሠረት የቅሬታ እና የምርመራ ሥራው በ-75 ቀናት ውስጥ 

መጠናቀቅ እንዳለበት እና የማሓሽ አሠራር በ-6 ወር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት። የጥላቻ፣ የዘረኝነት 

እና በአካል ጉዳተኞች ላይ ጉዳት፣ የቅሬታዎቹ ምርመራ ሂደት ቆይታ ከ-4 ወራት በላይ መሆን የለበትም። 

  



 

 

በማሓሽ ውሳኔዎች ላይ ይግባኝ መጠየቅ 

ይግባኝ የመጠየቅ መብት በወንጀለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 64 ላይ ተቀምጧል፣ በዚህ መሠረት ማሓሽ የወንጀል 

ምርመራ ላለመከሰስ ወይም ላለመክፈት ስለተወሰኑት ውሳኔዎች ይግባኝ መጠየቅ ይቻላል። ይግባኙ ለማሓሽ 

መቅረብ አለበት፣ እና ወደ መንግሥት ዐቃቤ ሕግ ቢሮ ይግባኝ ሰሚ ክፍል ይተላለፋል። 

ይግባኙ ከመቅረቡ በፊት ማሓሽን ማነጋገር እና የምርመራውን ጽሑፍ እንዲመረምር መጠየቅ ይቻላል፣ ይህም 

በኢሜል አድራሻ፦ Dipi@justice.gov.il በመጻፍ ወይም በዐቃቤ ሕግ ድኅረ ገጽ የመስመር ላይ ቅጽ በመሙላት 

ሊከናወን ይችላል። ማንኛውም ቅሬታ አቅራቢ ያለ ሕግ ድጋፍም ቢሆን ይህን የማድረግ መብት አለው። 

ይግባኙን የውሳኔው መልእክት በደረሰ በ-60 ቀናት ውስጥ መቅረብ አለበት። 

በውሳኔው ላይ የቀረበው ይግባኝ በጽሑፍ ከሚመለከታቸው ምክንያቶች እና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ጋር 

በቀጥታ ለማሓሽ በኢሜል፦ Dipi@justice.gov.il በፋክስ ቁጥር፦ 02-6467794 ወይም በአድራሻ፦ ሓርቱም 

ጎዳና 8፣ ሃር ሖጽቪም፣ የሩሻላይም፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥር፦ 452508፣ ዚፕ ኮድ፦ 91450 ማቅረብ ይቻላል። 

ይግባኙን የሚወስን ሰው ይግባኙን ሊቀበል ወይም ውድቅ ሊያደርግ ይችላል፣ የሚከተሉትን ጉዳዮች 

በተመለከተ፦ ክስ የማቅረብ፣ ምርመራን የማጠናቀቅ፣ ትክክለኛው ምክንያት ለመዝጋት የመወሰን ሥልጣን 

ተሰጥቶታል። 

እንደ መመሪያው መሠረት ይግባኙ በአንድ ዓመት ውስጥ መጠናቀቅ አለበት (የመንግሥት ዐቃቤ ሕግ መመሪያ 

ቁጥር 1.11)። ፆታዊ ጥቃቶች ወይም የወንጀል ጥቃቶች ይግባኙ በ-6 ወራት ውስጥ መጠናቀቅ አለበት። የጊዜ 

ገደቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲራዘሙ የተለያዩ የባለ ሥልጣን አካላት ሥር ስለሆነና የይግባኝ ውሳኔ የሚወስደው 

ጊዜ በተግባር ረዘም ያለ ሊሆን እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። 

በይግባኝ ላይ በተሰጠው ውሳኔ ላይ ድጋሜ ይግባኝ መጠየቅ አይቻልም። የይግባኝ ውሳኔውን መቃወም 

የሚቻለው ለከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታ በማቅረብ ብቻ ነው። 

 

 

በዚህ ማሳወቂያ ሰነድ ውስጥ ያለው መረጃ አጠቃላይ መረጃ እንጂ የሕግ ምክር ምትክ አይደለም። 


