መመሪያ ቁጥር 24/2010
የፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ የሕግና ፌትሕ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ ማቋቋሚያ መመሪያ
ማናቸውም የሕዝብ አስተዳዯር ስራ፤በሕግ የበሊይነትና ዴሞክራሲያዊ መርሆች ሊይ ሉመሰረት
እና በሕግመንግስቱ እውቅና ያገኙ መሰረታዊ መብቶችን ሉያከብር የሚገባው በመሆኑ፤
የፌትሕና የዴሞክራሲ ተቋማትን የማሻሻሌ ሂዯት

ህዝብንና ባሇሙያዎችን ባሳተፇ መሌኩ

ተግበራዊ ማድረግ አስፇሊጊ በመሆኑየፌትህና ዴሞክራሲ ተቋማት
የሕዝብ ፌሊጎትን በማርካት ረገድ ያለትን

አገሌግልት ውጤታማነትና

ችግሮች በየወቅቱ በመሇየት፤ ተቋማዊ የሇውጥ

ፕሮግራሞችን መተግበር አስፇሊጊ በመሆኑ፤
የሇውጥ

ፕሮግራሞችን

ሇመንዯፌና

አፇጻጸማቸውን

ሇመገምገም፤

መረጃንና፤

ሌምድን፤

አሳታፉና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መሰብሰብና መተንተን አስፇሊጊ በመሆኑ፤
የፌዯራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በአዋጅ ቁጥር 943/2008 አንቀፅ 8/2/ሰ/ መሰረት ይህንን
መመሪያ አዉጥቷል፡፡
ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌ
1. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “በፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ

ሕግ የሕግና ፌትሕ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ

ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 24/2010" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ።
2. ትርጓሜ
1. "የሕግና ፌትሕ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ"

ማሇት በዚህ መመሪያ አንቀፅ 3 መሰረት

የተቋቋመው ጉባኤ ነው፡፡
2. "ፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ" ማሇት በአዋጅ ቁጥር 943/2008 አንቀፅ 3 መሰረት
የተቋቋመው ተቋም ነው፡፡
3. "ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ" ማሇት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሾመ የፋዴራሌ
ጠቅሊይ ዏቃ ህግ ሀሊፉ ነው፡፡

4. ሰው ማሇት የተፇጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካሌ ነው፡፡
5. ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገሇፀው አነጋገር ሴትንም ይጨምራሌ፡፡

ክፍል ሁሇት
አዯረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባር
3. መቋቋም
1. የሕግና ፌትሕ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ

(ከዚህ በኋሊ "ጉባኤ" እየተባሇ የሚጠራ) በፋዴራሌ

ጠቅሊይ አቃቤ ሕግ ስር በዚህ መመሪያ ተቋቁሟሌ።
2. የጉባኤው ተጠሪነት
4.

ሇጠቅሊይ ዏቃቤ ህጉ ነው፡፡

ዓሊማዎች
ጉባኤው የሚከተለት ዓሊማዎች ይኖሩታሌ፦

1. በሕግና ፌትሕ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃና ጥናትን መሰረት በማድረግ ሇፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ
ሕግ ሙያዊ ምክር መስጠት፤
2. በፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የሚረቀቁ ህጎች

ጥራታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ተገቢውን

እገዛ ማድረግ፤
3.

የህግና

የፌትህ

ስርአት

ማሻሻያ

ፕሮግራም

ውጤታማ

በሆነ

መንገድ

እንዲከናወን

አቅጣጫዎችን እና የመፌትሄ ሀሳቦችን ማመንጨት፤
5. ሥሌጣንና ተግባራት
ምክር ቤቱ የሚከተለት ስሌጣንና ተግባራት ይኖሩታሌ፡1. በህግና ፌትህ ጉዳዮች ሊይ መሻሻሌ ያሇባቸውን ተቋማት፣ አሰራሮችና ህጎች
በማመሊከት ፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግን ያማክራሌ፣

የፌትሕና ዴሞክራሲ ተቋማት ፌትሃዊ፣ ቀሌጣፊ፣ ውጤታማ፣ ህዝብን የሚያረካ
አገሌግልትን እየሰጡ መሆኑን

ሇመከታተሌና ሇመገምገም፤ የክትትሌና ግምገማ

ማዕቀፌ ያዘጋጃሌ፤
2. የክትትሌና የግምገማ ማዕቀፈን፣ መረጃና ጥናትን መሰረት በማድረግ የተሇያዩ
የፌትህና ዴሞክራሲ ተቋማት የሚሰጧቸው አገሌግልቶች ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታና
ችግሮችን ይሇያሌ፣ የመፌትሄ ሃሳቦችን እና ረቂቅ ህጎችን ሇፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ
ያቀርባሌ፤
3. የምክክርና ዉይይት መድረኮች ያዘጋጃሌ፣ ይመራሌ፡፡
4. ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ሆኖ የቀረበውን የምክር ቤቱን የስራ ፕሮግራም
ያከናውናሌ፤እንዯአስፇሊጊነቱም ያሻሽሊሌ፡፡
6. የጉባኤው አባሊት
1. ጉባኤው አስራ ሶስት አባሊት ይኖሩታሌ፤
2. የጉባኤው አባሊት በዚህ መመሪያ የተሰጣቸውን ሃሊፉነቶች ሲያከናዉኑ፤ ተገዢነታቸው
ሇሕሉናቸውና ሇሙያቸው ስነ-ምግባራቸው ብቻ ነው፤
3. ማናቸውም የጉባኤው አባሌ ከተሰጠው ሃሊፉነት ጋር የሚጋጭ የግሌ ጥቅምና
ግንኙነቶች ካጋጠመው ራሱን ከጉዳዩ እንዲያገሌ በምክር ቤቱ ሉወሰን ይችሊሌ፤
4. የጉባኤው አባሊት በፋዴራሌ ጠቅሊይ አቃቤ ሕግ ይመረጣለ፤
7. የስራ ዘመን
የምክር ቤቱ አባሊት የስራ ዘመን ሇሶስት አመት ይሆናሌ፣ ሆኖም እንዯአስፇሊጊነቱ የፋዴራሌ
ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የስራ ዘመናቸውን ሉያራዝም ይችሊሌ፡፡
8.

የምክር ቤቱ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት
1/

ከምክር ቤቱ አባሊት ከግማሽ በሊይ የሚሆኑት በስብሰባው ሊይ ከተገኙ ምሌዓተ
ጉባኤ ይሆናሌ፡፡

2/

የምክር ቤቱ ውሳኔ በተቻሇ መጠን በጋራ ወይም በተባበረ ድምፅ ይህም ሳይቻሌ
ሲቀር በአብሊጭ ድምጽ ይተሊሇፊሌ፤ ሆኖም ድምጽ እኩሌ ሇእኩሌ የተከፇሇ
እንዯሆነ ሰባሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋሌ፡፡

3/

የዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንዯተጠበቁ ሆኖ ምክር ቤቱ የራሱን
የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ውስጠ ዯንብ ሉያወጣ ይችሊሌ፡፡

9. የምክር ቤቱ አሰራር
1. ጉባኤው በጽህፇት ቤቱ የሙለ ጊዜ ሰራተኞች ይታገዛሌ።
2. ጉባኤው የተሇያዩ የስራ ቡድኖችን በማቋቋም መረጃ የመሰብሰብና ጥናት የማካሄድ፣
ረቂቅ

ሕጎች

የማዘጋጀት

የምክክር

መድረኮችን

የማዘጋጀት

አስተያየት

የመቀበሌና

የማዯራጀት ስራዎች እንዲከናወኑ ያዯርጋሌ።
2. ጉባኤው በስራ ቡድኖቹ የሚከናወኑ ጥናቶችና የሚዘጋጁ ረቂቅ ሕጎች ሊይ በመወያየት
ተጨማሪ መረጃና ጥናት ሲያስፇሌግ የስራ ቡድኖቹ
ላሊም አስፇሊጊውን የስራ

መመሪያ ሉሰጥ

እነዚህን እንዲያቀርቡሇት ማድረግና

ይችሊሌ።

10. የጉኤው ጽህፇት ቤት
1. ጉባኤውንና የስራ ቡድኖችን የሚያስተባብርና የሚያግዝ የሕግና ፌትሕ ጉዳዮች ጉባኤ
ፅህፇት ቤት (ከዚህ በኋሊ "ፅህፇት ቤት" እየተባሇ የሚጠራ) በፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ
ውስጥ ይዯራጃሌ፡፡
2. ፅህፇት ቤቱ

ቋሚ ሰራተኞች የሚኖሩት ሲሆን አስፇሊጊው ግብአትም በፋዴራሌ

ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ ይሟሊሇታሌ፣
2. የጽህፇት ቤቱ ሃሊፉና ምክትሌ ሃሊፉ

በጠቅሊይ አቃቤ ሕጉ ይመዯባሌ፤3. የጽህፇት

ቤቱ አዯረጃጀት ከዚህ መመሪያ ጋር አባሪ ሆኖ በቀረበው መሰረት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም
የጽህፇት ቤቱ ሃሊፉ ከምክር ቤቱ ሰብሳቢ ጋር በመነጋገር ጽህፇት ቤቱን በተሇየ መሌኩ
ሉያዯራጀው ይችሊሌ።
11. የፋዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ሕግ ሀሊፉነት
የፋዴራሌ ጠቅሊይ አቃቢ ሕግ፤

.
1. ሇጉባኤው፣ ሇስራ ቡድኖቹ እና ሇፅህፇት ቤቱ አስፇሊጊውን ድጋፌ ያዯርጋሌ፡፡
የጉባኤውና የስራ ቡድኖች አባሊት ት ሇሚያቀርቡት ነጻ ሙያዊ አገሌግልት እውቅና
ይሰጣሌ።
2. በጉባኤው የሚቀርቡ ረቂቆችንና ምክረ

ሃሳቦችን በመንግስት መዯበኛ አሰራር

መስረት በተቻሇ ፌጥነት ውሳኔ ይሰጣሌ፥ ወይም ሇሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት
አስቀርቦ ያስወስናሌ።
ክፍል ሶስት
ልዮልዩ ድንጋጌዎች
12. የተሻሩ ህጎች
ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረን ማንኛዉም መመሪያ፣ማንዋል እና የአሰራር ልምድ
ይህ

መመሪያ

ከወጣበት

ጊዜ

ጀምሮ

በዚህ

መመሪያ

በተሸፈኑ

ጉዳዮች

ላይተፈፃሚነት አይኖረዉም፡፡
13. መመሪያዉ የሚፀናበት ግዜ
ይህ መመሪያ የስራ ሂዯቶች ምክር ቤት ቀርቦ ከፀዯቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡
አዲስ አበባ ቀን 2010 ዓ/ም
ብርሀኑ ፀጋዬ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ

