
ፆታዊ ትንኮሳ እና ከእርሱ ጋር የተያዘው የማሳደድ ተግባር በሰው ልጅ ምሉዕነት፣ 
ነፃነት፣ ግላዊ መብትና የፆታ እኩልነት ላይ ጉዳት ያደርሳል፤ ስለዚህ፣ እነዚህ ባህርያት 

ምንም ዓይነት መገለጫ ቢኖራቸው በሕግ የተከለከሉ ናቸው፡፡ 

ሕጉ የሚመለከታቸው ሰዎች 
ትንኮሳና ማሳደድ በወንዶችና በሴቶች ሊፈጸሙና በሁለቱም ፆታዎች 
ላይ ሊያነጣጥሩ ይችላሉ፡፡ 
“በሥራ ግንኙነት ማዕቀፍ” ውስጥ የሚፈጸም ፆታዊ ትንኮሳ ወይም 
ማሳደድ ከሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ በአንደኛው ሊከሰት ይችላል፡ 
በስራ ቦታ፣ ሠራተኛው  ተግባራቱን በሚያከናውንበት ሌላ ቦታ፣ ወይም 
በማንኛውም ቦታ በስራ ግንኙነት ውስጥ ኃላፊነትን ያለአግባብ መጠቀም 
(ለምሳሌ ኃላፊነት ላይ ባለ ሰው ቤት ውስጥ፡፡

የተከለከሉ ድርጊቶች፡ 
ፍላጎት በሌለው ሰው ላይ ፆታዊ ፍላጎትን ወይም ጥያቄን ማንጸባረቅ 
ወይም ስልጣንን ያለአግባብ መገልገል፣ ወይም አንድን ሰው በፆታው 
ወይም ፆታዊ ዝንባሌው ምክንያት ማዋረድ ወይም ማሸማቀቅ እንደ 
ፆታዊ ጥቃት ሊቆጠር ይችላል፡፡ 
“አንድ ባህርይ እንደ ፆታዊ ትንኮሳ ለመቆጠር ፆታዊ ባህርይ ሊኖረው 
ይገባል (ስለዚህ፣ ቡና እንጠጣ ብሎ መጋበዝ ወይም የፀጉር ቁርጥን 
ማድነቅ እንደ ትንኮሳ የማይታይ ሲሆን፣ ይህ የተፈጸመው ሌላኛው ወገን 
አለመደሰቱን እስካልገለጸ ድረስ ነው)፣ ነገር ግን ከፆታዊ ፍላጎት የመነጨ 
ወይም ፆታዊ ዓላማን የያዘ መሆን የለበትም፡፡ ለምሳሌ፣ አንድን ሰው 
ለማዋረድ፣ ለማስፈራራት ወይም የሰውየውን ቦታ ለመውሰድ በማሰብ 
የሚደረጉ ድርጊቶችም እንደ ትንኮሳ ሊቆጠሩ ይችላሉ፡፡ 

የሚከተሉት ድርጊቶች ለአንድ ግዜ ብቻ የተፈጸሙ 
ቢሆንም እንኳን የተከለከሉ ናቸው፡ 
y	ፆታዊ መልክ ያለው ድርጊት ለመፈጸም በመዛት በኃይል ማስፈራራት፡፡
y	ነውረኛ ድርጊት (የቅሬታ አቅራቢውን ስምምነት ሳያገኝ ለማዋረድ 

ወይም ፆታዊ መነሳሳትን ወይም እርካታ ለመፍጠር በማሰብ 
የተፈጸመ ድርጊት)፡፡ 

y	የአንድ ሰው ፆታ (ወንድ ወይም ሴት መሆን)፣ ፆታዊነት ወይም 
ፆታዊ ዝንባሌ ላይ ያነጣጠረ አዋራጅ ወይም ክብረ ነክ አያያዝ፡፡ 

y	የአንድን ሰው ፆታዊ ባህርይ በተመለከተ ያለ ግለሰቡ ፈቃድ 
ፎቶ፣ ፊልም ወይም ቅጂ ማሳተምና በዚህም ሕትመቱ ግለሰቡን 
የሚያዋርድ ወይም ክብሩን የሚነካ ከሆነ፡፡ 

የሚከተሉት ሁኔታዎች በሙሉ ተሟልተው ሲገኙ (ሁሉም 
በአንድ ላይ) ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ድርጊቶች የተከለከሉ 
ናቸው፡ 
y	በፆታዊነት ላይ ያተኮሩ መልዕክቶች ወይም ፆታዊ ባህርይ ያላቸው 

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች፡፡ 
y	መልዕክት ወይም ጥያቄው የቀረበለት ሰው በትንኮሳ ፈጻሚው ላይ 

ፍላጎት እንደሌለው በግልጽ ያሳወቀ ከሆነ (በቃልም ሆነ በባህርይ)፡፡ 
y	ግለሰቡ ፍላጎት እንደሌለው ከገለጸ በኋላ ትንኮሳ ፈጻሚው 

በመልዕክቱ ወይም በጥያቄው ከቀጠለ፡፡ 

* መልዕክቶቹ ወይም ጥያቄዎቹ የሚቀርቡት እኩልነት የሌለባቸውን 
የስልጣን ግንኙነቶች ያለአግባብ በመጠቀም ከሆነ (ለምሳሌ፡ 
በሰራተኛውና በቅርብ ኃላፊው መካከል)፣ ጥያቄው ተደጋጋሚ መሆኑ 
ብቻ እንደ ወንጀል የሚያስቆጥር ሲሆን፣ መልዕክት ወይም ጥያቄ 
የቀረበለት ሰው ፍላጎቱን ያላሳየ ቢሆንም ጭምር ነው፡፡ 

የተከለከለ የማሳደድ ተግባር፡ 
ከፆታዊ ትንኮሳ ወይም የፆታዊ ትንኮሳ ቅሬታ ወይም ክስ መቅረቡን 
ተከትሎ የሚደርስ ጉዳት፡፡ 

እንደ ፆታዊ ትንኮሳ የማይቆጠሩ ድርጊቶች፡ 
ማንኛውም ዓይነት ፆታዊ ያልሆነ ንክኪ ወይም በቅን ልቡና የተፈጸመ 
ወዳጅነት የሁለቱም ሰዎች ስምምነትና ነጻ ፈቃድ ያለበት ከሆነ፡፡ 

ከፍተኛው ቅጣት፡ 
y	በወንጀል ሕግ፣ ለትንኮሳ እና/ወይም ማሳደድ ተግባር የሚጣለው 

ከፍተኛው ቅጣት ከሁለት እስከ አምስት ዓመት የሚደርስ እስራት 
ነው፡፡ 

y	በፍትሐ ብሔር ሕግ፣ የአሰሪና ሰራተኛ ፍ/ቤት የጉዳት ማስረጃ 
ሳይጠየቅ እስከ to NIS 120,000 የሚደርስ ካሳ ሊወስን የሚችል 
ሲሆን ጉዳት መድረሱ ሲረጋገጥ ደግሞ ተጨማሪ ካሳ ሊከፈል 
ይችላል፡፡ 

y	በዲስፕሊን ሒደቶች፣ ከስራ ማሰናበት፣ ከሲቪል ሰርቪስ ውጭ 
ማድረግና የጡረታ መብቶችን መቀነስ የመሳሰሉ እርምጃዎች 
ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡ 

የቅሬታ አቀራረብ ሒደት - ሶስት የማስተናገጃ አማራጮች፡ 
y	የዲስፕሊን ሒደት፡ ቅሬታ ለፆታ እኩልነት ጽ/ቤት፣ በሲቪል ሰርቪስ 

ኮሚሽን ለሚገኘው የፆታ እኩልነት መምሪያ ዳይሬክተር ወይም 
ለሲቪለ ሰርቪስ ዲስፕሊን መምሪያ ሊቀርብ ይችላል፡፡ ቅሬታ 
አቅራቢዋ በጽ/ቤታቸው ውስጥ ለሚገኙ የቅርብ ኃላፊዎቻቸው 
ቅሬታቸውን ማቅረብ የሚችሉ ሲሆን እነርሱም ለበላይ አካል 
ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው፡፡ 

y	የወንጀል ሕግ ሥነ ሥርዓት፡ ለፖሊስ አቤቱታ ማቅረብ፡፡ የወንጀል 
ሕግ ሥነ ሥርዓ ከተጀመረ፣ በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የሚገኘው 
የዲስፕሊን መምሪያ ጉዳዩን የሚከታተለው ሲሆን ሒደቱ 
ሲጠናቀቅም የዲስፕሊን እርምጃ ስለመውሰድ ጉዳይ ያጤናል፡፡ 
እነዚህ ሁለት መንገዶች አማራጭ መንገዶች ናቸው፡፡ 

y	የፍትሐ ብሔር ሒደት (የካሳ ጥያቄ)፡ ከዲስፕሊን እርምጃ ወይም 
ከወንጀል ሕግ ሥነ ሥርዓት ጎን ለጎን የፍትሐ ብሔር ክስ ሊመሰረት 
ይችላል፡፡ 
በፆታዊ ትንኮሳ ወይም የማሳደድ ድርጊት የተጎዳ ሰው ከላይ 
ከተጠቀሱት መንገዶች አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሕግ ሒደትን 
ለመከተል ሊወስን ይችላል፡፡ ከላይ በተዘረዘሩት መንገዶች፣ ቅሬታ 

ተፈጻሚ የሚሆነው ትርጉም ፆታዊ ጥቃትን የመከላከያ 
ሕግ 5758-1998 ውስጥ እና በሕጉ መሰረት ለሲቪል 
ሰርቪስ በተዘጋጁ ደንቦች ውስጥ ይገኛል፡፡ ይህ ምልክት 
በሕጉ እና በደንቦች ምትክ ማገልገል የሌለበት ሲሆን 
በየትኛውም መልኩ እነርሱን አይተካም፡፡ ሙሉ የሕጉ 
እና የጥቅል ደንቦቹ ዝርዝር ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ድረ 
ገጽ ላይ ማግኘት ይቻላል፡፡ 

አቅራቢዎች ከፆታ እኩልነት መምሪያ እና/ወይም ከፆታ እኩልነት 
ኦፊሰር ድጋፍ ያገኛሉ፡፡ 

ይርጋ - አንድ ሰው ክስ ሊቀርብበት ወይም የካሳ ይገባኛል 
ጥያቄ ሊቀርብ የሚችልበት ጊዜ ገደብ 
y	በዲስፕሊን እርምጃ አወሳሰድ ሒደት ውስጥ የይርጋ ዘመን መቆጠር 

የሚጀምረው ድርጊቱ ከተፈጸመበት ቀን አንስቶ ሳይሆን በሲቪል 
ሰርቪስ ሕግ (ዲስፕሊን) 5723-1963 አንቀጽ 64 ላይ የተቀመጡት 
ቅድመ ሁኔታዎች መሟላታቸው ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ስለዚህ፣ 
በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ፆታዊ ትንኮሳ ከተፈጸመ ከዓመታት 
በኋላ አቤቱታ ሊቀርብ ይችላል፡፡ 

y	በወንጀል ክስ ሒደት ውስጥ እንደ ጥፋቱ ዓይነት፣ አንድ ሰው 
ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ እስከ 5 ወይም 10 ዓመታት ውስጥ ክስ 
ሊቀርብበት ይችላል፡፡ 

y	በፍትሐ ብሔር ክስ ሒደት ደግሞ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ እስከ 
ሶስት ዓመታት ድረስ የካሳ ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል፡፡

አቤቱታ ለማቅረብ የሚያገለግል አድራሻ፡ 
አቤቱታ አቅራቢ የሚከተሉትን አማራጮች በሙሉም ሆነ በከፊል መጠቀም 
ይችላል፡ 
y	በጽ/ቤት/ ሆስፒታል የሚገኙትን የፆታ እኩልነት ኦፊሰር በሚከተለው አድራሻ 

ማግኘት ይችላሉ፣ 

ሚስዝ 

ስልክ ቁጥር 

ኢሜይል 

y	በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የፆታ እኩልነት መምሪያ ጋር በስልክ ቁጥር 
02-6705491  
ወይም በኢሜይል hatrada@csc.gov.il, ማነጋገር ይችላሉ፣ 
ወይም የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የዲስፕሊን መምሪያን በስልክ ቁጥር 
02-6705226/7 ወይም የምርመራ መምሪያውን  በስልክ ቁጥር 
02-5089571, ማነጋገር ይችላሉ፡ 

y	ለፖሊስም አቤቱታ ማቅረብ ይቻላል (የወንጀል ሕግ)፡ 
y	ፆታዊ ትንኮሳው በሥራ ቦታ የተፈጸመ ከሆነ ለደረሰብዎት ጉዳት የፍትሐ 

ብሔር ክስ በመደበኛ ፍ/ቤት ወይም በአሰሪና ሰራተኛ ፍ/ቤት ማቅረብ 
ይችላሉ፡፡ 

*በሴት ፆታ የተገለጸ ማንኛውም ነገር ወንዶችን የሚመለከት ሲሆን በወንድ 
ፆታ የተገለጸውም እንደዚሁ ሴቶችንም ይመለከታል፡፡ 

የወጡ ደንቦች 
ዋና ዋና ነጥቦች 

ፆታዊ 
ትንኮሳን 
መከላከል 


