
ርትዕ 
በፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በየሶስት ወሩ የሚዘጋጅ 

ቅፅ 1 ፤ ዕትም 7  ጥቅምት 2014 ዓ.ም 

ህዝባዊ አመኔታ ያተረፈ የዳኝነት 

ተቋም ለመገንባት እንተጋለን!!! 



‹‹ርትዕ›› የሚለው የግዕዝ ቃል በአማርኛ ሲፈታ ‹‹እውነተኛ 

ፍርድ፣ የቀና፣ የተስተካከለ፣ ሐሰት እና ግፍ የሌለበት›› የሚል 

መሆኑን አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ‹‹በመጽሐፈ ሰዋስው ወግስ 

ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ›› በሚለው መፅሃፋቸው ላይ ፍቺ 

ሰተውታል፡፡ ስለሆነም በፍርድ ቤታችን የሚሰጡ ፍርዶች 

እውነተኛ፣ የቀና፣ የተስተካከለ እንዲሁም ሀሰት እና ግፍ 

የሌለበት እንደሆነ ለማነሳሳት እና ለማንቃት መጽሄታችንን 

በዚህ ቃል ሰይመናል፡፡  

ራዕይ 
 - የሕዝብ አመኔታ ያተረፈ የዳኝነት 

ሥርዓት  መገንባት፣ 

 

ተልዕኮ 
 ቀልጣፋ፣ ውጤታማና ተደራሽ የዳኝነት 

አገልግሎት በመስጠት የህግ የበላይነትን 

ማረጋገጥ፣  

 

እሴቶች 

- ነፃነት እና ተጠያቂነት፣ 

- ገለልተኝነት፣ 

- ግልጽነት፣ 

- ሙያዊ ብቃት፣   

- ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት፣  

- ሕዝብ ያማከለ/ተገልጋይ ተኮር፣  

- ሀቀኝነት፣   

ዋና አዘጋጅ 
አሜን ግርማ 

 

አዘጋጆች 
ዮናስ ሀበሻ 

አዳም መንበሩ 

ቶሎሳ አመንሲሳ  

አብዮት መለሰ 

አድራሻ 
  011-869-44-41 
     011-829-12-38 
     011-829-12-50 
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የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 



ዜና  
በፍርድ ቤታችን 

የተከናወኑ አበይት 

ተግባራት 

ችሎት 

ከህግ አምድ 

እንግዳችን 
ቆይታ ከአቶ ታምሩ 

ወንድምአገኘሁ ጋር 

ፍ/ቤታችን ሲቃኝ 
የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት 

ኢ.ኮ.ቴ ዳይሬክቶሬት 

አስታራቂ 
የግጭት አፈታት 

በራያ ማህበረሰብ 

ጥበባት 

ከካሜራችን 
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ማውጫ 



የ2013 በጀት ዓመት የፍርድ ቤቱን የለውጥ 

ስራዎች የሚያግዙ በርካታ መደላድሎች 

የተሰሩበት ጊዜ ነበር፡፡ የፍርድ ቤቶች ማሻሻያ 

አዋጆችን ጨምሮ በርካታ መመሪያዎች እና 

የአሰራር ስርዓቶች የተዘረጉበት ዓመት ነበር፡፡ 

ከእነዚህም የለውጥ መደላድሎች በተጨማሪ 

በመደበኛ የዳኝነት ስራችን በማጥራት ምጣኔም 

ሆነ የመዝገብ ክምችትን በመቀነስ ይበል 

የሚያሰኝ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ የተገኙ 

መልካም ውጤቶችም የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ የጋራ ጥረት ውጤት በመሆናቸዉ ሁላችንንም 

የሚያኮሩ ናቸው፡፡ በተቃራኒው በ2013 እና ከዚህም በፊት በነበሩት ዓመታት የነበሩ አሁንም ድረስ 

ያልቀረፍናቸው ችግሮች ወደ አዲስ ዓመት ይዘናቸው እንዳንሻገር በትኩረት መስራት ያስፈልጋል፡፡ 

በተለይም በፍርድ ቤታችን የሚስተዋሉ የስነ-ምግባር ችግሮችን ያለ ርህራሄ ማስወገድ ወይም 

መታገል ያስፈልጋል፡፡ በዳኞችም ይሁን በድጋፍ ሰጪ ሠራተኞቻችን አካባቢ በሚስተዋሉ እና እያደጉ 

የመጡ የስነ-ምግባር ችግሮች በጊዜ ካልተቀረፉ ተቋማችን ፍትህ/ዳኝነት የመስጠት የሞራል ልዕልና 

ሊኖረው አይችልም፡፡ በእርግጥ እነዚህ የስነ-ምግባር ግድፈቶች የሚታይባቸዉ ዳኞች እና ሠራተኞች 

በቁጥር ውስን ቢሆኑም አብዛኛው የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ ነገሮችን በዝምታ የሚያልፍ እና 

የማይታገል፤ አንዱ ሌላውን የማያርም በመሆኑ የጥቂቶቹ ችግር የተቋሙ እና የበርካታ ንፁሀን ዳኞች 

እና ሠራተኞችን ስም ማጠልሸት ላይ ይገኛል፡፡ በመሆኑም በ2014 ዓ.ም የፍርድ ቤቱ አመራርም ሆነ 

ማህበረሰብ የላቀ ስነ-ምግባር በተቋማችን ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት ከልብ ማገዝ ይጠይቃል፡፡  

በሌላ በኩል የዳኝነት ስራ መጓተትን ለማስቀረት ታስቦ የፀደቀው የፌደራል ፍርድ ቤቶች የፍትሃብሄር 

ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ በጥብቅ መተግበር የ2014 ዓ.ም አብይ ጉዳያችን ይሆናል፡፡ 

በየዓመቱ የሚተላለፉ መዝገቦች መብዛት አንድን ጉዳይ እልባት ለመስጠት የሚወስደውን ጊዜ 

የሚጨምር በመሆኑ ይህም የዜጎችን ፍትህ በጊዜው የማግኘት መብትን የሚጥስ  መላው የፍርድ 

ቤቱ ማህበረሰብ ለመመሪያው ተግባራዊነት በቁርጠኝነት መስራት ይኖርብናል፡፡ 

የፍርድ ቤቱ አመራር ግብ መመሪያውን በማፅደቅ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን መመሪያው እንዲተገበር 

በማድረግ ለተግባራዊነቱ በቁርጠኝነት የምንሠራ በመሆኑ ሁሉም የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ በተለይም 

ዳኞች ይህን መመሪያ በየችሎቶቻቸው በጥብቅ እንዲተገበሩ አደራ እላለሁ፡፡ 

የፕሬዝዳንቱ መልዕክት 



በፍታብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር 

መመሪያ ላይ ለሚመለከታቸው ሰራተኞች 

ስልጠና ተሰቶ ወደ ስራ ተገብቷል፡፡ 

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስርዓቱን 

አዘምኖ ነፃ፣ ገለልተኛ እና የተፋጠነ እንዲሁም ከአድሎ የነፃ 

የዳኝነት ተቋም እንዲገነባ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎችን 

እያከናወነ ይገኛል፡፡ ፍርድ ቤቱ በተለይም የፍርድ ቤቶችን 

አቅም ከማጎልበትና ውሳኔ ሰጪነታቸውን ከማዳበር ጋር 

በተያያዘ በ2013 በጀት ዓመት ከፍተኛ ስራን አከናውኗል፡፡ 

በተለይም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የራሳቸውን የሰው 

ሀይልና የራሳቸውን በጀት ሊያስተዳድሩ የሚያስችል 

አካሄድ እንዲፈጠር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ 

በዚህም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ እንዲሻሻል፣ 

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብና 

ሌሎች መመሪያዎች እንዲወጡ ፍርድ ቤቱ የራሱን ታላቅ 

ሚና መጫወት ችሏል፡፡ 

ፍርድ ቤቱ የፌዴራል ፍርድ ቤቶችን አሁናዊ ሁኔታ 

ያገናዘበ ሂደት እንዲፈጠር የራሱን አሻራ ካሳረፈባቸው 

ስራዎች ውስጥ አንዱ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች 

የተዘጋጀውና በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፀድቆ ወደ ትግበራ 

የገባው የፍታብሔር የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ 

እንዲወጣ እና ተግባር ላይ እንዲውል የማድረግ ስራ 

ይገኝበታል፡፡ 

የፍታብሔር የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ 

008/2013 በ2013 በጀት ዓመት መገባደጃ ፀድቆ ወደ 

ስራ እንዲገባ ተደርጓል፡፡ ይህ መመሪያ የጉዳዮችን ፍሰት 

የሚያስተዳደር፣ የጉዳዮችን ክብደት፣ ወሰን፣ ጊዜና መጠን 

የሚወስን፣ የመዛግብትን መዘግየት የሚያስቀር 

እንዲሁም ሁሉም መዝገቦች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ 

እልባት እንዲያገኙ የሚያደርግ መመሪያ ነው፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ መመሪያው የዳኞችንና የረዳት ዳኞችን 

የመፈፀም አቅም የሚጨምርና ለእያንዳንዱ መዝገብ 

በተቀመጠለት ጊዜ ልክ ትኩረት እንዲሰጠው የሚያግዝ 

መመሪያ ነው፡፡ 

ስለሆነም የመመሪያውን መፅደቅና ወደ ስራ መግባት 

ተከትሎ ሁሉም የተቋሙ ሰራተኞች ለመመሪያው 

አፈፃፀም የራሱን ድርሻ ይወጣ ዘንድ ፍርድ ቤቱ በተለያየ 

ጊዜ ለተጠሪ ዳኞች፣ ለዳኞች እና ለአስተባባሪ 

ሬጅስትራሮች፣ ለሬጅስትራሮች፣ ለዳይሬክተሮች፣ ለችሎት 

አገልግሎት ሀላፊዎች፣ ለችሎት ፀሐፊዎች፣ ለደንበኞች 

አገልግሎት ሰራተኞች እና ከደንበኞች ጋር ቅርብ ግንኙነት 

ላላቸው ሰራተኞች ስልጠና ሲሰጥ ቆይቷል፡፡  

ዜና 

1 



የፍታብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ሁሉንም 

የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች የሚመለከት በመሆኑ እና በአንድ 

ጊዜ ብቻ ተሰጥቶ የሚያበቃ ባለመሆኑ ሁሉንም የተቋሙ 

ሰራተኞች ግንዛቤ ሊፈጥር በሚችል መልኩ ስልጠናው 

የሚቀጥል ይሆናል፡፡   

ስልጠናውን በተለያዬ ጊዜ የሰጡት የልደታ ምድብ ችሎት 

ተጠሪ ዳኛ ክቡር አቶ አበበ ሰለሞን  የጉዳዮች ፍሰት 

አስተዳደር መመሪያ ተግባራዊነቱ ለዳኞች ብቻ የሚተው 

ሳይሆን ለሁሉም የተቋሙ ሰራተኞች ሀላፊነት ጭምር 

ነው፡፡ ምክንያቱም ሁሉም የተቋሙ ሰራተኞች የዳኝነቱ 

አንድ አካል ናቸውና፡፡ ይልቁንም የዳኝነት ስርዓቱን 

ከዚህም በላይ ማዘመን እንደሚገባን ተገንዝበን 

የፍታብሔር የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያን 

በመተግበር በጉዳዮች ፍሰትና በቀጠሮ መብዛት ምክንያት 

የሚነሱ ቅሬታዎችን መፍታት እንደሚጠበቅ 

አስገንዝበዋል፡፡   

በቅርቡ የፀደቀው የፌደራል ዳኞች የሥነ-

ምግባር እና የዲሲፒሊን ክስ ሥነሥርዓት 

ደንብ ላይ ለፌደራል ፍርድ ቤት ዳኞች 

ስልጠና ተሰጠ፡፡ 

በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እና በአሜሪካ ተራድኦ 

ድርጅት (USAID) የፍትሕ ፕሮጀክት ትብብር በቅርቡ 

በጸደቀው የፌደራል ዳኞች የሥነምግባር እና የዲሲፒሊን 

ክስ ሥነሥርዓት ደንብ ላይ ስልጠና ተሰቷል፡፡ ስልጠናውም 

የተሰጠው ከፌደራል ጠቅላይ ፍ/ቤት፣ ከፌደራል ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት እና ከፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት 

ለተውጣጡ 290 ዳኞች ሲሆን ስልጠናዉን በዋናነት 

የመሩት የአለም አቀፍ የሕግ አማካሪዉ እና በደንቡ ረቂቅ 

ዝግጅት ላይ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ሚስተር ሚካኤል 

ኤ ካኒፍ (Mr. Michael A. Cunniff) ናቸው፡፡ በስልጠናው 

ላይ በጽሁፍ የተዘጋጁ ሰነዶች ቀርበዋል፡፡ በቀረቡት ሰነዶች 

ላይ የቡድን ዉይይት እና ለተነሱት አስተያየቶች እና 

ጥያቄዎች ማብራሪያ ተሰቷል፡፡ 

የፌደራል ዳኞች የሥነምግባር እና የዲሲፒሊን ክስ 

ሥነሥርዓት ደንብ ዓለም አቀፋዊ የዳኝነት መርሆዎችን 

እንዲሁም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገመንግሥትን እና ሌሎች 

የአገሪቱን ሕጎች መሠረት በማድረግ ተዘጋጅቷል፡፡ ደንቡ 

የሥነ-ምግባር መርሆዎችን እና የዳኝነት ተነጻጻሪ 

ግዴታዎችን፣ ለዳኝነት ሥራ የችሎታ ማነስ፣ ውጤታማ 

አለመሆን እና የሥነ-ምግባር ጥሰት፣ የሥነ-ምግባር ደንብ 

እና ውሳኔ ያቸውም ከአድሎአዊነት የፀዳ፣ ገለልተኛነቱ 

የተረጋገጠ እና በሕግ ላይ ብቻ የተመሠረተ እንዲሆን 

የሚያስችል ነው፡፡ በደንቡ ላይ በተደነገጉ የሥነ-

ምግባር ግድፈቶች ምክንያት ተጠያቂነትን የሚያስከትል 

መሆኑ ታውቋል፡፡  
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በሥልጠናው ማጠቃለያ ላይ የፌደራል  የመጀመሪያ  

ደረጃ  ፍ/ቤት ም/ፕሬዚደንት   እና የፌደራል ፍርድ ቤቶች 

ቃል አቀባይ ክቡር አቶ ተስፋዬ ንዋይ ደንቡ ጠንካራ ነፃ 

እና ገለልተኛ የዳኝነት ተቋም ለመገንባት የሚያግዝ፣ ዳኞች 

በዳኝነት ተግባራቸው ብቻ ሳይሆን በሙሉ 

እንቅስቃሴያቸው የሚመሩበትን መርሆች የያዘ መሆኑን 

ገልጸዋል፡፡ እንዲሁም የዲስፒሊን ክስ ሥነ-ስርዓቱ 

የዳኞችን የመወስን ነፃነት የማይጋፋ እና የተከሰሱ ዳኞችን 

የመሰማት መብት የሚያረጋግጥ መሆኑንም ገልፀዋል፡፡ 

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት እውቅና እና ሽልማት 

መርሃ ግብር አካሄደ፡፡ 

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዳኞችን እና 

የአስተዳደር ሰራተኛውን ሁለንተናዊ አቅም በማጎልበት 

የህዝብ አመኔታን ያተረፈ የዳኝነት ተቋም ለማድረግ 

የሚያስችሉ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል፡፡ ፍርድ ቤቱ 

በተለይም ተገልጋይ ተኮር የአሰራር ስርዓትን ለማዳበር 

በሚያደርገው እንቅስቃሴ ለሰራተኞች የተለያዩ የአቅም 

ማጎልበቻ ስልጠናዎችን ከመስጠት ጀምሮ የፍርድ ቤቱን 

ራዕይ እና እሴት በመላበስ ስራቸውን እያከናወኑ ላሉና 

የላቀ የስራ አፈፃፀም ላስመዘገቡ ሰራተኞች የእውቅና እና 

የሽልማት መርሃ ግብር ያዘጋጃል፡፡ በዚህም መሰረት ፍርድ 

ቤቱ በዋና መስሪያ ቤት ቅጥር ጊቢ ደማቅ የእውቅና እና 

የሽልማት መርሃ ግብር አዘጋጅቷል፡፡  

መርሃ ግብሩ ከእውቅና እና ከሽልማቱ በተጨማሪ የ2014 

በጀት ዓመት የችሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብርንም 

ያካተተ ነበር፡፡ በዚህ መርሃ ግብር የላቀ የስራ አፈፃፀም 

ካስመዘገቡ የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች በተጨማሪ በ2013 

ዓ.ም በጡረታ ለተገለሉ አስራ አንድ ሰራተኞችም 

የምስጋና የምስክር ወረቀት እና ስጦታ አበርክቶላቸዋል፡፡ 

የእውቅና እና ሽማት መርሃ ግብሩን በንግግር የከፈቱት 

የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ምክትል 

ፕሬዘዳንት ክብርት ወ/ሮ አሸነፈች አበበ ሲሆኑ በ2013 

በጀት ዓመት ብዙ እንቅፋቶች የነበሩበት ዓመት ቢሆንም 

በሰው ሀይልም ይሁን በአደረጃጀት ረገድ የተሻለ ስራ 

በመሰራቱ የተቋሙን አፈፃፀም 106% ማድረስ ተችሏል፡፡ 

ይህ አፈፃፀም የተገኘው ያልተሟሉ ጉዳዮች በበዙበት 

በመሆኑ ሰራተኛው ስራውን በታታሪነትና በቅንነት 

እያከናወነ እንዳለ የሚያሳይ ሆኖ ከሰራተኞች 

ጥቅማጥቅም ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በቅርብ እልባት 

ሊያገኙ ይችላሉ ብለዋል፡፡ 

በሌላ በኩል በጡረታ ለተሰናበቱ የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች 

ሽልማት ያበረከቱት የፍርድ ቤቱ ፕሬዘዳንት ክቡር አቶ 

ፉዓድ ኪያር በክብር  በጡረታ  ከተቋሙ የተሸኙ 

ሰራተኞች ልምድ አሁን ላሉት ሰራተኞች እንደ ትልቅ 

ትምህርት ቤት ሊወሰድ እንደሚገባ ገልፀው በክብር 

የተሸኙት አስራ አንድ  ሰዎች   በአጠቃላይ  398  ዓመታት 

ያህል የስራ ልምድ ያላቸው እና ይህም ትልቅ ትምህርት፣ 

ትልቅ ብርታት፣ ትልቅ የአገልጋይነት ስሜትን ያላብሳል 

በማለት ገልፀዋል፡፡  

በመሆኑም ይህን ልምድ በትክክል መጠቀም ቢቻል 

የፍርድ ቤቱ ሰራተኞች ማህበረሰቡን እንዴት ማገልገል 

እንዳለባቸው በትክክል የሚያስረዳ እንደሆነ እና ይህን 

ልምድ ወስዶ ወደ ተግባር መለወጥ  ይኖርብናል ብለዋል፡፡ 

በጡረታ ለተገለሉ ሰራተኞችም ለተቋሙ እና ለማህበረሰቡ 

ላበረከቱት ላቅ ያለ አስተዋፅዖ በእሳቸው እና በተቋሙ 

ስም ከልብ የመነጨ ምስጋና አቅርበዋል፡፡ 
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በተመሳሳይ ሁኔታ በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ድሬዳዋ ምድብ 

ችሎት ለሰራተኞች የእውቅና ሽልማት ፕሮግራም የተካሄደ 

ሲሆን የፍርድ ቤቱ አመራሮች እና የአስተዳደር ክፍል 

ኃላፊዎች የ2014 ሥራ አጀማመር እና ድጋፍ ጉዳይ ላይ 

ጉብኝት አካሄደዋል፡፡  

በፕሮግራሙ ላይ ከሽልማት መርሀ-ግብሩ ባለፈ የ2014 

የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ቀርቧል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ተያያዥ ጉዳዩች ላይ ምክክር 

ተከናውኗል::  

በተያያዘ ዜና የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት በ2013 ዓ.ም በነበረው 

ቆይታ የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ምድብ ችሎቶች፣ 

ዳኞች፣ የአስተዳደር ስራ ክፍሎች፣ ሬጅስትራሮች፣ ረዳት 

ዳኞች እና አጋር ድርጅቶች የዕውቅና እና የሽልማት 

ፕሮግራም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት 

ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ሰለሞን አረዳ፣ 

የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አባላት፣ የፌዴራል 

መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አመራሮች እና ዳኞች፣ የጉባኤ 

ተሿሚዎች፣ የአስተዳደር ስራ ክፍል ሃላፊዎች እና 

ባለሞያዎች በተገበኙበት  ሽልማት ፕሮግራም ተካሂዷል፡፡ 

የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ፉአድ ኪያር በመክፈቻ 

ንግግራቸው እንደገለጹት በ2013 ዓ.ም የፍርድ ቤቱ 

የመዝገብ የማጥራት አቅም፣ የዘገዩ መዝገቦች እልባት 

የመስጠት ስራ፣ ባለጉዳዮች በተገቢው ትህትና እና 

አክብሮት ላይ መሻሻል መታየቱ የፍረድ ቤቱ አጠቃላይ 

ውጤት ከፍተኛ እንዲሆን እንዳደረገው ገልጸው ለዚህ 

ስኬት የዳኞች፣ የጉባኤ ተሻሚዎች፣ የፍርድ ቤት ሰራተኞች 

እና የፍርድ ቤት አጋር አካላት የነበራቸው አስተዋጽኦ 

ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

በጸደቀው የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 

1234/2013 ዓ.ም መሰረት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች 

ባለፈው ዓመት ሲደረግ ቆይቶ በዚህ በጀት ዓመት ወደ 

ሙሉ ትግበራ መገባቱን ገልጸዋል፡፡  

ክቡር ፕሬዝዳንት ፉአድ እንደገለጹት ፍርድ ቤቱ በ2014 

ዓ.ም ትኩረት በማድረግ ሊሰራ የሚገባቸውን ዋና ዋና 

ነጥቦች በሚል ያነሱት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት 

የጸደቀውን የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ በጥብቅ  
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በመተግበር ጉዳዮችን በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ 

እልባት  በመስጠት  ቅልጥፍና  እና  ጥራት  እንዲረጋገጥ  

ማድረግ፣ በዳኝነት አገልግሎት አሰጣጡ የሚታዩ የስነ-

ምግባር ችግሮች ላይ በጥብቅ መስራት፣ አዋጁን ተከትሎ 

የሚወጡ እና እየወጡ የሚገኙ ደንቦች እና መመሪያዎች 

በሙሉዕነት መተግበር ነው ብለዋል፡፡ 

በፕሮግራሙ ላይ የፍርድ ቤቱን የለውጥ ስራ 

የሚያመለክት በድጋፍ የተሰራ ዶክመንተሪ ፊልም 

እንዲሁም ፍርድ ቤቱ በአማካሪ ያለማው ድረ ገጽ 

ለተሳታፊዎች ቀርቧል፡፡  

በዚሁ መድረክ ላይ የሕግ የበላይነት እና ዳኝነት እና 

የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ማስፈጸሚያ ማንዋል 

ላይ ውይይት አካሄዷል፡፡ የሕግ የበላይነት እና ዳኝነት 

በሚል ርዕስ የመወያያ ሰነድ ያቀረቡት የፍርድ ቤቱ 

ምክትል ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ተስፋዬ ንዋይ ሲሆኑ 

በዚህም የሕግ የበላይነት ምንነት እና ይዘት፣ የሕግ 

የበላይነት ማረጋገጥ ላይ የፍርድ ቤት ሚና 

እንዲሁም ዳኞች የሕግ የበላይነት ለማረጋገጥ 

የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ገልጸዋል፡፡ በመቀጠልም 

በፍርድ ቤቱ የተዘጋጀውን የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር 

መመሪያ ማስፈጸሚያ ማንዋል በክቡር ዳኛ አበበ ሰለሞን 

ቀርቧል፡፡ ማንዋሉም በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት 

የጸደቀውን የፍትሐ ብሔር ጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር 

መመሪያ ለመፈጸም እንዲያስችል ዝርዝር ስልቶች፣ 

ስርዓቶች እና የተለያዩ አካላት ኃላፊነት የያዘ ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም በመድረኩ የፌዴራል መጀመሪያ 

ደረጃ ፍርድ ቤት የ2013 ዕቅድ አፈጻጸም በፌ/መ/ደ/ፍ/

ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ክብርት ወ/ሮ አሸነፈች አበበ 

የቀረበ ሲሆን በ2013 ዓ.ም 148408 መዝገቦች ቀርበው 

በአጠቃላይ 127967 መዝገቦች እልባት ተሰጥቶ 20441 

መዛግብት ወደ 2014 መተላለፉን እና በዚህም በ2013 

የፍርድ ቤቱ የመዝገብ የማጥራት አቅም 103.76፣ 

የክምችት ምጣኔ 1.16 እንዲሁም ባክሎግ ምጣኔ 0.16 

በመሆኑ አፈጻጻሙ ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡  የ2014 

ዓ.ም የሶስት ወር እቅድ አፈጻጸም እና የ2014 ዕቅድ 

የትኩረት አቅጣጫዎች ቀርቧል፡፡ 

በመጨረሻም የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንቶች ክቡር አቶ ፉዓድ 

ኪያር የቀጣይ ስራ አቅጣጫ እና መመሪያ የጉዳዮች ፍሰት 

አስተዳደር መመሪያ አተገባበር ላይ ትኩረት ሊደረግ 

እንደሚገባ ገልፀው ለዘገዩ መዝገቦች ቅድሚያ እና ትኩረት 

በመስጠት እልባት መስጠት እንደሚገባ እና የዳኝነት ስራ 

በግልጽነት እና ተጠያቂነት ለማከናወን የሚያስችሉ 

ተግባራት በተለይም የግልጽ ችሎት መጠቀም፣ ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂ በመጠቀም የዳኝነት አገልግሎት መስጠት፣ 

የአስማሚነት ስራን በባለቤትነት ይዞ መስራት እንደሚገባ 

አስቀምጠዋል፡፡ 
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የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የንግድ፣ ባንክ እና 

ኢንሹራንሽ ምድብ ችሎት በማደራጀት ላይ 

ይገኛል፡፡ 

በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት  የንግድ ጉዳዮች ላይ ትኩረት 

የሚያደርጉ  አምስት ችሎቶች በሁለት ምድብ ችለቶች 

ተደራጅተው እየሰሩ የሚገኙ ሲሆን በልደታ ምድብ ችሎት 

ሶስት የንግድ ችሎቶች እንዲሁም በአራዳ ምድብ ችሎት 

ደግሞ ሁለት ንግድ ችሎቶች ይገኛሉ፡፡ የባንክ እና 

ኢንሹራንሽን በተመለከተ በተመሳሳይ አምስት ችሎቶች 

በፍርድ ቤቱ የሚገኙ ሲሆን በልደታ ምድብ ችሎት ሳስት 

ችሎቶች ሲገኙ በቂርቆስ ምድብ ችሎት ሁለት ችሎቶች 

አሉ፡፡  

የንግድ ጉዳዮችን በራሱ ምድብ ችሎት ማደራጀት 

አስፈላጊ ከሆነባቸው ምክንያቶች ውስጥ ዋነኛው የንግድ 

ችሎቶቹ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ በመሆናቸው 

ምክንያት አፈጻጸሙ ልዩነት የተፈጠረበትን ምክንያት 

ለይቶ አስፈላጊውን  ማስተካከያ ማድረግ አለመቻሉ ነው፡፡ 

እንዲሁም የንግድን ጉዳይ የሚያዩ ችሎቶች በተለያዩ 

ምድብ ችሎቶች የሚገኙ በመሆናቸው ምክንያት ፍትሐዊ 

የመዝገብ ክፍፍል እንዳይኖር በማድረግ  መዝገቦች 

በተመሳሳይ ጊዜ እልባት እንዳያገኙ አድርጓል፡፡ 

በተጨማሪም የችሎት አዳራሽ፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም 

ከምድብ ምድብ፣ ከችሎት ችሎት ልዩነት ያለው በመሆኑ 

በተገልጋዮች ላይ የማይገባ እና የማይፈለግ ልዩነት 

ተፈጥሯል፡፡ የንግድ ችሎት በዳኝነትም ሆነ በአስተዳደራዊ 

ስራዎች ልዩ ባህሪ ያለው በመሆኑ የራሱ ምድብ ችሎት 

ማደራጀቱ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

የንግድ፣ የባንክና ኢንሹራንስ ችሎቶችን ድጋሚ ማደራጀት 

ዋናው ዓላማ የንግድ፣ የባንክና ኢንሹራንስ ችሎቶች 

የሚቀርቡላቸው ጉዳዮቸን ውጤታማ፣ ቀልጣፋ፣ ዘመናዊ 

ግብአት በመጠቀም እልባት እንዲሰጡ ማድረግ ነው:: 

በተጨማሪም በዓለም መድረክ ሀገራችን ለንግዱ እና 

ኢንቨስትመንት የሚመች ከባቢ (Ease of Doing Busi-

ness) ላይ ያላትን ደረጃ ማሻሻል እና የንግድ ጉዳዮችን 

የሚያስተናግዱ ዳኞች እና የፍርድ ቤት ሰራተኞች በቂ የሆነ 

ዕውቀት፣ ክህሎት እና ልምድ እንዲኖራቸው የሚያደርግ 

ነው፡፡  

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት አዲሱ በማደራጀት ላይ የሚገኘው 

የንግድ፣ ባንክ እና ኢንሹራንስ ምድብ ችሎት የሚገኘው 

ቀድሞ ብሪትሽ ካውንስል አካባቢ ባለው ህንፃ ላይ ነው፡፡ 

ዜና 
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የ2013 በጀት ዓመት አፈፃፀምን ቅኝት 

የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተጠሪ ዳኞችን፣ 

የዳኞችን፣ የአስተባባሪ ሬጅስትራሮችን፣ የሬጅስትራሮችንና 

አጠቃላይ የአስተዳደር ሠራተኞችን ሁለንተናዊ አቅም 

በማጎልበት የዳኝነት ስራው ፍትሐዊ፣ ነፃ፣ ቀልጣፋና 

ተዓማኒ እንዲሆን ለማስቻልና ተቋሙ የህዝብ አመኔታን 

ያተረፈ የህዝብ አለኝታ ይሆን ዘንድ ከፍተኛ ስራ እየሰራ 

ይገኛል፡፡ ይህ ተቋም የህዝብ አመኔታን ያተረፈ የመሆን 

ራዕይን ሰንቆ እየተጋ የሚገኝ ተቋሙ ሲሆን ራዕይውን 

ለማሳካት በ2013 በጀት ዓመት እምርታዊ ለውጦችን 

አስመዝግቧል፡፡ በ2013 በጀት ዓመት ተቋሙን በአዲስ 

ምዕራፍ ለማስቀጠል በማሰብ የአደረጃጀት ለውጥ 

ከማምጣት ጀምሮ የሰራተኞችን የውሳኔ ሰጪነትና 

ሁለንተናዊ አቅም ለማጎልበት የተለያዩ ስልጠናዎች 

የመስጠት፤  ያልተሟሉ የስራ መደቦችን የማሟላት፤ 

የዳኝነት ስራው ቀልጣፋ ይሆን ዘንድ የፍታብሔር 

የጉዳዮች  ፍሰት አስተዳደር መመሪያ እንዲዘጋጅ ብሎም 

ወደ ስራ እንዲገባ ከፍተኛ ጥረት የማድረግ፤ የደንበኞችን 

እንግልት ለመቀነስና ጊዜያቸውን ለመቆጠብ የአንድ 

መስኮት አገልግሎትን የመተግበርና አዳዲስ አሰራሮችን 

የማላማድ ስራ የመስራት እንዲሁም የስራ አከባቢን ሳቢና 

ምቹ አድርጎ ሰራተኞች በተነቃቃ መንፈስ ስራቸውን 

እንዲያከናውኑ የሚያስችሉ ስራዎች ሰርቷል፡፡ በተለይም 

ፍርድ ቤቶች በጀታቸውንና ሰራኞቻቸውን በራሳቸው 

ሊያስተዳድሩ የሚችሉበት ስርዓት እንዲዘረጋ እና አዲሱ 

የፍርድ ቤቶች አዋጅና የፍርድ ቤት ሰራተኞች መመሪያ 

እንዲወጣ ብሎም ወደ ተግባር እንዲገባ ከፍተኛ ስራ 

ሰርቷል፡፡ 

ተቋሙ የዳኝነት ተቋም እንደ መሆኑ መጠን 

የመጀመሪያውም ይሁን የመጨረሻ አላማው የዳኝነት 

ስርዓቱ ዘመናዊነትን የተከተለ፣ ነፃ፣ ገለልተኛ እንዲሁም 

ፍትሐዊ እንዲሆን ማስቻል ነው፡፡ በመሆኑም ይህ እውን 

ይሆን ዘንድ ተቋሙ በ2013 በጀት ዓመት ለዳኞች፣ 

ለሬጅስትራሮችና ለአስተዳደር ሰራተኞች የተለያዩ የአቅም 

ማጎልበቻ ስልጠናዎችን ሰጥቷል፡፡ በዚህም በአመቱ 36 

ያክል ስልጠናዎችን አዘጋጅቶ ለ1423 ወንድና 1343 ሴት 

በድምሩ ለ2812 ያህል ሰራተኞች ስልጠናውን እንዲያገኙ 

አድርጓል፡፡ የተሰጡ ስልጠናዎች ለ104 ያህል ቀናትን የፈጁ 

ሲሆን በተለያየ ጊዜ የተሰጡ እንደመሆናቸው በተደጋጋሚ 

የተሳተፈ ሰራተኞችንም ይይዛል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 

ተቋሙ ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት ጋር ባለው መልካም 

ግንኙነት ከ60 በላይ ሰራተኞች በቅናሽ የትምህረት እድል 

እንዲያኙና ራሳቸውን እንዲያሳድጉ አድርጓል፡፡ በሌላ በኩል 

የተቋሙን አሰራር ከማዘመንና የሚከናወኑ ተግባራትን 

ቅልጥፋና እና ጥራት ለመጨመር በተደረገው ጥረት 

የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ማሻሻል ተችሏል፡፡ በዚህም 

የአጭር የፅሁፍ  መልዕክት መላላኪያ፣ የቀን ጉዳዮች 

ማሳያ፣ ድረ-ገፅ፣ ኢሜል፣ የወረፋ መያዣ ስክሪን፣ 

የኢፍሚስ ስርዓት እንዲላመድ የማድረግ እና መሰል 

የቴክኖሎጂ ውጤቶች ስራ ላይ እንዲውሉ ማድረግ 

ተችሏል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ በተቋሙ እና 

በተገልጋዩ ማህበረሰብ መካከል ያለውን የመረጃ ክፍተት 

ለመሙላት ሰፊ የተገባቦትና  የህዝብ ግንኙነት ስራ 

በስፋት መስራት የተቻለ ሲሆን በበጀት ዓመቱ የህትመት 

የሚዲያዎችን ተደራሽነትና ጥራት ከመጨመር ባለፈ 

ማህበራዊ ሚዲያውና የተቋሙ ድረ-ገፅ ወደ ስራ እንዲገባ 

ከፍተኛ ስራ መስራት ተችሏል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 

አጫጭር ማስታወቂያዎች እና ዘጋቢ ፊልሞች 

ተሰርተዋል፡፡ ተቋሙ የተለያዩ ውስጣዊ አደረጃጀቶችን 

ፈጥሮ ሁሉም የራሳቸው አሻራ እንዲያሳርፉ ቢያደርግም 

መዳረሻው ግን የዳኝነት ስርዓቱን ማገዝ መሆኑ ግልፅ 

ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ በጀት ዓመት የኮቪድ 19 

ወረርሺኝን እና ሀገራዊ ሁኔታውን ተቋቁሞ ከፍተኛ  

አፈፃፀም የታየበት አመት ነበር ማለት ይቻላል፡፡  

በዚህም በበጀት ዓመቱ የፍታብሔር ጉዳዮችን 

በሚመለከት 100,289 ጉዳዮች ቀርበው 86,268 

መዛግብት እልባት የተሰጣቸው ሲሆን ወደሚቀጥለው 

በጀት ዓመት የተላለፉ መዛግብት ብዛት ደግሞ 14,021 

ናቸው፡፡ ከዚሁ ጋር በተገናኘ በበጀት አመቱ የቀረቡ 

የወንጀል ጉዳዮች 40,336 ሲሆኑ 34,994 መዛግብት 

መፍትሔ የተሰጠባቸው ሲሆን 5,342 መዛግብት ደግሞ 

ወደሚቀጥለው በጀት ዓመት ሊተላለፉ ችለዋል፡፡ 

እንዲሁም የስራ ክርክርን በሚመለከት በበጀት ዓመቱ 

7,792 መዛግብት የቀረቡ ሲሆን 6,713 መዛግብት እልባት 

ሲሰጣቸው 1079 መዛግብት ደግሞ  በቀጠሮ ሊተላለፉ 

ችለዋል፡፡ በአጠቃላይ በ2013 በጀት ዓመት 148,417 

መዛግብት ቀርበው 127,975 ምዝገቦች መፍትሔ/ እልባት 

እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ በሌላ በኩል 20,442 መዛግብ 

በቀጠሮ ተላልፈዋል፡፡ ከዚህም በመነሳት የፌዴራል 

መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የበጀት አመቱን አፈፃፀም 

ስንመለከት የዕቅዱን 104% ማከናወን ችሏል፡፡ 

ዜና 
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ችሎት 

በኮ/መ/ቁ  66469  በከሳሽ የፌዴራል ዓቃቤ ህግ እና በተከሳሽ ሀይሌ ዋጋው  አለሙ  መካከል ባለው ክርክር የቂርቆስ ምድብ 

5ኛ ወንጀል ችሎት የተሰየሙት ዳኛ ጌራወርቅ ይትባረክ መዝገቡን መርምረው ግንቦት 18 ቀን 2013 ዓ/ም የሚከተለውን 

ፍርድ ሰተዋል፡፡ 

ፍርድ 

ለዚህ ፍርድ መነሻ የሆነው ዐ/ህግ በቀን 04/07/2011 ዓ.ም ጽፈው ያቀረቡት ክስ ነው፡፡ ዝርዝሩም ተከሳሽ የሌላ ሰውን 

መብት ወይም ጥቅም ለመጉዳት ወይም ጥቅም መብት ለማግኘት ወይም ለማስገኘት በማሰብ በቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 

03 ወንጌላዊት አካባቢ በሚገኘው ሉሲ መኪና መሸጫ በቀን 19/05/2010 ዓ.ም ከጠዋቱ 5፡00 ሰዓት አካባቢ ከግል ተበዳይ 

ወ/ሮ ብርሃን ብሩ ጋር በነበረው የስራ ግንኙነት ከአቢሲኒያ ባንክ የሚመነዘር የገንዘብ መጠኑ 940,000 (ዘጠኝ መቶ አርባ 

ሺህ) ጽፎ እና ፈርሞ ከሰጠ በኋላ በቂ ገንዘብ ባለመኖሩ ምክንያት ክፍያ ሳይፈጽምላት እንደቀረ ስትነግረው ‹‹ልቀይርልሽ›› 
በማለት ጠርቶ ከእጇ ላይ በመቀማት ቼኩን የቀደደው በመሆኑ ተከሳሽ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 382(2) ላይ 

የተመለከተውን በመተላለፍ በፈጸመው የንግድ ወይም ተላላፊ የዋስትና ሰነዶችን ማጥፋት ወንጀል ተከሷል የሚል ክስ 

መስርተዋል፡፡ ዓ/ህግ ከክሱ ጋር በማስረጃነት የሰው እና የሰነድ ማስረጃዎች የተዘረዘሩበት የማስረጃ ዝርዝር አያይዘው 

አቅርቧል፡፡  

የዓ/ህግ ክስና ማስረጃ ለተከሳሽ መድረሱ በችሎት ተረጋግጦ ክሱ በንባብ ከተሰማ በኋላ በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 130 

መሰረት መቃወሚያ መሰረት መቃወሚያ እንዳላቸው ተጠይቀው ያቀረቡትን መቃወሚያ ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር 

ተመልክቶ መቃወሚያውን በቀን 02/10/2011 ዓ.ም በዋለው ችሎቱ ውድቅ ማድረጉን መዝገቡ ያስረዳል፡፡ በመቀጠልም 

የእምነት-ክህደት ቃል እንዲሰጡ ተጠይቀው ተከሳሽ የቀረበባቸውን ክስ ሙሉ በሙሉ እንደ ክሱ ጥፋተኛ ልባል አይገባም 

ያሉ በመሆኑ ፍ/ቤቱ የዓ/ህግን አስተያየት በመቀበል በቀን 03/02/2013 ዓ.ም የዓ/ህግ ምስክሮችን ሰምቷል፡፡ 

1ኛ የዓ/ህግ ምስክር የግል ተበዳይ ወ/ሮ ብርሃን ብሩ በሰጡት የምስክርነት ቃል ተከሳሽ ባላቸው የጤና ችግር ምክንያት 

ቤታቸውን ለመሸጥና ለመታከም ፈልገው ሲያጠያይቁ ተከሳሽን እንዳገኟቸው፤ በዚህም መሰረት ተስማምተው ተከሳሽ ክፍያ 

የሚሆን ከአቢሲኒያ ባንክ የሚመነዘር የገንዘብ መጠኑ ብር 940,000 (ዘጠኝ መቶ አርባ ሺህ ብር) ጽፎ እና ፈርሞ ከሰጣቸው 

በኋላ ቀኑን አርዝመው የሰጡኝ ቢሆንም ለህክምና ስለምፈልገው በተደጋጋሚ ጊዜ ጠይቀዋቸው በሽማግሌ እና በጓደኞቹ 

አስጠይቀውት ፍቃደኛ እንዳልነበረ፤  በኋላ ላይ በ2010 ዓ.ም ተከሳሽ ቢሮ ጠርተዋቸው 2ኛ የዓ/ህግ ምስክር ባለበት በቂ/ክ/

ከ ወረዳ 03 ወንጌላዊት አካባቢ በሚገኘው ሉሲ መኪና መሸጫ ሄደው ተከሳሹ ከእጃቸው ላይ ቼኩን በመቀበል ‹‹ምን 

ታመጫለሽ›› ብለው እንደቀደዱት፤ በዋነኝነት በመግለጽ መስክረው ተመልሰዋል፡፡ 

2ኛ የዓ/ህግ ምስክር የሆኑት ሙሴ ሸዋዬ በቀን 19/05/2010 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 5፡00 አካባቢ በቂ/ክ/ከ ወረዳ 03 

ወንጌላዊት አካባቢ በሚገኘው ሉሲ መኪና መሸጫ የግል ተበዳይ ወ/ሮ ብርሃን ብሩን በመኪና እንደወሰዷቸው፤ 

የሚሄዱትም ቼክ ለመመለስ እንደሆነ የግል ተበዳይ እንደነገረችው እና በስልክ ስታወራ መኪና ውስጥ እየሄዱ እንደሰሙ፤ 

ከደረሱ በኋላም ተከሳሽ ከግል ተበዳይ ላይ የወሰዱትን ቼክ እያዩ እንደቀደዱት እና እንደጣሉት የምስክርነት ቃል በመስጠት 

ተመልሰዋል፡፡ 

3ኛ የዓ/ህግ ምስክር አማኑኤል አለሙ ተፈራ ፍርድ ቤቱ ስማቸውን ከመታወቂያቸው አይቶ ካረጋገጠ በኋላ በሰጡት 

የምስክርነት ቃል በቂ/ክ/ከ ወረዳ 03 ወንጌላዊት አካባቢ  በሚገኘው   ሉሲ  መኪና  መሸጫ   በተከሳሽ   መኪና  መሸጫ 

ተቀጣሪ ሰራተኛ ሆነው እንደሚሰሩ እንደነበረ በመግለጽ የግል ተበዳይ 1ኛ ምስክር በነበራቸው የጤና ችግር ቤታቸውን 

ለመሸጥና መኪና ለመግዛት ሲመጡ ተዋውቀው ከባለቤቱ ተከሳሽ ጋር እንዲገናኙ እንዳደረጓቸው፤ በዚህም ስምምነት 

ሲደረግ ውልና ማስረጃ እሳቸውም እንደነበሩ፤ ለህክምና ተከሳሽ ከሀገር ወጥተው ከስድስት ወይም ከአምስት ወር በኋላ 

ሲመለሱ ያልወሰዱት የተቀናነሰ ብር ስለሚቀራቸው ተከሳሽን ጠይቀው ስላልተስማሙ አቶ ጥላሁን አቶ ፍቃዱ እና አቶ 

መሰረት መሐል ገብተው ለማስማማት በመሞከር የአቢሲኒያ ባንክ ቼክ ብር 950,000 (ዘጠኝ መቶ ሀምሳ ሺህ) ተከሳሽ 

ለግል ተበዳይ እንደሰጧቸው እና የግል ተበዳይ በ2010 ጥር ወር ላይ መጥተው ተከሳሽ ቼኩን ተቀብሎ እንደቀደደው 

ራሳቸው የግል ተበዳይ በስልክ እንደነገሯቸው፤ በዋነኝነት መስክረው ወደመጡበት ተመልሰዋል፡፡ 
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ችሎት 
ፍርድ ቤቱ በወ/መ/ህ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 145 በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ቀርቦ ከመዝገቡ ጋር 

መያያዙን ፍርድ ቤቱ አረጋግጧል፡፡ በመቀጠልም ፍርድ ቤቱ በዓ/ህግ የቀረቡትን የሰውና የሰነድ ማስረጃ መርምሮ ተከሳሽ 

በቀረበባቸው ክስ በሰውና በሰነድ ማስረጃ በቂ በሚባል ደረጃ የተመሰከረባቸው በመሆኑ እንደክሱ በመ/ማስረጃ እንዲከላከሉ 

በማለት በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 142/1 ብይን መስ ጠቱን መዝገቡ ያስረዳል፡፡ ሙሉ የብይን ሀተታው መዝገቡ ላይ ሰፍሮ 

ስለሚገኝ በፍርድ ሀተታው ላይ ማስፈር አስፈላጊ ሆኖ አልተገኘም፡፡ በመቀጠልም ተከሳሽ መከላኪያ ማስረጃ እንዳላቸው 

ተጠይቀው በቀን 14/05/2013 ዓ.ም የተጻፈ መከላኪያ ማስረጃ ዝርዝር 2 ገጽ ከ8 ገጽ የሰነድ ማስረጃ ጋር አቅርበው ሶስት 

መ/ምስክሮች በችሎት አቅርበው ፍርድ ቤቱ በቀን 18/05/2013 ዓ.ም በማለት በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 142/3 መሰረት 

የተከሳሽነት ቃላቸውን በመቀበል ጭምር ሰምቷል፡፡ 

1ኛ መ/ምስክር ቢኒያም ሙላት በተከሳሽ በእህታቸው ማለትም ባህሯ ተሰማ ባለቤት የስራ ቦታ ከሰኔ 05 ቀን 2007 ዓ.ም 

ጀምሮ ጥቅምት 30 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ በሽያጭ ሰራተኛነት እንደሰሩ እና ድርጅቱ በግንባታ ምክንያት ሲዘጋ እንደለቀቁ፤ 

በ2006 ዓ.ም ተከሳሽ ከግል ተበዳይ ብርሃን ቤቱን ለመግዛት ለቡ አካባቢ የሚገኘውን ቤት ሲያዩ ተከሳሽ እንደነበሩ እና 

እንዳወቋቸው/እንዳያቸው፤ ሆኖም ስራ ቦታቸው  ግን አንድም ቀን መጥተው  እንደማያውቁ የግል እንዲሁም ተከሳሽ ሁልጊዜ 

በወሩ በ19 ቀን ገብርኤል በዓል ስለሚያከብሩ ገብተው እንደማያውቁ በዋነኝነት ሲመሰክሩ 2ኛ መ/ምስክር ሚኪያስ ምስክር 

የሂሳብ ሰራተኛ ሆነው ከጥቅምት ወር 2008 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ ተከሳሽ ጋር እንደሰሩ በመግለጽ በይዘቱ 

ተመሳሳይ የሆነ ቃል ሰጥተው ተመልሰዋል፡፡ 

3ኛ መ/ምስክር አቢያ አበራ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በኮሚሽን ስራ ተከሳሽን እንደሚያውቃቸው በመግለጽ በስራ አጋጣሚ 

ተከሳሽን የሌሉበት እና ስራ ቦታ የማያገኙአቸው በቀን 19 ብቻ እንደሆነ በዋነኝነት አስረድተው ወደመጡበት ተመልሰዋል፡፡ 

በተከሳሽ የሰነድ ማስረጃ ጥር 13 ቀን 2007 ዓ.ም በተከሳሽ እና በግል ተበዳይ መካከል የተደረገ የቤት ሽያጭ ውል ስምምነት 

፤ የገንዘብ መጠኑ ብር ዘጠኝ መቶ አርባ ሺኅ ብር የሆነ የአቢሲኒያ ባክ ቮይድ የሆነ ቁጥሩ ቢ1130839  የሆነ ቼክ ፤ የገንዘብ 

መጠኑ ብር ስድስት መቶ ሺህ ብር የሆነ የአቢሲኒያ ባክ ቮይድ የሆነ ቁጥሩ ቢ1368790  የሆነ ቼክ፤የገንዘብ መጠኑ ብር ሁለት 

ሚሊዮን ሶስት መቶ ሀምሳ ሺህ የሆነ የአቢሲኒያ ባክ ቮይድ የሆነ ቁጥሩ ቢ1368789  የሆነ ቼክ ፤ የአቢሲኒያ ባንክ በቀን 

12/05/2013 ዓ.ም ለፍርድ ቤቱ ስለቼክ የክፍያ ጊዜ የጻፉት ደብዳቤ እንዲሁም ትርጉም የተደረገ በተለያየ ጊዜ በጥራዝ 

ተቆርጦ የተሰጠበት በተከሳሽ ስም ያለ ትርጉም ፓድ መቅረቡን ፍርድ ቤቱ ተመልክቷል፡፡ ከዚህም ባሻገር ፍርድ ቤቱ በወ/መ/

ሥ/ሥ/ህ/ቁጥር 145 መሰረት የፖሊስ የምርመራ መዝገብ አስቀርቦ ተመልክቷል፡፡ በአጠቃላይ በዓ/ህግ የቀረበው የሰውና 

የሰነድ ማስረጃ እንዲሁም በተከሳሽ በኩል የቀረበው የሰው እና የሰነድ ማስረጃ ከላይ የተመለከተውን በሚመስል መልኩ 

በአጭር በአጭሩ የተቀመጠ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ተከሳሽ በቀረበባቸው ክስ ጥፋተኛ ሊባሉ ይገባል? ወይስ አይገባም ? 

የዓህግን ክስና ማስረጃ ማስተባበል ችለዋል ? ወይስ አልቻሉም?  የሚለውን ጭብጥ በዋነኝነት በመያዝ ሌሎች ነጥቦች 

በተያዙት ጭብጥ ስር ምላሽ የሚያገኙ ሆነው መዝገቡን አግባብነት ካለው የህግ ድንጋጌ አንጻር እንደሚከተለው 

መርምሮታል፡፡ 

እንደመረመረውም የዓ/ህግ የሰው ምስክሮች የዓ/ህግ የሰው ምስክሮች ተከሣሽ ከግል ተበዳይ ጋር በነበራቸው ግንኙነት 

ለወደፊት ተከፋይ የሚሆን ከአቢሲኒያ ባንክ የሚመነዘር የገንዘብ መጠኑ 940000 (ዘጠኝ መቶ አርባ ሺህ) ጽፎ እና ፈርሞ 

ከሰጣቸው በኋላ ቀኑን አርዝመው የሰጡኝ ቢሆንም ለህክምና ስለምፈልገው በተደጋጋሚ ጊዜ ጠይቀዋቸው በሽማግሌ እና 

በጓደኞቻቸው   አስጠይቀውት  ፍቃደኛ   እንዳልነበረ፤  በኋላ  ላይ   በ2010   ዓ.ም  ተከሳሽ  ቢሮ  ጠርተዋቸው  2ኛ  የዓ/ህግ  

9 



ችሎት 

ምስክር ባለበት በቂ/ክ/ከ ወረዳ 03 ወንጌላዊት አካባቢ በሚገኘው ሉሲ መኪና መሸጫ ሄደው ተከሳሹ ከእጃቸው ላይ ቼኩን 

እንደቀደዱት በተመሳሳይ ይዘት ባለው ቃል በተለይም 1ኛ እና 2ኛ ምስክር አስረድተዋል፡፡ 3ኛ የዓ/ህግ ምስክር ተመሳሳይ በሆነ 

ቃል ማለትም ተከሳሽ ከግል ተበዳይ ጋር የነበራውን ግንኙነት በማስረዳት ተከሳሽ ቼኩን የቀደዱት ስለመሆኑ የግል ተበዳይ 

እንደነገሯቸው አስረድተዋል፡፡ በዚህም አግባብ ከፍ ብሎ እንደተመለከተው ተከሳሽ እንዲከላከሉ ብይን በወ/መ/ሥ/ሥ/ህ/

ቁጥር 142/1 መሰረት መሰጠቱን መዝገቡ ያስረዳል፡፡ መከላከያ ማስረጃዎቹን ስንመለከት 1ኛ እና 2ኛ መ/ምስክር ተቀጥረው 

በሚሰሩበት በነበረው ጊዜ ተከሳሽ ወደተቋሙ ወይም ወደተከሳሽ ቢሮ መጥተው እንደማያውቁ እና ተከሳሽም በቀን 19 

በየወሩ እንደማይገቡ ያስረዱ ሲሆን እያንዳንዱን ቀን ተከሳሽ የሚሰራውን ስራ ከስራቸው ባህሪ አንጻር ገቢና ወጪ ያውቃሉ 

ሊባል የማይችል ከመሆኑም ባሻገር 1ኛ መከላከያ ምስክር የሆነው የሽያጭ ሰራኛ 2ኛ መ/ምስክረ የሒሳብ ሰራተኛ ስለሆነ 

ሂሳብ እና ሪፖርት ለማድረግ/ለማዘጋት የሚወጣት አጋጣሚ እንዳለ በፍርድ ቤቱ ማጣሪያ ጥያቄ ላይ ማስረዳቱ መ/ምስክሮቹ 

ሁልጊዜ ስራ ቦታ እንገኛለን በማለት የሰጡትን ቃል ተዓማኒ እንዳይሆን ከሚያደርገውም በተጨማሪ  2ኛ መ/ምስክር በየቀኑ 

የሚሆነውን ነገር አላውቅም በማለት በዓ/ህግ መስቀለኛ ጥያቄ ላይ  መልስ መስጠቱ በቂ መ/ምስክር አያደርጋቸውም፡፡  

3ኛ መ/ምስክር ከሰጠው ቃል ሁልጊዜ በ19 ቀን በየወሩ ተከሳሽ ተቋም የማይሄድ በመሆኑ እና በማሄድበት አጋጣሚዎች 

ተከሳሽ ድርቱን ስላለመፈጸሙ የሚያውቀው ነገር እንደሌለ ከዓ/ህግ መስቀለኛ ጥያቄ ላይ መለስ መስጠቱ እንደሌሎች መ/

ምስክሮች በቂ መከላከያ አያደርገውም፡፡ በተከሳሽ የቀረቡት የሰነድ ማስረጃዎች ተከሳሽ ለግል ተበዳይም ሆነ ለሌላውሰው ቼክ 

እንደሚቆርጥ የሚያሳይ ከመሆናቸው በቀር ለግል ተበዳይ የሰጠውን ቼክ በዓ/ህግ ምስክሮች እንደተረጋገጠው ተከሳሽ 

ድርጊቱን እንዳፈጸመ አያስረዳም፡፡  

በተቃራኒው ተከሳሽ ከግል ተበዳይ ጋር በስምምነት የቤትና የሚኪና ሽያጭ እና ግዢ ግንኙነት እንደነበራቸው ለክሱ መነሻ 

የሆነው ቼክም በነበራቸው ግንኙነት የተሰጠ ስለመሆኑ ራሳቸው ተከሳሽ ቼኩን በማቅረባቸው ፍርድ ቤቱ ከራሳቸው ማስረጃ 

ማረጋገጥ ችሏል፡፡ የቤት ሽያጭ ውል ስምምነቱም ቢሆን በህግ ፊት ስለሚጸናው በአወያይ ፊት የተደረገ የቤት ሽያጭ 

ስለመኖሩ የሚያሳይ ከመሆኑ በቀር በቂ መከላከያ ማስረጃ ሊሆን አይችልም፡፡ እንዲሁም ተከሳሽ ክስ የቀረበበትን ድርጊት 

ከነበራቸው ግንኙነት አንጻር ያልፈጸሙ ስለመሆኑ አያሳይም፡፡ የፖሊስ  የምርመራ መዝገብም የዓ/ህግ ክስ የሚያጠናክር ሆኖ 

ተገኝቷል፡፡ በአጠቃላይ ተከሳሽ የቀረበባቸውን ክስና ማስረጃ ባቀረቡት መከላከያ ማስረጃ ማስተባበል እና መከላከል ያልቻሉ 

በመሆኑ ተከሳሽ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 382(2) ላይ የተመለከተውን በመተላለፍ በፈጸመው የንግድ ወይም ተላላፊ 

የዋስትና ሰነድን ማጥፋት/መቅደድ ወንጀል ክስ ጥፋተኛ ሊባሉ ይገባል ተብሎ በወ/መ/ሥ/ሠ/ህ ቁጥር 149/1 መሰረት 

የጥፋተኝነት ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ 

  ቅጣት 

ተከሳሸ ጥፋተኛ የተባሉበት የህግ ድንጋጌ ተከሳሹ ጥፋተኛ በተባለበት ፍርድ ላይ የተመለከትነውን ሲመስል በወንጀል ክስ 

ቀርበቦበት ጥፋተኛ የተባለ ግለሰብ ሊያስተምረው የሚችል ቅጣት ሊወሰንበት ይገባል፡፡ ቅጣት ሲወሰንም የወንጀሉን አይነት 

እና ከባድነት፤የወንጀሉን አፈጻጸም እንዲሁም የወንጀል ፈጻሚውን የግል ሁኔታ ከግምት ውስጥ ሊገቡ እንደሚገባ የወንጀል 

ህግ ቁጥር 88/2 በግልጽ ይደነግጋል፡፡ ቅጣቱ ሲወሰነም የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያወጣውን የተሻሻለ የቅጣት አወሳሰን 

መመሪያ ቁጥር 2/2006ን መሰረት በማድረግ ነው፡፡ በተያዘው ጉዳይ ተከሳሽ ጥፋተኛ የተሰኙበት ክስ የወንጀል ህግ ቁጥር 382

(2) በመተላለፍ ሲሆን የመገበያያ ሰነዶችን መቅደድ  ወይም  ማጥፋት እስከ  አስር ዓመት የሚደርስ  ጽኑ እስራት የሚያስቀጣ  
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ችሎት 
ሲሆን የወንጀል ህግ ድንጋጌው በመመሪያው መሰረት ደረጃ እና እርከን ያልወጣለት ሆኖ ተመልቷል፡፡ ፍርድ ቤቱም የዓ/ህግን 

አስተያየት ከግምት ውስጥ በመክተት ዓ/ህግ ከባድ ተብሎ እንዲያዝ ያመለከቱ ቢሆንም በገንዘብ መጠኑ ብቻ ከባድ ተብሎ 

እንዲያዝ የህጉ አለማ ባለመሆኑ በዚህ ረገድ የቀረበውን የዓ/ህግ አስተያየት ፍርድ ቤቱ ሳይቀበለው አልፎታል፡፡  

እንዲሁም ተከሳሽ በጹሁፍ ባቀረቡት ቅጣት ማቅያ አስተያየት ላይ የቼኩ ዋጋ ያለው ሰነድ ሆኖ ለክፍያ የሚቀርብበት ጊዜ 

ያፈ በመሆኑ ቀላል ተብሎ እንዲያዝ የጠየቁ ቢሆንም ከፍርድ ቤቱ መዝገብ መረዳት የሚቻለው ተከሳሽ ቼኩን ልቀይርልሽ 

ብሎ ከግል ተበዳይ የወሰደው ባንክ ከማስመታቷ በፊት ጠይቃው መሆኑ ሲታይ ተከሳሽ በህግ ውጤት እንዳይኖረው 

በማድረግ ሰነዱን መቅደዱ ስለሚያመለክት በዚህ ረገድ የተከሳሽንም ክርክር ፍርድ ቤቱ ያልተቀበለው ሲሆን በህጉ መሰረት 

ፍርድ ቤቱ ደረጃውን ሲያወጣ ከአፈጻጸሙ ከገንዘቡ መጠን ከደረሰው ጉዳት እና ለክፍያ ሊቀርብ ከሚችልበት ጊዜ ሁኔታ 

ሲታይ መካከለኛ የሚለው ተይዞ በሚሰላው መካከለኛ አራት ዓመት ጽኑ እስራቱ በመነሻ ቅጣት ተይዟል፡፡ ይህም 

በመመሪያው መሰረት የሚያርፍበት በእርከን አስራ ስምንት ስር ይሆናል፡፡ የቅጣት ማክበጃ ምክንያትን በተመለከተ በዓ/ህግ 

በኩል ጠቅላላም ሆነ ልዩ የቅጣት ማክበጃ ምክንያት እና አስተያየት ያልቀረበ ሲሆን ተከሳሽንና ሌላውን አጥፊ ሊያስተምር 

የሚችል ቅጣት ይወሰን ብለው አመልክተዋል፡፡ ፍርድ ቤቱም ቅጣቱ ሊከብድ የሚችልበት ምክንያት/ማስረጃ አላገኘም፡፡ 

በሌላ በኩል የቅጣት ማቅለያ ምክንያትን በተመለከተ በተከሳሽ ስም የተመዘገበ የወንጀል ሪከርድ አለመቅረቡ ተከሳሽ ይህን 

ድርጊት እስከፈጸሙበት ቀን ድረስ የዘውትር ጠባያቸው መልካም እንደነበረ  የሚያስረዳ በመሆኑ በወንጀል ህግ ቁጥር 82/1/

ሀ የቅጣት ማቅለያ ምክንያት ተደርጎ ተይዟል፡፡ እንዲሁም ተከሳሽ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ስለመሆናቸው ከአራዳ ክፍለከተማ 

ወረዳ 4 አስዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ጽ/ቤት በቀን 17/06/2013 ዓ/ም የተጻፈ ማስረጃ፤ የጋብቻ የምስክር ወረቀት የልጆች 

ልደት የምስክር ወረቀት በማቅረብ ስላስረዱ ተከሳሽ ቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑ ከግምት ውስጥ በመክተት አንድ ልዩ የቅጣት 

ማቅለያ ሆኖ የተያዘላቸው ሆኗል፡፡ ከዚህ ባሻገር ተከሳሽ መልካም ስነ-ምግባር በጎ አድራት ተሳታፊ ስለመሆናቸው ከአፍሪካ 

ችልድረን ኤይድ አሶሴሽን ግንት 22 ቀን 2006 ዓ.ም የተሰጠ ማስረጃ፤ የምስጋና እና የተሳትፎ የምስክር ወረቀቶች በማቅረብ 

ስላስረዱ ተጨማሪ ቅጣት ማቅለያ የተያዘ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ተከሳሽ በልማት ስራዎች ላይ ተሳታፊ ስለመሆናቸው 

ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በስማቸው የተሰጠ ቦንድ ማቅረባቸው  ልዩ ቅጣት ማቅለያ ሆኖ ተመዝግላቸዋል፡፡ 

በተጨማሪም ተከሳሽ ታማሚ ሆነው በህክምና ላይ መሆናቸውን የሚያስረዳ ከዶክተር መርሻ ሲሳይ ብሩህ መካከለኛ 

ክሊኒክ፤ ማዮንግሳንግ ክርስቲያን ሜዲካል ሴንተር እና ከግሩም ሆስፒታል ማስረጃ ማቅረባቸው ሌላ ልዩ ቅጣት ማቅለያ ሆኖ 

ተይዟል፡፡ ሌላ ቅጣት ሊያቀል የሚችልበት በቂ ምክንያት በበቂ ማስረጃ ተደግፎ ስላልቀረበ በፍርድ ቤቱ አልተገኘለትም፡፡ 

በመሆኑም በተገኙት ምንም ቅጣት ማክበጃ እና አራት የቅጣት ማቅለያ ምክንያቶች መሰረት የተያዘው እርከን ወደ 

ዝቅተኛው እርከን ‹13› ስር እንዲያርፍ ሆኖ በፈቃደ ስልጣን ውስጥ በመሆን ተከሳሽን ከእንደዚህና መሰል አድራጎቱ 

ይታረም እና ለሌሎችም ማስተማሪያ ይሆን በዚህ ጉዳይ የታሰረው ካለ ታሳቢ ተደርጎ በሁለት  ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ 

እስራት እንዲቀጡ ተወስኗል፡፡   
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መግበያ 

ይህን ጽሁፍ እንዳዘጋጅ ምክንያት የሆነኝ በአንድ ወቅት ያገጠመኝ ጉዳይ ነው፡፡ ይህም ጉዳይ ከሳሽ ተከሳሽ የተከራየውን 

ቤት ለቆ እንዲወጣለቸው የሚጠይቅ ለፍርድ ቤቱ ያቀርባሉ፡፡ መጥሪያ የደረሰው ተከሳሽም ደግሞ በቤቱ ላይ ያወጣውን 

ወጪ ዘርዝሮ እንዲከፈለው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አቀረበ፡፡ ይህ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ከፍርድ ቤቱ የስረ ነገር ስልጣን 

በላይ በመሆኑ ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት (የፌድራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት) መዝገቡ ተላከ፡፡ ከወራት ቆይታ በኋላ ተከሳሽ 

የተከሳሽ ከሳሽነቱን ክስ ሊያንቀሳቅስ ባለመቻሉ ከሳሽ የጠየኩትን ዳኝነት ላገኝ አልቻልኩም ብለው በአቤቱታ መጡ፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች በፍርድ ቤት እንደሚያጋጥም በአንድ ስልጠና ላይ ሀሳብ ከሰጡ ተሳታፊዎች  መረዳት 

ችያለው፡፡ 

 የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በስነ ስረዓት ህጉ 

የፍትሀ ብሄር ስነስርዓት ህግ አንቀጽ 17/1 ስለተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ሲደነግግ  ከሳሹ ባቀረበው ክስ ተከሳሹ በበኩሉ 

የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ያቀረበ እንደሆነ የፍርድ ቤቱ ስልጣን የሚወሰነው አንደኛው አካል ያቀረበውን ከፍተኛ የሀብት 

ግምት መሰረት በማድረግ ነው … በማለት ያስቀምጣል፡፡ የፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁጥር 30/1 ላይ ይህንኑ ሃሳብ  ያጠናክርልናል፡፡ 

ከነዚህ ድንጋጌዎች መረዳት የሚቻለው ተከሳሽ  በተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ውስጥ ይዞት ያቀረበው የሀብት ግምት  ቀድሞ 

በከሳሽ ክስ ላይ ከቀረበው የሀብት ግምት ከፍ በማለቱ ምክንያት ጉዳዩ ከቀረበለት ፍርድ ቤት የስረ ነገር ስልጣን ከበለጠ  

ቀጣዩ የፍርድ ቤቱ የስረ ነገር ስልጣን የሚወስን በተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ላይ ተመስርቶ  መሆኑን ነው፡፡  

 የተከሳሽ ከሻስነት ክስ እና የዳኝነት ክፍያ 

አንድ ክስ በሚቀርብበት ጊዜ ተገቢውን ያዳኝነት ገንዘብ እስካለከፈለ ድርስ ተቀባይነት እንደማያገኝ የፍትሃ ብሄር ስነ 

ስረዓት ህጉ ቁጥር 213 ላይ በግልጽ ተደንግጎ ይገኛል፡፡  የዳኝነት ክፍያ በተከሳሽ መልስ ላይ ተካቶ በሚቀርብ የተከሳሽ 

ከሳሽነት ክስንም የሚያካት መሆኑን በዚሁ የስነ-ስርዓት  ህግ ክፍል ቁጥር 215/2/ ላይ ተቀምጧል፡፡ በመሆኑም አንድ 

የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ  በስነስርዓት ህጉ አግባብ በመዝግቡ ላይ እንዲካተት ከተፈለገ ተገቢው የዳኝነት ክፍያ መከፈል 

አለበት፡፡ 

 የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ እና የፍርድ ቤቶች ስልጣን 

የፍትሃ ብሄር ስነ ስረዓት ህጉ ቁጥር 17/3 ስንመለከት አንድ ተከሳሽ በመልሱ ላይ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ አካቶ ከሆነ 

የፍርድ ቤቱ ስልጣን የሚወሰነው አንደኛው ወገን ባቀረበው ከፍተኛ የሀብት ግምት መሰረት በማድረግ መሆኑን 

ያስቀምጣል፡፡ የፍትሃ ብሄር ስነ ስረዓት ህጉ ቁጥር 30 ይህንኑ ሀሳብ በማጠናከር “…ተከሳሹ በበኩሉ በከሳሹ ላይ 

የሚያቀርበው ክስ የሚታየው ዋናው ክስ ለመቀበል ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ነው፡፡ ይህንንም ክስ መቀበል የሚችለው 

ዋናውን ክስ መስማት የጀመረው ፍርድ ቤት በተጨማሪው ክስ ወይም በተከሳሹ ክስ ግምት ላይ ስልጣን ያለው እንደሆነ 

ነው፡፡”  በዚህም መሰረት አስቀድሞ በከሳሽ በቀረበው ክስ ጉዳዩን በያዘው ፍርድ ቤት የስረ ነገር ስልጣን ስር የነበረው 

ጉዳይ ተከሳሹ ባቀረበው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ከፍተኛ የሀብት ግምት ምክንያት ጉዳዩን የያዘውን የፍርድ ቤት ስልጣን 

ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው፡፡ በዚህ ረገድ የህጉ ሃሳብ ግልጽ ሲሆን ችግሮች እነዚህን እና መሰል ጉዳዮችን ፍርድ ቤቶች  

የተከሳሽ ከሳሽነት እና የስረ- ነገር ስልጣን፡-  

ህግ እና በተግባር የሚያጋጥሙ ችግሮች  

በረዳት ዳኛ ጌታሁን አያሌው 

ከህግ አምድ 

13 



ህጉን ከሚተረጉሙባቸው መንገዶች ጋር ተያይዘው የሚመጡ ናቸው፡፡ 

 የፍርድ ቤቶች አተረጓጎም 

በዚህ ረገድ ተመሳሳይ የሆነ የፍርድ ቤቶች አሰራር የሌለ ሲሆነ የተላያዩ ዳኞች የተለያየ ህግ አተረጓጎምን ተከትለው 

ይሄዳሉ፡፡ 

1. የቀረበው የተከሳሽ ከሳሽነትን ክስ ከስልጣኔ በላይ ነው በማለት ውድቅ በማድረግ የቀረበውን የከሳሽ ክስ 

እና ተከሳሽ መልስ ላይ ብቻ  መቀጠል፡፡ 

የመጀመሪያዎቹ ዳኞች የቀረበውን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ብቻ ስልጣን የለኝም በማለት በመዝጋት እና ጉዳዩን ስልጣን  

ላለው ፍርድ ቤት አቅርብ በማለት የቀረበውን የከሳሽ ክስ እና ለዚሁ የተሰጠውን መልስ ብቻ ማያቱን ይቀጥላሉ፡፡ ይህ 

አይነቱ አካሄድ በአንድ መዝገብ ተጠቃሎ ሊታይ የሚገባውን ጉዳይ በተላያዩ ፍርድ ቤቶች የተለያየ መዝግብ ተከፍቶ 

የፍርድ ቤቶችን የስራ ጫና ከማብዛቱ በተጨማሪ በባለጉዳችም ላይ መጉላላትን የሚያስከትል ሲሆን የፌ/ጠ/ፍ/ቤ ሰበር 

ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 83169 ላይ   “ተከሣሽ የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ ካቀረበ ፍርድ ቤት ከቀረቡለት ጉዳዮች በሥረ 

ነገር ስልጣኑ ሥር ያሉትን መርጦ የማየትና ክሱ ከስረ ነገር ስልጣን በላይ የሆኑትን ጉዳዮች ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት 

ይቅረብ በማለት የከሣሽ ክስና የተከሣሽ ተከሣሽነት ክስ ተነጣጥለው እንዲታዩ ትእዛዝ መስጠት አይችልም፡፡” በማለት 

አስገዳጅ የህግ ትርጉም ሰጥቶበታል፡፡ ሰበር ችሎቱ በዚሁ ፍርድ ሀተታ ላይ በዚህ መልኩ የመሄድን ጠቀሜታ ሲገልጽ “…

በየከሣሸ ክስና  የተከሣሽ ከሣሽነት ክስ በአንድ ላይ ተጠቃለው ጉዳዩን የመወሰን ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት መታየታቸው፣ 

የተከራከሪዎቹንና የፍርድ ቤቱን ጊዜና ወጭ የሚቆጥብና ትክክለኛ ፍትሕ ላይ ለመደረስ፣ ጠቀሜታ እንዳለው በመገንዘብ 

ነው፡፡” በማለት ይገልጻል  በመሆኑም ይህ አይነት አካሄድ ከህጉ መንፈስ የወጣ ነው፡፡ 

2. ፍርድ ቤቱ ስልጣን የለውም በማለት መዝግቡን ዘግቶ ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት መላክ 

በሌላ መልኩ በተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ውስጥ የቀረበው የሃብት ግምት ከፍርድ ቤቱ ስልጣን በላይ በሚሆንባቸው ጊዜ  

ፍርድ ቤቱ ስልጣን የለውም በማለት መዝገቡን መዝጋት ስልጣን ወዳለው ፍርድ ቤት መላክ የተለመደ አካሄድ ነው፡፡  

ይህ አይነት አካሄድ የፍትሃ ብሄር ስነ- ስረዓት ህግ ቁጥር 91/5 ላይ ከክስ ማሻሻል ጋር ተያይዞ የተደነገገውን ድንጋጌ 

ለዚህም በመውሰድ መዝገቡን ተያይዞ ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ሊላክ ይገባል ከሚል የሚመነጭ ነው፡፡ የፍትሀ ብሄር  

ስነ- ስረዓት ህግ ቁጥር 91/5 በመሰረታዊነት የተቀመጠው ከክስ ማሻሻል ጋር ተያይዞ የክሱ መሻሻል ጉዳዩ ከቀረበለት 

ፍርድ ቤት ስልጣን በላይ የሚያደርገው ከሆነ ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት እንደሚያስተላልፈው እና የተላለፈለት ፍርድ 

ቤትም የክሱን መስማት እንደሚቀጥል የሚደነግግ ሲሆን የህጉ መሰረታዊ እሳቤ ተከሳሽ በተከሳሽ ከሳሽነት ያቀረበውን 

ዳኝነት እንደሚከታተል ሙሉ እምነት ያሳደረ ነው፡፡  

በተግባር የሚታዩ እንዳንድ ችግሮች የሚነሱት ግን ተከሳሽ  የተከሳሽ ከሳሽነት ክሱን በርግጥም ፍትህ ለማግኘት ሳይሆን 

በከሳሽ ከቀረበበት ክስ ለማምለጥ ሲጠቀመው ነው፡፡ በዚህ አካሄድ ጉዳዩ ከቀረበበት ፍርድ ቤት የስረ ነገር ስልጣን በላይ 

በሆነ ዳኝነት የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ በማንሳት ጉዳዩን የያዘው ፍርድ ቤት ስልጣን የለኝም በማለት መዝገቡን እንዲዘጋው፤ 

ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት እንዲያስተላለፈው በማድረግ ቀጥሎ ላለው ሂደት ተባባሪ ባለመሆን ከፍትህ ለማምለጥ ጥረት 

ሲያደርጉ ይታያል፡፡  ይህንን የሚመልሰው ወሳኝ ጥያቄ በተከሳሽ ከሳሽነት የሀብት ግምት ምክንያት ስልጣን ወዳለው 

ፍርድ ቤት የተላከውን መዝገብ ማን ያንቀሳቅሰው? የሚለው ነው፡፡ 

 ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት መዝገቡን የማንቀሳቀስ መብት የማን ነው? 

ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው አንድ ክስ ተቀባይነት ኖሮት በመዝገብ ላይ እንዲካተት የዳኝነት ሊከፈል እንደሚገባው 

የስነ-ስርዓት ህጉ ቁጥር 215 ላይ በግልጽ ተቀምጧል፡፡አስቀድሞ  ስልጣን  ላለው ፍርድ ቤት  የቀረበው  ክስ በዚህ መልኩ  
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ተገቢው የዳኝነት ክፍያ ተከፍሎበት ለችሎት የሚቀርብ ሲሆን ተከሳሽ በተከሳሽ ከሳሽነት ይዞት የሚመጣውን ክስ ግን 

ጉዳዩ የቀረበለት ፍርድ ቤት በስልጣኑ ስር የሚወድቅ የሃብት ግምት ከሆነ ተገቢውን የዳኝነት እንዲከፍል ትዕዛዝ ይሰጣል፡፡ 

የቀረበው የሀብት ግምት ጉዳዩ ከቀረበለት ፍርድ ቤት ስልጣን በላይ ከሆነ ግን መዝገቡን ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት 

ይልከዋል፡፡ በዚህ ጊዜ የፍርድ ቤቱ ስልጣን የቀየረውን የሀብት ግምት ያቀረበው የተከሳሽ ከሳሽ ተገቢውን የዳኝነት ክፍያ 

ከፍሎ መዝገቡን ማንቀሳቀስ ይኖርበታል፡፡ ችግሩ ከቅን ልቦና ውጪ ከፍትህ ለማምለጥ የሚፈለግ የስር ፍርድ ቤት 

ተከሳሽ ጉዳዩን ለማንቀሳቀስ ፍቃደኛ አልሆን ሲል ነው፡፡ በዚህ ጊዜ በተለምዶ የስር ፍርድ ቤት ከሳሽ  ፍትህ የማግኘት 

መብቱ እንዳይጣበብ የተከሳሽ ከሳሽ መዝገቡን እንዲያንቀሳቅስ መጥሪያ ይላክለታል፡፡ ይህ ደግሞ በህጉ መንፈስ ውስጥ 

ሆነን ስንመለከተው ለመክሰስ ፍላጎት የሌለውን አካል ክስ እንዲያቀርብ ጥሪ ከማደረግ የማይተናነስ ተግባር ነው፡፡ ፍርድ 

ቤቱ የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ላይ ተመስርቶ የቀረበውን የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ውድቅ ማድረግን ጨምሮ  ምንም አይነት 

ውሳኔ ቢሰጠም የዳኝነት ባልተከፈለበት ጉዳይ ላይ ፍርድ ማሳረፍ ስለሚሆን ከህጉ መንፈስ ይቃረናል፡፡  

 መፍትሄው ምንድን ነው? 

ፍርድ ቤቶች በአሰራር ክፍተት ምክንያት ከፍትህ ለማምለጥ ለሚፈልጉ ሰዎች ከህጉ መንፈስ ሳይወጣ ቀዳዳውን 

የሚደፍን አሰራሮችን መዘርጋት አለባቸው፡፡ በተከሳሽ ከሳሽነት ጥያቄ አስታኮ የፍርድ ቤቱን ስልጣን ሚቀይር የሀብት 

ግምት በማንሳት እና የስር ፍርድ ቤቶች ስልጣን የለንም በማለት መዛግብት እንዲዘጉ ወይም ለሌላ ስልጣን ላለው ፍርድ 

ቤት እንዲላኩ በማድረግ እና ተገቢውን በመከወን ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት መዝገቡ እንዳይንቀሳቀስ በመለገም ፍትህን 

ፈልጎ የመጣ አካል እንዲጉላላ ተሰላችቶ እንዲተው ወይም ከተቻላ በፍርድ ቤቶች ቅብብሎሽ ጉዳዩ ፍትህ እንዳያገኝ 

የሚያደርጉ አካላት መሿለኪያ መዘጋት መቻል አለበት፡፡ 

ይህ አይነቱ የአሰራር ክፍተት የሚዘጋበት አንዱ መንገድ ዳኞች የትኛውም የተከሳሽ ከሳሽነት የቀረበን የዳኝነት ጥያቄ 

በሀብት ግምቱ ምክንያት ስልጣን የለንም ብለው ስልጣን ወዳለው ፍርድ ቤት ከማስተላለፋቸው በፊት ተገቢው ዳኝነት 

እንዲከፈል በማድረግ ነው፡፡ ይህ አይነቱ አካሄድ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት የመጀመሪያው የተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ከፍትህ 

ለማምለጥ ሆን ተብለው ከፍ ተደርገው የሚቀመጡ የሀብት ግምት በተወሰነ ሁኔታ ይቀንሰዋል፡፡ የተከሳሽ ካሳሽ ሆኖ 

የቀረበው አካል የዳኝነት ክፍሎ የሚቀርብ ከሆነ ለጉዳዩ ተገቢውን ክትትል እንዲያደርግ ያደርገዋል፡፡ ሌላው እና ዋናው 

ጥቅም በአንዱ ወገን አለመቅረብ ምክንያት በመዝገብ ላይ የሚሰጡ ውሳኔዎች በመዝገቡ ላይ ለማረፍ የህግ መሰረት 

እንዲኖር ያደርጋል፡፡ በፍትሃ ብሄር ስነ- ስርዓት ህጋችን ላይ ከተከራካሪ ወገኖች መካከል አንዳቸው በሚያቀርቡት ጊዜ 

መብታቸውን ከማለፍ ጅምሮ በሌሉበት ነገሩ እንዲቀጥል ሊያረጉ የሚችሉ የስነስርዓት ህግ አካሄዶች በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ 

ቁጥር 69-78 ድረስ ተዘርዝረው ይገኛሉ፡፡ ነገር ግን እነዚህን የህግ ክፍሎች ተፈጻሚ ለማደረግ ተከራካሪ ወገኖች ህጉ 

በሚፈቅደው አግባብ ወደመዝገቡ መግባት አለባቸው፡፡ የትኛውም በፍርድ ቤት የሚቀርብ ክስ ተገቢው የዳኝነት ክፍያ 

ካልተከፈለበት እንዲሁም በተከሳሽ ከሳሽነት የሚቀርቡ ክሶች በታሪፋቸው ልክ እስካልተከፈለበት ድረስ ተቀባይነት 

እንደማያገኙ ደግሞ የስነ-ስረዓት ህጋችን በግልጽ አስቀምጦታል፡፡ ይህ ከሆነ የዳኝነት ባልተከፈለበት ጉዳይ ላይ ዳኞች 

የሚያሳርፉት ውሳኔ አስቀድሞም እንዲቀርብ ተቀባይነት በሌለው ጉዳይ ላይ የሚያርፍ ውሳኔ ነው፡፡ ይህም በመሆኑ 

ተከሳሽ ከሳሽ አለመቅረብ ምክንያት ፍርድ ቤቱ ተገቢውን ውሳኔ እንዲያሳርፍ አስቀድሞ የዳኝነት መከፈል ይኖርበታል፡፡  

ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊያጋጥም የሚችለው ችግር  ጉዳዩን የያዘው ፍርድ ቤት ከተሰጠው የስረ ነገር ስልጣን በላይ የሆነ 

የዳኝነት ከፍያ ይቀበላል ወይስ የዳኝነት ክፍያው በሀብት ግምቱ መጠን ስልጣን ወዳለው ፍርድ ቤት ተከፍሎ እንዲመጣ 

ትእዛዝ ይሰጣል የሚለው ነው፡፡ በዚህ ረገድ ዞሮዞሮ የሚገባው ወደአንድ የመንግስት ካዝና እስከሆነ ድረስ እንደተቋም 

የአሰራር ስርዓት ማበጀት ያስፈልጋል፡፡ስለዚህ ጉዳዩ አስቀድሞ የቀረበለት ፍርድ ቤት በተከሳሽ ከሳሽነት ክስ ላይ በቀረበ 

የሀብት ግምት ምክንያት ስልጣን የለኝም ብሎ መዝገቡን ስልጣን ወዳለው ፍርድ ቤት ከመላኩ በፊት የዳኝነት ማስከፈሉ 

እንዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ይረዳል፡፡  

 ማሳሰቢያ ፡- በዚህ አምድ ላይ የሚቀርቡ ፅሁፎች የፃሀፊውን 

እይታ እንጂ የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት አቋምን አይገልፅም፡፡ 15 



የተከበሩ አቶ ታምሩ ወንድምአገኘሁ ትምህርታቸውን በሀገር  ውስጥ እና በውጭ ሀገር የተከታተሉ 

ሲሆን የመጀመሪያ የህግ ትምህርት በቀድሞው አፄ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ሕግ ትምህርት ቤት 

እንዲሁም ሁለተኛ የህግ ዲግሪያቸውን ደግሞ በእንግሊዝ ሀገር ከቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ (Victoria Uni-

versity of Manchester) ተቀብለዋል፡፡ በስራ አለም ደግሞ ከ1964 ዓ.ም ጀምሮ በሬጅስትራርነት፣ 

በከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ በመሆን እና በም/ፕሬዚዳንትነት እንዲሁም በልዩ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትነት 

ያገለገሉ ሲሆን በመቀጠልም በ1979 ዓ.ም የጠቅላይ ፍርድ ቤት በአዲስ መልክ ሲቋቋም የመጀመሪያው 

የፍርድ ቤቱ ም/ፕሬዚዳንት በመሆን አገልግለዋል፡፡ በአሁኑ ሰዓት በጥብቅና ስራ እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡  

ርትዕ፡- በቅድሚያ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ 

በመሆናዎ ከልብ እናመሰግናለን፡፡ እርስዎ በአፄ ኃይለ 

ስላሴ ዘመነ መንግስት ለበርካታ አመታት ዳኛ በመሆን 

እንዲሁም በደርግ መንግስት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ም/

ፕሬዝዳንት በመሆን ማገልገሎዎ ይታወቃል፡፡ ከዚያ 

በኋላም በህግ ዘርፍ በርካታ ተግባራትን አከናውነዋል፡፡ 

በእነዚህ የተለያዩ ዘመናት የዳኞች አሿሿም ምን 

ይመስል እንደነበር ቢያጫውቱን፡፡ 

አቶ ታምሩ፡- በ1965 ዓ.ም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ  

በከፍተኛ ፍ/ቤት ዳኝነት ከተሸሙት መካከል አንዱ ነኝ፡፡ 

የንጉሱ መንግስት የዘለቀው እስከ 1966 መጨረሻ ብቻ 

ነበር፡፡ ከ1967-1983 የቀጠለው ደግሞ የደርግ ሥርዓት 

ነበር፡፡ የደርግ ስርዓት በዳኝነት ሹመት ረገድ ከንጉሡ 

ዘመን የተለየ አካሄድ አልነበረውም፡፡ ሆኖም ደርግ 

ተቃዋሚዎቹን ይዳኝ የነበረው በህግ ሳይሆን በኃይል 

ሲያስፈልግም በጥይት ስለነበር  በፍርድ  አካሄድ  

ጣልቃ  መግባትም   ሆነ   የተሿዋሚ ዳኞችን  ማንነት  
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እንግዳችን 



መከታተል አላስፈለገውም፡፡ ስለዚህ የዳኝነቱን 

አስተዳደርም ሆነ ዳኞቹን የተተው እንደነበር ነው፡፡ 

የዳኝነቱ አስተዳደር በዛን ወቅት የፍርድ ሚኒስቴር 

ተብሎ በሚጠራው ስር ሆኖ የተለየ ክፍል ተለይቶለት 

ሲካሄድ ከቆየ በኋላ በህግ ሙያ የሰለጠኑ ከፍተኛ 

ኃላፊዎች ተመድበው የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ የሚባል 

በሚኒስትሩ ሰብሳቢነት፤ በጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ፕሬዚዳንት ም/ሰብሳቢነት፤ የከፍተኛው ፍርድ ቤት 

ፕሬዚዴንት፤ ጠቅላይ ዐቃቤ ህጉ፤ የህግ ት/ቤት ዲን እና 

ሌሎችም አባል የነበሩበት ኮሚቴ ተቋቁሞ የዳኞችን 

ሹመት እና አስተዳደር ይከታተል ነበር፡፡ 

ርትዕ፡- ዳኞች ምን አይነት ባህሪያት ሊኖራቸው 

ይገባል? እርስዎ በዳኝነት ለበርካታ አመታት ያገለገሉ 

በመሆኑ ከዚህ ቀደም የነበረው የዳኞች ባህሪ እና በአሁኑ 

ሰዓት የሚታዩ የዳኞች ባህሪ የሰፋ ልዩነት አለ ብለው 

ያምናሉ? ካለስ  ልዩነቱ አውንታዊ ወይስ አሉታዊ ነው? 

አቶ ታምሩ፡- ዳኝነት ከፍተኛ ኃላፊነት ነው፡፡ 

አባቶቻችንም ይህን ኃላፊነት ስለተገነዘቡት ከፍተኛ 

ከበሬታ ይሰጡት ነበር፡፡ በመሆኑም ዳኛን ምን ወጣት 

ቢሆን አንቱ እንጂ አንተ አይሉትም፡፡ ልክ እንደ ቄስ 

ወይም መነኩሴ ማለት ነው፡፡ የ1948 ህገ-መንግስት 

ከመውጣቱ በፊት ዳኛ የሚፈርደው በህግ መሰረት 

ሳይሆን ከሞላ ጎደል "በአስተያየት ይፈረዳል፤ በአያያዝ 

ይቀዳዳል" የሚለውን ብሂል ተከትሎ ስለነበር ፍርድ 

ወይም የፍርድ ሃሳብ ከማቅረብ በፊት "ብፈርድ 

ይፍረድብኝ፤ ባዳላ ያዳላብኝ" በማለት በራስ ላይ ፈርዶ 

ስሜትን ክዶ ነበር፡፡ ህጎች እየበዙ ሲሄዱ በተለይም 

በተሻሻለው ህገ-መንግሥት ዳኞች የፍርድ ሥራን 

በሚሰሩበት ጊዜ ከሕግ በቀር በሌላ ስልጣን አይመሩም 

የሚለው ህግ ከወጣ በኋላ በየፍርድ ቤቶቹ በህግ 

መሰረት የመፍረድ ሂደት መሰረት እየያዘ መጣ፡፡  

የዳንነት ዓላማው አለመግባባትን በመፍታት ሰላማዊ 

ኑሮን ማስቀጠል ነው፡፡ ዳኞች ይህን ግዴታ እንዲወጡ 

አድሎን፣ ጉቦን እንዳያስኬዱ የህብረተሰቡ ትዝብት እና 

ተጽዕኖ ይጫናቸዋል፡፡ በዚያ ሂደት የተገኙ ልምዶች እና 

ጠቃሚ ግንዛቤዎች ተሰብስበው በመመሪያነት 

እንዲደራጁ መደረጉ አስፈላጊ ቢሆንም አልተደረገም፡፡ 

ስለዚህ ጅረቱ ይፈሳል እኛም እንሻገራለን፡፡ 

ያሰቀመጥነው ጥሪት የለም፤ የተጀመረ ነገር ግን ሊኖር 

ይችላል፤ ይቀጥል እላለሁ፡፡ አንድ ዋና ነገር ግን በዚህም 

እንደ ሌሎች ዘርፎች ሁሉ አገራችን ከትውልድ ወደ 

ትውልድ የሚሽጋር ተቋም (Institution) ግንባታ 

መሸጋገር ያስፈልጋታል፡፡ በዚህ ረገድ ትኩረት ተሰቶት 

ሊሰራ ይገባዋል ብዬ አምናለሁ፡፡ የዳኝነት የሙያ 

ሥልጠና (professional training) ጉዳይ ነው፡፡ 

ርትዕ፡- የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዲሱ አመራር ከመጣ 

በኋላ የታዩ አውንታዊ ለውጦች ምን ይመስላሉ? 

እንደፌደራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት የታዩ ለውጦችንስ 

እንዴት ይገልፁታል? 

አቶ ታምሩ፡- ለውጦቹን ለይቼ አላጠናኋቸውም፡፡ 

ለዚህ ይቅርታ እጠይቃለሁ፡፡ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ 

ፍ/ቤትን የሥረ ነገር ሥልጣን ማስፋት ለስራ ክፍፍል፤ 

ለባለጉዳይ ቅርበትም የተሻለ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን 

ከዳኛ ቅልጥፍና እና ችሎታ ጋር ተገናዝቦ መታየት 

ይኖርበታል፡፡ እንደታየም እገምታለሁ፡፡ በእኛ አገር ዳኛ 

ተጨማሪ ሸክምም አለበት፡፡ ለምሳሌ በፈረንሳይ አገር 

ለንግድ ጉዳይ የተለየ የሥነ-ሥርዓት ህግ ብቻ ሳይሆን 

ችሎትም አለ፡፡ ለወንጀልም ሆነ ለሌሎች ጉዳዮችም 

እንደዚሁ የተለዩ ችሎቶች አሉ፡፡ እነዚህ ዳኞች 

ለየመስካቸው ካላቸው የህግ ክህሎት በተጨማሪ 

ለተመደቡበት ሥራ ተጨማሪ ልዩ ዝግጅት ያደርጋሉ፡፡ 

እነዚህ ሁሉ ከግንዛቤ ገብተዋል ብዬ አስባለሁ፡፡ 

ርትዕ፡- የዳኝነቱ አካል ከሌሎች የተለያዩ የህግ 

ማህበራት ጋር ያለው ቅንጅታዊ አሰራር ምን መምሰል 

አለበት ብለው ያምናሉ? ይህ ቅንጅታዊ አሰራር የፍርድ 

ቤቶችን የዳኝነት ነፃነትን እንዳይጣረስ ምን መደረግ 

አለበት? 

አቶ ታምሩ፡- የዳኝነቱ ዘርፍ ከህግ ማህበራት እና መሰል 

ተቋማት ጋር ያለው ግንኙነት የተዘነጋ እና ያልታየ 

ይመስለኛል፡፡ የዳኝነቱ ዘርፍ ከሶስቱ የመንግስት አካላት 

አንዱ ይሁን እንጂ በአገሪቱ ሰራዊትም ሆነ በጀት ላይ 

ሥልጣን ስለሌለው በአቅም ደረጃ ከሁሉም ደካማ ነው፡፡ 

ይህንኑ አንድ ሃሚልቶን የተባለው የአሜሪካ 

ፕሬዝዳንት...."the judiciary is the weakest of the 

three branches because it had no influence 

over either the sword or the purse….it may 

truly be said to have neither force nor will but 

merely judgment." በማለት ገልፀውታል፡፡ ጉልበቱ 

ስሙ እና የሞራል ክብሩ  ነው፡፡  ይህንንም የሚያገኘው  

በሚሰጠው ትክክለኛ እና አገር ገንቢ ፍርዱ ነው፡፡ 

ይህንንም የሚያስከብሩለት እና የሚጠብቁለት 

ህብረተሰቡ እና አጋር ድርጅቶቹ ናቸው፡፡ ይህንንም  
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መቀራረብ ያለባቸው በዚህ ምክንያት ብቻ አይደለም፡፡ 

ፍርድ ቤቶች በህዝብ ሀብትም ሆነ ነፃነት ላይ በህግ 

መሰረት ለመፍረድ ስልጣን ያላቸውን ያህል እነዚህ 

ተቋማት ናቸው ህዝቡን ወክለው ፍርድ ቤት 

የሚቀርቡት፡፡ ተያያዥም ተደጋጋፊም ናቸው፡፡ ደካማ 

የጥብቅና ስርዓት ባለበት የተዋጣ ዲሞክራሲያዊ 

ሰርዓት ወይም የተሳለጠ ፍትህ አይኖርም፡፡ ሁለቱም 

ለፍትህ የተሰማሩት በየዘርፋቸው መሐላ ፈጽመው 

ነው፡፡ በሌላው አገር ጉዞው ከጥብቅና ወደ ዳኝነት ነው 

እንጅ የኋሊት አይደለም፡፡ 

ርትዕ፡- የፌደራል ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ነፃነትን 

ለማረጋገጥ እና የህዝብን አመኔታ ለማትረፍ 

ሊያተኩሩባቸው ይገባል የሚሏቸው ማሻሻያዎች 

ምንድን ናቸው? 

አቶ ታምሩ፡- የዳኝነት መሰረቱ የሙያ ብቃት እና በራስ 

መተማመን ነው፡፡ እነዚህ ከሌሉ የዳኝነት ነፃነትን 

ለማረጋገጥ የህግ ብዛት እና ጥራት የሚጨምሩት ብዙ 

ነገር የለም፡፡ ለእነዚህም ተቋማዊ መሰረት መገንባት 

ይገባል፡፡ ሲወርድ ሲዋረድ የመጡ ትምህርት ሰጭ 

ፍርዶች እና ልምዶች እየተሰበሰቡ መቀመጥ 

ይገባቸዋል፡፡ ዳኞቻችን ከሌሎች አገሮች ዳኞች ጋር 

ልምድ መለዋወጥ አለባቸው፡፡ በህግ ብቻ ሳይሆን 

በተዛማጅ መስኮች በማንበብ ክህሎት ማሳደግ፣ ግንዛቤ 

ማስፋት፣ በተወሰነ ጊዜ የግንዛቤ ማስፋፊያ ስብሰባዎች 

ማካሄድ ይጠቅማል፡፡ በዚህ መንገድ ኃላፊትን 

መገንዘብ፤ የእውቀት ስንቅ መገንባት፤ ወቅታዊ 

ሁኔታዎችን በብቃት መገንዘብ እና በራስ ለመተማመን 

አቅም ይፈጥርልናል፡፡ 

ርትዕ፡- ከዳኞች የዲሲፕሊን ችግር ጋር በተያያዘ ያሉ 

ጉዳዮች ከዚህ ቀደም እንዴት ነበር ይስተናገዱ የነበሩት? 

የዲሲፕሊን ችግር ባለባቸው ዳኞች ላይ የተወሰኑ 

ውሳኔዎች ምን ይመስላሉ?   

አቶ ታምሩ፡- የዳኞች የዲሲፕሊን ጉዳይ የዳኞች 

አስተዳደር ጉባዔ ከመቋቋሙ በፊት የግለሰብ ስልጣን 

ነበር፡፡ ግለሰቡ ከየክልሉ ገዥ እስከ ፍርድ ሚኒስትሩ 

ይሰፋል፡፡ የዳኞች አስተዳደር ጉባዔ ከተቋቋመ በኋላ 

ሥልጣኑ የኮሚቴ ሆነ፡፡ በዚህም ምክንያት የአንድ ሰው 

ውሳኔ ከአንድ በላይ አባል ባለው ውሳኔ ተተካ፡፡ መሻሻል 

ቢሆንም ከሚኒስቴሩ ክንድ ውጭ ግን አልነበረም፡፡ 

እኔም በጥቂት ስብሰባዎች ላይ ተገኝቼ ስለነበር በርካታ 

ውሳኔዎች እንደነበሩ አስታውሳለሁ፡፡ ውሳኔዎቹ 

ከማስጠንቀቂያ ጀምሮ እስከ ስንብት ይሰፋሉ፡፡  

ርትዕ፡- በቀጣይ በፌደራል ፍርድ ቤቶች ትኩረት 

ተሰቶባቸው ሊሰሩ የሚገባቸው ጉዳዮች ምንድናቸው? 

እነዚህን የትኩረት አቅጣጫዎች ለማሳካት የሚያስችሉ 

መንገዶችስ ምንድን ናቸው ብለው ያስባሉ? 

አቶ ታምሩ፡- የፌደራል ፍ/ቤቶች የወደፊት የትኩረት 

አቅጣጫዎች ጥናትም ዝግጅትም የሚጠይቁ አሳሳቢ 

ጉዳዮች ናቸው፡፡ እነዚህ እንደአንድ ትሁት ዜጋ እና 

የመስኩ አገልጋይ በቀጥታ ቢመለከቱኝም ከስምሪት 

መስኬ ራቅ ያሉ ስለሆኑ ገባ ብዬ አላየኋቸውም፡፡ ዋናው  
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ነገር በዚህ አዲስ ስርዓት ሁላችንም ጀማሪዎችም 

ተማሪዎችም መሆናችን መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ ችግሩን 

የሚያከብደው ለአንዱ ሰርዓት ሁለት ትርጉም ሰጥተን 

ስንጓተት ያሳለፍነው ጊዜ ይመስለኛል፡፡ ያንን ብዥታ 

ለማስተካከል የተጀመረው ጥረት ሰምሮ አቅጣጫ 

እየተቀየሰ ነው፡፡ ፌደራላዊ ተቋሞችን ፍርድ ቤቶችን 

ጨምሮ በተለይም የሰበር ስርዓታችንን የተሳለጠ እና 

የተዋጣ ለማደረግ በመስኩ የቆየ እና የዳበረ ልምድ 

ካላቸው አገሮች እና ስርዓቶች ጋር በማቀራረብ ልምድ 

በሚጠቅመን ልክ መቅሰም የሚስፈልግ ይመስለኛል፡፡ 

በተጨማሪም ስለዳኞች ስልጠና (Internship, judicial 

commission) ልንቀስማቸው እና ልናዳብራቸው 

የሚገቡ ጠቃሚ ስርዓቶች ይታዩኛል፡፡ በዚህ እና 

በተመሳሳይ መስኮች ሰፊ ጥናት ተደርገጓል ብዬ 

አምናለሁ፡፡ 

ርትዕ፡- የፍርድ ቤት ሰራተኞች ሊኖራቸው የሚገቡ 

ባህርያት ምን ይመስላሉ? በአሁኑ ሰዓት የፍርድ ቤት 

ሰራተኞች ላይ የሚታዩ ችግሮችስ ምንድናቸው ብለው 

ያምናሉ? 

አቶ ታምሩ፡- እኔ ብሄራዊ አገልግሎት አዲስ አበባ 

ከፍተኛ ፍ/ቤት ስመደብ ስራዬን ያከናወንኩት 

ሬጂስትራር ሆኜ ነበር፡፡ ከሰራተኞቹ ጋር በጣም ቅርብ 

ነበርን፡፡ ዳኛ ስሆን ሬጅስትራርነቱ ቀርቷል፡፡ የፍርድ ቤት 

ሰራተኞች ይታዩ የነበሩት እንደማንኛውም የመንግሰት 

ሰራተኞች ነው፡፡ ደመወዛቸውም፤ አስተዳደራቸውም፤ 

ቅጥራቸውም እንደዚሁ፡፡ የልዩ ፍርድ ቤት ተጠሪ እና 

ሰብሳቢ ዳኛ ስሆን ግን ለወቅቱ ጠቅላይ ፐርሶናል 

ኮሚሽነር አስረድቼ ማስተካከያዎች ለፍ/ቤቱ ሰራተኞች 

አስፈቅጄ ነበር፡፡ የፍርድ ቤት አስተዳደር ሰራተኞች 

ተጨማሪ ሙያ እና ኃላፊነት አለባቸው፡፡ ብዙ ምስጢር 

እና ሰነድ በእጃቸው ይገባል፡፡ እነዚህን እና ሌሎችንም 

ባገናዘበ ሁኔታ የተስተካከለ ክፍያ እና አስተዳደር 

ሊዘጋጅላቸው ይገባል፡፡ 

ርትዕ፡- የተከበሩ አቶ ታምሩ ፍርድ ቤቶቻችን ወደፊት 

የት ደረጃ ደርሰው ማየት ይፈልጋሉ?  

አቶ ታምሩ፡- ፍርድ ቤቶቻችን የሚወቀሱት ተገማችም 

ተደራሽም አይደሉም እየተባሉ ነው፡፡ በዚህም የተነሳ 

በ1953 ዓ.ም የወጡት አበይት ህጎቻችን አንቀጾች 

ዛሬም እንደ አዲስ እየተተረጎሙ ናቸው፡፡ የፌደራል 

ጠቅላይ ፍ/ቤት በአዋጅ ቁ. 454/97 አንቀጽ 4 መሰረት 

ፍርዱ የትርጉም አስገዳጅነት (precedent Setting 

force) ተወስኗል፡፡ በልምድ ማነስም ይሁን ውሳኔው 

በወቅቱ እና በብዛት አለመሰራጨት ተደራሽነቱ ውስን 

ነው፡፡ ስለዚህ ስለ ህግ ትርጉም በእርግጠኛነት ለመናገር 

ፍርድ ቤቶቻችን ይህን ችግር ቀርፈውት የህጋችንን 

የተገማችነት ጉድለት ታሪክ አድርገውት ማየትን 

እናፍቃለሁ፡፡ 

ርትዕ፡- በመጨረሻም ለፌደራል መጀመሪያ ደረጃ 

ፍርድ ቤት ክቡራን ዳኞች እና የአስተዳደር ሠራተኞች 

የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለ በአክብሮት 

እንጠይቆታለን፡፡ 

አቶ ታምሩ፡- ዳኛ ደረጃ ይኑረው እንጅ ሙያው ስልጣኑ  

እና ክብሩ የዳኛ ነው፡፡ ዳኛ በዳኝነቱ አለቃ የለውም፡፡ 

የበላይ ሊኖረው ይችላል፡፡ በአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 

ዘጠኙ ዳኞች ሲቆሙ ሰብሳቢው የሚባለው PRINUS 

INTER PARESE ነው፡፡ ይህም "the first among 

equals" ማለት ነው፡፡ ይህንኑ ስያሜ አፈ ንጉሥ ተሾመ 

ሊቀ ፈታህያን ተርጉመውት እንደነበርም 

አስታውሳለሁ፡፡ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የፍርዱ 

ስርዓት መግቢያ በር ነው፡፡ አብዛኛው ፍትህ ፈላጊ 

የሚመጣው ወይም የሚያልፈው በዚያ ነው፡፡ ጉዳዮች 

እዚያ ሊያልቁም በዚያ ሊያልፉም ይችላሉ፡፡ ባለጉዳይ 

ይዞ የሚመጣው ጉዳዩን ብቻ ሳይሆን ችግሩን፣ ብሶቱን 

እልኩን፣ አልፎ አልፎም ተንኮሉን ጭምር ነው፡፡ ስለዚህ 

ለሁሉም ሆደ ሰፊ ሆኖ አገልግሎቱን መስጠት ግዴታ 

ነው፡፡ አንዳንዴም ትንሽ ነገር ይዞ እልክ ተጋብቶ 

የሚመጣም አለ፡፡ እዚህ ላይ በከፍተኛ እና በጠቅላይ ፍ/

ቤቶች አለቃዬ የነበሩት ክቡር አቶ አሰፋ ሊበን 

የከፍተኛው ፍ/ቤት ሬጅስተራር ሆነው ሲሰሩ 

ስላጋጠማት የነገሩኝ ትዝ ይለኛል፡፡ "አንድ ከሰሜን ሸዋ 

አካባቢ የመጡ ባለጉዳይ ይግባኝ ለማስከፈት ሰነዶቹን 

ያቀርብላቸዋል፡፡ ሲያዩት ለዳኝነት የሚከፈለው ገንዘብ 

0.50 ሳንቲም ሆኖ ያገኙታል፡፡ ከዚያ ድርስ አገር ቆርጦ 

ለመምጣት እና ለስንቅ ጭምር የወጣውን አሰላስለው 

አሁን ለዚህ ትንሽ ነገር እዚህ ድረስ መጓዝ ይህን ሁሉ 

ማውጣት ምን አስፈለገ? እዚያው በእርቅ ለምን 

አልጨረሳችሁትም? እናንተ አማሮች ጭቅጭቅ 

ትወዳላችሁ፡፡ ነገር ታከራላችሁ ስላቸው፤ ባለጉዳዩ ቀና 

ብለው አይተውኝ ሰሙ ጌታዬ አሉ እና ትንኝም ለሆዱዋ 

ዝሆንም ለሆዱ ውሀ ለመጠጣት ወደ ወንዝ ወረዱ 

ብለው ወጥተው ሄዱ፡፡" ስለዚህ ጉዳዩን ለባለጉዳዩ 

እንተውለት፡፡ እኛ በሃላፊነታችን መጠን እንርዳው፡፡ 

ሌላው የእሱ ይሁን እላለሁ፡፡ አመሰግናለሁ፡፡ 
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እንግዳችን 



ፍርድ ቤታችን ሲቃኝ 

በዛሬው "በፍርድ ቤታችን ሲቃኝ" ዐምድ የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት  የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬትን 

ልናስቃኛችሁ ወደናል፡፡ መልካም ንባብ!!! 

  

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት  

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት በስሩ ሶስት ቡድኖች የያዘ ነው፡፡ እነዚህም 

የዳታ ቤዝ ቡድን፣ የኔትወርክ አስተዳደር ቡድን እና የኮምፒውተር ጥገና ቡድን ናቸው፡፡ በእነዚህ ቡድኖች አማካኝነት 

ደይሬክቶሬቱ የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናሉ፡፡ በዋናነት በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ዋና መስሪያ ቤት እና በምድብ ችሎቶች 

በስራ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ሲስተሞችን ማስተዳደር፣ በትክክል መስራታቸው መከታተል እና ቴክኒካል ብልሽት 

ሲያጋጥማቸው የጥገና ስራዎችን ይሰራል፡፡ ፍርድ ቤቱ የሚጠቀምባቸውን ሲስተሞች ለመዘርዘር ያህል 

የሲሲኤምኤስ ዳታቤዝ (Court Case Management System (CCMS))፣ አጭር የጽሁፍ አገልግሎት (Short 

Message Service (SMS))፣ የዕለት ቀጠሮ ማሳያ ሲስተም (Daily Court List Display System)፣ የተች 

እስክሪን ሲስተም (Touch Screen System)፣ ራንደም ኬዝ አሳይንመት ሲስተም (Random Case Assign-

ment System)፣ ዘመናዊ የሬጅስትራር ወረፋ ስርዓት (Registrar Queue Management System) እና 

የሰው ሃብት መረጃ ስርዓት (Human Resource Management System ይገኙበታል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ዳይሬክቶሬቱ የዋና መስሪያ ቤት የዳታ እና ኢንተርኔት ኔትወርክ መሰረተ-ልማት መዘርጋት/

ማዘርጋት፣ የማሻሽያ ስራዎች መስራት፣ የዋና መስሪያ ቤት የኔትወርክ መሰረተ-ልማት የሚያስተዳድር ሲሆን 

በትክክል መስራታቸው መከታተል እና ብልሽት ሲያጋጥምባቸው የጥገና ስራዎችን መስራት፣ ከአቅም በላይ 

በሚሆንበት ጊዜ ከሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች/ተቋማት በመነጋገር አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ የማስጠገን 

ስራዎችን ያከናውናል፡፡ የምድብ ችሎቶች የኔትወርክ መሰረተ-ልማት መዘርጋት/ማዘርጋት፣ በምድብ ችሎቶች 

ከሚገኙ የኔትወርክ ባለሞያዎች በመተባበር የማሻሽያ ስራዎች ያከናውናል፡፡ የምድብ ችሎቶች የኔትወርክ መሰረተ-

ልማት በትክክል መስራታቸው መከታተል እና ብልሽት አጋጥሞ በምድብ ችሎት ከሚገኙ የኔትወርክ ባለሞያዎች 

አቅም በላይ ሲሆን የጥገና ስራዎች ይሰራሉ፡፡ የደረሰው ብልሽት ዳይሬክቶሬቱ ማስተካከል የማይችል በሚሆንበት 

ወቅት ከሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች/ተቋማት በመነጋገር እና ክትትል በማድረግ የሚያስጠግን ይሆናል፡፡ 

20 



ሌላው በዳይሬክቶሬቱ በስፋት እየተሰራ የሚገኘው የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በአንድ ኔትወርክ ለማስተሳሰር 

በተጀመረው ፕሮጀክት ተግባራዊ እንዲሆን ድጋፍ እና ክትትል የማድረግ ስራ ነው፡፡ የኢንፎርሜሽን ኮሚውኒኬሽን 

ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት በመደበኛነት ከሚያከናውናቸው ተግባራት መካከል በዋና መስሪያ ቤት የሚገኙ የአይሲቲ 

የቢሮ ዕቃዎች ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች፣ ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች፣ ፕሪንተሮች፣ ፎቶኮፒ ማሽኖች፣ እስካነሮች እና 

መሰል የአይሲቲ ዕቃዎች በትክክል መስራታቸው ክትትል ማድረግ፣ ብልሽት ሲያጋጥም መጠገን፣ በምድብ ችሎቶች 

የሚገኙ የአይሲቲ የቢሮ ዕቃዎች ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች፣ ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች፣ ፕሪንተሮች፣ ፎቶኮፒ 

ማሽኖች፣እስካነሮች ብልሽት ሲያጋጥምና ምድብ ችሎቶች ጋር ካሉት የአይሲቲ ባለሞያዎች አቅም በላይ በሚሆንበት 

ወቅት የመጠገን ስራ መስራት እንዲሁም በዋና መስሪያ ቤትና ምድብ ችሎቶች በተለያዩ የአይሲቲ የቢሮ ዕቃዎች 

አጠቃቀምና አያያዝ ምክር (Orientation) መስጠት እና የቅድመ ብልሽት ጥገና (Preventive Maintenance) 

ስራዎች መስራት ይገኙበታል፡፡ 

ከችሎት ስራ ጋር በተገናኘ የችሎት ድምጽ መቅረጫ ማሽን አገጣጠምና አጠቃቀም ስልጠና መስጠት፣ ድጋፍና 

ክትትል ማድረግ፣ ብልሽት ሲያጋጥም የጥገና ስራዎች መስራት እና በትራንስክሪፕሽን ሶፍትዌር አጫጫን እና 

አጠቃቀም ዙሪያ ስልጠና መስጠት፣ ብልሽት ሲያጋጥም የመጠገን ስራዎችን የሚያከናውን የፍርድ ቤቱ አንድ የስራ 

ክፍል ነው፡፡ በተጨማሪም ለረጅም ዓመታት አገልግሎት የሰጡ ተጠግነው መስራት የማይችሉ የአይሲቲ ዕቃዎች 

በመለየት ከሚመለከታቸው የንብረት ክፍል ሰራተኞች ጋር በመተባበር የማስወገድ ስራ ይሰራል፡፡ ለዋና መስሪያ ቤት 

እና ለሁሉም የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ምድብ ችሎቶች አገልግሎት የሚውሉ የአይሲቲ የቢሮ ዕቃዎች 

መስፈርት በማዘጋጀት እና ዕቃዎቹ ሲቀርቡ በመስፈረት መሰረት መቅረባቸው የማረጋገጥ ስራ ይሰራል፡፡ 

የፍርድ ቤቱን አሰራር ከመለወጥ እና ከማሳደግ አንፃር የተለያዩ አሰራሮች ወደ ሲስተም እንዲቀየሩ የተለያዩ ሶፍትዌር 

የማልማት ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ በተጨማሪም ሌሎች ሲስተሞችም እንዲለሙ ጥናት በማጥናት ለበላይ አመራሩ 

በማቅረብ ረገድ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል፡፡ በፍርድ ቤቱ በውስጥ አቅም የለሙ ሲስተሞች ስራ ላይ እንዲውሉ 

ድጋፍና ክትትል የማድረግ ስራ ሰርቷል፡፡ እንዲሁም በሌሎች ተቋማት ከተተገበሩ ምርጥ ተሞክሮዎችን በመለየት እና 

በመቀመር ተግባራዊ እንዲሆኑ ጥናት በማካሄድ ተግባራዊ እንዲሆኑ ጥረቶች በማድረግ ላይ የሚገኝ የፍርድ 

ቤታችን አንዱ ዳይሬክቶሬት ነው፡፡ 
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የራያ አላማጣ ማህበረሰብ አንድ ግጭት ሲከሰት ወደ ተለያዩ አካላት በመሄድ የተከሰተው ጠብ ይፈታል፡፡ በአካባቢው 

ማህበረሰብ እምነት ሰዎች ተጋጭተው፣ በቂም በቀል መቀጠል ወይም ውሎ ማደር ነውር ነው። ጠቡ እንደከሰተ እንደየግጭቱ 

ዓይነት የአገር ሽማግሌዎች አይተው እንዲዳኛቸው ይደረጋል፡፡ የአካባቢው ዋና የግጭት ማብረጃዎች ተቋማት አቦገረብና 

ድባርተ ቢሆኑም፣ ቀላል ግጭቶች ከሆኑ፣ በአቦገረብ አባልነት የሌሉ ታላላቅ አባቶች እና የተጣሉት ሰዎች የቅርብ ጓደኞች 

የሆኑት ጠቡን የማብረድ ድርሻ አላቸው፡፡ 

ትልቅ ሰው ወደአለበት ቤት መሄድ 

በአሁኑ ጊዜ እየተዳከመ ቢሄድም፣ ባለፉት ጊዜያት ገዳይ ወይም ማንኛውም ጥፋት የፈፀመ ሰው መጀመሪያ ትልቅ ሰው 

ወዳለበት ቤት ነበር የሚሄደው፡፡ የአካባቢው ሽማግሌዎች በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ እምነት የተጣለባቸው ናቸው፡፡ 

የተበዳይ ወገኖች የሽማግሌዎቹን ምክርና ተግሳፅ የሻሩ እንደሆነ በአካባቢው በማህበረሰብ ይናቃሉ፤ ህዝቡ "ሽማግሌዎችን 

የማያከብሩ" በማለት ይሳለቅባቸዋል፡፡ በአካባቢው እምነት መሰረት ዕርቅ ከእግዚአብሔር ጋር ይያያዛል፡፡ አብሮህ ከሚኖር 

ሰው አለመታረቅ እግዚአብሐርን እንደማስቀየም ይቆጠራል። ከዚህም የተነሳ ህዝቡ ይቅር ባይና ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው 

ነው ማለት ይቻላል፡፡ ጥፋተኛ የሆነው ግለሰብ በአካባቢው ካለው ትልቅ ሰው ቤት ይደበቃል፡፡ እሱ ብቻ ስለተደበቀ ግን 

ብቀላው አይቀርም፡፡ የጥፋተኛው የቅርብ ዘመድ የሆኑት ከተበዳይ ወገኖች ዓይን ራቅ ማለት አለባቸው፡፡ ጥፋተኛው 

በህይወቱ ላይ ከሰጋ እና የመኖሩ ጉዳይ ካጠራጠረው ደግሞ በአካባቢው ካሉት ሽማግሌዎች ቤት ከመደበቅ ይልቅ ራቅ 

ወዳለው አካባቢ ሊሸሽ ይችላል፡፡ ጥፋተኛው መሽሹ ሲሰማ፣ የአካባቢው ሽማግሌዎች ከእቦገረብ በመመካከር የፖሊስ አካላት 

እና የተወሰኑት አቦገረብ እንዲያፈላልጉት ይደረጋል፡፡ ጥፋተኛው እንደተገኘ፣ ምናልባት አልያዝም እና እምቢ የማለት 

አዝማሚያ ካላሳየ በስተቀር በቀጥታ የአካባቢው አቦገረብ ወደሆኑት ይሄዳል። እንደየሁኔታው ወደ ፖሊስ ጣብያ ከተወሰደ 

በኋላበአቦገረብ እንዲታረቅ ጠይቀው ይወስዱታል፡፡ ጥፋተኛው ራቅ ወዳለ አካባቢ ሄዶ የሚደበቅበት ምክንያት ለወደፊቱም 

ለመሰወር አይደለም፡፡ ለተበዳይ ወገኖች ካለው አክብሮትና እንዳይበቀሉት ካለው ፍራቻ የተነሳ ነው፡፡ ጥፋት ፈፅሞ በተበዳይ 

ወገኖች አቅራቢያ ከታየ በጥፋት ላይ ጥፋት መጨመር ነው፡፡ አይደለም የተበዳይን ወገኖች የአካባቢውን ህዝብም እንደ ናቀ 

ይቆጠራል። የተበዳይ ወገኖችም ምን ያህል ቢንቀን ነው ከዓይናችን የማይደበቀው በማለት ይበቀሉታል። የተበዳይ ወገኖችም 

በራሱ ላይ ወይም በቅርብ ዘመዶቹ ላይ ጥፋት ያደርሳሉ፡፡ 

በገዛ ፈቃድ ኣቦገረብ ወዳሉበት በመሄድ እጅ መስጠት 

አንድ አንድ ሰዎች በአቦገረብ ላይ ካላቸው ከፍተኛ አመኔታ የተነሳ አቦገረብ እጅ ላይ ከሆንን ሁሉም ነገር ይስተካከላል 

በማለት ነገሩ እስኪረጋጋ አቦገረብ ወዳሉበት ይሮጣሉ፡፡ 

ራቅ ብሎ ወደ ሚገኘው ቅርብ ዘመድ ወይም ጓደኛ መሄድ 

ገዳዩ ለአቦገረብ እጁን መስጠትና በአካባቢው መደበቅ የሚጠራጠር ከሆነ ከገደለ በኋላ ወድያውኑ ከአካባቢው በመሰወር 

የቅርብ ዘመዶቹ ወይም ጓደኞቹ ወደ አሉበት በቀንም ሆነ በሌሊት ይጓዛል፡፡ ነገሩ ከበረደና አቦገረብ የዕርቁን ሁኔታ እያፋጠኑት 

መሆኑን ከሰማ በኋላ አቦገረብ ወይም ሌሎች የአገር ሽማግሌዎች እንዲወስዱት ያስልካል፡፡ ወይም ደግሞ አቦገረብ የት እንዳለ 

በመጠየቅ ሄደው ያመጡታል፡፡ ከዚህ በኋላ እንደየ ዕርቁ ደረጃ ከሟች ወገኖች ጋር ይታረቃሉ፡፡ ጥፋተኛው ወይም ገዳዩ 

ከተያዘ በኋላ ሽማግሌዎችና አቦገረቦች በጋራ በመሆን ወደ ሟች ዘመድ በመሄድ እንዲታረቁ ይለምኗቸዋል፡፡ ጥፋተኛው 

ወይም ገዳዩ ከአቦገረብ ጋር ከተገናኘ በኋላ አቦገረብ የዕርቅ ስርዓት የማፋጠን ስራ ይሰራሉ፡፡ የሟች እና የገዳይ ወገኖች 

በተመረጠ ስፍራ ለዕርቅ ያገናኟቸዋል፡፡ ከዛ በኋላ ሳይቀራረቡ ለየብቻ እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል፡፡  

በሽምግልናው ስርዓት ውስጥ ነገር ለማየት የሚቀመጡት አካላት 

በሽምግልናው ስርዓት ውስጥ ነገር ለማየት የሚቀመጡት አካላት እንደየ ግጭቱ ዓይነት ይለያያሉ። ከትንሽ እስከ ትልቅ ያሉት 

ግጭቶች በተለያዩ አካላት ይታያሉ። ጠበ ቀላል ከሆነ የተጣሉትን ሰዎች  የቅርብ  ጓደኞች፣ የሰፈር  ወይም  የመንደር  የዕድሜ  

የራያ ማህበረሰብ ባህላዎ የግጭት አፈታት 
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ባለፀጎች የሆኑት አባቶች ሊፈቱት ይችላሉ፡፡ በግጦሽ መሬትና የደን ልማት በመሳሰሉ ነገሮች የተጋጨ እንደሆነ ደግሞ 

"ሀገር" ይዳኛቸዋል፡፡ የድንበር ግጭት፣ የግድያ፣ የከፋ የቤተሰብ ጠብ እና ሌሎች ከባድ የሚባሉት ግጭቶች ከሆነ 

ደግሞ "አቦገረብ" እና “ድባርተ” በጋራ በመሆን ጠቡን ይፈቱታል፡፡ 

የአቦገረብ ምንነት 

አቦገረብ ማለት የወንዝ አባት ነው፡፡ የወንዝ አባት ማለት ደግሞ የአንድ አካባቢ ማህበረሰብ ማስተዳደር፣ ማስታረቅና 

ችግሮችን መፍታት የሚችሉ ማለት ነው። ብዙ ሳይራራቁ፣ ዕትብታቸው በአንድ አካባቢ የተቀበረ ሰዎች መቀያየም 

የለባቸውም ብለው የተነሱ አባቶች ናቸው፡፡ አቦገረብ እንግዲህ የአንድ አካባቢ ማህበረሰብ የበላይ ሹም ናቸው፡፡ 

ስለዚህ አቦገረብ የአገር ሽማግሌዎች ናቸው፡፡ 

የድባርተ ምንነት 

ድባርተ ከአቦገረብ ተነጥሎ የሚታይ የዕርቅ ስርዓት አይደለም፡፡ በተለይም እንደ ግድያ፣ አካል የመጉዳት እና የድንበር 

በመሳሰሉት ከባድ የግጭት ዓይነቶች ድባርተ ከአቦገረብ ጎን ለጎን በመሆን በተለያዩ ዘዴዎች ዕርቁን እንዲሳካ 

ያደርጋል። ድባርተ በግጭት ጊዜ ብቻ የሚደረግ ስርዓት አይደለም፡፡ ድርቅ ሲሆን፣ ያልታሰበ የወረርሽኝ በሽታ 

በአካባቢው ሲከሰት፣ በክረምት ወራት ዝናብ ሲያቋርጥ ወይም ደግሞ የጦርነትት ቅስቀሳ ሲኖር ድባርተ ተሰባስበው 

አምላካቸውን ይለምናሉ፡፡  

የራያ አላማጣ ብሔረሰብ ግጭት ሲፈታ የሚከተላቸው ሂደቶች  

ግጭት እንደተከሰተ መጀመርያ የሚኬደው ቦታ 

አንድ ግጭት ሲከሰት የሚሰማው እና በተቻለው መጠን ነገሩን ለማረጋጋት የሚሞክር ሲጋጩ አይቶ ቶሎ የደረሰ ሰው 

ነው፡፡ ስለዚህ ጉዳዩን ለማጣራት ቅድሚያ ጠቡን የተመለከቱ ሰዎች ቤት ይኬዳል፡፡ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን እንደየ 

ግጭቱ ዓይነት ይለያያል፡፡ ግጭቱ የአካል ጉዳት እና ሌሎች ችግሮች ካላደረሰ ቀድመው የተገኙት ገላጋዮች 

ሊያስታርቋቸው ይችላሉ፡፡ ካልሆነ ግን የተጣሉትን ሰዎች የቅርብ ጓደኞች ወይ በቅርብ የተገኙት አባቶች ወይ እናቶች 

ያስታርቋቸዋል። እነዚህ ካልቻሉ ደግሞ ከጎረቤት ደህና የሚባሉት ሰዎች ተመርጠው እንዲያግባቧቸው ይደጋል፡፡ 

በዚህም ሁኔታ ያልተቻለ አንደሆነ ግን አቦገረብ ያዩታል፡፡ ግጭት እንደተፈጠረ ለሚመለከታቸው የአገር ሽማግሌዎች 

የሚናገሩ ወይ የዕርቁ ሂደት ለማፋጠን የሚያስተባብሩ የአካባቢው ተወላጅ የሆኑት ቅን ሰዎች ናቸው፡፡ ነገሩ 

እንዳይባባስና የተጋጩትን ሰዎች የቅርብ ዘመድ የሆኑትን ነገሩን ሰምተው ይበልጥ እንዳያባብሱት ያስታርቃሉ 

ተብለው ለታመነባቸው ሰዎች በሚስጢር ይነገራቸዋል፡፡ በዚህ ሁኔታ አቦገረብ ድረስ የቀረበ እንደሆነ ግን ጥፋተኛውን 

ለማወቅ ይመረመራል፡፡ ቀላል ግጭት ከሆነ፣ ጥፋተኛው ማን እንደሆነ ለማወቅ ጊዜ አይፈጅባቸውም፡፡ እዚያው 

ጠይቀው እዚያው ይፈቱታል፡፡ ከባድ የአካል ጉዳት እና እስከ ግድያ የደረሰ ጠብ ከሆነ ግን በግጭቱ ጊዜ መጀመሪያ 

የደረሱ ሰዎች ተጠርተው አቦገረብ ወደ አሉበት በመሄድ ጥፋቱን ይመረምሩታል፡፡ ቅጣቱ ምን ያህል እንደሆነ አቦገረብ 

ከወሰኑ በኋላ ግን ወደ ዘመናዊው ህግ በመሄድ ያስታውቃሉ።  

ግጭቱን የመመርመር ሁኔታ 

በአቦገረብ እና ድባርተ ባህላዊ የዕርቅ ስርዓቶች ግጭቱን መመርመር የሚጀመረው ጠብ ከተከሰተ ከመጀሪያው ቀን 

ጀምሮ ነው፡፡ ግጭቱን የሚመረምሩበት ቦታ በብዛት በሰፈር ውስጥ ሲሆን፣ የመጀመሪያ ገላጋዮችን በመጥራት ነው፡፡ 

በመጀመሪያ ሽማግሌዎቹ ወይም አቦገረብ የተጣሉትን ሰዎች ጠርተው የጠባቸውን መንስኤ ለየብቻ ይጠይቋቸዋል፡፡ 

የሁለቱም ጠበኞች ሐሳብ ከተቀበሉ በኋላ ነገሩን ይበልጥ ለማረጋገጥ ጠቡ ሲከሰት የነበሩት ወይም ያዩ ሰዎች 

በመጥራት ያነጋግራሉ፡፡ አንድ አንድ ጊዜ ግን ጥፋተኛው ራሱን የሚያጋልጥበት ወይም  ጥፋተኛነቱን  አስቀድሞ  

የሚናገርበት ሁኔታ አለ፡፡  ጥፋተኛው ካመነ  ብዙ ውጣ ውረዶች አይኖሩም፡፡ ጥፋተኛውን የሚባለው ቅጣት ተቀጥቶ 

ግጭቱ በባህላዊ የእርቅ ስርዓት እንዲቋጭ ይደረጋል፡፡ 
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ሽማግሌዎቹ ወደ ውሳኔ የሚያመሩበት መንገድ 

አቦገረብ የጠበኞችን ጥፋተኛነት፣ ግጭቱ ሲከሰት ከነበሩበት ሰዎች እና ጠበኞቹ እራሳቸው ከሰጡት ሐሳብ በመሳት ወይም 

በተለያዩ መረጃዎች ተመርኩዘው በአቦገረብ መተዳደሪያ ደንብ ላይ ወይም በራሳቸው ስምምነት ጥፋተኛውን ይቀጣሉ፡፡ 

ጥፋተኛው ወይም ገዳዩ ካሳ መክፈል የማይችል ከሆነ በአቦገረብ ወይም በገዳዩ የቅርብ ዘመዶች አማካኝነት ከሀገር ገንዘብ 

እንዲዋጣ ይደረጋል፡፡ ገዳዩ የተወሰነለትን የካሳ መጠን ከያዘ በኋላ የዕርቅ ስርዓት ይካሄዳል፡፡ አቦገረብ ውሳኔያቸውን 

ለባለጉዳዮቹ የሚያሰሙበት መንገድ ጥፋተኛው ማን እንደሆነ የሚመረመረው ለዕርቅ በተመረጠው ቤት፣ በትንሽ ተራራ 

ላይ፣ ወይም ደግሞ ዛፍ ስር ሊሆን ይችላል፡፡ መርማሪዎቹም በብዛት አቦገረብ ሲሆኑ፣ የተወሰኑት ደግሞ ካገር ሽማግሌዎች 

(የዕድሜ ባለጸጎች) እና ከድባርተ ይገኙባቸዋል፡፡ የውሳኔው ጉዳይ በአቦገረብ የሚነገር ሲሆን ይህም በዕርቅ ጊዜ ነው። 

የዕርቅ ስርዓት የሚካሄድበት ቦታ 

ለዕርቅ የሚሆን ቦታ ይመረጣል። ሆኖም የድሮ እና የአሁን ለዕርቅ የሚሆን ቦታ የአመራረጥ መንገድ የተለያየ ሲሆን ድሮ 

ትላልቅ ዋንዛዎች እና ወይራዎች ስር ተጠልለው ያስታርቁ ነበር፡፡ በአሁኑ ሰዓት ግን በራያ አላማጣ አካባቢ ትላልቅ ዋንዛዋች 

እና ወይራዎች ባለመኖራቸው የተነሳ በየሜዳው፣ በየተራራው ወይም ገለል ባለ ጠጅ ቤት የዕርቅ ስርዓት እየተካሄደ ይገኛል፡፡ 

በግድያ ዕርቅም ሆነ በሌላም የግጭት ዓይነቶች ዕርቅ ሲደረግ ከአቦገረብ ጎን ለጎን በምህላና በጸሎት ድባርተ ከፍተኛ ድርሻ 

አላቸው፡፡  

በዕርቅ ስርዓት ጊዜ የዕርድ ስነ-ስረዓት ይካሄዳል፡፡ የሚታረደው የእንስሳ ዓይነት ግን እንደገዳይ ወገኖች የሀብት መጠን 

ሊለያይ ይችላል፡፡ ደህና ኢኮኖሚ ያላቸው በሬ (በሬዎች) ማረድ የሚችሉ ሲሆኑ የሌላቸው ደግሞ በግ ወይም ፍየል ማረድ 

ይችላሉ፡፡ ጠበኞች ድጋሚ እንዳይጣሉና ከታረቁበት ቀን ጀምሮ በመካከላቸው ወንድማማችነት እንዲነግስ ከተደረገ በኋላ 

የእርድ ሁኔታ በሁለት መንገድ ሊታይ ይችላል፡፡ አንደኛው እርድ በዕርቅ ስርዓት ማለትም የገዳይና የሟች ወገኖች 

ለሚያደርጉት የዕርቅ ክዋኔ ተብሎ ይታረዳል፡፡ ሁለተኛው ደግሞ ጠበኞቹ ከታረቁ በኋላ የሟች እና የገዳይ ወገኖች በጋራ 

እየተደሰቱ ለሚበሉት ተብሎ የሚደረግ ግብዣ ነው፡፡ በዕርቅ ጊዜ ማንኛውም የእንስሳት ዓይነት ሲታረድ አራጁ ከገዳይ 

ወገኖች ነው፡፡ የዕርቁ ስርዓት የሚያጠናክሩ ጸሎት፣ ምርቃት፣  ወዘተ፣ በዕርቅ ስርዓት ጊዜ በሃይማኖት አባቶችም ሆነ በአገር 

ሽማግሌዎች (አቦገረብ) የሚደረጉ እምርቃት እና ጸሎት አሉ፡፡ ሁለቱም ወገኖች ተስማምተው፣ የሽማግሌዎች እና የሃይማኖት 

አባቶች ጉልበት ስመው ከታረቁ በኋላ እንደየሁኔታው በገዳይ ወገኖች ቤት ወይም በታረቁበት ስፍራ በመሆን ድግስ ተደግሶ 

ይጨፈራል። የደስታ መገለጫም በጋራ መብላት እና መጠጣት ስለሆነ ከገዳይ ወገኖች እና የአካባቢው ህዝብ ለግብሯቸው 

የሚሆን ገንዘብ ወይም እህል ተሰብስቦ ይደገሳል፡፡  

ተሟጋቾች በአቦገረብ እና ድባርቲ የተወሰነው ውሳኔ በመሻር ድጋሚ እንዳይጣስና አንዱ በአንዱ ላይ እንዳይበቃቀሉ የዕርቁ 

ስርዓት እንደተፈፀመ የአካባቢው ህዝብ ከአቦገረብና ድባርት በመተባበር በጋብቻ ወይም በክርስትና አባትነት (እናትነት) 

እንዲተሳሰሩ ያደርጋል፡፡ ጠበኞቹ በጋብቻ ተሳሰሩ ማለት በተዘዋዋሪ መንገድ እህትና ወንድም ሆነ ማለት ነው፡፡ በክርስትና 

እናትነት/አባትነት ከተሳሰሩ ደግሞ ዳግመኛ ላይጣሉ ወይም ላይበቃቀሉ ሃይማኖት እንደ ማሰሪያ ያገለግላል ማለት ነው፡፡ 

በአቦገረብ ወይም በአካባቢው ህዝብ እንዲናቁ በማድረግ 

አቦገረብ እላይ ታች በማለት ለማስታረቅ የለፉትን ልፋት፣ ድባርተ ጠቡን ለማብረድ አፈር እየጫሩ በምህላና በጸሎት 

የደከሙትን ድካም ንቀው ጠበኞቹ አንታርቅም ካሉ፣ ወይም በዕርቅ ጊዜ ከጠፉ በባህላዊ የዕርቅ ስርዓቶቹ እና በአካባቢው 

ህዝብ በችግራቸው ጊዜ አቤቱታ ቢያቀርቡ ተቀባይነት የላቸውም፡፡ ጠበኞች አብረው ካደጉበት ማህበረሰብ ላለመነጠል፣ 

ለመኖር የሚያስችሉ ማህበራዊ ግንኙቶች ላለማጣት ወይም ደግሞ ከአካባቢው ሽማግሌዎች እርግማን ለመዳን ሲሉ 

የታዘዙትን ያደርጋሉ፡፡ ስለዚህ በአገር ሽማግሌዎችና በአካባቢው ማህበረሰብ እንዲገለሉ ማድረግ ሌላው የዕርቅ ዘዴ ነው፡፡ 

ምንጭ፡-  ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት በራያ አላማጣ ወረዳ 

በአለማየሁ ሃፍተ 
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ኢትዮጵያዊ ነኝ 

 
ኑሮ ሲገፋኝ የማልወድቅለት፤ 

እንዳከሱም ድንጋይ እንደ ሮሐ አለት፤ 

የጊዜ ሞግድ ያላደቀቀኝ፤ 

የመከራ ዶፍ ያልነቀነቀኝ፤ 

ለሙሾ ሲያጩኝ ቅኔ የምቀኝ፤ 

በግራ ሲሉኝ የምገኝ በቀኝ፤ 

ኢትዮጵያዊ ነኝ፤ 

ከዋርካ ባጥር ከምቧይ ተልቄ፤ 

ከፀሐይ ባንስም ከኩራዝ ልቄ፤ 

ተምድረ በዳ ጅረት አፍልቄ፤ 

ጥሜን የምቆርጥ በፍኝ ጠልቄ፤ 

ኢትዮጵያዊ ነኝ፤ 

ግትር ጠላቴን በአጭር እንካሴ፤ 

ራስ ምታቴን በዳማክሴ፤ 

ነቅየ ምጥል፤ 

ነገር ነገር የማብጠለጥል፤ 

ለወዳጆቼ ዓደይ ምነቅል፤ 

በጠላቴ ፊት ቀንድ የማበቅል፤ 

ልክ እንደዋልያ ተራራ መራጭ፤ 

ልክ እንዳሞራ ብርንዶ ቆራጭ፤ 

ኢትዮጵያዊ ነኝ!!! 

 

          ምንጭ፡- የማለዳ ድባብ የግጥም መድብል (በዕውቀቱ ስዩም) 
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የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ2014 ሩን አመት የእቅድ አፈፃፀም ስታቲክስ 

 

ጉዳይ 

ዓይነት 

ካለፈው 

የተላለፈ 

አዲስ 

የተከፈቱ 

ከመ/ቤት 

የመጣ 

አጠቃላ

ይ የቀረበ የተዘጉ 

የተወሰ

ኑ 

ወደ 

ሌላ 

ፍ/ቤ

ት 

የተላ

ለፈ 

አጠቃላይ 

መፍትሔ 

ያገኙ 

በቀጠሮ 

የተላለፉ 

በእቅድ 

የተያዘ 

አፈፃጸም 

ልዩነት 

አፈፃጸ

ም 

ልዩነት  

በ% 

ክሊራ

ንስ 

ሬት 

በ% 

ኮንጀስሽን 

ሬት ባክሎግ 

ፍ/ብሔር 

13,352 10,437 6,002 29,791 8,877 6,062 0 14,939 14,852 12,588 2,351 119 90.88 1.99 0.99 

ወንጀል 

5,282 6,974 633 12,889 3,353 2,765 1 6,119 6,770 5,213 906 117 80.44 2.11 1.11 

ሥ/ክርክር 

1044 1251 221 2516 561 412 0 973  1,543  855 118 114 66.10 2.59 1.59 

ድምር 

19,678 18,662 6,856 45,196 12,791 9,239 1 22,031 23,165 18,656 3,375 118 86.34 2.05 1.05 

 

የ2014 በጀት ዓመት በመጀመሪያ ሩብ ዓመት የዳኝነት የስራ አፈፃጸም ከላይ በሰንጠረዡ እንደተገለጸው ለፍ/ቤቱ ከቀረቡት ካለፈው ከዞሩት፣ አዲስ 

መዝገቦች፣ እና እንደገና የተከፈቱትን ጨምሮ 45,196 መዘገቦች ቀርበው 12,791 መዛግብት የተዘጉ፣ 9,239 መዛግብት  የተወሰኑ፣ 1 ወደ ሌላ ፍርድ ቤት 

የተላለፈ ሲሆን በአጠቃላይ  20,442 መዛግብት እልባት አግኝተዋል፡፡  23,165 መዛግብት ደግሞ በቀጠሮ ተላልፈው በመታየት ላይ ይገኛሉ፡፡   

 

 



ከካሜራችን 

የፌደራል ዳኞች የሥነ-ምግባር እና የዲሲፒሊን ክስ ሥነሥርዓት 

ደንብ ላይ የተሰጠ ስልጠና 

ከአለም አቀፍ የቀይ መስቀል ኮሚቴ (ICRC) የመጡ የልዑካን ቡድን አባላት በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ጉብኝት ላይ   

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የሰራተኞች ክብረ-በዓል ላይ እውቅና እና ሽልማት ያገኙ ሰራተኞች 

በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት የተገነባ የህፃናት ማቆያ 



ከካሜራችን 

በፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ሀላፊዎች በድሬዳዋ ምድብ ችሎት 

የፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ንፋስ ስልክ ምድብ ችሎት በመገንባት ላይ ያለው አዲሱ ህንፃ 

ለፌ/መ/ደ/ፍ/ቤት ቂርቆስ ምድብ ችሎት ህንፃ ከእድሳት በኋላ እና በምድቡ በመገንባት ላይ ያለው ካፍቴሪያ 



የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት 
FEDERAL FIRST INSTANCE COURT OF ETHIOPIA 


