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የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የድረ-ገጽ አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 11/2014 
 

መግቢያ 

የፌደራል ፍርድ ቤቶች ዘመናዊ የኢንፎርሜሽን ኮሚንኬሽን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የሚሰጡትን 

የዳኝነት አገልግሎት የበለጠ ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ፤ 

በድረ-ገጽ አማካኝነት የሚሰጧቸዉን የዳኝነት አገልግሎቶች እና የሚያደርጓቸዉን የመረጃዎች ልዉዉጥ 

ከፍርድ ቤቶች የሥራ ባህሪይና ተልዕኮዎች እንዲሁም አግባብነት ካላቸዉ ሕጎች ጋር የተጣጣሙ እንዲሆኑ 

ለማስቻል፤  

እውነተኛና ተዓማኒ መረጃ በመስጠት በህብረተሰቡ ዘንድ ፍርድ ቤቶችን በተመለከተ እውነተኛ የመረጃ 

ምንጭ እንዲሆን ለማስቻል፤ 

የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚጠቀሙበት ድረ-ገጽ አጠቃቀም የሚተዳደርበትን ግልጽ መመሪያ ማዉጣት 

አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአዋጅ ቁጥር 1234/2013 አንቀጽ 55(2) ሥር በተሰጠዉ ሥልጣን 

መሰረት ይህን መመሪያ አዉጥቷል፡፡ 

አንቀጽ 1፡ አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች የድረ-ገፅ አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 11/2014 ተብሎ ሊጠቀስ 
ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 2፡ ትርጓሜ 

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

1. “የፌደራል ፍርድ ቤቶች” ማለት የፌዴራል ጠቅላይ፣ ከፍተኛና መጀመሪያ ደረጃ     ፍርድ ቤት 
ማለት ነዉ 

2. “ፕሬዝደንቶች እና ምክትል ፕሬዝደንቶች” ማለት እንደ ቅደም ተከተላቸዉ የፌዴራል ፍርድ 
ቤቶች ፕሬዚዳንቶች እና ምክትል ፕሬዝደንቶች ማለት ነዉ፡፡ 

3. “ድረ-ገጽ” ማለት ኢንተርኔትን በመጠቀም የተለያዩ መረጃዎች በጽሑፍ፣ በሰነድ፣ በሥዕል፣ 

በድምጽ፣ በምስል፣ በተንቀሳቃሽ ምስል፣ በድምጸ ምስል ወይም በሌሎች መንገዶች ተደራሽ 

የሚደረግበትና በዘመናዊ መልኩ የተሰናዳ ስርዓት ነው፡፡   

4. “መረጃ” ማለት ማናቸዉንም በጽሑፍ፣ በሰነድ፣ በሥዕል፣ በድምጽ፣ በምስል፣ በተንቀሳቃሽ 

ምስል፣ በድምጸ-ምስል ወይም በሌላ መልክ በፌደራል ፍርድ ቤቶች ድረ-ገጽ ላይ ተደራሽ 

የሚደረጉትን መረጃዎች ሁሉ ያካትታል፡፡ 



 
 

 

5. “ሁለተኛ ደረጃ የዉጭ ድረ-ገጽ ትስስር” ማለት ከፌደራል ፍርድ ቤቶች ድረ ገጾች ውጪ ያሉ 

ድረ ገጾችን ከፌደራል ፍርድ ቤቶች ድረ ገጾች ጋር በማገናኘት ተደራሽ የሚደረጉ ማለት ነው፡፡  

6. በዚህ መመሪያ በወንድ ጾታ የተገለጸው አነጋገር የሴት ጾታንም ይጨምራል፡፡ 

አንቀጽ 3፡ የመመሪያው የተፈጻሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በፌዴራል ፍርድ ቤቶች በሚተዳደሩ ድረ-ገጾች ላይ ብቻ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

አንቀጽ 4፡ መሰረታዊ መርሆች 

በፌዴራል  ፍርድ ቤቶች ድረ-ገጾች ላይ ተደራሽ የሚደረጉ ማናቸዉም መረጃዎች የዳኝነት ሥርዓቱን 

ነጻነት እና ገለልተኝነት እንዲሁም አግባብነት ያላቸዉን የኢትዮጵያን ሕጎች ማክበር ይኖርባቸዋል፡፡ 

አንቀጽ 5፡ በድረ-ገጹ ላይ ተደራሽ የሚደረጉ መረጃዎች ዓላማ 

በፌደራል ፍርድ ቤቶች ድረ ገጾች ላይ ተደራሽ የሚደረጉ  መረጃዎች ወቅታዊ፣ ተዓማኒ እና አስተማሪ 

የሆኑ መረጃዎችን ባልተንዛዛና ሳቢ በሆነ መልኩ ተደራሽ ለማድረግ ነዉ፡፡  

አንቀጽ 6፡ የመረጃዎች ይዘት፣ መጠን፣ ጥራት እና ቅርጽ 

1. በድረ-ገጹ ላይ ተደራሽ የሚደረጉ የፍርድ ቤቶቹ ይፋዊ መረጃዎች የፍርድ ቤቶቹን ዓርማ፣ ቀለም 

እና ሌሎች የመለያ ደረጃዎችን የጠበቁ መሆን አለባቸዉ፡፡  

2. በድረ-ገጹ ላይ ተደራሽ የሚደረጉ መረጃዎች የዳኝነት ሥርዓቱን ነጻነትና ገለልተኝነት በጥብቅ 

ያረጋገጡና ያከበሩ እንዲሁም ተጨባጭ፣ ታማኝ እና እዉነት መሆን አለባቸዉ፡፡ 

3. ማንኛዉም ፖለቲካዊ፣ ሐይማኖታዊ፣ እና ሌሎች የአከራካሪነት ይዘት ያላቸዉን መረጃዎች 

በፍርድ ቤቶች ድረ-ገጾች ላይ ማውጣት የተከለከለ ነው፡፡  

4. በፍርድ ቤቶች ድረ-ገጾች ላይ ተደራሽ የሚደረጉ ሰነዶች፣ ጽሑፎች፣ ምስሎችና ተንቀሳቃሽ 

ምስሎች እና ሌሎች መረጃዎች መጠን፣ ጥራትና ቅርጽ ቁጥጥር በተመለከተ የየፍርድ ቤቱ 

የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት፣ የየፍርድ ቤቱ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

ዳይሬክቶሬት እና የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምርምርና የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት በጋራ 

በመሆን በሚያወጡት መስፈርቶች መሰረት ይተገበራል፡፡  

5. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 4 ሥር የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ ዝርዝር መስፈርቱ እስከሚወጣ 

ድረስ በድረ-ገጾች ላይ ተደራሽ የሚደረጉት መረጃዎች መጠን፣ ይዘት፣ ጥራት እና ቅርጽን 

በተመለከተ በየፍርድ ቤቶቹ የኮሚዩኒኬሽን አደረጃጀቶች በኩል ቁጥጥር ይደረግበታል፡፡  

6. ከዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 ሥር በተደነገገዉ መሰረት የሶስቱም የፌደራል ፍርድ ቤቶች 

የኮሚዩኒኬሽንና የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ አደረጃጀቶችና የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ 



 
 

 

ቤት የምርምርና የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ለዚህ መመሪያ ዝርዝር አፈጻጸም በሚያመች መልኩ 

መስፈርት ያወጣሉ፡፡ የምርምርና የሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አፈጻጸሙን ይመራል፡፡ 

7. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 ሥር የተመለከቱት የሥራ ክፍሎች በጋራ በመሆን የሚያወጡት 

መስፈርቶች ተግባራዊ የሚደረገዉ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምርምርና ሕግ ጉዳዮች 

ዳይሬክቶሬት በኩል ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝደንት ቀርበዉ ከጸደቁ በኋላ 

ነዉ፡፡  

አንቀጽ 7፡ የመረጃዎች ምንጭ 

1. በመርህ ደረጃ በፍርድ ቤቶቹ ድረ-ገጾች ላይ ተደራሽ የሚደረጉ መረጃዎች ከየፍርድ ቤቶቹ 

ፕሬዚዳንቶች፣ ምክትል ፕሬዚዳንቶች፣ በየፍርድ ቤቶቹ ሥራ አመራር ኮሚቴ ወይም ከሥራ 

ክፍሎች የሚመነጩ እና ማረጋገጫ የተሰጠባቸው መረጃዎች ብቻ ናቸዉ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር በተጠቀሰው መሰረት ከሁሉም የሥራ ክፍሎች የሚመነጩ 

መረጃዎች አስቀድመዉ በሥራ ክፍሉ ኃላፊ ወይም ተወካይ ስምና ፊርማ የተረጋገጡ መሆን 

ይኖርባቸዋል፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተደነገገዉ እንደተጠበቀ ሆኖ በየፍርድ ቤቶቹ ፕሬዚዳንቶችና 

ምክትል ፕሬዚዳንቶች ሲፈቀድ እንደ ነገሩ ሁኔታ እዉነትነታቸዉ አሻሚ ያልሆኑት የሦስተኛ 

ወገን መረጃዎች በየፍርድ ቤቶች ድረ-ገጽ ላይ በቀጥታ ወይም በሁለተኛ ደረጃነት በዉጭ ድረ-

ገጽ ትስስር መስመር ተደራሽ ማድረግ ይቻላል፡፡ 

አንቀጽ 8፡ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ተግባር እና ኃላፊነት 

1. ማናቸዉም ጽሑፎች፣ ማስታወቂያዎች፣ የጨረታ ሰነዶች፣ ምስሎችና ተንቀሳቃሽ ምስሎች እና 

ሌሎች መረጃዎች በድረ-ገጹ ላይ ከመዉጣታቸዉ በፊት በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 ሥር በተደነገገዉ 

መሰረት ለዚሁ ተብሎ ከተዘጋጁት የፎርም፣ ይዘትና ጥራት መስፈረቶች ጋር የተጣጣሙ 

መሆናቸን ያረጋግጣል፡፡  

2. በድረ-ገጹ ላይ የሚወጡ ፅሑፎች፣ ምስሎችና ተንቀሻቃሽ ምስሎችን ጥራት፣ ይዘት፣ ጠቃሚነት 

እና አሁናዊነትን በቅርበት ይከታተላል፡፡  

3. ጠቃሚና ወቅታዊ መረጃዎች እና አገልግሎቶችን ቀላልና ቀልጣፋ በሆነ መንገድ ለተገልጋዮች 

ተደራሽ ማድረግ የሚያስችሉ አሰራሮችን ይቀርፃል፤ ሲጸድቁም ተከታትሎ በሥራ ላይ ያዉላል፡፡ 

4. ድረ-ገጹ ላይ የሚወጡ ወይም የሚቀመጡ መረጃዎችን ይዘት፣ ጥራት፣ ተጨባጭነት፣ ታማኝነት 

እና እዉነትነት ላይ በየጊዜዉ ክትትል ያደርጋል፡፡ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሚመለከተዉ የሥራ 

ክፍል ወይም ለፍርድ ቤቱ አመራር በማሳወቅ ተገቢዉ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፡፡ 



 
 

 

5. በድረ-ገጹ ውስጥ የተፈጠሩ እና የሚተዳደሩ የሁለተኛ ደረጃ ዉጫዊ ድረ-ገጾች እና ሌሎች 

ማህበራዊ ድረ-ገጾች አድራሻዎች ላይ የሚወጡ መረጃዎች የዚህን መመሪያ መርሆዎችና 

ድንጋጌዎች ያከበሩ መሆናቸዉን በቅርበት በመከታተል ተገቢዉን እርምጃ ይወስዳል፡፡ 

6. ጊዜ ያለፈባቸውን መረጃዎች ከሚመለከታው አካል ጋር በመወያየት አስፈላጊውን ማሻሻያ ያደርጋል 

ወይም እንዲወገዱ ያደርጋል፡፡ 

7. ሰብሳቢ ዳኞችን በማማከር የሚመረጡ የፍርድ ዉሳኔዎችን በየጊዜዉ በድረ-ገጹ ላይ እንዲወጡ 

ከምርምርና ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር በጋራ ይሰራል፡፡  

8. ሁሉም የሰበር ዉሳኔዎች እንደ ተወሰኑ ወዲያዉ በድረ-ገጽ ላይ እንዲወጡ ከሰብሳቢ ዳኞች እና 

ከምርምርና ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር በጋራ ይሰራል፡፡ 

9. ከፍርድ ቤቱ የሥራ ክፍሎች በድረ-ገጹ ላይ እንዲወጡ የሚቀርቡለትን መረጃዎች የዚህን መመሪያ 

መርሆዎች፣ ድንጋጌዎችና መስፈርቶች ያሟሉ መሆናቸዉን ያረጋግጣል፡፡  

10. ከሌሎች የሥራ ክፍሎች ጋር በጋራ የተሰጡትን ኃላፊነቶች ይወጣል፡፡ 
11. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 10 የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነዉ የፌዴራል ጠቅላይ 

ፍርድ ቤት የምርምርና ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት በድረ-ገጹ ላይ የሚወጡትን አዋጆች፣ ደንቦች፣ 

መመሪያዎች፣ የፍርድ ቤት ዉሳኔዎች፣ የጨረታና የዉል ሰነዶችን ትክክለኛነትና ወቅታዊነት 

የመቆጣጠርና የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት፡፡ 

12. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 11 የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው የፌደራል ከፍተኛ እና 

መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤቶች የኮሚዩኒኬሽን አደረጃጀቶች ፍርድ ቤቶቻቸውን የሚመለከቱ 

መረጃዎችን ከዚህ መመሪያ መርሆዎች እና መሰረታዊ ዓላማዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ በየድረ-

ገጾቻቸው መልቀቅ ይችላሉ፡፡ 

13. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 11 የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው የፌደራል ከፍተኛና 

መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች የኮሚዩኒኬሽን አደረጃጀቶች ሰብሳቢ ዳኞችን በማማከር እና 

ከምርምርና ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጋር በመሆን የሚመረጡ የፍርድ ዉሳኔዎች በየጊዜዉ 

በድረ-ገጾቻቸው ላይ ተደራሽ ያደርጋሉ፡፡  

14. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 7 እና 13 የተደነገጉት እንደተጠበቀ ሆኖ በሶስቱም ፍርድ ቤቶች 

የሚሰጡ የንግድ ጉዳዮች የሚመለከቱ ሁሉም ውሳኔዎች በድረ-ገጽ ተደራሽ ይሆናሉ፡፡ 

አንቀጽ 9፡ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ኢንፎርሜሽን ኮሚዩንኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ተግባር እና 

ኃላፊነት 

1. የድረ-ገጹ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ዋና አስተዳዳሪ ሆኖ ያገለግላል፡፡ 

2. የድረ-ገጹን እና በድረ-ገጹ ላይ የወጡ መረጃዎች ሁለንተናዊ ደህንነት ያረጋግጣል፡፡ በድረ-ገጹ ላይ 

ከዉስጥና ከዉጭ ከሚቃጡ ወይም ሊቃጡ ከሚችሉ ጥቃቶች ይጠብቃል፤ ለዚህም ሲባል 



 
 

 

ከሚመለከታቸዉ የሥራ ክፍሎች እና አካላት ጋር በመተባበር አስፈላጊ የሆኑት ግብዓቶች ተሟልቶ 

እንዲገኙ ይሰራል፡፡ 

3. የድረ-ገጹ ቴክኖሎጂያዊ ይዘትና ጥራት ላይ የቅርብ ክትትል በማድረግ የታለመዉን አገልግሎት 

ቀላል፣ ዘመናዊ እና ቀልጣፋ በሆነ መንገድ መስጠት መቻሉን ያረጋግጣል፤ ችግር ሲኖረዉም 

ተከታትሎ የመፍትሔ እርምጃ ይወስዳል፡፡ 

4. የድረ-ገጹን ዘመናዊነት ያረጋግጣል፤ ማሻሻያዎች ሲያስፈልጉትም ተከታትሎ አስፈላጊዉን 

የማሻሻያ ተግባራት ያከናውናል፡፡ 

5. ድረ-ገጹን ያሳድጋል፣ ያሻሽላል፣ የመተግበሪያ ሶፍትዌሮች ያለማል፤ ከአቅሙ በላይ ከሆነ በሌሎች 

አካላት እንዲለሙ ከሚመለከታቸዉ የሥራ ክፍሎችና ኃላፊዎች ጋር በመሆን ሁኔታዎችን 

ያመቻቻል፡፡ 

6. በድረ-ገጹ የሚከናወኑትን የኢ-ፋይሊንግ ሥርዓትና ተግባራት ከሚመለከተዉ የሥራ ክፍል ጋር 

በመሆን ያስተዳድራል፡፡ 

7. ለድረ-ገጹ የዉስጥ ተጠቃሚዎች ሥልጠናና ድጋፍ ይሰጣል፡፡ እንደነገሩ ሁኔታ ለሌሎች 

ተጠቃሚዎችም አስፈላጊዉን ድጋፍ ያደርጋል፡፡  

8. በድረ-ገጹ ላይ ችግር መከሰቱን ሲያዉቅ ወይም ሪፖርት ሲቀርብለት ወዲያዉኑ አስፈላጊዉን 
እርምጃ ይወስዳል፡፡ 

9. ከሌሎች የሥራ ክፍሎች ጋር በጋራ የተሰጡትን ኃላፊነቶች ይወጣል፡፡ 
10. የፌደራል ከፍተኛና መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች የኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

አደረጃጀቶች የፍርድ ቤቶቻቸውን ድረ-ገጽ በተመለከተ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 9 

የተዘረዘሩትን ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖራቸዋል፡፡ 

አንቀጽ 10፡ የምርምርና ሕግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ተግባርና ኃላፊነት 

1. በድረ-ገጹ ላይ የሚወጡት ማናቸዉም መረጃዎች የኢትዮጵያን ሕገ መንግስትና ሌሎች አግባብነት 

ያላቸዉን የሀገሪቱን ሕጎች ያከበሩ መሆናቸዉን በየጊዜዉ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም 

የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከተዉ አካል ወይም የሥራ ክፍል ያሳዉቃል፡፡ 

2. በድረ-ገጹ ላይ የሚወጡትን አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ የፍርድ ቤት ዉሳኔዎች፣ የጨረታና 

የዉል ሰነዶችን ትክክለኛነትና ወቅታዊነት የመቆጣጠርና የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት፡፡ 

3. የዚህ መመሪያ መርሆዎችና ድንጋጌዎች ተጥሰዉ ሲገኙ በሚደርሰው መረጃ መሰረት ተከታትሎ 

አስፈላጊዉን አስተዳደራዊና ሕጋዊ እርምጃ ይወስዳል፡፡ 

4. ከሶስተኛ ወገን በድረ-ገጹ ላይ ማናቸዉም ጥቃት ሲደርስ ወይም ሙከራ ሲደረግ አግባብነት ባለዉ 

ሕግ መሰረት ተጠያቂ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ 

5. ከሌሎች የሥራ ክፍሎች ጋር በጋራ የተሰጡትን ኃላፊነቶች ይወጣል፡፡ 

አንቀጽ 11፡ የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሰዉ ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተግባርና ኃላፊነት 



 
 

 

1. የድረ-ገጹን አጠቃቀም አስመልክቶ ከሚመለከታቸዉ የሥራ ክፍሎች ጋር በመሆን ለዉስጥ 

ተጠቃሚዎች ሥልጠና እንዲሰጥ  ያደርጋል፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ ዉስጥ የተካተቱትን ድንጋጌዎች በሚጥሱ ሰራተኞች ላይ ተከታትሎ ተገቢዉን 

የዲሲፕሊን እርምጃ እንዲወሰድ ለሚመለከተው ክፍል ያስተላልፋል፡፡ 

3. ከሌሎች የሥራ ክፍሎች ጋር በጋራ የተሰጡትን ኃላፊነቶች ይወጣል፡፡ 

አንቀጽ 12፡ የተከለከሉ ተግባራት እና ተጠያቂነት 

የሚከተሉትን ተግባራት ማከናወን ወይም መፍቀድ ተከለከለ ነዉ፡- 

1. ማናቸዉንም ጠቃሚ፣ ወቅታዊ እና ተጨባጭ ያልሆኑ መረጃዎችን በድረ-ገጹ ላይ ተደራሽ 

ማድረግ ወይም ተደራሽ እንዲሆኑ መፍቀድ 

2. ማንኛዉም ፖለቲካዊ፣ ሐይማኖታዊ፣ እና ሌሎች የአከራካሪነት ይዘት ያላቸዉን መረጃዎች 

በፍርድ ቤቶች ድረ-ገጾች ላይ ተደራሽ ማድረግ ወይም ተደራሽ እንዲሆኑ መፍቀድ 

3. ማናቸዉም ምስጢራዊ መረጃዎች፣ በፍርድ ቤት የተያዙ ጉዳዮች ወይም በማናቸውም ሁኔታ 

የዳኝነት ስርዓቱን ነጻነትና ገለልተኝነት መርህ ጋር የሚጣረሱ መረጃዎች በድረ-ገጹ ላይ ተደራሽ 

ማድረግ ወይም ተደራሽ እንዲሆኑ መፍቀድ 

4. ከየፍርድ ቤቶቹ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንቶች በግልጽ ካልተፈቀደ በስተቀር ማናቸዉም 

ግላዊ መረጃዎች በድረ-ገጹ ላይ ተደራሽ ማድረግ ወይም ተደራሽ እንዲሆኑ መፍቀድ 

5. ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራት ያከናወነ ወይም እንዲከናወን የፈቀደ ኃላፊ፣ ባለሙያ ወይም ሰራተኛ 

አግባብነት ባለዉ ሕግ መሰረት ተጠያቂ ይሆናል፡፡  

አንቀጽ 13፡ ተፈጻሚነት ስለሌላቸዉ ሕጎችና አሰራሮች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚጻረሩ ማናቸዉም መመሪያዎች እና አሰራሮች ተፈጻሚነት አይኖራቸዉም፡፡ 

አንቀጽ 14፡ መመሪያውን የማሻሻል ስልጣን 

ይህ መመሪያ በማንኛውም ጊዜ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሊሻሻል ወይም ሊለወጥ ይችላል፡፡ 

አንቀጽ 15፡ መመሪያው በሥራ ላይ የሚውልበት ቀን 

ይህ መመሪያ ከሕዳር 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

አዲስ አበባ ሕዳር 1 ቀን 2014 ዓ.ም 

 

ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ መንግስቱ 

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት 


