
 

የኘሬዝዳንቱ መልእክት 
 
በአለም አቀፈ ደረጃ የተከሰተውን የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ የብዙ ዜጐች ህይወትን እየቀጠፈ 
እና ቀላል ሊባል በማይችል ቁጥር ዜጐችን እያጠቃ ይገኛል፡፡ ይህ ወረርሽኝ በአሁኑ ሠዓት 
የአለምን ኢኮኖሚ ሳይቀር ክፉኛ እየተፈታተነ ይገኛል፡፡ 

ይህ ቫይረስ በሀገራችን መኖሩ ከታወቀበት ጊዜ አንስቶም የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት 
የተለያዩ የጥንቃቄ እርምጃወች እየተወሰደ ይገኛል፡፡ 

የፌደራል ፍርድ ቤቶችም የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት በማሰብ ከመጋቢት 10 ቀን 2012 
ዓ.ም ጀምሮ በከፊል ዝግ በመሆን በተወሰኑ እና አንገብጋቢ በሆኑ ጉዳዬች ብቻ በተረኛ ችሎት 
በመመልከት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

የፌደራል የመጀመሪያ ደረጀ ፍ/ቤትም ከፌደራል ፍርድ ቤቶች መካከል በርካታ መዛግብት 
የሚቀርቡበት አና በርካታ ባለጉዳዬችን በእየለቱ የሚስተናገድበት እንደመሆኑ የሰዎችን 
መሰባሰብ አና መነካካት ለማስቀረት መደበኛ ችሎትን በመዝጋት፣ ተረኛ ችሎቶችን በአስራ 
አንዱም ምድብ ችሎት በማደራጀት የተወሰኑ ጉዳዬችን ብቻ በመመልከት ላይ ይገኛል፡፡ 

በዚህም ተቋማችን በአንድ በኩል የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት አና ቫይረሱን ለመከላከል 
በሌላ በኩል ደግሞ የዜጐችን ፍትህ የማግኘት መብት በዚህ አስቸጋሪ ወቅትም ቢሆን 
ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል፣፣ 

በመሆኑም በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከዜጐች ፍትህ የማግኘት መብት አንፃር 
በአሁኑ ሰዓት የግዚ ቀጠሮ፣ ከዋስትና መብት ጋር የተያያዙ የRTD ወንጀሎች፣ የቤት ውስጥ 
ጥቃት ጋር የተያያዙ ወንጀሎች፣ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈፃፀም ጋር የተያያዘ ወንጀል እና 
መሰል አንገብጋቢ እና ከሀገር ፀጥታ እና ሠላም ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን በመመልከት ላይ 
ይገኛሉ፡፡ በዚህም ዳኞችን ጨምሮ መላው የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ በአንድ በኩል እራስን 
ከቫይረሱ የመከላከል ሀላፊነት በሌላ በኩል ደግሞ በወጣው ኘሮግራም መሰረት ወደ ስራ ገበታ 
በመገኘት የዜጐችን ፍትህ የማግኘት መብቶች እንዳይጣሱ ሀላፊነት በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ዳኞቻችን በተረኛ ችሎት ባልተመደቡበት እና በቤታቸው በሚሆንበት 
ጊዚያትም ቢሆን ለምርመራ የተቀጠሩ እና ለውሣኔ የደረሱ መዛግብትን በመስራት በተለይም 
ቅድሚያ የውዝፍ መዛግብት (Backlog) የሆኑትን በማጠናቀቅ ለበርካታ መዛግብት እልባት 
እየሰጡ ይገኛሉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 



ለአብነትም ፍ/ቤቱ ከተዘጋበት ከመጋቢት 10 ቀን 2012 ጀምሮ እስከ ግንቦት 28 ቀን 2012 
ድረስ ባሉት ጊዜያት በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለ5,295 መዛግብት እልባት 
የተሰጠ ሲሆን በእነዚህ መካከል 2,846 ፍርድ፣ 964 ብይን እና 1,485 ትዕዛዝ ሲሆኑ ቀሪ 
ያልተመረመሩ 105 መዛግብት ብቻ ለሰኔ ወር ተላልፈዋል፡፡ 

ይህም በእርግጥ ዳኞቻችን በዚህ አስቸጋሪ ወቅትም ጭምር ሀገር እና ህዝብ የጣለባቸዉን 
ሀላፊነት እየተወጡ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በመሆኑም አጠቃላይ የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ 
እራስን ከወረርሽኙ ከመከላከል በተጨማሪም ከዜጐች ፍትህ የማግኘት መብት አንፃር እየሰሩ 
የሚገኙት ተግባራት ይበል የሚያስብል ነው፡፡ 

በሌላ በኩል የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ተቋማችን የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት 
በሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡትን የጥንቃቄ እርምጃዎች ለመተግበር ያስችል ዘንድ ተቋሙን 
በከፊል ዝግ በማድረግ እና ሠራተኞችን በተራ በመደልደል ስራ ገበታቸዉ ላይ እንዲገኙ 
ከማድረግ በተጨማሪ እስከ ግንቦት 28 ቀን 2012 ባለው ወቅት በአፋጣኝ ግዢ አልኮል፣ 
ሳኒታይዘር፣ የእጅ ጓንት ፣የአፍ በሸፈኛ (Face Mask)፣ የሙቀት መለኪያ፣ ያለንክኪ የሚሰራ 
የእጅ መታጠቢያ እና የተለያዩ የፅዳት እቃዎችን በመግዛት በሁሉም ምድብ ችሎች ለሁሉም 
ሰራተኞች በማሰራጨት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት እየጣረ ይገኛል፡፡ 

በአጠቃላይ ተቋማችን የዳኝነት ተቋም እንደመሆኑ በአንድ በኩል የዜጐች ፍትህ የማግኘት 
መብትን እንዳይጣስ በተረኛ ችሎት ጉዳዮችን በመቀበል እና ውሣኔ የደረሱ የምርመራ 
መዛግብትን በማጠናቀቅ በመተግበር በሌላ በኩል የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ እራሱን እና 
ቤተሰቡን ከቫይረስ እንዲከላከል የጥንቃቄ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል አቅርቦትን በማቅረብ 
ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ 

ለዚህም እንደ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለሁሉም ዳኞች እና የፍርድ ቤቱ 
ሠራተኞች በሙሉ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ሳይቀር የዳኝነት አካሉን ከፍተኛ ሀላፊነት በመረዳት 
የምርመራ መዝገቦችን በመስራት እና በችሎት አስቸኳይ ጉዳዬችን በማስተናገድ የዜጐችን 
ፍትህ የማግኘት መብት ከመተግበር አኳያ ላደረጋችሁት አስተዋፅኦ በማንጄመንት አባላት 
የስራ ባልደረቦቼ ስም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡ 

በቀጣይም በሀገራችን ይህ ወረርሽኝ በቁጥጥር ስር ውሎ ፍርድ ቤቶቻችን በከፊል በዘጋንባቸው 
ጊዚያት ያልተሰሩ ስራዎችን በቀጣይ በማካካስ ፍትህ የተጠማውን ማህበረሰብ የምንክስበት 
እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ 

በመጨረሻም ሁሉም የፍርድ ቤት ማህበረሰቡም በሕክምና ባለሙያዎች የሚሰጡትን የጥንቃቄ 
እርምጃዎች እና መርሆዎች ያለመዘናጋት እንዲፈፀም አደራ እላለሁ፡፡     

 


