
የፕሬዝዳንቱ መልዕክት 

በፌደራል ፍርድ ቤቶች የለውጥ ሂደት ዋነኛ መሰረት ይሆናሉ ተብለው ሲጠበቁ የነበሩት የፌደራል የዳኝነት 

አስተዳደር እና የፌደራል ፍርድ ቤቶች ረቂቅ አዋጆች ጥር 13 ቀን 2013 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምከር ቤት 

ፀድቀዋል፡፡ የእነዚህ አዋጆች መፅደቅ በፍርድ ቤታችን እየተከናወኑ ላሉ የለውጥ እንቅስቃሴዎች የማይተካ 

በጐ ሚና የሚኖረው ሲሆን በተለይም የዳኝነት አካሉ በትክክልም እንደ ሦስተኛው የመንግስት አካል 

የሚጠበቅበትን ሀላፊነት እንዲወጣ ለማድረግ አጋዥ ይሆናሉ፡፡ 

ፍርድ ቤቶችን የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም ከአዋጅ መፅደቅ ጋር ተያይዞ የስረ-ነገር ስልጣኑ 

በፍትሃ ብሄርም ሆነ በወንጀል ጉዳዮች ሙሉ ለሙሉ የሚቀየር ሲሆን በፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ መሰረት 

በፍትሃ ብሄር የስረ-ነገር ስልጣን ከአምስት መቶ ሺህ ብር (ከብር 500,000) ወደ አስር ሚሊዮን ብር (ብር 

10,000,0000) ከፍ የሚል ሲሆን በወንጀል ጉዳዩችም በግል አቤቱታ አቅራቢነት የሚቀርቡት በወንጀል 

ጉዳዮች በአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶች የሚታዩ ይሆናሉ፡፡ 

ይህም ፍርድ ቤታችን ከምንጊዜውም በላይ በርካታ ጉዳዮችን እንዲቀርቡለት የሚያደርግ ሲሆን አዲስ አበባ 

ከተማ ፍርድ ቤት እንዲታዩ የተደረጉት ጉዳዩች መኖራቸውም ፍርድ ቤቱ በቀሩት ትልልቅ እና ትኩረት 

በሚሹ ጉዳዩች ላይ በጥራት እና በቅልጥፍና ጉዳዮችን ለማስተናገድ እድል ይኖረዋል፡፡ ይህን የስረ-ነገር 

ስልጣን ክፍፍል የፍርድ ቤቱን ስልጣን (Jurisdiction) ከማስፋት በዘለለ በተቋሙ እና በፍርድ ቤቱ 

ማህበረሰብ ላይ ተጨማሪ ከባድ ሀላፊነት የጣለ ነው፡፡ በፍርድ ቤታችን ተልዕኮ የዳኝነት አገልግሎት 

በመስጠት የህግ የበላይነት ማረጋገጥ እንደመሆኑ አሁን ከሚጨመርብን ከፍተኛ ሀላፊነት አንፃር 

ተቋማችንን ጠንካራ እና ውጤታማ እንዲሆን ይጠበቃል፡፡ 

ጠንካራ እና ውጤታማ ፍርድ ቤት እንዲኖረንም የፍርድ ቤቱ ዋነኛ አቅም የሆነው የሰው ሀይል (ዳኞችም 

ሆኑ ሌላው ሠራተኛ) ጠንካራ እና ውጤታማ እንዲሆን ይጠበቃል፡፡ ጥንካሬ ከዳኞች አንፃር ስንመለከት የላቀ 

ስነ-ምግባር መላበስ፣ ሙያው የሚጠይቀው እውቀት እና ክህሎት መያዝ እና በህግ እና ማስረጃ ብቻ 

ተመስርቶ ውሣኔ መስጠትን ያካተተ ሲሆን ቀሪ የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብም ስነ-ምግባር የተላበሰ ሙያዊ 

ብቃት ያለው እና የአገልግሎት ስሜት የተላበሰ ሲሆን ነው፡፡ ይህ ሲሆን የሁላችንም መለወጥ ውጤት 

ተቋሙ ጠንካራ እና ውጤታማ እንዲሆን የሚያደርገው ሲሆን የተጨመረውን ከባድ ሀላፊነት ለመወጣትም 

ያግዛል፡፡ 

ህብረተሰባችን የመጨረሻ ወሳኔውን ብቻ ሳይሆን በላቀ ስነ-ምግባር፣ በወቅቱ (በሠዓቱ) በጥራት 

የመስተናገድ ፍላጐት በመሆኑ ይህንን ፍላጐት ለማሳካት ሁሉም የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ ከባድ ሀላፊነት 

ይጠበቅበታል በተለይም በፍርድ ወንበር ላይ የተቀመጡት ዳኞች ለሌላው አርአያ መሆን ስለሚጠበቅብን 

ለህሊናችን እና ለህግ ተገዥ በመሆን የህብረተሰቡን ፍላጐት ለማሳካት መጣር ግድ ይለናል፡፡ ይህ ሲሆን 

በህብረተሰቡ የሚከበር እና አመኔታ የተቸረው ተቋም ለመገንባት የሚደረገው ጥረት የተሳለጠ ይሆናል፡፡ 

 


