
 

 
 

የፕሬዝደንቱ መልእክት  

ዳኝነት ስራው ብቻ ሳይሆን ስያሜው በራሱ ትልቅ ክብር እና ሀላፊነት ያለው ተግባር 
ነው፡፡ መዳኘት ወይም ዳኛ የሚለው ቃል በራሱ ሰማያዊ (መለኮታዊ) ከሆነው የመፍረድ 
ባህሪ ጋር ተያያዥነት አለው፡፡ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ምድራዊ ከሆነው አለም ውጭ 
በፍጥረት ላይ በሙሉ የመፍረድ ስልጣን ያለው ታላቅ ሀይል እንዳለ እንገነዘባለን፡፡ የዚህ 
ታላቅ ሀይል ልዩ መለያ ባህሪም የመፍረድ ወይም የመዳኘት ትልቅ ስልጣን ነው፡፡ ታዲያ 
ይህን ከባድ መለኮታዊ ይዘት ያለው ባህሪ በምድር ላይ የሚተገበሩት ደግሞ በህግ 
የመዳኘት ስልጣን የተሰጣቸው ፍርድ ቤቶች (ዳኞች) ናቸው፡፡ ዳኞች በሰዎች ህይወት፣ 
ነፃነት እና ንብረት ላይ ይፈርዳሉ፡፡ ይህን ከባድ ሀላፊነት ለመወጣት ዳኞች ከፍተኛ 
የሙያ ብቃት የላቀ ስነ-ምግባር እና ከፍተኛ የአገልጋይነት ስሜት ሊጐናፀፉ ይገባል፡፡ 

ዳኝነት በባህሪው የሁለት ተከራካሪ ወገኖችን ቅቡልነት በተመሳሳይ ጊዜ እና ሁኔታ 
የማግኘት እድሉ ጠባብ ቢሆንም ተገልጋዩ ህብረተሰብ እና ተከራካሪዎች በመጨረሻ 
ውጤት ብቻ ሳይሆን በሂደቱም የሚያምኑት እና የምንሰጠው ዳኝነት መሰረታዊ የሆነውን 
በፍትሀዊነት የመዳኘት መብት (Fair trial) ያከበረ እንዲሆን በማድረግ የህዝብን አመኔታ 
ማግኘት ይቻላል፡፡ 

ከዳኞች ውጭ ያለው የፍርድ ቤት ማህበረሰብም የስራው የመጨረሻ ግብ የዳኝነት ስራውን 
ማሳለጥ መሆኑን በመገንዘብ ለሚሰራው ስራ ክብር በመስጠት በከፍተኛ የሀላፊነት ስሜት 
የዳኝነት ስራውን ማገዝ የሚጠበቅበት ሲሆን ዳኛ ብቻውን ያለ ፍርድ ቤት ማህበረሰብ 
የተቀላጠፈ እና ውጤታማ ዳኝነት ሊሰጥ አይችልም ስለሆነም የሁላችንም የመጨረሻ ግብ 
ዳኝነት ወይም ፍርድ መስጠት ስራውን ማገዝ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም የፍርድ ቤቱ 
ማህበረሰብ ብቁ፣ ስነምግባር የተላበሰ እና አገልጋይ መሆን ይጠበቅበታል፡፡ ይህንንም 
ለማድረግ ያለ ምንም ተጨማሪ በጀት ወይም ወጪ ዳኞች በሹመት ወቅት የገባነውን ቃል 
በማክበር ሙያው የሚጠይቀውን ስብእና በመላበስ፣ የተከራካሪ ወገኖችን ክብር በጠበቀ 
መልኩ በማስተናገድ፣ ትዕግስተኛ በመሆን እና የስራንም ሆነ የችሎት ሰዓት በማክበር 
ለተከራካሪ ወገኖችም ሆነ ለሌላው የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ አርአያ መሆን ይጠበቅብናል፡፡ 

  

ያለንበት ወቅት ከምንም ግዜ በላይ የአመራሩን፣ የዳኝነት እና የፍርድ ቤቱን ማህበረሰብ 
ቅንጅት እና ርብርብ ይጠይቃል፡፡ የህብረተሰቡ በተቋማችን ላይ እምነት እንዲጥል 
ተቋሙን ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ማድረግ በእያንዳንዳችን ትከሻ ላይ የተጫነ ከባድ ሀላፊነት 
ነው፡፡ በፍርድ ቤቶቻችን ላይ በርካታ ችግሮች ቢኖሩም ለአንድ ግብ በጋራ ከቆምን እና 
ሁሉም ስለሌላው ችግር መፍትሄ ከመጠቁሙ በፊት የራሱን ችግር ለይቶ በራሱ ተነሳሽነት 
ከቀረፈ የምንመኘው ነፃ ተቋም፣ የሕዝብ አመኔታ እና የህግ የበላይነት ማግኘት 
እንችላለን፡፡ 



 

 
 

የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከተመሰረቱበት ጊዜ ጀምሮ በተለያየ የለውጥ ሂደት ውስጥ 
አልፈዎል፡፡ በዚህም በርካታ መሻሻሎች የተገኙትን ያህል በርካታ ያልተሻገርናቸው 
ችግሮችም ይገኛሉ፡፡ አሁን ያለንበት ወቅት ደግሞ ህብረተሰቡ የህግ የበላይነት ከምንም 
ጊዜ በላይ እንዲከበርለት የሚጠይቅበት፣ፍትህን የሚሻበት እና በተለይም ከፍርድ 
ቤቶቻችን እውነተኛ ነፃነትን እና ገለልተኝነትን የሚጠብቅበት ወቅት ነው፡፡ ይህንንም 
ለመተግበር በፍርድ ቤቱ አመራር በኩል የሶስት ዓመት እቅድ (Action Plan) በመቅረፅ 
እና የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎችን በማከናወን ወደ ስራ ተገብቷል፣ በቀጣይነትም የህግ 
ማእቀፎችን የማሻሻል፣ የዳኞችን አቅም የማጐልበት፣ የዳኞች ደሞዝ፣ ጥቅማ ጥቅም እና 
የመኖሪያ ቤት ጥያቄዎችን የመፍታት፣ የድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን መብት እና ጥቅም 
በማስጠበቅ አቅማቸውን የማሳደግ፣ የጉዳዮች አመራር ፍሰት እና የፍርድ ቤት መር 
የአስማሚነት ስራን፣ ወዘተ በተጠናከረ ሁኔታ ለመተግበር ከፍተኛ ርብርብ ይደረጋል፡፡ 
የእነዚህ ስራዎች ውጤትም ፍርድ ቤቱ ነፃነቱ የተጠበቀ፣ ቀልጣፍ፣ ውጤታማ እና ጥራት 
ያለው የዳኝነት ተግባር አንዲያከናውን የሚረዳ ሲሆን ይህም ፍርድ ቤቶቻችን የሕዝብ 
አመኔታ እንዲያገኙ ከፍተኛ አስተዎፅኦ ይኖረዎል፡፡ 

በመሆኑም ከቀድሞ ጉድለቶች ተምረን ተቋማችንን ለመቀየር አድሉ በእጃችን እንደሆነ 
በአፅንኦት በመገንዘብ የፍርድ ቤቱ አመራር የዳኝነት ስራውን ለማሳለጥ ምቹ ሁኔታ 
በመፍጠር እና በዳኞች ለሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ሊሠጥ ይገባል፡፡ የፍርድ 
ቤቱን የሶስት ዓመት እቅድ በአግባቡ እና በትኩረት ለማስፈፀም ይቻል ዘንድ ክቡራን 
ዳኞች ለዳኝነት ሙያው ክብር በመስጠት እና ለምንዳኘው ማህበረሰብ ታማኝ በመሆን 
ስራዎቻችን በትጋት፣ በቅንነት እና በታማኝነት በማከናወን የሚጠበቅብን ሲሆን ድጋፍ 
ሰጪ ሠራተኞችም የሚሰራው ስራ የመጫረሻው ግብ የዳኝነት ስራውን ማሳለጥ መሆኑን 
በመገንዘብ እና ለስራው ክብር በመስጠት በአገልጋይነት ሰሜት ስራው በብቃት ማከናወን 
እንደሚጠበቅበት ለማስገንዘብ እወዳለሁ፡፡ በመጨረሻም ለሁሉም የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ 
መልካም አዲስ ዓመት እየተመኘሁ በ2012 ዓ.ም በአገልጋይነት ስሜት ህብረተሰቡን 
የምንክስበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ፡፡ 

 

 

 

 

  


