
የፕሬዝዳንቱ መልዕክት 

ጥር 13 ቀን 2013 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፀደቀው የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅ ቁጥር 

1234/2013 ከደነገጋቸው የለውጥ ስራዎች ውስጥ የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር አንዱ ነው፡፡ በአዋጁ አንቀፅ 

49 በግልፅ እንደተደነገገው የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚቀርቡላቸውን ጉዳዮች የሚስተናገዱበት ወይም 

የሚጠናቀቁበት የግዜ ሰሌዳ ገደብ በማስቀመጥ የፍትህ አሰጣጥ ስርዓቱ የተሳለጠ እና ጥራቱ 

የሚረጋገጥበት የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ይገልፃል ይህንን ለማስፈፀምም ዝርዝር 

መመሪያ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንዲሚወጣ ይደነግጋል፡፡ 

ይህን ተከትሎም ከበርካታ ውይይቶች የግብዓት ማሰባሰቢያ መድረኮች እና የጥናት ሰነዶች ዝግጅት በኋላ 

የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት “የፍታብሄር ጉዳዮች ፍሰት አስተደደር መመሪያ ቁጥር 008/2013” በሚያዝያ 

ወር 2013 ዓ/ም አውጥቷል፡፡ በእርግጥ በፌደራል ፍርድ ቤቶች የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያን 

የማውጣት ጉዳይ ለረዥም አመታት ሲታሰብበት እና የተለያዩ የሰነድ ዝግጅቶች የተደረገበት ቢሆንም 

ለሦስቱም የፌደራል ፍርድ ቤቶች የሚያገለግል ወጥ መመሪያ ግን ሳይኖረን ቆይቷል፡፡ የዚህ መመሪያ 

መፅደቅ እና ወደ ትግበራ መግባት ከምንም እና ከማንም በላይ የህብረተሰቡ የረዥም ግዜ ጥያቄ የሆነውን 

“ያልዘገየ ፍትህ” ወይም “ያልዘገየ ዳኝነት” ጥያቄ ምላሽ የሚሰጠ ይሆናል፡፡ በፍርድ ቤታችን በተለያዩ 

ውስጣዊ እና ውጫዊ ምክንያቶች የመዝገብ ክምችት መኖር የመዛግብት ክርክር እድሜ መርዘም 

በአጠቃላይ የቅልጥፍና ችግር እስካሁን ያልተሻገርነው ችግር ሆኖ ቀጥሏል በተለይም እያደገ ከመጣው 

የመዝገብ ፍሰት ጋር የማጣጣም ተቋማዊ አወቃቀር ግብአትና የሰው ሀይለ ብቃት ባለመገንባታችን 

ህብረተሰቡ በፍርድ ቤት ላይ ያለውን አመኔታ እንዲያጣ ወይም እንዲቀንስ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ 

በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ የዳኝነት ስራ በባህሪው ውስብስብ እና ጫና ያለው ከመሆኑም በላይ 

የሁለት ተቃራኒ ፍላጎቶች ፍጭት በመሆኑ ከላይ ከዘረዘርናቸው ችግሮች ጋር ተዳምሮ ፍርድ ቤታችን ውሳኔ 

በመስጠት ሳይሆን ቀጠሮ በመለወጥ እንዲታወቅ አድርጓል፡፡ ይህም ህዝቡ በፍርድ ቤቱ ላይ ያለውን 

አመኔታ ክፉኛ ጎድቶታል፡፡ የዚህም መመሪያ ዋነኛ አላማም ለጉዳዮች የተፋጠነ እና ጥራት ያለው ዳኝነት 

በመስጠት የዳኝነት አገልግሎትን ውጤታማ ማድረግ ነው፡፡ ለዚህም በመመሪያው በግልፅ እንደተደነገገው 

የመመሪያው ግብ የጉዳዮችን መጓተት ማስቀረት፣ ለሁሉም ጉዳዮች ተገማች ግዜ ማስቀመጥ፣ ጉዳዮች 

እንደየመደባቸው እና ባህሪያቸው ተመጣጣኝ ትኩረት እንዲያገኙ ማድረግ እና ዜጎች በዳኝነት ስርዓቱ ላይ 

ያላቸውን አመኔታ እና እርካታ መጨመር ነው፡፡ 

በመሆኑም የዚህ መመሪያ በአግባቡ መተግበር ፍርድ ቤታችንን በሚታይ መልኩ የሚቀይር እና የዳኝነት 

ስራችንን ውጤታማ የሚያደርግ በመሆኑ ሁሉም የፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ (አመራሩ፣ ዳኞች፣ ረዳት ዳኞች፣ 

ሬጅስትራሮች፣ የስራ ክፍል ሀላፊዎች፣ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች....) በትኩረት ልንተገብረው የሚገባ ቁልፍ 

ስራችን ሊሆን ይገባል፡፡ ለዚህ መመሪያ ተግባራዊነት እና ውጤታማነት ከፍርድ ቤቱ ማህበረሰብ ውጭ ያሉ 

ባለድርሻ አካላት ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ ፍርድ ቤቱ ጉዳዮች በቅልጥፍና ለማየት በሚያደርገው ጥረት በቀጠሮ፣ 

አሰጣጥ የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ በጥብቅ ዲሲፒሊን በመተግበር እና በአቤቱታ አቀራረብ እና መሰል የክርክር 

ጉዳዮች የባለድርሻ አካላት በመመሪያው ተግባራዊነት አጋዠ ሊሆኑ ይገባል ስለሆነም ተከራካሪ ወገኖች፣ 

ጠበቆች፣ ምስክሮች... ወ.ዘ.ተ ለውጤታማነቱ የበኩላችሁን እንድትወጡ ጥሪ አቀርባለሁ፡፡       



በመጨረሻም ይህ መመሪያ የስነ-ስርዓት ሕጎችን የሚተካ ሳይሆን የስነ-ስርዓት ሕጋችንን በጥብቅ 

እንድንተገብር የሚያስችል ቁልፍ መሳሪያ መሆኑን በመገንዘብ የስራ ባህላችንን፣ የግዜ አጠቃቀማችንን፣ 

በዕቅድ መመራትን እና የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችንን በማሻሻል መሰረታዊ ለውጥ በማምጣት በጋራ 

የምንተገብረው እንዲሆን እየጠየኩኝ በትግበራዉ የሚያጋጥሙ ችግሮችን እየለየን እና እየፈታን በመተጋገዝ 

የምንመኘውን የህዝብ አመኔታ ያገኘ ወይም ያተረፈ የዳኝነት ስርዓት እንድንገነባ አደራ እላለሁ፡፡ 


