
የኘሬዝዳንቱ መልዕክት 
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሕግን መሰረት ያደረገ የዳኝነት አገልግሎት 
የመስጠት ተልዕኮ እና የሕዝብ አመኔታ የማግኘት ራእዩን ከግብ ለማድረስ በ2012 በጀት 
ዓመት በእቅድ የተመሩ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም በግማሽ አመቱ 
በጥንካሬ ሊወሰዱ የሚችሉ እና የተገልጋይን እርካታ ያስገኙ ተግባሮች የተከናወኑ ሲሆን 
በሌላ በኩል ደግሞ ከባለፈው በጀት ዓመት የተላለፉ እና አሁንም ድረስ ያልተሻገርናቸዉ 
ችግሮች ይስተዋላሉ፡፡ 

ባለፉት ስድስት ወራት ከተከናወኑት ዋና ዋና ስራዎች ውስጥ የዳኝነት ነፃነትን 
አስመልክቶ በጥናት ላይ የተመረኮዘ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ መከናወኑ፣ ዳኞች ስራቸውን 
በነፃነት ህግን መሰረት በማድረግ ብቻ እያከናወኑ መሆኑ፤ ዳኞችን በሀገር ውስጥ እና 
በውጭ ሀገር ስልጠና እንዲያገኙ መደረጉ፤ ዳኞች በሚሰሩባቸው የችሎት አይነቶች በፍትሃ 
ብሄር 6 በወንጀል 4 በድምሩ በአስር ችሎቶችን መሰረት ያደረገ የዳኞች ቡድኖችን 
መደራጀት እና በሚያገናኛቸዉ ጉዳዬች ላይ የጋራ ውይይት መጀመራቸው፣ ዳኞች 
በእረፍት ጊዚያቸዉ ለ6,816 መዛግብት እልባት መሰጠቱ፤ በመደበኛ ግማሽ ዓመትም 
በአጠቃላይ ከቀረቡ 99,245 የክርክር መዛግብት ውስጥ ለ71,083 እልባት መሰጠቱ፤ ምቹ 
የስራ አካባቢ ለመፍጠርም በቦሌ፣የካ፣አቃቂ እና መናገሻ (ጉለሌ) ምድብ ችሎቶች የህንፃ 
ኪራይ፤ የአንድ መስኮት አገልግሎት እና የአደረጃጀት ለውጦች መከናወኑ፣ የተከፈቱ 
ፋይሎችን በሶፍትዌር ለችሎት የማደላደል ስርዓት (Random Case Assaignment 
System) በልደታ እና በአራዳ ምድብ ችሎቶች ስራ መጀመሪያ እና በቂርቆስ፣ ንፋስ 
ስልክ፣ ኮልፌ ቀራኒዮ ምድብ ችሎቶች ይህንኑ ስርዓት ለስራ ዝግጁ ማድረግ ስራ 
መከናወኑ፤ የፍርድ ቤት መር አስማሚነት ስራን ለማስጀመር ፍቃድ ካለው መንግስታዊ 
ያልሆነ ድርጅት ጋር የመግባቢያ ሰነድ በመፈራረም በዚሁ ላይ ለዳኞች እና ለዳኛ 
ረዳቶች የአስማሚነት ስልጠና መስጠቱ፣ የሬጅስትራሮች እና የዳኛ ረዳቶችን በሁሉም 
ምድብ ችሎት በመመደብ ወደ ስራ መገባቱ፣ የሰራተኞችን የስነ-ምግባር ደንብ ፀድቆ በስራ 
ላይ ማዋሉ፣ ለአመታት ሲጓተት የቆየው እና የJAG ድልደላ ማጠናቀቅ መቻሉ በጥቂቱ 
በጠንካራ ሊነሱ የሚችሉ ክንውኖች ናቸው፡፡ 

በሌላ በኩል ባለፈው ስድስት ወራት የተለያዩ ችግሮች/ተግዳሮቶች አጋጥመውናል፡፡ 
ከነዚህም ውስጥ በአንዳንድ ክፍሎች እቅድ መሰረት ያደረገ ስራን አለማከናወን፣ በቂ 
የማስቻያ እና የቢሮ አደረጃጀት አለመኖር፣ የሰው ሀይል እጥረት፣ የአስተርጓሚ እጥረት 
በተወሰኑ ዳኞች እና ሰራተኞች አርፍዶ ወደ ስራ መግባት እና ቀድሞ ከስራ መውጣት 
የባለጉዳዬች መመላለስ፣ የመዛግብት ተደጋጋሚ ቀጠሮ፣ ማስቻያ ባለባቸው ቦታዎችም 
በግልፅ ችሎት አለማስቻል አሁንም የተሸከምናቸው ችግሮች ሆነው ቀጥለዋል፡፡ እነዚህ 
ችግሮች ሁሉንም በአንድ ግዜ በተመሳሳይ ወቅት ማቃለል ባንችልም እንኳን ከትላንት 
ዛሬ፣ ከዛሬ ነገ ችግሮችን ማስወገድ እና ማቃለል ይጠበቅብናል፡፡ በተለይም የተቋሙን 
ስም እና የዳኝነት ክብርን የሚያጐድፍ የአብዛኛው መልካም እና ታታሪ ዳኛ እና 
ሰራተኞችን ጥረት የሚበክሉ እና የሚያቆሽሹ ተግባራትን ግን ያለ ርህራሄ ልንታገላቸው 
ይገባል፡፡ 



በተለይም በሰው፣ ህይወት፣ ንብረት እና ነፃነት ላይ የመፍረድ ስልጣን ከተሰጠው ዳኛ 
በማይጠበቅ ሁኔታ የስራ እና የችሎት ሠዓታቸውን በማያከብሩ ግልፅ የሆኑ ስነ-ስርዓት 
ሕግ ጥሰት የሚፈፅሙ፣ ግልፅ የማስቻያ ቦታ እያለ በችሎት የማያስችሉ፣ ከህግ እና ማስረጃ 
ውጭ ውሳኔዎች የሚወስኑ፣ ያልተፃፉ ውሳኔዎችን ለባለጉዮች በቃል የሚገልፁ የተከራካሪ 
ወገኖችን ክብር የማይጠብቁ ጥቂት ዳኞች ላይ ተጠያቂነትን ማስፈን ይጠበቅብናል፡፡ 

በተመሳሳይ በድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችም የአገልጋይነት ስሜት የሌላቸዉ፣ የስራ 
ሠዓታቸውን የማያከብሩ፣ የስራ ግዴታዎች ለመወጣት የባለጉዳይ እጅ የሚመለከቱ፣ 
ለአብዛኛው መልካም ሠራተኛ መጥፎ ተምሳሌት የሆኑትን በመለየት ተጠያቂነት ማስፈን 
አስፈላጊ እና ግዴታ ነው፡፡ በእነዚህ ጥቂት ዳኞች እና ሠራተኛ ላይ ተጠያቂነት 
እንዲመጣ ጠንክረን የምንሰራበት ዋነኛ አላማ ከግለሰቦቹ ጋር የሚገናኝ ሳይሆን 
ለአብዛኛው ታታሪ፣ መልካም እና ያለ ምቹ የስራ አካባቢ ሳይቀር ሙያውን ወዶ እና 
አክብሮ ለሚሰራው አብዛኛው ዳኛ እና ሠራተኛ ሲባል ሊሆን ይገባል፡፡ ስለሆነም የፍርድ 
ቤቱ አመራር በቀጣይ አጠናክሮ የሚቀጥለውን የተጠያቂነት ስርዓት የመዘርጋት ሂደት 
ዋነኛ ዓላማ ለዳኞች እና ለዳኝነት አካሉ ክብር ሲባል መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም የፍ/ቤት 
ማህበረሰብ ከፍ/ቤቱ አመራር ጐን እንዲቆም በአክብሮት እየጠየኩኝ ቀሪው ግማሽ በጀት 
አመት እቅዶቻችን የምናሳካበት እና የጀመርነው የለውጥ ሂደት ከግብ የምናደርስበት 
እንደሚሆን በመተማመን ነው፡፡ 


