የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ አሰራር መመሪያ
መመሪያ ቁጥር 6/2012 ዓ.ም
መግቢያ
የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግን ሇማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 943/2008 አንቀጽ 6 ስር
የተቀመጡት የፍትሐብሔር ኃሊፊነቶች አማራጭ የሙግት መፍቻ ስርዓትን የሚዯግፍ በመሆኑ፣
የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የፌዴራሌ መንግስቱ ተቋማት የሚያጋጥማቸውን አሇመግባባት
የሚፈቱበትን መንገድ እንዯሚወስን በመቀመጡ፣
ከተሇያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ድርጅቶች የግሌግሌ ዳኝነት ጥያቄ በስፋት እየቀረበ
የመጣ በመሆኑ፣
የመንግስት ተቋማት በሚገቧቸው ውልች አማካኝነት የሚፈጠርን አሇመግባባት ፈጣንና ቀሌጣፋ
በሆነ መንገድ በመፍታት የህዝብና የመንግስትን መብትና ጥቅም ማስጠበቅ የተቋሙ ኃሊፊነት
በመሆኑ፤
በንግድ፣ በኢንቨስትመንትና በፍትሐብሔር ጉዳዮች የሚከሰቱ አሇመግባባቶችን ቀሌጣፋና ወጪ
ቆጣቢ በሆነ መንገድ መፍታት መሌካም ግንኙነትን የሚጠብቅ፣ ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታና
ሀገራዊ ሌማትን የሚዯግፍ በመሆኑ፣
በመሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ (BPR) ጥናት ሊይ እንዯተመሇከተው በመንግስት ተቋማት
መካከሌ

የሚፈጠር

የፍትሐብሔር

አሇመግባባት

1ዏዏ%

እንዲሁም

ከላልች

አካሊት

ጋር

የሚኖራቸውን የፍትሐብሔር አሇመግባባት 85% በአማራጭ የሙግት መፍቻ ሇመፍታት እንዲቻሌ
የአማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎች አሰራር በዋናው መሥሪያ ቤት፣ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እና
በምድብ ፅ/ቤቶች ዯረጃ ወጥነት ባሇው መሌኩ መዘርጋት የሚያስፈሌግ በመሆኑ፣
የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ በአዋጅ ቁጥር 943/2008 አንቀጽ 21(2) መሰረት ይህንን መመሪያ
አውጥቷሌ፡፡

ምዕራፍ አንድ፡- ጠቅሊሊ ድንጋጌዎች
1. አጭር ርዕስ
ይህ መመሪያ “የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ አሰራር መመሪያ ቁጥር
6/2012” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ

2. ትርጓሜዎችና የጾታ አገሊሇጽ
የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ ማንዋሌ ውስጥ፡1. “የግሌግሌ ዳኝነት” ማሇት በዚህ ዯንብ መሰረት በሚሾም/ሙና በሚመዯብ/ቡ አንድ ዳኛ
ወይም ከአንድ በሊይ በሆኑ ዳኞች በግሌግሌ ዳኝነት ሉፈቱ የሚችለ አሇመግባባቶችን
ሇመፍታት የሚካሄድ አሰራር ነው፡፡
2. “በግሌግሌ ዳኝነት ሉፈታ የሚችሌ አሇመግባባት” ማሇት በህግ አግባብ ሇግሌግሌ ዳኝነት
ሉቀርብ የሚችሌ ማንኛውም ዓይነት የንግድ፣ የኢንቨስትመንት ወይም የፍትሐብሔር
አሇመግባባት ነው፡፡
3. “የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ” ማሇት በግሌግሌ ዳኝነት የሚታዩ ጉዳዮችን የሚመራና ውሳኔ
የሚሰጥ አካሌ ነው፡፡
4. “የግሌግሌ ዳኝነት ውሳኔ” ማሇት በግሌግሌ ዳኝነት የሚሰጥ ውሳኔ ሲሆን እንዯሁኔታው
ብይኖችንና ትዕዛዛትን ይጨምራሌ፡፡
5. “አመሌካች” ማሇት ሇግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው አቤቱታ ያቀረበው ወገን ነው፡፡
6. “ተጠሪ” ማሇት ሇግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው በቀረበው አቤቱታ መሰረት መሌስ እንዲሰጥ
የተጠራ ሰው ነው፡፡
7. “ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ” እና “ም/ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ” ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው
የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ እና ም/ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ ማሇት ነዉ፡፡
8. “ዳይሬክቶሬት” እና “ዳይሬክተር” ማሇት እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የፌዴራሌ ጠቅሊይ
ዏቃቤ ህግ የፍትሐብሔር ፍትህ አስተዳዯር ዳይሬክቶሬት እና ዳይሬክተር ማሇት ነው፡፡
9. “የፌዴራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት” ማሇት ሙለ በሙለ ወይም በከፊሌ በፌዴራሌ
መንግሥት

በጀት

የሚተዳዯር

እና

የፌዴራሌ

መንግሥት

ሥራዎች

የሚከናወኑበት

መሥሪያ ቤት ማሇት ሲሆን ቅርንጫፎች እና በመስሪያ ቤቱ ስር የተዋቀሩ ተጠሪ መስሪያ
ቤቶችንም ያጠቃሌሊሌ፡፡

10. “የፌዴራሌ መንግሥት የሌማት ድርጅት” ማሇት የፌዴራሌ መንግሥት ባሇቤትነት ድርሻ
በሙለ ወይም በከፊሌ ያሇበት የፌዴራሌ መንግሥት የሌማት ድርጅት ወይም አክሲዮን
ማህበር ሲሆን ቅርንጫፎች እና በድርጅቱ ስር የተዋቀሩ ተጠሪ ተቋማትንም ያጠቃሌሊሌ፡፡
11. “የፌዴራሌ መንግሥት ተቋም” ማሇት የፌዴራሌ መንግሥት መስሪያ ቤት እና የፌዴራሌ
መንግስት የሌማት ድርጅትን የሚያጠቃሌሌ ሲሆን የአዲስ አበባ እና የድሬዳዋ ከተማ
አስተዳዯሮችን ይጨምራሌ፡፡
12. “ፍርድ ቤት” ማሇት የፌዴራሌ ፍርድ ቤቶች እና የፌዴራሌ ፍርድ ቤቶች ስሌጣን
በውክሌና የተሰጣቸው የክሌሌ ፍርድ ቤቶች ማሇት ነዉ፡፡
13. “አቅም የላሇው ዜጋ” ማሇት ጉዳዩ በግሌግሌ ዳኝነት እንዲታይሇት አቤቱታ የሚያቀርብ
የገንዘብ ዓቅም የላሇው የተፈጥሮ ሰው ነው፡፡
14. በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንድ ጾታ የተገሇፀው ሁለ ሇሴትም ተፈፃሚ ይሆናሌ

3. የተፈፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ
1. በግሌግሌ ዳኝነት ሂዯት ውስጥ በሚሳተፉ በየዯረጃው የሚገኙ ኃሊፊዎች፣ ዓቃብያነ ሕግና
ላልች ሰራተኞች፣
2. በሁለም የመንግስት ተቋማት፣
3. የሚካሰሱት ከመንግስት ተቋም ጋር ሆኖ አገሌግልቱን በፍቃዯኝነት ሇማግኘት ጥያቄ
በሚያቀርቡ ግሇሰቦችና ድርጅቶች እና
4. በአቅመ ዯካማ ዜጎች ሊይ ተፈፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡

4. የግሌግሌ ዳኝነትን ስሇመጀመር
1. ጉዳዩ በግሌግሌ ዳኝነት እንዲታይሇት የሚፈሌግ ማንኛውም አመሌካች ጥያቄውን በጽሁፍ
ማመሌከቻ ማቅረብ አሇበት፣
2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት የሚቀርበው ማመሌከቻ በግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው
ሇመዳኘት ያሇውን ፍቃዯኝነት ማመሌከት አሇበት፣
3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት የሚቀርበው ማመሌከቻ ከክስ ማመሌከቻና ከማስረጃ
ዝርዝር ጋር ተያይዞ መቅረብ አሇበት፣
4. በዚህ አንቀጽ መሰረት የሚቀርበው ጥያቄ ሇዳይሬክቶሬቱ በሶስት ቅጂ ተዘጋጅቶ መቅረብ
አሇበት፣
5. በዚህ አንቀጽ መሰረት አቤቱታ የቀረበበት ቀን የግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ የተጀመረበት
የመጀመሪያ ቀን ተዯርጎ ይወሰዳሌ፣

5. የግሌግሌ ዳኝነት ጥያቄን ስሇመመርመር
1. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 4 መሰረት የቀረበን አቤቱታ ተቀብል ሇላሊው ወገን መጥሪያ
ከመሊኩ በፊት ጉዳዩ በግሌግሌ ዳኝነት መታየት ያሇበት ስሇመሆን አሇመሆኑ ዳይሬክተሩ
ውሳኔ ይሰጣሌ፣
2. ጉዳዩ በግሌግሌ ዳኝነት መታየት የሇበትም የሚሌ ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ ይህንኑ አቤቱታውን
ሊቀረበው አካሌ በጽሁፍ ያሳውቃሌ፣

6. የግሌግሌ ዳኝነት ጥያቄን ሇላሊው ወገን ስሇመግሇጽ
1. ዳይሬክተሩ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 4 መሰርት የቀረበውን የክስ አቤቱታ ተቀብል
ከመረመረ በኋሊ ጉዳዩ በግሌግሌ ዳኝነት መታየት አሇበት የሚሌ ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ የክስ
አቤቱታውን ከነማስረጃዎቹ ሇተጠሪ ይሌካሌ፣
2. ተጠሪው የግሌ ድርጅት ወይም ግሇሰብ በሆነ ጊዜ ዳይሬክተሩ በቅድሚያ የግሌግሌ ዳኝነት
ፈቃዯኝነት ጥሪ በጽሁፍ ይሌካሌ፣
3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት በተሊከው ጥሪ መሰረት ድርጅቱ ወይም ግሇሰቡ
ፈቃዯኝነቱን በጽሁፍ የሚገሌጽ ከሆነ በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ስር በተመሇከተው
መሰረት የክስ አቤቱታው ከነማስረጃዎቹ እንዲዯርሰው ይዯረጋሌ፡፡

7. ስሇክስ፣ ስሇመሌስ እና ስሇተከሳሽ ከሳሽነት ማመሌከቻ አቀራረብ
1. ሇግሌግሌ ዳኝነት የሚቀርበው ክስ በፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ህግ ከአንቀጽ 22 እስከ
አንቀጽ 33 ድረስ በተዯነገጉት ድንጋጌዎች አግባብ ነው፣
2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ሇቀረበ ክስ የሚሰጠው መሌስ እና የተከሳሽ
ከሳሽነት ማመሌከች በፍትሐብሔር ሥነ-ሥርዓት ህግ ከአንቀጽ 34 እስከ 40 በተዯነገገው
አግባብ ነው፡፡

ምዕራፍ ሁሇት፡- ስሇግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ
8. ስሇግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ መቋቋም
1. የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ በዚህ መመሪያ መሰረት ተቋቁሟሌ፣
2. የጉባዔው ተጠሪነት ሇፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የክርክር ጉዳዮች ምክትሌ ጠቅሊይ
ዏቃቤ ህግ ነው፣
3. ዳይሬክቶሬቱ የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው ጽ/ቤት በመሆን ይሰራሌ፡፡

9. የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ አባሊት አሰያየም
1. የግሌግሌ ዳኝነት አባሊት እንዯ አስፈሊጊነቱ እና እንዯጉዳዩ ውስብስብነት አንድ ወይም
ሶስት ሉሆኑ ይችሊለ፣
2. የጉባዔው አባሊት በዳይሬክተሩ አቅራቢነት በክርክር ጉዳዮች ምክትሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ
ይሾማለ፣
3. የግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ በአንድ ወይም በሶስት የግሌግሌ ዳኛ ይታይ የሚሇውን ጉዳዩን
በመመርመር ዳይሬክተሩ ይወስናሌ፡፡
4. የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔውን የስራ ክንውን የሚመዘግብና መዛግብቶችን አዯራጅቶ የሚይዝ
አንድ ድምጽ የማይሰጥ ባሇሞያ በፀሀፊነት በዳይሬክተሩ ይመዯባሌ፡፡

10.

ነፃነትና ገሇሌተኝነት

1. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 9 ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት የተሾመ የግሌግሌ ዳኛ ሥራውን
በሙለ ነፃነትና ገሇሌተኝነት ያከናውናሌ፣
2. የግሌግሌ ዳኛው በሥራው ሂዯት ውስጥ ነፃነቱንና ገሇሌተኛነቱን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች
ካጋጠሙት ጉዳዩን ሇዳይሬክተሩ በማሳወቅ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ አሇበት

11.

የግሌግሌ ዳኝነት አባሊት ግዴታዎች

1. የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ አባሊት ሇሁሇቱም ወገኖች እኩሌ የመሰማትና ማስረጃ የማቅረብ
ዕድሌ የመስጠት ግዴታ አሇባቸው፡፡
2. ማናቸውም የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ አባሌ በስራው ሂዯት ያገኛቸውን መረጃዎች በሚስጢር
የመያዝ ግዴታ አሇበት፡፡
3. የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ ፀሀፊ ሆኖ የሚመዯበው ባሇሞያ የግሌግሌ ዳኝነት ስራ ሂዯቱንና
ማስረጃዎችን መዝግቦ የመያዝ፣ መዝገብ የማዯራጅትና ሚስጢር የመጠበቅ ኃሊፊነት
አሇበት፡፡

12.

የግሌግሌ ዳኛን ስሇመቃወም

1. በተያዘው ጉዳይ የተመዯበው የግሌግሌ ዳኛ ጉዳዩን በነፃነትና በገሇሌተኛነት ሉያየው
የማይችሌ መሆኑን ተከራካሪዎች በተጨባጭ ማስረጃ አስዯግፈው ሉቃወሙ ይችሊለ፣
2. የቀረበው ማስረጃ አሳማኝ መሆኑን ወይም አሇመሆኑን ዳይሬክተሩ ይመረምራሌ፣
3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 2 መሰረት ጉዳዩን መርምሮ መቃወሚያው አሳማኝ ሆኖ
ካገኘው ዳይሬክተሩ የተመዯበው ዳኛ በላሊ ዳኛ እንዲተካ ሉያዯርግ ይችሊሌ፣
4. መቃወሚያ የቀረበበት በመሆኑ ብቻ ጉዳዩን እንዲያይ የተመዯበው የግሌግሌ ዳኛ በራሱ
ፍቃድ ኃሊፊነቱን መተው አይችሌም፡፡

ምዕራፍ ሶስት፡- የግሌግሌ ዳኝነት ስሇሚመራበት ሥርዓት
13.

መሰረቱ

1. የግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ የሚመራው በዚህ መመሪያ መሰረት ይሆናሌ፡፡
2. ሂዯቱ የሚመራበትን ሂዯት ሁሇቱ ወገኖች አስቀድመው ተስማምተውበት እንዯሆነ ይህን
መመሪያ እስካሌተቃወመ ድረስ ስምምነታቸው ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡
3. በዚህ መመሪያ ወይም በሁሇቱ ወገኖች ስምምነት ያሌተሸፈነ ጉዳይ በግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ
ከተነሳ አግባብነት ባሊቸው ላልች የሀገሪቱ ህጎች ይመራሌ፡፡

14.

የግሌግሌ ዳኝነቱ የአመራር ሥነ-ሥርዓት

1. በግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ ተግባራዊ የሚሆነውን ሥነ-ሥርዓት ጉባዔው ይወስናሌ፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም ሂዯቱ የሚመራበትን ሥነ-ሥርዓት
በሚመሇከት ጉባዔው ከሁሇቱ ወገኖች ጋር ተወያይቶ መወሰን ይችሊሌ፡፡

15.

የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ ምሌዓተ ጉባዔ

1. የግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ ሁለም የግሌግሌ ዳኞች ተሟሌተው በተገኙበት ይካሄዳሌ፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም በግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ በድምጽ
ብሌጫ እንዲወሰን የሚያስፈሌግ ጉዳይ ካሊጋጠመ በተገኙት የግሌግሌ ዳኞች ሂዯቱ
ሉከናወን ይችሊሌ፡፡
3. ሶስት የግሌግሌ ዳኞች በሚሰየሙበት ጉዳይ አንዯኛቸው በተዯጋጋሚ ከችልቱ የሚቀሩ
ከሆነ ወይም በሂዯቱ ሲሳተፉ ብቁ ሆነው ያሌተገኙ እንዯሆነ ወይም የስነ ምግባር ችግር
ያሇባቸው መሆኑን ሰብሳቢው ዳኛ ያወቀ እንዯሆነ በጽሁፍ ከኃሊፊነታቸው ሉያግዳቸው
ይችሊሌ፡፡
4. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 መሰረት ሲያግድ ጉዳዩን ሇዳይሬክተሩ በጽሁፍ አቅርቦ
ተተኪ ዳኛ እንዲመዯብሇት ማድረግ አሇበት፡፡
5. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 3 ስር የተመሇከቱት ችግሮች የሚስተዋለት በሰብሳቢ ዳኛው
በሆነ ጊዜ የተቀሩት ዳኞች ጉዳዩን በዝርዝር በመግሇጽ ሇዳይሬክተሩ በጽሁፍ ማሳወቅ
አሇባቸው፡፡
6. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 4 እና 5 መሰረት ዳይሬክተሩ ማመሌከቻውን ከተቀበሇ በኋሊ
ስሇነገሩ በማጣራት እውነት ሆኖ ሲያገኘው ምትክ ዳኛ ይመድባሌ፡፡

16.

ስሇጉባዔው የስራ ቦታ

1. የጉባዔው የስራ ቦታ በዳይሬክቶሬቱ ጽ/ቤት ውስጥ ነው፡፡

2. ዳይሬክተሩ ሇጉዳዩ አመራር አግባብ ነው ብል ካመነ የጉባዔውን የሥራ ቦታ በጊዜያዊነት
ወዯላሊ ስፍራ ሉያዛውረው ይችሊሌ፡፡

17.

የጉባዔው የስራ ቋንቋ

1. የጉባዔው የስራ ቋንቋ አማርኛ ነው፡፡
2. አማርኛ ተናጋሪ ያሌሆነ ወገን የራሱን የአማርኛ አስተርጓሚ ይዞ መቅረብ አሇበት፡፡
3. ሇጉባዔው የሚቀርቡ ማናቸውም የሰነድ ማስረጃዎች የመተርጎም ስሌጣን በተሰጠው አካሌ
በአማርኛ ተተርጉመው መቅረብ አሇባቸው፡፡

18.

በግሌግሌ ዳኝነቱ ተፈፃሚነት የሚኖራቸው ሕጎች
በግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ ሊይ የፍትሐብሔር ሕግ፣ የፍትሐብሄር ሥነ ሥርዓት ሕግ፣ የንግድ
ሕግ እንዲሁም ላልች ሇጉዳዩ አግባብነት ያሊቸው የሀገሪቱ ሕጎች ተፈፃሚ ይሆናለ፡፡

ምዕራፍ አራት፡- ስሇግሌግሌ ዳኝነት ውሳኔ፣ ስሇአፈፃፀሙ እና ስሇይግባኝ
19.

ውሣኔ ስሇመስጠትና በድምፅ ስሇመሇየት

1. በማናቸውም ሇግሌግሌ ዳኝነት በቀረበ ጉዳይ ሊይ ውሣኔ የሚሰጠው በድምጽ ብሌጫ
ይሆናሌ፡፡
2. ከአብሊጫው ድምፅ ውሣኔ የተሇየ የጉባዔ አባሌ ካሇ የሌዩነት ሀሣቡን በውሣኔው ሊይ በግሌፅ
በጽሑፍ ማስፈር አሇበት፡፡

20.

የግሌግሌ ዳኝነት ውሳኔ ይዘት

1. በግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው የሚሰጠው ውሣኔ በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕጉ አንቀጽ 182
እና 183 ውስጥ የተመሇከቱትን ነገሮች እንዯ አግባብነቱ የያዘ መሆን አሇበት፡፡
2. የጉዳዩ አመጣጥ፣ አስቀድሞ በላልች አማራጭ መንገዶች ሇመፍታት ተዯርጎ የነበረ ጥረት፤
ግራ ቀኙ ይዘውት የነበረውን አቋም እና ሌዩነታቸውን እንዴት እንዳጠበቡት እንዲሁም
ስምምነት ሊይ መድረሳቸው በውሳኔው ሊይ መስፈር አሇበት፡፡

21.

የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው ውሳኔ አስገዳጅ ሰሇመሆኑ
በግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው የሚሰጥ ውሳኔ ተፈፃሚና አስገዳጅነት አሇው፡፡

22.

ውሳኔን ስሇማብራራትና ስሇማረም

1. ማንኛውም ተከራካሪ ወገን የግሌግሌ ዳኝነት ውሳኔው በዯረሰው በአምስት ተከታታይ የስራ
ቀናት

ውስጥ

ውሳኔው

እንዲብራራሇት

ወይም

የአፃፃፍም

ሆነ

የስላት

ስህተት

እንዲታረምሇት ወይም ዳኝነት ተጠይቆባቸውና በጭብጥነትም ተይዘው ውሳኔ ሳይሰጥባቸው
በተዘሇለ ፍሬ ነገሮች ሊይ ተገቢው ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ሇዳይሬክቶሬቱ በጽሁፍ ጥያቄ
ማቅረብ ይችሊለ፡፡
2. ዳይሬክተሩ የቀረበው ጥያቄ ሇላሊኛው ወገን እንዲዯርሰው አድርጎ ሀሳብ ከሰጠበት በኋሊ
ጉባዔው ተገቢውን እንዲሰራ ያቀርብሇታሌ፡፡
3. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት የቀረበውን ጥያቄ ላሊኛው ወገን ከሰጠው ሀሳብ ጋር
በማገናዘብ ጉባዔው ተገቢ ነው ብል ያመነውን ይወስናሌ፡፡

23.

የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው በሰጠው ውሣኔ ሊይ ስሇሚቀርብ ይግባኝ

1. በግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔ በተሰጠው ውሣኔ ቅር የተሰኘ ወገን ውሳኔው በተሰጠ በአስር
ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ የይግባኝ ማመሌከቻውን ሇክርክር ጉዳዮች ም/ጠቅሊይ ዏቃቤ
ህግ ማቅረብ አሇበት፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 መሰረት ቅሬታውን አቅርቦ በተሰጠው ውሳኔ ሊይ ቅሬት
የሚኖረው አካሌ ውሳኔው በተሰጠው በአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን
ሇጠቅሊይ ዓቃቤ ህጉ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡
3. በዚህ ዓንቀፅ ንዐስ ዓንቀፅ 1 እና 2 መሰረት በቀረበው ቅሬታ ሊይ በተሰጠዉ ዉሳኔ ቅር
የተሰኘ ወገን ሇፍ/ቤት ይግባኝ የማቅረብ መብቱ የተጠበቀ ነዉ፡፡

24.

የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው የሰጠው ውሣኔ ስሇሚፈፀምበት ሁኔታ

1. በውሣኔው የፍርድ ባሇመብት የሆነ ወገን ውሣኔውን ሇማስፈፀም የአፈፃፀም አቤቱታ
ሇግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡ ጉባዔውም በራሱ የተሰጠውን ውሣኔ
ያስፈጽማሌ፡፡
2. በዚህ

ዓንቀፅ

ንዐስ

ዓንቀፅ

1

የተመሇከተው

ቢኖርም

የፍርድ

ባሇመብት

ውሣኔው

የሚፈፀምበት የፍርድ ባሇዕዳውን የንብረት ዝርዝር አጣርቶ በፅሑፍ ማቅረብ አሇበት፡፡
3. ጉባዔው በሰጠው ውሣኔ ሊይ ይግባኝ የቀረበ ስሇመሆኑ ማስረጃ ሲቀርብ አፈፃፀሙ ሇጊዜው
ታግዶ ይቆያሌ፡፡
4. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ 1 ስር የተቀመጠው እንዯተጠበቀ ሆኖ የፍርድ ባሇመብት
ውሳኔው እንዲፈጸምሇት ስሌጣን ሊሇው ፍርድ ቤት አቤቱታ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡፡

ምዕራፍ ስድስት፡- ሌዩ ሌዩ ድንጋጌዎች
25.
1.

ስሇግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔው ወጪዎች
ጉዳዮችን በግሌግሌ ዳኝነት ሇመጨረስ ሇተቋሙም ሆነ ሇጉባዔው አባሊት የሚከፈሌ
ክፍያ አይኖርም፡፡

2.

በዚህ ዓንቀፅ ንዐስ ዓንቀፅ 1 የተዯነገገው ቢኖርም ጉባዔው ሇትክክሇኛ ፍትሕ
አሰጣጥ

አስፈሊጊ

ነው

ብል

የሚያምንባቸውን

ወጪዎች

ጉዳዩ

በሌዩ

ሁኔታ

እንዲመረመርሇት በጠየቀው ወገን ይሸፈናሌ፡፡
3.

ጉባዔው በራሱ አነሳሽነት ነገሮች እንዲመረመሩ በሚያዝበት ወቅት የሚወጡ
ወጪዎችን ሁሇቱ ወገኖች በጋራ ይሸፍናለ፡፡

4.

በግሌግሌ ዳኝነት ሂዯቱ ጥቅም ሊይ የሚውለ የፅህፈት መሳሪያዎችና ላልች
አስፈሊጊ ወጪዎችን የፌዴራሌ ጠቅሊይ ዓቃቤ ህግ መስሪያ ቤት ይሸፈናሌ፡፡

26.

የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

1. ዳይሬክቶሬቱ የሚመራባቸው የአሰራር ሰነዶች እንዯአግባብነታቸው በዚህ መመሪያ ተፈፃሚ
ይሆናለ፡፡
2. የግሌግሌ ዳኞችን ምርጫ፣ ሹመትና ላልች ጉዳዮችን የሚመሇከቱት የፍትሐብሔር ህግ
ድንጋጌዎች በዚህ መመሪያ ውስጥ ተፈፃሚ አይሆኑም፡፡
3. ይህ መመሪያ ዳይሬክተሩ እንዯአስፈሊጊነቱ የግሌግሌ ዳኝነት ጉባዔዎችን በፌዴራሌ
ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ ቅርንጫፍ እና ምድብ ጽ/ቤቶች ከማቋቋም የሚያግዯው አይዯሇም፡፡
4. በዚህ

አንቀጽ

ንዐስ

አንቀጽ

3

መሰረት

ዳይሬክተሩ

የሚያቋቁማቸው

ጉባዔዎች

እንዯአግባብነቱ በዚህ መመሪያ መሰረት ስራቸውን ይሰራለ፡፡

27.

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ
ይህ መመሪያ በፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የሥራ አመራር ካውንስሌ ውሳኔ በማንኛውም
ጊዜ ሉሻሻሌ፣ ሉሇወጥ ወይም ሉሻር ይችሊሌ፡፡

28.

መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ማኑዋሌ በፌዴራሌ ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ የሥራ አመራር ካውንስሌ ተቀባይነት አግኝቶ
ከፀዯቀበት ከ-----------------ቀን 2009

ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡

ጌታቸው አምባዬ
ጠቅሊይ ዏቃቤ ህግ

