
የአስማሚነት  አገልግሎት  ስነ ስርዓት
1 የባለጉዳዮች  መቅረብ 
1. በፍርድ ቤት መር አስማሚነት  የድርድር ሂደት  ተሳታፊ የሚሆነው 
 ራሱባለጉዳዩ ነው ፡፡
2. ባለ  ጉዳዩ  ከጠበቃው   ጋር  በጋራ  በመሆን  የማስማማት ሂደቱን 
 ሊካፈል ይችላል ፡፡ ሆኖም ጠበቃው  በስምምነት ሂደት የሚኖረው  ሚና
የተገደበ እና ንግግር ሊያደርግ የሚችለው  በድርድሩ ማጠናቀቂያ  ላይ 
 አስማሚው ሲፈቅድለት  ብቻ ይሆናል ፡፡
3. የዚህ አንቀጽ  ንዑሥ  አንቀጽ1 ያለ ቢሆንም የባለጉዳዩ  ህጋዊ  ወኪል 
 ባለ ጉዳዩ ባይገኝም በፍርድቤት መር  አስማሚነት  ጉዳውን 
 እዲጨርስለት  ከፈለገ   ባለጉዳዩ  ይህንኑ የሚገልጽ  ልዩ ውክልና 
 በመስጠት  ወኪሉ  በስምምነት  ጉዳዩን  እዲጨርስ ሊያደርግ ይችላል 
 ፡፡

2. ለፍርድ ቤት  መር አስማሚነት የማይቀርቡ የፍታብሄር
ጉዳዮች
  በዚህ መመሪያ  አንቀጽ 13 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ
የሚከተሉትን ለፍርድ ቤት አስማሚነት የማይቀርቡ የፍታብሄር ጉዳዮች 
 ናቸው፡፡ 
1.የኪሳራ ህግን  ተከትለው የሚነሱ ጉዳዮች 
2. መንግስት ከሳሽ  ወይም ተከሣሽ የሆነባቸው  ጉዳዮች ፣ ሆኖም 
 ለተከራካሪዎች  አንዳቸው የመንግስት ልማት  ድርጅቶች  ወይም  ሁሉም
ተከራካሪዎች  የመንግስት ተቋማት  ከሆኑ ግን  በድርድሩ መሳተፍ
ይችላሉ፡፡

3.የመንግስት አካል በከሳሽነት  ወይም በተከሳሽነት  ባይካፈልም  ጉዳዪ 
 የህዝብ ጥቅም ያለበት  ከሆነ፣ እዲሁም  በጉዳዩ የመንግስት አካል 
 በክርክሩ በጣልቃ  ገብነት   እዲገባ  የሚያስገድድ ሆኖ ሲገኝ: 
4. ጉዳዩ የፍ/ቤት  ዉሳኔ የግዴታ ሊያተርፍበት የሚገባ  መሆኑ ዳኛው 
 ያመነበት  እደሆነ፣ 
5.የስምምነት ፍች እና የፍች  ውጤቶች  አስቀድመው  ስምምነት
የተደረሰበት ከሆነ  ለአስማሚ አይመራም  ፡፡
3.የፍታብሄርጉዳይንለፍርድቤትመርእስማሚ  
ስለ መምራት 

ሐ. የቤተሰብ  ጉዳይ 
መ. ከግንባታ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች 
ሠ. የውርስ  ጉዳይ 
ረ.የዉል እና  ከዉል  ውጭ የመነጩ የሃላፊነት  ጉዳዮች 
2.የዚህ አንቀጽ  ንዑስ አንቀጽ 1  እደተጠበቀ ሆኖ  በፌደራል  ከፍተኛ
ፍርድ ቤት  እና  በፌደራል መጀመሪያ  ደረጃ ፍርድ ቤት  በቀጥታ ክስ 
 የቀረበ  አንድ የፍታብሄር  ጉዳይ ላይ ዉሳኔ  ከመስጠት  በፊት  ባለው 
 ማንኛውም ግዜ  በሚከተሉት  ሁኔታዎች  ጉዳዩን የያዘው ዳኛ  ወደ  ፍርድ
ቤት  መር የማስማማት  አገልግሎት  ሊመራ ይችላል፡፡
ሀ. በግራ ቀኙ  ስምምነት ወይም 
ለ.መዝገቡ የተመራለት  ዳኛ የጉዳዩን  አይነት  ተመልክቶ  በስምምነት
ያልቃል ብሎ ካመነ፡፡

   4  የአስማሚነት  አመራር ስነ ስርዓት 
የዚህ  መመሪያ  አንቀጽ 13/1/ በሚደነገገው  መሰረት  
 ለፍርድቤት በሚቀርቡ  ጉዳዮች  ላይ የሚከተሉትን  ስነ ስርዓት  
 በአስገዳጅነት  ተግባራዊ ይሆናል ፡፡
1. የዳኝነት ክፍያ የሚከፈልበት  ጉዳይ  ከሆነ  አስፈላጊው ክፍያ 
 ተከፍሎ  በፍትሃ ብሄር  ስነ  ስርዓት  ህጉ መሰረት  ክስ 
 ከተመሰረተ በሓላ  የክስ አቤቱታው  በፍ/ስ/ ህግ  ቁጥር  231 
 መሰረት  ፍርድ ቤቱ  ከመረመረ በሓላ ተከሳሽ መልስ 

3. ጉዳዩ ለአስማሚ  ማዕከል  ከተመራ  በሃላ  
 የማስማማት ቀን  ቀጠሮው  ከመድረሱ  በፊት
የአስማሚነት  ኦፊሰሩ የአስማሚነት  ዝርዝር  ከባለ
ጉዳዮች  በማቅረብ  አንድ አስማሚ  እድመርጡ 
 ሊያደርግይችላል ፡፡ ነገር ግን ባለጉዳዮቹ  ይህንን
ማድረግ  ካልቻሉ  የአስማሚነት  ማዕከል  አስተባበሪው 
 ከአስማሚዎች  ዝረዝር ወይም  ፍርድቤቱ  ለዚህ አላማ 
 ከቀጠራቸው ውስጥ  መርጦ ይመድባል ፡፡

5. ጉዳዩ በስምምነት ሂደት ላይ  እያለ ወይም ስምምነት
በፍርድ ቤት  ከመጽደቁ በፊት የሶስተኛ ወገን የጣልቃ ገብ 
 አቤቱታ የቀረበ እዲሆነ  የአስማሚ ሂደቱ  ተቋርጦ ወደ
መደበኛው  የክርክር ሂደት አዲመለስ ያደርጋል  ፡፡ሆኖም
የጣልቃ ገብ  አቤቱታ  በፍርድ ቤት  ውድቅ  ከተደረገና 
 አስቀድሞ  በጉዳዩ  ላይ  ስምምነት ላይ የተደረሰ  እድሆነ 
 ስምምነት  አዲጸድቅ  ለፍርድ ቤት  ሊቀርብ ይችላል ፡፡
6.የተመረጠው አስማሚ  በመጀመሪያ ቀን  ቀጠሮ  በመገኘት
የማስማማት ተግባሩን ያከናዉናል ፡፡ በማስማማት ሂደቱም
የዚህ  መመሪያ አንቀጽ 15 ተግባራዊ ይሆናል ፡፡

እዲሰጥበት  በማድረግ  መልሱ ለከሳሽ  ከደረሰ በኋላ  ግራ ቀኙ  
ወደ አስማሚ  ቀርበው  ጉዳያቸው የሚታይበት ቀን  በመወሰን 
 ትዕዛዝ ይሰጣል ፡፡

5.የማስማማት  ሂደት

.2.በዚህ  አንቀጽ   ንዑስ አንቀጽ 1  መሰረት መጥሪያ
የደረሳቸው  ባለጉዳዎች  በተቀጠረው ጊዜ  አስፈላጊውን 
 ቅድመ  ሁኔታ  አማልተው  በአስማሚነት  ማዕከል  ማቅረብ
አለባቸው ፡፡

ሀ
.

ለ.አስማሚው የጉዳዩን ፍሬ ነገር  ከገለጸ በሃላ  ለግራ ቀኙ
ሃሳባቸውን  የሚገልጹበት  በቂ ጊዜ  በመስጠት  ዋናዋና  ነጥቦችን 
 ማስታወሻ ይይዛል ፡፡ባለጉዳዮች በሚናገሩበት ጊ ዜ ለሁሉም 
 እኩል  የሚናገሩበት  ጊዜ  መስጠት አለበት፡፡

ለፌደራል ከፍተኛ እና ለፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት
በቀጥታ ክስ የሚቀርቡ የሚከተሉትን የፍታብሄር ጉዳዎች
የፍታብሄር ስነ ስርዓት ህጉ በሚደነግገው መሰረት ክስ ከመሰማቱ
በፊት በስምምነት እዲያልቅ ለፍርድ ቤት መር አስማሚነት
እዲመራ ይደረጋል ፡፡
ሀ. የአሰሪና ሰራተኛ  ጉዳይ 
ለ. ከንግድ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች 
.  

4. ጉዳዩ  በግልጽ  የታመነ መሆኑን  አስተባባሪው  ከመልሱ  
የተረዳ ከሆነይህንኑ ለባለጉዳዮች ገልጾ  አስማሚ 
 መመደብ ሣያስፈልግ  በፍታብሄር ስነ ስርዓት  ህጉ 
 መሰረት አስፈላጊውን  ትዕዛዝ ወይም  ውሳኔ  እዲሰጥበት  
ጉዳዩን  ወደ ዳኛው  ይመልሰዋል ::

ሐ. አስማሚው  በማንኛውም  ሁኔታ ለባለ ጉዳዮች 
 ሃሳባቸውን የሚገላጹበት  በቂጊዜ  መስጠት እና 
 በጽሞና  ማዳመጥ አለበት ፡፡
መ. ባለጉዳዮች  በነጻ  ውይይት ጊዜ  ስምምነት ላይ
የማይደርሱ ከሆነ  አስማሚው ለየብቻ ሊያናግራቸው
ይችላል ፡፡
ሠ.ከውይይቱ በኋላ  ከተቻለ አስማሚው ያልተስማመበት 
 የህግ ወይም የፍሬ ነገር ጭብጥ ይይዝላቸዋል ፡፡
ረ. አስማሚው ተገቢውን  ስነ ስርቃት በመከተል  ለማስማማት
ጥረት ያደርጋል ፡፡
ሰ.አስማሚው ለባለ ጉዳዮች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው
የቀረበውን ረቂቅ ሰነድ በማስተካከል እና በማረም
የስምምቱን ይዘት እዲያጎለብቱ ዕድል ይሰጣቸዋል ፡፡የረቂቅ
አዘገጃጀት  በዚህ መመሪያ  አንቀጽ 20የተጠቀሰውን ፎርማት
መከተል  ይኖርበታል ፡፡

ለማስማማት በተቀጠረበት ቀን ባለጉዳዮቹ  ተሟልተው 
 ባለጉዳዮቹ  ከቀረቡ አስማሚው የሚከተሉትን ተግባራት
በቅደም ተከተል ያከናዉናል ፡፡
ሆኖም ይህ አስማሚው  ሌሎች የአስማሚነት ክህሎትና 
 መርሆች  ለመተግበር አያግደውም ፡፡

ሀ. ባለጉዳዮች እና  የአስማሚው ጸሃፊ  ቦታ ቦታቸውን  እዲይዙ 
 ከተደረገ በኃላ  አስማሚው እራሱን  በማስተዋወቅ  የጉዳውን  ፍሬ ነገር  
ባጭሩ ይገልጽላቸዋል ፡፡



ቀ. ስምምነት ላይ  መድረስ ካልቻለ  አስማሚው ይህንኑ 
 ጠቅሶ  ጉዳውን  ለሚያየው  ችሎት  በአስተባበሪው በኩል
ሪፖርት ያቀርባል፡፡
2. የስምምነት ሰነዱ  በፍርድ ቤት ከጸደቀ በኋላ
እደማንኛውም የፍርድ ቤት ዉሳኔ አፈጻጸም  አቤቱታ 
 በማቅረብ  አዲፈጸም ያደርጋል ፡፡
3. በፍርድ ቤት የጸደቀው የስምምነት ሰነድ የሶስተኛ 
 ወገኖችንመብትወይምጥቅም   የሚነካ  ከሆነ  መብቱ
ወይም ጥቅሙ የተነካበት  ወገን በፋ/ስ/ስህግ ቁጥር
358  መሰረት የጸደቀውን ስምምነት  ሰነድ ፈራሽ  እዲሆን  
ለፍርድ ቤቱ ማመልከት ይቻላል ፡፡ 
ወይም እደነገሩ  ሁኔታ አድስ ክስ መመስረትይቻላል ፡፡
4. የዚህ አንቀጽ  ንዑስ አንቀጽ 1 ተግባራዊ ለማድረግ  የፍርድ
ቤት  መር አስማሚነት አማካሪ ኮሚቴ ያስማሚነት  ኮሚቴ 
 ስርዓት ማነዋል ያወጣል ፡፡

      6.   የማስማማት ሂደት
ስለማቋረጥ 

1.ባለጉዳዮች ወይም ሶስተኛ አካል የስምምነት ሂደቱን ለወንጀል 
 ተግባር መፈጸሚያ ወይም  ሽፋን አየተጠቀሙበት  መሆኑን
ሲያረጋግጥ:: 
2.ከባለጉዳዮች አንደኛው ወይም ሁለት ጸብ ወይም ወይም አምባ
ጓሮ የሚፈጥሩ  ከሆነ እና በሰከነ መንገድ ጉዳያቸውን 
 በስምምነት ለመፍታት ፍጹም ግልፍተኛ በሆነ መንገድ
የማስማማት ሂደቱን ሲያዉኩ፣
3.አስማሚ ወይም ባለጉዳይ በስምምነት ሂደት ላይ እያሉ
ከታመሙ ወይም የማስማመት ስራው ለማከናወንየማያስችል
ሌላ ከአቅም በላይ የሆኑ ጊዚያዊችግር  ሲያጋጥም: 
 

7.የማስማማት ሂደት ስለ ማስተላለፍ

ለ.የባለጉዳዮቹ ወይም እስማሚው ዕለታዊ ባህሪ የስምምነት ሂደቱ
ሊያስተጓጉል ይችላል ብሎ አስማሚው የሚወስን ከሆነ ፡፡
ሐ.ከባለጉዳዮቹ አንደኛው ወይም  ሁለቱም ከአቅም በላይ በሆነ ከባድ 
 ችግር የማስማማት ሂደቱ ማከናወን ካልቻሉ ፡፡

8. በቀጠሮ ቀን የተከራካሪዎች
አለመቅረብ ውጤት

1. በመጀመሪያ የማስማመት ቀጠሮ ግራ ቀኙ ካልቀረቡ ወይም
ተካሳሽ ቀርቦ ከሳሽ ካልቀረበ አስማሚ ይህንኑ  ጠቅሶ በጽሁፍ
ሪፖርትአዘጋጅቶ  ከመዝገቡ ጋር ጉዳዩን ለመራው ችሎት
ይመልሳል፡፡

2.በመጀመሪያ ቀጠሮ ከሳሽ ቀርቦ ተከሳሽ ካልቀረበ  መጥሪያ 
 መድረስ አለመድረሱንበማረጋገጥ  መጥሪያ ደርሶትካልቀረበ
አስማሚው ይህንኑ  በመጥቀስ ለፍርድ ቤት ሪፖርት አዘጋጅቶ 
 መዝገቡን  ለችሎት ይመልሳል ፡፡የተከሳሽ አለማቅረብ  ምክንያት
መጥሪያ ሳይደርሰው  የቀረ ከሆነ  ግን አንድ ተለዋጭ ቀጠሮ 
 በመስጠት የማስማመት ስራውን  ለሌላ ጊዜ ሊያስተላልፍ
ይችላል ፡፡
3.   ከባለጉዳዮቹ  አንደኛው  ወይም  ሁለቱም  ባለመቅረብ  
 ምክያት  የማስማማቱ  ሂደት  ሲስተጓጎል  የፌደራል  ፍርድ  ቤቶች
አዋጅ  ቁጥር  1234/2013አንቀጽ45/5/በሚደነግገው  መሰረት

ለስምምነት   በተቀጠረውቀን  የቀረው  ባለጉዳይ  1000 ብር
ኪሳራከፍሎ  የፍርድ  ቤቱ  ክርክር  ይቀጥላል  ፡፡ነገርግን  ይህ
ጉዳያቸው  በሌሉበት  እዲታዩ  የተወሰኑ  የፍታብሄር  ክርክሮችን
አይመለከትም  ፡፡  

አስማሚ  በሚከተሉትን  ሁኔታዎች  ካልሆነ   በቀር
የማስማማት   ስራውን  ሊያቋርጥ  አይችልም  ፡ ፡

              9. የማስማሚያ ቦታ
1.የማስማማት  ስራ የሚከናወነው በፌደራል ፍርድ  ቤቶች. ምድብ
ችሎቶች ቅጥር ግቢዉስጥ በሚዘጋጅ   መር አስማሚነት ማዕከላት
ይሆናል ፡፡
2.የዚህ አንቀጽ  ንዑስ አንቀጽ  አንድ ቢኖርም የፍርድ ቤት  መር አስማሚነት
ኮሚቴ በሚመርጠውቦታ ከፍርድ ቤትቅጥርግቢውጭየፍርድ ቤት መር
አስማሚነት  ሊከናወን ይችላል ፡፡

         11.የስምምነት ሰነድ ቅጽ 
የስምምነት ሰነዱ በአስማሚው ተዘጋጅቶ ባለጉዳዮቹ አንብበው ወይም
ተነቦላቸው እዲፈርሙበት የሚደረግ  ሲሆን ቢያንስ የሚከተሉትን
ይይዛል ፡፡
1.መግቢያ -ቀን ፣የባለጉዳዮቹ ስም ፣አድራሻ፣የጉዳዩን አይነት
የሚገልጽ  ርዕስ እና ተመሳሳይ ጉዳዮችንያካትታል፡፡
2.ተከራካሪ ወገኖች የተስማሙባቸው ፍሬ ነገሮች 
3.በስምምነቱ ተፈጻሚነት የሚኖራቸው ጉዳዮች ፡፡እነዚህም በፍታብሄር
ስነስርዓት ህግ ስለፍርድአጻጻፍ የተደነገጉ የፍርድ እና የዉሳኔ አጻጻፍ
ስርዓትቶችን መከተል ይኖርባቸዋል ፡፡

ሸ .  ለስምምነት   በተመራው   መዝገብ   ጉዳዩ   ላይ  ስምምት  
 ከተደረሰ  የስምምነት  ረቂቅ  ተዘጋጅቶ   ሁለቱም  ወገን  
 እዲፈርሙ   ከተደረገ  በኃላ   የስምምነት  ሰነዱ   በፌደራል
ፍርድ  ቤቶች   አዋጅ   1234/20 13አንቀጽ45/3/ እዲጸድቅ
ይደረጋል  ፡፡

አድራሻ፡-
 ስልክ፡- +251112733908
              +251112733108
            +251112733117

 ፖ.ሳ.ቁ. 8389
 ኢ- ሜል፡-COURT@FFIC.GOV.ET 

ፌስ ቡክ፡-FEDERAL FIRST INSTANCE COURT OF
ETHIOPIA 

ዌይብ ሳይት፡- WWW.FFIC.GOV.ET
ቲዊተር፡- @INSTANTCOURT 

ቴሌ ግራም፡- የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት

4.ከባለጉዳዮቹበአንደኛው ወይም   በሁለቱም አስማሚው
የማስማማት  ስራው ን እዲያቋርጥ በጹሁፍ  ሲገልጹ፡፡ በዚኅ
ጊዜሌላአስማሚበ3የስራ ቀን ውስጥ ቀይሮ የማስማመት
ሰራው ይቀጥላል፡፡

የማስማመት ሂደት የሚከተሉትን ሁኔታዎች ካልሆነ በቀር
ከተያዘለት ቀን ወደ ሌላ ሊተላለፍ አይችልም ፡፡
ሀ. በሁለቱም ወገን  ስምምነት እድተላለፍ ሲወሰን




