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አያቅርቡ፡፡
__________________________
የይግባኝ ቁጥር

_______________________________
ሽምግልናው የተካሄደብት ቀን

___________________________________________________________________
የመዝገቡ ርዕስ
____________________________
የጠበቃ ሥም
____________________________
ስልክ ቁጥር

_______________________________
የኢሜል አድራሻ

የሁሉንም የሚወክሏቸው ወገኖች ሥሞች ይዘርዝሩ (አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ገጽ ያያይዙ)፡__________________________

_____________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

_____________________________

በአንዱ ላይ ምልክት ያኑሩ፡- ____ይግባኝ ባይ/ባዮች ____መልስ ሰጪ/ዎች ____መስቀለኛ ይግባኝ ባይ/ዮች

በይግባኙ ውስጥ ተሳትፎ ባይኖራቸውም በሽምግልናው ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርጉ ማናቸውንም ወገኖች እንዲሁም በዚህ
ይግባኝ ተከራካሪ ከሆኑት ወገኖች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይግለጹ፡______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ከተሳታፊዎቹ መካከል ማናቸውም አስተርጓሚ ያስፈልጋቸዋልን? ____ አዎ

____ አያስፈልግም

መልስዎ አዎ ከሆነ፣ አስተርጓሚው በፍርድ ቤት ለማስተርጎም ዕውቅና ሊያገኝበት የሚገባውን ቋንቋ ይግለጹ፡__________________________________________________________________
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እባክዎን ከዚህ በማስከተል ለሚገኙት ጥያቄዎች እውነተኛ እና የተሟላ ምላሽ ይስጡ፡፡ ለሸምጋዩ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ
ተጨማሪ መረጃዎች እንዲያካትቱ ይበረታታሉ፡፡

1. ለዚህ አለመግባባት ምክንያት የሆኑ ፍሬ ነገሮችን ያብራሩ፡፡

2. በዚህ ይግባኝ ሊያነሷቸው የሚያስቧቸውን የሕግ ጉዳዮች እና እያንዳንዱን ጉዳይ ለማየት ተፈጻሚነት ያለውን
ስታንዳርድ ይለዩ፡፡
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3. በዚህ ይግባኝ ጉዳዩን ለመጨረስ የቀረቡ የይገባኛል ጥያቄዎች እና የቀረቡ የመፍትሄ ሃሳቦች ምን እንደሆኑ እና
ድርድሩ በአሁኑ ጊዜ የሚገኝበትን ሁኔታ ይግለጹ፡፡ ጉዳዩን ለመጨረስ የሚደረገው ድርድር እስከ አሁን ውጤታማ
ያልሆነበት ምክንያት ምንድን ነው?

4. በሽምግልናው ላይ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ፣ በተሽምጋይ ወገኖች ወይም ጠበቆች መካከል
ቀደም ሲልም ሆነ በአሁኑ ጊዜ የተደረጉትን ወይም በመደረግ ላይ ያሉትን ውይይቶች ወይም የድርድሩን ታሪክ
ይግለጹ፡፡

5. በቅደም ተከተል፣ ለደንበኛዎ ወሳኝ የሆኑ ጥቅሞች ምንድን ናቸው?

6. በቅደም ተከተል፣ የሌላው ወገን ጥቅሞች ናቸው ብለው የሚያስቧቸው ነገሮች ምንድን ናቸው?

7. ስምምነት ሊደረስባቸው የሚችሉ ጉዳዮች ምን እንደሆኑ ይግለጹ፡-
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8. ጉዳዩን በድርድር ለማጠናቀቅ መሰናክል ሊሆኑ ይችላሉ የሚችሏቸውን ማናቸውም ነገሮች ይግለጹ፡፡
ይግባኝ ባይ፡-

መልስ ሰጪ፡-

9. ሸምጋዩ በድርድሩ ሂደት ማነቆ የሆኑትን ጉዳዮች ለመፍታት ሊያግዙ የሚችሉት እንዴት ነው?

10. በዚህ ሽምግልና ደንበኛዎ ሊያሳኳቸው ያሰቧቸውን ግቦች ይግለጹ፡፡

11. በእርስዎ ግንዛቤ፣ ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ለማግኘት ምን ዓይነት መረጃ ወይም ክስተት ሊኖር ይገባል?
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12. በእርስዎ እምነት ይህንን የይግባኝ ጉዳይ ለመፍታት ምክንያታዊ ነው የሚሉት መንገድ ምንድን ነው?

13. ተሽምጋይ ወገኖቹን ትርጉም ያለው ድርድር እንዲያደርጉ በማበረታታት ሸምጋዩ ሊያውቁ የሚገባቸው ተጨማሪ
መረጃ ምንድን ነው?

14. ትርጉም ያለው የሽምግልና ድርድር እንዲካሄድ ቀጥተኛ ባለጉዳይ ያልሆነ ነገር ግን በሽምግልናው ወቅት ሊገኝ
ይገባል የሚሉትን ማንኛውንም ሰው ይጥቀሱ፡-

15. በድርድሮቹ ላይ ተጽዕኖ ሊኖረው የሚችልን ማንኛውንም በሂደት ላይ ያለ ክርክር ይግለጹ፡-

16. የተነሱትን የይገባኛል ጥያቄዎች የሚሸፍኑ የመድን ሽፋኖች ካሉ፣ የመድን ውሎቹን ገደቦች ይግለጹ፡-
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17. ማናቸውም ያልተከፈሉ ዕዳዎች ካሉ ምን እንደሆኑ፣ የዕዳዎቹን መጠኖች እና ከባለገንዘቦች ጋር የሚደረጉ
ድርድሮች ካሉ እነርሱን ይግለጹ፡-

ሸምጋዩ መላውን የመዝገቡን ሰነዶች አልተመለከቱም፡፡ ተሸምጋይ ወገኖች ወደ መፍትሄ ለመምጣት እንዲችሉ
ከሽምግልናው ሂደት በፊት ሸምጋዩ ቢያዩቸው ይጠቅማሉ ብለው የሚያምኑባቸው ሰነዶች ካሉ፣ ሰነዶቹን ከእርስዎ መግለጫ
ጋር ያያይዙ፡፡

አቅራቢ፡-

ቀን፡

6

