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መጥሪያ 

 
 
 
 
 
የ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ” ከፍተኛው ፍ/ቤት 

የፍ/ብሔር መምሪያ 
አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ: 

“ሲቪል አክሽንስ ብራንች” 500 
Indiana Ave., N.W. Room 
5000 
Washington, D.C. 20001 
ስልክ፤ (202) 879-1133 

“ላንድሎርድ ኤንድ ቴናንት ብራንች” 
510 4th Street, N.W. 
Room 110 
Washington, D.C. 20001 
ስልክ፤ (202) 879-4879 

“ስሞል ክሌይምስ ኤንድ ኮንሲልዬሽን ብራንች” 510 
4th Street, N.W., 
Room 119 
Washington, D.C. 20001 
ስልክ፤ (202) 879-1120 

 

የፍ/ብሔር ጉዳይ መጥሪያ 
 
 

ከሳሽ 
በ. የመ/ቁ: ,

 

 
 
 

ተከሳሽ 

 
ለ:    

ምድብ ዳኛ:   
የካላንደር/ቀጠሮ ቁጥር:   

 
የጤና ሁኔታ ማህደር የሚጠይቁ ክሆነ ሳጥኑ ወሰጥ ምልክት ያድርጉ 

 

 ከዚህ በላይ ስለተጠቀሰው ጉዳይ ቃልዎን እንዲሰጡ ከዚህ በታች በተጠቀሰው ስፍራ፣ቀን፣ እና ሰዓት እንዲቀርቡ ታዘዋል።  

 
ፍ/ቤቱ እና አድራሻው ቀን ሰዓት 

 ከዚህ በላይ ስለተጠቀሰው ጉዳይ ቃል የመቀበል ተግባር በሚከናውንበት ጊዜ ቃልዎን እንዲሰጡ ከዚሀ በታች በተጠቀሰው ስፍራ፣
ቀን፣ እና ሰዓት እንዲቀርቡ ታዘዋል። 

የቃል አቀባበሉ ዘዴ: 

የቃል መቀበያው ስፍራ ቀን ሰዓት 

ቃሉን ለመቀበል መጥሪያ የተሰጠው ማንኛውም እዚህ ክስ ወሰጥ ተከራካሪ ያልሆነ ድርጅት አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ ሹሞቹን፣ 
ዲሬክተሮቹን፥ ወይም ሰራ አካሂያጅ ኤጀንቶቹን ወይም ሌሎች በድርጅቱ ስም ቃል ለመስጠት ፈቃደኞች የሆኑ ሰዎችን መሰየም እና ለያንዳንዱ 
ለተሰየመ ሰውም በምን በምን ላይ ቃሉን እንደሚሰጥ ማደላደል ይችላል። SCR-CIV 30(b)(6). 

 

 የሚከተሉትን ሰነዶች፡ በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ የተያዙ መረጃዎችን ወይም ግዝፈት ያላቸው ነገሮችን ከዚሀ በታች በተጠቀሰው ስፍራ፣ቀን፣ እና 
ሰዓት እንዲያቀርቡና፣ ያቀረቧቸውም ነገሮች እንዲመረመሩ፣ ኮፒ እንዲደረጉ፣ እንዲፈተኑ ወይም ለናሙናነት እንዲሞከሩ፣ እንዲሰጡ  ታዘዋል። 
ሰነዶች፣ በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ የተያዙ መረጃዎች ወይም ግዝፈት ያላቸው ነገሮች: 

የሚያቀርቡበት ስፍራ ቀን ሰዓት 

ከዚህ የሚከተሉትን ስፍራዎች/ ግቢዎች በተጠቀሰው ስፍራ፣ ቀን፣ እና ሰዓት ለመመልከት እንዲቻል ፈቃድዎን እንዲሰጡ ታዘዋል።   
ስፍራ/ግቢ ቀን ሰዓት 

 
ትዕዛዙን ያወጣው ሰው ፊርማ እና ማዕረግ (የከሳሽ ወይም የተከሳሽ ጠበቃ ከሆኑ ያመልከቱ)  ቀን 

ትዕዛዙን ያወጣው ሰው ስም፣ አድራሻ፣ እና ስልክ ቁጥር 

(የከፍተኛው ፍ/ቤትን የፍ/ብሔር ስነ ሥርዐት ድንብ 45 c-d ን ከበስተጀርባ ይመልከቱ) 
ነጭ - መድረስ ለማረጋገጫ ቢጫ - ለማድረሻ 

Form CV-433/Oct 2015 



ዳኛ 

መ/ቁጥር:   የቀጠሮ ቀን:    
 በ “ዲሲ” ህግ §14-307 እና በብራውን እና በ “ዩ.ኤስ” መካከል በተካሄደው፣ 567 A.2d 426 (D.C. 1989) ክስ መሰረት የጤና ማህደሩ ይፋ እንዲደረግ እና ከነዚህ ዓይነቶች ማህደሮች 
ጋር የተያያዙ መብቶቹ ውደጎን ቀሪ እንዲሆኑ ያልፈቀደ ሰው የጤና ማህደር እንዲቀርብ የሚያዝ መጥሪያ እንዲወጣ በዚህ መሰረት ተፈቀዷል። 

 
 

የማድረስ ማረጋገጫ 
 

የተሰጠው 
ቀን ሰዓት     

 

የተሰጠው ለ _________________________________ (ስሙን በህትመት መልክ ይፃፉ) ማዕረግ 

 
የተሰጠበት መንገድ (ማድረሱ የተፈፀመው በሬኮማንዴ ወይም በአደራ ደብዳቤ ከሆነ የማድረስ ማርጋገጫውን ያያይዙ) ። 
መጥሪያውን ያደረስኩት ቅጅውን በሚከተለው መልክ ስሙ ለተጠቀሰው በመሰጠት ነው: 

 
ያድራሹ ማረጋገጫ 

በ ‘ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ” ህጎች መሰረት የሀሰት ቃል መሰጠት በወንጀል የሚያስቀጣ መሆኑን አውቄ፣ 18 ዓመት ዕድሜ የሞላኝ እና ከዚህ በላይ በተጠቀሰው 
ጉዳይ ውስጥ በተከራካሪነት የሌለሁበት መሆኔን፣ እንዲሁም የማድረሰ ማረጋገጫው ላይ የሰፈረው መረጃ እውነተኛ እና ትክክለኛ መሆኑን አረጋገጣለሁ። 

 

የተፈፀመው በ 
ቀን ያድራሽ ፊርማ  

 
 

  ያድራሽ አድራሻ  
የከፍተኛው ፍ/ቤት የፍ/ብሔር ሥነ ሥርዓት ደንብ 45፣ ክፍል C&D: 
(c) መጥሪያ የሚደርሰውን ሰው ደህንነት ስለመጠበቅ። 
(1) አላስፈላጊ የሆኑ ጫናዎች ወይም ወጭዎች መከላከል፣ ቅጣቶች። መጠሪያ የማውጣት እና የማድረሰ ሀላፊነት ያለበት ወገን ወይም ጠበቃ መጥሪያው እንዲደርሰው በሚደረገው ሰው ላይ አላስፈላጊ ጫና ወይም 
ወጭ እንዳይደርስበት ለማድረግ በአእምሮ ግምት በቂ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት። ፍ/ቤቱ ይኽንን ግዴታ ማስከበር እና ተገቢነት ያለው ቅጣት መቅጣት አለበት። ይኽም፣ ደንቦቹን ያላከበረ ወገን ወይም ጠበቃ፣  
የገቢ መቋረጥን በአእምሮ ግምት ትክክለኛነት ያለው የጠበቃ ወጭን እንዲከፍል ማድረግን ያካትታል።. 
(2) ቁሶች እንዲቀርቡ ወይም የሆነ ነገር እንዲታይ የሚወጣ ማዘዣ። 
(ሀ) የመገኘት አላስፈላጊነት። በዚያውም ቃል እንዲሰጥ፣ ከችሎት ወይም ክሱ ሲሰማ እንዲገኝ ካልታዘዘ በሰተቀር፣ ሰነዶችን፣ በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ የተያዙ መረጃዎችን ወይም ግዝፈት ያላቸው ነግሮችን እንዲያቀርብ 
ወይም የሆነ ቦታ/ግቢ እንዲታይ እንዲፈቅድ የታዘዘ ሰው፣ የተጠየቁት መረጃዎች የሚቀርቡበት ቦታ  ወይም በሚታዩበት ቦታ በግምባር መቅረብ አያስፈለገውም። 
(ለ)ተቃውሞዎች። ሰነዶችን፣ በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ የተያዙ መረጃዎችን፣ ወይም ግዝፈት ያላቸው ነግሮችን እንዲያቀርብ ወይም የሆነ ቦታ/ግቢ እንዲታይ እንዲፈቅድ የታዘዘ ሰው፣ ማንኛውም በከፊልም ሆነ በሙሉ 
እንዲታይ፣ እንዲገለበጥ፣ እንዲፈተን ናሙና እንዲወጣለት የታዘዘን ትዕዛዝ እንዳይፈፀም፣  ወይም እንዲታይ የታዘዘ ቦታ በታዘዘበት መንገድ ወይም መንገዶች እንዳይታይ ያለውን ተቃውሞ ለሌላው ወገን ወይም 
መጥሪያው ላይ ስሙ ለሰፈረው ጠበቃ በፅሁፍ ማቅረብ ይችላል።. ተቃውሞው፣ የታዘዘው እንዲፈፀም ከተደነገገበት ሰዓት ወይም መጥሪያው በተሰጠ በ 14 ቀናት ውሰጥ መሰጠት አለበት። ተቃውሞ ከቀረበ የሚከተሉት 
ድንቦች ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል: 
(i) የታዘዘው ሰው እንዲያውቅ ከተደረገ በኋላ በማንኛውም ጊዜ ፣ አድራሹ ወገን የታዘዘው ሰው እንዲያቀርብ ወይም እንዲያስመረምር የሚያስገድድ ትዕዛዝ ፍ/ቤቱ እንዲሰጠው ጥያቄ ማቅረብ ይችላል። 
(ii) ድርጊቶቹ እንዲፈፀሙ መጠየቅ የሚቻለው በትዕዛዙ ወሰጥ እንደተመለከተው ብቻ መሆን አለበት፣ እና ትዕዛዙም ተሟጋች ወገን ባልሆነው ሰው፣ ወይም ተሟጋች ባልሆነው ሰው ሹም ላይ ትዕዛዙን 
ተግባራዊ ከማድረግ የሚመነጭ የማይናቅ ወጭ እንዳይደርስ መከላከል አለበት። 
(3) መጥሪያ መሰረዝ ወይም ማሻሻል።. 
(ሀ)መች እንደሚያስፈልግ። ጥያቄው በሰዓቱ ከቀረበለት ፍ/ቤቱ በሚከተሉት ሁኔታዎች መጥሪያን መሰረዝ ወይም ማሻሽል አለበት: 
(i) በትዕዛዙ መሰረት ለመፈፀም በአእምሮ ግምት በቂ የሆነ ጊዜ የማይሰጥ ከሆነ፣ 
(ii) በጉዳዩ የሌለበት ሰውን ወይም በጉዳዩ ያለበት ሰው ተሿሚ ያልሆነን ሰው ከመኖሪያ ቦታው ፣ ከሚሰራበት ቦታ ወይም በመደበኛ ሁናቴ የስራን ጉዳይ በግምባር ቀርቦ ከሚያከናውንበት ቦታ ከ 25 ማይሎች በላይ  
እንዲጓዝ ፣ በደንብ ቁጥር 45 45(c)(3)(B)(iii) መሰረት እንዲህ ዓይነቱ ሰው ፍ/ቤት እንዲቀርብ ካለበት ቦታ ጉዳዩ ወደሚሰማበት ቦታ እንዲመጣ ሊታዘዝ የመቻሉ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሁኖ ፣ የሚጠይቅ፣ ወይም  
(iii) ሁኔታውን የሚያስጥስ ምክንያት ከሌለ በስተቀር፣ ሊታወቅ/ ሊገለጥ የማይገባው ወይም ጥብቅ የሆነ ነገር እንዲገለጥ የሚጠይቅ፣ ወይም 
(iv) ሰው ላይ አላስፈላጊ ጫና የሚፈጥር ከሆነ። 

     (ለ)መች እንደሚፈቀድ። ከዚህ የሚከተሉትን ሁኔታዎች የሚያስከትል ከሆነ፣ ይኽ መጥሪያ የሚመለከተውን ሰው ድህንነት ለመጠበቅ ፍ/ቤቱ፣ ጥያቄ ሲቀርብለት፣ መጥሪያውን መሰረዝ ወይም ማሻሻል ይችላል: 
 የሙያ ሚስጥርን ወይም ሌላ ሚስጥራዊ ምርምር፣ ስርፀት ውይም የንግድ መረጃን ማካፈል፣ ወይም 

(v) በግልፅ የታወቁ የክርክሩ አካል የሆኑ ክስተቶችን የማይገልፅ ሆን ተብሎ ከተቀጠረ በሰል እና በተከራካሪ ወገን ጥያቄ መሰረት ከተደረገ የበሰል ጥናት የማይመነጭ አሰተያየትን እና መረጃን ማካፈል፣ ወይም 
(vi) የክርከሩ አካል ያልሆነ ወይም የክርክሩ አካል የሆነ ወገን ሹም ያልሆነን ሰው ከ 25 ማይል በላይ ርቀት በመጓዝ ፍ/ቤት ለመቅረብ ትንሽ የማይባል ወጭ የሚያስከትልበት ከሆነ። 
(ሐ) የተለዩ ሁኒታዎችን እንደአማራጭ ማስቀመጥ። መጥሪያ አድራሹ ክዚህ በታች የሚከተሉትን የሚያደርግ ከሆነ፣ በ ደንብ 45(c)(3)(B)፣ ስር የተጠቀሱት ሁናቴዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ፣ ፍ/ቤቱ 
መጥሪያውን በመሰረዝ ወይም በማሻሻል ፋንታ ተፈላጊው ሰው ማስረጃ እንዲያቀርብ ወይም ይፋ እንዲያደርግ ማዘዝ ይችላል። 
(vii) አላስፈላጊ ችግር ውስጥ ካልተገባ በስተቀር የቃል መስጠቱ ወይም ቁሱን ማቀረቡ ሊከናወን ባይችልም እጅግ አስፍላጊ መሆኑን ማሳየት ከቻለ፣ ወይም 
(viii) እንዲጠራ የተደረገው ሰው በአመርቂ ሁኔታ የሚካስ መሆኑን ካረጋገጠ። 
(d) ለመጥሪያ ምላሽ የመስጠት ሀላፊነት። 
(1) ሰነዶችን ወይም በአኤሌክትሮኒካዊ መንገድ የተያዙ መረጃዎችን ማቀረብ። እነዚህ ሥራዓቶች በሰነዶች እና በኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ በተያዙ መረጃዎች ላይ ተፈፃሚ ናቸው።  
( ሀ) ሰነዶች፡ ሰነዶች እንዲያቀርብ መጥሪያ የደረሰው ሰው ማቅረብ ያለበት በተለመደው አስራር በሚቀመጥበት መልክ አለዚያም በጥያቄው ውስጥ ከተጠቀሱት ምድቦች ጋር በሚስተካከል መልክ አደራጅቶ እና መለያ 
አድርጎላቸው ነው። 
(ለ) ኤሌክሮኒካዊ መረጃው መቅረብ የሚገባበት መልክ ባልተገለፀበት ጊዜ። አንድ መጥሪያ በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ የተያዘ መረጃ የሚቀርብበትን መልክ ካላመለከተ፣ እንዲያቀርብ የተጠየቀው ሰው  መረጃው 
በተለምዶ በሚያዝበት መልክ ወይም  በአእምሮ ግምት ሲታይ አግለግሎት ሊሰጥ በሚችልበት መልክ ወይም መልኮች ማቅረብ አለበት። 
(ሐ)ባንድ መልክ ብቻ በሚቀርብ ኤሌክትሮኒካዊ ዘዴ የተያዘ መረጃ። ለመጥሪያው ምላሽ የሚሰጠው ሰው ያንንው አሌክትሮኒካዊ በሆነ መንገድ የተያዝ መረጃ ከአንድ በላይ በሆነ መልክ  ማቅረብ አያስፈልገውም። 
(መ) ተደራሽ ያልሆነ ኤሌክትሮኒካል በሆነ መንገድ የተያዝ መረጃ። ለመጥሪያው ምላሽ የሚሰጠው ሰው  ኤሌክትሮኒካዊ በሆነ መንገድ የተያዙት መረጃዎች  ሊገኙ የሚችሉት ተገቢ ያልሆነ ጫና ወይም ወጭ 
ያስከትሉብኛል ከሚላቸው ምንጮች ከሆነ፣ የማቅረብ ግዴታ የለበትም። ተገዶ እንዲያቀርብ እንዲደረግ ጥያቄ ሲቀርብ ወይም የደህንነት ትዕዛዝ የሚመለከት ሆኖ ሲገኝ ለመጥሪያው ምላሽ የሚሰጠው ሰው መረጃው 
ተገቢ ያልሆነ ጫና እና ወጭ የሚያስከትል በመሆኑ ምክንያት በአእምሮ ግምት ተደራሽ አይደለም ሊያሰኝ የሚችል መሆኑን ማሳየት አለበት። ያንን ካሳየ በኋላም ቢሆን እንኳ፣ መረጃ ጠያቂው ወገን፣ የደንብ  
26(b)(2)(C)ን ገደቦች ግምት ወሰጥ በማስገባት፣ በቂ ምክንያት እንዳለው ማሳየት ከቻለ ፍ/ቤቱ ከነዚህ ምንጮች መረጃው እንዲቀርብ ማዘዝ ይችላል። ፍ/ቤቱ ምን ምን ሁናቴዎች ተጠብቀው መረጃው መቅረብ 
እንዳለበት መዘርዘር ይችላል። 
(2) ያለመስጠት መብት ከለላ አለኝ ስለማለት። 
(ሀ)መረጃ አለመስጠት።  በከለላ ምክንያት ያለመስጠት መብት ወይም ለክስ ማዘጋጃነት እንዳይቀርቡ ጥበቃ ተደርጎላቸዋል በሚል ምክንያት እንዲቀርብ በመጥርያ የታዘዘን መረጃ የማያቀርብ ሰው: 
(i) አለኝ የሚለውን መብት በግልፅ ማቅረብ አለበት፣ እናም 
(ii) ከለላ ያለውን መረጃ ራሱን ሳያጋልጥ፣ ተከራካሪ ወገኖቹን ጥያቄውን ለመገምገም በሚያስችል መልኩ፣ ይፋ ያልተደረጉትን ሰነዶች፣ ግንኙነቶች ወይም ግዝፈት ያላቸው ነገሮች ባህሪ ማብራራት አለበት። 
(ለ) የሚቀርበው መረጃ።  ለመጥሪያ ምላሽ ለመስጠት የቀረበ መረጃ ያለመሰጠት መብት አላቸው ወይም ለክስ ማዘጋጃነት እንዳይቀርቡ ከለላ ተደርጎላቸዋል የሚባል ከሆነ ይኽን ባዩ ሰው ለማንኛውም ይኸው መረጃ 
ለተሰጠው ሰው መረጃው ከለላ እንዳለው እና ለዚህም መከለል ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሊያስታውቅ ይችላል።. እንዲያውቅ የተደረገው ወገን ከተነገረው በኋላ የተጠቀሰውን መረጃ እና ግልባጮችም ካሉ ወዲያውኑ 
መመለሰ፣ አፍኖ መያዝ፣ ወይም መደምሰስ ያለበት ሲሆን፣ ክርክሩ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ በመረጃው መጠቀምም ሆነ ለሌሎች ማካፈል የማይችል ከመሆኑም በላይ እንዲያውቅ ከመደረጉ በፊት መረጃውን 
አካፍሎ ከሆነም መረጃውን መልሶ ለመውሰድ የሚያስፈልጉ በኣእምሮ ግምት በቂ ሊባሉ የሚቻሉ እርምጃዎች መውሰድ እና፣ ጉዳዩ መቋጠሪያ እንዲያገኝ ባሰቸኳይ ለፍ/ቤቱ አሽጎ ማቀረብ አለበት ። መረጃውን 
ያቀረበው ሰው ጉዳዩ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ መረጃውን ጠብቆ መያዝ አለበት። 
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	በ ‘ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ” ህጎች መሰረት የሀሰት ቃል መሰጠት በወንጀል የሚያስቀጣ መሆኑን አውቄ፣ 18 ዓመት ዕድሜ የሞላኝ እና ከዚህ በላይ በተጠቀሰው ጉዳይ ውስጥ በተከራካሪነት የሌለሁበት መሆኔን፣ እንዲሁም የማድረሰ ማረጋገጫው ላይ የሰፈረው መረጃ እውነተኛ እና ትክክለኛ መሆኑን አረጋገጣለሁ።
	የከፍተኛው ፍ/ቤት የፍ/ብሔር ሥነ ሥርዓት ደንብ 45፣ ክፍል C&D:



