የ”ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛው ፍ/ቤት
የቤተሰብ ፍ/ቤት
የቤት/የጓዳ ጉዳይ ቅርንጫፍ
የባለቤትዎን ሰም በህትመት መልክ ይፃፉ
የመንገድ አድራሻ

______ክመቦ (DRB )___________

ከተማ፣ ክልል፣ እና “ዚፕ ኮድ”

ተዛማጅ ጉዳዮች:
ከሳሽ፣

በ.
ስምዎን በህትመት መልክ ይፃፉ
የመንገድ አድራሻ
ከተማ፣ ክልል፣ እና “ዚፕ ኮድ”

 ተተኪ አድራሻ: ጥቃት ወይም ጉዳት ይደርስብኛል ብለው
በመፍራት የሌላ ሰው አድራሻ ፅፈው ከሆነ ሳጥኑ ውሰጥ ምልክት
ያድርጉ።

ተከሳሽ
ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የሚሰጥ የፍቃደኝነት መልስ
COMPLAINT FOR ANNULMENT OF MARRIAGE (CONSENT ANSWER)

እኔ ________________________ ፣ በዚህ ጉዳይ መልስ ሰጭ ስሆን እንደሚከተለው ቃሌን እሰጣለሁ
ስምዎን በህትመት መልክ ይፃፉ

1. ጋበቻችንን፣ በጋራ ያፈራነውን ንብረት፣ በፍቺ ወቅት ላንደኛው የትዳር ጓደኛ የሚደረግ የገንዘብ ድጋፍ፣ የልጆች
ባላደራነትን፣ እንዲሁም የልጆች ማሳደጊያ ድጋፍ ክፍያን በሚመለከት በጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታው ውስጥ እና ከስሞታው
ጋር በተያያዙ አባሪዎች ውስጥ ባለቤቴ የሰጠውን(ችውን) ቃል ሙሉ በሙሉ እስማማበታለሁ።
2. በተጫማሪ የዚህን ፍ/ቤት ውሳኔ የሚጠይቁ አከራካሪ ጭብጦች ሰላለመኖራቸው ቃሌን እሰጣለሁ።
3. ፍ/ቤቱ ይኽንን ጉዳይ ተቃውሞ ያሌለበት የይፍረስልኝ ጉዳይ አድርጎ እንዲሰማው ጥያቄ አቀርባለሁ
4.

 ባለቤቴን ሳገባ ስሜን ለውጬ ስለነበር አሁን ስወለድ ወደተሰጠኝ ስም ወይም ከማግባቴ በፊት ስጥቀምበት
የነበረው ሌላ ህጋዊ ስም እንዲመለስ እንዲያደርግልኝ እፈልጋለሁ። ይኽን የስም ለውጥ ጥያቄ የማቀርብበት ህጋዊ
ያልሆነ ወይም የተጭበረበረ ምክንያት የለኝም። ተመልሸ እንድጠራበት የምፈልገው የቀድሞ ስም የሚከተለው ነው
በ ፍ/ቤቱ እንዲመልስልዎት የሚፈልጉትን ስም በህትመት መልክ ይፃፉ

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የሚሰጥ የፍቃደኝነት መልስ ገፅ 1 ከ 2

የዳኝነት ጥያቄ
ፍ/ቤቱ፡ [አግባብ ያላቸው ላይ በሙሉ ምልክት ያድርጉ]
 የከሳሽን የጋብቻ ይፍረስልኝ ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያፀድቅ።
 የቀድሞው ስሜ እንዲመለስልኝ እንዲያደርግ።
በተጨማሪም ፍ/ቤቱ ማንኛውንም ፍትሀዊ እና ተገቢ ነው ብሎ የሚያስበውን ውሳኔ እንዲሰጥ እጠይቃለሁ።
[አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 በ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ”ም ሆነ ወይም በሌላ በማንኛውም ክልል ወይም ግዛት ይኽንንው ጥያቄ ወይም ጉዳይ በሚመለከት
በፍ/ቤት በመሰማት ላይ ያለ ነገር ስለመኖሩ የማውቀው የለም።
 በዚህ ስሞታ የመጀመሪያ ገፅ በተዘረዘረው መልክ (“ተዛማጅ ጉዳዮች”) ይኽንን ጥያቄ ወይም ጉዳይ በሚመለከት በ “ዲስትሪክት
ኦፍ ኮሎምቢያ” እንዲሁም በማንኛውም ክልል ወይም ግዛት በ/ፍ ቤት በመሰማት ላይ ያለ ነገር መኖሩን አውቃለሁ።

የሃሰት ቃል ብሰጥ የሚደርሰብኝን የወንጀል ቅጣት አውቄ፣ ከዚህ በላይ የተገለፀውን የጋብቻ ይፍረስልኝ ሰሞታ ስለማንበቤ
እና በውስጡ የሰፈሩት ፍሬ ነገሮች፣ በግሌ እስከማውቀው፣ ባለኝ መረጃ እና እምነት መሰረት፣ እውነት ስለመሆናቸው ቃለ
መሃላየን ወይም ማርጋገጫየን እሰጣለሁ።
ባክብሮት የቀረበ፣
ስምዎን ይፈርሙ

ቀን (ወር/ቀን/ዓም)

የመንገድ አድራሻ

ከተማ፣ ክልል እና “ዚፕ ኮድ”

ስልክ ቁጥር

_____________________________________________
የኢሜይል አድራሻ

 ተተኪ አድራሻ: ጥቃት ወይም ጉዳት ይደርስብኛል ብለው በመፍራት የሌላ ሰው
አድራሻ ፅፈው ከሆነ ሳጥኑ ውሰጥ ምልክት ያድርጉ።

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)
Translated by JTG, inc. 05/2017
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