የ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛው ፍ/ቤት
የቤተሰብ ፍ/ቤት
የቤት/የጓዳ ግንኙነቶች ፍ/ቤት

________________________________________
የከሳሽን ስም በህትመት መልክ ይፃፉ

_____ክመቦ(DRB) ___________
ከሳሽ፣

ተዛማጅ ጉዳዮች:
__________________________

በ.
_________________________________

_______________________________

የተከሳሽን ስም በህትመት መልክ ይፃፉ

ተከሳሽ

ለቀረበ ጥያቄ ተቃውሞ
OPPOSITION TO MOTION

በዚህ ጉዳይ እኔ _________________________________  አቤት ክሳሽ ነኝ።
ስምዎን በህትመት መልክ ይፃፉ

 ተከሳሽ ነኝ።

1. የሌላኛውን ወገን ጥያቄ ውድቅ እንዲያደርግ ፍ/ቤቱን ባክብሮት እጠይቃለሁ።
______________________________________________________________________________
የሚቃወሙትን ጥያቄ ርዕስ በህትመት መልክ ይፃፉ

2. ይህ ፍ/ቤት የሌላኛውን ወገን ጥያቄ ወድቅ እንዲያደርግ የምጠይቅበት ምክንያት:

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለ)

ለቀረበ ጥያቄ ተቃውሞ ገፅ 5 የ 5

የዳኝነት ጥያቄ
ይኽን ጉዳይ በተመለከተ ይኽ ፍ/ቤት የሌላኛውን ወገን ጥያቄ ውድቅ እንዲያደርግ ባክብሮት እጥይቃለሁ
በተጨማሪም ፍ/ቤቱ ፍትሀዊ እና ተገቢ ሆኖ የሚያገኝውን ማንኛውንም ሌላ ዳኝነት እንዲሰጠኝ እጠይቃለሁ።
በዚህ ጥያቄ ላይ ዳኛ ፊት በቃል እንድሰማ እንዲደረግ  እጠይቃለሁ
 አልጠይቅም

ባክብሮት የቀረበ፣

_____________________________
ሰምዎን ይፈርሙ

___________________________________________
ስምዎን በህትመት መልክ የፃፉ
___________________________________________
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 የተከለ)

ለቀረበ ጥያቄ አጠቃላይ ተቃውሞ ገፅ 2 የ 5

ጥያቄውን መቃወምን የሚደግፉ ነጥቦች እና ዋቢዎች
ጥያቄውን ለመቃወም ላቀረብኩት ጥያቄ ድጋፍ እንዲሆኑ ይሚከተሉትን አጣቅሳለሁ:
1.

Super. Ct. Dom. Rel. R. 4(g) እና 7(b)።

2.

ይኽን ጉዳይ የሚመለክተው ፋይል ወሰጥ የሰፈረው።

3.

የተያያዙት ድጋፊ ሰነድ(ዶች)፣ ካሉ
[ማንኛውም የሚያያዙት ሰነድ ካለ ይዘርዝሩ]

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለ)

ለቀረበ ጥያቄ አጠቃላይ ተቃውሞ ገፅ 3 የ 5

የ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛው ፍ/ቤት
የቤተ ሰብ ፍ/ቤት

________________________________________
የአቤት ባይን / ከሳሽን ስም በህትመት መልክ ይፃፉ

____ክመቦ(DRB) ___________

አቤት ባይ /ከሳሽ፣

ተዛማጅ ጉዳዮቸ:
_____________________________

በ.
_________________________________
የመልስ ሰጭን/ተከሳሽን ስም በህትመት መልክ ይፃፉ

_____________________________

መልሰ ሰጭ / ተከሳሽ
ደንብ 5
የማድረስ ማረጋገጫ

ለጥያቄው ያለኝን ተቃውሞ ግልባጭ በ ________________________________________ ቀን ለሌላኛው ወገን ወይም ለሌላኛው ወገን
ጠበቃ ያደረስኩ መሆኔን አርጋግጣለሁ። የተሰጠበትን ቀን በህትመት መልክ ይፃፉ
ሰነዶቹ እንዲደርሱ የተደረገው [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ለሌላው ወገን በእጁ በመስጠት
 ባንደኛ ደረጃ ፖስታ:
 በ ፋክስ ለ

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለ)

ለቀረበ ጥያቄ አጠቃላይ ተቃውሞ ገፅ 4 የ 5

የ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛው ፍ/ቤት
የቤተሰብ ፍ/ቤት
የቤት/የጓዳ ግንኙነቶች ፍ/ቤት

 ግልባጩን በሌላኛው ወገን የስራ ቦታ ላለ ፀሐፊ ውይም ሃላፊ ተቶ በመሄድ፣ ወይም ደግሞ ሃላፊ የሆነ ሰው
ባለመግኘቱ በቀላሉ ሊታይ በሚችልበት ቦታ በመተው:

 በሌላኛው ወገን ቤት ውሰጥ ለሚኖር አግባብ ያለው ዕድሜ እና ሀላፊነት ላለው ሰው ግልባጩን በመተው:
________________________________________________________________________
ሰነዶቹ እንዲደርሱት የተደረገውን ሰው ስም በህትመት መልክ ይፃፉ

________________________________________________________________________
ከተማ፣ ክልል እና “ዚፕ ኮድ”
የመንገድ አድራሻ

_____________________________
ስምዎን ይፈርሙ

_____________________________
ቀን
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“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለ)

ለቀረበ ጥያቄ ተቃውሞ ገፅ 5 የ 5

