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ስም:   (እባክዎ ይጻፉ)                                                         ከሙግቱ ጋር ያለው ግንኙነት 
     

 የከሳሽ ጠበቃ 
የመጀመሪያ ስም፤ ካለ 
 
___________________________________________ 

 በራሴ  (Pro Se) 

ስልክ ቁጥር:                            ባለ 6 ቁጥር የተጣመረ የጥብቅና ቁጥር.  ሌላ: 

ለጉዳይዎት አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?  አዎ       አይ  አዎ ከሆነ፣ ምን አይነት: 

አከራካሪው መጠን:      $1 -$500            $500.01 - $2,500          $2,500.01 - $5,000 

ከቀረበው ጉዳይ ጋር የሚገናኝ ያልተቋጨ ጉዳይ:  

የጉዳይ ቁ.:  የጉዳይ ቁ.:  

የክርክሩ ባህሪይ: (ተገቢው ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ) 

ሀ.   ውሎች – በተከራካሪ ወገኖች መካከል በቃል ወይም በጽሁፍ በተደረገ ስምምነት መነሻነት የቀረበ ክስ 

         የእዳ ክርክር                         ዋስትና ማፍረስ                       መደራደሪያ ሰነድ 

         የግል ንብረት                        ብድር                                     የኪራይ ወቅት ማብቃት 

         ያልተከፈለ ደሞዝ                 በተሰጠ አገልግሎት                        የደህንነት ቁጠባ 

         ውል ማፍረስ                     የቤት እድሳት ውል                       ቃል 
 

ለ.  ከውል ውጪ በንብረት ላይ የሚመነጭ ሀላፊነት – በሌላ ሰው ንብረት ላይ በደረሰ አደጋ ወይም ስህተት መነሻነት የቀረበ ክስ 

        መኪና                       ልወጣ                                  ኪስ አውላቂ 

        የንብረት ጉዳት              የንብረት መውደም                            ዝርፊያ 

ሐ.  ከውል ውጪ በሰው ላይ የሚመነጭ ሀላፊነት – በሌላ ሰው ላይ በደረሰ አደጋ ወይም ስህተት መነሻነት የቀረበ ክስ 

        ጥቃት እና ድብደባ         የውሸት ምስክርነት                              ሊቤል እና ስላንደር           

        መኪና                       የግል ጉዳት                                      ቸልተኝነት 

        ጾታዊ ጥቃት                በማጭበርበር ራስን ማቅረብ                    ተንሸራቶ መውደቅ           

መ.  ተመሳሳይ የግልግል ህግ – በግልግል ስምምነት መነሻነት 
የቀረበ እርምጃ 

G.   ተተኪ – በአንድ ሰው ምትክ ሌላ ሰው ክስ ሲያቀርብ 

ሠ.   የውጪ ፍርድ- ከሌላ የስልጣን ገደብ የመጣ ፍርድ፣ ድንጋጌ 
ወይም ትዕዛዝ 

H.   ሰብሳቢ- እዳ ለመሰብሰብ በሻጭ ወይም አከራይ የቀረበ 
ክስ  

ረ.   የህክምና ስነምግባር ጉድለት– የጤና እንክብካቤ ሰጪ ላይ ለስነምግባር ጉድለት የቀረበ ክስ  

ሙግትዎን ከማስገቢያው 90 ቀናት ቀደም ብሎ ለማስገባት የአላማ ማስታወቂያ ሰጥተዋል?     አዎ        አይ 
  
 

Translated by JTG, inc. 05/2017 
 
CV-3046/Rev. Feb. 08 


	የ COLUMBIA አውራጃ ጠቅላይ ፍርድቤት
	የፍትሐብሄር መምሪያ
	የመረጃ ወረቀት

	ሀ.   ውሎች – በተከራካሪ ወገኖች መካከል በቃል ወይም በጽሁፍ በተደረገ ስምምነት መነሻነት የቀረበ ክስ
	ለ.  ከውል ውጪ በንብረት ላይ የሚመነጭ ሀላፊነት – በሌላ ሰው ንብረት ላይ በደረሰ አደጋ ወይም ስህተት መነሻነት የቀረበ ክስ
	ሐ.  ከውል ውጪ በሰው ላይ የሚመነጭ ሀላፊነት – በሌላ ሰው ላይ በደረሰ አደጋ ወይም ስህተት መነሻነት የቀረበ ክስ
	G.   ተተኪ – በአንድ ሰው ምትክ ሌላ ሰው ክስ ሲያቀርብ
	መ.  ተመሳሳይ የግልግል ህግ – በግልግል ስምምነት መነሻነት የቀረበ እርምጃ

