
Welcome to the State Court of DeKalb County - Traffic Division 
ወደደካልብ አውራጃ የስቴት ፍ/ቤትእንኳን በደህናመጡ - የትራፊክ ክፍፍል 

 

ኮቪድ 19 ወረርሽኝ በዚህ ስዓት በመምጣቱ ምክንያት ዓለም በሙሉ የንግድ እንቅስቃሴውን እና የመንግስታዊ ጉዳዮችን 
በተለየ መንገድ እንዲያከናውኑ ተገዳዋል፡፡ ስለሆነም ቴክኖሌጂዎችን በመጠቀም በመኖሪያ ቤት ውስጥ ሆነው፤ ምናባዊ 
ገጽታዎ ፍርድ ቤት ውስጥ እንዲታዩ በማድረግ፤ ወይም ከሌሎች ሰዎች በአስተማማኝ እርቀት በመሆን ፍርድ ቤት 
እንዲቀርቡ መጥሪያ ተሰጥቶት ሊሆን ይችላል፡፡ 

በክፍለ ግዛት ፍርድ ቤት የሚቀርቡ ማናቸውም ጉዳዮች የወንጀል ድርጊቶች ብቻ ናቸው፡፡ ይህም ማለት በርሰዎ ላይ ሊጣል 
የሚችለው ቅጣት ለእያንዳንዱ $1000 ወይም የ12 ወራት እስራት ይሆናል፡፡ የተከሰቱት በከፍተኛ እና በተባባሰ በደል ከሆነ 
ከፍተኛው $5000 ወይም የ12 ወራት እስራት ሊቀበሉ ይችላሉ፡፡ 

 ይህን የክስ ጉዳይ ለመፍታት እንዲረዳዎ የግል ጠበቃ ለመቅጠር መብት አለዎት፤ የገቢዎ መጠን ለእርዳታ የሚያበቃው 
ከሆነ ከህዝብ ተከላካይ ቢሮ ጠበቃ እንዲቆምለዎ ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ፡፡ በተወሰኑ ሁኔታወች ውስጥ ፍርድ ቤቱ 
ለተከሳሽ እንዲቆምለት የህዝብ ተከላካይ ሊሾም ይችላል፡፡ 

ስለተከሰሱበት ጉዳይ ማብራሪያ ለመስጠት እና ፤ይህንንም ለመከ ላከል ሊገኝ የሚችለው የመከላከያ ዓይነት አንድ ጠበቃ 
ሊያስረዳው ይችላል፡፡ ጠበቃ በዕርሰዎ ስም ማስረጃዎችን ማሰባሰብና እንቅስቃሴዎችን ለፍርድ ቤት ሊያቀርብ እንዲሁም 
ችሎት ላይ እርሰዎን ወክሎ ለመቆም እና ለችሎት አስፈላጊውን ዝግጅት ያደርጋል፡፡ ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ፤ ጠበቃው 
ይግባኝ ለማስገባት ወይም በዕርሰዎ ስም፤ ለአድስ ችሎት እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል፡፡ በተጨ ማሪም እርሰዎን የመወከል 
መብት አለው፡፡ ይህም ማለት ፣ጉዳዩን ራሱን የወክለ ተክሳሽ (PRO SE) እየተከተሉ ነው፡፡ 

 ህገ መንግስቱ ኑጹ ነው የሚል ግምት ይሰጠዎታል፡፡ መንግስት ምክንያታዊ በሆነ ጥርጣሬ ጥፋተኝነትዎን ለማረጋገጥ 
ሸክም አለው፡፡ ፍላጎተዎ ከሆነ ጥፋተኛ አይደለሁም በማለት  ፍርድ ቤት በማመልከት ዳኛ ፊት ቀርበው የፍርድ ሂደተዎን 
መከታተል  ይችላሉ፤ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብለው ይህንኑ ጥፋተኛነቶን  ተቀብለው የገንዘብ ቅጣት ወይም የእስር ቅጣት 
ሊጥለበዎት ይችላል፡፡ ዳኛው የእስር ውሳኔውን በአመክሮ መመሪያ ቁጥጥር ስር ሆነው ከእስር ቤት ውጭ ሆነው ቅታቱን 
እንዲፈጽሙ ሊያደርግ ይችላል፡፡ በአመክሮ ጥላ ስር ከሆኑ የአንድን ከተማ ወይም የሀገር ህግ  መጣስ ካለመቻለዎም ባሻገር 
በአመክሮ  መንፈስ የተዘረዘሩ ልዩ ትዕዛዞችን መጣስ አይችሉም፡፡ ይህን አ መክሮ ተሰርዞ ዕስር በቤት እንዲገቡ ሊደረግ 
ይችላል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ  ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብየ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO) ልመና ማቅረብ  
ይችላሉ፡፡ ይህ ማለት በተከሰሰበት ጉዳይ ላይ ጥፋተኛነን ባይሉ ክሶቹ አይከራከሩም፡፡ ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ 
አይደለሁኝ ብየ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) በአንዳንድ የተወሰኑ ሁኔታዎች ፍቃደዎ ላይ ጉዳት ሊደርስ 
ከሚችሉ ነጥቦች ሊከላከሉት ይችላሉ፡፡  ነገር ግን የእስር ቅጣቱን በተ መለከተ ልክ ጥፋተኛ ነኝ ብለው እንደተከራከሩት 
ያህል ተመሳሳይ የእስር ጊዜ ያሳስራል፡፡ ለአንዳንድ ጥፋቶች  በ5 ዓመት አንድ ጊዜ ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ 
ብየ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) ልመና ማቅረብ ይችላሉ፡፡ 
 
ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ክሱን የሰጠው ፓሊስ እንደሆነ የርሰዎን ጉዳይ እንዲከታተል የተመደበው አቃቢ ህግ እንዲሁም 
የዚህ ቢሮ ሁሉም የሚያገለግሉት የመንግስት ስራ አስፈጻሚ አካል መሆናቸውን አይዘንጉ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ “መንግስት 
ተብለው ይጠራሉ፡፡ መንግስት በክሱ ላይ የተከሰሱበትን ክሶች ጠቅለል አድርጎ ውድቅ ሊያደርገው ይችላል፡፡ በርሰዎ ክስ 
ጉዳይ ላይ የገንዘብ ቅጣት ሆነ የእስራት ጊዜ እንዲቀንስለዎ የጹሁፍ ሆኖ የአካል ማስረጃ   በማቅረብ ከመንግስት ጋር 
ድርድር ማድረግ ይችላሉ፡፡ ከመንግስት ጋር የድርድር ስምምነት ከፈጸሙ ፍርድ ቤቱ የመንግስት አካል በመሆኑ ስምምነቱን 
ተቀብሎ ቅጣቱን የመጣል ወይም ስምምነቱን ያለመቀበል ስልጣን አለው፡፡  

ፍርድ ቤቱ ስምምነቱን ካልተቀበለ እንደገና ከመንግስት ጋር ተጨማሪ ድርድር ማድረግ ይችላል፤ ወይም ስለ ፍረድ ሂደቱ 
መጠየቅ ይችላል፡፡ ይህን አካሄድ የሚቆጣተር የጠበቃ ሰራተኛ ስላለ አቀራረቡ ላይ እርዳታ እንዲያረግለዎ ሊያናግሩ 
ይችላሉ፡፡  



ከዚህ ቀደም በኢሜል ወይም በፓስታ አገልግሎት በሰጡበት የልመና ቅጽ ደርሶዎታል፡፡ ይህም የሆነው አንደኛ ፍርድ ቤት 
በርቀት የሚቀርብ ሲሆን ወይም ፍርድ ቤት “የተከሳሽ መዝገብ ይግባኝ ከመግባቱ በፊት” የተሰኘውን ሰነድ ሲሆን ይህም 
ማለት ፍርድ ቤቱ ስለመብቶዎ የሚመክርና ለፍርድ ቤቱ ክሰዎን በተመለከተ እንዴት እንደሚከተሉ የሚገልጽ ይሆናል፡፡  

ወደ ድርድር እና ልመና ከገቡ፤ በአንድ ዳኛ ወይም በዳኞች ፊት ቀርበው ህገ መንግስቱ የሰጠዎትን የመከራከር መብት 
ያጣሉ፡፡ 

ሆኖም ፍርድ ቤቱ የድርድር ልመናዎችን ለመቀበል ጉዳይ ተጨባጭ መሰረት ያለው ስለመሆኑ የርሰዎን ጥያቄ እና መልስን 
ይመረምራል፡፡ ይህም የሚሆነው ህገ መንግስቱ የሰጠዎትን መብት በቅጡ ተረድተውት መሆኑን ለማረጋገጥ ሳባል ነው፡፡ 
በተጨማሪም ክሶቹን መቀበል፤ 
በፈቃደኝነት በማወቅ ፤ በብልህነት መሆኑን እና የፍርድ ሂደቱን የመከተል መብተዎን ለማጣት መዘጋጀቶዎን ለማረጋገጥ 
ነው፡፡  

 ስለሆነም ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መብት እዳሎዎት በተለየ መንገድ እንዲያውቁት ይመከራል፡፡ 

• ኑጹህ ኖት የመባል መብት አሎዎት፡፡ 
• መንግስት ጥፋተኛ መሆኑን ከምክኒያታዊ ጥርጣሬ በላይ እንዲያረጋግጥ መብት አሎዎት፡፡ 
• የአሜሪካ ዜጋ ካልሆኑ በጠበቃ የመወከል፤የኢሜግሬሽን ጠበቃን የማካተት መብት አሎዎት፡፡ 
• ምስክሮችን የመቃወም እና የመመርመር መብት አሎዎት፡፡ 
• መጥሪያ ሳያስፈልግ በራሶዎ ስም የመመስከርና እርሶዎን ለመደገፍ የሚመጡ የመከላከያ ምስክሮችን የማቅረብ 

መብት አሎዎት፡፡ 
• ዝም የማለት መብት አሎዎት፡፡ 
• ዝምታው በራሶዎ ላይ ጥቅም ላይ እንዳይውል መብት አሎዎት፡፡ 
• በመከላከያው ውስጥ ማንኛውንም ተቀባይነት ያለው ማስረጃ የማቅረብ መብት አሎዎት፡፡ 

የዩናይትድ ስቴት ዜጋ ካልሆኑ የጥፋተኝነት አቤቱታ ማስገባት ወይም ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብየ 
አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) ተከራካሪነቶዎ በስደት ሁኔታዎ ላይ አሉታዊ ተጽኖ ሊያሳድር እንደሚችል፤ 
ይህም ከሀገር መባረርንም እንደሚጨምር ለመምከር በድጋሚ እገልጻለሁ፡፡ 

ስለሆነም በፍርድ ቤት ፊት ለፊት ወደ አቤቱታ ከመግባተዎ በፊት በጉዳይ ላይ ከስደተኞች ጠበቃ ለማግኘት መብት 
አሎዎት፡፡ 

እንዲሁም በኣሁኑ ወቅት በአመክሮ ወይንም በምህረት ከተለቀቁ የጥፋተኝነት ወይም ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ 
አይደለሁኝ ብየ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) ክርክር በዚህ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማለት የሙከራ ጊዜ ላይ 
እንደዚህ ያለ አቤቱታ ሊኖሮዎ የሚችል ከሆነ ምን ተጽዕኖ እንዲያደርግ ሊመክረዎ ይችላል፡፡ ሆኖም እርሶዎ በተከሰሱበት 
ክስ ላይ ላለመወንጀል ከፈለጉ ጥፋተኛ ላለመሆን በመጠየቅ ከዚያ ሁሉ ምስክሮችና የፖሊስ መኮነነኖች ለመመስከር 
በሚገኙበት ቀን ለፍርድ ማስታዋወቂያ በዳኛ ወይም በዳኝነት ይሰጦወታል፡፡ በሚፈልጉት ምስክሮች እና ሰነዶች በወቅቱ 
ጉዳዩን ለመከላከል በበቂ ሁኔታ ዝግጁ መሆን ይጠበቅቦታል፡፡ የፍርድ ቤት ሰራተኞች ጉዳዩን ለፍርድ ቤት እንዲያቀርቡ 
እንዳይረዳዎት የተከለከለ ነው፡፡  

በዚህም የፍርድ ሂደት ወቅት ለርሶዎ ትኩረት፤ ትዕግስት እና ትብብ እናመሰግናለን፡፡ 

በፍርድ ሂደት ውስጥ በምናልባዊ ገጽታ ቀይም በአካል ጉዳዮችን   በደህንነት እና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ በመፍታት 
የዕርሶዎ መብቶች እና ግዴታዎች ለመረዳት ይህ ሂደት ለዕረሶዎ ጠቃሚ እንደሚሆን እምነት አለን፡፡ 

 የስቴት ፍረድ ቤት የጥቆማ መስመር ላይ በፍትህ ሥርዓት በተለያዩ ጥቆማዎችን ሲያደርጉ አስፈላጊ መረጃዎችን ሲያስገቡ 
ለተጠቃሚ ምቹ እና እራስ ገላጭ ነው፡፡  

 እናመሰግናለን፡፡ 


