
የኪሳራ መሰረታዊ እውቀቶች  
አዘጋጅ፡ የዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ፕሮግራም  

 
ማውጫ  
  
I. ቃላት  
II. ኪሳራ ምንድን ነው? 
III. የመክሰር ውሳኔ አንዲሰጠኝ ማመልከት አለብኝን ? 
IV. ኪሳራ እንዴት ሊረዳኝ ይችላል ? 
V. የመክሰር ውሳኔ ለመጠየቅ ሳመለክት ምን ይከሰታል? 
VI. የመክሰር ውሳኔ ለመጠየቅ ማመልከቻ እንዴት አስገባለሁ? 
VII. የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጠኝ ባልጠይቅ ምን ይፈጠራል? 
  
የጠቃሚ ቃላት አጭር መዝገበ ቃላት፡ 
  
 
ሃብቶች - በእርስዎ ባለቤትነት ስር የሚገኝ ገንዘብ ወይም ንብረት  
 
አበዳሪ - እርስዎ ባለ እዳ የሆኑበት ግለሰብ፣ የንግድተቋም ወይም ድርጅት  
 
እዳ - እርስዎ ለሌላ ሰው መክፈል የሚጠበቅብዎት ገንዘብ ወይም ንብረት  
 
ባለ እዳ - የሌላ ሰው ገንዘብ ያለበት  ግለሰብ  
 
መወጣት  - እዳን ሙሉ በሙሉ ጨርሶ መክፈል፡፡ ከዚህ በኋላ ባለ እዳዎች ለእዳቸው ተጠያቂ አይሆኑም፡፡  
 
ነጻ ገቢ - የመክሰር ውሳኔ ሳይጠየቅ እንኳን ከባለ ገንዘቦች ከለላ የሚደረግለት ገቢ ወይም ሃብት  
 
አስገድዶ ማስከፈል -  ይህ ሂደት የባለእዳውን ቼክ በመውሰድ እዳውን እንዲከፍል ማድረግ ነው፡፡ ይህ ሊከናወን 
የሚችለው የፍርድ ቤት ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ብቻ ነው፡፡  
 
ገቢ - በስራ፣ በህዝባዊ ጥቅማ ጥቅም፣ በስጦታ፣ በብድር ወይም በሌሎች ምንጮች ምክንያት የሚገኝ ገንዘብ  
 
ፍርድ  - አንድ ሰው የአበዳሪዎቹ ገንዘብ እንዳለበት የሚገልጽ ሕጋዊ ውሳኔ ነው፡፡ ፍርድ ሊሰጥ የሚችለው 
የፍርድ ቤት ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ብቻ ነው፡፡  አንድ ባለ ገንዘብ የባለ እዳውን ደመወዝ ለመያዝ ወይም 
ንብረቱን ለመውሰድ የሚችለው የፍርድ ቤት ውሳኔ ካገኘ ብቻ ነው፡፡  
 
የፍርድ ማረጋገጫ - ገቢው እና ሃብቱ በሙሉ የተከለሉ ወይም የመክሰር ውሳኔ መጠየቅ ሳያስፈልግ ከባለ 
ገንዘቦች የተከለለ ገቢ እና ሃብት ያለው ሰውን የሚገልጽ ነው፡፡   
 
ከለላ የሌለው  - የመክሰር ውሳኔ ካልተሰጠ በስተቀር ከባለ ገንዘቦች ከለላ የማይደረግላቸው ገቢ ወይም ሃብቶች 
ማለት ነው፡፡ 
 
ዋስትና ያለው እዳ-  አበዳሪው በመያዣነት እንደ ቤት፣ ተሽከርካሪ ወይም የቤት እቃዎችን ይዞ የሰጠው ብድር 
ማለት ነው፡፡ ዋስትና ያለው እዳ በወቅቱ መክፈል ካልቻሉ ባለ ገንዘቡ በዋስትና የያዘውን ንብረት ማለትም 
ቤትዎትን በሃራጅ ሊሸጠው ወይም ተሽከርካሪዎትን ወይም የቤት እቃዎትን መልሶ ሊወስደው ይችላል፡፡  
 
ዋስትና የሌለው እዳ - ባለ ገንዘቡ ምንም አይነት መያዣ ያልያዘበት እዳ ማለት ነው፡፡  



 
 
  
  
ኪሳራ ማለት ምን ማለት ነው? 
ኪሳራ ማለት ሰዎች እንደ አዲስ እንዲጀምሩ የሚያስችል እና ስራ እንዲሰሩ የሚያበረታታ የሕግ ሂደት ነው፡፡ 
የኪሰራ ሕጎች የተጻፉት ባለ እዳዎች ያላቸውን ሃብት እና ንብረት በሙሉ በባለ ገንዘቦች እንዳይወሰድባቸው ከለላ 
ለመስጠት ነው፡፡  
 
በአንዳንድ ሁኔታዎች ኪሰራ እዳን ሙሉ በሙሉ ሊያስቀር ወይም ሊጠራርግ ይችላል፡፡ በሌላ ሁኔታ ደግሞ መክሰር 
ውሳኔ በፍርድ ቤት እንዲሰጥ መጠየቅ እዳው ተመልሶ ስለሚከፈልበት መንገድ አዲስ ስምምነት እንዲደረግ 
ያደርጋል፡፡   
  
የመክሰር ውሳኔ አንዲሰጠኝ ማመልከት አለብኝን ? 
 
ብዙ ሰዎች ከፍተኛ እዳ አለባቸው፡፡ እዳን ለመክፈል መሞከር ብዙ ግዜ ስጋት ወይም የመሰልቸት ስሜት 
የሚፈጠር ነገር ነው፡፡ ነገር ግን ኪሳራ እንዲህ አይነት ስሜት ላለባቸው ሁሉ አይደለም፡፡ ኪሳራ መታሰብ ያለበት 
የእርስዎን የፋይናንስ ሁኔታ በተሻለ መንገድ ሊለውጥ የሚችል ከሆነ ብቻ ነው፡፡  
 
ታሳቢ የሚደረጉ ነገሮች፡ 
  

• አንዳንድ ጊዜ የመክሰር ውሳኔ ሳይሰጥዎት እንኳን የእርስዎ ገቢ እና/ወይም ንብረት ከባለ ገንዘቦች 
የተከለለ ነው፡፡ ስለዚህ እርስዎም የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥዎት የሚጠይቁበት ምክንያት አይኖርም፡፡  

• በሌላ በኩል፣ ደመወዝዎት ሊታገድ ወይም ንብረትዎት ሊያዝብዎት ከሆነ የተሻለ መፍትሄ የሚሆነው 
ኪሳራ ነው፡፡  

  
የመክሰር ውሳኔ ሳይሰጥ ከባለ ገንዘቦች የተከለሉ ገቢዎች ምን አይነት ናቸው ? 
 
የተወሰኑ ገቢዎች የመክሰር ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ከባለ ገንዘቦች የተከለሉ ናቸው፡፡ እነዚህ ከለላዎች 
የሚመነጩት ከዲሲ ሕግ ወይም ከፌደራል ሕግ ነው፡፡  
  
ብቸኛ ገቢዎት ከሚከተሉት ምንጮች ከአንዱ ከሆነ (የሚጠበቅ ንብረት ከሌለዎት) የኪሳራ ውሳኔ 
እንዲሰጥ ማመልከት አያስፈልግዎትም፡ 

• በሳምንት 154.50 ዩኤስ ዶላር ወይም ከዚያ በታች የሆነ ከስራ የሚገኝ የተጣራ ገቢ  
• የማህበራዊ ዋስትና ጥቅማ ጥቅሞች  
• የጡረተኞች ጥቅማ ጥቅሞች  
• የአካል ጉዳት፣ የህመም ወይም የስራ አጦች ጥቅማ ጥቅም  
• ለእርስዎ ድጋፍ ወይም የእርስዎን ጥገኞች ለመደገፍ የሚያስፈልግ ተቆራጭ 
• በእድሜ፣ በአካል ጉዳት፣ በአገልግሎት ዘመን ወይም ሞት ምክንያት የተሰጠ ጡረታ እርስዎን ለመደገፍ 

ወይም የእርስዎን ጥገኞች ለመደገፍ አስፈላጊ ከሆነ  
• የጡረታ ጥቅማ ጥቅሞች  
• የሰራተኛ ዋስትና ካሳ  

የመክሰር ውሳኔ ሳይሰጥ በፊት ከባለ ገንዘቦች ከለላ የሚያገኙ ንብረቶች ምን አይነት ናቸው? 

የተወሰኑ ንብረቶች የመክሰር ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ከባለ ገንዘቦች የተከለሉ ናቸው፡፡ እነዚህ ከለላዎች 
የሚመነጩት ከዲሲ ሕግ ወይም ከፌደራል ሕግ ነው፡፡  



 
ብቸኛ ንብረትዎት ከሚከተሉተ ምንጮች ከአንዱ ከሆነ (የሚጠበቅ ገቢ ከሌለዎት) የኪሳራ ውሳኔ 
እንዲሰጥ ማመልከት አያስፈልግዎትም፡  

• መኖሪያ ቤትዎት (እርስዎ የሚኖሩት በዚያ ቤት ከሆነ እና የወለድ አገድ ክፍያዎት ውዝፍ ከሌለበት) 
• ዋጋቸው 2,575 ዩኤስ ዶላር ወይም ከዚያ ያነሰ የሞተር ተሽከርካሪዎች (የተሽከርከሪው ዋጋ የሚወጣው 

እርስዎ በተሽከርካሪው ላይ የሚፈለግብዎትን እዳ ከተሽከርካሪው የገበያ ዋጋ ላይ በመቀነስ ነው) 
• ከ425 ዩኤስ ዶላር የማይበልጥ አንድ ንብረት ወይም ጠቅላላ ዋጋቸው 8,625 ዩኤስ ዶላር የሆነ የቤት 

ውስጥ እቃዎች እና ቁሳቁሶች፣ አልባሳት፣ መገልገያ እቃዎች፣ መጽሃፍት፣ እንስሳት፣ ሰብሎች ወይም 
የሙዚቃ መሳሪያዎች ( ዋጋው የሚወሰነው እቃውን ባገለገለ ሂሳብ በምን ያህል ዋጋ እንደሚሸጡት 
በመወሰን ነው) 

• ሌሎች ንብረቶችም የመክሰር ውሳኔ ሳይሰጥ በፊት ከለላ ሊያገኙ ይችላሉ፡፡  

 
ገቢዬ እና ንብረቴ የመክሰር ውሳኔ ሳይሰጥ ከባለ ገንዘቦች የተከለሉ ከሆነስ? 

• የመክሰር ውሳኔ ሳይሰጥ በፊት ገቢዎት እና ንብረትዎት ከባለ ገንዘቦች የተከለለ ከሆነ እርስዎ በፍርድ 
የማይነኩ ነዎት ማለት ነው፡፡ ይህ ማለት ደግሞ ባለ ገንዘቦች እርስዎን በፍርድ ቤት ከሰው 
ቢያስፈርድብዎት እንኳን የእርስዎ ገቢ እና ንብረት በሕግ ከለላ የተሰጠው በመሆኑ ምንም አይነት 
ገንዘብ ማግኘት አይችሉም፡፡   

• አንድ ፍርድ የሚጸናው ለ 12 ዓመት እና ከዚያም በላይ ሊራዘም ስለሚችል ተጨማሪ ገቢ ወይም ከሌላ 
ምንጭ ገቢ ማግኘት ከጀመሩ እና የፋይናንስ ሁኔታዎት እየተለወጠ ከመጣ በዚህ ወቅት የመክሰር ውሳኔ 
እንዲሰጥዎት ቢጠይቁ ይመረጣል፡፡  

 አስጨናቂ የስልክ ጥሪዎች እና ማስጠንቀቂያ ያዘሉ ደብዳቤዎች እንዳይላኩልኝ ለማስቆም ስል የመክሰር 
ውሳኔ አቤቱታ ባስገባስ? 

• ማድረግ ስለሌለብዎት ብቻ የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥዎት ከመጠየቅ የሚያግድዎት ሕግ የለም፡፡ ይሁን 
እንጂ የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥ አቤቱታ ማቅረብ ትልቅ ሕጋዊ እርምጃ በመሆኑ በሚገባ መጤን 
አለበት፡፡ በተጨማሪም አንዴ የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥዎት ካመለከቱ ቢያንስ ለ7 ዓመታት ያህል በድጋሚ 
ተመሳሳይ ማመልከቻ ማስገባት አይችሉም፡፡ በዚህም ምክንያት ማምልከቻ ካስገቡ በኋላ 
የሚያጋጥምዎትን እዳ እንዲከፍሉ በሕግ ይገደዳሉ፡፡  

• የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥ ከመጠየቅ የተሻሉ አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ “የመክሰር ውሳኔ ማመልከቻ 
ባላስገባስ” የሚለውን ክፍል ይመልከቱ፡፡  

ባለኝ ዝቅተኛ ክሬዲት ምክንያት የስራ እድል ወይም መኖሪያ ቤት ተከልክዬ ከሆነስ  ? 
ምንም እንኳን በፍርድ ውሳኔ የማይነኩ ቢሆንም፣ በክሬዲት ችግርዎት ምክንያት ስራ ወይም ቤት ማግኘት 
አስቸጋሪ ከሆነብዎት የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥ መጠየቅ ይኖርብዎታል፡፡ አንዳንድ አሰሪዎች እና የቤት 
አቅራቢዎች ዝቅተኛ ክሬዲት ካላቸው እና የመክሰር ውሳኔ መጠየቂያ አቤቱታ ካቀረቡት ይልቅ የመክሰር ውሳኔ 
ያስወሰኑ ሰዎች ጋር መስራትን ይመርጣሉ፡፡  
  
በምዕራፍ 7 እና ምዕራፍ 13 ኪሳራ መካከል ያሉት ልዩነቶች ምንድን ናቸው ? 

• ደንበኞች የምዕራፍ 7 ኪሳራ እና የምዕራፍ 13 ኪሳራ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ፡፡ የመክሰር ውሳኔ 
እንዲሰጥ ለመጠየቅ የወሰኑ አብዛኛዎቹ ደንበኞች ምዕራፍ 7 ኪሳራን ይመርጣሉ፡፡ ይህንን ማድጋቸው 
እነርሱ ገቢያቸውን እና አብዛኛውን ንብረታቸውን አስጠብቀው እያሉ አብዛኛው እዳቸው እንዲወራረድ 
ወይም እንዲጠራረግ ያደርግላቸዋል፡፡  

• ምዕራፍ 13 የእርስዎን እዳ እንደ አዲስ የሚያደራጅ ክፍል ሲሆን ባለ እዳው ከ3-5 ዓመታት የሚደርስ 
እዳውን በከፊል ወይም በሙሉ ከፍሎ ከቀሪው ያልተከፈለ እዳ ነጻ እንዲሆን ይጠይቃል፡፡ ይህ ዘዴ ባለ 
ገንዘቦች ከባለ እዳው የሚፈልጉትን ገንዘብ እንዳይቀበሉ ያደርጋቸዋል፡፡ በምላሹም ባለ እዳው ምዕራፍ 



13 እቅድ በተባለ ሂደት ውስጥ የገቢውን የተወሰነ ክፍል በማዋጣት እዳውን ለመክፈል ይስማማል፡፡ 
የምዕራፍ 13  ባለ እዳ በምዕራፍ 7 ኪሳራ ሊያጣው ይችል የነበረውን ንብረት ለማስጠበቅ ይችላል፡፡  

አብዛኛዎቹ ባለ እዳዎች የሚመርጡት የምዕራፍ 7 ኪሳራን በመሆኑ፣ ቀሪዎቹ ጥያቄዎች የሚመለሱት ባለ እዳው 
በምዕራፍ 7 ኪሳራ ሂደት እያለፈ እንደሆነ ታሳቢ በማድረግ ነው፡፡  

 

ኪሳራ እንዴት ሊረዳኝ ይችላል? 
 
ኪሳራ አብዛኛዎቹን የሸማች እዳዎች ሙሉ በሙሉ ሊጠራርግ ወይም ነጻ ሊያደርግ ይችላል፡፡ ይህም ማለት እርስዎ 
ከዚህ በኋላ እነዚህን እዳዎች የመክፈል ሕጋዊ ግዴታ አይኖርብዎትም ማለት ነው፡፡ ባለ ገንዘቦቹም ገንዘባችንን 
አምጣ በማለት ክስ ሊያቀርብብዎት ወይም ሊረብሽዎት አይችሉም፡፡  ኪሳራ ደመወዝዎት እንዳይያዝ ለማድረግም 
ያስችላል፡፡  
 
ልወጣቸው የምችላቸው እዳዎች ምን አይነት ናቸው? 
ኪሳራ እንደ ክሬዲት ካርድ፣ የአገልግሎት ክፍያ እን የስልክ ክፍያ እንደዚሁም የህክምና ክፍያ የመሳሰሉ 
አብዛኛዎቹን የሸማቾቹን እዳዎች ነጻ ሊያደርግ ይችላል፡፡  
ይሁን እንጂ ኪሳራ ከሁሉም እዳዎችዎት ነጻ ላያደርግዎት ይችላል፡፡  
  
የሚከተሉት እዳዎች በኪሳራ ነጻ ሊወጡ ወይም ሊወራረዱ አይችሉም፡ 

• የተማሪ ብድር 
• የልጅ ተቆራጭ 
• የትዳር ጓደኛ ተቆራጭ 
• አብዛኛዎቹ ታክሶች  
• በማጭበርበር ምክንያት የመጣ እዳ (ለምሳሌ በክሬዲት ካርድ ማመልከቻዎት ላይ ሃሰተኛ ነገር ካስገቡ) 
• ሆን ተብሎ ወይም በተንኮል ድርጊት ምክንያት የሚከሰት እዳ  (ለምሳሌ ጠጥቶ በማሽከርከር ምክንያት 

የተጣለ ቅጣት) 

እዳዬን ለመክፈል ንብረቴን መሸጥ አለብኝን  ? 

• የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥ ማመልከቻ የሚያስገቡ ብዙ ሰዎች እንደ ውድ የአልማዝ ቀለበት ወይም 
ከእንስሳት ጸጉር የተሰራ ኮት የመሳሰሉ በጣም ውድ ዋጋ ያላቸው ንብረቶች ከሌላቸው በስተቀር 
አብዛኛውን የግል ንብረታቸውን ማስቀረት ይችላሉ፡፡  

• መኖሪያ ቦታዎት ዲሲ ውስጥ ከሆነ የመክሰር ውሳኔ ጥያቄ ባያቀርቡም እንኳን የወለድ አገድ ክፍያዎትን 
ወቅቱን ጠብቀው እየከፈሉ እስከሆነ ድረስ መኖሪያ ቤትዎት ከለላ ይሰጠዋል፡፡  

• ብዙ ሰዎችም የተሽከርካሪያቸውን እዳ ወቅቱን ጠብቀው የሚከፍሉ ከሆነ ተሽከርካሪያቸውን ማቆየት 
ይችላሉ፡፡  

  
የመክሰር ውሳኔ ለመጠየቅ ሳመለክት ምን ይከሰታል? 
  
የውሳኔ ማቆያ  

• የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥልዎት ማመልከቻ ካስገቡ በኋላ፣ በእርስዎ ላይ የሚደረጉ የገንዘብ መቀበል 
እርምጃዎች በሙሉ ቢያንስ ለጊዜው ይቆያሉ፡፡ ይህ ደግሞ አፋጣኝ የውሳኔ ማቆያ ይባላል፡፡  ባለ 
ገንዘቦችም ከእርስዎ ገንዘባቸውን ለመቀበል የሚያደርጉትን ሙከራ በአስቸኳይ ማቆም አለባቸው ማለት 
ነው፡፡  የእርስዎ አበዳሪዎች በእርስዎ ላይ ማስፈራሪያ ለመሰንዘር፣ የክፍያ ቼክዎትን ለመያዝ፣ ለመክሰስ 
ወይም ንብረትዎትን ለመውስድ አይችሉም፡፡  



• ፍርድ ቤቱ የእርስዎን መክሰር ለአበዳሪዎችዎት በሙሉ ማስታወሻ ይልካል፡፡  የክፍያዎት ቼክ ተይዞብዎት 
ከሆነ ለፍርድ ቤቱ ማመልከቻውን እንዲያስገቡ ለአሰሪዎት የኪሳራ ውሳኔ እንዲሰጥዎት መጠየቅዎትን 
በመንገር ንብረት የመያዝ እርምጃውን ለማስቆም  ይችላሉ፡፡  

የባለ ገንዘቦች ስብሰባ  

• የመክሰር ውሳኔ ለመጠየቅ አቤቱታ ወይም ቅጾችን ለፍርድ ቤቱ ሲያስገቡ ከ3 ሳምንት በኋላ በሚደረግ 
የባለ ገንዘቦች ስብሳባ ላይ እንዲካፈሉ ቀጠሮ ይሰጥዎታል፡፡ ይህ ስብሰባ ኦፊሴላዊ የሆነ የፍርድ ቤት 
ሂደት ባይሆንም በፍርድ ቤቱ በሚሾም ባለ አደራ ፊት ይቆማሉ፡፡ ከዚያም እውነቱን ለመናገር ቃለ መሃላ 
ይፈጽማሉ፡፡ ፎቶግራፍም ይዘው ይመጣሉ፡፡  

• ይህ አጋጣሚ ባለ አደራው እና የእርስዎ ባለ ገንዘቦች ስለ እርስዎ የኪሳራ ሁኔታ ጥያቄ እንዲያነሱ እና 
እርስዎ በማመልከቻዎት ላይ የሰጡት መረጃ የተሟላ እና ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እድል 
ይሰጣቸዋል፡፡ አብዛኛዎቹ ባለ ገንዘቦች ይህንን ተግባር  እንዲወጣ የሚጠብቁት ባለ አደራውን በመሆኑ 
በስብሰባው ላይ አይካፈሉም፡፡  

• አንዳንድ ባለ ገንዘቦች ደግሞ እርስዎ እዳ እንዳለብዎት እንዲያምኑ ለመጠየቅ በእነዚህ ስብሰባዎች ላይ 
ይሳተፋሉ፡፡ ይህም ማለት እርስዎ የመክሰር ውሳኔ ከተሰጠብዎት በኋላም ቢሆን እዳዎትን የመክፈል 
ሕጋዊ ግዴታ ውስጥ እንዲገቡ ይፈልጋሉ ማለት ነው፡፡ በምላሹም የክሬዲት አማራጮችን ሊሰጡዎት 
ይችላሉ፡፡  ይህንን ጥያቄ ለመቀበል ከመስማማትዎት በፊት ጊዜ ወስደው በጥልቀት ያስቡበት፡፡ ራስዎትን 
ሕጋዊ ግዴታ ውስጥ ማስገባት ሳያስፈልግዎት የአበዳሪዎችዎን ገንዘብ መልሰው መክፈል ይችላሉ፡፡  

  
ከእዳ ነጻ መሆን  

• ባለ አደራው በእርስዎ ማመልከቻ እና በሰጧቸው ምላሾች ከረካ እና ከአበዳሪዎችዎት መካከል ተቃውሞ 
ያቀረበ ከሌለ፣ ከአበዳሪዎች ስብሰባ በኋላ ለ 60 ቀናት ከእዳ ነጻ ይደረጋሉ፡፡ ይህም ማለት ነጻ የተደረጉትን 
እዳዎች የመክፈል ሕጋዊ ግዴታ የለብዎትም ማለት ነው፡፡ ነገር ግን የመክሰሩ ውሳኔ እንዲሰጥዎት 
ካመለከቱበት ቀን አንስቶ የሚገቡትን አዲስ እዳ የመክፈል ሕጋዊ ኃላፊነት ይኖርብዎታል፡፡  

• ለስራ፣ ለቤት፣ ለብድር ወይም ለኢንሹራንስ ማመልከቻ ሲያስገቡ ከዚህ በፊት መክሰር ውሳኔ 
እንዲሰጥዎት ጠይቀው እንደሆነ ሊጠየቁ ይችላሉ፡፡ አንዳንድ ጊዜ ይህ ነገር እርስዎ የሚፈልጉትን 
ማግኘት አለማግኘትዎትን የሚወስን ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ እርስዎ የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥልዎት 
በመጠየቅዎት ምክንያት መንግስት ልዩነት አያደርግም፡፡  

 
የመክሰር ውሳኔ መጠየቂያ የማስገባው በምን ያህል ጊዜ ነው ? 
 
የምዕራፍ 7 ኪሳራ በየ7 ዓመቱ መጠየቅ ይችላሉ፡፡  
  
ወደ ዲሲ የመጣሁት በቅርቡ ከሆነስ ? 
  
ያለፉት 180 ቀናትን አብዛኛውን ክፍል ዲሲ ውስጥ የኖሩ መሆን አለብዎት፡፡ ይህ ማለት ባለፉት 6 ወራት ውስጥ  
ዲሲ ውስጥ የኖሩት ከ3 ወራት በታች ከሆነ የመክሰር ጥያቄውን ዲሲ ውስጥ ለማቅረብ ብቁ ላይሆኑ ይችላሉ፡፡  
 
ባለ ትዳር ከሆንኩስ?  የትዳር ጓደኛዬም ማመልከቻ ማስገባት አለባት/በት? 
የለም፡፡ ትዳር ያለዎት ቢሆንም እንኳን ማመልከቻውን የሚያስገቡት እርስዎ ነዎት፡፡ ይሁን እንጂ የትዳር ጓደኛዎ 
በእርስዎ እዳ ውስጥ ኃላፊነት ካለባቸው (ምናልባት አብረው ከፈረሙ)፣ ባለቤትዎት ለዚህ እዳ ኃላፊነት 
አለባቸው፡፡ በሌላ አነጋገር እርስዎ ከእዳ ነጻ ቢደረጉም ባለቤትዎት ግን እነዚያን የጋራ እዳዎች የመክፈል ግዴታ 
ይኖርባቸዋል፡፡  
  
ጣምራ ፈራሚዎችስ? 
ምንም እንኳን እርስዎ ከእዳ ነጻ ቢደረጉም የጣምራ ፈራሚዎች የጋራ እዳ መክፈል ይኖርበታል፡፡  
  



የመክሰር ውሳኔ አቤቱታ ካስገባሁ በኋላ የተወሰነውን እዳዬን ለመክፈል ብፈልግስ? 
የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥዎት አቤቱታ ካሰገቡ በኋላም ቢሆን የፈለጉትን እዳ መክፈል ይችላሉ፡፡ የመክሰር ውሳኔ 
መሰጠቱ እነዚህን እዳዎች ለመክፈል ከሕጋዊ ግዴታ ነጻ ያደርግዎታል፡፡ ስለዚህ የሌላ ሰው እዳ ካለብዎት እና 
ሊከፍሉ ከፈለጉ፣ ይህን ከማድረግ የሚያግድዎት ነገር የለም፡፡  
  
ባለ እዳ መሆኔን ማረጋገጥ አለብኝን ? 

አንዳንድ ባለ ገንዘቦች እርስዎ እዳ እንዳለብዎት እንዲያምኑ ለመጠየቅ በእነዚህ ስብሰባዎች ላይ ይሳተፋሉ፡፡ 
ይህም ማለት እርስዎ የመክሰር ውሳኔ ከተሰጠብዎት በኋላም ቢሆን እዳዎትን የመክፈል ሕጋዊ ግዴታ ውስጥ 
እንዲገቡ ይፈልጋሉ ማለት ነው፡፡ በምላሹም የክሬዲት አማራጮችን ሊሰጡዎት ይችላሉ፡፡  ይህንን ጥያቄ 
ለመቀበል ከመስማማትዎት በፊት ጊዜ ወስደው በጥልቀት ያስቡበት፡፡ ራስዎትን ሕጋዊ ግዴታ ውስጥ ማስገባት 
ሳያስፈልግዎት የአበዳሪዎችዎን ገንዘብ መልሰው መክፈል ይችላሉ፡፡  

የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጠኝ ለማመልከት ትክክለኛው ጊዜ መቼ ነው ? 
ይህ ጥያቄ ውስብስብ በመሆኑ ከጠበቃ ጋር መመካከር ሊያስፈልግዎት ይችላል፡፡  

• በተቻለ ፍጥነት የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥዎት ማመልከቻ እንዲያስገቡ የሚገፋፉ ነገሮች ይኖራሉ፤ 
ለምሳሌ የሚያገኙት ደመወዝ በአበዳሪዎት የተያዘብዎት ከሆነ 

• ይሁን እንጂ የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥዎት ከመጠየቅዎት በፊት መቆየቱ ተመራጭ የሚሆንባቸው 
ምክንያቶች አሉ፡፡ ለምሳሌ በሆስፒታል ውስጥ በመቆየትዎት ተጨማሪ እና አይቀሪ ወጪ የሚኖርብዎት 
ከሆነ ይህንን እዳ በኪሳራ ማመልከቻዎት ውስጥ ለማካተት እንዲችሉ የተወሰነ ጊዜ መጠበቅ 
ሊኖርብዎት ይችላል፡፡  

• በተጫሪም በቪዛ ካርድዎት አማካይነት እንደ አዲስ የስቴሪዮ ሲስተም የመሳሰሉ የቅንጦት እቃዎችን 
በቅረብ ጊዜ የገዙ ከሆነ ቪዛ ኩባንያ እርስዎ ይህንን ግዢ የፈጸሙት ወደፊት መክሰር ውሳኔ እንዲሰጥ 
እጠይቃለሁ በሚል ታሳቢነት ነው ብሎ ይህ እዳ በኪሳራው ውስጥ እንዳይካተት ተቃውሞ ሊያቀርብ 
ይችላል፡፡ ስለሆነም ይህንን እዳ በኪሳራ ጥያቄዎት ውስጥ ለማካተት የሚችሉት ግዢውን ከፈጸሙ በኋላ 
ቢያንስ ለ 6 ወራት ከጠበቁ በኋላ ነው፡፡  

 

የመክሰር ውሳኔ ለመጠየቅ ማመልከቻ እንዴት አስገባለሁ? 
  
የመክሰር ውሳኔ ለመጠየቅ ጠበቃ ያስፈልገኛልን ? 
 
የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥዎት ለመጠየቅ ጠበቃ አያስፈልግዎትም፡፡ ማመልከቻውን ራስዎት እንዲያስገቡ 
ይፈቀድልዎታል፡፡ ይሁን እንጂ ማመልከቻ ማስገባት እንዳለብዎት፣ የኪሳራ ቅጾችን መቼ እና እንዴት መሙላት 
እንዳለብዎት ሂደቱ ውስብስብ ነው፡፡ ስለሆነም ጠበቃ እነዚህን ጉዳዮች ለመፍታት እና ማመልከቻውን 
ለማዘጋጀት ሊያግዝዎት ይችላል፡፡  
 
 
 
በኪሳራ ጉዳይ ላይ የሚሰራ ጠበቃ የት አገኛለሁ? ለጠበቃው ክፍያ ለመክፈል አቅም ባይኖረኝስ? 

• መስፈርቱን የሚያሟሉ ከሆነ የነጻ አገልግሎት የሚሰጥዎትን ድርጅቶች ለማግኘት ከላይ “ጠበቃ ፈልግ” 
የሚለውን ይግቡ ወይም የነጻ አገልግሎት የሚሰጥ ጠበቃ እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ የሚያስረዳ ከታች 
በኩል ያለውን አገናኝ ይጠቀሙ፡፡ 

• ጠበቃ ለመቅጠር ከወሰኑ የጠበቃው ወጪ ምን ያህል እንደሆነ እና የሚሰጠዎት አገልግሎት ምን አይነት 
እንደሆነ ጠበቃዎት ከማስረዳቱ በፊት እርስዎ እና ጠበቃዎት ስምምነት መፈራረም አለባችሁ፡፡  

  
የመክሰር ውሳኔ አቤቱታ ማቅረብ ምን ያህል ወጪ ያስወጣል ? 



 
የምዕራፍ 7 ኪሳራ አቤቱታ ለማቅረብ የሚጠየቀው የፍርድ ቤት ወጪ እና አስተዳደራዊ ክፍያዎች 209.00 ዩኤስ 
ዶላር ነው፡፡ ጠበቃ ለመቅጠር ከወሰኑ ደግሞ ተጨማሪ ይከፍላሉ፡፡  
  
ቅጾቹን ከየት ማግኘት እችላለሁ ? 

• የኪሳራ አቤቱታ ያለ ጠበቃ ለማቅረብ ከወሰኑ ለዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የዩኤስ የኪሳራ ጉዳዮች ፍርድ 
ቤት ጸሃፊ ቢሮ በመቅረብ ቅጾቹን ማግኘት ይችላሉ፡፡ የዚህ ቢሮ አድራሻ፡ ቢሮ ቁጥር 4400 በኢባሬት 
ፕሬቲማን ዩኤስ ፍርድ ቤት 4ኛ ፎቅ ሲሆን አድራሻው 333 ኮንስቲትዩሽን ጎዳና ኤንደብሊው ነው፡፡ ቅጾቹ 
መመሪንም አብረው የያዙ ናቸው፡፡  

• ቅጾቹን በድህረ ገጽ በሚከተለው አድራሻም ማግኘት ይችላሉ 
 http://www.uscourts.gov/bkforms/bankruptcy_forms.html#official መመሪያዎቹን ከቅጾቹ ጋር 
አብረው ፕሪንት ማድረግዎትን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡  

• አብዛኛዎቹ የጽሕፈት መሳሪያ መሸጫዎች ወይም የቢሮ እቃ መሸጫ ቦታዎች ከ20 ዩኤስ ዶላረ ባነሰ 
ዋጋ የሚሸጥ የኪሳራ ቅጾችን እና መመሪያዎችን ይሸጣሉ፡፡  

• በአቅራቢያዎት የሚገኝ ቤተ መጽሐፍትም ኮፒ አድርገው ሊወስዱት የሚችሉት የናሙና ቅጽ ሊኖረው 
ይችላል፡፡  

  
የክሬዲት ሪፖርቴን እንዴት ማግኘት እችላለሁ ? 
 
ሦስት ዋና ዋና የክሬዲት ሪፖርት ሰጪ ድርጅቶች አሉ፡፡ በእያንዳንዱ ሪፖርት የተለያየ መረጃ ሊኖር ስለሚችል 
ሦስቱን ሪፖርቶች ማግኘት ሊያስፈልግዎት ይችላል፡፡ የክሬዲት ሪፖርት ሰጪ ድርጅቶች ለአንድ ሪፖርት እስከ 9 
ዩኤስ ዶላር ሊያስከፍሉ ይችላሉ፡፡ ነገር ግን እርስዎ የሚከተሉትን መስፈርቶች ካሟሉ ሪፖርቱን በነጻ ማግኘት 
ይችላሉ፡፡  

• ስራ አጥ ከሆኑ እና ስራ በማፈላለግ ላይ ከሆኑ  
• በደህንነት ድጋፍ ስር ከሆኑ  
• ሪፖርቱ በማጭበርበር ምክንያት ተሳሳተ ከሆነ  
• ወይም ሪፖርቱ ውስጥ ባለው መረጃ ምክንያት ሌላ ሰው በእርስዎ ላይ እርምጃ እየወሰደ ከሆነ እና 

እርስዎም ስለዚህ እርምጃ መረጃ ባገኙ በ60 ቀናት ውስጥ ሪፖርቱ እንዲሰጥዎት ከጠየቁ ነው፡፡  

ሪፖርት ሰጪ ድርጅቶች 
ትራንስ ዩኒየን  
$8 / ነጻ 
800-888-4213 
  
ኢኩዊፋክስ 
$9 / ነጻ 
800-685-1111 
  
ኤክስፔሪያን 
$9 / ነጻ 
888-755-5553 
  
 
የክሬዲት ደረጃዬን በተመለከተስ? 

• የኪሳራ ማመልከቻ በእርስዎ የክሬዲት ሪፖርት ውስጥ ለ10 ዓመት እንዲሁም በፍርድ ቤት መዝገቦች 
ውስጥ ለ 20 ዓመት ይቆያል፡፡ ይሁን እንጂ የመክሰር ውሳኔ ማመልከቻ የሚያቀርቡ ብዙ ሰዎች የክሬዲት 



ደረጃቸው ዝቅተኛ ነው፡፡ የመክሰር ውሳኔ ዓላማ ለከሰሩ ሰዎች እንደ አዲስ የሚጀምሩበትን እድል 
ለመስጠት ነው፡፡  

• በርካታ አበዳሪዎች የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥ አቤቱታ ላቀረቡ ሰዎች ዱቤ የሚሰጡበት ምክንያት 
ያለባቸው እዳ አነስተኛ በመሆኑ (አብዛኛው እዳ በኪሳራ ምክንያት ነጻ ስለወጣ) እና ለሌላ 7 ዓመት 
የመክሰር ውሳኔ መጠየቅ ስለማይችሉ (አዲስ እዳቸውን መክፈል ስላለባቸው) ነው፡፡  

  
የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጠኝ ባልጠይቅ ምን ይፈጠራል? 

• ያለብዎትን ክፍያ መክፈል ካልቻሉ እና የመክሰሩ ውሳኔ እንዲሰጥልዎት ማመልከቻ ካላስገቡ 
አበዳሪዎችዎት ከስሰው ወደ ፍርድ ቤት ሊወስድዎት ይችላሉ፡፡  አበዳሪዎቹ ካሸነፉ በእርስዎ ላይ ፍርድ 
ይሰጣል፡፡ ፍርድ ተሰጠ ማለት ደግሞ እርስዎ የአበዳሪውን ገንዘብ የመክፈል ሕጋዊ ግዴታ እንዳለብዎት 
ተወሰነ ማለት ነው፡፡  

• አበዳሪው የተወሰነለትን ፍርድ በተለያየ መንገድ ለማስፈጸም ይሞክራል፡፡ ይሁን እንጂ የመክሰር ውሳኔ 
ባይሰጥም እንኳን ከለላ የተሰጣቸውን ገቢዎች እና ንብረቶች ዝርዝር ከላይ ይመልከቱ፡፡ ከለላ 
ያልተሰጠው ገቢ እና/ወይም ንብረት ካለዎት አበዳሪዎቹ ከእርስዎ ክፍያ ላይ ወይም የባንክ ሂሳ መያዣ 
ሊይዙ ወይም ገንዘብ ሊወስዱ ወይም ንብረቶችዎን ሊነጥቁ ይችላሉ፡፡  

• የአገልግሎት ክፍያ መክፈል ባመቻልዎት ብቻ ወደ እስር ቤት ሊገቡ ወይም ልጆችዎትን ችላ በማለት 
ሊከሰሱ አይችሉም፡፡  

 
ከአባሪዎቼ ጋር የአከፋፈል ሁኔታን ለማመቻቸት ብፈልግስ? 
ከሁሉም አበዳሪዎችዎት ጋር የክፍያ ሁኔታ ለማመቻቸት እገዛ ማግኘት ከፈለጉ ለሸማቾች የክሬዲት አማካሪ 
አገልግሎት በስልክ ቁጥር 800-747-4222 መደወል ይችላሉ፡፡ ይህ አገልግሎት ነጻ ነው፡፡ ሌሎች አማካሪ 
አግልግሎት ሰጪዎችን ማነጋገር  የሚችሉ ቢሆንም የነጻ አገልግሎት የሚሰጡ እና ፍትሃዊ እና አስተማማኝ 
የክሬዲት አማካሪ አገልግሎት ሰጪዎች መሆናቸውን ያረጋግጡ፡፡  
 
የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥልኝ ላለማመልከት ብወስን ሌላ ማድረግ የምችለው ነገር አለን? 
  
የመክሰር ውሳኔ እንዲሰጥ ላለማመልከት ከወሰኑ፡  

• ለሁሉም አበዳሪዎችዎት እዳዎትን መክፈል እንደማይችሉ የሚገልጽ ደብዳቤ መጻፍ ይችላሉ፡፡ 
አበዳሪዎችዎት (ለምሳሌ ሆስፒታል ወይም ቪዛ) ስልክ መደወል እና ደብዳቤ መላክ እንዲያቆሙ መጠየቅ 
ይችላሉ፡፡ ክፍያ የሚሰበስቡ ድርጅቶችም (ለምሳሌ የሕግ ቢሮ ወይም እዳውን እንዲሰበስብ የተመደበ ሌላ 
ድርጅት) ስልክ መደወል እና ደብዳቤ መጻፉን እንዲያቆም መጠየቅ ይችላሉ፡፡ የሚልኩትን ደብዳቤ ናሙና 
እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ ያገኛሉ፡፡  

• አበዳሪዎችዎት በፍትሃዊ የእዳ አሰባሰብ አሰራር ደንብ እንዲገዙ መንገር ይችላሉ፡፡ ይህንን ደንብ 
ለማግኘት እዚህ ላይ ክሊክ ያድርጉ፡፡  

• ከአበዳሪዎችዎት ጋር ተገናኝተው የክፍያ እቅድ ማመቻቸት ይችላሉ፡፡  
• አበዳሪው ይገባኛል የሚለው የክፍያ መጠን ካልተስማማዎት መከራከር ይችላሉ፡፡ አበዳሪው ከእርስዎ 

እፈልጋለሁ የሚለውን ክፍያ በዝርዝር የሚያሳይ አካውንቲንግ እንዲቀርብልዎት መጠየቅ ይችላሉ፡፡ 
በየትኛውም የክፍያ መጠን ላይ ካልተስማሙ ይህንኑ በጽሁፍ ለአበዳሪው ወዲያውኑ ማሳወቅ 
አለብዎት፡፡  

 


