ቀን፡ __________________________
የውክልና ስልጣን ማስረጃ

ወካይ ፡-______________________________________

ዜግነት ፡-____________________________________

አድራሻ፡- ___________________________________________________________________________

ተወካይ ፡- ________________________________________ዜግነት ፡-___________________________
አድራሻ ፡- _____________________ ክፍለ ከተማ ፣ ወረዳ _____ ፣ የቤት ቁጥር _________________
ስልክ ቁጥር _________________________

እኔ ወካይ ለተወካይ የምሰጣቸው የውክልና ስልጣን ተወካይ እንደ እኔ በመሆን በፍ/ቤት ቀርበው ከወ/ሮ ሜሮን ከበደ
አሊ የነበረኝን ጋብቻ ፍቺ እንዲያስፈጽሙልኝ፣ ፍቹውን በተመለከተ ከቤተሰብ ሽምግልና ተወያይተው እኔ ማድረግ
የሚገባኝን እንዲፈጽሙ፣ በምከስበትም ሆነ በምከሰስበት እንደእኔ በመሆን ክስ እንዲመሰረቱ፤ አቤቱታ እንዲያቀርቡ፤
ጣልቃ እንዲገቡ፣ እንዲከራከሩ ይግባኝ እንዲጠይቁ ፣ ቃለ መሀላ እንዲያቀርቡ፤ መጥሪያ እንዲሰጡ ፣ መጥሪያ
እንዲቀበሉ፤ የፍርድ ውሳኔዎችን አፈፃፀም እንዲከተሉ፤ ህግ ነክ ጉዳዮችን ተከታትለው እንዲፈፅሙና እንዲያስፈፅሙ፤
መልስ እንዲሰጡ፤ ተወካይ እንደእኔ በመሆን በማንኛውም ፍ/ቤት ቀርበው አስፈላጊውን ሁሉ እንዲያከናውኑ፤ ሰነድ
ፈርመው መስጠትም ሆነ መቀበል እንዲችሉ፤ በመንግስታዊ መ/ቤቶች፤ በግል ድርጅት፤ በግልግል ዳኝነት፣ በሽምግልና
እና በሽምግልና ጉባኤ ቀርበው ጉዳዩ እንዲያስረዱ፤ የእኔ ጉዳይ በተመለከተ እኔ ቀርቤ መፈፀምና ማስፈፀም የሚችለውን
ማንኛውንም ጉዳይ ሁሉ ተከታትለው እንዲያስፈፅሙ፣ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕግ/ቁ 58/ሀ እና በፍ/ብ/ሕ/ቁ 2199/2205
መሠረት መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡

የወካይ ስምና ፊርማ
ስም _______________________________
ፊርማ _________________________________

የጠበቃ ውክልና

ወካይ ፡- ሊያ ተስፉ ዘለቀ ዜግነት ፡-ጀርመናዊት ትውልድ ኢትዮጵያዊት መታ. ቁ.
አድራሻ፡-

ተወካይ ፡- ወይዘሮ ፍፁም በቀለ መንግሰቱ ዜግነት ፡- ኢትዮጵያዊት
አድራሻ ፡- አ/አ ፤ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፣ ወረዳ 7 ፣ የቤት ቁጥር 1053
የጠበቃ ፈቃድ ቁጥር 1194/14

እኔ ወካይ ለተወካይ ጠበቃ የምሰጣቸው የውክልና ስልጣን ተወካይ እንደ እኔ በመሆን በምከስበትም ሆነ በምከሰስበት
እንደእኔ በመሆን ክስ እንዲመሰረትቱ፤ አቤቱታ እንዲያቀርቡ፤ ጣልቃ እንዲገቡ፣ እንዲከራከሩ ይግባኝ እንዲጠይቁ ፣ ቃለ
መሀላ እንዲያቀርቡ፤ መጥሪያ እንዲሰጡ ፣ መጥሪያ እንዲቀበሉ፤ የፍርድ ውሳኔዎችን አፈፃፀም እንዲከተሉ፤ ህግ ነክ
ጉዳዮችን ተከታትለው እንዲፈፅሙና እንዲያስፈፅሙ፤ መልስ እንዲሰጡ፤ ተወካይ ጠበቃ እንደእኔ በመሆን በማንኛውም
ፍ/ቤት ቀርበው ልጅኔቴን እና ወራሽነቴን እንዲያረጋግጡ፤ ልጅነቴን ካረጋገጡ በኃላ የክስ ውሳኔ እንዲያስወስኑ
አስፈላጊውን ሁሉ እንዲያከናውኑ፤ ሰነድ ፈርመው መስጠትም ሆነ መቀበል እንዲችሉ፤ በመንግስታዊ መ/ቤቶች፤ በግል
ድርጅት፤ በግልግል ዳኝነት፣ በሽምግልና እና በሽምግልና ጉባኤ ቀርበው ጉዳዩ እንዲያስረዱ፤ የእኔ ጉዳይ በተመለከተ እኔ
ቀርቤ መፈፀምና ማስፈፀም የሚችለውን ማንኛውንም ጉዳይ ሁሉ ተከታትለው እንዲያስፈፅሙ፣ በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/አንቀጽ
63 እና በፍ/ብ/ሕ/አንቀፅ 2204 መሠረጽ ይህንን የውክልና ስልጣን መስጠቴን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡

የወካይ ስምና ፊርማ
ስም _______________________________
ፊርማ _________________________________

