ስርዓተ ስነዳ – እቶም ሓበሬታታት ንኽንድዚ እዮም ኣብ መዝገብ ገበን
ሰፊሮም ዝጸንሑ
እቲ ገበን ቅድሚ ምድምሳሱ ንኽንደይ እዋን ኣብ መዝገብ
ክጸንሕ ከምዘለዎ ዝድርኽ፡ እቲ ሳዕቤን፡ ማለት እቲ ዝውሰን
መቕጻዕቲ እዩ።
ካብ ዕለተ ውሳነ ድሕሪ 3 ዓመት ዝድምሰሱ
ሓበሬታታት
መጠንቀቕታ መቕጻዕቲ (ኣኽባር ሕጊ ብገበን ንኸይፍረድ
እንተወሲኑ)፡ እቲ ሰብ ኣብ እዋን ፍጻመ እቲ ገበን ትሕቲ
18 ዓመት እንተኔሩ።
ካብ ዕለተ ፍርዲ፡ ውሳነ ወይ ካብ ዝጸደቐሉ ዕለት
ድሕሪ 5 ዓመት ዝድምሰሱ ሓበሬታታት
• መቕጻዕቲ ገንዘብ፡ ንኣብነት መቕጻዕቲ ልዑል ፍጥነት
ምዝዋር መኪና።
• ዕለታዊ መቕጻዕቲ።
• ምእጋድ ምእታው ናብ ሓደ ከባቢ።
• ብመሰረት ሕጊ ገበን ምዕራፍ 35 ኣንቀጻት 8 ወይ
9 §§ ምቕጻዕ ብማእሰርቲ ወይ ከኣ ብመሰረት ትግባረ
ሕጊ ምቕያር መቕጻዕቲ 18 ወይ 21 § ናብ መቕጻዕቲ
ዝተቐየረ ብይን።
• ቅድመ-ኩነታዊ ብይን፡ እቲ ሰብ ኣብ እዋን እቲ ገበን
ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ እንተኔሩ።
• ክትትል ሓለዋ፡ እቲ ሰብ ኣብ እዋን ገበን ትሕቲ 18 ዓመት
ዕድመ እንተኔሩ።
• ኣገልግሎት መንእሰይ፡ እቲ ሰብ ኣብ እዋን ገበን ትሕቲ
18 ዓመት ዕድመ እንተኔሩ።
• ክንክን ጥዕና መንእሰይ፡ ወይ ብመሰረት ሕጊ
(1988:870) ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናብቶም ምስ
ኣብ ገለ ነገራት ዘይንቡር ኣጠቓቕማ ዘዘውትሩ ናብ ክንክን
ጥዕና ዝሓለፈ፡ እቲ ሰብ ኣብ እዋን ገበን ትሕቲ 18 ዓመት
ዕድመ እንተኔሩ።
• ካብ ምክትታል ነጻ ምዃኑ ዝሕብር ሓበሬታ ብመሰረት ሕጊ
ገበን ምዕራፍ 30 ኣንቀጽ 6§ እቲ ሰብ ኣብ እዋን ገበን
ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመ እንተኔሩ።
ካብ ዕለተ ፍርዲ ወይ ውሳነ ድሕሪ 10 ዓመት
ዝድምሰሱ ሓበሬታታት
• ቅድመ-ኩነታዊ ብይን።
• ምስራዝ ክሲ (ውሳነ ኣኽባር ሕጊ ብገበን ንዘይምኽሳስ
እቲ ሰብ ኣብ እዋን እቲ ገበን ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ
እንተኔሩ)።
• ክትትል ሓለዋ።
• ኣገልግሎት መንእሰይ፡ እቲ ሰብ ኣብ እዋን እቲ ገበን
ልዕሊ18 ዓመት ዕድመ እንተኔሩ።

• ክንክን ጥዕና መንእሰይ፡ ወይ ብመሰረት ሕጊ
(1988:870) ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናብቶም ምስ
ኣብ ገለ ነገራት ዘይንቡር ኣጠቓቕማ ዘዘውትሩ ናብ ክንክን
ጥዕና ዝሓለፈ፡ እቲ ሰብ ኣብ እዋን ገበን ልዕሊ 18 ዓመት
ዕድመ እንተኔሩ።
• ካብ ምክትታል ነጻ ምዃኑ ዝሕብር ሓበሬታ ብመሰረት ሕጊ
ገበን ምዕራፍ 30 ኣንቀጽ 6§ እቲ ሰብ ኣብ እዋን ገበን
ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ እንተኔሩ።
• ከይትራኽብ ዝኽልክል ውሳነ ብመሰረት ምዕራፍ 3 ኣንቀጽ
5 § ሕጊ (2015:642) ብዛዕባ ኤውሮጳዊ ስርዓተ
ምክልኻል።
• መቕጻዕቲ ማእሰርቲ በቲ ኣቐዲሙ ነጻ ንምውጻእ ዝተወስደ
ወይ ከኣ ካብ ዝኾነ ሰብ ብውሳነ ካብ ሓደጋ ነጻ ምዃኑ
ምርግጋጹ ክርአ ኣለዎ።
መቕጻዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ድሕሪ 10 ዓመት
ዝድምሰሱ ሓበሬታታት
• ማእሰርቲ ወይ ምቕያር መቕጻዕቲ ብኽፍሊት
(ካብታ ነጻ ዝዀንካላ ድሕሪ 10 ዓመት)።
• ምውዳእ ክንክን ጥዕና መንእሰይ (እቲ ምክትታል
ብምልኣት ካብ ዘቋረጸሉ ድሕሪ 10 ዓመት)።
• ብፍርዲ እተወሰን ክንክን ስነኣእምሮኣዊ ጥዕና
(ካብቲ ዝወጻሉ ድሕሪ 10 ዓመት)።
ተወሳኺ ብዛዕባ ምእላይ (ምጽራይ)
ኣብ መዝገብ ገበን ዘሎ ሓደ ሓበሬታ ክሳዕ እቲ ካልእ እዋን
ምጽራይ ሓበሬታ፡ እዋን ምድሳስ ዝሓልፍ ኣብቲ መዝገብ
ይጸንሕ። ሕድገት ዝግበረሎም እቶም ንኻልእ እዋን ምጽራይ
ሓበሬታ ዘይጸልዉ መቕጻዕትታት ገንዘብ እዮም።
ሓደ ሓበሬታ ኣብ መዝገብ ገበን ክጸንሓሉ ዝኽእል ዝነውሐ ግዜ
20 ዓመት እዩ፡ እቲ ሕድገት ዝግበረሉ እቲ ድሕሪ 20 ዓመት
ፍርዲ ማእሰርቲ ነጻ ዝወጸ ከምኡ’ውን እቲ ብፍርዲ ናብ
ክንክን ስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ተሰጋጊሩ 20 ዓመት ድሕሪ እቲ
ነጻ ምባሉ እዩ (18§ ከምኡ’ውን 17§)።
ዝተጠርዓሉ ገበን ናብ ፍርዲ እንተዘይቀሪቡ ኣብ መዝገብ
ገበን ኣይሰፍርን እዩ። ኣብ ቀዳማይ ፍርዲ ነጻ ዝተባህለ’ውን
ኣብቲ መዝገብ ኣይሰፍርን እዩ። ኣብ ላዕለዋይ መዳይ ፍርዲ ነጻ
ዝብሃሉ እቲ ሕጊ ኣብ መዓላ ካብ ዝወዓለሉ ኣትሒዙ ክሳዕ ካብ
መዝገብ ገበን ይጻረ።
ውሳነታት ምጽራይ ወይ ምድምሳስ ካብ መዝገብ ገበን ኣብ ሕጊ
መዝገብ ገበን እዮም ዝርከቡ።
ብዛዕባ መዝገብ ገበን ዝምልከት ሕጊ ኣብ መርበባት ላዕለዋይ
ባይቶ

