
 

ጽሑፍ ለበዋ ቅድሚ ምስክርነት ኣቦነትን ወይድማ 
ግዴታ ቀለብ ቆልዓን ዝምልከት   
 

 

ንምስክርነት ኣቦ ዝምልከት ሕጋዊ ሳዕቤናት  

ብመስርሕ ምስክርነት ኣቦ እቲ ኩሉ ሕጋዊ ሳዕቤናት ኣብ መንጎይን ውላደይን ዘሎ ከምዝስከሞ ተሓቢርኒ እዩ። ንውላደይ ክሳብ ዓቕመ 

ኣዳም ዝኣክል ቀለብ ቆልዓ ንኽኸፍል ግዱድ እየ። ካብዚ ብምቕጻል ኣደ ቆልዓ ኣድላዪነት ኣብዝህልወሉ ሕሉፍ ዕዳ ሕርሲ ከምኡ እውን ቀለብ 

ቆልዓ ቅድሚን ድሕሪ ሕርስን ክትእዝዝ ትኽእል። ኣብ ፍሉይ መድረኻት መሰል ቀለብ ቆልዓ ብምኽንያት ሓልዮት ቆልዓ ሰለስተ ዓመታት 

ድሕሪ ሕርሲ ክስጉም ይኽእል።   

ብምስክርነት ኣቦ እቲ ቆልዓ ሕጋዊ ወራሲ እዩ። 

 

 

ኣገባብ ርክብ ምስ ቆልዓ  

ኣነ ኣብ ርክብ ቆልዓ መሰልን ግዴታን ኣለኒ። ርክብ ቆልዓ ኣብ እዋን ግርጭት ብቤት ፍርዲ ስድራ እዩ ዝውሰን፡ ኣብ ፍሉይ ሕጋዊ ተረኽቦታት 

ክኣ እቲ መሰል ክሕጸር ወይ ክውገድ ይኽእል። 

 

 

ሓላፍነታዊ መሰል ወላዲ 

ወለዲ ምርዕዋት ምስዘይኮኑ እቲ ሓላፍነት ቆልዓ ንዓቕሚ ሄዋን ዝኣኸለት ኣደ ጥራይዩ ዝብጽሓ። ሓባራዊ ሓላፍነት፡ ኣደን ኣነን ብዕሊ 

መግለጺ ተሰከምቲ ሓልፍነት ምዃንና ምስነውጽእ ክትግበር ይኽእል። ሓባራዊ ሓላፍነት ብመንገዲ ሕጊ ኣነ ንኣደ ቆልዓ ምስዝምርዓዋ 

የገልግል። 

 

እንተዘይኮነ እቲ ቤት ፍርዲ ስድራ ቤት ካብ ምልክታ ወላዲ ብምብጋስ ሓላፍነት ከሰክም፡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ንኣደን ንዓይን ብሓባር፡ 

ወይድማ ንዓይ ጥራይ ከሰክመኒ ይኽእል። እቲ ውሳነ ምስ ሰናይ ሂወት ቆልዓ ዝጻረር ክኸውን የብሉን። እንተድኣ ኣነ ንቤት ፍርዲ ሓባራዊ 

ሓላፍነት ኣመልኪተ ኣደ እውን ነዚ ዘይተጻረረቶ፡ ነደን ንዓይን ብሓባር ሓላፍነት ክውሃብ ይከኣል።   

 

 

ሽም ስድራ ቆልዓ 

እቲ ቆልዓ ብመሰረቱ ናይ ትውልዲ ሽሙ፡ ሽም ኣደ እዩ። ኣብ ሓባራዊ ሓላፍነት እቲ ቆልዓ ሽም ኣደ’ድዩ ወይ ሽመይ ዝወስድ፡ ኣነ ምስ ኣደ 

ኮይነ ይውስን።  እንተድኣ ቅድሚ ሕርሲ ቆልዓ ዕላዊ ሓባራዊ ሓላፍነት ጌርና፡ ነቲ መሰየሚ ሽም ቆልዓ ኣብ እዋን ምዝገባ ኣብ ቤት ጽሕፈት 

ሓዳር ክውሰን ይኽእል። እንተድኣ ኣብዚ እዋንዚ ሽም ክንሰሚ ዘይከኣልና ብዕላዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ሓደ ወርሒ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓዳር 

ከነስዕቦ ኣለና። 

 

እንተ እቲ ቆልዓ ሕጊ ብዝኣዘዞ መስርሕ በታ ብይናዊ መሰል ወላዲ ዘለዋ ኣደ ተሰይሙ፡ እቲ ሓባራዊ ሓላፍነት ስዒቡ ተወሲኑ፡ እቲ ሽም ቆልዓ 

ኣብ መንጎ ሰለስተ ወርሒ ብኣደን ብኣይን ከምብሓድሽ ክውሰን ይኽእል። ኣብ ካለኦት ጉዳያት እቲ ብሓባራዊ ሓላፍነት ዝጸደቐ ውሳነ 

ምስያም እግባይ ዘይብሃሎ እዩ፡ ንኹሎም ዝስዕቡ ናይ ሓባር ውሉዳት ክኣ ይምልከት። እንተድኣ እቲ ቆልዓ ኣብ በይናዊ ሓላፍነት ሽመይ 

ክወስድ ኮይኑ፡ ኣደን ኣነን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሓዳር ቀሪብና ስምምዕና ክንገልጽ ኣለና።  

 

 

ምስክርነት ኣቦ  

ምስክርነት ኣቦነተይ ኣደ ብዕሊ ምስ ተመስከረለይ ጥራይዩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል። እንተድኣ ኣደ ወላድያዊ ሓላፍነት ክትስከም ዘይትኽእል 

ኮይና፡ ትሕቲ ዕድመ ብምዃና፡ ፍቓድ መግለጺ ሕጋውያት ወከልታ የድሊ። ተወሳኺ እውን ፍቓድ ቆልዓ ንምስክርነት ኣቦነተይ የድሊ። እዚ 

ፍቓድዚ ብሕጋዊ ወኪል ቆልዓ ይፍጽም። እቲ ቆልዓ ልዕሊ 14 ዓመት ምስዝኸውን ብፍቓድ ወካሊኡ ኣቢሉ ባዕሉ ክውስን ይኽእል። 

Niederschrift über die Belehrung vor 
Anerkennung der Vaterschaft oder 
der Unterhaltsverpflichtung 

tr bg cs de it pl ro ru so ti ar 



ብመሰረቱ ምስክርነት ኣቦ ኣብ ግብሪ ኣይውዕልን እዩ እንተድኣ ምስክርነት ናይ ካልእ ኣቦ ግብራዊ ኮይኑ፡ ንምሳለ ብዓል ቤት ኣደ ቆልዓ። 

እንተድኣ እቲ ቆልዓ ድሕሪ እቲ ናይ ፍትሕ ፕሮሰስ ተወሊዱ፡ ካልእ ሰብኣይ ኣቦነት ክቕበል ይኽእልዩ። እዚ ኸኣ ደንጒዩ እንተተባህለ ክሳብ ሓደ 

ዓመት ድሕሪ ሕጋዊ ፍትሕ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ጉዳይዚ እቲ ኣቦነት ግብራዊ እዩ፡ እንተድኣ እቲ ናይ ቀደም ብዓል ቤት ኣደ ሕራይ ኢሉ 

(እዚ እውን ኣብ ክሊ ሓደ ዓመት እዩ ክፍጽም ዘለዎ)። 

 

ምስክርነት ኣቦ ክስሕቦ ኣይክእልን እየ። ሳሕቲ ከጋጥም ዝኽእል እንተሎ ናይ እግባይ መሰል ኣለኒ፡ እንተድኣ ተቐባልነት ኣቦነት ድሕሪ ሓደ 

ዓመት ገና ዘይጸደቐ፡ ንምሳሌ ኣድላዪ ሕራይ ምባል ስለዝቦኾረ። 

 

ኣነ ኣንጻር እቲ ኣቦነት ብሕጊ ክማጎት እኽእል እየ፡ እንተድኣ ንዕኡ ከውድቕ ዝኽእል ረቛሒታት ተረኺቦም። ከምዚ ዝዓይነቱ እግባይ ኣብ ክሊ 

ግዜ ናይ ሰለስተ ዓመት ክትግበር ይኽእል። እቲ ክሊ ግዜ ዝጅምረሉ ኽኣ እንተ ኣነ ብዛዕባ እቶም ንኣቦነተይ ዝጻረሩ ክዉንነታት ፈሊጠ እዩ። 

ኣደን ቆልዓን ንኣቦነት እግባይ ክብሉ ይኽእሉ። 

 

ኣቦነት ድሕሪ ፍጻመ ካብ ግብሪ ወጻኢ ይኸውን፡ እንተድኣ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቦ ቆልዓየ ብሃሊ ኣቦ ቆልዓ ከምዘይኮነ ፈሊጥዎ። ተቐባልነት 

ኣቦነት ብቐጻሊ ቅቡል ኣይኮነን፡ እንተድኣ ምስ መጽሓፍ ሕጊ ዜጋታት ዘይሳነ ኮይኑ፡ ኣብቲ መጽሓፍ ጉዳይ ሓዳር ካብ ሓሙሽተ ዓመት 

ዘይበዝሕ ምዝገባ ተገይሩ ኮይኑ። ብወለንታ እቲ ሕጋዊ ጥንሲ ዝተቖጽሮ ዕለት (ብሕጊ ዝተወሰነ ክሊ ግዜ ጥንሲ) ክንገረኒ ይኽእል እዩ።    

 

 

ምስክርነት ኣቦነትን ዜግነትን  

እንተድኣ ሓደ ወይ ብዙሓት ተኻፈልቲ ናይ ወጻኢ ዜግነት ሃልዎም ጉዳይ ምስክርነት ኣቦነት ምስ ሃገሩ ዝትሕሓዝ ሕጋዊ ሳዕቤናት ኣለዎ፡ 

እሱኽኣ ንሽምን ዜግነትን ቆልዓ ብዝምልከት ክኸውን ይኽእል። ኣብ ኣስጋእነት ካብ ናይ ወጻኢ ሃገራት ውክልና ሓበሬታታት ክውሰድ 

ይኽእል። ቤት ጽሕፈታት ሓዳር ብዝከኣሎም ደረጃ ክሕብሩ ይኽእሉ። እንተድኣ ኣደ እቲ ቆልዓ ወጻእተኛ ኮይና እቲ ቆልዓ ብወገን እቲ 

ጀርመናዊ ዝኾነ ናይ ጀርመን ዜግነት ይረክብ።  

 

 

ምኽፋል ቀለብ ቆልዓ 

ኣነ ንምኽፋል ቀለብ ቆልዓ ግዱድ እየ። እዚ ግዴታዚ እንተድኣ ኣቦነተይ ተመስኪርለይ ተግባራዊ እዩ። ነቲ መሰል ቀለብ ቆልዓ ዝውንን ቆልዓ 

ብሕጊ መሰሉ ከማላኣሉ እግደድ። እዚ ግዴታዚ ምስ ምምላእ ዕድመ ከምኡ’ውን እንተድኣ እቲ ቆልዓ ኣብ ኣውስቢልዱንግ ሃልዩ የኸትም። 

ንሱ ስለዝኾነ ድማ እቲ ዕላውነት ክረክብ ዘለዎ ምኽፋል ቀለብ ቆልዓ ብዘይ ፍቓድ ወካሊ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ክድረት ፍቑድ ኣይኮነን። 

ንኣከፋፍላ ቀለብ ቆልዓ ብዝምልከት እቲ ምሳይ ዘይነብር ቆልዓ ኣብ መንጎ ሓደ ቀዋምን/ኣሃዛዊ፡ ዘይቀዋምን/ሚእታዊ ቀለብ ቆልዓ፡ 

ኣከፋፍላ ክመርጽ ይኽእል። እቲ ሕጋዊ ትሑት ቀለብ ቆልዓ ኣብቲ ምስ ግብሪ ዝተተሓሓዘ ኪንደርፍራይ በትራግ እዩ ዘድህብ። እንተድኣ እቲ 

ኪንደርፍረኢ በትራግ ደይቡ፡ እቲ ሕጋዊ ትሑት ቀለብ ቆልዓ ድማ ምስኡ ይድይብ። እዋናዊ ኣሃዙ ንዓይ ብሩህ እዩ።  

 

እቲ ንቆልዓ ዝግብኦ ኪንደርገልድ ንምሽፋን መዓልታዊ ወጻኢታት ናይ ቆልዓ እዩ። እንተድኣ እቲ ቆልዓ ትሕቲ ዕድመ ኮይኑ ፍርቂ ናይቲ 

ኪንደርገልድ ጥራይዩ ኣብ መዓላ ዝውዕል፡ ኣነ እውን ምሉእ ክኸፍል ኣይግደድን። ኣደ እውን ብወገና ቆልዓ ብምእላይ እቲ ጉዳይ ቀለብ 

ቆልዓን ሓልዮትን ተማልኦ። ኣብ ምሉእ ዕድመ ቆልዓ ኣደ ዓቕሚ ኣብዝህልዋ ብኸፊል ናይ ደሞዝ ወለዲ እቲ ወጻኢታት ናይቲ ቆልዓ ትስከሞ። 

ደሞዛ ንምሳለ ሰልዲ ናይ ኣውስቢልዱንግ ወይ ባፎግ ከምቲ ምሉእ ኪንደርገልድ ኣብ ኣድላይነት ወጻኢታት ይጽብጸብ። ኣብ ጎኒ እቲ ቀጻሊ 

ቀለብ ቆልዓ ኣድላዪ ምስዝኸውን ቆልዓይ ተውሳኺ ወጻኢ ንምሳለ ኣብ እዋን ሕማም ክእዝዝ ይኽእል። ኣብ ፍሉይ መድረኻት ፍሉይ 

ወጻኢታት ክእዝዝ ይኽእል፡ እንተ’ድኣ ዘይስሩዕ ወጻኢታት በቲ ኖርማል ዝኾነ ቀለብ ቆልዓ ክሽፈኑ ዘይከኣሉ፡ ኣጋጢሞም። ኣብዚ ከጋጥም 

ዝኽእል፡ ቆልዓ ምስዝውለድ ዝምጹ ወጻኢታት እዮም።  

 

ቆልዓይ ካባይ ቀለብ ቆልዓ ናይ ሕሉፍ ክእዝዝ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ይኽእል፡ እንተ ድኣ ንሱ ክሳብ ሕጂ ብሕጋ ጉዳያት ነዚ መሰልዚ ዘይኣዘዞ 

ጸኒሑ። እንተ’ድኣ ካለኦት ሰባት ወይ ምሕደራታት ቀለብ ቆልዓ ንውላደይ ክኸፍሉ ጸኒሖም፡ ከም ኣቦ መሰል/ኣቦየ ብሃሊ ወይ ሶሻልኣምት፡ 

ዩገንዳምት ዝኣመሰሉ መሰል ቆልዓ ካባይ ናብኦም እዩ ሰጊሩ ዝርከብ። በዚ ምኽንያት ብዕሊ ንምኽፋል ቀለብ ቆልዓ ኣይግደድን እየ። 

 

 

ግዴታ መሰል ሓበሬታ  

ብሕጊ መጽሓፍ ሕጊ ዜጋታት ኣነ ኣብ ከከልተ ዐመት እንተድኣ ተሓቲተ ሓበሬታ ብውልቃውን ቁጠባውን ኵነታተይ ከረክብ ግዱድ እየ፡ 

እዚኽኣ ንሚዛን ቀለብ ቆልዓ ኣድላይነት ምስዝህልዎ እዩ። ቅድሚ ምምላእ ክልተ ዓመት ሓበሬታ ክእዘዝ ይከኣልዩ እንተድኣ እቲ ክሕብር 

ዘለዎ ኣካል ጸኒሑ ክብ ዝበለ ኣታዊ ሃልዩዎ ወይ ካልእ ሃብት ወኒኑ። እቲ መሰል ሓበሬታ ኣብ ቤት ፍርዲ ስድራ ፎርም ብምምላእ ክትግበር 

ይከኣል።  

 

እንተድኣ እቲ ዓቐን ቀለብ ቆልዓ ተቐይሩ ወይውን ናተይ ደሞዛውን ስድራውን ረቛሒታት ተቐይሮም እቲ ቆልዓ ወይ ኣነ ልዕለት ናይቲ ቀለብ 

ቆልዓ ንኽቕየር ኣብ ቤት ፍርዲ ስድራ ብምምልካት ክትግበር ይከኣል። ካብ ፍርዲ ወጻኢ ፍታሕ ንኽርከብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ኣብ ስርሑ 

ምእታው ሓባራዊ ስምምዕ የድሊ፡ ምኽንያቱ መታን ወጻኢታት ቤት ፍርዲ ክብርዕን።    

 

 

 



ምህጋር  

በዚ ናይ ሎሚ ዕላዊ ምስክርነት ንቕጽበታዊ ምህጋር የፍቅድ። እንተድኣ እቲ ዝበጽሔ ቀለብ ቆልዓ ዘይከፈልኩ ሃብተይ ወይ ደሞዘይ ወይ 

ካለኦት ኣተውቲ  ብመሰረት እዚ ዕላዊ ምስክርነትዚ ንትሕጃ ክቐርቡ ይኽእሉ። ብተወሳኺ እቲ ቆልዓ ዝተረፈ ዕዳን ናይ ምድንጓይ ሓረጣን 

ብዕብየት እዋናዊ ናይ ሓረጣ መለክዒ ልዕሊ ሓሙሽተ ምእታዊት ክትመን ዝከኣል ክኽፈል ክእዝዝ ይኽእል።  እዚኽኣ ብፍሉይ ክትመን 

ኣለዎ። እንተድኣ ኮነ ኢልካ ንሓላፍነት ምኽፋል ቀለብ ቆልዓ ጢሒስካዮ ብመቕጻዕቲ ሰልዲ ወይ ብማሕቡስ ክሳብ ሰለስተ ዓመት ክትቅጻዕ 

ትኽእል። 

 

 

ተቐባልነት ናይ ጽሑፍ ኒደርሽሪፍት ኣብቲ ኦሪጂናል ሰርቲፊከት ክምስከር እዩ። 

 

እንተድኣ ሕቶታት ሃልዮም ናብ ዩገንድኣምት፡ ክፋል ተሓባባርነት/ዕላዊ ምስክርነት  

ናይ ዝርርብ ግዜታት ሰሉስን ሓሙስን   ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 18  

 ሰኑይን ዓርብን   ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 12  

ተለፎን  (03 51) 4 88 56 16 

ኢመይል  beistandschaften-beurkundung@dresden.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ኢምፕረሱም  
 
ሓታሚ  
ርእሲ ከተማ ድረስደን፡ ቤት ጽሕፈት ንፕረስን ማሕበራዊ ዕዮን ፕሮቶኮልን፡ ዩገንድኣምት  
 
ሳንዱቕ ጶስጣ  12 00 20 
01001 ድረስደን  
www.dresden.de 
facebook.com/stadt.dresden 
 
ማ’እከላይ ቍጽሪ ምሕደራ 115 – ሕቶታት ንፈቱ ኢና 
 
ኣቕራቢ: እዚ ዕዮ ናይዚ ተክስት ብDIJuFን ብዩገንዳምት ድረስደንንን ተማዓራርዩ። 
 
ፈብሩውር 2020 
 
ኤለክትሮኒካዊ ዶኩመንትታት ምስ ብቑዕ ኤለክትሮናዊ ክታም ብመስርሕ ፎርም ክቐርቡ ይኽእሉ። ካብኡ ሓሊፉ ኢመይል ንርእሲ ከተማ ድረስደን ዝምልከት ብመንገዲ S/MIME-
Zertifikat ኣቢሉ ክምስጠር ይከኣል ወይ ድማ ብ DE-Mail ኣቢልካ ውሑስ ዝኾነ ኢመልስ ክልኣኽ ይከኣል። ተውሳኺ ሓበሬታት ብ www.dresden.de/kontakt ይርከብ። እዚ ናይ 
ሓበሬታ ማተርያል ክፋል ናይ ማሕበራዊ ዕዮ ርእሲ ከተማ ድረስደን እዩ። ንናይ ምርጭ ወፍሪ ክትጥቀመሉ ክልኩል እዩ። ፓርትታት ንሓበሬታ ኣባላተን ክጥቀማሉ ይኽእላ። 
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