በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚከሰት ወሳኝ ኩነት መመዝገብ
በፌዴራል ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ አዋጅ 760/2004 እና በተሻሻለው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አዋጅ
ቁጥር 1049/2009 መሠረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚከሰት
ወሳኝ ኩነት መመዝገብ እንዲችል ኃለፊነት ተሰጥቶታል። በዚህም መሠረት በውጭ አገር የሚኖሩ
ኢትዮጵያውያን ላይ የሚከሰት ወሳኝ ኩነት ለመመዝገብ የምዝገባ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 6/2010 ስራ
ላይ ውሏል።
ስለሆነም ከዚህ በታች የተጠቀሱትን መስፈርት የምታሟሉ ኢትዮጵያውያን የልደት፣ የጋብቻ፣ የፍቺና የሞት
ወሳኝ ኩነቶችን በኤምባሲአችን አማካኝነት ማስመዝገብ እንደምትችሉ እናሳውቃለን። ከታች የተገለጹትን
መስፈርቶች አንብባችሁ ማሟላታችሁን ካረጋገጣችሁ ve.stockholm@gmail.com ላይ ስማችሁንና
የምታዝመዘግቡትን የወሳኝ ኩነት ዓይነት በመግለጽ ቀጠሮ መስያዝ እንደሚትችሉ እናሳውቃለን።
ማሳሰቢያ፡ አሁን የተጀመረው ወሳኝ ኩነት ምዝገባ ከዚህ በፊት የተከሰቱትን ኩነቶች አይመለከትም
I.

የልደት ምዝገባ

በልደት ምዝገባ ወቅት መሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎችና ደጋፊ ማስረጃዎች
ቅድመ ሁኔታዎች
1. በሚሲዮኑ የልደት ወሳኝ ኩነት ለማስመዝገብ የህፃኑ ወላጆች ወይም ከወላጆች አንዱ ኢትዮጵያዊ
መሆን አለባቸው፡፡
2. ልደት የሚመዘገበው በሕይወት ለተወለደ ወይም በሕይወት ተወልዶ ወዲያውኑ ለሞተ ሲሆን ሞቶ
የተወለደ ከሆነ ግን አይመዘገብም፡፡
ደጋፊ ማስረጃዎች
1. አስመዝጋቢው ጊዜው ያላለፈበት የኢትዮጵያ ፓስፖርት፣ የመኖሪያ ፍቃድ ማቅረብ አለበት፡፡
2. ልደቱ ከተከሰተበት የጤና ተቋም የተሰጠውን የልደት ማስረጃ ማቅረብ አለበት፡፡
3. የልደት አስመዝጋቢው ከጤና ተቋም የተሰጠውን የልደት ማሳወቂያ ቅጽ ማቅረብ አለበት፡፡ ሆኖም
ምዝገባው ከመጀመሩ በፊት የተከሰተን ልደት ምዝገባን አይጨምርም፡፡
4. የሕፃኑ አሳዳጊ ወይም ተንከባካቢ ልደቱን ለማስመዝገብ ሕጋዊ የአሳዳጊነት ወይም ተንከባካቢነት
ማስረጃ ማቅረብ አለበት፡፡
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II.

የጋብቻ ምዝገባ

ለጋብቻ ምዝገባ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች፣ ደጋፊ ማስረጃዎችና
የጋብቻ አፈፃፀም ቅደም ተከተል
ቅድመ ሁኔታዎች
1. ተጋቢዎች ጋብቻ ለመፈፀም ማሰባቸውን እጅግ ቢዘገይ ጋብቻቸውን ለመፈፀም ከወሰኑበት ቀን
ከአንድ ወር በፊት ለኤምባሲው ማሳወቅ አለባቸው፡፡ ሆኖም ይህ ድንጋጌ በሃይማኖታዊ እና ባህላዊ
ሥርዓት የሚፈፀም ጋብቻን አይመለከትም፡፡
2. ኤምባሲው ጥያቄው በቀረበለት ቀን ከተጋቢዎች ጋር በመነጋገር ከወሰነ በኋላ በማግስቱ ጋብቻው
የሚፈፀምበትን ቀን በመግለጽ አመቺ በሆነው መንገድ ለ15 ተከታታይ ቀን የሚቆይ ማስታወቂያ
ያወጣል፡፡
3. ማስታወቂያ ከተለጠፈበት ቀን ጀምሮ ባሉት ተከታታይ 15 ቀናት ውስጥ የጋብቻ መቃወሚያ
በጽሁፍ መቅረብ አለበት፣ መቃወሚያ ሊያቀርቡ የሚችሉ ወላጆችና ተወላጆች፣ አቃቤ ሕግ፣
አሳዳሪ ወይም የቀደመ ጋብቻ አለኝ የሚል ሰው መሆን አለበት፡፡
4. ኤምባሲው በቀረበው የጋብቻ መቃወሚያ ላይ በአምስት ተከታታይ ቀናት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ
በመስጠት ማሳወቅ አበለት፡፡
5. ወንዱም ሆነ ሴቷ 18 ዓመት ሳይሞላቸው ጋብቻ መፈፀም አይችሉም፡፡
6. ከባድ ምክንያት ሲያጋጥም ተጋቢዎቹ ወይም ከተጋቢዎቹ የአንዳቸው ወላጆች ወይም አሳዳሪ
በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት ጠቅላይ ዐቃቤ ሕጉ ከመደበኛ የጋብቻ እድሜ ከሁለት ዓመት
ያልበለጠ ጊዜ በመቀነስ እንዲጋቡ መፍቀድ ይችላል፡፡
7. በቀጥታ የስጋ ዘመዳሞች /በወላጆችና በተወላጆች/ መካከል ጋብቻ መፈፀም ክልክል ነው፡፡
8. ወደጎን በሚቆጠር የስጋ ዝምድና አንድ ወንድ ከእህቱ ወይም ከአክስቱ እንዲሁም አንዲት ሴት
ከወንድሟ ወይም ከአጎቷ ጋር ጋብቻ መፈፀም የተከለከለ ነወ፡፡
9. በቀጥታ የጋብቻ ዘመዳሞች መካከል ጋብቻ መፈፀም የተከለከለ ነው፡፡
10. ወደጎን በሚቀጠር የጋብቻ ዝምድና ባል ከሚስቱ እህት ወይም ሚስት ከባሏ ወንድም ጋር ጋብቻ
መፈፀም ክልክል ነው፡፡
11. ማንኛውም ተጋቢ አስቀድሞ በጋብቻ የተሳሰረ ከሆነ ይሄው ጋብቻ ፀንቶ በቆየበት ጊዜ ሌላ ጋብቻ
አይመዘገብም፡፡
12. ጋብቻ ሲፈፀም ሁለቱም ተጋቢዎች በአካል ቀርበው ክብር መዝገብ ላይ መፈረም አለባቸው፡፡
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13. ተጋቢዎች በፍርድ ቤት እንዳያገቡ የተከለከሉ መሆናቸውን የሚገልጽ የጽሁፍ ማስረጃ የተገኘ
እንደሆነ የክብር መዝገብ ሹሙ ጋብቻውን አይመዘግብም፡፡
14. አንዲት ሴት በብቸኝነት ለመኖር የተወሰነ ጊዜ ካለፈ በስተቀር እንደገና ከሌላ ሰው ጋር ጋብቻ
መፈፀም አትችልም፡፡
15. የሚፀና ጋብቻ ተፈፀመ የሚባለው ተጋቢዎቹ ለመጋባት ነፃና ሙሉ ፈቃዳቸውን ሲሰጡ ብቻ ነው፡
፡
16. ይህ መመሪያ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት የተፈፀሙ የስደተኛ ጋብቻዎች ደጋፊ ማስረጃ የሌላቸው
ከሆነ ከስደተኛው ዳታ ቤዝ ላይ መረጃውን በመውሰድ ይመዘገባል፡፡
17. በሙሽራው በኩል 2 በሙሽሪት በኩል 2 በድምሩ 4 ምስክሮች መቅረብ አለባቸው፡፡ ሆኖም በዚህ
አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 16 መሠረት የተፈፀመ ከሆነ ምስክሮችን በተመለከተ ያለው ክፍት ቦታ በሰረዝ
/-/ ይታለፋል፡፡
18. ተጋቢው ስደተኛ ከሆነ የስደተኝነት እውቅና ያገኘ መሆን አለበት፡፡
19. በማንኛውም ሥርዓት የሚፈፀም ጋብቻ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት
አለበት፡፡
ደጋፊ ማስረጃዎች
1. ተጋቢዎችም ፓስፖርትና የመኖሪያ ፍቃድ ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው፡፡
2. የተጋቢ ምስክሮችም ፓስፖርትና የመኖሪያ ፍቃድ ማስረጃ መቅረብ አለባቸው፡፡
3. ተጋቢዎች ከዚህ በፊት አግብተው የተፋቱ ከሆነ የፍቺ ምስክር ወረቀት ካለ መቅረብ አለበት፡፡
4. ከ6 ወር ወዲህ በተመሳሳይ ጊዜ የተነሱት ሁለት ሁለት 3 በ 4 የሆነ የተጋቢዎች ፎቶግራፍ መቅረብ
አለበት፡፡
5. በባህላዊ ሥርዓት የተፈፀመ ጋብቻ የተጋቢዎች ምስክሮች ወይም በጋብቻ ሥርዓቱ ላይ የታደመ
ሰው በክብር መዝገቡ ሹም ፊት በአካል ቀርበው ፊርማቸውን ማኖር አለባቸው፡፡
6. የተጋቢዎች የልደት ምስክር ወረቀት ካለ መቅረብ አለበት፡፡
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III.

የፍቺ ምዝገባ

በፍቺ ምዝገባ ወቅት መሟላት የሚገባቸው ቅድመ
ሁኔታዎችና ደጋፊ ማስረጃዎች
ቅድመ ሁኔታዎች
1. ፍቺው ሥልጣን ባለው ፍርድ ቤት የተፈፀመ መሆን አለበት፣
2. የፍቺ አስመዝጋቢ ሆነው የሚቀርቡት ተፋቺዎች በጋራ ወይም ከተፋቺዎች አንዱ ወይም
የተፋቺዎች ልዩ ውክልና ያለው መሆን አለበት፡፡
ደጋፊ ማስረጃዎች
I.

ፍቺው በፍርድ ቤት የተከናወነ መሆኑን የሚገልጽ የፍርድ ቤት ውሳኔ ግልባጭ መቅረብ አለበት።

II.

ተፋቺዎች ፍቺውን ለማስመዝገብ ሲመጡ ጊዜው ያላለፈበት የመኖሪያ ፈቃድ እና ፓስፖርት
ማቅረብ አለባቸው፡፡

III.

ቀደም ሲል የጋብቻ ምስክር ወረቀት የተሰጠ እንደሆነ መመለስ አለበት፡፡
IV.

የሞት ምዝገባ

ለሞት ምዝገባ የሚያስፈልጉ ደጋፊ ማስረጃዎች
1. ሞቱን በተመለከተ ከጤና ተቋም የተሰጠ ማስረጃ (የሞት ሰርተፊኬት) ማቅረብ አለበት።
2. የሟች ማንነት የሚገልጽ ማስረጃ (ፓስፖርት/ሊሴ ፓሴ እና የመኖሪያ ፍቃድ ካርድ) ማቅረብ።
የምስክር ወረቀት አሰጣጥ
ተመዝጋቢው/አስመዝጋቢው የመኖሪያ ፈቃድ ወይም ፓስፖርት ወይም ትውልደ ኢትዮጵያ መታወቂያ
ይዞ ሲቀርብ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡
ምትክ የምስክር ወረቀት ስለመስጠት
ምትክ የምስክር ወረቀት ለመስጠት መሟላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎችና የምስክር ወረቀት
ስለመስጠት
1. ምትክ የምስክር ወረቀት የሚጠይቅ ተገልጋይ ማስረጃ ከፖሊስ መምጣቱ መረጋገጥ አለበት፡፡
2. ምትክ የምስክር ወረቀቱ ከቀድሞው የክብር መዝገብ ላይ በመውሰድ መዘጋጀት አለበት፡፡
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