Apai elismerő nyilatkozat
Az eljárás a házasságon kívül születendő,- vagy megszületett gyermek
apaságának rendezésére irányul.
Jogszabály:
Csjt. 36. § a) pont és 37. §, Gyvt. 107. § (1) bek. a) Gyer. 54-59. §-ok
Nyilatkozatot személyesen és (lehetőleg) együttesen (anya és az apaságot elismerő) kell
megtenni:
-gyermek születése előtt - fogamzási idő kezdetétől, vagy a
-gyermek születése után
-képzelt apa bejegyzését követően is sor kerülhet teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
felvételére

Eljárás menete
A felek önként való megjelenése után:
- vizsgálni, hogy nem kell-e más férfit a gyermek apjának tekinteni, azaz az anya családi
állapotát ( a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit akivel az anya a fogamzási idő
kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt
házassági kötelékben állott)
- vizsgálni kell az elismerő apa és a gyermek között legalább 16 év különbség meglétét
- ha az elismerő apa kiskorú: törvényes képviselőjének hozzájárulása is kell
- ha az anya kiskorú, eseti gondnokot kell rendelni
- apai elismerő nyilatkozatról jegyzőkönyv felvétele, majd
- a jegyzőkönyv megküldése a gyermek születési helye szerint illetékes
anyakönyvvezetőhöz, illetve születendő gyermek esetében az anya részére történő
átadás, melyet a szüléskor magával kell vinnie kórházban
Csatolni kell:
- születendő gyermek esetén igazolni kell a szülés várható időpontját ( szakorvosi igazolás
vagy "Várandós anya gondozási könyve"-t ).
Nem kell csatolni, azonban:
- meggyorsítja az eljárást ha születendő gyermek esetében az elvált családi állapotra
vonatkozó (jogerős bírói ítélet) valamint az özvegyi családi állapotra vonatkozó (halotti
anyakönyvi kivonat ) igazolást az anya magával hozza.

Amennyiben a felek önként nem jelennek meg, úgy hivatalból indul eljárás a gyermek
megszületése után, ez esetben:

- az anyakönyvezető értesíti a jegyzői gyámhatóságot az apa adatai nélkül anyakönyvezett
gyermek születéséről,
Ezt követően:
-

a gyámhatóság értesíti az anyát az eljárás megindításáról, meghallgatásáról,

-

majd az anya által megjelölt személlyel apai elismerő nyilatkozat felvételére kerül sor
a fentiek szerint,

-

ennek hiányában a gyermek családi jogállásának bírói úton történő rendezése, vagy
képzelt apa adatinak megállapítása végett értesíti a gyámhivatalt.

