Babalık.
Tanıma, tespit ve itiraz
konusunda yasal düzenlemeler.
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NOT:
BIYOLOJIK
BABALIK VE YASAL BABALIK
AYNI ANLAMI
TAŞIMAZLAR. BIR
ÇOCUĞUN BIYOLOJIK BABASI,
YASAL ANLAMDA HER ZAMAN
ONUN BABASI
DEĞILDIR.

Bu broşür, yasal babalığı tanıma, sorgulama ve yasal
babalığı tespit etme uygulamalarına genel bir bakış
sağlar. Burada paylaşılan bilgi genel bilgidir, ancak
bağlayıcı bilgi değildir. Özellikle, bu broşürdeki bilgiler
farklı ve kendine özgü durumlarda hukuki tavsiyenin yerini alamaz. Belirli hukuki soruları cevaplamak için lütfen
bir avukatla iletişime geçin.
Konuyla ilgili bilgiyi, Düsseldorf, Hamm ve Köln‘deki
sorumlu baroların web sitelerinde avukat aramasını
kullanarak bulabilirsiniz:
www.rak-dus.de
www.rechtsanwaltskammer-hamm.de
www.rak-koeln.de
Bu sitelerde özellikle aile hukukunda uzmanlaşmış avukatlar arayabilirsiniz.
Düşük gelirli kişilere belirli koşullar altında hukuki
işlemlerin yürütülmesinde yardım sağlanabilir. İhtiyaç
sahibi, böylelikle mahkeme harçlarını ve kendi yasal
harçlarını ödemekten muaf olur veya masraflarını
taksitle ödeyebilir. Aile mahkemesi davalarında, bu tür
desteğe adli yardım denir. “Hukuki yardım” broşürlerinde
ve www.justiz.nrw‘de (Vatandaş Hizmeti) daha fazla
bilgi bulabilirsiniz.
Mahkeme eğer farklı bir karar vermezse, bu durumda
yasal baba
• doğum anında çocuğun annesiyle evli olan erkek veya
• Hamileliği sırasında çocuğun annesiyle evli olan ancak
doğumdan önce ölen adam veya
• babalığını geçerli bir şekilde kabullenen kişi veya
• Babalığı aile mahkemesi tarafından tespit edilen
adamdır.
Babalık, bir çocuğun evlat edinilmesi yoluyla da tesis
edilebilir.

Babalığın onaylanması
Bir çocuğun yasal babasının olmadığı durumlarda,
örneğin anne doğum anında evli olmadığı ve babalık
o zamana kadar tanınmadığı veya mahkeme yoluyla
tespit edilmediği için erkeğin babalığı tanınabilir (çocuk
henüz doğmamış olsa bile). Tanınmanın yürürlüğe
girmesi için annenin kabul etmesi yeterlidir.
Çocuğun rızası, yalnızca annenin babalığın kabulüne
rıza gösterme konusunda ebeveyn yetkisine sahip
olmaması durumunda gereklidir. Bu tür durumlarda,
çocuğun yaşına bağlı olarak, rıza sadece yasal kadın
veya erkek temsilci (örneğin vasi) tarafından veya
sadece çocuğun rızası ile verilebilir.

Özel durum: Anne veya eşi doğumdan önce
boşanma için mahkemeye başvurursa, başka
bir erkek babalığı tanıyabilir (boşanma kararının
kesinleşmesinden bir yıl sonrasına kadar). Anne
ve kocasının bunu kabul etmesi gereklidir.

Hem tanınma hem de bu onayın beyan edilme
durumu belgelenmelidir, örnek verecek olursak bir
noter veya gençlik dairesinde (bu süreç adli bir süreç
değildir!). Anne veya aynı şekilde çocuk, onay verrmeyi reddederse, bu durumda biyolojik baba, babalık
durumunun mahkeme tarafından belirlenmesini talep
etme hakkına sahiptir.
Babalığın iptal edilmesi
Babalık tanıma beyanı, noter tasdikinden bir yıl sonra
henüz yürürlüğe girmemişse (örneğin, annenin rıza
göstermemesi veya başka bir erkeğin babalığına etkin
bir şekilde itiraz edilmemesi nedeniyle) iptal edilebilir. Babalığın kabul edilmesinin etkililik sağlaması
açısından, kabul eden kişinin, aynı zamanda çocuğun
genetik babasının olması da temelde önemli değildir.

İstisnai durum: kötüye kullanma ihtimali olan
tanımanın yasaklanması
Baba olarak tanınan kişi çocuğun biyolojik babası
olmaması durumunda eğer bu kişi bunu çocuğun
veya annenin Almanya‘ya girmesi veya oturma izni
elde etmesini sağlamak amacıyla yapıyorsa bu durumda babalığın tanınması söz konusu olmaz. Aynı
şekilde, tanıyan kişi, çocuğun Alman vatandaşlığını
kazanması ve dolayısıyla Almanya‘ya girmesi veya
orada kalması için beyanda bulunamaz.
Babalığın mahkeme yoluyla tespiti
Başka yasal bir babalığın olmadığı durumda, mahkeme genetik babanın babalığını belirleme kararı
verebilir. Başka bir erkeğin çocuğun babası olması
durumu geçerli ise, bu durumda öncelikle bir itiraz
prosedürü uygulanması gerekir.
Babalığın tespiti için dava süreci, yalnızca yargısız
tanıma gereklilikleri karşılanmadığı durumlarda
uygulanır.
İstek
Çocuğun bilinen ikametgahının bulunduğu bölge
mahkemesine (aile mahkemesi) babalık onayı için
başvurulmalıdır. Başvuru, baba adayı, anne veya
çocuk tarafından yapılabilir.

Not: Sperm donörü, çocuğun tıbbi olarak
(doktor aracılığıyla) suni dölleme yoluyla sperm
donörü olmayı belirleyen kurallara göre döllenmesinin gerçekleşmesi durumunda babalık
tespiti talebinde bulunamaz.

Velayet hakkına sahip olan ebeveyn, çocuğun
“yararını” gözeterek babalığın belirlenmesi için
gençlik dairesine yazılı olarak başvurabilir. Gençlik

dairesi daha sonra davada çocuğu yasal temsilci
olarak temsil eder.
Mahkeme, ilgili tarafları dinleyecek ve gerekirse, tanıkları dinleyecek ve kurallara uygun olarak, babalığın tespiti konusunda yeterli bilgiye
ulaşmaya çalışacaktır.
Karar
Mahkeme, ilgilinin, çocuğun biyolojik babası
olduğuna kanaat getirirse, o kişinin çocuğun
babalığını onaylar. Karara karşı itirazda bulunulabilir.
Mahkeme ayrıca, alınması gerekebilecek ebeveynlik raporlarının masrafları da dahil olmak üzere,
dava masraflarının belirlenmesine karar verir.
Yasal olarak bağlayıcılık ortaya çıktığında, kararın
değiştirilmesi söz konusu olamaz. Bununla birlikte,
mahkeme, örneğin, aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda davayı yeniden açabilir: Bu, taraflardan birinin farklı sonuçlar içeren yeni bir rapor
sunması durumunda gerçekleşir.

Babalığın reddi
Yasal babalığa mahkemede itiraz edilebilir. Bunun
için aile mahkemesine bir başvuru yapılmalıdır.
Mahkemeye aşağıdaki belirtilen kişiler
başvurabilir:
• anneyle evlilik veya babalığın tanınması nedeniyle yasal baba olan adam,
• Gebe kalma döneminde çocuğun annesinin
yanında bulunduğunu yemin ederek teyit eden
potansiyel biyolojik baba,
• Anne,
• Çocuk.
Babalığın itiraz süresi
Babalığa itiraz etmek için iki yıllık bir süre vardır:
bu süre, itiraz hakkına sahip kişinin babalıkla

ilgili durumlardan haberdar olduğu andan itibaren
başlar. Süreç, en erken çocuğun doğumundan itibaren başlar ve bu süreç tanımanın yürürlüğe girmesinden öncesini kapsamaz.
Reşit olmayan bir çocuğun yasal temsilcisi
zamanında babalığa itiraz etmediyse, çocuk reşit
olduktan sonra buna kendisi itiraz edebilir. Bu
durumda süreç, çocuk reşit olmadan ve babalığın
aleyhine ortaya çıkan koşulları öğrenmesinden önce
başlamaz.
İtiraz prosedürünün aile mahkemesine yapılacak bir
başvuru ile başlatılması gerekir.
Mahkeme, ilgili tarafları dinleyecek ve gerekirse,
tanıkları dinleyecek ve kurallara uygun olarak,
babalığın tespiti konusunda yeterli bilgiye ulaşmaya
çalışacaktır.

Biyolojik babanın başvurusu uygun görülürse, mahkeme onun babalığını onaylar. İlgili tarafların her biri
(çocuk hariç) mahkeme masraflarının yarısını karşılar.
Yargı dışı masraflar tarafların kendisi tarafından
karşılanır.
Mahkeme, başvuranı veya ilgili başka bir tarafı baba
olarak belirlediği için başvuru reddedilmesi durumunda, mahkeme bunu karar emri olarak açıklayacaktır.
Bu durumda mahkeme masrafları kendi takdirine göre
kararlaştırır. Yerel mahkemenin kararına karşı itiraz,
yetkili yüksek bölge mahkemesine yapılabilir.
Biyolojik köken raporu
Yargısal bir itiraz veya tespit, prosedürüne
bakılmaksızın, yasal ebeveynler ve çocuklar, masrafları
kendilerine ait olmak üzere uzman görüşleri ile
yakınlarının aydınlatılmasını sağlayabilir. Bunu
a) yasal baba, yasal anne ve çocuktan,
b) yasal anne, yasal babadan ve çocuktan
c) Çocuk, her iki yasal ebeveynden
genetik soy testine rıza göstermelerini ve test için uygun bir genetik örnek alınmasını talep edebilir.
Başvuru üzerine, aile mahkemesi, verilmeyen rızayı
değiştirebilir ve bir numunenin verilmesi konusunda
karar verebilir.
Not: Bu istisnai karar, yalnızca mevcut yasal ebeveynçocuk ilişkisi çerçevesinde söz konusu olabilir., örnek
verecek olursak sadece yasal baba babalık raporu
talep edebilir.
Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi, başka bir kişinin
yasal babalığı mevcutsa, uzman görüşünü ayrı biçimde
(itiraz prosedürü dışında) talep edemez.
Daha fazla bilgiye Kuzey Ren-Vestfalya Adalet
Bakanlığının broşürlerinde ve el ilanlarında ve
www.justiz.nrw (Vatandaş Servisi) adresinden
ulaşabilirsiniz.
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