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Babalık hakkı veya nafaka yükümlülüğünün kabulü
öncesi bilgilendirme yazısı
Babalık hakkı kabulünün yasal sonuçları
Babalık hakkını kabul ederek çocuk ile benim aramdaki akrabalık ilişkisini ve tüm yasal sonuçlarını kabul ettiğim konusunda
bilgilendirildim. Bundan dolayı çocuğa, gerekirse reşit olduktan sonra da nafaka ödemek durumundayım. Ayrıca çocuğun
annesi benden gerektiğinde doğum masraflarını ve doğumdan önce ve sonra nafaka talep edebilir. Belirli şartlarda çocuğa
bakmak için nafaka doğumdan sonra en az üç yıl boyunca alınabilir.
Çocuğu kabul ederek çocuk benim yasal varisim olur.

Şahsi münasebet hakkı
Benim çocuk ile şahsi münasebet kurma hakkım ve yükümlülüğüm var. Çocuk ile şahsi münasebet anlaşmazlık durumunda
aile mahkemesi tarafından düzenlenebilir, ancak sadece belirli yasal şartlarda kısıtlanabilir veya tamamen kaldırılabilir.

Velayet hakkı
Evli olmayan ebeveynlerin ortak çocuklarının velayet hakkı genellikle reşit olan anneye aittir. Ortak velayet hakkı için
annenin ve benim velayeti birlikte yürütmek istediğimizi resmi biçimde beyan etmemizi gerektirir. Eğer ben anneyle
evlenirsem, yasal olarak ortak velayet hakkı doğar.
Aksi takdirde, ebeveynlerden birinin talebi üzerine, aile mahkemesi, bunun çocuğun menfaati ile çelişmemesi kaydıyla,
velayeti tamamen veya kısmen anneye ve bana veya sadece bana devredebilir. Ben mahkeme yoluyla velayetin anneye ve
bana verilmesini talep ettiğimde ve bu talebime karşı gelecek herhangi bir sebep yoksa veya başka türlü de görülmüyorsa,
bu şart yasal olarak kabul edilir.

Soy isim:
Çocuğun doğum isim genel olarak annenin soy ismidir. Ortak velayet durumunda çocuğun hangimizin soy ismini alacağına
annesi karar verir. Eğer annesi ve ben ortak velayet beyanını doğumdan önce onayladıysak, çocuğun soy adını nüfus
dairesinde kayıt sırasında belirlememiz gerekir. Eğer o sırada hala çocuğun kimin soy ismini alacağını belirleyemediysek, bir
ay içinde nüfus dairesine onaylı bir beyan vermemiz gerekir.
Eğer çocuğun doğum ismi, geçici olarak yasa gereği tek başına velayet hakkına sahip olan annenin soy ismi ise ve daha sonra
ortak velayete karar verilirse, çocuğun soy adı üç ay içinde anne ve benim tarafımdan değiştirilebilir. Her halükarda ortak
velayet nedeniyle verilen soy isim değiştirilemez ve tüm diğer ortak çocuklar için geçerli olur. Eğer çocuğa tek velayet hakkı
durumunda benim soy adım verilecekse, annenin ve benim nüfus dairesinde onay vermemiz gerekir.

Babalığın tanınması
Sadece annenin belgeli onay vermesi durumunda babalığı tanımam geçerli olur. Eğer anne, örneğin henüz reşit olmadığı
için, velayeti üstlenemiyorsa, ancak yasal temsilcisinin onayı ile beyan verebilir. Ayrıca babalığın tanınması için çocuğun
onayı da gereklidir. Çocuğun onayı, yasal temsilcisi örneğin resmi vasisi tarafından verilir. Eğer çocuk 14 yaşın üzerindeyse,
yasal vasisinin onayı ile kendisi de onay verebilir.
Eğer babalık hakkı hala başka bir erkeğin, örneğin annenin kocasının üzerindeyse,
babalığın tanınması yürürlüğe giremez. Eğer çocuk, boşanma davası açıldıktan sonra dünyaya gelirse, başka bir erkek babalık
hakkını kabul edebilir. Ancak bu, en geç boşanma kararı yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde gerçekleşmelidir. Böyle bir
durumda babalığın tanınması annenin eski kocası onay verir vermez, yürürlüğe girer (bunun süresi de bir yıldır).
Genel olarak babalığı tanıdıktan sonra ret edemem. Eğer babalığı tanıdıktan bir yıl sonra hala yürürlüğe girmez ise, örneğin
istisnai olarak ret hakkı doğar.
Eğer babalığıma karşı çıkan durumlar ortaya çıkarsa, yasal olarak babalık davasını temyiz edebilirim. Temyiz davası sadece iki
yıl içinde açılabilir. Süre, babalığıma karşı çıkan durumları öğrendiğimden itibaren başlar. Anne ve çocuk da babalık davasını
temyiz edebilir.
Babalık, eğer mahkeme tarafından babalığı tanıyan kişinin çocuğun babası olmadığı ortaya çıkarsa, geriye dönük olarak
yürürlüğünü kaybeder. Babalığın tanınması, eğer medeni kanunun hükümlerine aykırı ise ve nüfus kütüğüne kayıt
ettirdikten sonra beş yıldan daha uzun bir süre geçmemiş ise, babalığın tanınması geçersiz olur. Talep üzerine yasal gebe
kalma süresi bana bildirilebilir (yasal olarak kabul edilen olası gebe kalma süresi).

Babalığın kabulü ve vatandaşlık
Kişilerden biri veya birkaçı yabancı uyrukluysa, babalığın tanınması, bu kişilerin ülkelerindeki yasalara göre de sonuçları
olabilir, örneğin çocuğun soy ismi veya uyruğu ile ilgili olarak. Şüphe durumunda, ilgili ülkenin yurt dışı temsilciliğinden bilgi
alınabilir. Nüfus daireleri de imkanları dahilinde konu ile ilgili bilgi verebilir. Yabancı uyruklu bir çocuğun annesi Alman
uyruklu bir erkeğin babalığı tanıması durumunda Alman vatandaşlığına geçer.

Nafaka ödemesi
Ben nafaka ödemek istiyorum. Bu muvafakatname, babalığım yürürlüğe girer girmez, geçerlidir. Nafaka hak sahibi çocuğa
nafaka ödemekle yükümlü olduğumu biliyorum. Bu yükümlülüğüm, çocuk reşit olduğunda ve bunun dışında meslek eğitimi
görüyorsa, sona erer. Bu nedenle, çocuğun temsilcisinin onayı olmadan, onaya tabi nafaka yükümlülüğünü çocuğun reşit
olmadığı dönem ile sınırlandırılamaz. Benimle aynı evde yaşamayan reşit olmayan çocuk sabit (belirlenmiş) ve dinamik (ilgili
asgari nafakanın yüzdesi) bir nafaka arasında seçim yapabilir. Yasal asgari nafaka, yasal olarak belirlenen çocuk başına vergi
muafiyetine göre belirlenir. Eğer muafiyet miktarı artırılırsa, ona göre yasal asgari nafaka miktarı da artar. Miktarı hakkında
şu anda bilgim yok.
Çocuğa düşen çocuk parası, nakit ihtiyacını karşılamak içindir. Çocuk reşit olmadığı sürece, çocuk parasının sadece yarısı
bunun için kullanılır ve benim ödeme yükümlülüğüm de azalır. Çünkü çocuğa bakarak annesi de eşit miktarda nafaka ödemiş
oluyor. Çocuk reşit olduktan sonra, anne de, durumuna göre – her iki ebeveynin hesap edilebilir gelirine göre – çocuğun
nakit ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olur. Çocuğun kendi, örn. mesleki eğitim ödeneği veya Federal Eğitim Yardımı
Yasası’ndan (BAföG) elde ettiği geliri, çocuk parası gibi bu ihtiyaca mahsup edilir. Devam eden nafakanın yanı sıra çocuğum
bazı durumlarda, örneğin hastalık durumunda, daha fazla para talep edebilir. Belirli durumlarda, örn. normal nafaka ile
karşılanmayacak olan olağan dışı yüksek masraflar ortaya çıkarsa, ek ihtiyaçlarda talep edebilir. Buna yeni doğanın ilk
ihtiyaçları da dahildir.

Çocuğum benden, eğer şimdiye kadar yasal nedenlerden dolayı nafaka talebi engellenmiş ise, doğumundan itibaren geriye
dönük olarak nafaka talebinde bulunabilir. Eğer şimdiye kadar başka kişiler veya kurumlar, örn. “sahte baba” (biyolojik baba
olduğunu sanan kişi) veya sosyal veya gençlik dairesi, çocuğum için nafaka ödemiş ise, bana karşı hak talebi onlara geçer. Bu
durumda çocuğa karşı onaylı nafaka ödeme yükümlülüğüne giremem.

Bilgi verme yükümlülüğü
Medeni kanuna göre, eğer nafaka talebi için gerekliyse, talep üzerine her iki yılda bir kişisel ve ekonomik durumum ile ilgili
bilgi vermekle yükümlüyüm. Ancak bilgi vermekle yükümlü olan kişinin, bildirim yaptıktan sonra çok daha yüksek gelir veya
mülk elde ettiği ortaya çıkarsa, iki yıl geçmeden bilgi vermesi talep edilebilir. Aile mahkemesine başvurarak, bilgi talebinde
bulunulabilir.
Eğer çocuğun, gelir ve medeni hal gibi nafaka ihtiyacı veya yaşam koşulları değişirse, çocuk veya ben nafaka miktarında
değişiklik talep ederek aile mahkemesine başvurabiliriz. Mahkemeye başvurmadan önce mahkeme masraflarından
kaçınmak için mahkeme dışı, dostane bir çözüme kesinlikle teşebbüs edilmelidir.

Cebri icra
Bugünkü onaylama ile derhal cebri icraya tabi oluyorum. Eğer ben ödenmesi gereken nafakayı ödersem, bu belge ile derhal
mülküm, maaşım veya aylığım veya diğer gelirlerim haciz edilebilir. Ayrıca çocuk ödenmesi gereken borçlar için mevcut
taban oranına bağlı olarak yüzde beşin oldukça üzerinde olabilen faiz talep edebilir. Bunlar ayrıca belirlenmelidir. Nafaka
yükümlülüğünün kasıtlı olarak ihlali para cezası veya üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
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