Egyes különleges eljárások az új Polgári perrendtartásban II.

Melyek a szülői felügyelettel kapcsolatos perek?
A szülői felügyelettel kapcsolatos peren a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a gyermek
harmadik személynél történő elhelyezése, valamint a szülői felügyelet megszüntetése és a
visszaállítása iránt indított pert kell érteni.
A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított peren:

•

a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése,

•

a felügyelet, továbbá egyes felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása,

•

a különélő szülő feljogosítása egyes felügyeleti jogok gyakorlása és

•

a közös szülői felügyelet megszüntetése iránt indított pert kell érteni.

- A bíróság a feleket az eljárás során személyesen hallgatja meg. Indokolt esetben, vagy ha a
gyermek kéri közvetlenül vagy szakértő útján a gyermeket a bíróságnak meg kell hallgatnia.
- A pert a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is meg
lehet indítani.
- Ha a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság
azt végzéssel jóváhagyja. A bíróságnak az egyezség jóváhagyása során, illetve ítéletében a felek
kiskorú gyermekének érdekét kell elsődlegesen fgyelembe venni.

Melyek a kiskorú gyermek tartására irányuló perek?
Kiskorú gyermek tartása iránt indított peren a kiskorú gyermekkel szemben fennálló tartási
kötelezettség megállapítása, megváltoztatása, valamint megszüntetése iránt indított pert kell
érteni.
Kiskorú gyermeken - legfeljebb a 20. életévének betöltéséig - azt a tartásra jogosult nagykorú
gyermeket is érteni kell, aki középiskolai tanulmányokat folytat.

Perindítás:

• a per megindítható a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
bíróság előtt is
• a különélő szülők bármelyike megindíthatja a másik szülő ellen

- A bíróság az általa szükségesnek tartott bizonyítást hivatalból is elrendelheti, illetve szükség
esetén kérelem nélkül is határozhat ideiglenes intézkedéssel a tartás megállapításáról.

Melyek a gondnokság alá helyezés iránti per indításának legfőbb
tudnivalói?
Gondnoksági peren a gondnokság alá helyezés, a gondnokság alá helyezés módosítása, a
gondnokság alá helyezés megszüntetése, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálata és az előzetes
jognyilatkozat felülvizsgálata iránt indított pert kell érteni.
- Az alperes a perben teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik, részére ügygondnok
kirendelése a törvény erejénél fogva kötelező. Az ügygondnok nem az alperes helyett, hanem
mellette jár el. Az alperes ellenkérelmét szóban is előterjesztheti, legkésőbb a perfelvételi
tárgyaláson.
- A perindításra jogosultak körét a Ptk. határozza meg. A felperes választhat, hogy a gondnoksági
perben a keresetlevelet
• alperes lakhelye, annak hiányában a belföldi tartózkodási helye szerint illetékes
bíróságnál (Pp. 25. §) nyújtja be, vagy
• a bíróságnál, ahol az alperes huzamos időn át bentlakásos szociális intézményben vagy
fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik, illetve
• területén az alperes huzamos időn át életvitelszerűen tartózkodik.
- A keresetlevelet Pp. 246. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jogszabályban meghatározott, erre
rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni.
- A keresetlevélnek tartalmaznia kell:
• az adatokat, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható,
• az alperes ingatlanvagyonára vonatkozó adatokat,
• ha arról a felperesnek tudomása van - az alperes előzetes jognyilatkozatára
vonatkozó adatokat, és
• ha a kereset az alperes cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alá
helyezésre irányul - legalább egy olyan ügycsoport megjelölését, amelyre nézve a
felperes a gondnokság alá helyezést kéri.
A gondnokság alá helyezésre irányuló keresetlevélhez mellékletként csatolni kell:
• a nem személyesen eljáró felperesnek a meghatalmazást, kivéve, ha a meghatalmazás a
rendelkezési nyilvántartásban a Pp.-ben foglaltaknak megfelelően szerepel vagy az
általános meghatalmazás az általános meghatalmazások országos és közhiteles
nyilvántartásában szerepel,
• valamennyi felperesnek a keresetlevél érdemi részében feltüntetett bizonyítékokat:
- szakorvosi véleményt vagy pszichiátriai kezelésről zárójelentést,
- az alperes jövedelmére, annak kezelésére vonatkozó okiratokat, pl. nyugdíj
törzsszám, banki folyószámlaszám, betétben elhelyezett készpénze esetén a
betétkönyv számát, amennyiben az alperesnek van ingatlantulajdona,
haszonélvezeti joga ingatlanon, vagy amelyekre őt érintő egyéb jog vagy tény van
bejegyezve, annak tulajdoni lap

- esetlegesen az alperes előzetes jognyilatkozatának megtételére vonatkozó
bizonyítékokat, azoknak a tanúknak a neve, lakcíme zártan bejelentve, akik ismerik a
gondnokság alá helyezni kért alperes magatartását, életvitelét, személyi- és lakás
körülményeit
• a felperes hozzátartozóinak születési anyakönyvi kivonatait a hozzátartozói kapcsolat
fennálltának bizonyítására, házastársak, élettársak esetén az együttélés tényére vonatkozó
bizonyíték, pl. bejelentett közös lakcím igazolása lakcímkártya fénymásolatával

