EURÓPA TANÁCS
MINISZTERI BIZOTTSÁG
R (87) 6. számú Ajánlás
a nevelőszülőkről (családokról)1
(Az Ajánlást a Miniszteri Bizottság a miniszteri megbízottak 1987. március 20-án megtartott 405
ülésén fogadta el.)

A Miniszteri Bizottság, az Európa Tanács Alapszabálya 15. b) cikkében foglaltak alapján,
tekintettel az Európa Tanács azon céljára, hogy tagjai között nagyobb egységet hozzon létre, többek
között azzal, hogy szorgalmazza a jogi ügyekre vonatkozó általános szabályok elfogadását;
felismerve azt, hogy a törvénynek védenie kell a gyermekek jólétét;
felismerve azt, hogy rendes körülmények között a gyermek érdekeit az szolgálja, hogy abban a
családban maradjon, amelyből származik, s hogy az ilyen családoknak nyújtandó támogatás
javításával biztosítani lehetne a nevelőszülői intézmény iránti szükséglet csökkentését;
tekintettel arra, hogy lehetőség van a gyermekek nevelőszülői gondozásával kapcsolatos
jogrendszerek javítására annak érdekében, hogy a gyermek személyiség fejlődését támogassák és
személyét, valamint erkölcsi és anyagi érdekeit védjék;
tekintettel arra, hogy a nevelőszülők helyzetének javítása hozzájárulhat a gyermekek jólétéhez;
annak tudatában, hogy a nevelőszülői tevékenységet más, pl. szociális és egyéb típusú juttatás
összefüggésében is figyelembe lehet venni;
figyelemmel a gyermekek elhelyezéséről szóló határozatra
Függelék
az R (87) 6. számú Ajánláshoz
Ezen Ajánlás értelmezésében nevelőszülői tevékenységnek az tekintendő, amikor egy gyermeket nem
örökbefogadás céljából egy olyan házaspárra vagy egyénre ("nevelőszülőkre") bízzák, akik vagy aki
huzamosabb, vagy meghatározatlan ideig gondoskodik a gyermekről, akik vagy aki nem rendelkezik a
gyermek törvényes felügyeletével, s aki vagy akik nem a gyermek szülője.
1. Alapelv

1.) Az egyes államok jogszabályainak rendelkezniük kell a nevelőszülők ellenőrzési rendszeréről
annak érdekében, hogy a nevelőszülők biztosítsák a gyermek megfelelő fejlődéséhez szükséges
erkölcsi és anyagi feltételeket elsősorban saját személyi tulajdonságaik, s ezen belül különösen
gyermeknevelési képességük, valamint lakáskörülményeik révén.
Egy adott állam jogszabályai előírhatják, hogy az ellenőrzés nem alkalmazandó, ha a nevelőszülői
tevékenységet közeli rokon végzi.
2.) Az ellenőrzésnek a következőkön kell alapulnia:
a nevelőszülők által a hatáskörrel bíró hatósághoz benyújtott tájékoztatáson, illetve
egy engedélyezési rendszeren, illetve
bármely más módon, amely lehetővé teszi a fenti célkitűzés megvalósítását,

pl. a gyermekeket rendszeresen fogadó személyek hivatalos jóváhagyásának
rendszerén.
3.) A hatáskörrel bíró hatóságnak minden esetben közbe kell lépnie és támogatást kell nyújtania, ha a
gyermek érdekei úgy kívánják.
2. Alapelv

Fenn kell tartani a gyermekeknek a származása szerinti családjával való személyes kapcsolatát és azt
a családot tájékoztatni kell a gyermek állapotáról feltéve, hogy ez a gyermek alapvető érdekeivel nem
áll ellentétben.
3. Alapelv

A nevelőszülőket fel kell jogosítani arra, hogy a gyermek jogi képviselői megbízásából gyakorolják
mindazokat a szülői felügyeleti jogokat, amelyre a gyermekről való napi gondoskodás során, illetve
sürgős ügyekben szükség van.
4. Alapelv

A gyermek személyét érintő fontos döntés meghozatala előtt lehetőség szerint alkalmat kell adni a
nevelőszülőknek arra, hogy véleményüket kifejtsék.

5. Alapelv

Miután a gyermek a nevelőszülő családjába beilleszkedett, különösen abban az esetben, ha a
nevelőszülői tevékenység már hosszú ideje fennáll, egy adott állam jogszabályaitól függően lehetővé
kell tenni a nevelőszülők részére, hogy bírósághoz, illetve hatáskörrel bíró más hatósághoz
fordulhassanak a szülői felügyelet körébe tartozó egyes feladatok ellátásának jogáért, beleértve, ahol
lehetséges a törvényes gyermekelhelyezést is.
6. Alapelv

Ahol a gyermek a nevelőszülő családjába beilleszkedett, különösen abban az esetben, ha a
nevelőszülői tevékenység már hosszú ideje fennáll, de az a személy vagy hatóság, aki vagy amely a
nevelőszülői tevékenységet elrendelte meg akarja azt szüntetni, és a nevelőszülők ezt ellenzik,
bíróság vagy hatáskörrel bíró más hatóság tartozik erről határozatot hozni.
7. Alapelv

1. Mielőtt az 5. és 6. Alapelv értelmében eljáró hatáskörrel bíró hatóság bármilyen határozatot hoz,
alkalmat kell adni a szülőknek és a nevelőszülőknek arra, hogy véleményüket kinyilvánítsák. A
gyermeket is meg kell hallgatni, ha ezt a határozathozatal szempontjából az érettségi foka megengedi.
8. Alapelv

A gyermeknek nevelőszülőkhöz adására vonatkozó megállapodások nem térhetnek el az ebben az
ajánlásban rögzített alapelvektől.
1 Ezen Ajánlás elfogadásakor Dánia és Norvégia képviselői a miniszteri megbízottak üléseire

vonatkozó Eljárási Szabályok 10. 2. c) cikke alkalmazásával fenntartotta kormányának azt a jogát,
hogy az Ajánlás Függelékének 5. Alapelvét elfogadja vagy nem.

Forrás: http://www.lb.hu/embjog_t/ET000687.html

