Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Законно отвеждане на дете в друга държава - Естония
СЪДЪРЖАНИЕ
1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без
съгласието на другия родител?
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо,
по какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?
4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното
прехвърляне? В подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без
съгласието на другия родител?
По принцип родителите носят съвместна родителска отговорност, което означава, че и двамата родители упражняват
родителската отговорност съвместно и единодушно, с оглед на общото благополучие на детето. Важен принцип е, че
родителите упражняват родителската отговорност по равно, т.е. имат равни права и задължения по отношение на своите
деца. Родителската отговорност включва правото на вземане на решения за това къде да живее детето, включително
дали детето може да пътува в чужбина.
Ето защо, ако родителите носят съвместна родителска отговорност, и двамата имат равни права да решават дали детето
може да бъде отведено в друга държава или не. Следователно, като общо правило, дете не може да бъде отведено в
чужбина без съгласието на другия родител.
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
Ако родителите носят съвместна родителската отговорност, се прилага общият принцип, че винаги е необходимо
съгласието на другия родител.
3 Ако другият родител не даде съгласие за прехвърлянето на детето в друга държава, въпреки че то е необходимо, по
какъв начин детето може да бъде прехвърлено правомерно в друга държава ?
Ако при съвместното упражняване на родителска отговорност родителите не успеят да постигнат съгласие по даден
въпрос, който е важен за детето — който може да включва прехвърляне на детето в друга държава, ако това е
необходимо — съдът може да предостави правото за вземане на решение по този въпрос на единия родител.
Ето защо, ако единият родител не е съгласен детето да бъде прехвърлено в друга държава, въпреки че това е
необходимо, другият родител може да поиска от съда да му разреши да вземе самостоятелно решение за конкретния
случай относно отвеждането на детето в друга държава. При издаване на такова разрешение съдът може да наложи
допълнителни задължения на родителя, на когото е предоставено правото да вземе решение по конкретния случай.
4 Различни ли са правилата за временното прехвърляне (напр. ваканция, здравни грижи и др.) и трайното прехвърляне? В
подобен случай, моля, предоставете съответните формуляри за съгласие.

Ако родителите носят съвместно родителската отговорност, се прилагат същите правила независимо от
продължителността или причината за вземане на решение относно мястото на пребиваване на детето. До прекратяване
на съвместното упражняване на родителската отговорност или до предоставяне от съда на правото на единия родител да
решава например къде ще живее детето, двамата родители ще продължат да имат равни права при вземането на
решения относно временното или постоянното прехвърляне на детето в друга държава.
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна
мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от
компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат
каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държватачленка, отговорна за тази страница.
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