Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Законно отвеждане на дете в друга държава - Ирландия
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?
Това е възможно, когато другият родител няма родителски права по отношение на детето и няма съдебни разпореждания,
налагащи забрана за прехвърляне на детето без съгласието на другия родител.
То е възможно и когато преди извеждането на детето извън юрисдикцията на съответната държава няма подадена молба
пред нейните съдилища за предоставяне на родителски права, попечителство или право на достъп.
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
Когато другият родител има родителски права по отношение на детето;
и/или
когато прехвърлянето на детето засяга упражняването на правата, произтичащи от настойничеството, и/или правата на
достъп;
и/или
когато в съдебно разпореждане е посочено изрично, че за прехвърлянето на детето в друга държава е необходимо
предварителното съгласие на другия родител или на друго конкретно посочено лице.
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 ?
Възможно е да се подаде молба до съда с искане той да разреши правомерното прехвърляне на детето.
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.
Да.

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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