Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Законно отвеждане на дете в друга държава - Малта
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?
Обстоятелствата се различават в зависимост от ситуацията, но най-често съгласието на другия родител не се изисква,
когато местопребиваването му не е известно. Член 56, параграф 5 от Гражданския кодекс предвижда, че съдът може да
лиши всеки родител от родителски права и следователно в този случай родителят, който е натоварен с полагането на
грижи и упражняването на родителските права спрямо детето, не е необходимо да иска съгласието на родителя, лишен от
права.
Родителят обаче винаги трябва да се увери, че има право да прехвърли детето в друга държава без съгласието на другия
родител, като поиска разрешение от компетентния съд, т.е. Гражданския съд (семейно отделение).
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
Съгласно разпоредбите на националното право родителят винаги се нуждае от съгласието на другия родител, за да
прехвърли детето, особено когато другият родител има право, което ще бъде нарушено при прехвърлянето на детето.
Такова може да бъде правото на лични отношения, както и правото на участие при вземането на решения по въпроси,
свързани с живота на детето (а това включва мястото, жизнената среда и културата, в които следва да бъде отгледано
детето). В тази ситуация родителят, който не дава съгласието си, може да се противопостави на прехвърлянето на много
основания, като например че такова прехвърляне би го лишило от лични отношения.
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 ?
Деца могат да бъдат прехвърляни в друга държава без съгласието на другия родител, ако това бъде разрешено от
компетентния съд.
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, същите правила се прилагат за временно прехвърляне. Съгласие на родителя може да бъде дадено по следния начин:

I, the undersigned, who is the parent of __________________________________________(име, фамилия, дата на раждане,
номер на лична карта на ненавършилото пълнолетие лице) authorise that my son/daughter (изберете приложимото) leaves
the Island of Malta for the purpose of _________________ _______________________________________ (причина за
напускане на острова) and that the such period shall be for an indefinite period/ for the duration of_______________(период от
време)(изберете приложимото).
_________________________________
Подпис, последван от име, фамилия и номер на лична карта на родителя
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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