Европейска съдебна мрежа
(по граждански и търговски дела)

Законно отвеждане на дете в друга държава - Португалия
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница
е била наскоро променена.
Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици

вече са преведени.

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?
Решенията по въпроси от особено значение се вземат и от двамата родители (членове 1901, 1902, 1911 и 1912 от
Гражданския кодекс).
В случай че родителите се разделят (развод или раздяла), и двамата продължават да носят отговорност по въпросите от
особено значение (член 1906, алинея 1 от Гражданския кодекс), освен ако съдът реши с мотивирано решение, че
отговорността следва да се упражнява само от единия родител, или когато се счита, че съвместното упражняване на
отговорността не е в интерес на детето (член 1906, алинея 2 от Гражданския кодекс).
Няма специално определение за това какво се разбира под „въпроси от особено значение“. Те се отнасят до ограничена
група аспекти от живота на детето или до сериозни и необичайни екзистенциални въпроси, свързани с основните права на
детето.
Местопребиваването или изборът на това къде да бъде съсредоточен животът на детето, с други думи изборът на това
къде да живее то, е въпрос от особено значение, който се решава от двамата родители, а в случай на разногласие между
родителите мястото на пребиваване на детето се определя от съда (член 1906, алинея 5 от Гражданския кодекс).
Поради тази причина един родител може правомерно да прехвърли дете в друга държава без съгласието на другия
родител само когато той или тя носи изключителна родителска отговорност или мястото на пребиваване на детето е било
определено или променено от съда, с което е разрешено прехвърлянето в друга държава.
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
Според прилаганото понастоящем общо правило по член 1906, алинея 1 от Гражданския кодекс съгласие се изисква
винаги когато родителската отговорност се упражнява съвместно от двамата родители.

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 и двамата родители упражняват родителска отговорност и единият от тях не е съгласен с прехвърлянето на дете в
друга държава, прехвърлянето може да се осъществи само чрез съдебно решение (член 1906, алинея 5 от Гражданския
кодекс).
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.
В правната теория и съдебната практика временното прехвърляне за ваканция или почивка не се разглежда като въпрос
от особено значение, щом прехвърлянето не изисква промяна на мястото, където е съсредоточен животът на детето.
Изключенията включват прехвърляне в държави, в които има въоръжен конфликт, държави, в които има особена
опасност, или държави, засегнати от пандемии, и следователно поставящи в риск здравето и безопасността на детето.
Временното прехвърляне за здравни грижи обаче следва да се разглежда като въпрос от особено значение, изискващ
съгласието и на двамата родители, в зависимост от съответните здравни грижи и последиците за основните права на
детето в резултат на такива грижи, тъй като това може да е свързано със сериозно медицинско лечение (химиотерапия,
експериментални терапии) или с необходимост детето да се придружава, защото то не разбира езика, използван от
медицинския персонал, или ако за медицинския персонал е трудно или невъзможно да получи точна информация за
симптомите от детето, поради което се изисква превод.
Формуляри
Службата за чужденци и гранична дейност (SEF) разполага с образци на формуляри за прехвърляне на малолетни или
непълнолетни деца. Те могат да бъдат намерени на следните адреси:
https://www.sef.pt/pt/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=73
Формуляр за извеждане извън страната на малолетно или непълнолетно лице с португалско гражданство:
https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%
20NACIONAL.doc
Формуляр за извеждане извън страната на малолетно или непълнолетно лице с чуждо гражданство:
https://www.sef.pt/pt/Documents/AUTORIZACAO%20DE%20SAIDA%20DE%20MENORES%20DE%20TERRITORIO%
20NACIONAL.doc
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.
Последна актуализация: 24/07/2019

