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Законно преместване/установяване в чужбина с деца
Словения
1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия
родител?
Родител може да прехвърли законно дете в друга държава без съгласието на другия родител, когато на другия родител са отнети родителските
права или той е недееспособен. Когато на единия родител са отнети родителските права или той е недееспособен, родителските права се
упражняват самостоятелно от другия родител (член 115 от Закона за брака и семейните отношения/ Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
За прехвърлянето на дете в друга държава винаги се изисква съгласието на другия родител, освен в случаите, когато родителските права се
упражняват самостоятелно от родителя.
Съгласно Закона за брака и семейните отношения родителските права се упражняват съвместно от майката и бащата (член 4, алинея 3).
Родителите упражняват родителските права по взаимно съгласие и с оглед на интересите на детето (член 113, алинея 1 от Закона за брака и
семейните отношения). В обхвата на упражняването на родителските права попада и решението за това в коя държава да живее детето.
Родители, които не живеят заедно и не носят съвместно отговорността за отглеждането и възпитанието на детето, решават по взаимно съгласие и
в съответствие с интересите на детето въпросите, които имат важно значение за развитието на детето (член 113, алинея 2 от Закона за брака и
семейните отношения). Тези въпроси включват и 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 ?
Когато родителите не могат да постигнат съгласие относно упражняването на родителските права, те получават съдействие от Центъра за
социална работа. Центърът за социална работа ги подпомага и когато родители, които не живеят заедно и не носят съвместно отговорността за
отглеждането и възпитанието на детето, не могат да се споразумеят по въпроси, които имат важно значение за развитието му.
Ако дори с помощта на Центъра за социална работа родителите не успеят да се споразумеят по въпроси, които имат важно значение за
развитието на детето, тези въпроси се решават по искане на единия или на двамата родители от окръжния съд в безспорно (охранително)
производство. Към молбата до съда се прилага уверение от компетентния Център за социална работа, че със съдействието на центъра
родителите са положили усилия да постигнат споразумение относно упражняването на родителските права. Съдът е длъжен да изиска
становището на Центъра за социална работа относно интересите на детето, преди да се произнесе с решение. Освен това съдът взема предвид
мнението на детето, ако то е изразено от самото дете или от лице, на което детето има доверие и което е избрано от него, при условие че детето
разбира значението и последиците.
Тези правила се съдържат в член 113 от Закона за брака и семейните отношения.
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.
Когато във връзка с временно прехвърляне на детето възникне въпрос, който има важно значение за неговото развитие, към временното
прехвърляне се прилагат същите правила, както по отношение на прехвърлянето за по-продължителен период от време.
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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 държвата-членка, отговорна за тази страница.

