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Законно преместване/установяване в чужбина с деца
Белгия
1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия
родител?
По силата на белгийското законодателство правото на промяна на мястото на пребиваване на непълнолетно лице е част от родителските права.
От това следва, че само лицето(лицата), което(които) упражнява(т) родителските права по отношение на детето, е(са) упълномощено
(упълномощени) да променя(т) мястото му на пребиваване.
По принцип, независимо от статута на родителите и от това дали живеят заедно или не, те упражняват съвместно родителските права в интерес
на детето (вж. членове 373 и 374 от Гражданския процесуален кодекс).
При хипотеза за раздяла на родителите обаче е възможно да се поиска по съдебен път изключение от принципа на съвместно упражняване на
родителските права. В такъв случай упражняването на родителските права, поверено на един от родителите с решение на съда, се счита за
изключително. Поверяването на изключителни родителски права на единия родител може да доведе до това родителят, който ги упражнява, да
получи всички прерогативи в това отношение, включително правото да избира мястото на пребиваване на детето; следователно детето може да
бъде отведено в друга държава без съгласието на другия родител. При тази хипотеза на родителя, който е лишен от съвместно упражняване на
родителските права, може все пак да се предостави право на лични отношения. Освен това съдът може да постави условия за упражняването на
изключителните родителски прав чрез въвеждане на изключения, изискващи съгласието на другия родител при вземането на някои свързани с
детето решения. Изборът на място на пребиваване на детето може да бъде едно от тези решения, които трябва да се вземат съвместно в режим
на упражняване на изключителни родителски права от единия от двамата родители.
Освен това следва да се отбележи, че в случай че детето е обект на решение за закрила, което предполага промяна в реда и условията за
упражняване на родителските права, това решение има предимство. Така може да се окаже, че нито един от родителите няма право да отведе
детето в друга държава.
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
Когато родителските права се упражняват съвместно от двамата родители, промяната на мястото на пребиваване на общото им дете изисква
съгласието и на двамата родители.
Когато родителските права се упражняват само от единия родител, но е въведено изключение по отношение на някои решения, например избора
на место на пребиваване на детето, се изисква съгласието на другия родител. По отношение на трети добросъвестни лица обаче съществува
презумпция за родителско съгласие.
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 носителите на родителските права не могат да постигнат съгласие относно мястото на пребиваване на общото им дете, решението дали да
се разреши преместването на детето в друга държава или не се взема от съответния компетентния съд по местопребиваване.
Компетентният съд може да бъде сезиран a priori от родител, упражняващ съвместно родителските права във връзка с вземането на решение, за
което не е дал одобрение. Родител, упражняващ съвместно родителските права може да подаде иск и a posteriori , за да оспори вече взето от
другия родител решение.
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 родителските права са поверени на единия родител, само родителят, на когото са поверени родителските права, може временно да отведе
детето в друга държава с цел почивка.
Родителят, който не упражнява родителските права по отношение на детето, но има право на лични отношения с него, може да го заведе в
чужбина само с предварителното писмено съгласие на притежателя на родителските права или с изричното разрешение от компетентния съд.
Когато родителските права се упражняват съвместно и няма решение, което да урежда въпроса за отглеждането и възпитанието на детето, всеки
родител има право да пътува с него в чужбина. Мястото на пребиваване на последното обаче не може да бъде променяно.
И накрая, когато режимът на отглеждане и възпитание на детето се урежда със съдебно решение, всеки родител има право да пътува с детето
само в периода, когато детето е при него, освен ако няма изрична съдебна забрана за това.
В последните два случая обаче може да е подходящо родителят, който пътува с детето, да се снабди с разрешение за пътуване, подписано от
другия родител, за да се избегнат каквито и да е проблеми.
Последна актуализация: 10/01/2018
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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.

