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Законно преместване/установяване в чужбина с деца
Финландия
1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия
родител?
Упражняването на родителските права и вземането на решения, свързани с детето, се уреждат от Закона за упражняване на родителски права
върху децата и правото на лични отношения (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta) (361/1983).
Ако родителските права се упражняват само от единия родител, той взема решения по въпросите, свързани с детето, включително за това къде да
живее детето, и следователно по принцип може да отведе детето в друга държава без съгласието на другия родител.
Ако родителите упражняват съвместно родителските права, те са съвместно отговорни за изпълнението на задълженията, които са присъщи за
отглеждането на детето и вземат съвместно отнасящите се до детето решения.
Ако родителите упражняват съвместно родителските права, съдът може да се произнесе относно разпределянето на отговорностите между тях. С
други думи, той може да предостави правото за вземане на решения по определени въпроси само на единия родител. В решението относно
упражняването на родителски права съдът може да разпореди, че единият от родителите може сам да решава къде да живее детето.
Ако в решението си съдът е постановил, че само единият от носителите на родителската отговорност може да упражнява правото да решава къде
да живее детето, съответното лице може да отведе детето в друга държава без съгласието на другия родител.
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
Ако родителите упражняват съвместно родителските права върху детето, по принцип нито единият от тях не може да отведе детето в друга
държава без съгласието на другия родител.
Моля, вж. също така отговора на предишния въпрос.
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 единият родител не е съгласен детето да бъде отведено в друга държава, въпросът може да бъде отнесен за решаване пред съда.
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.
Във Финландия няма специални правила относно временното прехвърляне, например за ваканции, и няма формуляри, които да се използват за
даване на съгласие.
В решение на съда относно правото на лични отношения с детето могат да се съдържат разпоредби за това дали в рамките на такива лични
отношения родителят може да пътува с детето в чужбина.
Последна актуализация: 23/05/2019
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.

