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Законно преместване/установяване в чужбина с деца
Унгария
1 При какви обстоятелства е допустимо правомерното прехвърляне на детето в друга държава от единия родител без съгласието на другия
родител?
А) По принцип родител може да прехвърли детето си в друга държава краткосрочно и без намерението да остава без да има съгласието на другия
родител. Това обхваща случаите, при които:
родителите упражняват съвместно родителската отговорност;
по силата на споразумение между родителите или на съдебно решение, родителската отговорност се упражнява от единия от родителите, но
правото на другия родител на съвместен живот с детето не е било ограничено или отнето от съда;
детето е прехвърлено в друга държава от родителя в рамките на правото му на лични отношения с детето и в периода, определен за пряк контакт
с детето, освен когато по силата на съдебно решение или решение на публичен орган по настойничество за целта се изисква съгласието на другия
родител.
Б) Родител може да прехвърли детето в друга държава, дори дългосрочно или с намерението да остане там, без съгласието на другия родител,
ако родителската отговорност на другия родител е била ограничена или отнета от съда.
В) В следните случаи попечителят или настойникът може също законно да прехвърли дете в друга държава без съгласието на родителя, при
условие че публичният орган по настойничество не е ограничил правото му да го направи:
краткосрочно и без намерението да остава, ако детето е настанено в приемно семейство;
ако детето е настанено при трето лице и по тази причина упражняването на родителската отговорност на родителя е било спряно.
2 При какви обстоятелства е необходимо съгласието на другия родител за прехвърлянето на детето в друга държава
А) Ако родител прехвърли детето в друга държава дългосрочно или с намерението да остане там е необходимо съгласието на другия родител.
Това обхваща случаите, при които:
родителите упражняват съвместно родителска отговорност;
по силата на споразумение между родителите или на съдебно решение, родителската отговорност се упражнява от единия от родителите, но
правото на другия родител на съвместен живот с детето не е било ограничено или отнето от съда;
Б) Ако детето е настанено в приемно семейство, попечителят или настойникът може да прехвърли детето в друга държава дългосрочно или с
намерението да остане там само със съгласието на родителя.
Отпътуването за друга държава с цел обучение, работа или друга подобна цел, може да се счита за дългосрочно.
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 другият родител не е дал съгласието си за прехвърляне на детето в друга държава, родителят може да поиска публичният орган по
настойничество да вземе решение по този въпрос. В такива случаи решение от публичния орган по настойничество, позволяващо прехвърлянето
на детето в друга държава, замества съгласието на другия родител.
Родител, който иска да се определи място на пребиваване на детето в друга държава, трябва да приложи към молбата си документи, доказващи,
че образованието, издръжката, грижата за детето и неговото обучение са осигурени в другата държава (по-специално оценка на жизнената среда,
издадена от чуждестранния орган, удостоверение за посещаемост в училище, удостоверение за доходите на родител, декларация за приемане).
По искане на родителя публичният орган по настойничество ще осигури получаването на оценката на жизнената среда. Ако родителят все още не
е постъпил на работа в другата държава, публичният орган по настойничество може да приеме декларация от родителя за очаквания от него или
нея доход, вместо удостоверение за доходите.
Докато се произнася по спора, публичният орган по настойничество обмисля дали при липсата на международен договор или реципрочност е
възможно да се приведе в сила решение на съда или решение на публичен орган по настойничество за уреждане на поддържането на преки
контакти между детето и родителя, които живеят разделени .
4 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 ?
Както е посочено в точка 1, ако пътуването в чужбина не е дългосрочно, родителят може да прехвърли детето в друга държава дори без
съгласието на другия родител. В такива случаи трябва да се спазват общите условия за пресичане на границата, за да може детето да пътува в
чужбина (например, детето трябва да има валиден паспорт).
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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.

