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1 Za jakých okolností může jeden z rodičů zákonně přemístit dítě do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče?
Pokud rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost společně, může každý z nich vycestovat s dítětem bez výslovného souhlasu druhého rodiče.
Pokud rodičovskou odpovědnost vykonává pouze jeden z rodičů, souhlas – domnělý či výslovný – druhého rodiče není nutný.
2 Za jakých okolností je pro přemístění dítěte do jiného státu nezbytný souhlas druhého rodiče?
Přemístění za účelem prázdninového pobytu:
Nesouhlasí-li jeden z rodičů s tím, aby druhý rodič přemístil dítě do zahraničí, může podat námitku proti opuštění území na prefekturu, přičemž tato námitka
je platná po dobu 15 dnů, a/nebo se u soudu pro rodinné záležitosti domáhat zákazu opuštění území bez svolení obou rodičů (článek 373-2-6 občanského
zákoníku), který je platný až do doby, kdy dítě dosáhne plnoletosti, nebo do vydání nového rozhodnutí. Uložení zákazu vycestování z území bez svolení
obou rodičů brání tomu, aby dítě opustilo dotčené území. Rodiče mohou nicméně vyjádřit souhlas ad hoc, pokud jde o konkrétní případ vycestování dítěte,
samotného nebo s jedním z rodičů, učiněním prohlášení u soudní policie (obvykle 5 dnů před vycestováním). Pokud jeden z rodičů odmítne dát svolení,
druhý rodič se může domáhat u soudu zrušení zákazu týkajícího se opuštění území nebo svolení ad hoc umožňující dítěti opustit území.
Přemístění za účelem změny bydliště:
I v případě neexistence námitky proti opuštění území nebo zákazu opuštění území je nutný souhlas druhého rodiče, pokud je cílem přemístění dítěte do
jiného státu změna jeho bydliště.
Jestliže rodič nerespektoval neudělení souhlasu druhým rodičem, je možné podat žádost o navrácení dítěte založenou na protiprávnosti přemístění.
Je třeba uvést, že bez ohledu na povahu přemístění a s výjimkou specifických případů zákazu a námitky proti opuštění území se od rodiče, který s dítětem
opouští dané území, nevyžaduje, aby prokázal výslovný souhlas druhého rodiče, neboť se ve vztahu ke třetím osobám předpokládá, že tímto souhlasem
disponují.
3 Pokud druhý rodič nesouhlasí s přemístěním dítěte do jiného státu, třebaže je nutné, jak může být dítě do jiného státu zákonně přemístěno?
V případě, že rodič odmítne udělit souhlas s vycestováním v situaci, kdy existuje zákaz opuštění území bez svolení obou rodičů, je na rodiči, který usiluje o
přemístění dítěte, aby zahájil řízení u soudu, který může povolit, aby dítě dané území opustilo.
Stejně tak pokud přemístění dítěte ve skutečnosti představuje změnu bydliště, rodič, který si přeje se s dítětem přestěhovat, musí v případě odmítnutí
druhého rodiče zahájit řízení u soudu pro rodinné záležitosti v místě bydliště dítěte ještě předtím, než dojde k jakémukoli přemístění.
4 Vztahují se stejná pravidla na dočasné přemístění (např. o prázdninách, za účelem zdravotní péče atd.) a trvalé přemístění? Přiložte případně příslušné
formuláře pro vyjádření souhlasu.
Nejsou stanovena zvláštní pravidla v závislosti na důvodu či době trvání přemístění. Avšak v případě přemístění dítěte za účelem změny jeho bydliště může
mít neudělení souhlasu druhého rodiče za následek použití zvláštních řízení o navracení.
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