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Likumīga pārcelšanās uz ārzemēm ar bērniem
Spānija
1 Kādos apstākļos viens vecāks var likumīgi aizvest bērnu uz citu valsti bez otra vecāka piekrišanas?
Ja vecāku aizgādību nodrošina viens vecāks, aizgādība ir vecāku tiesības un pienākumi saistībā ar abu rīcībnespējīgajiem bērniem. Ja attiecības izirst, tas ir
pilnībā neatkarīgi no aizgādības un piekļuves tiesībām.
2 Kādos apstākļos bērna aizvešanai uz citu valsti ir nepieciešama otra vecāka piekrišana?
Ja aizgādības tiesības vecākiem ir kopīgas neatkarīgi no tā, kuram vecākam ir saskarsmes tiesības un kuram — aizgādības tiesības.
3 Kā bērnu var likumīgi aizvest uz citu valsti, ja otrs vecāks nepiekrīt bērna aizvešanai uz citu valsti gadījumos, kad šāda piekrišana ir nepieciešama?
Ja ir nepieciešama otra vecāka piekrišana, bet vecāki nevar vienoties un vecāks atsaka paust piekrišanu, tad tiesu iestādes lemj par atļauju aizvest bērnu.
4 Vai tos pašus noteikumus piemēro gan pagaidu aizvešanai (piemēram, atvaļinājuma, veselības aprūpes u.c. gadījumos), gan pastāvīgai aizvešanai?
Attiecīgā gadījumā, lūdzu, norādiet, kādā formā ir jāsniedz attiecīgās piekrišanas.
Īslaicīgas aizvešanas nosacījumi atšķiras no pastāvīgas aizvešanas nosacījumiem. Ja bērns jāaizved normālas veselības aprūpes, brīvdienu vai līdzīgu
iemeslu dēļ, tad vecāks, ar kuru bērns attiecīgajā brīdī ir kopā, pieņem lēmumu par to, vai vecākiem ir aizgādības vai saskarsmes tiesības, tajā pašā laikā
ievērojot saziņas laiku vai apmeklējuma laiku, kas bērnam ir jāpavada ar katru vecāku. Tikai svarīgiem lēmumiem par bērnu dzīvi, piemēram, par pastāvīgu
aizvešanu, ir jāsaņem atļauja no vecāku aizgādības tiesību turētājiem.
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Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās
izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas
Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar
autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

