
ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
СЪЮЗ e пространство, в което 
мобилността на хората в и извън съюза е 
предпоставка личните и семейните им ситуации да 
придобиват „международен елемент“. 

В ситуации с международен елемент защитата 
на личните и семейните права на хората може да 
се окаже трудна задача, която да поставя много 
въпроси, като например:

• кой е компетентният съд, който да постанови 
решение за развод 

• постановеното в една държава-членка решение 
за родителски права, признава ли се в друга 
държава-членка 

• признава ли се удостоверение за брак, издадено 
в една държава-членка, от всички останали 
държави-членки и т.н.

ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПЛАТФОРМА за достъп до лични 
и семейни права цели да помогне при намирането на 
отговори на поставените въпроси.

ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПЛАТФОРМА за достъп до 
лични и семейни права представлява електронна 
страница (уебсайт), в който всеки може да получи 
актуална информация относно организациите на 
територията на Европейския съюз, тематичните 
области за подкрепа и интервенция от тяхна 
страна, както и видовете услуги, които те 
предоставят.
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РОДИТЕЛСКА 
ОТГОВОРНОСТ
• според правото на Европейския съюз родителска 

отговорност означава всички права и задължения, 
отнасящи се до личността или до имуществото 
на детето, които са предоставени на физическо 
или юридическо лице по силата на закон, съдебно 
решение или по силата на споразумение. 
Родителската отговорност включва правото 
на упражняване на родителски права (правата и 
задълженията за полагане на грижа за личността 
на детето и по-специално на правото да се 
определи мястото на пребиваване на детето) 
и правото на лични отношения с детето 
(правото да се води детето на място различно 
от неговото обичайно местопребиваване за 
ограничен период от време). Родителската 
отговорност може да се упражнява еднолично 
от единия родител или съвместно от двамата 
родители, който въпрос се урежда от семейното 
право на всяка държава-членка.

РАЗДЯЛА И РАЗВОД
• раздялата или разводът между двама души се 

урежда от правото на съответната държава-
членка при наличието на определени условия. 
Правото на Европейския съюз обаче урежда 
въпросите, свързани с компетентността 
на съдилищата, които могат да разглеждат 
производствата за раздяла или развод, както и 
признаването и изпълнението на съдебни решения 
за раздяла или развод, когато има международен 
елемент.   

БРАК, СЪЮЗ ИЛИ 
ПАРТНЬОРСТВО
• съществуват различни модели, които могат 

да регулират една стабилна връзка между 
двама души, каквито са гражданският брак, 
гражданският съюз, де факто съюзът или 
регистрираното партньорство. Правата и 
задълженията, които произтичат от тези 
модели, се уреждат от семейното право на всяка 
държава-членка на Европейския съюз. 

НАСИЛСТВЕН БРАК   

• това е брак, сключен без съгласие, с което 
се нарушава правото на всеки да вземе 
самостоятелно решение дали да сключи или да не 
сключи брак.

ФИКТИВЕН БРАК
• това е брак, който е сключен без намерение да се 

създаде реална брачна връзка, а с цел получаване 
на гражданство или местоживеене в определена 
държава в Европейския съюз, финансова изгода или 
с друга цел (т.нар. брак по сметка). Фиктивният 
брак много често прикрива отношения на насилие, 
експлоатация или трафик на хора. 

МЕЖДУНАРОДНО 
ОТВЛИЧАНЕ НА ДЕТЕ  
• това е незаконно прехвърляне или задържане 

на дете през граници. Прехвърлянето или 
задържането е незаконно, когато:

1.  е извършено в нарушение на правото на 
упражняване на родителските права, което 
право се упражнява еднолично или съвместно 
съгласно законите на държавата, в която 
детето е имало обичайно местопребиваване

2.  по време на прехвърлянето или задържането 
това право е било ефективно упражнявано или 
би било ефективно упражнявано, ако не е било 
извършено прехвърлянето или задържането на 
детето. 

МЕЖДУНАРОДНА 
СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ
• процес, в който безпристрастно трето лице, 

наречено медиатор, предоставя възможност 
и подпомага родителите да вземат взаимно 
изгодно решение, чрез комуникация помежду им, 
как да продължат да бъдат родзители на децата 
си след развода или раздялата помежду им.
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