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→

Отвличането на дете от родител
е емоционално натоварващо за
детето.

→

Поставете благосъстоянието на
детето си на първо място.

→

И двамата родители са важни за
детето ви.
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Какво е трансгранично отвличане
на дете от родител?
В резултат на нарастващия брой хора, които живеят в
държави от Европейския съюз, различни от родната
им, се сформират повече семейства с различна
националност. Това са предимно семейства, които
живеят в държава от ЕС, на която един или повече
от членовете на семейството не са граждани.
Ако сте двойка с различна националност, имате дете
и сте в процес на раздяла, ще трябва да постигнете
споразумение относно родителските права върху
детето, включително мястото, където то ще живее.

Как се предотвратява
трансграничното отвличане на дете
от родител
Ако искате да заведете детето си
да живее в друга държава от ЕС или
мислите, че партньорът ви възнамерява
да направи това:
→ Опитайте се да договорите решение с партньора
си, което е в интерес на детето ви.

→ Поискайте съвет от специализиращ в семейно
право адвокат или медиатор.

→ Можете също да се обърнете към медиатора
на Европейския парламент по проблемите на
международното отвличане на деца от родител да
ви помогне да намерите най-правилното решение
за детето си.

→ Свържете се с властите, които издават лични карти
или паспорти, за да предотвратите издаването на
нови документи за пътуване на детето си.

Как се намира решение при
трансгранично отвличане на дете
от родител
Ако вашият партньор е завел детето
ви да живее в друга държава от ЕС без
ваше съгласие или в разрез със съдебно
решение:

В случай че решите да се върнете в родната си
държава или да се преместите зад граница с
детето си, трябва да помислите за решение, което е
в интерес на детето.
По принцип родителите трябва заедно да определят
къде трябва да живее детето. Ако заведете детето
да живее в друга държава без съгласието на другия
родител или без съдебно разрешение, вероятно ще
нарушите закона.

→ Всяка държава от ЕС разполага с централен

орган, обикновено към Министерството на
правосъдието, който ще ви помогне да върнете
детето си. Поискайте помощ незабавно.

→ Можете също да поискате съвет от специализиращ
Ако вие и партньорът ви не можете да постигнете
съгласие, тогава трябва да се произнесе съд в
държавата от ЕС, където вашето дете обичайно
местопребивава.

в семейно право адвокат или медиатор.

