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etusijalle.

→

Lapsesi tarvitsee molempia
vanhempiaan.
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Mitä ovat vanhempien
tekemät kansainväliset
lapsikaappaukset?
Yhä useammat ihmiset muuttavat kotimaastaan
asumaan toiseen Euroopan unionin maahan, ja
siksi myös kansainvälisiä perheitä syntyy yhä
enemmän. Nämä ovat suurelta osin jossakin EUmaassa asuvia perheitä, joiden jäsenistä yksi tai
useampi on jonkun toisen maan kansalainen.
Jos olette kansainvälinen pariskunta, joka on nyt
eroamassa ja jolla on lapsi, teidän on sovittava
lapsenne huoltajuusjärjestelyistä ja esimerkiksi
hänen asuinpaikastaan.

Miten estetään vanhempien
tekemät kansainväliset
lapsikaappaukset
Jos haluat viedä lapsesi toiseen EU-maahan
asumaan tai arvelet, että puolisosi aikoo
tehdä niin:
→ Neuvottele puolisosi kanssa ja yritä löytää
ratkaisu, joka on lapsesi edun mukainen.
→ Pyydä neuvoa perheasioihin erikoistuneelta
asianajajalta tai sovittelijalta.
→ Voit pyytää apua lapsen kannalta parhaan
ratkaisun löytämiseen myös Euroopan
parlamentin
sovittelijalta,
joka
hoitaa
kansainvälisiä
vanhempien
tekemiä
lapsikaappauksia.
→ Ota yhteys henkilötodistuksia tai passeja
myöntävään viranomaiseen, jotta lapselle ei
myönnettäisi uusia matkustusasiakirjoja.

Miten ratkaistaan vanhempien
tekemät kansainväliset
lapsikaappaukset
Jos puolisosi on vienyt lapsesi toiseen EUmaahan asumaan ilman suostumustasi tai
tuomioistuimen lupaa:
→ Kussakin EU-maassa on nimetty yleensä
oikeusministeriön alainen keskusviranomainen,
joka auttaa lapsen palauttamisessa. Pyydä
apua välittömästi.

Jos päätät palata kotimaahasi tai muuttaa
toiseen maahan lapsesi kanssa, sinun on etsittävä
ratkaisu, joka on lapsesi edun mukainen.
Periaatteessa vanhempien tulisi päättää lapsen
asuinpaikasta yhdessä. Jos viet lapsesi toiseen
maahan asumaan ilman toisen vanhemman
suostumusta tai tuomioistuimen lupaa, rikot
todennäköisesti lakia.

Jos sinä ja puolisosi ette pääse yksimielisyyteen,
asiasta päättää sen EU-maan tuomioistuin, jossa
lapsi pääasiallisesti asuu.

→ Voit myös pyytää neuvoa perheasioihin
erikoistuneelta asianajajalta tai sovittelijalta.
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