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Uzziniet vairāk par ES noteikumiem,
tai skaitā par bērna atgūšanas
procedūru šeit:

→ Bērna prettiesiska aizvešana, ko veic
viens no vecākiem, bērnam var būt
emocionāli traumējoša pieredze.
→ Lai jūsu bērna labklājība ir pirmajā
vietā.
→ Jūsu bērnam svarīgi ir abi vecāki.
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Kas ir vecāku veikta bērna
prettiesiska pārrobežu
aizvešana?
Pieaugot citās Eiropas Savienības valstīs
dzīvojošu cilvēku skaitam, veidojas aizvien vairāk
starptautisku ģimeņu. Tās it īpaši ir ģimenes, kuru
locekļi dzīvo kādā no ES valstīm un kurās viens
vai vairāki ģimenes locekļi nav šīs valsts pilsoņi.
Ja esat starptautisks pāris un jums ir bērns, bet
esat nolēmuši šķirties, jums jāvienojas par sava
bērna aizbildniecību, tai skaitā par vietu, kur
bērnam būtu jādzīvo.

Kā novērst vecāku veiktu bērna
prettiesisku pārrobežu aizvešanu
Ja vēlaties savu bērnu aizvest dzīvot uz citu
ES valsti vai uzskatāt, ka šādi plāni ir jūsu
partnerim:
→ Centieties kopā ar partneri rast bērna interesēm
atbilstīgāko risinājumu.
→ Lūdziet padomu specializētam
juristam vai mediatoram.

ģimenes

→ Lai rastu vislabāko risinājumu jūsu bērnam,
iespējams konsultēties ar Eiropas Parlamenta
mediatoru starptautiskas vecāku veiktas bērna
prettiesiskas aizvešanas jautājumos.
→ Sazinieties ar iestādi, kas izdod identifikācijas
kartes vai pases, lai novērstu jaunu ceļošanas
dokumentu izdošanu savam bērnam.

Kā risināt bērna prettiesiskas
pārrobežu aizvešanas
jautājumus
Ja jūsu partneris aizvedis bērnu dzīvošanai
citā ES valstī bez jūsu piekrišanas vai
pretrunā tiesas lēmumam:
→ Katrā ES valstī ir izraudzīta Centrālā iestāde,
parasti Tieslietu ministrijā, kas palīdz bērna
atgūšanā. Nevilcinieties lūgt padomu.

Ja esat nolēmis atgriezties savā dzimtajā valstī
vai pārcelties uz citu valsti kopā ar bērnu, jums
jāatrod bērna interesēm atbilstīgākais risinājums.
Bērna dzīvesvieta vecākiem būtu jānosaka kopīgi.
Ja jūs bērnu vedat sev līdzi dzīvot citā valstī bez
otra vecāka piekrišanas vai bez tiesas atļaujas,
jūs visticamāk pārkāpjat likumu.

→ Lūdziet padomu specializētam
juristam vai mediatoram.
Ja jūs un jūsu partneris nespējat vienoties, lēmumu
jālūdz pieņemt tās ES valsts tiesu iestādei, kurā
ikdienā dzīvo jūsu bērns.

ģimenes
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