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Justiție

Ce este răpirea transfrontalieră
a copilului de către un părinte?
Dat fiind numărul din ce în ce mai mare de
persoane care trăiesc în alte țări din Uniunea
Europeană decât cea natală, se creează mai multe
familii internaționale. Acestea sunt, în special,
familii care trăiesc într-o țară UE, și unul sau mai
mulți membri ai familiei nu sunt cetățeni ai țării
UE respective.
Dacă sunteți un cuplu internațional care are un
copil, iar acum vă separați, trebuie să conveniți
asupra condițiilor de încredințare pentru copilul
dumneavoastră, inclusiv locul unde va locui
copilul.

Cum se previne răpirea
transfrontalieră a copilului de
către un părinte
Dacă doriți să vă luați copilul să locuiți
într-o altă țară UE sau credeți că partenerul
ori partenera dumneavoastră intenționează
să procedeze astfel:
→ Încercați să negociați cu partenerul sau
partenera dumneavoastră o soluție care să fie
în avantajul copilului.
→ Cereți sfatul unui avocat specializat în dreptul
familiei sau al unui mediator.
→ De asemenea, vă puteți adresa mediatorului
Parlamentului European pentru răpirile
internaționale de copii de către unul dintre
părinți, pentru a vă ajuta să găsiți cea mai bună
soluție pentru copilul dumneavoastră.
→ Contactați autoritatea care emite cărți de
identitate sau pașapoarte pentru a împiedica
emiterea de noi documente de călătorie pentru
copilul dumneavoastră.

În cazul în care decideți să vă întoarceți în țara
dumneavoastră natală sau să vă mutați în
străinătate împreună cu copilul dumneavoastră,
trebuie să luați în considerare o soluție care să fie
în avantajul copilului.
În principiu, părinții trebuie să stabilească
împreună unde va locui copilul. Dacă vă
luați copilul să locuiți într-o altă țară fără
consimțământul celuilalt părinte sau fără a avea
acordul instanțelor judecătorești, veți încălca cel
mai probabil legea.

Cum se rezolvă răpirea
transfrontalieră a copilului de
către un părinte
Dacă
partenerul
sau
partenera
dumneavoastră v-a luat copilul să locuiască
într-o altă țară UE fără consimțământul
dumneavoastră sau contrar unei hotărâri
judecătorești:
→ În fiecare țară UE există o autoritate centrală,
de obicei în cadrul Ministerului Justiției, care
să vă ajute să vă recuperați copilul. Cereți-i
ajutorul fără întârziere.

Dacă dumneavoastră și partenerul sau partenera
dumneavoastră nu puteți ajunge la un acord,
trebuie să se solicite decizia unei instanțe din țara
UE în care copilul locuiește în mod obișnuit.

→ De asemenea, puteți cere sfatul unui avocat
specializat în dreptul familiei sau al unui
mediator.
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