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dieťa emocionálne vyčerpávajúci.
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Čo je cezhraničný rodičovský
únos dieťaťa?
S narastajúcim počtom ľudí, ktorí žijú v krajinách
Európskej únie, ale nie v krajine svojho pôvodu, vzniká
viac medzinárodných rodín. Sú to predovšetkým
rodiny, v ktorých jeden alebo viacerí členovia žijúci v
krajine EÚ nie sú jej štátnymi príslušníkmi.
Ak ste medzinárodný pár, ktorý má dieťa, a práve
sa rozchádzate, budete sa musieť dohodnúť na
opatreniach ohľadom starostlivosti o vaše dieťa
vrátane miesta, kde by dieťa malo žiť.

Ako zabrániť cezhraničnému
rodičovskému únosu dieťaťa
Ak chcete zobrať svoje dieťa, aby žilo v
inej krajine EÚ alebo ak si myslíte, že má
v úmysle tak urobiť váš partner/vaša
partnerka:
→ Pokúste sa so svojím partnerom/svojou
partnerkou nájsť riešenie, ktoré je v najlepšom
záujme vášho dieťaťa.
→ Požiadajte odborníka na rodinné právo alebo
odborného sprostredkovateľa o radu.
→ Takisto sa môžete obrátiť na Sprostredkovateľa
pre medzinárodný rodičovský únos dieťaťa
pôsobiaceho v Európskom parlamente, aby
vám pomohol nájsť najlepšie riešenie pre vaše
dieťa.
→ Kontaktujte úrad zodpovedný za vydávanie
občianskych preukazov alebo pasov, aby
zabránil vydaniu nových cestovných dokladov
pre vaše dieťa.

Ak váš partner/vaša partnerka zobral(a)
vaše dieťa bez vášho súhlasu alebo v
rozpore s rozhodnutím súdu, aby žilo v inej
krajine EÚ:
→ V každej krajine EÚ sa nachádza určený
ústredný orgán, väčšinou na Ministerstve
spravodlivosti, ktorý pomáha priniesť dieťa
späť. Bezodkladne požiadajte o pomoc.

V prípade, že sa rozhodnete vrátiť sa do svojej
domovskej krajiny alebo sa presťahovať do zahraničia
so svojím dieťaťom, musíte uvažovať o riešení, ktoré
je v najlepšom záujme vášho dieťaťa.
Rodičia by mali z princípu rozhodnúť spoločne, kde
by dieťa malo žiť. Ak zoberiete svoje dieťa, aby žilo v
inej krajine, a urobíte tak bez súhlasu druhého rodiča
alebo povolenia súdu, pravdepodobne porušíte zákon.

Ako vyriešiť cezhraničný
rodičovský únos dieťaťa

→ Môžete tiež požiadať o radu odborného
sprostredkovateľa alebo odborníka na rodinné
právo.
Ak sa vy alebo váš partner/vaša partnerka neviete
dohodnúť, mal by byť súd v krajine EÚ, v ktorej
vaše dieťa obvykle žije, požiadaný, aby vo veci
rozhodol.
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