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Starševska ugrabitev otrok je
dejanje, ki je za otroka čustveno
pretresljivo.

→

Naj vam bo dobrobit otroka na
prvem mestu.
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Vašemu otroku sta pomembna
oba starša.
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Kaj so čezmejne starševske
ugrabitve otrok?
Ker čedalje večje število ljudi živi v državah
Evropske unije, ki niso njihove matične države,
nastaja vse več etnično mešanih družin. To so
predvsem tiste družine, ki živijo v državi EU, ki ni
matična država enega ali več družinskih članov.
Če sta etnično mešan par z otrokom in se zdaj
ločujeta, se bosta morala dogovoriti o skrbništvu
za vajinega otroka, torej med drugim tudi o tem,
kje naj bi otrok živel.

Kako preprečiti čezmejne
starševske ugrabitve otrok
Če želite odpeljati svojega otroka v drugo
državo EU ali če mislite, da to namerava
vaš/-a partner/-ka
→ S partnerjem/-ko se poskusita dogovoriti o
rešitvi, ki bo v korist vajinemu otroku.
→ Za nasvet zaprosite odvetnika, specializiranega
za družinsko pravo, ali mediatorja.
→ Za pomoč pri iskanju najboljše rešitve za
svojega otroka lahko zaprosite tudi mediatorja
Evropskega parlamenta za mednarodne
starševske ugrabitve otrok.
→ Obrnite se na organ, ki izdaja osebne izkaznice
ali potne liste, da bi preprečili izdajo novih
potnih listin za vašega otroka.

Če je vaš partner/-ka brez vašega soglasja
ali v nasprotju z odločitvijo sodišča
odpeljal/-a otroka v drugo državo EU
→ Vsaka država EU ima imenovan centralni organ,
običajno je to pri Ministrstvu za pravosodje, ki
vam pomaga, da vrnete otroka. Nemudoma
zaprosite za pomoč.

Če se odločite za vrnitev v domovino ali selitev v
tujino z otrokom, morate premisliti o rešitvi, ki bo
v korist vašemu otroku.
Načeloma bi se morala starša skupaj dogovoriti,
kje naj bi njun otrok živel. Če otroka odpeljete v
drugo državo brez soglasja drugega starša ali
dovoljenja sodišča, boste verjetno prekršili zakon.

Kako reševati čezmejne
starševske ugrabitve otrok

→ Za nasvet lahko zaprosite tudi odvetnika,
specializiranega za družinsko pravo, ali
mediatorja.
Če se s partnerjem/-ko ne moreta dogovoriti, je
treba za odločitev zaprositi sodišče v državi EU, v
kateri ima vaš otrok običajno prebivališče.
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