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Поставете
благосъстоянието на
детето си на първо място
И двамата родители са важни за
детето ви...

→ Опитайте се да договорите решение, което
е винтерес на детето ви. Ако ви е трудно да
направите това сами, можете да се посъветвате
с медиатор експерт или адвокат, който да ви
помогне да постигнете споразумение.

В резултат на нарастващия брой хора, които живеят
в държави от Европейския съюз, различни от родната
им, се сформират повече семейства с различна
националност. Това са предимно семейства, чиито
членове живеят в държава от ЕС, на която един или
повече от членовете на семейството не са граждани.
Ако сте двойка с различна националност, имате дете
и сте в процес на раздяла, ще трябва да постигнете
споразумение относно родителските права върху
детето.

Децата могат да бъдат сериозно засегнати от раздялата
на родителите си, но проблемите могат да бъдат
смекчени, ако и двамата родители работят съвместно
за деликатното протичане на раздялата. Споразумение
относно грижите за детето и неговото благосъстояние,
поето и от двамата родители, е по-вероятно да има
успех и да действа в дългосрочен план.

Намерете решение, което е
в интерес на детето ви.
→ Не забравяйте, че детето ви трябва да има
лични отношения и редовен контакт с двамата
родители, освен ако съдът не постанови другояче.

В трансграничните случаи това не винаги е

лесно, тъй като е възможно да желаете да се върнете
заедно с детето в родната си държава. В такъв
случай вие и партньорът ви е нужно да вземете
предвид условията на живот на детето си, неговото
образование, ваканции, здраве и финанси. Също така
трябва да постигнете съгласие относно правата на
посещение, тъй като детето ви по принцип трябва да
поддържа редовен контакт и с двамата родители.

→ В случаите, в които родителите не могат
да постигнат съгласие, роля играе съдът.
В трансграничните случаи правилата на ЕС
определят кой съд е компетентен да разгледа
случая. Това обикновено е съдът в държавата,
където детето ви обичайно местопребивава.
→ Правилата на ЕС позволяват признаването
и налагането на съдебни решения относно
родителски права и права на посещение в рамките
на ЕС с цел предпазване на отношенията между
детето и двамата родители.
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