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Oikeus

Aseta lapsesi hyvinvointi
etusijalle
Lapsesi tarvitsee molempia vanhempiaan...

→ Yritä

päästä neuvottelemalla ratkaisuun,
joka on lapsesi edun mukainen. Jos sopuun
pääseminen keskenänne tuntuu vaikealta, voitte
pyytää apua asiantuntevalta sovittelijalta tai
asianajajalta.

Yhä useammat ihmiset muuttavat kotimaastaan
asumaan toiseen Euroopan unionin maahan, ja
siksi myös kansainvälisiä perheitä syntyy yhä
enemmän. Nämä ovat suurelta osin jossakin EUmaassa asuvia perheitä, joiden jäsenistä yksi tai
useampi on jonkun toisen maan kansalainen.
Jos olette kansainvälinen pariskunta, joka on nyt
eroamassa ja jolla on lapsi, teidän on sovittava
lapsenne huoltajuusjärjestelyistä.

Vanhempien ero voi vaikuttaa lapsiin syvästi, mutta
ongelmia voidaan vähentää, jos vanhemmat pyrkivät
yhdessä hoitamaan eroprosessin hienovaraisesti.
Kun
molemmat
vanhemmat
osallistuvat
lapsen hyvinvoinnin ja hoidon järjestelyihin, ne
todennäköisemmin onnistuvat ja toimivat pitkällä
aikavälillä.

Etsi ratkaisu, joka on lapsesi
edun mukainen
→ Muista, että lapsellasi pitäisi olla henkilökohtainen

Rajat ylittävissä tapauksissa tämä ei aina ole
helppoa, sillä saatat haluta palata kotimaahasi
lapsesi kanssa. Sinun ja puolisosi on tällöin
neuvoteltava
lapsen
asumisjärjestelyistä,
koulunkäynnistä,
lomista,
terveydenhoidosta
ja raha-asioista. Teidän on myös sovittava
tapaamisoikeuksista, sillä lapsen on periaatteessa
voitava jatkossakin pitää säännöllisesti yhteyttä
molempiin vanhempiinsa.

suhde ja säännöllinen yhteys molempiin
vanhempiinsa, ellei oikeus määrää toisin.

→ Jos

vanhemmat eivät ole yksimielisiä,
tuomioistuin ratkaisee asian. Rajat ylittävissä
tapauksissa EU-säännöt määrittävät, missä
tuomioistuimessa asia käsitellään. Yleensä
tämä on sen maan tuomioistuin, jossa lapsi
pääasiallisesti asuu.

→ EU-säännöt

mahdollistavat huoltajuutta
ja tapaamisoikeuksia koskevien oikeuden
päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon
EU:n alueella ja suojaavat siten lapsen suhdetta
molempiin vanhempiinsa.
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