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Helyezze előtérbe gyermeke
jólétét.
Gyermeke számára mindkét szülő fontos...

→ Próbáljanak meg olyan egyezségre jutni,

mely a gyermek érdekeit szolgálja. Ha ezt
nehezére esik egyedül véghezvinni, kérjen meg
egy szakértő mediátort vagy ügyvédet, hogy
segítsen tető alá hozni a megállapodást.

Egyre több ember él hazájától különböző uniós
országban, ami azt is jelenti, hogy egyre több
nemzetközi család jön létre. Azokat a családokat
nevezzük így, amelyeknek egy vagy akár több tagja
nem annak az uniós országnak az állampolgára,
ahol él.
Ha az Ön külföldivel kötött házassága vagy
párkapcsolata felbomlik, és van közös gyermekük,
meg kell állapodniuk az elhelyezés kérdéseiről.

A gyermekeket komolyan megviselheti a válás, de
a szülők higgadt együttműködése a helyzet súlyát
enyhítheti. Gyakrabban vezet hosszú távú sikerhez,
ha mindkét szülő közreműködik a gyermek ellátását
és jólétét célzó megoldások kialakításában.

Keressen olyan megoldást,
mely a gyermek érdekeit
szolgálja.
→ Ne feledje, fontos, hogy gyermeke közeli viszonyt

Amikor határok állnak kettejük között, ez nem
mindig könnyű, hiszen Ön dönthet úgy, hogy
visszatér gyermekével hazájába. Ebben az esetben
Önnek és partnerének át kell gondolnia a gyermek
lakhatását, iskoláztatását, nyaralását, és az
egészségügyi- és pénzügyi kérdéseket. Ezen felül
meg kell egyezniük a látogatási jogokban is, hiszen
a gyermeknek alapvető érdeke, hogy mindkét
szülővel rendszeres kapcsolatban álljon.

ápoljon és rendszeres kapcsolatot tartson
mindkét szülőjével, hacsak erről bírósági végzés
másként nem rendelkezik.

→ Ha a szülők nem tudnak megegyezni, a bíróság

lép közbe. A határokon átnyúló ügyek esetében
az EU szabályai határozzák meg, melyik az
illetékes bíróság. Általában abban az országban
kell lefolytatni a tárgyalást, ahol a gyermek
életvitelszerűen lakik.

→ Az EU szabályai a gyermek és szülei közti

kapcsolat védelme érdekében lehetővé teszik,
hogy a gyermekelhelyezési és -látogatási
ügyekben hozott bírósági döntéseknek az EU
egész területén érvényt lehessen szerezni.
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