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Justiție

Gândiți-vă în primul rând la
binele copilului
Ambii părinți sunt importanți pentru
copilul dumneavoastră...

→ Încercați să negociați o soluție care să fie în

avantajul copilului. Dacă vă este dificil să faceți
acest lucru pe cont propriu, vă puteți consulta cu
un mediator sau un avocat specializat, care să
vă ajute să ajungeți la un acord.

Dat fiind numărul din ce în ce mai mare de persoane
care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană
decât cea natală, se creează mai multe familii
internaționale. Acestea sunt, în special, familii ai
căror membri trăiesc într-o țară UE, și unul sau mai
mulți membri nu sunt cetățeni ai țării UE respective.
Dacă sunteți un cuplu internațional care are un
copil, iar acum vă separați, trebuie să conveniți
asupra condițiilor de încredințare pentru copilul
dumneavoastră.

Copiii pot fi afectați negativ de separarea părinților
lor, dar problemele pot fi reduse dacă ambii
părinți cooperează pentru a gestiona în mod atent
despărțirea. Este mult mai probabil ca respectivele
condiții privind îngrijirea și bunăstarea copilului,
stabilite de ambii părinți să aibă succes și să
funcționeze pe termen lung.

Găsiți o soluție care să
fie în avantajul copilului
dumneavoastră
→ Rețineți: copilul dumneavoastră trebuie să aibă o

În situații transfrontaliere, acest lucru nu este
întotdeauna ușor de realizat, întrucât este posibil
să doriți să vă întoarceți în țara natală împreună
cu copilul dumneavoastră. Dumneavoastră și
partenerul sau partenera dumneavoastră trebuie
astfel să regândiți condițiile de locuit ale copilului,
școlarizarea, vacanțele, aspectele medicale și
cele financiare. De asemenea, trebuie să conveniți
asupra drepturilor de vizită, întrucât, în principiu,
copilul dumneavoastră trebuie să aibă contacte
regulate cu ambii părinți.

relație apropiată și contacte regulate cu ambii
părinți, cu excepția cazului când o instanță decide
contrariul.

→ Atunci când părinții nu pot ajunge la un

acord, pot interveni instanțele. În situații
transfrontaliere, regulile UE stabilesc ce instanță
este abilitată să vă preia cazul. De obicei, aceasta
este instanța din țara în care copilul locuiește în
mod obișnuit.

→ Regulile UE permit recunoașterea și punerea

în aplicare a hotărârilor judecătorești cu privire
la încredințare și drepturile de vizită în cadrul UE,
astfel încât relația dintre copil și ambii părinți să
fie protejată.
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