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Dajte blaho vášho dieťaťa
na prvé miesto.
Obaja rodičia sú pre dieťa dôležití...

→ Pokúste sa nájsť riešenie, ktoré je v najlepšom

S narastajúcim počtom ľudí, ktorí žijú v krajinách
Európskej únie, ale nie v krajine svojho pôvodu, vzniká
viac medzinárodných rodín. Sú to predovšetkým rodiny,
v ktorých jeden alebo viacerí členovia žijúci v krajine EÚ
nie sú jej štátnymi príslušníkmi.

záujme vášho dieťaťa. Ak je tento proces pre vás
samotných ťažký, môžete sa poradiť s odborným
sprostredkovateľom alebo právnikom, ktorý vám
pomôže dosiahnuť dohodu.

Ak ste medzinárodný pár, ktorý má dieťa, a práve
sa rozchádzate, budete sa musieť dohodnúť na
opatreniach ohľadom starostlivosti o vaše dieťa.
Deti môžu byť veľmi vážne zasiahnuté odlúčením
svojich rodičov, ale problémy je možné obmedziť, ak sa
obaja rodičia spoločne pričinia o to, aby svoj rozchod
zvládli citlivo. Opatrenia týkajúce sa starostlivosti a
blaha majú z dlhodobého hľadiska väčšiu šancu na
úspech, ak sa na nich dohodnú obaja rodičia.

Nájdite riešenie, ktoré je
v najlepšom záujme vášho
dieťaťa
V prípade cezhraničných situácií to nemusí byť
vždy ľahké, keďže si môžete želať vrátiť sa do
svojej domovskej krajiny aj s vaším dieťaťom.
Vy a váš/vaša partner(ka) budete potom musieť
prehodnotiť záležitosti týkajúce sa života vášho
dieťaťa, jeho vzdelávania, prázdnin, zdravia a
financií. Budete sa tiež musieť dohodnúť ohľadom
práva na návštevu, keďže vaše dieťa by malo z
princípu udržiavať pravidelný kontakt s oboma
rodičmi.

→ Nezabudnite, že vaše dieťa by malo mať osobný

vzťah a pravidelný kontakt s oboma rodičmi,
pokiaľ súd nerozhodne ináč.

→ Kde sa nevedia dohodnúť rodičia, zohrávajú

úlohu súdy. V cezhraničných situáciách stanovujú
pravidlá EÚ, ktorý súd má prerokovať daný prípad.
Ide zvyčajne o súd v krajine, v ktorej dieťa obvykle
žije.

→ Pravidlá EÚ umožňujú potvrdenie a vykonanie

súdnych rozhodnutí ohľadom starostlivosti a
práva na návštevu v rámci EÚ, aby mohol byť
ochránený vzťah medzi dieťaťom a oboma rodičmi.
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