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Naj vam bo dobrobit otroka
na prvem mestu.

Več o predpisih EU o skrbništvu nad
otrokom ali pravicah do obiskov najdete
na spletni strani

Vašemu otroku sta
pomembna oba starša.
Ločitev etnično mešane
družine
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Naj vam bo dobrobit otroka
na prvem mestu
Vašemu otroku sta pomembna oba
starša ...

→ Poskusite se dogovoriti o rešitvi, ki je v korist

vašemu otroku. Če tega ne morete storiti sami,
se lahko obrnete na specializiranega mediatorja
ali odvetnika, ki vam bo pomagal doseči dogovor.

Ker čedalje večje število ljudi živi v državah
Evropske unije, ki niso njihove matične države, se
ustvarja vse več etnično mešanih družin. To so
predvsem tiste družine, katerih člani živijo v državi
EU, ki ni matična država enega ali več družinskih
članov.
Če sta etnično mešan par z otrokom in se zdaj
ločujeta, se bosta morala dogovoriti o skrbništvu
za vajinega otroka.

Ločitev staršev lahko močno prizadene otroka,
vendar se težave lahko ublažijo, če oba starša
sodelujeta pri tem, da bi ločitev potekala čim manj
stresno. Dogovori o skrbi in dobrobiti, ki jih sprejmeta
oba starša, bodo imeli več možnosti za uspeh in
bodo delovali dolgoročno.

Poiščite rešitev, ki je v korist
vašemu otroku
→ Ne pozabite, vaš otrok bi moral imeti osebne

odnose in redne stike z obema staršema, razen
če sodišče odloči drugače.
V okoliščinah, ki vključujejo čezmejni vidik, to ne
bo vedno enostavno, saj se boste mogoče želeli z
otrokom vrniti v domovino. V tem primeru bosta
morala s partnerjem/-ko natančno premisliti o
tem, kako bosta uredila otrokovo življenje, šolanje,
počitnice, zdravstveno varstvo in ﬁnance. Dogovoriti
se bosta morala tudi o pravicah do obiskov, saj bi
vajin otrok načeloma moral ohraniti redne stike z
obema staršema.

→ Kadar se starša ne moreta dogovoriti, je na

potezi sodišče. V okoliščinah, ki vključujejo
čezmejni vidik, predpisi EU določajo, katero
sodišče je pristojno za obravnavanje primera.
Običajno je to sodišče v državi, v kateri ima vaš
otrok običajno prebivališče.
→ Predpisi

EU omogočajo priznavanje in
izvrševanje odločitev sodišča v zvezi s
skrbništvom in pravicami do obiskov v EU, da
bi se zaščitili odnosi med otrokom in obema
staršema.

