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Stawiaj dobro swojego dziecka
na pierwszym miejscu
→ Spróbuj wynegocjować rozwiązanie, które leży

Dla twojego dziecka ważni są oboje
rodzice...

w najlepszym interesie waszego dziecka. Jeśli
okaże się, że sami sobie nie możecie poradzić,
możesz skonsultować się z wykwalifikowanym
mediatorem lub prawnikiem, który pomoże wam
osiągnąć porozumienie.

Wraz ze wzrostem liczby osób mieszkających w
krajach Unii Europejskiej innych niż ich własny,
powstaje coraz więcej międzynarodowych rodzin.
Są to często rodziny mieszkające w kraju Unii,
którego jeden lub więcej członków rodziny nie są
obywatelami.
Jeśli jesteście międzynarodową parą z dzieckiem
i właśnie się rozstajecie, będzie musieli uzgodnić
kwestie opieki nad waszym dzieckiem.

Dziecko może bardzo ucierpieć na separacji swoich
rodziców, lecz problemy można złagodzić, jeśli
obydwoje rodzice pracują wspólnie nad tym, by
rozstanie wiązało się z jak najmniejszym stresem
dla dziecka. Jeśli obydwoje rodzice wprowadzą
wspólnie uzgodnienia dotyczące opieki i dobra
dziecka, istnieje większe prawdopodobieństwo ich
powodzenia w dłuższej perspektywie.

Znajdź rozwiązanie, które leży
w najlepszym interesie waszego
dziecka
Takie uzgodnienia nie zawsze są proste, jeśli
mieszkasz za granicą, a teraz chcesz wrócić z
dzieckiem do twojego kraju rodzinnego. Ty i Twój
partner będziecie musieli ponownie rozważyć
kwestie miejsca zamieszkania dziecka, do jakiej
będzie chodziło szkoły, gdzie będzie spędzać
wakacje, jak również kwestie zdrowotne czy
finansowe. Będziecie musieli także uzgodnić
kwestie widywania się z dzieckiem, gdyż dziecko
powinno generalnie utrzymywać regularne
kontakty z obojgiem rodziców.

→ Pamiętaj, że Twoje dziecko powinno utrzymywać

osobiste relacje i regularne kontakty z obojgiem
rodziców, o ile sąd nie zdecyduje inaczej.

→W

sytuacji, gdy rodzice nie mogą się
porozumieć, o sprawie rozstrzygnie sąd. Jeśli
rodzice po rozstaniu chcą mieszkać w różnych
krajach, zasady unijne określają sąd właściwy
dla rozpatrzenia ich sprawy. Zwykle jest to sąd
właściwy dla miejsca stałego zamieszkania
dziecka.

→ Zasady

unijne
umożliwiają
uznanie
i egzekwowanie decyzji sądu w sprawie opieki
nad dzieckiem oraz praw do odwiedzin w UE, co
ma na celu ochronę relacji między dzieckiem a
obojgiem rodziców.
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