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Kas yra tarpvalstybinis vaiko
grobimas, kurį įvykdo vienas iš
tėvų?
Didėjant žmonių, gyvenančių Europos Sąjungos
šalyje, kuri nėra jų gimtoji šalis, skaičiui, sukuriama
vis daugiau tarptautinių šeimų. Tai yra šeimos,
kurių nariai gyvena Europos Sąjungos šalyje, iš
kurių vienas ar keli nėra tos valstybės piliečiai.
Jei jūs esate tarptautinė pora, turite vaiką ir
skiriatės, turėsite susitarti dėl vaiko globos,
įskaitant vaiko gyvenamąją vietą.

Kaip užkirsti kelią
tarpvalstybiniam vaiko grobimui,
kurį įvykdo vienas iš tėvų
Jei norite savo vaiką išsivežti gyventi į kitą
Europos Sąjungos šalį arba manote, kad tai
ketina padaryti jūsų partneris (-ė)
→ Su savo partneriu (-e) pabandykite rasti tokį
sprendimą, kuris geriausiai atitiktų jūsų vaiko
interesus.
→ Kreipkitės į advokatą ar tarpininką, kuris
specializuojasi šeimų bylose ir gali patarti.
→ Taip pat galite kreiptis į Europos Parlamento
tarpininką tarptautinio tėvų vykdomo vaikų
grobimo atvejais, kad jis padėtų jums surasti
geriausią sprendimą vaiko atžvilgiu.
→ Susisiekite su vietos valdžios institucija, kuri
išduoda tapatybės korteles ar pasus, kad jūsų
vaikui nebūtų išduoti nauji kelionės dokumentai.

Kaip spręsti tarpvalstybinio
vaikų grobimo, kurį įvykdo
vienas iš tėvų, problemą
Jei jūsų partneris (-ė) išsivežė jūsų vaiką
gyventi į kitą ES šalį be jūsų sutikimo arba
prieš teismo sprendimą
→ Kiekvienoje ES šalyje yra paskirta Centrinė
įstaiga, dažniausiai Teisingumo ministerijoje,
kuri padeda susigrąžinti vaiką.

Jei nuspręstumėte grįžti į savo gimtąją šalį ar
išsivežti vaiką į užsienį, turėsite priimti sprendimą,
geriausiai atitinkantį vaiko interesus.
Iš tiesų tėvai turėtų kartu nustatyti vaiko
gyvenamąją vietą. Jei išsivešite savo vaiką į
kitą šalį be jo motinos / tėvo sutikimo ar teismo
leidimo, jūs veikiausiai pažeisite įstatymą.

→ Taip pat patarimų galite kreiptis į advokatą ar
tarpininką, kuris specializuojasi šeimų bylose.
Jei jūs ir jūsų partneris (-ė) negalite susitarti,
reikėtų kreiptis į tos šalies, kurioje gyvena jūsų
vaikas, teismą dėl sprendimo.

e-justice.eu

→

Vieno iš tėvų įvykdytas vaiko
pagrobimas visada emociškai
paveikia vaiką.

→

Pirmiausia – jūsų vaiko gerovė.

→

Abu tėvai yra svarbūs vaikui.

DS-01-14-162-LT-N

Daugiau informacijos apie ES
taisykles, įskaitant vaiko grąžinimo
tvarką, rasite adresu

Tarptautinių šeimų
gyvenimas skyrium
(separacija)

Tarpvalstybinis
vaiko pagrobimas,
kurį įvykdo vienas
iš tėvų
© Europos Sąjunga, 2014 m.
ISBN 978-92-79-36029-9
DOI 10.2838/30236

Teisingumas

