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Pirmiausia – jūsų vaiko
gerovė.
Abu tėvai yra svarbūs vaikui…
→ Pabandykite

rasti tokį sprendimą, kuris
geriausiai atitiktų jūsų vaiko interesus. Jei jums
tai padaryti yra sunku, galite pasikonsultuoti
su specialistu ar teisininku, kuris padės jums
susitarti.

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.
Tėvų gyvenimas skyrium (separacija) gali labai
neigiamai paveikti vaikus, tačiau šią problemą
galima sumažinti, jei abu tėvai bendradarbiaus,
kad išsiskyrimas būtų kuo lengvesnis. Tikėtina, kad
jei abu tėvai susitars dėl globos ir gerovės, toks
susitarimas bus sėkmingas ir ilgalaikis.

Suraskite sprendimą, kuris
geriausiai atitiktų jūsų vaiko
interesus
Esant tarpvalstybinei situacijai, tai ne visada
bus lengva, kadangi jūs galite norėti grįžti į savo
gimtąją šalį su vaiku. Tuomet jūs ir jūsų partneris
(-ė) turėsite apgalvoti, kur vaikas gyvens, kur
lankys mokyklą, kur leis atostogas, kas rūpinsis
vaiko sveikata ir išlaikymu. Tai pat turėsite susitarti
dėl lankymo teisių, kadangi iš principo jūsų vaikas
turėtų reguliariai bendrauti su abiem tėvais.

→ Atminkite, jūsų vaikas turėtų asmeniškai ir

reguliariai bendrauti su abiem tėvais, nebent
būtų priimtas kitoks teismo sprendimas.

→ Kai tėvai negali susitarti, įsitraukia teismas.

Esant tarpvalstybinei situacijai, ES taisyklės
nustato, kuris teismas turi nagrinėti bylą.
Dažniausiai tai yra vaiko įprastinės gyvenamosios
vietos valstybės teismas.

→ ES taisyklėmis užtikrinamas teismo sprendimų

dėl globos ir lankymo teisių pripažinimas
ir vykdymas Europos Sąjungoje, kad būtų
apsaugotas vaiko ryšys su abiem tėvais.
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