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Seadke esikohale oma lapse
heaolu
Lapsele on mõlemad vanemad olulised ...
→ Püüdke leida ühiselt lahendus, mis lähtub

Olukorras, kus väljaspool oma päritoluriiki elavate
inimeste arv aina kasvab, moodustub järjest
rohkem segarahvuselisi peresid. Konkreetsemalt
on tegu mõnes ELi riigis elavate peredega, mille
üks või mitu liiget ei ole sellest riigist pärit.
Kui olete lahutav lapsega segarahvuseline paar,
peate jõudma kokkuleppele lapse hoolduse, sh
tema elukoha suhtes.

lapse parimatest huvidest. Kui te seda isekeskis
teha ei suuda, võite spetsialistist vahendaja või
juristiga nõu pidada, kuidas kokkuleppele jõuda.

Vanemate lahuselu võib lastele halvasti mõjuda,
aga probleeme saab leevendada, kui mõlemad
vanemad pingutavad, et lahkuminekut delikaatselt
korraldada. Ühiselt vastuvõetud otsused lapse heaolu
ja hoolduse suhtes toimivad pikas perspektiivis
tõenäoliselt edukamalt ja kindlamalt.

Püüdke leida lahendus, mis
lähtub lapse parimatest
huvidest.
→ Pidage meeles, et lapsel peab olema isiklik suhe

Piiriülestel juhtumitel ei pruugi see alati nii
lihtne olla, kui soovite lapsega oma päritoluriiki
naasta. Peate kaaluma koos abikaasaga lapse
elukorraldust, haridust, koolivaheaegu, tervishoidu
ja rahaasju. Samuti peate jõudma kokkuleppele
külastusõigustes, kuna üldiselt vajab laps pidevat
kontakti mõlema vanemaga.

ja pidev kontakt mõlema vanemaga, kui kohus
teisiti ei otsusta.

→ Kui vanemad kokkulepet ei saavuta, tuleb

appi kohus. Piiriülestel juhtumitel määratakse
kohtualluvus vastavalt ELi eeskirjadele.
Harilikult asub pädev kohus riigis, kus teie laps
tavapäraselt elab.

→ ELi eeskirjad tagavad lapse hooldus- ja

külastusõiguste osas tehtud kohtuotsuse
tunnustamise ja jõustamise ELi piires nii, et
kaitsta lapse suhet mõlema vanemaga.
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