
Sprawiedliwość

→ Uprowadzenie dziecka przez 
rodzica będzie bolesnym 
doświadczeniem emocjonalnym 
dla dziecka.

→ Stawiaj dobro swojego dziecka na 
pierwszym miejscu.

→ Dla twojego dziecka ważni są 
oboje rodzice.

Więcej informacji na temat zasad
unijnych, w tym procedury powrotu
dziecka, znajdziesz na stronie:
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Czym jest uprowadzenie dziecka 
za granicę przez rodzica?
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, będziecie musieli uzgodnić 
kwestie opieki nad waszym dzieckiem, w tym 
także miejsce zamieszkania dziecka.

Jeśli podejmiecie decyzję o powrocie do waszego 
ojczystego kraju lub przeniesieniu się za granicę 
wraz z dzieckiem, będziecie musieli rozważyć 
jakie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla 
dziecka. 

Generalnie, rodzice powinni wspólnie określić 
miejsce zamieszkania ich dziecka. Jeśli zabierzesz 
dziecko ze sobą, aby zamieszkało z Tobą w innym 
kraju bez zgody drugiego rodzica lub sądu, 
najprawdopodobniej złamiesz prawo. 

Jak zapobiegać uprowadzeniu 
dziecka za granicę przez rodzica

→ Spróbuj wynegocjować z Twoim partnerem 
rozwiązanie, które jest w najlepszym interesie 
waszego dziecka.

→ Poproś wykwalifikowanego prawnika rodzinnego 
lub mediatora o poradę.

→ Możesz także poprosić mediatora Parlamentu 
Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia 
dziecka za granicę o pomoc w znalezieniu 
najlepszego dla dziecka rozwiązania.

→ Skontaktuj się z władzami wydającymi 
dokumenty tożsamości lub paszporty, aby 
zapobiec wydaniu nowych dokumentów podróży 
dla twojego dziecka.

Jeśli chcesz zabrać swoje dziecko ze sobą, 
aby zamieszkało z Tobą w innym kraju UE 
lub sądzisz, że Twój partner ma taki zamiar:

Jeśli Ty i Twój partner nie możecie dojść do 
porozumienia, należy poprosić sąd w kraju UE 
gdzie dziecko ma miejsce stałego zamieszkania o 
wydanie w tej sprawie decyzji.

Jak poradzić sobie  
z uprowadzeniem dziecka  
za granicę przez rodzica

→ W każdym kraju unijnym działają wyznaczone 
organy centralne, zwykle w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, pomagające sprowadzić 
dziecko z powrotem do kraju stałego 
zamieszkania. Niezwłocznie poproś o ich 
pomoc.

→ Możesz także poprosić wykwalifikowanego 
prawnika rodzinnego lub mediatora o poradę.

Jeśli Twój partner zabrał wasze dziecko 
ze sobą, aby zamieszkało z nim w innym 
kraju UE bez Twojej zgody lub niezgodnie  
z decyzją sądu:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/000c205a13/Child-abduction-mediator.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/000c205a13/Child-abduction-mediator.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/000c205a13/Child-abduction-mediator.html
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