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Răpirea copiilor de către unul dintre părinți
Sunteți un cuplu internațional în curs de separare și aveți copii? Poate doriți să vă întoarceți în țara de origine și să vă luați copilul cu dumneavoastră. Dacă
însă faceți acest lucru fără consimțământul celuilalt părinte sau al instanței, este posibil să vă aflați în afara legii.
Aflați care sunt prevederile legale și ce trebuie să faceți în cazul în care copilul dumneavoastră a fost răpit de celălalt părinte.

Cum contribuie normele UE la prevenirea răpirii copiilor?
Instanța din statul în care copilul își avea reședința obișnuită înainte de răpire va rămâne competentă până la soluționarea cazului de răpire, pentru a se
evita ca părinții să răpească copilul în speranța de a obține o hotărâre favorabilă în fața instanței din propria țară.
Cum își poate recupera un părinte copilul răpit?
În toate țările UE (cu excepția Danemarcei) există autorități centrale pentru a ajuta părinții care sunt victime ale răpirii transfrontaliere. Părintele vizat poate
lansa o procedură de înapoiere a copilului. În acest caz, instanța trebuie să se pronunțe cu privire la această chestiune în termen de șase săptămâni și ar
trebui să ofere copiilor posibilitatea de a fi ascultați în cursul procedurii, cu excepția cazului în care acest lucru este necorespunzător din cauza vârstei și
gradului de maturitate.
Poate instanța din țara în care copilul a fost răpit să refuze înapoierea copilului?
Instanța din țara în care copilul a fost răpit poate prezenta obiecții cu privire la înapoierea copilului în cazul în care există un risc serios ca înapoierea să
expună copilul la vătămări fizice sau psihice [articolul 13 litera b) din Convenția de la Haga din 1980]. Cu toate acestea, înapoierea nu poate fi oprită dacă sau luate măsuri adecvate pentru a proteja copilul. În cazul în care instanța constată că un copil nu trebuie înapoiat, aceasta trebuie să se adreseze instanței
din țara din care a fost răpit copilul.
Instanța din țara din care a fost răpit copilul va avea ultimul cuvânt, ținând seama de probele și de motivația celeilalte instanțe. De asemenea, judecătorul
trebuie să asculte copilul și ambele părți.
Hotărârea instanței va fi în mod automat executorie?
Hotărârea definitivă a instanței în țara de origine este automat recunoscută și executorie într-un alt stat membru al UE, fără a fi necesară o încuviințare a
executării („eliminarea procedurii de exequatur”), dacă judecătorul a eliberat un certificat.
Linkuri utile:
Găsiți autoritatea centrală din țara dumneavoastră (UE)
Ghid de bune practici
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- conține informații privind procedurile administrative și judiciare naționale cu privire la procedura de înapoiere a unui
copil.
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