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Mis on piiriülene vanemapoolne 
lapserööv?
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.

Juhul kui otsustate lapsega oma kodumaale 
naasta või välismaale kolida, peate kaaluma 
lahendust, mis lähtub lapse parimatest huvidest. 

Põhimõtteliselt peaksid vanemad ühiselt 
otsustama, kus laps elama hakkab. Kui viite lapse 
ilma abikaasa nõusoleku või kohtu loata teise 
riiki, rikute tõenäoliselt seadust. 

Kuidas vältida piiriülest 
vanemapoolset lapseröövi

→ Püüdke leida teise vanemaga ühiselt lahendus, 
mis lähtub lapse parimatest huvidest.

→ Küsige nõu spetsialistist pereadvokaadilt või 
vahendajalt.

→ Samuti võite oma lapse jaoks parima lahenduse 
leidmiseks paluda abi Euroopa Parlamendi 
vahendajalt rahvusvaheliste lapseröövide alal.

→ Pöörduge isikutunnistust või passi väljastava 
asutuse poole, et vältida lapsele uute 
reisidokumentide väljastamist.

Kui tahate võtta lapse endaga teise ELi riiki 
elama või arvate, et abikaasa kavatseb 
seda teha

Kui te ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda, 
võite pöörduda otsuse saamiseks selle ELi riigi 
kohtu poole, kus laps tavapäraselt elab.

Kuidas lahendada piiriülest 
lapseröövi

→ Igas ELi riigis on määratud keskasutus, 
tavapäraselt justiitsministeerium, mis on abiks 
teie lapse tagasitoomisel. Küsige viivitamatult 
abi.

→ Samuti võite küsida nõu spetsialistist 
pereadvokaadilt või vahendajalt.

Kui abikaasa on lapse endaga teise ELi riiki 
elama viinud ilma teie loa või kohtuotsuseta

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