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{jcomments off} Безоплатна

правова допомога

– Плачу аліменти справно вже 2 роки, але колишня дружина не дає бачитись із сином. Що
– Захист прав найменших українців є пріоритетом як Міністерства юстиції, так і всього Ур
Тому під час підготовки другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває ми пішли на безпрец
Зокрема, було гарантоване право того з батьків, хто живе окремо, бачитися з малюком.

– Чи впливає на можливість спілкування з дитиною те, з ким вона проживає?
– Мати і батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи пере
Розірвання шлюбу між батьками та проживання їх окремо від дитини жодним чином не вп
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– Чи є порушником той з батьків, хто обмежує можливість для спілкування з дитиною дру
– Той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто п

– Чи є випадки, коли право на спілкування може бути обмежене?
Мати, батько та дитина мають право на безперешкодне спілкування між собою, крім випа

– Куди звернутися, якщо вам не дають спілкуватися з дитиною?
– Якщо все ж таки склалася така ситуація, коли один із батьків забороняє іншому бачитис
За відповідною заявою орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дит
Рішення про це орган опіки та піклування постановляє на підставі вивчення умов життя ба
У свою чергу, якщо той із батьків, з ким проживає дитина, й надалі чинить перешкоди та
Суд визначає періодичність чи систематичність побачень з дитиною, можливість спільног
Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до ува

– Що буде у разі невиконання судового рішення?
У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, суд за заяв
Особа, яка ухиляється від виконання рішення суду, зобов'язана відшкодувати матеріальну

– Куди звернутися за допомогою в підготовці відповідних звернень чи позовів?
Підготувати усі документи вам залюбки допоможуть у наших центрах та бюро безоплатно

Дізнатись, де розташований
http://legalaid.gov.ua
найближчий Центр
або за
можна
телефоном
на сайтігарячої
0 (800)
лінії
213-103.
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