
JUSTIZMINISTERIUM

Elternkonsens
Ceea ce dumneavoastră, în calitate de părinţi,  

ar trebui să ştiţi despre procedura de întreţinere  
şi de relaţii personale pentru copilul  

dumneavoastră comun 

ADRESE IMPORTANTE: 

Jugendamt Musterstadt
Musterstraße 00

00000 Musterhausen
Telefon 00000 0000 00

Mustermann@mustermail.de
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00000 Musterhausen
Telefon 00000 0000 00

Mustermann@mustermail.de

Beratungsstelle 2
Musterstraße 00

00000 Musterhausen
Telefon 00000 0000 00

Mustermann@mustermail.de

Amtsgericht Musterstadt
Musterstraße 00

00000 Musterhausen
Telefon 00000 0000 00

Mustermann@mustermail.de

INFORMAŢII  DETALIATE:

www.elternkonsens.de

JUSTIZMINISTERIUMJUSTIZMINISTERIUM



Divorţaţi sau v-aţi separat de partenerul partenera dumnea- 
voastră? Pentru copii, separarea părinţilor reprezintă o situaţie 
extrem de solicitantă. Iar dumneavoastră vă doriţi pentru  
copilul dumneavoastră ca el să sufere cât mai puţin posibil  
de pe urma separării. Nemaiexpunându-l unei dispute pri- 
vind dreptul de relaţii personale sau dreptul de întreţinere, vă 
protejaţi copilul de solicitări suplimentare. Acesta nu trebuie 
să devină obiectul litigiului părinţilor.

CĂUTAREA UNEI SOLUŢII  AMIABILE

Din acest motiv vă recomandăm să căutaţi o soluţie amiabilă 
încă dinainte să ajungeţi în faza procedurii juridice. Faţă  
de acordul raţional, încheiat de ambii părinţi, hotărârea 
judecătorească reprezintă în majoritatea cazurilor soluţia  
mai proastă. Dumneavoastră sunteţi părinţii şi vă cunoaşteţi  
copilul mai bine ca oricine altcineva. În primul rând, dumnea-
voastră sunteţi răspunzător de bunăstarea copilului dumnea-
voastră, fiind valabil următorul lucru: de regulă, copiii au 
nevoie de mamă şi de tată.

Pe drumul de căutare a unei soluţii amiabile puteţi apela la 
diverse ajutoare. Oficiul german pentru protecţia tineretului 
responsabil pentru localitatea, respectiv regiunea dumnea-
voastră şi diferite centre de consiliere vă furnizează sprijin, 
venind cu o ofertă de consiliere adaptată nevoilor dumnea-
voastră.

Procedura juridică de întreţinere şi relaţii personale are cu 
precădere scopul de a servi intereselor copilului. În centrul 
atenţiei se află bunăstarea copilului. Copilul dumneavoastră 
trebuie să beneficieze în continuare de legătura cu ambii 
părinţi. Bunăstarea copilului înseamnă, în principiu, relaţii 
personale regulate cu ambii părinţi. Iar acest lucru este  
stipulat şi în legislaţie. Excepţiile sunt limitate la puţine 
situaţii individuale, justificate.

ELTERNKONSENS DREPT LAITMOTIV

În numeroase circumscripţii ale instanţelor pentru probleme 
de familie, procedurile de întreţinere şi relaţii personale sunt 
tratate conform principiilor proiectului Elternkonsens. Toate 
părţile implicate în proceduri – dumneavoastră, avocaţii, Ofi- 

ELTERNKONSENS – ÎMPREUNĂ PENTRU BINELE COPILULUI

ciul german pentru protecţia tineretului (Jugendamt) şi, după 
caz, tutorele ad litem (Verfahrensbeistand) sau expertul oficial 
– sunt obligate să conlucreze la găsirea unei soluţii corespun-
zătoare. Atmosfera oricum anevoioasă şi conflictele existente 
nu trebuie agravate prin învinuiri şi reproşuri reciproce.  
Pledoariile scrise ale avocatului dumneavoastră trebuie să se 
limiteze la cerere şi la o scurtă reprezentare a stării de fapt.

ELABORAREA ÎMPREUNĂ A UNEI SOLUŢII  BUNE

Instanţa pentru probleme de familie va stabili cu promptitu-
dine o dată pentru dezbatere, în termen de o lună de la formu-
larea cererii. În cadrul termenului de judecată aveţi suficiente 
ocazii de a prezenta aspectele şi sugestiile, dorinţele şi 
obiecţiile pe care le consideraţi importante. La termenul de 
judecată va fi prezent şi un reprezentant al Oficiului german 
pentru protecţia tineretului. Dumneavoastră va trebui să 
contactaţi Oficiul german pentru protecţia tineretului încă 
dinainte de începerea procedurilor juridice, cel târziu înainte 
de termenul de judecată. Apoi, împreună cu avocaţii 
dumneavoastră, Oficiul german pentru protecţia tineretului 
şi instanţa veţi elabora în timpul dezbaterii verbale o soluţie 
bună pentru copilul dumneavoastră, în spatele căreia vă aflaţi 
dumneavoastră înşivă şi care este aplicabilă în situaţia 
dumneavoastră de viaţă concretă.

Dacă, în ciuda acestui fapt, nu ajungeţi la nicio înţelegere, 
instanţa vă va trimite la un centru de consiliere (psihologică). 
Personalul de specialitate din centrul de consiliere vă va  
ajuta să găsiţi o reglementare sustenabilă şi aplicabilă pri-
vind dreptul de relaţii personale şi îngrijire, până la următorul 
termen de judecată.

În vederea procedurilor, instanţa poate desemna copilului un 
tutore ad litem (aşa-numitul Avocat al Copilului). Tutorele 
ad litem va purta discuţii cu copilul şi cu dumneavoastră, în 
calitate de părinţi, pentru a reprezenta pe durata procedurilor 
interesele şi dorinţa copilului.

Pentru bunăstarea şi protecţia copilului, în dezbaterile pline 
de conflict există şi posibilitatea transferurilor însoţite la 
întreţinerea relaţiilor personale şi/sau a contactelor însoţite la 
întreţinerea relaţiilor personale.


