Zahtjev za vraćanje
Haška konvencija od 25. listopada 1980. o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece
SREDIŠNJE TIJELO KOJE PODNOSI ZAHTJEV ILI PODNOSITELJ ZAHTJEVA

TIJELO KOJEMU SE PODNOSI ZAHTJEV ZA VRAĆANJE

Odnosi se na sljedeće dijete
koje će napuniti 16 godina starosti na dan

Napomena: Sljedeće podatke treba navesti sa što više pojedinosti.

I.

IDENTITET DJETETA I NJEGOVIH RODITELJA

1.

Dijete

Prezime i ime

Spol

žensko

muško

Datum i mjesto rođenja

Državljanstvo

Mesto stalnog boravka prije premještanja ili zadržavanja

Broj putne isprave ili osobne karte, ako postoje

Opis i fotografija, po mogućnosti (vidjeti dodatke)

2.

Roditelji

2.1

Majka

Prezime i ime

Datum i mjesto rođenja

Državljanstvo

Zanimanje

Mjesto stalnog boravka

Broj putne isprave ili osobne karte, ako postoje

2.2

Otac

Prezime i ime

Datum i mjesto rođenja

Državljanstvo

Zanimanje

Mjesto stalnog boravka

Broj putne isprave ili osobne iskaznice, ako postoje

2.3

Datum i mjesto sklapanja braka

II.

OSOBA ILI INSTITUCIJA KOJA PODNOSI ZAHTJEV

3.

(koji su ostvarivali pravo na skrb o djetetu prije odvođenja ili zadržavanja)

Prezime i ime

Državljanstvo podnositelja zahtjeva pojedinca

Zanimanje podnositelja zahtjeva pojedinca

Adresa

Broj putne isprave ili osobne iskaznice, ako postoje

Rodbinska veza s djetetom

Ime i adresa pravnog savjetnika, ako postoji

III.

PRETPOSTAVLJENO MJESTO BORAVKA DJETETA

4.1

Podaci koji se odnose na osobu za koje se pretpostavlja da je odvela ili zadržala dijete

Prezime i ime

Datum i mjesto rođenja, ako su poznati

Državljanstvo, ako je poznato

Zanimanje

Posljednja poznata adresa

Broj putne isprave ili osobne iskaznice, ako postoje

Opis i fotografija, po mogućnosti (vidjeti dodatke)

4.2

Adresa djeteta

4.3

Druge osobe koje bi mogle dati dodatne podatke o mjestu gdje se dijete nalazi

IV.

VRIJEME, MJESTO, DATUM I OKOLNOSTI NEZAKONITOG ODVOĐENJA ILI
ZADRŽAVANJA

V.

FAKTIČNI ILI PRAVNI TEMELJ ZAHTJEVA

VI.

GRAĐANSKI POSTUPAK U TIJEKU

VII. OSOBA KOJOJ TREBA VRATITI DIJETE
a)
Prezime i ime

Datum i mjesto rođenja

Adresa

Broj telefona

b)

Predloženi načini vraćanja djeteta

VIII. OSTALE NAZNAKE

IX.

SPISAK PRILOŽENIH ISPRAVA 1)

Datum:
Mjesto:
Potpis i/ili pečat središnjeg izvršnog tijela ili podnositelja zahtjeva

1)

Npr. ovjerena preslika odgovarajuće odluke ili sporazuma u svezi sa skrbi o djetetu ili pravom na viđanje; potvrda ili izjava pod
zakletvom o pravu koje se primenjuje; podaci koji se odnose na socijalne okolnosti dijeteta; ovlaštenje na temelju kojeg središnje
izvršno tijelo može postupati u ime podnositelja zahtjeva.

