U sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i
dužnost zaštite osobnih prava djeteta na:
1. zdravlje, razvoj, njegu i zaštitu
2. odgoj, obrazovanje i školovanje
3. ostvarivanje osobnih odnosa te
4. određivanje mjesta stanovanja.

U sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i
dužnost upravljanja djetetovom imovinom
te zastupanja djetetovih interesa glede
njegovih osobnih i imovinskih prava.

Roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno,
zajednički i sporazumno ostvarivati
roditeljsku skrb.
Roditelji su dužni u slučaju različitih
mišljenja prilikom ostvarivanja roditeljske
skrbi pokušati sporna pitanja riješiti
sporazumno.
Kad roditelji trajno ne žive zajedno, dužni su
ostvarivanje roditeljske skrbi sporazumno
urediti planom o zajedničkoj roditeljskoj
skrbi.

Roditelj koji se protivi zajedničkom
ostvarivanju roditeljske skrbi, odnosno
sklapanju plana o zajedničkoj roditeljskoj
skrbi ili sporazumu, dužan je dokazati da
zajednička roditeljska skrb nije za dobrobit
djeteta.

Bez obzira na to ostvaruju li roditeljsku skrb
zajednički ili samostalno:
roditelji imaju pravo svakodnevne odluke u
vezi s djetetom za vrijeme kad se dijete
nalazi kod jednoga od njih donositi
samostalno

roditelja mogu biti ograničena ili oduzeta
samo odlukom suda ako je to nužno radi
zaštite djetetove dobrobiti.
Kad roditelji ostvaruju zajedničku roditeljsku
skrb, odluke koje su bitne za dijete, kao i
pristanke dužni su donijeti sporazumno.

roditelji su dužni međusobno razmjenjivati
informacije o očuvanju djetetova zdravlja i
dosljednosti u odgoju te informacije u vezi
sa školskim i izvanškolskim obvezama
djeteta. Razmjena informacija mora biti
jasna, brza i usmjerena isključivo na dijete.

život djeteta kao što je ostvarivanje osobnih
odnosa s djetetu bliskim osobama,
izvanredni medicinski zahvati ili liječenje te
izbor škole, za koje se smatra da je drugi
roditelj dao svoju suglasnost.
Kada se roditelji ne mogu sporazumjeti u vezi s
odlukama koje su bitne za dijete, sud može u
izvanparničnom postupku jednomu od
roditelja povjeriti pravo i dužnost za
donošenje pojedine odluke bitne za dijete.
Prije pokretanja postupka kod suda,
roditelji su dužni sudjelovati u postupku
obveznog savjetovanja.

Odluke koje su bitne za dijete odnose se
na zastupanje u vezi s bitnim osobnim
pravima djeteta i u vezi s vrednijom
imovinom i imovinskim pravima djeteta.

Roditelj kojemu je ograničeno pravo na
ostvarivanje roditeljske skrbi potpuno ili
djelomice ima pravo na ostvarivanje osobnih
odnosa s djetetom te u vezi s tim pravo na
donošenje svakodnevnih odluka u vezi s
djetetom i hitnih odluka u slučaju
neposredne opasnosti za dijete i pravo na
informacije o bitnim okolnostima vezanim
uz osobna prava djeteta. Ova prava

Odluke koje su bitne za dijete mogu biti i
druge odluke koje mogu znatno utjecati na

Ako roditelji učestalo pokreću postupke
kojima traže da se jednomu od njih povjeri
pravo i dužnost za donošenje pojedine
odluke bitne za dijete, sud može, na zahtjev
roditelja, ostvarivanje roditeljske skrbi
povjeriti djelomice ili u potpunosti samo
jednom roditelju.

