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Lovlig udrejse med børn og bosættelse med dem i udlandet

engelsk

Spanien
1 Under hvilke omstændigheder må den ene af forældrene lovligt tage et barn med til et andet land uden samtykke fra den anden forælder?
Hvis en af forældrene har forældreansvaret alene, omfatter forældreansvaret forælderens rettigheder og forpligtelser i forhold til dennes hjemmeboende
børn. Hvis forholdet mellem forældrene går i stykker, er dette fuldkommen uafhængigt af forældremyndighed og samværsret.
2 Under hvilke omstændigheder er samtykke fra den anden forælder nødvendigt for, at barnet må tages med til et andet land?
Hvis forældrene har fælles forældreansvar, uanset hvem af forældrene der har samværsret, og hvem der har forældremyndigheden.
3 Hvis den anden forælder ikke giver sit samtykke til, at barnet må tages med til et andet land, selvom om dette er nødvendigt, hvordan kan barnet da lovligt
tages med til et andet land?
Hvis der kræves samtykke fra den anden forælder, men forældrene er uenige, og den anden forælder nægter at give sit samtykke, skal flytningen godkendes
af en retsmyndighed.
4 Gælder de samme regler for midlertidig fjernelse (for eksempel ferie, sundhedspleje osv.) og varig fjernelse? I givet fald fremlægges de relevante tilladelser.
Reglerne for midlertidig flytning er ikke de samme som for permanent flytning. Med hensyn til at tage barnet til almindelige lægebesøg, på ferie eller lignende
træffer den forælder, som barnet er hos på det pågældende tidspunkt, beslutningen, uanset om den pågældende har forældremyndigheden eller
samværsret, idet samværstidspunkterne eller barnets besøg hos hver af forældrene respekteres. Kun vigtige beslutninger om barnets liv, f.eks. en
permanent flytning, skal godkendes af indehaverne af forældreansvaret.
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