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Giv dit barns velfærd
førsteprioritet.
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forældremyndighed over et barn eller
samværsret på

Begge forældre er vigtige for
dit barn.
International familie
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Giv dit barns velfærd førsteprioritet
Begge forældre er vigtige for dit barn ...
→ Prøv at forhandle en løsning, der er i barnets

Da et stadig større antal mennesker bor i andre
EU-lande end deres eget, opstår der også ﬂere
internationale familier. Dette er især familier, hvis
medlemmer bor i et EU-land, hvor et eller ﬂere af
familiemedlemmerne ikke er statsborger.

bedste interesse. Hvis I ﬁnder det vanskeligt
at gøre dette alene, kan I konsultere en
specialmægler eller sagfører, som kan hjælpe jer
med at nå til en aale.

Hvis du er i et internationalt parforhold, og I har et
barn, og I nu vil separeres, bliver I nødt til at blive
enige om forældremyndigheden over barnet.
Børn kan lide slemt, når deres forældre bliver
separeret, men problemerne kan mindskes, hvis
begge forældre arbejder sammen om at tackle
situationen sensitivt. Hvis begge forældre bliver
enige om omsorgs- og velfærdsordninger, er det
mere sandsynligt, at det vil fungere godt på lang
sigt.

Find en løsning, der er i barnets bedste interesse
→ Husk på, at dit barn bør have et personligt forhold

I situationer på tværs af grænserne er dette ikke
altid nemt, da du måske ønsker at vende tilbage til
dit hjemland med dit barn. Du og din partner bliver
så nødt til at tage barnets levevilkår, skolegang,
ferier, helbred og økonomi op til fornyet overvejelse.
I er også nødt til at aale samværsrettigheder, da
jeres barn i princippet bør opretholde regelmæssig
forbindelse med begge forældre.

til og regelmæssig kontakt med begge forældre,
medmindre en domstol afgør noget andet.

→ Hvis forældrene ikke kan blive enige, spiller

domstolene en rolle. I situationer på tværs af
grænserne afgør EU-regler, hvilken domstol, der
er den rette til at behandle sagen. Dette er som
regel domstolen i det land, hvor barnet har sit
sædvanlige opholdssted.
→ EU-regler

muliggør
anerkendelse
og
håndhævelse af domstolens afgørelser om
forældremyndighed og samværsret inden for
EU med henblik på at beskytte forholdet mellem
barnet og begge forældre.

