INTERNATIONALE
BØRNEBORTFØRELSER
Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke

Denne folder
I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland, ulovligt bliver bragt til Danmark eller ulovligt bliver tilbageholdt der.
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Haagerkonventionen
Danmark har, ligesom en række andre lande, tilsluttet sig Haagerkonventionen af 25. oktober 1980
om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser.
Formålet med Haagerkonventionen er at sikre en umiddelbar tilbagegivelse af et barn, som er
bortført til eller ulovligt tilbageholdt i et andet land end der, hvor barnet har bopæl. Det betyder, at
barnet skal bringes tilbage til bopælslandet, sådan at uenighed mellem forældrene om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan løses der.
Alle de lande, der har tilsluttet sig Haagerkonventionen, forpligter sig til umiddelbart at give et
bortført barn tilbage til det konventionsland, det blev bortført fra. Når et barn er blevet bortført til
Danmark, bruger de danske myndigheder regler og procedurer i Haagerkonventionen og i den
danske børnebortførelseslov.
Reglerne i Haagerkonventionen og børnebortførelsesloven gælder kun, hvis barnet endnu ikke er
fyldt 16 år.
På boernebortfoerelse.dk kan du se listen over de lande, der har tilsluttet sig Haagerkonventionen,
og som Danmark har et samarbejde med.
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Hvad er en international børnebortførelse?
Der er en række betingelser, som alle skal være opfyldt, for at et barn kan betragtes som bortført til
eller tilbageholdt i Danmark:
• Før bortførelsen boede barnet i et andet konventionsland end Danmark.
• Den forælder, der ønsker barnet tilbage, har (del i) forældremyndigheden efter reglerne i det
andet konventionsland.
• Det er i strid med reglerne i det andet konventionsland, at barnet er blevet bragt til eller bliver
tilbageholdt i Danmark.
• Den forælder, der ønsker barnet tilbage, har før bortførelsen udøvet sin forældremyndighed.
Barnet behøver ikke at have boet hos den forælder, der ønsker barnet tilbage.
En ulovlig tilbageholdelse kan f.eks. være, hvis I var enige om, at barnet skulle på ferie i Danmark,
og den ene forælder nægter at lade barnet vende hjem fra ferien.
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Hvis du overvejer at flytte til Danmark med dit barn
Hvis du og dit barn bor i udlandet, og du overvejer at flytte til Danmark med dit barn, skal du sikre
dig, at du lovligt kan flytte med barnet.
Det er reglerne i det land, hvor du og barnet bor, der er afgørende for, om du må rejse med barnet
til Danmark – og ikke de danske regler.
Det vil derfor være en god ide at kontakte myndighederne eller en advokat i det land, hvor barnet
har bopæl, inden du rejser til Danmark med barnet.

Hvis du er i tvivl om, hvilke myndigheder, der kan vejlede dig om reglerne i det land, hvor du bor,
kan du kontakte den danske ambassade eller Social- og Indenrigsministeriet.
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Behandling af børnebortførelsessager i Danmark
Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra
forældre, der ønsker deres barn tilbagegivet. Social- og Indenrigsministeriet er centralmyndigheden i Danmark.

Sagsgangen
1 | Hvis en forælder beder centralmyndigheden i sit land om hjælp til at få barnet tilbage, bliver der
sendt en anmodning til Social- og Indenrigsministeriet.
2 | Når Social- og Indenrigsministeriet modtager anmodningen, sender vi den til fogedretten på det
sted i Danmark, hvor barnet er. Hvis vi ikke ved, hvor i Danmark barnet er, anmoder vi politiet om
hjælp til at finde barnet.
3 | Det er fogedretten, der skal vurdere, om der er tale om en børnebortførelse. Hvis fogedretten
vurderer, at der er tale om bortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til det land, det
blev bortført fra.
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Sagens behandling i fogedretten
1 | Når fogedretten modtager sagen, beskikker fogedretten altid en advokat til ansøgeren. Udgifterne til advokaten betales af den danske stat.
En bortførelsessag behandles som en hastesag og skal som udgangspunkt behandles inden 6 uger.
2 | Der vil være mulighed for retsmægling, hvis parterne ønsker det.
Retsmægleren vil være en dommer eller en advokat, der er udpeget til at være retsmægler.
3 | Hvis fogedretten vurderer, at der er tale om bortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til det land, det blev bortført fra.
Fogedretten kan dog i særlige tilfælde bestemme, at barnet ikke skal tilbagegives. Dette kan være
tilfældet, hvis:
• Der på det tidspunkt hvor fogedretten bliver anmodet om tilbagegivelse, er der gået 1 år siden
bortførelsen eller tilbageholdelsen, og barnet er faldet til i sine nye omgivelser.
• Der er en alvorlig risiko for, at tilbagegivelsen vil være til skade for barnets sjælelige eller legemlige sundhed eller på anden måde sætte det i en situation, som barnet ikke bør tåle.
• Barnet selv modsætter sig tilbagegivelsen, og barnet har nået en sådan alder og modenhed, at
der bør tages hensyn til dets mening.
• Tilbagegivelsen ikke vil være forenelig med grundlæggende principper her i landet til beskyttelse
af menneskelige friheder og rettigheder.
Begge forældre kan få prøvet fogedrettens afgørelse i en børnebortførelsessag ved landsretten.
Fristen for at indbringe afgørelsen for landsretten er 4 uger.
Fogedrettens afgørelse har stadig virkning, selv om afgørelsen er indbragt for landsretten. Der kan
dog anmodes om, at afgørelsen ikke skal have virkning, mens sagen behandles i landsretten.
Hvis det er afgjort, at barnet skal tilbage til det land, hvor det oprindeligt boede, kan afgørelsen
tvangsfuldbyrdes, dvs. gennemtvinges, hvis der ikke sker en frivillig tilbagegivelse.
Tvangsfuldbyrdelse kan ske straks og kan gennemføres ved anvendelse af tvangsbøder eller
umiddelbar magt.
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Ændring af forældremyndighed
De danske myndigheder kan ikke tage stilling til et spørgsmål om forældremyndighed, når der er
en sag om bortførelse i Danmark. Tanken bag Haagerkonventionen er, at barnet bringes tilbage til
det land, hvor barnet havde bopæl før bortførelsen. Herefter kan landets myndigheder træffe
beslutninger om barnets forhold.
En afgørelse om forældremyndighed skal altså træffes i det land, barnet boede i før. Det betyder,
at det andet land godt kan træffe afgørelse om forældremyndighed, selvom bortførelsessagen verserer i Danmark.

Vejledning og fri proces
Forældre, der er involveret i en børnebortførelsessag, kan få vejledning om reglerne hos Social- og
Indenrigsministeriet.
Som det fremgår af afsnittet om sagsbehandlingen i fogedretten, beskikker fogedretten altid en
advokat til den forælder, der søger barnet tilbagegivet. Udgiften til advokaten betales af den
danske stat.
Fogedretten kan beskikke en advokat for den af forældrene, som har bragt barnet til Danmark.
Denne forælder skal opfylde de økonomiske betingelser for at få fri proces. Det er fogedretten, der
afgør, om denne forælder har behov for at få beskikket en advokat.

Mere om reglerne
Denne folder behandler kun hovedpunkterne i den lovgivning, der gælder for internationale
bortførelser. Hvis du ønsker mere information om området, kan du enten kontakte Social- og
Indenrigsministeriet eller læse mere på vores hjemmeside:
www.boernebortfoerelse.dk
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