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Denne folder

I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er 

bragt til et andet land eller tilbageholdes i udlandet. Du kan også læse om, hvor du kan henvende 

dig og om, hvordan én myndighed (Koordinationsenheden) koordinerer indsatsen.
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Hvad er en international børnebortførelse?

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for, at et barn kan betragtes som bortført fra 

Danmark eller ulovligt tilbageholdt i et andet land:

• Før bortførelsen boede barnet i Danmark.

• Den forælder, der ønsker barnet tilbage, har (del i) forældremyndigheden efter reglerne i Dan-

mark.

• Det er i strid med reglerne i Danmark, at barnet er blevet bragt til eller bliver tilbageholdt i et 

andet konventionsland.

• 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 et andet 

land, og den ene af jer nægter at lade barnet vende hjem fra ferien.
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Hvor kan jeg gå hen, og hvilken hjælp kan jeg få?

Hvis du har del i forældremyndigheden og står i en situation, hvor du mener, at den anden foræl-

der uden dit samtykke har bragt jeres fælles barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder jeres 

barn i udlandet, kan du – uanset hvilket land, dit barn er bortført til – henvende dig til 

Koordinationsenheden for Børnebortførelser.

Koordinationsenheden ligger i Social- og Indenrigsministeriet og kan kontaktes på: 40 50 50 26.

Koordinationsenheden kan bl.a.:

• hjælpe dig med at starte en sag om tilbagegivelse af dit barn 

• vejlede dig om sagsgangen og de muligheder, du har 

• koordinere sagsgangen med andre danske myndigheder

Hvis du starter en sag om tilbagegivelse af dit barn, vil du altid blive tilbudt et personligt møde i 

Koordinationsenheden, så du sikres hurtig og kompetent vejledning. Du er selvfølgelig velkom-

men til at tage en advokat eller anden bisidder med til mødet.
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Advokat og retshjælp

På boernebortfoerelse.dk finder du en liste over advokater, som er særligt egnede til at håndtere 

sager om børnebortførelse.

Du kan også søge om retshjælp. Retshjælp er en økonomisk støtteordning, hvor du kan få dækket 

nogle af de væsentligste udgifter, der kan være i forbindelse med en sag om tilbagegivelse af dit 

bortførte barn.

Retshjælpen kan eksempelvis dække rimelige udgifter til dansk og/eller udenlandsk advokatbi-

stand og udgifter til oversættelse af relevante dokumenter i forbindelse med sagen. Retshjælpen 

kan også dække dine rimelige transport- og opholdsudgifter, hvis det er nødvendigt for dig at 

deltage i retsmøder i udlandet.

Retshjælpen er uafhængig af din indtægt, men du kan ikke få retshjælp, hvis du har en privat 

retshjælpsforsikring, som dækker udgifterne, eller dine udgifter bliver dækket i det land, som 

barnet er bortført til.

Det er Koordinationsenheden, der afgør, om du kan få retshjælp, og hvor meget du kan få.

Det er også i Koordinationsenheden, du kan få mere at vide om retshjælpsordningen.
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Behandling af sager til et land, som Danmark har et konventionssamarbejde med

Danmark har ligesom en række andre lande tilsluttet sig Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 

om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser.

På boernebortfoerelse.dk kan du se listen over de lande, der har tilsluttet sig Haagerkonventionen, 

og som Danmark har et samarbejde med.

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 forældre-

myndighed, 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.

Reglerne i Haagerkonventionen og børnebortførelsesloven gælder kun, hvis barnet endnu ikke er 

fyldt 16 år.

Alle konventionslande har en centralmyndighed, der modtager og formidler henvendelser fra 

forældre, der ønsker deres barn tilbagegivet. Social- og Indenrigsministeriet er centralmyndighe-

den i Danmark.
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Sagsgangen

1 | Hvis en forælder beder Social- og Indenrigsministeriet om hjælp til at få barnet tilbage, bliver der 

sendt en anmodning til centralmyndigheden i det land, hvor barnet opholder sig.

2 | Når centralmyndigheden modtager anmodningen, bliver den sendt videre til den myndighed 

eller domstol, der skal behandle sagen.

3 | Det er myndigheden/domstolen i det andet konventionsland, der skal vurdere, om der er tale 

om en børnebortførelse. Centralmyndigheden står kun for kontakten mellem Social- og Indenrigs- 

ministeriet og myndigheden/domstolen i det andet konventionsland. Hvis myndigheden/domsto-

len vurderer, at der er tale om bortførelse, skal barnet som udgangspunkt tilbagegives til Dan-

mark.

Den afgørende myndighed eller domstol kan dog i særlige tilfælde bestemme, at barnet ikke skal 

tilbagegives. Dette kan være tilfældet hvis:

• Der på det tidspunkt, hvor myndigheden eller domstolen bliver anmodet om tilbagegivelse, er 

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 legem- 

lige 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 i det andet konventions-

land til beskyttelse af menneskelige friheder og rettigheder.
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Behandling af sager til et land, som Danmark ikke har et konventionssamarbejde med

Den bedste mulighed, vi har for at løse børnebortførelsessager i lande, som Danmark ikke har et 

internationalt samarbejde med, er at bidrage til forsoning og kontakt mellem jer som forældre, så I 

sammen kan finde en mindelig løsning i jeres barns interesse.

Koordinationsenheden koordinerer den danske indsats i disse sager og vejleder om de mulighe-

der, du har i forhold til andre danske myndigheder.

I samarbejde med Udenrigsministeriet forsøger Koordinationsenheden at mægle i sagen, og dette 

sker først og fremmest ved at tage direkte kontakt til den forælder, der har bortført barnet og bl.a. 

forklare konsekvenserne af handlingen. Nogle gange sker kontakten gennem familiemedlemmer 

eller andre i nærmiljøet.

Udenrigsministeriet hjælper også med at anvise advokater, som kan yde juridisk rådgivning om 

den familieretlige lovgivning i opholdslandet. Herved kan der ske en vurdering af retsgrundlaget 

for barnets ophold i det pågældende land og mulighederne for et positivt udfald af at bringe 

sagen for domstolene.

Udenrigsministeriet har også mulighed for at rette henvendelse til barnets opholdslands myndig-

heder om udlevering, hvis det har udsigt til at kunne nytte. I nogle dele af verden fører dette skridt 

dog ikke altid til en løsning af sagen, idet en forældreparts bortførelse af sit eget barn ikke nødven-

digvis anerkendes som lovstridigt.

Der kan også være løbende kontakt omkring rent praktiske spørgsmål, som f.eks. kontakt til fami-

liemedlemmer i Danmark og undervisningsmateriale og bøger mv. på dansk til det bortførte barn, 

hvor dette er muligt.

Mere om reglerne

Hvis du ønsker mere information om området, er du velkommen til at kontakte Koordinationsen-

heden og læse mere på vores hjemmeside:

www.boernebortfoerelse.dk



9   |   Internationale børnebortførelser

Koordinationsenheden for børnebortførelser

Social- og Indenrigsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

www.sim.dk 

www.boernebortfoerelse.dk

Tlf.: +45 33 92 93 00 

E-mail: familieret@sim.dk

Udenrigsministeriet 

Asiatisk Plads 2 

1448 København K 

www.um.dk

Tlf.: + 45 33 92 00 00 

E-mail: um@um.dk
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