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Spørg eksperten

Hvert 3. barns rådgivere har 
arbejdet i Statsforvaltningen, 
Ankestyrelsen og kommunen. 
Vi kender derfor skilsmisse- og 

børneområdet bedre end 
nogen anden aktør.

Vi har et solidt greb om 
reglerne og et særegent indblik i 
myndighedernes forvaltning af 
reglerne og myndighedernes 

måde at tænke på - og vi deler 
gerne ud af den viden. 

Denne gratis folder giver dig et 
indblik i reglerne omkring:

BØRNEBORTFØRELSE

    MIT BARN ER 
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Internationale rammer

Børnebortførelse
Man taler om børnebortførelse i to tilfælde: 

* Hvis du har del i forældremyndigheden eller har forældre-
myndigeden alene, og den anden forælder er på vej ud af 
eller allerede er udrejst af Danmark med barnet uden dit 
samtykke. Det kræver dog, at dit samtykke reelt kræves.

* Hvis barnet er ulovligt bragt ind i Danmark. Vurderingen 
“ulovligt” baseres på reglerne i det land, som barnet er udført 
fra. Disse tilfælde behandles ikke her, da vores fokus ligger på 
de børn, der ulovligt udtages af Danmark.

Hvis barnet er i Danmark
Befinder både du, den anden forælder og barnet sig i Danmark, 
er der ikke tale om børnebortførelse. Der er i stedet tale om                   
unddragelse af forældremyndighed efter straffelovens § 215. 
Det forudsat, at du har del i forældremyndigheden eller har 
forældremyndigheden alene, samt den anden forælder har 
taget barnet uden din accept og uden at være berettiget 
til det efter aftale eller i henhold til afgørelse om samvær.

Når det er sagt, skal du være opmærksom på, at politiet er 
meget tilbageholdende med at rejse denne type sigtelser.

Hvis udrejsen af Danmark sker uden dit samtykke, er spørgs-
målet, om dit samtykke var nødvendigt. 

Fælles forældremyndighed
Ved fælles forældremyndighed kræves der ikke samtykke ved 
rejser til udlandet. Ethvert tiltag, som bringer spørgsmålet 
om forældremyndighed i spil, bevirker dog, at der enten skal 
foreligge enten samtykke fra den anden forælder eller en 
afgørelse fra Statsforvaltningen for at rejse til udlandet. Et      
eksempel på tiltag, som bringer spørgsmålet om forældre-
myndighed i spil, er indgivelse af en ansøgning om ophør af 
fælles forældremyndighed.

Eneforældremyndighed
Uden del i forældremyndigheden kan samvær kun udøves uden 
samtykke i Norden. Rejser til andre lande kræver enten 
samtykke fra forældremyndighedsindehaveren eller en 
afgørelse fra Statsforvaltningen. 

En forælder, der har forældremyndigheden alene, må gerne 
tage barnet med til udlandet eller bosætte sig med barnet
i udlandet uden at det kræver den anden forælders samtykke.

Samtykke

Er dit barn børnebortført, har Danmark tiltrådt tre kon-
ventioner, som du kan bruge til at kræve barnet tilbage-
leveret til dig: Europarådskonventionen, Haagerbørne-
beskyttelseskonventionen og Haagerbørnebortførelses-
konventionen

I praksis skal du henvende dig til dit lands centralmyn-
dighed hvis du vil bruge konventionerne. I Danmark er det 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold. De har dog uddelegeret opgaven til Ankestyrel-
sens Familieretsafdeling, der i praksis håndterer sagerne. 
Ankestyrelsen videreformidler din anmodning om tilbage-
levering til myndighederne i det land, dit barn er blevet bort-
ført til.  Bemærk at Ankestyrelsen ikke varetager din sag, 
de videreformidler alene. 

De internationale regler, der er omtalt, gælder ikke for 
Grønland og Færøerne

“Er du usikker på, om du har 
en akut børnebortførelsessag, 
kan du kontakte statens 
børnebortførelseslinje.

Akut børnebortførelse
I visse tilfælde anser man situationen som en akut 
børnebortførelsessag. Det er tilfældet, hvis du har del i 
forældremyndigheden eller har forældremyndigheden 
alene, og du frygter, at den anden forælder er på vej ud af 
Danmark med dit barn uden dit samtykke. Er det tilfældet, 
skal du straks ringe til politiet (telefonnummer 114), da 
de har mulighed for fysisk at forhindre, at barnet forlader 
landet.

Følgende tilfælde anses dog ikke for en akut børnebort-
førelsessag: Dit barn er allerede i udlandet, dit barn er 
ikke kommet tilbage efter samvær i udlandet, der er en 
afgørelse om udlandsrejse eller bopæl i udlandet, dit barn 
er hos dig, den børnebortførende forælder har forældre-
myndigheden alene, eller dit barn bliver tilbageholdt i Dan-
mark efter endt samvær, og der er ikke risiko for, at barnet 
er på vej ud af landet.



Praktisk information

Retshjælp
Retshjælpen er en økonomisk støtteordning, hvor du kan få 
dækket nogle af de udgifter, du har i forbindelse med en sag om 
tilbagelevering af dit bortførte barn. Retshjælpen er uafhængig 
af din indtægt. 

Det er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold, der afgør, om du kan få retshjælp, og hvor meget du 
kan få. Følgende betingelser skal dog normalt være opfyldt, for 
at du kan få retshjælp:

* Der skal være tale om bortførelse eller ulovlig tilbageholdelse
* Dit barn skal være under 16 år
* Dit barn skal inden bortførelsen have haft bopæl i Danmark
* Der skal være udgifter til retlige handlinger, der er nødvendige

for at få dit barn tilbage
* Udgifterne må ikke været dækket af en retsforsikring eller en

retshjælps- eller fri procesordning i det land, barnet er 
bortført til

Vær opmærksom på muligheden for at bede ministeriet om et 
forhåndstilsagn vedrøende omfang af den økonomiske støtte. 
I den forbindelse anbefaler vi, at du af dokumentationshensyn  
sikrer dig dette skriftligt.

Vi er et team af professionelle, som bl.a. har specialiseret os i 
alt fra forældremyndighed, bopæl og samvær til barnets ram-
mer ved skilsmisse, børne- og relationsmønstre, dynamikker i 
opbrudte familier, afkodning af børn mv.

Vores mål er at yde en helhedsorienteret indsats. 

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der har arbejdet i Stats-
forvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. De kender
med andre ord reglerne og de tankegangen bag de 
beslutninger, myndighederne træffer. De rådgiver, bistår
dig ved møder og skriver breve til myndighederne for dig mv. 

At hjælpe forældre til bortførte børn står Hvert 3. barn 
nært. En af stifterne af Hvert 3. barn har  selv gennemgået 
en børnebortførelsessag. Efter at han fik tildelt forældre-
myndigheden over begge sine børn i både byretten og 
landsretten,  valgte hans ekskone nemlig at bortføre det
ældste barn til udlandet.  Hans erfaringer  med den hjælp, 
de danske myndigheder stiller til rådighed og ikke mindst 
rammerne herfor, vil  spare dig for dyrtkøbte lærepenge.

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har fokus på at hjælpe dig med at forstå og 
møde dit barn behov - både fysisk og psykisk - i den sær-
lige situation, som en børnebortførelse  til udlandet er.
Du kan også få redskaber til at se bag om den 
anden forælders børnebortførelseshandling mv., og redskaber 
til at møde dit barns behov i forbindelse med tilbagelevering.

Du styrer slagets gang
Vi mener, at du bør sidde i førersædet på din sag ligesom du 
skal kunne gennemskue og styre økonomien forbundet med 
sagen. Derfor tager vi ikke den fulde bold og løber med den, 
som advokaterne gør. Vi løber kun med den bold, som du har 
behov for, at vi hjælper med. Vi skræddersyr med andre ord 
vores hjælp til dine konkrete behov. Samtidig har vi fokus på 
netop din situation samt dine og dit barns behov i processen. 

Hvert 3. barn kan hjælpe
Økonomien skal holde
Alle skal have råd til rådgivning med et højt fagligt 
niveau. Derfor har vi både lave priser og en unik betal-
ingsmodel, så du undgår økonomiske overraskelser.
Du køber et klippekort - vi bruger klip, når vi arbejder.
Du bestemmer i den forbindelse hvornår, hvordan og 
hvor meget, vi skal arbejde. Ubrugte klip tilhører selvfølgelig
dig - ikke os. Læs mere i vores forretningsbetingelser.

Min konto
Vores betalingsmodel centrerer sig om vores online kunde-
portal, som automatisk opretter en personlig kundekonto
til dig, første gang du logger ind på portalen. Du finder
portalen på vores hjemmeside www.h3b.dk (tryk “MIN SIDE”).
Her kan du bl.a. tanke klippekort op, følge dit forbrug af klip, 
se dine stamdata inkl. kontaktoplysninger, booke møder mv. 

Hvorfor søge hjælp
Under en børnebortførelsessag ender du med at få kontakt 
til flere forskellige myndigheder. I mange tilfælde vil du opleve, 
at det virker som om myndighederne modarbejder hinanden 
- og dig. Vores jurister kan hjælpe dig med at sikre, at alle 
ror i samme retning. Samtidig vil du sidde i en situation, hvor 
du er følelsesmæssigt drænet. Vores børnesagkyndige kan 
hjælpe dig med at håndtere dine følelser. Vi kan også klæde 
dig på til at møde dit barn, som typisk vil have været udsat for 
bevidst forældrefremmedgørelse under børnebortførels-
en. Du kan også få redskaber til at modarbejde foræl-
drefremmedgørelsen - og samtidig møde dit barns behov.
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