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Høring over forslag til Rådets afgørelser om bemyndigelse til at 
acceptere en række landes tiltrædelse af Haagerbørnebortførel-
seskonventionen af 1980  
 
Kommissionen har fremsat følgende forslag:  

 Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kroatien, Ne-
derlandene, Portugal og Rumænien til i Den Europæiske Unions 
interesse at acceptere San Marinos tiltrædelse af Haagerkonven-
tionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale bør-
nebortførelser (KOM(2017) 359). 

 Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Luxembourg og 
Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere 
Georgiens og Sydafrikas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 
1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortfø-
relser (KOM(2017) 357). 

 Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Ru-
mænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Pa-
namas, Uruguays, Colombias og El Salvadors tiltrædelse af 
Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af in-
ternationale børnebortførelser (KOM(2017) 369). 

 Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Rumænien til i 
Den Europæiske Unions interesse at acceptere Chiles, Islands 
og Bahamas' tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de 
civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser 
(KOM(2017) 360). 

 
Forslagene er omfattet af det danske retsforbehold, og afgørelserne vil 
derfor ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.  
 
Danmark har tiltrådt Haagerkonventionen af 1980. Der henvises til lov 
om lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser 
m.v. (internationale børnebortførelser), jf. lovbekendtgørelse nr. 375 af 
6. april 2010. Konventionen er offentliggjort i bekendtgørelse nr. 110 af 
21. november 1991 (Lovtidende C).  
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Danmark har ikke accepteret Georgiens, San Marinos, Bahamas', Uru-
guays, Columbias og El Salvadors tiltrædelse af konventionen, men 
hvis forslagene vedtages, vil Børne og Socialministeriet overveje, om 
Danmark også skal acceptere disse landes tiltrædelse af konventionen.  
 
Ministeriet beder om eventuelle bemærkninger til de fire forslag samt til 
udvidelse af konventionssamarbejdet senest fredag den 8. september 
2017. Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til familieret@sm.dk. 
  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på lth@sim.dk.  
 
Med venlig hilsen  
Lars Thøgersen  
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Høringsliste: 
 
Advokatrådet, Ankestyrelsen, Barnets Tarv Nu, Byretterne, Børne- og 
Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børns Vilkår, Danske Advokater, 
Danske Familieadvokater, Den Danske Dommerforening, Dommer-
fuldmægtigforeningen, Domstolenes Tjenestemandsforening, Dom-
stolsstyrelsen, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen Far til 
Støtte for Børn og Forældre, Institut for Menneskerettigheder, KL, 
Landsorganisation en af Kvindekrisecentre (LOKK), Mandekrisecentret, 
Mødrehjælpen, Statsforvaltningen, Vestre Landsret og Østre Landsret. 
 


