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Forord 

 
Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal 

tilbakeleveres eller ikke. Det er relativt sjelden – kanskje bare en gang i et dommerliv – at en dommer 

får en barnebortføringssak til behandling. Det er fremmed mark, både materielt og prosessuelt. 

 

Dette er også bakgrunnen for at Domstoladministrasjonen har oppnevn to kontaktdommere, med et 

spesielt ansvar når det gjelder barnebortføringssaker. Som kontaktdommere har Torunn Kvisberg og 

jeg erfart at norske dommere har mange spørsmål om det norske regelverket og hvordan et 

tilbakeleveringskrav behandles i domstolen i Norge.  Derfor denne veilederen. Hensikten med 

veilederen er å gi en praktisk innføring i ulike spørsmål man som dommer kan komme borti i 

barnebortføringssaker. Hovedfokus er på saksbehandlingen og på de vanligste materielle 

spørsmålene.  

 

Takk til Justis- og beredskapsdepartementet og Domstoladministrasjonen som har gitt meg mulighet 

til å arbeide med ulike spørsmål knyttet til domstolenes arbeid med barnebortføring i seks måneder, 

blant annet denne veilederen. En særlig takk går til tingrettsdommer Torunn Elise Kvisberg i Sør-

Gudbrandsdal tingrett, for ideen til prosjektet og for gode råd og tilbakemeldinger underveis. Jeg vil 

også takke andre som på en eller annen måte har hjulpet med innspill og råd, her nevnes rådgiver 

Kristin Ugstad Steinrem og rådgiver Lene Smith Walaas i Justis- og beredskapsdepartementet og 

seniorrådgiver Benedicte Aas og seniorrådgiver Kari Leira Bjørsnøs i Domstoladministrasjonen.   

  

 

Trondheim, 28. februar 2013 

Anne Marie Selvaag  
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Kapittel 1  Innledning   

 

1.1 Kort om veilederen  

 

Det er relativt sjelden at en dommer får en barnebortføringssak til behandling. Hensikten med denne 

veilederen er å gi en praktisk innføring i ulike spørsmål man som dommer kan komme borti i 

barnebortføringssaker. Hovedfokus vil være på saksbehandlingen og på de vanligste materielle 

spørsmålene. Den primære målgruppen er dommere.  Også saksbehandlere i domstolen bør kunne 

finne nyttig stoff her. Det som behandles i denne veiledningen gjelder primært tingrettene, men noe 

av stoffet vil nok også lagmannsrettens personale kunne ha nytte av. 

 

Dette er ikke et akademisk produkt, men en brukerhåndbok. Det er ikke mulig å berøre alle relevante 

problemstillinger. En del av stoffet vil nok mange kunne oppleve som en oppramsing av 

selvsagtheter, men i en slik veiledning må nok også det selvsagte uttrykkes. Det gis sikkert også en 

del råd som noen vil kunne være uenige i. Det tror jeg vi kan leve godt med. Jeg har forsøkt å se hen 

til hva som er praktisk viktig for dommere og i noen grad også saksbehandlere og hva som 

erfaringsmessig viser seg å volde problemer.  

 

For den som ønsker å fordype seg i et akademisk produkt kan jeg anbefale tingrettsdommer Torunn 

Elise Kvisbergs doktoravhandling om samme tema: "Internasjonale barnefordelingssaker. 

Internasjonal barnebortføring.". Jeg har i stor grad benyttet meg av dette standardverket om 

internasjonal barnebortføring ved utarbeidelsen av denne veilederen.  

 

 

1.2 Om barnebortføring  

 

Det har i de siste tiårene vært en stor økning i antallet ekteskap og samboerforhold der partene har 

tilknytning til forskjellig land. Der forholdene oppløses og foreldrene strides om foreldreansvaret 

eller omsorgen for felles barn, kan resultatet bli at en av foreldrene ulovlig bortfører barnet.  

 

På global basis er flere tusen barn årlig ofre for barnebortføring. En typisk barnebortføring er når et 

barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende 

forelder. Eks 1: Foreldre og barn bosatt i Frankrike. Etter fransk rett har begge foreldre 

foreldreansvar. Den ene forelderen flytter med barnet uten den andres samtykke til Norge. Dette er 

en ulovlig bortføring til Norge, som behandles i kapittel 2 og 3. Eks 2: Foreldre og barn bosatt i Norge. 

Etter norsk rett har begge foreldre foreldreansvar. Den ene forelderen flytter med barnet uten den 

andres samtykke til Frankrike. Dette er en ulovlig bortføring fra Norge, som behandles i kapittel 4. Et 

barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet (f eks et ferieopphold eller 

samvær). Reglene for barnebortføring og tilbakeholdelse er de samme, og begrepet 

”barnebortføring” omfatter begge forhold.  

 

I de fleste barnebortføringssaker er det en av foreldrene som bortfører barnet. Begrepet omfatter 

også de tilfeller der besteforeldre eller en annen slektning bortfører barnet. Når barnevernet har 

overtatt omsorgen for et barn, vil det være en ulovlig bortføring å reise utenlands med barnet uten 
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barnevernets samtykke. Dersom barnet er kidnappet av fremmede, eventuelt mot løsepenger, anses 

det ikke som barnebortføring i denne forstand. Disse tilfellene vil ikke bli omtalt i det følgende. 

 

 

1.3 Om Haagkonvensjonen 

 

Haagkonferansen for internasjonal privatrett er en internasjonal organisasjon som arbeider for 

harmonisering av internasjonal privat- og prosessrett, herunder utarbeider konvensjoner på 

barnerettens område. På 1970-tallet tok Haagkonferansen initiativ til å utarbeide en konvensjon som 

regulerte situasjonen når et barn var bortført utenlands av en av foreldrene. Dette arbeidet munnet 

ut i Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring 

(Haagkonvensjonen). Konvensjonen ble ratifisert av Norge 9. januar 1989 og trådte i kraft 1. april 

1989, samtidig med at lov av 8. juli 1988 nr 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske 

avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn (barnebortføringsloven) trådte i 

kraft.  

 

Haagkonvensjonen er ikke en tradisjonell internasjonal-privatrettslig konvensjon som har regler om 

anerkjennelse og fullbyrding av formelle avgjørelser, men regulerer situasjonen når en av foreldrene, 

besteforeldrene eller en annen slektning ulovlig bortfører barnet.  89 stater, herunder Norge, er per 

desember 2012 tilsluttet Haagkonvensjonen om barnebortføring.1 Konvensjonen søker å forhindre 

barnebortføringer og løse de problemene som oppstår hvis et barn likevel er blitt bortført fra et land 

til et annet.  

 

 

1.4 Barnebortføring innenfor Haagkonvensjonen  

 

I hver konvensjonsstat er det en sentralmyndighet som bistår foreldre med å søke om tilbakelevering 

i barnebortføringssaker mellom konvensjonsland, i Norge Justis- og beredskapsdepartementet 

v/Sivilavdelingen. Sentralmyndigheten i landet barnet er bortført fra oversender søknaden til 

sentralmyndigheten i landet barnet er tatt med til, som videresender begjæringen til domstolen for 

avgjørelse. I Norge er det tingretten der barnet antas å oppholde seg som avgjør om barnet skal 

tilbakeleveres eller ikke. I noen få tilfeller blir begjæringen om tilbakelevering sendt til tingretten 

direkte fra part eller advokat i utlandet, uten at sentralmyndighetene har vært involvert.  

 

Det følger av Haagkonvensjonen at dersom et barn er ulovlig bortført så er utgangspunktet at barnet 

straks skal tilbakeleveres til bostedslandet. Konvensjonens mål er at alle konvensjonsstater 

praktiserer dette likt.  Det betyr at vi kan regne med at barn som bortføres fra Norge blir 

tilbakelevert. Motsatsen er at barn som bortføres til Norge også skal tilbakeleveres.   

 

En tilbakelevering innebærer ikke en avgjørelse av barnefordelingssaken, det vil si hvem som skal ha 

foreldreansvar, hvor barnet skal bo og omfanget av samvær i fremtiden. Derimot vil 

tilbakeleveringen i praksis avgjøre hvilket land barnefordelingssaken vil bli avgjort i. Hvis barnet blir 

tilbakelevert, vil barnefordelingssaken bli avgjort i bostedslandet. I forarbeidene til 

                                                           
1
 En oppdatert oversikt over medlemsstater finnes på Haagkonferansens hjemmeside, www.hcch.net under 

Specialised sections, Child Abduction Section.  
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barnebortføringsloven heter det at formålet med Haagkonvensjonen er at realiteten i spørsmålet om 

hvem som skal ha foreldreansvaret, fast bosted og samvær skal avgjøres av domstolene i det land 

hvor barnet hadde sin bopel før bortføringen fant sted. Hvis tilbakelevering nektes, vil vanligvis 

mottakerlandet (som da blir barnets nye bostedsland) behandle saken.  

 

 

1.5 Barnebortføring utenfor Haagkonvensjonen 

 

Situasjonen er mye vanskeligere der barn bortføres til/fra et land som ikke er tilsluttet 

Haagkonvensjonen om barnebortføring. Man har ikke samme mulighet til å fremme et krav om 

tilbakelevering gjennom sentralmyndigheten, som oversender kravet til domstolen for avgjørelse. 

Utenriksdepartementet og lokale ambassader bistår så godt de kan, men sjansen for at saken finner 

sin løsning er mye mindre enn der barn bortføres til/fra et land som er tilsluttet Haagkonvensjonen 

om barnebortføring. Tingrettene i Norge har intet med tilbakeleveringskravene å gjøre i disse sakene. 

 

Tingrettene i Norge kan likevel få befatning med sakene ved at en av foreldrene reiser sak etter 

barneloven for norsk domstol. Tingrettene kan også få befatning med sakene ved at det fremsettes 

en begjæring om anerkjennelse og fullbyrding av en utenlandsk avgjørelse.2 Utgangspunktet i norsk 

rett er at utenlandske rettsavgjørelser ikke anerkjennes og heller ikke kan tvangsfullbyrdes i Norge 

uten at det er særskilt hjemmel for det. Selv om en utenlandsk avgjørelse ikke kan anerkjennes eller 

fullbyrdes i Norge, kan den vektlegges i avgjørelser i saker etter barneloven, for eksempel ved 

avgjørelsen av om Norge har jurisdiksjon eller ikke, jf barneloven § 82 (1) (b). Dette kan være et 

bidrag til å motvirke bortføringer fra de land vi ikke har konvensjonsregler i forhold til.  

 

 

1.6 Kort om rettskilder  

 

Ved barnebortføringsloven er Haagkonvensjonen om barnebortføring innarbeidet i norsk rett. 

Forarbeidene til barnebortføringsloven er inntatt i Ot.prp.nr.52 (1987-88).  

 

Justis- og beredskapsdepartementet gav ut et omfattende rundskriv om blant annet 

Haagkonvensjonen i 1991.3 Rundskrivet gir uttrykk for Justis- og beredskapsdepartementets 

oppfatninger og konvensjonstolking, og vil ikke være bindende for domstolene i den enkelte sak. Det 

er likevel sitert i norsk rettspraksis i flere tilfeller, og har derfor i praksis hatt betydning. En svakhet 

ved rundskrivet er at det etter hvert er blitt utdatert, og for flere spørsmål ikke reflekterer den nyere 

utviklingen i barnebortføringssaker og konvensjonstolking.  

 

Når formålet med Haagkonvensjonen er å skape rettsenhet mellom konvensjonsstatene, er det ikke 

tilstrekkelig at landene ratifiserer en konvensjonstekst og innarbeider den i sine interne lovgivninger. 

Disse tekstene må også tolkes likt i konvensjonsstatenes praksis. Dette betyr at regler og begreper 

må forstås i konvensjonens forstand, som konvensjonsautonome, uten å legge avgjørende vekt på 

hvordan de ellers er tolket i norsk rett.   

                                                           
2
 For eksempel Europeisk konvensjon av 20. mai 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om 

foreldreansvar og gjenopprettelse av foreldreansvar (Europarådskonvensjonen).  
3
 Rundskriv G-136/91, Europarådskonvensjonen og Haagkonvensjonen om barnebortføring.  

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19810408z2D7z2EzA782
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Siden konvensjoner utarbeides og vedtas i internasjonale forhandlinger, uten noen formell 

lovgivningsprosess slik vi har for interne lover, vil det ikke foreligge forarbeider i samme forstand som 

for formell lovtekst. Større betydning har den forklarende rapporten til konvensjonen som 

Haagkonferansen utarbeidet etter at konvensjonen var forhandlet ferdig, av en rapportør oppnevnt 

av konferansen som fulgte forhandlingene på nært hold (Pérez-Vera-rapporten).4 Rapporten ble 

sendt på høring i medlemsstatene før den ble gitt ut. Den er ikke bindende for konvensjonsstatene, 

men tillegges i praksis ofte stor betydning ved tolkingen av konvensjonen. Man finner rapporten på 

Haagkonferansens hjemmeside, www.hcch.net, under publications, explanatory reports.  

 

Når formålet med konvensjonen er å skape ensartede rettsregler i forskjellige land er det naturlig å 

se hen til rettsutviklingen i andre konvensjonsstater. En viktig kilde til opplysninger om utenlandsk 

rettspraksis er Incadat, som er Haagkonferansens elektroniske og nettbaserte samling av 

konvensjonsstatenes praksis, se www.incadat.com. Dette er et lett tilgjengelig og effektivt 

søkeverktøy. 

 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har i løpet av de siste årene behandlet flere saker om 

internasjonal barnebortføring, som det også må ses hen til ved tolkingen av konvensjonen. 

Dommene er lagt ut på Incadat og finnes og på den europeiske menneskerettighetsdomstolens 

elektroniske og nettbaserte samling av egne avgjørelser, se http://hudoc.echr.coe.int.  

 

For å bidra til rettsenhet i konvensjonsstatene arrangerer Haagkonferansen såkalte 

spesialkommisjoner, som er et møtested for representanter fra sentralmyndighetene og dommere i 

konvensjonsstatene, berørte internasjonale organisasjoner, advokater og akademikere. Det 

offentliggjøres konklusjoner og anbefalinger fra kommisjonene (Conclusions and recommendations). 

Haagkonferansen har i samarbeid medlemsstatene utarbeidet en serie med retningslinjer for god 

praksis (Guides to good practice). Haagkonferansen gir dessuten ut publikasjonen The Judges 

Newsletter, som inneholder informasjon beregnet spesielt for dommere som behandler 

barnebortføringssaker. Den rettskildemessige betydningen av disse må antakelig sammenliknes med 

rundskriv, de er utarbeidet av eksperter på området, bygger på erfaring med regelverket og kan ha 

mange godt underbygde og fornuftige råd, men noen selvstendig rettskildemessig vekt ut over dette 

har de ikke.  Så vel Conclusions and recommendations, Guides to good practice som The Judges 

Newsletter finnes på Haagkonferansens hjemmeside, www.hcch.net, under Child Abduction Section.  

 

For norske forhold er Torunn Elise Kvisbergs bok "Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal 

barnebortføring." det sentrale teoretiske oppslagsverket.5 Denne er del av domstolenes lokale 

bibliotek og er dessuten lagt ut på Norsk Lovkommentars kommentarsamling.  Det er også ellers 

skrevet en god del juridisk teori om internasjonal barnerett, og spesielt om Haagkonvensjonen av 

1980. En omfattende internasjonal bibliografi finnes på Haagkonferansens hjemmeside. Det finnes 

også relevant informasjon på Justis- og beredskapsdepartementets informasjonsside om 

barnebortføring, www.barnebortføring.no. 

  

                                                           
4
 Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention by Elisa Pérez-Vera, 1982.  

5
 Torunn Elise Kvisberg,  "Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring.", 2009. 
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1.7 Begrepsbruk 

 

En del begreper vil gå igjen i veilederen. Det er grunn til å presisere hvordan noen av begrepene 

brukes.  

 

Som nevnt i punkt 1.4 er det en barnebortføring når et barn blir tatt med ut av bostedslandet uten 

tillatelse fra en som har foreldreansvar for barnet. Ulovlig tilbakeholdelse foreligger når barnet 

holdes tilbake i et annet land enn bostedslandet etter at et lovlig tidsavgrenset opphold (for 

eksempel ferie eller samvær) er over. For enkelhets skyld brukes bortføring som et felles begrep for 

begge situasjoner. 

 

Bortføreren er den som tar med seg barnet ut av landet (eller eventuelt får andre til å gjøre det for 

seg), og som nå motsetter seg tilbakelevering. Gjenværende er en som hadde foreldreansvaret før 

bortføringen og som nå krever tilbakelevering. 

 

Bostedslandet er det landet der barnet bodde før bortføringen. Mottakerlandet er det landet barnet 

er bortført til og nå kreves tilbakelevert fra. 

 

Sentralmyndigheten har en viktig funksjon i saksbehandlingen, blant annet ved samarbeid med 

sentralmyndigheter i andre konvensjonsstater og myndigheter i eget land. Som nevnt i punkt 1.4 er 

det også sentralmyndigheten i bostedslandet som bistår foreldre med å søke om tilbakelevering i 

barnebortføringssaker mellom konvensjonsland. I Norge er Justis- og beredskapsdepartementet 

sentralmyndighet.  

 

 

1.8 Advokater med særlig kompetanse på barnebortføring 

 

For det tilfelle at retten mottar en henvendelse fra en av partene med spørsmål om advokat, gjøres 

det oppmerksom på at Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en liste over advokater med 

kompetanse på barnebortføring. Listen, kontaktinformasjon og CV er tilgjengelig på Justis- og 

beredskapsdepartementets nettsider om barnebortføring: www.barnebortføring.no.  
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2 Saksbehandlingen for tingretten 

 

2.1 Innledning 

 

Domstolen i Norge behandler barnebortføringer fra utlandet til Norge. I det følgende er det 

saksbehandlingen for tingretten som skal gjennomgås. I punkt 2.2 gis en kort oversikt over gangen i 

saksbehandlingen, som utfylles og forklares i punkt 2.3 til 2.24. 

 

Barnebortføringsloven har i begrenset grad bestemmelser om saksbehandlingen for tingretten. Det 

følger imidlertid av barnebortføringsloven § 18 at tvangsfullbyrdelseslovens regler gjelder så langt de 

passer for saker om tilbakelevering etter § 11. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt en rekke 

anbefalinger om saksbehandlingen i rundskriv G-136/91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

2.2 Oversikt over saksbehandlingen  

 

Når retten mottar en begjæring om tilbakelevering av barn skal behandlingen av begjæringen 

prioriteres, slik at det kan foreligge en avgjørelse innen seks uker etter at saken kom inn til 

tingretten. Dommeren som får saken til behandling må innledningsvis foreta en vurdering av om 

saken er reist ved riktig verneting.  

 

Tvistelovens bestemmelser om planmøte i § 9-4 (2) kommer ikke til anvendelse ved behandlingen av 

barnebortføringssaker. Der begge foreldrene har prosessfullmektig kan det likevel være 

hensiktsmessig å gjennomføre et rettsmøte etter samme modell som et planleggingsmøte, for 

drøfting av videre saksbehandling. Et slikt møte gjennomføres mest hensiktsmessig som et fjernmøte 

i form av et telefonmøte. Det føres rettsbok fra rettsmøtet. 

 

Uavhengig av om det gjennomføres planleggingsmøte må det avklares om begjæringen skal 

forelegges for bortfører og om det skal gjennomføres muntlig forhandling. Dersom det skal 

gjennomføres muntlig forhandling fastsettes det dato og innkalles til muntlig forhandling. Dersom 

barnet skal høres, avtales når og hvordan dette kan gjennomføres. Det må også avklares om det er 

behov for å oppnevne sakkyndig og om det er behov for tolk. Dommeren må også være oppmerksom 

på om det er behov for beskyttende tiltak overfor barnet. 

 

Dommeren har adgang til å bestemme hvordan den muntlige forhandlingen skal foregå. Det 

anbefales å gjennomføre et mer summarisk rettsmøte enn ved en alminnelig hovedforhandling. 

Dommeren bør så vidt mulig forsøke å få til en frivillig tilbakelevering, eventuelt en annen minnelig 

løsning, uten at dette forsinker saksbehandlingen for øvrig.  

 

Avgjørelse om tilbakelevering skjer i kjennelses form. I tilbakeleveringssavgjørelsen må retten 

fastsette tidspunkt eller frist for tilbakeleveringen. Tvisteloven kapittel 20 om sakskostnader gjelder 

for partenes ansvar for sakskostnader ved rettens behandling av en barnebortføringssak. Kjennelsen 

skal forkynnes for partene og kan ankes.  
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2.3 Rettsgebyr 

 

Sak etter barnebortføringsloven er gebyrfri, jf rettsgebyrloven § 15 (2) (b).  

 

 

2.4 Registrering i Lovisa 

 

Sak etter barnebortføringsloven registreres som en TVA-sak i Lovisa.  

 

 

2.5 Rettshjelp 

 

Verken barnebortføringsloven eller lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp har særlige regler om 

rettshjelp der barn bortføres til Norge. I utgangspunktet må foreldrene dekke utgiftene til juridisk 

bistand selv. De kan imidlertid søke om å få dekket disse utgiftene gjennom ordningen med fri 

rettshjelp. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som avgjør søknader om fri rettshjelp i 

barnebortføringssaker i Norge. En eventuell klage på avslag avgjøres av Statens sivilrettsforvaltning. I 

hvilken grad foreldrene har krav på å få dekket utgifter til rettshjelp er blant annet avhengig av deres 

økonomi. Det er også av betydning om søknaden gjelder bistand fra norsk eller utenlandsk advokat, 

og om barnet er bortført til eller fra Norge. Om fri rettshjelp i saker om barnebortføring vises særlig 

til Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv 15. desember 2005 (G-12/05), kap. 8.4, s. 54-57. 

Det vises også til www.barnebortføring.no med videre link "Dekning av utgifter til juridisk bistand".  

 

 

2.6 Stedlig domsmyndighet - verneting 

 

Saken har verneting i den rettskrets der barnet oppholder seg når retten mottar begjæring om 

tilbakelevering, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-3 (3). Det er uten betydning om barnet har flyttet 

etter dette tidspunktet, jf domstolloven § 34.   

 

Barnebortføringsloven og tvangsfullbyrdelsesloven regulerer ikke situasjonen der barnet og/eller 

bortfører bor på sperret adresse, jf lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering med forskrifter. 

Formålet med sperret adresse er at barnets/bortførerens bosted ikke skal avsløres. Det vil være 

uheldig om den som krever tilbakelevering kan kreve at saken behandles ved barnets/bortførerens 

hjemting, som derved avsløres. I disse sakene vil det derfor være naturlig å se hen til barnelovens 

regulering av verneting ved sperret adresse. Det fremgår av barneloven § 57 at sak kan reises for 

Oslo tingrett dersom barnet bor på sperret adresse eller det er fremsatt søknad om eller gitt tillatelse 

til å benytte fiktiv identitet for barnet. Det antas derfor at Oslo byfogdembete vil være rett verneting 

i saker etter barnebortføringsloven, med mindre annet fastsettes særskilt i barnebortføringsloven.   

 

Det hender at det viser seg at barnet ikke har opphold på oppgitt adresse. I slike saker anbefales det 

å kommunisere med saksbehandler på saken i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, 

for avtale om videreforsendelse til annen domstol, eventuelt retur av saken til Justis- og 

beredskapsdepartementet. Dersom saken sendes til annen domstol er det viktig å sende kopi av 

oversendelsesbrevet til Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.  

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19800613z2D35
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Dersom barnet ikke oppholder seg i Norge, skal saken avvises, se punkt 3.3 om konvensjonens 

virkeområde.  

 

 

2.7 Saksbehandlingsfrist 

 

Et viktig formål med Haagkonvensjonen er at tilbakelevering skal skje raskt. Kravet om hurtighet har 

stor betydning for saksbehandlingen.  

 

Retten skal behandle begjæringen uten opphold, og senest innen seks uker etter at begjæringen ble 

innlevert, jf barnebortføringsloven § 16 jf Haagkonvensjonen art 11 og art 2.  Dersom retten ikke har 

avgjort en begjæring innen seks uker etter at begjæringen ble innlevert, skal retten redegjøre for 

årsaken til forsinkelsen dersom saksøkeren ber om det, jf barnebortføringsloven § 16 (2) jf 

Haagkonvensjonen art 11 (2). Seksukers-fristen regnes fra det tidspunkt saken kom inn til retten.  

Seksukers-fristen gjelder for rettens behandling som sådan, det vil si total saksbehandlingstid for 

tingrett og lagmannsrett der saken ankes. Dette er i praksis vanskelig gjennomførbart. Etter mitt 

skjønn bør dette praktiseres slik at tingretten holder seg innenfor seksukers-fristen for egen 

saksbehandling. Lagmannsretten bør behandle en anke uten ugrunnet opphold, slik at intensjonene 

om tvangskraftig avgjørelse innen seks uker etter mottakelsen av begjæringen så vidt mulig kan 

etterleves.  

 

Det er hensynet til barnet som gjør at tilbakelevering må skje raskt. Skadevirkningen av bortføringen 

blir større jo lengre tid barnet holdes borte fra sitt hjem og fra den gjenværende forelderen. 

Dessuten må man unngå at barnet blir værende så lenge i mottakerlandet at det slår seg til ro der, og 

dermed må rykkes opp på nytt i forbindelse med tilbakeleveringen. I den enkelte sak må vilkåret om 

rask saksbehandling likevel veies mot hensynet til forsvarlig saksopplysning, forsøk på å få til en 

frivillig løsning mellom foreldrene og en hensynsfull gjennomføring av tilbakeleveringen. Kravet til 

raske avgjørelser setter likevel grenser for hvor omfattende saksforberedelsene kan bli, jf Rt 1993 

side 881. Det må imidlertid unngås at saken blir liggende ubehandlet uten at det er tungtveiende 

grunner til forsinkelsen. 

 

Tidsrammen og kravet til rask saksbehandling gjelder også der det er på det rene at begjæringen om 

tilbakelevering vil måtte avslås, slik at det ikke er tale om å treffe en tvangskraftig avgjørelse.  

 

 

2.8 Foreleggelse av begjæringen for bortføreren 

 

Barnebortføringsloven eller konvensjonen regulerer ikke hvorvidt bortføreren skal gis anledning til å 

uttale seg før avgjørelse treffes. Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 jf § 6-3 at begjæringen 

normalt skal forelegges for bortføreren med oppfordring til å uttale seg om den innen to uker. 

Foreleggelse av begjæringen kan unnlates der "fullbyrdelsen ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort", jf 

tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 (4). Dommeren må således vurdere om foreleggelse vesentlig vil 

vanskeliggjøre fullbyrdelsen av begjæringen. Faren i disse sakene er at forelderen vil prøve å holde 

barnet skjult, slik at saken kan bli betraktelig forsinket. På den annen side vil barnebortførerens 
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opplysninger og eventuelle forklaring for retten kunne bidra til at saken blir bedre opplyst. Der det er 

en fare for at forelderen vil holde barnet skjult, har retten kompetanse til å bestemme at 

barnevernet skal overta omsorgen for barnet til saken er endelig avgjort, jf barnebortføringsloven 

§ 18 (2), omtalt i punkt 2.17 nedenfor.    

 

Det gjøres oppmerksom på at Justis- og beredskapsdepartementet, der de er kjent med hvor 

bortfører oppholder seg, rutinemessig sender informasjon om tilbakeleveringsbegjæringen til 

bortfører. I brevet gjøres bortfører kjent med at det foreligger en begjæring om tilbakelevering, at 

begjæringen er oversendt tingretten for avgjørelse, oppfordrer til frivillig retur, eventuelt å finne en 

minnelig løsning etc. Informasjonen sendes til bortfører samtidig som tilbakeleveringsbegjæringen 

sendes til lokal tingrett. Kopi av informasjonsbrevet følger vanligvis de dokumentene retten mottar 

fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bortfører er således vanligvis kjent med begjæringen, 

hvilket tilsier at begjæringen i de aller fleste tilfeller også bør forelegges for bortføreren med 

oppfordring til å uttale seg. 

 

Der retten skal høre barnets mening og/eller der det innkalles til muntlig forhandling før saken 

avgjøres vil bortfører uansett bli kjent med begjæringen. I en slik situasjon vil det være naturlig å 

forelegge begjæringen for bortfører med oppfordring til å uttale seg. Spørsmålet om når barnet skal 

høres er behandlet i punkt 2.12. Spørsmålet om når det skal innkalles til muntlig forhandling er 

behandlet i punkt 2.9.  

 

Foreleggelse skjer ved at bortføreren får oversendt eller overlevert en kopi av begjæringen med 

vedlegg. Det stilles ikke bestemte krav til måten meddelelsen skjer på, jf domstolloven § 186. For å 

være helt sikker på at bortføreren blir kjent med saken anbefales det å meddele begjæringen via 

stevnevitnet, helst samtidig med at vedkommende innkalles til en eventuell muntlig forhandling, se 

punkt 2.10.   

 

Som nevnt ovenfor skal begjæringen normalt forelegges for bortføreren med oppfordring til å uttale 

seg om den innen to uker. Det antas at det i barnebortføringssakene foreligger særlige hensyn som 

tilsier at uttalelsesfristen kan settes kortere enn to uker og helst ikke lengre enn en uke. Det vises til 

at sakene gjelder barn og at Norge er folkerettslig forpliktet til å behandle begjæringen uten opphold, 

og senest innen seks uker. Uttalelsesfrist må ses i sammenheng med eventuell dato for muntlig 

forhandling, slik at uttalelsesfristen settes noen dager før dato for muntlig forhandling, se punkt 2.10. 

 

Begjæringen foreligger vanligvis på norsk, svensk, dansk, engelsk og/eller den begjærende stats 

språk. Retten må selv vurdere behovet for oversettelse til norsk eller annet språk av begjæringen 

samt eventuelle prosesskrift med vedlegg, jf domstolloven § 136. Kostnadene til oversettelse dekkes 

av det offentlige i den grad det er rimelig, jf tvistelovforskriften §  14 jf § 13. 
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2.9 Muntlig forhandling 

 

Barnebortføringsloven eller konvensjonen regulerer ikke hvorvidt det skal holdes muntlig forhandling 

i tilbakeleveringssaker. Tvangsfullbyrdelsesloven § 5-8, jf § 6-1 forutsetter at avgjørelser under 

tvangsfullbyrdelse normalt blir truffet på grunnlag av skriftlig behandling, således også 

tilbakeleveringssaker. Dersom det anses nødvendig kan det imidlertid holdes muntlig forhandling.  

 

I kjennelse inntatt i Rt 2008 på side 257 (som gjaldt begjæring om tvangsfravikelse av fast eiendom 

etter heving av leieforhold, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 (3) (d)), uttalte ankeutvalget i 

Høyesterett at plikt til å avholde muntlig forhandling i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven kan følge 

av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art 6 nr 1 om retten til rettferdig rettergang, 

men at plikten ikke er absolutt. Det fremgår av avsnitt 49 at "Det avgjørende er om det under en 

muntlig forhandling vil kunne frembringes noe av betydning for avgjørelsen som ikke like forsvarlig 

kan bedømmes etter en skriftlig behandling ".  

 

I kjennelse inntatt i Rt 2008 på side 829 (som gjaldt sak om tilbakelevering av barn etter 

barnebortføringsloven) uttalte ankeutvalget i Høyesterett at det var en saksbehandlingsfeil at det 

ikke var foretatt muntlig forhandling i saken, jf EMK artikkel 6 nr 1. Ankeutvalget la vekt på at den 

ankende part (gjenværende) anførte at han ikke hadde fått mulighet til å representere seg selv. 

 

Menneskerettighetsdomstolen har avsagt flere dommer om tilbakeleveringsavgjørelser etter 

Haagkonvensjonen, men ikke tatt stilling til spørsmålet om muntlige forhandlinger i slike saker.  

  

I en anbefaling fra Haagkonferansen heter det at for å sikre en rask prosedyre bør det vurderes å 

legge vekt på skriftlige bevis, slik at muntlig bevisførsel ikke er nødvendig og at det bør vurderes om 

det vil forsinke saken at saksøkeren møter personlig.6  

 

Gjennomgang av barnebortføringssakene for de siste seks årene viser at det avholdes muntlig 

forhandling i det store flertallet av tilbakeleveringssaker for tingretten. Bildet er noe mer nyansert 

ved behandling for lagmannsretten. I Sverige berammes det rutinemessig muntlig forhandling ca fem 

uker etter at begjæringen innkom Stockholms tingsrätt.    

 

Rettstilstanden oppsummeres slik: 

 

Det bør det avholdes muntlig forhandling i tilbakeleveringssaker dersom en av foreldrene krever det. 

For øvrig holdes muntlig forhandling der retten beslutter det, slik at det blir opp til dommeren å 

avgjøre hva hensynet til forsvarlig saksbehandling krever. Hvorvidt lagmannsretten skal avholdes 

muntlig forhandling når dette allerede er gjort i tingretten, må bero på en konkret vurdering av om 

hensynet til forsvarlig og rettferdig rettergang tilsier det, jf barnebortføringsloven § 18 jf 

tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12 jf tvisteloven § 29-15 (2).  

 

 

                                                           
6 Guide to good practice, part II, Implementing measures, punkt 6.5.2 og 6.5.3.  
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2.10 Innkalling til muntlig forhandling 

 

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1 at tvisteloven første, fjerde og femte del, med nærmere 

angitte unntak gjelder for tingretten. Det følger av tvisteloven § 13-2 at "Retten forkynner innkalling 

til rettsmøte for parter med personlig møteplikt. Det samme gjelder hvis det vil bety fravær i saken at 

parten uteblir. Til andre rettsmøter varsles partene på den måten retten finner hensiktsmessig".  

 

Første punktum er ikke aktuell i barnebortføringssaker, i det parten ikke har møteplikt til muntlig 

forhandling til behandling av et tilbakeleveringskrav.  Annet punktum er heller ikke aktuell i 

barnebortføringssaker, fordi tvisteloven kap 16 III om forsømmelser og fravær ikke kommer til 

anvendelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1.  Dette innebærer at foreldrene innkalles på den 

måten som retten finner hensiktsmessig. Hva er så hensiktsmessig?  

 

Dersom bortfører har advokat kan innkalling til muntlig forhandling skje via denne, jf tvisteloven 

§ 13-2 (2). Ellers innkalles bortfører mest hensiktsmessig til muntlig forhandling via stevnevitne, helst 

samtidig som vedkommende forelegges begjæringen, med frist for merknader.  

 

Hva som er mest hensiktsmessig når det gjelder gjenværende kan variere. Dersom vedkommende 

har advokat kan innkalling skje via denne, jf tvisteloven § 13-2 (2). Varsel om muntlig forhandling kan 

også sendes per brev eller e-post eller gis muntlig per telefon. Det vises til at boligadresse, e-

postadresse, telefonnummer etc vanligvis vil fremgå av tilbakeleveringsbegjæringen. Justis- og 

beredskapsdepartementet kan også være behjelpelig med innkalling av gjenværende forelder til 

muntlig forhandling, ved at de kan meddele tidspunkt for rettsmøte via utenlandsk 

sentralmyndighet. Her er det bare å bruke kreativiteten, for å unngå at muntlig forhandling medfører 

forsinkelse i saksbehandlingen. 

 

Det er viktig å dokumentere hvilken kontakt det har vært med foreldrene, slik at eventuell e-

postkorrespondanse dokumenteres på saken med dokumentnummer. Eventuelle telefonsamtaler og 

et resyme av disse kan enkelt noteres i notatfeltet på Lovisa.  

 

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1 jf tvisteloven § 13-2 (2) siste punktum at det som 

hovedregel skal gis to ukers varsel til rettsmøte. Kortere frist kan imidlertid settes dersom særlige 

hensyn tilsier det. Det antas at det i barnebortføringssakene foreligger særlige hensyn som tilsier at 

partene kan innkalles med kortere frist enn to uker. Det vises til at sakene gjelder barn og at Norge er 

folkerettslig forpliktet til å behandle begjæringen uten opphold, og senest innen seks uker. Hva som 

er rimelig frist kan variere, for eksempel om gjenværende forelder bor i Argentina eller rett over 

grensen i Sverige. I rundskrivet anbefales det at det i alminnelighet berammes muntlig forhandling 

senest innen åtte dager etter at retten tok saken til behandling. Varselsfrist for muntlig forhandling 

må ses i sammenheng med uttalelsesfrist, som vanligvis settes noen dager før dato for muntlig 

forhandling, se punkt 2.8.  

 

Innkallingen må inneholde informasjon om tid og sted for muntlig forhandling til behandling av 

tilbakeleveringsbegjæringen. Innkallingen bør likeledes inneholde informasjon om at partene har 

rett, men ikke plikt til å møte og at de kan la seg representere ved prosessfullmektig. Man bør også 

informere om at det vil bli avsagt avgjørelse i etterkant av rettsmøtet, uavhengig av om foreldrene 
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og/eller deres prosessfullmektiger møter eller ikke. Likeledes bør innkallingen inneholde noe om 

hvordan den muntlige forhandlingen planlegges gjennomført.  

 

 

2.11 Gjennomføring av muntlig forhandling 

 

Barnebortføringsloven § 18 jf tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1 viser ikke til reglene for gjennomføring 

av hovedforhandling i tvisteloven kap 9, så dommeren har adgang til å bestemme hvordan 

forhandlingene skal foregå, jf domstolloven § 123 jf § 133. Det anbefales å gjennomføre et mer 

summarisk rettsmøte enn ved en alminnelig hovedforhandling. Hvorvidt det skal være anledning til 

framstilling av saken må vurderes konkret i hver sak. Der partene ikke har prosessfullmektig kan det 

være hensiktsmessig å starte med partsforklaringer. Det føres rettsbok fra rettsmøtet, jf tvisteloven 

kap 13 II.  

 

Dersom en eller begge parter ikke behersker norsk oppnevner retten rettstolk, jf domstolloven § 135. 

Kostnadene ved bruk av tolk dekkes av det offentlige når retten finner det rimelig, jf 

tvistelovforskriften § 13 (2). 

 

Der gjenværende forelder ikke møter eller bare møter med norsk advokat, bør det søkes å legge til 

rette for tilstedeværelse via bildeoverføring, eventuelt for forklaring per telefon.   

 

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1 at tvisteloven kap 16 III om forsømmelser og fraværsdom 

ikke kommer til anvendelse ved behandling av barnebortføringssaker. Det betyr at saken ikke kan 

avvises på grunn av saksøkerens fravær og at det ikke kan avsies fraværsdom på grunn av saksøktes 

fravær.  

 

En liten påminnelse: Det er spørsmål av relevans for barnebortføringssaken som skal behandles i 

rettsmøtet, jf barnebortføringsloven § 11 og 12, ikke en barnets beste-vurdering etter barneloven 

som dommere er mer komfortable og erfarne med. Se kapittel 3 for en gjennomgang av de vanligste 

materielle spørsmålene.  

 

 

2.12 Høring av barn 

 

Det følger av barnebortføringsloven § 17 at før retten avgjør et krav om tilbakelevering av barn skal 

den gjøre seg kjent med barnets mening, når dette ikke er umulig, særlig i lys av barnets alder og 

modenhet. Det antas at man som veiledende utgangspunkt bør la barn fra sju år få anledning til å 

uttale seg før begjæring om tilbakelevering avgjøres, jf barneloven § 31.  

 

Neste spørsmål er da hvem som skal høre barnet. Barnebortføringsloven eller konvensjonen 

regulerer ikke hvem som skal høre barnet. Barnelovens bestemmelser om oppnevning av sakkyndig 

etter barneloven § 61 nr 1, § 61 nr 3 eller § 61 nr 4 kommer ikke til anvendelse. En eventuell 

sakkyndigoppnevnelse for å høre barnet må skje etter tvisteloven kap 25, jf barnebortføringsloven 

§ 18 jf tvangsfullbyrdelsesloven § 6-1 jf tvisteloven kap 25. Dette innebærer at det er partene som 

belastes utgiften ved bruk av sakkyndig. Alternativt kan dommeren høre barnet selv. Dersom 



17 
 

dommeren velger å høre barnet selv anbefales det å ha en annen domstolansatt til stede under 

samtalen, samt at det skrives referat fra samtalen, som forelegges foreldrene eventuelt refereres i 

rettsmøtet.  

 

Samtalen med barn i slike saker bør skje så skånsomt som mulig. Bortføringen kan representere et 

traume for barnet som det kan være vanskelig å snakke om. I dette perspektivet framstår det som 

spesielt uheldig at det ikke er etablert løsninger for statlig dekning av kostnader til bruk av sakkyndig 

i denne anledning.  

 

Ved høring av barn er det viktig å huske at dette ikke er en sak etter barneloven. Barnet bør gis 

anledning til å fortelle om sin bakgrunn i bostedslandet og, dersom det ikke er utilrådelig, 

omstendighetene rundt bortføringen/reisen til Norge. Samtalen bør, dersom det er mulig, 

konkludere med hvorvidt barnet motsetter å reise hjem og hvordan barnet eventuelt ønsker at 

hjemreisen skal ordnes, f eks ved at bortfører reiser sammen med barnet eller ved at gjenværende 

eller en annen fra bostedslandet kommer til Norge for å hente barnet. Dersom barnet motsetter seg 

å reise tilbake til bostedslandet bør det avklares hvorfor, f eks om det skyldes at barnet ikke vil skilles 

fra bortføreren eller ikke ønsker å reise til gjenværende.  

 

Dersom barnet ikke snakker norsk oppnevnes en rettstolk, jf domstolloven § 135. Kostnadene ved 

bruk av tolk dekkes av det offentlige når retten finner det rimelig, jf tvistelovforskriften § 13 (2). 

 

 

2.13 Bruk av sakkyndige for øvrig 

 

Barnebortføringsloven eller konvensjonen regulerer ikke bruk av sakkyndige for øvrig. Bruken av 

sakkyndige må avveies mot hensynet til rask saksbehandling, kostnadene dette vil medføre og må 

under enhver omstendighet avgrenses til spørsmål som er direkte relevante for selve 

tilbakeleveringsspørsmålet.     

 

I Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv uttales at det rent unntaksvis bør komme på tale å 

oppnevne sakkyndig til å foreta en mer fullstendig utredning av barnets og partenes forhold før 

avgjørelsen treffes. Departementet peker på at det i så fall i mange saker vil være nødvendig å foreta 

undersøkelser hos og ha samtaler med gjenværende i utlandet for at den sakkyndige skal kunne 

danne seg et bilde av barnets situasjon før og etter bortføringen, og dette vil ta svært lang tid og 

medføre betydelige kostnader. Departementet antar at sakkyndige under en hver omstendighet bare 

bør oppnevnes i de tilfeller som er omhandlet i barnebortføringsloven § 12 (b), se punkt 3.7.3.  

 

Det er lite Høyesterettspraksis om bruk av sakkyndige. I Rt 2008 side 829 bodde et barn etter et 

samlivsbrudd hos sin far i USA mens mor bodde i Norge. Etter et feriesamvær beholdt moren barnet 

hos seg i Norge og far gikk til sak for å få barnet tilbake. Høyesteretts ankeutvalg fant at det var en 

saksbehandlingsfeil at det ikke var foretatt muntlige forhandlinger i saken, jf EMK artikkel 6 nr 1. 

Lagmannsretten burde også ha vurdert å oppnevne en sakkyndig fordi den ene parten hadde 

innvendinger mot en privat engasjert psykolog. Det fremgår av underrettspraksis at det oppnevnes 

sakkyndig i en del saker, spesielt der barnebortføringsloven § 12 (b) er påberopt.  
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2.14 Arbeid for frivillig løsning 

 

Det beste for barnet vil oftest være at foreldrene kan bli enige om en frivillig løsning på bortføringen. 

Konvensjonen legger derfor vekt på at det skal søkes en frivillig ordning, og både sentralmyndigheter 

og domstoler skal bidra til dette, jf Haagkonvensjonen art 7 (2) (c). Dette kan innebære at foreldrene 

avtaler at barnet skal tilbake til bostedslandet. I de tilfellene der gjenværende i realiteten bare 

ønsker en samværsrett, kan det også være at saken løses ved at foreldrene avtaler at barnet blir 

boende i mottakerlandet sammen med bortføreren og at gjenværende skal ha samværsrett. 

 

I brevet som Justis- og beredskapsdepartementet sender til bortfører, samtidig som 

tilbakeleveringsbegjæringen oversendes til tingretten, bes bortfører vurdere å returnere barnet 

frivillig eller ta kontakt med gjenværende med sikte på å få til en minnelig løsning. Dersom saken ikke 

har funnet sin løsning før behandling i tingrett eller lagmannsrett, bør dommeren så vidt mulig 

forsøke å få til en frivillig tilbakelevering, eventuelt en annen minnelig løsning, uten at dette forsinker 

saksbehandlingen for øvrig. Oppfordringen til bortfører om å vurdere å returnere barnet frivillig eller 

ta kontakt med gjenværende med sikte på å få til en minnelig løsning, kan gjentas når bortfører 

forelegges begjæringen/anken med frist for merknader eventuelt innkallingen til muntlig forhandling. 

Dette er også et naturlig tema ved en muntlig forhandling. Dommerne må likevel ivareta sin habilitet 

i forhold til å avgjøre saken dersom partene ikke finner en løsning.  

 

Partene kan inngå rettsforlik i barnebortføringssaken, f eks om tilbakelevering, som vil ha tvangskraft 

i Norge dersom det er nødvendig. Partene kan også inngå en avtale som regulerer så vel 

barnebortføringssaken som spørsmål etter barneloven, dvs foreldreansvar, fast bosted og samvær. 

Det er imidlertid utfordringer knyttet til å oppnå tvangskraft for barnelovdelen av en slik avtale.  

 

Det er vanligvis bare barnebortføringssaken som står til behandling for tingretten. Det kan by på 

problemer å utvide saken, eventuelt registrere ny sak etter barneloven, fordi norsk domstol ikke 

nødvendigvis har jurisdiksjon for disse spørsmålene, jf barneloven § 82. Dersom foreldrene blir enige 

om at barnet skal ha fast bosted i Norge antas imidlertid at norsk domstol får jurisdiksjon, hvilket vil 

gi et rettsforlik om barnelovspørsmålene tvangskraft i Norge. Dersom barnet senere bortføres fra 

Norge til sitt tidligere bostedsland eller et annet konvensjonsland, kan det kreves tilbakelevert etter 

Haagkonvensjonen med henvisning til avtalen om bosted i Norge. Ut over dette vil rettsforliket ikke 

nødvendigvis ha tvangskraft utenfor Norge. Dette avhenger av internasjonal privatretts regler om 

anerkjennelse og fullbyrding av barnefordelingsavgjørelser, herunder rettsforlik.  

 

Luganokonvensjonen har regler om fullbyrding av dommer i sivile saker, herunder rettsforlik, men 

gjelder ikke dommer i familierett eller barnefordelingssaker.  

 

Det følger av lov av 10. juni 1977 nr 71 om anerkjennelse og fullbyrding av nordiske dommer på 

privatrettens område § 7 nr 1 (b) jf § 5 at barnefordelingsavgjørelser, herunder forlik inngått for en 

domstol, kan fullbyrdes i konvensjonsstatene. Det er gitt tilsvarende lover i de andre 

konvensjonsstatene, dvs Danmark, Sverige og Finland. For Island reguleres fullbyrding av konvensjon 

av 16. mars 1932 mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om anerkjennelse og 

fullbyrdelse av dommer.  
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Hovedregelen i Europeisk konvensjon av 20. mai 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser 

om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar (Europarådskonvensjonen) er at 

avgjørelse, herunder rettsforlik, om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal anerkjennes og 

fullbyrdes i de andre konvensjonsstatene, jf barnebortføringsloven § 6 jf konvensjonens art 7.  Det 

representerer en særlig utfordring at plikten til å anerkjenne og fullbyrde ikke er absolutt, idet det 

finnes unntaksregler i barnebortføringsloven § 7 jf Europarådskonvensjonen art 10. 

Europarådskonvensjonen var per februar 2013 ratifisert og tiltrådt av 37 stater, se 

www.conventions.coe.int.   

 

I den grad Norge ratifiserer konvensjon av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, 

fullbyrding og samarbeid når det gjelder foreldreansvar og tiltak for beskyttelse av barn 

(Haagkonvensjonen 1996) vil dette på grunn av et stort antall konvensjonsstater åpne for gjensidig 

anerkjennelse og fullbyrding av langt flere barnefordelingsavgjørelser, herunder rettsforlik, enn det 

som er situasjonen i dag. Dette vil gjøre det enklere å inngå forpliktende rettsforlik også for spørsmål 

om foreldreansvar, fast bosted og samvær i en barnebortføringssak.  

 

Dersom bortfører tilbyr å bringe barnet tilbake frivillig og legger fram en konkret plan for 

tilbakeleveringen, vil han/hun kunne innvilges en kort utsettelse med en bestemt frist. Dette som et 

ledd i arbeidet for å finne en minnelig løsning. Et slikt tilbud må ikke bli utgangspunkt for en forhaling 

av saken. Er barnet ikke tilbakelevert innen den frist retten har satt, må saken uten opphold tas opp 

til avgjørelse. Ytterligere utsettelse bør da ikke gis.     

 

En eventuell minnelig avtale bør være realistisk og så detaljert som mulig når det gjelder de spørsmål 

den regulerer. Hvis foreldrene blir enige om at barnet skal tilbakeleveres, bør avtalen inneholde 

bestemmelser om når dette skal skje, reisekostnader, hvem barnet skal reise sammen med og hvem 

barnet skal bo sammen med etter tilbakeleveringen. Der foreldrene skal bo i hvert sitt land bør hva 

som ligger i utøvelsen av foreldreansvaret reguleres realistisk, for eksempel når og hvor det skal 

gjennomføres samvær med den forelderen barnet ikke bor fast hos, reisekostnader, spørsmål i 

tilknytning til skolegang, helsehjelp etc.  

 

 

2.15 Avgjørelsens form  

 

Avgjørelse om tilbakelevering skjer i kjennelses form, jf barnebortføringsloven § 13.  

 

I tilbakeleveringsavgjørelsen må retten fastsette tidspunkt eller frist for tilbakeleveringen, jf 

barnebortføringsloven § 18 jf tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14. Dette kan gjøres ved at  
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- bortføreren får et tidspunkt eller en frist for til å bringe barnet tilbake til bostedslandet, 

og/eller 

- det fastsettes at tidspunkt for når gjenværende, eventuelt en person med fullmakt fra 

gjenværende, kan hente barnet for til å bringe det tilbake til bostedslandet, og/eller 

- når namsmyndighetene i mottakerlandet skal gjennomføre tilbakeleveringen.  

 

Det vil være i tråd med konvensjonens formål om rask tilbakelevering at det settes korte frister, dog 

slik at det gis tid for forkynnelse av avgjørelsen før fullbyrdelsesfristen utløper. Samtidig må det være 

riktig å vise en viss fleksibilitet med hensyn til når og hvordan tilbakeleveringen skal gjennomføres, 

slik at dette kan skje på en best mulig måte for barnet. Fristen bør også settes slik at den gir bortfører 

en praktisk mulighet til å anke og eventuelt begjære oppsettende virkning før fullbyrdelsesfristen 

utløper, se punkt 2.20. 

 

Det bør fastsettes er hierarkisk system for gjennomføring, slik at det det første alternativet er det 

som er minst inngripende overfor barnet. Det muliggjør ivaretakelse av barnet, slik at det bare er 

hvor det foretrukne alternativ ikke gjennomføres at de antakelig mer byrdefulle, men mer effektive, 

alternativene iverksettes, se eksempel på slutning nedenfor.  

 

Dommerens eller den sakkyndiges samtale med barnet kan være av betydning for hva retten 

bestemmer om hvordan tilbakelevering skal skje. Alt etter hvor gammelt og modent barnet er skal 

det tas hensyn til barnets mening om dette spørsmålet ved fullbyrdelsesavgjørelsen.  

 

Dersom det gjennomføres rettsmøte eller man på annen måte kommuniserer med foreldrene, kan 

man undersøke om foreldrene kan bli enige om hvordan en tilbakelevering eventuelt skal skje. Dette 

kan tas inn som et alternativ i slutningen i tilbakeleveringsavgjørelsen. Det er større sjanse for at en 

avgjørelse som baserer seg på foreldrenes enighet gjennomføres frivillig, og således mer skånsomt 

for barnet, enn en avgjørelse som retten ensidig fastsetter. Selv om foreldrene ikke er enige om 

gjennomføringen kan samtalen med dem evt med prosessfullmektigene deres, være nyttig i forhold 

til rettens ansvar for ivaretakelse av barnet ved tilbakelevering. Et aktuelt tema er også tilgang til 

barnets pass eller andre reisedokumenter.    

 

Av hensyn til barnet bør man så langt som mulig unngå fullbyrding ved namsmyndighetene. For det 

tilfelle at bortføreren ikke samarbeider om tilbakeleveringen bør fullbyrding ved namsmyndighetene 

likevel tas inn i slutningen, for på den måten å sikre tilbakelevering. Dersom dette ikke er gjort i 

kjennelsen om tilbakelevering må saken bringes inn for tingretten på nytt, slik at det tas stilling også 

til dette, noe som forsinker prosessen. Retten gir ikke instruksjoner med hensyn til hvordan 

namsmannen eventuelt skal tvangsgjennomføre tilbakeleveringen, idet dette mest hensiktsmessig 

fastsettes av namsmannen i samarbeid med gjenværende forelder.   

 

Gjennomføring ved hjelp av namsmyndighetene skjer mest hensiktsmessig ved at 

namsmyndighetene, eventuelt i samarbeid med barnevernet, henter barnet og sørger for 

overlevering til gjenværende forelder. I de fleste tilfeller vil slik avhenting og overlevering skje der 

barnet oppholder seg i Norge, ikke ved at namsmyndighetene drar til bostedslandet med barnet. 

Dette bør fremgå av slutningen.  
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Eksempel på slutning:  

 

1 A skal innen to uker fra forkynnelse av kjennelsen tilbakelevere C født , til B i Danmark. 

Dersom A følger med C tilbake til Danmark, er kravet til tilbakelevering oppfylt ved ankomst 

til Danmark. 

2 Dersom tilbakelevering ikke skjer som angitt i punkt 1 gis B rett til å hente C på det sted hun 

måtte oppholde seg i Norge for å bringe henne tilbake til Danmark.  

3 Dersom bestemmelsene om tilbakelevering som angitt i punkt 1 og 2 ikke følges, skal 

namsmannen på det sted i Norge barnet befinner seg, sørge for at barnet avhentes og 

overleveres til B.  

4 Eventuelle sakskostnader. 

 

Kjennelse om tilbakelevering sendes vedkommende namsmann til underretning og eventuell 

forberedelse av fullbyrdelsen. Er det oppnevnt hjelpeverge eller setteverge for barnet, sendes 

kjennelsen til meddelelse til vergen. Justis- og beredskapsdepartementet mottar også kopi av 

kjennelsen, se punkt 2.24. 

 

 

2.16 Vilkår (undertakings) 

 

Dersom det foreligger en spesiell risiko for barnet i bostedslandet, kan det være at domstolen i 

mottakerlandet setter vilkår for tilbakelevering eller bygger på vilkår som gjenværende påtar seg 

(undertakings). Det kan dreie seg om krav om dekning av reiseutgifter til barn og bortfører, bolig til 

barn og bortfører, økonomiske bidrag til barn og bortfører, løfte om ikke å reise straffesak mot 

bortfører, løfte om at barnet får bo hos bortfører fram til barnefordelingssak i hjemlandet etc.  

 

Dette er særlig vanlig i engelske tilbakeleveringsavgjørelser. I norske tilbakeleveringsavgjørelser er 

det ikke satt slike vilkår. Jeg vil fraråde å sette slike vilkår, fordi det ikke nødvendigvis vil avhjelpe 

risikoen for barnet. For det første: Konvensjonen har ikke noen regel om fullbyrding av slike vilkår så 

snart barnet er tilbake i bostedslandet. For det andre: I de fleste saker får mottakerlandets 

myndigheter ikke vite om vilkårene respekteres, og de har ingen mulighet til å kontrollere dette eller 

fullbyrde dem.  

 

I konvensjonspraksis er det lagt til grunn en presumsjon for at myndighetene i bostedslandet vil 

beskytte barn etter en tilbakelevering. Mer hensiktsmessig enn å sette vilkår er antakelig å innhente 

informasjon om hvilke beskyttende tiltak og tjenester myndighetene i bostedslandet har til 

disposisjon for tilbakeleverte barn, som legges til grunn som et premiss for avgjørelsen. Slik 

informasjon kan innhentes via foreldrene, via foreldrenes advokater, via Justisdepartementet som 

sentralmyndighet eller ved bruk av kontaktdommerne.  

 

 

2.17 Beskyttende tiltak overfor barnet 

 

Dersom det ikke er tilrådelig at barnet er hos en av foreldrene mens tilbakeleveringssaken behandles, 

kan retten bestemme at barnevernet skal overta omsorgen for barnet inntil saken er avgjort, jf 
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barnebortføringsloven § 18 (2) første punktum. Spørsmålet om barnevernet skal overta omsorgen 

for barnet må avgjøres ved en konkret vurdering av forholdene i den enkelte sak. Hensynet til en 

mest mulig skånsom prosess for barnet gjør at det må kreves konkrete holdepunkter for at det ikke 

er tilrådelig at barnet er hos bortføreren for at barnevernstjenesten skal overta omsorgen. Vilkåret 

kan være oppfylt der man frykter at barnet vil lide overlast, men også der det må antas at den av 

foreldrene som har barnet vil kunne skjule det eller bortføre barnet til en tredje stat, og på den 

måten vanskeliggjøre eller umuliggjøre en tilbakelevering. Når retten har truffet beslutning som 

nevnt er det barnevernstjenesten som bestemmer hvorledes barnet skal anbringes under den 

midlertidige omsorgsovertakelsen. Der det er aktuelt med slik avgjørelse bør retten ta kontakt med 

barnevernstjenesten, slik at de får anledning til å forberede et best mulig tilbud til barnet. Eksempel 

på bruk av barnebortføringsloven § 18 (2) første punktum er Oslo byfogdembetes kjennelse av 7. 

februar 2010 (TOBYF-2010-77435) inntatt på Lovdata.  

 

Det følger av barnebortføringsloven § 18 (2) siste punktum at dersom retten beslutter at barnet skal 

være hos en av foreldrene mens tilbakeleveringssak behandles, jf barneloven § 60, kan det settes 

vilkår for å utøve samværet. Dette kan være vilkår som tar sikte på å hindre at vedkommende som 

gis slik rett skjuler barnet eller forsøker å bortføre det, eller for øvrig opptrer på en måte som kan 

være til skade for barnet. Dette vil gjennomgående oppleves mer skånsomt for barnet enn at 

barnevernet overtar omsorgen. Rundskrivet nevner som eksempel et forbud mot å forlate et 

nærmere angitt område med barnet, deponering av pass, sletting av barnet i vedkommendes pass, 

meldeplikt for politiet, tilsyn av barnevernet (som må skje i samråd med barnevernet) eller 

økonomisk sikkerhetsstillelse. 

 

Avgjørelse etter barnebortføringsloven § 18 (2) treffes som beslutning, i forbindelse med kjennelse 

etter § 13 (1) eller i forbindelse med kjennelse etter barnebortføringsloven § 18 (1) jf barneloven 

§ 60 og § 65. Retten kan treffe slik avgjørelse av eget tiltak eller etter begjæring fra saksøkeren eller 

dennes advokat. Beslutning og kjennelse er gjenstand for anke etter alminnelige regler. Går 

avgjørelsen ut på å treffe beskyttende tiltak for barnet etter barnebortføringsloven § 18 (2), bør 

anken ikke gis oppsettende virkning dersom rask iverksetting er nødvendig.  

 

 

2.18 Sakskostnader 

 

Tvisteloven kapittel 20 om sakskostnader gjelder for partenes ansvar for sakskostnader ved rettens 

behandling av en barnebortføringssak, jf barnebortføringsloven § 18 (1) jf tvangsfullbyrdelsesloven 

§ 3-3 jf tvisteloven kap 20.  

 

Det følger av Haagkonvensjonen artikkel 26 (2) at Norge ikke kan kreve noen avgift i forbindelse med 

søknader som sendes inn i henhold til konvensjonen, betaling av gjenværende for kostnader og 

utgifter til rettsforhandlinger eller eventuelt for kostnader til juridisk rådgiver. Norge har tatt 

forbehold etter art 42 om at Norge ikke er forpliktet til å betale kostnader til rettsforhandlinger eller 

juridisk rådgiver ved behandling av søknader etter konvensjonen, med mindre disse kostnadene kan 

kreves dekket etter reglene om fri rettshjelp. Dette innebærer, slik jeg forstår det, at kostnadsansvar 

ved behandling for domstolen avhenger av internretten i Norge, det vil si tvisteloven kapittel 20. 

Dette gjelder også risiko for å dekke motpartens kostnader.   
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2.19 Forkynnelse 

 

Tingrettens avgjørelse skal forkynnes for partene. En kjennelse må forkynnes før den kan kreves 

fullbyrdet. Forkynnelse er også utgangspunkt for beregning av ankefrist.  

 

Hvis foreldrene har advokat i Norge forkynner retten kjennelsen på vanlig måte gjennom 

vedkommende advokat. Hvis bortfører ikke har advokat her skjer forkynnelse mest hensiktsmessig 

ved bruk av stevnevitne. Hvis gjenværende ikke har advokat i Norge er det praksis for at kjennelsen 

kan forkynnes gjennom sentralmyndigheten i bostedslandet. Det vil da være tilstrekkelig at retten 

sender kjennelsen til Justis- og beredskapsdepartementet for forkynnelse, som vil anmode 

sentralmyndigheten i bostedslandet om å forkynne kjennelsen. Orientering om ankeadgang må følge 

med ved forkynnelsen.7  

 

Denne forenklede fremgangsmåte bygger på den forutsetning at forkynnelser i 

barnebortføringssaker må kunne skje direkte via sentralmyndighetene i konvensjonsstatene, og ikke 

etter bestemmelsene i lov av 15. november 1965, der Haagkonvensjon av samme dato om 

forkynnelse i utlandet av rettslige og utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område er 

inkorporert i norsk rett. I barnebortføringssakene vil det med andre ord ikke være nødvendig å fylle 

ut det internasjonale skjemaet (http://www.hcch.net/upload/actform14ef.pdf) som benyttes ved 

anmodninger etter forkynnelseskonvensjonen.  

 

Barnebortføringsloven eller Haagkonvensjonen om barnebortføring har ikke egne bestemmelser om 

forholdet til forkynnelseskonvensjonen, og spørsmålet er heller ikke omtalt i noen av disse 

dokumenters forarbeider. Barnebortføringslovens krav til rask og effektiv saksbehandling og til 

samarbeidet mellom sentralmyndighetene må imidlertid forutsette at sentralmyndighetene selv 

sørger for nødvendige forkynnelser. Sentralmyndighet for barnebortføringskonvensjonen og 

forkynnelseskonvensjonen er for flere staters vedkommende ikke sammenfallende, og det vil føre til 

forsinkelse og mer komplisert saksbehandling å involvere en tredje instans som ellers ikke har hatt 

med saken å gjøre. Dette synet deles av flere stater.  

 

I de få tilfeller begjæringen blir sendt til tingretten direkte fra part eller advokat i utlandet, uten at 

sentralmyndigheten i det landet har vært kontaktet, vil det ved forkynnelse være mest naturlig å gå 

fram etter bestemmelsene i forkynnelseskonvensjonen. Om praktiseringen av denne konvensjonen 

vises det til Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-04/2007 om rettsanmodninger i sivile 

saker (http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rundskriv%20SIA/G-04_2007.pdf).  

 

Justis- og beredskapsdepartementet ber retten sørge for nødvendige oversettelser før oversendelse 

til dem. Det antas at det er hjemmel for at det offentlige dekker kostnadene ved oversettelse i 

tvistelovforskriften § 14 (2) sett i sammenheng med tvistelovforskriften § 13.    

 

 

  

                                                           
7
 Se Rundskriv G-136/91 punkt 7.2.9. 
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2.20 Tvangsfullbyrdelse 

 

Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 4-13 (1) at en kjennelse kan begjæres tvangsfullbyrdet når 

den er forkynt og en eventuell oppfyllelsesfrist er oversittet. Det er således ikke nødvendig at den er 

rettskraftig. Det må også være tilstrekkelig at kjennelsen er forkynt for bortføreren. Inneholder 

kjennelsen ingen oppfyllelsesfrist, kan den begjæres tvangsfullbyrdet når den er rettskraftig.  

 

Angripes en tvangskraftig avgjørelse med rettsmidler, kan retten beslutte at adgangen til å fullbyrde 

eller håndheve avgjørelsen helt eller delvis skal utsettes til spørsmålet er avgjort det vil si til 

avgjørelse er rettskraftig, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 6-5, se også § 6-1 jf tvisteloven § 19-13 (3) og 

(4). Det heter i Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv at retten som et veiledende 

utgangspunkt bør vise tilbakeholdenhet med å beslutte oppsettende virkning i 

barnebortføringssakene (s. 53 og 66). Etter mitt skjønn bør oppsettende virkning gis oftere enn det 

departementet gir uttrykk for i rundskrivet, hvilket også skjer i praksis. Som eksempel kan nevnes Rt 

1991 side 1410 der kjæremålsutvalget besluttet å gi oppsettende virkning fordi en iverksetting av 

tilbakeleveringen ville ha inngripende følger for den kjærende part, og kjæremålsutvalgets avgjørelse 

ble antatt å foreligge om kort tid. Som det fremgår av denne kjennelsen, kan det være gode grunner 

til å beslutte oppsettende virkning i tilbakeleveringssakene, forutsatt at saksbehandlingen for øvrig er 

effektiv. Dersom retten tar stilling til begjæring om oppsettende virkning, bes avgjørelsen oversendt 

Justis- og beredskapsdepartementet og namsmannen. 

 

Tvisteloven § 19-13 (4) gir regler om saksbehandlingen og tar sikte på å klargjøre hvilken domstol 

som har kompetanse til å treffe avgjørelsen om utsettelse av fullbyrdelsen. Primærkompetansen 

ligger etter første punktum hos den domstol som "behandler saken". Skjæringstidspunktet går 

dermed ved oversendelse av saken til ankeinstansen etter § 29-10 (3). 

  

Som nevnt i punkt 2.15 skal kjennelse om tilbakelevering sendes til namsmannen med en orientering 

om at begjæring om bistand til tvangsgjennomføring kan komme fra gjenværende. Ved en eventuell 

tvangsfullbyrding gjøres det oppmerksom på retningslinjene i rundskrivet side 67 – 69.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet mottar også kopi av kjennelsen. Justis- og 

beredskapsdepartementet informerer deretter utenlandsk sentralmyndighet om at dersom barnet 

ikke returneres i henhold til fristen satt av retten, kan gjenværende anmode om namsmannens 

bistand. Justis- og beredskapsdepartementet kan også bistå gjenværende med formidling til 

namsmannen. Saken avsluttes i Justis- og beredskapsdepartementet når de har fått beskjed om at 

barnet er tilbakelevert i henhold til slutningen eller at det foreligger rettskraftig avgjørelse om at 

barnet ikke skal tilbakeleveres.  

 

 

2.21 Jurisdiksjon i saker etter barneloven mens det verserer barnebortføringssak for norsk 

domstol  

 

Barnebortføringsloven § 19 (1) kommer til anvendelse der et barn er bortført fra utlandet til Norge. 

Det følger av barnebortføringsloven § 19 (1) jf Haagkonvensjonen art 16 at retten ikke skal treffe 

realitetsavgjørelse i sak om foreldreansvar eller samværsrett etter barneloven som er reist her i 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gRT19911410
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gRT19911410
http://dxp.kommentarutgaver.no/dxp/content/tvisteloven/?id=para_19-13
http://dxp.kommentarutgaver.no/dxp/content/tvisteloven/?id=para_29-10
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landet, dersom barnet allerede er begjært tilbakelevert etter Haagkonvensjonen. Sak om fast bosted 

er ikke omtalt i § 19, men antas omfattet. Lovens § 19 er uklar med hensyn til om formell stansing er 

nødvendig. Er det tale om kortvarig utsettelse kan retten la saken i bero. Blir det tale om en lengre 

utsettelse, f eks fordi tilbakeleveringssaken må forventes å trekke i langdrag, bør retten vurdere å 

stanse saken etter barneloven, jf barnebortføringsloven § 19 jf tvisteloven § 16-18. Når begjæringen 

om tilbakelevering er endelig avgjort er det barneloven § 82 (1) som regulerer 

jurisdiksjonsspørsmålet i sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær.   

 

Lovens § 19 har i praksis begrenset betydning, fordi norsk domstol ofte ikke vil ha jurisdiksjon til å 

treffe realitetsavgjørelse i sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær etter barneloven for barn 

som er begjært tilbakelevert etter Haagkonvensjonen, fordi jurisdiksjonsregelen i barneloven § 82 (1) 

ikke er oppfylt. Saken skal i så tilfelle avvises. I praksis vil gjerne barnelovsaken bli satt på vent eller 

stanset, slik at retten først tar stilling til jurisdiksjonsspørsmålet etter at barnebortføringssaken er 

rettskraftig avgjort. Jeg minner om at dette gjelder der barn er bortført fra utlandet til Norge. Der 

barn er bortført fra Norge til utlandet vil norsk domstol ofte ha jurisdiksjon til å behandle 

barnelovsaken, se punkt 4.3.  

 

Samtidig kan det i noen situasjoner være nødvendig at mottakerlandets myndigheter har jurisdiksjon 

til å treffe avgjørelser over barn, selv om barnet er bortført dit. Regelen om at det ikke skal treffes 

avgjørelser om foreldreansvar eller samværsrett før tilbakeleveringssaken er avgjort i 

barnebortføringsloven § 19 og jurisdiksjonsregelen i barneloven § 82 (1) gjelder derfor ikke for 

midlertidige avgjørelser. Etter § 18 (1) første punktum kan det i saker etter barnebortføringsloven 

treffes midlertidige avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, jf henvisningen til 

barneloven § 60, som også er overensstemmende med bestemmelsen i barneloven § 82 (2).  

 

En slik midlertidig avgjørelse kan være viktig for å gjenopprette kontakten mellom barnet og 

gjenværende og legge til rette for en hensynsfull tilbakelevering av barnet. I denne sammenheng er 

det verdt å merke seg at Den europeiske menneskerettsdomstolen har tolket EMK art 8 slik at den 

også pålegger mottakerlandet en plikt til å tilrettelegge for gjenforening av barnet og gjenværende, 

blant annet gjennom samværsordninger i mottakerlandet før tilbakeleveringen.8 

 

Det bør imidlertid vises tilbakeholdenhet med å tilkjenne foreldreansvar eller fast bosted til den som 

ulovlig har bortført barnet, om ikke hensynet til barnet gjør dette helt nødvendig.9 Et viktig poeng er 

at dersom retten avsier en midlertidig avgjørelse som regulerer forholdene frem til 

tilbakeleveringssaken avgjøres, bør det gir eksplisitt uttrykk for denne begrensningen i avgjørelsen, 

slik at ikke den midlertidige avgjørelsen i realiteten blir avgjørende også i tilbakeleveringssaken.  

 

Det følger av barnebortføringsloven § 18 (2) siste punktum at dersom retten avsier midlertidig 

avgjørelse om at barnet skal være hos en av foreldrene mens tilbakeleveringssak behandles, kan det 

settes vilkår for å utøve omsorgen/samværet, se punkt 2.17 ovenfor.  

 

                                                           
8
 Les mer om dette i Torunn Elise Kvisberg, "Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal 

barnebortføring.", punkt 14.3.4.5.  
9
 Se Rundskriv G-136/91 punkt 7.2.6 på side 57.  
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2.22 Vergemål 

 

Dersom bortfører har del i vergemålet for barnet, for eksempel i kraft av felles foreldreansvar eller 

midlertidig foreldreansvar tilkjent etter barnebortføringsloven § 18 (1), kan retten vurdere behovet 

for å få oppnevnt setteverge for barnet, jf vergemålsloven § 15 jf § 14.  

 

Dersom det besluttes beskyttende tiltak for barnet så lenge saken varer etter barnebortføringsloven 

§ 18 eller dersom saken viser seg å være særlig komplisert eller å trekke i langdrag, kan retten 

vurdere behovet for å få oppnevnt hjelpeverge for barnet, jf vergemålsloven § 16 jf § 14. 

 

I praksis virker det som muligheten til å oppnevne setteverge eller hjelpeverge ikke blir benyttet.  

 

 

2.23 Anke 

 

Tingrettens kjennelse kan ankes, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12 jf tvisteloven sjette del. 

Ankefristen er én måned, jf tvisteloven § 29-5. En anke har ikke oppsettende virkning med mindre 

retten beslutter det, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 6-5, se punkt 2.20 ovenfor. 

 

Det bør settes kort frist for tilsvar til anken. Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12 jf 

tvisteloven § 29-10 (2) at frist for anketilsvar i barnebortføringssaker normalt bør være én uke. Når 

tilsvar er mottatt sendes saken til lagmannsretten omgående, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 2-12 jf 

tvisteloven § 29-10 (3).  

 

For ankebehandlingen vises det til gjennomgangen ovenfor, som langt på veg også kommer til 

anvendelse for lagmannsrettens behandling.  

 

 

2.24 Hvilken informasjon skal Justis- og beredskapsdepartementet ha? 

 

Der begjæringen om tilbakelevering blir sendt til tingretten direkte fra part eller advokat i utlandet, 

uten at sentralmyndighetene har vært kontaktet, bes det om at Justis- og beredskapsdepartementet 

informeres om saken.  

 

Så vel tingrett som lagmannsretts bes om å sende ett eksemplar av kjennelsen til Justis- og 

beredskapsdepartementet så snart den er avsagt. Dersom retten tar stilling til begjæring om 

oppsettende virkning, bes også denne avgjørelsen oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.  

 

Dersom retten ønsker at Justis- og beredskapsdepartementet skal forkynne en kjennelse i utlandet 

må retten be om dette. Der Justis- og beredskapsdepartementet skal forestå forkynnelse, ber 

departementet retten om å sørge for nødvendige oversettelser før oversendelse til dem, se punkt 

2.19. Dersom det tar noe tid å få oversatt avgjørelsene bes det om at den norske avgjørelsen sendes 

Justis- og beredskapsdepartementet før avgjørelse oversettes og at oversettelsen ettersendes.  
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Retten bes om å orientere Justis- og beredskapsdepartementet om direkte innsendt anke. Retten bes 

også om å orientere Justis- og beredskapsdepartementet når ankefristen er utløpt uten at kjennelsen 

er anket.  

 

Tilsvarende informasjon bes oversendt andre berørte instanser, og da i hovedsak lokal 

namsmann/namsfogd og oppnevnt hjelpeverge eller setteverge for barnet. Det er kjennelser om 

tilbakelevering som sendes namsmann/namsfogd, ikke kjennelser som avslår begjæringen om 

tilbakelevering.   
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3 De vanligste materielle spørsmålene  

 

3.1 Innledning 

 

Å gjennomgå alle tenkelige materielle spørsmål som kan dukke opp i en sak etter 

barnebortføringsloven er ikke aktuelt. Hovedfokus vil være på de vanligste materielle spørsmålene. 

For en grundig gjennomgang av de vanlige materielle spørsmålene og for mer spesielle spørsmål 

vises det til Torunn Elise Kvisberg doktoravhandling "Internasjonale barnefordelingssaker. 

Internasjonal barnebortføring." kapittel 10 flg. 

 

Konvensjonens hovedregel om at barn som er ulovlig bortført eller tilbakeholdt skal tilbakeleveres til 

sitt bostedsland er nærmere behandlet i punkt 3.2 – 3.6.  Konvensjonens hovedregel er imidlertid 

ikke uten unntak, som gjennomgås i punkt 3.7.  Barnefordelingsavgjørelsers betydning i en 

tilbakeleveringssak behandles i punkt 3.8 og 3.9.  

 

 

3.2 Konvensjonens hovedregel  

 

Konvensjonens hovedregel er at barn som er ulovlig bortført eller tilbakeholdt skal tilbakeleveres til 

sitt bostedsland, jf barnebortføringsloven § 11 (1) og Haagkonvensjonen art 12 jf art 3. 

 

Jeg skal først gjennomgå konvensjonens virkeområde, som definerer de situasjoner der hovedregelen 

kommer til anvendelse, se punkt 3.3 Deretter vil jeg analysere begrepene "ulovlig bortføring" og 

"ulovlig tilbakeholdelse", der foreldreansvarsbegrepet er sentralt, se punkt 3.4. Barnets bosted er 

avgjørende for konvensjonens virkeområde, bortføringens ulovlighet skal avgjøres etter 

bostedslandets rett, og som hovedregel skal barnet tilbakeleveres til bostedslandet. Bostedsbegrepet 

blir behandlet i punkt 3.5. I punkt 3.6 behandles hva som ligger i at barnet skal tilbakeleveres.  

 

 

3.3 Konvensjonens virkeområde 

 

Et tilbakeleveringskrav som behandles i Norge forutsetter at barnet befinner seg i Norge når retten 

mottar begjæring om tilbakelevering. Spørsmålet om verneting er behandlet i punkt 2.6. 

 

Konvensjonen gjelder for barn som har sitt bosted i en konvensjonsstat umiddelbart før bortføringen, 

jf barnebortføringsloven § 11 jf § 1 (2) jf Haagkonvensjonen art 4. Konvensjonen må ha trådt i kraft i 

bostedslandet når bortføringen skjedde. En oppdatert oversikt finnes på Haagkonferansens 

hjemmeside, www.hcch.net.  

 

Det er sikker rett at konvensjonen gjelder for internasjonal barnebortføring og tilbakeholdelse, det vil 

si bortføring over landegrensene bort fra bostedslandet og tilbakeholdelse i et annet land enn 

bostedslandet. Bortføring fra et sted i Norge til et annet sted i Norge vil derfor ikke reguleres av 

konvensjonen. 
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Haagkonvensjonen skal ikke lenger anvendes når barnet har fylt 16 år, jf barnebortføringsloven § 4 

og Haagkonvensjonen art 4. Denne regelen er absolutt. Selv om barnet er bortført, 

tilbakeleveringsbegjæringen fremsatt og rettsavgjørelse om tilbakelevering er truffet før barnet fyller 

16, kan den ikke fullbyrdes når barnet har fylt 16 år. 

 

Konvensjonens stiller ikke noen nedre aldersgrense for hvilke barn som skal tilbakeleveres. Det er 

ulike oppfatninger hvorvidt det foreligger en ulovlig barnebortføring der en gravid kvinne forlater 

familiens bostedsland og føder barnet i et annet land. De beste grunner taler for at konvensjonen 

gjelder fra det tidspunkt barnet er født, men det er ulike oppfatninger om dette. Det er vanskelig å 

legge til grunn at barnet har bosted i et land det aldri har vært i.  

 

Saker som faller utenfor konvensjonens virkeområde skal avvises.  

 

 

3.4 Ulovlig bortføring eller tilbakeholdelse  

 

3.4.1 Innledning 

 

Det er regulert i barnebortføringsloven § 11 (2) jf Haagkonvensjonen art 3 når en bortføring eller 

tilbakeholdelse anses som ulovlig. Det kreves at bortføringen/tilbakeholdelsen må være i strid med 

rett til foreldreansvar etter bostedslandets lov og at dette ansvaret må ha vært faktisk utøvd.  

 

Jeg skal først se på foreldreansvarsbegrepet, se punkt 3.4.2. Deretter vil jeg se på hvordan man kan få 

informasjon om foreldreansvar fra bostedslandet, se punkt 3.4.3. Til slutt vil jeg se på hva som ligger i 

kravet til at foreldreansvaret må ha vært faktisk utøvd, se punkt 3.4.4.  

 

3.4.2 Rett til foreldreansvar  

 

Foreldreansvarsbegrepet er helt grunnleggende i konvensjonen: Det er krenkelse av foreldreansvaret 

som gjør en bortføring eller tilbakeholdelse ulovlig og dermed utløser tilbakeleveringsplikt. Begrepet 

"rett til foreldreansvar" i Haagkonvensjonen er en oversettelse av det engelske "rights of custody".  

Barnebortføringsloven definerer ikke hva som ligger i rett til foreldreansvar. Det er imidlertid ingen 

tvil om at foreldreansvarsbegrepet i barnebortføringsloven har en annen avgrensning enn 

foreldreansvarsbegrepet i barneloven.  

 

Det følger av konvensjonens artikkel 5 (a), at rett til foreldreansvar omfatter retten til omsorg for 

barnets person, og særlig retten til å bestemme barnets bosted. Retten til foreldreansvar er et 

konvensjonsautonomt begrep, det vil si at forståelsen av det er uavhengig av definisjon i bostedsland 

og mottakerland.    

 

I konvensjonspraksis er det lagt avgjørende vekt på retten til å bestemme over barnets bosted. Hvis 

en forelder har rett til å nedlegge veto mot at barnet flytter utenlands, er dette i de fleste tilfeller 

ansett som rett til foreldreansvar. En slik vetorett innebærer jo nettopp at det var ulovlig etter 

bostedslandets rett å flytte utenlands med barnet. Faktisk omsorgsutøvelse har ikke blitt vurdert 
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tilstrekkelig. Samværsrett er f eks ikke tilstrekkelig med mindre forelderen også har rett til å nekte at 

barnet flytter utenlands. Vetorett over utenlandsflytting er således nødvendig og tilstrekkelig. 

 

Retten til foreldreansvar kan være tilkjent en person, en institusjon eller en annen instans, enten i 

fellesskap eller alene, ifølge loven i den stat der barnet hadde sitt bosted umiddelbart før 

bortføringen, jf barnebortføringsloven § 11 (2)(a) og Haagkonvensjonen art 3 (1)(a). Det er ikke krav 

til biologisk slektskap all den tid person, en institusjon eller en annen instans har del i 

foreldreansvaret etter bostedslandets rett.  

 

Konvensjonen krever at gjenværende har formell rett til foreldreansvar. Retten til foreldreansvar kan 

være et resultat av lovgivning eller av et juridisk eller administrativt vedtak, men også av en avtale 

med rettslig gyldighet i henhold til loven i barnets bostedsland, jf Haagkonvensjonen art 3 (2). I 

prinsippet kan foreldreansvar følge også av andre hjemler enn de tre som er oppregnet i 

konvensjonsteksten, f eks av sedvane.  

 

Tilbakelevering kan avslås når gjenværende hadde samtykket i eller på et senere tidspunkt har 

godtatt bortføringen, jf Haagkonvensjonen art 13 (1) (a). Unntaket om samtykke til bortføring eller 

tilbakeholdelse står verken i ulovlighetsdefinisjonen i barnebortføringsloven § 11 eller i 

unntaksregelen etter barnebortføringsloven § 12. Dette unntaket må derfor innfortolkes i 

ulovlighetsdefinisjonen i lovens § 11, slik at denne ikke anses uttømmende. Ved samtykke er bosted 

endret og det er derfor ikke skjedd noen barnebortføring. Det er liten grunn til at gjenværende da i 

ettertid skal kunne benytte konvensjonens regler om rask tilbakelevering av barnet hvis han eller hun 

ombestemmer seg.  

 

3.4.3 Informasjon om foreldreansvar i bostedslandet 

 

Det kan være komplisert for en domstol i mottakerlandet å finne ut hvilke rettigheter gjenværende 

har etter bostedslandets rett og om disse utgjør foreldreansvar i konvensjonens forstand. Det er 

inntatt flere bestemmelser i barnebortføringsloven og Haagkonvensjonen som skal forenkle 

domstolens oppgave med å vurdere foreldreansvar etter bostedslandets rett. 

 

Det følger av Haagkonvensjonen art 8 (3) (f) at vedlagt søknad om tilbakelevering kan følge en attest 

eller erklæring fra sentralmyndighet eller annen kompetent myndighet i den stat der barnet har sitt 

bosted som bekrefter rettstilstanden i bostedslandet på området. Slik bekreftelse følger de fleste 

begjæringer om tilbakelevering. Innholdet og form på disse erklæringene kan variere. I noen 

erklæringer fastslås at bortføringen eller tilbakeholdelsen var ulovlig som definert i artikkel 3 jf § 5 i 

konvensjonen, jf Haagkonvensjonen art 15.  Andre erklæringer begrenser seg til en gjennomgang av 

rettstilstanden i bostedslandet. Dersom slik bekreftelse ikke følger begjæringen ber Justis- og 

beredskapsdepartementet rutinemessig om informasjon fra sentralmyndigheten som viser at 

handlingen var ulovlig, for eksempel ber om kopi av landets barnelov.  

 

Dersom det ikke foreligger erklæring etter art 8 (3) (f) eller denne ikke er tilstrekkelig har 

konvensjonen en særregel i art 15: Før domstolen i mottakerlandet fastsetter at et barn skal 

tilbakeleveres, kan den kreve at søkeren skaffer til veie et vedtak eller annen erklæring fra 

myndighetene i bostedslandet hvor det fastslås at bortføringen eller tilbakeholdelsen var ulovlig som 
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definert i artikkel 3 jf § 5 i Haagkonvensjonen, jf barnebortføringsloven § 15 (2) jf Haagkonvensjonen 

art 15. Domstolen kan be gjenværende om å skaffe slik erklæring, uten at det kan settes som vilkår 

for tilbakelevering. Sentralmyndighetene i konvensjonsstatene skal så lang som mulig bistå søkeren 

med å skaffe en artikkel 15-erklæring, jf Haagkonvensjonen art 15 if. I praksis vil Justis- og 

beredskapsdepartementet bistå domstolen med å skaffe slik erklæring, ved direkte henvendelse til 

dem. Dommerne bes om å bruke denne muligheten med forsiktighet, på grunn av den forsinkelse 

dette erfaringsmessig medfører i saksbehandlingen.  

 

Det vil være naturlig å legge stor vekt på en ulovlighetserklæring fra bostedslandet siden dette er en 

vurdering som skal foretas etter bostedslandets rett, men en slik erklæring er ikke bindende for 

mottakerlandets domstol. Det er mottakerlandets domstol som avgjør om bortføringen var ulovlig 

eller ikke.  

 

3.4.4 Foreldreansvaret må ha vært faktisk utøvd 

 

Det er ikke tilstrekkelig for å kreve tilbakelevering at gjenværende hadde rett til foreldreansvar. Dette 

ansvaret må ha blitt faktisk utøvd, i fellesskap eller alene, på det tidspunkt barnebortføringen eller 

tilbakeholdelsen fant sted, eller ville ha blitt utøvd dersom ikke bortføringen eller tilbakeholdelsen 

hadde funnet sted, jf barnebortføringsloven § 11 (2) (b) og Haagkonvensjonen art 3 (1) (b).  

 

Det ligger en presumpsjon i konvensjonen for at den som har rett til foreldreansvar også faktisk 

utøver dette.  Det er opp til bortføreren å motbevise denne presumsjonen. Etter rettspraksis er det 

ikke mye som kreves for å ha utøvd foreldreansvaret. Som det fremgår ovenfor er 

foreldreansvarsbegrepet i konvensjonen tolket slik at det er tilstrekkelig å ha rett til å bestemme 

barnets bosted. Det at gjenværende krever tilbakelevering av barnet etter Haagkonvensjonen vil 

antakelig i seg selv være tilstrekkelig til at foreldreansvaret anses utøvd.  Vilkåret om at 

foreldreansvaret må ha blitt faktisk utøvd har således liten praktisk betydning. 

 

 

3.5 Barnets bosted 

 

Barnets bosted (habitual residence) er avgjørende for konvensjonens virkeområde, jf art 4, 

bortføringens ulovlighet skal avgjøres etter bostedslandets rett, jf art 3 (1) (a) og som hovedregel skal 

barnet tilbakeleveres til bostedslandet.  

 

Tolkingen av konvensjonens bostedsbegrep og spørsmålet om hvor et barn er bosatt er et av de 

vanskelige spørsmålene i konvensjonspraksis, men er som regel ikke knyttet til konvensjonens 

virkeområde. Spørsmålet som oftest oppstår er hvorvidt barnet er bosatt i søkerlandet eller i 

mottakerlandet, og dermed om det er skjedd en ulovlig bortføring eller ei. I forhold til virkeområde 

oppstår spørsmålet når det er uklart om barnet er bosatt i land A eller B, og bare ett av landene er 

tilsluttet konvensjonen.  

 

Begrepet barnets bosted er ikke definert i barnebortføringsloven eller Haagkonvensjonen. Det at 

bostedsbegrepet ikke er nærmere definert, og at det ikke er gitt føringer for tolkingen i forarbeidene 
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eller på spesialkommisjonens møter, betyr at det er opp til hver konvensjonsstats domstoler å 

fastlegge innholdet i begrepet ved en konkret vurdering av faktum i hver enkelt sak.  

 

Bostedsvurderingen i henhold til barneloven og barnebortføringsloven er i praksis sammenfallende. 

Dette synspunktet er i samsvar med rettspraksis og har støtte både i rundskriv og juridisk teori. 

Begge begrepene legger opp til en helhetsvurdering ut fra den konkrete situasjonen, og det ser ikke 

ut til at vurderingen er annerledes i den ene loven enn i den andre. 

 

Etter norsk rett er det to kriterier som avgjør om en person er bosatt her: Et objektivt krav om faktisk 

opphold og et subjektivt krav om en hensikt om å innlede et relativt varig opphold. Ved den faktiske 

vurderingen kan en rekke momenter få vekt, så som hvor lang tid barnet har oppholdt seg i landet, 

boligforhold, arbeidsforhold, skole/barnehage etc. Subjektive forhold får størst betydning dersom 

det er tvil om den faktiske tilknytningen til landet er sterk nok. Spesielt gjelder dette for barn, der 

foreldrenes felles hensikt er avgjørende. Endring av barns bosted krever begge foreldres samtykke 

når foreldrene har felles foreldreansvar.  

 

Midlertidig fravær på grunn av ferie, skolegang eller utøvelse av samvær endrer ikke bosted. En 

endring av barnets bosted krever i utgangspunktet at foreldrene har avtalt at barnet skal flytte 

utenlands, slik at en avtale om midlertidig opphold ikke er tilstrekkelig. Spørsmålet om hvor langt 

utenlandsopphold som skal være avtalt før barnets bosted endres er ikke entydig avklart i praksis. 

Det ser ut til at et ett år langt opphold ikke vil være tilstrekkelig til å endre fast bosted. Antakelig vil 

grensen gå et sted mellom ett og to år. Det må vurderes hvilken tilknytning barnet hadde og har til 

det opprinnelige bostedslandet, og hvilken tilknytning det har fått til det nye landet. Avgjørende er 

hvilket av de to landene som bør regnes som sentrum i barnets liv og hvilket lands domstol som er 

best egnet til å avgjøre en barnefordelingssak.  

 

En ulovlig bortføring medfører ikke endret bosted. På den annen side bør ikke en ulovlig bortføring 

under alle omstendigheter bli et permanent hinder for etablering av nytt bosted. Det må herunder 

legges vekt på hvor lang tid som er gått og hvilken tilknytning barnet har fått til det nye landet. I slike 

tilfeller vil det ta betydelig tid før et barn får nytt bosted men til slutt vil den faktiske situasjonen bli 

avgjørende. En slik tolking er i tråd med hensynene bak unntaksregelen i Haagkonvensjonen 1980 når 

det er gått mer enn ett år siden bortføringen, og barnet har funnet seg til rette i sitt nye miljø, jf art 

12 (1) og barnebortføringsloven § 12 (a). Bakgrunnen er at etter hvert som tiden går vil barnets 

forhold til det bostedslandet svekkes, samtidig som barnet etablerer nye bånd til det nye landet. Når 

barnet har slått seg til ro i det nye landet, og etablert sitt nye liv der, vil det oppleves som et nytt 

oppbrudd å rykkes opp derfra og føres tilbake til (det tidligere) bostedslandet.  

 

 

3.6  Tilbakelevering 

 

Det følger av barnebortføringsloven og Haagkonvensjonen at barnet skal "leveres tilbake", jf 

barnebortføringsloven § 11 (1) og Haagkonvensjonen art 12 (1). Det er overlatt til domstolene i den 

enkelte sak å avgjøre hvordan tilbakelevering skal skje, herunder hvor eller til hvem barnet skal 

tilbakeleveres. 
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Som nevnt innledningsvis i punkt 3.5 vil barnet som den store hovedregel bli tilbakelevert til 

bostedslandet, slik det fremgår av fortalen til konvensjonen. Hvis gjenværende krever tilbakelevering 

til seg personlig, og bortføreren ikke vil være med barnet tilbake, må retten ta stilling til 

gjenværendes krav, og herunder den risiko som dette kan medføre. Hvis bortføreren derimot sier seg 

villig til å være med tilbake, vil konvensjonsforpliktelsen være oppfylt ved dette, og retten kan da 

vurdere risikoen ved at barnet reiser tilbake sammen med bortføreren. Se punkt 3.7.3 nedenfor.  

 

Løsningen kan være annerledes dersom gjenværende bor i et annet land enn barnets bostedsland. 

Hvis den ene forelderen bortfører barnet til et tredje land, kan gjenværende antakelig kreve 

tilbakelevering av barnet til det landet der han eller hun bor. Dersom den som er berettiget til å få 

barnet tilbakelevert har byttet bosted, kan det også være aktuelt å tilbakelevere barnet til det nye 

bostedet.10  

 

 

3.7 Barnebortføringslovens unntaksregler 

 

3.7.1 Innledning  

 

Konvensjonens hovedregel om at ulovlig bortførte barn skal tilbakeleveres til sitt bostedsland har fått 

gjennomslag i praksis, men den er ikke uten unntak. Tilbakelevering kan nektes dersom  

 

- det når begjæring om tilbakelevering ble innlevert har gått minst ett år fra den ulovlige 

bortføringen fant sted, og barnet har funnet seg til rette i sitt nye miljø, jf 

barnebortføringsloven § 12 (a) og Haagkonvensjonen 12 (2), se punkt 3.7.2.  

- det er en alvorlig risiko for at tilbakelevering vil påføre barnet fysisk eller psykisk skade, eller 

på annen måte sette barnet i en situasjon som ikke kan godtas, jf barnebortføringsloven § 12 

(b) og Haagkonvensjonen art 13 (1)(b), se punkt 3.7.3.  

- barnet motsetter seg tilbakelevering og han eller hun har nådd en alder og modenhetsgrad 

som gjør det naturlig å ta hensyn til barnets mening, jf barnebortføringsloven§ 12 (c) og 

Haagkonvensjonen art 13 (2), se punkt 3.7.4.  

- det ikke er forenlig med grunnleggende prinsipper her i landet om vernet av 

menneskerettighetene å beslutte tilbakelevering, jf barnebortføringsloven § 12 (d) og 

Haagkonvensjonen art 20, se punkt 3.7.5.  

 

Unntakene er tolket svært snevert. Unntaksreglene er kan-regler, slik at domstolen har en 

skjønnsmessig adgang til å tilbakelevere et barn, selv om unntaksregelen er oppfylt. Det er bortfører 

som må påvise (har bevisbyrden for) at et av unntakene er oppfylt.  

 

Hver enkelt unntaksregel kan gi grunnlag for å nekte tilbakelevering. Unntaksreglene kan også ses i 

sammenheng. Hvis barnet motsetter seg tilbakelevering, men retten er i tvil om barnet har 

tilstrekkelig alder og modenhet, og det i tillegg er risiko for en uheldig situasjon etter tilbakelevering, 

men muligens ikke alvorlig nok, må domstolen kunne se disse momentene i sammenheng. Dette må 

                                                           
10

 Se Torunn Elise Kvisberg,  "Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring.", 2009 punkt 
10.4.3. 
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også gjelde ved den diskresjonære tilbakeleveringsvurderingen, slik at det skal mer til for at et barn 

blir tilbakelevert dersom flere av unntaksreglene kommer inn.   

 

3.7.2 Minst ett år fra den ulovlige bortføringen fant sted, og barnet har funnet seg til rette i sitt nye 

miljø 

 

Tilbakelevering kan nektes dersom det når begjæring om tilbakelevering ble innlevert har gått minst 

ett år fra den ulovlige bortføringen fant sted, og barnet har funnet seg til rette i sitt nye miljø, jf 

barnebortføringsloven § 12 (a) og Haagkonvensjonen art 12 (2). 

 

For bortføringer er starttidspunktet den dagen bortføreren tar med seg barnet og reiser til 

mottakerlandet. Ved tilbakeholdelse starter fristen å løpe den dagen det lovlige utenlandsoppholdet 

er over og barnet likevel holdes tilbake i mottakerlandet, slik at dette blir ulovlig.  Fristen starter ved 

bortføringen eller tilbakeholdelsen selv om barnet holdes i skjul.  

 

Fristen avbrytes når saken blir "innledet hos den juridiske eller administrative myndighet i den 

konvensjonsstat der barnet befinner seg", jf Haagkonvensjonen art 12 (1). Dette står ikke uttrykkelig i 

den norske lovteksten. Konvensjonen krever at sak skal være anlagt for domstolen. Det er ikke 

tilstrekkelig at tilbakeleveringskravet er oversendt til Justis- og beredskapsdepartementet som 

sentralmyndighet.  

 

Spørsmålet om barnet har funnet seg til rette i sitt nye miljø må naturligvis avgjøres konkret i hver 

enkelt sak. Både fysiske og følelsesmessige momenter kan komme inn i helhetsvurderingen som 

domstolen må foreta. Eksempler på forhold som kan få betydning i helhetsvurderingen er barnets 

situasjon i Norge, hvor lenge det har vært i Norge, barnets alder, språk etc. Det er ved tidspunkt for 

saksanlegget vurderingen av om barnet har funnet seg til rette skal foretas. Tiden som går mens 

saken behandles for domstolene er altså ikke relevant ved denne vurderingen. Av hensyn til barnet 

må det likevel trekkes en grense, og dersom saksbehandlingen ved domstolene tar så lang tid at en 

tilbakelevering vil medføre alvorlig risiko for skade eller sette barnet i en situasjon som ikke kan 

godtas, kan tilbakelevering nektes etter barnebortføringsloven § 12 (b) jf Haagkonvensjonen art 13 

(1) (b), se punkt 3.7.3.    

 

3.7.3 Alvorlig risiko for skade 

 

Tilbakelevering kan nektes dersom det er en alvorlig risiko for at tilbakelevering vil påføre barnet 

fysisk eller psykisk skade, eller på annen måte sette barnet i en situasjon som ikke kan godtas, jf 

barnebortføringsloven § 12 (b) og Haagkonvensjonen art 13 (1)(b). 

 

Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke er en barnets beste-vurdering etter barneloven. 

Det uttales blant annet i Rt 1993 side 881 at ”… tilbakeføring ikke kan nektes ut fra en alminnelig 

vurdering av hva som vil være det beste for barnet. Det må kreves at en tilbakeføring vil være klart 

uheldig for barnet, og at det foreligger en relativt klar sannsynlighetsovervekt for dette". 
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Et utgangspunkt for vurderingen må være at en tilbakelevering oftest vil innebære en belastning for 

barnet. Det at barnet må reise frem og tilbake, må regnes som en følge av bortføringen, og vil ikke i 

seg selv hindre en tilbakelevering. Når domstolen skal vurdere om tilbakelevering kan medføre skade 

eller en situasjon som ikke kan godtas, må det foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering av barnets 

forhold i bostedslandet etter tilbakelevering. Det er likevel ingen vurdering av barnets situasjon på 

lang sikt, eller en avveining mellom bosted hos hver av foreldrene. En slik vurdering må overlates til 

domstolene i bostedslandet i en senere barnefordelingssak. Det som skal vurderes, er selve 

tilbakeleveringen og barnets situasjon i bostedslandet frem til en barnefordelingssak kan avgjøres, og 

om den innebærer en slik risiko at unntakets vilkår er oppfylt. 

 

Det særpreger barnebortføringssakene at det i de fleste tilfellene er barnets hovedomsorgsperson 

som bortfører barnet. Hvis bortføreren ikke kan eller ikke vil returnere til bostedslandet sammen 

med barnet, kan det få stor betydning for barnets situasjon og gjøre en tilbakelevering vanskeligere. 

Det er likevel ikke slik at unntaket derved automatisk er oppfylt. Det skal foretas en konkret 

vurdering av forholdet mellom barnet og bortføreren, for å se om det er noe særskilt som gjør at en 

adskillelse fra bortføreren kan medføre skade eller situasjon som ikke kan godtas for barnet.  

 

Hvis gjenværende krever tilbakelevering til seg personlig, og bortføreren ikke vil være med barnet 

tilbake, må retten ta stilling til gjenværendes krav, og herunder den risiko som dette kan medføre. 

Hvis bortføreren derimot sier seg villig til å være med tilbake, vil konvensjonsforpliktelsen være 

oppfylt ved dette, og retten kan da vurdere risikoen ved at barnet reiser tilbake sammen med 

bortføreren.  

 

Selv om det er en tilbakelevering til gjenværende, med de risikomomenter det måtte innebære, som 

skal vurderes, må man legge til grunn en presumsjon for at bostedslandets myndigheter normalt vil 

beskytte barnet, og at tilbakelevering bare kan avslås når særskilte omstendigheter gjør at 

tilbakelevering likevel vil medføre alvorlig risiko. Informasjon om hvilke beskyttende tiltak og 

tjenester myndighetene i bostedslandet har til disposisjon for tilbakeleverte barn kan innhentes via 

foreldrene, via foreldrenes advokater, via Justis- og beredskapsdepartementet som sentralmyndighet 

eller ved bruk av kontaktdommerne. Barnets forklaring kan også være et viktig bevismiddel for å 

belyse forholdene i bostedslandet. Det finnes likevel farer det er vanskelig for myndighetene å 

beskytte et barn mot, og det er tilfeller der bostedslandets myndigheter ikke er i stand til å beskytte 

barnet når det er tilbake i bostedslandet. I slike tilfeller må hensynet til det konkrete barnet slå 

igjennom overfor presumsjonen for at bostedslandet vil beskytte barnet.  

 

Betydning av påstander om vold/seksuelle overgrep mot bortføreren og/eller barn er et sentralt 

spørsmål for denne unntaksregelen. Teori og praksis viser at det ikke finnes noen bestemte svar på 

hvordan dette skal løses i en barnebortføringssak. Bostedslandets myndigheters mulighet til å 

beskytte barnet etter retur og fram til det foreligger en avgjørelse i barnelovsaken vil nødvendigvis 

være et tema i disse sakene. I dom avsagt av Borgarting lagmannsrett 30. august 2007 (lb-2007-

127164) la lagmannsretten til grunn i en sak der det var påstand om partnervold at det ikke forelå 

noen fare for at barnet ville bli alvorlig skadet ved en tilbakelevering.  
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Andre relevante forhold er hvorvidt en tilbakelevering skiller barnet fra søsken, om saken gjelder 

barn med spesielle behov, krig eller krise i bostedslandet, levestandard og økonomi i bostedslandet, 

språk og religion mv, se Kvisberg punkt 11.6.4.4 – 11.6.4.8.  

 

3.7.4 Barnet motsetter seg tilbakelevering 

 

Tilbakelevering kan nektes dersom barnet motsetter seg tilbakelevering og han eller hun har nådd en 

alder og modenhetsgrad som gjør det naturlig å ta hensyn til barnets mening, jf 

barnebortføringsloven § 12 (c) og Haagkonvensjonen art 13 (2). 

 

Det følger av barnebortføringsloven § 17 at før retten avgjør et krav om tilbakelevering av barn skal 

den gjøre seg kjent med barnets mening, når dette ikke er umulig, særlig i lys av barnets alder og 

modenhet. Det antas at man som veiledende utgangspunkt bør la barn fra sju år få anledning til å 

uttale seg før begjæring om tilbakelevering avgjøres, jf barneloven § 31. Høring av barn er behandlet 

i punkt 2.12. 

 

Vilkåret er at barnet "motsetter seg" en tilbakelevering. Unntaket må tolkes med utgangspunkt i 

konvensjonens hovedregel og presumsjon for tilbakelevering. Det kreves derfor en sterkere 

oppfatning og mer aktiv overbevisning hos barnet for at dets mening skal vektlegges i en 

tilbakeleveringssak enn i en barnefordelingssak.  

 

Det er "tilbakelevering" til bostedslandet barnet skal motsette seg. Barnets mening om hvem av 

foreldrene han eller hun ønsker å bo fast hos er ikke relevant i tilbakeleveringssaken, dette må 

vurderes i en senere barnefordelingssak. Hvis det er klart at det eneste som bekymrer barnet er å 

skilles fra bortføreren, og vedkommende har anledning til å bli med barnet tilbake, er det ikke 

tilbakeleveringen barnet motsetter seg. Tilsvarende hvis barnet ikke har noe mot selve 

bostedslandet, men ikke vil bo hos gjenværende, og bortføreren kan returnere sammen med barnet. 

Når det er uråd å skille mellom de ulike elementene i motstanden, må det være riktig å legge vekt på 

barnets motstand som sådan.  

 

Retten skal hensynta barnets mostand mot tilbakelevering dersom "det har nådd en alder og 

modenhetsgrad som gjør det naturlig å ta hensyn til barnets mening". Dette beror på en 

helhetsvurdering. Barnets alder er viktig. Konvensjonen skal ikke lenger anvendes når barnet har fylt 

16 år, jf barnebortføringsloven § 4 og Haagkonvensjonen art 4. Jo nærmere et barn er 16 år, jo 

mindre skal det til før vilkåret om alder og modenhet er oppfylt. I mange tilfeller kan barnets 

begrunnelse gi holdepunkter for å vurdere modenheten. Det kan også legges vekt på hvor fast og 

langvarig barnets har fastholdt sitt standpunkt.  

 

3.7.5 I strid med grunnleggende menneskerettigheter 

 

Tilbakelevering kan nektes dersom det ikke er forenlig med grunnleggende prinsipper her i landet om 

vernet av menneskerettighetene å beslutte tilbakelevering, jf barnebortføringsloven § 12 (d) og 

Haagkonvensjonen art 20. 
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Dette gjelder i første rekke de internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Utover dette er det 

meningen at en tilbakelevering prinsipielt sett skal kunne nektes med bakgrunn i regler som verner 

menneskerettigheter og grunnleggende friheter og som er gitt i den enkelte stats lovgivning, 

herunder grunnlov.  

 

Det er ikke tilstrekkelig at en tilbakelevering vil harmonere dårlig med de grunnleggende prinsippene, 

konvensjonen krever at tilbakelevering ikke er tillatt. Dette fremgår tydeligere av 

konvensjonsteksten, der det heter at tilbakelevering "ikke ville være tillatt", mens loven bruker 

uttrykket "ikke er forenlig med". 

 

Lov av 21. mai 1999 nr 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven) inkorporerer de konvensjoner som er nevnt i § 2, herunder Europarådets 

menneskerettighetskonvensjon (EMK) og FNs barnekonvensjon, i norsk lov. Ved motstrid går 

bestemmelsene i menneskerettskonvensjonene foran annen lovgivning, jf § 3. Dette må gjelde også 

bestemmelsene i barnebortføringsloven. Riktignok vil det i et slikt tilfelle ligge folkerettslige 

forpliktelser også bak den lovbestemmelsen som må vike. Men når lovgiver bevisst har gitt 

menneskerettighetskonvensjonene forrang, mens barnebortføringskonvensjonene er transformert 

ved alminnelig lovbestemmelse, må denne tilsiktede trinnhøydeforskjellen være avgjørende. En 

tilbakelevering som vil stride mot reglene i EMK eller Barnekonvensjonen, må derfor nektes også 

med hjemmel i menneskerettsloven.  

 

I de norske forarbeidene står det at bestemmelsen kan anses som en spesiell ordre public-klausul, 

med begrenset rekkevidde, som bare kommer til anvendelse i "ekstraordinære unntakstilfeller".11 

Den er svært lite brukt i praksis.  

 

 

3.8  Betydningen av avgjørelser i bostedslandet etter at forelder som hadde rett til å reise fra 

bostedslandet med barnet har forlatt landet – dom eller midlertidig avgjørelse.   

 

Situasjonen er at forelderen hadde rett til å reise fra bostedslandet med barnet, slik at det ikke er 

noen ulovlig bortføring. Først etter at barnet har forlatt landet treffes det en avgjørelse i 

bostedslandet som gjør at oppholdet i utlandet blir ulovlig. Vil en slik avgjørelse innebære at fortsatt 

utenlandsopphold er en ulovlig tilbakeholdelse, slik at gjenværende kan kreve barnet tilbakelevert 

etter Haagkonvensjonen? 

 

Hvis gjenværende anlegger foreldreansvarssak i bostedslandet etter at barnet har reist fra landet, og 

han eller hun så tilkjennes foreldreansvar, må utgangspunktet være at dette er for sent. 

Gjenværende må ha hatt foreldreansvar på det tidspunkt bortføringen eller tilbakeholdelsen fant 

sted, jf barnebortføringsloven § 11 (2) og Haagkonvensjonen art 3 (1). 

 

I noen tilfeller har en forelder foreldreansvaret alene, men gjenværende hadde startet en prosess for 

å få del i foreldreansvaret før barnet forlot landet. Hvorvidt denne prosessen i seg selv kan medføre 

                                                           
11

 Ot.prp. nr. 52 (1987-88) side 20.  
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et utreiseforbud og dermed en ulovlig bortføring, eller en senere avgjørelse vil medføre ulovlig 

tilbakeholdelse, må avgjøres etter barnets bostedslands rett. 

 

Man kan tenke seg en situasjon der grunnlaget for en lovlig utreise er en midlertidig avgjørelse eller 

en rettsavgjørelse som ikke er blitt rettskraftig. Dersom den midlertidige avgjørelsen blir endret i den 

endelige avgjørelsen eller rettsavgjørelsen overprøves og blir endret antas det at fortsatt 

utenlandsopphold i strid med de endelige avgjørelsene er ulovlige tilbakeholdelser (se Kvisberg punkt 

10.3.6.4 (b) og (c)).  

 

 

3.9  Betydning av at det etter en ulovlig bortføring treffes en avgjørelse i barnefordelingssak i 

bostedslandet – dom eller midlertidig avgjørelse.  

 

I en god del saker kommer bostedslandets domstol, enten i en midlertidig avgjørelse eller 

realitetsavgjørelse, til at bortføreren blir tilkjent foreldreansvar og/eller fast bosted. Dette gjelder 

uavhengig av om det er bortføreren eller gjenværende som anlegger saken. Det er ikke noen entydig 

praksis med hensyn til hvilken betydning en barnefordelingsavgjørelse får i bortføringssaken. 

 

Tilbakeleveringsregelen er begrunnet i at det er domstolen i barnets bostedsland som skal avgjøre 

barnefordelingssaken. Når det der er fattet en realitetsavgjørelse om at barnet skal bo hos 

bortføreren i mottakerlandet, faller begrunnelsen for tilbakeleveringen bort. Barnet er ikke lenger 

ulovlig bortført eller holdt tilbake. Praksis viser at disse sakene trekkes, eventuelt at det avsies 

kjennelse for at det ikke dreier seg om en ulovlig barnebortføring.  

 

Midlertidige avgjørelser om at bortføreren skal ha foreldreansvar og/eller at barnet skal bo hos 

bortføreren i mottakerlandet bør i utgangspunktet ikke innebære en tillatelse til flytting utenlands, 

men bare til at barnet oppholder seg utenlands til saken blir endelig avgjort. Det betyr at slike 

midlertidige avgjørelser ikke bør få avgjørende betydning for tilbakeleveringsavgjørelsen. Dersom 

den midlertidige avgjørelsen blir endret i den endelige avgjørelsen antas det at fortsatt 

utenlandsopphold i strid med den endelige avgjørelsen er en ulovlig tilbakeholdelse.  

 

 

 

  



39 
 

4 Spesielt om barnebortføringer ut av Norge  

 

4.1 Innledning 

 

Domstolen i Norge behandler ulovlige barnebortføringer fra utlandet til Norge. Foreldre og barn er 

for eksempel bosatt i Frankrike. Den ene forelderen flytter med barnet uten den andres samtykke til 

Norge. Dette kan være en ulovlig bortføring fra Frankrike til Norge, slik at 

tilbakeleveringsbegjæringen behandles i Norge, se kapittel 2 og 3. 

  

Domstolen i utlandet behandler ulovlige barnebortføringer fra Norge til utlandet. Foreldre og barn er 

bosatt i Norge. Den ene forelderen flytter for eksempel med barnet uten den andres samtykke til 

Frankrike. Dette kan være en ulovlig bortføring fra Norge til Frankrike, slik at 

tilbakeleveringsbegjæringen behandles i Frankrike.  

 

Domstolen i Norge kan få befatning med en barnebortføring fra Norge til utlandet på flere måter. Jeg 

nøyer meg med å nevne de tre mest aktuelle.  

 

 

4.2 Begjæring om ulovlighetserklæring etter barnebortføringsloven § 20 

 

Norske domstoler kan motta en begjæring om ulovlighetserklæring etter barnebortføringsloven § 20. 

Barnebortføringsloven § 20 kommer til anvendelse der et barn er bortført fra Norge, slik at det er 

sendt tilbakeleveringsbegjæring til en annen stat.  

 

I barnebortføringsloven § 20 heter det at hvis barn med bosted i Norge er bortført til utlandet eller 

tilbakeholdes i et annet land, kan tingretten på det sted hvor barnet sist oppholdt seg etter 

begjæring fra den som har foreldreansvaret avsi kjennelse om at handlingen var ulovlig. Det er 

henvist til barnebortføringsloven § 20 i barnebortføringsloven § 1 (1), som gjelder 

Europarådskonvensjonen, men ikke i § 1 (2) som gjelder Haagkonvensjonen. Det er likevel klart at 

norske domstoler kan avsi erklæringer etter § 20 også i forbindelse med tilbakeleveringskrav som 

framsettes etter Haagkonvensjonen, se Rt 1992 side 1526. 

 

Det er regulert i barnebortføringsloven § 11 (2) jf Haagkonvensjonen art 3 når en bortføring eller 

tilbakeholdelse anses som ulovlig. Det kreves at bortføringen/tilbakeholdelsen må være i strid med 

rett til foreldreansvar og dette ansvaret må ha vært faktisk utøvd. Hvis en forelder har rett til å 

nedlegge veto mot at barnet flytter utenlands, er dette ansett som rett til foreldreansvar, se punkt 

3.4.2. Det at gjenværende krever tilbakelevering av barnet etter konvensjonen er antakelig i seg selv 

tilstrekkelig til at foreldreansvaret anses utøvd, se punkt 3.4.4. 

 

Barnebortføringsloven § 20 må ses i sammenheng med Haagkonvensjonens art 15, som gir 

domstolen i mottakerlandet anledning til å be gjenværende om å skaffe til veie et vedtak eller annen 

erklæring fra myndighetene i bostedslandet om at bortføringen eller tilbakeholdelsen var ulovlig, se 

punkt 3.4.3 tredje avsnitt. Det gjøres oppmerksom på at Justis- og beredskapsdepartementet som 

sentralmyndighet også har kompetanse til å avgi erklæring om at bortføringen eller tilbakeholdelsen 

var ulovlig etter Haagkonvensjonen art 15. Dette antas i mange saker å være en raskere og mer 
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hensiktsmessig behandling av spørsmålet om det foreligger en ulovlig bortføring enn at spørsmålet 

forelegges domstolen etter barnebortføringsloven § 20. Det kan derfor være grunn til å gjøre den 

som ber om en ulovlighetserklæring etter § 20 oppmerksom på Justis- og beredskapsdepartementets 

kompetanse i denne sammenheng.  

 

Barnebortføringsloven § 20 viser ikke til tvangsfullbyrdelseslovens saksbehandlingsregler. Justis- og 

beredskapsdepartementet uttaler imidlertid i rundskrivet at saksbehandlingsreglene i 

tvangsfullbyrdelsesloven skal følges så langt de passer.12 Det vises derfor til fremstillingen i punkt 2. 

Saksbehandlingen i saker om begjæring om ulovlighetserklæring etter § 20 foranledninger likevel 

enkelte særlige merknader.  

 

Det følger av § 20 (2) at "Dersom saksøktes oppholdssted er ukjent og ikke kan bringes på det rene, 

kan sak etter paragrafen her avgjøres selv om saksøkte ikke har fått forkynt stevning eller andre 

dokumenter i saken". I dette ligger det en forutsetning om at bortfører som hovedregel skal høres før 

retten avsies kjennelse etter § 20. Det betyr at retten må forsøke å forelegge begjæringen med frist 

for merknader for bortfører i utlandet før det kan avsies kjennelse. Det er bare der retten godtar 

gjenværendes forklaring om at han/hun overhodet ikke har kjennskap til hvor bortfører oppholder 

seg at det kan det avsies kjennelse etter § 20 straks. Det kan være grunn for retten til å vurdere 

gjenværendes opplysninger om ikke å ha kjennskap til bortførers oppholdssted kritisk. Parter som har 

vært gift eller samboere eller som har barn sammen, vil i de fleste tilfeller i hvert fall ha kjennskap til 

hvor bortførers foreldre eller andre nære slektninger oppholder seg. Det kan bli vanskeligere å få en 

ulovlighetserklæring godkjent av utenlandske myndigheter dersom foreleggelse for bortfører ikke en 

gang har vært forsøkt. Kjennelse etter § 20 (2) kan imidlertid avsies uten at forkynnelse etter 

domstolloven § 181 har vært foretatt.    

 

Barnebortføringsloven § 20 (2) stiller krav om at begjæringen skal forkynnes for bortfører. Hvis 

bortfører har advokat i Norge forkynnes begjæringen på vanlig måte gjennom vedkommende 

advokat. Hvis bortfører ikke har advokat i Norge og Justis- og beredskapsdepartementet har bistått 

gjenværende med å søke om tilbakelevering, vil det være tilstrekkelig at retten sender begjæringen 

samt brev med frist for merknader til Justis- og beredskapsdepartementet som vil anmode 

sentralmyndigheten i det landet barnet er tatt med til om å forkynne begjæringen. Denne forenklede 

fremgangsmåte bygger på den forutsetning at forkynnelser i barnebortføringssaker må kunne skje 

direkte via sentralmyndighetene i konvensjonsstatene, og ikke etter bestemmelsene i lov av 

15. november 1965, der Haagkonvensjon av samme dato om forkynnelse i utlandet av rettslige og 

utenrettslige dokumenter på sivil- og handelsrettens område er inkorporert i norsk rett, se punkt 

2.19.  

 

I de få tilfeller Justis- og beredskapsdepartementet ikke har bistått gjenværende forelder med å søke 

om tilbakelevering ved å oversende søknaden til sentralmyndigheten i det landet barnet er tatt med 

til, vil det ved forkynnelse være mest naturlig å gå fram etter bestemmelsene i 

forkynnelseskonvensjonen. Om praktiseringen av denne konvensjonen vises det til Justis- og 

beredskapsdepartementets rundskriv G-04/2007 om rettsanmodninger i sivile saker 

(http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rundskriv%20SIA/G-04_2007.pdf).  

                                                           
12

 Barnebortføringsloven § 20 er behandlet i rundskriv G-136/91 punkt 8.3. 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rundskriv%20SIA/G-04_2007.pdf
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Frist for merknader bør vanligvis ikke være lenger enn to uker. Det antas at det i 

barnebortføringssaker foreligger særlige hensyn som gjør at fristen også kan settes kortere enn to 

uker. Se vurderingene av frist for merknader i punkt 2.8, som også gjør seg gjeldende for begjæringer 

etter § 20.  

 

Det avholdes muntlig forhandling der hensynet til forsvarlig saksbehandling krever det, slik at det i 

praksis bare unntaksvis gjennomføres muntlig forhandling. Det vises til at det sjelden er uenighet om 

den ene forelderen har del i foreldreansvaret eller ikke. Tvil om det foreligger samtykke til 

utenlandsopphold er eksempel på forhold som eventuelt kan begrunne muntlig forhandling, se 

Borgarting lagmannsretts kjennelse av 2. februar 2010 (LB-2009-201480). Vedrørende innkalling til 

muntlig forhandling vises det til punkt 2.10. Der det gjennomføres muntlig forhandling minnes det 

om at det er spørsmål av relevans for avgjørelsen av om bortføringen/tilbakeholdelsen er i strid med 

rett til foreldreansvar som skal behandles i rettsmøtet, se kapittel 3.4. 

  

Det vil sjelden være aktuelt å høre barn i § 20-sakene.   

 

Justis- og beredskapsdepartementet ber retten sørge for nødvendige oversettelser før oversendelse 

til dem. Det antas at det er hjemmel for at det offentlige dekker kostnadene ved oversettelse i 

tvistelovforskriften § 14 (2) sett i sammenheng med tvistelovforskriften § 13.    

 

 

4.3 Saker etter barneloven 

 

Norske domstoler kan motta stevning og/eller begjæring om midlertidig avgjørelse etter barneloven. 

Der barn er bortført fra Norge til utlandet vil norsk domstol ofte ha jurisdiksjon til å behandle 

barnelovsaken, fordi jurisdiksjonsregelen i barneloven § 82 (1) er oppfylt. Jurisdiksjonsspørsmålet må 

imidlertid vurderes konkret fra sak til sak.  

 

Det skaper særlige utfordringer dersom domstolen i utlandet som behandler barnebortføringssaken 

avslår begjæring om tilbakelevering. I denne situasjonen kan man oppleve at så vel Norge som annen 

stat vurderer at de har jurisdiksjon, med påfølgende avgjørelser i barnefordelingssak med kort tids 

mellomrom i begge stater.   

 

 

4.4 Straffeloven § 216 

 

Norske domstoler kan også få befatning med straffesaken, idet internasjonal barnebortføring er 

straffbart etter straffeloven § 216. Trusselen om straffansvar kan føre til at bortfører vegrer seg for 

frivillig retur med barnet.  


