
   
R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G

Udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (mulighed for i en kristesituation at 

1. Indledning: 

Lovforslagets problemstilling er velkendt og drøftet i betænkning nr. 
udlændingelovgivningen. Denne bet
indstillet af udvalgets flertal: 

”Bestemmelsen i stk. 1. nr. 1 (opholdstilladelse til flygtninge) finder ikke anvendelse for udlændinge, 
der er kommet hertil som led i en omfattende indstrømning af flygtninge”. (bet. S. 91.). Det anføres 
herom i bemærkningerne til bestemmelsen (bet. S. 131)
mulighed for, at man undlader at give opholdstilladelse til sådanne flygtning
omfattet af flygtningekonventionen og har behov for beskyttelse”.

Bestemmelsen blev ikke medtaget i udlændingeloven af 8. juni 1983

2. Lovforslaget: 

Det hedder i lovforslagets § 28 nyt stk. 7:” 
tilfælde beslutte, at udlændinge, som påberåber sig at være omfattet af § 7, kan afvises ved indrejsen 
fra et land, som er omfattet Dublinforordningen

Begrundelsen for forslaget angives indledningsvist
oplevede en historisk stor tilstrømning af flygtninge og migranter. Det betød bl.a. et stort pres på den 
eksisterende kapacitet til indkvartering af asylansøgere, ligesom det udfordrede politiets kontrol med 
udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet

Det fremgår af bemærkningerne, at forslaget skal forstås som en særlig nødbremse.
forslaget en betingelse, at nødbremsen
forudsætning for udlændinge- og integrationsmini
der foreligger en krisesituation, hvor Dublinsamarbejdet formelt set stadig fungerer, men hvor 
samarbejdet efter den danske regerin
Danmark således efter en folkeretlig vurdering ikke
procedurerne i Dublinforordningen

Foreningen har videre noteret sig forslagets bemærkninger 
ekstraordinære situationer at påberåbe sig reg
overensstemmelse hermed vil den foreslåede nødbremse alene kunne anvendes i en sådan
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HØRINGSSVAR 

Udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (mulighed for i en kristesituation at 
afvise asylansøgere ved grænsen) 

Sagsnummer: 2016 – 11591 

Akt-id: 179107 

Lovforslagets problemstilling er velkendt og drøftet i betænkning nr. 968/1982 om 
udlændingelovgivningen. Denne betænknings lovudkast indeholdt i § 7 stk. 2 følgende bestemmelse

(opholdstilladelse til flygtninge) finder ikke anvendelse for udlændinge, 
et hertil som led i en omfattende indstrømning af flygtninge”. (bet. S. 91.). Det anføres 

herom i bemærkningerne til bestemmelsen (bet. S. 131): ”Den foreslåede bestemmelse giver 
mulighed for, at man undlader at give opholdstilladelse til sådanne flygtninge, uanset at disse er 
omfattet af flygtningekonventionen og har behov for beskyttelse”. 

Bestemmelsen blev ikke medtaget i udlændingeloven af 8. juni 1983. 

Det hedder i lovforslagets § 28 nyt stk. 7:” Udlændinge- og integrationsministeren kan i 
tilfælde beslutte, at udlændinge, som påberåber sig at være omfattet af § 7, kan afvises ved indrejsen 
fra et land, som er omfattet Dublinforordningen”.  

Begrundelsen for forslaget angives indledningsvist (s.3) at være, at Danmark ”..
oplevede en historisk stor tilstrømning af flygtninge og migranter. Det betød bl.a. et stort pres på den 

tering af asylansøgere, ligesom det udfordrede politiets kontrol med 
dlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet

, at forslaget skal forstås som en særlig nødbremse.
forslaget en betingelse, at nødbremsen alene aktiveres i særlige tilfælde. ”..Det vil således være en 

og integrationsministerens beslutning om at aktivere nødbremsen, 
der foreligger en krisesituation, hvor Dublinsamarbejdet formelt set stadig fungerer, men hvor 
samarbejdet efter den danske regerings opfattelse i realiteten er holdt op med at fungere, og hvor 
Danmark således efter en folkeretlig vurdering ikke længere kan anses for forplig
procedurerne i Dublinforordningen”. 

har videre noteret sig forslagets bemærkninger (s. 12) om muligheden for
ituationer at påberåbe sig reglerne om fundamentalt ændrede omstændigheder.

overensstemmelse hermed vil den foreslåede nødbremse alene kunne anvendes i en sådan

 

 

Udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (mulighed for i en kristesituation at 

968/1982 om 
ænknings lovudkast indeholdt i § 7 stk. 2 følgende bestemmelse 

(opholdstilladelse til flygtninge) finder ikke anvendelse for udlændinge, 
et hertil som led i en omfattende indstrømning af flygtninge”. (bet. S. 91.). Det anføres 

: ”Den foreslåede bestemmelse giver 
e, uanset at disse er 

og integrationsministeren kan i særlige 
tilfælde beslutte, at udlændinge, som påberåber sig at være omfattet af § 7, kan afvises ved indrejsen 

”..I efteråret 2015 
oplevede en historisk stor tilstrømning af flygtninge og migranter. Det betød bl.a. et stort pres på den 

tering af asylansøgere, ligesom det udfordrede politiets kontrol med 
dlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet”. 

, at forslaget skal forstås som en særlig nødbremse. Det er efter 
Det vil således være en 

sterens beslutning om at aktivere nødbremsen, at 
der foreligger en krisesituation, hvor Dublinsamarbejdet formelt set stadig fungerer, men hvor 

gs opfattelse i realiteten er holdt op med at fungere, og hvor 
længere kan anses for forpligtet til at følge 

12) om muligheden for folkeretligt i 
lerne om fundamentalt ændrede omstændigheder. I 

overensstemmelse hermed vil den foreslåede nødbremse alene kunne anvendes i en sådan situation. 
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Foreningen skal under henvisning til sidst anførte bemærke, at forslaget på denne baggrund kan synes 
overflødigt sammenholdt med de almindelige folkeretlige grundsætninger om nødret m.v. Det 
forekommer tillige ikke helt forståeligt, hvorfor det alene er den danske regerings opfattelse af 
Dublinsamarbejdets funktion, der skal lægges til grund for ”nødbremsens” aktivering. Den for tiden 
gældende midlertidige kontrol ved landegrænsen i Sønderjylland er aftalt med EU-kommissionen, og 
det forekommer derfor mere i overensstemmelse med ånden i EU-samarbejdet, at en lukning af 
grænserne for flygtninge sker efter aftale med de EU-myndigheder, der forvalter Dublinforordningen. 
Det internationale samarbejde, der var i funktion, da udlændigeudvalget af 1977 afgav 
betænkning(er), er siden udvidet betragteligt med såvel Dublinforordningen som 
Schengensamarbejdet, og det forekommer derfor EU-politisk relevant, at lukning af den danske 
grænse for flygtninge sker i det eksisterende samarbejdsforum i Dublinforordningens og 
Schengensamarbejdets regi. 

Det er imidlertid utvivlsomt i overensstemmelse med folkeretten, at der er regeringens ret ensidigt 
under visse betingelser at kunne trække ”nødbremsen”. 

Videre bemærkes, at det fremfor en meget omfattende ”lovgivning i bemærkningerne” i selve 
lovteksten bør fastslås, hvad der skal forstås ved ”særlige tilfælde”.  

Retspolitisk Forening skal derfor anbefale, at selve lovteksten affattes i overensstemmelse med den i 
dette høringssvars indledning anførte bestemmelse i lovudkastets § 7 stk. 2 som foreslået i 
betænkning nr. 968/1982 med en tilføjelse om tidsbegrænsning som foreslået i lovforslagets § 28 stk. 
7. 

Der kan som også anført i denne betænkning næppe meningsfuldt angives, hvor stor en 
flygtningeindstrømning skal være for at aktivere den såkaldte nødbremse. Det forekommer dog uden 
videre klart, at Danmark i lighed med andre lande, der modtager flygtninge må sikre sig et beredskab, 
der kan varetage de forpligtelser, som såvel flygtningekonventionen som Dublinforordningen 
pålægger enhver regering i EU. 

Den i bemærkningerne (s.12) nævnte traktatretlige regel om frigørelse fra en traktatforpligtelse, 
såfremt omstændighederne ved traktatens indgåelse har forandret sig væsentligt, således at en 
opfyldelse bliver til alvorlig skade for en traktatpart. Dette fører til, at denne begrundelse for 
frigørelse fra den traktatlige forpligtelse alene drejer sig om forandringer, der ”..ved en uforandret 
opfyldelsespligt ville true statens eksistens eller velfærd…”, jf. Alf Ross, Lærebog i Folkeret 1951 s. 
249 III f.  

Det bør ligeledes klart understreges i bemærkningerne, at disse situationer skal kunne sidestilles med 
folkeretlig nødret samt, at adgangen til at søge asyl på grænsen skal genskabes, når betingelserne for 
nødretssituationen ikke længere er til stede. Dette indebærer, at Danmark aktivt skal arbejde for at 
nødretssituationen kan ophæves ved eksempelvis at styrke indrejsefaciliteter, modtagecentre m.v. 
Foreningen kan derfor bifalde, at det i lovteksten er indskrevet, at beslutningen om afvisning i 
henhold til den foreslåede § 28 stk. 7 er tidsbegrænset til 4 uger. 

København, den 16. februar 2017 

Bjørn Elmquist Leif Hermann 
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