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

 

HØRINGSSVAR 

 

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven  

(Ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab) 

Høringsbrev af 14. oktober 2019 - med svarfrist 21. oktober 2019 

Svar fremsendt til: adp2@uim.dk og nhl@uim.dk - Att: sagsnr. 2019 - 5245 

 

 

Indledning 

Retspolitisk Forening ser med stor bekymring på de retssikkerhedsmæssige aspekter af dette 

lovudkast. Udkastet er en konkretisering af den aftale, som af den daværende regering i slutningen 

af marts 2019 blev indgået med Dansk Folkeparti. Denne aftale refereres på Integrations og 

udlændingeministeriets hjemmeside bl.a. således: 

”Som reglerne er i dag, kan en frakendelse af dansk statsborgerskab kun ske ved dom. 

Det ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at lave om på, så danske statsborgere med dobbelt 

statsborgerskab, der fx rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe for en terrororganisation, skal kunne 

frakendes deres danske statsborgerskab administrativt, og uden at der stilles krav om, at de skal 

være dømt ved en domstol i Danmark. En administrativ frakendelse vil som udgangspunkt kunne 

ske, mens den pågældende person stadig befinder sig i udlandet”.  

 

Lovudkastet fastlægger de retlige rammer for mulighederne for fratagelse af dansk statsborgerskab 

ved en beslutning af en minister, in casu integrationsministeren. Tillige reguleres domstolenes 

behandling af sager, som af den, der er frakendt dansk statsborgerskab, indbringes for retten. 

Foreningen har noteret sig, at der ikke skal foreligge nogen indledt eller pådømt straffesag mod den 

pågældende. Det er alene integrationsministerens skøn, hvorvidt der skal ske fratagelse af 

statsborgerskabet som følge af, at en person har udvist en handlemåde, som vurderes at være til 

alvorlig skade for landets vitale interesser.  

 

mailto:adp2@uim.dk
mailto:nhl@uim.dk


Side 2 af 5 
 

At lovforslaget ønskes hastebehandlet i Folketinget indicerer, at det er den aktuelle situation i 

Syrien med udstrømning af ”fremmedkrigere” fra fængsler og fangelejre, der har motiveret 

regeringen til lovforslagets fremsættelse af frygt for, at personer med dansk statsborgerskab vil søge 

tilbage til Danmark. At dette er tilfældet, fremgår da også af lovudkastets bemærkninger (s. 7).  

 

Foreningen stiller sig uforstående overfor dels ønsket om hastebehandling, der indebærer alvorlige 

risici for utilstrækkelig belysning af lovforslagets konsekvenser, og dels fordi de allerede gældende 

bestemmelser i indfødsretsloven, straffeloven og pasloven burde være fuldt tilstrækkelige til at 

retsforfølge personer, der har overtrådt bestemmelserne i straffelovens § 114j, herunder også hvad 

angår fratagelse af statsborgerskab.  

 

Det er foreningens generelle opfattelse, at såfremt indehavere af dansk indfødsret har overtrådt 

dansk lovgivning, så skal retsforfølgning finde sted i Danmark med de retssikkerhedsgarantier, der 

er indeholdt i retsplejeloven og Den europæiske Menneskerettighedskonvention. 

 

Foreningens kommentarer til lovudkastet er opdelt således: 

1. De materielle betingelser for frakendelse af statsborgerskab. 

2. Processuelle regler for domstolsbehandling af sager om administrativ frakendelse.  

3. Retspolitisk Forenings anbefalinger. 

 

 

Ad 1. De materielle betingelser for frakendelse af statsborgerskab 

 

Det fremgår af lovudkastets bemærkninger, at udtrykket ”handlemåde, som er til alvorlig skade for 

landets vitale interesser” hidrører fra Europarådets konvention om statsborgerret. Bemærkningerne 

(s. 9 ff) argumenterer indgående for at bringe lovudkastet i overensstemmelse med denne 

konvention.  

 

Det hedder i bemærkningerne, at ”ved vurderingen af, om der er tale om handlemåde, som er til 

alvorlig skade for landets vitale interesser, vil det kunne indgå, om handlemåden er kriminaliseret i 

straffelovens kapitlerne 12 og 13. Således vil eksempelvis tilslutning til en væbnet styrke for en 

part, som kæmper mod den danske stat, terrorisme, herunder træning, instruering eller på anden 

måde oplæring af en person til at begå eller fremme terrorhandlinger og handlinger, der sigter til 

ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller trussel derom at forandre statsforfatningen eller 

sætte den ud af kraft, kunne danne grundlag for administrativ frakendelse”.  

 

Der skal således ikke foreligge noget egentligt bevis, ej heller skal almindelige 

strafbarhedsbetingelser være opfyldt. Ja endog ”… handlinger, som ikke er omfattet af nogen 



Side 3 af 5 
 

gerningsbeskrivelse i straffeloven, kan føre til administrativ frakendelse, hvis den udviste 

handlemåde er til alvorlig skade for landets vitale interesser”.  

 

Alene integrationsministerens vurdering er tilstrækkelig. Da den administrative beslutning om 

borgerskabsfratagelse skal træffes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler om 

partshøring, hvilket næppe, hvis personen opholder sig i udlandet og i øvrigt efter al sandsynlighed 

vil være uden juridisk eller anden relevant bistand, vil kunne bidrage nævneværdigt til sagens 

oplysning, bliver afgørelsesgrundlaget særdeles spinkelt. Når det samtidig forholder sig således, at 

resultatet af en høring af Justitsministeriet uprøvet skal lægges til grund for integrationsministerens 

afgørelse og formentlig ikke indgår i partshøringen, bliver afgørelsesgrundlaget yderligere udtyndet. 

 

Foreningen tillader sig at betvivle, at den nævnte konventions bestemmelser (art. 7 stk. 1 b) om 

fratagelse af statsborgerskab kan forstås således, at fratagelse kan ske på et så ufuldstændigt grundlag. 

Når handlinger begået forud for lovens ikrafttræden også kan inddrages ”… i det omfang, de 

pågældende handlinger kunne have medført frakendelse ved dom efter indfødsretslovens § 8 B, stk. 

1, da handlingerne blev foretaget” (s. 19), kommer udøvelsen af integrationsministerens skøn tæt på 

ministeriel juridisk frihåndstegning. Det kan derfor ikke undre, at lovudkastets bemærkninger gør 

opmærksom på ”en vis mindre” procesrisiko. 

 

 

Ad 2. Processuelle regler for domstolsbehandling af sager om administrativ frakendelse 

En sag om administrativ frakendelse af dansk statsborgerskab kan naturligvis i medfør af 

Grundlovens § 63 indbringes for domstolene. I tilfælde, hvor politiet efter paslovens § 2 inddrager 

et pas, jf. paslovens § 2, stk. 4, skal politiet på den pasfrakendtes begæring indbringe sagen for 

retten. Tilsvarende gælder ved udvisning af personer, der i medfør af udlændingelovens § 25 kan 

udvises, hvis 1) udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, eller 2) udlændingen må 

anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.  

Efter lovudkastet sker der ikke nogen domstolsprøvelse, medmindre den, der får frataget det danske 

statsborgerskab, selv indbringer sagen for retten (Københavns Byret). Der sker ikke nogen 

advokatbeskikkelse fraset den særligt beskikkede advokat, når sagen er indbragt for retten. Dette 

forekommer ikke rimeligt. Det synes oplagt, at en beslutning om pasinddragelse eller nægtelse af 

pasudstedelse eller udvisning i medfør af udlændingelovens § 25 trods deres alvor ikke udgør et 

indgreb af samme intensitet som fratagelse af dansk statsborgerskab, der jo samtidig ydermere 

omfatter mulighed for nægtelse af indrejse til Danmark, hvilket kan sidestilles med udvisning.  

Når kriteriet for administrativ fratagelse af statsborgerskabet er en udvist handlemåde, som er til 

alvorlig skade for landets vitale interesser, er dette ret sammenfaldende med udlændingelovens § 

25’s betingelser om ”fare for statens sikkerhed” eller ” alvorlig trussel mod ”… den offentlige 
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orden, sikkerhed eller sundhed” som grundlag for udvisning. Sager, der som anført, skal indbringes 

for retten. 

Indbringes sagen for retten, gælder reglerne i udlændingelovens kapitel 7b. Foreningen har den 30. 

marts 2009 afgivet høringssvar, i forbindelse med den betænkning (betænkning nr. 1505 om 

administrativ udvisning af udlændinge, der må anses som en fare for statens sikkerhed), der ligger 

til grund for dette kapitel i udlændingeloven. Foreningen skal henholde sig til de i dette høringssvar 

fremførte bemærkninger, herunder navnlig kritikken af sagernes opdeling i lukkede og åbne. 

Lovudkastet forbigår helt en gennemgang af den afgørende retspraksis efter dette kapitel i 

udlændingeloven. Foreningen skal her henvise til U.2011.269 H, hvor Højesteret fandt, at den 

administrativt udviste ”i realiteten alene havde kunnet varetage sine interesser under sagen ved at 

fremkomme med en generel benægtelse af beskyldningerne. Højesteret fandt på denne baggrund, at 

A ikke havde haft en reel mulighed for effektivt at varetage sine interesser under sagen, og at 

integrationsministerens afgørelser derfor ikke kunne opretholdes”.  

Efter foreningens opfattelse indebærer denne afgørelse, at der ikke under den ”hemmelige” del af en 

sag om administrativ fratagelse af dansk statsborgerskab, kan fremføres afgørende argumenter for 

fratagelse, såfremt disse ikke er fremført under sagens åbne del. I Højesterets præmisser henvises til 

en dom af 19. februar 2009 fra EMD. Efter denne dom er det ”… en forudsætning, at den udviste 

gennem det åbne materiale har adgang til tilstrækkelige oplysninger om beskyldningerne imod ham, 

således at han er i stand til at give effektive instruktioner til den særlige advokat. I den forbindelse 

bemærkes, at der også i sager, der behandles efter de foreslåede regler, vil kunne være tilfælde, hvor 

domstolene vil finde, at den administrative udvisning og en eventuel frihedsberøvelse ikke vil 

kunne opretholdes som følge af, at de fremlagte beskyldninger i det åbne materiale er af en så 

generel karakter, at den pågældende udlænding ikke er i stand til at give effektive instruktioner til 

sin advokat”.  

Dette må efter foreningens opfattelse utvivlsomt gælde i samme omfang som i sager om fratagelse 

af dansk statsborgerskab.  

 

 

Ad 3. Retspolitisk Forenings anbefalinger  

Foreningen skal primært anbefale, at lovforslaget trækkes tilbage, således at frakendelse af dansk 

statsborgerskab alene kan ske ved dom. Subsidiært, at en sag om administrativ frakendelse af dansk 

statsborgerskab af integrationsministeren på begæring fra den pågældende borger indbringes for 

retten inden 3 dage, og at der tillægges begæringen opsættende virkning. 
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Retspolitisk Forening skal afslutningsvis bemærke, at det er svært at frigøre sig fra den tanke, at 

regeringen bevidst spekulerer i, at den person, der skal fratages sit danske statsborgerskab, i alt 

væsentligt er ude af stand til at varetage sine interesser.  
 

 

København, d. 20. oktober 2019 

 

Bjørn Elmquist  Leif Hermann   

Formand   Bestyrelsesmedlem 


