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Dagens spørgsmål

1. Hvad er en ”settled migrant”? 

2. Hvad gælder der for EU-borgere?
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Udvisningsområdet i tal

Udvisningsområdet i tal (1/)

3

Antallet af udvisningsdomme på landsplan*

År 2017 2018 2019 2020 2021

Antal 1885 2088 2076 1458 1314

Antallet af højesteretsafgørelser relateret til udvisningsområdet**

År 2017 2018 2019 2020 2021

Antal 8 9 10 10 8

*Data er analyseret på baggrund af Kriminalregistret (KR). Der tages forbehold for indtastningsfejl. Data er dynamiske, idet der tages hensyn til rettelser af indtastningsfejl,

forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv. Grundet efterslæb i opdatering af afgørelser på alle sagsområder i KR, anses data først for at være komplet i datatræk foretaget

mindst to måneder efter seneste afgørelsesdato. Udvisningsdomme registreres i KR ved et indrejseforbud. Indrejseforbuddet kan enten være registreret i KR som 1) en

rettighedsfrakendelse (frakendelseskode 27), 2) med en ”anden strafkode” (Kode I4 eller kode 1I4, hvis der er flere frakendelseskoder knyttet til dommen), eller 3)

udvisningsdommen kan fremgå af anmærkninger til afgørelsen (tekstfelt). Praksis efter 1. maj 2017: Fra 1. maj 2017 registreres udvisningsdomme på domsdatoen med en "anden

strafkode" (Kode I4) på domsdatoen. Når personen er blevet udsendt fjernes markeringen på anden strafkode og i stedet indsættes frakendelseskode 27. Praksis før 1. maj 2017:

Før maj 2017 blev udvisningsdomme registreret i KR ved en rettighedsfrakendelse (frakendelseskode 27), som først blev registreret ved fuldbyrdelse af udvisningen. Dette

indebærer, at udvisningsdomme fra før maj 2017 først optræder i KR, når selve rettighedsfrakendelsen (frakendelseskode 27) blev registreret, når personen var blevet udsendt

efter endt afsoning. Således vil personer, som er idømt en udvisningsdom før maj 2017 (rettighedsfrakendelse) og endnu ikke er udsendt, ikke være registreret med et

indrejseforbud (frakendelseskode 27), men udvisningsdommen vil i KR alene fremgå af anmærkninger til afgørelsen. Personer som udvises for bestandigt registreres med

frakendelseskode 27 på domsdatoen. Denne praksis har eksisteret både før og efter praksisændringen i maj 2017. Rigsadvokatens datatræk vedr. udvisningsdomme indeholder

alene indrejseforbud, som er registreret som frakendelseskode 27 og/eller som anden strafkode I4 eller kode 1I4. Data er opdateret d. 4 september 2022.

**Det bemærkes, at opgørelsen er lavet ved en manuel optælling af afgørelser publiceret i Anklagemyndighedens Vidensbase. Der tages således forbehold for evt. optællingsfejl

mv. Derudover kan det oplyses, at opgørelsen blandt andet omfatter afgørelser relateret til spørgsmålet om udvisning ved dom, om ophævelse af en dom om udvisning og om

spørgsmålet om varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 (nu hjemrejselovens § 14). Der tages således forbehold for, at der kan være yderligere afgørelser relateret til

udvisningsområdet, som ikke indgår i opgørelsen



Udvisning af ‘settled migrants’

• Indrejseforbuddets varighed kan have særlig stor betydning ved
udvisning af ‘settled migrants’.

• Hvad er en ‘settled migrant’, og hvilken betydning har det?

• “In short, the Court considers that for a settled migrant who has
lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth
in the host country very serious reasons are required to justify
expulsion“ – Maslov mod Østrig, dom afsagt af EMD den 23. juni 2008.

29.09.2022

Indrejseforbuddets varighed (3/4)
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Udvisning af ‘settled migrants’

Af nyere afgørelser kan nævnes:

• Abdi mod Danmark - dom afsagt af EMD den 14. sept. 2021

• ‘Settled migrant’ idømt udvisning og indrejseforbud for bestandig

• Krænkelse af EMRK art. 8

• Avci mod Danmark – dom afsagt af EMD den 30. nov. 2021

• ‘Settled migrant’ idømt udvisning og indrejseforbud for bestandig

• 4 dommere: ”Ingen krænkelse af EMRK art. 8”

• 3 dommere: ”Krænkelse af EMRK art. 8”

• AM2022.09.15H – dom afsagt af (H) den 15. sept. 2022

• ‘Settled migrant’ idømt udvisning

• Indrejseforbuddets varighed blev forkortet til 6 år fra lovens udgangspunkt på 12 år

29.09.2022

Indrejseforbuddets varighed (4/4)
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Udvisning af EU-borgere

• EU-borgere har en mere kvalificeret beskyttelse mod udvisning.

• Det indebærer blandt andet, at udvisningen skal støttes på den
pågældendes personlige adfærd, der skal udgøre en reel, umiddelbar
og tilstrækkelig alvorlig trussel, som berører en grundlæggende
samfundsinteresse (trusselsbetingelsen).

• Ifølge EU-Domstolens retspraksis er vurderingen af, om den personlige
adfærd udgør en trussel i opholdsdirektivets forstand, i almindelighed
ensbetydende med en vurdering af, om den pågældende vil være
tilbøjelig til fortsat at udvise en sådan adfærd i fremtiden.

Udvisning af EU-borgere (1/3)
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Udvisning af EU-borgere

Af nyere afgørelser - hvor trusselsbetingelsen var opfyldt - kan nævnes:

• U.2022.406 – dom afsagt af (H) den 17. nov. 2021:

• Udvisning med indrejseforbud i 4 år af polsk statsborger straffet for
spirituskørsel med en promille på over 3 var ikke i strid med EU-
opholdsdirektivet.

• U.2021.4769 – dom afsagt af (H) den 17. nov. 2021:

• Udvisning af rumænsk statsborger med indrejseforbud i 4 år for forsøg på
indbrudstyveri var ikke i strid med EU-opholdsdirektivet.

Udvisning af EU-borgere (2/3)
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Udvisning af EU-borgere

Af nyere afgørelser – hvor trusselsbetingelsen ikke var opfyldt – kan
nævnes:

• U.2019.4073 – dom afsagt af (H) den 18. sept. 2019:

• Ubetinget fængsel i 30 dage for restaurationsvold. Tiltalte, der var EU-
borger, blev ikke udvist.

• U.2019.2879 – dom afsagt af (H) den 22. maj 2019:

• To britiske statsborgere straffet med ubetinget fængsel i 3 måneder for grov
vold, men frifundet for udvisning.

Udvisning af EU-borgere (3/3)
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Udkast til nyt lovforslag

Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og forskellige
andre love (Ændring af udvisningsreglerne samt indsættelse af reglerne
om udvisning af udlændinge omfattet af EU-reglerne) sendt i offentlig
høring den 21. september 2022.

”Det foreslås […] at ændre udlændingelovens udvisningsregler, således
at kriminelle udlændinge, der idømmes en ubetinget fængselsstraf
under en straffesag, altid skal udvises, medmindre det med sikkerhed
vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise.”

Udkast til nyt lovforslag (1/1)
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