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Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og 

udlændingeloven (Ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborger-

skab) 

Med lovforslaget foreslås muligheden for administrativt at kunne frakende en person sit danske stats-

borgerskab, uden at der stilles krav om, at pågældende skal være dømt ved en domstol i Danmark. 

Lovforslaget indebærer desuden, at det vil være muligt at frakende statsborgerskabet, mens den på-

gældende person befinder sig i udlandet. 

 

Røde Kors konstaterer, at en administrativ frakendelse af statsborgerskab efter almindelige forvalt-

ningsretlige regler vil skulle meddeles til den person, afgørelsen træffes for. Meddelelse vil bl.a. 

kunne ske via Offentlig Digital Post eller vil alternativ blive optaget som en meddelelse i Statstidende. 

Endvidere er det pågældende, der kan indbringe sagen for retten efter en administrativ frakendelse af 

statsborgerskab, og med forslaget fastsættes der en frist på fire uger hertil.  

 

Røde Kors forholder sig kritisk til den reelle risiko for de facto manglende domstolsprøvelse ved den 

administrative fratagelse af statsborgerskab. Det er et brud med retssikkerheden, at en så fundamen-

tal rettighed som statsborgerskab kan frakendes administrativt. I den sammenhæng er Røde Kors vi-

dere bekymret for, at den foreslåede praksis kan medføre, at borgere kan frakendes statsborgerskab 

uden at være bekendt med afgørelsen. Denne praksis kan i værste tilfælde medføre, at det kan blive 

yderst vanskeligt at udøve retten til efterfølgende domstolsprøvelse og dermed muligheden for at få 

omstødt afgørelsen, såfremt pågældende ikke er bekendt med afgørelsen indenfor den foreslåede 

korte tidsfrist på fire uger. Det er væsentligt, at der sikres en individuel prøvelse ved domstolene (ac-

cess to court) med respekt for proportionalitetsprincippet, samt at vilkårlighed undgås. 

 

Røde Kors vil ydermere fremhæve, at det er et afgørende princip i den humanitære folkeret, at brud 

på krigens regler retsforfølges. I tilfælde af at en dansk statsborger har krænket krigens regler, er 

Danmark forpligtet til at retsforfølge pågældende. Myndighederne bør derfor være opmærksomme på 

ikke at handle i strid med dette princip i tilfælde af fratagelse af statsborgerskab for borgere, der bør 

retsforfølges i henhold til folkeretten for krigsforbrydelser, folkedrab, forbrydelser mod menneske-

heden og krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder som fx tortur og umenneskelig behand-

ling.  
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Slutteligt vil Røde Kors rette fokus på, at myndige borgere, som lovforslaget er rettet mod, kan have 

børn med dansk statsborgerskab, der befinder sig med dem i en krigszone. Børnene udgør en særlig 

sårbar gruppe, og de danske myndigheder bør overfor denne gruppe tage de fornødne initiativer for 

at bringe dem i sikkerhed uanset eventuelle tiltag i forhold til deres forældre.  
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