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Høring - over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Ændring af udvisningsreglerne mv.)
Ved e-mail af 3. oktober 2016 har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Ordene ”med sikkerhed” indgik i lovteksten i udlændingelovens § 24 b, stk. 1, § 24
b, stk. 3, 1. pkt. og § 26, stk. 2 i perioden fra den 1. juli 2011, hvor lov nr. 758 af 29.
juni 2011 om ændring af udlændingeloven trådte i kraft, til den 1. juli 2012, hvor lov
nr. 569 af 18. juni 2012 om ændring af udlændingeloven trådte i kraft og lod ordene
”med sikkerhed” udgå af bestemmelserne.
I de almindelige bemærkninger til lovforslag L 180, der blev fremsat den 26. april
2012, anførte den daværende regering, at regeringen med forslaget om, at ordene
”med sikkerhed” skulle udgå af de nævnte bestemmelser, ønskede at understrege, at
det alene er op til domstolene at foretage en konkret vurdering af, om udvisning eller
betinget udvisning er muligt inden for rammerne af Danmarks internationale
forpligtelser.
Det er Advokatrådets opfattelse, at dansk lovgivning så vidt muligt bør udformes på
en sådan måde, at der undgås konventionskrænkelser. Genindførelsen af kravet om
”sikkerhed” vil ifølge pkt. 9 i det foreliggende lovforslag ikke have økonomiske eller
administrative konsekvenser. Dog forholder forslaget sig ikke direkte til, om den
ændrede formulering kan forventes at medføre, at der vil blive nedlagt påstand om
udvisning i flere tilfælde end hidtil.
Advokatrådet bemærker, at der ikke i forbindelse med forslagets fremsættelse ses
foretaget nogen analyse af, hvorvidt domstolspraksis på udvisningsområdet i
perioden fra den 1. juli 2011 til den 1. juli 2012 førte til udvisning i videre omfang,
end tilfældet er med den nugældende formulering, der som anført har været gældende
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siden 1. juli 2012. Det er Advokatrådets umiddelbare opfattelse, at der ikke vil kunne
påvises en forskel, idet det altid vil være op til domstolene at foretage en hel konkret
vurdering af, om en udvisning vil være mulig inden for rammerne af Danmarks
internationale forpligtelser.
Herudover giver udkastet til lovforslaget ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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