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Spørgsmål nr. 73 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til 

lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændin-

geloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod rekruttering til væb-

nede konflikter i udlandet m.v.) (L 99): 

 

”Er ministeren - i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. 16 - 

enig i, at det kan være svært for en person at dokumentere, at 

hun eller han ikke har udført en bestemt handling, ligesom det 

kan være svært for en tiltalt i en straffesag at bevise sin uskyld, 

hvorfor vi her i landet opererer med den grundregel i straffe-

retsplejen, at anklagemyndigheden skal føre bevis for den til-

taltes skyld for, at vedkommende kan dømmes?” 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål nr. 16 vedrørende lov- 

forslaget, bortfalder en opholdstilladelse eller opholdsret efter forslaget 

alene som følge af et ophold uden for landet, hvis der på baggrund af en 

konkret vurdering er grund til at antage, at udlændingen under opholdet 

uden for landet deltager eller har deltaget i aktiviteter, hvor dette kan inde-

bære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller 

en væsentlig trussel mod den offentlige orden. 

 

Meddelelse af dispensation fra bortfald forudsætter derfor, at udlændingen 

konkret godtgør, at den pågældendes ophold i udlandet – uanset den fore-

tagne farevurdering – har eller har haft et anerkendelsesværdigt formål.  

 

Der vil i den forbindelse ikke være tale om, at udlændingen skal dokumen-

tere, at han eller hun ikke har udført en bestemt handling. 

 

Det bemærkes i øvrigt – som anført i pkt. 3.2 i den kommenterede hø-

ringsoversigt – at det overordnede formål med lovforslaget er at give myn-

dighederne nogle nye redskaber, der sætter dem i stand til at gribe tidligt 

og effektivt ind over for rekruttering til væbnede konflikter i udlandet – 

gerne inden der overhovedet begås en lovovertrædelse. Det betyder også, 

at myndighederne sættes i stand til at gribe ind i tilfælde, hvor de bevis-

mæssige krav, der f.eks. gør sig gældende i en straffesag, ikke er til stede. 


