
 

FAKTA 

Opgørelsen viser, at Menneskerettigheds-

domstolen accepterer udvisninger i klart videre  

omfang end danske domstole - på i hvert fald ét 

meget vigtigt område. Nemlig udvisning af 

udlændinge, der enten er født i Danmark eller 

indrejst i landet som barn, og som ikke har børn  

og/eller ægtefælle/partner i Danmark.  

 

Tabellen viser antallet af afgørelser, hvor der efter 

de forskellige domstoles opfattelse ikke kunne 

udvises. 

 
Antal afgørelser uden udvisning 2011-17 
(udlændinge født/opvokset i landet og uden 
børn/partner) 
 
Menneskerettighedsdomstolen 
(1-3 års fængsel) 

0 

Menneskerettighedsdomstolen 
(3-7 års fængsel) 

0 

Højesteret (1-3 års fængsel) 4 
Højesteret (3-7 års fængsel) 1 
Østre Landsret (1-3 års fængsel) 3 
Østre Landsret (3-7 års fængsel) 4 
Vestre Landsret (1-3 års fængsel) 5 
Vestre Landsret (3-7 års fængsel) 
 

3 

 

 

Opgørelsen ser bort fra (i) helt særlige sager om 

mindreårige og særligt udsatte personer og (ii) 

sager med mere end 7 års fængsel. 

FORSKEL PÅ DANSK OG EUROPÆISK 
UDVISNINGSPRAKSIS  
Menneskerettighedsdomstolen har inden for de 

sidste 20 år behandlet 17 sager i denne kategori. 

Domstolen har accepteret udvisning i samtlige 17 

sager med over ét års fængsel. Domstolens praksis 

er stabil.  

 

Højesteret udviser normalt først personer i denne 

kategori, hvis der er idømt tre års fængsel eller 

mere. Hvis der er idømt 1-3 års fængsel, frifinder 

Højesteret normalt.  

 

Landsretterne har de sidste seks år frifundet for 

udvisning i otte sager med mellem 1-3 års 

fængsel. Landsretterne har frifundet for udvisning 

i syv sager med mellem 3-7 års fængsel. 

 
Instituttet anerkender, at det er vanskeligt at sige 
med sikkerhed, om danske domstole overfortolker 
Menneskerettighedsdomstolens praksis, men 
forskellen mellem dansk og europæisk praksis er 
særdeles påfaldende.  

OKTOBER 2017 

DANSKE DOMSTOLE OVERFORTOLKER 
MENNESKERETTIGHEDERNE 

Menneskerettighederne får ofte skylden for, at kriminelle udlændinge ikke kan udvises af 
Danmark. Ny analyse viser, at den konklusion ikke holder.  
 
Institut for Menneskerettigheder har gennemgået ca. 400 afgørelser fra Menneskerettigheds-
domstolen (EMD), Højesteret samt Østre og Vestre Landsret for at kunne udtale sig mere 
præcist om, hvor grænsen går for udvisning af kriminelle udlændinge. 

 



 

 

Institut for Menneskerettigheder, www.menneskeret.dk 
Kontakt: Direktør Jonas Christoffersen 4123 8861 
 

DANSK UDVISNINGSPRAK SIS 
Danske politikere har længe ønsket at stramme 

udvisningspraksis.  

 

Folketinget vedtog i 2011 en ændring af 

udlændingeloven, således at domstolene kun skal 

undlade at udvise udlændinge, hvis det med 

sikkerhed er i strid med Danmarks internationale 

forpligtelser. Ordene ”med sikkerhed” blev fjernet 

i 2012, for blot at blive genindført i 2016. Ingen 

har påvist, at det har haft nogen betydning. 

 

Institut for Menneskerettigheder anbefalede både 

i 2011 og i 2016 regeringen at pege mere konkret 

på, hvor de danske domstole kunne skærpe deres 

praksis, men det er endnu ikke sket.  

 

Analysen fra instituttet viser, at der inden for 

rammerne af menneskerettighederne er et 

råderum for stramninger over for i hvert fald den 

kategori af udlændinge, der er omtalt ovenfor. 

 

Institut for Menneskerettigheder er også i gang 

med at undersøge praksis i tre andre grupper af 

kriminelle udlændinge. Den foreløbige vurdering 

er, at der er mindre forskel mellem praksis hos 

Menneskerettighedsdomstolen og danske 

domstole.  
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