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Sagsbeh.:

FRM

Folketinget vedtog den 2 1 . marts 2003 beslutningsforslag nr. B 1 1 8 om dansk militær deltagelse i en
multinational indsats i Irak.
Det er Integrationsministeriets opfattelse, at irakiske statsborgere på den baggrund indtil videre ikke
kan opnå dansk indfødsret ved at afgive erklæring herom over for et statsamt m.v. Det samme gælder
personer, der ikke har statsborgerret i noget land, men senest har været statsborgere i Irak. Der kan
henvises til bestemmelsen i indfødsretslovens § 3, stk. 3 .
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Integrationsministeriet finder derfor, at disse personer indtil videre må henvises til at søge dansk ind
fødsret ved naturalisation. Integrationsministeriet skal - med henblik på at sikre en hurtig behandling
af disse ansøgninger - anmode om at modtage kopi i tilfælde, hvor statsamterne m.v. afviser en erklæ
ring i medfør af indfødsretslovens § 3, stk. 3.
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Notat
om

I

betydningen af situationen i Irak for erhvervelse af dansk indfødsret ved erklæring efter ind·
fødsretslovens § 3, stk. 3
1. Efter indfødsretslovens § 3, stk. 1 , kan en udlænding, som er ustraffet og som ikke er idømt for·

anstaltninger efter straffelovens kapitel 9, og som har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 10
år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år, erhverve dansk indfødsret ved efter det

fyldte 1 8. år, men inden det fyldte 23. år, at afgive erklæring over for et statsamt m.v. herom. Af
bestemmelsens stk. 3 fremgår følgende:
"Stk. 3. Er riget i krig, kan en borger i en fjendtlig stat ikke erhverve indfødsret i medfør af denne
paragraf. Det samme gælder den, der ikke har statsborgerret i nogen stat, men senest har været stats
borger i en fjendtlig stat."
Indfødsretskontoret har - som følge af Danmarks militære deltagelse i en multinational indsats i
Irak - overvejet, om irakiske statsborgere på denne baggrund er udelukket fra at erhverve dansk
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indfødsret efter § 3 i indfødsretsloven .
Som det fremgår af nedenstående, er det Indfødsretskontorets opfattelse, at bestemmelsen i indføds

retslovens § 3, stk. 3 , bør finde anvendelse på irakiske statsborger i den nuværende situation. Det

indstilles derfor, at Integrationsministeriet ved en cirkulæreskrivelse underretter statsamterne om, at
irakiske statsborger indtil videre ikke kan opnå dansk indfødsret ved erklæring.
2. Indfødsretslovens § 3 , stk. 3, blev indført ved lov nr. 252 af 27. maj 1 950 (lovens § 3, stk. 2).
Forarbejderne indeholder ikke udtrykkelig bidrag til den nærmere forståelse af, hvad der menes med
udtrykket "riget er i krig". Det fremgår imidlertid af forarbejderne, at bestemmelsen har baggrund i
den særlige situation under den tyske besættelse af Danmark under 2 . verdenskrig.
Af forarbej derne til 1950-loven fremgår, at bestemmelsen er en videreførelse af princippet i § 1 i

lov nr. 379 af 7. december 1 946 om ændring af lov nr. 1 23 af 1 8 . april 1925 om erhvervelse og for-
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tabelse af indfødsret. Ved 1946-loven blev det fastsat at visse bestemmelser om auton;iatis k erhver
velse af dansk indfødsret, ikke fandt anvendelse i perioden fra 9 . april 1940 til 3 1 . december 1 947
på bl.a. tyske statsborgere.
Af bemærkningerne til lovforslaget om 1946-loven fremgår følgende:
selv er Herre over, hvilke Udlændinge der har Ophold her i Landet, saaledes at den ved i Tide at

"Reglen i 1925-Lovens

§ 2 hviler paa to afgørende Forudsætninger. Den ene er, at den danske Stat

bringe Opholdet til Ophør kan hindre, at en her født Udlænding i Strid med det danske Samfunds
Interesser bliver dansk Statsborger. Denne Forudsætning er paa afgørende Maade bristet, for saa
vidt det drejer sig om tyske Statsborgeres Ophold her i Landet i Tiden efter den 9 . April 1940. For
det andet forudsætter Reglen, at de paagældende Personer gennem deres Opvækst i Danmark har
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opnaaet en saadan Tilknytning til det danske Samfund og dansk Kultur, at det er naturligt at tillæg
ge dem dansk Indfødsret. Også denne Forudsætning har i meget vidt Omfang svigtet for Tyskeres
Vedkommende. Gennem tysk-nazistisk Skolegang, gennem Medlemskab i Hitler-Jugend og lignen
de Organisationer og i det hele taget gennem en yder!igtgaaende Aktivisering af de her bosatte Ty
skeres tysknationale Indstilling har man bevidst modarbejdet en Paavirkning i dansk Aand og be
stræbt sig for at bevare de paagældende som Medlemmer af det tyske Folk."
Endvidere fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at forudsætningerne må anses for bristet
med hensyn til tyske kvinder, der havde erhvervet dansk statsborgerskab i kraft af indgåelse af æg
teskab med en danske mænd fra den 9. april 1 940 til 3 1 . december 1 947. Det anføres således, at et
"normalt ægteskabeligt samliv, hvorved Kvinden kunde være paavirket i dansk Retning", normalt
ikke har fundet sted.
Af forarbejderne til 1950-loven fremgår bl.a. følgende:
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"Man må anse det for formålstjenligt, at en sådan regel, der for den tid, i hvilken landet måtte være i
findes i den almindelige danske indfødsretlov; herved undgår man nødvendigheden af i givet fald at
krig, udelukker fjendtlige statsborgere fra ved en ensidig erklæring at erhverve dansk indfødsret,
skulle gennemføre derpå sigtende love med tilbagevirkende kraft."

Det anføres ikke nærmere, hvad der må anses for omfattet af udtrykket "krig".
Heller ikke folkeretten indeholder bidrag til forståelsen af, hvornår Danmark er i "krig" i indføds
retslovens forstand. FN-pagten fra 1945 anvender udtryk som "væbnet magt" og "væbnet angreb",
men ikke udtrykket "krig", og fortolkningsbidrag med hensyn til forståelsen af indfødsretslovens

§

3 , stk. 3 , kan ikke udledes heraf.
Udtrykket "krig" findes i en række andre danske love, herunder i den militære straffelov o g i be
stemmelser i straffeloven om forbrydelser mod statens sikkerhed m.v. Disse love og forarbejderne
hertil indeholder imidlertid ikke nogen nærmere definition af, hvad der menes med udtrykket
"krig".
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3. Statsministeren har på et pressemøde den 2 1 . marts 2003 flere gange anvendt udtrykket krig om
den militære indsats i Irak - uden dog udtrykkeligt at betegne den danske indsats som om, at Dan
mark som sådan er i krig. Der kan henvises til vedlagte bilag 1 . Statsministeriet (afdelingschef, juri
disk rådgiver Sten Frimodt Nielsen) har telefonisk oplyst, at Danmark ikke befinder sig i en situati
on, hvor alle regler om særlige forholdsregler m.v. i tilfælde af krig træder i kraft. Det må derfor
bero på en fortolkning af de enkelte regelsæt, om disse finder anvendelse i den nuværende situation.
Udenrigsministeriet har ikke i sit beslutningsforslag B 1 1 8 af 1 8 . marts 2003 om dansk militær del
tagelse i en multinational indsats i Irak nærmere taget stilling til, hvilke konsekvenser dansk delta
gelse vil få for anvendelse af danske forholdsregler m.v. i tilfælde af krig. Udtrykket "krig" anven
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des i øvrigt ikke i beslutningsforslaget. Der kan henvises til vedlagte bilag 2. Udenrigsministeriet
(souschef fuldmægtig Peter Taksøe-Jensen, Juridiske Tjeneste Folkeretskontoret) har telefonisk
oplyst, at Danmark i folkeretli g forstand er i en "væbnet konflikt", som må sidestilles med krig.
Forsvarsministeriet har i en pressemeddelelse af 22. marts 2003 anført, at "Danmark er i krig med
Saddam Husseins regime''. Der kan henvises til vedlagte bilag 3. Forsvarsministeriet har telefonisk
supplerende henvist til en notits af 23. marts 2003 om de juridiske og folkeretlige implikationer af
dansk deltagelse i den væbnede konflikt mod Irak. Notitsen omhandler primært spørgsmålet om,
hvorvidt Danmark ud fra en folkeretlig synsvinkel befinder sig i en væbnet konflikt med Irak samt
betydningen heraf for anvendelse af regler under Forsvarsministeriets område. Der kan henvises til
vedlagte bilag 4.

4. Indfødsretskontoret finder, at indfødsretslovens § 3 , stk.

3 , bør finde anvendelse på irakiske stats

borgere i Danmark.
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Bestemmelsen og dens forarbejder indeholder som nævnt ikke sikre bidrag til forståelsen af, om
Danmark nu er i "krig" i indfødsretslovens forstand. Forarbejderne henviser navnlig til den særlige
situation under 2. Verdenskrig, men de forestillinger, man ved bestemmelsens tilblivelse havde om
krigsførelse, omfattede imidlertid næppe den form for deltagelse i væbnede konflikter, som nu er
oftest forekommende - herunder at Danmark i dag kun deltager i væbnede konflikter, som ikke ud
gør nogen trussel for Danmarks suverænitet. En dynamisk fortolkning af bestemmelsen kan derfor
tale for, at den også finder anvendelse i en situation som den foreliggende.
Endvidere må det haves for øje, at konsekvensen af at anvende indfødsretslovens § 3, stk. 3, alene
er, at det - i overensstemmelse med hovedreglen for meddelelse af dansk indfødsret - overlades til
Folketinget at foretage en i princippet individuel vurdering af hvert enkel irakisk ansøger om dansk
indfødsret. Omvendt - hvis det antages at indfødsretslovens § 3 , stk. 3, ikke finder anvendelse, vil
man afskære Folketinget fra at vurdere, hvilken betydning den militære indsats i Irak bør have for
tildeling af dansk indfødsret til irakiske statsborgere. Dette taler med afgørende vægt for, at Integra-
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tionsministeriet i situationer, hvor rækkevidden af indfødsretslovens§ 3 , stk. 3, kan give anledning
til tvivl, lader denne tvivl "komme Folketinget til gode", således at irakiske statsborgere i den nu
værende situation er afskåret fra at opnå dansk indfødsret ved erklæring.
Det skal dog bemærkes, at bestemmelsens tilblivelseshistorie samtidig taler for, at bestemmelsen
navnlig sigter på situationer, hvor udenlandske statsborgere i Danmark repræsenterer eller på anden
måde er loyale over for et land, Danmark fører "krig" mod. Den militære indsats mod Irak er rettet
mod styret i landet, og det må antages, at irakiske statsborgere i Danmark i almindelighed står i et
oppositionsforhold til dette styre. Dette kan dog i lyset af ovenstående efter indfødsretskontorets
opfattelse ikke tillægges afgørende vægt.
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Det indstilles derfor, at Integrationsministeriet til samtlige statsamter m.v. udsender en cirkulæreskrivelse om, at bestemmelsen i indfødsretslovens § 3, stk. 3, efter ministeriets opfattelse indtil vi-

Det kan i den forbindelse oplyses, at indfødsretskontoret har til hensigt at hastebehandle ansøgnin
ger om naturalisation fra irakiske statsborgere, som ellers ville opfylde betingelserne for opnå dansk
indfødsret ved erklæring.

•

'

Taksøe-Jensen, Peter
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:

'SF M @ STM.DK'; Taksøe-Jensen, Peter; 'CHMNS@ FMN.DK'
Henrik Grunnet
Høring - haster

Emne:

Cirkulæreskrivelse
til statsam".
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Notat om
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Til Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet

I forlængelse af tidligere telefonsamtaler og efter aftale sendes her udkast

til

cirkulæreskrivelse

til

statsamterne samt notat om Irakkrisen vedrørende

spørgsmålet om, hvorvidt Danmark i indfødsretslovens forstand er i krig.

�orsvarsministeriet om - efter omstædighederne så hurtigt som muligt - at

Integrationsministeriet skal anmode Statsministeriet, Udenrigsministeriet og
oplyse, om man har bemærkninger til det fremsendte.

mvh.
Oluf Engberg (54306)
< < Cirkulæreskrivelse til statsamterne mv"doc>> <<Notat om
Irakkrisen.dot> >

I

1

R'ehfeld, Tobias Elling
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Rehfeld, Tobias Elling
25. marts 2003 1 6:39
'oen@ inm.dk'
Skibsted, Arnold; Taksøe-Jensen, Peter
Høring - indfødsretsloven

Formel E-post:
Journalnr:
Klassifikation:
Personale indkaldes:

Arkiv1 0
Nej
6.U.591
UKLASSIFICERET
Nej

AD ACTA:

til Integrationsministeriets mail til Udenrigsministeriet af d.d. vedrørende "udkast til
cirkulæreskrivelse til statsamterne samt notat om Irakkrisen vedrørende spørgsmål om, hvorvidt
Der henvises

Danmark i indfødsretslovens forstand er i krig".

Udenrigsministeriet skal i denne forbindelse bekræfte, at eftersom Danmark deltager med militære

til den internationale koalitions militære indsats for at afvæbne af Irak, må det set fra en
olkeretlig synsvinkel utvivlsomt lægges til grund, at Danmark befinder sig i en væbnet konflikt med

a

bidrag
Irak.

Det er fra en folkeretlig synsvinkel i praksis ikke afgørende, hvorvidt man anvender begrebet "krig" eller
"væbnet konflikt". Danmark og de danske styrker er som de øvrige deltagere i koalitionen, uanset
hvorledes man betegner den aktuelle situation, forpligtet af hele det folkeretlige kompleks af juridisk
bindende normer, der regulerer de midler og metoder, der kan anvendes under væbnede konflikter, og
beskyttelsen af krigens ofre. Betegnelsen "krig" er derfor i folkeretlig forstand at betragte som et
utidssvarende synonym for "væbnet konflikt".
Hermed er der dog ikke taget stilling til, hvorledes betegnelsen "krig" bør fortolkes i andre

sammenhænge, herunder i anden dansk lovgivning. På denne baggrund er det Folkeretskontorets

vurdering, at den grundliggende betingelse i indfødsretslovens § 3, stk. 3 , 1 . led "Er riget i krig"." må
fortolkes efter denne lovs særlige omstændigheder, herunder lovens formål og hensigt.
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Med venlig hilsen
Arnold Skibsted
Folkeretskontoret
U dentigsministeriet
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