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Forord  

Forord 
Denne bog er en lettere revideret og opdateret udgave af min ph.d.-afhandling, som jeg 
afleverede den 23. maj 2007 og forsvarede ved Aarhus Universitet den 23. november 
2007. Afhandlingen er skrevet i forbindelse med mit arbejde som forsker på Institut for 
Menneskerettigheder. Jeg begyndte at skrive på afhandlingen allerede i 1999, men har i 
perioder afbrudt skriveriet for at arbejde med andre opgaver, bl.a. et stort forskningspro-
jekt NATAC om statsborgerskab i de 15 gamle EU-medlemsstater. 
 Jeg er taknemmelig for den støtte og inspiration, jeg under arbejdet med afhandlingen 
har modtaget fra mange mennesker, men pladshensyn tillader mig desværre kun at nævne 
relativt få navne. Først og fremmest vil jeg takke min tidligere direktør ved menneskeret-
tighedsinstituttet, Morten Kjærum, som storsindet har givet mig rum til at skrive afhand-
lingen, og hvis tillid til resultatet har været en enorm opbakning. Også Østersørådets 
Kommissær for Menneskerettigheder, professor Ole Espersen, skal have tak, fordi jeg 
gennem ham kom til at arbejde med emnet statsborgerskab i Østersølandene, hvilket for 
alvor vakte min interesse for emnet »dansk indfødsret«. Dernæst er jeg taknemmelig for 
den støtte, jeg har fået fra min vejleder, professor Peter Germer. Jeg er glad for den inspi-
ration, jeg har fået gennem hans grundige læsning af særligt kapitlerne om international 
ret og især for at have fået støtte til at fastholde et forholdsvis kontroversielt retligt syns-
punkt. 
 Jeg er også taknemmelig for den støtte og tillid, jeg har fået fra mine forskningsledere 
gennem tiden, professor Kirsten Hastrup, professor Gregor Noll og seniorforsker Hans-
Otto Sano. Endvidere har jeg glædet mig over mange frugtbare diskussioner med mine 
kolleger i Institut for Menneskerettigheder. Af særlig betydning har været mine mange, 
spændende og udfordrende diskussioner med professor Isi Foighel – og hans store om-
sorg for, at jeg fik færdiggjort afhandlingen. Af stor værdi har også været de mange sam-
taler, jeg har haft med seniorforsker Eva Maria Lassen, seniorforsker Ida Elisabeth Koch, 
seniorforsker Kim U. Kjær, seniorforsker Stephanie Lagoutte, chefkonsulent Anette Faye 
Jacobsen, vicedirektør Birgitte Kofod Olsen og vicedirektør Birgit Lindsnæs – og det 
ville ikke have været nemt at skrive afhandlingen uden den enestående hjælp, forsk-
ningsbibliotekar Karen Lise Tylstrup har ydet med litteratursøgning mv. 
 Jeg vil også takke flere studenter, som har ydet mig forskellig hjælp. Især vil jeg takke 
vores tidligere student Alex Tonnesen, som har ydet en uvurderlig hjælp bl.a med at få 
omformateret manuskriptet fra World Perfect til Word og ordnet litteratur- og domslister 
mv. på forbilledlig vis. 
 Medlemmerne af mit bedømmelsesudvalg er de første, der har skullet læse det samle-
de manuskript. Også derfor er jeg taknemmelig for de mange gode og yderst brugbare 
kommentarer, jeg har modtaget fra udvalget medlemmer, professor Jens Hartig Daniel-
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sen, professor Ole Spiermann og adjungeret professor, kammeradvokat Karsten Hagel-
Sørensen. De har medført, at jeg kunne foretage nogle nødvendige korrektioner, og de – 
synes jeg relativt få – steder, hvor der har været uenighed om de retlige betragtninger, har 
jeg fået inspiration til at skærpe min argumentation. 
 Tak skylder jeg også til Hermod Lannungs Fond for generøs (supplerende) støtte til 
udgivelse af afhandlingen. 
 Sidst, men ikke mindst, skylder jeg en kæmpe tak til min mand og mine børn, som tål-
modigt har båret over med mig, når jeg har brugt tid på afhandlingen, hvor jeg burde ha-
ve brugt tiden sammen med dem. Det ville have været umuligt for mig at få afhandlingen 
færdig, uden den opbakning jeg har fået fra jer, Keld, Kristian og Anna. 
 
September 2008 
Eva Ersbøll 
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KAPITEL 1 

Afhandlingens indhold og formål  

Kapitel 1. Afhandlingens indhold og formål 
Der er ingen anden Vej at gaa, naar man vil reparere paa disse Forhold [at anvendelse 
af indfødsretslovens regler kan føre til urimeligheder], end netop at ty til Humaniteten, 
og den humane Gennemførelse af disse Bestemmelser her har aldrig manglet og vil al-
drig komme til at mangle her i Landet. 

Rigsdagstidende 1896-97, sp. 5270: Udtalelse fra indenrigsministeren under behandlin-
gen af lovforslaget til den første lov om erhvervelse og fortabelse af indfødsret foranledi-
get af en erkendelse af, at anvendelsen af lovens regler i visse tilfælde ville kunne føre til 
urimelige resultater. 

1. Afhandlingen 

Med udgangspunkt i det menneskeretlige princip om, at enhver har ret til et statsborger-
skab, jf. herved artikel 15 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948, fo-
retages der i denne afhandling en analyse af dansk indfødsret eller med andre ord det 
retsområde, som man kan kalde »statsborgerretten« (begreberne indfødsret og statsbor-
gerret bruges synonymt i afhandlingen). Der er en række grunde til at undersøge stats-
borgerretten i Danmark. For det første er statsborgerretten – i enhver stat – et interessant 
retsområde. Statsborgerretten siger noget om staten som sådan – dens egenart, traditioner 
og historie; statsborgerretten har også betydning for statens relationer til andre stater, og 
den har stor individuel betydning for statens borgeres retsstilling. Navnlig i en tid med 
stor migration og øget internationalt samarbejde er det relevant at beskæftige sig med 
statsborgerretten. For det andet synes særligt dansk statsborgerret at påkalde sig en un-
dersøgelse: Der foreligger ikke nyere grundige undersøgelser af dansk indfødsret, og 
dansk indfødsret indtager en særstilling, sammenlignet med statsborgerretten i andre lan-
de, som Danmark ellers normalt sammenligner sig med, dels på grund af den særlige 
danske grundlovsbestemte naturalisationsordning om meddelelse af indfødsret til udlæn-
dinge ved lov, og dels på grund af de seneste års politisering af dette retsområde med 
markante stramninger af erhvervelses- og fortabelsesreglerne til følge. 
 I afhandlingen vil udviklingen af den danske indfødsret blive undersøgt retrospektivt 
med henblik på at skabe klarhed over indfødsrettens betydning igennem tiden. Det vil 
blive undersøgt, hvilke faktorer der har påvirket indfødsretten og dennes udvikling, og 
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det vil blive undersøgt, hvorvidt indfødsretten lever op til folkeretlige, herunder menne-
skeretlige standarder. 
 I snæver forstand omfatter indfødsretten indfødsretslovgivningens regler om erhver-
velse og fortabelse af indfødsret. I bred forstand omfatter indfødsretten også regler i den 
øvrige lovgivning, som tillægger indfødsret betydning for personers rettigheder og for-
pligtelser på bestemte områder (indfødsrettens indhold). Afhandlingen beskæftiger sig i 
det væsentlige med indfødsretten i snæver betydning; en redegørelse for indfødsrettens 
retsvirkninger ville blive meget omfangsrig og er derfor udskilt til særskilt behandling. 
 Spørgsmål om statsborgerret eller indfødsret kan opstå inden for civilretten, statsret-
ten, folkeretten, EU-retten og den internationale privatret. I denne afhandling vil indføds-
retten imidlertid blive præsenteret som en selvstændig juridisk disciplin, selv om indføds-
retten ikke er et selvstændigt juridisk fagområde her i landet. Indfødsretlige spørgsmål 
har indtil for nylig kun været genstand for begrænset interesse, men i de senere år har bil-
ledet ændret sig. Med afhandlingen søges der rådet bod på, at der ikke findes nogen stør-
re dansk, nutidig gennemgang af statsborgerretten. Fremstillingen er derfor blevet tem-
melig omfangsrig. 
 Det skal bemærkes, at behandlingen af det primære kildemateriale er afsluttet med 
udgangen af september 2006. Enkelte opdateringer er dog foretaget i forbindelse med 
udgivelsen af afhandlingen i bogform. 

2. Nærmere om terminologien m.v. 

Der findes ikke i dansk lovgivning en almindelig definition på begreberne indfødsret, 
statsborgerret, statsborgerskab og nationalitet. I denne afhandling bruges betegnelserne 
statsborgerret og indfødsret som nævnt synonymt som udtryk for det retsområde, der 
omhandler statsborgerretlige/indfødsretlige spørgsmål.  
 Betegnelserne (dansk) statsborgerskab, statsborgerret og indfødsret anvendes også sy-
nonymt som udtryk for den retlige status, danske borgere har, med tilknyttede statsbor-
gerrettigheder og -pligter af både internretlig og folkeretlig karakter. »Indfødsret« er den 
traditionelle danske betegnelse. Betegnelsen »statsborgerret« blev ofte anvendt tidligere, 
bl.a. i det nordiske samarbejde, men i dag er »statsborgerskab« nok den mest sigende be-
tegnelse for den statsborgerlige status.  
 Folkeretligt er begrebet statsborgerskab udtryk for et retligt bånd mellem en person og 
dennes stat. I den henseende ses betegnelsen »nationalitet« ofte anvendt. I internationale 
relationer bruges betegnelserne »nationalitet« (nationality) og »statsborgerskab« (citi-
zenship) ofte synonymt, men i dansk ret anvendes udtrykket »nationalitet« stort set kun 
som en betegnelse for tilhørsforholdet til et bestemt land (f.eks. inden for udenrigstjene-
sten, i lov om luftfart og ved skibsregistrering); man vil sjældent tale om »erhvervelse af 
dansk nationalitet« (som en status). 
 Som retlig status har indfødsretten som nævnt både en rettigheds- og en pligtside; al-
mindeligvis antages kernen i retsforholdet at være den ubetingede ret til at opholdes sig i 
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landet (ius domicilii), valgrettigheder ved parlamentsvalg, retten til embeder, retten til di-
plomatisk beskyttelse, værnepligten og en særlig loyalitetsforpligtelse over for staten. 
 I den samfundsvidenskabelige litteratur skelnes der ofte mellem det politiske og det 
sociale statsborgerskab, således at det politiske statsborgerskab anvendes som betegnelse 
for de rettigheder og pligter, som statsborgeren har som medlem af en stat eller en anden 
politisk enhed, medens det sociale (eller økonomiske) statsborgerskab betegner de rettig-
heder og pligter, som statsborgeren har som arbejder, klient, forbruger m.v. I relation til 
multietniske og multikulturelle stater ses der endvidere anvendt betegnelser som tertiært 
statsborgerskab og etnisk, nationalt eller multikulturelt statsborgerskab, som udtryk for 
de (særlige) rettigheder og pligter, som etniske, nationale og/eller multikulturelle minori-
teter kan have.1 Sådanne statsborgerskabsbegreber vil ikke blive inddraget i denne af-
handling, som grundlæggende er af retsvidenskabelig karakter. 

3. Problemstillingerne 

De suveræne stater har en interesse i at kunne bestemme deres territorium og deres stats-
borgere. Mellem en stat og dennes statsborgere er der en særlig tæt forbindelse og en for-
udsætning om gensidig forpligtelse. Statsborgerskabet er udtryk for fuldt medlemskab af 
statssamfundet, og statsborgerne har som udgangspunkt alle rettigheder i et samfund. 
 Efter 2. verdenskrig nåede det internationale samfund til enighed om, at staternes su-
verænitet skulle udøves under hensyn til de universelt gældende menneskerettigheder, 
hvis overholdelse staterne skulle sikre for enhver person under deres jurisdiktion. Man 
kunne have forestillet sig, at denne anerkendelse af, at menneskerettighederne skulle ga-
ranteres for enhver person i en stat, ville medføre, at statsborgerskabet mistede en del af 
sin betydning. Det var ikke tilfældet, snarere tværtimod. Under indtryk af de mange til-
fælde af statsløshed i tiden før og under krigen var det internationale samfund bevidst om 
statsborgerskabets afgørende betydning for nydelsen af alle rettigheder i en stat. Derfor 
blev der i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne medtaget en bestemmelse, ar-
tikel 15, om, at enhver har ret til et statsborgerskab, og at ingen vilkårligt må fratages sit 
statsborgerskab eller nægtes retten til at skifte statsborgerskab. 
 De senere års krige og væbnede konflikter har understreget behovet for at sikre gen-
nemførelsen af principperne i Verdenserklæringens artikel 15. Millioner af mennesker er 
fordrevet fra deres land, og uanset om det internationale samfund påtager sig et ansvar 
for dem, er resultatet for de forfulgte og fordrevne som oftest langvarige ophold i flygt-
ningelejre eller i fremmede lande med en usikker retlig status. Et effektivt (faktisk og ret-
ligt anerkendt) statsborgerskab kan fortsat være en garanti for, at individets menneskeret-
tigheder respekteres. 

 
1. Se Veit Michael Bader: Citizenship of the European Union. Human Rights, Rights of Citizens 

of the Union and of Member States, i Ratio Juris. Vol. 12 No. 2 June 1999, s. 153-81. 
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 I det hele har den internationale udvikling betydet, at de fleste landes befolknings-
sammensætning er grundlæggende ændret gennem de seneste årtier. Ud fra en demokra-
tisk synsvinkel synes det 21. århundredes store statsborgerretlige udfordring at ligge i, 
om staterne kan føre en politik, der muliggør, at deres nytilkomne befolkningsgrupper 
kan blive integreret som fuldgyldige medlemmer af statssamfundet. Normalt antages det i 
de internationale organer i FN-, Europaråds- og EU-regi, at dette forudsætter, at de på-
gældende har mulighed for at erhverve værtslandets statsborgerskab – og dermed politi-
ske rettigheder og et demokratisk medansvar for og medindflydelse på samfundsudvik-
lingen; men som der vil blive redegjort for i afhandlingen, har regeringerne i flere lande, 
heriblandt Danmark, i de senere år skiftet opfattelse af statsborgerskabets rolle i integra-
tionsprocessen: Efter at muligheden for at erhverve statsborgerskab har været set som et 
led i integrationsprocessen, betragtes tildeling af statsborgerskab nu som kronen på vær-
ket, når integrationsprocessen er afsluttet. 
 Holdningsskiftet har medført stramninger af statsborgerskabslovgivningens regler om 
erhvervelse og fortabelse af statsborgerskab – stramninger, som kan udelukke større 
grupper fra at blive statsborgere i det land, hvori de har permanent ophold. Denne udvik-
ling rejser flere spørgsmål. Først og fremmest opstår der spørgsmål om, hvordan en sådan 
lovgivning harmonerer med princippet om enhvers ret til et statsborgerskab. Dernæst op-
står der spørgsmål om dens overensstemmelse med almindelige demokratiprincipper. 
Sidst, men ikke mindst, opstår der på grund af EU-samarbejdet spørgsmål om, hvorvidt 
EU-medlemsstaternes meget forskellige statsborgerskabslovgivninger er i harmoni med 
ligheds- og retfærdighedsprincipper: Nogle medlemsstater har strammet deres erhvervel-
sesbetingelser, medens andre har lempet dem, og der er meget store forskelle på, hvor let 
eller svært det er at blive EU-statsborger og få unionsborgerskab. Tredjelandsstatsborge-
re, der på lempelige vilkår har fået én medlemsstats statsborgerskab, og som rejser til en 
anden medlemsstat, vil som tilrejsende unionsborgere kunne være væsentligt bedre stillet 
end personer, som måske hele deres liv har boet i landet, men ikke kunnet erhverve dets 
statsborgerskab grund af dets restriktive naturalisationskriterier – med den konsekvens, at 
de heller ikke kan opnå unionsborgerskab. 
 Traditionelt er det enkelte lands statsborgerskabslovgivning præget af landets histori-
ske og kulturelle baggrund. I princippet anerkendes det stadig, at staterne selv kan be-
stemme, hvem der skal være deres statsborgere. Derfor har de fleste lande også deres 
egen »særegne« statsborgerskabslovgivning. Den internationale udvikling udfordrer den-
ne ordning, og det samme gør de internationale statsborgerretlige standarder. Her kan det 
dog være et problem, at de internationale standarder på grund af statsborgerrettens sær-
egne karakter ofte er udformet således, at de ikke er »self-executing«. Det har været afgø-
rende for staterne, at de selv kunne omsætte de internationale forpligtelser til national ret 
under hensyntagen til deres egne særlige forhold, og de har af samme grund ikke haft no-
get ønske om at få etableret internationale monitorerings- eller håndhævelsesorganer på 
dette retsområde. Under hensyn til manglen på autoritative fortolkningsbidrag kan det 
være vanskeligt mere præcist at fastslå de internationale forpligtelser på statsborgerret-
tens område. 
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 Med anerkendelsen af menneskerettighederne følger det, at staterne ved implemente-
ringen af den internationale statsborgerret ikke udelukkende må tage hensyn til deres eg-
ne interesser. De skal også tage hensyn til individinteresser, jf. præamblen til Den Euro-
pæiske Konvention om Statsborgerret (1997), hvor de deltagende stater anerkender, at 
»der i anliggender vedrørende statsborgerret bør tages hensyn til staternes såvel som en-
keltpersoners legitime interesser«. Interessekonflikter må antages at skulle løses ved en 
afvejning eller afbalancering af de modsatrettede hensyn; under hensyn til den betydning 
anerkendelsen af menneskerettighederne har for statsborgerretten, undersøges det i af-
handlingen, om der ved afbalanceringen bør ske en proportionalitetsafvejning som den, 
der kendes fra menneskeretten, eller om der må antages at gælde andre metoder. 
 Ved undersøgelsen af spørgsmålet om enhvers ret til et statsborgerskab må der tages 
udgangspunkt i, hvorvidt principperne i artikel 15 i Verdenserklæringen kan anses for 
retligt forpligtende for staterne. I en nutidig kontekst opstår der desuden spørgsmål om 
retten til at have statsborgerskab i flere stater (horisontalt dobbelt statsborgerskab) som 
udtryk for det dobbelte statslige tilhørsforhold, som immigranter i kortere eller længere 
tid kan have. 
 Der opstår også spørgsmål om, hvilke politiske enheder der skal have/har kompetence 
på statsborgerrettens område, navnlig efter EU har skabt et unionsborgerskab, som har 
givet medlemsstaternes borgere et supplerende borgerskab (en slags vertikalt dobbelt 
statsborgerskab). 
 Endelig kan man ikke se bort fra, at spørgsmålet om statsborgerskabets betydning for 
både individ og stat hænger sammen med spørgsmålet om statsborgerskabets indhold. 
Det følger som nævnt af selve statsborgerskabsbegrebet, at statsborgeren har bedre ret-
tigheder end ikke-statsborgeren. Forskelsbehandling af statsborgere og ikke-statsborgere 
vil dog udgøre nationalitetsdiskrimination, hvis den ikke er objektivt og rimeligt begrun-
det. I det hele gør emnet om statsborgerrettigheder og nationalitetsdiskrimination krav på 
nærmere overvejelser, men for at begrænse afhandlingens omfang er det som nævnt 
ovenfor udskilt til særskilt behandling og berøres i afhandlingen kun sporadisk. 

4. Afhandlingens forudsætninger 

I dansk ret har det været – og er muligvis fortsat – den almindelige opfattelse, at en ud-
lænding ikke har ret til dansk indfødsret, idet grundloven har givet lovgivningsmagten 
kompetence til at tildele udlændinge indfødsret uden at normere lovgivningsmagtens 
skønsudøvelse.2 Det antages, at lovgivningsmagten kan meddele indfødsret til en person, 
som ikke opfylder de aftalte og offentliggjorte erhvervelsesbetingelser, og det har endda 
været antaget, at lovgivningsmagten kan meddele afslag på indfødsret til en person, som 

 
2. Se f.eks. Birgit Kleis: § 44, stk. 1, i Henrik Zahle (red): Danmarks Riges grundlov med kommen-

tarer (2006), s. 328, hvor det anføres, at »(d)en omstændighed, at indfødsret skal meddeles ved 
lov, indebærer, at ingen har retskrav på at blive naturaliseret.« 
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