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Gældende regler 
Kriminalitet af en vis alvor medfører i dag permanent udelukkelse fra at kunne 
blive dansk statsborger. Det gælder således for en ansøger, der er i dømt en 
ubetinget frihedsstraf på 60 dage eller mere for bl.a. terrorisme og landsforræ-
deri, eller som er idømt udvisning for bestandig eller en ubetinget frihedsstraf i 
1½ år eller derover.  
 
Ansøgere, der er i øvrigt er straffet, kan først meddeles indfødsret efter udløbet 
af en vis karenstid. Karenstiden vil afhænge af sanktionsform og -længde. 
 
Regeringens udspil 
Regeringen vil skærpe kriminalitetskravet ved ansøgning om dansk statsborger-
skab, så følgende strafferetlige forhold fremover medfører permanent udeluk-
kelse fra at opnå dansk statsborgerskab: 
 

 Vold begået mod børn, hvis ansøgeren var 18 år eller ældre på ger-
ningstidspunktet  

 Seksualforbrydelser, hvis ansøgeren var 18 år eller ældre på gernings-
tidspunktet  

 Alle overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 (bl.a. terror) 

 Offentlig udtrykkelig billigelse af en af de i straffelovens kapitel 12 eller 
13 omhandlede forbrydelser (overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2) 

 Straf for som religiøs forkynder som led i religiøst oplæring udtrykke-
ligt at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, 
frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri (overtrædelse af straffelovens § 
136, stk. 3) 

 Banderelaterede forbrydelser (strafskærpelse med henvisning til straffe-
lovens § 81 a) 

 
Vedrørende vold begået mod børn samt seksualforbrydelser begået af ansøge-
re, der var under 18 år på gerningstidspunktet, indføres følgende ”trappestige-
model” for karenstid:  
 

 Karenstiden for bøder (uanset bødestørrelse) eller betingede domme 
uden vilkår om samfundstjeneste (uanset sanktionslængde) skærpes fra 
4 år og 6 måneder for bøder på over 3.000 kr. (eller 20 dagbøder og 
derover for overtrædelse af straffeloven) og 6 år for betingede domme 
(uden vilkår om samfundstjeneste) til 8 år 

 Karenstiden for betingede domme med vilkår om samfundstjeneste 
(uanset sanktionslængde) skærpes fra 7 år og 6 måneder til 10 år 

 Ubetinget frihedsstraf (uanset sanktionslængde) medfører altid udeluk-
kelse (i dag er karenstiden fra 12 år til permanent udelukkelse afhængig 
af straffens længde) 

 Voldtægt vil – uanset sanktionsform og -længde samt gerningsmanden 
alder – altid medføre udelukkelse (i dag afhænger karenstiden af sankti-
onsform og -længde) 

Regeringen vil udelukke bl.a. bandemedlemmer, 

hadprædikanter og pædofile fra at blive danske statsborgere 

 


