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Erklæringer på tro og love i forbindelse med ansøgning om statsborgerskab 
Det er i dag en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren på tro 
og love oplyser om alle kriminelle forhold, som vedkommende er blevet sigtet, 
tiltalt eller straffet for, og om alle forhold, som vedkommende har begået, men 
endnu ikke er blevet sigtet, tiltalt eller straffet for. 
 
Derudover er det en betingelse, at ansøgeren lover troskab og loyalitet over for 
Danmark og det danske samfund. Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren 
erklærer at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges 
Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, 
herunder det danske demokrati. 
 
Gældende regler om frakendelse af statsborgerskab erhvervet ved svig 
Efter indfødsretslovens § 8 A kan en person, der har udvist svigagtigt forhold i 
forbindelse med sin erhvervelse af dansk statsborgerskab, herunder ved 
forsætlig at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante 
oplysninger, ved dom frakendes sit danske statsborgerskab, hvis det udviste 
forhold har været bestemmende for erhvervelsen. 
 
Indfødsretslovens § 8 A indebærer, at en ansøger efter erhvervelsen af 
statsborgerskabet vil kunne frakendes dette ved dom, hvis ansøgeren f.eks. 
forsætligt har undladt at oplyse om et kriminelt forhold, som vedkommende 
har begået forud for erhvervelsen, men som vedkommende først efter 
erhvervelsen dømmes for. Det forudsætter dog, at det fortiede kriminelle 
forhold har været bestemmende for erhvervelsen af statsborgerskabet.  
 
Det tilfælde, hvor en ansøger ved indgivelsen af sin ansøgning om dansk 
statsborgerskab skriver under på erklæringen om troskab og loyalitet over for 
Danmark mv., og det efterfølgende viser sig, at ansøgeren ikke respekterer 
grundlæggende danske værdier og retsprincipper, vil i udgangspunktet ligeledes 
kunne være omfattet af indfødsretslovens § 8 A om frakendelse på grund af 
svig.  
 
Nye tiltag 
Aftaleparterne er enige om at skærpe opmærksomheden på tilfælde, hvor dansk 
statsborgerskab kan frakendes ansøgere, som har fortiet kriminelle handlinger 
begået forud for ansøgningstidspunktet, fordi det derved kan godtgøres, at 
indfødsretten er erhvervet ved svig.  
 
Som følge heraf skal det fremover 2 år efter vedtagelsen af en lov om 
indfødsrets meddelelse og efter opslag i Kriminalregisteret vurderes, om der er 
grundlag for at indlede inddragelsessager på grund af fortielse af kriminelle 
handlinger begået forud for ansøgningen om dansk statsborgerskab. 
 
Endvidere undersøges det, om der vedrørende de personer, som er blevet 
naturaliserede siden 2014, er grundlag for at indlede inddragelsessager på grund 
af fortielse af kriminelle handlinger begået forud for ansøgningen om dansk 
statsborgerskab.  

Styrket fokus på frakendelse af statsborgerskab  
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Derudover skærpes opmærksomheden på tilfælde, hvor dansk statsborgerskab 
kan frakendes ansøgere, som efterfølgende ikke efterlever en troskabs- og 
loyalitetserklæring over for Danmark og det danske demokrati. Der skal i den 
forbindelse være fokus på, at potentielle inddragelsessager efterforskes.  
 
Med henblik på generelt at undersøge, om der er mulighed for i højere grad 
end i dag at frakende dansk statsborgerskab, foretages herudover en afdækning 
af andre landes forståelse og anvendelse af relevante internationale forpligtelser 
på området. 
   


