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 Spørgsmål nr. S 867 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF): 

”Vil ministeren svare på sin holdning til, i fald man bliver idømt 

domme på henholdsvis 2 1/2 års fængsel og 1 år og 3 måneders 

fængsel for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje med 

en 16-årig pige, om det bør udløse udvisning af Danmark? 

Begrundelse

Der henvises til artiklen på ekstrabladet.dk den 19. marts 2020: 

”16-årig voldtaget på skift på badeværelse: Nu er dommen fal-

det”.”

Svar:

Jeg kan i forhold til den konkrete sag, der omtales i spørgsmålet, oplyse, at 

anklagemyndigheden har anket dommen. 

Af principelle årsager finder jeg det rigtigst ikke at udtale mig om konkrete 

sager, som er under behandling ved domstolene. 

Mere generelt kan jeg dog oplyse, at det følger af udlændingelovens § 22, 

nr. 6, at en udlænding kan udvises, hvis udlændingen idømmes ubetinget 

frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mu-

lighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført 

en straf af denne karakter, for en række nærmere angivne lovovertrædelser. 

Det drejer sig bl.a. om overtrædelser af straffelovens § 216 om voldtægt.

Efter udlændingelovens § 26, stk. 2, skal en udlænding udvises efter bl.a. § 

22, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks interna-

tionale forpligtelser. For udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kan 

udvisning dog kun ske i overensstemmelse med de principper, der efter EU-

reglerne gælder for begrænsning af retten til fri bevægelighed. 

Der skal ikke herske tvivl om, at det er min klare holdning, at udlændinge, 

der begår grov kriminalitet i Danmark, som f.eks. voldtægt, i videst muligt 

omfang bør udvises. Det er samtidig min holdning, at vi skal overholde Dan-

marks internationale forpligtelser.
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