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Dom, dato 
samt resultat 

Arten og alvoren af 
overtrædelsen 

Nationalitet og 
opholdets varighed i 
udvisningslandet  

Perioden siden 
den begåede 
kriminalitet og 
vedkommende
s opførelse i 
denne 

Familiesituation, 
bl.a. ægteskabs 
varighed 

Ægtefællens viden 
om forbrydelsen 
ved indgåelse af 
forholdet 

Børn fra 
ægteskabet, 
og i tilfælde 
heraf, disses 
alder 

Alvoren af de 
vanskeligheder
, som 
ægtefællen 
sandsynligvis 
vil støde på i 
landet, som 
vedkommende 
skal udvises til 

Børnes tarv og 
trivsel 

Styrken af 
sociale, 
kulturelle og 
familiære bånd 
til hhv. 
opholdslandet og 
statsborgerlande
t 

Moustaquim 
1991. 
Krænkelse. 

Omfattende 
kriminalitet, navnlig 
berigelseskriminalitet, 
idømt 2 års fængsel og 
andre korte 
frihedsstraffe 

Marokkansk 
statsborger. Indrejst 
som 1-2 årig. Opholdt 
sig 19 år. 

Begået som 
mindreårig 

Forældre og søskende 
bosat i Belgien 

        To rejser 

Beldjoudi 1992. 
Krænkelse. 

5 domme for 
kriminalitet; overfald, 
vold, 
færdselsovertrædelser
, våbenbesiddelse, 
berigelseskriminalitet, 
groft tyveri, hærværk 

Algerisk statsborger, 
havde haft fransk 
statsborgersskab, men 
mistede det ved 
Algeriets 
selvstændighed. Født 
og opvokset. Opholdt 
sig 29 år i landet 

  Gift med fransk 
statsborger i 20 år, 
forældre og søskende 
boede i Frankrig 

        Forstod ikke 
arabisk, ingen 
tilknytning end 
statsborgerskab. 
Hustruens forhold  

El Boujaïdi 
1997. Ikke 
Krænkelse. 

Narkotikakriminalitet, 
idømt 6 års fængsel 

Marokkansk 
statsborger. Indrejst 
som 7 årig og dømt 
som 21 årig 

Klager rejste 
ikke ud af 
Frankrig og 
begik røveri 
efterfølgende. 
Tidligere straffet 

Forældre og søskende 
var bosat i Frankrig 

  Fik barn efter 
udvisningen 

    Uddannet og 
arbejdet i Frankrig. 
Men klager gjorde 
ikke gældende, at 
han ikke talte 
arabisk og havde 
tilknytning til 
Marokko 
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Dalia 1998.  
Ikke krænkelse. 

Narkotikakriminalitet, 
idømt 1 års fængsel 

Algerisk statsborger. 
Indrejst som 18 årig 
(familiesammenføring
) 

Begået som 26 
årig 

Mor, søskende i 
Frankrig.  

  Mindreårigt 
barn der var 
fransk 
statsborger. 
Født efter 
udvisningsdom. 

    Bevaret tilknytning 
til Algeriet, talte 
arabisk, uddannet 
sig, sociale bånd 

Boultif 2001. 
Krænkelse. 

Idømt 2 års fængsel for 
bl.a. røveri 

Algerisk statsborger. 
Indrejst i 1992 

Begik 
kriminalitet i 
1994, løsladt i 
1998 og udrejste 
i 2000 

Gift med schweizisk 
statsborger 

Gift i 1993 og begik 
kriminalitet i 1994 

  Hustruens 
forhold. Hun 
kunne ikke 
arabisk og EMD 
lagde vægt på, at 
de kun kunne 
udøve deres 
familieliv i 
Schweiz.  

  Klager havde 
uddannelse og 
arbejde. 

Radovanovic 
2004. 
Krænkelse, men 
ikke selve 
udvisningen, 
men 
indrejseforbude
t for bestandig. 

Idømt fængsel i 2 år og 
6 måneder for groft 
tyveri 

Serbisk statsborger. 
Født i Østrig, men 
først bosat som 10 
årig. Opholdt sig i 10 
år. 

Begået som 17 
årig 

Familien var bosat i 
Østrig 

        Gået i skole og 
taget uddannelse. 
Ustraffet før 
dommen. 

Keles 2005. 
Krænkelse, men 
ikke selve 
udvisningen, 
men 
indrejseforbude
t var 
tidsubegrænset. 

Dømt 8 gange for 
mindre alvorlig 
kriminalitet, heraf 4 
færdselsovertrædelser
. Frihedsstraffe på 5 og 
6 måneder. 

Tyrkisk statsborger. 
Indrejst som 10 årig. 
Opholdt sig i 27 år. 

  Familie i Tyskland. 
Tyrkisk hustru der var 
bosat i Tyskland.  

  4 børn i 
aldersgruppen 6 
til 13 år. 

  Vanskeligheder 
for børnene ved 
at blive udvist 

Gået i skole og 
arbejdet i Tyskland 

Üner 2006. 
 Ikke krænkelse. 

Drab og vold, idømt 7 
års fængsel 

Tyrkisk statsborger. 
Indrejst som 12 årig . 
Opholdt sig i 16 år. 28 
år da han blev udvist  

Tidligere straffet Familie, herunder 
mor, far og søskende 
var bosat i Holland. 
Havde tæt forhold til 
hollandsk statsborger 

  Børn på 6 år og 
1 år, men ikke 
gift med 
moderen 

Ikke godtgjort at 
kvinden og 
børnene ikke 
kunne leve i 
Tyrkiet 
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Maslov 2008. 
Krænkelse. 

To domme på 
sammelnlagt 2 år og 9 
måneder (en dom på 1 
år og 6 måneders 
fængsels, heraf 13 
måneders ubetinget) 
for 22 episoder med 
groft indbrud , 
brugstyveri, afpresning 
og overfald 

Bulgarsk statsborger. 
Indrejst som 6 årig. 
Opholdt sig i 12 år 

Begået som 14 - 
15 årig og udvist 
som 18 årig  

Nærmeste familie var 
bosat i Østrig 

        Klager kunne 
hverken læse eller 
skrive bulgarsk og 
havde ikke nære 
slægtninge i 
Bulgarien 

A.W. Khan 
2010. 
Krænkelse. 

Narkotikakriminalitet 
idømt 7 års fængsel 

Pakistansk 
statsborger. Indrejst 
som 3 årig og var 28 år 
da han blev idømt 
fængselsstraffen. 
Løsladt som 31 årig  

    Under afsoning 
indledte klager et 
forhold til en britisk 
kvinde 

1 barn       

A.A. mfl. 2011. 
Krænkelse. 

Voldtægt, idømt 4 år.  Nigeriansk 
statsborger. Indrejst i 
2000 som 13 årig.  

Begået som 15 
årig. Ikke begået 
anden 
kriminalitet 
efter løsladelse. 

Mor, søskende i UK         Klager havde en far 
(dog ikke kontakt 
til) bedstemor og 
formentlig også 
andre slægtninge i 
Nigeria. Ikke 
besøgt Nigeria i 11 
år. Godt helbred. 
Gået på 
universitetet. 

Nunez 2011. 
Krænkelse. 

Ikke kriminalitet. 
Falske 
identifikationspapirer 

Dominikansk 
statsborger. Indrejst i 
1996 som 21 årig. 

 Gift med norsk 
statsborger efter hun 
indrejste med falsk 
pas. Separeret. 
Flyttede sammen med 
en dominikansk 
statsborger, der var 
bosat i Norge. To børn 
født i Norge. 

      Norske 
statsborger. 
Fuldt integreret 
i Norge. 
Udvisningen vil 
hæmme 
børnene. 

Levet det meste af 
sit liv uden for 
Norge.  
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Samsonnikov 
2012.  
Ikke krænkelse. 

Narkotika- og 
voldskriminalitet. Blev 
fængslet i Sverige for 
narkotikasmugling. 

Russisk statsborger. 
Født og opvokset. 

  Familie og partner i 
Estland.  

Indledte forhold 
efter udvisning til 
Sverige. Klager 
havde fået afslag på 
ophold i Estland. 
Klager og partneren 
forhørte sig om 
mulighed for 
ægteskab efter 
udvisningsdommen
. 

      Ønskede ikke at 
blive estisk 
statsborger. Havde 
ikke arbejde i 
Estland. Estland 
var geografisk tæt 
på Rusland. 

Antwi 2012. 
 Ikke krænkelse. 

Ikke kriminalitet. 
Falske 
identifikationspapirer 

Ghanesisk statsborger. 
Indrejst i 1999 som 
voksen. 

  Ghanesisk hustru der 
var bosat i Norge. 
Barn født i Norge. 

Da de blev gift blev 
hustruen klar over 
klagers virkelige 
identitet 

    Norsk 
statsborger. 
Fuldt integreret 
i Norge. 
Udvisningen vil 
hæmme barnet. 

Tilknytning til 
Ghana var 
stærkest. 

Balogun 2012. 
Ikke krænkelse. 

Narkotikakriminalitet, 
idømt 3 års fængsel 

Nigeriansk 
statsborger. Indrejst 
som 3 årig. 

Begik som 18 
årig. Han var 
tidligere straffet. 

Udsat for 
omsorgssvigt af sin 
tante. Levet i 
plejefamilie. En række 
slægtninge er bosat i 
UK. Kæreste igennem 
længere årrække. 

        Ikke tilknytning til 
Nigeria, men hans 
mor er bosat der 
(har ikke haft 
kontakt). Stærkest 
tilknytning til UK. 
Studeret, arbejdet. 

Bajsultanov  
Ikke krænkelse 
2012 

Vold mod offentlig 
myndighed, hærværk, 
idømt 8 måneders 
fængsel. Efterfølgende 
begået vold, idømt 12 
måneders fængsel. 

Russisk statsborger, 
tjetjensk afstamning. 
Indrejst som 23 årig. 
Opholdt sig i 9 år. 

Blev løsladt for 
sidst begåede 
forbrydelse. I 
efterfølgende 2 
1/2 har han ikke 
begået 
kriminalitet.  

Hustru er russisk 
statsborger - asyl 
status 

  To børn - født i 
Østrig, men ikke 
østrigske 
statsborgere.  

    Taler ikke tysk. Ikke 
arbejdet. Ikke 
særlig social 
tilknytning. Gået i 
skole, haft 
sporadisk arbejde 
og familie i 
Tjetjenien. 
Stærkest 
tilknytning til 
Tjetjenien. 
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Nacic 2012. 
 Ikke krænkelse. 

Ikke kriminalitet. 
Traume efter Kosovo. 

4 Roma efterkommere 
fra Kosovo. Indrejste i 
2006. 

  Hustru med roma 
afstamning 

  To børn på 18 
og 21 år. 

Psykisk syg. Kan 
få behandling i 
Kosovo eller 
Serbien, men 
ikke ligeså god 
som den 
svenske. 
Derudover risiko 
for udsættelse 
for chikane. 

  Den 21 årige var 
begyndt på studie. 

Madah 2012. 
Krænkelse. 

Internt dokument fra 
National Security 
hævdede at klager var 
involveret i drug 
trafficking  

Iransk statsborger. 
Permanent ophold fra 
2001. Forud for dette 
besøg adskillige 
gange. 

  Hustru - bulgarsk 
statsborger. 

  1 Barn (dårligt 
helbred) med 
bulgarsk 
statsborgerskab
. 

    Fejl fra 
Myndighedernes 
side 

Kissiwa Koffi 
2012 Ikke 
krænkelse. 

Narkotikakriminalitet,  Statsborger fra 
Elfenbenskysten. 
Opholdstilladelse i 
2001, der blev fornyet 
flere gange.  

  Gift med schweizisk 
mand.  

  1 barn (født 
efter afsoning) 

   Tog først 
barnet med til 
Elfenbenskyste
n 
Blev siden sent 
tilbage til 
Schweiz 

 

Shala 2012. Ikke 
krænkelse 

Flere straffedomme 
om vold. Bøde for 
afpresning og 
dødstrusler af sin 
tidligere  kæreste 

Statsborger fra 
Kosovo. Kom til 
Schweiz som 7 
årig.Boet i landet i 18 
år.  

  Gift med en 
statsborger fra kosovo 
(familiesammenføring
) før 
udvisningsdommen 

       Havde hele sin 
skolegang i 
Schweiz og var i 
lære som låsesmed 

M.S, 2012, 
Inadmissible, 
proportional 

Røveri og racistisk 
betonede overfald 

Statsborger fra 
Somaliland. Kom med 
sin familie til UK som 
15 årig. Kun boet i 
Somaliland indtil 8 år. 

  Familie i Uk.         

Ibrahim, 2012, 
Inadmissible, 
proportional 

Tyveri, vold, narkotika, 
røveri 

Kom til UK som 7 årig.   Familie i UK. Sociale 
relationer i landet. 

       Levet næsten hele 
sin barndom i UK 
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Onyejiekwe, 
2012, 
Inadmissible, 
proportional 

Narkotikakriminalitet. 
20 måneds fængsel.  

Nigirisk statsborger   Gift med østrigsk 
statsborger.  

  .     God opførsel efter 
fængselsafsoning.  

 


