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Folketinget 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

Til Udlændinge- og Integrationsudvalget 

 

Udvalget har kaldt mig i samråd (samråd M) den 11. januar 2018 om humanitære 

opholdstilladelser og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 13. 

december 2016 i Paposhvili mod Belgien.  

 

Som det fremgik af Udlændinge- og Integrationsministeriets nyhed af 6. januar 

2018, som jeg tidligere har oversendt til udvalgets orientering, har Udlændinge- 

og Integrationsministeriet vurderet, at der på baggrund af Paposhvili-dommen er 

behov for at justere den hidtidige praksis for behandlingen af sager om humani-

tært ophold, således at ministeriet i højere grad end i dag i sager, hvor en udlæn-

ding lider af en meget alvorlig sygdom, og hvor der er væsentlig grund til at tro, at 

der ikke er faktisk adgang til en behandling i hjemlandet, undersøger dette 

spørgsmål nærmere, inden der træffes afgørelse om humanitær opholdstilladelse. 

 

Ministeriet tilkendegav endvidere, at det nærmere indhold af denne justering af 

ministeriets praksis og den praktiske udmøntning heraf vil blive fastlagt i et notat, 

der offentliggøres på www.nyidanmark.dk snarest. 

 

Indholdet af et sådant notat vil i al væsentlighed skulle være overensstemmende 

med det, der vil udgøre en fyldestgørende besvarelse af spørgsmål UUI nr. 665, 

666 og 668. 

 

Notatet vil skulle afspejle Danmarks forpligtelser som medlem af Europarådet og 

den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og notatet skal således afstem-

mes med Justitsministeriet, inden det kan offentliggøres. 

 

Det har meget beklageligt ikke været muligt for Udlændinge- og Integrationsmini-

steriet at forelægge udkast til besvarelse af de nævnte spørgsmål for Justitsmini-

steriet tids nok til, at Justitsministeriet inden samrådet har kunnet vurdere udka-

stet. 

 

Den endelige besvarelse af UUI 665, 666 og 668 er derfor ikke oversendt til udval-

get inden samrådet, men det forventes oversendt snarest. 
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Jeg vil dog – uanset dette – på samrådet kunne redegøre for Udlændinge- og Inte-

grationsministeriets hidtidige håndtering af dommen og således besvare spørgs-

mål M.            

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Inger Støjberg 


