
 

 

Ministeren 

 

 Side     1/2 

 

 

19. februar 2018 

 

Enheden for Humanitært Ophold  

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uim@uim.dk 

Web www.uim.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr. 2017 - 19039 

Akt-id 345915 

 

Folketinget 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 21. december 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 238 (Alm. del) efter ønske fra Mattias Tesfaye (S) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 238: 

 

Vil ministeren oversende al relevant korrespondance mellem 

Udlændingestyrelsen, Udlændingeministeriet og Justitsministeriet i perioden fra 

december 2016 og frem til dags dato i forlængelse af dommen fra EMD i sagen 

Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 og forholdet til dansk praksis for 

humanitære opholdstilladelser? 

 

Svar: 

 

Jeg har forstået spørgsmålet således, at der spørges til korrespondancen om 

fortolkning af dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 13. 

december 2016 i sagen Paposhvili mod Belgien mellem henholdsvis Udlændinge- 

og Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen samt Udlændinge- og 

Integrationsministeriet og Justitsministeriet frem til datoen for nærværende 

spørgsmål.  

 

Jeg vedlægger den korrespondance, Udlændinge- og Integrationsministeriet har 

haft med henholdsvis Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen herom. Der 

indgår en række dubletter, hvilket fremgår af påtegningerne på filen. 

 

Af hensyn til ministeriets og regeringens interne beslutningsproces er 

korrespondancen mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og 

Justitsministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmål 665 stillet af udvalget den 

5. april 2017, ikke oversendt. Det bemærkes, at det er de samme hensyn, der 

ligger til grund for offentlighedslovens § 24 om ministerbetjeningsdokumenter.  

 

Det bemærkes, at relevante oplysninger i korrespondancen om sagens faktiske 

grundlag er indeholdt i den endelige besvarelse af 2. februar 2018 af spørgsmål 

nr. 665 (Alm.del) stillet af udvalget den 5. april 2017 samt i offentligt tilgængeligt 

materiale. Det offentlige tilgængelige materiale er hovedsageligt redegørelsen for 
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praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse af 24. marts 2015 og notat 

om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær 

opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, af 1. august 2010.  

 

Det kan oplyses, at der verserer en række aktindsigtsanmodninger vedrørende 

bl.a. ovennævnte korrespondance. Ministeriet vil oversende ministeriets 

afgørelser til udvalgets orientering, når de foreligger. 
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