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Folketinget  

Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 15. januar 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 348 (Alm. del) efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) til 

udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 348: 

 

Justitsministeriet henvender sig hhv. den 3. marts 2017 og den 25. april 2017 til 

Udlændinge- og Integrationsministeriet for at gøre opmærksom på Paposhvili-

dommen. Er Udlændinge- og Integrationsministeriet på anden måde – før, under 

eller efter disse to henvendelser – i dialog med Justitsministeriet vedrørende 

Paposhvili-dommen? Og i bekræftende fald, hvem og hvornår? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet er løbende i dialog med andre ministerier 

og myndigheder om spørgsmål i forbindelse med varetagelse af opgaver inden for 

ministeriets ressort. En sådan dialog kan f.eks. bestå i, at ministeriet søger 

rådgivning hos Justitsministeriet om menneskeretlige spørgsmål.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet finder ikke at burde oplyse nærmere om 

den rådgivning, som ministeriet ydes af andre ministerier som led i regeringens 

interne beslutningsproces. Det skyldes, at regeringen – ligesom tidligere 

regeringer – ud fra et hensyn til regeringens interne beslutningsproces er meget 

tilbageholdende med at redegøre for regeringsinterne overvejelser og drøftelser. 

 

Der kan henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 328 (Alm. del) fra 

Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afstemningen af den endelige 

besvarelse af spørgsmål nr. 665 (Alm. del) (FT 2016-17) fra udvalget med 

Justitsministeriet.  
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Det kan endvidere oplyses, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i marts 

2017 er opmærksom på dommens eksistens som led i arbejdet med 

udfærdigelsen af Danmarks bemærkninger til en såkaldt ”Ge eral Co e t” til 
FN´s Torturkomité, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet sender et bidrag 

til disse bemærkninger til Justitsministeriet.    
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